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ینیمخ ماما  هلیسولاریرحت  همجرت 

: هدنسیون

ینادمه يوسوم  رقاب  دّمحم  ّدیس 

: یپاچ رشان 

ملعلاراد

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  28همجرت 

باتک 28تاصخشم 

لوا 28دلج 

رشان 28همدقم 

مجرتم 28همدقم 

دیلقت باب  29رد 

هراهطلا 32باتک 

اهبآ رد  لوا  32لصف 

32اهبآ

یلخت ماکحا  رد  35هلءاسم 

ءاجنتسارد 36لصف 

ءاربتسا رد  36لصف 

ءوضو رد  37لصف 

ءوضو 37تابجاو 

ءوضو 39طئارش 

دوش یم  ءوضو  بجوم  یئاهزیچ  هچ  هکنیارد  42لصف 

دوش یم  هتفرگ  وضو  نآ  يارب  هک  یئاهزیچرد  43لصف 

دوش یم  هتفرگ  وضو  نآ  يارب  هک  43یئاهزیچ 

للخ ماکحا  رد  44راتفگ 

هریبج ءوضو  رد  45لصف 

اه لسغ  لئاسم  رد  46لصف 

بجاو 46ياهلسغ 
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تبانج لسغ  رد  46لصف 

لسغ تابجاو  رد  48راتفگ 

ضیح نوخ  تاصخشم  رد  51راتفگ 

ضئاح ماکحا  رد  56راتفگ 

هضاحتسا رد  58لصف 

58هضاحتسا

؟  هضاحتسا ماکحا  اما  58و 

سافن لئاسم  رد  61راتفگ 

تیم سم  لسغ  رد  62راتفگ 

تاوما ماکحا  رد  63راتفگ 

تیم لسغ  رد  64راتفگ 

تیم لسغ  تیفیک  رد  66راتفگ 

لسغ بادآ  رد  68راتفگ 

تیم نیفکت  رد  69راتفگ 

ندرک نفک  بادآ  نفک و  تابحتسم  رد  70راتفگ 

طونح رد  71راتفگ 

نیتدیرج رد  71راتفگ 

هزانج عییشت  رد  72راتفگ 

تیم رب  زامن  رد  73راتفگ 

تیم زامن  تیفیک  رد  74راتفگ 

تیم زامن  طیارشرد  75راتفگ 

تیم رب  زامن  بادآ  رد  77راتفگ 

تاوما نفد  نوماریپ  77راتفگ 

نفد تاهورکم  تابحتسم و  رد  79راتفگ 
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تسا هورکم  تاوما  نفد  رد  هک  يروما  رد  80راتفگ 

هلئسم دنچ  رب  لمتشم  يا  80همتاخ 

هلءاسم ود  نوماریپ  82همتاخ 

یبحتسم ياه  لسغ  رد  83راتفگ 

تسا دنچ  تسیچ و  ممیت  زوجم  هکنیا  رد  راتفگ   : 85لصف

تسا دنچ  تسیچ و  ممیت  85زوجم 

تسا حیحص  اهنآ  اب  ممیت  هکیئاهزیچ  رد  88راتفگ 

ممیت تیفیک  رد  89راتفگ 

تسا ربتعم  ممیترد  هک  هچنآ  رد  90راتفگ 

ممیت ماکحا  رد  91راتفگ 

تاساجن رد  92لصف 

تاساجن نایب  یفرعم و  رد  92راتفگ 

تاساجن ماکحا  رد  95راتفگ 

؟  دوش یم  سجن  يزیچ  هنوگچ  هکنیا  رد  97راتفگ 

دنک یم  كاپ  ار  سجن  هکیئاهزیچ  رد  100لصف 

دنک یم  كاپ  ار  سجن  100هکیئاهزیچ 

اهفرظ هب  طوبرم  ماکحا  رد  104راتفگ 

ةولصلا 105باتک 

زامن هناگ  شش  تامدقم  رد  لوا  105لصف 

105همدقم

نآ ياه  هلفان  هنازور و  ياهزامن  زا  کیره  تقو  بجاو و  ياهزامن  هرامش   : لوا 105همدقم 

تسا هلبق  مود  109همدقم 

رازگزامن ششوپ  رد  موس  110همدقم 

زامن ناکم  رد  مراهچ  112همدقم 
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هماقا ناذا و  رد  مجنپ  116همدقم 

بلق روضح  رد  مشش  117همدقم 

زامن لاعفا  رد  118لصف 

زامن 118لاعفا 

تین هرابرد  118راتفگ 

مارحالا ةریبکت  رد  121راتفگ 

مایق هب  طوبرم  122لئاسم 

رکذ تئارق و  لئاسم  هرابرد  123راتفگ 

عوکر لئاسم  رد  127راتفگ 

هدجس لئاسم  رد  128راتفگ 

رکش هدجس  توالت و  هدجس  رد  131راتفگ 

دهشت لئاسم  رد  133رافتگ 

زامن مالس  رد  134راتفگ 

تالاوم رد  134راتفگ 

تونق هب  طوبرم  لئاسم  رد  135راتفگ 

زامن بیقعت  لئاسم  رد  135راتفگ 

دنک یم  لطاب  ار  زامن  هک  هچ  نآ  رد  136راتفگ 

تایآ زامن  رد  140راتفگ 

دهد یم  خر  زامنرد  انایحا  هک  یللخ  رد  142راتفگ 

کش لئاسم  رد  145راتفگ 

زامن لاعفا  رد  کش  رد  146راتفگ 

بجاو ياهزامن  تاعکر  ددع  رد  کش  رد  147راتفگ 

تسین اه  نآ  هب  يرابتعا  هک  یئاهکش  رد  149راتفگ 

زامن ياه  تعکر  لاعفا و  رد  نظ  مکح  رد  151راتفگ 
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طایتحا تاعکر  رد  152راتفگ 

زامن هدش  شومارف  ءازجا  رد  153راتفگ 

وهس هدجس  لئاسم  رد  154راتفگ 

هقرفتم لئاسم  رد  للخ  ثحابم  155همتاخ 

هدش توف  ياهزامن  ءاضق  هب  طوبرم  لئاسم  رد  160راتفگ 

هعمج 165زامن 

هعمج زامن  رد  165راتفگ 

هعمج زامن  طئارش  رد  166راتفگ 

تسا بجاو  نانآ  رب  هعمج  زامن  هک  یناسک  رد  169راتفگ 

هعمج زامن  تقو  رد  170راتفگ 

عرف 171دنچ 

نابرق دیع  رطف و  دیع  172زامن 

یبحتسم ياهزامن  زا  172یضعب 

هیلفغ 175زامن 

نفد بش  175زامن 

هامره لوا  175زامن 

رفاسم زامن  175رد 

رفاسم 175زامن 

لوا 176طرش 

زامن ندش  هتسکش  طئارش  زا  مود  177طرش 

تسا دصق  رارمتسا  موس  178طرش 

زامن ندش  هتسکش  طئارش  زا  مراهچ  178طرش 

مجنپ 179طرش 

مشش 180طرش 
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متفه 181طرش 

متشه 182طرش 

رفاسم ماکحا  رد  186راتفگ 

تعامج زامن  رد  188لصف 

تعامج 188زامن 

تعامج طئارش  رد  190راتفگ 

تعامج ماما  طئارش  رد  193راتفگ 

اهتشون 196یپ 

مود 196دلج 

رشان 196همدقم 

هزور 197ماکحا 

هزور تین  رد  197راتفگ 

دنک كاسما  نآ  زا  دیاب  راد  هزور  هک  هچنآ  نوماریپ  198راتفگ 

دوش یم  راطفا  رب  بترتم  204هکیراثآ 

نآ بوجو  هزور و  تحص  طئارش  رد  206راتفگ 

لاوش ناضمر و  لاله  توبث  قرطرد  208راتفگ 

ناضمر هزور  ءاضق  رد  209راتفگ 

هرافک هزور  رد  211راتفگ 

یبحتسم ياه  هزور  212اما 

هورکم ياه  212هزور 

عونمم ياه  213هزور 

فاکتعا لئاسم  رد  213همتاخ 

لصف ود  رد  فاکتعا  ماکحاو  طورش  رد  213راتفگ 

نآ طورش  رد  لوا  213لصف 
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فاکتعا ماکحا  رد  216راتفگ 

ةاکز 217ماکحا 

217تاکز

217همدقم

؟  تسا بجاو  یسک  هچرب  تاکز  هکنیا  رد  218راتفگ 

تسا بحتسماه  نآ  تاکز  هکیلاوما  بجاو و  اهنآ  تاکز  هکیلاوما  رد  219راتفگ 

اهماد تاکز  رد  لوا  220لصف 

220همدقم

باصن لئاسم  نوماریپ  220راتفگ 

واگ 221باصن 

دنفسوگ 221باصن 

ماد ندوبرچ  نهد  ینعی  مود  طرش  رد  222راتفگ 

ةاکز لاس  رد  222راتفگ 

ریخا طئارش  رد  224راتفگ 

هرقن الط و  تاکز  رد  مود  224لصف 

هرقن الط و  225تاکز 

یلک هطباض  225کی 

هرقن الط و  تاکز  رد  مود  225طرش 

موس 226طرش 

تالغ تاکز  رد  موس  226لصف 

تسا بلطم  دنچ  تالغ  227تاکز 

تسا ربتعم  طرشود  تالغ  تاکز  رد  هکنیا  لوا -  227بلطم 

مود 230بلطم 

موس 232بلطم 
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نآ نیقحتسم  تاکز و  فرصم  رد  233راتفگ 

دنا هفئاط  تشه  تاکز  233نیقحتسم 

تسا ربتعم  تاکز  نیقحتسم  رد  هک  236یتافص 

تاکز ماکحا  هیقب  رد  237راتفگ 

ندب تاکز  رد  مود  240دصقم 

؟  تسا بجاو  یناسک  هچ  رب  هرطف  تاکز  نداد  لوا :  240تهج 

؟  دشاب دیاب  یسنج  هچ  زا  تاکز   - 2242

هرطف تاکز  رادقم  رد  راتفگ   - 3242

هرطف تاکز  بوجو  تقو  رد  242راتفگ 

تاکز فرصم  رد  راتفگ   - 5243

سمخلا 243باتک 

244سمخ

تسه سمخ  اهنآ  رد  هک  هچنآ  رد  244راتفگ 

تسا بجاو  زیچ  تفه  رد  244سمخ 

ات 10 245هلاسم 1 

ات 20 248هلاسم 11 

ات 33 250هلاسم 21 

نآ نیقحتم  سمخ و  میسقت  رد  253راتفگ 

لافنا نوماریپ  255راتفگ 

جح 255باتک 

256جح

مالسالا ۀجح  بوجو  طئارش  رد  256راتفگ 

مالسالا ۀجح  بوجو  256طئارش 

ات 14 256هلاسم ا 
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ات 25 258هلاسم 15 

258هراشا

ات 45 260هلاسم 26 

ات 65 263هلاسم 46 

دوش یم  بجاو  نیمی  دهع و  رذن و  اب  هک  یجح  رد  267راتفگ 

جح تباین  رد  269راتفگ 

جح هب  تیصو  رد  273راتفگ 

یبحتسم جح  رد  276راتفگ 

هرمع ماسقارد  276راتفگ 

جح ماسقا  رد  277راتفگ 

عتمت جح  تیفیک  رد  یلامجا  278يراتفگ 

اهتاقیم رد  280راتفگ 

مارحا تیفیک  رد  282راتفگ 

دوش كرت  مارحا  لاح  رد  دیاب  هک  یئاهزیچ  رد  285راتفگ 

فاوط رد  291راتفگ 

فاوط تابجاو  رد  291راتفگ 

فاوط زامن  رد  294راتفگ 

یعس لئاسم  رد  295راتفگ 

ریصقت لئاسم  رد  296راتفگ 

تافرع هب  فوقو  رد  296راتفگ 

ینِم تابجاو  رد  298راتفگ 

ینم لامعا  زا  دعب  تابجاو  رد  302راتفگ 

ینم رد  هتوتیب  ماکحا  رد  304راتفگ 

هناگ هس  ياه  هرمج  یمر  رد  305راتفگ 
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هرمع ای  جح  لامعا  رد  رصح  دص و  رد  306راتفگ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  308باتک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  308رما 

ود نآ  بوجو  تیفیکو  ماسقا  رد  309راتفگ 

ود نآ  بوجو  طئارش  رد  310راتفگ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  رد  316راتفگ 

تسا هلئسم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  همتاخ  رد  319همتاخ : 

عافد رد  320راتفگ 

عافد مود  مسق  رد  321راتفگ 

اهتشون 325یپ 

موس 325دلج 

رجاتملا بساکملا و  325باتک 

عیبلا 331باتک 

331عیب

نیضوع طورش  ةرات  تسا و  هدنشورف  رادیرخ و  طورش  ةرات  هک  عیب  طورش  رد  333راتفگ 

رادیرخ هدنشورف و  334طئارش 

نیضوع طئارش  رد  339راتفگ 

تارایخ رد  341راتفگ 

سلجم رایخ  341لوا : 

ناویح رایخ  341مود : 

طرش رایخ  341موس : 

تسا نبغ  رایخ  تارایخ  زا  343مراهچ 

تسا ریخءات  رایخ  تارایخ  زا  347مجنپ 

347هراشا
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تسا تی  ؤر  رایخ  347مشش 

تسا بیع  رایخ  348متفه 

رایخ ماکحا  رد  349راتفگ 

سنج نتفرگ  لیوحت  نداد و  لیوحت  لئاسم  رد  351راتفگ 

هیسن دقن و  رد  352راتفگ 

ابر رد  352راتفگ 

فرص عیب  رد  354راتفگ 

دیرخ شیپ  فلس  رد  357راتفگ 

هیلوت هعضاوم و  هحبارم و  رد  358راتفگ 

تاج هویم  شورف  رد  360راتفگ 

ناویح شورف  رد  362راتفگ 

هلاقا رد  363راتفگ 

هعفشلا 364باتک 

حلص 367باتک 

هراجا 372باتک 

372حیضوت

ات 11 372هلاسم 1 

ات 24  12 375هلاسم

ات 47 378هلاسم 25 

دادرارق هلاعج  381باتک 

هیراع 384باتک 

هعیدو 386باتک 

386هعیدو

392ۀمتاخ
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هبراضم 393باتک 

393حیضوت

ات 15 393هلاسم 1 

ات 30 396هلاسم 16 

ات 50  31 399هلاسم

تکرش 402باتک 

402تکرش

تمسق رد  405راتفگ 

ۀعرازم 409باتک 

تاقاسم 413باتک 

ضرق يراکهدب و  415باتک 

ضرق 416يراکهدب و 

يراکهدب ماکحا  رد  416راتفگ 

ضرق رد  418راتفگ 

ورگ نهر  421باتک 

تیعونمم رجح و  427باتک 

427رجح

نس رغص  رد  427راتفگ 

تهافس رد  429راتفگ 

یگتسکشرو رد  431راتفگ 

يرامیب ضرم و  رد  433راتفگ 

نامض 435باتک 

تلافک هلاوح و  438باتک 

438هلاوح
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تلافک رد  440راتفگ 

تلاکو 442باتک 

رارقا 448باتک 

ششخب هبه  453باتک 

نآ هداوناخ  مه  دوقع  فقو و  456باتک 

456فقو

458هلاسم

460هلاسم

464هلاسم

466هلاسم

471همتاخ

شناناسمه سبح و  رد  471راتفگ 

هقدص رد  473راتفگ 

تیصو 474باتک 

474حیضوت

ات 26 474هلاسم 1 

ات 46 477هلاسم 27 

ات 67 481هلاسم 47 

رذن دنگوس و  485باتک 

دنگوس رد  485راتفگ 

رذن رد  488راتفگ 

دهع رد  492راتفگ 

تارافک 493باتک 

هرافک ماسقا  رد  493راتفگ 
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تارافک ماکحا  رد  493راتفگ 

ۀحابذلا دیصلا و  498باتک 

دیص رد  498راتفگ 

498حیضوت

ات 14 498هلاسم 1 

ات 33 502هلاسم 15 

حبذ ماکحا  رد  505راتفگ 

505حیضوت

ات 15 505هلاسم 1 

ات 33 507هلاسم 16 

اهیندیشون اهیندروخ و  510باتک 

510حیضوت

یناویح مارح  لالح و  رد  510راتفگ 

ات 20 510هلاسم 1 

ات 36 513هلاسم 21 

یناویحریغ ياهیکاروخ  رد  515راتفگ 

ات 24 515هلاسم 1 

ات 37 518هلاسم 25 

بصغ 520باتک 

520حیضوت

ات 13 521هلاسم 1 

ات 30 524هلاسم 14 

ات 45 527هلاسم 31 

ات 60 530هلاسم 46 
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ات 74 533هلاسم 61 

تاکرتشم تاوم و  ءایحا  535باتک 

تاوم ءایحا  رد  535راتفگ 

535حیضوت

ات 13 536هلاسم 1 

ات 26 539هلاسم 14 

یلیمکت 543ثحب 

تاکرتشم رد  544راتفگ 

544حیضوت

ات 15 544هلاسم 1 

ات 35 547هلاسم 16 

32 ات 549هلاسم 16 

هطقل 551باتک 

551هطقل

یناویح هطقل  رد  552راتفگ 

یناویحریغ هطقل  رد  553راتفگ 

559همتاخ

مراهچ 560دلج 

حاکن 560باتک 

560حاکن

نآ ماکحا  حاکن و  دقع  رد  566لصف 

دقع رد  نارایتخا  بحاص  رد  571لصف 

میرحت بابسا  رد  576لصف 

ندادریش لئاسم  رد  578راتفگ 
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582هیبنت

نآ تاقحلم  هرهاصم و  رد  585راتفگ 

ددع لیمکت  هدع و  رد  حاکن  رد  588راتفگ 

رفک رد  590راتفگ 

عطقنم حاکن  رد  592راتفگ 

هیرهم رد  597لصف 

دوش یم  رکذ  دقع  نمض  هک  یطورش  رد  600همتاخ 

قاقش زوشن و  تمسق و  رد  601لصف 

زوشن رد  602راتفگ 

تدالو دالوا و  ماکحا  رد  604لصف 

نآ تاقحلم  تدالو و  ماکحا  رد  605راتفگ 

یگدنز هنیزه  هقفن و  رد  607لصف 

ناکیدزن هقفن  رد  611راتفگ 

قالط 614باتک 

قالط طورش  رد  614راتفگ 

قالط هغیص  رد  616راتفگ 

قالط ماسقا  رد  618راتفگ 

هدع ماسقا  رد  620راتفگ 

تافو هدع  رد  622راتفگ 

ههبش هب  یطو  هدع  رد  625راتفگ 

عوجر رد  627راتفگ 

تارابم علخ و  628باتک 

راهظ 631باتک 

ءالیا 633باتک 
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ناعل 633باتک 

ثرا 636باتک 

ثرا تابجوم  رد  لوا  636همدقم 

ثرا عناوم  رد  مود  636همدقم 

تسا ماهس  رد  موس  642همدقم 

دنلطاب بیصعت  644لوع و 

باسنا ثاریم  رد  لوا  646دصقم 

تسا مزال  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  651رد 

يرسمه ببس  هب  ثاریم  رد  مود  657دصقم 

659قحاول

یثنخ ثاریم  رد  لوا  659لصف 

دننام یم  راوآ  ریز  رد  ای  دنوش و  یم  قرغ  مه  اب  هکیدارفا  ثاریم  رد  مود  660لصف 

رافک سوجم و  ثاریم  رد  موس  661لصف 

ءاضق 662باتک 

662اضق

نآ اب  بسانم  لئاسم  یضاق و  تافص  رد  664راتفگ 

یضاق فئاظو  رد  665راتفگ 

يوعد عامتسا  طورش  رد  666راتفگ 

هیلع یعدم  خساپ  رد  669یلصف 

راکنا هب  باوج  رد  671راتفگ 

عرف دنچ  رد  675راتفگ 

توکس رد  677راتفگ 

دنگوس ماکحا  رد  678راتفگ 

دی ماکحا  رد  680راتفگ 
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682همتاخ

رگید یضاق  هب  یضاق  کی  همان  رد  لوا  682لصف 

(22  ) هصاقم رد  مود  684لصف 

تاداهش 688باتک 

دوهش تافص  رد  688راتفگ 

دوش یم  دهاش  نآ  هلیسوب  دهاش  هک  هچنآ  رد  691راتفگ 

قوقح ماسقا  رد  692راتفگ 

عرف 693دنچ 

تداهش رب  تداهش  رد  694راتفگ 

قحاول رد  694راتفگ 

دودح 697باتک 

انز دح  رد  لوا  697لصف 

انز دح  بجوم  رد  698راتفگ 

انز ندش  تباث  ياههار  رد  700راتفگ 

دح لئاسم  رد  702راتفگ 

انز دح  ماسقا  رد  لوا  702ماقم 

انز دح  يارجا  یگنوگچ  رد  مود  705ماقم 

قحاول رد  706راتفگ 

(27  ) هدآیق و  ( 26  ) قحس طاول و  رد  مود  707لصف 

(28  ) فذق دح  رد  موس  709لصف 

فذق دح  بجوم  رد  709راتفگ 

فوذقم فذاق و  رد  710راتفگ 

فذق ماکحا  رد  711راتفگ 

عرف 712دنچ 
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تارکسم ندیشون  دح  رد  مراهچ  713لصف 

نآ تیفیک  دح و  بجوم  رد  713راتفگ 

نآ قحاول  یضعب  ماکحا و  رد  714راتفگ 

تقرس دح  رد  مجنپ  715لصف 

قراس دروم  رد  715راتفگ 

هدش تثرس  لام  رد  717راتفگ 

دوش یم  تباث  یقیرط  هچ  هب  تقرس  هکنیا  رد  719راتفگ 

تقرس دح  رد  720راتفگ 

قحاول رد  720راتفگ 

براحم دح  رد  مشش  722لصف 

اه تبوقع  ریاس  رد  723همتاخ 

دادترا مکح  رد  724راتفگ 

ناسنا تیم  تاناویح و  یطو  رد  725راتفگ 

دنریگ یم  هیزج  وا  زا  هک  یسک  رد  725راتفگ 

هیزج رادقم  رد  727راتفگ 

همذ طئارش  رد  728راتفگ 

اهنامتخاس ماکحا  رد  730راتفگ 

ثحب نیا  هب  قحلم  عرف  731دنچ 

صاصق 732باتک 

ناج صاصق  رد  لوا  732مسق 

صاصق بجوم  رد  732راتفگ 

732حیضوت

ات 25 733هلاسم 1 

ات 40 736هلاسم 26 
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ات 50 738هلاسم 41 

صاصق رد  هربتعم  طئارش  رد  740راتفگ 

باب نیا  قحاول  زا  عرف  741دنچ 

صاصق توبث  ياههار  رد  744راتفگ 

تسا رارقا  لتق  تابثا  يارب  لوا  744قیرط 

تسا هنیب  لتق  تابثا  يارب  مود  744قیرط 

تسا هماسق  لتق  تابثا  يارب  موس  746قیرط 

ثول لوا :  746دصقم 

هماسق رادقم  مود :  747دصقم 

هماسق ماکحا  موس :  748دصقم 

ءافیتسا تیفیک  رد  750راتفگ 

ات 15 750هلاسم 1 

ات 27 753هلاسم 16 

لتق زا  رتمک  هب  صاصق  مود ،  755مسق 

ات 16 755هلاسم 1 

ات 40 758هلاسم 17 

عرف 762دنچ 

تاید 765باتک 

765همدقم

لتق ماسقا  رد  765راتفگ 

تاید ریداقم  رد  766راتفگ 

اهب نوخ  هید و  نامض  بابسا  رد  769راتفگ 

رشابم لوا :  769ثحبم 

بابسا مود :  772ثحبم 
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تابجوم محازت  رد  موس :  775ثحبم 

وضع رب  تیانج  رد  776راتفگ 

ءاضعا هید  رد  لوا  776دصقم 

776همدقم

تسا رس  يوم  هید  رد  776لوا : 

تسا مشچ  هید  رد  777مود : 

تسا ینیب  هید  رد  778موس : 

تسا شوگ  هید  رد  778مراهچ : 

تسا بل  ود  هید  رد  779مجنپ : 

تسا نابز  هید  رد  779مشش : 

تساهنادند هید  رد  780متفه : 

تسا ندرگ  هید  رد  781متشه : 

تسا نیئاپ  کف  ود  هید  رد  781مهن : 

تسا تسد  ود  هید  رد  782مهد : 

تسا ناتشگنا  هید  رد  782مهدزای : 

تسا رمک  ياه  هرهم  هید  رد  783مهدزاود : 

تسا عاخن  هید  رد  783مهدزیس : 

تسا ناتسپ  ود  هید  رد  783مهدراهچ : 

تسا يدرم  تلآ  هید  رد  783مهدزناپ : 

تسا هیصخ  ود  هید  رد  784مهدزناش : 

تسا جرف  هید  رد  784مهدفه : 

تسا نیرس  هید  رد  785مهدجیه : 

تسا اپ  ود  هید  رد  785مهدزون : 

تسا اه  هدند  هید  رد  786متسیب : 
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تسا هوقرت  هید  رد  مکی :  786تسیب و 

تسا عرف  دنچ  نآ  رد  786همتاخ و 

تسا عفانم  رب  تیانج  رد  مود  787دصقم 

تسا لقع  لوا :  787دروم 

تسا شوگ  ییاونش  مود :  788دروم 

تسا مشچ  یئانیب  موس :  789دروم 

تسا یئایوب  سح  مراهچ :  790دروم 

تسا ییاشچ  سح  مجنپ :  790دروم 

تسا لازنا  رب  تردق  یضعب ،  هتفگب  انب  مشش :  791دروم 

تسا ندز  مخز  رس و  نتسکش  رد  موس  792دصقم 

قحاول رد  794راتفگ 

تسا هلقاع  هرابرد  قحاول :  زا  795مود 

تسا ناویح  رب  تیانج  قحاول :  زا  797موس 

تسا لتق  هرافک  رد  قحاول :  زا  799مراهچ 

روهظون لئاسم  نوماریپ  799ثحب 

799همیب

801هتفس

تسا یلفقرس  روهظون  لئاسم  زا  رگید  803یکی 

تسا یئامزآ  تخب  ياهطیلب  روهظون  لئاسم  زا  رگید  806یکی 

تسا یعونصم  دیلوت  حیقلت و  روهظون  لئاسم  زا  رگید  807یکی 

دنویپ 809حیرشت و 

تیسنج 810رییغت 

تسنآ لاثماو  نوزیولت  812ویدار و 

تسنآ لاثماو  امیپاوه  اب  رفس  رد  اهنیا  ریغ  هزور و  813زامن و 
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818همتاخ

اهتشون 820یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  821هرابرد 
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یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  همجرت 

باتک تاصخشم 

. یسراف هلیسولاریرحت . يدادرارق :  ناونع  . 1368  - 1279 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور  ینیمخ  هسانـشرس : 
ملعلاراد مق  رـشن :  تاصخـشم  ینادـمه  يوسوم  رقابدـمحم  مجرتم  ینیمخ  ماما  رثا  هلیـسولاریرحت  همجرت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  حرش 

؛ ) ج 1  ) لایر  1500 هرود 978-964-7669-43-7 ؛  964-7669-43-7 ؛  هرود : کـباش :  4 ج . يرهاظ :  تاصخشم  . 1370  - 1367
مشش پاچ  ، 2 ج . لایر :  15000 مود ؛ ) پاچ  ، 2 ج .  ) لایر  1750 مشش ؛ ) پاچ  ، 1 ج .  ) لایر  9000 لوا ؛ ) پاچ  ، 1 ج .  ) لایر  1200
پاچ ، 4 ج . لایر :  60000 ج 4 ؛ )  ) لایر  3000 مجنپ ؛ ) پاچ  (ج.3، لایر 37500 لوا ؛ ) پاچ  ، 3 ج .  ) لایر  2750 964-7669-06-2 ؛ 

هاجنلاهلیـسو رب  تسیا  هقیلعت  باـتک  نـیا  تشادداـی :   0-79-5976-964 مهن : پاـچ  لاـیر   30000 مراهچ 978-964-5976-14-6 ؛ 
(. مود 1369 پاچ   ) ج 2 تشاددای :  (. 1384 مهن : پاچ   ) 1 ج . تشاددای :  مشش 1374 .) پاچ   ) ج 1 تشاددای :  یناهفصالا  نسحلاوبا 
 : تشادداـی لوا 1369 .) پاــچ   ) ج 3 تشادداــی :  مشـش 1381 .) پاـچ   ) ج 2 تشادداــی :  مراـهچ 1374 .) پاـچ   ) ج 2 تشادداــی : 

هلاسر يرفعج --  هقف  عوضوم :  مراهچ 1386 .) پاچ   ) ج 4 تشاددای :  مود 1374 .) پاچ   ) ج 4 تشاددای :  (. 1385: مجنپ پاچ  ج.3(
هدر رفاسملاهالص  . . 1320 نیسحدمحم 1257 -  یناهفـصا  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم   - 1300 رقابدمحم ، يوسوم  هدوزفا :  هسانـش  هیلمع 

م767-68 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/3422 ییوید :  يدنب  هدر  BP183/9/خ8ت3041 1367  هرگنک :  يدنب 

لوا دلج 

رشان همدقم 

میدـقت نابز  یـسراپ  نادـنمقالع  هب  هدـنزرا  يرثا  رگید  راب  ات  درک  يرای  ار  ام  هک  نانم  دزیا  زا  ناوارف  ساپـس  اـب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیرتهب زا  یکی  قحب  هک  یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  یلاعلا  هلظدم  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  رثا  هلیـسولاریرحت  هلاسر  میراد . 

کنیا دشابیم .  هل  مظعم  یـسراف  نیدـلقم  همه  زاین  دروم  نآ  همجرت  تسا و  هقف  باوبا  همه  ضرعتم  هک  رـضاح  رـصع  هیلمع  ياه  هلاسر 
راهچ اعومجم  هک  يدعب  ياهدلج  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  تسا  دیما  دریگیم  رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  فیرـش  باتک  نیا  لوا  دلج  هک 
بانج مرتحم  دنمـشناد  ياناوت  تسد  هب  مهم  نیا  هک  تسا  رکذتب  مزال  تفرگ .  دهاوخ  رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  بیترت  هب  دشابیم  دـلج 
ياقآ بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  زا  دراد  اج  تسا و  هتفرگ  ماجنا  دنـشابیم  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  زا  هک  ینادمه  يوسوم  ياقآ 

رکـشت و دـندرب  نایاپب  تقد  هلـصوح و  اب  ار  یبرع  نتم  اب  رثا  نیا  هلباقم  حیحـصت و  راک  هک  هتاضافا  تماد  یناـشاک  یحطبا  دـمحم  دـیس 
ناگدـنناوخ زا  همتاخ  رد  میئامن .  تلئـسم  ار  مجرتم  ححـصم و  رتشیب  هچ  ره  قیفوق  ماما و  ترـضح  رمع  لوط  لاعتم  يادـخ  زا  ریدـقت و 
رشان دنراذگن .  بیصن  یب  دوخ  ياه  یئامنهار  زا  ار  ام  يدعب  ياهدلج  پاچ  نتفرگ  ماجنا  رتهب  تهج  نادنمشناد  الضف و  مرتحم 

مجرتم همدقم 

مهدئادعا یلع  همئادلا  هنعللا  هللا و  تاضرم  یلا  ءالد  الا  هلآ  یلع  هللا و  لوسر  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  هللادمحلا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
فیلات هلیـسولا  ریرحت  باطتـسم  باتک  دـندرک  داهنـشیپ  ناتـسود  زا  یهعمج  هک  دوب  هتفاین  ناـیاپ  نازیملا  ریـسفت  همجرت  زونه  هللاءادـعا . 

هیلمع هلاسر  اهنت  نوچ  منک  همجرت  ار  هدوجو  تاـکرب  هللا  مادا  ینیمخ  ماـما  نیـضرالا  یف  هللا  ۀـیآ  ناـشلا  میظع  داتـسا  راوگرزب و  همـالع 
درادـن یهاوخ  رظن  هب  تجاح  ریخ  راـک  دـندومرف  مدرک  یهاوخ  رظن  هل  مظعم  دوخ  زا  اذـل  تسا  هدـش  هقف  باوبا  همه  ضرعتم  هک  تسیا 
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یحو نادناخ  هب  لسوت  اب  راک  نیا  زاغآ  رد  کنیا  دندومن .  قیوشت  راک  نیا  رد  عورش  هب  ارم  ناتـسود  اددجم  ریـسفت  همجرت  مامتا  زا  سپ 
رارق مترخآ  هریخذ  ارنآ  دـیامرفب و  قفوم  نآ  مامتا  رد  ارم  مراد  تلئـسم  لاعتیادـخ  زا  هادـف  یحور  ناـشمئاق  اـصوصخم  مالـسلا و  مهیلع 

 . نیعملا قفوملاوه و  دهدب و 

دیلقت باب  رد 

رد هچ  دنک  طایتحا  ای  دیلقت و  نید  يرورـضریغ  لئاسم  رد  تسا  بجاو  دـشاب  هدیـسرن  داهتجا  هبترمب  هک  یفلکم  ره  رب  هک  تسناد  دـیاب 
دراوم هب  فراع  دـیاب  دـنک  طایتحا  تساوخ  رگا  هتبلا  تاحابم  هچ  تابحتـسم و  هچ  تامرحم  هچ  تابجاو و  هچ  تالماعم  هچ  تاداـبع و 

نآ فرط  طایتحا و  دراومب  يانشآ  هک  یماع  لمع  نیاربانب  دنتسین ، نآ  هب  فراع  رامش  تشگنا  يدارفا  زج  هکتـسا  مولعم  دشاب و  طایتحا 
هک دـنچ  ره  تسا  زئاج  ندرک  طایتحا  هکتـسا  نیا  رظن  رد  رت  يوق  هلءاسم 1 -  دیآ .  یم  هلئـسم  لیـصفت  تسا و  لطاب  دیلقت  نودب  تسین 

هلئـسم ود  رد  دشاب و  هدوب  نیعم  یهیقف  ياوتف  هب  دنتـسم  یمدآ  لمع  هکتـسا  نیا  زا  ترابع  دیلقت  هلءاسم 2 -  دشاب .  لمع  رارکت  مزلتـسم 
دنچره تسا  يوتف  ریظن  یتجح  نتشاد  اب  نآ  ندش  رداص  دنک  یم  حیحـص  ار  لمع  هچنآ  هلب  تسا ،  دیلقت  نیمه  هرابرد  نخـس  زین  يدعب 

هلءاسم 3 تسا .  یفاک  نآ  ندوب  حیحـص  رد  اوتف  اب  لمع  ندوب  قباطم  فرـص  هک  دمآ  دهاوخ  يدوزب  دشابن و  قداص  نآ  رب  دیلقت  ناونع 
لام و رب  صرح  اهنیارب  هوالع  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دشاب  ادخ  نیدرد  راکزیهرپ  لداع و  دهتجم و  ملاع و  دیاب  دیلقت  عجرم  - 

يارب کلام و  ار  دوخ  سفن  مامز  هک  دوش  تفای  یسک  رگا  ءاهقف  هنایم  زا  هدمآ ( :  فیرش  ثیدحرد  دشابن  زین  نآ  لیصحت  رب  ایند و  هاج 
زا دعب  هلءاسم 4 -  دننک . ) دیلقت  وا  زا  دنناوتیم  مدرم  دـشاب  عیطم  شیالوم  رما  هب  تبـسن  فلاخم و  شـسفن  ياوه  اب  نابهگن و  ادـخ  نید 

يرترب یلوا  زا  یمود  رگا  یلو  دیامن  لودع  تسا  وا  اب  يواسم  هک  رگید  يدهتجم  هب  دناوتیم  درک  دیلقت  هدنز  يدـهتجم  زا  فلکم  هکنآ 
تروصرد هکتسا  بجاو  فلکم  رب  نیاربانب  هلءاسم 5 -  دنک .  لودع  وا  هب  تسا  بجاو  میئوگب  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دشاب  هتـشاد 

زین دارفا  ریاس  نیب  زا  يدرف  نینچ  صیخـشت  يارب  شندرک  وجتـسج  هکنانچمه  دشاب  نیریاس  زا  ملعا  هک  دـنک  دـیلقت  يدـهتجم  زا  ناکما 
هکنیارد تسا  ریخم  دوشن  مولعم  فلکم  يارب  يرگید  رب  یکی  يرترب  ای  دنـشاب و  ربارب  ملع  رد  دـهتجم  ود  یناـمز  رد  رگا  تسا و  بجاو 
طایتحا هب  رتهب و  دشاب  يرگیدنآ  زا  رت  لداع  ای  رت و  عرو  اب  ودنآ  زا  نیعم  يدرف  ضرف  نیمه  رد  رگا  اما  دنک و  دیلقت  ودنآ  زا  کی  ره  زا 

یکی صوصخ  دهد  لامتحا  فلکم  دشاب و  صخـش  ود  نیب  ددرم  ندوب  ملعا  رگا  دـنک و  باختنا  ار  وا  فلکم  میئوگب  هکتـسنآ  رتکیدزن 
دوب و صخش  ود  رد  ددرم  رـصحنم و  ملعا  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  نیعتم  وا  زا  دـیلقت  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا  يرگید  زا  ملعا  ودـنآ  زا 

یتروصرد نیا  هتبلا  تسا  نیعتم  دشاب  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  ودـنآ  زا  یئاوتفب  لمع  لقادـح  ای  طایتحا و  هب  لمع  دـشن  نکمم  يو  نییعت 
صوصخ رد  هلءاسم 7 -  دنک .  دـیلقت  ودـنآ  زا  کی  ره  زا  تسا  ریخم  فلکم  ندـشن  نکمم  تروص  رد  دـشاب و  نکمم  طایتحا  هکتـسا 

ملعا ریغ  زا  لئاسم  ریاس  رد  دناوتیمن  دنادب  بجاو  ارنآ  وا  رگا  دنک  دیلقت  ملعا  زا  تسا  بجاو  یماع  فلکم  رب  ملعا  دیلقت  بوجو  هلئـسم 
ریغ نیب  ملعا و  نامه  دیلقت  نیب  تسا  ریخم  فلکم  تروصنآ  رد  دنادب  زئاج  ار  ملعا  ریغ  زا  دیلقت  ینعی  دنادن  بجاو  رگا  اما  دنک و  دیلقت 
ریغ نیمه  رگا  یلو  دنک  دیلقت  وا  زا  ار  هلئـسم  نیا  دناوت  یمن  فلکم  تسین  بجاو  ملعا  دـیلقت  هکنیا  هب  دـهد  يوتف  ملعا  ریغ  رگا  اما  وا و 

هکلب دشاب  تجح  وا  لوق  هکتـسا  نیا  باب  زا  هن  نیا  نکل  دنک  دیلقت  وا  زا  هلئـسم  نیارد  تسا  زئاج  ملعا  دیلقت  بوجو  هب  دهد  يوتف  ملعا 
یماـع فلکم  دنـشاب  ملع  رد  يواـستم  دـهتجم  رد  رگا  هلءاـسم 8 -  تسا .  طاـیتحا  قفاوم  وا  ياوـتف  قـبط  رب  لـمع  هکتـسا  تهج  نیا  زا 

فلم رب  هلءاسم 9 -  دنک .  دیلقت  نآ  زا  رگید  یـضعبرد  نیا و  زا  لئاسم  زا  یـضعب  رد  دناوتیم  هکنانچمه  تسا  ریخم  کی  ره  زا  دـیلقترد 
مود ضرف  ردو  دنک  لمع  طایتحا  هب  هکنیا  تسا  ملعا  صیخـشتای  دهتجم و  ندرک  ادـیپ  صحف و  لوغـشم  هکینامزرد  تسا  بجاو  یماع 

نآ هب  ینعی  دنک  طایتحا  اهنآ  رد  هدروآ  تسدـب  ار  هیملع  الا  لمتحم  دـهتجم  دـنچ  ياوتف  تسا  یفاک  تسا  ملعا  زا  وجتـسج  لاح  رد  هک 
یلئاسم رد  هکلب  تسا و  ملعا  ياوتف  قباطم  ملعا  ریغ  ياوتف  هک  یلئاـسمرد  هلءاسم 10 -  دشاب .  کیدزن  طایتحا  هب  هک  دـنک  لمع  یئاوتف 
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هلءاسم رد  ملعا  دهتجم  رگا  هلءاسم 11 - دنک .  لمع  ملعا  ریغ  ياوتفب  دناوتیم  فلکم  تسا  رگیدکی  فلاخم  ودنآ  ياوتف  دنادیمن  هک  مه 
هکنآب ملعاریغ  دارفا  نیب  رد  هکتسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنک و  عوجر  ملعاریغب  دناوت  یم  یماع  فلکم  دشاب  هتـشادن  اوتف  لئاسم  زا  يا 

زین دنک و  لودع  وا  زا  تسا  بجاو  درادـن  يوتف  تیلها  هک  هدرک  دـیلقت  یـسکزا  رگا  هلءاسم 12 -  دـیامن .  عوجر  تسا  رت  ملاع  همه  زا 
یم دیلقت  ملعا  زارگا  نینچمه  دنک و  لودع  ملعا  دهتجم  هب  هکتسنآ  بجاو  طایتحا  دش  تفتلم  هکنآ  زا  دعب  هدرک  دیلقت  ملعا  ریغ  زا  رگا 

هک یلئاـسم  رد  میئوـگب  یلبق  ضرفرد  ضرف و  نیارد  هکتـسا  نیا  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  دـش  دـهتجم  نآ  زا  ملعا  يرگید  سپـس  درک و 
رگیدکی فلاخم  ودنآ  ياواتف  هک  دناد  یمن  الیـضفت  رگا  اما  و   ) دنک لودع  ملعا  هب  تسا  رگیدکی  فلاخم  ودنآ  ياوتف  دـنادیم  الیـصفت 

نآ دهتجم  ياوتفب  لئاسم  زا  یـضعبرد  ندرک  لمع  زا  دعب  رگا  هلب  تسینزیاج  ادتبا  تیم  دیلقت  هلءاسم 13 -  تسین . )  مزال  لودع  تسا 
هب نیا  دـنک و  عوجر  ملعا  هدـنز  دـهتجم  هب  دـناوت  یم  زین  دـنامب و  یقاب  يو  زا  دـیلقت  هب  لـئاسم  همه  رد  تسا  زئاـج  درک  تاـفو  دـهتجم 

رگید هدنز  دـهتجم  هب  دـناوت  یمن  زین  ددرگرب و  تیم  ياوتفب  دـناوتیمنرگید  بجاو  طایتحا  ربانب  درک  عوجر  رگا  تسا و  رتکیدزن  طایتحا 
ءاقب زاوج  هلئـسم  صوصخ  رد  دنک و  دیلقت  یمود  زا  هکتـسنآ  بجاو  طایتحا  تروصنیارد  هک  دـشاب  ملعا  یمود  هکنآ  رگم  دـنک  عوجر 
لمع دننام  وا  لمع  دنامب  یقاب  دناد  یم  زئاج  ار  ءاقب  هکیا  هدنز  دهتجم  هزاجا  نودب  رگا  هک  دنک  دیلقت  هدنز  دهتجم  زا  دیاب  تیم  دیلقترب 

يدهتجم زا  هاگنآ  دورب  ایند  زا  دهتجم  نآ  سپـس  دـنک و  دـیلقت  يدـهتجمزا  فلکمرگا  هلءاسم 14 -  هدرکن .  دیلقت  الصا  هکتـسا  یـسک 
ءاقب هک  دـشاب  نیا  وا  ياوتف  رگا  دـنک  دـیلقت  موس  دـهتجم  زا  تیم  دـیلقت  رب  ءاقب  هلئـسم  رد  راچانب  دورب و  ایند  زا  زین  وا  دـنک  دـیلقت  رگید 

دهتجم دیلقت  رب  ءاقب  نیب  تسا  ریخم  فلکم  تسا  زیاج  ءاقب  هک  دشاب  نیا  شیاوتف  رگا  دـنامیم و  یقاب  لوا  دـهتجم  دـیلقت  رب  تسا  بجاو 
ای اه و  تیـصو  ای  فاقوا  رد  فرـصت  رد  نوذءام  ای  لیکو و  يدهتجم  فرط  زا  هکیـسک  هلءاسم 15 -  هدنز .  دـهتجمب  عوجر  نیب  مود و 

هیحان زا  رگا  اما  و  ددرگ ) یم  لطاب  تشاد  هک  ینذا  تلاکو و  و   ) دوش یم  لزعنم  دهتجم  نآ  گرم  اب  تسارصاق  دارفا  لاوما  رد  فرـصت 
گرم اب  میئوگب  تسین  دیعب  دشاب  هدرک  رـصاق  يدرف  رب  میق  ار  يو  ای  بصن و  یفاقوا  تیلوت  هب  ار  وا  دـهتجم  الثم  دـشاب  هدوب  بوصنم  وا 

هلءاسم 16 دیامن .  لیصحت  دیدج  یبصن  ای  هزاجا و  هدنز  دهتجم  زا  ینعی  دنک  طایتحا  هک  تسا  نآ  راوزس  نکل  دوش  یمن  لزعنم  دهتجم 
ایند زا  دـهتجم  نآ  سپـس  هداد  ماجنا  قالط )  ریظن  یعاقیا (  ای  يا  هلماعم  ای  یتداـبع  هدرک  یم  دـیلقت  وا  زا  هک  يدـهتجم  ياوتف  هب  رگا  - 
لمع نآ  هداعا  دراذگب و  تحـصرب  ار  انب  هدرک  هچنآ  رد  دناوت  یم  دنادیم  لطاب  ار  لمع  نآ  هک  دمآردرگید  يدـهتجم  دـیلقت  هب  تفر و 

زا قیقحت  زا  لبق  يدـهتجم  زارگا  هلءاسم 17 -  دشاب .  مود  دهتجم  ياوتف  قباطم  دـیاب  دـهدیم  ماجنا  ادـعب  هک  یلامعا  نکل  تسین  بجاو 
هب رگا  نینچمه  دنک و  قیقحت  تسا  بجاو  دیامن  کش  شندوب  طئارـش  عماجرد  سپـسو  دنک  دـیلقت  هن  ای  تسه  طیارـش  عماج  ایآ  هکنیا 

صحف و وا  لاح  زا  هکتـسنآ  بجاو  طایتحا  هن  ای  دوب  عماج  ءادـتبارد  ایآ  هک  هداتفا  کـشب  سپـس  هتـشاد  نیقی  يو  ندوب  طئارـشلا  عماـج 
تلادـع و ریظن  طئارـش  نآ  زا  يزیچ  هکنیارد  دـنک  کش  سپـس  هدرک و  زارحا  ار  وا  ندوب  طئارـشلا  عماـج  هکیتروصرد  اـما  دـنک  قیقحت 

رگا هلءاسم 18 -  تسا .  یقاب  لوا  لاح  رب  شدهتجم  هکنیا  رب  دراذگب  انب  دناوت  یم  تسین و  بجاو  صحف  هن  ای  هدش  لیاز  يو  زا  داهتجا 
ددرگ یـشومارف  راچد  ای  دوش و  هناوید  ای  قساف  ـالثم  ددرگ  طئارـش  زا  یـضعب  نداد  تسد  زا  ثعاـب  هک  دوش  ضراـع  دـهتجم  رب  یتلاـح 

هک یـسک  زا  یتدم  رگا  هکنانچمه  دنامب  یقاب  وا  دیلقت  رب  تسین  زیاج  دنک و  دیلقت  دـشاب  طئارـش  عماج  هک  رگید  دـهتجمزا  تسا  بجاو 
یم ادعب  هک  تسا  رصقم  ای  رصاق و  لهاج  مکح  وا  مکح  هدرکن و  دیلقت  الصا  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب  هدرک  دیلقت  هدوبن  طئارـش  عماج 
یم تباث  هربخ  لها  زا  لداع  رفن  ود  تداهش  هب  دشاب و  روآ  ملع  هک  یعویش  هلیسوب  شیامزآ و  هار  زا  دهتجم  داهتجا  هلءاسم 19 -  دیآ . 

داـهتجا هبترمب  وا  هکنیا  هب  هدرکن  نیقی  زونه  هک  دـنک  دـیلقت  یـسک  زا  تسین  زئاـج  تسا و  اـه  نیمهزین  تیملعا  ندـش  تباـث  هار  دوش و 
ملع و لهازا  شدوخ  هک  دنچره  طایتحا  ای  دنک و  دیلقت  ای  هک  تسا  بجاو  دهتجمریغ  رب  هکنانچمه  دشاب  ملع  لها  زا  هک  دنچره  هدیسر 

كرد دیما  هب  هدرک  یم  هچره  هکنآ  رگم  تسا  لطاب  دیلقت  نودـب  تفتلم  رـصقم  لهاج  لمع  هلءاسم 20 -  دـشاب .  داهتجا  هب  بیرق  یتح 
رصاق و لهاج  لمع  نینچمه  دشاب و  هداد  ماجنا  تسا  زئاج  وا  زا  دیلقت  هک  مه  يدهتجم  ياوتف  قباطم  ای  عقاو و  قباطم  دشاب و  هدرک  عقاو 
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 . تسا زئاج  وا  زا  دیلقت  هک  دشاب  يدهتجم  ياوتف  اب  ای  عقاو و  اب  قباطم  هک  یطرـشب  تسا  حیحـص  هتـشاد  تبرق  دصق  رگا  لفاغ  رـصقم  ای 
ای لداع و  دهاش  ود  هکنیا  مود  وا .  دوخ  زا  يوتف  ندینـش  لوا -  تسا :  زیچ  هس  زا  یکی  دـهتجم  ياوتف  ندروآ  تسدـب  هار  هلءاسم 21 - 

کی لقن  رهاظلا  یلع  هکلب  دشاب -  طلغزا  نومءام  شا  هلاسر  هک  یطرـشب  هتبلا  دننک -  لقن  وا  هلاسر  زا  ای  وا و  دوخ  زا  لداع  دـهاش  کی 
رد تسوا  هلاسر  هب  فلکم  دوخ  عوجر  موس  تسا .  یفاک  دـشاب  روآ  نانیمطا  شلقن  دـشاب و  قوثو  دروم  هکیتروص  رد  زین  لداـع  ریغرفن 
هک تسا  نیا  يوـقا  دـننک  فـالتخا  لـقن  رد  دـهتجم  ياوـتف  نیلقاـن  رگا  هلءاـسم 22 -  دـشاب .  طـلغ  زا  نومءاـم  شا  هلاـسر  هک  یتروص 
رد دنـشابن و  ای  دنـشاب و  يواسم  تقاثو  رد  فرط  ود  ره  هکنیا  هچ  دوش  یمن  دامتعا  کیچیه  لـقن  هب  ینعی  دـننک  یم  طـقاست  لاـحرهرد 

دریگب ار  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  هکیئاوتف  اوتف  ودنآ  نیب  زا  دیاب  دنک  عوجر  وا  هلاسر  هب  ای  دهتجم و  هب  دناوتن  فلکم  رگا  یعـضو  نینچ 
کش لئاسم  نتفرگ  دای  تسا  بجاو  هلءاسم 23 -  دشابن .  يوتف  ود  نآ  زا  کیچیه  قباطم  دنچ  ره  دـیامن  لمع  طایتحا  قباطم  دوخ  ای  و 
شیپ شیارب  لئاسم  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  دوخ  زا  فلکم  هکنآ  رگم  دوش  یم  عقاو  ءالتبا  دروم  ابلاغ  هک  یلئاـسم  ریاـس  وهـس و  و 

هب دـشاب  هتـشاد  نیقی  لامجا  روطب  رگا  هلب  نآ  تامدـقمو  عناوم  طئارـش و  تادابع و  ءازجا  نتفرگ  دای  تسا  بجاو  هکناـنچمه  دـیآ  یمن 
هتشادن اهنآ  هب  یهاگآ  لیصفت  روطب  هک  دنچ  ره  تسا  حیحص  شلمع  تسه  عناوم  همه  دقاف  طئارـش و  ءازجا و  همه  ياراد  شلمع  هکنیا 

هدرک و تدابع  هنوگچ  دنادیم  رگا  دناد  یمن  ارنآ  رادقم  یلو  هدوب  دیلقت  نودـب  شتدابع  یتدـم  دـنادیم  هک  یفلکم  هلءاسم 24 -  دشاب . 
رب يزیچ  تسا  قباطم  درک  یم  عوجر  واب  تسیاب  یم  زورنآ  هکیدـهتجم  ای  هدرک و  عوجر  وا  هب  زورما  هک  يدـهتجم  ياوتف  اب  هدرک  هچنآ 
هک دـنچره  دـنک  ءاـضق  تسا  لوغـشم  نآ  هب  شا  همذ  دراد  نیقی  هک  يرادـقمب  ار  دوخ  قباـس  لاـمعا  دـیاب  تروصنیا  ریغ  رد  تسین و  وا 

لاـمعا هک  یفلکم  هلءاسم 25 -  تسا .  هدـش  يرب  شا  همذ  دـنک  نیقی  هک  دـنک  ءاضق  ار  دوخ  لامعا  ردـقنآ  هکتـسنآ  بحتـسم  طاـیتحا 
یتدم هکنآ  زا  دعبرگا  هلءاسم 26 -  دراذگ .  یم  تحصرب  ار  انب  دساف  ای  هدوب  حیحص  شدیلقت  دناد  یمن  یلو  هدوب  دیلقت  اب  شا  هتـشذگ 

دعب لامعا  يارب  یلو  دراذگب  تحص  رب  ار  انب  هن  ای  هدوب  حیحـص  يدیلقت  هب  دنتـسم  شلامعا  هکنیا  رد  دنک  کش  هتـشذگ  فلکم  غولب  زا 
لداع دهاش  ود  تداهش  یکی  دوش  یم  تباث  قیرط  دنچب  تسا  ربتعم  یضاق  یتفمرد و  هک  تلادع  هلءاسم 27 -  دنک .  حیحص  دیلقت  دیاب 
دشاب روآ  نیقی  فلکم  يارب  هکتسا  یعایش  موس  دنک و  لصاح  نانیمطا  لقادح  ای  نیقی و  وا  تلادع  هب  فلکم  هکیترشاعم  هار  زا  رگید  و 
نسح هکتسا  نیا  رهاظ  دوشیم و  هتخانش  زین  نآ  لاثما  تاعامج و  رد  روضح  تاعاط و  تایعرش و  رب  تبظاوم  رهاظ و  نسح  هلیسوب  هکلب 

تلادعب ملع  ای  نظ  فلکم  يارب  نآ  زا  دنچ  ره  هتـسناد  صیخـشت  هار  ارنآ  مالـسلا  هیلع  عراش  هک  انعم  نیا  هب  تسا  يدـبعت  فشاک  رهاظ 
يوقت تمزـالم  هب  دـنک  یم  راداو  ار  یمدآ  هک  سفنرد  يا  هخـسار  هکلم  نتـشاد  زا  تسا  تراـبع  تلادـع  هلءاسم 28 -  دوشن .  لـصاح 
نیبزا هریغص  ناهانگرب  رارـصا  ای  هریبک و  ناهانگ  زا  کیره  باکترا  اب  تلادع  مکح  هلءاسم 29  تابجاو .  لعف  تاـمرحم و  كرت  ینعی 

ددرگیمرب مکح  نیا  هب  هجوـت  اـب  دور و  یم  نیبزا  زین  هریغـص  ناـهانگ  زا  کـی  ره  باـکترا  اـب  میئوـگب  هکتـسنآ  طاـیتحا  هـکلب  دور  یم 
روطب يدارفا  ای  درف  يارب  ار  دـهتجم  ياوتف  یـسک  رگا  هلءاسم 30 -  دشاب .  یقاب  دش  رکذ  هتـشذگ  هلئـسمرد  هک  تلادع  هکلم  هکیطرـشب 
شیپ يا  هلئـسم  زاـمن  نیبرد  فلکم  يارب  رگا  هلءاسم 31 -  دیامن .  مالعا  دـنا  هتفرگ  دای  وا  زا  هکیناسک  همه  هب  دـیاب  دـنک  لقن  تسردان 

دعب هکنیا  دصقب  دراذگ  یم  لامتحا  فرط  ود  زا  یکی  رب  ار  انب  تسین  نکمم  شیارب  نآ  زا  ندـش  هاگآ  دـناد و  یمنار  شمکح  هک  دـیآ 
مولعم زامن  زا  دـعب  دـنک و  نینچ  رگا  هک  دـناوخب  ار  شزامن  هرابود  هدوب  روتـسد  فالخ  هداد  ماجنا  هچنآ  رگا  دـسرپب و  ار  مکح  زامن  زا 

دقع و يارجا  لیبق  زا  يراک  ماجنا  يارب  ریغ  فرط  زا  هکیـسک  هلءاسم 32 -  تسا .  حیحص  شزامن  هدوب  روتـسد  قباطم  هدرک  هچنآ  دوش 
دیلقت قباطم  ار  لمع  نآ  هک  وا  رب  تسا  بجاو  هدـش  لیکو  اهنیا  ریظن  رگید  راک  ای  هرافک و  ای  تاکز و  ای  سمخ و  تخادرپ  ای  عاـقیا  اـی 

زا رگا  اما  دشاب و  فلتخم  لکوم  دهتجم  ياوتف  اب  وا  دهتجم  ياوتف  هک  تسا  یتروصرد  نیا  هتبلا  شدوخ  دیلقت  هن  دهد  ماجنا  دوخ  لکوم 
تاعارم دیاب  هک  تسا  نیا  يوقا  دهد  ماجنا  تیم  زا  تباین  هب  ار  نآ  ریظن  یتدابع  ای  زامن و  الثم  هک  دشاب  هدش  ریجا  یلو  ای  یصو و  هیحان 

ای اعربت و  ار  تیم  تیصو  شدوخ  دهاوخب  یصو  صخش  رگا  نینچمه  ار و  یلو  ایو  یصو  دیلقت  هن  تیم و  دیلقت  هن  دیامنب  ار  دوخ  دیلقت 
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هلءاسم یلو .  تسا  نینچمه  ار و  تیم  دـیلقت  هن  دـنکب  ار  دوخ  دـیلقت  تاعارم  تسا  بجاو  زین  وا  رب  دـهد  ماجنا  ترجا  نتفرگ  لباقم  رد 
هکیسک زا  يرگید  دناد و  یم  لطاب  ار  هلماعم  نآ  هک  دنک  یم  دیلقت  یسک  زا  ودنآ  زا  یکی  هک  دش  عقاو  يا  هلماعم  رفن  ود  نیب  رگا   - 33

دیاب دش  عقاو  یعازن  دلقم  رفن  ود  نیب  رگا  ددنک و  تاعارم  ار  دوخ  دهتجم  ياوتف  تسا  بجاو  ودنآ  زا  کی  ره  رب  ددـنادیم  حیحـص  ارنآ 
مکح ودنآ  نیب  دوخ  ياوتف  قبط  وا  اتدنربب  ثلاث  يدهتجم  دزن  ای  دـننک و  یم  دـیلقت  اهنآ  زا  نیفرط  هکیدـهتجم  ود  زا  یکی  دزن  ار  هعفارم 

یقالط الثم  دشاب  هدش  عقاو  فرط  ود  هب  طوبرم  یعاقیا  هکیئاج  رد  لاح  تسا  نینچمه  تسا و  ذـفان  فرط  ود  ره  رب  مکح  نیا  هک  دـنک 
یئاوتف نآ  زا  دـعب  اـی  نآ و  زا  لـبق  هکنآ  نودـب  دـشاب  هدـمآ  يوتف  ماـقم  رد  هکیقلطم  طاـیتحا  هلءاسم 34 -  ودـنآ .  ریظن  اـی  یقتع و  اـی 

رگا ملعالاف و  ملع  الا  تیاعراب  هتبلا  دوش  عوجر  ریغب  ای  دوش و  لمع  نآ  هب  ای  تسا  بجاو  هکلب  تسین  زئاـج  نآ  كرت  دـشاب  شفـالخرب 
هکتـسا نیا  طوحا  دنچ  ره  دشاب ( : هدومرف  يوتف  نداد  زا  دعب  دهتجم  الثم  دـشاب  هدـمآ  شفالخرب  ياوتف  زا  دـعب  طایتحا  هیلمع  هلاسر  رد 

هک دنچره  دنک  نینچ  فلکم  هکتـسا  نیا  طوحا  دشاب ( : هدومرف  الثم  دشاب  هدمآ  فالخرب  ياوتف  زا  لبق  طایتحا  ای  و  دنک ) نانچ  نینچ و 
يا هنیرق  اب  هارمه  طایتحا  اـی  و  تسا )  ناـنچ  مکح  هک  دـنچ  ره  دـنک  نینچ  هکتـسا  نیا  طوحا  دـشاب ( : هدومرف  اـی  و  تسا )  ناـنچ  يوقا 

( دنک نینچ  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  دشاب ( : هدومرف  هکنیا  لثم  تسا  یبحتسم  هدربمان  طایتحا  دنامهف  یم  هک  دشاب  هدروآ 
 . تسا زئاج  طایتحا  كرت  دروم  هس  نیارد 

هراهطلا باتک 

اهبآ رد  لوا  لصف 

اهبآ

هناودـنه و بآ  دـننام  دـنهدیم ) تبـسن  يزیچ  هب  ارنآ  ینعی   ) تسا فاضم  ای  و  دوشیم ) هتفگ  اهنت  ِبآ  نآ ،  هب  ینعی   ) تسا قلطم  اـی  بآ 
کمن بآ  ای  رکش  بآ  دننام  هتـشگ  جراخ  دنک  قدص  نآ  رب  بآ )  هملک (  هکنیا  زا  رگید  هکیروطب  هدش  جوزمم  يزیچ  اب  ای  رانا و  بآ 

هاچ و بآ  موس  دوش و  یمن  يراج  یلو  دشوج  یم  نیمز  زا  هکیبآ  يرگید  يراج و  بآ  یکی  تسا  مسق  دـنچ  قلطم  بآ  نآ و  لاثما  و 
دوخب دوخ  فاضم  بآ  هلءاسم 1 -  دنیوگ .  دکار  ارنآ  دشاب و  هداتـسیا  یئاجرد  ضوح )  بآ  نوچ   ) هک یبآ  مجنپ  ناراب و  بآ  مراهچ 
دوشیم سجن  شا  همه  دـنک  دروخرب  یتساجن  ابرگا  دزاسیمن و  فرطرب  ار  ثدـح  زین  دـنکیمن و  كاپ  ار  یـسجن  یـش ء  یلو  تسا  كاـپ 
هتـشاد تدش  شیقفا  نایرج  رد  نکل  دشابن  يدومع  روطب  ولو  دزیرب  نیئاپب  الاب  زا  هکیتروص  رد  هکلب  دـشاب  رک  رازه  رادـقمب  هک  دـنچره 

بآ يالاب  تمـسق  هب  تساجن  دوشیم و  سجن  نآ  زا  رت  نیئاپ  دروخرب و  لحم  نامه  دـنک  دروخرب  یتساجن  اـب  نآ  نیئاـپ  تمـسقو  دـشاب 
دیآ یم  تسدب  قلطم  بآ  راخب  زا  هکیبآ  سپ   ) دوشیمن فاضم  نتفرالاب  ندـش و  راخب  فرـصب  قلطم  بآ  هلءاسم 2 -  دنکیمن .  تیارس 

قلطم زا  لصاح  بآ  یهاگ  دورب  الاب  راخب  ای  ندـش  راخب  ماگنه  دوش و  طولخم  نآ  ابوبـشخ  لگ  دـننام  يزیچ  رگا  هلب  تسا )  قلطم  بآ 
سپ تسا  بالگ  زین  ریخبت  زا  دـعب  هک  هدـش  ریخبت  بالگ  دـننام  تسا  فاضم  دراوم  یـضعب  رد  هدـش و  ریخبت  فاـضم  بآ  دـننام  تسا 
قلطم ندرک  عمج  زا  دـعب  دوشیم  اسب  هک  تسا  ریخبت  زا  دـعب  تارطق  لامتجا  لاح  هدـش  ریخبت  بآ  ندوب  فاضم  ای  ندوب  قلطم  رد  رایعم 

زا لبق  تلاح  رگا  فاضم  ای  تسا  قلطم  بآ  ایآ  هکنیا  رد  دوش  کش  یعیام  هرابرد  رگا  هلءاسم 3 -  دشاب .  فاضم  هک  دوشیم  ای  دشاب و 
موهفم رد  ههبـش  هکیدراوم  لثم  اهـضرف  زا  یـضعب  رد  رگم  دراذگ  یم  تلاح  نامه  رب  ار  انب  فاضم  ای  هدوب  قلطم  هک  دـشاب  مولعم  کش 

هکیدحرد دشاب  هدش  هتخیر  بآرد  یگنر  يرهوج  هکنیا  لثم   ) دـنک کش  عوضوم  ءاقبرد  موهفم  ندوب  مولعمان  رطاخب  دـشاب و  عیام  نآ 
نآ هدوب  هچ  هک  دـننادیمن  ارنآ  هقباس  تلاح  رگا  و  رهوج . ) بآ  ایو  دـنیوگ  یم  هریت  بآ  نآ  هب  ایآ  مینادـن  ام  دـشاب و  هدرک  هریت  ار  بآ 

اعطق دشاب  رک  زا  رتمک  هکیتروص  رد  دنک  دروخرب  یتساجن  هب  رگا  دنک و  یم  كاپ  ار  یتساجن  هن  دزاس و  یم  فرط  رب  ار  ثدـح  هن  بآ 
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تاساجن اب  تاقالمرد  یتقو  قلطم  بآ  ماسقا  همه  هلءاسم 4 -  تسا .  تراهطب  موکحم  ارهاظ  دشاب  رک  رادقمب  رگا  اما  دوش و  یم  سجن 
دـشابن تاقالم  رطاخب  فاصوا  ینوگرگد  نیا  رگا  اما  دـنک و  رییغت  شمعط  ای  يوب و  ای  گنر  ینعی  شفاصوازا  یکی  هک  دوش  یم  سجن 

رگا هلب  درادرب  رادرم  يوب  هجیتن  رد  دشاب و  هتفرگ  رارق  يرادرم  کیدزن  هک  ملاس  یبآ  لثم  دوشیمن  سنجتم  دـشاب  ترواجم  رطاخب  هکلب 
نآ دشاب  هدـش  نفعتم  رادرم  جراخ  ءازجا  زا  ءزج و  نآ  زا  بآ  هاگنآ  دـشاب و  هتفرگ  رارق  بآ  رد  نآ  زا  یئرج  هداتفا و  بآ  نوریب  رادرم 

سجنتم فاصوا  اب  هن  دشاب  هدش  ریغتم  تساجن  فاصوا  اب  هکنیا  ریغتم  بآ  ندش  سجن  رد  تسا  طرـش  هلءاسم 5 -  تسا .  سجنتم  بآ 
دوش زمرق  الثم  نآ  رد  دـهد  یم  گنر  هک  سجنتم  يا  هماج  نداتفا  رطاخب  نآ  لاـثما  يراـج و  اـی  رک و  لـیبق  زاریثک  یبآ  گـنررگا  سپ 
بآ هکیفاصوا  دنچره  تسا  تساجن  هلیسوب  بآ  هناگ  هس  فاصوا  ندش  ریغتم  فرـص  قوف  هلءاسم  رد  رایعم  هلءاسم 6 -  دوشیم .  سجن 
بآ تسا و  ریغت  زین  نیا  دوش  درز  هکلب  دوشن  زمرق  بآ  گـنر  بآ  رد  نوخ  نتخیر  اـب  ـالثم  دـشابن  سجن  فاـصوا  قباـطم  هتفرگ  دوخب 

لاثما يراج و  ای  رک و  مصتعم -  یبآ  رد  هاـگنآ  ددرگ  ریغتم  سجن  فاـصوا  هب  دوش و  سجن  يزیچ  رگا  هلءاسم 7 -  دنک .  یم  سجنار 
رد رادرم  ندش  نورب  زا  دعب  ار  بآ  نآ  سپس  دنک و  ریغتم  ارنآ  دتفیب و  یبآ  رد  يرادرم  الثم  دوش  یمن  سجن  بآ  نآ  دوش  هتخیر  نآ - 

سجن بآ  هک  دوش  یم  سجن  یتـقو  هلب  دوشیمن  سجن  دریگب  ارنآ  يوـب  ددرگ و  ریغتم  نآ  ریغت  اـبزین  رک  ضوـح  دـنزیرب و  رک  یـضوح 
یبآ زا  تسترابع  يراج  بآ  هلءاسم 8 -  دوش .  نوگرگد  ءازجا  نآ  هلیـسوب  رک  ضوح  دشاب و  هتـشاد  دوخ  اب  ار  سجن  زا  یئازجا  هدـش 
یم نیمز  زا  هک  مه  یبآدوشیمن  سجن  سجن  اـب  دروخرب  اـب  داـیز  هچ  دـشاب و  مک  هچ  یبآ  نینچ  دوـش و  يراـج  دـشوجب و  نیمز  زا  هک 

سجن سجن  اب  دروخرب  اب  هجیتن  رد  دراد و  ار  يراج  مکح  هاچ -  دـننام  زین  اه و  همـشچ  یـضعب  دـننام  دوش -  یمن  يراـج  یلو  دـشوج 
نامه شمکح  تسا  يراج  بآ  هب  لـصتم  هک  يدـکار  بآ  هلءاسم 9 -  دـنک .  رییغت  شا  هناـگ  هس  فاـصوا  زا  یکی  هکنآ  رگم  دوشیمن 

دراد و ار  رهن  مکح  تسا  رهن  هب  لصتم  هلول )  ریظن   ) نآ ریظن  و  کـچوک )  رهن   ) هیقاـس هلیـسوب  هکیلادوگ  نیارباـنب  تسا و  يراـج  مکح 
رطاخب رگا  تسا  يراج  مکح  رد  میتفگ  هچنآ  يراج و  بآ  هلءاسم 10 -  دشاب .  هتشادن  نایرج  اه  نآ  بآ  دنچ  ره  رهن  فارطا  نینچمه 

ددرگرب یعیبط  لاحب  دوخب  دوخ  هکنیا  هچ  دوشیم  كاپ  مصتعم  بآ  اب  شندش  هتخیمآ  شریغت و  ندش  فرطرب  ای  دـشاب  هدـش  سجن  ریغت 
هکنیا هچ  دوشیم  سجنتم  سجن  هب  دروخرب  ای  دـشاب  هتـشادن  عبنم )   ) هدام رگا  رک  زا  رتمک  دـکار  بآ  هلءاسم 11 -  جالع .  هلیـسوب  هچ  و 

جوزمم ناراب  بآ  رک و  يراج و  دـننام  مصتعم  یبآ  اـب  سجنتم  بآ  نیمه  رگا  دوش و  نآ  رب  دراو  سجن  هکنیا  هچ  دوش و  سجنرب  دراو 
جازتما نودـب  لاصتا و  فرـصب  هکتـسا  نیا  يوقا  دوشب  جوزمم  دـیاب  اـی  تسا و  یفاـک  لاـصتا  فرـص  هکنیا  رد  ددرگ و  یم  كاـپ  دوش 

ایا هکتـسا  نیارد  کش  العف  هتـشاد و  عبنم  قباـسرد  رگا  هن  اـی  دراد  عبنم  هکنیا  رد  دوشب  کـش  هک  یلیلق  بآ  هلءاسم 12 -  دوشنءافتکا . 
هتـشادن عبنم  قباس  رد  رگا  و  تسا )  رارقرب  لاصتا  زونه  دیوگب  و   ) دراذگب یلبق  تلاح  رب  ار  ءانب  دیاب  هن  ای  هدـش  عطق  عبنم  نآ  اب  شلاصتا 

مکح رت  يوق  لامتحا  رب  انب  هکلب  دنکیمن  شتـساجن  هب  مکح  دنک  دروخرب  تساجن  هب  رگا  لاح  نیع  رد  نکلو  دـنک  یمن  لاصتا  هب  مکح 
ریغتم شا  همه  هکنآ  رگم  دوش  یمن  سجنتم  سجن  هب  شدروخرب  ای  دسرب  رک  دح  هب  رگا  دـکار  بآ  هلءاسم 13 -  دنکیم .  نآ  تراهطب 

شریغتم تمـسق  تسا و  كاپ  هدنامیقاب  نآ  دـشاب  یمک  رادـقم  هدـنامیقاب  هکیتروص  رد  دـشاب  هدـش  ریغتم  نآ  فرط  کی  رگا  اما  دوش و 
همه دشاب  رک  زا  رتمک  هدنام  یقاب  رگا  دوشیم و  كاپ  زین  دوش  فرطرب  شریغت  هدـنامیقاب  تمـسق  اب  ندـش  جوزمم  اب  رگا  هک  تسا  سجن 

تسیود رازه و  زا  تسترابع  هک  نزو  بسح  هب  یکی  تسه  رادقم -  نییعت  و  ریدقت -  مسق  ود  رک  يارب  هلءاسم 14  دوش .  یم  سجن  شا 
تسترابع لاقثم -  ثلث  لاقثم و  هس  یس و  دصهن و  ینعی  فرـشا -  فجن  العم و  يالبرک  هقح ي  بسحرب  نآ  لطر  ره  هک  یقارع  لطر 

تسیود و هک  یلوبمالـسا  هقح  بسحب  یفریـص و  مین  لاقثم و  ود  هفاضا  هب  یلاقب  قح  بسحرب  نآ و  متـشه  هس  هقح و  جـنپ  داتـشه و  زا 
تسا لاقثم  داتشه  تسیود و  رازه و  هک  یهاش -  نم  بسحب  مین و  هقح و  ود  دون و  تسیود و  زا  دوش  یم  ترابع  تسا -  لاقثم  داتـشه 

بسحب لاقثم و  تسیب  الا  نم  تشه  تسیب و  دص و  دوشیم  يزیربت  نم  بسحب  لاقثم و  تسیب  الا  نم  راهچ  تصش و  زا  دوشیم  ترابع  - 
يولیک بسحب  نم و  مراهچ  کـی  هن و  تسیب و  زا  دوشیم  تراـبع  تسا -  لاـقثم  داـتفه  شریـس  کـی  ره  ریـس و  لـهچ  هک  یئبمب -  نم 
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رب انب  نآ  تسا و  تحاسم  بسحب  يریگ  هزادنا  مود  مسق  مارگ .  هدزون  دص و  راهچ  ولیک و  تفه  داتفه و  ودصیس  دوشیم  ابیرقت  توافتم 
رک هکیبآ  هلءاسم 15 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  هیرظن  نیا  هکلب  نآ  متشه  کی  الا  بجو  راهچ  یـس و  رب  غلاب  یعمج  زا  تسترابع  طایتحا 

دراد کش  فلکم  هدوب و  رک  البق  رگا  الثم   ) دـنراذگ یم  تلاح  نامهرب  انب  تسا  مولعم  نآ  هقباـس  تلاـح  رگا  تسا  كوکـشم  شندوب 
نیا يوقا  تسین  مولعم  نآ  هقباس  تلاح  رگا  و  تروص )  نیا  سکع  نینچمه  تسا و  رک  زونه  دـیوگب  دـیاب  هن  اـی  هدـش  رتمک  رک  زا  اـیآ 

نآ اب  تاقالم  اب  سجن  زیچ  الثم   ) تسین يراج  نآ  رب  رک  ماکحا  ریاس  لاح  نیع  رد  دوشیمن و  سجنتم  تساـجن  هب  شدروخرب  اـب  هکتـسا 
تـساجن هب  بآ  نیا  هک  دـنک  نیقی  فلکم  رگید  يوس  زا  دـسرب  رک  دـحب  رک  زا  رتمک  یبآ  هکیتروصرد  هلءاسم 16 -  دوش .  یمن  كاـپ 

دنادب ار  دروخرب  نامز  هکنآ  رگم  دوش  یم  بآ  نآ  تراهطب  مکح  نآ  زا  دعب  ای  هدوب  رک  دح  هب  نآ  زا  لبق  دروخربدـنادن  نکل  هدروخرب 
اب شدروخرب  هب  نیقی  رگا  تروصنیارد  هک  هدـش  لـیلق  سپـس  هدوب و  رک  ـالبق  بآ  رگا  اـما  دـنادن و  ار  رک  دـح  هب  بآ  ندیـسر  ناـمز  و 
هک دنچ  ره  دوش  یم  بآ  تراهطب  مکح  هکتـسا  نیا  رهاظ  نآ  زا  دعب  ای  هدوب  رک  ندش  لیلق  زا  لبق  تاقالم  دناد  یمن  یلو  دراد  تساجن 

تسا يراج  بآ  دننام  نامـسآ  زا  شندیراب  لاح  رد  ناراب  بآ  هلءاسم 17 -  دنادن .  ار  تاقالم  خیرات  دنادب و  ار  بآ  ندش  لیلق  خـیرات 
تخس نیمزرد  رگا  هک  دشاب  يرادقمب  هکتـسنآ  طایتحا  دوش و  یمن  سجن  هتفرگن  دوخب  سجن  معط  ای  يوب و  ای  گنر و  هکیمادام  ینعی 

بآ زا  روـظنم  هلءاسم 18 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  نآ  رب  ناراب )  هملک (  قالطا  قدـص  هب  اـفتکا  هک  دـنچره  دـش  یم  يراـج  دـیراب  یم 
هدش عمج  يا  هطقن  رد  هدـیراب و  هک  تسا  یبآ  مه  ناراب و  تارطق  مه  دوش  یمن  سجن  شفاصوا  ندـش  نوگرگد  اب  زج  میتفگ  هکیناراب 

ناراب هک  یلحمب  تسا  لصتم  یلو  دراب  یمن  نآ  رب  ناراـب  هک  يرگید  هدـش  عمج  بآ  تسا  نینچمه  دراد و  همادا  نآ  رب  ناراـب  شزیر  و 
رد هک  دراد  ار  یبآ  مکح  ناراب  شزیر  لاح  رد  دزیر  یم  فقـس  ریز  دـننام  يا  هطقن  هب  نادوان  زا  هکیناراـب  بآ  نیارباـنب  دراـب  یم  نآ  رب 
یم كاپ  دـشاب  بآ  اب  ریهطت  لباق  هکیطرـشب  ار  هدـش  سجنتم  زیچره  ناراب  هلءاسم 19 -  دراب .  یم  نآ  رب  ناراب  هدـش و  عمج  ماـب  تشپ 

جوزمم هکتـسا  نیا  رت  يوـق  رظنب  هچنآ  سجنتم  بآ  صوـصخ  رد  نکل  هدـش  سجن  هکیفرظ  شرف و  نیمز و  سجنتم و  بآ  دـننام  دـنک 
رد هکلب  درادـن  ددـعت  هب  جایتحا  زینو  نتفرگ )  هلاسغ  و   ) نداد راشف  هب  جایتحا  نآ  لاثما  شرفرد و  تسا و  ربتعم  نآ  اـب  ناراـب  بآ  ندـش 

ریزرد سپـس  دوش و  لام  كاخ  لوا  دیاب  دشاب  هدش  هدولآ  سجنتم و  گس  ناهد  باعل  هب  اهفرظ  رگا  هلب  تسین  ددعت  هب  يزاین  زین  اهفرظ 
 - هلءاسم 20 دشاب .  هتـشاد  ددـعت  هب  جایتحا  هکنیا  نودـب  دوش و  یم  كاپ  دـیراب  نآ  رب  ناراب  هکنیمه  تروصنیا  رد  هک  دریگ  رارق  ناراب 

رهاظ و ینعی  نآ  ياج  همه  ناراـب  هک  دوش  یم  كاـپ  ناراـب  بآ  اـب  یتروص  رد  دوش  سجن  رگا  اـهنیا  لاـثما  شرف و  کـشت و  فاـحل و 
هتفرگارف ار  نآرهاظ  اهنت  رگا  زین  دوش و  یم  كاپ  تمـسق  نامه  اهنت  دـشاب  هتفرگ  ارف  ار  نآزا  تمـسق  کـی  رگا  دریگارف و  ار  نآ  نورد 

نآ رد  ناراب  بآ  دشاب و  هدـش  سجن  ماب  تشپ  رگا  هلءاسم 21 -  دوشیم .  كاپ  شرهاظ  نامه  اهنت  دشاب  هدرکن  ذوفن  نآ  نطابب  دـشاب و 
دشاب و دوجوم  ماب  يالاب  رب  تساجن  نیع  هک  دنچره  تسا  كاپ  هدماین  دـنب  ناراب  هک  مادام  تارطق  نآ  دـکچب  هناخ  لخادـب  هدومن  ذوفن 
دکچ و یم  ناراب  ندمآ  دنب  زا  دـعب  یلبق  ضرف  رد  هک  یئاه  هکچ  نینچمه  دـشاب و  هدرک  روبع  سجن  نیع  نآ  زا  دـکچ  یم  هک  یتارطق 

ندمآ دنب  زا  دعب  تارطق  نیا  دهد  لامتحا  ای  هدش و  هریخذ  فقـس  قامعا  رد  شراب  ماگنهرد  هک  تسا  یبآ  زا  نیا  هک  دوش  هداد  لامتحا 
ندـمآ دـنبزا  دـعب  هک  تسا  یبآ  نامه  تارطق  نیا  هک  دـنادبرگا  اـما  هدروخنرب و  هدـش  نآ  هب  سجنتم  هک  يزیچ  سجن و  نیع  هب  ناراـب 
جوزمم نآ  رب  ناراب  ندیراباب  هدش  سجن  هک  يدـکار  بآ  هلءاسم 22 -  دـشابیم .  سجن  هدروخرب  نآ  هب  سجنتم  ایو  سجن  نیعب  ناراـب 

اب شندش  جوزمم  يراج و  رک و  بآ  دننام  ریذـپان ) تساجن   ) مصتعم بآ  هب  شندـش  لصتم  اب  هکنانچمه  دوش  یم  كاپ  نآ  اب  شندـش 
هلول و هلیـسوب  دـنچره  تسا  لاـصتا  قـلطم  راـیعم  هکلب  دوـش  تیاـعر  لاـصتارد  یـصاخ  یگنوـگچ  تسین  مزـال  ددرگ و  یم  كاـپ  نآ 

هلب تسین  مزال  ودنآ  ندوب  حطـس  مه  اب  سجن و  بآ  زا  مصتعم  بآ  ندوب  رتالاب  هکنانچمه  دنک  طبترم  مهب  ار  ودنآ  هک  دـشاب  یخاروس 
ءوضورد هک  یبآ  هلءاسم 23 -  دـنک .  یمن  كاپ  ار  الاب  بآ  تسین و  یفاک  لاصتا  نیا  دزیرب  مصتعم  بآ  يور  رب  الاب  زا  سجن  بآ  رگا 

ءوضو درک و  لسغ  نآ  اب  هرابود  ناوتیم  مه  ینعی   ) دزاس یم  فرطرب  ار  تبخ  ثدـح و  تسا و  كاـپ  لاکـشا  نودـب  دوش  یم  لامعتـسا 
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يوـقا هکلب  تساـجن و  زا  رهطم  رهاـط و  دوـش  یم  لامعتـسا  لـسغ  رد  هک  یبآ  هکناـنچمه  درک ) ریهطت  نآ  اـب  ار  سجنزیچ  مه  تفرگ و 
اقلطم دنیوگ  هلاسغ  ار  نآ  دوشیم و  لامعتـسا  تساجن  ندرک  فرطرب  رد  هک  یبآ  هلءاسم 24 -  تسه .  زین  ثدح  هدننک  فرطرب  تسنآ 

رد تسا  كاـپ  دوش  یم  لامعتـسا  طـیاغ  اـی  لوـب  لـحم  ریهطترد  هک  یبآ  هلءاـسم 25 -  مود .  هچ  دـشاب و  لوا  هلاـسغ  هـچ  تـسا  سجن 
دوشن و هدـید  نآ  رد  طـیاغ  زا  یـصخشم  ءازجا  دـشاب و  هدـشن  نوگرگد  شگنر  يوب و  معط و  ینعی  نآ  فاـصوا  زا  یکی  هک  یتروـص 

تساجن تسا  مزال  زین  دنادن و  ءاجنتسا  بآ  ار  نآ  بآ  فرع  هک  يروطب  دشاب  هدرکن  شحاف  زواجت  دوخ  فراعتم  يارجم  زا  تساجنزین 
رگا یتح  تسا  سجن  بآ  نآ  دوش  جراخ  ارجم  زا  نوخ  دننام  يرگید  تساجن  طئاغ  اب  ای  لوبرگا و  سپ  دشاب .  هدیـسرن  نآ  هب  یجراخ 

ءاجنتـسا بآ  ندوب  كاپرد  هلءاسم 26 -  تسین .  كاپ  نآ  ءاجنتـسا  بآ  طایتحا  رباـنب  دوش  هدرمـش  طـئاغ  اـی  لوب و  زا  یئزج  نوخ  نآ 
نیب یسجن  رگا  هلءاسم 27 -  تسا .  طوحا  نیا  هک  دنچره  دراذـگب  نآ  رب  تسد  سپـس  دوش و  هتخیر  لحم  رب  بآ  لوا  هک  تسین  طرش 
دوش بانتجا  فرظ  هد  نآ  همه  زا  تسا  بجاو  دوش ) مگ  فرظ  هد  نیب  رد  یسجن  فرظ  کی  هکنیا  لثم   ) دوش هبتـشم  روصحم  زیچ  دنچ 

هب مکح  يوقا  میئوگن  رگا  طایتحا  ربانب  هدوب  تساجن  فرظ  نآ  هقباس  تلاـحرگا  دـیامن  دروخرب  اـهفرظ  نیا  زا  یکیب  رگید  يزیچ  رگا  و 
کی عیام  رگا  هلءاسم 28 -  داد .  لیصفت  دراد  هک  یئاه  ضرف  نیب  دیاب  هدوبن  تساجن  شا  هقباس  تلاح  رگا  دوش و  یم  زیچ  نآ  تساجن 

 . دوش بانتجا  رگید  فرظ  نآ  زا  تسا  بجاو  مه  زاب  دوش  هتخیر  هدش  هبتشم  هک  یفرظود  زا 

یلخت ماکحا  رد  هلءاسم 

هناوید زا  یتح  نز  هچ  دشاب و  درم  هچ  مرتحم  هدننیب  زااردوخ  تروع  تسا  بجاو  فلکمرب  لاوحا  ریاس  دـننام  یلخت  لاحرد  هلءاسم 1 - 
نونجم و يرگیدنآ  هک  دنچره  دـنک  هاگن  يرگید  تروصب  هک  تسا  مارح  وا  رب  هکنانچمه  دـناشوپب  دـشاب  صیخـشت  ياراد  هک  یلفط  و 
نز و زین  تسین و  مارح  زیمم  ریغ  لفط  تروع  رب  ندرک  رظن  هکنانچمه  تسین  بجاو  زیمم  ریغ  زا  تروع  ندناشوپ  هلب  دشاب ، زیمم  لفطای 
دازآ و نز  اـما  دـنناشوپب و  رگیدـکی  زا  ار  دوخ  تروع  تسین  بجاو  دـننک و  رظن  رگدـکی  تروعب  دـنناوت  یم  وا  زینک  کـلام و  رهوش و 

روظنم دننک و  رظن  دیابنزین  رگیدکی  ندب  طاقن  ریاس  هب  هکلب  دننک  رظن  رگیدکی  تروعب  دنناوت  یمن  دنتـسین و  مکح  نیا  لومـشم  وا  مالغ 
هناع هکلب  نیرـس و  اه و  نار  اما  دوش و  یم  زین  اه  هضیب  لماش  نادرم  رد  تسا و  بقع  ولج و  تروع  ندرک  رظن  هلئـسم  رد  نز  تروع  زا 

ناـشن زا  زین  ندرک و  رظنزا  هک  تسنآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلب  تسین  تروـع  هضیبود )  ربد و  نیب  هلـصاف  ینعی   ) ناـجعو فاـنریز )  ینعی  )
ندناشوپرد هلءاـسم 2 -  تسا .  بحتـسمزین  وناز  اـت  نآ  نیئاـپ  فاـن و  اـت  تروع  يـالاب  ندـناشوپ  دوش و  باـنتجا  تروع  فارطا  نداد 

 . تسا یفاک  دـشاب  دوخ  رـسمه  تسد  الثم  اـی  دوخ و  تسد  دـنچ  ره  دـناشوپبار  نآ  هک  يزیچرهب  تسین  مزـال  یـصاخ  شـشوپ  تروع 
ندرک رظن  زا  ریزگاـن  فـلکم  رگا  تسا .  مارح  زین  لـالز  بآ  هنیآرد و  هکلب  هشیـش و  تـشپ  زا  يرگید  تروـعب  ندرک  رظن  هلءاسم 3 - 

رظن دهد  یم  رارق  نآ  لباقمرد  هک  يا  هنیآ  هلیـسوب  هکتـسا  نیا  بجاو  طایتحا  رگید  جلاعم  ره  حارج و  بیبط و  دـننام  دـشاب  ریغ  تروعب 
 . درادن لاکـشا  دنک و  رظن  نآ  دوخب  دناوتیم  هنرگ  دوش و  فرطرب  رادـقم  نیاب  رارطـضا  هک  تسا  مزال  یتروصرد  طایتحا  نیا  هتبلا  دـنک 
هک دنچ  ره  دشاب  هلبق  هب  ور  نآ  تشپ  ای  ندـب و  ولج  هکیروطب  دریگ  رارق  نآ  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  تسا  مارح  یلخت  لاحرد  هلءاسم 5 - 

تسا و یفرع  قدـص  ندرک  ور  ندرک و  تشپ  رد  نازیم  مکـش و  هنیـس و  زا  تستراـبع  ندـب  ولج  دـنادرگرب و  رگید  يوس  هب  وا  تروـع 
فرطب نآ  تشپ  ندب و  ولج  هک  یتروصرد  هکتسنآ  بجاو  طایتحا  درادن و  ندوب  نآ -  هب  ور  هلبقب و  تشپ  رد  یتلاخد  اهوناز  رس  ارهاظ 

هکلب تسا  مارح  نتـشاد  هـلبقب  تـشپ  يورزین و  ءاربتـسا  لاـحرد  بـجاو  طاـیتحاربانب  دریگن و  هـلبق  فرطب  ار  دوـخ  تروـع  تـسین  هـلبق 
تشپ ای  نتفرگ و  رارق  هلبق  هب  ور  ینعی   ) ودنآ زا  یکی  هب  فلکم  رگا  تسا و  يوقا  تمرح  ءاربتسا  اب  لوب  تارطق  ندمآ  نوریب  تروصرد 

دهاوـخب فـلکم  رگا  تسارتـهب و  هلبق  هب  تشپ  باـختنا  دـنک و  باـختنا  تساوـخ  ار  فرطره  هکنیارد  تسا  ریخم  دـش  ریزگاـن  نآ )  هب 
تـشپای هلبق و  هب  ور  هک  دـنچره  دـنک  ظفح  رظان  زا  ار  دوخ  دـیاب  دوش  یم  مرتحم  رظان  راچد  دـنکب  ار  ندوبن  هلبقب  ور  ای  تشپ و  تیاعر 
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نکمم شیارب  نآ  ندروآ  تسدـب  ندیـسرپ و  تسا و  فرط  مادـک  تمـس  راهچ  هنایمرد  هک  دـناد  یمن  ار  هلبق  تمـسرگا  دنیـشنب و  نآـب 
تسا مزال  نآ  تیاعر  یفرط  هب  هنظم  نتشاد  تروص  رد  دنیشنب و  تساوخ  هک  فرط  رهب  تسا  راوشد  زین  یلخت  نتخادنا  ریخءات  تسین و 

.

ءاجنتسارد لصف 

تـسا نادرم  رد  رابکی  تیافک  يوقا  هک  دـنچره  دوش  هتـسش  بآ  اب  راب  ود  لوب  ندـمآ  نوریب  لحم  تسا  بجاو  طایتحاربانب  هلءاسم 1 - 
جرخم رد  اما  دوش و  یمن  كاپ  بآ  ابزج  جرخم  نیا  تسا و  رتهب  نتسش  راب  هس  هتبلا  دشاب و  لوب  یعیبط  جرخم  هدربمان  لحم  هک  یطرشب 

خولک و گنس و  دننام  دنک  فرطرب  لحم  زا  ار  تساجن  هک  يزیچ  اب  شندرک  كاپ  ای  بآ و  اب  نآ  نتـسش  نیب  تسا  ریخم  فلکم  طئاغ 
رد دـیوشب و  ار  نآ  بآ  اب  مه  دـنک و  شکاـپ  يزیچ  اـب  مه  هک  تسنآ  رتهب  نآ  زا  تسا و  رتهب  بآ  اـب  نآ  نتـسش  یلو  نآ  ریغ  هچراـپ و 

ربتعم ددـعت  زین  هریغ  خولک و  گنـس و  اب  ندرک  كاپ  رد  هکلب  تسا  جرخم  ندـش  كاپ  تسا  ربتعم  هچنآ  تسین  ربتعم  ددـعت  نآ  نتـسش 
فرطرب هکت  هس  اب  رگا  اما  دـشاب و  هدـش  فرطرب  نآ  زا  رتمک  اب  تساجن  نیع  ولو  تسا  طوحا  هکت  هس  اب  ندرک  كاپ  هک  دـنچره  تسین 

یفاک تسا  سجنتم  هک  یکشخ  زیچ  هدیکـشخ و  تساجن  اب  سپ  دشاب  كاپ  دیاب  اه  هکت  نآ  هتبلا  دوش  فرطربات  دنک  رارکت  ردقنآ  دشن 
یفاک راکنیا  يارب  سیخ  هچراـپ  لـگ و  سپ  نآ  ندوب  کـشخ  تسا  طرـش  زین  دـنک و  كاـپ  ار  اـه  هکت  نآ  دوخ  لوا  هکنآ  رگم  تسین 

نیع مه  تسا  بـجاو  بآ  اـب  ءاجنتـسارد  هلءاسم 2 -  درادـن .  ررـض  دـنکن  تیارـس  هک  دـشاب  يدـح  هب  رگا  هچراـپ  تبوطر  هلب  تسین ، 
کـشخ يا  هکت  اب  ندرک  فرطرب  رد  اـما  و  دوش -  یمن  هدـید  مشچب  هک  يزیر  ءازجا  ینعی  نآ  رثا  مه  دوش و  فرطرب  هتـسش و  تساـجن 

هک دوشیم  ءافتکا  هکت  اب  حـسم  هب  طئاغ  جرخم  تراهط  رد  هک  یتروصرد  هلءاسم 3 -  درادن .  ررـض  نآ  رثا  ءاقب  تسا و  یفاک  نیع  هلازا 
یتح دشابن و  يرگید  تساجن  لحمردزین  دوشن و  هدرمـش  ءاجنتـسا  افرع  شندرک  كاپ  هک  دشاب  هدرکن  زواجت  جرخمزا  نانچنآ  تساجن 

مرتحم ياهزیچ  اب  ءاجنتـسا  هلءاسم 4 -  دوش .  هتـسش  بآ  اب  دـیاب  انیعتم  هنرگ  دـشاب و  هدـشن  جراخ  طئاغ  اب  نوخ  نوچ  يرگید  تساجن 
لحم شندـش  كاپ  دومنءاجنتـسا  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  یکی  ابرگا  تسا و  نیگرـس  ناوختـسا و  اب  ءاجنتـسا  كرت  طوحا  زین  تسا و  مارح 
تسا لاکشا  لحم  نآ  لثم  گنس و  یتح  دش  هتفگ  هچنآ  همه  رد  تراهط  لوصح  هکلب  نیگرـس  ناوختـسا و  رد  اصوصخ  تسا  لاکـشا 
ندیلام تسد  لوب  جرخم  رد  هلءاسم 5 -  تسا .  هدش  وفع  حسمزا  دعب  تساجنزا  نیگرس  ناوختـسا و  تامرتحمریغ و  رد  تسه  هکیزیچ 
هکتـسنآ بجاو  طایتحا  تروصنیا  رد  هک  هدـش  جراخ  يرجم  زا  لوب  اب  يذـم  هب  فورعم  عیام  هک  دـهد  لاـمتحا  هکنآ  رگم  تسین  مزـال 

 . دلامب تسد  نتسش  ماگنه 

ءاربتسا رد  لصف 

الثم ار  هبابـس  تشگنا  سپـس  دشکب و  تسد  توق  اب  تبون  هس  ار  تیلوجر  تلآ  ریز  ات  طئاغ  جرخمزا  هکتـسنآ  رتکیدزن  طایتحا  هبو  رتهب 
نینچ رگا  هک  دهد  راشف  ارنآ  رـس  مه  راب  هس  دشکب و  تسد  نآ  رـس  ات  ار  تلآ  راب  هس  هداد  رارق  نآ  يور  ار  تسـش  تشگنا  تلآ و  ریز 
ءوضو لاحنآ  رد  فلکم  رگا  دنک و  یم  تبوطر  نآ  تراهطب  مکح  نآریغ  ای  تسا  لوب  دنادن  هک  دیامن  هدهاشم  ار  یتبوطر  ادعب  دنک و 

دنک شیوضو  ندش  هتسکش  هب  تبوطر و  نآ  تساجن  هب  مکح  دیاب  هک  هدرکن  ءاربتسا  هک  یـسک  فالخب  دوشیمن  لطاب  شیوضو  هتـشاد 
دایز یتاکرح  ایو  تشذگ  شندرک  لوبزا  ینالوط  یتدم  نتفرگ  تراهطزا  لبق  یلو  هدرکن  ءاربتـسا  رگا  تسا و  نیمه  مه  ءاربتـسا  هدـئاف 

وا زا  یهبتـشم  تبوطر  رگا  هک  يروطب  هدـنامن  يارجم  رد  لوب  زا  يزیچ  تاـکرح  تدـم و  لوـط  رطاـخب  درک  نیقی  هک  دـش  رداـص  وازا 
مکح تسا و  تراهط  هب  موکحم  تبوطر  نآزین  تروصنیا  رد  هک  هدمآ  نیئاپ  يرجم  زا  رتالاب  زا  امتح  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  دوش  جراخ 

رسمه و رگا  هکلب  دهد  ماجنا  دوخ  تسدب  ارنآ  فلکم  هک  تسین  مزال  ءاربتسارد  هلءاسم 1 -  هدشن .  هتسکش  شیوضو  هکنیا  هب  دنک  یم 
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هدرکن هکنیارب  دراذـگبانب  هن  اـی  هدرک  ءاربتـسا  هکنیارد  دـنک  کـش  فلکم  رگا   - هلءاسم 2 تسا .  یفاـک  دـهد  ماـجنا  شیارب  وا  زینک  اـی 
ارنآ هکنیا  رد  دنک  کش  یلو  هدرک  ءاربتـسا  دنادب  رگا  هلب  دشاب ، هدوب  ندرک  ءاربتـسا  شتداع  دنچره  دشاب و  هتـشذگ  یتدم  هک  دـنچره 
هدش جراخ  وا  زا  یتبوطر  هکنیا  رد  دراد  کش  هدرکن و  ءاربتـسا  رگا  هلءاسم 3 -  دراذگ .  تحص  رب  ار  انب  هن  ای  هداد  ماجنا  حیحـص  هجوب 

زا ایو  هدـش  جراخ  وا  دوخ  زا  دـنادن  دـنیبب و  دوخ  هماج  رد  هبتـشم  یتبوطر  رگا  هکنانچمه  هدـشن  جراخ  يزیچ  هکنیارب  دراذـگ  اـنب  هن  اـی 
یتبوطر دـناد  یم  هک  یتروص  رد  هلءاسم 4 -  هدشن .  هتـسکش  شئوضو  هکنیا  هب  دوخ و  یکاپب  دنک  یم  مکح  هدیـسر  وا  هماج  هب  جراخ 

ندـش لطاب  هب  زین  نآ و  تساجن  هب  مکح  هن  ای  هدـش  جراـخزین  لوب  نآ  اـب  هکنیا  رد  دراد  کـش  نکل  تسا  يذـم  هدـش  جراـخ  وا  زا  هک 
تسا يذم  شا  همه  تبوطر  نیا  هکنیا  رد  دنک  کش  هکنیا  لثم  دشاب  قداص  نآ  رب  هبتـشم  تبوطر  ناونع  هکنآ  رگم  دنک  یمن  شئوضو 

وا زا  ینم  لوب و  نیب  هبتـشم  یتبوطر  هاگنآ  دریگب  ءوضو  نآ  زا  دعب  دـنک و  لوب  فلکمرگا  هلءاسم 5 -  تسا .  لوب  نآ و  زا  بکرم  اـی  و 
رگا لـسغ و  ءوضو و  نیب  دـنک  عمج  طاـیتحا  باـبزا  هک  وا  رب  تسا  بجاو  هدوب  هدرک  ءاربتـسا  لوب  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  دوش  جراـخ 

ءوضو نتفرگب  دشاب  هدش  جراخ  ءوضوزا  لبق  هبتشم  تبوطر  نیا  رگا  دنک و  افتکا  ءوضو  هب  دناوتیم  هک  تسنآ  يوقا  هدوب  هدرکن  ءاربتـسا 
 . دشاب هدرکن  هچ  دشاب و  هدرک  ءاربتسا  لوب  زا  دعب  هکنیا  هچ  تسین  بجاو  وا  رب  لسغ  دنک و  یم  افتکا  یئاهنت  هب 

ءوضو رد  لصف 

ءوضو تابجاو 

شیور لحم  زا  لوط  فرطرد  تروص  زا  روظنم  اـپ و  ود  رـس و  حـسم  تسد و  ود  تروص و  نتـسش  ءوضو  رد  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
دارفا هراـبرد  نیا  هتبلا  دریگ  رارق  طـسو  تشگنا  ماـهبا و  تشگنا  نیب  هک  تسا  يرادـقم  نآ  ضرع  فرط  رد  تسا و  هناـچ  اـت  رـس  يوـم 

رتگرزب و فراعتم  دح  زا  شتروص  هک  یسک  سپ  دنراد  تروص  اب  بسانتم  یناتـشگنا  ناتـشگنا و  اب  بسانتم  یتروص  هک  تسا  یلومعم 
دارفا هک  دیوشب  ار  يرادقم  نآ  شتروص  يانهپ  زا  دنک و  عوجر  ءاضعالا  بسانتم  دارفا  هب  دـیاب  تسا  رتهاتوک  ای  رتزارد و  شناتـشگنا  ای 
لصاح نیقی  هکنیا  يارب  هدربمان  دح  زا  رتشیب  یمک  نتسش  هلب  تسین ،  بجاو  دش  هتفگ  هک  يدح  زا  رتدایز  نتسش  دنیوش و  یم  فراعتم 

ربانب دوش و  هتـسش  نیئاپ  هب  الاب  فرط  زا  تروص  تسا  بجاو  طاـیتحاربانب  هلءاسم 2 -  تسا .  بجاو  همه  رب  هتـسش  ار  دح  نآ  هک  دـنک 
زا بآ  تشگرب  اب  هک  دشاب  نیا  شتین  نکلو  دزیرب  الابب  نیئاپ  زا  ار  بآ  رگا  هلب  تسین ،  زئاج  الابب  نیئاپ  زا  ینعی  سکعرب  نتسش  طایتحا 

تسین و بجاو  هدش  جراخ  تروص  دح  زا  هک  شیر  يوم  زا  يرادقم  نتـسش  ءوضورد  هلءاسم 3 -  تسا .  زئاج  دریگب  ءوضو  نیئاپب  الاب 
بجاو نآ  نطاب  اما  تسا و  شیر  رهاظ  نتـسش  اهنت  تسا  بجاو  هچنآ  تسا و  بجاو  تسا  تروص  دـح  رد  لخاد  هک  يرادـقم  نآ  اـما 

 - لیلخت یلو  دـشاب  هدـیناشوپ  ار  تروص  افرع  شیر  هک  تسا  یتروصرد  نیا  هتبلا  تشپ  مک  هچ  دـشاب و  تشپرپ  شیر  هکنیا  هچ  تسین 
ات قفرم  زا  اهنآ  نتـسش  تسا  بجاو  اه  تسد  اـما  تسا و  طوحا  تشپ  مک  شیر  صوصخرد  تروص -  يوم  ریز  هب  بآ  ندـناسر  ینعی 

نتـسش رد  تسین  زئاج  دوش و  هتـسش  همدـقم  ناونعب  وزاب  زا  يرادـقم  ینعی  قفرم  زا  رتالاب  یمک  تسا  بجاو  زین  اجنیارد  ناتـشگنا  كون 
مشچ و کلپ  لخاد  دننام  تسا  ندب  نطاب  ءزج  هک  یئاج  نتسش  هلءاسم 4 -  دنامن .  هتسشان  وم  رس  کی  رادقم  یتح  تسد  ود  تروص و 

نتخیوآ يارب  هک  یخاروس  لطاب  نتـسش  هکنانچمه  تسین  بجاو  دوش  یمن  هدید  ندش  هتـسب  ماگنه  هکاه  بل  زا  يرادقم  ینیب و  لخاد 
ندرک فرطرب  هلءاـسم 5 -  دـشابن .  هچ  دـشاب و  نآ  رب  هقلح  ءوـضو  ماـگنه  هکنیا  هچ  تسین  بجاو  دـننک  یم  داـجیا  ینیب  هرپرد  هـقلح 
هتفرگ ار  اه  نخاـنرگا  هکناـنچمه  دوش  هدرمـش  تشگنا  رهاـظ  ءزج  كرچ  ریز  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  بجاو  اـه  نخاـن  ریز  كرچ 
دشاب هدش  هدنک  اهتسد  ای  تروص  زا  یتشوگ  هکت  رگا  هلءاسم 6 -  دننک .  كاپ  ارنآ  كرچ  ءوضو  زا  لبق  دیاب  دوش  رهاظ  نآ  ریزو  دشاب 

هب یکزان  تسوپ  هلیسوب  هک  دنچره  تسا  بجاو  تشوگ  نآ  نتسش  زین  هدش و  رهاظ  هچنآ  نتـسش  دشاب  هدش  رهاظ  اجنآ  رد  ندب  نطاب  و 
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بآ دـیاب  دوش  هدـید  مشچب  نآ  نطاب  هک  دـشاب  زاب  يردـقب  رگا  دوشیم  ادـیپ  اهتـسد  تشپ  هکیئاه  كرت  هلءاسم 7 -  دشاب .  لصتم  ندـب 
یگتخوس رثا  رد  هکیئاه  لوات  هلءاسم 8 -  تسین .  بجاو  دوش  هدید  نآ  لخاد  هک  دشابن  عیـسو  ردقنآ  رگا  دیناسر و  نآ  نطابب  ار  وضو 

نآ رهاظ  نتـسش  تسا  یقاب  دوخ  ياج  رد  تسوپ  هدش )  رگا  ای  هدـشن و  رجفنم  هک  مادام   ) دوش یم  ادـیپ  ءوضو  ياضعا  رد  يرامیب )  ای  )
یقاب رگید  یـضعب  هدش و  هدنک  تسوپ  زا  يرادـقم  هک  یتروص  رد  هکلب  تسین  بجاو  تسوپ  ریز  هب  ءوضو  بآ  ندـناسر  تسا و  یفاک 

تـسوپ هدـش و  نایامن  تسوپ  ریز  هکیتروص  رد  اما  دوش و  هدـنک  تسوپ  همه  تسین  مزال  تسا و  یفاـک  تسوپ  نآ  رهاـظ  نتـسش  تسا 
ماگنه رد  رگا  دوش و  هتـسش  تسوپ  ریز  تروصنیا  رد  تسا  بجاو  دبـسچ  یمن  یهاگ  دبـسچ و  یم  ندـب  هب  یهاگ  تسا  یقاب  ناـنچمه 

تسا و حیحـص  وضع  رب  بآ  نتخیر  اب  مه  وضو  هلءاسم 9 -  دـنک .  عطق  یلکب  ای  درادرب و  ارنآ  تسا  مزال  هدـیبسچ  تسوپ  نتفرگ  وضو 
رد نکل  دوش  هتـسش  نیئاـپ  هب  ـالابزا  وضع  هک  دوش  تیاـعر  اـنعم  نیا  دـیاب  مود  هقیرطرد  تسه  هکیزیچ  بآ  رد  وـضع  ندرب  ورف  اـب  مه 

تسار تسد  رد  هکلب  دشابن  دیدج  بآ  اب  پچ  ياپ  حسم  ات  دنک  تسد  ندروآ  نوریب  لاح  رد  ار  نتـسش  تین  دیاب  پچ  تسد  صوصخ 
تسار تسد  رد  بآ  هچنآ  ات  دیوشب  تسار  تسد  اب  ارنآ  دشاب و  هدنام  یقاب  يرادقم  پچ  تسد  زا  هکنآ  رگم  دوش  تیاعر  انعم  نیا  زین 

ندیـسر عناـم  هکیزیچره  نداد  تکرح  اـی  ندرک و  فرطرب  تسا  بجاو  هلءاسم 10 -  یجراخ .  بآ  هن  دـشاب  وضو  بآ  دـنام  یم  یقاب 
نیا هتبلا  دـنکن  ءانتعا  دوخ  کش  هب  هن  ای  دراد  دوجو  یعنام  نینچ  ایآ  هکنیارد  دـنک  کـش  رگا  تسا و  ءوضو  وضع  تسوپ  هب  وضو  بآ 

هب بآ  ندیسر  زا  عنام  ایآ  دنک  کش  دنیب و  هب  ءوضو  وضع  هرشب  رب  يزیچ  رگا  دشاب و  هتشادن  ینالقع  یئاشنم  شکش  هکتسا  یتروصرد 
يور تسوپ  دننام  مخز  يدوبهب  ماگنه  هچنآ  هلءاسم 11 -  دناسرب .  نآ  ریز  هب  ار  بآ  هدومن  فرطرب  ارنآ  تسا  بجاو  هن  ای  تسه  هرشب 

هک دـنچره  تسا  یفاـک  دوـش  هتـسش  نآ  رهاـظ  هکنیمه  دـشابیمن  بجاو  شندرک  فرطرب  تسین و  وـضو  هب  رـضم  دوـش  یم  هتـسب  مخز 
ناسآ رگا  تسا و  بجاو  دشاب  ناسآ  شندرک  فرطربرگا  هدیکـشخ  مخز  يور  هک  یئاود  اما  دشاب و  جرح  نودب  ناسآ و  نآ  نتـشادرب 
هتفرگ ار  وضع  هرـشب  يور  هک  یکرچ  ندرک  فرطرب  ءوضورد  هلءاسم 12 -  تسا .  یفاک  شرهاظ  نتـسش  دراد و  ار  هریبج  مکح  دشابن 

نیا هتبلا  دوـش  عـمج  يداـیز  مرج  دنـشکب  نآ  رب  ماـمح  هسیک  رگا  هک  دـنچ  ره  تسین  بـجاو  دـشاب  هتـشادن  ینید  یمرج  هکیتروـص  رد 
ناراک و چگ  تسد  يور  هکیدیفس  هروش  تسین  بجاو  نینچمه  هدش و  هتـسش  اهتـسد  تروص و  هرـشب  دیوگب  فرع  هکتـسا  یتروصرد 

دنک کش  رگا  اما  تسا و  هدیـسر  تسد  هرـشب  هب  بآ  دیوگب  فرعزین  اجنیارد  هکیتروصرد  هتبلا  دنک  فرطرب  ار  دنامیم  یقاب  نانآ  لاثما 
زا يرادقم  حسم  بجاو  سپ  رس ، حسم  اما  و  تسا .  بجاو  شندرک  فرطرب  تسین  ای  تسه  هرشب  هب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هروش  نیا  هک 

هدیبسچ مهب  تشگنا  هس  رادقمب  حـسم  هکتـسا  نیا  نآ  زا  رتهب  دـشابن و  تشگنا  کی  يانهپ  زا  رتمک  هکتـسنیا  طایتحا  تسا و  نآ  يولج 
 . تسین نزو  درم  نیب  یقرف  هلئـسم  نیارد  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  رـس  زا  تشگنا  هس  رادقمب  تشگنا و  هس  اب  ندرک  حسم  هکلب  دـشاب 

تـسا یفاک  دوش  هدیـشک  رـس  ولج  يوم  يور  تسد  هک  نیمه  سپ  دسرب  رـس  تسوپ  هب  تسد  تسین  بجاو  رـس  حسم  رد  هلءاسم 13 - 
حـسم دئاز  رادقم  رهرب  تسین  زئاج  دسر  یم  رـس  پچ  ای  تسار و  فرط  ات  دنـشکب  ارنآ  رگا  هکتـسا  دنلب  ردقنآ  رـس  ولج  يوم  رگا  هکلب 
تسد فک  اب  رـس  حسم  دیاب  طایتحاربانب  هلءاسم 14 -  دشاب .  هدش  عمج  رـس  يولج  رد  هکنیا  هچ  دـشاب و  دازآ  يوم  نآ  هکنیا  هچ  دـنک 
رتـهب تسین و  هجو  زا  یلاـخ  زین  عارذ  اـب  حـسم  زاوج  تسا و  يوقا  پچ  تسد  اـب  زین  تسد و  تشپ  اـب  حـسم  زاوج  هچرگا  دـشاب  تسار 

ار تسد  تسین  زئاج  سپ  دریگب  تروص  ءوضو  بآ  زا  هدنامیقاب  اب  هک  تسا  بجاو  دوش و  ماجنا  تسار  تسد  ناتشگنا  اب  حسم  هکتسنآ 
هک انعم  نیا  هب  دشاب  کشخ  ندرک  حسم  زا  لبق  حـسم  لحم  تسا  بجاو  هلءاسم 15 -  دنک .  حسم  نآ  اب  ار  رـس  هدومن  رت  جراخ  بآ  اب 

هتبلا دنک  حسم  ار  اهاپ  يور  تسد  اب  هکتـسنیا  نآ  زا  بجاو  اهمدق  حسم  اما  دـسرب و  هدـننک  حـسم  تسدـب  نآ  يرت  هک  دـشابن  رت  يروط 
تسا يوقا  دنیوگ  بعک  ارنآ  هک  مدق  طسو  يدنلب  ات  حسم  تیافک  هک  دنچره  دوش  حسم  لصفم  ات  اپ  ناتشگنا  كون  زا  هکتـسنآ  طایتحا 
تسا یفاک  دنک  قدص  ندیـشک  تسد  ناونع  هکنیمه  نیاربانب  هدشن  نیعم  شیارب  یـصاخ  رادقم  ضرع  رظن  زا  اما  دوب و  لوط  رظنزا  نیا 
اهمدق حسمرد  میتفگرـس  حسمرد  هکیتایئزج  همه  دوش  ماجنا  تسد  فک  مامت  يانهپ  هب  حسم  هکتـسنآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  هکلب  رتهب و  و 
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 . جراخ بآ  اب  هن  دوش  ماجنا  ءوضو  بآ  زا  هدـنامیقاب  يرتاب  دـیاب  حـسم  دـشاب و  کنخ  دـیاب  حـسم  لحم  زین  اجنیا  رد  سپ  تساربتعمزین 
اب دـشن  نکمم  نطاب  اب  حـسم  رگید ) یتلع  ای  مخز  رطاخب   ) رگا دـشاب و  تسد  فک  نطاب  اب  هکتـسنآ  طایتحا  اهاپ  حـسمرد  هلءاسم 16 - 

رایتخا لاح  رد  عارذ  اب  حسم  زاوج  هک  دنچره  دریگب  تروص  الاب ) هب  تسد  فک  زا  ینعی   ) عارذ اب  دشن  نکممزین  نآ  رگا  تسد و  تشپ 
نآ اب  دریگیم و  ودـنآ  ریغ  شیرای و  وربا و  لـیبق  زا  ءوضو  عضاوم  ریاـس  زا  دکـشخب  تسد  فک  تبوطر  رگا  هلءاسم 17 -  تسا .  يوقا 
زین هرابود  يوضو  اوه  یمرگ  ای  ندـب و  داـیز  ترارح  رطاـخب  رگا  دریگ و  یم  هراـبود  ار  ءوضو  دـشن  نکممزین  نآ  رگا  دـنکیم و  حـسم 

حسم هدومن  رتار  تسد  دیدج  بآ  اب  دناوتیم  دوش  یم  کشخ  حسمزا  لبق  شیوضو  بآ  دریگب  ءوضو  رابره  هکیروطب  تشادن  يا  هجیتن 
حسام دیاب ، حسم  رد  هلءاسم 18 -  دیامن .  ممیت  سپس  دیدج و  بآ  اب  مه  دنک و  حسم  کشخ  تسد  اب  مه  هکتسنآ  رتهب  دهد و  ماجنا  ار 

تـسدریز زا  اهاپ  ای  رـس و  هکلب  دـنکن  تکرح  تسد  الثم  دوش  ماجنا  نیا  سکع  رگا  سپ  دوش  هدیـشک  حوسمم  لـحم  رب  تسد )  ینعی  )
بجاو اهاپ  ندرک  حـسم  رد  هلءاسم 19 -  درادن .  يررـض  اپ -  ورـس  ینعی  حـسم -  لحم  رـصتخم  تکرح  هلب  تسین  یفاک  دوش  هدیـشک 

يور ار  ناتشگنا  تسد و  فک  مامت  هکنیمه  هکلب  دشکب  رخآ  ات  ارنآ  دراذگب و  اپ  ناتشگنا  يور  ار  تسد  فک  تسد و  ناتـشگنا  تسین 
ندرک نوریب  يرسور و  نتشادرب  رگا  هلءاسم 20 -  تسا .  یفاک  دشکب  دنک  قدص  حسم  هکیرادقمب  ارنآ  سپـس  دراذگب و  اپ  تشپ  همه 

اهنآ يور  رب  تسا  زئاج  یجرح  نآ  لثم  نمشد و  ای  هدنرد  ایو  هیقت  دوجو  ای  دیدش و  يامرس  رطاخب  ندرک  حسم  يارب  باروج  همکچ و 
دشاب و ءوضو  بآ  يرتاب  تسد و  فک  اب  حسم  ینعی  تسا  ربتعم  تشذگ  هرـشب  حسم  رد  هکیماکحا  همه  لئاح  رب  حسم  رد  دنک و  حـسم 

 . دوش تیاعر  متفگ  اجنآ  رد  هچنآ  ریاس  نینچمه 

ءوضو طئارش 

رد هکیوضع  ینعی  ءوضو  لـحم  هکنیا  نآ و  ندوبن  یبـصغ  ندوب و  قلطم  بآ و  ندوب  كاـپ  تسا  زیچ  دـنچ  ءوـضو  طئارـش  هلءاسم 1 - 
هتشادن دوجو  هرـشب  هب  بآ  ندیـسر  زا  یعنام  ءوضو  وضع  رد  هکنیا  دشاب و  كاپ  دوش  حسم  دیاب  هکیوضع  زین  دوش و  هتـسش  دیاب  ءوضو 

یبصغ دوش  یم  ماجنا  تسا  ندرک  حسم  نتسش و  نامه  هک  وضو  لمع  نآ  رد  هکیئاضف  ینعی  ءوضو  لحم  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  دشاب و 
زا یبصغ  لحم  رد  ءوضو  بآ  نتخیر  هکتـسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـشاب  حابم  دزیر  یم  اـجنآ  رد  ءوضو  بآ  هکیلحم  نینچمه  دـشابن و 
رد ءوضو  ندوبن  لطاب  هکلب  تسا  ءوضو  ندوبن  لـطاب  يوقا  هنرگ  دوش و  هدرمـش  فرـصت  هماـت  تلع  ریخا  ءزج  اـی  فرـصت و  فرع  رظن 

توق زا  یلاخ  ءوضو  ماـجنا  لـحم  ندوب  یبصغ  تروص  رد  زین  دوشن و  اـی  دوشب و  هدرمـش  فرـصت  بآ  نتخیر  هکنیا  هچ  یبصغ  بصم 
ندوب اب  یتح  هحابا  نیا  یبصغ و  فرظ  رد  بآ  هب  دشاب  رصحنم  بآ  هکیتروص  رد  ءوضو  بآ  فرظ  هحابا  تسا  طرش  نینچمه  تسین و 
تـسا طرـش  درادرب ) بآ  تشم  اب  هکنیا  هن  دریگب  وضو  ساـمترا  روطب  ینعی   ) دـشاب فرظ  رد  تسد  ندرب  ورف  اـب  وضو  رگا  رگید  فرظ 
یعنام هکتسا  نیا  وضو  رگید  طرـش  تسا  حیحـص  ءوضو  درادن و  یعنام  درادرب  یبصغ  فرط  زا  تشم  اب  ار  بآ  رگا  تروصنیا  رد  یلو 

تروصنیا رد  هک  دـشابن  نیب  رد  دـشاب ) بجاو  شناج  ظـفح  هک   ) يرگید اـی  دوخ و  شطع  اـی  ضرم و  فوخ  لـیلق  زا  بآ  لامعتـسا  زا 
فارطا ددع  ینعی   ) هروصحم ههبـش  هب  دشاب  سجناب  هبتـشم  هکیبآ  هلءاسم 2 -  تسا .  لـطاب  دریگب  ءوضو  رگا  دـنک و  ممیت  تسا  بجاو 

اهنآ اب  نتفرگ  ءوضو  هک  تسا  سجن  بآ  مکحب  دشاب ) هدش  مگ  كاپ  فرظ  دنچ  نیب  رد  سجن  فرظ  کی  دیاب  الثم  دـشاب  دودـعم  نآ 
بآ نیا  اب  راب  کی  دناوتب  دنچره  دنک  ممیت  دیاب  تسا  سجن  ودنآ  زا  یکی  دنادب  هکیفرظ  ود  رد  دشاب  رصحنم  بآ  رگا  سپ  تسین  زئاح 

ار شزاـمن  هتفرگ  رگید  یئوضو  رگید  فرظ  زا  اددـجم  هدیـشک  بآ  ار  دوخ  ءوضو  ياـه  لـحم  سپـس  دـناوخب و  زاـمن  دریگب و  ءوـضو 
دنادـیمن هـک  یبآ  زا  ریغ  فـلکم  رگا  هلءاسم 3 -  دـناوتن .  ای  و  هدـناوخ )  حیحـص  یئوضو  اب  ار  زامن  کی  دـنک  نیقیات   ) دـناوخب هراـبود 

هدوب فاضم  البق  هک  دـنادیم  رگاو  دریگب  ءوضو  نآ  اب  هدوب  قلطم  اقباس  هک  دـنادیم  رگا  دـشاب  هتـشادن  رگید  یبآ  قلطم  ای  تسا  فاـضم 
 . دنک ممیت  مه  دریگب و  ءوضو  نآ  اب  مه  ینعی  دنک  طایتحا  تسا  بجاو  دنادیمن  ارنآ  هقباس  تلاح  رگا  دـنک و  ممیت  هدوب )  بالک  الثم  )
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ار ءوـضو  ینعی  دـنک  طاـیتحا  تـسا  بـجاو  دـشاب  هتـشادن  رگید  یبآ  دوـش و  هبتـشم  فرظ  دـنچ  نـیب  رد  فاـضم  بآ  رگا  هلءاسم 4 - 
رد هکیبآ  فرظ  جـنپ  زا  دـنادیم  الثمرگا  هکتـسا  نیا  نیقی  لیـصحت  هار  نک و  رارکت  هتفرگ  قلطم  بآ  اب  یئوضو  دـنک  نیقی  هکیرادـقمب 

دنادـیم هکیئاهفرظ  ددـع  زا  رتشیب  یکی  ار  ءوضو  ددـع  نینچمه  دریگب و  ءوضو  هس  فرظ  هس  ای  تسا  فاضم  اهنآ  فرظ  ود  دراد  رایتخا 
یکی هک  دراد  نیقی  دراد و  بآ  فرظ  ود  رگا  الثم  دراد  ار  یبصغ  بآ  مکح  بصغ  هب  هبتشم  بآ  هلءاسم 5 -  دهد .  رارق  تسا  فاضم 

 - هلءاسم 6 دنک .  ممیت  دیاب  دشاب  فرظ  ود  نآ  رد  رـصحنم  بآ  هکیتروص  رد  دریگب و  ءوضو  کیچیه  اب  دناوتیمن  تسا  یبصغ  ودنآ  زا 
رگا و   ) دـنناسکی طرـش  ود  نیا  رد  لهاج  ملاع و  سپ  یملع )  طرـش  هن   ) تسا ءوضو  يارب  یعقاو  طرـش  ود  ندوب  قلطم  بآ و  تراـهط 
تسا یطرـش   ) هک بآ  ندوب  حابم  طرـش  فالخب  تسا )  لطاب  دریگب  ءوضو  سجن  بآ  اب  ای  فاضم و  ایو  یبصغ  بآاب  هتـسنادن  یـسک 

هدرک شومارف  ءوـضو  لاـحرد  یلو  هتـسنادیم  ارنآ  ندوـب  یبـصغ  ـالبق  اـی  دریگب و  ءوـضو  یبـصغ  بآ  اـب  هتـسنادن  فـلکم  رگا  یملع ) 
بآ اب  دـیاب  دـعب  هب  نآ  زا  تسا و  حیحـص  هداد  ماجنا  هظحل  نآ  اـت  هچنآ  دوش  هجوتم  ءوضو  ءاـنثا  رد  رگا  یتح  تسا  حیحـص  شیئوضو 

هک یتبوطر  اب  تسا  زئاج  ایآ  هدوب  یبصغ  شئوضو  بآ  هک  دیآ  شدای  هبای  دمهفب و  پچ  تسد  نتـسش  زا  دـعب  رگا  دـهد و  ماجنا  حابم 
ام رظن  زا  تسه و  یلئاق  یهجو  ره  يارب  هکلب  تسا  هجو  ود  هن  ای  تسا  حیحـص  شئوضو  ایآ  دهد و  ماجنا  ار  حـسم  لمع  دراد  تسد  رد 

ارنآ فرع  رگا  تسین و  حیحص  شئوضو  دوش  یم  هدرمـش  بآ  افرع  دراد  تسد  رد  هک  یبآ  ءازجا  رگا  میئوگب  هداد  لیـصفت  تسین  دیعب 
ءوضو حابم  بآ  اب  دـهاوخب  هک  یئاـجرد  لاـح  تسا  نینچمه  تسا و  حیحـص  ءوضو  دـنادب  تسد  يارب  یتلاـح  وگب  اـی  تبوطر  فرص 

دـنک و کشخ  ارنآ  ءوضو  زا  لبق  دـیاب  دوش  هدرمـش  بآ  تبوطر  نآ  رگا  هک  ) دراد تبوطر  یبصغ  یبآ  زا  شئوضو  ءاـضعا  یلو  دریگب 
ياهبآ تاونق و  گرزب و  ياهرهن  رد  رگید  رـصتخم  تافرـصت  لیبق  نیا  زا  ندیـشون و  نتفرگ و  ءوضو  هلءاسم 7 -  تسین ) .  مزـال  هنرگ 

رهن نابحاص  تیاضر  هب  ملع  فلکم  دنچره  تسا  زئاج  هتفای  نایرج  نآ  رب  مدرم  هریـس  تسا و  مدرم  لومعم  اهنآ  رد  فرـصت  هک  گرزب 
ای رهن و  نیکلام  هک  یتروص  رد  هلب  درادن ، لاکشا  دنـشاب  نونجم  ریغـص و  يدارفا  ناکلام  نیب  رد  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دشاب  هتـشادن 

شدوخ دشاب  هدرک  بصغ  ار  يرهن  یبصاغ  رگا  اما  تسا و  لکشم  فرـصت  زاوج  دنـشاب  هدرک  فرـصت  زا  یهن  احیرـص  نانآ  زا  یـضعب 
روطب نتفرگ  ءوضو  دـشاب  یبصغ  یفرظ  رد  حاـبم  یبآ  رگا  هلءاسم 8 -  دنناوت .  یم  مدرم  هیقب  یلو  دنک  فرـصت  نآ  بآ  رد  دـناوت  یمن 

رد نتـشادرب  تشم  اب  ار  بآ  ینعی  فارتغا  روطب  نتفرگ  وضو  اما  تسین و  زئاج  هجو  چیهب  نآ  رد  تروص  ای  تسد  ندربورف  ینعی  سمغ 
نآاب نتفرگ  وضو  دزیرب  حابم  یفرظ  رد  ار  فرظ  نآ  بآ  رگا  هلب  درک ، ممیت  دیاب  یبصغ  فرظ  رد  بآب  دـشاب  رـصحنم  بآ  هک  یتروص 
دریگب وضو  درادرب و  بآ  تشم  اـب  یبـصغ  فرظ  نآ  زا  دـناوت  یم  دراد  حاـبم  رگید  یبآ  یبـصغ  فرظ  نآ  زا  ریغ  رگا  تسا و  حـیحص 

رد یبـصغ  هناـخ  رد  هکلب  یبـصغ و  همیخ  ریز  رد  نـتفرگ  ءوـضو  هلءاـسم 9 -  تسا .  مارح  یبـصغ  فرظ  رد  شفرـصت  نیا  هک  دـنچره 
هک یتروص  رد  سرادم  دجاسم و  ضوح  زا  نتفرگ  ءوضو  تسین  زئاج  هلءاسم 10 -  تسا .  حیحص  دشابن  یبصغ  اهنآ  نیمز  هک  یتروص 
نآ رد  ناراذگزامن  ناگدنریگ  ءوضو  اهنت  هک  دشاب  هدرک  طرـش  سرادـم  ودـجاسم  فقاو  هک  دـهد  لامتحا  دـنادن و  ارنآ  فقو  تیفیک 
هدش يراج  نیا  رب  تداع  هریـس و  رگا  هلب  دشابن ، نانکاس  ناراذـگزامن و  قح  محازم  هک  هچره  دنـشاب  هسردـم  نآ  رد  نانکاس  دجـسم و 

طایتحاربانب هلءاسم 11 -  تسا .  حیحـص  نتفرگ  ءوضو  دنکیمن  يریگولج  یـسک  دنریگیم و  وضو  اه  ضوح  نآ  زا  زین  نارگید  هک  دشاب 
میدرک رکذ  نآ  هراـبرد  هک  یلیـصفت  ناـمه  دراد و  ار  یبـصغ  فرظ  زا  نتفرگءوـضو  مکح  هرقن  ـالط و  فرظ  زا  نتفرگ  ءوـضو  بجاو 

هک مه  یتروص  رد  هکلبو  تسا  هرقن  ای  الط  هک  دشاب  هدرک  شومارف  ای  دشاب و  فرظ  سنج  هب  لهاج  فلکم  رگا  دـیآیمزین و  نیا  هرابرد 
تروص رد  اما  دشاب و  سامترا  هب  دنچره  تسا  حیحص  شئوضو  راصحنا  تروص  رد  هنای  تسه  سنج  ودنآزا  ایآ  هک  دشاب  هتشاد  کش 

هب بآ  ندیسر  زا  یعنام  ایآ  هکنیارد  دشاب  هتـشاد  کش  وضورد  عورـش  زا  لبق  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  حیحـص  فارتغا  اب  اهنت  راصحیا 
رد هک  دـشاب  هتـشاد  یئـالقع  يءاـشنم  شلاـمتحا  هکنآ  رگم  تسین  بجاو  ندرک  صحفت  هن ،  اـی  دراد  دوـجو  تـسد  تروـص و  تسوـپ 

العف هتشاد و  دوجو  عنام  البق  هک  مه  یتروص  رد  صحفت  نیا  دیامن و  لصاح  نانیمطا  عنام  ندوبن  هب  ات  دنک  صحف  تسا  مزال  تروصنیا 
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رب دراذگ  یم  انب  هن  ای  هتـشاد  دوجو  یعنام  ایآ  هک  دنک  کش  ءوضو  ندش  مامت  زا  دـعب  رگا  تسا  مزال  دراد  ارنآ  ندـش  فرطرب  رد  کش 
یم لامتحا  ای  هتشاد و  نآب  هجوت  ءوضو  لاح  رد  فلکم  هدوب و  دوجوم  عنام  رگا  نینچمه  تسا و  حیحص  شئوضو  هدوبن و  یعنام  هکنیا 

هب بآ  هکنیا  رد  دنک  کش  ای  هن و  ای  هدرک  فرطرب  ار  عنام  نآ  ایآ  هک  دنک  کش  ءوضو  زا  دعب  هاگنآ  هتـشاد  هجوت  لاح  نآ  رد  هک  دهد 
عنام و ندوب  هب  دنک  ادیپ  ملع  هک  یتروصرد  نینچمه  هدـش و  ماجنا  حیحـص  شئوضو  هکنیا  رب  دراذـگ  یم  انب  هن  ای  هدیـسر  عنام  نآ  ریز 
هب دشاب  هتـشاد  ملع  رگا  هلب  تسا ،  حیحـص  هدـش  ضراع  ءوضو  زا  دـعب  ای  هدوب  دوجوم  زین  ءوضو  لاح  رد  عنام  نآ  هکنیا  رد  دـنک  کش 
بآ ندیسر  عنام  یهاگ  هک  رتشگنا  دننام  دشاب  هرشب  هب  بآ  ندیسر  عنام  هتسناوت  یم  هک  هدوب  وضع  يور  رب  يزیچ  ءوضو  لاح  رد  هکنیا 

هب هجوت  ءوضو  لاح  رد  هک  دناد  یم  مه  ارنیا  دوش و  یمن  عنام  تسد  ندش  رغال  اوه و  ندـش  درـس  رثا  رد  یهاگ  ددرگ و  یم  نآ  ریز  هب 
هن ای  هدیسر  رتشگنا  ریزب  بآ  قافتا  بسح  رب  هکنیا  رد  دراد  کش  لاح  نیا  اب  هدادن و  تکرح  ار  رتشگنا  یلو  هتشاد  ای  هتشادن و  انعم  نیا 

فلکم هدوب و  سجن  ءوضو  طاقن  زا  یضعب  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  بجاو  ءوضو  هداعا  ارهاظ  هکلب  تسا  لکشم  ءوضو  تحصب  مکح 
انب نکلو  ءوضو  تحـصب  دوشیم  مکح  هن  ای  هدیـشک  بآ  ار  لحم  نآ  ءوضو  زا  لبق  ایآ  هکنیارد  دـنک  کـش  ءوضو  زا  دـعب  هتفرگ  ءوضو 

یهجوت ءوضو  لاح  رد  هک  دنادب  رگا  هلب  دشکب ، بآ  ارنآ  شدـعب  لامعا  يارب  دـیاب  سپ  تسا  سجن  لحم  نآ  زونه  هکنیاب  دراذـگ  یم 
رایتخا لاحرد  تسا  رایتخا  لاـح  رد  ترـشابم  طئارـش  زا  رگید  یکی  دـنک .  هداـعا  ارنآ  تسا  بجاو  رهاـظلا  یلع  هتـشادن  تساـجن  نیاـب 
شدوخ وا  دهدب و  ءوضو  وا  ات  دریگب  بئان  ار  يرگید  تسا  زئاج  دیآ  شیپ  يرارطـضا  رگا  یلو  دریگب  شدوخ  ار  شئوضو  دیاب  فلکم 

رـس و رب  ار  فلکم  تسد  بئان  دیاب  حسم  يارب  هتبلا  دـیامن .  نداد  ءوضو  تین  زین  بئان  هک  تسنآ  طایتحا  هک  دـنچ  ره  دـنک  ءوضو  تین 
لاحنیا اـب  دـشکب و  وا  ياـهاپ  ورـس  هب  دریگبار و  فلکم  تسد  تبوطر  شدوخ  تسد  اـب  دـیاب  تشادـن  ناـکما  رگا  دـشکب و  وا  ياـهاپ 

هب دـیاب  وضو  ءاضعا  تسا  بیترت  وضو  رگید  طرـش  دـنکب .  زین  ممیت  دراد  ناکما  شیارب  رگا  فلکم  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
مدقم طایتحا  اپ و  ود  حـسم  دـعب  رـس و  حـسم  سپـس  پچ و  تسد  نآ  زا  دـعب  تسار و  تسد  سپـس  تروص و  لوا  دوش  هتـسش  بیترت 
تـسا ءاضعا  نیب  تـالاوم  طئارـش  هلمج  زا  تسین .  هجو  یب  لـمع  نیا  بوجو  هکلب  تسا  پچ  ياـپ  حـسم  رب  تسار  ياـپ  حـسم  نتـشاد 
هلءاسم دوش .  کشخ  یلبق  ءاضعا  هک  دتفین  هلصاف  ردقنآ  رگید  وضع  يوضع و  نتسش  نیب  دوش و  ماجنا  مهرـس  تشپ  دیاب  ءوضو  ءاضعا 

اوه و یمرگ  رطاخب  هن  دشاب  ءوضو  ندیشک  لوط  دایز و  هلـصاف  رطاخب  هک  تسا  نالطب  ثعاب  یتقو  یلبق  ءاضعا  ندش  کشخ  هتبلا   - 14
یلبق ءاضعا  امرگ  تدش  رطاخب  کلذ  عم  دوش و  هتسش  ینامز  هلـصاف  نودب  مه و  رـس  تشپ  فرع  رظنب  رگا  سپ  ندب  يزیرغ  ترارح  ای 

اهنآ نیب  دـیوشن و  مه  رـس  تشپ  ارءوضو  ءاضعا  رگا  هلءاسم 15 -  دوش .  یمن  لطاب  ءوضو  دوش  کشخ  يدـعب  وضع  نتـسش  زا  لـبق  زا 
لدتعم اوه  رگا  هک  يروطب  دشاب  هدـنام  یقاب  یلبق  وضع  تبوطر  نآ  تبوطر  ای  اوه و  يدرـس  رطاخب  لح  نیا  اب  دزادـنیب و  ینامز  هلـصاف 
ندـنام یقاب  ای  تسا  زیچ  ود  زا  یکیب  ءوضو  تحـص  رد  رایعم  سپ  تسا .  حیحـص  ءوضو  مه  زاب  دـش  یم  کشخ  دـنام و  یمن  یقاب  دوب 

 - هلءاسم 16 تسـش .  یپ  رد  یپ  ار  دوخ  ءوضو  ءاضعا  ینالف  دیوگب  فرع  هکنیا  ای  دشاب و  سوسحم  هک  يروطب  یلبق  وضع  رد  تبوطر 
هتسش ار  وضع  هتشذگ  وضع  تبوطر  ندیکشخ  زا  لبق  هک  هدرک  لایخ  رگا  نینچمه  تسا و  لطاب  شئوضو  دنک  شومارف  ار  تالاوم  رگا 

رد یتبوطر  اهنت  دشاب و  هدنامن  یقاب  يزیچ  تروص  تبوطر  زا  رگا  هلءاسم 17 -  تسا .  لطاب  شئوضو  دوش  فشک  نآ  فالخ  سپس  و 
تـسا دـح  زا  جراخ  هک  يرگید  ياج  رد  نینچمه  تسا و  لاکـشا  نآ  تیافک  رد  دـشاب  هدـنام  تسا  تروص  زا  جراخ  هک  شیر  ياهتنا 

زا ترابع  تین  تسا و  تین  نتـشاد  ءوضو  طئارـش  زارگید  یکی  تسا .  رتدـیدش  تروص  نیا  رد  لاکـشا  هکلب  یناـشیپ  يـالاب  يوم  ریظن 
هاگردب برقت  ندروآ  تسدب  ای  یلاعت و  يادخ  رما  تعاطا  لمع  نیا  دصق و  نیارد  شا  هزیگنا  هک  دیاب  دشاب و  دصق  اب  نتـسش  هکتـسنیا 

همیمـض يزیچ  رگا  سپ  دشاب -  برقت  ای  لاثتما و  اهنت  شدصق  دیاب  ینعی  تسا -  ربتعمزین  صالخا  برقت  دصق  تین و  نیارد  دـشاب و  وا 
هک وحن  رهب  دوش  لخاد  یلمع  ره  رد  ایر  نوچ  دشاب  ایر  همیمـض  نآرگا  هک  اصوصخم  تسا  لطاب  شئوضو  دشاب  نآ  یفانم  هک  دنک  نآ 

ءوضو اب  دـهاوخب  هکنیا  لثم   ) دـشاب تحلـصم  ياراد  حـجار و  يا  همیمـض  رگا  رگید  مئامـض  زا  ریغ  اما  دزاسیم و  هاـبت  ارنآ  دوش  لـخاد 
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نداد میلعت  نامه  همیمـض و  نامه  شیلـصا  دوصقم  هکنآ  رگم  درادن  ررـض  نآ  ندش  همیمـض  دهد ) میلعت  زین  يرگیدب  ار  ءوضو  نتفرگ 
ودنآ زا  کی  رره  دهد و  لیکـشت  ار  شا  هزیگنا  دصق  ود  ره  ای  مهرب و  ور  دـشاب و  یلیفط  يدـصق  ءوضوب  یهلا  رما  لاثتما  دـصق  دـشاب و 

یلقتـسم یعاد  روظنم  ود  ره  هک  مه  یتروص  رد  میئوگب  هکتـسا  نیا  طاـیتحا  تسا .  لـطاب  ءوضو  ضرف  ود  نیا  رد  هک  دـشاب  یعاد  ءزج 
هکنآ رگم  تسا  لطاب  ءوضو  ندـش  کنخ  دـننام  دـشاب  هتـشادن  یناحجر  ینعی  دـشاب  حابم  همیمـض  رگا  اـما  تسا و  لـطاب  ءوضو  دنـشاب 

دزاس و يراج  نابزب  ار  تین  تسین  مزـال  هلءاسم 18 -  دشاب .  یلیفط  یعبت و  دوصقم  حابم  همیمـض  هدوب و  ادخ  رما  لاثتما  یلـصا  دـصقم 
لاـمجا روطب  لد  رد  هک  تسا  یفاـک  نیا  اـهنت  هکلب  تسین  مزـال  زین  دـنارذگب ) لد  زا  ار  تین  هملکب  هب  هملک  هکنیاـب   ) بلقب راـطخا  یتح 
یلاـمجا هجوت  نیا  مریگ و  یم  ءوـضو  مراد  دـیوگب  ینک  یم  هچ  دـسرپب  وا  زا  یـسک  رگا  هک  يروـطب  دـشاب  هتـشاد  نتفرگ  ءوـضو  هدارا 

نآ زا  یلکب  يدـمآ  شیپ  رطاخب  هاگنآ  دوشب و  ءوضو  لوغـشم  یهجوت  یتین و  نینچ  نتـشاد  اب  رگا  هلب  دـنمان ، یم  شیعاد  هک  تسناـمه 
تسا لطاب  تین و  نودب  وا  لمع  دنک  یم  هچ  هک  دنادن  دنامب و  ریحتم  خساپرد  ینک  یم  هچ  دوش  لا  ؤس  وا  زا  رگا  هک  يدحب  دوش  لفاغ 
ددرم ءوضو  طسو  رگا  سپ  درادب  ظوفحم  ار  شتین  دیاب  زین  رخآ  هب  ات  دشاب  هتـشاد  تین  دـیاب  لمع  زاغآ  رد  هک  روطنامه  هلءاسم 19 -  . 

دنک مامت  ار  نآ  تین  نتـشادن  ای  دـیدرت و  اب  لاح  نیع  رد  دـنک و  اهر  ار  لمع  دریگب  میمـصت  ای  هن و  ای  منکب  شماـمت  اـیآ  هکنیا  رد  دـش 
هچنآ همیمض  تین  اب  زین  ار  لامعا  هیقب  ددرگرب و  لوا  تین  هب  دروخ  مهب  تالاوم  هکنآ  زا  لبقو  دیدرت  زا  دعب  رگا  تسا و  لطاب  شئوضو 
تـسا بجاو  ءوضو  نیا  هکنیا  ندرک  دصق  تسا و  یفاک  تبرق  دصق  تینرد  هلءاسم 20 -  تسا .  حیحـص  شئوضو  دنکب  دوب  هدرک  البق 

نم رب  هک  ار  یئوضو  هک  دـنک  دـصق  تسین  مزال  سپ  تسین  مزال  بحتـسم  لمع  يارب  ای  تسا  بجاوزاـمن  يارب  هکنیا  اـی  بحتـسم و  اـی 
تبرق و دـصق  هکنیمه  سکع  هب  ای  دـنک و  بوجو  تین  اهابتـشا  تسا  یبحتـسم  شئوضو  هک  یئاـج  رد  رگا  هکلب  مریگ  یم  هدـش  بجاو 

مریگ یم  ءوضو  نم  هک  تسین  مزال  ربتعم و  دصق  نیا  ءوضو  تحصرد  هلءاسم 21 -  تسا .  حیحص  شئوضو  تسا و  یفاک  دراد  لاثتما 
هک يرگید  جئاتن  ای  مناوخب و  زامن  مناوتب  هکنیا  يارب  مریگ  یم  ءوضو  هکنیا  هن  و  مشاب -  ءوضو  اب  هکنیا  و  ثدـح -  ندرک  فرطرب  يارب 

تسا حیحص  شئوضو  زاب  هدوب  ثدحم  هک  دوش  هجوتم  دعب  هدوب  ءوضو  دیدجت  شتین  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دیآ  متـسدب  دراد  ءوضو 
دنچ ثدح و  دـنچ  عفر  يارب  ءوضو  کیو  دـهد  ماجنا  تستراهطب  طورـشم  هک  یئاهراک  ریاس  دـناوخب و  زامن  ءوضو  نآ  اب  دـناوت  یم  و 

شیاهثدـح همه  دریگب  ءوـضو  ثدـح  عـفر  تین  هب  رگا  یتـح  هکلب  درواـین  رظنب  تین  رد  ار  اـهنآ  هک  دـنچ  ره  تسا  یفاـک  ءوـضو  ببس 
لاکشا شئوضو  تحص  رد  تروصنیارد  نآریغ  هن  دوش  فرطرب  هضاحتسا  ثدح  الثم  هک  هدوب  نیا  شروظنم  رگا  هلب  دوش ، یم  فرطرب 

 . تسا

دوش یم  ءوضو  بجوم  یئاهزیچ  هچ  هکنیارد  لصف 

ره لوـب و  ندـمآ  نوریب  لوا -  تسا :  زیچ  دـنچ  دوـش  یم  نآ  نتفرگ  هراـبود  ثعاـب  دنکـش و  یم  ار  ءوـضو  هـک  یئاـهزیچ  هلءاسم 1 - 
دایز هچ  مک و  هچ  ءاربتسا  زا  لبق  هبتشم  یئاهتبوطر  ندمآ  نوریب  ریظن  دشاب  هتـشاد  ار  لوب  مکح  دوش و  جراخ  نآ  يارجم  زا  هک  یتبوطر 

اب هارمه  هچ  دشاب  مک  هچ  دشاب و  دایز  هچ  یعیبط  يارجم  ندش  هتـسب  اب  یعیبط  ریغ  زا  ای  یعیبط و  يارجم  زا  طئاغ  ندـمآ  نوریب  مود -  . 
هدور ای  هدـعم و  زا  داب  هک  یتروصرد  هتبلا  بقع  زا  داب  ندـمآ  نوریب  موس -  هن .  ای  دـشاب  هدـش  جراخ  نآ  لاثما  امرخ و  هتـسه  اـی  مرک و 
ءوضو لطبم  دیآ  نوریب  نز  ولج  زا  هک  يداب  اما  دشاب و  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  وب  هچ  ادص ، یب  هچ  دـشاب و  ادـص  اب  هکنیا  هچ  دـشاب 

دراو جراخ  زا  هکنیا  لثم  دـشابن  هدور  هدـعم و  زا  دوش و  یم  جراخ  طئاغ  يارجم  زا  اـی  نز و  اـی  درم  بقعزا  هک  يداـب  نینچمه  تسین و 
يا هضراع  ره  مجنپ  دوش .  بلاغ  یئاونـش  یئانیب و  سح  رب  هکیباوخ  مراهچ -  دنک .  یمن  لطاب  ار  ءوضو  دوش  جراخ  دعب  هدش و  يرجم 

بجاو طایتحا  اب  هکلب  طسوتم  مک و  هضاحتـسا  نوخ  مشـش -  اهنیا .  ریظن  ای  یتسم و  یـشوهیب و  یگناوید و  دننام  دزاس  دایز  ار  لقع  هک 
زا هیقنت  بآ  رگا  هلءاسم 2 -  دنتسه .  زین  لسغ  بجوم  هریثک  طسوتم و  هضاحتسا  هک  دنچره  دنک  یم  لطاب  ار  ءوضوزین  هریثک  هضاحتسا 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


کـش نآ  اب  طئاغ  ندـمآ  نوریب  رد  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه  دوشیم و  لطاب  وضو  دـشابن  طئاغزا  يزیچ  نآ  اب  دوش و  جـجراخ  ناسنا 
هکیسک هلءاسم 3 -  دنک .  یمن  لطاب  ار  وضو  دشابن  طئاغ  هب  هدولآ  دـیآ و  نوریب  زا  هک  مه  يا  هتـسه  ای  مرک و  روطنیمه  دـشاب و  هتـشاد 

وـضو شیاجنگ  هکیزادنا  هب  شرخآات  زامن  لوا  زا  رگا  دکچ  یم  وا  زا  تاقوا  بلاغ  دوش و  یم  جراخ  وا  زا  رایتخا  نودب  شطئاغ  ای  لوب 
ءوضو و هاگنآ  دنک  ربص  تقو  نآ  ندیـسر  ات  دیاب  دتـسیا  یم  زاب  ندیکچ  زا  بجاو  رادقمب  افتکا  ینعی  راصتخاب  ندـناوخ  زامن  نتفرگ و 

هلئسم دتسیا  یمن  زاب  ندیکچ  هکنیا  یکی  دراد  تروص  ود  هلئسم  دتسیا  یمن  زاب  ندیکچ  زا  مه  رادقم  نآب  رگا  دروآ و  ياجب  ار  شزامن 
رارکت هک  دشاب  يردقب  هصالخ  دـشابزاب و  هس  رثکادـح  ای  راب و  ود  ای  راب  کی  زامن  طسو  رد  اهنآ  ندـیکچ  هکنیا  یکی  دراد  تروص  ود 
ندیکچ و  تسا -  لوبلا  سلس  هب  التبم  هکیسک  زا  لوب -  ندیکچ  هکنیا  مود  دشاب و  هتـشادن  تقـشم  جرح و  شیارب  زامن  ءانثا  رد  ءوضو 

دریگب وضو  يا  هکچ  ره  زا  دعب  دهاوخب  رگا  هک  تسا  مه  رس  تشپ  ردقنآ  شداب  هتشاد  هور  مکش  ینعی  تسا  نوطسبم  هکیـسک  زا  طئاغ 
دوخ رانک  بآ  یفرظ  دریگب و  وضو  دشاب  نوطـسبم  صخـش  لوا  تروص  رد  دیآ  یم  مزال  جرح  دـهد  همادا  هدـنام  هک  اجنآ  زا  ار  زامن  و 

هدـنام هک  اجنآ  زا  ار  زامن  دریگب و  ءوضو  گنرد  نودـب  هدومن -  لیطعت  اجنامه  رد  ار  زامن  دـش -  جراـخ  وا  زا  يزیچ  هکنیمه  هتـشاذگ 
يارب دناوخب و  وضو  کی  اب  رگید  يزامن  هدـناوخ -  وضو  دـنچ  اب  هک  شزامن -  نیا  زا  دـعب  هک  تسنآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  دـهد و  همادا 

زامن و کی  ره  يارب  ءوضو  کیبوا  ءافتکا  زاوج  هک  دنچ  ره  دهد  ماجنا  ار  نوطبم  لمع  نامه  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  نیلولسم 
نوطبم رد  طئاغ  ندیکچ  سلـس و  هب  التبم  رد  لوب  ندیکچ  هک  مود  تروص  رد  اما  و  تسین .  توق  زا  یلاخ  زامن  ءانثا  رد  دـیدجت  نودـب 

ود ءوضو  کی  اب  هک  تسین  زئاـج  دریگب و  ءوضو  کـی  يزاـمن  ره  يارب  فلکم  هک  تسنآ  بجاو  طاـیتحا  تسا  تلهم  نودـب  لـصتم و 
تروصرد سولـس  يارب  فیلکت  نیا  ندوبن  مزـال  هک  دـنچ  ره  فلتخم  هچ  بحتـسم و  هچ  دـشاب و  بجاو  زاـمن  هکنیا  هچ  دـناوخب  زاـمن 

هک دنچره  دکچن  وا  زا  لوب  زامن  ود  نیب  هک  یطرشب  دناوخب  زامن  دنچ  ءوضو  کی  اب  دناوت  یم  وا  سپ  تسین  دیعب  زامن  ود  نیب  ندیکچن 
دراد ار  نوطبم  مکح  حـیرلا  سلـس  هب  يالتبم  هک  تسنآ  يوق  لامتحا  تسین و  راوازـس  طایتحا  كرت  نکل  دـکچب  وازا  اـهزامن  ءاـنثا  رد 

ظفحت دسرب و  شا  هماجب  شلوب  هکنیا  زا  يراددوخ  سولـسم  رب  تسا  بجاو  هلءاسم 4 -  تسا .  نوطبم  زین  وا  میئوگب  تسین  دـیعب  هکلب 
هبنپ نآ  ریهطت  ای  هسیک و  نآ  ندرک  ضوع  ارهاظ  ددنب و  هب  دوخب  نآ  لاثما  هبنپ و  زا  رپ  يا  هسیک  هک  دوش  یم  لصاح  هلیـسو  نیاب  نآ  زا 
بآ ار  دوخ  تیلوجر  تلآ  كوـن  تسین  یجرح  دراد و  ناـکما  رگا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  کـیدزن  هلب  تسین ،  بجاو  زاـمن  ره  يارب 

هب رتکیدزن  هکنانچمه  دنک  يریگولج  شـسابل  هب  تساجن  يدـعت  زا  دراد  ناکما  شیارب  هک  یقیرطرهب  تسا  بجاو  زین  نوطبم  رب  دـشکب 
رب هلءاسم 5 -  دـنک .  ریهطت  زامن  يارب  ار  تساجن  جورخ  لحم  دـیآ  یمن  مزال  یجرح  دراد و  ناکما  رگا  هکتـسا  نیا  زین  وا  يارب  طایتحا 
رد هک  يزامن  ارهاظ  هلب  دنک ، اضق  هدناوخ  وحن  نآ  هب  هک  ار  دوخ  هتشذگ  ياهزامن  نتفای  يدوبهب  زا  دعب  تسین  بجاو  نوطبم  سولسم و 

 . دنک هداعا  تراهط  اب  تسا  بجاو  دشاب  هتشاد  تقو  هکیتروص  رد  هدناوخ  هتشذگ  قیرطب  شدوبهب  زور 

دوش یم  هتفرگ  وضو  نآ  يارب  هک  یئاهزیچرد  لصف 

دوش یم  هتفرگ  وضو  نآ  يارب  هک  یئاهزیچ 

زامن و دننام  دراد  تلاخد  نآ  تحـصرد  ءوضو  هک  تسا  یئاهزیچ  لوا -  تسا :  مسق  دـنچ  دوش  یم  هتفرگ  وضو  نآ  يارب  هک  یئاهزیچ 
دراد تلاـخد  نآ  لاـمک  رد  موـس -  میرک .  نآرق  طوـطخ  ندرک  سمل  دـننام  تسا  رث  ؤـم  نآ  تمرح  ندرک  فرطرب  رد  مود -  فاوـط 
نوچ تسا  رث  ؤم  تسا  هورکم  ءوضو  نتـشاد  نودب  اهنآ  ماجنا  هکیلامعا  زا  تهارک  ندرک  فرطرب  رد  مراهچ -  میرک  نآرق  تئارق  دننام 
يارب تسا  طرش  ءوضو  سپ  لوا :  مسق  اما  دوش .  یم  فرطرب  تهارک  نآ  دریگب  ءوضو  بنج  صخـش  رگا  هک  تیانج  لاح  رد  ندروخ 

شزامن زا  هک  یئازجا  ماجنا  رد  زین  يرگید و  زا  هچ  دـشاب و  فلکم  دوخ  زا  هچ  ءاضق  ءاضق و  هچ  ءادا و  هچ  هلفاـن  هچ  بجاو و  هچ  زاـمن 
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هک دسر  یم  رظنب  نیا  زا  رت  يوق  هک  دنچره  دـشاب  هتـشاد  ءوضو  زین  وهـس  هدجـس  ود  رد  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحاب  هدرک و  شومارف 
هرمع فاوط  رد  بجاو  طایتحاب  تسا و  طرش  دشابیم  بجاو  هرمع  جح و  ءزج  هکیفاوط  رد  نینچمه  تسین و  طرـش  زین  وهـس  هدجـس  رد 
ندرک سمل  نیاربانب  نآرق و  طوطخ  اب  ندب  دروخرب  ندش  زئاج  يارب  تسا  طرـش  ءوضو  سپ  مود :  مسق  اما  تسا .  طرـش  زین  یبحتـسم 
نآرق بارعا  دـیدشت و  دـم و  فورح و  تاـملک و  تاـیآ و  نیب  یقرف  چـیه  فیلکت  نیا  رد  تسا و  مارح  درادـن  ءوضو  هک  یـسک  رب  نآ 
هکنیا اما  و  دشاب .  نآرق  ریغ  رد  هک  دنچره  تسا  نآرقب  قحلم  مکح  نیا  رد  زین  ترضح  نآ  هب  هصاخ  تافص  یلاعتیادخ و  ءامسا  تسین 

طایتحا هب  رتکیدزن  هتبلا  تسا  لاکـشا  لمءات و  لـحم  هن  اـی  دنتـسه  نآ  هب  قحلم  زین  هکئـالم  مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  ءاـیبنا و  ءامـسا  اـیآ 
تاقحلم نآرق و  طوطخ  ندرک -  سمل  تمرح  رد  هلءاسم 1 -  دنکن .  سمل  لوا  عون  ود  اصوصخم  ءامسا و  نآ  هب  ءوضو  نودب  هکتسنآ 

دیعب نآرق  طوطخ  اب  وم  نداد  سامت  زاوج  هلب  نابز ،)  نوچ   ) ینطاب هچ  دـشاب و  يرهاـظ  ءازجا  اـب  هچ  تسین  ندـب  ءازجا  نیب  یقرف  نآ - 
نینچمه كورتم و  هچ  موسرم و  لوادتم و  طخ  هچ  تسا  مکح  نیا  لومشم  اهنآ  همه  تسین و  یقرف  طوطخ  عاونا  نیب  هکنانچمه  تسین 

تـسا مسق  دنچ  موس :  مسق  اما  نآ .  لاثما  يرادرب و  سکع  ای  تاچ و  اب  هچ  دشاب و  هدش  هتـشون  ملق  اب  هچ  تباتک  عاونا  نیب  تسین  یقرف 
 - هلءاسم 2 تسا .  لمءات  دشاب  بحتسم  یلمع  شدوخ  نتفرگ  وضو  هکنیا  رد  تسین و  بسانم  رـصتخم  باتک  نیا  رد  اهنآ  همه  رکذ  هک 

دشاب و زئاج  رتشیب  مراهچ و  موس و  تبون  يارب  نتفرگ  ءوضو  ارهاظ  دریگب و  ءوضو  اددـجم  دراد  ءوضو  هک  یـسک  يارب  تسا  بحتـسم 
 . تسین رگید  ءوضو  هب  جایتحا  تسا و  حیحص  شئوضو  هدوبن  ءوضو  اب  هک  دیمهف  يدیدجت  ءوضو  زا  دعب  رگا 

للخ ماکحا  رد  راتفگ 

دنچره دریگب  ءوضو  دیاب  هتفرگ  ءوضو  نآ  زا  دـعب  هکنیا  رد  دراد  نظ  ای  کش  هدزرـس و  وا  زا  یثدـح  هکنیاب  دراد  نیقی  رگا  هلءاسم 1 - 
دنکـشب و ار  زامن  دیاب  هن  ای  هتـشاد  ءوضو  هک  دـنک  کش  زامن  هب  عورـش  زا  دـعب  رگا  نیاربانب  دـشاب  هدـش  ادـیپ  لمع  ءانثارد  وا  کش  هک 

مامت زا  دعب  شکش  رگا  دناوخب و  دیدج  یتراهط  اب  رگید  يزامن  دنک و  مامت  ار  زامن  نآ  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دریگبءوضو و 
هکنیا هب  دراد  نیقی  رگا  دریگب و  ءوضو  يدـعب  زامن  يارب  هدـش و  ماجنا  حیحـص  شزامن  هکنیا  رب  دراذـگ  یم  اـنب  هدـش  ادـیپ  زاـمن  ندـش 

رگا هدشن و  لطاب  تسا و  حیحص  شئضو  هکنیا  رب  دراذگ  یم  انب  هن  ای  هدز  رـس  وا  زا  یثدح  هکنیارد  دنک  یم  کش  یلو  هتـشاد  تراهط 
تسا نیا  يوقا  تروصنیا  رد  مود  مادک  هدوب و  لوا  مادک  هکنیا  رد  دراد  کش  یلو  دراد  نیقی  ود  ره  ثدح  رودصب  تراهط و  نتـشادب 

هتـشادن ار  تراهط  ثدح و  هب  نیقی  رب  هقباس  تلاح  هب  ملع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  ءوضو  خـیرات  هب  ملع  اب  یتح  دریگب  ءوضو  هک 
هب نییعت  زا  لبق  هکنیاب  دراد  نیقی  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دراذگب  تلاح  نآ  دـض  رب  ار  انب  هک  تسا  نیا  يوقا  ربانب  شا  هفیظو  هن  رگ  دـشاب و 
انب هتـشاد  ءوضو  هکنیاب  دراد  نیقی  رگا  دراد و  ءوضو  نالا  هکنیا  رب  دراذگب  ار  انب  هتـشادن  ءوضو  ثدحب )  نیقی  تراهطب و  نیقی   ) ود نآ 

خیرات هک  مه  یـسک  لاح  تسا  لوهجم  شیارب  ثدح  ءوضو و  خیرات  هک  تسا  یـسک  مکح  نیا  درادن  ءوضو  نالا  هکنیا  رب  دراذـگب  ار 
هچ دشاب و  ثدح  هقباس  تلاح  هکنیا  هچ  دناد  یم  ار  هقباس  تلاح  لثم  خیرات  هک  یـسک  اما  تسا و  نیمه  دناد  یم  ار  هقباس  تلاح  دـض 

كرتار طایتحا  هک  تسنآ  راوازـس  دـش  رکذ  هکیروص  همه  رد  نکل  دریگب  ءوضو  تسا و  ثودـحم  هکنیا  رب  دراذـگب  اـنب  دـیاب  تراـهط 
هک یتروص  رد  هدرک  كرت  ار  يوضع  حسم  اب  هتـشاذگ و  اج  ار  وضع  کی  نتـسش  هتفرگ  هک  یئوضو  رد  هکنیابدنک  نیقی  رگا  و  دـنکن . 

رگا ینعی  تروصنیا  ریغ  رد  دهد و  ماجنا  ار  نآ  دعب  ام  وضع و  نآ  هفیظو  دیاب  هدماین  شیپ  نآ  دننام  تالاوم و  توف  لیبق  زا  يا  هدـسفم 
دنک کش  ءوضو  ياهراک  زا  یکی  رد  رگا  و  دریگب .  رـس  زا  ار  ءوضو  دـشاب  هدـمآ  شیپ  نآ  دـننام  تـالاوم و  توف  لـیبق  زا  يا  هدـسفم 

رد ربتعم  ماکحا  ریاس  تالاوم و  بیترت و  تیاعر  دهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  تسا  ءوضو  لاح  رد  شکش  رگا  هن  ای  هداد  ماجنا  هکنیارد 
هب يرابتعا  هکنانچمه  تسین  شکش  هب  يرابتعا  دنک  یم  کش  رایسب  هک  یسک  دراد و  ار  کش  مکح  نظ  هلئسم  نیارد  دیامنب و  ار  وضو 

فلکم رگا  هلءاسم 2 -  نآ .  طورش  زا  یطرشرد  ای  دشاب  ءوضو  لاعفا  زا  یلعف  رد  شکش  هکنیا  هچ  تسین  ءوضو  زا  تغارف  زا  دعب  کش 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب لطاب  ءوضو  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنک  نیقی  لامجا  روطب  سپس  هدناوخ  زامن  هتفرگ و  رگید  یئوضو  نآ  دیدجت  روظنمب  هتشاد  ءوضو 
ءوضو زا  دعب  رگا  اما  دناوخ و  یم  ادعب  هک  یئاهزامن  هب  تبـسن  هن  هدناوخ و  هک  زامن ي  هب  تبـسن  هن  درادن  يرثا  چیه  رتیلامجا  نیقی  نیا 

تـسرد عطق  روطب  شیمود  زامن  دشاب  هدش  ادیپ  شیارب  یلامجا  ملع  نآ  هاگنآ  دشاب  هدناوخ  يزامن  زین  مود  ءوضو  زا  دـعب  يزامن و  لوا 
زین لوا  زامن  تحـصب  تسین  دیعب  تسا و  حیحـص  دناوخیم  هدشن  هتـسکش  هک  مادام  ءوضو  ود  نیا  اب  ادـعب  هک  یئاهزامن  هکنانچمه  تسا 
دعب زامن  دنچ  ای  کی و  دریگب و  ءوضو  مه  رـس  تشپ  راب  ود  رگا  هلءاسم 3 -  تسنآ .  هداعا  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچ  ره  مینک  مکح 

تـسا تحـصب  موکحم  هدناوخ  هک  یئاهزامن  هدزرـس  وا  زا  یثدح  ءوضو  ود  نآ  زا  یکی  زا  دعب  هک  دنک  نیقی  سپـس  دناوخب و  ودـنآ  زا 
زا دعب  هک  دنک  نیقی  هاگنآ  دشاب و  هدـناوخ  يزامن  یئوضو  ره  زا  دـعب  رگا  اما  دریگب و  ءوضو  تسا  بجاو  شیدـعب  ياهزامن  يارب  یلو 

یتروص رد  نیا  هتبلا   ) دنک هداعا  ار  اهزامن  همه  هک  تسا  بجاو  هدـش  ثدـحم  زامن  زا  لبق  ءوضو  دـنچ  زا  یکی  ای  ءوضو  ودـنآ  زا  یکی 
هدـناوخ هک  یئاهزامن  تاعکر  ددـع  رگا  هلب  دـشاب ،) حبـص  ءاشع و  برغم و  زامن  الثم  دنـشاب  فلتخم  تاعکر  ددـع  رد  اهزامن  هک  تسا 

یم ار  يزامن  دنک  تین  دنک و  هداعا  ار  زامن  کی  اهنت  تسا  یفاک  ارهاظ  دشاب  رـصع ) رهظ و  ینعی   ) یتعکر راهچ  ود  ره  الثم  دـشاب  قفتم 
 . دنک هداعا  ار  زامن  ود  ره  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دنچ  ره  هدنام  نم  همذ  رد  هک  مناوخ 

هریبج ءوضو  رد  لصف 

دناوت یم  رگا  دراد  دندنب ) یم  هتـسکش  وضع  ای  مخز و  يور  رب  هک  يزیچ   ) هریبج شئوضو  ءاضعا  زا  یتمـسق  رد  هک  یـسک  هلءاسم 1 - 
دیاب هک  تسا  يوضع  رد  هریبج  رگا  دنک ، حسم  تسا  یندرک  حسم  رگا  دـیوشب و  تسا  ینتـسش  رگا  ارنآ  ریز  درادرب و  دـیاب  درادرب  ارنآ 

دیآ لمع  شطئارش  ظفح  اب  نتسش  نامه  هک  يوحنب  تسا  نآ  ریزب  بآ  ندناسر  تسا  بجاو  هچنآ  تسین  بجاو  شنتشادرب  دوش  هتسش 
ربرگا تسین  نکمم  نآ  نتـشادرب  رگا  دوش و  هتـشادرب  هریبج  دیاب  دوش  حسم  دیاب  هک  یلحم  زا  هلب  دشاب ، وضع  يور  رب  هریبح  هک  دنچره 
نکمم رگا  دوش  هتـسش  دیاب  هک  تسا  يوضع  يور  رب  رگا  دشک و  یم  تسد  هریبج  نامه  يور  دوش  حـسم  دـیاب  هک  تسا  يوضع  يور 

رب ار  تسد  تسین  نکمم  رگا  دنکب و  ار  راک  نیا  تسا  بجاو  دـیایب  لمع  شطئارـش  اب  دـشاب  نتـسش  يامـسم  هک  يوحن  هب  ار  بآ  تسا 
یطاقن هلب  تسا ،  بجاو  دوش  هتسش  دیاب  هک  يوضع  طاقن  یمامت  رب  ندیشک  تسد  هریبج  ءوضو  رد  هلءاسم 2 -  دشک .  یم  هریبج  يور 

یئاضعا رد  اما  تسین و  بجاو  ندیـشک  تسد  هریبج  يور  ياهخن  نیب  لثم  تسا  نکممریغ  ای  راوشد و  اهنآ  يور  رب  ندیـشک  تسد  هک 
مزال سپ  درک  یم  حسم  دیاب  وضع  يور  رب  دوبن  هریبج  رگا  هک  تسا  يرادقم  تیفیک و  نامهب  هریبج  يور  رب  حـسم  دوش  حـسم  دـیاب  هک 
بآ اب  تسد  ندرک  رتاب  هک   ) دراد رارق  ینتسش  وضع  يور  رب  هک  يا  هریبج  فالخب  دشاب  تسد  يرتو  تسد  اب  زین  ههریبج  رب  حسم  تسا 

هتـشاد هریبج  وضع  کی  زا  یتمـسق  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هریبج  ماکحا  رد  ارهاـظ  هلءاسم 3 -  دـشک . ) یم  تسد  ار  هریبج  يور  دـیدج 
هتفرگارف ار  وضو  ءاضعا  رتشیب  هریبج  رگا  اما  دوش و  حسم  دیاب  هک  يوضع  رد  اصوصخ  دشاب  هتفرگارف  ار  وضع  همه  هریبج  هکنآ  ای  دشاب 

يا هریبج  ءوضو  مه  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طاـیتحا  دـشاب ) هدـش  یچیپدـناب  هتخوس و  تسد  ود  مه  تروص و  مه  یگتخوس  رثا  رد  ـالثم  )
طاقن همه  لئاح  هک  یتروص  رد  هلب  تسین ،  دیعب  ممیت  تیافک  دنچره  دشاب ) نکمم  لئاح  نودب  ممیت  رگا  هتبلا   ) دـنک ممیت  مه  دریگب و 

رگا هلءاـسم 4 -  دریگب .  ءوضو  هریبـج  يور  رب  دـیاب  اـنیعتم  دـشابن  نکمم  یناـشیپ  تسد و  تسوپ  رب  ممیت  هتفرگارف و  زین  ار  ممیت  وضع 
هب رگا  دریگ ) یم  ـالومعم  هک   ) دـشاب هتفرگ  زین  تسا  ملاـس  هک  ار  یگتـسکش  اـی  مـخز و  فارطا  زا  یتمـسق  بـسچ -  اـی  دـناب  هریبـج - 

دراد و ار  بیسآ  لحم  مکح  زین  رادقم  نآ  تسین  نکمم  رادقم  نآ  نودب  هدید  بیـسآ  هطقن  نتـسب  فراعتم  بسح  رب  هک  دشاب  يرادقم 
هتسب چم  ات  ار  تسد  همه  تشگنا  کی  مخز  نامسناپ  يارب  الثم  ) دشاب لومعم  زا  رتدایز  رگا  اما  دشک و  یم  تسد  نآ  يور  رب  ءوضو  رد 

دیوشب ار  حیحص  رادقم  هتشادرب  ار  نآ  دیاب  دراد  ناکما  تسا  حیحص  هک  يرادقم  نآ  نتسش  دناب و  نتشادرب  رگا  تروص  نیارد  دنـشاب )
ار طایتحا  دشک و  یم  لئاح  دناب و  نآ  همه  يور  تسد  درادن  ناکما  رگا  دشکب و  نآ  يور  تسد  هتشاذگ  عضوم  يور  ار  دناب  سپـس  و 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسین نکمم  نآ  ندرک  سجن  رطاـخب  هریبج  يور  رب  ندیـشک  تسد  رگا  هلءاسم 5 -  دیامنن .  كرت  دـنک  نآ  همیمـض  ار  ممیت  هکنیا  هب 
رد يوقا  هلءاسم 6 -  دـشک .  یم  تسد  نآ  يور  دوش و  هدرمـش  مخز  دـناب  زا  یئزج  زین  نآ  هک  دراذـگ  یم  يروطب  نآ  يور  يا  هچراپ 

نیارب هوالع  هک  تسنیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  مخز  نآ  فارطا  نتـسش  هب  افتکا  زاوج  درادـن  ناکما  نآ  نتـسش  هک  يزابور  مخز 
یعضو یگتسکش ،  یکروک و  یمخز و  نودب  ءوضو  وضع  رگا  هلءاسم 7 -  دشکب .  نآ  يور  رب  تسد  دراذـگب و  مخز  يور  يا  هچراپ 

ار اه  تمـسق  ریاس  دناوتب  فلکم  دشاب و  وضع  زا  یتمـسق  هب  رـضم  بآ  رگا  هلب  دنک ، ممیت  فلکم  دیاب  دراد  ررـض  شیارب  بآ  هک  دراد 
طایتحا هب  رت  کیدزن  یلو  دوشن  لقتنم  ممیت  فیلکت  هب  ءوضو  فیلکت  هدوب و  یفاک  رادـقم  نامه  نتـسشب  اـفتکا  هک  تسین  دـیعب  دـیوشب 

يا هچراپ  لوا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  مه  نیا  زا  دوش و  كرت  دـیابن  طاـیتحا  نیا  دـنکب و  زین  ممیت  نآ  رب  هوـالع  هک  تسنآ 
هک یئاجرد  تسا  ندرک  ممیت  فلکم  هفیظو  نینچمه  دـنکب و  مه  ممیت  رخآ  رد  دـشکب و  نآ  يور  رب  تسد  هتـشاذگ  تمـسق  نآ  يور 
ای تسا و  مخز  ای  هک  تسا  يرگید  وضع  لاحب  رضم  ءوضو  ءاضعا  رد  بآ  لامعتسا  یلو  دشاب  وضو  ءاضعا  ریغ  رد  مخز  ای  یگتسکش و 

فارطا تروص و  نتسش  رگا  اما  تسا و  ندرک  ممیت  فیلکت  تسا  رضم  نآ  يارب  ءوضو  هک  يدرد  مشچ  رد  هلءاسم 8 -  تسا .  هتسکش 
یب یلو  دـشاب  زئاج  نآ  هب  ءافتکا  هک  تسین  دـیعب  تسا  نکمم  دـشاب  هتـشاد  مشچ  لاحب  يررـض  دـسرب و  مشچب  بآ  هکنیا  نودـب  مشچ 

هتـشاذگ مشچ  يور  يا  هچراپ  دـنک و  طایتحا  رگا  دوشن و  كرت  ءوضو  هب  ممیت  ندرک  همیمـض  هب  طایتحا  نیارباـنب  تسین .  مه  لاکـشا 
دننام  ) هدیبسچ ءوضو  وضع  تسوپ  هب  یعنام  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  بوخ  دنک  ممیت  ینینچنیا  ءوضو  زا  دعب  دشکب و  نآ  يور  رب  تسد 

دشکب تسد  يروط  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دشک و  یم  نآ  يور  رب  تسد  تسین  نکمم  شندرک  فرطرب  هک  نآ )  لاثما  ریق و 
زا یتمسقب  هکیسک  هلءاسم 10 -  دنک .  همیمـض  زین  ار  ممیت  هک  تسنآ  رت  کیدزن  مهنیا  زا  ددرگ و  لصاح  نتـسش  يامـسم  نیرتمک  هک 
رد هتبلا  دـشک  یم  تسد  ار  تمـسق  نآ  دـیوشیم و  ار  ندـب  هدـمآ ،  شیپ  شیارب  لـسغ  تاـبجوم  زا  یکی  تسه و  هریبج  شندـب  ءاـضعا 

هلءاسم یسامترا .  هن  دهد  ماجنا  یبیترت  ار  لسغ  هک  تسنآب  طایتحا  دشاب و  هتشاد  ار  دش  هتفگ  هریبج  ءوضو  رد  هک  یطئارـش  هک  یتروص 
ثدـح هدـننک  فرطرب  هریبج  ممیت  نینچمهو  دـنک  زئاج  ار  ندـناوخ  زامن  اـهنت  هکنیا  هن  تسه  ثدـح  عقاو  يا  هریبج  لـسغ  ءوضو   - 11

 - هلءاسم 12 دهد .  ماجنا  تسا  تراهطب  طورـشم  هک  یئاهراک  همه  ممیت  نآاب  دناوت  یم  هجیتن  رد  دـشاب  ممیت  هفیظو  هک  یتقو  رد  تسا 
دـناب و ناـمه  يور  رب  درادرب  ارنآ  دـناوتیمن  هک  یلئاـح  دراد  لـئاح  هریبـج و  شممیت  ءاـضعا  یلو  تسا  ندرک  ممیت  شفیلکت  هک  یـسک 

هلءاسم دزاس .  فرطرب  ارنآ  دناوت  یمن  هک  دراد  وضع  يور  رب  ریق  نوچ  یلئاح  هریبج  زاریغ  هک  یـسک  نینچمه  دـشک و  یم  تسد  هریبج 
هداعا هدناوخ  هک  ار  یئاهزامن  تسین  بجاو  دش  فرطرب  شرذـع  یتقو  هتـشاد  هریبج  شممیت  ای  لسغ  ای  ءوضو  وضع  رب  هک  یـسک   - 13
ممیت ای  لسغ  ای  ءوضو  هک  یسک  هلءاسم 14 -  دناوخب .  ممیت  لسغ و  ای  ءوضو و  نآ  اب  زین  ار  دعب  ياهزامن  دـشاب  زئاج  ارهاظ  هکلب  دـنک 

دوش و سویءام  تقو  رخآ  ات  شرذع  ندش  فرطرب  زا  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  دناوخب  ار  زامن  تقو  لوا  دناوت  یم  هداد  ماجنا  هریبج  اب  ار 
 . دزادنیب ریخءات  ارنآ  دناوخن و  زامن  تقو  لوا  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشابن  سویءام  رگا  اما 

اه لسغ  لئاسم  رد  لصف 

بجاو ياهلسغ 

تسا نیا  يوقا  تاوما و  لسغ  تیم 6 -  سم  سافن 5 -  هضاحتسا 4 -  ضیح 3 -  تبانج 2 -  لسغ   - 1 تسا :  شش  بجاو  ياهلسغ 
 ( . تسا یطرش  ینعی   ) تسین یعرش  بوجو  ریخا  ریغ  رد  هک 

تبانج لسغ  رد  لصف 
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لسغ ببـس  رد  لوا  تمـسق  لسغ .  تابجاو   - 3 بنج .  ماـکحا   - 2 تبانج .  ببـس   - 1 دوش : یم  ثحب  تمـسق  هس  رد  لـصف  نیا  رد 
ءاربتـسا زا  لبق  ینم و  جورخ  زا  دـعب  هک  یهبتـشم  تبوطر  ینم و  ندـش  جراخ  یکی  تسا :  زیچ  ود  تباـنج  ببـس  هلءاسم 1 -  تباـنج : 

لجم زا  هکنیا  فرـص  هن  دوش  یم  جراخ  ناسنا  زا  ینم  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هتبلا  دـیآ .  یم  یلاعت  هللا  ءاشنا  شنایب  هک  دوش  یم  جراـخ 
دوخ زا  ندـش  جراـخ  ینم  ندوب  راـیعم  هکناـنچمه  دوش  یمن  بجاو  لـسغ  تروـص  نیا  رد  هک  دـیاین  نوریب  یلو  دـنک  تکرح  شدوـخ 
دوش یمن  بجاو  نز  رب  يرگید  لسغ  دیایب  نوریب  هدرک )  ار  شتبانج  لسغ  رسمه  هک  نآ  زا  دعب   ) نز زا  درم  ینم  رگا  سپ  تسا  صخش 
رگا تسین و  یلاکـشا  تسا  ینم  هک  دـش  هتخانـش  رگا  ینم  و  تسا .  هتخیمآ  شرهوش  ینم  اـب  شدوخ  ینم  هک  دـنک  نیقی  نز  هکنآ  رگم 
تذل ساسحا  شندمآ  نوریب  ماگنه  دیآ و  یم  نوریب  تعرـس  اب  رگا  دنیبب  هک  تسا  نیا  ملاس  درف  کی  يارب  شنتخانـش  هار  دشن  هتخانش 

همه هک  تسا  نآ  ملاس  صخـش  رد  ینم  تمالع  سپ  تسا  ینم  عیام  نآ  دیامن  یم  دوخ  ندب  رد  یتسـس  ساسحا  نآ  زا  دعب  دـنک و  یم 
هک نیمه  ینعی  دـشاب  یفاک  مود  تمالع  هک  تسا  نیا  رهاظ  امومع  اـهنز  رد  ضیرم و  صخـش  رد  اـما  و  دـشاب .  اراد  ار  تمـالع  هس  نیا 
زا دعب  هدرکن  كرت  ار  طایتحا  نانز  اصوصخم  هفئاط و  ود  نیا  تسا  راوازـس  تسا و  یفاک  دنک  تذـل  ساسحا  شندـمآ  نوریب  ماگنهرد 

دندرکن هدهاشم  ار  تمالع  هس  ره  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دنشاب  هتشاد  ءوضو  البق  هکنآ  رگم  دنریگب  زین  ءوضو  لسغ 
دنا هتشاد  ءوضو  رگا  دنریگب و  ءوضو  مه  دننک و  لسغ  مه  دنا  هتـشادن  ءوضو  ینعی  دنا  هتـشاد  رغـصا  ثدح  عیام  نیا  جورخ  زا  لبق  رگا 

رد درم  هفشح  هک  دوش  یم  ققحم  یتقو  لمع  نیا  دوشن و  جراخ  ینم  هک  دنچ  ره  تسا  ندرک  عامج  تبانج  مود  ببس  دننک .  لسغ  اهنت 
دیایب لمع  لوخد  يامسم  هک  يرادقم  هدنامیقاب  زا  هک  دوشیم  ققحم  نیا  هب  وا  عامج  هدیرب  درم  هفشح  رگا  دوش و  ناهنپ  نز  ربد  ای  لبق و 

ریغـص و نت  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  هچ  لاـح  نز  يارب  مه  دوش و  یم  ققحم  درم  يارب  مه  تعاـمج  عاـمج  ققحت  زا  سپ  هک  دوش  لـخاد 
لسغ دنا و  هدش  اراد  ار  فیلکت  طئارـش  هک  یتقو  هتبلا  تسا  بجاو  نونجم  ریغـص و  ینعی  ود ، نآ  رب  لسغ  هجیتن  رد  هن و  ای  دشاب  نونجم 

زا هک  دنک  نیقی  دنیبب و  ینم  دوخ  هماج  رد  رگا  هلءاسم 2 -  دوش .  یم  فرطرب  شتبانج  ثدح  دنک  لسغ  رگا  تسا و  حیحص  زیمم  هچب 
اما نک و  ءاضق  هدناوخ  تبانج  نآ  زا  دعب  هک  يزامن  دـنچ  ره  تسا  بجاو  هدرکن  لسغ  تبانج  زا  دـعب  هک  دـنک  نیقی  زین  تسوا و  دوخ 
اما تسوا  دوخ  زا  ینم  هک  دنادب  رگا  تسین و  بجاو  شئاضق  نآ  زا  دعب  ای  هدناوخ و  تبانج  زا  لبق  هک  نیا  رد  دراد  کش  هک  یئاهزامن 

تـسین بجاو  وا  رب  لسغ  ارهاـظ  هدرکن  ار  شلـسغ  هک  تسا  يرگید  تباـنج  زا  اـی  هدرک  ار  نآ  لـسغ  هک  تسا  قباـس  تباـنج  زا  دـنادن 
هک مادام  يرادیب  ای  باوخ  رد  هچ  دنک  تکرح  دوخ  ياج  زا  ینم  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  ندرک  لسغ  هک  دنچره 
زا يراددوخ  سبح و  درادن  ندرک  لسغ  يارب  یبآ  هدوب و  زامن  تقو  لوخد  زا  دـعب  رگا  نیاربانب  دوش  یمن  بجاو  لسغ  ههدـماین  نوریب 

زامن يارب  دیابدمآ  نوریب  ینم  رگا  نیاربانب  تسین  لمءات  زا  یلاخ  هلءاسم  سبح  نتشادن  ررض  اب  هک  دنچره  تسین  بجاو  شندمآ  نوریب 
شندمآ نوریب  زا  يریگولج  دشاب  هتـشادن  ررـض  هک  یتروص  رد  تسین  دیعب  دشاب  هتـشادن  دنک  ممیت  نآ  اب  هک  يزیچ  رگا  هلب  دـنک  ممیت 

رایتخا هب  دوخ  ندرک  بنج  تسا  رئاج  زین  دنکـشب و  ار  شتراهط  ینم  ندـمآ  نوریب  دـشاب و  رهاـط  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  دـشاب  بجاو 
نآ هک  يزیچ  ای  كاخ  یلو  درادن  لسغ  يارب  بآ  هک  یـسک  يارب  ندرب و  تذل  روظنم  هب  رـسمه  اب  ندرک  عامج  اب  تقو  لوخد  زا  دـعب 
اما تسین و  زئاج  دوخ  ندرک  بنج  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  ممیت  نآ  اب  هک  يزیچ  هن  دراد و  بآ  هن  هک  یـسک  فالخب  دراد  دـنک  ممیت 
رد مود  تمـسق  تسین .  دیعب  هک  دنچره  تسا  لمءات  لحم  نآ  زاوج  دشاب  هتـشادن  لسغ  زا  نکمت  دنک و  عامج  تذـل  زا  ریغ  رطاخب  رگا 

روما نآ  تحص  طرـش  تبانج  لسغ  ینعی  تبانج  لسغ  رب  تسا  فوقوم  يروما  ماجنا  هک  تسا  نیا  تبانج  ماکحا  زا  یکی  بنج  ماکحا 
زامن زج  هب  ریغ ) زا  تباین  هب  هچ  دوخ و  يارب  هچ  اضقو  ادا  هچ  بحتسم ،  هچ  بجاو و  هچ   ) دشاب هک  يزامن  ره  ندناوخ  زامن  لوا  تسا . 
لـسغ نیاب  طورـشم  هدـش  شومارف  زامن  زا  هکیئازجا  ءاضق  ندروآ  اجب  نینچمه  تسین و  طرـش  نآ  رد  تباـنج  زا  تراـهط  هک  هزاـنج  رب 

روما نآ  زا  مود  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دـنچره  تسین  وهـس  هدجـس  تحـص  رد  طرـش  تباـنج  لـسغ  هک  تسا  نآ  يوقا  تسا و 
تسا و ناضمر  ءاـضق  هزور  ناـضمر و  هزور  موس  دـشاب .  نآ  هب  طورـشم  زین  بحتـسم  فاوط  هک  تسین  دـیعب  هکلب  تسا  بجاو  فاوط 
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حبـص ات  دنکن  لسغ  یـشومارف  تلع  هب  ای  ادـمع و  دوش و  بنج  بش  رد  رگا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تبانج  زا  یکاپ  هب  نآ  ندوب  طورـشم 
هزور رد  دـنک و  یمن  لطاب  ار  نآ  تبانج  لاح  اب  ندرک  حبـص  فرـص  بجاو  ریغ  هزور  ماسقا  ریاـسرد  اـما  تسا و  لـطاب  شا  هزور  دوش 
ماسقا یمامت  ندرک  بنج  ار  دوخ  ادـمع  زور  ءانثا  رد  هلب  دوشن .  حبـص  رد  لخاد  تبانج  لاح  اـب  ادـمع  دـنکن و  كرتار  طاـیتحا  بجاو 

یتح ار  اه  هزور  زا  کی  چیه  باوخ  لاح  رد  ندـش  ملتحم  لثم  يدـمع  ریغ  تبانج  اما  دـنک و  یم  لطاب  ار  بحتـسم  هزور  یتح  ار  هزور 
تسد و ندیلام  لوا  تسا  مارح  وا  رب  زیچ  دـنچ  تبانج  لاح  رد  هک  تسا  نیا  بنج  ماکحا  هلمج  زا  و  دـنز .  یمن  ررـض  ار  ناضمر  هزور 

هللا كرابم  مسا  هب  ندب  طاقن  ریاس  تسد و  ندـیلام  زین  تشذـگ و  ءوضو  رد  هک  یلیـصفت  نآ  اب  میرک  نآرق  طوطخ  هب  ندـب  ءاضعاریاس 
تسا بجاو  طایتحا  رب  انب  هک  مالسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  مسا  نینچمه  تسا و  ترضح  نآ  هب  صتخم  هک  یتافص  ءامـسا و  ریاس  یلاعت و 
ندرک ثکم  موس  دـشاب .  روبع  وحنب  هک  دـنچره  ص )   ) یبـنلا دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  ندـش  لـخاد  مود  دوـش .  باـنتجا  زین  نآ  زا 
رگید برد  زا  ای  هک  دوش  لخاد  نیا  يارب  رگا  اما  تسا و  مارح  دـشابن  روبع  روظنمبرگا  اه  نآ  رد  ندـش  لخاد  هکلب  دـجاسم و  ریاـسرد 

رتکیدزن بجاو و  طایتحاربانب  هفرشم  دهاشم  دجاسم  هب  دوش  یم  قحلم  درادن و  لاکـشا  درادرب  دجـسم  زا  يزیچ  ای  دوش و  نوریب  دجـسم 
تبانج لاح  اب  زین  روبع  ناونع  هب  یتح  ینعی  ) دـنک یبنلا  دجـسمو  مارحلا  دجـسم  هلماعم  هفرـشم  دـهاشم  اب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  نآ  زا 

اب هک  نیا  مراهچ  دوشب .  هفرـشم  هضور  هلماعم  هسدـقم  باتعا  نیا  قارواب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکنانچمه  دوشن ) اهنآ  لـخاد 
هروس راهچ  ندناوخ  مجنپ  دشاب .  روبع  لاح  رد  هک  نیا  هچ  دشاب و  جراخ  زا  هک  نیا  هچ  لاح  دراذـگب  دجـسم  رد  ار  يزیچ  تبانج  لاح 

نآ زا  یضعب  ندناوخ  یتح  هک  هدجـس  مح  هروس  لیزنت 4 -  ملا  مجن 3 -  قلع 2 -  ءارقا  هروس 1 -  ینعی  تسا  بجاو  شا  هدجـس  هکیا 
ای دوش و  ملتحم  هدربمان  دجسم  ود  زا  یکی  رد  فلکم  رگا  هلءاسم 1 -  تسا .  مارح  هروسراهچ  نآ  زا  یکی  دصق  هب  نآ  هللا  مسب  دنچره 

يارب تسا  بجاو  دیآ  نوریب  دهاوخب  دوش و  هجوتم  دعب  ددرگ و  نآ  لخاد  تبانج  لاح  رد  هلئسم  نتـسنادن  رطاخب  ای  اوهـس و  ای  ادمع و 
ره ای  دوش و  ماجنا  يرتمک  نامز  رد  ممیت  نودب  ندمآ  نوریب  دـهاوخب و  يرتشیب  تقو  ندرک  ممیت  هک  نآ  رگم  دـنک  ممیت  ندـمآ  نوریب 
هک یبآ  دوش و  بنج  فـلکم  رگا  هلءاسم 2 -  دوش .  جراـخ  ممیت  نودـب  هک  تسا  نیا  يوقا  تروصنیا  رد  هک  دنـشاب  مه  ربارب  تقو  ود 
بآ هب  یبای  تسد  فرص  هب  وا  ممیت  درادرب و  بآ  هدش  دجسم  لخاد  دعبدنک  ممیت  تسین  بجاو  دشاب  دجـسم  رد  دنک  لسغ  نآ  اب  دیاب 

دجسم رد  ندش  لخاد  يارب  افرص  هک  ممیت  نیا  اب  ایآ  دنک و  لسغ  ای  دیآ و  نوریب  دجسم  زا  ای  هک  دوش  یم  لطاب  یتقو  هکلب  دنکش  یمن 
ماکحا زا  رگید  یکی  تسا .  لاکـشا  لمءات و  لحم  دهد ؟  ماجنا  تجاح  رادقم  هب  ثکمو  ندش  لخاد  ریغ  رگید  يراک  دـناوت  یم  هدرک 

دور و یم  نیب  زا  ود  نآ  تهارک  دریگب  لـماک  یئوضو  رگا  هک  ندیـشون  ندروخ و  دـننام  تسا  هورکم  بنج  رب  یئاـهزیچ  هک  تسا  نیا 
دوخ تسد  ود  اـهنت  رگا  دـبای و  یم  فیفخت  ود  نآ  تهارک  دـنک  هضمـضم  ناـهد  رد  بآ  دـیوشب و  ار  دوخ  تروـص  تسد و  اـهنت  رگا 

هدجـس میتفگ  هک  هروس  راهچ  نآ  ریغ  نآرق  ياه  هروس  زا  هیآ  تفه  زا  شیب  ندـناوخ  مود  دوب .  دـهاوخ  رتمک  تهارک  فیفخت  دـیوشب 
نآرق طوطخ  ریغ  هب  ندـب  زا  یئاج  نداد  ساسم  موس  دـبای .  یم  تدـش  هیآ  داـتفه  زا  شیب  ندـناوخ  رد  تهارک  نیا  تسا و  بجاو  شا 

مه دوش و  یم  فرطرب  تهارک  نیا  دریگب  ءوضو  رگا  هک  ندیباوخ  مراهچ  اهرطس .  نیب  ای  شیـشاوح و  ای  شقاروا و  ای  نآ  دلج  هب  ینعی 
رتهب لسغ  زا  لدب  هتبلا  ءوضو  زا  لدب  هچ  دنک و  ممیت  لسغ  زا  لدب  هکنیا  هچ  لاح  درادن  بآ  هب  یـسرتسد  هکیئاج  رد  ندرک  ممیت  نینچ 
عامج مشـش  و  ندرک .  بنج  ار  دوخ  باضخ  زا  ندـب  نتفرگ  گنر  زا  لـبق  باـضخ و  لاـح  رد  نینچمه  ندرک و  باـضخ  مجنپ  تسا . 

 . ندومن نازیوآ  دوخب  ارنآ  ندرک و  لمح  ار  نآرق  متفه  هدش .  ملتحم  هک  یسک  ندرک 

لسغ تابجاو  رد  راتفگ 

هزیگنا ادخ  نامرف  تعاطا  زج  دیاب  هک  انعم  نیا  هب  تسا  بجاو  تین  رد  صالخا  تین و  لوا  تسا  بجاو  لسغ  رد  زیچ  دـنچ  هلءاسم 1 - 
نیادصق هب  رگا  هلءاسم 2 -  دشاب .  يزاکترا  روطب  هک  دنچره  دشاب  هتشاد  همادا  رمع  رخآ  ات  دیاب  صالخا  تین و  نیا  دشاب و  هتـشادن  يا 
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هب شندرک  وشتـسش  بآ و  رد  شنتفرورف  دشاب و  هدنام  یقاب  شلد  رد  نانچمه  ندرک  لسغ  هزیگنا  رگا  دوش  مامح  لخاد  دـنک  لسغ  هک 
اما هدش و  عقاو  تین  اب  تسا و  حیحـص  شلـسغ  منک  یم  لسغ  مراد  دیوگب  یینک  یم  هچ  دنـسرپب  وا  زا  رگا  هکیروطب  دـشاب  هزیگنا  نامه 

ات هدرکن  لسغ  الـصا  هکلب  تسا  لـطاب  وا  لـسغ  دـنامب  ریحتم  ینک  یم  هچ  دنـسرپب  رگا  هکیروطب  دوش  لـفاغ  یلکب  ندرک  لـسغ  زا  رگا 
انب دیاب  هن ؟  ای  ما  هدرک  لسغ  هک  دنک  کش  دیایم  نوریب  یتقو  یلو  دنک  لسغ  هک  تین  نیا  هب  دورب  مامح  هبرگا  هلءاسم 3 -  دشاب .  لطاب 

هکنیا رب  دراذگب  ار  انب  هن  ای  هدرک  لسغ  حیحـص  هکنیا  رد  دنک  کش  یلو  هدرک  لسغ  هک  دنادیم  رگا  اما  هدرکن و  لسغ  هکنیا  رب  دراذگب 
تسین هرشب  ءزج  هک  يرگید  زیچ  نتسش  تسا و  ندب ،  تسوپ  هرشب ،  رهاظ  نتسش  تسا  بجاو  لسغ  رد  هک  يرما  نیمود  هدوب .  حیحص 
نودب بآ  رگا  زین  دـنک و  فرطرب  ارنآ  تسا  بجاو  تسا  هرـشب  هب  بآ  ندیـسر  عنام  هدـیبسچ و  هرـشب  هب  يزیچ  رگا  سپ  تسین ،  یفاک 

ریزب لسغ  بآ  ات  دهد  تکرح  ارنآ  دیاب  دراد  تسدب  رتشگنا  رگا  الثم  دنک  لیلخت  دـیاب  دـسر  یمن  هرـشب  هب  ندـب )  ندرک  لالخ   ) لیلخت
تـسین بجاو  زین  تسین و  بجاو  دوش  یم  هدرمـش  نطاب  ءزج  هک  يرگید  ياجره  شوگ و  ینیب و  مشچ و  نطاب  نتـسش  اما  دـسرب و  نآ 

دشاب داشگ  ردقنآ  خاروس  هکنآ  رگم  دوش  هتسش  تسا  هقلح  صوصخم  ینیب  رد  ای  هراوشوگ و  صوصخم  شوگ  رد  هک  یخاروس  لخاد 
تسنآ بجاو  طایتحا  نآ  نطاب  ای  تسا  ندب  رهاظ  ءزج  ایآ  دراد  کش  فلکم  هک  یئاج  رد  دوش و  هدرمش  ندب  رهاظ  ءزج  نآ  لخاد  هک 
طایتحا تسا و  بجاو  دوش  یم  هدرمـش  ندـب  عباوت  زا  هک  يزیر  يوم  نینچمه  وم و  ریز  هرـشب  نتـسش  هلءاسم 4 -  دـیوشب .  ار  اجنآ  هک 

لـسغ زا  لضفا  نآ  تسا و  بیترت  تیاعر  یبیترت  لسغ  رد  بجاو  فیلکت  نیموس  ریر .  هچ  تشرد و  هچ  تساـهیوم  همه  نتـسش  بجاو 
لسغ رخآ  ات  دشاب و  تین  اب  ندب  لوا  ءزج  ندرب  ورف  هکیروط  هب  بآ  رد  ندب  ندرب  ورف  زا  تسا  ترابع  یسامترا  لسغ  تسا و  یسامترا 

ار ندرگ  نیئاپ  زا  يرـصتخم  ندرگ و  رـس و  یمامت  لوا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  لسغ  رد  بیترت  دشاب و  زاکتا  هب  دـنچره  دـبای  رارمتـسا 
تین هب  ار  ندرگ  زا  يرادقم  پچ و  همین  زا  يرصتخم  ندب و  تسار  همین  یمامت  سپس  هتـسش و  ار  ندرگ  رـس و  همه  دنک  نیقی  ات  دیوشب 
همین اب  ار  ندرگ  تسار  همین  همه  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  هتـسش و  ار  تسار  فرط  همه  دنک  نیقی  ات  دیوشب  تسار  فرط 

زین ار  شوگانب )  ینعی   ) ندرگ يالاب  زا  يرـصتخم  هتـسش  ار  ندب  تسار  تمـس  زا  رادقم  نیا  دنک  نیقی  هکنیا  يارب  دیوشب و  ندب  تسار 
اطایتحا ار و  تسار  همین  زا  يرـصتخم  هتـسش  ار  همه  دنک  نیقی  هکنیا  يارب  دیوشب و  ار  ندـب  پچ  تمـس  همه  سپـس  دـنک و  نآ  همیمض 

فان و زا  یمین  دیاب  پچ  تسار و  فرط  زا  کی  ره  رد  دنک و  همیمض  ار  ندرگ  يالاب  زا  يرصتخم  هکلب  ار و  ندرگ  پچ  تمس  یمامت 
نتـسش مه  دـنک و  لخاد  تسار  تمـس  نتـسش  رد  مه  ار  اه  نآ  همه  هک  تسا  نیا  رتهب  تسه  هک  يزیچ  دـیوشب  فرط  نآ  اـب  ار  تروع 
يوحن هب  ای  ندیشک و  تسد  اب  ای  دوش و  ریزارـس  شدوخ  بآ  هک  نیا  هچ  لاح  دریگارف  ار  تمـسق  هس  نیا  بآ  تسا  مزال  پچ و  تمس 

نتسش رد  یبیترت  لسغ  رد  هلءاسم 5 -  نتخیر .  راب  دنچ  اب  هچ  دوش و  ریگارف  نتخیر  راب  کی  اب  هچدنک  رتار  تمـسق  نآ  همه  بآ  رگید 
الاب هب  نیئاپ  زا  تسا  زئاج  هکلب  دوش  هتسش  نآ  رت  نیئاپ  رت و  نیئاپ  سپس  رس و  يالاب  لوا  تسین  مزال  سپ  تسین  طرش  بیترت  وضع  کی 

رد یتیصوصخ  چیه  تبانج  لسغ  رد  هک  نانچمه  دنک  متخ  نیئاپ  رد  هدومن  عورش  يوضع  ره  يالاب  زا  هکتـسنآ  رتهب  هک  دنچ  ره  دیوشب 
دـنک و بآ  ریز  ار  ندرگ  ورـس  رگا  نیاربانب  تسا  نتـسش  يامـسم  ندـمآ  لـمعب  تسا  ربتعم  هک  يزیچ  اـهنت  تسین  ربتعم  نتـسش  تیفیک 

یفاـک دزیرب  بآ  ار  هیقب  درببورف و  بآ  رد  ار  تمـسق  کـی  رگا  هکناـنچمه  تسا  یفاـک  ار  پچ  فرط  رخآ  ردو  ار  تسار  فرط  سپس 
فرط تین  هب  موس  راب  تسار و  فرط  تین  هب  مود  راب  ندرگ و  رـس و  تین  هب  لوا  راـب  دربب  ورف  بآ  رد  ار  ندـب  همه  راـب  هس  رگا  تسا و 

دهد تکرح  ندرگ  رس و  تین  هب  راب  کی  دهد  رارق  بآ  ریز  ار  ندب  همه  هک  تسا  حیحـص  یفاک و  زین  نیا  هکلب  تسا  حیحـص  زین  پچ 
تکرح يروط  ار  وضع  ره  دـیاب  ندرک  لسغ  وحن  نیا  رد  تسه  هک  يزیچ  پچ  فرط  تین  هب  موس  راب  تسار و  فرط  تین  هب  رگید  راب 

 . دربب بآ  ریز  هرابود  دنک و  جراخ  بآ  زا  ار  رـس  تسار  فرط  لسغ  يارب  الثم  تسین  مزال  سپ  دـبای  نایرج  وضع  نآ  رب  بآ  هک  دـهد 
ندـب یمامت  هک  تسنآ  مزال  طایتحا  رب  انب  دور و  ورف  بآ  رد  اجیردـت  هک  دوش  یم  لصاح  وحن  نیا  هب  یـسامترا  لسغ  رهاظ  هلءاسم 6 - 

سامترا دوش  جراخ  بآ  زا  دور  ورف  بآ  رد  رگید  تمـسق  هک  نآ  زا  لبق  شندب  زا  یتمـسق  رگا  سپ  دریگب  رارق  بآ  ریز  دـحاو  نآ  رد 
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اهرهن رد  یسامترا  لسغ  نیاربانب  تسین ،  سامترا  هب  رـضم  دنک  بآ  ریز  ار  ندب  هکنیا  يارب  لگ  رد  اپ  نتفرورف  یکدنا  هلب  هتفاین .  ققحت 
طایتحا هب  رت  کیدزن  هک  دـنچره  تسا  زئاج  دور  یم  ورف  لگ  رد  یمک  ناسنا  ياپ  بآ  رد  رـس  ندربورف  ماگنه  الومعم  هک  اه  لودـج  و 

هک دشاب  يروط  هکلب  دشابن ) یجیردـت   ) بآ رد  وضع  ندرب  ورف  هک  تسنآ  رت  کیدزن  نیا  زا  دـنک و  باختنا  ار  یبیترت  لسغ  هک  تسنآ 
تسا بجاو  هدشن  هتسش  شندب  زا  یتمسق  هکنیا  هب  دنک  نیقی  لسغ  زا  دعب  یسامترا  لسغ  رد  رگا  هلءاسم 7 -  دنادب .  اتعفد  ار  نآ  فرع 

هلـصاف هک  دنچره  دیوشب  ار  تمـسق  نامه  تسا  یفاک  دشاب  ندب  پچ  تمـس  رد  تمـسق  نآ  رگا  یبیترت  لسغ  رد  اما  دنک  لسغ  هرابود 
ياه تمـسق  ریاس  ای  دنک و  هداعا  ون  زا  ار  لسغ  تسین  مزال  رگید  دشاب و  هدیکـشخ  اه  تمـسق  ریاس  لسغ  بآ  هکیدحب  دشاب  هدش  دایز 
رگا دـنک و  یم  هداعا  هرابود  ار  پچ  تسد  همه  سپـس  دـیوش و  یم  ار  ءزج  نآ  هدوب  تسار  تمـس  رد  رگا  اما  دـیوشب و  ار  پچ  تمس 

رد هلءاسم 8 -  دنک .  هداعا  ار  پچ  تسار و  فرط  لسغ  هاگنآ  دیوشب و  ار  تمسق  نآ  صوصخ  دیاب  هدوب  رس  تمس  رد  هتسشان  تمـسق 
طسو رد  ار  تسار  تمس  دهد و  لسغ  ار  دوخ  ندرگ  رس و  زور  لوا  رگا  سپ  تسین  بجاو  ءاضعا  نتسش  ندوب  یپ  رد  یپ  یبیترت  لسغ 
لسغ نادوان  ای  ناراب و  ریز  رد  تسا  زئاج  فلکم  يارب  هلءاسم 9 -  تسا .  حیحص  شلسغ  دهد  ماجنا  زور  رخآ  رد  ار  پچ  تمس  زور و 
حابم كاپ و  قلطم و  نآ  بآ  یتسیاب  هک  تسا  نیا  لـسغ  بجاو  نیمراـهچ  تسین .  زئاـج  یـسامترا  رد  تسا و  یبیترت  رد  نیا  هتبلادـنک 

یبصغریغ حابم -  زین  بآ  فرظ  دزیر و  یم  اجنادب  لسغ  بآ  هک  یناکم  ندرک و  لسغ  لحم  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دـشاب 
راـیتخا لاـح  رد  فلکم  هک  تسا  مزـال  زین  تسین و  هجو  زا  یلاـخ  طرـش  هس  نیا  هب  لـسغ  تحـص  ندوبن  طورـشم  هک  دـنچره  دـشاب  - 

رد دیق  نیا  لیصفت  هک  دشابن  نیب  رد  بآ  لامعتسا  رد  یعنام  نآ  لاثما  يرامیب و  تباب  زا  هک  تسا  مزال  زین  دهد و  لسغ  ار  دوخ  شدوخ 
سجن ندـب  زا  یئاج  رگا  سپ  دزیرب  نآ  رب  لسغ  بآ  دـهاوخ  یم  هک  یئاـضعا  ندوب  كاـپ  تسا  مزـال  نینچمه  تشذـگ و  ءوضو  باـب 

ای دهدن و  ار  یمامح  ترجا  هک  دشاب  هتشاد  میمصت  رگا  هلءاسم 10 -  دزیرب .  نآ  رب  بآ  لسغ  دصق  هب  سپـس  دنک و  ریهطت  ار  نآ  تسا 
لطاب شلسغ  دشاب  هدرک  لیـصحت  ار  یمامح  تیاضر  هکنیا  نودب  دورب  مامح  هب  هیـسن  ناونع  هب  ای  دزادرپب و  مارح  لام  زا  ار  نآ  دراد  انب 

دراد لاکشا  هدش  لیبس  ندیـشون  يارب  هک  یبآ  اب  لسغ  ءوضو و  هلءاسم 11 -  دروآ .  تسدب  ار  یمامح  تیاضر  ادعب  هک  دـنچره  تسا 
يارب بآ  ندرک  هیهت  ارهاـظ  هلءاسم 12 -  تسا .  هدرک  حابم  لسغ  ءوضو و  دـننام  يراـک  ره  يارب  ار  نآ  نآ ،  کـلام  دـنادب  هکنآ  رگم 

 . تسا رهوش  هدـهعب  دراد  مزال  ترجا  شندرک  مرگ  هک  یئاج  رد  نآ  ندرک  مرگ  ترجا  نینچمه  نز و  سافن  ضیح و  تباـنج و  لـسغ 
لطاب شا  هزور  لسغ و  طایتحا  ربانب  دـنک  لسغ  یـسامترا  هقیرطب  رگا  دـنک و  یبیترت  لسغ  دـیاب  ناضمر  هام  زور  رد  بنج  هلءاسم 13 - 

انب هدش  ادیپ  لسغ  ندش  مامت  زا  دعب  کش  نیا  رگا  هتسشن  ای  هتـسش  هک  دنک  کش  لسغ  ءازجا  زا  یئزج  رد  رگا  هلءاسم 14 -  دوش .  یم 
رب ار  انب  هک  یلبق  ءزج  یتسرد  رد  دنک  کش  يدـعب  ءزج  لسغ  لاح  رد  رگا  نینچمه  هدـش و  ماجنا  حیحـص  شلـسغ  هکنیا  رب  دراذـگب  ار 

راوزس هلءاسم 15 -  دهد .  ماجنا  هرابود  ار  كوکـشم  تمـسق  ریخا  ضرف  رد  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دنچره  دراذـگ  یم  تحص 
لـسغ تحـص  رد  طرـش  نیا  دـنک و  كاپ  ینم  زا  ندرک  لوب  هلیـسوب  ار  ینم  يارجم  لـسغ  زا  لـبق  ینم و  لازنا  زا  دـعب  فلکم  هک  تسا 

دوش یمن  بجاو  وا  رب  لسغ  هداعا  ددرگ  جراخ  وا  زا  هبتشم  یتبوطر  لسغ  زا  دعب  سپس  دنک و  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسین 
هچ لاح  دنک  لسغ  هرابود  دیاب  فلکم  دراد و  ار  ینم  مکح  هبتشم  تبوطر  تروصنیا  رد  هک  دنک  لسغ  ندرک  لوب  نودب  هکنیا  فالخب 

تسد مکحم  ردقنآ  ءاربتسا  رد  رگا  هلب  دشاب .  هدرکن  هچ  دشاب و  هدرک  ءاربتسا  ندیشک  تسد  هلیسوب  ار  يرجم  ینم  جورخ  زا  دعب  هکنیا 
هدنامیقاب هن  دشاب  دیدج  یتبوطر  تبوطر  نیا  دهد  یم  لامتحا  هدنامن و  يرجم  لخاد  ینم  زا  يا  هرذ  چیه  رگید  هدرک  نیقی  هک  هدیـشک 

ردقنآ تبوطر  نیا  جورخ  ینم و  جورخ  نایم  هلصاف  هک  یئاج  رد  نینچمه  تسین و  بجاو  لسغ  هداعا  هکتسنیا  يوقا  تروصنیا  رد  ینم 
هب تروص  ود  نیا  رد  لسغ  هداـعا  هک  دـنچره  تسین  بجاو  لـسغ  هداـعا  تسین  ینم  نآ  همتت  تبوطر  نیا  دراد  نیقی  هک  تسا  ینـالوط 
وا زا  ینم  لوب و  نیب  هبتشم  یتبوطر  سپـس  دنک و  لسغ  رگا  هدش  بنج  ینم  لازنا  هلیـسوب  هکیـسک  هلءاسم 16 -  تسارتکیدزن .  طایتحا 

بجاو وا  رب  لسغ  اهنت  سپ  تسا  ینم  هب  موکحم  تبوطر  نآ  هدرکن  ءاربتـسا  ار  يرجم  ندرک  لوب  اب  ینم  جورخ  زا  دـعب  رگا  دوش  جراخ 
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ود نیا  رد  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  ءوضو  اهنت  هدومنن  ءاربتـسا  ار  يرجم  اه  ندیـشک  تسد  اـب  یلو  هدرک  مه  لوب  نآ  زا  دـعب  رگا  تسا و 
تسد اب  لوب و  اب  ینم  لازنا  زا  سپ  رگا  هن و  ای  دهدب  ار  يذم  ریغ  يذم و  لیبق  زا  لوب  ینم و  ریغ  لامتحا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  تروص 

لامتحا رگا  ءوضو و  هن  تسا و  بجاو  وا  رب  لسغ  هن  دهدب  زین  ار  رگید  لامتحا  ینم  لوب و  زا  ریغ  رگا  هدرک  ءاربتسا  لوب  زا  دعب  ندیـشک 
دوش جراخ  وا  زا  هبتـشم  تبوطر  لسغ  زا  دـعب  تقونآ  هدرک  لوبو  ینم  زا  ار  ءاربتـسا  عونودره  لسغ  زا  لبق  رگا  دـهد  یمن  ار  ودـنیا  ریغ 

وا زا  هبتشم  تبوطر  سپس  هداد و  ماجنا  ار  ءاربتسا  ودنآ  لسغ  زا  دعب  رگاو  دریگب  ءوضو  مه  دنک  لسغ  مه  هدومن و  طایتحا  تسا  بجاو 
وا زا  نآ  ریغ  ینم و  نیب  هبتـشم  یتـبوطر  لـسغ  زا  دـعب  ینم و  لازنا  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 17 -  تسا .  یفاک  یئاهنت  هب  وضو  هدـش  جراـخ 

ءاربتـسا هک  دراذگ  یم  انب  نیاربانب  هن  ای  هتـسش  ینم  زا  ار  يرجم  ندرک  لوب  اب  ای  هدرک و  ءاربتـسا  ینم  زا  ایآ  هک  دنک  کش  دوش و  جراخ 
دریگب زین  وضو  لسغ  رب  هوالع  بجاو  طایتحا  هب  تروصنیا  رد  دشاب  لوب  دهد  یم  لامتحا  رگا  دنک و  لسغ  اددـجمدیاب  هجیتن  رد  هدرکن 

 . داد ماجنا  ناوت  یم  ار  تسا  تراهط  نتـشاد  هب  طورـشم  هکیئاهراک  همه  نآ  اـب  دـنک و  یم  ار  وضو  راـک  تباـنج  لـسغ  هلءاسم 18 -  . 
لـسغ هکتـسنآ  يوقا  دنزبرـس  فلکم  زا  طئاغ ) لوب و  یـشوهیب و  باوخ و  لیبق  زا  ) رغـصا ثدح  ندرک  لسغ  ءانثا  رد  رگا  هلءاسم 19 - 
تـسا نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  دریگب و  وضو  تسا ،  وضو  هب  دـنمزاین  هک  یلمع  ره  يارب  تسا  بجاو  لسغ  زا  دـعب  یلو  دوش  یمن  لـطاب 

دهد ماجنا  ون  زا  ندرک )  لسغ  ون  زا  ای  لسغ و  هیقب  نداد  ماجنا  بجاو  نآ  دـناد  یمن  و   ) تسا بجاو  وا  رب  هک  هچنآ  تین  هب  ار  لسغ  هک 
شلمع ات  هدرک  یسامترا  لسغ  تین  ایآدنک  کش  سپـس  دورب و  بآ  ریز  ندرک  لسغ  دصق  هب  رگا  هلءاسم 20 -  دریگب .  وضو  سپس  و 

ار پچ  تسار و  دـیاب  هدوب و  ندرگ  رـس و  لسغ  تین  هب  شندرک  بآ  رد  رـس  هدرک و  یبیترت  لسغ  تین  هک  نآ  اـی  دـشاب و  هدـش  ماـجنا 
هک تسا  نیا  طایتحا  هکلب  دریگب و  رـس  زا  ار  لسغ  تسین  مزال  دـهد و  لسغ  ار  رگید  فرط  ود  هدومن  طایتحا  دـیاب  دـهد  لـسغ  هراـبود 
رد دنک  کش  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  بنج  صخش  رگا  هلءاسم 21 -  دنک .  یسامترا  لسغ  دناوت  یمنرگید  یتلاح  نینچ  رد  میئوگب 

کش نیا  رگا  دنک و  لسغ  دیاب  شا  هدنیآ  لامعاریاس  زامن و  يارب  نکلو  دراذگ  یم  شزامن  تحـص  رب  ار  انب  هن  ای  هدرک  لسغ  ایآ  هکنیا 
هداعا لسغ  زا  سپ  مه  دنک و  مامت  ار  زامن  نآ  مه  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچ  ره  تسا  لطاب  شزامن  دوش  ادـیپ  زامن  نیب  رد 

ار اهنآ  همه  لسغ  زاغآ  رد  هکیتروص  رد  دشاب  فلکم  ندرگب  فلاخم  ای  بحتـسم و  ای  بجاو  لسغ  دـنچ  رگا  هلءاسم 22 -  دیامن .  شا 
تراهط هک  یئاهراک  ریاس  زامن و  يارب  رگید  دـشاب  تبانج  اهلـسغ  نیا  زا  یکی  رگا  تسا و  یفاک  اهنآ  همه  يارب  لـسغ  کـی  دـنک  تین 

ای لسغ و  زا  لبق  دیاب  تسین و  وضو  زا  یفاک  لسغ  نآ  دـشابن  تبانج  لسغ  اه  نآ  زا  یکی  رگا  دریگب و  وضو  تسین  بجاو  دـهاوخ  یم 
دیابن تهج  نیمه  هب  تسا و  لاکشا  لحم  اهلسغریاس  زا  لسغ  نآ  تیافک  دشاب  هدرکن  ار  اهلـسغ  همه  تین  رگا  دریگب و  وضو  نآ  زا  دعب 

طایتحا زین  اجنیا  رد  یلو  دـنک  یم  تیافک  لاسغا  ریاس  زا  یئاـهنت  هب  تباـنج  لـسغ  تین  میئوگب  تسین  دـیعب  هلب  دـنک .  كرت  ار  طاـیتحا 
 . دنکب ار  اهلسغ  همه  تین  دوشن و  كرت 

ضیح نوخ  تاصخشم  رد  راتفگ 

ياراد دـنازوس و  یم  ار  يرجم  درپ و  یم  شندـمآ  نوریب  ماگنه  هک  گنر  خرـس  ای  یهایـس و  هب  لیامتم  خرـس  تسا  ینوخ  ضیح  نوخ 
اـه و ضیح  بلاـغ  یناـشن  اـهیناشن  نیا  هتبلا  تسا  ضیح  نوخ  فاـصوا  فلاـخم  شفاـصوا  همه  هضاحتـسا  نوـخ  اـما  و  تسا .  ترارح 

يارب هضاحتـسا  اـی  تسا  ضیح  هدـید  هک  ینوخ  هکنیا  رد  دـنراد  کـش  هک  يدراوـم  زا  یـضعب  رد  فـلکم  ناـنز  هک  تساـه  هضاحتـسا 
رتخد هک  ینوخ  ره  و  دشاب .  هتشاد  ار  يرگید  تافص  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دوش  یم  رایسب  هنرگ  دننک و  یم  هعجارم  اهنآب  نآ  صیخـشت 

دنادـیمن هک  ینوخ  ندوب  هضاحتـسا  رد  دـشاب .  هتـشاد  ضیح  تافـص  هک  دـنچره  تسین  ضیح  دـنیبب  یگلاس  ندـش 9  مامت  زا  لـبق  هچب 
زا دعب  نانز  هک  ینوخ  نینچمه  دشاب و  هتـشاد  ار  هضاحتـسا  مکح  تسین  دیعب  هک  دـنچره  تسه  دـیدرت  یلخاد  مخز  ات  تسا  هضاحتـسا 

تـسین دیعب  هک  دنچره  تسه  دیدرت  نامه  دـشابن -  يرگید  لامتحا  رگا  هتبلا  شندوب  هضاحتـسا  رد  تسین و  ضیح  دـنیبیم  ندـش  هسئای 
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دعب دنیشیرق  ریغ  هک  نانآ  لاس و  تصش  زا  دعب  دنتسه  هیولع )   ) یشیرق هکیئاهنآ  دنفلتخم  ندش  هسئای  رد  نانز  دوش .  هدرمـش  هضاحتـسا 
تسا لاکشا  لحم  دراد  ار  یشیرق  ریغ  مکح  هکنیا  نتفگ  هن ،  ای  تسه  یشیرق  دناد  یمن  هک  ینز  هرابرد  دنوش و  یم  هسئای  لاس  هاجنپ  زا 
هدیسر یگ  هسئای  دح  هب  دراد  کش  هک  یسک  هکنانچمه  غولب  مدع  هب  تسا  موکحم  هن  ای  هدیسر  یگلاس  هن  دح  هب  دراد  کش  هکیسک  و 

رد دوش  جراخ  ضیح  تافص  اب  ینوخ  دراد  کش  غولب  دح  هب  شندیسر  رد  هک  يرتخد  زا  رگا  هلءاسم 1 -  ما .  هدیسرن  دیوگب  دیاب  هن  ای 
رگا هدیـسر و  غوـلب  دـحب  وا  دوـخ  تسا و  ضیح  وا  نوـخ  هکنیا  هب  دـینک  مکح  تسین  دـیعب  دراد  نآ  ندوـب  ضیحب  ناـنیمطا  هکیتروـص 

اما دوش و  یم  عمج  نداد  ریـش  اب  ندـید  ضیح  هلءاسم 2 -  تسا .  لاکـشا  لمءات و  لحم  نآ  هرابرد  ندرک  مکح  دـشاب  هتـشادن  نانیمطا 
دتفا یم  قاـفتا  تردـن  هب  دـنچره  دوش  یم  عمج  هک  تسا  نیا  يوقا  هک  تسا  لوق  ود  نآ  رد  هن  اـی  دوش  یم  عمج  زین  یگلماـح  اـب  هکنیا 

یتروص رد  نیا  هتبلا  دنک  باسح  ضیح  ار  نآ  فلکم  دیاب  دشاب  یگلماح  ندـش  نشور  زا  دـعب  هک  دـنچره  دـتفیب  قافتا  نینچ  رگا  سپ 
نوخ تداع  زا  زور  تسیب  تشذگ  زا  سپ  هک  یتروص  رد  تسین  راوازـس  نکل  دـشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  تافـص  طئارـش و  همه  هک  تسا 

 . دروآ ياـجب  ار  هضاحتـسم  لاـمعا  مه  هدومن و  تیاـعر  ار  ضئاـح  كورت  همه  هک  تسنآ  رتـهب  دـیامن و  كرت  ار  طاـیتحا  هکنیا  دـنیبب 
یم ققحت  جراخ  هب  محر  زا  نوخ  ندـمآ  نوریب  ضحمب  ضیح  ماکحا  بنرت  ندـش و  ضئاح  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  چـیه  هلءاسم 3 - 

یلاکشا چیه  هکنانچمه  دشاب .  ینزوسرس  رادقمب  نوخ  هک  دنچره  دروآ و  نوریب  نآ  لاثما  دوخ و  تشگنا  اب  ار  نآ  نز  هک  دنچره  دبای 
يرجم رد  لخاد  ار  هبنپ  رگا  هک  دشاب  يروطب  دشاب  یکدنا  دنچره  تسا  یفاک  نطاب  یگدولآ  نآ  ماود  ضیح و  ءاقب  رد  هکنیا  رد  تسین 

نیا فرصب  ایآ  هتـشگن  جراخ  یلو  هدمآ  زین  محر  يارجم  ات  هدرک  تکرح  دراد  هک  یلحم  زا  ضیح  نوخ  رگا  اما  دوش و  هدولآ  هبنپ  دنک 
تـسد زا  ار  طایتحا  تهج  نیمهب  تسا و  لاکـشا  لمءات و  لحم  هن  ای  دوش  یم  بترتم  وا  رب  ضئاـح  ماـکحا  دوش و  یم  ضئاـح  تکرح 

نآ فلکم  تسا  زئاج  یلاح  نینچ  رد  دهد و  ماجنا  تسا  بجاو  رهاط  رب  هچنآ  مه  دنک و  كرت  ار  تسا  مارح  ضئاح  رب  هچنآ  مه  دهدن 
جراخ لـصا  رد  فلکم  رگا  هلءاسم 4 -  ددرگ .  يراج  وا  رب  ضئاح  ماکحا  دوش و  ینیقی  ضئاح  ات  ) درواـیب جراـخ  هب  لـخاد  زا  ار  نوخ 
هکنیا رد  دنک  کش  هدش و  جراخ  وا  زا  يزیچ  رگا  هکنانچمه  هدشن  جراخ  هکنیاب  دنک  مکح  دیاب  دـنک  کش  دوخ  زا  ضیح  نوخ  ندـش 
تـسا نوخ  هدـش  جراخ  تبوطر  هک  دـنادب  رگا  اما  ثبخ و  ثدـح و  زا  شدوخ  تراهط  هب  دـنک  یم  مکح  رگید ، زیچ  ای  تسا  نوخ  ایآ 

نیا رد  یئاهنت و  هب  ثدـح  زا  دوخ  تراهط  هب  دـنک  یم  مکح  رگید ، عضاوم  زا  ای  هدـش  جراخ  ضیح  لحم  زا  هکنیا  رد  دراد  کـش  یلو 
تـسا هبتـشم  شدوخ  عضو  یلو  هدـش  جراـخ  وا  زا  نوخ  هک  دـنادب  رگا  تسین و  بجاو  تسیچ  تبوطر  نیا  هکنیا  زا  صحف  تروص  هس 

دوش هبتشم  تراکب  نوخ  اب  ضیح  نوخ  رگا  هلءاسم 5 -  ددرگ .  یم  نشور  هدنیآ  لئاسم  نمض  رد  کی  ره  مکح  هک  دراد  تروص  دنچ 
ره زا  ای  ضیح و  زا  ای  تسا و  شتراکب  زا  هک  نیا  رد  دـنک  کش  دـنیب و  هب  نوخ  دوش  یم  لیاز  شتراکب  هک  یلاح  رد  هرکاب  رتخد  ـالثم 
نآ هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  رتهب و  دروآ و  یم  نوریب  سپس  دنک و  یم  ربص  یمک  هدومن  يرجم  رد  لخاد  ار  هبنپ  تروصنیا  رد  ود 

نوخ دـشاب  هدرک  هدولآ  ار  هبنپ  رود  نوـخ  رگا  نوـچ  دـهد  صیخـشت  ار  نوـخ  دـناوت  یم  شیاـمزآ  نیا  اـب  هک  دروآ  نوریب  یمارآ  هب  ار 
تـسا بجاو  شیامزآ  نیا  تسا و  ضیح  نوخ  دشاب  هدرک  ذوفن  هبنپ  لخادب  نوخ  رگا  دشاب و  ضیح  تافـصب  هک  دنچره  تسا  تراکب 

نوخ هک  دش  شمولعم  هک  نآ  زا  دعب  یصخش  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  يوقا  تسین و  مولعم  دشاب  طرش  وا  لمع  تحص  رد  هک  نیا  اما  و 
دوخ هقباس  تلاحب  دـشاب  راوشد  وا  يارب  شیامزآ  نیا  هچنانچ  رگا  تسا و  حیحـص  شلمع  دـنک  تبرق  تین  دـناوتب  تسین  ضیح  هدربمان 

هک نیا  هب  دنک  یم  مکح  هدوب  ضیح  رگا  تسا و  رهاط  زاب  هکنیاب  دنک  یم  مکح  هدوب  رهاط  نوخ  نیا  ندید  زا  لبق  رگا  دـنک  یم  عوجر 
رب هچنآ  هدومن و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هچنآ  هدومن  طایتحا  تسا  لـهاج  شقباـس  تلاـحب  تبـسن  رگا  تسا و  ضیح  زین  نوخ  نیا 
اج همه  ضیحرد  هبنپ  لخاد  نوخ  نتفر  ورف  تراـکبرد و  هبنپ  فارطا  ندـش  هدولآ  رهاـظ  هلءاسم 6 -  دـهدیم .  ماجنا  تسا  بجاو  رهاط 

بوجو هتـشادن و  ای  دوش و  ءاصفا  ات  هتـشاد  تراـکب  الـصا  هکنیا  رد  دراد  کـش  فلکم  هکیئاـج  رد  یتح  تسودـنآ  صیخـشت  تمـالع 
هدـمآ دـیدپ  يرجم  لـخاد  هک  یکروک  مخز و  نوخ  اـب  ضیح  نوخ  رگا  هلءاـسم 7 -  تسین .  هجوزا  یلاـخ  زین  ضرف  نیا  رد  شیاـمزآ 
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هنرگ ضیح و  هدش  جراخ  پچ  تمـس  زا  نوخ  دوش  مولعم  رگا  هجیتن  رد  دشاب  بجاو  زین  اجنیا  رد  شیامزآ  هک  تسین  دیعب  دوش  هبتـشم 
شیامزآ هکیتروص  رد  هلب  دشاب  مولعم  هقباس  تلاح  هکیتروص  رد  یتح  تسین  راوازـس  طایتحا  كرت  لاح  نیع  رد  نکل  تسا  مخز  نوخ 

دهد و ماجنا  دیاب  رهاط  نز  هکیلامعا  نیب  دیاب  دـناد  یمن  ار  هقباس  تلاح  رگا  دـنک و  لمع  هقباس  تلاح  قبط  دـیاب  دـشابن  نکمم  هدربمان 
ماـیا نیرتمک  دـننام  نآ  نیرتشیب  زور و  هس  ضیح  تدـم  نیرتمک  هلءاسم 8 -  دـیامن .  عمج  دـنک  كرت  دـیاب  ضئاح  نز  هکیئاهراک  نیب 
عطق زا  دعب  نز  هکینوخ  نینچمه  تسین ،  ضیح  دـشاب  زور  هد  زا  رت  ینالوط  ای  زور و  هس  زا  رتهاتوک  هکینوخ  ره  سپ  تسا  زور  هد  رهط 
نوخ هدـش و  عطق  نوخ  نیب  هکیتروص  رد  نآ  ریغ  هچ  دـشاب و  ضیحب  موکحم  تداع  رطاخب  هکنیا  هچ  دـنیبیم  شـضیح  هب  موکحم  نوخ 
درک ود  ره  ندوب  ضیحب  مکح  ناوتن  نیب  رد  یکاپ  مایا  اب  نوخ  ود  نآ  ندوب  زور  هد  زا  شیب  رطاخب  دشاب و  هدشن  هلـصاف  زور  هد  دـیدج 
تفه سپس  دنیب و  هب  نوخ  شتداع  مایا  رد  زور  تفه  تداع  ياراد  نز  هک  نآ  لاثم  تسا  هضاحتسا  هکلب  تسین  ضیح  زین  ینوخ  نینچ 

رس تشپ  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 9 -  تسا .  هضاحتـسا  هکلب  تسین  ضیح  یمود  نوخ  دنیبب  نوخ  زور  هس  اددجم  دـشاب و  كاپ  زور 
دعب دنیبب و  ضیح  زور  ود  هکنیا  لثم  دـشاب  زور  هد  نمـض  رد  زور  هس  هک  تسین  یفاک  نیا  سپ  تسا  ربتعم  ضیح  رد  زور  هس  ندوب  مه 
لاح نیع  رد  نکل  دوش  زور  هس  اعمج  لوا  زور  ود  اب  هک  دـنیب  هب  ینوخ  رگید  راـب  زور  هد  ندـش  ماـمت  زا  لـبق  سپـس  دوش و  عطق  نآ  زا 

رد نوخ  دیوگب  فرع  هک  تسا  یفاک  نیمه  ندوب  مه  رس  تشپ  رد  تسین و  راوازس  دهد  ماجنا  ار  هفیظو  ود  ره  هک  نیا  هب  طایتحا  كرت 
تسا نیا  رهاظ  هک  نانچمه  تسین  یلاوت  هب  رضم  تسا  فراعتم  نانز  نیب  هک  هاتوک  ياه  هظحل  ندش  عطق  سپ  هتشاد  رارمتـسا  تدم  نیا 

 . تسا قداص  زور  هس  یلاوت  دـبای  همادا  مراهچ  زور  رهظ  زا  نوخ  نایرج  عورـش  الثم  رگا  هک  اـنعم  نیاـب  دـشاب  یفاـک  ماـیا  رد  قیفلت  هک 
ات رجف  عولط  زا  رگا  نیا  رب  انب  تسین و  ضیح  مایا  ءزج  اهبـش  سپ  تسا  بورغ  اـت  رجف  عولط  نیب  اـم  زور )  ) هملک زا  روظنم  هلءاسم 10 - 
رد دـنیبب  نوخ  بورغ  ات  عولط  زا  رگید  تبون  ود  زور  هد  نمـض  رد  اددـجم  دوش و  عطق  رجف  عولط  ات  هاگنآ  دـنیبب و  نوخ  باتفآ  بورغ 
هک یتروص  رد  سپ  تسین  یفاـک  میناد  یم  يوقا  ار  یلاوت  راـبتعا  هک  اـم  رظن  زا  تسا و  یفاـک  دـناد  یمن  ربـتعم  ار  یلاوت  هک  یهیقف  رظن 
هس دیاب  هدوب  بش  لوا  ءادبم  رگا  دشاب و  هتـشاد  همادا  نوخ  نایرج  دراد  رارق  طسو  رد  هک  مه  یبش  ود  رد  دیاب  دوب  زور  لوا  نوخ  ءادبم 
رد نوخ  عورـش  تروصرد  هک  تسا  نیفلت  نامه  نیا  هدـش  عورـش  زور  طسو  ای  بش و  طـسو  رد  رگا  دـنک و  ادـیپ  همادا  زور  هس  بش و 

ضئاح نز  هلءاسم 11 -  دوش .  یم  هلصاف  فصن  بش و  ود  بش  طسو  رد  نآ  عورـش  تروص  رد  دوش و  یم  هلـصاف  بش  هس  زور  طسو 
ار تداع  ای  مظنمان و  روط  هب  یلو  هدید  ررکم  ای  دـنیب و  یم  ضیح  لوا  راب  يارب  هک  تسا  ینز  ای  یمود  هن و  ای  تسا و  تداع  بحاص  ای 

شنامز مه  دوش  ضیح  نیعم  زور  ات  نیعم  زور  زا  مه  رـس  تشپ  راب  ود  رد  هک  دوش  یم  تداع  ياراد  یتقو  ضئاـح  نز  هدرک و  شومارف 
تفه زین  دعب  هام  دنیبب و  زور  تفه  الثم  هام  نیا  ) دـشاب مه  لثم  شددـع  مه  و  دـشاب ) موس  ای  مود و  ای  هام  ره  لوا  ههد  الثم   ) دـشاب نیعم 

بحاص دـشاب  قفنم  ددـع  رظن  زا  اهنت  رگا  تسا و  هیتقو  تداع  بحاص  وا  دـشاب  قفتم  یئاهنت  هب  نامز  رظن  زا  مود  لوا و  هاـم  رگا  و  زور )
هب لوا  ضرف  ود  ققحت  هک  اـجنآ  زا  نکل  تسا  هیددـع  هیتـقو و  تداـع  بحاـص  دـشاب  قـفتم  تهج  ود  ره  زا  رگاو  تسا  هیددـع  تداـع 

هدـش یتداع  بحاص  هک  ینز  هلءاسم 12 -  تسین .  راوازـس  طایتحا  كرت  تسین و  لاکـشا  هبئاش  زا  یلاخ  هاـم  ود  رد  ندوب  قفنم  فرص 
راب ود  رگا  هک  نیا  رد  تسین  یلاکـشا  چیه  هک  نانچمه  دروخیمن ، مه  هب  شتداع  ندید  تداع  فالخرب  نوخ  راب  کی  اب  لاکـشا  نودـب 
ندش لئاز  رد  تسه  هک  یلاکـشا  تسین ،  یلاکـشا  چیه  ضرف  ود  نیا  رددوش  یم  لئاز  شلوا  تداع  دنیبب  نوخ  شیلبق  تداع  فالخرب 

ود هک  یتقو  رگم  تسا  یقاب  نانچمه  لوا  تداع  دنا  هتفگ  یـضعب  تسا  لوا  تداع  فالخرب  ندـید  نوخ  مظنمان  راب  دـنچ  اب  لوا  تداع 
مه لثم  ددع  ای  تقو  رظن  زا  تداع  فالخرب  ياهنوخ  دـنچره  هک  تسا  نیا  رتیوق  لوق  یلو  دـنیبب  نوخ  تداع  نآ  فالخرب  مه  لثم  هام 
رب یتداع  یب  ناونع  فرع  رظن  زا  هک  دوش  رارکت  ردقنآ  یلبق  تداع  زا  فلخت  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  دوش  یم  لئاز  لوا  تداع  دنـشابن 

شلوا تداع  مه  اب  ایآ  ندید  لئامتم  ریغ  نوخ  راب  ود  اب  اما  درادـن و  یمولعم  تداع  نز  نیا  هک  دـیوگب  فرع  ینعی  دوش  قداص  نز  نآ 
هب دـشاب  هتـشادن  هچ  دـشاب و  هتـشاد  مه  هیددـع  تداع  هچ  دراد  هیتقو  تداـع  هکینز  هلءاسم 13 -  تسا .  لمءات  لـحم  هن  اـی  تسا  یقاـب 
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هتشادن هچ  دشاب و  هتشاد  ار  ضیح  ياهیناشن  شنوخ  هک  نیا  هچ  لاحدنک  كرت  ار  تدابع  دیاب  دوش و  یم  ضیح  دنیبب  نوخ  هک  یضحم 
نانچمه فرع  هک  دشاب  يدح  هب  رخءات  مدـقت و  نیا  هک  یطرـش  هب  دـنیبب  رت  بقع  ای  رتولج  رتشیب  ای  زور  ود  یکی  رگا  نینچمه  دـشاب و ،

تفاین همادا  زور  هس  نوچ  هدوبن  شتداع  نوخ  هک  دوش  مولعم  ادـعب  رگا  لاح  هداـتفا  بقع  اـی  ولج و  هک  تسا  تداـع  ناـمه  نیا  دـیوگب 
هک دوش  یم  ضیح  نوخ  ندـید  ضحم  هب  یطرـشب  درادـن  هیتقو  تداع  هکیـسک  اما  و  دـنک .  یم  ءاضق  هدرک  كرت  هک  تاداـبع  زا  هچنآ 

بجاو هضاحتـسم  رب  هچنآ  دنک و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هچنآ  هدومن  طایتحا  دیاب  هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  ار  ضیح  ياهیناشن  شنوخ 
همادا زور  هد  ات  نانچمه  رگا  دـهد و  یم  رارق  ضیح  ارناـمه  دـبای  همادا  زور  هس  اـت  هدـید  رتولج  هکینوخ  نیا  رگا  لاحدـهد  ماـجنا  تسا 

تیاعر مه  ار  هضاحتسم  لامعا  تسین  مزال  دنک و  یم  افتکا  ضئاح  فئاظو  ماجنا  هب  دهد و  یم  رارق  ضیح  زین  ار  تاداع  رب  هدایز  تفای 
رد ای  رتولج و  زور  دـنچ  تداع و  مایا  همه  رد  رگا  هیتقو  تداع  بحاـص  هلءاسم 14 -  تسین .  راوازـس  طایتحا  كرت  هک  دنچ  ره  دـیامن 
نآ مهربور  هکیتروص  رد  دـنیبب  نوخ  نآ  زا  دـعب  نآ و  زا  لبق  يدـنچ  تداع و  مایا  همه  رد  اـی  نآ و  زا  دـعب  يدـنچ  تداـع و  ماـیا  همه 

 . تسا هضاحتسا  نآ  رب  دئاز  تسا و  ضیح  شتداع  مایا  اهنت  دنک  زواجت  رگا  دهدیم و  رارق  ضیح  ار  همه  دنکن  زواجت  زور  هد  زا  اهزور 
رد دنیبب  نوخ  رتشیب  ای  رگید  زور  هس  سپـس  دوش و  عطق  زور  هد  زا  رتمک  هب  دعب  دـنیبب  نوخ  مه  رـس  تشپ  زور  هس  نز  رگا  هلءاسم 15 - 

ضیح تدـم  نیا  فرط  ود  دـشابن  زور  هد  زا  شیب  هدوب  كاـپ  طـسو  رد  هکیئاـهزور  هدـید و  نوـخ  هک  یئاـهزور  عوـمجم  هک  یتروـص 
نوخ ود  ره  هکنیا  هچ  لاح  دوش  یم  باسح  ضیح  زور  هد  عومجم  هجیتن  رد  دوش  یم  ضیح  هب  لمح  شیکاپ  ماـیا  دوش و  یمن  باـسح 

تداع مایا  اب  فداصم  اه  نآ  زا  یکی  ای  نوخ و  ود  ره  هکنیا  هچ  دشاب و  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  ار  ضیح  تافـص  ودـنآ  زا  یکی  ای  و 
رد هکینوخ  نآ  دـشاب  زور  هد  زا  رتمک  نیب  رد  یکاپ  نوخ و  ود  زا  کی  ره  دـنک و  زواجت  زور  هد  زا  عومجم  رگا  اما  و  دـشابن .  اـی  دـشاب 

قافتا تداع  مایا  رد  نوخ  ودنآ  زا  یکی  زا  یـضعب  رگا  نینچمه  هضاحتـسا و  ار  يرگید  دهد و  یم  رارق  ضیح  هداتفا  قافتا  شتداع  مایا 
رظن زا  نوخ  ود  زا  یکی  تسا و  هیددع  تداع  ياراد  رگا  نینچمه  هضاحتسا و  ار  رگید  نآ  دهدیم و  رارق  ضیح  ار  نوخ  نآ  دشاب  هداتفا 

تـسا شتداع  ماـیا  زا  رتشیب  اـی  رتمک  شماـیا  هرامـش  هک  ار  يرگید  دـهد و  یم  رارق  ضیح  ار  نآ  دـشاب  شتداـع  اـب  قفاوم  ماـیا  هراـمش 
رگا اما  و  نوخ .  تافص  هار  زا  ضیح  صیخشت  رب  درادب  مدقم  ار  ضیح  صیخشت  رد  رایعم  کحم و  نیا  هک  تسا  نیا  يوقا  هضاحتسا و 

تافـص تقونآ  هدشن  عقاو  شتداع  مایا  رد  نآ  زا  یـضعب  ای  نوخ و  ود  نآ  زا  کی  چیه  دراد  رگا  ای  دشاب و  هتـشادن  ینیعم  تداع  الـصا 
ودره هیددع  هیتقو و  تداع  ياراد  رگا  و  دهد .  یم  رارق  ضیح  تشاد  ار  تافـص  نآ  هک  ودـنآ  زا  کی  ره  دـهد  یم  رارق  رایعم  ار  نوخ 
تداع قباطم  شددع  يرگیدنآ  دشابن و  تداع  ددع  قباطم  شددع  یلو  دوش  عقاو  تقو  رد  مود  نوخ  ای  لوا و  نوخ  زا  یـضعب  دـشاب و 
لامعا مه  دـنک و  یم  كرت  دـنک  كرت  دـیاب  ضئاح  هک  ار  هچنآ  مه  هدومن  طاـیتحا  هب  لـمع  نوخ  ودره  رد  دـشاب  تقو  زا  جراـخ  یلو 
دـشاب هدشن  عقاو  تداع  تقو  رد  ودنآ  زا  کیچیه  دنـشاب و  مه  لثم  اهیناشن  رد  نوخ  ود  ره  رگا  و  دروآ .  یم  اجب  ار  هضاحتـسم  صخش 

نیا يوقا  میئوگن  رگا  طایتحا  یتروص  نینچ  رد  دشابن  تداع  اب  قباطم  ددع  رظن  زا  ودنآ  زا  کیچیه  زین  نآ و  زا  یتمسق  هن  نآ و  همه  هن 
اددجم 6 دوش و  كاپ  زور  هس  دنیبب و  نوخ  زور  هس  رگا  نیاربانب  دـنک .  طایتحا  زور  هد  هیقب  رد  دـهد و  رارق  ضیح  ار  لوا  نوخ  هکتـسا 

هدوب كاپ  هک  يزور  هس  رد  هک  انعم  نیا  هبدنک  یم  طایتحا  زور  هد  مامت  ات  هیقب  رد  دـهد و  یم  رارق  ضیح  ار  لوا  نوخ  دـنیبب  نوخ  زور 
رخآ ات  هدنامیقاب  راهچ  رد  دـنک و  یم  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک  یئاهراک  دـهد و  یم  ماجنا  تسا  بجاو  كاپ  نز  رب  هک  یئاهراک 
لمع ار  زور  شـش  زا  هدـنامیقاب  زور  هد  و   ) دروآـیم اـجب  ار  هضاحتـسم  فئاـظو  مه  دـنک و  یم  كرتار  ضئاـح  رب  تاـمرحم  مه  زور  هد 

ار همه  دنکن  زواجت  زور  هد  زا  دـنیبب و  نوخ  شتداع  رب  دـئاز  رگا  تسا  تداع  ياراد  هکیـسک  هلءاسم 16 -  دهد .  یم  ماجنا  هضاحتـسم 
رهط لقادـح  ودـنآ  نیب  دـنیبب و  نوخ  راب  ود  هام  کی  رد  اقافتا  تسا  راب  کی  هام  ره  رد  شتداـع  رگا  هلءاسم 17 -  دـهدیم .  رارق  ضیح 
نیب يرگید  رد  دهدیم و  رارق  ضیح  ار  نآ  هداتفا  قافتا  شتداع  مایا  رد  نوخ  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دشاب  هدـش  هلـصاف  یکاپ  زور  هد  ینعی 
یم طایتحا  هفیظو  ود  نیب  عمج  اب  تسا  هضاحتسا  تافصب  رگا  اما  تسا و  ضیح  زین  دشاب  ضیح  تافـصب  رگا  دنک .  یم  عمج  هفیظو  ود 
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ار ود  ره  دشاب  تداع  تقو  زا  جراخ  رد  ود  ره  رگا  و  دهدیم ) ماجنا  ار  هضاحتـسم  رب  تابجاو  كرت و  ار  ضئاح  رب  تامرحم   ) ینعی دنک 
بحتـسم طایتحا  هک  دنچره  دشاب  فلتخم  هک  نیا  هچ  دشاب و  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  ضیح  تفـص  هک  نیا  هچ  دهد  یم  رارق  ضیح 

ود نیب  عمج  درادن  ار  تافص  هکینوخ  نآ  رد  موس  تروص  رد  هتـشادن و  ار  ضیح  تافـص  هک  مود  تروص  رد  مود و  نوخ  رد  هکتـسنآ 
ددع تقو و  هکیـسک  ینعی  هبرطـضم  نینچ  مه  دنیب و  یم  نوخ  راب  نیلوا  يارب  هکینز  ینعی  هئدـبتم  هلءاسم 18 -  دـنکن .  كرت  ار  هفیظو 

هک دهد  لامتحا  دوش و  عطق  شنوخ  رهاظ  رد  زور  هد  زا  لبق  رگا  تسا  زور  هد  شتداع  هک  ینز  نینچ  مه  درادن و  ندید  نوخ  رد  ینیعم 
ربص يا  هظحل  دهد و  یم  رارق  جرف  لخاد  رد  نآ  هیبش  يرگید  زیچ  ای  يا و  هبنپ  ینعی  دنک  ءاربتسا  تسا  بجاو  تسا  یقاب  زونه  نطاب  رد 

نانچمه وب  هدولآ  گنر  درز  یعیامب  رگا  دناوخ و  یم  زامن  دـنک و  یم  لسغ  تسا  كاپ  هبنپ  هک  دـید  رگا  دروآیم  شنوریب  سپـس  هدرک 
ار تدـم  نآ  همه  دـش  كاپ  ززور  هد  ندـش  مامت  زا  لبق  رگا  سپ  دوش  مامت  شزور  هد  ای  دوش و  كاپ  ات  دـنام  یم  یقاـب  ضیح  لاـح  هب 

رگا تسا  زور  هد  زا  رتمک  شتداع  هکیتداع  بحاص  دنک  یم  لمع  دیآیم  هک  يروتـسدب  درک  زواجت  زور  هد  زا  رگا  دهدیم و  رارق  ضیح 
رگا دناوخیم و  ار  زامن  دنک و  یم  لسغ  تسا  كاپ  مه  شنطاب  دید  رگا  دنک  یم  ءاربتـسا  دوش  عطق  رهاظ  رد  تداع  مامت  زا  لبق  وا  نوخ 
زامن دنک و  یم  لسغ  دش  عطق  یلک  هب  نآ  زا  دـعب  دوب و  یقاب  نوخ  تداع  رخآ  ات  رگا  دوش و  مامت  شتداع  ات  دـنک  یم  ربص  هدوبن  كاپ 
لـسغ تسا  كاپ  زین  نطاب  رد  هک  دید  درک  ءاربتـسا  وا  دوب و  هدش  عطق  رهاظب  نوخ  تداع  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  نانچمه  دـناوخ  یم  ار 
يارب تسا  بحتـسم  میئوگب  هک  تسنآ  يوقا  درک  زواجت  تداع  زا  دـشن و  عطق  تداع  سءار  رد  رگا  اما  دـناوخیم و  ار  زاـمن  دـنک و  یم 
كرت تسا  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب و  هتشاد  ار  ضیح  تافـص  شنوخ  هک  دنچره  دنک  كرت  ار  تدابع  زور  هد  ات  فیلکت  ندش  نشور 

كرت و ار  ضئاح  تامرحم  ینعی  دـیامن  عمج  هفیظو  ود  نیب  هک  تسنآ  بحتـسم  طایتحا  زور  کـی  رب  دـئاز  رد  زور و  کـی  رد  تداـبع 
هکیروتـسدب درک  زواجت  رگا  تسا و  ضیح  شزور  هد  همه  درکن  زواـجت  زور  هد  زا  نوخ  رگا  لاـح  دـهد  ماـجنا  ار  هضاحتـسم  فئاـظو 

هدش هبتـشم  هدروخ و  مه  هب  شرهط  ضیح و  دایز  هچ  دـشاب و  مک  هچ  دـنک  زواجت  زور  هد  زا  نوخ  رگا  هلءاسم 19 -  دنک .  لمع  دیآیم 
تافـص شنوخ  هک  دـنچره  دـهد  یم  رارق  ضیح  ار  شتداـع  رادـقم  هب  تسا  ود  ره  هیددـع  هیتـقو و  تداـع  ياراد  رگا  تروص  نیا  رد 

دشاب هتشادن  یمولعم  تداع  رگا  اما  و  دشاب .  اراد  ار  ضیح  تافص  هک  دنچره  دهد  یم  رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  دشاب و  هتـشادن  ار  ضیح 
تقو و ای  دشاب و  يددـع  یتقو و  هبرطـضم  ای  دـنیب و  یم  نوخ  هک  دـشاب  راب  نیلوا  ای  هک  انعم  نیا  هب  ددـع  ثیح  زا  هن  تقو و  ثیح  زا  هن 

اهزور یضعب  دشاب و  خرس  ای  هایس و  اهزور  یـضعب  دشاب  فلتخم  نوخ  گنر  رگا  تروصنیا  رد  هکدشاب  هدرک  شومارف  ار  شتداع  ددع 
دهد و رارق  هتـشاد  ار  ضیح  تفـص  شنوخ  هک  يزور  دنچره  دـهد  رارق  رایعم  ار  تافـص  نیمه  ضیح  صیخـشت  يارب  دـیاب  گنر  درز 

دعب هک  یطرش  هب  زین  دشابن و  زور  هد  زا  رتشیب  ای  زور و  هس  زا  رتمک  شیضیح  تفص  ياراد  نوخ  هک  یطرـش  هب  هتبلا  هضاحتـسا  ار  یقبام 
لثم  ) دـشاب هدـیدن  شیلبق  ضیح  اب  ضراـعم  ضیح  تافـص  ياراد  رگید  ینوخ  شزور  هد  زا  رتمک  هضاحتـسا و  تافـص  ياراد  نوخ  زا 
رگا و  دشاب .  هدـید  گنر  هایـس  نوخ  زور  نآزا 5  دعب  گنر و  درز  نوخ  زور  جنپ  هدـید و  گنر  هایـس  نوخ  زور  جـنپ  رخآ  ات  هکیـسک 
نتفگ نوخ و  عون  نیا  رد  تافـص  ندرک  اهر  اجنیا  رد  دشاب  زور  هد  زا  رتشیب  ای  زور و  هس  زا  رتمک  تسا  ضیح  تفـص  ياراد  هک  ینوخ 

تاعارم لوا  نوخ  رد  ار  ضیح  تافص  میدز  هک  یلاثم  نامه  رد  میئوگب  تسین  دیعب  تسا و  لاکـشا  لحم  تسا  زیمت  دقاف  نز  نیا  هکنیا 
شنامدود نانز  تداع  هب  ای  دـنک و  هعجارم  هدرک  انعم  شیارب  تایاور  هک  يا  هفیظو  هب  زور  هد  زا  يدایز  زور و  هس  زا  دوبمک  رد  دـنک و 

رگا هک  تسا  نیا  شمکح  دوش و  یم  زیمت  دقاف  تروص  نیا  رد  دـشاب  گنر  کی  هب  شا  همه  زور  هد  زا  شیب  نوخ  رگا  و  دـیامن .  لمع 
زور تفه  هک  تسا  نیا  يوقا  میئوگن  رگا  دنک  طایتحا  درادـن  ناسکی  ياه  تداع  ياراد  اهنیاریغ  همع و  رهاوخ و  ردام و  لیبق  زا  یبراقا 

نز دنناسکی  تداع  رد  نانآ  همه  هک  دنادیمو  تسا  ینادنواشیوخ  نینچ  ياراد  رگاو  دنک  باسح  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  هام  ره  زا 
راب نیلوا  يارب  ینعی  تسا  هئدـتبم  رگا  دـنک و  یم  لمع  نانآ  تداع  هب  دـنیب  یم  نوخ  راب  یلوا  يارب  ینعی  تسا  هئدـتبم  رگا  ثحب  دروم 

دنکن كرت  ار  طایتحا  دروایب  تسدب  دوخ  يارب  یتداع  هتـسناوتن  ینعی  تسا  هئرطـضم  رگا  دنک و  یم  لمع  نانآ  تداع  هب  دـنیب  یم  نوخ 
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هفیظو ضئاـح و  هفیظو  ینعی  هفیظو  ود  نیب  ضورفم  تواـفت  رادـقم  رد  تسا  زور  تـفه  زا  رتـشیب  اـی  رتـمک و  براـقا  تداـع  رگا  ینعی 
ارنآ دـنیب  یم  نوخ  هک  يا  هظحل  نیلوا  رد  زیمت  دـقاف  هک  تسنآ  يوقا  میئوـگن  رگا  بجاو  طاـیتحا  هلءاسم 20 -  دنک .  عمج  هضاحتـسم 
دیعب دراد  رگا  دنک و  یم  باسح  ضیح  زور  تفه  ات  درادن  دش  هتفگ  لبق  هلءاسم  رد  هک  یلیـصفتب  یبراقا  رگا  لاح  دنک ، باسح  ضیح 
تفای همادا  هام  کـی  زا  شیب  نوخ  ناـیرج  رگا  لاـح  ره  هب  دریگب و  ضیح  ناـنآ  تداـع  ياـهزور  دادـعت  هب  تسا  بجاو  میئوگب  تسین 

زین دـعب  ياههام  رد  هدوب  هام  لوا  رد  لوا ،  هام  رد  نوخ  نایرج  ءادـتبا  رگا  هک  انعم  نیابدـنک  تیاعر  ار  اههام  نیب  قفاوت  هک  تسا  بجاو 
هیتقو تداع  اهنت  هکیسک  هلءاسم 21 -  دریگ .  یم  ضیح  ءادـتبا  ار  هامره  طسو  هدوب  هام  طسو  رگا  دریگ و  یم  ضیح  ءادـتبا  ار  هاـم  لوا 

يزیمت يرایعم و  رگا  مایا  ددع  رظن  زا  دهد و  رارق  رایعم  ار  دوخ  تداع  تقو  ثیح  زا  دـیاب  تشذـگ  زور  هد  زا  شنوخ  نایرج  رگا  دراد 
دجاو يدـنواشیوخ  رگا  دـیابدرادن  يرایعم  نینچ  رگا  دـنک و  عوجر  رایعم  نامه  هب  دـنک  یم  تقباطم  شتداع  تقو  اـب  شراـیعم  دراد و 

هکیـسک و  دـشاب .  شتداع  تقو  رد  زور  تفه  نآ  دـهد و  رارق  ضیح  ار  زور  تفه  دـیاب  هنرگ  دـنک و  هعجارم  اه  نآب  دراد  ـالاب  طـئارش 
شدوخ رگا  تقو  ثیح  زا  اما  دنک و  یم  عوجر  دوخ  تداعب  ددع  ثیح  زا  هدرک  زواجت  زور  هد  زا  شنوخ  تسا و  يددـع  تداع  ياراد 

هتـشاد قفاوت  ددـع  اب  شرایعم  هک  یطرـشب  دـنک  یم  هعجارم  نآ  هب  دراد  دـنک  یم  صخـشم  ضیح  ریغ  زا  ار  ضیح  هک  يزیمت  يرایعم و 
جنپ تداع  داد و  ناشن  ضیح  ار  زور  راهچ  رایعم  رگا  نیاربانب  دـنک .  یم  هعجارم  رایعم  هب  زاب  تسین  راگزاس  ددـع  اب  راـیعم  رگا  دـشاب و 

يزیمت الـصا  رگا  دوش و  یم  هفاـضا  شتداـعب  زور  ود  داد  ناـشن  ار  ضیح  زور  تفه  رگا  دـنک و  یم  مک  تداـع  زا  زور  کـی  دوـب  زور 
 . دهدیم رارق  لوا  زور  جنپ  نامه  رد  میتفگ  قباس  رد  هک  روطنامه  ار  ضیح  ددع  درادن 

ضئاح ماکحا  رد  راتفگ 

رب تسا  مارح  بنج )  وضو و  یب  ینعی   ) ثدحم يارب  هک  يزیچ  ره   - 2 تسین .  زئاج  فاکتعا  فاوط و  هزور و  زامن و  ضئاح  يارب   - 1
طوحالا یلع  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  ءامـسا  زین  و  هللا )  كرابم (  مان  دوخ  تسد  ندـب و  اب  دـناوت  یمن  ضئاـح  سپ  تسا  مارح  زین  وا 

زا تسا  تراـبع  نآ  تسا و  مارح  بنج  رب  هک  هـچنآ   - 3 تشذـگ .  ءوضو  رد  هک  یلیـصفتب  نآرق  طوطخ  سم  نینچمه  دـهد و  سامت 
مارحلا و دجـسم  رد  ندـش  لخاد  زین  اه و  هروس  نآ  زا  یـضعب  ندـناوخ  نینچمه  تسا و  بجاو  اه  نآ  هدجـس  هک  یئاه  هروس  ندـناوخ 

تسا مارح  زین  ضئاح  رب  تشذگ  تبانج  ماکحا  رد  هکیلیصفتب  دجاسم  رد  يزیچ  نداهن  دجاسم و  ریاس  رد  ندرک  ثکم  ییبنلا و  دجسم 
ياـه يریگ  هرهب  اـما  شرهوـش و  رب  مه  تسا و  مارح  وا  رب  مـه  وا ، وـلج  رد  یطو   - 4 تسا .  بنج  دـننام  ماکحا  همه  رد  ضئاـح  نوچ 

تهارک نز  بقع  رد  یطو  هک  دـنچره  تسا  زئاـج  وا  بقع  رد  یطو  يوـقا  رباـنب  یتـح  نآ و  لاـثما  ذـیخفت و  ندیـسوب و  لـیبق  زا  رگید 
هچنآ دراد .  تهارک  وا  يوناز  فان و  نیب  زا  يریگ  هرهب  نینچمه  دوش و  باـنتجا  نآ  زا  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  دراد و  يدـیدش 
لیبق زا  یعرـش  تاراما  هار  زا  ای  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  ندوب  ضیحب  ینادـجو  ملع  هک  تسا  یتروص  رد  تسا  مارح  ضئاـح  رب  میتفگ  هک 

رب عوـجر  هب  اـی  زور و  تفه  رد  نتفرگ  ضیحب  دـشاب  موـکحم  هک  مه  یئاـج  رد  هکلب  تسا  ضیح  هک  دـمهفب  نآ  لـثم  زیمت و  تداـع و 
تـسا بجاو  دمهفب  عامج  لاح  رد  تسا و  ضیح  نز  هک  دنادن  درم  رگا  اما  دنک و  بانتجا  تامرحم  نیا  زا  دیاب  دنواشیوخ  نانز  تداع 

فرطرب شضیح  ای  دش و  ضیح  هکنیا  هب  دهد  ربخ  نز  رگا  دوش و  ضیح  لاح  نآ  رد  هدوبن و  ضیح  الـصا  رگا  نینچ  مه  دشکب و  رانک 
دـش فرطرب  ضیح  هک  دـهد  ربـخ  رگا  تسا و  مارح  درم  رب  شیطو  تسا  ضیح  هک  دـهد  ربـخ  رگا  سپ  تـسا  عومـسم  شا  هـتفگ  دـش 

زا نز  رگا  هلءاـسم 2 -  تسین .  زینک  دازآ و  نز  نیب  زین  هعطقنم و  همئاد و  نز  نیب  یقرف  یطو  تمرحرد  هلءاسم 1 -  تسا .  زئاج  شیطو 
ضیح لـسغ  زا  لـبق  یطو  تسه  هک  يزیچ  دـشاب  هدرکن  لـسغ  هک  دـنچره  دـنک  یطو  ار  وا  تسا  زئاـج  رهوش  يارب  دوـش  كاـپ  ضیح 

نز رگا  دوـشن .  ماـجنا  یطو  جرف  نتـسش  زا  لـبق  هکتـسنآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  دراد و  تهارکزین  جرف  نتـسش  زا  لـبق  هکلب  تسا  هورکم 
عبر رخآ  رد  رانید و  فصن  نآ  همین  رد  رانید و  کی  ضیح  لوا  رد  شا  هرافک  دـهد و  هراـفک  دـیاب  طاـیتحا  رباـنب  دـنک  یطو  ار  ضئاـح 
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ملع مه  هک  تسا  یتروص  رد  هرافک  بوجو  تسین و  بجاو  هرافک  دـشاب  هدوب  یطو  هب  یـضار  هک  دـنچره  نز  دوخ  رب  اما  تسا و  رانید 
زا یـضعب  رد  دـشاب  رـصقم  لهاج  رگا  مه  لهج  تروص  رد  هکلب  تسا  مارح  ضیح  لاح  رد  یطو  هک  دـنادب  مه  دـشاب و  هتـشاد  ضیحب 

رخآ ثلث  رخآ  زا  روظنم  مود و  ثلث  طـسو  زا  روـظنم  لوا و  ثلث  ضیح  لوا  زا  روـظنم  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  بجاو  طاـیتحاربانب  دراوم 
زور موس  کی  زور و  ود  ثلث  ره  دـشاب  زور  تفه  رگا  دوش و  یم  زور  ود  نآ  ثلث  ره  دـشاب  زور  شـش  ضیح  مایا  رگا  الثم  تسا ،  نآ 

داقتعاب ایو  هدوبن  ضیح  دـش  مولعم  دـعب  درک و  یطو  ار  وا  تسا  ضئاح  نز  هکنیا  داقتعاب  رگا  هلءاسم 4 -  بیترت .  نیمهب  دوب و  دـهاوخ 
ناهگان تبراقم  لاـح  رد  رگا  هلءاسم 5 -  دوشیمن .  بجاو  وا  رب  هراـفک  هدوب  ضیح  دـش  مولعم  دـعب  درک  یطو  ار  وا  تسین  ضیح  هکنیا 
هکتـسنآ بجاو  طایتحا  تسا  لاکـشا  هن  ایدیآ  یم  شندرگب  هرافک  ایآ  هکنیا  رد  دهد  همادا  نانچمه  دـشکن و  رانک  وا  دوش و  ضیح  نز 

ناـمز تمیق  راـیعم  تمـسق  نیا  رد  دزادرپب و  ارنآ  تمیق  راـنید  ياـجب  دـناوت  یم  فلکم  یطو  هراـفک  رد  هلءاسم 6 -  دـهدب .  ار  هراـفک 
زا رفن  هب 3  دـناوت  یم  مه  دـهدب و  نیکـسم  کی  هب  دـناوت  یم  مه  ار  هدربمان  هراـفک  هلءاـسم 7 -  یطو .  ناـمز  تمیق  هن  تسا  نتخادرپ 

تاقوا رد  یطو  هک  تسا  نیا  رارکت  نیا  زا  روظنم  هتبلا  دوش  یم  رارکت  یطو  رارکت  اب  ضئاح  یطو  هراـفک  هلءاسم 8 -  دهدب .  نانیکسم 
مراهچ هس  رانید و  کی  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  نآ  رخآ  رد  رابکی  طسو و  رد  رابکی  ضیح و  لوا  رد  راب  کی  الثم  دوش ، ماجنا  فلتخم 

نداد زا  لبق  رگااما  دنک و  یطوزین  رگید  راب  دـهد و  هرافک  دـنک و  یطو  رابکی  دـحاو  تقو  رد  رگا  تسا  نینچمه  دـهدب و  هرافک  رانید 
ماکحا زا  مجنپ  دنک .  رارکت  ارنآ  هکتسنآ  بجاو  طایتحا  دوش و  یمن  رارکت  هرافک  دنا  هتفگ  یضعب  دنک  یطو  رگید  راب  لوا  یطو  هرافک 

رضاح مکح  رد  ای  رـضاح و  رهوش  دشابن و  مه  هلماح  دشاب و  هدش  وا  هب  لوخد  هک  یطرـشب  تسا  ضیح  لاح  رد  وا  قالط  نالطب  ضیح 
تسا و هلماح  هکنیا  ای  هدـشن و  یطو  الـصا  رهوش  هلیـسوب  نز  رگا  نیارباـنب  دوش .  ربخاـب  وا  لاـح  زا  یناـسآ  هب  دـناوتب  هکنیا  لـثم  دـشاب 
ای تسا  ضئاح  ایآ  دریگب  ربخ  نز  لاح  زا  دـناوتیمن  هجو  چـیهب  هک  يروطب  تسا  ینادـنز )  الثم   ) تسا بئاغ  مکحب  ای  بئاغ و  شرهوش 
هک یصخش  دشاب و  بئاغ  رهوش  رگا  تسین .  اجنیا  نآ  ضرعت  ياج  هک  دراد  يرگید  تایصوصخ  هلئسم  هتبلا  تسا  حیحص  شقالط  هن ، 
لاح رد  دناوتیمن  لیکو  نآ  دهد  قالط  ار  يو  رسمه  وا  هک  دنک  لیکو  ار  دریگب  ربخ  وا  رسمه  لاح  زا  دناوت  یم  تسا و  رـضاح  لحم  رد 

ره يارب  دیاب  نآ  ندمآ  دنب  نوخ و  عاطقنا  زا  دعب  ضئاح  هک  تسا  نیا  ضیح  ماکحا  زا  مشش  دهد .  قالط  ار  دوخ  لکوم  رـسمه  ضیح 
توافت نیا  اب  تسا  تبانج  لسغ  دـننام  ماکحا  تیفیک و  رظن  زا  وا  لسغ  دـنک و  لسغ  تسا  ربکا  ثدـح  زا  تراهطب  طورـشم  هک  يراک 

زامن نوچ  يراک  ره  يارب  دـیاب  نآ  زا  دـعب  ای  لسغ و  زا  لبق  نز  دوشیمن و  ضیح  لسغ  اب  یلو  دـناوخ  زامن  دوش  یم  تبانج  لسغ  اب  هک 
دیاب دـشاب  روذـعم  ءوضو  زا  اهنت  رگا  تشذـگ و  شنایب  هک  تبانج  لسغ  فالخب  دریگب  ءوضو  تسا  ثدـح  زا  تراـهط  هب  طورـشم  هک 

شلـسغ زا  لدبو  دریگب  ءوضو  دیاب  دـشاب  رذـتعم  لسغ  زا  اهنترگا  دریگب  ءوضو  زا  لدـب  ممیت  شزامن  يارب  دـنک و  لسغ  شـضیح  يارب 
دراد هک  یبآ  رگا  هلءاسم 10 -  لسغ .  زا  لدب  یکی  ءوضو و  زا  لدب  یکی  دنک  ممیت  راب  ود  دیاب  دشاب  رذـتعم  ودره  زا  رگا  دـنک و  ممیت 

سپـس دنک و  ممیت  لسغ  زا  لدـب  رگا  هلءاسم 11 -  درادـب .  مدـقم  ار  لسغ  طایتحاربانب  دـنک  یم  تیافک  لمع  ودـنیا  زا  یکی  يارب  اهنت 
هب رتکیدزن  یلو  دـنک  لسغ  دومن  ادـیپ  یـسرتسد  بآب  هکیتقو  ات  دراد  رابتعا  نانچمه  دوش و  یمن  لطاب  وا  ممیت  دوش  رداص  وا  زا  یثدـح 

شـضیح مایارد  هک  ار  یئاه  هزور  ضئاح  نز  هکتـسا  نیا  ضیح  ماکحا  زا  متفه  دنک .  دیدجت  ار  ممیت  ثدح  زا  ذـعب  هک  تسنآ  طایتحا 
تایآ و زامن  دننام  هیموی  ریغ  بجاو  ياهزامن  يوقاربانب  رگید و  بجاو  ياه  هزور  هچ  ناضمر و  هزور  هچ  دنک  اضق  تسا  بجاو  هتفرگن 

هدـناوخن ضیح  لاح  رد  هچنآ  ءاضق  هک  هیموی  ياهزامن  فالخب  طایتحاربانب  هدـش  بجاو  رذـن  هب  هک  يزامن  فاوط و  زاـمن  تعکر  رود 
ار زامن  بجاو  لقادح  نامز  زا  رادقم  نآ  رد  تسناوت  یم  هک  يرادقم  نتـشذگ  زامن و  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  نز  هکلب  تسین  بجاو 

بـسحب تسناوت  یم  وا  هکیرادقمب  رهظ  رد  الثم   ) دنک اضق  ار  زامن  نآ  دیاب  دـش  ضیح  دادـن و  ماجنا  دـهد و  ماجنا  دراد  هکیلاح  بسحب 
بسحب درادن  هک  یطئارش  لیصحت  رظن  زا  زین  دراد و  رضحو  رفس  ای  يرامیب  یتمالس و  ای  ندناوخ  دنت  ای  ندناوخ و  دنک  رظن  زا  هک  یلاح 

دیاب دوش  ضیح  دشاب و  هدناوخن  ار  شزامن  تقو  رادـقم  نیا  رد  وا  درذـگب و  رظن  زا  ممیت  ای  لسغ  ای  تسا  وضو  ای  هک  شا  یلعف  فیلکت 
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کیدزن یلو  تسین  بجاو  وا  رب  هدربمان  زامن  ءاضق  هک  هتـشادن  تصرف  رادقم  نیا  تقو  لوا  رد  هکیـسک  فالخب  دـنک ) اضق  ار  رهظ  زامن 
اضق ار  زامن  نآ  هتشادن  تقو  طئارش  لیصحت  رادقم  هب  هک  دنچره  هتشاد  تقو  زامن  ءادا  نتفرگ و  وضو  رادقمب  رگا  هکتسنآ  طایتحا  هب  رت 

هب هکیتروص  رد  دوش  كاپ  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  لبق  ضئاـح  نز  رگا  هلءاسم 12 -  تسین .  بجاو  میئوگب  هکتـسنآ  يوقا  هچرگا  دنک 
هب رتکیدزن  هکلب  تسا  بجاو  وا  رب  نآ  ءاضق  دشاب  هدناوخن  رگا  دناوخب و  ءادا  تین  هبار  شزامن  دـیاب  دراد  تقو  طئارـش  لیـصحت  رادـقم 

زامن نآ  هدـناوخن  هتـشاد و  تقو  زامن  تعکر  کی  كرد  تراـهط و  ینعی  طئارـش  زا  یکی  لیـصحت  زا  شیب  يارب  رگا  هکتـسنآ  طاـیتحا 
ياراد زامن  تعکر  کی  كرد  يارب  تقو  هکنیا  هب  درب  ناـمگ  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  اضق  ندوبن  بجاو  يوقا  هک  دـنچرهدنک  ءاضقار 

زور رخآرد  رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  بجاو  زامن  نآ  ءاضق  هتـشاد  تقو  دـش  مولعم  دـعب  درک  كرت  ارنآ  تهج  نیمهب  درادـن و  طـئارش 
وا زا  رهظ  دـناوخب و  رـصع  زامن  دـیاب  اهنت  دـنک  كرد  ار  رفـس  رد  تعکر  ود  ورـصع  رد  زامن  تعکرراهچ  رادـقمب  تقو  زا  دوش و  كاپ 

ار تقو  زا  زامن  تعکر  هسرادقم  رفس  رد  زامن و  تعکر  جنپ  رادقم  رضح  رد  رگا  اما  شءاضق و  هن  تسا و  بجاو  نآ  ءادا  هن  تسا  طقاس 
بـش رخآ  زا  رگا  ءاشع  برغم و  اما  دروآ و  ياـج  هب  دـیاب  ار  اـهنآ  ءاـضق  هدرک  كرت  رگا  تسا و  بجاو  وا  رب  زاـمن  ود  ره  دـنک  كرد 

اما دنک و  ءادا  ار  ءاشع  صوصخ  اهنت  وا  رب  تسا  بجاو  دنک  كرد  ار  رفـس  رد  تعکر  راهچ  ای  رـضح و  رد  تعکر  جنپ  رادـقم  زا  رتمک 
ءادا تین  هب  ار  ود  ره  دراد و  تقو  زامن  ود  ره  يارب  هکنیاب  دـشاب  دـقتعم  رگا  هلءاسم 15 -  تسا .  طقاس  وا  زا  شءاـضق  شءادا و  برغم 

تسین و شا  هدهع  رب  يزیچ  تسا و  تسرد  شزامن  هدوب  یئاهنت  هب  مود  زامن  ندناوخ  شا  هفیظو  هتـشادن و  تقو  دش  مولعم  دـعب  دـناوخ 
دیاب دـنک  كرت  ار  زامن  ود  ره  لاحنیا  رد  رگا  اما  هدوب و  گنت  تقو  دوش  مولعم  دـعب  دـشاب  هدروآ  ار  مود  زاـمن  اـهنت  رگا  تسا  نینچمه 
زامن هدوب  یقاب  ود  ره  يارب  تقو  دوش  مولعم  دـعب  دـناوخب  ار  یمود  اهنت  تسا  گنت  تقو  هکنیا  داقتعاب  رگا  دـیامن و  ءاـضق  ار  مود  زاـمن 

بحتسم ضئاح  يارب  هلءاسم 16 -  دنک .  ءاضق  تقو  جراخ  رد  ءادا و  تقو  رد  نآ  زا  دـعب  ار  یلوا  یهلا  بجاو  تسا و  حیحـص  شمود 
دیوگب و یلاعت  يادخ  رکذ  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  ندناوخ  زامن  رادقم  هب  دریگب و  ءوضو  دنک و  ضوع  ار  هبنپ  يزامن  ره  تقو  رد  هک  تسا 

نآرق یکی  دشاب و  هیآ  تفه  زا  رتمک  دنچره  نآرق  ندناوخ  یکی  نآ و  ریغ  ءانح و  اب  نتسب  باضخ  یکی  تسا  هورکم  زیچ  دنچ  وا  يارب 
 . نآرق ياهرطس  نیبام  هیشاحب و  ندیشک  تسد  یکی  دشاب و  فالغ  شکور و  واب  هک  دنچره  نتشاد  دوخ  اب 

هضاحتسا رد  لصف 

هضاحتسا

تسا و قیقر  کنخ و  گنر و  درز  ابلاغ  هضاحتـسا  نوخ  دوش .  یم  ثحب  نآ  ماکحا  هضاحتـسا و  نوخ  تاصخـشم  هرابرد  لصف  نیا  رد 
تاصخـشم تافـص و  ياراد  هک  دوش  یم  مه  یهاگ  نکل  درادن  یگدـنزوس  یگدـنزگ و  شندـمآ  نوریب  ماگنه  دـیآ و  یم  نوریب  مارآ 

ندیـسر زا  لبق  نز  هک  ینوخ  ره  شدایز  يارب  هن  تسا و  يدح  نآ  كدنا  يارب  هن  هضاحتـسا  نوخ  تشذگ .  البق  هک  تسا  ضیح  نوخ 
دـشابن سافن  كروک و  مخز و  نوخ  دـشاب و  زور  هس  زا  رتمک  شتدـم  هک  ینوخ  نینچمه  دـنیبب و  ندـش  هسئاـی  زا  دـعب  اـی  غولب و  دـحب 

مخز هقباسو  تسا  تحارج  ای  مخز  زا  وا  نوخ  دمهفن  هک  یتروص  رد  نینچمه  تسا و  لاکـشا  یلک  مکح  نیا  رد  نکل  تسا  هضاحتـسا 
نکل تسا  هضاحتـسا  دـنک  زواـجت  زور  هد  زا  هکینوـخ  نـینچمه  تـسا و  هضاحتـسا  بـجاو  طاـیتحاربانب  دـشاب  هتـشادن  مـه  یتـحارج  و 

رد هک  یلیـصفتب  نآ  نییعت  يارب  دـیاب  ریزگاـن  هدـش  مه  رد  طولخم و  هضاحتـسا  ضیح و  نوخ  هک  تسناد  دـیاب  دروـم  نیا  صوـصخرد 
 . دوش هعجارم  میتفگ  ضیح 

؟  هضاحتسا ماکحا  اما  و 
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راکب يرجم  لخاد  رد  نز  هک  يا  هبنپ  هک  تسا  نیا  شا  هناشن  لوا  مسق  رایسب ) ) ریثک طسوتم و  و  كدنا )   ) لیلق تسا  مسق  هس  هضاحتـسا 
هکتسنیا يا  هضاحتسا  نینچ  مکح  دوشیمن و  جراخ  نآ  رگید  فرط  زا  دور و  یمن  ورف  هبنپ  رد  نوخ  دوش و  یم  ینوخ  شرهاظ  اهنت  هدرب 

ارنآ ای  دنک و  ضوع  ار  هبنپ  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دشکب و  بآ  هدش  هدولآ  رگا  ار  جرف  رهاظ  دریگب و  ءوضو  کی  يزامن  ره  يارب 
يور هکیا  هچراپ  هب  نآ  زا  یلو  دوش  رهاظ  هبنپ  رگید  فرط  زا  دور و  ورف  هبنپ  رد  نوخ  هک  تسنآ  هضاحتـسا  ماـسقا  زا  مود  دـشکب .  بآ 

بجاو دریگب  یئوضو  زامن  ره  يارب  هک  دش  هتفگ  لوا  مسقرد  هکیروتـسد  رب  هوالع  هکتـسنآ  هضاحتـسا  نیا  مکح  دـسرن و  دراد  رارق  نآ 
سپ دـنک  لسغ  هداد  خر  هضاحتـسا  نآ  نیح  رد  ای  نآ و  زا  لبق  هکیزامن  ره  يارب  يوقا  ربانب  هکلب  دـنک  لسغ  شحبـص  زاـمن  يارب  تسا 

برغم و يارب  تسا  بجاو  هداد  خر  رصع  رهظ و  زا  دعب  رگا  دنک و  لسغ  رصع  رهظ و  يارب  تسا  بجاو  هداد  خر  حبص  زامن  زا  دعب  رگا 
هوالع لوا و  مسق  ود  تاروتسد  هب  لمعرب  هوالع  هکتسا  نیا  شمکح  دسرب و  هچراپ  هب  هبنپ  زا  نوخ  هکتسنآ  موس  مسق  دنک .  لسغ  ءاشع 

زامن يارب  مه  یلـسغ  زامن و  ود  ره  نیب  نآ  اب  دنک  عمج  هک  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  يرگید  لسغ  نآ  ریهطت  ای  هچراپ و  ندرک  ضوع  رب 
ندناوخ زا  دعب  رگا  اما  هدش و  هضاحتسم  حبص  زامن  زا  لبق  هکتسیتروص  رد  نیا  هتبلا  دروآ  ياجب  ودنآ  نیب  دنک  عمج  هک  ءاشع  برغم و 

زا دعب  رگا  ءاشع و  برغم و  زامن  يارب  رگید  یکی  رصع و  رهظ و  زامن  يارب  یکی  دنک  یم  لسغ  راب  ود  زور  نآ  رد  هداد  خر  حبـص  زامن 
اب زامن  ود  نیب  عمج  ارهاظو  تسا  بجاو  وا  رب  اشع  برغم و  يارب  لسغ  کی  اهنت  زور  نآ  رد  دشاب  هداد  خر  رـصع  رهظ و  زامن  ندـناوخ 

دناوتیم هک  انعم  نیاب  تمیزع  هن  تسا  تصخر  روتـسد  نیا  حالطـصاب  دناوخب و  مه  اب  ار  زامن  ود  دهاوخب  هکتـسا  یتروص  رد  لسغ  کی 
کی زامن  ره  يارب  دـیاب  دزادـنیب  هلـصاف  زامن  ود  نیب  تساوخ  ینعی  دـنک  نینچ  تساوخن  رگا  اما  دـناوخب و  لسغ  کی  اب  ار  زاـمن  ود  ره 

ره زا  لبق  دنک و  ادیپ  رارمتـسا  رگا  لوب و  دننام  تسا  رغـصا  ثدح  هلیلق  هضاحتـسا  هک  دـش  نشور  تشذـگ  هچ  نآ  زا  سپ  دـنکب  لسغ 
اما دشاب و  لوبلا  سلس  هب  التبم  فلکم  حالطـصاب  دوش و  یمن  عطق  هک  تسا  یلوب  مکح  شمکح  دوش  ثداح  هناگجنپ  ياهزامن  زا  زامن 

هلءاسم 1 ددرگ .  یم  لسغ  بجوم  هک  تسا  ربکا  ثدح  مه  دوشیم و  ءوضو  ثعاب  هک  تسا  رغصا  ثدح  مه  هطسوتم  هریثک و  هضاحتسا 
يرجم رد  لخاد  هبنپ  لثم  يزیچ  ایو  هبنپ  ینعی  دـیامزایب  ار  دوخ  عضو  زاـمن  ره  تقو  رد  تسا  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  هضاحتـسم  نز  رب  - 

تقو زا  لبق  شیامزآ  نیا  دنک و  لمع  نآ  هفیظوب  ات  تسا  هناگ  هس  ماسقا  زا  کی  مادک  زا  شا  هضاحتسا  دمهفب  ات  دنک  ربص  یمک  هدومن 
هتـشادن ناکما  شیارب  قوف  شیامزآ  رگا  یلاح  دنک  یمن  رییغت  شعـضو  زامن  تقو  ات  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  هکنآ  رگم  تسین  یفاک  زامن 

نامه ياضتقمب  دوب  هریثک  اـی  هطـسوتم و  اـی  دوب و  هلیلق  شنوخ  حبـص  هک  دـناد  یم  ـالثم  دـناد  یم  ار  شیلبق  تلاـح  هکیتروص  رد  دـشاب 
فئاظوب هطـسوتم  هلیلق و  نیب  تسا  ددرم  رگا  الثم  دنک  یم  نیقی  ردقب  لمع  دـناد  یمن  ار  دوخ  هقباس  تلاح  رگا  دـنک و  یم  لمع  هفیظو 

هفیظوب ندرک  لمع  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـنک و  یم  لمع  هطـسوتم  فئاـظوب  هریثک  هطـسوتم و  نیب  تسا  ددرم  رگا  دـنک و  یم  لـمع  هلیلق 
دهد ماجنا  ار  رگید  فئاظو  سپس  دریگب و  ءوضو  کی  يزامن  ره  يارب  تسا  بجاو  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 2 -  تسا  تالاح  نیرت  تخس 
رهظ زامن  يارب  اهنت  دوش  عطق  شنوخ  رهظ  زامن  زا  لبق  ینز  هک  دوش  ضرف  رگا  نیاربانب  دشاب  هتشاد  رارمتسا  نوخ  نایرج  هک  تسا  یتقو 
زامن يارب  اـهنت  دوش  عطق  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  رگا  تسین و  بجاو  رگید  یئوضو  ءاـشع  برغم و  رـصع و  زاـمن  يارب  تسا و  بجاو  ءوضو 
دنامب ءاشع  برغم و  ات  شءوضو  دریگب و  ءوضو  رهظ  زامن  يارب  اهنت  دوش  عطق  رهظ  زامن  زا  لبق  رگا  هکلب  نینچمه  دریگب و  ءوضو  رـصع 

زا دعب  هک  تسا  بجاو  هضاحتـسم  نز  رب  هلءاسم 3 -  درادـن .  ءوضو  دـیدجت  هب  جایتحا  دـناوخیم و  ءوضو  کی  نآ  اب  ار  اهزامن  نآ  همه 
یم هدش  رگا  ای  هدـشن و  عطق  نوخ  رگا  اما  دـنک و  یمن  حـشرت  ینوخ  رگید  دـنادب  هک  نآ  رگم  دـناوخب  ار  زامن  هلـصافالب  لسغ  ءوضو و 
لوا رد  الثم  رگا  نیاربانب  دنک  هلجع  زامن  ندناوخ  رد  دیاب  دنک  دوع  هرابود  زامن  ءانثا  رد  ای  زامن و  زا  لبق  لسغ و  ءوضو و  زا  دـعب  دـسرت 
ملع یلو  دـشاب  یتقوم  ندـش  عطق  نیا  هک  دـنچره  دوش  عطق  نوخ  لسغ  ءوضو و  رد  عورـش  نیح  رد  دـنک و  لـسغ  دریگب و  ءوضو  تقو 

ءوضو زا  دعب  تسا  بجاو  هضاحتسم  نز  رب  هلءاسم 4 -  دزادنیب .  ریخءات  ار  زامن  ندناوخ  تسا  زئاج  دنک  یمن  دوع  تقو  رخآات  هک  دراد 
هک تسا  نیاب  شیریگولج  قیرط  دشاب و  هتـشادن  ررـض  سرت  هک  تسا  یتروصرد  نیا  هتبلا  دنک  يریگولج  نوخ  ندمآ  نوریب  زا  لسغ  و 
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دیآ نوریب  نوخ  لسغ  ءوضو و  زادعب  دنک و  یهاتوک  هفیظو  نیارد  رگا  نیاربانب  ددـنبب  مکحم  ارنآ  هچراپ  اب  دـنک و  يرجم  لخاد  ار  هبنپ 
رطاخب نوخ  ندش  جراخ  رگا  هلب  دنک  دیدجت  هرابود  ار  ءوضو  لسغ و  هکتـسا  نآ  يوقا  میئوگن  رگا  طوحا  هکلب  دـناوخب  هرابود  ار  زامن 

رد هدوب  هلیلق  حبص  رد  الثم  هکیا  هضاحتـسا  رگا  هلءاسم 5 -  درادـن .  یبیع  هدوب  نآ  نایرج  تدـش  رطاخب  هکلب  هدوبن  ظفحت  رد  یهاتوک 
نآ هداعا  سپ  درادـن  يرثا  هداد  ماجنا  شیلبق  هفیظو  قبط  هکیزامن  رد  تلاـح  رییغت  نیا  دوش  هریثک  هدوب  هطـسوتم  رگا  اـی  هطـسوتم و  رهظ 

ینوگرگد نیا  رگا  تسا  نینچمه  دـهد و  یم  ماجنا  ار  دـعب  تلاح  هفیظو  ینوگرگد  نیا  زا  دـعب  زامن  هب  تبـسن  اما  تسین و  بجاو  زامن 
وا هلیلق  هضاحتـسا  رگا  الثم  دـهد  ماـجنا  هدـمآ  شیپ  هکیا  هفیظو  قبط  رب  هدومن  عورـش  ون  زا  ار  زاـمن  دـیاب  هک  دـهدب  خر  زاـمن  طـسو  رد 

هضاحتسا لوا  زا  هک  دوش  یم  یـسک  لثم  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  هب  تبـسن  تسرد و  شحبـص  زامن  دش  هریثک  ای  هطـسوتم و 
دنک یم  رصع  رهظ و  يارب  لسغ  کی  هدش  هطسوتم  رگا  هجیتن  رد  هتشادن و  ار  حبص  رد  ندوب  هلیلق  هقباس  هدوب و  هریثک  ای  هطـسوتم و  شا 
حبـص زامن  يارب  دیاب  هک  هدش  نوگرگد  نآ  ءانثا  رد  ای  حبـص و  زامن  ندناوخ  زا  لبق  هکنیا  فالخب  دنک  یم  لسغ  ود  هدـش  هریثک  رگا  و 
لـسغ زا  دعب  رگا  یتح  دنک  دـیدجت  ار  ءوضو  دـیاب  هرابود  دـش  نوگرگد  یتقو  هتفرگ  ءوضو  ینوگرگد  زا  لبق  رگا  هکلب  دـنک  لسغ  زین 

رد الـصا  هک  یـسک  لثم  دنک  لمع  هریثک  هضاحتـسا  هفیظوب  زورنآ  رد  دنک و  دیدجت  دیاب  زین  ار  لسغ  دش  هریثک  هب  لدبم  هطـسوتم  حبص 
هلیلق هدوب  هطسوتم  ای  هدش و  هطسوتم  هدوب  هریثک  ینعی  دوش  لدبم  نیئاپ  هب  الاب  زا  هضاحتسا  رگا  و  هدوبن .  هطسوتم  شا  هضاحتـسا  زور  نآ 
زامن يارب  لسغ  زا  لبق  رگا  سپ  دنک  یم  لمع  رت  نیئاپ  هفیظوب  سپس  دهدیم و  ماجنا  ار  رتالاب  لمع  زامن  کی  يارب  تروص  نیا  رد  هدش 

ءافتکا ءوضو  هب  اهزامن  ریاس  يارب  دنک و  یم  لسغ  حبص  زامن  يارب  تفای  رارمتسا  لاح  نامه  هلیلق و  هب  دش  لدبم  هریثک  هضاحتـسا  حبص 
افتکا ءوضو  هب  ءاشع  برغم و  رـصع و  ینعی  اهزامن  ریاس  يارب  دنک و  یم  لسغ  رهظ  يارب  هطـسوتم  هب  دش  لدـبم  هریثک  رگا  دـیامن و  یم 
تسین طرش  نتفرگ  ءوضو  شا  هزور  تحص  رد  تسا و  حیحص  تسا  هلیلق  شا  هضاحتسا  هکیا  هضاحتسم  زا  هزور  هلءاسم 6 -  دنک .  یم 

ار شا  هنازور  ياه  لسغ  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  شا  هزور  تحـص  تسا  هریثک  ای  هطـسوتم و  شا  هضاحتـسا  هکیـسک  ینعی  وا  ریغ  یلو 
رگا هلءاسم 7 -  دهد .  ماجنا  مه  ار  هتشذگ  بش  هب  تبسن  هنابـش  لسغ  هک  دنکن  كرت  ار  طایتحا  نیا  هریثک  هضاحتـسا  رد  دهدب و  ماجنا 
دعب رگا  دناوخب و  زامن  دروآ و  اجب  ار  نآ  دیاب  دوش  عطق  درکیم  لیـصحت  دیاب  هکیتراهط  زا  لبق  هکیتروص  رد  دوش  عطق  هضاحتـسا  نوخ 

دناوخب و زامن  هدومن  هداعا  ارنآ  دیاب  هرابود  دشاب  يدوبهب  رطاخب  ندش  عطق  هکیتروص  رد  دوش  عطق  زامن  ماجنا  زا  لبقو  تراهط  ماجنا  زا 
نتفرگ و تراهط  هرابود  تصرف  رگا  اجنیا  رد  هک  دشاب  هدوب  یتقوم  هکلب  هدوبن  يدوبهب  رطاخب  ندـش  عطق  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه 

یتروص رد  دناوخب  ار  شزامن  دنک و  ءافتکا  هدرک  لیصحت  هک  یتراهط  نامهب  درادن  تصرف  رگا  دنک و  نینچ  دیاب  دراد  ار  ندناوخ  زامن 
کـش یلو  دراد  تصرفب  نیقی  هکیـسک  يارب  بجاو  طاـیتحا  تسا و  نیمه  شا  هفیظو  دراد  کـش  تصرف  نتـشادن  نتـشاد و  رد  هک  مه 
تسا يدوبهب  رطاخب  نوخ  عطق  هکنیا  رد  دراد  کش  یلو  دراد  تصرفب  نیقی  هکیسک  يارب  بجاو  طایتحا  تسا و  نیمه  شا  هفیظو  دراد 

ای يدوبهب و  رطاخب  هک  یتروص  رد  دوش  عطق  زاـمن  ءاـنثا  رد  نوخ  رگا  دـنک  هداـعا  ار  تراـهط  هراـبود  هکتـسنیا  تسا  یتقوم  یترتف  اـی  و 
زا دـعب  رگا  اما  دـنک و  مامت  ار  زامن  دـشابن  ینالوط  ترتف  رگا  دـناوخب و  هرابود  زین  ار  زامن  هدومن  هداعا  ار  تراـهط  هدوب  ینـالوط  یترتف 

هچنآ زا  هلءاـسم 8 -  دـشاب .  يدوبهب  رطاـخب  نوخ  عطق  دـنچره  تسین  بجاو  وا  رب  هداـعا  هکتـسا  نآ  يوقا  دوش  عطق  زاـمن  ندـش  ماـمت 
تسین یلاکشا  چیه  اهراک ؟  ریاسب  تبسن  اما  دش و  نشور  هزور  زامن و  هب  تبسن  یتمسق  ره  فئاظو  ماسقا و  هضاحتـسم و  مکح  تشذگ 
بجاو ءوضو  مه  هریثـک  هطـسوتم و  هضاحتـسا  رد  تسا و  بجاو  وا  رب  ءوـضو  اـهنت  تسا  هلیلق  شا  هضاحتـسا  رگا  بجاو  فاوـط  رد  هک 

يارب هکیئوضو  هب  هک  تسا  نیا  دراد  همادا  هک  یتروص  رد  تسا  هلیلق  شا  هضاحتسا  هکیسک  يارب  طایتحا  هب  رتکیدزن  لسغ و  مه  تسا و 
ءوضوب و تسا  هریثـک  هطـسوتم و  هضاحتـسا  هکیـسک  نینچمه  دریگب و  رگید  یئوـضو  شفاوـط  يارب  هکلب  دـنکن  ءاـفتکا  هتفرگ  شزاـمن 

هضاحتسا بحاص  رگا  ای  دشاب و  هداد  ماجنا  رگید  یلـسغ  رگید و  یئوضو  شفاوط  يارب  هدومنن  ءافتکا  هداد  ماجنا  شزامن  يارب  هکیلـسغ 
ماجنا هناگ  هس  تاقوا  ریغ  رد  ار  فاوط  هدوب  هریثک  هضاحتـسا  بحاص  رگا  ای  دـشاب و  هداد  ماـجنا  حبـص  زاـمن  ریغ  رد  ار  فاوط  هطـسوتم 
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يارب هکیلسغ  ءوضو و  ریغ  تسا  لقتـسم  لسغ  ءوضو و  نتـشادب  فوقوم  شفاوط  تحـص  تروص  ود  نیا  رد  طایتحاربانب  هک  دشاب  هداد 
درادن لسغ  ءوضو  هب  جایتحا  هضاحتـسم  تسین  ثدح  زا  تراهط  نتـشاد  هب  طورـشم  هک  اج  نآ  زا  یبحتـسم  فاوط  اما  هتفرگ و  شزامن 
ندیشک تسد  اما  و  دنک .  لسغ  دیاب  مینادب  بجاو  ار  تراهط  نتشاد  رگا  دجسم  رد  ندش  لخاد  رظن  زا  هریثک  هطـسوتم و  رد  هک  دنچره 

تسین و لالح  لسغ  ءوضو و  نتـشاد  اب  ءزج  هریثک  هطـسوتم و  رد  ءوضو و  نتـشاد  اـب  ءزج  هلیلق  رد  هکنیارد  تسین  یلاکـشا  نآرق  طـخب 
یئوضو نآرقب  ندیـشک  تسد  يارب  دـنکن و  ءافتکا  دـهدیم  ماجنا  شزامن  يارب  هکیلـسغ  ءوضو و  فرـصب  هکتـسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن 
دناوتیم دـهد  یم  ماجنا  لسغ  ای  ءوضو و  هفیظو  اب  هکیزامن  ندـناوخ  لاح  رد  رهاظلا  یلع  هلب  دـهد  ماـجنا  لقتـسم  یلـسغ  اـی  هناگادـج و 
یئاهزیچ همه  هجیتن  رد  ات  تسا  ضئاح  دننام  ماکحا  همه  رد  هریثک  هطـسوتم و  هضاحتـسا  هب  هضاحتـسم  ایآ  و  دشکب .  تسد  میرک  نارقب 

عامج هدرکن  هضاحتـسا  لسغ  هک  مادام  وا  اب  شرهوش  هک  تسنآ  طایتحا  هن  ای  دـشاب  مارح  زین  ود  نیا  رب  دوب  مارح  وا  رب  لـسغ  نودـب  هک 
يارب هک  یلـسغ  نامه  باب  نیا  رد  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دـنچره  دریگب  مه  ءوضو  تسین  بجاو  رگید  درک  لسغ  رگا  دـنکن و 

طایتحاربانب دنک  عامج  رگید  یتقو  رد  دهاوخب  رگا  اما  دشاب  زامن  ندناوخ  زا  دعب  زامن و  نآ  تقو  رد  هک  یطرشب  تسا  یفاک  هدرک  زامن 
دجسم رد  ندش  لخاد  دجاسم و  رد  هضاحتسم  نز  ثکم  اما  و  میتفگ .  فاوط  رد  هک  روطنامه  دهاوخ  یم  يرگید  لقتـسم  لسغ  بجاو 

دنکن ار  راکنیا  لسغ  نودب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هچرگ  دـشاب  هدرکن  لسغ  دـنچره  تسنآ  زاوج  يوقا  یبنلا  دجـسم  مارحلا و 
نز قالط  تحص  اما  عامج و  ریظن  دشاب  هدرک  لسغ  ثکم  يارب  القتـسم  هچ  دشاب و  ندناوخ  زامن  يارب  هدرک  هک  یلـسغ  هکنیا  هچ  لاح 

 . تسین ندرک  لسغ  هب  طورشم  هضاحتسم  نز  نداد  قالط  اریز  درادن  یلاکشا  چیه  هضاحتسم 

سافن لئاسم  رد  راتفگ 

حور دشاب و  هدش  طقس  شا  هچب  هک  دنچره  دنیب  یم  زور  هد  نتشذگ  زا  لبق  نآزا و  دعب  ای  ندیئاز و  نیح  رد  نز  هک  تسا  ینوخ  سافن 
ءادبم هقلع  نیا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـشاب  هقلع  ای  هفـضم و  اهنت  هک  دـنچره  هکلب  دـشاب  هدـشن  هدـیمد  نآ  رد 

هد همه  لوط  رد  تسا  نکمم  تسین  یلقادح  سافن  يارب  تسین .  سافن  هب  موکحم  دراد  کش  هراب  نیا  رد  رگا  اما  هدوب و  دنزرف  شیادیپ 
تسا زور  هد  نآ  رثکا  اما  و  درادن .  یسافن  وا  دنیبن  نوخ  الصا  زور  هد  نتـشذگات  ندیئاز  نیح  زا  رگا  اما  و  دشابن ، رتشیب  هظحل  کی  زور 

رخآ بش  دروایب  هچب  زور  لوا  رد  هلماح  نز  رگا  دوش و  یم  عورـش  ندیئاز  هک  يا  هظحل  زا  هن  تسا  هچب  ندش  ادج  زا  دـعب  شئادـتبا  هک 
باسحب زور  هد  ءزج  بش  نآ  هک  دـنچره  دروایب  بش  رد  رگا  تسا  سافن  ءزج  لوا  بش  اما  تسا و  جراخ  سافن  مایا  زا  زور  هد  زا  دـعب 

نامیاز سافن  ءادتبا  دشاب  هدیئاز  لفط  ود  رگا  دوش و  یم  قیفلت  زور  هفـصن  نیا  اب  مهدزای  زور  زا  یمین  دیازب  زور  طسو  رگا  دـیآ و  یمن 
هچنآ همه  دوش  عطق  نآ  زا  لبق  ای  زور و  هد  رـس  ناـمیاز  ساـفن  نوخ  رگا  هلءاسم 1 -  تسا .  مود  نامیاز  زا  دـعب  زور  هد  ءادـتبا  یلوا و 
دشاب هتشاد  ینیعم  تداع  ضیح  رد  هکنیا  هچ  اهزور و  نآ  زا  یضعب  ردای  دشاب و  هدید  نوخ  زور  هد  همه  رد  هکنیا  هچ  تسا  سافن  هدید 

زا دـعب  رگا  نیاربانب  تسنآ .  مکحب  سافن و  رب  زج  يوقا  ربانب  زور  هد  نیا  رد  نوخ  هس  ای  نوخ  ود  نیب  یکاپ  تاـقوا  دـشاب  هتـشادن  هچ  و 
هد ات  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  سافن  شزور  هد  همه  دنیب  هب  مهد  زور  مه  زورکی  دوش و  عطق  سپـس  دنیبب و  نوخ  زورکی  لفط  تدالو 
نآ رب  قباس  ياهزور  تسا و  سافن  زور  نامه  اهنت  دـنیب  هن  ینوخ  چـیه  مهد  زور  زج  هب  رگا  اما  و  دـنیب ، هب  نوخ  نایم  رد  زور  کـی  زور 
رد رگا  هلءاسم 2 -  دوب .  دهاوخ  زور  تشه  وا  سافن  مایا  دنیب  هب  نوخ  مهد  زور  موس و  زور  رگا  تسا و  رهط  شا  همه  هدـیدن  نوخ  هک 

سافن رادـقم  نامهب  شـسافن  رد  هتـشاد  هیددـع  تداـع  شـضیح  رد  هچناـنچ  رگا  درذـگب  زین  مهد  زور  زا  دـنیب و  هب  نوخ  زور  هد  ماـمت 
اما و  دنک .  یم  لمع  هضاحتـسم  هفیظوب  زور  هد  زا  دعب  رتمک و  هچ  دشاب و  هدوب  زور  هد  شـضیح  تداع  هکنیا  هچ  لاح  دنک  یم  باسح 
هب رتکیدزن  هک  دنچره  دنک  یم  لمع  هضاحتـسم  هفیظوب  زور  هد  زا  دعب  دـهد و  یم  رارق  زور  هد  ار  دوخ  سافن  هتـشادن  ینیعم  تداع  رگا 

ربتعم هلءاسم 3 -  دوشن .  كرت  هک  تسبوخ  طایتحا  نیا  دنک و  عمج  هضاحتـسم  ءاسفن و  هفیظو  ود  نیب  زور  هدجیه  ات  هک  تسنآ  طایتحا 
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زور ات  لفط  تدالو  نیح  زا  رگا  سپ  دوش  هلـصاف  تسا  زور  هد  هک  یکاپ -  رهط -  دـح  نیرتمک  سافن  زا  دـعب  ضیح  سافن و  نیب  تسا 
هکلب تسین  ضیح  مود  نوخ  دـنیبب  نوخ  رتـشیب  اـی  زور  هس  تدـالو  زا  زور  هد  نتـشذگ  زا  دـعب  سپـس  دوش و  عطق  دـنیب و  هب  نوخ  متفه 

رتکیدزن طایتحا  هب  نداد  ماجنا  ار  هضاحتـسم  هفیظو  ءاسفن و  ینعی  ندرک  هفیظو  ود  نیب  هعمج  زور  هدجیه  ات  هک  دنچره  تسا  هضاحتـسا 
هلـصاف هک  تسنآ  يوقا  سافن  زا  لبق  ضیح  ساـفن و  نیب  اـما  و  دـشاب .  هتـشادن  ضیح  رد  ینیعم  تداـع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا 

هب لصتم  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب ، هدـید  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  ندـیئاز  درد  زا  لبق  رگا  نیارباـنب  تسین  ربتعم  زور  هد  ینعی  رهط  لـقا  ندـش 
 . دشاب مایا  نامه  رد  شـضیح  تداع  هک  یتروص  رد  اصوصخم  تسا  ضیح  نوخ  نآ  زور  هد  زا  رتمک  هب  لصفنم  ای  دشاب و  ندیئاز  درد 
هب موکحم  یقبام  تسا و  سافن  هتـشاد  ضیح  رد  هک  یتداع  نتـشذگ  رادـقمب  دـبای  همادا  رتشیب  ای  رتمک و  ای  هام  کی  ات  ساـفن  نوخ  رگا 
زا دـعب  هک  تسه  لامتحا  نیا  هلب  تسا ،  هضاحتـسا  هب  موکحم  یقاـب  ساـفن و  زور  هد  اـت  درادـن  تداـع  هک  یـسک  رد  تسا و  هضاحتـسا 

ياراد ینز  رگا  نیاربانب  دـشاب .  ضیح  دـعبب  نآ  زا  دراد  همادا  نانچمه  هک  ینوخ  دـشاب و  هدـش  ضیح  ساـفن  نوخ  زا  زور  هد  نتـشذگ 
هب نوخ  صیخـشت  يارب  دـیاب  هنرگ  تسا و  ضیحب  موکحم  وا  نوخ  دـشاب  زور  هد  زا  دـعب  مایا  نامه  اب  فداصم  شتداـع  تسا و  تداـع 
زا رگا  دنک و  یم  هعجارم  دوخ  دنواشیوخ  نانز  هب  دـهد  صیخـشت  تسناوتن  هار  نآ  زا  رگا  دـیامن و  هعجارم  تشذـگ  البق  هک  یئاهرایعم 

هعجارم اجنآب  تشذـگ  ضیح  رد  هک  یلیـصفتب  دـهد  یم  رارق  هضاحتـسا  ار  یقباـم  ضیح و  ارنآ  زور  تفه  دـمهفب  تسناوتن  مه  هار  نآ 
مه اعقاو  رگا  دیامن  یـسررب  ار  نطاب  عضو  تشذـگ  ضیح  رد  هک  یبیترت  هب  دـیاب  دوش  عطق  رهاظ  رد  سافن  نوخ  رگا  هلءاسم 5 -  دوش . 

تـسا ضئاح  نز  ماکحا  دننام  ءاسفن  نز  ماکحا  هلءاسم 6 -  دنک .  لسغ  تستراهطب  طورـشم  هک  يزیچره  يارب  تسا  بجاو  هدـش  عطق 
راهچ تئارق  نآرق و  طوطخ  سم  نینچمه  تسا و  مارح  وا  رب  هزور  زامن و  تسین و  حیحـص  مه  شقالط  تسین و  زئاـج  شیطو  هکنیا  رد 

دجاسم و ریاس  رد  ثکم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  ندـش  لخاد  تسا و  بجاو  اهنآ  هدجـس  هک  يا  هروس 
 . تشذگ ضیح  رد  لیصفتب  هک  یماکحا  ریاس  وزامن  ءاضق  ندوبن  بجاو  هزور و  ءاضق  بوجو 

تیم سم  لسغ  رد  راتفگ 

زونه دـشاب و  هدـش  درـس  وا  ندـب  یمامت  هکنآ  زا  دـعب  یمدآ  هدرم  ندـب  اب  تسا  ناسنا  ندرک  ادـیپ  سامت  تیم  سم  لسغ  بوجو  ببس 
دـشاب يرارطـضا  تیم  لسغ  هک  دنچره  ددرگ  یمن  لسغ  بوجو  ثعاب  لسغ  ندـش  مامت  زا  دـعب  سامت  اما  دـشاب و  هدـشن  مامت  وا  لسغ 
لاسغ ندـشن  تفای  رطاخب  هک  دـنچره  هکلب  دنـشاب  هداد  صلاخ  بآ  اـب  ار  لـسغ  هسره  روفاـک  ردـس و  ندـشن  تفاـی  رطاـخب  هکنیا  لـثم 
لـسغ هک  یئاج  رد  دوشن و  ءافتکا  رفاک  نداد  لسغ  هب  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  هچرگ  دـشاب  هداد  لـسغ  ار  وا  يرفاـک  ناملـسم 

و درادن .  ارنآ  مکح  میئوگب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  دراد  ار  لسغ  مکح  وا  نداد  ممیت  دـشابن  نکمم  بآ  اب  تیم  نداد 
تیم لسغ  دیاب  دشاب  هدش  مامت  شهامراهچ  هک  يا  هدش  طقس  نینچ  یتح  تسین  ریغص  وریبک  رفاک و  ناملـسم و  نیب  یقرف  چیه  تیم  رد 

هک وا  نخان  هب  هچ  هدوب و  رادناج  هک  دنزب  تسد  وا  ندب  تسوپ  هب  هچ  تسین  تیم  ندب  فلتخم  ياه  تمـسق  هنایم  یقرف  هکنانچمه  دنک 
سپ دوش  یم  بجاو  لسغ  دشاب  قداص  ساسم  هکنیمه  دهد  ساسم  ناسنا  تسدب  ارنآ  هچ  دنزب و  تسد  نآب  فلکم  هچ  هدوبن ،  رادـناج 

سامت هلب  دوش ، یم  بجاو  وارب  لسغ  دروخب  وا  ندبب  تیم  نخان  ایو  دنزب  تیم  نخان  هب  ار  دوخ  ندـب  رگید  ياج  ای  تسد و  فلکم  رگا 
ادج هدنز  ناسنا  ندـب  زا  هک  يا  هعطق  هلءاسم 1 -  تسین .  لسغ  بجوم  تیم  زا  هچ  دـشاب و  فلکم  دوخ  زا  هچ  وم ، هلیـسوب  ندرک  ادـیپ 

ياراد هدش  ادـج  هعطق  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش  یم  بجاو  وا  رب  لسغ  دروخب  فلکم  ندـبب  رگا  تسا و  تیم  مکحب  دوش  یم 
ارنآ هک  تسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دشاب  ناوختـسا  اهنت  هدش  ادـج  هعطق  رگا  دروآ و  یمن  لسغ  ناوختـسا  نودـب  اما  دـشاب و  ناوختـسا 
ندب زا  هک  يا  هعطق  اما  دروآ و  یمن  لسغ  تسین و  قحلم  هک  تسنآ  يوقا  هک  دنچره  مینادـب  ناوختـسا  رب  لمتـشم  تشوگ  هعطقب  قحلم 
تیم مکح  دیهـش  هلءاسم 2 -  دروآ .  یم  لسغ  زین  شیئادـج  لاح  رد  دروآ  یم  لسغ  نآ  سم  شلاـصتا  لاـح  رد  رگا  هدـش  ادـج  هدرم 
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نوچ هدـش  بجاو  شنتـشک  یهلا  دـح  ای  صاصق و  باب  زا  هک  یـسک  نینچمه  دروآ و  یمن  لسغ  وا  ندـبب  سم  سپ  دراد  ار  هداد  لسغ 
 - هلءاسم 3 دروآ .  یمن  لسغ  وا  ندـب  اب  سامت  سپ  دـهد  ماجنا  شدوخ  ار  دوخ  تیم  لسغ  دـنهد  یم  روتـسد  وا  هب  مکح  ءارجا  زا  لـبق 

نینچمه تسین و  بجاو  وا  رب  تیم  سم  لسغ  نآ  زا  دـعب  ای  هدوب  شندـب  ندـش  درـس  زا  لبق  ایآ  هک  درک  کش  درک و  سم  ار  یتیم  رگا 
هک نآ ،  زا  دعب  ای  هدوب  لسغ  زا  لبق  شندز  تسد  ایآ  هک  دـنک  کش  هکیئاج  فالخب  هنای  هدوب  دیهـش  وا  هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  تسا 
هب ندز  تسد  ددرگ  جراخ  نآ  زا  یلکب  حور  دوش و  کشخ  هدـنز  ندـب  ءاضعا  زا  يوضع  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  بجاو  لسغ  اجنیارد 

لسغ دشاب  ناوختسا  رب  هدربمان  وضع  دنک و  سم  ار  نآ  فلکم  رگا  ندش  ادج  زا  دعب  اما  درادن و  لسغ  تسوا  ندبب  لصتم  هک  مادام  نآ 
عطق هدنز  ندب  زا  يا  هکت  رگا  نینچمه  تسا  لاکشا  نآ  مدع  لسغ و  بوجو  رد  دشابن  ناوختـسا  رب  لمتـشم  رگا  دیآ و  یم  شندرگ  هب 

رب لمتـشم  دوش و  ادج  وا  ندـب  زا  رگا  یلو  دروآیمن  لسغ  نآ  سم  دـشاب  دـنب  یتسوپب  هک  دـنچره  دـشاب  وا  ندـبب  لصتم  زونه  یلو  دوش 
زا یلاـخ  ءوضو  بوجو  هکلب  دنکـش  یم  ار  ءوـضو  بجاو  طاـیتحاربانب  تیم  سم  هلءاسم 5 -  دروآ .  یم  لـسغ  نآ  سم  دوب  ناوختـسا 
مه دـنک و  لسغ  مه  تسا  تراهطب  طورـشم  هکیزیچره  زاـمن و  ياربدـیاب  هدز  تیمب  تسد  هتـشاد و  ءوضو  هک  یـسک  سپ  تسین  توق 

تـسا ءوضوب  جاتحم  ینعی  تسا  رغـصا  ثدـح  زا  تراهط  هب  طورـشم  هک  يراـک  ره  يارب  تیم  سم  لـسغ  هلءاـسم 6 -  دریگب .  ءوضو 
تـسد فاوـط و  زاـمن و  لـیبق  زا  تسا  تراـهط  هب  طورـشم  هک  یلمع  ره  رد  تسین و  توـق  زا  یلاـخ  هکلب  طاـیتحاربانب و  تسا  بـجاو 

لبق تسا  زئاج  هدز  تیمب  تسد  هک  یسک  هلءاسم 7 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  نآ  تیطرش  هکلب  تسا  طرش  طایتحاربانب  نآرق  هب  ندیشک 
يارب تسا  نز  رگا  دـناوخب و  ار  مئازع  ياـه  هروس  زین  دـنک و  ثکم  اـهنآ  رد  اـی  دوـشب و  هفرـشم  ههاـشم  دـجاسم و  رد  لـخاد  لـسغ  زا 

مه ار  لسغ  نآ  لاثما  زامن و  يارب  هک  توافت  نیا  اب  تسا  رغـصا  ثدـح  لاح  تیم  سم  لاح  سپ  دـنک ، یطو  ار  وا  تسا  زئاح  شرهوش 
سم تیم  هک  دـنچره  تسا  نینچ  زین  اهثدـح  ریاس  هکنانچمه  دوشیمن  لسغ  رارکت  ثعاب  تیم  سم  رارکت  هلءاسم 8 -  دنک .  یم  بجاو 

 . دشاب ددعتم  هدش 

تاوما ماکحا  رد  راتفگ 

هچ سانلا و  قح  هچ  تسه  شندرگب  هک  يا  هبجاو  قوقح  دوخ  تسدـب  تسا  بجاو  هتـشگ  ادـیوه  شیارب  گرم  ياه  هناـشن  هک  یـسک 
هک دـنک  تیـصو  دراد  دامتعا  دوخ  یـصوب  هک  یتروص  رد  ای  دـنادرگرب و  شنابحاصب  تسا  وا  دزن  هک  یئاه  تناـما  دزادرپب و  ار  هللا  قح 

تباین تایح  لاح  رد  هدـش و  توف  وا  زا  هک  یتابجاو  شندرم  زادـعب  هک  دـنک  تیـصو  تسا  بجاو  نینچمه  دـهد و  ماجنا  ار  اهراک  نیا 
رد دناوتیم  تسا  يدوبهب  زا  سویءام  هک  يرامیب  اما  و   ) دننک ءاضق  شیارب  ار  نآ  لاثما  بلاغ و  رد  جـح  هزور و  زامن و  ریظن  تسین  رادرب 
زا دـعب  هکیتابجاو  رد  اما  و  دـشاب .  هتـشاد  یلام  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  هتبلا  دتـسرفب ) جـحب  دوخ  تباین  هب  ار  یـسک  تایح  لاح 

نالف هک  دنک  مالعا  دوخ  یلوب  دناوت  یم  مه  تسا  ریخم  اه  نآ  هب  تسین  فلکم  هزور  زامن و  لثم  دیآ  یم  وا  یلو  ندرگ  هب  ناسنا  ندرم 
ار گرم  ياه  هناـشن  هکیـسک  رب  هلءاسم 1 -  دـنک .  تیـصو  دـناوت  یم  مه  دوش و  ماجنا  دـیاب  هک  هدـش  توف  نم  زا  هزور  زاـمن و  رادـقم 
نآ نتفر  نیب  زا  بجوم  میق  ندرکن  نیعم  دنک  ساسحا  هکنآ  رگم  دنک  نیعم  میق  دوخ  ریغص  لافطا  يارب  تسین  بجاو  دنک  یم  ساسحا 
رد طرـش  نیا  نینچمهو  دـشاب  نیما  هک  دـنک  بوصنم  نیعم و  ار  یـسک  دـیاب  دـنک  یم  نیعم  میق  هکیـسکو  دوش  نانآ  قوقح  ای  لافطا و 
رد هک  تسین  توق  زا  یلاخ  هکلب  طایتحا  ربانب  یئافک  بوجوب  تسا  بجاو  هلءاسم 2 -  تسا .  ربتعم  هبجاو  قوقح  ءادا  يارب  یسک  نییعت 

شیاهاپ فک  هک  دنناباوخب  تشپ  هب  يروط  ار  وا  هک  انعم  نیا  هبدننک  هلبق  هب  ور  تسا  ناملسم  رگا  ار  رضتحم  ندنک  ناج  راضتحا و  لاح 
دشاب و ریغـص  هچ  نز  هچ  دشاب و  درم  رـضتحم  هکنیا  هچ  لاح  دریگ  رارق  هلبقب  ور  شتروص  دنناشنب  ار  وا  رگا  هکیروطب  دشاب  هلبق  فرطب 

لحم زا  هک  تسا  ینامز  اـت  راـضتحا  لاـح  صوصخ  رد  دـش  هتفگ  هک  یتیفیکب  هلبق  تاـعارم  هکتـسنآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  ریبک و  هچ 
طایتحا هب  رت  کیدزن  تسین و  مزال  يوقا  ربانب  لسغ  ندش  مامت  زا  دعب  ات  لاوحا  همه  رد  نآ  تاعارم  اما  و  دـنا .  هدادـن  شتکرح  راضتحا 
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ار وا  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکلب  رتهب و  نفد  لاح  ات  لسغ  ندش  مامت  زا  دـعب  اما  دـننک و  تیاعر  ارنآ  لاوحا  همه  رد  هکتـسا  نآ 
نیتداهـش و راضتحا  لاح  رد  تسا  بحتـسم  هلءاـسم 3 -  دوش .  یم  هداد  رارق  نیمز  يور  وا  رب  زاـمن  ماـگنه  هک  دـنراذگب  نیمزب  يروط 

راوشد شندنک  ناج  هکیتروص  رد  دونشب و  وا  هک  يروطب  دنناوخب  وا  يارب  ار  جرف  تاملک  مالسلا و  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  تماما  هب  رارقا 
هک تسا  بحتـسم  یتروص  رد  لمع  نیا  هتبلا  هدناوخ  یم  زامن  اجنآ  رد  هراومه  هک  دـنهد  لاقتنا  یئاجب  ار  وا  رتسب  تسا  بحتـسم  دـشاب 

بحتـسم زاب  ددرگ و  تحار  رتدوز  ات  دوش  هدناوخ  تافاص  هروس  سی و  هروس  وا  نیلاب  رب  تسا  بحتـسم  زین  و  دشابن .  وا  تیذا  مزلتـسم 
شیولهپ ود  فرطب  ار  شتسد  ود  دندنبب و  یلامتـسد )  اب   ) ار وا  کف  ود  هداهن و  مه  يور  ار  شناهد  بلو و  دندنبب  ار  شناگ  هدید  تسا 

ؤم هدومن  نشور  شرانک  یغارچ  بش  رد  دـنزادنیب و  وا  يور  يا  هچراپ  دریگ و  رارق  میقتـسم  اـت  دنـشکب  ار  شیاـهاپ  نینچمه  دنـشکب و 
وا نفد  نفک و  نداد و  لسغ  ینعی  وا  زیهجت  رد  تسا  بحتـسم  دنوش و  رـضاح  وا  هزانج  عییـشت  يارب  ات  دننک  رادربخ  وا  گرم  زا  ار  نینم 

نیقی وا  گرمب  اـت  دـننک  ربص  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هبتـشم  وا  عضو  دنـشاب و  هتـشاد  کـش  وا  ندرم  رد  هکنآ  رگم  دـننک  هلجع 
وا نتشاذگ  اهنت  زین  وا و  مکش  يور  رب  نیگنـس  يزیچ  نداهن  نینچمه  دراد و  تهارک  وا  ندبب  سم  ندنک  ناج  لاح  رد  دنیامن و  لصاح 

 . دراد تهارک  راضتحا  لاح  رد  هک  وا  نیلابرب  ضئاح  بنج و  صخش  ندش  رضاح  و 

تیم لسغ  رد  راتفگ 

هکناـنچمه تسا  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  نیا  هک  دـشاب  فلاـخم  تیم  هک  دـنچره  تسا  یئاـفک  بجاو  یناملـسم  ره  رب  تیم  نداد  لـسغ 
رفاک و نداد  لسغ  تسین  زئاج  دنهد و  لسغ  دنلئاق  نانآ  هک  یتیفیک  هب  مه  میلئاق و  ام  هک  یتیفیک  هب  ار  وا  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 

یم تاساجن  باب  رد  لصفم  روطب  نانآ  هراـبرد  ثحب  هک  يرگید  فئاوط  جراوخ و  اـه و  یبصاـن  ریظن  تسا  رفاـک  مکحب  هک  یناملـسم 
طقس هک  ینینج  نداد  لسغ  هکلب  تسا  بجاو  ناشنداد  لسغ  سپ  دنراد  ار  نانآ  دوخ  مکح  نانآ  يانز  دلو  یتح  نیملـسم  لافطا  دیآ و 

دـشاب هدـشن  شهام  راهچرگا  اما  دوش و  نفد  فراـعتم  روطب  دـیاب  تسا و  بجاو  دـشاب  هدـش  ماـمت  شهاـم  راـهچ  هک  یتروص  رد  هدـش 
دیهش دشاب و  هدش  دیهش  هکیسک  زا  تیم  لسغ  هلءاسم 1 -  دننک .  یم  نفد  دنچیپ و  یم  يا  هچراپ  رد  ار  نآ  هکلب  تسین  بجاو  شلـسغ 
تسا طقاس  وا  زا  یتقو  لسغ  هتبلا  دشاب  هدش  هتـشک  هتفر و  داهجب  بانجنآ  صاخ  بئان  ای  مالـسلا و  هیلع  ماما  باکر  رد  هک  تسا  یـسک 

ار وا  ناناملـسم  هک  نآ  زا  لبق  هداتفا  هکرعم  زا  جراخ  رد  رگا  ای  دـشاب و  هدرپس  ناج  تساپرب  گـنج  هکیلاـح  رد  گـنج و  هکرعم  رد  هک 
دریمب اجنامه  رد  سپـس  دـشاب و  وا  رد  یقمر  هکیلاح  رد  دنـشاب  هتفای  ار  وا  گنج  زا  دـعب  رگا  اما  دـشاب و  هتفرن  ایند  زا  دنـشاب  هتفای  هدـنز 
رهاظلا یلع  شنفک  لسغ و  دوش  نوریب  هکرعم  جراخ  رد  شناـج  هکیتروص  رد  شندرک و  نفک  نداد و  لـسغ  طاـیتحاربانب  تسا  بجاو 

قحلم هدش  هتـشک  مالـسا  هیـضب  ظفح  هار  رد  هکلب  هدـشن  هتـشک  وا  صاخ  بئان  ای  موصعم و  ماما  باکر  رد  هک  مه  یـسک  تسا .  بجاو 
یم نفد  دراد  نت  رد  هکیسابل  نامه  اب  لوا )  مسق  دننام   ) هکلب درادن  نفک  طونحو و  لسغ  زین  وا  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  باکر  رد  هتشکب 

مالسلا هیلع  ماما  هدش  بجاو  صاصق  ای  راسگنس و  ناونعب  وا  لتق  هک  مه  یـسک  و  دوش .  نفک  دیاب  هک  دشاب  هدش  نایرع  هکنآ  رگم  دوش 
یم واب  طونح  دـننک و  یم  شنت  رد  نفک  تاوما  دـننام  هاگ  نآ  دـنکب و  تیم  لسغ  دـهد  یم  روتـسد  واب  وا  ماع  بئان  صاخ و  بئان  ای  و 

ار تیم  لسغ  تین  ارهاظ  دننک و  یم  شنفد  لسغ  نودب  دـنناوخ و  یم  زامن  وا  رب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  دوش و  یم  هتـشک  سپـس  دـنلام و 
رد لسغ  زا  لبق  تیم  ندب  زا  هدـش  ادـج  هعطق  هلءاسم 2 -  دـنک .  تین  زین  رمآ  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  دـنک  یم  رومءام 
نآ رد  رگا  دوش و  یم  نفد  هدیچیپ و  يا  هچراپ  رد  طایتحاربانب  هکلب  تسین  بجاو  شنداد  لسغ  دشابن  ناوختسا  رب  لمتـشم  هک  یتروص 
هک مه  اجنآ  دننک  یم  نفد  هدیچیپ  يا  هچراپ  رد  ار  نآ  سپس  دوش و  یم  هداد  لسغ  دشابن  نآ  رد  هنیس  تمسق  یلو  دشاب  ناوختسا  هعطق 

دننک شنآب  قحلم  زین  لسغ  رد  هکتـسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دراد و  ار  یلبق  ضرف  مکح  نفد  رد  دـشاب  ناوختـسا  اهنت  هدـش  ادـج  هعطق 
بلق تمس  تمسق  ای  هنیس و  همه  رب  لمتشم  ای  دشاب و  هنیس  هدش  ادج  يا  هعطق  رگا  اما  تسین و  توق  زا  یلاخ  شندوبن  قحلم  هک  دنچره 
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شنفد مه  نآ و  رب  ندناوخ  زامن  مه  شنفک  مه  تسا و  بجاو  شلسغ  مه  دشابن  دوجوم  نآ  ریز  رد  بلق  العف  هک  دنچره  دشاب  هنیـس  زا 
هک دشاب  هدوب  گنل  نتسب  لحم  زا  یتمسق  رب  لمتشم  هک  نآ  رگم  دوش  ءافتکا  هفافلو  بوث  هعطق  ود  هب  شندرک  نفک  رد  هک  تسا  زئاج  و 

طونح عضوم  نآ  دیاب  دشاب  هدجـس  عضوم  تفه  زا  یکی  رب  لمتـشم  هدش  ادـج  هعطق  رگا  دـنک و  یم  هفاضا  مه  ار  گنل  تروص  نیا  رد 
هب طایتحا  تسا و  لاکـشا  لحم  تیم  زا  هدش  ادج  هعطق  هب  دشاب  قحلم  هتـشذگ  لئاسم  همه  رد  یح  زا  هدـش  ادـج  هعطق  هکنیا  رد  دوش و 

طایتحا هک  تسنآ  رب  لمتشم  ای  تسا و  ناوختسا  اهنت  هک  تیم  زا  يا  هعطقب  لسغ  زا  دعب  ندیـشک  تسد  هلئـسم  رد  الا  دوشن  كرت  قاحلا 
مینک یم  ءارجا  نآ  دروم  رد  ار  تیم  زا  هدش  ادج  ماکحا  همه  دوش  ادج  هدـنز  ناسنا  زا  الثم  یتسد  رگا  سپ   ) دوشن كرت  قاحلا  مدـع  هب 

 - هلءاسم 3 دهد . ) ماجنا  ار  تیم  سم  لسغ  شدوخ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک  سم  ار  نآ  تیم  لسغ  زا  دـعب  فلکم  رگا  هک  ار  سم  الا 
رگا هک  تسا  اـنعم  نیاـب  یئاـفک  بجاو  تسا و  نیفلکم  موـمع  رب  یئاـفک  بجاو  وا  رب  ندـناوخ  زاـمن  تیم و  ندرک  نفک  نداد و  لـسغ 

هب رتراوازـس  هک  تسا  یـسک  بجاو  نیا  ماجنا  يارب  درف  نیرتراوازـس  هک  دـنچره  دوش  یم  طقاس  هیقب  زا  فیلکت  دـهد  ماجنا  ارنآ  یـسک 
ار یصخش  تساوخ  رگا  دهدیم و  ماجنا  ار  اهراک  نیا  شدوخ  تساوخرگا  تسوا  یلو  وا  ثرا  هب  رتراوازـس  زا  ام  روظنم  تسا و  وا  ثرا 

هزاـجا تیم  یلوزا  دـیاب  دـهد  ماـجنا  ار  روما  نیا  دـهاوخب  رگا  رگید  یـسکره  هکلب  دوش  وا  محازم  یـسک  تسین  زئاـج  دـنک و  یم  نیعم 
هب رتکیدزن  هک  دنچره  دوشیم  طقاس  طرـش  نیا  دـهد  یم  هزاجا  یـسکب  هن  دـهد و  یم  ماجنا  شدوخ  هن  تیم  یلو  هک  یئاج  رد  هلبدریگب 

غلاب ریغ  ای  لقع )  مک  وگب  ای  و   ) رصاق تیم  یلو  رگا  تسا و  رخءاتم  تیم  یلو  زا  هبترم  رد  هک  دوش  هتفرگ  نذا  یسک  زا  هکتسنآ  طایتحا 
یلو هک  تسین  نیا  اهنت  هزاجا  دوش و  هتفرگ  هزاجا  یعرـش  مکاح  زا  تسا  بجاو  میئوگب  تسین  دـیعب  دـشابن  رـضاح  لحم  رد  ای  دـشاب و 

 - هلءاسم 4 تسا .  یفاک  یعطق  لاح  دـهاش  يوحف و  ناذا  هکلب  ینک  زیهجت  ار  اـم  تیم  يراد  هزاـجا  وت  دـیوگب  فلکم  هب  احیرـص  تیم 
ببس هب  ای  تبسن و  هب  ای  هکتسا  یـسک  ره  نتفرگ  نذا  وا  زا  تسا  بجاو  تسین و  زئاج  شتمحازم  هک  یـسک  نآ  وگب ) ای  و   ) یلو هب  دارم 
ثرا رد  ناشتاقبط  فـالتخا  بسحرب  هکلب  تسین  هجرد  کـی  رد  تیم  زیهجت  هب  تبـسن  ناـکیدزن  نیا  تیـالو  هتبلا  درب  یم  ثرا  تیم  زا 
تفر ایند  زا  یـسکرگا  سپ  تسا  موس  هقبط  رب  مدـقم  مود  هقبط  تسا و  مود  هقبط  رب  مدـقم  لوا  هقبط  نیارباـنب  تسا و  بترتم  فلتخم و 
شا هدـننک  دازآ  يالوم  زا  دوب  هدـش  دازآ  هدرب  تیم  رگا  هکتـسنآ  بجاو  طایتحا  درادـن  ار  موس  مود و  وا و  هقبط  ماحرا  زا  کـیچیه  هک 

ءاضما ارنآ  مالـسا  هدوب و  موسرم  برع  تیلهاجرد  هک  هدوب  يدادرارق  هریرج  نامـض   ) وا هریرج  نماض  زا  هدوبنزین  نیا  رگاو  دنریگب  نذا 
يرگید هب  شثرا  دورب و  ایند  زا  ثراو  نودب  ود  نآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دنتسب  یم  دادرارق  رگیدکی  اب  رفن  ود  هک  قیرط  نیا  هب  هدرک 

مکاح زا  تشادن  هریرج  نماض  رگا  و  دشاب ) نماض  ار  وا  تیانج  يرگید  دش  یتیانج  بکترم  شیگدـنز  رد  وا  رگا  هک  یطرـش  هب  دـسرب 
مود هقبط  رد  نارتخد و  ردام و  زا  نارسپ  ردپ و  لوا  هقبط  رد  الثم   ) نانز زا  نادرم  ندوب  مدقم  هقبط  ره  لخاد  رد  و  دریگب .  هزاجا  یعرش 
دارفا نینچمه  دوشن و  كرت  دـنریگب  هزاجا  زین  نانز  زا  هک  طاـیتحا  نیا  هکتـساراوازس  نکلو  تسین  هجو  زا  یلاـخ  نارهاوخ )  زا  ناردارب 
فرط کـی  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  رب  مدـقم  دـنراد  يدـنواشیوخ  تـیم  اـب  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  هکیناـسک  دـنغلاب و  ریغ  رب  مدـقم  غلاـب 

و دندنواشیوخ .  یئاهنت  هب  ردام  فرط  زا  هک  دنتـسه  یناسک  رب  مدقم  دنراد  يدنواشیوخ  یئاهنت  هب  ردپ  فرط  زا  هکنانآ  دـندنواشیوخ و 
هک یهجوب  تسا  ناردارب  رب  مدـقم  دـج  مود  هقبط  رد  دـنیاه و  هون  رب  مدـقم  دالوا  تسا و  تیم  دالوا  ردام و  رب  مدـقم  ردـپ  لوا  هقبط  رد 
رب مدـقم  هفئاط  ود  نیا  اـهیئاد و  رب  مدـقم  اـهومع  موس  هقبط  رد  دـنناگدازردارب و  رب  مدـقم  ناردارب  هک  ناـنچمه  تسین  لـمءات  زا  یلاـخ 
هچ دـنراذگب  ربـق  رد  ار  وا  هکیناـمز  اـت  تسا  روما  عیمجرد  شیوخ  نزب  يـالوا  نادـنواشیوخ  همه  زا  رهوش  هلءاسم 5 -  دـنناشیاهدالوا . 

دشاب هدرک  تیصو  تیم  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  لاکشا  زا  یلاخ  یمود  رد  دنچره  هعطقنم  رسمه  ای  دشاب و  هدوب  وا  یمئاد  رـسمه  هکنیا 
رد هلءاسم 7 -  تیم .  یلو  زا  مه  دنریگب و  نذا  صخـش  نآ  زا  مه  هکتـسا  نآ  طایتحا  دنک  زیهجت  ار  وا  تسین  وا  یلو  هک  ینیعم  صخش 
دنچ ره  ار  درم  نز  هن  دهد و  لسغ  ار  نز  دناوت  یم  درم  هن  نیاربانب  تسا و  طرـش  ینز  يدرم و  رظن  زا  ندوب  سنجمه  تیم  هدنهد  لسغ 

رد هک  دشاب  هتـشادن  لاس  هس  زا  رتدایز  هک  دـشاب  یلفط  تیم  هکنآ  رگم  دـشاب  ندرک  رظن  سمل و  نودـب  رتاس و  تشپ  زا  نداد  لسغ  هک 
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ار هلاس  هس  رـسپ  ینز  ار و  هلاـس  هس  رتخد  يدرم  ینعی   ) دـهد لـسغ  ار  دوخ  فلاـخم  سنج  دـناوت  یم  کـیره  نز  درم و  زا  تروص  نیا 
دهد لسغ  ار  يرگید  دنناوت  یم  کی  ره  هک  رهوش  نز و  رگم  نینچمه  دـشاب و  رتاس  نودـب  هنهرب و  تیم  ندـب  هک  دـنچره  دـهد ) لسغ 
رهوش نز و  زا  کی  ره  يارب  هک  تسا  زئاج  یتح  دشاب و  هنهرب  تیم  هک  دـنچره  دـشاب و  دوجوم  تیم  سنج  مه  يوش  هدرم  هک  دـنچره 

دازآ و هعطقنم و  همئاد و  هناـیم  یقرف  هجوز  رد  دراد و  تهارک  تسه  هکیزیچ  دزادـنیب  رظن  تیم  تروـعب  دـهد  یم  لـسغ  ار  يرگید  هک 
 . تسین لاکـشا  زا  یلاخ  هعطقنم  نزو  وا  نداد  لسغ  هکنیا  وگ  تسین  دشاب  هدماین  رـس  شا  هدع  هک  یعجر  قالطب  هقلطم  نینچمه  زینک و 

نینچ رد  سکعب  دـهد و  لـسغار  دوخ  مراـحم  درم  سنج  مه  ندوبن  تروص  رد  تسا  زئاـج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  چـیه  هلءاسم 8 - 
هدنهد لسغ  تیم  يارب  هکیتروص  رد  اما  دشاب و  هدناشوپ  ار  شتروع  دـیاب  تسه  هکیزیچ  دـشاب  نایرع  تیم  دـنچره  تسا  زئاج  یتروص 

ینعی یلوـم  يارب  هلءاسم 9 -  دوشن .  كرت  طایتحا  سپ  تسا  لاکـشا  لمءات و  لـحم  فلاـخم  مرحم  نداد  لـسغ  دـشاب  دوجوم  یلئاـمم 
رد زین  دـشابن و  يرگید  هدـع  رد  ای  هدادـن و  رهوش  ار  وا  هکتـسا  یتقو  نیا  هتبلا  دـهد  لـسغ  ار  دوخ  زینک  هزاـنج  تسا  زئاـج  هدرب  کـلام 

دادرارق وا  اب  ینعی   ) دشاب هدشن  مه  هبتاکم  طایتحاربانب  دشاب و  هتشادن  کیرش  وا  تیکلم  رد  دشاب و  وا  کلم  زینک  همه  هک  تسا  یتروص 
 - هلءاسم 10 تسا  لاکـشا  لحم  ار  دوخ  يالوم  هزانج  زینک  نداد  لسغ  اما  و  دهدب ) يوب  ار  دوخ  ياهب  دنک و  راک  دورب  هک  دشاب  هتـسبن 

 . نز هچ  دـهد و  لسغ  ار  وا  درم  هچ  دوش  هداد  لسغ  شوپور  تشپ  زا  دـیاب  درم  ای  تسا  نز  تسین  مولعم  شندوب  یثنخ  رطاـخب  هک  یتیم 
لئامم هدـنهد  لسغ  رگا  نیاربانب  تسا و  ربتعم  زین  نامیا  راـیتخا  لاـح  رد  هکلبو  مالـسا  دـهدیم  لـسغ  ار  تیم  هکیـسک  رد  هلءاسم 11 - 
هدنهد لسغ  نز  هتفر و  ایند  زا  یناملسم  نز  الثم   ) یحیـسم ای  يدوهی و  نز  درم و  رد  دوب  رـصحنم  نز )  يارب  نز  درم و  يارب  درم  ینعی  )

لوا تروص  نیا  رد  تسین )  باتک  لها  زا  ریغ  يا  هدنهد  لسغ  درم  هتفر و  ایند  زا  یناملسم  درم  ای  باتک و  لها  زا  ینز  رد  تسا  رصحنم 
لوا هک  دهد  یم  روتسد  یحیسم  ای  يدوهی  درم  هب  ناملـسم  نز  مود  ضرف  رد  دهد و  یم  روتـسد  یحیـسم  ای  يدوهی  نز  هب  ناملـسم  درم 

رد ار  تیم  ای  دنزن و  تسد  تیم  ندب  هب  بآ و  هب  لاسغ  هک  تسا  نکمم  رگا  دهد و  لسغ  ار  ناملـسم  تیم  سپـس  دنک و  لسغ  شدوخ 
نم ؤم  هک  دشاب  فلاخم  رد  رـصحنم  لئامم  هکیئاجنآ  تسا  نینچمه  دننک و  نینچ  هکتـسنآ  بجاو  طایتحا  دـهد  لسغ  يراج  ای  رک  بآ 

تـسین جایتحا  زین  دنک و  لسغ  شدوخ  تیم  نداد  لسغ  زا  لبق  هکنیا  هب  تسین  جایتحا  تروصنیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  دنک  یم  رما  ار  وا 
یباتک و رد  تسا  رـصحنم  هدنهد  لسغ  رگا  دـهد و  لسغ  يراج  ای  رک و  بآ  رد  ار  تیم  ای  دـنزن و  تیم  ندـب  هب  بآ و  هب  تسد  هکنیاب 

دیعب دوش و  یمطقاس  لسغ  هکتـسنآ  يوقا  دوشن  تفاب  یباتک  یتح  سنج  مه  هدنهد  لسغ  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  مدقم  یمود  فلاخم 
دنتـساوخ رگا  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکنانچمه  دـشاب  طایتحا  هب  رت  کیدزن  شا  هماج  اب  تیم  ندرک  نفد  لسغ و  كرت  هک  تسین 

دشاب و یقاب  ندب  تساجن  دشابن و  یفاک  لسغ  دراد  لامتحا  اریزدننک  کشخ  ارنآ  دنـشکب و  شندـب  هب  يا  هچراپ  ای  هلوح  دـننک  شنفک 
یفاک زیمم  كدوک  نداد  لسغ  نیاربانب  دـشاب  غلاب  هدـنهد  لسغ  هکتـسنآ  بجاو  طاـیتحا  هلءاـسم 13 -  دوش .  هدولآ  وا  نفک  هجیتـن  رد 

 . تسا نیمه  يوقا  هکنیا  امک  مینادب  حیحص  ار  وا  تادابع  هک  دنچره  تسین 

تیم لسغ  تیفیک  رد  راتفگ 

لـسغ زا  لبق  ار  يوضع  ره  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  هک  تسنیا  يوقا  دوش و  ریهطت  تساجن  زا  تیم  ندـب  تسا  بجاو  لوا  هلحرمرد 
تـسا بجاو  مود  هلحرم  رد  دنـشکب .  بآ  لسغ  رد  عورـش  زا  لبق  ار  ندب  همه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  دـننک  ریهطت 

صلاخ و بآاب  موس  تبون  روفاک و  اب  هتخیمآ  بآ  اب  مود  راب  دنـشاب و  هتخیر  ردـس  نآ  رد  هکیبآ  اب  لوا  راب  دـنهد  لسغ  راـب  هس  ار  تیم 
تبانج لسغ  دـننام  اهلـسغ  نیا  زا  کیره  یگنوگچ  و  دوش .  لصاح  بیترتات  دـنهدیم  لسغ  هرابود  دـشاب  هدـشن  تیاعر  بیترت  نیا  رگا 

میئوگب هکتسنآ  بجاو  طایتحا  شپچ و  تمس  رخآ  رد  وا و  تسار  تمس  سپس  دوش و  یم  هداد  لسغ  تیم  ندرگ  رس و  لوا  ینعی  تسا 
روفاک و بآ  رد  رگید  راب  ردس و  بآ  رد  ار  تیم  ندب  مامت  هک  تسین  یفاک  نیا  سپ  دنک  یمن  تیافک  لسغ  هس  نیا  رد  یسامترا  لسغ 
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دنهد و سامترا  تسا  ردس  اب  هتخیمآ  هکیرایـسب  بآ  رد  ار  وا  ندرگ  رـس و  هک  تسا  زئاج  نیا  هلب  دـنربب  ورف  صلاخ  بآ  رد  موس  تبون 
ماجنا سامترا  وحن  نیا  هب  بیترت  تیاعر  اب  ار  صلاخ  بآ  اب  روفاک و  اب  لسغ  نینچمه  ار  شپچ  تمـس  رخآ  رد  وا و  تسار  تمـس  دـعب 
روفاک اب  بآ  نیا  ردس و  اب  بآ  نیا  هک  دنک  قدـص  افرع  هک  دـشاب  يرادـقمب  تسا  ربتعم  روفاک  نینچمه  ردـسرد و  هلءاسم 1 -  دنهد . 
دـشاب بایان  ود  ره  ای  روفاک و  ردس و  ینعی  ود  نیا  زا  یکی  رگا  هلءاسم 2 -  ددرگ .  فاضم  بآ  هک  دشابن  دایز  ردـقنیا  تسا و  طولخم 

تسین و توق  زا  یلاخ  شبوجو  هکلب  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  نیا  هک  دـنهد  یم  لـسغ  راـب  هس  صلاـخ  بآ  اـب  اـه  نآ  اـب  لـسغ  ياـجب 
ار مود  لسغ  ردس و  بآ و  زا  لدب  تین  هب  ار  لوا  لسغ  هک  انعم  نیاب   ) دننک تیاعر  زین  ار  بیترت  هدومن  ار  تیلدب  تین  دـیاب  لسغ  ماگنه 
ار تیم  دش  بایان  لسغ  يارب  بآ  رگا  هلءاسم 3 -  دـنهد . ) یم  ماجنا  صلاخ  بآ  تین  هب  ار  موس  لسغ  روفاک و  بآ و  زا  لدـب  تین  هب 

ممیت عومجم  تین  هب  رگید  راب  کی  ممیت  هس  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـنهد و  یم  ممیت  لسغ  زا  لدـب  تین  هب  راب  هس 
دور یم  نآ  میب  متشاد و  هلبآ  يرامیب  ای  هدش و  هتخوس  ای  حورجم و  تیم  هک  مه  یئاج  رد  تسا  رت  يوق  رظنب  نآ  ندوبن  بجاو  دنهدب و 

دنهد و ممیت  ار  وا  هدنز  تسد  اب  راب  کی  هک  دوشن  كرت  طایتحا  نیا  دنهد و  شممیت  دیاب  دوش  هدنک  شندب  تسوپ  دنهد  لسغ  رگا  هک 
رد تسین و  دـیعب  دـشاب  نکمم  رگا  تیم  دوخ  تسد  اب  ممیت  ءافتکا  زاوج  هک  نچره  تیم  دوخ  تسد  اب  تسا  نکمم  رگا  رگید  راب  کی 

یکی  ) ندز تسد  راب  ود  هک  دـنچره  تسد  ود  تروص و  يارب  دوش  هدز  كاـخب  تسد  تبون  کـی  رد  هک  تسا  یفاـک  تیم  نداد  ممیت 
بآ نداد  لسغ  راب  کـی  زا  شیب  يارب  فلکم  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  اهتـسد ) تشپ  يارب  يرگید  یناشیپ و  يارب 

لـسغ ینعی  لوا  لسغ  رد  ار  بآ  دراد  یئاهنت  هب  ردس  ای  روفاک و  ردس و  رگا  لاح  ممیت ،  راب  ود  دهد و  یم  لسغراب  کی  ار  تیم  درادن 
تـسا نینچمه  دـهد و  یم  صلاخ  بآ  اب  لسغ  زا  لدـب  رگید  یممیت  روفاک و  اب  لسغ  زا  لدـب  ممیت  کـی  دـنک و  یم  فرـصم  ردـس  اـب 

ود ياجب  هدومن  موس  لسغ  رد  فرـص  ار  بآ  تسا  بجاو  دـیعب  یلامتحا  اب  روفاک و  هن  دـشاب و  هتـشاد  ردـس  هن  هکیتروص  رد  يوقاربانب 
مود لوا و  لسغ  ود  زا  لدب  ممیت  ود  طایتحا  ناونعب  هک  تسا  نیا  لامتحا  ود  ره  تاعارم  رد  طایتحا  قیرط  دهد و  ممیت  مود  لوا و  لسغ 

لـسغ بآ  اب  ار  تیم  موس )  ای  تسا و  لوا  لسغ  اب  هک  تسه  شا  همذب  عقاو  رد  هچنآ  رد   ) همذلا یف  ام  دـصقب  سپـس  دـهدب و  بیترت  هب 
اهنت طیلخ  ود  زا  هچنانچ  رگا  و  موس .  لسغ  زا  لدب  يرگید  مود و  لسغ  زا  لدب  یکی  دهدب  طایتحا  دصقب  رگید  ممیت  ود  سپس  دهدب و 
ارنآ دشاب  بجاو  میهد  لامتحا  هک  نیا  دـهد و  یم  ممیت  موس  مود و  لسغ  ياجب  دـنک و  یم  فرـص  لوا  لسغ  رد  ار  بآ  دراد  ار  روفاک 

ار وا  لوا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  يدیعب  لامتحا  دهد  ممیت  موس  لوا و  لسغ  ياجب  هدومن  فرـصم  مود  لسغ  تین  هب 
وا تسا )  یمود  لسغ  ای  تسا و  ردس  بآ  اب  لسغ  زا  لدب  ای  هک  همذلا  یف  ام  تین  هب  روفاک  بآ  اب  سپـس  دهد و  ممیت  لوا  لسغ  زا  لدب 

رایتخا رد  هک  یبآ  رگا  و  صلاخ .  بآ  زا  لدب  مود  روفاک و  بآ  اب  لسغ  زا  لدـب  یکی  دـهد  یم  ممیت  راب  ود  هاگنآ  دـهد و  یم  لسغ  ار 
موس لـسغ  يارب  هدومن  فرـصم  لوا  لـسغ  ود  رد  ار  بآ  دراد  ار  طـیلخ  ود  ره  هک  یتروـص  رد  تسا  نداد  لـسغ  راـب  ود  رادـقمب  دراد 

هلءاسم 5 درادن .  ار  کی  چیه  ای  درادن و  طیلخ  کی  زا  شیب  دراد و  لسغ  ود  يارب  بآ  هک  یتروص  تسا  نینچمه  دـنهد و  یم  شممیت 
مود لسغ  رد  نکلو  دـنهد  یم  لسغ  تبون  هس  تسین )  مرحم  هک  یـسک   ) لحم دـننام  ار  وا  دـشاب  هتفر  ایند  زا  مارحا  لاح  رد  تیم  رگا  - 

هدوب و ندیچ )  يوم  ای  نخان و   ) ریـصقت زا  دعب  هدوب  هرمع  رد  رگاوا  گرم  هک  یـضرف  رد  رگم  دننک  یمن  طولخم  روفاک  اب  ار  لسغ  بآ 
دیابن هک  یلبق  ضرف  رد  نینچمه  تسین و  عونمم  روفاـک  لامعتـسا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدـش  عقاو  یعـس  زا  دـعب  هدوب  جـح  رد  رگا 

رگا هلءاسم 6 -  جـح .  رد  یعـس  زا  دـعب  هرمع و  رد  ریـصقت  زا  دـعب  رگم  دـننکب  دـیابن  زین  روفاک  اب  طونح  دـننک  وا  لسغ  بآ  رد  روفاک 
ردـس و ای  دـش و  فرطرب  عنام  سپـس  داد و  لسغ  صلاخ  بآ  اب  روفاک  ردـس و  ندوب  بایان  رطاخب  ای  داد و  ممیت  ار  تیم  یعناـم  رطاـخب 

مود تروص  رد  دـهد و  لـسغ  ار  وا  هداد  ممیت  هک  لوا  تروص  رد  تسا  بجاو  هدـشن  نفد  تیم  زونه  هکیتروـص  رد  دـش  تفاـی  روفاـک 
 - هلءاسم 7 تسا .  هتـشذگ  راک  هدش  فرطرب  عنام  نفد  زا  دعب  رگا  دوش و  هداعا  روفاک  ردس و  بآ  اب  لسغ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

لسغ رگا  هلءاسم 8 -  تسه .  زین  تبانج  زا  یفاک  تیم  لسغ  نامه  دـشاب  هدوب  تیم  ندرگب  نآ  لاثما  ضیح و  اـی  تباـنج و  لـسغ  رگا 
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کته ای  دسج  داسف  لیبق  زا  يرودخم  ربق  زا  هزانج  ندروآ  نوریب  هک  یتروص  رد  ددرگ  نفد  لسغ  نودب  هجیتن  رد  دوش و  شومارف  یتیم 
ربق شبن  تسا  بجاو  دـیآ  یمن  شیپ  شندرک  نفک  هرابود  شزیهجت و  زا  ای  اـهنآ و  يوب  زا  اـه  هدـنز  ندـش  تحاراـن  اـی  تیم و  تمرح 

نینچمه هدش و  ماجنا  لطاب  هک  دوش  مولعم  ای  هدـنام و  ياج  تیم  ياه  لسغ  زا  یـضعب  هک  مه  یئاج  رد  نداد و  لسغ  ار  هزانج  ندرک و 
يرودـخم نآ  شبن  هکیتروص  رد  دـشاب  هدـش  نفد  یبصغ  نفک  اب  رگا  اـما  تسا و  نیمه  مکح  هدـش  نفد  نفک  نودـب  تیم  هکیئاـج  رد 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا و  لاکـشا  شبن  بوجو  رد  دیایب  شیپ  دـش  هتفگ  هکیرودـخم  رگا  اما  دوش و  شبن  دـیاب  دـشاب  هتـشادن 
شبن هکتسنآ  يوقا  دشاب  هدوب  تیم  دوخ  بصاغ  هک  یتروص  رد  هلب  دریگب  ار  دوخ  نفک  تمیق  هدش  بصغ  وا  زا  نفک  هک  نفک  بحاص 

هکیزامن ای  هدشن و  هدناوخ  زامن  تیم  هزانج  هک  دوش  مولعم  رگا  دوش و  تمرح  کته  مزلتسم  هک  مه  یتروص  رد  یتح  تسا  زئاج  شربق 
زئاج تیم  نداد  لسغ  ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  هلءاسم 9 -  دنناوخ .  یم  زامن  وا  ربق  رب  هکلب  تسین  زئاج  ربق  شبن  هدوب  لطاب  هدش  هدـناوخ 

وا لصافم  تیم و  ناتـشگنا  هکنیا  يارب  دریگب  یترجا  لاسغ  هکنیا  لـثم  دوش  هداد  رارق  بجاو  ریغ  روما  ربارب  رد  ترجا  هکنآ  رگم  تسین 
ای ردس و  فک  ابار  وا  رـس  دـیوشب و  عارذ  فصن  ات  ار  تیم  ياهتـسد  لسغ  زا  لبق  هکنیا  ای  دروآرد و  یگدـیچیپ  تلاح  زا  دـنک و  مرن  ار 
ریغ بادآ  دنک و  کشخ  فیطل  يا  هچراپ  اب  نآ  زا  تغارف  زا  دعب  هتـسش  نانـشا  ای  ردس و  اب  ار  شنیتروع  دـهد و  وشتـسش  یمطخ  فک 

رد ای  لسغ و  زا  دعب  تیم  ندـب  رگا  هلءاسم 10 -  تسین .  مارح  ترجا  نتفرگ  تروص  نیا  رد  هک  دـهد  ماـجنا  تسه  هک  يرگید  هبجاو 
یتح تسین  بجاو  وا  نداد  لسغ  هرابود  دسرب  نآ  هب  جراخ  زا  یتساجن  ای  هدـمآ و  نوریب  ندـب  دوخ  زا  یتساجن  الثم  دوش  سجن  نآ  نیب 

لـسغ ءانثا  رد  هک  یتروص  ردطایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  دشاب  طئاغ  ای  لوب و  ینعی  دشاب  ثدح  هدـش  جراخ  تساجن  هک  یتروص  رد 
تـسنآ بجاو  طایتحا  تسا و  بجاو  تیم  ندب  زا  تساجن  ندرک  فرطرب  هلب  دـنهدب .  هرابود  ار  لسغ  هک  تسا  نیا  دـشاب  هدـمآ  نوریب 
دنچره دشاب  راوشد  لمع  نیا  هکنآ  رگم  دنزاس  فرطرب  وا  زا  ار  تساجن  هدروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ربق  رد  تیم  ندراذگ  زا  دعب  یتح  هک 
بجاو دـنهد  یم  لسغ  نآ  يور  ار  تیم  هک  يا  هتخت  ای  گنـس و  هتخت  هلءاسم 11 -  دـشاب .  وا  تمرح  کته  رطاخب  اهنت  شیراوشد  هک 
دنیوشب يدعب  تیم  نداد  لسغ  يارب  ارنآ  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هلب  دوش ، هدیشک  بآ  هناگ  هس  لاسغا  زا  لسغ  ره  زا  دعب  هک  تسین 

ندـناشوپ روظنمب   ) نداد لسغ  ماگنه  هک  مه  يا  هچراپ  مکح  تسا  يوقا  تیم  ندـش  كاپ  تیعبت  هب  شندـش  كاپ  لاـمتحا  هک  دـنچره 
طایتحا هب  رت  کیدزن  هلءاسم 12 -  دوش .  یم  كاپ  تیم  ندش  كاپ  عبت  هب  زین  نآ  ینعی  تسا  نیمه  دـنزادنا  یم  وا  يور  تیم )  تروع 

لمع نیا  ندوب  بحتـسم  هک  دـنچره  دـنناباوخ  یم  ار  رـضتحم  هک  يوحن  هب  دوش  هدـناباوخ  هلبق  هب  ور  لسغ  لاـح  رد  تیم  هک  تسا  نآ 
رگا هتبلا  تسا  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  هکلب  تسا و  يوـقا  شبابحتـسا  هلب  تسین ،  بـجاو  تـیم  نداد  ءوـضو  هلءاـسم 13 -  تسا .  يوقا 

 . دنهدب لسغ  زا  لبق  هک  دراد  اج  دنهدب  ءوضو  دنتساوخ 

لسغ بادآ  رد  راتفگ 

دنروآ نوریب  شیاـهاپ  فرط  زا  ار  وا  نـهاریپ  هـکنیا   - 2 تختاـت .  هتخت  يور  رب  تـیم  نداـهن   - 1 تسا :  زیچ  دـنچ  تیم  لـسغ  بادآ 
3 دنریگب .  هزاجا  دنتیم  نهاریپ  کلام  هک  هثرو  زا  دیاب  دننک  لمع  روتسد  نیاب  دنهاوخب  رگا  هتبلا  دشاب  نآ  ندرک  هراپ  مزلتسم  هک  دنچره 
ای دنکن و  رظن  نآب  یـسک  هک  دنچره  ار  وا  تروع  هکنیا   4 دریگب .  تروص  نآ  لاثما  همیخ و  ای  فقـس و  ریز  ینعی  هیاـس  ریز  رد  هکنیا  - 
زا لبق   - 6 دننک .  مرنارادـم  اب  ارنآ  لصافم  ناتـشگنا و  هکنیا   - 5 دنناشوپب .  دشاب  لالح  نآب  شندرک  رظن  هک  دشاب  یـسک  هدـنهد  لسغ 
وا تروع  لسغ  زا  لبق  هکنیا   - 8 دنیوشب .  یمطخ  ای  ردس و  فک  اب  ار  تیم  رـس  هکنیا   - 7 دنیوشب .  عارذ  فصن  ات  ار  شیاهتـسد  لسغ 
 . دشاب هلماح  ینز  تیم  هکنآ  رگمدنشکب  وا  مکش  رب  تسد  میالم  روطب  مود  لوا و  لسغ  ود  رد  هکنیا  - 9 دنیوشب .  نانشا  ای  ردس و  اب  ار 

هجیتن رد  هک  دـنیوشب  راب  هس  یلـسغ  ره  رد  ار  ءاضعا  زا  يوضع  ره  هکنیا   - 11 دـنیوشب .  راب  هس  ار  تیم  ياهتروع  اهتـسد و  هکنیا   - 10
هتسش پچ  فرط  راب  هس  تسار و  فرط  راب  هس  ندرگ  رس و  راب  هس  یلـسغ  ره  رد  اریز   ) دوش یم  راب  تفه  تسیب و  اه  نتـسش  مه  يور 
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هچراپ اب  ار  وا  ندب  لسغ  زا  تغارف  زا  دـعب  هکنیا  و   - 12 دوـش . ) یم  تفه  تسیب و  ددع 3  رد  برـض 9  دوش و  یم  راب  هن  هک  دوش  یم 
ای نخان و  ای  وم و  ای  ندـب و  تسوپ  لـیبق  زا  يزیچ  تیم  ندـب  زا  رگا  تسه .  هک  يرگید  بادآ  لـیبق  نیا  زا  دـننک و  کـشخ  فیظن  يا 

 . دننک یم  نفد  هداهن  شنفک  رد  ارنآ  دتفیب  نادند 

تیم نیفکت  رد  راتفگ 

یم ار  تیم  يوناز  ات  فان  نیب  هک  گنل  یکی  تسا  هعطق  هس  نفک  بجاو  رادـقم  تسا و  یئافک  بجاو  وا  لسغ  دـننام  تیم  ندرک  نفک 
هک يرـساترس  موس  دـشابن و  نیا  زا  رتمک  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  دریگ و  یم  ارف  ار  اپ  قاس  فصن  ات  هناش  هک  نهاریپ  رگید  دـناشوپ و 

ار دئاز  رادقم  اپ  تمـس  رـس و  فرط  زا  ات   ) دشاب رتشیب  تیم  تماق  يدنلب  زا  يرـساترس  يدنلب  تسا  بجاو  سپ  دناشوپ  یم  ار  ندب  مامت 
ات دنراذگب  رگید  فرط  يور  رب  ارنآ  فرط  کی  ناوتب  هک  دشاب  يرادـقمب  نآ  يانهپ  تسا  بجاو  و  دـنچیپ ) هب  ینامـسیر  اب  هدومن  عمج 
هس نآ  زا  کی  ره  رد  نکل  دوش  یم  ءافتکا  نآ  زا  رتمک  رادقمب  دشن  مهارف  بجاو  رادقمب  رگا  هعطق  هس  نیا  همه  رد  دوش و  هدیشوپ  ندب 

ار رتریگارف  تسا  بجاو  دریگ  یم  ارف  ار  نار  زا  یمین  ات  هک  یگنلو  دناشوپ  یم  ار  تروع  اهنت  هک  یگنل  الثم  نیب  دـش  رئاد  رما  رگا  هعطق 
 - هلءاسم 1 دوش .  یم  ءافتکا  نامهب  تسا  مهارف  شتروع  يارب  يرتاس  اهنت  تسین  مهارف  هعطق  هس  زا  کی  چیه  رگا  اما  دـننک و  لامعتـسا 

تسین زئاج  دشاب  صلاخ  مشیربا  سنج  زا  هکیا  هچراپ  اب  نینچمه  تسین و  زئاج  رارطضا  لاح  رد  یتح  یبصغ  هچراپ  اب  تیم  ندرک  نفک 
رد هکیتساجن  رادـقم  نآ  یتح  دـننک  نفک  سجن  هچراپ  رادرم و  تسوپ  اب  ار  وا  تسین  زئاج  زین  دـشاب و  لـفط  اـی  نز و  تیم  هک  دـنچره 

لـالح هکیناویح  يوم  مشپ و  اـی  تسوپ و  اـب  ار  تیم  دـسج  تسین  زئاـج  زین  تسین و  هدوشخب  نفک  رد  هدـش  هدوـشخب  راذـگزامن  ساـبل 
تـشوگ لالح  ناویح  كرک  يوم و  مشپ و  اب  اما  دـننکن و  نفک  زین  تشوگ  لالح  تسوپ  اب  بجاوطایتحاب  دـننک و  نفک  تسین  تشوگ 

زئاج زین  رارطـضا  لاح  رد  هک  ندوبن  یبصغ  زجب  رایتخا  لاحب  تسا  صوصخم  دـش  هتفگ  نفک  هراـبرد  هکیماـکحا  همه  درادـن .  لاکـشا 
هتفگ هماج  نآب  افرع  هک  دـننک  تسرد  يزیچ  تشوگ  لالح  ناویح  تسوپ  زا  رگا  هکلب  تسا  زئاج  رارطـضا  لاح  رد  نآ  ریغ  اـماو  تسین 
ندرک نفک  رما  رگا  تسین و  زئاج  رارطـضا  لاح  رد  زج  دوشن  هتفگ  رگا  دـننک و  نفک  نآاب  ار  تیم  تسا  رئاـج  زین  راـیتخا  لاـحرد  دوش 

رب مدـقم  سجن  هچراپ  اب  ندرک  نفک  لوا  هبترم  رد  نآ  ریغ  ای  تشوگ  لـالح  ناویح  تسوپ  اـی  ریرح و  اـی  سجن و  هچراـپ  نیب  دوش  رئاد 
 - هلءاسم 3 هتیم .  تسوپ  تشوگ و  مارح  ناویح  ینعی  تسا  نآ  ریغ  رب  مدـقم  نآ  تشوگ و  لالح  ناویح  تسوپ  رب  مدـقم  ریرح  ریرح و 

هکنیا هب  ای  دـنیوشب و  ار  نفک  هکنیا  هب  ای  دـنزاس  لئاز  نآ  زا  ار  تساجن  تسا  بجاو  دوش  سجن  وا  نفک  ربقرد  تیم  نداـهن  زا  لـبق  رگا 
ربق رد  نداهن  زا  دعب  رگا  نینچمه  دشاب و  هتشادن  نفک  رد  يررض  هک  تسا  رئاج  یتقو  ندیرب  هتبلا  دننک  یچیق  ار  هدش  سجن  تمسق  نآ 

مزلتـسم هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  نآ  يراوشد  دـنچره  دوب  راوشد  نفک  نتـسش  رگاو  تسا  رتـهب  ندـیرب  تروص  نیا  رد  یلو  دوـش  سجن 
مزلتـسم هک  تهج  نیا  زا  دنچره  دشابن  نکمم  ندرک  یچیق  رگا  هکنانچمه  دوش  یم  نیعتم  ندرک  یچیق  دـشاب  ربق  زا  تیم  ندروآ  نوریب 

ندروآ نوریب  هب  دشاب  فوقوم  نتـسش  هکیتروص  رد  هلب  دوش .  یم  نیعتم  نتـسش  تروصنیا  رد  دشاب  تیم  ندـب  زا  یتمـسق  ندـنام  هنهرب 
ریغ ودره  نتـسش  ندیرب و  رگا  تسین و  زئاج  تیم  ندروآ  نوریب  تروصنیا  رد  هکلب  تسین  بجاو  نتـسش  وا  تمرح  کته  ربق و  زا  تیم 

هک تسا  یئاج  رد  هفیظو  نیا  هتبلا  دـننک  ضوع  ار  نفک  تسا  بجاو  دـشاب  سرتسد  رد  رگید  كاپ  هچراپ  هک  یتروص  رد  دـشاب  نکمم 
ادـعب هچنآ  زجب  تیم  نفک  هنیزه  هلءاـسم 4 -  تسین .  زئاـج  زین  ندرک  ضوع  هنرگ  دوشن و  تیم  یتـمرح  یب  ثعاـب  نفک  ندرک  ضوع 

دراد ضرق  نآ  ربارب  شا و  هدنام  ياجب  لاوما  لباقم  رد  تیم  رگا  دوش و  یم  هتفرگ  هدنام  ياجب  تیم  زا  هکیلام  لصا  زا  دوش  یم  ءانثتـسا 
سپـس دـنراد و  یمرب  ار  جراخم  نیا  لوا  نینچمه  دـنزادرپ و  یم  ار  شیاـه  ضرق  سپـس  دـنراد و  یمرب  ار  وا  نفد  نفک و  جراـخم  لوا 

هب طوبرم  اهنت  مکح  نیا  دننک .  یم  میسقت  ار  ثرا  سپس  دنراد و  یمرب  ار  نفد  نفک و  جراخم  لوا  زین  دنزاس و  یم  یلمع  ار  شیایاصو 
تسین و مکح  نیا  لومـشم  رادـقم  نیا  رب  دـئاز  اما  دوش و  ظوفحم  شمارتحا  هک  يروطب  تسا  تیم  نءاـش  هب  قئـال  فراـعتم و  جراـخم 
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تمرح ظفح  اب  بجاو  رب  دـئاز  رادـقم  هب  تبـسن  دوش و  یم  هتـشادرب  لام  لصا  زا  نآ  فراعتم  رادـقم  هک  زیهجت  جراـخم  ریاـس  نینچمه 
نینچمه دوش و  تیم  تمرح  کته  هک  دـننک  یجرخ  مک  ردـقنآ  دـیابن  طایتحا  نیا  تیاعر  يارب  هتبلا  تسین  راوازـس  طایتحا  كرت  تیم 

لمح ار  هزانج  هکیئاهلامح  ترجا  دـننیچ و  یم  نآ  اـب  ار  ربق  هک  يرجآ  دوش و  یم  نفد  نآ  رد  هک  ینیمز  تمیق  روفاـک و  ردـس و  تسا 
دریگ یم  بحاص  یب  ياه  نیمز  رد  نفد  يارب  ضراوع  ناونعب  تموکح  هک  یلوپ  یتح  زیهجت  جراخم  ریاس  نک و  ربق  ترجا  دننک و  یم 

مالعا عرش  مکاح  الثم  دشاب  يرگید  قح  قلعتم  تیم  هدنام  ياجب  لاوما  رگا  و  دوش .  یم  هتـشادرب  لام  لصا  زا  اهنآ  همه  فراعتم  رادقم 
دـشاب هداد  ورگ  ار  یلام  تیم  اـی  و  دـشاب ) هتفرگ  رارق  شناراـکبلط  همه  قح  قلعتم  وا  لاوما  هجیتن  رد  و   ) دـشاب هدرک  ار  وا  یگتـسکشرو 

هیهت رادقم  هب  رگا  تسه و  لاکـشا  تسا  راکهدـب  هک  یتیانج  قح  رب  نآ  ندوب  مدـقم  رد  هلب  تسا .  مدـقم  زین  نآرب  نفک  جراخم  ارهاظ 
بابحتسا هلب  دنهدب ، نفک  ای  دنرخب و  نفک  وا  يارب  تسین  بجاو  ناناملسم  رب  دوش و  یم  نفد  نایرع  هتشاذگن  ياجب  دوخ  زا  یلام  نفک 

نز هکنیا  هچ  لاح  دشاب  هدوب  دـنمتورث  نز  دوخ  هک  دـنچره  تسا  وا  رهوش  هدـهعب  وا  زیهجت  جراخم  ریاس  نز و  نفک  هلءاسم 5 -  دراد . 
هچ هدرب  هچ  دشاب و  هدازآ  هچ  لقاع  هچ  دشاب و  هناوید  هکنیا  هچ  زین  دشاب و  لاس  هن  زا  رتمک  هریغـص و  هچ  دـشاب و  هدوب  هلاس )  هن   ) هریبک

تـسه لاکـشا  هطقنم  نز  رد  دـشاب و  رگنایـصع  هزـشان و  هچ  دـشاب و  هدوب  رهوش  عـیطم  هکنیا  هچ  دـشابن  هلوخدـم  هچ  دـشاب و  هلوخدـم 
ایند زا  هدماین و  رس  وا  هدع  زونه  هداد و  یعجر  قالط  ار  وا  رهوش  هکینز  رد  دشاب و  هاتوک  رایـسب  شجاودزا  تدم  هک  ینز  رد  اصوصخم 

ار وا  نفک  عربت  ناونعب  یـصخش  رگا  و  هلءاسم 6 -  تسا .  وا  رهوش  هدـعب  زین  وا  نفک  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دوشن  كرت  طاـیتحا  هتفر 
رهوش تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یتمرح  یب  نهو و  تیم  يارب  عربـت  لوبق  هک  یتروصرد  رگم  دوش  یم  طـقاس  شرهوش  هدـهع  زا  دـهدب 

ود ره  يارب  دتفیب و  قافتا  نامز  کی  رد  ود  ره  گرم  ای  دریمب و  وا  زا  لبق  ای  نز و  زا  دعب  رهوش  رگا  هلءاسم 7 -  دهدب .  ار  وا  نفک  دیاب 
شنز نفک  دشاب  ریقف  رهوش  رگا  هلءاسم 8 -  ( 1  . ) تسا وا  رـسمه  نفک  رب  مدقم  وا  دوخ  ندرک  نفک  دشابن  نفک  کی  رادقمب  زج  یلام 

دننک هبلاطم  وا  زا  ار  نفک  تمیق  دنناوت  یمن  نز  هثرو  دش  رادلوپ  نز  نفد  زا  دعب  رهوش  رگا  دوش و  یم  هداد  وا  دوخ  هدـنام  ياجب  لام  زا 
هدرب هکنآ  رگم  تسا  وا  بحاص  ندرگب  هدرب  نفک  هلب  دـنرادن  ار  نز  مکح  نفک  هنیزه  هلئـسم  رد  هقفنلا  بجاو  دارفا  ریاـس  هلءاسم 9 -  . 

 . تسا وا  رهوش  هدهعبوا  نفک  جرخ  هک  دشاب  هدرک  جاودزا  هک  دشاب  يزینک 

ندرک نفک  بادآ  نفک و  تابحتسم  رد  راتفگ 

عارذ و هس  يازارد  هب  هفاـفل  ناونعب  يرگید  هعطق  دوب  بجاو  نز  درم و  زا  کـی  ره  نفک  رد  هکیا  هعطق  هس  نآ  رب  هوـالع  تسا  بحتـسم 
دنامن و نوریب  تیم  ياهوناز  رس  ات  هرـصاخ  هنایم  زا  يزیچ  هک  يروطب  دنچیپب  تیم  نار  هب  مین  بجو و  کی  یلا  بجو  کی  يانهپ  مین و 

ریز رد  هدروآ  نوریب  تیم  ياـپ  ود  ریز  زا  ار  هچراـپ  رخآ  دننابـسچب و  مهب  ار  تیم  نار  ود  هدوـمن  زاـغآ  هرـصاخ  زا  هـک  تـسا  بحتـسم 
دـناشوپب و ار  وا  نیتروع  هک  يروـطب  دـنراذگب  تیم  نیرـس  ود  نیب  هبنپ  يرادـقم  تسا  بحتـسم  و  دـنرب .  یم  ورف  هفاـفل  یئاـهن  تمـسق 

دنسرت یم  رگا  دنهد و  رارق  هدربمان  لحم  رد  ار  هبنپ  دعب  دنراذگب  هبنپ  يور  تسا )  شوخ  يوب  یعون  هک   ) هریرذ يرادقم  تسا  بحتسم 
يارجم اب  هکلب  دننک  رپ  هبنپ  نآ  زا  يرادـقم  اب  ار  љ �م تسا  بحتـسم  دنک ) هدولآ  ار  نفک  و   ) دـیآ نوریب  تیم  طئاغ  يارجم  زا  يزیچ 

هفافل ندـیچیپ  زا  لبق  ار  اهنیا  همه  دـیآ  نوریب  نآ  زا  نآ  لاثما  سافن و  نوخ  هک  دـشاب  نآ  میب  رگا  اـصوصخم  دـننک  نینچ  زین  نز  ضیح 
وا رب  يرگید  هفاـفل  نآ  رد  شندـیچیپ  بـجاو و  يرـساترس  رد  تـیم  نداد  رارق  زا  دـعب  تـسا  بحتـسم  زین  و  دـنهد .  یم  ماـجنا  هدربماـن 

تـسا بحتـسم  و  تسا .  هدـش  تیوقت  نانز  دروم  رد  اصوصخم  موس  هفافل  بابحتـسا  هکلب  دـشاب  ینامی  درب  هکتـسا  نآ  رتهب  دـنناشوپب و 
وحن نیا  هب  دنهد  یم  رارق  تیم  هناچ  ریز  ار  نآ  فرط  ود  دـنچیپ و  هب  وا  رـس  رود  همامع  ناونع  هب  يا  هچراپ  هکنیا  نادرم  صوصخ  يارب 

ره هداد  رارق  یتسار  تمس  يور  ار  یپچ  تمس  اددجم  دریگ و  یم  رارق  پچ  تمس  کنحلا  تحت  يور  تسار  تمـس  کنحلا  تحت  هک 
هب يا  هفافل  اب  هداهن و  وا  رـس  رب  يا  هنقم  نادرم  همامع  ياج  هب  تسا  بحتـسم  ناـنز  صوصخ  رد  و  دنـشک .  یم  تیم  هنیـس  فرطب  ار  ود 
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وحن هب  ار  وا  دوش و  هیهت  یبوخ  هچراپ  زا  تیم  نفک  تسا  بحتسم  و  دننزب .  هرگ  تیم  تشپ  رد  هتـسب  ار  وا  ياه  ناتـسپ  دنب  هنیـس  ناونع 
هک هربح  ياوس  دشاب  گنر  دیفـس  هبنپ و  سنج  زا  هکنیا  دنیامن و  يرادیرخ  ههبـش  نودب  كاپ و  لام  اب  ار  نآ  هکنیا  دننک و  نفک  یبوخ 

رتهب دـشاب و  هدـناوخ  زامن  نآ  رد  ای  هتـسب و  مارحا  نآ  اب  هک  دـشاب  يا  هچراپ  هکنیا  تسا  بحتـسم  دـشاب و  گـنر  خرـس  تسا  بحتـسم 
زا کی  رهب  يرادقم  ریرذ  روفاک و  زا  تسا  بحتـسم  دنزودب و  ار  نفک  هتفرگ  نفک  ياه  هتـشرزا  دراد  نتخود  هب  جایتحا  رگا  هک  تسنآ 

( دنراذگ یم  تیم  هوقرت  يور  هک  يرت  بوچ   ) نیتدیرج رب  زین  نفک و  تاعطق  همه  هیشاح  رد  تسا  بحتسم  و  دنـشاپب .  نفک  ياه  هعطق 
وا تسین و  يدوبعم  چیه  یلاعت  هللا  زج  هکنیا  هب  دهد  یم  تداهـش  دوش ) هتـشون  شردـپ  تیم و  مان  ینعی   ( ) نالف رـسپ  ینالف  دنـسیونب ( :

بلاطیبا و نب  یلع  هکنیا  تسا و  ادخ  هداتسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  هب  دهد  یم  تداهـش  زین  و  درادن .  یکیرـش  تسا و  اتکی 
دنیوا نادئاق  تاداس و  ناماما و  مالسلا  مهیلع  يدهم  نسح و  یلع و  دمحم و  یلع و  یسوم و  رفعج و  دمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و 

طاـیتحا هب  رتـهب و  هتبلا  دنـسیونب  وا  نفک  رب  ریبـک  نشوج  ياـعد  هک  تسا  بحتـسم  زین  و  تسا .  قـح  باـقع  باوـث و  تماـیق و  هکنیا  و 
نفک زا  یطاقن  نتشون  زا  هکتسنآ  بجاو  طایتحا  دشاب و  نمیا  ندش  سجن  زا  هک  دوش  هتشون  هیـشاح  رد  اهنیا  همه  هک  تسا  نیا  رتکیدزن 

هک یـسک  يارب  زین  و  دوش .  بانتجا  تسا  اه  هتـشون  هب  یمارتحا  یب  افرع  اجنآ  رد  بلاطم  نیا  نتـشون  و  دریگیم ) رارق  نیتروع  يور   ) هک
ءوضو دـنک و  تیم  سم  لسغ  شدوخ  ندرک  نفک  زا  لبق  لـسغ و  زا  دـعب  هکتـسنآ  رتهب  دـنک  یم  نفک  ومه  دـهد و  یم  لـسغ  ار  تیم 
هتـشاد تراهط  رغـصا  ثدح  ربکا و  ثدح  زا  زین  وا  تسا  هدنهد  لسغ  زا  ریغ  هدننک  نفک  رگا  دوش و  تیم  نیفکت  لوغـشم  هاگنآ  دریگب 

 . دشاب

طونح رد  راتفگ 

لاح رد  هکیـسک  تشذـگ  البق  هک  روطنامه  نز و  هچ  دـشاب و  درم  هچ  ریبک  هچ  دـشاب و  ریغـص  تیم  هکنیا  هچ  تسا  بجاو  تیم  طونح 
ندرک طونح  زاوج  دوش و  ماجنا  شنداد  ممیت  ای  تیم و  لسغ  زا  دـعب  هکتـسنآ  طونح  طرـش  دـننکب و  دـیابن  طونح  ار  هتفر  ایند  زا  مارحا 

عـضاوم هب  ار  روفاک  هک  تسا  نیا  طونح  تیفیک  و  تسا .  رتهب  یلوا  دـنچره  تسا  يوقا  نآ  ءانثا  رد  نآ و  زا  دـعبو  نیفکت  زا  لـبق  تیم 
طایتحا هب  لـمع  نیا  هکلب  دـنلامب  زین  وا  ینیب  كون  هب  هک  تسا  بحتـسم  دـنلامب و  دـیآ  یم  نیمز  رب  هدجـس  لاـح  رد  هک  تیم  هناـگتفه 

نآ رتهب  یلو  دنلامب  زین  شیاه  ناوختسا  لصافم  هنیس و  يور  يدوگ  اهلغب و  ریز  هب  تسا  بحتسم  میئوگب  تسین  دیعب  تسا و  رت  کیدزن 
ار روفاک  ياج  طونح  رد  يرگید  شوخ  يوب  چیه  یبابحتـسا و  روتـسد  ناونعب  هن  دننک  باوث  دـیما  هب  دـننک  نینچ  دنتـساوخ  رگا  هکتـسا 

هدـشن بجاو  ینیعم  رادـقم  طونح  رد  تسین .  يروتـسد  رگید  شوخ  يوب  ندـیلام  روفاک  یبایان  ترورـض و  ماـگنه  رد  یتح  دریگ  یمن 
نآ رتلماـک  رتـهب و  یلو  تسا  هدـش  طونح  تیم  نیا  هک  دوـش  هتفگ  اـفرع  دـیآ و  لـمعب  نآ  يامـسم  هکتـسا  نیا  تسا  بجاو  هچنآ  هکلب 

مهرد و راهچ  رت  نیئاپ  مهنآ  زا  یعرـش و  لاقثم  راهچ  رت  نیئاپ  نیا  زا  دوش و  فرـصم  تیم  کی  طونح  رد  یفریـص  لاـقثم  تفه  هکتـسا 
مهارف زین  امـسم  رادقمب  یتح  دشن و  مهارف  اه  هزادنا  نیا  زا  کیچیه  رگا  تسا و  مهرد  کی  رت  نیئاپ  نآ  زا  یعرـش و  لاقثم  کی  سپس 

ءادهـشلادیس هفیرـش  تبرت  يرادـقم  اب  ار  روفاک  تیم  طونح  رد  تسا  بحتـسم  هلءاـسم 2 -  دوش .  یم  نفد  طوـنح  نودـب  تیم  تشگن 
 . دنلامن اپ  تسش  ود  ریظن  تسا  تبرت  مارتحا  اب  یفانم  هک  یعضاوم  رد  رگید  دندرک  رگا  نکل  دننک  طولخم  هیلع  هللا  تاولص 

نیتدیرج رد  راتفگ 

هچ دشاب و  ریغـص  هکنیا  هچ  لاح  دنراذگب  تیم  هارمه  رت  بوچ  هعطق  ود  هک  تسا  نیا  هدش  دـیکءات  نآ  هرابرد  هک  یئاه  تنـس  زا  یکی 
هک تسا  نآ  رتهب  يروتـسد و  تنـس  ناونعب  هن  دـنراذگب  هدـیرج  باوث  دـیما  هب  ریغـص  لـفط  دروم  رد  هتبلا  نز  هچ  دـشاب و  درم  هچ  ریبک 
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نآ رگا  رانا و  زا  دشن  رگا  دیب و  تخرد  زا  دشن  مهارف  زین  نآ  رگا  ردس و  تخرد  زا  دشن  مهارف  رگا  دشاب و  امرخ  هدـیرج  هدربمان  بوچ 
هک دنچره  دشاب  عارذ  ناوختـسا  يازارد  هب  کیره  هدـیرج  ود  نیا  هکتـسنآ  رتهب  دـنراذگب و  تسا  مهارف  هک  يرت  تخردره  زا  دـشن  زین 

فرط رد  ار  یکی  هک  تسنآ  رتهب  نآ  نداـهن  تیفیک  رد  هکناـنچمه  تسا  یفاـک  زین  غارذ  کـی  اـت  شرتشیب  بجو و  کـی  اـت  نآ  رتـمک 
هدـیرج دبـسچب و  وا  ندـب  تسوپ  هب  هک  يروطب  دریگ  رارق  دیـسر  اجره  ات  تیم  يولهپ  فرطب  شا  هلاـبند  هداـهن  تیم  هوقرت  يور  تسار 

يرساترس نهاریپ و  نیب  ارنآ  هکلب  دننابسچ  یمن  تیم  ندبب  ار  هدیرج  نیا  نکلدنراذگ  یم  وا  پچ  تمس  هوقرت  يور  وحن  نیمهب  اررگید 
 . دنهد یم  ياج 

هزانج عییشت  رد  راتفگ 

یماگ رهب  نتشگرب  نتفر و  رد  دنک  عییشت  ار  يا  هزانج  سک  ره  هک  هدمآ  ربخ  رد  تسا و  میظع  نآ  باوث  رایسب و  هزانج  عییـشت  تلیـضف 
رگا دنهد و  یم  شا  هجرد  رازه  رازه  دنک و  یم  وحم  وا  لمع  همان  زا  هئیـس  رازه  رازه  دنـسیون و  یم  شیارب  هنـسح  رازه  دراد  یم  رب  هک 

رد رگا  دـننک و  یم  ترفغم  بلط  وا  يارب  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  تعیاشم  ار  وا  هتـشرف  نویلم  دـص  دـناوخب  زامن  هزانج  نآ  رب 
ترفغم بلط  دوش  ثوعبم  شربق  زا  هک  يزور  ات  شیارب  دزاس  یم  لکوم  وا  رب  کـلم  نویلم  دـص  یلاـعت  يادـخ  دوش  رـضاح  زین  وا  نفد 

یم هدیزرمآ  شا  هتـشذگ  ناهانگ  همه  دناوخ و  دـهاوخ  زامن  وا  رب  کلم  نویلم  داتفه  اب  لیئربج  دـناوخب  زامن  یتیمرب  هک  یـسک  دـننک و 
شلزنم هب  ات  هدرک  عییشت  هک  اج  نآ  زا  مدق  رهب  نتـشگرب  ماگنه  دشاپ  هب  شربق  رب  كاخ  دننک و  شنفد  ات  دتـسیا  هب  نانچمه  رگا  دوش و 

یکی تسا )  دـنچ  عییـشت  بادآ  اما  و  دـنزادنا ( .  یم  وا  نازیم  رد  ارنآ  هک  تسا  دـحا  هوک  ینیگنـس  هب  طاریق  دراد و  رجا  یطاریق  دـسرب 
مانب  ( ) تانم ؤملا  نینم و  ؤملل  رفغا  هللا  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  هللا  یلـص  هللااب و  هللا و  مسب  دـیوگب ( : هزانج  نتفرگ  شودـب  ماگنه  هکنیا 
شود يور  رب  ار  هزانج  هکنیا  رگید  زرمایب . ) ار  نینم  ؤم  نانز  نادرم و  اـهلاراب  دتـسرفب ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ادـخ  وا  يراـیب  ادـخ و 

زا هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  دـشاب و  نیب  رد  هار  يرود  ریظن  يرذـع  هک  نآ  رگم  نآ  لاثما  ربراب و  ناویح  يـالاب  رب  هن  دـننک  لـمح  دوخ 
هدننک عییـشت  هکنیا  رگید  یکی  تسین .  مولعم  ناویح  يالاب  رب  نآ  لمح  تهارکاما  دـننامن و  مورحم  شود  يور  رب  هزانج  لمح  تلیـضف 

دراد تسا و  وا  دوـخ  دوـش  یم  لـمح  شود  يـالاب  رب  هتفر و  اـیند  زا  هک  تسوا  دوـخ  نیا  هک  دـنک  رکف  دـشاب  رکفت  عوـشخ و  لاـح  رد 
راوس دنک و  عییـشت  هدایپ  ياپ  هکنیا  رگید  یکی  هدینادرگرب .  هتفریذپ و  ار  وا  شهاوخ  یلاعت  يادخ  دینادرگرب و  ارم  هک  دنک  یم  سامتلا 

ای هکلب  دورن  هزاـنج  شیپاـشیپ  هکنیا  رگید  یکی  درادـن .  یتـهارک  تعجارم  رد  هلب  تسا ،  هورکم  رذـع  تروص  رد  زج  عییـشت  رد  ندـش 
دریگب و نودـب  بوانت  هب  ار  هزاـنج  فرط  راـهچ  هکنیا  رگید  یکیو  تسا .  رتهب  یلوا  هک  نآ  فرط  ود  رد  اـی  دـنک  تکرح  هزاـنج  بقع 

تسار شودب  ار  بقع  تسار  تمس  سپس  دریگب و  دوخ  تسار  شودب  ارنآ  هدومن  عورش  توبات  ولج  تسار  تمس  زا  هک  تسا  نآ  رتهب 
پچ شودـب  ار  توبات  ولج  پچ  تمـس  مراـهچ  تبون  رد  دـنک و  لـمح  شپچ  شودـب  ار  توباـت  رخآ  پچ  تمـس  موس  تبون  دریگب و 

دراذگب نیمز  ار  دوخ  يابع )   ) ءادر هدومن و  عییشت  هنهرب  ياپ  اب  تبیصم  بحاص  هک  تسا  نیا  هزانج  عییشت  بادآ  زا  رگید  یکی  دریگب . 
همه هک  دریگب  دوخب  یعـضو  هصالخ  دشاب و  هتـشاد  بسانت  ناگدیدغاد  تلاح  اب  هک  دشوپب  یلومعمریغ  يروط  هدیـشوپ  رگا  دشوپن و  و 

و تسا .  بعل  وهل و  ندیدنخ و  یکی  دراد : تهارک  زیچ  دنچ  هزانج  عییـشت  رد  تبیـصم .  بحاص  تسا  وا  هک  دنمهفب  ناگدـننک  عییـشت 
تیم اب  يارادم  اب  تافانم  هک  يروطب  تسا  نتفر  هار  تعرسب  یکی  و  دشابن .  تبیصم  بحاص  هک  تسا  یـسک  ءادر  نتـشاذگ  رانک  یکی 
شتآ تاهورکم  زا  رگید  یکی  دننک .  تکرح  طسوتم  روط  هب  هک  تسا  نیا  نیرتراوازـس  هکلب  دنودب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب  هتـشاد 

نودـب یئانـشور  قـلطم  روـظنم  نیا  هب  بش  رد  هکلب  دـشاب  هار  ندرک  نشور  روـظنمب  یغارچ  هـک  نآ  رگم  تـسا  هزاـنج  لاـبند  رد  ندرب 
رگم دزیخرب  تسا  هتسشن  يا  هزانج  نداد  روبع  لاح  رد  فلکم  رگا  هک  تسا  نیا  هزانج  عییـشت  تاهورکم  زا  رگید  یکی  تسا .  تهارک 

هک دنچره  دـننکن  هزانج  عییـشت  هک  تسنآ  رتهب  نانز  يارب  دزیخ و  یمرب  دوخ  ياج  زا  فلکم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  رفاک  تیم  هکنآ 
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 . دشاب هتشاد  تهارک  ناوج  نانز  يارب  ندرک  عییشت  هک  تسین  دیعب  دشاب و  نز  زین  تیم 

تیم رب  زامن  رد  راتفگ 

زامن اما  دـشاب و  قح  بهذـم  فلاخم  هک  دـنچره  دـنناوخب  زامن  ناملـسم  تیم  ره  رب  هک  یئاـفک )  بوجو  هتبلا   ) نیفلکم رب  تسا  بجاو 
مالسا هب  بستنم  هک  دنچره  هدش  شرفک  هب  مکح  ای  هتشگرب و  نید  زا  هک  یناملـسم  یتح  دشاب  هک  رفاک  مسق  ره  رفاک  هزانج  رب  ندناوخ 

مکح ناملـسم  ای  تسا  رفاک  هک  دـشابن  مولعم  دوش و  ادـیپ  نیملـسم  نیمزرـس  رد  هک  یتیم  تسین و  زئاـج  جراوخ  بصاون و  دـننام  دـشاب 
اج نآ  رد  رگا  دوش  ادـیپ  رفکلاراد  رد  هک  یلفط  اما  دریمب و  اـجنآ  رد  دوش و  ادـیپ  مالـسا  راد  رد  هک  یـسک  نینچمه  دراد و  ار  ناملـسم 

ندرک مکح  دشاب  اه  نآ  زا  هدش  تفای  نیا  هک  دور  لامتحا  دنـشاب و  اجنآ  رد  یناناملـسم  رگا  چیه و  هک  درادن  تنوکـس  یناملـسم  چیه 
هدیسر لاس  شش  نسب  رگا  ینعی  دنراد  ارنانآ  مکح  نانآ  يانز  دلو  دنچره  ناناملسم  لافطا  تسا .  لکشم  رفاک  ای  تسا  ناملـسم  هکنیاب 

نیا هتبلا  تسا  لمءات  لحم  دشاب  هدیـسرن  دـح  نیا  هب  هک  یلفط  رب  ندـناوخ  زامن  بابحتـسا  دوش و  هدـناوخ  زامن  اهنآ  هزانج  رب  دـیاب  دـنا 
بحتسم لمءات  نودب  وا  رب  ندناوخ  زامن  هدمآ  ایندب  هدرم  هکنآ  اما  دشاب و  هدمآ  ایند  هب  هدنز  هک  تسا  یلفط  رب  زامن  بابحتسا  رد  لمءات 

ای دـشاب و  هنیـس  رگا  ناسنا  ندـب  ءاضعا  زا  یـضعب  هک  میتفگ  قباس  رد  دـشاب  هدـش  هدـیمد  وا  رد  حور  تدالو  زا  لـبق  هک  دـنچره  تسین 
دراد ار  ندب  مامت  مکح  دشابن  نآ  رد  بلق  العف  هک  دنچره  دراد  رارق  نآ  رد  بلق  هک  دشاب  هنیس  زا  یتمسق  ای  هنیـس و  تمـسق  رب  لمتـشم 
لمع ود  نیا  زا  لبق  سپ  تسا  وا  ندرک  نفک  نداد و  لسغ  زا  دـعب  تیم  رب  ندـناوخ  زامن  تقو  هلءاسم 1 -  دناوخ .  زامن  نآ  رب  دـیاب  هک 
طقاس زامن  زین  نفد  رذـعت  اب  هکنانچمه  دوش  یمن  طقاس  زامن  دوب  رذـعتم  تیم  نفک  لسغ و  هچناـنچ  تسین و  یفاـک  وا  رب  ندـناوخ  زاـمن 
زاـمن ندرک  نفد  هن  ندرک و  نفک  هن  تسا و  نکمم  وا  نداد  لـسغ  هن  هدـش  ادـیپ  ناـبایب  رد  هـک  یتـیم  رب  تـسا  بـجاو  سپ  ددرگ  یمن 

دوـش و یم  طـقاس  تسا  نکمم  ریغ  هـک  شیرادـقم  ره  تاـبجاو  زا  هـکنیا  مـالک  لـصاح  ددرگ و  راذـگاو  دوـخ  لاـحب  دوـش و  هدـناوخ 
ندـناوخ زاـمن  سپ  دـشاب  نم  ؤم  هکنیا  تیم  رب  راذـگ  زاـمن  رد  تسا  ربتعم  هلءاسم 2 -  دـنام .  یم  تباـث  تسا  نکمم  هک  شیرادـقمره 

ربتعم غولب  دح  نتـشاد  راذگ  زامن  رد  هک  تسا  نیا  يوقا  رفاک و  ندناوخ  زامن  هب  دسر  هچ  ات  تسین  یفاک  هعیـش  تیم  رب  بهذم  فلاخم 
تسا و لمءات  هن  ای  تسه  غلاب  نیفلکم  زامن  زا  یفاک  هکنیا  رد  نکل  تسا  حیحـص  هزانج  رب  زیمم  یکدوک  ندناوخ  زامن  نیاربانب  تسین و 

نیا تسا و  حیحـص  دشاب  درم  تیم  هک  دنچره  تیم  هزانج  رب  نز  ندناوخ  زامن  هکلب  دشاب  درم  امتح  هک  تسین  ربتعم  راذـگ  زامن  نیا  رد 
رتکیدزن طایتحا  هب  نیا  هکلب  دنـشاب  نانز  رب  مدـقم  نانآ  نادرم  دوجو  اب  هکتـسنآ  راوازـس  نکل  تسین و  نادرم  ندوبن  هب  طورـشم  تحص 

هب مدرم  همه  زا  رتراوازـس  تیم  زیهجت  لامعا  ریاس  دننام  هکنیا  الا  تسا  یئافک  بجاو  دـنچره  تیم  رب  ندـناوخ  زامن  هلءاسم 3 -  تسا . 
ای دنک و  زامن  شتیم  هزانج  رب  شدوخ  تساوخ  یـسک  نینچ  رگا  سپ  درب ، یم  ثرا  وا  زا  هک  تسا  تیم  دـنواشیوخ  نیرتکیدزن  راک  نیا 

يوقا دـناوخ  یم  وا  ریغ  هک  يزامن  تحـص  رد  وا  نذا  طارتشا  هکلب  دـنوش  وا  محازم  تسین  زئاج  دـیامن  نیعم  راـک  نیا  يارب  ار  یـصخش 
زین یـصو  دهدب و  نذا  یلو  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  دراذگب  زامن  نم  رب  نیعم  صخـش  نالف  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگاو  تسا . 
نیا رد  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  دوـش و  راذـگرب  تعاـمجب  هک  تیم  زاـمن  رد  تسا  بحتـسم  هلءاـسم 4 -  دریگب .  هزاـجا  وا  زا 
هکلب دـشاب  هدوب  هچ  هچ و  لداـع و  تیم  زاـمن  رد  ماـما  ینعی  دوـش  تیاـعر  تسا  ربـتعم  تعاـمج  ماـما  رد  هک  يروـما  همه  زین  تعاـمج 
ندوبن طورـشم  هک  دـنچره  دوش  تیاعر  زین  زامن  نیا  رد  نآ  لاثما  لئاح و  ندوبن  لیبق  زا  تعامج  طئارـش  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

دایز و هلـصاف  اب  سپ  دراد  تلاخد  تعامج  قدص  رد  هک  يرادـقم  نآ  رگم  تسین  دـیعب  تعامج  طئارـش  تماما و  طئارـش  هب  تیم  زامن 
دـشک یمن  ار  مومءام  زوج  يرکذ  چیه  رد  ماما  تیم  زامن  رد  تسین و  حیحـص  تعامج  ناراذگرامن  نیب  راوید  نوچ  تفلک  لئاح  دوجو 

یـصاخشا نامز  کی  رد  تیم و  کی  رب  هک  تسا  زئاج  هلءاسم 5 -  دیوگب .  ار  اهنآ  ياه  هلابند  تاریبکت و  دـیاب  شدوخ  زین  مومءام  سپ 
هدشن غارف  وا  رب  زامن  زا  یـسک  هک  مادام  دوش و  هدناوخ  زامن  وا  رب  تبون  دـنچ  تسا  زئاج  زین  تعامجب  هکلب  دـنناوخب  يدارف  زامن  ددـعتم 
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دیاب نارگید  دیدرگ ) ماجنا  یئافک  بجاو  فیلکت  و   ) دش غراف  یکی  رگا  اما  دـننک و  بوجو  دـصق  دـنناوت  یم  ناراذـگ  زامن  زا  کی  ره 
رد هک  تسا  زئاج  مومءام  يارب  هلءاسم 6 -  دحاو .  یتعامج  رد  ددعتم  ناراذگزامن  رد  تسا  نینچمه  دـننک و  تبرق  ای  بابحتـسا و  تین 
رد هک  تیم  اب  تاذاحم  زا  زین  دشاب و  شزامن  هب  رـضم  هک  دشابن  رود  يردقب  هزانج  زا  هک  یطرـشب  نکل  دنک  يدارف  دصق  تیم  زامن  نیب 

 . ددرگن جراخ  تسا  ربتعم  يدارف  لاح  رد  زامن  نیا 

تیم زامن  تیفیک  رد  راتفگ 

مهیلع هللا  تاولـص  وا  مارگ  لآ  ربمغیپ و  رب  مودریبکت  زا  دـعب  دوش و  یم  هتفگ  نیتداهـش  لوا  ریبـکت  زا  دـعب  تسا  ریبـکت  جـنپ  تیم  زاـمن 
ریبکت هاگنآ  دـنک ، یم  اعد  ار  تیم  مراهچ  ریبکت  زادـعب  دـنک و  یم  اعد  ار  نم  ؤم  نانز  نادرم و  موس  ریبکت  زادـعب  دتـسرف و  یم  تاولص 

یتئارق و يا و  هماـقا  ناذا و  زاـمن  نیا  رد  هیقت و  لاـح  رد  رگم  تسین  زئاـج  ریبکت  جـنپ  زا  رتمک  دوش و  یم  جراـخ  زاـمن  زا  هتفگ  ار  مجنپ 
لوا ریبکت  زا  دـعب  هک  تسا  یفاک  سپ  تسا ،  یفاک  نآ  يامـسم  هناگراهچ  ياـهاعد  رد  تسین و  یمالـس  دهـشت و  يدوجـس و  عوکر و 
دعب و  دمحم ) لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا  دیوگب ( : مود  ریبکت  زا  دعب  و  هللا )  لوسر  دمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دیوگب ( :

ریبکت سپـس  و  تیملا )  اذـهل  رفغا  مهللا  دـیوگب ( : مراـهچ  ریبکت  زادـعب  و  تاـنم )  ؤملا  نینم و  ؤملل  رفغا  مهللا  دـیوگب ( : موس  ریبکت  زا 
ادحاو اهلا  هل  کیرشال  هدحو  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دیوگب ( : لوا  ریبکت  زا  دعب  هکتـسنآ  شرتهب  اما  و  دوش .  فرـصنم  دیوگب و  ار  مجنپ 
هرهظیل قحلا  نید  يدهلاب و  هلـسرا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  ادلوال و  ۀبحاص و  ذختی  مل  مل  ادبا  امئاد  امویق  ایح  ادرف  ادمـص  ادـحا 

لآ دـمحم و  یلع  كراـب  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  دـیوگب ( : مود  ریبکت  زا  دـعب  نوکرـشملا و  هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع 
ءایبنالا عیمج  یلع  لص  دمحم و  دیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تمحرت  تکراب و  تیلص و  ام  لصفا  دمحم  لآ  ادمحم و  محراو 

عبات تاومالا  مهنم و  ءایحالا  تاملـسملا  نیملـسملا و  تانم و  ؤملا  نینم و  ؤملل  رفغا  مهللا  دیوگب ( : موس  ریبکت  زا  دعب  و  نیلـسرملا . )  و 
نبا كدبع و  انما  دق  یجـسملا  اذه  نا  مهللا  دیوگب ( : مراهچریبکت  زا  دـعب  و  ریدـق . ) یـش ء  لک  یلع  کنا  تاریخلاب  مهنیب  اننیب و  مهللا 

هباذـع نع  ینغ  تنا  کتمحر و  یلا  جاتحا  دـق  کـیلا و  هحور  تضبق  کـنا  مهللا  هب  لوزنم  ریخ  تنا  کـب و  لزن  کـتما  نبا  كدـبع و 
مهللا هل  انلرفغا و  هئائیس و  نع  زواجتف  ائیسم  ناک  نا  هناسحا و  یف  دزف  انسحم  ناک  نا  مهللا  انم  هب  ملعا  تنا  اریخالا و  هنم  ملعتال  انا  مهللا 
مهللا نیملاعلا  هلا  ای  انتیفوت  اذا  انمحرا  هنیب و  فرع  کـیبن و  هب  هقحلا  مهللا  هصغبی  هنم و  اربتی  نمم  هدـعبا  هبحی و  هـالوتی و  نم  عم  هرـشحا 

ای کـتمحرب  اـنایا  همحرا و  نیرهاـطلا و  هلآ  دـمحم و  ءاـقفر  نم  هلعجا  نیرباـغلا و  یف  هبقع  یلع  فلخا  نییلع و  یلعا  یف  كدـنع  هبتکا 
و ةاجـسملا )  هذـه  دـیوگب ( : یجـسملا )  اذـه  هملک (  ياجب  دـیاب  دـشاب  نز  تیم  رگا  و  كوفع .  كوفع  كوفع  مهللا  نیمحارلا  محرا 

اهاعد نیا  رد  هک  یئاهریمـض  همه  و  کتما )  ۀنبا  كدبع و  ۀـبنا  کتما و  دـیوگب : کتما )  نبا  كدـبع و  نبا  كدـبع و  تاملک (  ياجب 
مهللا دیوگب ( : هکنیابدنک  اعد  زین  وا  ردام  ردپ و  هب  مراهچ  ریبکت  رد  تسا  لفط  تیم  رگا  دنک و  لیدبت  تن  ؤم  ریمـضب  دوب  هدمآ  رکذـم 
رکذم اما  ثن  ؤم  مه  دروایب و  رکذم  ياهریمض  دناوت  یم  مه  نز  درم و  زا  کی  ره  رد  هلءاسم 1 -  ارجا .  اطرف و  افلس و  انلو  هیوبال  هلعجا 
تـسا هزانج )  هملک ( :  اهنآ  عجرم  هکنیا  رابتعاب  ثن  ؤماما  تسا و  صخـش )  هملک (  ای  و  تیم )  هملک (  رئامـض  نآ  عجرم  هکنیا  راـبتعاب 

اب راب  کی  دوش  هدـناوخ  ءاعد  راب  ود  تسین  مزال  رگید  دوش و  یم  ناسآ  فیلکت  نز  ای  تسا و  درم  تیم  تسین  مولعم  هک  یئاج  رد  سپ 
هکتـسنآ بجاو  طایتحا  رتشیب  رتمک و  نیب  دنک  کش  تسا  ریبکت  ددـع  رد  رگا  هلءاسم 2 -  ثن .  ؤم  رئامـض  اب  رگید  راب  رکذـم و  رئامض 

یموس ای  تسا  یمود  متفگ  هکیریبکت  نیا  دـنک  کش  رگا  الثم  دـناوخب  ءاجر  ناونعب  ار  اـهاعد  ار و  رثکا  مه  درواـیب و  ار  لـقا  هفیظو  مه 
ؤم اددجم  دیوگب و  ریبکت  هاگنآ  دنک  اعد  زین  تانم  ؤم  نینم و  ؤم  هب  دناوخب و  ار  مالسلا  ةالصلا و  مهیلع  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولص  تسا 
دوش فرصنم  دیوگب و  ار  رخآ  ریبکت  هاگنآ  دنک  اعد  ار  تیم  دیوگب و  رگید  ریبکت  دنک و  اعد  زین  ار  تیم  دنک و  اعد  ار  تانم  ؤم  نینم و 

.
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تیم زامن  طیارشرد  راتفگ 

یسک هچ  هب  دشاب  مولعم  ینعی  دشابن  مهبم  هک  دنک  صخـشم  يروطب  تین  رد  ار  تیم  دوش و  ماجنا  تبرق  دصق  اب  تیم  زامن  تسا  بجاو 
زامن هکنیا  تسا  بجاو  زین  دناوخ و  یم  زامن  وا  هب  تعامج  ماما  هک  ار  یتیم  ای  ار و  رـضاح  دنک  دـصق  هکنیا  هب  دـنچره  دـناوخ  یم  زامن 

هک تسا  یـسک  اـی  تعاـمج و  ماـما  هب  طوبرم  هفیظو  نیا  هتبلا  دـشاب  هدـیباوخ  تشپ  هب  وا  يولج  تیم  دـشاب و  هداتـسیا  هلبق  هب  ور  راذـگ 
اهنت دـشاب  دـناوت  یمن  اهنآ  يوربور  تیم  دنـشاب و  فص  فرط  ود  رد  هک  ینیمومءام  اـما  دـناوخ و  یم  زاـمن  تیم  رب  یئاـهنت  هب  يدارف و 
راذگ زامن  تسار  تمس  رد  تیم  رس  هک  نیا  رگید  طرش  دنا .  هداتسیا  تیم  يوربور  هکیناسک  هب  دنشاب  لصتم  نیمومءام  نآ  تسا  یفاک 
زامن هک  دنکن  قدص  افرع  هکیروطبدشابن  راوید  هدرپ و  لیبق  زا  یلئاح  راذگزامن  تیم و  نیب  هکنیا  و  دریگ .  رارق  پچ  تمس  رد  وا  ياپو 

 . دریگ یم  رارق  راذـگزامن  ربارب  رد  توبات  نوچ  درادـن  بیع  تسا  توبات  لخاد  رد  هک  یتیم  رب  ندـناوخ  زامن  نیاربانب  تسا  تیم  نآ  رب 
رگم هداتـسیان  تیم  نآ  رـس  يالاب  رب  صخـش  نیا  دـنیوگب  افرع  هکیروطب  دـشابن  داـیز  هلـصاف  راذـگ  زاـمن  تیم و  نیب  هکنیا  رگید  طرش 
رگید طرـش  درادـن .  یبیع  فوفـص  لاصتا  تروص  رد  هک  تسا  رایـسب  تیم  اب  شا  هلـصاف  هداتـسیا و  زامن  رخآ  فوفـص  رد  هکیمومءام 

هتفرگن رارق  يدوگ  رد  يرگید  يدـنلب و  رد  یکی  دـشابن و  هتفرگ  رارق  هزانج  هک  یلحم  زا  رت  نیئاپ  رتدـنلب و  دایز  راذـگزامن  لحم  هکنیا 
رگم دشاب .  يو  طونح  ندرک و  نفک  نداد و  لسغ  زا  دعب  تیم  زامن  هکنیا  رگید  طرـش  درادن .  یبیع  رـصتخم  یتسپ  يدنلب و  اما  دشاب و 
نفک لسغ و  نودب  هک  تسین  نکمم  شندرک  نفک  نداد و  لسغ  هکیـسک  ای  دیهـش و  دننام  تسا  طقاس  وا  زا  نفک  لسغ و  هک  یتیم  نآ 

زا لبق  ار  شتروع  دیاب  دشاب  نکمم  رگا  درادن  نفک  الصا  رگا  دشاب و  ةروعلاروتسم  تیم  هکنیا  رگید  طرش  دوش .  یم  هدناوخ  زامن  وا  رب 
دـنناباوخب و تشپ  هب  شدـحل  رد  ار  وا  دـننکب و  ار  وا  ربـق  دـشابن  نکمم  رگاو  دـنناوخب  زاـمن  وا  رب  هاـگ  نآ  دـنناشوپب و  ربـق  رد  شنداـهن 
 . دننک رپ  ار  شربق  هدومن  هلبق  فرطب  ار  وا  يور  زامن  زا  دعب  دنناوخب و  وا  رب  ار  زامن  دنناشوپب و  كاخ  ای  گنس  ای  تشخ و  اب  ار  شتروع 

ربتعم دوجـس  عوکر و  ياراد  ياهزامن  رد  هک  یعناوم  كرت  طورـش و  رئاـس  زین  ثبخ و  ثدـح و  زا  تراـهط  تیم  زاـمن  رد  هلءاسم 1 - 
هچنآ هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکلبدوشن  كرت  ود  نآ  درومرد  طاـیتحا  دـیاب  هک  نتفگ  نخـس  ههقهق و  زجب  تسین  ربتعم  تسا 
زامن تیم  رب  هلبق  هب  ور  تسین  نکمم  هجو  چـیهب  رگا  هلءاسم 2 -  دوش .  تیاعر  زین  زامن  نیا  رد  تسا  بجاو  اهزامن  رئاـس  رد  شتاـعارم 

تروص رد  هکیئاه  هناشن  یتح  زین  هدوبن و  هلبق  هب  ملع  لیصحت  هب  یهار  هدوب و  هبتـشم  هلبق  تهج  رگا  دوش و  یم  طقاس  هلبق  دوش  هدناوخ 
دوبن نکمم  زین  نیا  رگا  تسا و  نومظم  شندوب  هلبق  هک  دوش  یم  هدـناوخ  زامن  یفرطب  دوبن  راک  رد  دوش  یم  هعجارم  اهنآ  هب  ملع  نادـقف 

هک مه  یـسک  دناوخب و  زامن  هداتـسیا  دناوتن  تیم  رب  راذگزامن  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  هدـناوخ  تیم  رب  فرط  راهچ  رد  زامن  راهچ  دـیاب 
رب ندناوخ  زامن  تسه  یسک  نینچ  رگا  دوش و  هدناوخ  زامن  تیم  رب  هتسشن  دیاب  دشاب  هتـشادن  دوجو  دشاب  هداتـسیا  ندناوخ  زامن  رب  رداق 

نایصع مایق  زا  نکمتم  یصخش  رگا  نکل  تسین  یفاک  مایق  زا  زجاع  صخـش  زامن  تروص  نیا  رد  دوش و  یم  ینیع  بجاو  وا  رب  تیم  نآ 
نکمتم رگا  اما  دـناوخب و  زامن  تیم  رب  هتـسشن  هدومن  مایق  دوخ  هفیظو  هب  دـیاب  زجاـع  تقو  نآ  دـهدن  ماـجنا  ار  دوخ  ینیع  هفیظو  دـنک و 

تیم رب  ار  زامن  هرابود  نکمتم  هکتـسا  نآ  طایتحا  دوش  ادیپ  ینکمتم  نفد  زا  لبق  نآ و  زا  سپ  دناوخب  هتـسکش  زامن  زجاع  دـشاب و  هدوبن 
ینکمتم چیه  هک  هدوب  دقتعم  زجاع  هکیتروص  رد  هکلب  تسین  هجو  زا  یلاخ  دوب  هدناوخ  زجاع  هکیزامن  نامه  تیافک  هک  دنچره  دناوخب 

زامن ندوبن  یفاک  هتـشاد  دوجو  نکمتم  دناوخ  یم  زامن  زجاع  هک  يا  هظحل  نامه  رد  هدوبن و  نینچ  هک  دوش  یم  مولعم  دعب  درادـن  دوجو 
هدش و زامن  لخاد  دناوت  یم  تسا  تیم  زامن  ندناوخ  لاح  رد  ماما  هک  دنیب  یم  دسر و  یم  هار  زا  هکیسک  هلءاسم 4 -  تسا .  يوقا  زجاع 

یم ار  دوخ  ریبکت  نیموس  ماما  یتقو  دـیوگ و  یم  ار  نیتداهـش  هداد  رارق  دوخ  ریبکت  نیلوا  ار  دوخ  زامن  لوا  نک و  تعباتم  ار  وا  تاریبکت 
زا ماما  نوچ  دتـسرف و  یم  تاولـص  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  هداد  رارق  دوخ  مودریبکت  ار  نآ  دـیوگ و  یم  ریبکت  يو  اب  وا  دـیوگ 

رگا ار و  نآ  ففخم  دـنچره  دـناوخ  یم  زین  ار  شیاـهاعد  تسناوت  رگا  دـیوگ و  یم  ار  تاریبکت  هیقب  دوخ  وا  دوش  یم  غراـف  دوخ  زاـمن 
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یم ءافتکا  اعد  نودب  مه و  رس  تشپ  ریبکت  جنپ  نتفگب  هداتـسیا  هک  اج  نامه  رد  دنک  مامت  اعد  اب  ار  شزامن  هک  دندادن  تلهم  ار  وا  مدرم 
دنهد شماجنا  حیحـص  روطب  نانآ  زا  یـضعب  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  طقاس  نیفلکم  زا  هدشن  ماجنا  هک  مادام  تیم  زامن  هلءاسم 5 -  دنک . 

رب دراذگ  یم  ار  انب  هن  ای  دنا  هدناوخ  زامن  تیم  نیا  رب  ناناملـسم  ایآ  هک  دـنک  کش  فلکم  رگا  دوش و  یم  طقاس  هیقب  زا  تروص  نیا  رد 
دنا هدناوخ  حیحـص  هک  دراد  کش  یلو  دنا  هدناوخ  وا  هب  زامن  هکنیا  هب  دراد  ملع  رگا  دناوخ و  یم  وا  هب  زامن  هدشن و  هدـناوخ  زامن  هکنیا 

هک دنچره  دـناوخب  ار  وارب  زامن  هک  تسا  بجاو  هدوب  لطاب  نانآ  زامن  هک  دراد  نیقی  رگا  دـنک و  یم  تحـص  رب  لمح  ار  اهنآ  لمع  هن  ای 
فلتخم داهتجا  بسحب  ثحب  دروم  فلکم  اب  لوا  راذـگ  زامن  رگا  هلب  هدوب  حیحـص  شزامن  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  لوا  راذـگ  زاـمن 

دنک یم  دیلقت  رگید  یسک  زا  ثحب  دروم  فلکم  دناد و  یم  حیحص  هدناوخ  وا  هک  ار  يزامن  هک  دنک  یم  دیلقت  یـسک  زا  یلوا  ای  دشاب و 
كرت وا  رب  زامن  ندـناوخ  هب  طایتحا  تهج  نیمهب  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  یلوا  زامن  هب  افتکا  اجنیا  رد  دـناد  یم  لـطاب  ار  زاـمن  نآ  هک 

وا رب  زامن  يرذـع  رطاخ  هب  ای  دوش  شومارف  رگا  هلب  نفد  زا  دـعب  هن  دوش  ماجنا  وا  نفد  زا  لبق  تیم  زاـمن  تسا  بجاو  هلءاسم 6 -  دوشن . 
وا ربق  شبن  دوش و  هدراذگ  زامن  وا  ربق  رب  دیاب  ریزگان  هدوب  دساف  هک  دوش  مولعم  نفد  زا  دـعب  دـنا  هدـناوخ  رگا  ای  دـشاب و  هدـشن  هدـناوخ 

یـشالتم تیم  هکینامز  ات  زامن  نیا  دوش و  تاعارم  هریغ  ندوب و  هلبق  هب  ور  ینعی  نآ  طئارـش  دـیاب  وا  ربق  رب  ندـناوخ  زامن  رد  تسین  زئاـج 
هدرکن كرد  وا  نفد  زا  لبق  ار  تیم  زامن  یـسک  ره  يارب  ربق  رب  ندناوخ  زامن  هکلب  دراد  تقو  تسا  قداص  وا  رب  تیم  مسا  زونه  هدـشن و 

زئاج تیم  کی  رب  زاـمن  رارکت  هلءاسم 7 -  تسا .  نآ  كرت  طایتحا  زور  هنابـش  کی  نتـشذگ  زا  دـعب  تسا و  زئاج  يزور  هنابـش  کی  ات 
ار يا  هزاـنج  زاـمن  تقو  رد  رگا  هلءاسم 8 -  دـشاب .  بقاـنم  لـئاضف و  ياراد  فیرـش و  یـصخش  تیم  هکنیا  رگم  تهارک  اـب  یلو  تسا 

نیب رد  نتفای  تنوفع  سرت  دشاب و  عیـسو  تیم  زامن  تقو  هک  انعم  نیا  هب  دـشابن  هزانج  رب  زامن  محازم  بجاو  زامن  هکیتروص  رد  دـنروایب 
تقو اب  محازم  رگا  تسا و  رتهب  تیم  زامن  نتـشاد  مدقم  ضرف  نیا  رد  هتبلا  دـناوخب  رتولج  تساوخ  ار  کیره  تسا  ریخم  فلکم  دـشابن 

میب تیم  زامن  ریخءات  رد  هکیـضرف  رد  هیموی و  زامن  تقو  تعـسو  رد  تسا و  لمءات  لاکـشا و  يرگید  رب  یکی  حیجرت  رد  دـشاب  تلیـضف 
تـسا بجاو  هزانج  داسف  زا  ینمیا  هیموی و  زامن  تقو  یگنت  رد  هکنانچ  مه  دـناوخب  زامن  تیم  رب  لوا  تسا  بجاو  دور  یم  نفعت  داسف و 

داسف زا  یهجوب  تسا  نکمم  رگا  تسا  گنت  زامن  تقو  مه  تسا و  هزانج  داسف  میب  مه  هکیـضرف  رد  اما  و  دوش .  هدناوخ  هیموی  زامن  لوا 
دیاب دـنناوخب  وا  ربق  رب  ار  تیم  زامن  سپـس  دـنناوخب و  تقو  رد  ار  هیموی  زامن  دـننک و  شنفد  زامن  زا  لبق  هکنیاب  ول  دوش و  يریگولج  نآ 

هیموی و زامن  مدقت  زین  يوقا  اجنیا  رد  دوش  یم  ءاضق  زامن  دننک  نفد  ار  وا  دنهاوخب  ات  الثم  تسین و  نکمم  رگا  دـننکب و  ار  راک  نیا  امتح 
هدـناوخ لقتـسم  يزامن  اه  نآ  زا  کی  رهب  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش  رـضاح  هزانج  دـنچ  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  نآ  بجاو  لـقا  هب  ءاـفتکا 

همه رب  زامن  کی  هک  تسه  مه  زئاج  یلو  دـشابن  نیب  رد  شزامن  ریخءاـت  رثا  رد  اـهنآ  زا  یکی  داـسف  میب  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هتبلا  دوش 
ياعد رد  هاگنآ  دنـشاب  وا  يذاحم  ممه  هکیوحن  هب  دنهد  یم  رارق  راذگ  زامن  يور  شیپ  رد  ار  همه  هک  قیرط  نیا  هب  دوش  هدـناوخ  اه  نآ 

ود رگا  عمج و  هغیـصب  ار  ترابع  دشاب  هزانج  هس  زا  رتشیب  هس و  رگا  دشاب  اهنآ  بسانم  هک  دنروآ  یم  یترابع  مراهچ  ریبکترد  اهنآ  يارب 
دشاب درم  مه  رگا  دننک و  یم  ءادا  ثن  ؤم  هغیص  هب  دنشاب  نز  رگا  ورکذم  هغیصب  دنشاب  درم  همه  رگا  دنروآ  یم  هینثت  هغیص  هب  دنـشاب  رفن 

زا دعب  الثم  تیم  کی  رب  زامن  ءانثا  رد  رگا  هلءاسم 10 -  دنروآ .  یم  رکذم  هزانج  رابتعا  هب  ثن و  ؤم  هزانج  رابتعا  هب  ار  رئامـض  نز  مه  و 
ریبکت هجیتن  رد  دنهد و  تکرـش  زین  ار  مود  هزانج  لوا  هزانج  رب  مراهچ  موس و  مود و  ریبکت  رد  تسا  زئاج  دـنروایب  رگید  یتیم  لوا  ریبکت 

تاریبکت یتقو  هاـگنآ  ساـیق  نیمهب  مود و  هزاـنج  مود  ریبکت  لوا  هزاـنج  موس  ریبـکت  دوش و  یم  مود  هزاـنج  لوا  ریبـکت  لوا  هزاـنج  مود 
ریبکت زا  دعب  دناوخ و  یم  ار  ریبکت  نآ  هب  صتخم  رکذ  يریبکت  ره  زا  دعب  دـنروآ و  یم  ار  مود  هزانج  تاریبکت  هیقب  دـش  مامت  لوا  هزانج 

هزانج لوا  ریبکت  نیتداهـش  مه  لوا  هزانج  مود  ریبکت  زا  دعب  میدرک  هکیـضرف  رد  هک  انعم  نیا  هب  دنک  یم  عمج  ياعد  ودره  نیب  كرتشم 
 . رخآ هب  ات  قیرط  نیمه  هب  تسا و  وا  هزانج  مود  ریبکت  رکذ  هک  ار  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  مه  دناوخ و  یم  ار  مود 
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تیم رب  زامن  بادآ  رد  راتفگ 

ياهزامن رد  هماقا  هلزنم  هب  نیا  هک  ةالـصلا )  ةالـصلا  ةالـصلا  دـنیوگب (  زامن  زا  لبق  هکنیا  لوا  تسا  بحتـسم  زیچ  دـنچ  تیم  رب  زامن  رد 
ثدـح زا  تراـهط  راذـگزامن  هک  نیا  مود  تسا .  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  روتـسد  هب  لـمع  ناونعب  هن  باوث  دـیما  هب  نآ  نتفگ  تسا و  هیموی 

زامن نیا  صوصخ  رد  دنک و  ممیت  لسغ  وضو و  ياج  هب  ای  دنک  لسغ  تسا  بنج  رگا  دریگب و  وضو  درادن  ءوضو  رگا  ینعی  دشاب  هتشاد 
رد تیم  رب  زامن  توف  میب  هک  مه  هک  یتروص  رد  هکلب  دـشاب  هتـشاد  توف  فوخ  هکیتروص  رد  هتبلا  بآ  دوجو  اـب  یتح  تسا  زئاـج  ممیت 

هتخادنا نوریب  ار  نآ  لیـس  هلزلز و  ای  دوش و  هدروآ  نوریب  ربق  زا  نفد  زا  دعب  هکیا  هدرم  هزانج  لقن  اما  و  تسا .  زیاج  ممیت  زاب  دـشابن  نیب 
دنهاوخب رگا  اما  تسین و  زئاج  دنهد  لقن  هفرشم  هدهاشم  ریغب  دنهاوخب  هکیتروص  رد  دشاب  ربق  شبن  مزلتسم  رگا  اما  درادن و  لاکشا  دشاب 

دننک یمن  نفد  فراعتم  روطب  دنراذگ و  یم  تناما  ار  هزانج  اه  یضعب  هکنیا  و  تسا .  لاکشا  لمءات و  لحم  دنهد  لقن  هفرـشم  دهاشم  هب 
تیم رب  اهنت  هک  یسک  ای  ماما و  هکنیا  موس  تسین .  زئاج  تسین  ربق  شبن  راکنیا  هک  نیا  مهوت  هب  دبای  لاقتنا  هفرشم  دهاشم  زا  یکیبادعب  ات 

هچ ثن  ؤم  قلطم  هکلب  نز و  تیم  رد  اما  دشاب و  هچب  رـسپ  دنچره  دتـسیا  هب  رکذم  قلطم  هکلب  درم  تیم  ندب  طسو  ربارب  دـناوخ  یم  زامن 
شفک نتشاد  اب  تیم  زامن  هکلب  دنکب  ار  دوخ  شفک  هکنیا  مراهچ  دتـسیا .  هب  وا  هنیـس  يوربور  تسا  بحتـسم  هچب  رتخد  هچ  دشاب و  نز 

زا یلاخ  هنهرب  ياپ  هک  دـنچره  درادـن  تهارک  باروج  همکچ و  اـما  تسا  نآ  لاـثما  لـعن و  شفک  زا  روظنم  هتبلا  دراد و  تهارک  اـپ  رد 
باختنا مشـش  لوا .  ریبکت  نتفگ  اصوصخ  اـهریبکت و  نتفگ  ماـگنه  اـه  تسد  ندرک  دـنلب  مجنپ  ماـما .  يارب  اـصوصخم  تسین  ناـحجر 

هکنیا متفه  هدـشن .  تباث  عرـش  رظن  زا  شناحجر  تسا و  یلقع  باختنا  نیا  ناحجر  تسا و  هداـمآ  تیم  زاـمن  يرازگرب  يارب  هک  یلحم 
 . دننک رازگرب  تعامج  اب  ار  تیم  زامن  هک  نآ  متشه  درادن .  یتهارک  نآ  رد  هک  مارحلادجسم  رگم  دوشن  ماجنا  دجاسم  رد  تیم  زامن 

تاوما نفد  نوماریپ  راتفگ 

دننک نفد  ار  وا  تسا  یناملسم  هب  موکحم  نیملسم )  لافطا  دننام   ) هک یتیم  ره  ناملسم و  تیم  هک  تسا  یئافک  بجاو  نیملسم  مومع  رب 
دوش ناهنپ  ات  دننک  انب  وا  يور  هداهن و  نیمز  يور  ار  وا  هکنیا  اما  دـنزاس و  ناهنپ  نیمز  زا  یلادوگ  رد  ار  وا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نفد  و 

رد وا  نفد  رب  تردق  هکنآ  رگم  دشاب  ینهآ  ای  یگنـس و  توبات  هک  دنچره  دـنراذگب  توبات  رد  ار  وا  تسین  زئاج  نینچ  مه  تسین و  زئاج 
اب ای  لگ و  گنس و  زا  يا  هچقودنـص  هک  تسا  یفاک  دشاب  نکمم  ریغ  شندوب  یگنـس  رطاخب  نیمز  ندنک  رگا  هلب  دنـشاب ، هتـشادن  نیمز 

ناهنپ ار  وا  ندرک  ناهنپ  ءاحنا  زا  وحن  رهب  ای  دـنراذگب و  نآ  ریغ  ای  گنـس  زا  یتوباـت  رد  ار  وا  اـی  هتخاـس  نآ  يور  رب  یئاـنب  چـگ  رجآ و 
نفعتم دسرن و  تیم  هب  یبیـسآ  لاح  نیع  رد  دنزاس و  لقتنم  تسا  نکمم  شندـنک  هک  يا  هطقن  هب  ار  هزانج  تسا  نکمم  رگا  و  دـنزاس . 

نفعت يوب  زا  ار  اه  ناسنا  ناگدنرد و  زا  ار  تیم  هک  دشاب  يدحب  ربق  يدوگ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دننکب و  ار  راک  نیا  تسا  بجاو  دوشن 
ولو تسا  يوقا  تنوفع  راشتنا  زا  هدنرد و  زا  تینما  تروص  رد  نیمز  رد  وا  ندرک  یفخم  فرص  ندوب  یفاک  هک  دنچره  دنک  ظفح  تیم 

هک دنزاسب  یئانب  وا  ربق  يور  دنهاوخیم  هک  دشاب  نآ  رطاخب  ای  دشاب و  هقطنم  نآ  رد  یئاهناسنا  ندوبن  هدـنرد و  ندوبن  رطاخب  تینما  هکنیا 
هب شا  هزانج  ندـناسر  هتفر و  اـیند  زا  یتشک  رد  هکیـسک  هلءاـسم 1 -  دوش .  یم  لـصاح  تینما  وا  يوب  راـشتنا  ناگدـنرد و  زا  هجیتن  رد 
یم ماجنا  ار  شطونح  شنفک و  لسغ و  یتشک  نامه  رد  دنک  ادـیپ  تنوفع  هک  دور  یم  نآ  میب  ای  تسا و  راوشد  ای  دراد و  عنام  یکـشخ 
یم ایرد  هب  دـندنب و  یم  مکحم  ار  نآ  برد  هدرک  هرمخ  نوچ  يا  هظفحم  رد  ار  وا  اـی  سپـس  دـنناوخ و  یم  زاـمن  شا  هزاـنج  رب  دـنهد و 

ار لوا  قش  ناکما  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  دـنزادنا و  یم  شیایردـب  هتـسب  شیاـپ  هب  نیگنـس  يزیچ  اـی  دـننکفا و 
دننک هلثم  ار  شندـب  هدروآ و  رد  ار  وا  دـسج  دنفاکـشب و  ار  وا  ربق  نانمـشد  هک  تسه  نآ  میب  دراد و  ینمـشد  یتیم  رگا  دـننک و  باختنا 
ربـق رد  هلبق  هب  ور  ار  تیم  تـسا  بـجاو  هلءاسم 2 -  دـنزادنیب .  اـیرد  رد  دـش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  ار  وا  دـیاب  دـننک ) هعطق  هعطق  ینعی  )
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فرط تیم  رـس  هبعک  یلامـش  ياـه  نیمزرـس  رد  هک  دـنهد  یم  رارق  يروطب  ربـق  رد  شتـسار  يولهپ  هب  ار  وا  هک  قـیرط  نیا  هب  دـنناباوخب 
شیاهاپ هداتـسیا و  هلبق  هب  ور  هک  دوش  عقاو  یـسک  تسار  تمـس  تیم  رـس  رگید  یترابع  هب  دریگ و  رارق  قرـش  تمـس  هب  شیاپ  برغم و 

دیاب زین  هدـنام  یقاب  شا  هنیـس  اهنت  هک  یتیم  هراـبرد  هکلب  ندـب و  یب  رـس و  یب  ندـب  نفد  رد  تسا  نینچ  مه  ددرگ و  عقاو  وا  پچ  تمس 
يولهپ رب  هلبقب  تشپ  ار  نز  تروص  نیا  رد  هک  هدرم  شمکـش  رد  زین  وا  ناملـسم  هچب  هک  دـشاب  يرفاک  نز  تیم  هکنآ  رگم  دوش  لاـمعا 
مکحم يارب  هک  یحلاـصم  جراـخم  یتح  تیم  نفد  جراـخم  هلءاـسم 3 -  دـشاب .  هلبق  فرطب  وا  هچب  يور  اـت  دـنناباوخ  یم  ربق  رد  شپچ 

اجب تیم  زا  هکیلام  لصا  زا  همه  دـهد  نفد  هزاجا  ات  دریگ  یم  مکاح  هک  مه  یتایلام  هکلب  هریغ  جوراـس و  لـیبق  زا  تسا  مزـال  ربق  ندرک 
یم نیگنس  نآ  هلیـسو  هب  تیم  ندب  هک  ینهآ  ای  گنـس  ندرک  هیهت  لیبق  زا  شنتخادنا  ایردب  جراخم  نینچ  مه  دوش و  یم  هتـشادرب  هدنام 

نکمم هک  یتروص  رد  دـشاب  هبتـشم  فلکم  يارب  هلبق  تهج  رگا  هلءاـسم 4 -  دـنراذگ .  یم  نآ  رد  ار  تیم  هکیا  هظفحم  هیهت  اـی  دوش و 
تیم نتفای  نفعت  میب  نتخادـنا  ریخءات  نیا  رد  دزادـنیب و  ریخءات  هب  ار  تیم  نفد  هکنیا  هب  ولو  دـنک  يربتعم  هراما  ای  لمع و  لیـصحت  تسا 

رهب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هنرگ  دننک و  نینچ  تسا  بجاو  دشاب  هتشادن  وا  زیهجت  ناراکردنا  تسد  لاح  هب  مه  يررض  دورن و  مه 
فرطب نفد  فیلکت  دشاب  يواسم  فرط  راهچره  ندوب  هلبق  لامتحا  هک  یتروص  رد  دننک و  نفد  دبرچ  یم  شندوب  هلبق  لامتحا  هک  یفرط 
میئوگن رگا  طایتحا  نخان و  نادند و  يوم و  یتح  هدش  ادج  تیم  ندب  زا  هک  یئازجا  نفد  تسا  بجاو  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  طقاس  هلبق 

لحم هنرگ  دشابن و  ربق  شبن  مزلتـسم  ندبب  ءازجا  قاحلا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش  نفد  وا  ندب  اب  ءازجا  نیا  هک  تسا  نیا  يوقا 
فرط هب  ار  وا  ندـب  دوشن  نکمم  یتح  دـشابن و  نکمم  هاچ  زا  شندروآ  نوریب  دریمب و  هاـچ  رد  یـصخش  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  لمءات 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـنهد  یم  رارق  وا  ربق  ار  هاـچ  نآ  دـندنب و  یم  ار  هاـچ  برد  هدومن  راذـگاو  دوخ  لاـح  هب  ار  وا  دـننک  هلبق 
رد شندنام  یقاب  رد  دریمب و  هلماح  نز  مکـش  رد  نینج  رگا  هلءاسم 7 -  دیاین .  شیپ  دشاب  ریغ  کلم  هاچ  هک  نیا  لثم  یعرـش  يروذحم 

تیاعر اب  هتبلا  دنروایب .  نوریب  ارنآ  تسا  نکمم  هک  يا  هلیـسو  رهب  تسا  بجاو  دزاس  دراو  ردام  ناج  هب  يا  همدص  هک  دور  نآ  میب  اجنآ 
ناـکما تروص  رد  دـننک و  هعطق  هعطق  ار  كدوک  هکنیا  هب  ولو  دـشاب  رت  کـیدزن  ارادـم  قفر و  هب  رگید  قیرط  ره  زا  هک  یقیرط  باـختنا 

راک نیا  دنیوا  مرحم  هک  ینادرم  دنتـسناوتن  مه  اه  نز  رگا  نانز و  تسناوتن  وا  رگا  دریگب و  هدهع  هب  شرهوش  ار  لمع  نیا  ترـشابم  دیاب 
نز رگا  و  دـنهد .  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  دوش  یم  زئاج  یبنجا  نادرم  يارب  تقو  نآ  دـشن  نکمم  زین  نیا  هکیتروص  رد  دـنهد و  ماـجنا  ار 

ار ردام  مکـش  هک  قیرط  نیا  هب  دنچره  دـنروایب  نوریب  ار  هچب  تسا  بجاو  تسا  هدـنز  وا  مکـش  رد  هچب  هک  یلاح  رد  دورب  ایند  زا  هلماح 
نیب یقرف  هک  تسا  مزال  یتروص  رد  طایتحا  نیا  تیاعر  هتبلادنفاکـشب  ار  وا  پچ  يولهپ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  دنفاکـشب و 
هکنآ زا  دعب  تسا و  رترطخ  یب  اجنآ  زا  هچب  ندش  نوریب  هک  دوش  یم  هتفاکـش  یعـضوم  نآ  هنرگ  دشابن و  وا  عضاوم  ریاس  پچ و  يولهپ 

هب يدیما  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  هفیظو  نیا  رد  دننک و  یم  نفد  ار  وا  دنزودیم و  ار  ردام  هدروخ  فاکـش  عضوم  دـندروآ  نوریب  ار  هچب 
ره دنزرف  ردام و  رگا  تسا و  لمءات  لحم  هلئـسم  لفط  ندنام  هدنز  زا  يدیمون  تروص  رد  هک  دنچره  دشابن  ایو  دشاب  لفط  ندـنام  هدـنز 

فیلکت ات  دننز  یمن  یحارج  لمع  هب  تسد  ود  ره  ای  دنزرف و  ای  دریمب و  ردام  ای  هک  دور  یم  نآ  میب  نکل  دـنا  هدـنز  ودره  دـنا  هدـنز  ود 
نیمز هکنیا  لـثم   ) شعفاـنم هچ  دـشاب  یبـصغ  نیمز  نیع  هک  نیا  هچ  تسینزئاـج  یبـصغ  نیمز  رد  ندرک  نفد  هلءاـسم 8 -  دوش .  نشور 

 . تسا یبصغ  نیمز  ءزج  هدـش  فقو  تاوما  نفد  ریغ  يارب  هک  مه  ینیمز  دوش ) نفد  نآ  رد  تیم  تسین  یـضار  هک  دـشاب  یـسک  هراـجا 
نذا نودـب  هـک  دـشاب  هدـش  هداد  نـهر  هـب  هـک  ینیمز  دـننام  دـشاب  نارگید  قـح  قـلعتم  هـک  تـسا  نـیمز  بـصغ  قیداـصمزا  رگید  یکی 

شندیسوپ زا  لبق  يرگید  ربق  رد  ار  تیم  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  درک و  نفد  نیمز  نآ  رد  ار  تیم  دوش  یمن  هدنریگورگ 
ناناملسم لاح  هب  يررض  هک  یتروص  رد  دجاسم  رد  تاوما  نفد  زاوج  رد  تسین و  زئاج  نآ  شبن  رگید  دندرک  نفد  رگا  هلب  دننکن ، نفد 

رافک ندرک  نفد  هلءاسم 9 -  تسا .  نآ  ندوبن  زئاج  يوقا  هکلب  طایتحاربانب  تسه و  وگتفگ  دشاب  هتـشادن  ناراذگزامن  يارب  یتمحازم  و 
ياج رد  دوش و  ربق  شبن  دیاب  دنشاب  هدرک  نفد  ادمع  ای  هتسنادن و  رگا  یتح  تسین  زئاج  ناناملسم  هربقم  ناتـسربق و  رد  ناشیا  نادنزرف  و 
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ناتسربق و رد  ار  ناملسم  تیم  تسین  زئاج  نینچ  مه  دشاب و  هدش  ناناملسم  فقو  هک  يا  هربقم  ناتـسربق و  رد  اصوصخم  دوش  نفد  رگید 
نآ رد  وا  ءاـقب  هک  يدروم  رد  اـصوصخم  تسا  ربق  شبن  زاوج  يوقا  دنـشاب  هدرک  نفد  انایـسن  اـبو  انایـصع  رگا  دـننک و  نفد  راـفک  هربقم 

 . رگید ياجب  تیم  لقن  ربق و  شبن  تسا  بجاو  سپ  دشاب  وا  تمرح  کته  ناتسربق 

نفد تاهورکم  تابحتسم و  رد  راتفگ 

رد هک  انعم  نیاب  دنزاسب  دحل  ربق  يارب  هکنیا  مود  تماق .  ردقب  ای  ندرک و  هربنچ  ات  ربق  ندرک  دوگ  لوا  تسا :  زیچ  دـنچ  نفد  تابحتـسم 
نیمز رد  دنناباوخب و  دحل  ریز  ار  وا  دننک و  یلاخ  دریگ  ياج  نآ  رد  تیم  ندب  هک  يردـقب  شا  هلبق  تمـس  راوید  بناج  زا  تخـس  نیمز 

نفد تابحتـسم  زا  موس  دننزب .  فقـس  نآ  يور  هاگ  نآ  دریگ  ارف  ار  تیم  ندب  هکیرادقمب  دـننکب  رهن  هیبش  يا  هرفح  ربق  فک  رد  تسس 
هلبق تمـس  ربق  يور  شیپ  ار  نز  هزانج  دـنراذگب و  نیمزب  ربق  ياپ  فرط  دـننک  ریزارـس  ربق  رد  هک  نآ  زا  لبق  ار  درم  هزانج  هک  تسا  نیا 

كدـنا هاگنآ  دـننک  ربص  يا  هظحل  هداهن  نیمز  رب  رتولج  غارذ  هس  ای  ود  هکلبدـننکن  ربق  رد  هراـبکی  ار  وا  هکنیا  مراـهچ  دـنراذگب .  نیمزب 
نوچ دزاس  هدامآ  ربق  لاوئـس  يارب  ار  دوخ  وا  ات  دنهد  شرارق  ربق  بل  رد  نآ  زا  سپ  دـننک  ربص  يا  هظحل  زاب  دـنزاس و  شکیدزن  كدـنا 
رگا هک  قیرط  نیا  هب  دـننک  یم  شربق  لخاد  یمارآ  هب  ار  وا  هاـگنآ  میظع )  لوه  نآ  زا  ادـخب  میرب  یم  هاـنپ   ) تسا یمیظع  لوه  ربق  يارب 
دننک زاب  ار  نفک  ياه  هرگ  همه  ربق  رد  هکنیا  مجنپ  دننک .  یم  لخاد  ضرعب  ار  وا  تسا  نز  رگا  دنزاس و  یم  دراو  ار  وا  رس  وا  تسا  درم 

یتشخ دننک و  تسرد  شیارب  یـشلاب  كاخ  زا  دنراذگب و  كاخ  يور  ار  شتروص  هنوگ  هدومن  زاب  وا  تروص  زا  ار  نفک  هکنیا  مشـش  . 
كاخ ات  دنناشوپب  گنـس  ای  تشخ و  اب  ار  وا  ربق  هکنیا  متفه  دتفین .  تشپ  هب  دشاب و  شندب  هاگ  هیکت  ات  دـنراذگب  شتـشپ  رد  یخولک  ای 

هک یـسک  نآ  هکنیا  متـشه  تسا .  رتهب  دوش  مکحم  ات  دنزیرب  نآ  يور  هدرک  تسرد  لگ  گنـس  نداهن  زا  دـعب  رگا  دزیرن و  وا  يور  ربق 
شفک ءادر و  هتـشادرب  رـس  زا  ار  همامع  هدرک  زاب  ار  دوخ  سابل  ياه  همگد  زین  دشاب و  هنهرب  رـس  تراهط و  اب  دراذگ  یم  ربق  رد  ار  تیم 

زا یکی  ای  شرهوش و  وا  نفک  ياه  هرگ  ندرک  زاب  ربق و  رد  وا  ندرب  نیئاپ  رد  رـشابم  تسا  نز  تیم  رگا  هکنیا  مهن  دشاب .  هدـنک  ار  دوخ 
زا تسا  رت  کیدزن  وا  هب  وا  ماحرا  ریاس  زا  هک  نادنواشیوخ  زا  یـصخش  تسین  شمراحم  زا  یـسک  ای  رهوش و  رگا  دـشاب و  وا  ياه  مرحم 

اهنیا همه  زا  وا  رهوش  دننک و  یم  ار  راک  نیا  ناگناگیب  درادن  يدنواشیوخ  چیه  رگا  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناادرم  زا  دـشن  رگا  نانز و 
لصفم بتک  رد  هک  یئاهاعد  هکنیا  مهدزای  دنزیرب .  ربق  رد  ار  كاخ  تسد  تشپ  اب  ماحراریغ  هکنیا  مهد  تسا .  رتاوازس  میدرمـشرب  هک 

ربق و اب  ندـش  وربور  ماگنه  ياعد  توبات و  زا  تیم  ندروآ  نوریب  ماگنه  ياـعد  دـننام  دـنناوخب  هدـش  دراو  صوصخب  دراوم  يارب  هیعدا 
دحل نتـسب  لاح  رد  ياعد  دحل و  رد  شنداهن  زا  دعب  ياعد  ربق و  رد  تیم  نداهن  زا  دعب  ياعد  ربقرد و  تیم  ندرک  ریزارـس  ماگنه  ياعد 

نتـسب زا  لبق  دحل و  رد  تیم  نداد  رارق  زا  دـعب  هکنیا  مهدزاود  ربق .  رب  كاخ  نتخیر  ماگنه  ياعد  ربق و  زا  ندـش  نوریب  ماگنه  ياعد  و 
مهدزیـس دنهد .  نیقلت  هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  هک  یمـسق  نآ  هب  ار  وا  بهذـمو  نید  لوصا  ینعی  هقح  دـئاقع  دـحل 
يروطب دننک  تسرد  شوگ  راهچ  ياراد  ار  ربق  هکنیا  مهدراهچ  دننک .  دنلب  نیمز  زا  زاب  ای  هتسب و  تشگنا  راهچ  رادقم  هب  ار  وا  ربق  هکنیا 

بادآ نیا  بابحتـسا  و  تسنآ .  كرت  طایتحاب  رت  کیدزن  هکلب  دنزاسب و  یهام  هدرگ  ارنآ  تسا  هورکم  دشاب و  همئاق  نآ  ياه  هیواز  هک 
يو رب  یتـیم  ره  ربـق  تراـیزب  لاـح  ره  رد  ناـمز و  ره  هکلب  درادـن  نفد  لاـح  هب  صاـصتخا  تسا )  نفد  هب  طوـبرم  هک  هچنآ  ریغ  هـتبلا  ) 

 . هدـش دراو  نم  ؤم  ربـق  تراـیز  يارب  یـصوصخم  بادآ  اـهاعد و  هطوـسبم  بتکرد  هکناـنچمه  ینک  لـمع  بادآ  نیاـب  تسا  بحتـسم 
دنیـشنب و ربق  رانک  ناگدننک  عییـشت  نتـشگرب  تیم و  نفد  زا  دعب  دهد  روتـسد  واب  تیم  یلو  هک  یـسک  نآ  ای  تیم و  یلو  هکنیا  مهدـفه 

هبا هیلع و  هللا  تاولـص  نیلـسرملا  دیـس  تلاسرب  دیحوت و  هب  رارقا  ینعی  دنک  نیقلت  تیم  هب  شیادص  نیرتدـنلب  اب  ار  بهذـم  نید و  لوصا 
هدنز تمایق و  تیناقح  هب  هدروآ و  یلاعت  يادخ  بناج  زا  ادخ  لوسر  هچنآ  ندوب  قح  هب  رارقا  زین  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  تماما 
رگاو دـنک  شنیقلت  خزود  تشهب و  تیناقحب  لاـمعا و  نازیمب  نداد و  سپ  ار  لاـمعا  باـسح  ندـمآ و  نوریب  ربق  زا  زور و  نآ  رد  ندـش 
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گنـس ای  بوچ و  زا  يزیچ  رب  ای  ربق و  رب  ار  تیم  مان  هکنیا  مهدـجه  یلاعت .  هللا  ءاشنا  دوش  یم  عفر  وا  زا  رکنمو  ریکن  لاوئـس  دـنک  نینچ 
 . دننک مکحم  ار  ربق  يانب  هکنآ  متسیب  دننک .  نفد  مهب  کیدزن  ار  نادنواشیوخ  مهدزون  دنک .  بصن  شربق  يالاب  رب  دسیونب و 

تسا هورکم  تاوما  نفد  رد  هک  يروما  رد  راتفگ 

ربق نیمز  هک  نآ  رگم  هتخت )   ) جاس اب  ربق  فک  ندرک  شرف  مود  توبات .  کی  رد  تیم  ود  نداهن  ای  ربق  کـیرد  تیم  ود  ندرک  نفد  لوا 
رب تیم  نداد  رارق  بابحتسا  هک  دنچره  تسا  لمءات  لحم  شتهارک  رجآ  گنس و  ریظن  جاس  ریغب  ربق  فک  ندرک  شرف  اما  دشاب و  سیخ 

دوش و باـت  یب  هک  تسه  نآ  میب  لـمع  نیا  رد  اریز  دـنزرف  ربـق  لـخاد  رد  ردـپ  نتفر  نیئاـپ  موس -  تسین .  هجو  زا  یلاـخ  كاـخ  يور 
دودـنا ندـناشوپ و  مجنپ -  دراد .  تهارک  راک  نیا  هک  دزیرب  دوخ  محر  ربق  رب  ار  كاـخ  محر ،  هک  نآ  مراـهچ -  ددرگ .  عیاـض  شرجا 

ءایبنا زا  یکی  هب  قلعتم  ربق  هک  نآ  رگم  نآ  ندش  بارخ  زا  دعب  ربق  يانب  دیدجت  مشش -  ربق .  دوخ  كاخ  ریغ  يرگید  كاخ  اب  ربق  ندرک 
( طئاغ ای  لوب  ینعی   ) ثدح ناتسربق  رد  متشه -  ربق .  يور  نتـسشن  متفه -  دشاب .  هدوب  ءاملع  ءاحلـص و  ای  مالـسلا و  مهیلع  ءایـصوا  ای  و 

شیب ار  ربق  مهدزاود -  ندز .  مدق  یترورض  نودب  اهربق  نیب  مهدزای -  نداد .  هیکت  ربق  رب  مهد -  ندیدنخ .  ناتـسربق  رد  مهن -  ندرک . 
 . ندرک دنلب  زاب ، تشگنا  راهچ  زا 

هلئسم دنچ  رب  لمتشم  يا  همتاخ 

اهنت هن  هسدقم  نکاما  هب  نآ  نداد  لاقتنا  اما  تهارک  اب  یلو  تسا  زئاج  رگید  يرهش  هب  شتوف  لحم  زا  یتیم  هزانج  نداد  لقن  هلءاسم 1 - 
دهاشم هب  تهارک و  اب  تسا  زئاـج  هفرـشم  نکاـما  ریغب  هزاـنج  لـقن  میتفگ  هکنیا  هتبلا  دراد  همه  ناـحجر  تلیـضف و  هکلب  درادـن  تهارک 

ثعاب رگید  یلماوع  اوه و  یمرگ  ای  نفد و  ریخءات  تفاسم و  يرود  رطاـخب  نآ  لـقن  هک  تسا  یناـمز  تهارک  نودـب  تسا  زئاـج  هفرـشم 
رد تسین و  زئاج  اعطق  هفرـشم  دهاشمریغ  رد  دوش  ثعاب  رگا  اما  دوشن و  وا  تمرح  کته  وا و  ندب  ندـش  دـساف  تیم و  عضو  ینوگرگد 

هلزلز و ای  دوش و  هدروآ  نوریب  ربق  زا  نفد  زا  دـعب  هکیا  هدرم  هزانج  لقن  اـما  و  تسنآ .  كرت  بجاو  طاـیتحا  مه  هفرـشم  دـهاشم  هب  لـقن 
دنهد لقن  هفرـشم  دهاشم  ریغب  دنهاوخب  هک  یتروص  رد  دشاب  ربق  شبن  مزلتـسم  رگا  اما  درادن و  لاکـشا  دـشاب  هتخادـنا  نوریب  ار  نآ  لیس 

دنراذگ یم  تناما  ار  هزانج  اه  یضعب  هک  نیا  و  تسا .  لاکشا  لمءات و  لحم  دنهد  لقن  هفرشم  دهاشم  هب  دنهاوخب  رگا  اما  تسین و  زئاج 
ریغ تسا  یلمع  تسین  ربق  شبن  راک  نیا  هک  نیا  مهوت  هب  دـبای  لاقتنا  هفرـشم  دـهاشم  زا  یکیب  ادـعب  اـت  دـنک  یمن  نفد  فراـعتم  روطب  و 

یهاگ هکلب  تسا  زئاج  تیم  رب  ندرک  هیرگ  هلءاسم 2 -  نیمز .  لخاد  رد  ندرک  نفد  ینعی  فراعتم  وحنب  تیم  نفد  تسا  بجاو  زاجم و 
زئاج نینچ  مه  دروآ و  مشخ  هب  ار  یلاعت  يادخ  هک  دیوگب  يزیچ  دیابن  نکلو  ددرگ  یم  بحتسم  ندرک  هیرگ  دوش  یم  دیدش  هودنا  هک 

دشابن تامرحم  زا  نآ  لاثما  غورد و  لطاب و  رب  لمتشم  هکیطرـشب  هتبلا  رثن  اب  هچ  دشاب و  مظن  اب  هک  نیا  هچ  تیم  يارب  یئارـس  هحون  تسا 
تسین زئاج  طایتحاربانب  دشابن و  زین  ندرک )  گرم  يوزرآ   ) روبث و  هالیواو )  نتفگ   ) لیو رب  لمتـشم  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب 

رد ندز  كاچ  هماج  زین  لادـتعا و  دـح  زا  جراـخ  ندروآرب  داـیرف  نآ و  ندـیرب  وم و  ندـنک  ندیـشارخ و  ار  ندـب  ندز و  تروصب  همطل 
دیاـب دـنیچب  ار  دوخ  يوم  تبیـصم  رد  ینز  رگا  دوش .  یم  هراـفک  بجوم  میدرمـش  هکیروما  زا  یـضعب  رد  هکلب  ردارب  ردـپ و  ریغ  گرم 

ار يوم  رگا  دزادرپب و  تسا  هدرب  کی  ندرک  دازآ  ای  نیکـسم و  تصـش  ماعطا  ای  هزور و  زور  تصـش  هک  ار  ناضمر  هزور  راـطفا  هراـفک 
ای هدرب و  کی  ندرک  دازآ  ای  نانآ و  ندناشوپ  ای  نیکـسم و  هد  هب  نداد  ماعط  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دـنگوس  نتـسکش  هرافک  دـنکب 

قلطم رد  ار  هرافک  نیا  طاـیتحاربانب  هکلب  دوش  یم  بجاو  دـیایب  نوریب  نوخ  رگا  تروصب  نداد  شارخ  رد  هراـفک  نیمه  هزور و  زور  هس 
ار هرافک  نیمه  دنزب  كاچ  نابیرگ  شدنزرف  ای  شرسمه و  گرمرد  يدرم  رگا  و  دوشن .  ای  دوش و  جراخ  نوخ  هچ  دزادرپب  نداد  شارخ 
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تـشادن هرافک  هس  نیا  زا  کی  چیه  رب  تردق  رگا  دنک و  دازآ  هدرب  کی  ای  دناشوپب و  ار  نانآ  ای  دهد و  ماعط  نیکـسم  هد  ای  ینعی  دـهدب 
هتـشاد نیقی  فلکم  هکنآ  رگم  تسا  مارح  تسا ،  ناملـسم  مکحب  هک  یـسک  ره  ناملـسم و  ربق  شبن  هلءاـسم 3 -  دریگب .  هزور  زور  هس 
یتدم مه  ردقره  تسین  زئاج  هجو  چیهب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  روبق  شبن  هلب  تسا  هدش  كاخ  هدیـسوپ و  سردنم و  تیم  هک  دـشاب 

ار مکح  نیمه  زین  دراد  هاگترایز  هبنج  ناناملسم  يارب  هک  ءادهـش  ءاحلـص و  همئا و  دالوا  روبق  هکلب  دشاب  هتـشذگ  نانآ  تافو  زا  ینالوط 
دنکب و ار  ربق  رگا  سپ  دتفیب  نوریب  هدش  روتـسم  نفد و  هکنآ  زا  دـعب  تیم  دـسج  هک  دـننک  يراک  هکتـسا  نیا  ربق  شبنز  روظنم  و  دراد . 

نفد نیمز  يور  رد  تیم  رگا  نینچمه  تسین و  ربق  شبن  ددرگ  ادـیوه  تیم  دـسج  هک  نیا  نودـب  دـنزیرب  نوریب  ارنآ  كاـخ  زا  يرادـقم 
زا دسج  هک  دنک  يراک  فلکم  دنـشاب و  هداهن  نآ  لاثما  گنـس و  زا  یتوبات  ردای  دنا و  هتخاس  وا  هزانج  يور  رب  یئانب  هک  انعم  نیاب  هدـش 
هچ دـشاب  هدـش  نفد  یبصغ  ياج  رد  تیم  هک  نیا  لوا -  تسا :  زئاج  ربق  شبن  دروم  دـنچ  رد  تسین .  ربق  شبن  دـتفیب  نوریب  شا  هظفحم 

کلام رب  یـضرف  نینچ  رد  انایـسن و  ای  الهج  ای  دشاب  هدش  نفد  اجنآ  رد  اناودع  هکنیا  هچ  شعفانم و  ای  دشاب  یبصغ  ناکمنآ  نیع  هک  نیا 
یقاب رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  هک  دـنچره  ضوعاب  هچ  اـناجم و  هچ  دوشن  ربق  شبن  دـنامب و  اـجنآ  رد  تیم  دـهد  تیاـضر  تسین  بجاو 

اهابتـشا ای  دـشاب و  وا  محر  اـی  تیم و  ثراو  کـلام  هک  يدروم  رد  اـصوصخ  تسا  ضوع  نتفرگ  اـب  ولو  ربق  ندرکن  شبن  وا و  ندراذـگ 
درادن قح  رگید  نفد  زا  دعب  دوش  نفد  وا  نیمز  رد  هک  دهد  هزاجا  تیم  نفد  زا  لبق  کلام  رگا  و  دنـشاب .  هدرک  نفد  وا  کلم  رد  ار  تیم 

دهد هزاـجا  ددـجم  نفد  يارب  تسین  بجاو  وا  رب  رگید  دـتفیب  نوریب  ربق  زا  لـلع  زا  یتـلع  هب  تیم  رگا  هلب  ددرگرب  شا  هحاـبا  شنذا و  زا 
رد هک  دراد  ار  یبصغ  کلم  رد  نفد  مکح  رگید  یبصغ  لاـم  اـی  یبصغ و  نفک  اـب  تیم  نفد  ددرگرب .  شیلبق  هزاـجا  زا  دـناوت  یم  هکلب 
ربق رد  نآ  لاثما  رتشگنا و  لیبق  زا  تیم  لاوما  زا  يزیچ  رگا  اما  تسا و  زئاج  شبحاصب  لام  اـی  نفک و  نداد  سپ  يارب  ربق  شبن  زین  اـجنآ 

یقاب هکیئاج  رد  اـصوصخ  تسه  لاکـشا  لـمءات و  لاـم  نآ  نتفرگ  يارب  هثرو و  هلیـسوب  وا  ربق  شبن  زاوج  رد  هدـش  نفد  نآ  اـب  هدـنام و 
اب هدـش  نفد  طونح  ای  نفک و  ای  لسغ و  نودـب  هکتـسا  یتیم  ربق  شبن  مود -  دـشابن .  هثرو  قحب  یملظ  فاحجا و  ربق  رد  لام  نآ  ندـنام 

رطاخب رگا  اـما  تسا و  زئاـج  ربق  زا  شجارخا  ندوبن  کـته  ندـب و  ندـشن  دـساف  تروص  رد  هک  هدوب  دوجوم  روما  نیا  زا  نکمت  هک  نیا 
ادـیپ نفد  زا  دـعب  هدوبن و  طونح  ياربروفاک  نفک و  يارب  هچراپ  لسغ و  يارب  بآ  الثم  هدـش  نفد  طونح  نفک و  لسغ و  نودـب  يرذـع 

بآ ندوبن  رطاخب  هک  يدراوم  رد  اصوصخم  تسا  لمءات  لاکـشا و  هدش  توف  هچ  نآ  كرادت  يارب  شبن  زاوج  رد  تروص  نیا  رد  هدش 
رد لسغ  كرادت  يارب  شبن  ندوبن  زئاج  هکلب  دـشاب  هدـش  تفای  بآ  نفد  زا  دـعب  دنـشاب و  هدرک  نفد  هداد و  لسغ  زا  لدـب  ممیت  ار  تیم 
ربق رس  میتفگ  زین  البق  هک  روطنامه  ار  زامن  هکلب  تسین  زئاج  اعطق  شبن  دشاب  هدش  نفد  زامن  نودب  هکیئاج  رد  اما  تسا و  يوقا  ضرف  نیا 
هدش نفد  یلحم  رد  تیم  هکیئاج  رد  مراهچ -  دشاب .  دسج  هدهاشم  هب  فوقوم  قوقح  زا  یقح  تابثا  هکیئاجرد  موس -  دـنناوخ .  یم  وا 

دنـشاب و هدرک  نفد  هلابز -  عمج  لحم  هلبزم -  رد  ای  و  بآ -  لضاف  لـحم  هعولاـب -  رد  ار  یتیم  ـالثم  دـشاب  وا  کـته  بجوم  هک  دـشاب 
هک یتروص  رد  هفرـشم  دـهاشم  زا  یکی  هب  هزاـنج  لـقن  يارب  شبن  مجنپ -  دنـشاب .  هدرپس  كاـخب  راـفک  ناتـسربق  رد  ار  وا  رگا  نینچمه 

لاقتنا اجنادب  نفد  زا  لبق  هک  نیا  هب  دشاب  هدرک  تیـصو  ای  دـنهد و  لقن  ءالبرک  هب  الثم  نفد  زا  دـعب  ار  وا  هزانج  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو 
لقن هب  یتیصو  الصا  هکنآ  ای  دنشاب و  هدرک  لمع  وا  تیصو  فالخرب  تیصو  نتـسنادن  ای  یـشومارف  ای  دمع  يور  زا  ناگدنامزاب  دنهد و 

تیـصو هک  لوا  تروص  رد  اما  تسا و  شبن  زاوج  يوقا  هدـش  لمع  تیـصو  فـالخ  رب  هک  اـجنآ  ینعی  مود  تروص  رد  هکدـشاب  هدرکن 
مه اجنآرد  تسا  لاکشاو  لمءات  لحم  شبن  زاوج  هدرکن  لقن  هب  یتیصو  الصا  هک  موس  تروص  ردزین  دنهد و  لقن  نفد  زا  دعب  دوب  هدرک 
نفد هتـساوخ و  هک  یلحمب  لمح  ندروآ و  نوریب  زا  دـعب  نینچمه  دـشاب و  هتفاین  ریغت  ندـب  هک  تسا  نیا  شطرـش  تسا  زئاـج  میتفگ  هک 

بیـسآ ار  تیم  يا  هدنرد  هک  دـشاب  نآ  میب  هک  يدروم  رد  مشـش -  دـیاین .  دوجوب  دـشاب  ءازیا  کته و  بجوم  هکیرییغت  اجنآ  رد  ندرک 
 - هلءاـسم 4 دـشاب .  نیب  رد  لـیبق  نیا  زا  رگید  يرطخ  اـی  دروآ و  شنوریب  ربـق  زا  نمـشد  اـی  دـنک و  دوخ  همعط  ار  وا  لیـس  اـی  دـناسرب و 

هتبلا هدومن  وحم  ار  اه  نآ  راثآ  تسا  زئاج  هدش  وحم  نانآ  راثآ  سردنم و  یلکب  نآ  تاوما  هک  دراد  نیقی  فلکم  هک  یمیدق  ياهناتسربق 
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هک دـشاب  یحابم  نیمز  نفد  لحم  ای  دـشاب و  نآ  یناب  کلم  هدربمان  راـثآ  هکنیا  لـثم  دـشابن  نیب  رد  يروذـحم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
يارب هکیناتـسربق  روـبق  راـثآ  وـحم  تسا  زئاـج  یلوا  قـیرطب  لـیبق و  نیا  زا  رگید  روذـحم  اـی  هدرک و  تزاـیح  تیم  نفد  يارب  تـیم  یلو 

همئا دالوا  ءاملع و  ءاحلص و  ءادهش و  روبق  میتفگ  هک  یتروص  نآ  رگم  دنراد  جایتحا  نآ  نیمز  هب  ناناملسم  العف  هدش و  لیبس  ناناملـسم 
 - هلءاسم 5 تسین .  زئاج  نآ  راثآ  وحم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدـش  يرازم  ناتـسربق  هجیتن  رد  دـشاب و  ناتـسربق  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع 

هداتفا نوریب  لیـس )  هلزلز و  نوچ  بابـسا (  زا  یببـس  هب  ای  دنـشاب و  هدرک  جراخ  ربق  زا  زوجم  اب  ای  زوجم و  نودـب  انایـصع و  ار  یتیم  رگا 
 . دننک نفد  رگید  یناکم  رد  ارنآ  تسا  زئاج  هکلب  دوش  نفد  اجنامه  رد  تسین  بجاو  رگید  دشاب 

هلءاسم ود  نوماریپ  همتاخ 

هک دنروایب  نانآ  دایب  یبلطم  هکنیاب  تسا  نانآ  هودنا  هب  نداد  فیفخت  تبیصم و  لهاب  نداد  تیلست  دک  ؤم  تابحتـسم  زا  یکی  هکنیا  لوا 
لاوز تعرـسب  هک  تسا  یتایح  تسا  تامیالمان  بئاصم و  هناخ  ایند  دنزاس : ناشنرطاخ  هکنیا  لیبق  زا  دشاب  رث  ؤم  نانآ  هودنا  فیفخت  رد 
يارب زین  رترید و  زور  ود  يرگید  دور و  یم  رتدوز  زورود  یکی  دنمهب  کیدزن  اه  لجا  دوش و  یم  یناف  دوز  ای  رید  یناسناره  دبای و  یم 
يارب هتفر  تسد  زا  دنزرف  دیامرف  یم  هک  دنزرف  تبیصم  رجا  اصوصخم  تسا  تبیـصم  رجا  رگنایب  هک  دننک  لقن  ار  یتایاور  تبیـصم  لها 
لخاد دیوگ : یم  دتسیا و  یم  تشهب  برد  ولج  نیگمشخ  هدش  طقس  هچب  یتح  دوش  یم  لوبق  شتعافـش  هکتـسا  یعیفـش  شردام  ردپ و 

دـنک و یم  تشهب  لخاد  زین  وا  ردام  وردـپ  دروآ و  یمرب  ار  وا  تجاـح  یلاعتیادـخ  دـنوش و  لـخاد  مرداـم  وردـپ  هکیتقورگم  موش  یمن 
دراد میظع  يرجا  لاح  ره  رد  نآ و  زا  دـعب  مه  تسا و  زئاج  نفد  زا  لبق  مه  تبیـصم  بحاصب  نداد  تیلـست  لیبق  نیا  زا  رگید  یتاـیاور 
ریظن دـهدب  تیلـست  ار  يا  هدـید  تبیـصم  سکره  هک  هدـمآ  تیاور  رد  هداد .  تسد  زا  ردـپ  میتی  هدرم و  ناوج  ردام  تیلـست  اـصوصخم 
ردارب ینم  ؤم  چیه  هدمآ  زین  و  دوش .  مک  تبیـصم  بحاص  رجا  زا  يزیچ  هکنیا  نودب  تشاد  دـهاوخ  دراد  تبیـصم  ربارب  رد  وا  هک  يرجا 

هلمج زا  هدـمآ  زین  و  دـناشوپ .  یم  وا  رب  تمارک  ياه  تعلخ  زا  یلاعتیادـخ  هک  نآ  رگم  دـهد  یمن  تیلـست  ار  دوخ  هدـید  تبیـصم  ینید 
هچ دهد  تیلـست  ار  يا  هدیدغاد  ردام  هک  یـسک  اراگدرورپ  دیـسرپ  هک  هدوب  نیا  یکی  شتاجانم  رد  یلاعت  يادخ  اب  یـسوم  ياهوگتفگ 

و مهدیم .  ياج  دوخ  هیاس  ریز  رد  تسین  يا  هیاس  نم  هیاس  زج  هک  يزور  رد  ار  وا  نم  داد : خساپ  یلاعتیادـخ  تشاد ؟  دـهاوخ  یـشاداپ 
ادخ ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  : ) دنا هدومرف  زین  و  دوش .  یم  بجاو  شیارب  تشهب  دنک  تکاس  نتـسیرگ  زا  ار  یمیتی  سکره  هک  هدـمآزین 

شیارب هنسح  کی  دنک  یم  روبع  شتسد  ریز  زا  هک  یئوم  ره  ربارب  رد  یلاعتیادخ  هک  نآ  رگم  دشکب  یمیتی  رـس  رب  دوخ  تسد  هک  تسین 
هکیروـطب دوـش  رـضاح  هدـیدغاد  دزن  فـلکم  هک  تسا  یفاـک  تیلـست  هیزعت و  قـقحت  رد  و  لـیبق .  نیا  زا  رگید  یتاـیاور  و  دـسیون ) یم 

دهد یم  نیکست  ار  وا  هودنا  تدش  دراد و  رثا  وا  رطاخ  شمارآ  تیلست و  رد  يو  روضحب  وا  هجوت  نوچ  دوشب  وا  روضح  هجوتم  هدیدغاد 
زواجت زور  هس  زا  هک  تسنآ  رتهب  هلب  تسا  يوقا  نآ  ندوبن  هورکم  تیلـست و  تهج  مدرم  ندـمآ  يارب  تیم  لـها  سولج  تسا  زئاـج  و  . 

ماعط تیم  هداوناخ  يارب  زور  هس  نیا  رد  هکلب  يرادازع و  تدمرد  رگید  سکره  نایانشآ و  ناتسود و  تسا  بحتـسم  هک  نانچمه  دنکن 
كاـخب تیم  هک  یبش  رد  تسا  بحتـسم  هکنیا  مود -  هلءاـسم  دنـشاب .  هتـشاد  سولج  زور  هس  زارتـمک  هداوناـخ  نآ  هک  هچره  دنتـسرفب 

هک يربخ  رد  تسا و  تشحو  زامن  هب  فورعم  زامن  نامه  نآ  دنیامن و  وا  حورب  هیده  ارنآ  دنناوخب و  نفدلا  ۀلیل  زامن  شیارب  هدـش  هدرپس 
دشاب نفد  بش  لوا  تعاس  زا  تخس  هک  دیآ  یمن  شیپ  تیم  يارب  یتعاس  چیه  دومرف : هک  هدمآ  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا 

هک يروطب  نآ  تیفیک  و  دیناوخب -  شیارب  زامن  تعکر  ود  دـیتسناوتن  رگا  دـیهد و  هقدـص  نانآ  يارب  دـینک و  محرت  دوخ  تاوما  هب  سپ 
هروس مود  تعکر  رد  دیناوخب و  رابود  ار  دحا  هللا  وه  لق  هروس  رابکی و  ار  دمح  هروس  لوا  تعکر  رد  هکتسا -  نیا  هدمآ  هدربمان  ربخ  رد 

دمحم و لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا  : ) دیئوگب زامن  مالـس  زا  دعب  دیناوخب و  راب  هد  ار  رثاکتلا  مکایهلا  هروس  هروس و  راب و  کی  ار  دمح 
يا و هماج  کی  ره  اب  هک  دتسرف  یم  وا  ربقب  هتـشرف  رازه  یلاعتیادخ  تعاس  نامه  رد  دنک  نینچ  رگا  نالف )  نب  نالف  ربق  یلا  اهباوث  ثعبا 
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هکیتادوجوم ددـعب  هدـناوخ  ار  زامن  نیا  هک  یـصخش  نآب  دوش و  هدـیمد  روص  هکیزور  ات  واربق  دوش  یم  هداد  هعـسوت  زین  دـشاب و  یتعلخ 
ۀیآ کی  دـمح و  کـی  لوا  تعکر  رد  رگید  یتیاور  هب  اـنب  و  درب .  یم  ـالاب  ار  وا  هجرد  لـهچ  هداد و  هنـسح  دـبات  یم  اـهنآ  رب  دیـشروخ 

دمحم و یلع  لص  مهللا  دیوگیم ( : زامن  زا  دعب  و  انلزنا ) انا  ینعی  ( ) ردق هروس (  راب  هد  دمح و  کی  مود  تعکر  رد  دـناوخیم و  یـسرکلا 
یفاک تیم  کی  يارب  اهنت  زامن  کی  تسا و  رتهب  دـناوخب  ار  زاـمن  روج  ود  ره  فلکم  رگا  و  نـالف . )  ربق  یلا  اـهباوث  ثعبا  دـمحم و  لآ 

دصقب رگا  هلب  هدشن .  دراو  عرـش  هیحان  زا  دنناوخ  یم  تشحو  زامن  کی  لهچ و  ای  لهچ و  تیم  کی  يارب  هدش  فراعتم  هک  نیا  تسا و 
اهیف مه  هلمجات ( :  ار  یسرکلا  ۀیآ  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  درادن و  یلاکشا  تیم  يارب  ندناوخ  ددعتم  زامن  فرـص  دنناوخن  دورو 

تـسا نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  ترجا  نتفرگ  زاوج  زین  زامن و  نیا  ندناوخ  يارب  ریجا  نتفرگ  زاوج  يوقا  دـنناوخب و  نودـلاخ ) 
دناوخب ار  تشحو  زامن  یناجم  یلمع  عربت و  تین  هب  مه  راذگزامن  دنهدب و  ناسحا  هیطع و  ناونعب  دـنهد  یم  راذـگزامن  هب  هک  یلوپ  هک 

 . دوش هدناوخ  بش  لوا  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  دنچره  تسا  بش  رس  ات  رس  تشحو  زامن  تقو  ارهاظ  و 

یبحتسم ياه  لسغ  رد  راتفگ 

هراپ هب  طوبرم  یضعب  اه و  ناکم  هب  طوبرم  رگید  یضعب  تسا و  نیعم  یئاه  نامز  هب  طوبرم  یضعب  تسا  مسق  دنچ  یبحتـسم  ياه  لسغ 
بوجوب يوتف  ءاهقف  زا  یضعب  هک  يروطب  تسا  دک  ؤم  تابحتسم  زا  هک  هعمج  لسغ   - 1 دنرایسب .  ینامز  ياه  لسغ  اما  تسا  اهراک  يا 

زا بورغ و  ات  رهظ  زا  دعب  زا  رهظ و  ات  تسا  هعمج  زور  مود  رجف  عولط  زا  لسغ  نیا  تقو  تسا و  يوقا  نآ  بابحتـسا  نکلو  دنا  هداد  نآ 
تبرق تین  هب  دنکن و  ءاضق  ءادا و  تین  رگا  هعمج  بورغ  ات  رهظ  زا  دـعب  زا  نکلو  دوش  یم  ماجنا  ءاضق  ناونعب  نآ  رخآ  ات  هبنـش  زور  لوا 
دروایب باوث  دـیماب  هک  نیا  هب  ندرک  طایتحا  تسا و  لمءات  لحم  نآ  تیعورـشم  هبنـش  بش  رد  اما  تسا و  رت  کیدزن  طاـیتحا  هب  درواـیب 

ماجنا ار  هعمج  لسغ  هبنـشجنپ  زور  تسا  زئاج  دیاین  شتـسدب  بآ  هعمج  زور  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ارنآ  سرت  فلکم  رگا  و  دوشن .  كرت 
بحتـسم دادـن  ماجنا  رگا  دروایب و  هرابود  ارنآ  تسا  بحتـسم  درک  ادـیپ  بآب  یـسرتسد  رهظ  زا  لبق  ات  هعمج  زور  رد  رگا  هاـگ  نآ  دـهد 

ای دروایب و  ار  هعمج  لسغ  هعمج  زا  لبق  هکنیا  نیب  دـش  رئاد  فلکم  رما  رگا  و  دروآ .  ياجب  هبنـش  زور  ای  رهظ و  زا  دـعب  ارنآ  ءاـضق  تسا 
لمءات ياج  دشاب  هتـشاد  ار  هبنـشجنپ  زور  مکح  مه  هعمج  بش  هک  نیا  رد  تسا و  رتراوازـس  یلوا  دهد  ماجنا  ار  شاءاضق  هعمج  زا  دـعب 

ریاس هعمج  رد  بآ  یبایان  لثم  تسا و  رت  کیدزن  طایتحا  هب  هک  دروایب  باوث  دـیما  هب  ینعی  ءاـجر  تین  هب  هعمج  بش  رد  هجیتن  رد  تسا 
رت کیدزن  طایتحا  هب  نکل  دـهد  یم  ماجنا  هبنـشجنپ  زور  ار  لسغ  زین  راذـعا  نآ  رد  تسا  هعمج  لسغ  ماجنا  زا  عناـم  هک  تسا  یئاهرذـع 
 - رخآ ات  متفه  مجنپ و  میس و  مکی و  درف -  ياهبش  ینعی  ناضمر  كرابم  هام  ياه  بش  ياه  لسغ   - 2 دروایب .  ءاجر  تین  هب  هکتسا  نیا 

مهن تسیب و  متفه و  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  مهدفه و  مهدزناپ و  بش  ردق و  ياهبش  لسغ  رتدک  ؤم  همه  زا  رخآ و  ههد  ياهبش  همه  و 
ماجنا نکل  تسا  بش  تدـم  مامت  اهلـسغ  نیا  همه  تقو  تسا و  بحتـسم  بش  رخآ  رد  رگید  لسغ  کـی  موس  تسیب و  بش  رد  تسا و 

لسغ  - 3 دشاب .  رتهب  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  نآ  ندروآ  تسین  دیعب  هک  رخآ  ههد  ياهلسغ  رد  رگم  تسا  رتهب  باتفآ  بورغ  زا  لبق  نآ 
دراد لامتحا  تسا و  رهظ  ات  رجف  عولط  زا  دعب  اه  نآ  تقو  تسا و  هدک  ؤم  ياه  تنـس  زا  لسغ  ود  نیا  رطف و  دیع  زور  نابرق و  دیع  زور 
لسغ  - 4 دهد .  ماجنا  ءاجر  تین  هب  دهد  ماجنا  رهظ  زا  دعب  تساوخ  رگا  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دشاب و  هتـشاد  دادتما  بورغ  ات  هک 
بجر زا  هناگ  هس  مایا  لسغ   - 6 تسا .  رتهب  رهظ  ماگنه  رد  لسغ  نیا  ماجنا  هفرع و  زور  لـسغ   - 5 تسا .  هجحلا  يذ  متشه  هبورتزور 
ینعی هلهابم  زور  لسغ   - 8 تسا .  رتهب  زور  لئاوا  رد  نآ  ندروآ  هک  ریدـغ  دـیع  زور  لسغ   - 7 تسا .  بجر  رخآ  هـمین و  لوا و  ینعی 
باوث ءاجر  هب  دـیاب  لسغ  نیا  هتبلا  هدـعقلا  يذ  مجنپ  تسیب و  زور  ینعی  تسا  ضرـالاوهد  زور  لـسغ  - 9 هجحلا .  يذ  مراـهچ  تسیب و 

زور لسغ   - 12 نابعـش .  همین  بش  لسغ   - 11 تسا .  بجر  متفه  تسیب و  ینعی  ثـعبم  زور  لـسغ   - 10 دورو .  تین  هب  هن  دوش  ماـجنا 
زور لسغ   - 13 دوش .  ماجنا  ءاجر  تین  هب  زین  لسغ  نیا  تسا  لوالا  عیبر  مهدفه  زور  ینعی  هلآ  یلعو  هیلع  هللا  تاولـص  ادـخلوسر  دالیم 
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شتقو نتـشذگ  اب  میدرمـش  هک  یئاه  لسغ  نیا  دوش و  یم  ماجنا  ءاجر  تین  هب  زین  لسغ  نیا  هک  لوالا  عبر  مهن  زور  لسغ   - 14 زورون . 
ناکم هب  طوبرم  هک  یئاه  لسغ  اما  و  دوش .  یمن  ماـجنا  تقو  رد  نآ  توف  زا  سرت  رطاـخب  شتقو  زا  لـبق  هکناـنچمه  درادـن  ءاـضق  رگید 

مارحلا و دجسم  هکم و  رهش  هکم و  مرح  دننام  اهناکم  زا  یضعب  دورو  ماگنه  تسا  بحتـسم  هک  تسا  یئاه  لسغ  تسا  صوصخم  یئاه 
دیاب دوش  یم  ماجنا  هفرشم  دهاشم  ریاسب  دورو  ماگنه  هک  ییاه  لسغ  اما  دریگ و  یم  ماجنا  نآ  دجسم  هنیدم و  رهش  هنیدم و  مرح  هبعک و 
هراپ يارب  لسغ  یکی  تسا  مسق  ود  دوش  یم  ماجنا  اهراک  يا  هراپ  يارب  هک  یئاه  لسغ  اـما  و  دورو .  تین  هب  هن  داد  ماـجنا  ءاـجر  تین  هب 

رد فوقو  ترایز و  ندرک و  فاوط  نتسب و  مارحا  يارب  لسغ  دننام  ددرگ  عقاو  دهاوخ  یم  ای  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  هک  یئاهراک  زا  يا 
ینم و رد  ندیشارت  رس  رتش و  نتـشک  حبذ و  يارب  لسغ  دنک و  ءاجر  تین  هب  دنک  لسغ  تساوخ  رگا  رعـشم  رد  فوقو  يارب  اما  تافرع و 

: ) دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هک  روطنامه  باوخ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  کـی  ره  ندـید  يارب  لـسغ 
رگا هک  شاب  وادای  هب  نک و  تاجانم  ماما  نآ  اـب  نک و  لـسغ  مهرـس  تشپ  بش  هس  ینیبب  باوخ  رد  ار  ناـماما  زا  یکی  یتساوخ  هاـگره 

تبرت نتـشادرب  يارب  دواد و  ما  فورعم  لـمع  يارب  هراختـسا و  يارب  تعاـمج و  زاـمن  يارب  لـسغ  و  ینیب )  یم  باوخب  ار  وا  ینک  نینچ 
بلط زامن  يارب  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترایز  اصوصخم  رفـس  هب  نتفر  يارب  نآ و  لحم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فیرش 
لسغ یسک  نینچ  هک  هدرک  وا  هب  هک  یملظ  زا  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  یسک  زا  تیاکش  ملظت و  يارب  تبیـصم و  ره  زا  هبوت  يارب  ناراب و 

لوصا دحا  یل  سیل  ینملظ و  نالف  نب  نالف  نا  مهللا  دراد ( : یم  هضرع  دناوخ و  یم  نامـسآ  ریز  رد  زامن  تعکر  ود  سپـس  دـنک و  یم 
یف هل  تنکم  رـض و  نم  هب  ام  تفـشکف  هتبجا  رطـضملا  هب  کلئاس  اذا  يذـلا  مسالاب  ۀـعاسلا  ۀـعاسلا  یتمالظ  یل  فوتـساف  كریغ  هیلع  هب 

هک ( 2  ( . ) ۀعاسلا ۀـعاسلا  یتمالظ  یفوتـست  نا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلءاساف  کقلخ  یلع  کتفیلخ  هتلعج  ضرالا و 
نینچ هک  وا  زا  شـسرت  ندش  فرطرب  ملاظ و  رـش  زا  ینمیا  يارب  لسغ  زین  و  دـید .  دـهاوخ  دراد  یم  تسود  هک  ار  يرثا  دـنک  نینچ  رگا 

یم شزامن  لحمب  کیدزن  ار  وناز  ود  دنز و  یم  الاب  وناز  هب  ات  ار  دوخ  هماج  سپس  دروآ  یم  اجب  زامن  تعکر  ود  دنک و  یم  لسغ  یسک 
نا یل و  فطلت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لصف  ثیغتـسا  کتمحرب  تنا  الا  هلا  ای ال  مویق  ای  یح و  ای  دیوگ ( : یم  هبترم  دـص  دـنک و 

یـسک يا  مویق  یح و  يادخ  يا   ( . ) ۀن ؤمالب  نالف  نب  نالف  ۀنو  ؤم  ینیفکت  نا  یل و  دیکت  نا  یل و  عدـخت  نا  یلرکمت و  نا  یل و  بلغت 
رب نم  عفن  هب  امرف  یفطل  نم  هب  تسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  مدش  هدـنهانپ  وت  تمحرب  نم  تسین  يدوبعم  چـیه  وت  زج  هک 
زا ار  وا  تدوخ  رادرب و  نم  زا  ار  ینالف  رـسپ  ینالف  ینعی  وا  عطق  تمحز  نک و  دیک  هعدخ و  رکم و  وا  هیلع  نم  عفن  هب  نک  هبلغ  منمـشد 
 - 1 تسا :  لسغ  دـنچ  نآ  دـهد و  یم  ماجنا  هداد  ماجنا  البق  هک  یئاـهراک  زا  يا  هراـپ  رطاـخب  هک  یئاـه  لـسغ  مود  عون  نک . )  عفد  نم 

رطاخب هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  هدـش -  هتخیوآ  راد  هب  هک  یـصخش  ندـید  يارب  لـسغ   - 2 کلومرام .  غزو -  نتـشک  يارب  لسغ 
3 دشاب .  هداتفا  واب  شمـشچ  هدرک و  یم  روبع  هطقن  نآ  زا  هک  یتروص  رد  هن  دشاب  هتفر  وا  ياشامتب  ادمع  هدش و  جراخ  هناخ  زا  وا  ندید 
هک هدـناوخنار  زامن  هدوب  هتفرگ  صرق  همه  هک  نیا  اب  هدرک  یهاتوک  فوسک  فوسخ و  رد  تایآ  زاـمن  ندـناوخ  رد  هکنیا  يارب  لـسغ  - 

تسد يارب  لسغ   - 4 تسین .  راوازس  نآ  دروم  رد  طایتحا  كرت  هکلب  دنک  لسغ  تایآ  زامن  ءاضق  ماگنه  تسا  بحتـسم  تروص  نیارد 
لخاد زا  لبق  دوب  ناـکم  هب  طوبرم  هک  یئاـه  لـسغ  ندروآ  ياـجب  تقو  هلءاسم 1 -  دـنداد .  لـسغ  ار  تیم  هک  نآ  زا  دـعب  تیم  هب  ندز 

زور و لوا  هک  تسا  یفاک  الثم  دوش  عقاو  دایز  هلـصاف  نودب  لسغ و  زا  دعب  اهناکم  نآ  رد  لوخد  هک  يروطب  تسا  اهناکم  نآ  رد  ندـش 
زا یلاخ  سکعب  بش و  رد  لوخد  يارب  زوررد  لـسغ  تیاـفک  هکلب  دوشب  ناـکم  نآ  رد  لـخاد  بش  رخآ  رد  دـنک و  لـسغ  بش  لوا  اـی 

لـسغ لوخد  زا  لبق  هکیـسک  يارب  زین  ناکم  نآ  رد  ندوب  يارب  ندرک  لـسغ  ناـکم  نآ  رد  لوخد  زا  دـعب  هک  تسین  دـیعب  تسین و  توق 
يارب هک  شمسق  نآ  یلعف  ياه  لسغ  تقو  اما  و  دنک .  لسغ  هتسناوت  یمن  لوخد  زا  لبق  هک  یـسک  يارب  اصوصخ  دشاب  بحتـسم  هدرکن 

لسغ و نیب  روبزم  رادقم  ندش  هلـصاف  تسا و  لمع  نآ  ماجنا  زا  لبق  تسا  بحتـسم  نآ  لاثما  ترایز و  مارحا و  دننام  لسغ  زا  دعب  لمع 
تسا بحتـسم  هک  دنچره  دراد  دادتما  رمع  رخآ  ات  تسا و  لسغ  ببـس  ققحت  ماگنه  نآ  تقو  مود  مسق  اما  درادن و  ررـض  لمع  نآ  نیب 
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تسا و یفاک  شماجنا  فرـص  یلعف  ياه  لسغ  زا  مود  مسقو  ینامز  ياـه  لـسغ  اـیآ  هک  نیا  رد  هلءاسم 2 -  دوش .  ماـجنا  رتدوز  هچره 
ياه لسغ  اما  تسین و  عورـشم  نآ  ددجم  ماجنا  دش  هتـسکش  یثدح  هلیـسوب  لسغ  رگا  نکل  تسا  لئاق  دوش  یمن  هتـسکش  یثدـح  چـیهب 
لخاد يارب  الثم  دنک  لسغ  رگا  سپ  ربکا ، ثدح  هب  دسر  هچ  اتدنکـش  یم  رغـصا  ثدـح  اب  ارهاظ  یلعف  ياه  لسغ  زا  لوا  مسق  یناکم و 

ای ینامز و  يددـعتم  ياه  لسغ  فلکم  رگا  هلءاسم 3 -  دنک .  یم  هداعا  ار  لسغ  دش  ثدـحم  لوخد  زا  لبق  مارحلا و  دجـسم  رد  ندـش 
هلءاسم 4 تسا .  یفاک  اه  نآ  همه  تین  هب  لسغ  کی  نداد  ماجنا  دراد  لیبق  ود  ره  زا  ددعتم  یئاه  لسغ  ای  یناکم و  يددـعتم  ياه  لسغ 
هب رتکیدزن  تسا و  لاکـشا  لمءات و  هن  ای  دریگ  یم  ارنآ  ياج  ممیت  راد  رذـع  هدربمان  ياـه  لـسغ  ماـجنا  رد  هک  یـسک  اـیآ  هک  نیا  رد  - 

 . دروایب ءاجر  ناونعب  تیبولطم و  لامتحا  هب  ار  ممیت  هک  تسا  نآ  طایتحا 

تسا دنچ  تسیچ و  ممیت  زوجم  هکنیا  رد  راتفگ   : لصف

تسا دنچ  تسیچ و  ممیت  زوجم 

بایان  - 1 تسنآ .  ماـکحا  طئارـش و  ممیت و  تیفیک  تسا و  حیحـص  ممیت  زیچ  هچ  رب  هکنیا  ممیت و  زوجم  هراـبرد  راـتفگ  لـصف  نیا  رد 
فلکم رب  نآ  ندوب  باـیان  تروص  رد  هک  تفرگ  ءوضو  اـی  درک و  لـسغ  درک  بسک  تراـهط  نآ  اـب  ناوـتب  هک  يرادـقم  هب  بآ  ندوـب 

نیمز رد  هک  تسا  یفاـک  بآ  زا  يوجتـسج  رد  دـنک و  ممیت  تقوـنآ  دـش  سویءاـم  نتفاـی  زا  رگا  دزیخرب  بآ  يوجتـسجب  تسا  بـجاو 
بآ هک  دراد  نیقی  فرط  ود  ای  کی  رد  رگا  دورب و  زادنازیت  کی  رادقمب  راومهان  نیمز  رد  زادنا و  زیت  ود  رادـقمب  فرط  راهچ  زا  راومه 
دوـش یم  طـقاس  سحف  هفیظو  تسین  بآ  هک  دراد  نیقی  فارطا  همه  هب  تبـسن  رگا  هکناـنچمه  تسین  بجاو  فرط  نآ  هب  نـتفر  تـسین 
رترود تحاسم  رد  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلب  دشاب ، بآ  زادناریت  ود  ای  زادناریت و  کی  زا  رترود  تحاسم  رد  دهد  لامتحا  هک  دنچره 
ارهاظ هلءاسم 2 -  دریگب .  ءوضو  دورب  تسا  بجاو  دشابن  گنت  همه  تقو  دـشابن و  راوشد  اجنادـب  نتفر  رگا  تروص  نیا  رد  تسه  بآ 

ناشراتفگ دنـشاب و  وا  قوثو  دروم  هک  ار  یـصاخشا  ای  یـصخش و  تسا  یفاـک  هکلب  دورب  بآ  يوجتـسجب  اصخـش  فلکم  تسین  بجاو 
اما دورب و  بآ  يوجتسجب  نایناوراک )  زا  یتعامج  يارب  يدحاو  صخـش  تسا  یفاک  هکانچمه  دریگب  دوخ  بیان  دروایب  نانیمطا  شیارب 

راهچ زا  فرط  کـی  رد  نیمز  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  لاکـشا  لحم  دشابن  روآ  نانیمطا  شراتفگ  هک  دـنچره  قثوم  نیما و  قلطم  تیفیک 
تـسا راومهان  هک  نآ  زادناریت و  کی  تسا  راومه  هک  نآ  دراد  ار  شدوخ  مکح  فرطره  دـشاب  راومهان  رگید  یفرط  رد  راومه و  فرط 

اما تسا و  فراعتم  رادنازیت  يوزاب  توقو  دنک  یم  اهر  ار  ریت  نآ  اب  هک  ینامک  دزادنا و  یم  هک  يریت  رد  رایعم  هلءاسم 4 -  زادناریت .  ود 
تقو ات  دنک  كرت  ار  فرط  راهچ  رد  بآ  زا  يوجتـسج  رگا  هلءاسم 5 -  تسا .  زادـناریت  یئاناوت  هجرد  تیاهن  لمع  نیا  ماجنا  رد  رایعم 

طایتحا هب  تسا و  هدرک  هانگ  هفیظو  نآ  كرت  رد  هک  دـنچره  تسا  حیحـص  شزاـمن  دـناوخ و  یم  ار  زاـمن  دـنک و  یم  ممیت  دوش  گـنت 
اما تفای و  یم  اربآ  تفر  یم  بآ  بلطب  رگا  هک  دشاب  هدـش  مولعم  ادـعب  هکیئاج  رد  اصوصخ  تسا  تقو  جراخ  رد  نآ  ءاضق  رت  کیدزن 

شممیت مه  تفای  یم  ارنآ  تفر  یم  بآ  بلطب  رگا  دوش  مولعم  ادعب  دناوخب  شزامن  دنک و  ممیت  بآ  بلط  نودـب  رگا  تقو  تعـسو  رد 
هداد ماجنا  تبرق  دصقب  ار  ممیت  زامن و  دوش  ضرف  هک  یتروص  رد  شزامن  تحص  دوشن  فشک  انعم  نیا  رگا  شزامن و  مه  تسا و  لطاب 

یلحم نامه  رد  هاگنآ  دناوخ  زامن  تفرگ و  ممیت  هجیتن  رد  تفاین و  تفر و  بآ  يوجتـسجب  مزال  رادـقمب  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  دیعب 
رد هن  تسا  حیحـص  شزامن  هدوب  بآ  شا  هلفاق  ای  شدوخ و  هنب  رابرد و  هک  دـش  هجوتم  اـی  دروخرب و  بآ  هب  تفاـین  درک و  وجتـسج  هک 

دوخ ناج  رب  سرت  بآ  زا  ندرک  وجتسج  رد  هکیتروص  رد  هلءاسم 7 -  نآ .  ءاضق  تقو  جراخ  رد  ای  تسا و  مزال  نآ  هداعا  تقو  لـخاد 
لامتحا ای  دربب و  ار  وا  لام  يدزد  ای  دـنک و  هراپ  ار  وا  يا  هدـنرد  هک  نیا  زا  دـسرتب  الثم  دـشاب  هتـشاد  دوخ  هب  دـتعم  لام  ای  ضرع و  اـی  و 

هک نیا  داـقتعاب  رگا  دوش و  یم  طـقاس  صحف  بوجو  درادـن  ندرک  وجتـسج  يارب  تقو  هک  یتروص  رد  نینچمه  دـهدب و  يرگید  رطخ 
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هدناوخ زامن  هکیناکم  نامه  رد  رگا  هدوب  یقاب  تقو  هک  دوش  مولعم  ادعب  دـناوخ  زامن  ممیت  اب  دـنک و  كرت  ار  وجتـسج  تسا  گنت  تقو 
یم هداعا  ءوضو  اب  ار  زامن  تفای  بآ  رگا  تسا و  حیحص  دوب  هدناوخ  هکیزامن  تفاین  بآ  رگا  دزادرپب  وجتسجب  دش  تقو  تعسو  هجوتم 

رد تسا  نینچمه  دـنک و  هداعا  ار  زامن  هدومن  دـیدجت  ار  ممیت  هکتـسنآ  طاـیتحا  تسا  گـنت  بآ  زا  يوجتـسج  تهج  تقو  رگا  دـنک و 
ناکم نآ  زا  رگا  اما  و  دـنک .  هداعا  تقو  رد  ار  زامن  درک  ادـیپ  بآب  یـسرتسد  رگا  هک  نیا  هب  دوش  یم  مکح  اـه  نآ  رد  هک  هدـنیآ  عورف 

هک دـنچره  دـنک  هداعا  ار  زامن  دـیاب  درک  یم  ادـیپ  دوب  هتفر  بآ  لابند  هک  یتروص  رد  هک  نیا  هب  درک  ادـیپ  ملع  رگا  هتفر  رگید  یناکمب 
هدـناوخ هکیزامن  تفای  یمن  ارنآ  تفر  یم  مه  بآ  لابند  رگا  هکنیا  هب  دـنادب  رگا  تسا و  ممیت  شفیلکت  دـشابن و  وجتـسج  رب  رداق  ـالعف 

دروم هلئسم  هن  ای  تفای  یم  درک  یم  وجتسج  رگا  هک  دنادن  ینعی  دشاب  هبتـشم  شیارب  عضو  رگا  تسین و  بجاو  نآ  هداعا  تسا و  حیحص 
بآ يوجتسج  هک  تسین  مزال  ارهاظ  هلءاسم 8 -  دوشن .  كرت  تقو  جراخ  رد  نآ  ءاضق  تقو و  رد  زامن  هداعا  هب  طایتحا  تسا و  لاکشا 

رد وجتـسج  دـیدجت  هب  جایتحا  هدـناوخ  زامن  ممیت  اب  تفاین و  بآ  هدرک و  وجتـسج  زامن  تقو  زا  لبق  رگا  سپ  دوش  ماجنا  زاـمن  تقو  رد 
لامتحا رگا  هلب  تسین  مزال  وجتـسج  رگید  اهزامن  ریاس  تاقوا  رد  تفاین  درک و  وجتـسج  زامن  کـی  تقو  رد  رگا  نینچمه  تسین و  تقو 

دریگ و رـس  زا  ار  وجتـسج  تسا  بجاو  دنک  دییءات  ار  لامتحا  نیا  دشاب  روآ  هنظم  هک  مه  يا  هناشن  هدش و  ادیپ  یبآ  فارطا  رد  هک  دهد 
یئاهنت هب  لسغ  ای  ءوضو  يارب  یفاک  هک  بآ  کی  زا  ریغ  رگا  هلءاسم 9 -  دنک .  وجتسج  اددجم  زین  ینظ  هراما  دوبن  اب  هکتسا  نآ  طایتحا 

زئاج دـشاب  هتـشادن  دریگب  ءوضو  نآ  اب  رگیدراب  هکیبآ  دراد و  ءوضو  رگا  دزیربارنآ و  تقو  ندـش  لخادزا  دـعب  تسین  زئاج  درادـن  تسا 
حیحـص شزامن  ممیت و  درک  لـطاب  ار  دوخ  ءوضو  اـی  تخیر و  ار  بآ  نآ  درک و  تیـصعم  رگا  لاـح  دزاـس  لـطاب  ار  دوخ  ءوضو  تسین 

رد تقو و  ندـش  لـخاد  زا  لـبق  ءوـضو  ندرک  لـطاب  بآ و  نتخیر  نینچمه  تسا و  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  نآ  ءاـضق  هک  دـنچره  تسا 
يارب بآ  ندروآ  تسدـب  يارب  دـناوتب  بآ  دـقاف  راذـگ  زاـمن  رگا  هلءاـسم 10 -  تسین .  زئاـج  رگید  یبآ  هب  نتـشادن  سرتـسد  تروـص 

رگا ینعی  تسا  هدنرد  ای  دزد  زا  سرت  ممیت  تازوجم  زا  رگید  یکی  دنک .  نینچ  تسا  بجاو  طایتحاربانبدنکب  هاچ  جرح  نودـب  تراهط 
لام ای  ضرع  ای  ناجرب  ررض  سرت  رگید  یتاهجب  ای  دوش و  فلت  شلام  دسرت  یم  ای  دراد و  ار  ود  نیا  زا  یکی  سرت  دسرب  بآ  هب  دناوخب 

ای يرامیب  رطاخب  هچ  تسا  بآ  لامعتسا  زا  ررض  سرت  رگید  یکی  دشاب .  هتـشاد  یئالقع  یئاشنم  شـسرت  هک  یطرـشب  دراد  دوخ  هبدتعم 
رد هچنآ  هریبج و  دح  هب  هک  یتحارج  مخز و  هتبلا  دـشاب  نآ  لاثما  ینوفع و  مخز  ای  تحارج  دوجو  رطاخب  هچ  دـشاب و  مرو  ای  مشچ  درد 
زا یـشان  هک  نآ  ای  دـشاب  يرامیب  ندـش  ادـیپ  لامتحا  زا  یـشان  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  سرت  نیا  رد  دـشاب و  هدیـسرن  تسا  هریبج  مکح 

دوش نینچ  امرـس  رطاخب  هچ  دوش  لمحت  لباق  ریغ  شدرد  دـشاب و  نآ  درد  ندـش  رتشیب  ای  نآ و  ندـش  بوخ  رید  نتفای و  تدـش  لامتحا 
شطع راچد  مرتحم  يرادـناج  دـناسرب  لسغ  ای  ءوضو  فرـصم  هب  دراد  هکیدوجوم  بآ  رگا  هک  نیا  زا  سرت  موس  رگید .  یتهج  هب  هچو 

ای ررض و  هک  دنچره  دشاب  لمحت  لباق  ریغ  دیدش و  تقـشم  حرج و  بجوم  نآ  لامعتـسا  ای  بآ و  ندروآ  تسدب  هکیئاج  مراهچ  دوش . 
تسا و لـمحت  لـباق  ریغ  یتـنم  ثعاـب  شنداد  بآ  هک  یـسک  زا  بآ  تساوـخرد  تسا  لـیبق  نـیمه  زا  دـشابن و  راـک  رد  ررـض  زا  سرت 

بآ هکیئاـج  رد  مجنپ  دـشاب .  شیراوخ  تلذ و  بجوم  هک  دـنزب  تسد  يراـکب  بآ  ندـیرخ  يارب  دـشاب  راـچان  هکیئاـج  تسا  نینچمه 
ءاهب نآ  تسا  بجاو  دشاب  هتشادن  شلاحب  يررض  رگا  اما  دشاب و  شلاحب  رضم  نآ  نداد  هک  دهدب  دراد  هچره  هک  نآ  رگم  دیاین  تسدب 

ءوضو نآ  اب  تسه  رگا  ای  دروایب و  تسدب  بآ  هک  نیا  زا  تقو  یگنت  مشـش  دـشاب .  بآ  یعقاو  ءاهب  ربارب  نیدـنچ  هک  دـنچره  دـهدب  ار 
ارنآ يزیچ  بآ  زا  ریغ  تسا و  بجاو  شریهطت  هک  تسا  سجن  هماج  ای  ندب و  ریهطت  ردقب  اهنت  دراد  هک  یبآ  متفه  دنک .  لسغ  ای  دریگب 

دوجوم بآ  ات  هکتـسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکلو  دنک  فرـصم  ریهطت  رد  ار  بآ  هدومن  ممیت  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یمن  كاپ 
زوجم میتفگ  هک  یـشطع  رد  هلءاسم 11 -  دنک .  ممیت  هاگنآ  دـنک  فرـصم  هماج  ای  دوخ و  نتـسشرد  ار  بآ  لوا  هکلبدـنکن  ممیت  تسا 
ددرگب تسین  لمحت  لباق  هک  يدیدش  تقشم  ای  وا و  يرامیب  ثعاب  ای  دوش و  رادناج  كاله  بجوم  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  تسا  ممیت 

يرادـناج ای  رگید و  یناسنا  ای  دـشاب  هتـشاد  ار  شدوخ  تکاله  سرت  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هکنانچمه  دـشاب  نمیا  ررـض  زا  هک  دـنچره 
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هک تسین  دیعب  هکلب  دشاب  بجاو  تکاله  زا  شظفح  یلو  دشاب  ریغ  کلم  ای  دـشاب و  شدوخ  کلم  رادـناج  نآ  هک  نیا  هچ  ار  ناسناریغ 
هکیناویح لماش  مکح  نیا  ارهاظ  هلب  میهد .  يدـعت  تسین  زئاج  مه  شنتـشک  یلو  تسین  بجاو  وا  ناـج  ظـفح  هک  یمذ  لاـثماب  ار  مکح 

دترم یبرح و  رفاک  دـننام  تسا  ردـه  وا  نوخ  هکیـسک  نینچ  مه  ناگدـنرد و  برقع و  راـم و  دـننام  تسا  بجاو  يا  هلیح  رهب  شنتـشک 
تسا بجاو  دراد  زین  يرهاط  بآ  دشاب و  نکمم  سجن  یعیام  ای  بارش و  هلیـسوب  شطع  ندرک  فرطرب  رگا  دوشب و  اهنآ  لاثما  يرطف و 

فلکم رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  نآ  مدع  لثم  مارح  عیام  دوجو  اریز  دنک  ممیت  شزامن  يارب  دـنک و  ظفح  دوخ  شطع  عفر  يارب  ار  بآ 
ندرک لسغ  ای  نتفرگ  ءوضو  يارب  تقو  ات  دزادنیب  ریخءات  ار  نآ  نکل  دناوخب  یبآ  تراهط  اب  ار  دوخ  زامن  هک  نیا  زا  دـشاب  هدوب  نکمتم 

تقوزا دعب  هکتـسا  نآ  دیدش  طایتحا  هدرک و  هانگ  نآ  ریخءات  رطاخب  نکل  تسا  حیحـص  شزامن  دناوخب و  زامن  دـنک و  ممیت  دوش  گنت 
گنت تقو  ایآ  هک  نیا  نیب  دنک  دـیدرت  هجیتن  ردو  تقو  زا  هدـنامیقاب  رادـقم  رد  دـنک  کش  فلکم  رگا  هلءاسم 13 -  دـنک .  ءاضق  ار  نآ 

هچ دـنادب  رگا  نینچمه  دـنک و  ممیت  هک  وا  رب  تسا  بجاو  دراد  تعـسو  ندرک  لسغ  ای  نتفرگ و  ءوضو  رادـقم  ای  دـنک و  ممیت  اـت  تسا 
دنک و ممیتدیاب  هن  ای  دنک  لسغ  ای  دریگب  ءوضو  دـناوتیم  تقو  رادـقم  نیا  رد  ایآ  هک  دـشاب  هتـشاد  کش  نکل  تسا  یقاب  تقو  زا  رادـقم 

کی اهنت  دریگب و  ءوضو  هکنآ  ای  دزاس  عقاو  تقو  رد  ار  زامن  همه  دنک و  ممیت  هک  نیا  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا  هلءاسم 14 -  دناوخب .  زامن 
همه هدرک  ممیت  درادب و  مدـقم  ار  لوا  قش  دـیاب  تسا )  حیحـص  ءادا و  زین  زامن  نیا  هتبلا  هک  دروآ (  ياجب  تقو  رد  ار  شزامن  زا  تعکر 

 . تسین راوازـس  لسغ  ای  ءوضو  اب  تقو  جراخ  رد  زامن  ندرک  ءاضق  هب  طایتحا  كرب  نکل  تسا  يوقا  نیا  هک  دزاس  عقاو  تقو  رد  ار  زامن 
چیه ممیت  نآ  اب  دراد  دوجو  بآ  هکنیا  ای  دزاس و  یم  حابم  ار  تسا  گنت  شتقو  هکیزاـمن  اـهنت  تقو  یگنت  زا  یـشان  ممیت  هلءاسم 15 - 

دنچره درادن  تسین  گنت  اهنآ  تقو  هک  رگید  زامن  لاحب  يدوس  ممیت  نیا  الثم  دوش  یمن  حابم  تسا  تراهط  هب  طورشم  هکیرگید  لمع 
هب یـسرتسد  رگید  دورب و  نیب  زا  هتـشاد  هک  یبآ  تسا  گنت  شتقو  هکیزامن  نیب  رد  رگا  هلب  دـشاب  هتـشادن  بآ  زین  زامن  نآ  تقو  رد  هک 

یگنت رطاخب  هک  یممیت  اب  فلکم  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا و  یفاک  زین  رگید  زامن  يارب  وا  ممیت  میئوگب  تسین  دیعب  دشاب  هتـشادن  بآ 
لاح رد  یتح  دـناوخن  تسا  گنت  شتقو  هک  يزامن  نآ  ریغ  دـهدن و  ماـجنا  تسا  تراـهط  هب  طورـشم  هکیرگید  راـک  چـیه  هتفرگ  تقو 

ایو دـشاب  هتـشادن  دوجو  الـصا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  بآ  ندوبن  رد  هلءاسم 16 -  دـنزن .  میرک  نآرق  طوطخب  تسد  زامن  نیا  ندـناوخ 
ندرک ممیت  هفیظو  زین  اجنیا  رد  هک  دـشاب  لسغ  رد  ندرگ  ورـس  ای  ءوضو و  رد  تروص  نتـسش  ردـقب  اهنت  الثم  دـشابن  ءاـضعا  همه  ردـقب 

دوش یفاک  ءوضو  يارب  دوشن و  فاضم  شیوضو  بآ  هکیروطب  دـنک  طولخم  یفاـضم  بآ  اـب  دراد  هک  یکدـنا  بآ  دـناوتب  رگا  تسا و 
دنک لسغ  ای  دریگب  ءوضو  دـنک و  هفیظو  تفلاخم  هدوب  ممیت  شا  هفیظو  هکیـسک  رگا  هلءاسم 17 -  دنک .  نینچ  هکتـسنآ  بجاو  طایتحا 

تسا ممیت  شا  هفیظو  هک  تقو  قیـض  رد  فلکم  رگا  تسا و  یلیـصفت  هلئـسم  يارب  هک  دنچره  تسا  لطاب  طایتحاربانب  شلـسغ  ءوضو و 
ءاهب و نداد  هک  يدروم  رد  رگا  هکناـنچمه  تسا  حیحـص  شءوضو  دریگب  ءوضو  زاـمن  ریغ  رگید  یفادـها  اـی  تراـهط و  نتـشاد  دـصقب 
زا نآ  لاثما  دزادنیب و  رطخب  ار  دوخ  بآ  لیصحت  رد  ای  دورب و  تنم  راب  ریز  دیابن  هکیئاج  ای  درخب و  بآ  تسوا  لاحب  رـضم  بآ  ندیرخ 

دوخ رگا  اما  تسا و  حیحـص  شئوضو  زین  دـنک  لمع  هفیظو  فالخرب  وا  تراهط و  دوخ  هن  تسا  عونمم  تراـهط  تامدـقم  هک  يدراوم 
ثعاب ریغ  جرخ  ررـض و  هکیتروص  رد  هلب  تسا  لطاب  دنک  لسغ  ای  ءوضو  روتـسد  فالخرب  رگا  ارهاظ  دـشاب  یجرخ  ای  يررـض و  ءوضو 

یتح ندـیباوخ  يارب  تیم و  زامن  يارب  ممیت  هلءاسم 18 -  تسین .  دیعب  شئوضو  تحص  تفرگ  ءوضو  روتـسد  فالخرب  وا  دوش و  ممیت 
، ربکا ثدـح  عفر  رد  دـنک و  ممیت  رغـصا  ثدـح  عفر  روظنم  هب  اهنت  باوخ  يارب  تسا  راوازـس  هکنیا  ـالا  تسا  حیحـص  بآ  زا  نکمت  اـب 

ءوضو هک  دتفیب  شدایب  باوختخر  رد  نتفر  زا  دعب  هک  دوش  ءافتکا  ممیت  هب  یتقو  تسبوخ  هکنانچمه  درادن  یلاکـشا  اءاجر  ممیت  ندروآ 
ینعی لوارد  هکنانچمه  دهد  ماجنا  ءاجر  تین  هب  دنک  ممیت  تساوخ  تفرگن و  رگا  دریگب و  ءوضو  تسبوخ  هتـشاد  دایب  البق  رگا  درادن و 

 . دوش هدروآ  ءاجر  تین  هب  هک  تسنآ  رتهب  زامن  توف  فوخ  تروص  ریغ  رد  تیم  زامن  يارب  ندرک  ممیترد 
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تسا حیحص  اهنآ  اب  ممیت  هکیئاهزیچ  رد  راتفگ 

هسام ای  دشاب  كاخ  هک  نیا  هچ  لاح  دشاب  قداص  نآ  رب  نیمز  يور  ینعی  دیعـص  ناونع  دیاب  دوش  یم  ممیت  نآ  اب  هک  يزیچ  هلءاسم 1 - 
گنر دوبک و  خرس و  كاخ  ای  هدش  لامعتسا  ممیت  رد  البق  هک  یکاخ  ای  ربق  كاخ  ای  هتخپن  کهآ  ای  چگ  نیمز  ای  خولک  ای  گنـس و  ای  و 

دبـسچن تسدـب  نآ  زا  يزیچ  نآ  هب  ندز  تسد  ماگنه  هک  دـنچره  دـشاب  قداص  نآ  رب  نیمز  ناونع  هک  يرگید  كاـخره  رگید و  ياـه 
زا هریغ  هرقن و  الط و  تاتابن و  نوچ  تسین  قداص  نآ  رب  نیمز  يور  ناونع  هک  يزیچ  سپ  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  كاخ  اـب  ممیت  نکل 
 - هلءاسم 2 تسین .  زئاج  نآ  اب  ممیت  تسا و  هدوب  نیمز  زا  زین  نآ  هک  دـنچره  رتسکاخ  دـننام  زین  دـننیمز و  ناونع  زا  جراـخ  هک  ینداـعم 

رگا تسین  حیحـص  نآ  اب  ممیت  هک  تسا  يزیچ  ای  تسا و  كاخ  دـنک  ممیت  نآ  اب  دـهاوخیم  هک  يزیچ  هکنیا  رد  دـنک  کـش  فلکم  رگا 
دنک ممیت  نآ  اب  تسا  زئاج  هدشن  ای  هدش و  لیحتـسم  رگید  ناونعب  یکاخ  ناونع  زا  دناد  یمن  العف  هدوب و  كاخ  البق  هکنیا  هب  هتـشاد  ملع 

نآ زج  هب  يزیچ  دراد ) ار  ممیت  رد  لوا  هبترم  هک   ) كاـخ سنجزا  رگا  تروـص  نیا  رد  هدوـب  هچ  هـک  دـناد  یمن  ار  نآ  هقباـس  رگا  اـما  و 
نآ اب  مه  هک  نیاب  دنک  طایتحا  دوشن  تفای  رگا  لگ و  رابغ و  ینعی  نآ  زا  دعب  هبترم  اب  مه  دـنک و  ممیت  نآ  اب  مه  دـیاب  درادـن  كوکـشم 

اب هتخپ  کهآ  چـگ و  اب  ندرکن  ممیت  هلءاسم 3 -  دروآ .  ياجب  ار  شئاضق  تقو  جراـخ  رد  مه  دـناوخب و  ار  تقو  رد  زاـمن  هدومن  ممیت 
ممیت ودنآ  زا  یکی  اب  مه  هکتـسنآ  طایتحا  نآ  لاثما  كاخ و  هب  نتـشادن  سرتسد  تروص  رد  تسا و  طوحا  نآ  لاثما  كاخ و  زا  نکمت 
ینعی ود  نآ  زا  یکی  اب  هک  تسنآ  طایتحا  درادـن  ار  ودـنآ  زا  یکی  زجب  رگا  لگ و  رابغ و  ینعی  مود  هبترم  سانجا  زا  یکی  اـب  مه  دـنک و 
تفای یـسرتسد  تقو  جراخرد  رگا  دنک و  هداعا  ار  شزامن  درک  ادیپ  كاخب  یـسرتسد  تقورد  رگا  سپـس  دنک و  ممیت  کهآ  ای  چـگ و 
سجن كاخ  اـب  ممیت  هلءاسم 4 -  دـشاب .  زئاج  اه  نآ  اب  ممیت  ارهاظ  هتخپ  ياهلگ  زا  اه  نآ  لاـثما  رجآ و  لافـس و  اـما  دـنک و  ءاـضق  ارنآ 

زئاج یبصغ  كاخ  اب  ممیت  نینچمه  دشاب و  هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  سجن  ای  هدوب و  نآ  تساجن  هب  لهاج  هک  دنچره  تسین  حـیحص 
هک یکاـخ  اـب  ممیت  نینچمه  و  دـشاب .  كاـخ  ندوب  یبصغ  هب  لـهاج  اـی  دنـشاب و  هدرک  سبح  یبـصغ  یلحم  رد  ار  وا  هکنآ  رگم  تسین 
رد هک  تسا  مک  ردـقنآ  رگید  زیچ  نآ  رگااما  تسین و  زئاـج  دوش  یمن  هتفگ  كاـخ  نآ  هب  رگید  هک  يروطب  هدـش  رگید  زیچ  اـب  طولخم 

هبتشم هک  یکاخ  مکح  درادن و  یعنام  نآ  اب  ممیت  دشابن  مه  نیمز  رب  ممیت  قدص  زا  عنام  تسین  کلهتسم  رگاای  هدش و  کلهتـسم  كاخ 
لسغ جوزمم  هبتشم و  بآ  اب  هکنانچمه  ینعی  لسغ  ءوضو و  ياربدراد  ار  هبتـشم  نآ  مکح  هب  جوزمم  حابم  كاخ  یبصغ و  كاخب  دشاب 

رگا و  تسا .  حیحص  نآ  اب  ممیت  دشاب  رصحنم  رگا  سجن  هب  هبتشم  كاخ  اماو  تسین  حیحص  زین  یکاخ  نینچ  اب  تسین  حیحـص  ءوضو  و 
یکاخ بآ و  كاـخ  بآ  با و  نآ  زا  ریغ  هک  یتروص  رد  تسا  سجن  ود  نآ  زا  یکی  دراد  نیقی  هک  یکاـخ  دـشاب و  هتـشاد  یبآ  اـضرف 
مدقم لسغ  ای  ءوضو  رب  ار  ممیت  دهد و  یم  ماجنا  ار  لسغ  ای  ءوضو و  بآ  نآ  اب  مه  دنک و  یم  ممیت  كاخ  نآ  اب  مه  دشاب  هتشادن  رگید 
رظنب هچ  نآ  تشذـگ  قباس  رد  هک  تسا  نآ  لحم  ءوضو و  بآ  رد  رابتعا  لثم  ممیت  لحم  كاخ و  ندوب  حاـبم  راـبتعا  هلئـسم  دراد و  یم 

نودـب دـشاب  یبصغ  ناکم  زا  جراخ  ندز  تسد  لحم  هک  یتروص  رد  هدـش  سبح  یبصغ  یناـکم  رد  هک  یـسک  هلءاـسم 5 -  دوب .  يوقا 
عقاو كاخ  هک  نیا  هچ  یبصغ  ناکم  رد  ندز  تسد  لحم  ندوب  لخاد  یبصغ و  لحم  نامه  رد  ممیت  اما  دـنک و  ممیت  دـناوت  یم  لاکـشا 

نآ رد  نتفرگ  ءوضو  اما  و  تسین .  مه  لاکشا  زا  یلاخ  هک  دنچره  تسنآ  زاوج  يوقا  دشاب  یبصغ  زین  ای  دشاب  حابم  ندز  تسد  لحم  رد 
هک دـنک  تبظاوم  رگا  اصوصخ  درادـن  یلاکـشا  تسا و  یبصغ  لـحم  رد  ممیت  ریظن  شمکح  دـشاب  حاـبم  بآ  اـب  هک  یتروص  رد  لـحم 

تـسین زئاج  ءوضو  دـشاب  یبصغ  زین  نآ  رگا  تسا  نادـنز  رد  هک  یبآ  اب  نتفرگ  ءوضو  اـما  و  دزیرب .  نیمز  ناـمه  رد  ءوضو  بآ  تارطق 
تیاضر رگا  دریگب و  ءوضو  یبصغ  بآ  اب  دناوت  یم  زین  نادنز  جراخ  رد  هکنانچمه  دشاب  هدرک  زارحا  ار  شبحاص  تیاضر  هک  نآ  رگم 

دشاب هتشادن  ممیت  يارب  یکاخ  رگا  هلءاسم 6 -  دنک .  ممیت  دیاب  درادن و  بآ  الصا  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب  هدرکن  زارحا  ار  شبحاص 
هتـسشن نآ  يور  رب  نیمز  رابغ  هک  يرگید  ياهزیچ  ناویح و  نآ  لای  يوم  اب  ای  شبـسا و  نیز  ریز  دـمن  ای  شا و  هماج  رابغ  اـب  دـناوت  یم 
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زا رابغ  ندز  تسد  اب  تسه و  رابغ  شنطاب  رد  اهنت  هک  يزیچ  هب  ندز  تسد  اما  دنزب و  تسنآ  يور  رابغ  هک  يزیچ  رب  تسد  دنک و  ممیت 
دنک نینچ  تسا  بجاو  هنرگ  دنک و  عمج  یکاخ  رابغ  ياراد  زیچ  نداد  ناکت  اب  دـناوتن  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسین  یفاک  دزیخ  یمرب  نآ 

تـسا بجاو  دنک  ممیت  نآ  رب  سپـس  دنک و  کشخ  ار  لگ  تسخن  دناوتب  رگا  دـنک و  ممیت  لگ  هب  دـیاب  رابغ  هب  نتـشادن  یـسرتسد  اب  و 
تـسین بجاو  درک  ممیت  لگ  اب  رگا  تسا و  لوا  هبترم  زا  هکلب  تسین  باب  نیا  زا  تبوطر  ياراد  كاخ  بوطرم و  نیمز  اما  دـنک و  نانچ 

نتـسشاب نآ  هلازااما  دوش و  فرطرب  ات  دلامب  مهب  ار  اه  تسد  هک  تسا  نآ  رتهب  نکل  دـن  لئاز  شتـسد  زا  ارنآ  یناشیپ  هب  ندیـشک  زا  لبق 
ار میتـفگ  هچنآ  زا  کـیچیه  فرب  زا  ریغ  هک  یـسک  تسین و  زئاـج  گرگت  فرب و  خـی و  اـب  ممیت  هلءاسم 7 -  تسین .  زئاج  ههبـش  نودب 

یسک نینچ  دراد  تمحز  جرح و  شیارب  دناوتب  مه  رگا  ای  دروایب و  لمعب  ار  تسد  تروص و  نتسش  يامـسم  فرب  اب  دناوت  یمن  درادن و 
هب رت  کـیدزن  تسا و  طوحا  تقو  جراـخ  رد  نآ  ءاـضق  تسا و  طـقاس  لوا  زا  تقو  رد  زاـمن  هک  تسنآ  يوقا  هک  تسا  نیروـهطلا  دـقاف 

تسا نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  فرب  زا  نکمت  تروص  ینعی  اج  نیا  رد  هکلب  ءاضق  مه  تسا و  تباث  ءادا  مه  میئوگب  هکتـسا  نیا  طایتحا 
نآ تقو  زا  دعب  دناوخب و  تقو  رد  ار  زامن  دنک و  ممیت  زین  فرب  نامه  اب  دـلامب و  دوخ  ياه  تسد  تروصب و  ار  فرب  ءوضو  دـصقب  هک 

اهراز هروش  یـضعب  رد  هکلب  تسا  هورکم  هروش  نیمز  اب  نینچمه  و  هسام -  لمر -  اب  ممیت  هلءاسم 8 -  دنک .  ءاضق  حیحص  يوضو  اب  ار 
دز نیمزب  ار  اهتـسد  هک  نآ  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  ممیت  رد  تسین و  زئاج  ممیت  تسین  قداص  نآ  رب  نیمز  مسا  کمن  يداـیز  رطاـخب  هک 

 . تسا هورکم  اهلادوگ  فک  كاخب  ممیت  هکلب  دنک و  باختنا  ممیت  يارب  ار  نیمز  رتدنلب  هطقن  تسا  بحتسم  زین  دهد و  ناکت  ارنآ 

ممیت تیفیک  رد  راتفگ 

یناشیپ و هب  تسد  ود  فک  همه  اب  سپس  دنزب و  نیمزب  رابکی  هب  مه و  اب  ار  اهتـسد  فک  نطاب  هک  تسا  نیا  رایتخا  لاح  رد  ممیت  تیفیک 
هب رت  کیدزن  دریگب و  ارف  وربا  ود  ینیب و  يالاب  ات  رس  يوم  هاگ  نتـسر  ءادتبا  زا  ار  عضوم  ود  نآ  همه  هک  يروطب  دشکب  دوخ  هقیقـش  ود 

ناتـشگنا رـس  ات  چـم  زا  تسار  تسد  رهاظ  مامت  هب  ار  پچ  تسد  تسد  نطاب  سپـس  دـشکب و  تسدزین  ار  اـهوربا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 
نآ هب  ندیشک  تسد  هجیتن  رد  تسین و  رهاظ  ءزج  ناتشگنا  نیبو  دشکب  پچ  تسد  رهاظ  مامت  هب  تسار  تسد  نطاب  اب  هاگ  نآ  دشکب و 

لمع نیا  رد  یتح  دنک  یم  ادیپ  سامت  نآ  اب  حسم  ماگنهرد  حسام  هرـشب  رهاظ  هک  تسا  يرادقم  نآ  رهاظ  زا  روظنم  نوچ  تسین  بجاو 
يور رب  تسد  فک  نداهن  فرص  هب  هکتسنآ  طایتحا  تسا و  مزال  ندز  يامسم  كاخرب  تسد  ندز  رد  تسین .  بجاو  مه  قمعت  تقد و 

نیمزب تسد  تشپ  ندز  يرگید و  زا  یکی  ای  تسد و  کی  ندز  زین  و  تسین .  تقو  زا  یلاخ  ندوب  یفاک  هک  دـنچره  دوشن  ءافتکا  كاخ 
یک اب  ای  تسد و  ود  زا  یکی  اب  یناشیپ  ندرک  حسم  زین  دشابن و  قداص  فک  مامتب  برض  افرع  هک  يروطب  تسد  فک  زا  یتمـسق  ندز  و 

هقیقـش ود  وو  یناشیپ  عومجم  تسد  فک  ود  عومجم  فراعتم  وحنب  هک  تسا  یفاک  نیمه  یناشیپ  حـسم  رد  و  تسین .  یفاـک  يرگید  زا 
فک اب  یناشیپ  پچ  تسار و  هک  تسین  مزال  و   ) نک حسم  ار  پچ  تمس  پچ  تسد  ار و  تسار  تمس  تسار  تسد  ینعی  دنک  حسم  ار 

حـسم ناتـشگنا  رـس  ات  ارنآ  ضرع  هتفرگ  رارق  يرگید  تسد  تشپ  رب  تسد  فک  لوط  دیاب  اهتـسد  تشپ  رد  و  دوش ) حسم  تسد  ود  ره 
دوش یم  لقتنم  تسد  تشپ  هب  هفیظو  دـشن  نکمم  ممیت  لحم  هب  نآ  نطاـب  ندیـشک  نیمز و  رب  تسد  نطاـب  ندز  رگا  هلءاسم 2 -  دنک . 
لئاح اب  نآ  همین  اب  ای  لئاح و  نودـب  نآ  زا  یتمـسق  اب  حـسم  رگا  اما  دـشابن و  نکمم  تسد  نطاـب  همه  اـب  حـسم  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا 
نیمز هب  ار  اه  تسد  تشپ  مه  دـنک و  حـسم  دـنزب و  نیمز  هب  ار  لئاح  اب  همه  ای  لئاح  یب  ضعب  نآ  مه  هک  تسنآ  طاـیتحا  دـشاب  نکمم 

زا یلاخ  درادـب  مدـقم  ار  عارذ  نطاب  هک  دـشاب  نآ  هفیظو  عارذ  نطاب  تسد و  تشپ  نیب  نارود  رد  هک  نیا  لامتحا  و  دـنک .  ممیت  دـنزب و 
تـسد نطاب  هک  دوب  یـضرف  رد  اهنیا  همه  دنک  ممیت  اهتـسد  تشپ  اب  مه  عارذ و  نطاب  اب  مه  هکتـسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسین و  هجو 

( رت ینعی   ) تسد نطاـب  تساـجن  رگا  هکلب  دوش  یمن  لـقتنم  تسد  تشپ  هب  هفیظو  دـشاب  سجن  رگا  اـما  دـشاب و  مخز  اـی  هتخوس و  ـالثم 
نیمز تسد و  فک  هرـشب  نیب  هتـشاد و  مرج  تساجن  هکنآ  رگم  دـنک  یم  ممیت  تسد  نطاب  نامه  اب  دـنک  سجن  مه  ار  یناشیپ  اـت  تسین 
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رهاظ اب  مه  دـنک و  حـسم  نطاب  نآ  اب  مه  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  تروص  نیا  رد  هک  دـشابن  نکمم  زین  نآ  هلازا  ریهطت و  دوش و  لئاح 
تـساجن رگا  و  دوشن .  كرت  تسد  نطاـب  رهاـظب و  حـسم  برـض و  نیب  عمج  هب  طاـیتحا  تسین  لـئاح  تساـجن  هک  مه  یـضرف  رد  هکلب 

هک اهتسد  تشپ  یناشیپ و  رگا  دوش و  یم  لقتنم  عارذ  نطاب  ای  تسد و  تشپ  هب  هفیظو  دنک  سجن  مه  ار  كاخ  هک  يروطب  دشاب  يدعتم 
 . دشک یم  تسد  ار  تساجن  نامه  يور  دشابن  نکمم  نآ  ریهطت  هلازا و  دشاب و  سجن  دوش  حسم  دیاب 

تسا ربتعم  ممیترد  هک  هچنآ  رد  راتفگ 

ای هک  شیلـصا  هفیظو  زا  نآ  ندوب  لدـب  تشذـگ و  ءوضو  رد  هک  يوـحن  ناـمه  دـنک  تین  فـلکم  هک  تسا  ربـتعم  ممیت  رد  هلءاسم 1 - 
هک تسا  ربتعم  زین  دهد و  ماجنا  تسا  ممیت  لاعفا  نیلوا  هک  ار  ندز  نیمزب  تسد  تین  اب  نراقم  دنک و  دـصق  زین  ار  لسغ  ای  تسا و  ءوضو 

دنک و تیاعر  دش ، نایب  البق  هک  ار  بیترت  هک  تسا  ربتعم  دننزن و  نیمزب  ار  وا  تسد  نارگید  دهد و  ماجنا  اترشابم  ار  راکنیا  فلکم  دوخ 
رد مه  هک  تسا  ربتعم  دشاب و  هتشادن  ممیت  تروص  تئیه و  اب  تافانم  ات  دهد  ماجنا  دایز  هلصاف  نودب  مه و  رـس  تشپ  ار  لاعفا  نینچ  مه 

ممیت زا  لبق  تسا  ربتعم  زین  دیـشک و  نیئاپب  الاب  زا  دـیوگب  فرع  هکیروطب  دـشکب  نیئاپب  وضع  يالاب  زا  ار  تسد  اهتـسد  رد  مه  یناشیپ و 
كاـپ ود  ره  حوسمم  حـسان و  وضع  تسا  مزـال  دروآ و  نوریب  ارنآ  لـثم  رتشگنا و  یتح  دزاـس  فرطرب  تسه  وضع  يور  رب  یعناـم  رگا 
یناشیپ يور  رب  رـس  زا  هک  یئوم  هلب  دشک  یم  تسد  يوم  نامه  يور  رب  هکلب  دوش  یمن  هدرمـش  عنام  هدـیئور  لحم  رد  هک  یئوم  ودـشاب 

ود ددع و  کی  اما  دنک  فرطرب  ارنآ  تسا  بجاو  تسا و  عنام  دوش  هدرمش  لئاح  افرع  دشاب و  فراعتم  دح  زا  جراخ  هکیتروصرد  هداتفا 
دوش یم  طقاس  دشاب  راوشد  هک  شرادقم  ره  رارطضا  اب  اما  تسا  رایتخا  لاحب  طوبرم  دش  هتفگ  هک  اهنیا  همه  تسین  بجاح  افرع  وم  ددع 

تـسد ود  تروص و  حـسم  يارب  لسغ  وضو و  زا  لدـب  ممیت  رد  هلءاسم 2 -  ددرگ .  یمن  نآ  نکمم  رادـقم  طوقـس  ثعاب  نآ  طوقـس  و 
نیب تسا  ریخم  دـنزب  نیمزب  تسد  راب  ود  تساوخ  رگا  تسا و  رتهب  ندز  تسد  راـبود  هک  دـنچره  تسا  یفاـک  ندز  نیمزب  تسد  راـبکی 
يارب دنزب  تسد  رگید  راب  کی  دنک و  حسم  ار  تروصدنزب  نیمزب  تسد  رابکی  هک  نآ  ای  دنزب و  تسد  رابود  تروص  حسم  زا  لبق  هکنیا 
حـسم زا  لبق  راب  کی  تروص و  حـسم  زا  لبق  مه  رـس  تشپرابود  دـنزب  نیمزب  تسد  راب  هس  هک  تسنآ  رتهب  اهنیا  همه  زا  اهتـسد و  حـسم 

زا لدب  هک  یممیترد  اصوصخ  تسین  راوازس  ندز  هبرـض  راب  ود  هب  طایتحا  كرت  کلذ  عم  دنک و  حسم  ار  اهتـسد  تشپ  نآ  اب  هک  اهتـسد 
کی هکتـسا  نیا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  تسد و  ود  يارب  رگید  یتبرـض  دنزب و  نیمزب  یناشیپ  يارب  تبرـض  کی  هکنیاب  دشاب  لسغ 

 - هلءاسم 3 دـنک .  حـسم  ار  اهتـسد  نآ  اب  ودـنزب  نیمزب  رگید  راب  کی  دـنک و  حـسم  ار  اهتـسد  یناشیپ و  نآ  اـب  دـنزب و  نیمزب  تسد  راـب 
تشپ یناشیپ و  نآ  اب  دنز و  یم  نیمزب  ار  زجاع  صخش  ياهتسد  ینعی  دهد  یم  ممیت  ار  وا  يرگید  دنک  ممیت  دناوت  یمن  شدوخ  هکیسک 

دنک یم  حسم  ار  وا  ياهتـسد  یناشیپ و  دنز و  یم  نیمزب  ار  شدوخ  تسد  راک  نیا  ندوبن  نکمم  ضرف  اب  دنک و  یم  حسم  ار  شتـسد  ود 
شلمع ربارب  دنچ  هک  دنک  بلط  یئاهب  هک  دنچره  دهد  ترجا  هکتـسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  ترجا  نداد  مزلتـسم  بئان  نتفرگ  رگا  و 

تسد هدش  عطق  شتـسد  کی  هکیـسک  هلءاـسم 4 -  دـشابن .  وا  لاـحب  رـضم  یترجا  نینچ  نداد  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـشاب  هتـشاد  شزرا 
هب رت  کیدزن  دنک و  یم  حـسم  نیمزب  ار  تسد  نامه  تشپ  سپـس  دـنک و  یم  حـسم  ار  دوخ  یناشیپ  نآ  اب  دـنز و  یم  نیمزب  ار  شرگید 

تـسد ینعی  دـهد  ممیت  اریو  وا  ات  دـنک  بئان  ار  يرگید  مه  دـهد و  ماـجنا  میتفگ  هچ  نآ  مه  تسا  نکمم  شیارب  رگا  هکتـسنآ  طاـیتحا 
زین اجنیا  رد  دلام و  یم  كاخب  ار  دوخ  ههبج  هدش  عطق  شتسد  ود  ره  هکیسک  و  دشکب .  وا  ملاس  تسد  تشپ  هب  دنزب و  نیمزب  ار  شدوخ 

هک تسا  یـسک  هرابرد  اهنیا  همه  تسا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  دنک  حسم  ار  وا  ههبج  هدز  نیمزب  ار  دوخ  تسد  وا  ات  دـنک  بئان  ار  ریغ  رگا 
نآ اب  تسا  یقاب  رادقم  نآ  اب  تسا  یقاب  شتـسد  هملق  ینعی  شعارذ  هدش و  عطق  چـم  زا  رگا  اما  دـشاب و  هدـش  عطق  جـنرآ  زا  شیاهتـسد 

وحنب عارذ  اب  دوجوم و  تسد  اـب  ار  دوخ  هقیقـش  ود  ههبج و  یماـمت  هکتـسا  نآ  طاـیتحا  دـنک و  یم  ممیت  ملاـس  تسد  اـب  یقاـب و  رادـقم 
عطق تسد  کی  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دیامن  یم  حسم  دوجوم  تسد  اب  ار  هقیقـش  یناشیپ و  یمامت  سپـس  دـنک و  یم  حـسم  فراعتم 
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دنک و یم  ممیت  عارذ  نامه  اب  تسا  یقاب  شعارذ  هدش و  عطق  چم  زا  رگا  هدش  عطق  شتسد  ود  ره  هک  اجنآ  ینعی  مود  تروص  رد  هدش و 
هکیـسک انعم  نیاب  تسا  طایتحا  نتـسناد  فک  هلزنمب  ار  عارذ  هکلب  دریگب  بئان  ای  دلامب و  كاخب  ار  دوخ  ههبج  هکنیا  رب  تسا  مدـقم  نیا 

دـنک و یم  حـسم  ار  پچ  عارذ  رهاظ  تسار  عارذ  نطاب  اـب  ار و  تسار  عارذ  رهاـظ  پچ  عارذ  نطاـب  اـب  هدـش  عطق  چـم  زا  شتـسد  ودره 
ههبج و حسم  رد  هلءاسم 5 -  دنک .  یم  حسم  ار  هدیرب  تسد  عارذ  تشپ  ملاس  تسد  نطاب  اب  هدش  عطق  چم  ات  شتسد  ود  زا  یکی  هکیسک 

نیئاپ زا  ار  ههبج  درادب و  هگن  نکاس  ار  اهتسد  الثم  رگا  سپ  دوش  هدیشک  دنک و  روبع  حوسمم  يور  زا  اهتسد  هک  تسا  بجاو  تسد  ود 
ررض تسا  اهتسد  حوسمم  نآ  هک  دنک  قدص  هک  مادام  حوسمم  وضع  رصتخم  ندروخ  ناکت  فرص  هلب  تسین  یفاک  دهد  تکرح  الاب  هب 

 . درادن

ممیت ماکحا  رد  راتفگ 

دشاب هتـشاد  نیقی  فلکم  دنچره  تسین  حیحـص  دسر  ارف  زامن  تقو  هکنآ  زا  لبق  بجاو  زامن  يارب  ممیت  بجاو  طایتحا  ربانب  هلءاسم 1 - 
دناد یم  هکیسک  بجاو  طایتحا  هب  نیاربانب  تسین  لاکشا  یب  هلئـسم  ضرف  نیا  رد  نکل  دنک  یمن  ادیپ  ممیت  هب  سرتسد  تقو  رد  هکنیا  هب 

مه دنـشکن و  ارنآ  همدـقم  ناونعب  زامن  تقو  ندیـسر  ات  دروایب و  شتایاغ  زا  یکی  تین  هب  ارنآ  تقو  زا  لـبق  دـنک  ممیت  دـناوتیمن  تقو  رد 
ممیت تقو  ندش  لخاد  زا  دعب  اما  تسین و  توق  زا  یلاخ  روتسد  نیا  بوجو  هکلب  دنک  كرد  نتشاد  اب  ار  زامن  تقو  ات  دننک  ظفح  نانچ 

اب نکل  دوش  فرط  رب  شرذع  تقو  رخآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  دـیما  هک  دـنچره  دـشاب و  هدـشن  گنت  تقو  هک  دـنچره  تسا  حـیحص 
هب ملع  اب  دزادنیب و  ریخءات  نآ  زا  سءای  ات  بآ  هب  یـسرتسد  دیما  هب  ار  زامن  تسبوخ  تسین و  راوازـس  طایتحا  كرت  يدیما  نینچ  نتـشاد 

ممیت حیحص  روطب  هکیـسک  دوشب و  تقو  یگنت  تاعارم  لاح  ره  رد  هکتـسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  بجاو  ریخءات  رذع  عافترا 
هلءاسم تسین .  تقو  جراخ  لخاد و  نیب  یقرف  مکح  نیا  ردو  دناوخ  یمن  هرابود  ار  زامن  رذع  ندش  فرطرب  زا  دعب  هدناوخ  زامن  هدرک و 
يدعب زامن  تقو  ات  دنکـشن  دنک و  ظفح  نانچمه  ار  ممیت  نیا  دـناوخب و  زامن  دـنک و  ممیت  هدـش  شتقو  هک  يزامن  يارب  فلکم  رگا   - 2

هب دـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  نآ  رگم  دـناوخب  شتقو  لوا  رد  زین  ار  زامن  نیا  ممیت  نآ  اب  دـناوت  یم  دـشاب  یقاب  نانچمه  زین  شرذـع  دـسرب و 
هکلب دشاب  هتـشادن  نیقی  رگا  اما  دزادنیب و  ریخءاتار  زامن  تسا  بجاو  ضرف  نیا  رد  هک  دش  دهاوخ  فرطرب  شرذـع  تقو  رخآ  رد  هکنیا 

هک مادام  ممیت  نیا  اب  تسین و  راوازس  نآ  كرت  تسبوخ و  دزادنیب  ریخءات  ار  مود  زامن  هکنیاب  طایتحا  تیاعر  دشاب  هتـشاد  ارنآ  دیما  اهنت 
نآرق طوطخب  ندیشک  تسد  دننام  دهد  ماجنا  زین  دهاوخ  یم  تراهط  هک  يرگید  ياهراک  دناوت  یم  دراد  همادا  زین  شرذع  تسا و  یقاب 
دـشابن تراهط  دنچره  دراد  تیبولطم  نآ  رد  لسغ  ءوضو و  هکیلمع  ره  رد  كاخ  ایآ  هکنیارد  اهنیا و  لاثما  دجاسم و  رد  ندـش  لخاد  و 

لمءات و لحم  هلئـسم  هن  ای  درک  ممیت  يروص  يدـیدجت و  يوضو  یبحتـسم و  ياهلـسغ  ياجب  تسا  زئاج  ـالثم  دریگ و  یم  ار  بآ  ياـج 
هب هن  دنک (  ممیت  تیبولطم  دیما  هب  ءاجر و  تین  هب  دـنک  نینچ  تساوخ  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  تهج  نیمهب  تسا  لاکـشا 

شزامن يارب  دیاب  هدش )  سافن  ای  ضیح  الثم   ) دش ثدحم  تبانج  زا  ریغ  يربکا  ثدحب  هکیـسک  هلءاسم 3 -  عرش . )  روتسد  ماجنا  تین 
بآ تسا  یفاک  یئاهنت  هب  لمع  ودنآ  زا  یکی  يارب  هک  دنک  ادیپ  یبآ  رگا  ءوضو و  ضوع  يرگید  لسغ و  ضوع  هب  یکی  دـنک  ممیت  ود 
اهر ار  لسغ  دناوت  یم  مه  دنک و  لسغ  نآ  اب  دناوتیم  مه  هک  دنک  ادیپ  یبآ  رگا  دنک و  یم  ممیت  يرگید  يارب  هدومن  یکی  نآ  فرـص  ار 
اما دـنک و  ممیت  شءوضو  يارب  تسین و  مه  هجو  زا  یلاخ  هکلب  تسا و  رتکیدزن  طاـیتحاب  هک  درادـب  مدـقم  ار  لـسغ  دریگب  ءوضو  هدرک 
مه دـشاب و  بنج  مه  ینز  ـالثم  دـبای  ققحت  ربکا  ثدـح  يارب  فلتخم  ببـس  دـنچ  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  یفاک  ممیت  کـی  تباـنجرد 

طایتحا تهج  نیمهب  تسا و  لاکـشا  لـسغ  تاـبجوم  نیا  همه  زا  لدـب  ممیت  کـی  ندوب  یفاـک  رد  دـشاب  هدز  یتیمب  تسد  مه  ضیح و 
هکنانچمه دوش  یم  هتسکش  رغـصا  ربکا و  ثدح  اب  ءوضو  زا  لدب  ممیت  هلءاسم 5 -  دنک .  ممیت  کی  یبجوم  ره  يارب  هکتـسا  نآ  بجاو 

هن ای  دوش  یم  لطاب  رغـصا  ثدـح  اب  لسغ  زا  لدـب  ممیت  ایآ  دوش و  یم  هتـسکش  تسا  لسغ  نامه  بجوم  هکیزیچ  اب  لسغ  زا  لدـب  ممیت 
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هن و ای  دوش  یم  لطاب  شممیت  دوش  رداص  وا  زا  يرغـصا  ثدح  رگا  ایآ  هدرک  ممیت  لسغ  زا  لدب  هتـشادن و  بآ  هدوب  بنج  هکیـسک  الثم 
درم نآ  هک  يروطب  دوش  یم  لطاب  شلسغ  زا  لدب  ممیت  ایآ  دوش  رداص  وا  زا  يرغصا  ثدح  رگا  لسغ  زا  لدب  ممیت  زا  دعب  ضئاح  نز  ای 

زا نکمت  ای  هدیـسرن و  بآ  هب  شتـسد  هک  مادام  وا  ضیح  تبانج و  لسغ  زا  لدـب  ممیت  هکلب  هن  ای  ددرگرب  ضیح  هب  نز  نیا  تباـنج و  هب 
ءوضو ای  دیاب  شزامن  يارب  هک  تسا  نیا  رغـصا  ثدح  رثا  اهنت  دنزرـس و  وا  زا  رغـصا  ثدـح  هک  دـنچره  تسا  یقاب  نانچمه  هتفاین  لسغ 
هیرظن لوق  ودنآ  زا  رتروهشم  تسا  لوق  ود  دنکش  یم  شممیت  درک  ادیپ  لسغ  هب  سرتسد  هکینامز  دنک و  ءوضو  زا  لدب  ممیت  ای  دریگب و 
سپـس هدرک و  ممیت  تبانج  لسغزا  لدـب  هکیـسک  نیاربانب  بنج و  ریغ  رد  اصوصخ  تسا  مود  يوقا  دوش و  یم  هتـسکش  ینعی  تسا  لوا 

الثم يارب  نیا  هک  روطنامه  دشاب  هدزرـس  وا  زا  رغـصا  ثدح  سپـس  هدرک و  تبانج  لسغ  هکتـسا  یـسک  لثم  هدزرـس  وا  زا  رغـصا  ثدـح 
هدرک و ضیح  لسغ  زا  لدب  ممیت  هکیـضئاح  نینچمه  درادن و  جایتحا  زین  وا  درادـن  جایتحا  ءوضو  زا  لدـب  ممیت  ای  ءوضو  ءزج  هب  شزامن 

ءزج شرغـصا  ثدح  اب  هک  دشاب  هدش  ثدحم  ضیح  لسغ  ءوضو و  زا  دـعب  هک  تسا  ینز  لثم  هدزرـس  وا  زا  رغـصا  ثدـح  ممیت  زا  دـعب 
هکتـسا نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  یلو  تسا )  یقاب  دوخ  رابتعاب  شـضیح  لسغ  زا  لدـب  ممیت  و  دوش (  یمن  لطاب  شءوضو  زا  لدـب  ممیت 

تین هب  ممیت  کی  تبانجرد  تسین  شیارب  ناکما  نیا  هکیـسکو  دـنک  لسغ  زا  لدـب  ممیت  مه  دریگب و  ءوضو  مه  دراد  ناکما  شیارب  رگا 
ممیت ود  اطایتحا  ضیح  لثم  تبانج  ریغ  رد  دـهد و  ماجنا  ءوضو  زا  لدـب  اـی  تسا و  لـسغ  زا  لدـب  ممیت  اـی  هک  تسه  شا  همدزد  هچ  نآ 

تشادن یلقع  یعرش و  یعنام  زین  نآ  لامعتسا  زا  دروآ و  تسدب  بآ  رگا  هلءاسم 6 -  لسغ .  زا  لدب  يرگید  ءوضو و  زا  لدب  یکی  دنک 
شرذـع هرابود  لسغ  ماجنا  ای  ءوضو  نتفرگ  زا  لـبق  رگا  یتح  دوش و  فرطرب  شرذـع  زاـمن  زا  لـبق  رگا  نینچمه  دنکـش و  یم  شممیت 

نامز بآ و  هب  یبای  تسد  نامز  رگا  هلب  دنک  ممیت  اددجم  دـیاب  هکلب  دـناوخب  زامن  دـناوت  یمن  یلبق  ممیت  اب  دوش  بایان  بآ  ای  ددرگرب و 
هتـسکش شیلبق  ممیت  هک  تسین  دیعب  دنک  لسغ  ای  دریگب  ءوضو  دشابن  نکمم  نامز  كدنا  نآ  رد  هک  دشاب  هدوب  هاتوک  ردقنآ  رذع  لاوز 

یگنت رد  رذـع  لاوز  ای  بآ و  هب  یبای  تسد  رگا  نینچمه  تسا و  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  زین  ضرف  نیا  رد  ندرک  ممیت  هک  دـنچره  دوش 
هک یسک  هلءاسم 7 -  تسا  گنت  نآ  تقو  هک  تسا  یفاک  يزامن  يارب  اهنت  ممیت  نیا  اما  دوش  یمن  لطاب  شیلبق  ممیت  دـتفیب  قافتا  تقو 
اما ودوش  یمن  لطاب  وا  لسغ  زا  لدب  ممیت  دهد  یم  ار  ءوضو  فافک  اهنت  هتفای  هک  یبآ  رگا  هدرک  ممیت  بآ  نتـشادن  رطاخب  هدوب و  بنج 
رگا هدوب و  ءوضو  زا  لدب  هک  دوش  یم  لطاب  شممیت  نآ  اهنت  دنک  ادـیپ  وضو  رادـقم  هب  بآ  رگا  تسا  ممیت  ود  شا  هفیظو  هک  بنج  ریغ 

هدوب و لسغ  زا  لدـب  هک  دوش  یم  لطاب  شممیت  نآ  دـهد  یمن  ار  ود  ره  لسغ  ءوضو و  فافک  تسا و  یئاهنت  هب  ندرک  لـسغ  رادـقم  هب 
لسغ رد  فرص  ارنآ  هکتـسا  نآ  طایتحا  دهد  یمن  ار  ودره  فافک  دنک و  لسغ  ای  دریگب و  ءوضو  نآ  اب  دناوت  یم  هک  درک  ادیپ  یبآ  رگا 

ادیپ بآ  زامن  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  هجو  زا  یلاخ  شیلبق  ممیت  نتـسکشن  ءاقب و  هک  دـنچره  دـنک  ممیت  شئوضو  ياجب  هدومن 
دعب زامن  نیب  رد  رگا  نینچمه  تسا و  حیحص  مامت و  هدناوخ  ممیت  اب  هکنامه  هکلب  دناوخب  ءوضو  اب  هرابود  ار  شزامن  تسین  بجاو  دنک 

تسا و لاکـشا  دـشاب  لطاب  شزامن  ممیت و  هکنیا  رد  دوش  ادـیپ  لوا  تعکر  عوکر  زا  لبق  رگا  اما  دوش و  ادـیپ  بآ  لوا  تعکر  عوکر  زا 
هب ات  ار  زامن  نامه  هکنیاب  ندرک  طایتحا  دنک و  عورـش  ءوضو  اب  ار  زامن  ددرگرب و  تسا  بحتـسم  تسین و  لطاب  میئوگب  هک  تسین  دـیعب 
رد رگا  هلءاـسم 9 -  دوشن .  كرت  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسبوخ و  دـناوخب  ءوضو  اـب  رگید  يزاـمن  دراد  تعـسو  تقو  رگا  دربـب و  رخآ 

دراذگ یم  نیاربانب  هدومنن  کش  نآ  هب  یئانتعا  دشاب  لمع  ندش  مامت  زا  دـعب  وا  کش  هک  یتروص  رد  دـنک  کش  ممیت  ءازجا  زا  یـضعب 
هک دنچره  لسغ  زا  لدب  هچ  دشاب و  ءوضو  زا  لدـب  شممیت  هکنیا  هچ  دـنک  کش  لمع  نیب  رد  رگا  نینچمه  هدوب و  حیحـص  شممیت  هک 

 . تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  كوکشم  ءزج  نداد  ماجناو  کش  هب  ندرک  ءانتعا  مود  ضرف  رد 

تاساجن رد  لصف 

تاساجن نایب  یفرعم و  رد  راتفگ 
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تمرح هک  دـنچره  دـشاب  تشوگ  مارح  دـشاب و  هتـشاد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویحره  طئاغ  لوب و  مود  لوا و  تسا :  زیچ  هدزای  تاـساجن 
تـشوگ لالح  شتاذ  بسحب  هک  یناویح  ره  غرم و  واگ و  رتش و  لثم  دشاب  هدوب  یـضراع  ضورع  رطاخب  هکلب  دـشابن و  یتاذ  شتـشوگ 

لوب و هدـش  ضرعلاب  تشوگ  مارح  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرک  یطو  نآ  اب  یناسنا  اـی  دـشاب و  هدرک  تداـع  سجن  ندروخب  تسا و 
هدـنهج شنوخ  ینعی  درادـن  ار  لوا  طرـش  هک  یناویح  زا  نینچمه  تسا و  كاپ  تشوگ  لالح  ناویح  زا  اما  و  دوش .  یم  سجن  شطئاـغ 

دننام  ) دراد ندب  رب  تشوگ  یلو  درادن  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  اما  اهنآ و  رئاظن  هشپ و  سگم و  دننام  درادن  ندب  رب  یتشوگ  زین  تسین و 
هک نانچمه  شا  هلـضف  رد  اصوصخ  تسین  هجو  زا  یلاخ  تراهط  هک  دـنچره  تسا  لاکـشا  لحم  شا  هلـضف  لوب و  ندوب  كاـپ  یهاـم ) 
ای تسا  تشوگ  لالح  ناویح  زا  ایآ  هک  يا  هلضف  رد  دوش  کش  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  تشوگ  مارح  هدنرپ  لوب  هلضف و  تساجن  يوقا 
هک تسا  هلـضف  رد  شکـش  ای  تشوگ و  مارح  ای  تسا  تشوگ  لالح  ایآ  هک  تسا  ناویح  نآ  دوخ  رد  شکـش  ای  لاـح  تشوگ  مارح  زا 

یمن دـنیب  یم  ار  يزیچ  الثم  تسا  كاپ  شا  هلـضف  هک  یناویح  نالف  زا  ای  تسا  سجن  شا  هلـضف  هک  تسا  ناویح  نالف  زا  هلـضف  نیا  ایآ 
زا ایآ  هک  دنک  کش  یناویح  هلضف  رد  رگا  نینچمه  دنک و  یم  نآ  تراهط  هب  مکح  اجنیا  رد  کسوس  هلضف  ای  تسا و  شوم  هلـضف  دناد 

نیا رددنک  کش  رگا  اما  میدروآ و  هک  یلاثم  ریظن  درادن  تشوگ  هدنهج و  نوخ  هک  یناویح  زا  ای  دراد و  هدنهج  نوخ  هک  تسا  یناویح 
ناویح زا  لاحرهب  هک  دناد  یم  دراد و  تشوگ  یلو  درادن  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  زا  ای  دراد  هدنهج  نوخ  هک  تسا  یناویح  زا  هلضف  هک 

 - ینم تاساجن  زا  موس  تسین .  هجو  زا  یلاخ  شندوب  كاپ  هک  دـنچره  تسا  لاکـشا  لحم  نآ  ندوب  رهاط  اجنیارد  تسا  تشوگ  مارح 
كاپ درادن  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ینم  اما  تشوگ و  مارح  هچ  دـشاب و  تشوگ  لالح  هچ  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویحره  زا  هفطن - 

نینچ مس و  وـم و  لـثم  هن  هدوـب  تاـیح  ياراد  هک  رادرم  زا  تمـسق  نآ  هتبلا  دراد  هدـنهج  نوـخ  هک  یناوـیح  ره  زا  رادرم  مراـهچ  تسا . 
هلس بل و  هتسوپ  اهکروک و  اه و  شوج  هلس  هتسوپ و  نوچ  يزیر  ءازجا  رگا  تسا  رادرم  دوش  عطق  یناویح  نینچ  هدنز  زا  هک  مه  يوضع 

تسا و كاپ  همه  هک  دزیر  یم  راد  برج  ندـب  زا  هک  يزیر  ياه  هتـسوپ  دـتفا و  یم  ندـب  زا  ندـش  بوخ  زا  دـعب  هک  اهنیا  لاثما  مخز و 
هدرم زا  هک  رپ  كرک و  مشپ و  وم و  مس و  نخان و  راقنم و  نادـند و  خاـش و  ناوختـسا و  نوچ  درادـن  یناویح  ناـج  هک  یئازجا  نینچمه 

زا هکلب  دشاب  تشوگ  لالح  زا  هکیتروص  رد  دـشاب  هدـش  هتـسب  نآ  یئور  هتـسوپ  هک  یطرـشب  هدرم  غرم  مخت  نینچمه  تسا و  كاپ  اهنآ 
یگنر درز  زیچ  زا  تسترابع  هک  هحفنا  دـش  رکذ  هک  یئاـهزیچ  هب  دوش  یم  قحلم  ندوب  كاـپ  رد  و  تسا .  كاـپ  زین  تشوگ  لـالح  ریغ 
ناویح ناتـسپریش  نینچمه  دننک و  یم  تسرد  رینپ  نآ  اب  دراد و  رارق  ندش  روخ  اذـغ  زا  لبق  هلاغزب  هرب و  باریـس  فوج  رد  هک  دـمجنم 

ریش رد  بانتجا  هب  طایتحا  دوش و  یمن  سجن  تسا  سجن  نآ  فرظ  هک  نیا  رطاخ  هب  ریـشو ) غرم  مخت  ینعی  ود  نیا   ) تسا و كاپ  رادرم 
رگا دراد  یناویح  ناج  هک  دوش  زارحا  رگا  دیور ) یم  وهآ  فان  رد  هک   ) کشم هفان  هلءاسم 3 -  دوشن .  كرت  تشوگ  مارح  هدرم  ناویح 

نآ زا  ةایح  وهآ  ندوب  هدنز  ای  دشاب و  هدش  وهآ  زا  لقتسم  غلاب و  رگا  تسنآ و  تساجن  يوقا  دوش  ادج  هدرم  ای  هدنز و  يوهآ  زا  هدیسرن 
هدش ادج  هدنز  يوهآ  زا  هکنیا  هچ  تسنآ  تراهط  يوقا  دننکب  ار  نآ  ای  دتفیب و  دیاب  هک  دشاب  هدیسر  يدحب  هصالخ  دشاب و  هتشگ  لئاز 
زاب هن  ای  دراد  یناویح  یگدـنز  هک  تسا  وهآ  زا  یئاضعا  زا  کشم  هفان  ـالوصا  هک  نیا  رد  دوش  کـش  رگا  هدرم و  يوهآ  زا  هچ  دـشاب و 
ادـج ناویح  زا  شندـش  هدیـسرزا  دـعب  ارنآ  هک  نیا  رد  دراد  کـش  یلو  نآ  یناویح  یگدـنزب  دراد  ملع  رگا  تسا و  تراـهط  هب  موکحم 

نآ رگم  تسا  رهاط  لاکـشا  نودب  اهتروص  همه  رد  کشم  دوخ  اما  تسا و  تساجن  هب  موکحم  دنا  هتخاس  شیادج  سران  ای  دـنا و  هدرک 
زا ياخ  شتراـهط  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرک  هنخر  نآ  رد  یتبوطر  هفاـن )  دـننام   ) تسا تساـجن  هب  موکحم  هک  يزیچ  هیحاـنزا  هک 

لیبق زا  نیملسم  رازاب  ای  ناملسم و  تسد  زا  هک  هچنآ  دنک .  یم  نآ  تراهط  هب  مکح  دشاب  نآ  عضوب  لهاج  فلکم  رگا  تسین و  لاکشا 
دنچره تسا  تراهطب  موکحم  هدیـسر  ناملـسم  تسدب  رفاک  تسد  زا  البق  هک  دنادن  فلکم  رگا  دوش  یم  هتفرگ  تسوپ  ای  هیپ  تشوگ و 

هداتفا ناناملسم  نیمزرـس  رد  لیبق  نآ  زا  يزیچ  رگا  نینچمه  دنا و  هدرک  حبذ  یمالـسا  حبذاب  ار  ناویح  هک  نیا  هب  دشاب  هتـشادن  نیقی  هک 
هدربمان ناملسم  دهدب  لامتحا  رگا  ضرف  نیا  رد  هدرک  يرادیرخ  يرفاک  زا  ار  نآ  ناملسم  هدنشورف  هک  دنادب  رگا  اما  تسا و  كاپ  دشاب 
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هلماعم هدربمان  ناملـسم  هک  دنادب  زین  ار  نیا  طایتحاربانب  هکلب  تسا و  كاپ  هدیرخ  رفاک  زا  یمالـسا  حبذ  زا  رحاو  قیقحت  صحف و  زا  دعب 
نودب ناملـسم  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  ملع  رگا  اما  تسا و  تراهطب  موکحم  زین  تروص  نیا  رد  هدرک  نآ  اب  هدش  یعرـش  حبذ  هک  یناویح 
يرفاک زا  یتسوپ  ای  يا و  هبند  ای  یتشوگ و  رگا  تسا .  نآ  زا  بانتجا  بوجو  يوقا  هکلب  طایتحاربانب  هتفرگ  رفاک  زا  ارنآ  قیقحت  صحف و 

تراهطب موکحم  تسا  نآ  لاثما  یهام و  دـننام  نآ  ریغ  زا  ای  تسا و  هدـنهج  نوخ  يراد  ناویح  زا  هک  دـنادن  دریگب و  رافک  رازاب  زا  ای  و 
رفاک تسد  زا  يزیچ  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  زئاج  نآ  رد  نآ و  اب  ندناوخ  زامن  نکلو  دشاب  هتـشادن  نآ  هیکذت  هب  ملع  هک  دنچره  تسا 

نآ رد  زامن  تسا و  تراـهط  هب  موکحم  تسین  یناویح  الـصا  اـی  تسا و  ناویح  ءازجا  زااـیآ  دـنادن  دروآ و  تسدـب  راـفک  رازاـب  زا  اـی  و 
زا راصعا  نیا  رد  هک  یعمـش  کیتسال و  تسا  لیبق  نیا  زا  يرـسم و  تساجن  اب  نآ  تاقالمب  دـشاب  هتـشادن  ملع  هکیطرـشب  تسا  حـیحص 

نوخ تساـجن  زا  مجنپ  تسا .  تراـهط  هب  موکحم  هک  درادـن  نآ  تقیقح  زا  یعـالطا  فلکم  دوـش و  یم  دراو  یمالـساریغ  ياـهروشک 
فلکم هکینوخ  تسا و  رهاط  هک  کیک  شپـش و  هشپ و  یهام و  ریظن  رگید  تاناویح  نوخ  فالخب  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  تسا  یناویح 

غرم مخت  رد  هلقع  یتح  هدـش  تسرد  هفطن  زا  هکیا  هقلع  زا  هکتـسنآ  طایتحا  تسا و  تراـهط  هب  موکحم  تسا  کیمادـک  زا  دراد  کـش 
دوش یم  هدید  غرم  مخترد  هکینوخو  تسین  ناحجر  زا  یلاخ  هدش  تسرد  غرم  مخترد  هک  يا  هقلع  رد  تراهط  هک  دنچره  دوش  بانتجا 
دروم نوخ  هک  نآ  رگم  تسا  نینچ  غرم  مخت  نآ  همه  زا  بانتجا  هکلب  تسا  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  نآ  زا  باـنتجا  هک  دـنچره  تسا  كاـپ 

دعب هکینوخ  هلءاسم 7 -  دشاب .  لئاح  نآ  ریغ  نوخ و  نیب  تسوپ  نآ  هک  دـشاب  عقاو  یتسوپ  ریز  ردای  دـشاب و  هتفرگ  رارق  یگر  رد  ثحب 
تشوگ لالح  ناویح  زا  رگا  تسا و  نآزا  بانتجا  بجاو  طایتحا  دشاب  تشوگ  مارح  ناویح  رگا  دوش  یم  هدید  ناویحرد  ناویح  حبذ  زا 

ندب رد  هدنامیقاب  نوخ  هک  نیا  هچ  لاح  دـشاب  هدـمآ  ناویح  زا  نوخ  رحن  ای  حـبذ و  ماگنه  فراعتم  هزادـناب  هکیطرـشب  تسا  رهاط  دـشاب 
هلیـسوب نوخ  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـشاب  نآ  دـبک  ای  بلق و  اهگر و  تشوگ و  يـالبال  رد  اـی  دـشاب و  نآ  مکـش  رد  ناویح 

هضیب و دـننام  تشوگ  لالح  ناویح  مارح  ءازجا  رد  هکینوخ  نینچمه  و  دـشاب .  هدـشن  هدولآ  هیکذـت  لیاسو  زا  نآ  لاثما  سجن و  يوقاچ 
يولگ زا  ناویح  ندرک  رخ  رخ  رثا  رد  هک  ینوخ  تسا و  نآ  زا  بانتجا  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  تسا  رهاط  هدنام  یقاب  نآ  لاثما  لاحط و 
كاپ هدنامیقاب  نوخ  ءزج  دوش  یم  وا  مکـش  رد  لخاد  حـبذ  ماگنه  رد  ناویح  ندوب  الاب  رـس  رثا  رد  ای  ددرگ و  یمرب  شمکـش  نوردـب  وا 
ندوب كدـنا  رثا  رد  هکنآ  رگم  تسین  لـالح  شندروخ  تسا  كاـپ  میتـفگ  هکیا  هدـنامیقاب  نوـخ  تسا و  سجن  دوـش و  یمن  بوـسحم 

رگا هلءاسم 8 -  تسا .  لالح  شندروخ  هک  دوش  هدرمـش  نآ  ءزج  هکیوحنب  دشاب  تشوگ  رد  ای  دوشب و  تشوگبآ  شآ و  رد  کلهتـسم 
کش فلکم  هکیروطب  دوش  یم  حشرت  مخز  زا  هک  گنر  درز  یتبوطر  لثم  تسا  كاپ  گنر  ای  تسا  نوخ  ایآ  هک  دوش  کش  يزیچ  رد 
مخز زا  هک  یتبوطر  دـمهفن  دـشاب و  نآ  لاثما  ای  یئانیبان و  ای  اوه و  یکیرات  وا  کش  ءاشنم  رگا  نینچمه  هن و  ای  تسا  نوخ  ایآ  دـنک  یم 
نینچ مه  تسیچ و  تبوطر  نیا  هک  دسرپب  نارگید  زا  تسین  بجاو  وا  ربو  تسا  تراهط  هب  موکحم  كرچ  ای  تسا  نوخ  هدش  حـشرت  وا 

رام دنادن  الثم  دـشاب و  ناویح  دوخ  رد  کش  شکـش  هنیا  هچ  هن  ای  تسا  هدـنهج  نوخ  ياراد  ناویح  زا  ایآ  هک  دوش  کش  ینوخ  رد  رگا 
ینوخ شـسابلرد  رگا  نیاربانب  یهام  زا  ای  تسا  دنفـسوگ  زا  الثم  نوخ  نیا  صوصخ  هک  دـشاب  نیا  ای  هتـسد و  نیا  ای  تسا  هتـسدنآ  ءزج 

يـال زا  هکینوـخ  هلءاـسم 9 -  تسا .  تراـهط  هـب  موـکحم  نوـخ  نآ  کـیک  زا  اـی  هـشپ و  زا  اـی  هدوـب و  شدوـخ  ندـب  زا  دـنادن  دـنیبب و 
بآ تسا و  زئاج  شندـیعلب  دوش و  یم  كاپ  دوش  کلهتـسم  ناهد  بآ  رد  رگا  تسا  مارح  نآ  ندـیعلب  سجن و  دـیآ  یم  نوریباهنادـند 

 - هبرـض رثا  رد  تسوـپ -  ریز  اـی  و  نخاـن -  ریز  رد  هکینوـخ  هلءاسم 10 -  تسین .  بجاو  نآ  لاثما  هضمـضم و  هلیـسوب  ناـهد  ندیـشک 
نوخ رگید  ینعی  هدـش  هلاحتـسا  هک  دوش  لـصاح  نیقی  هکنآ  رگم  تسا  سجن  دـیایب  نوریب  تسوپ  ندـش  هراـپ  اـب  رگا  دوش  یم  دـمجنم 

نتفرگ و ءوضو  دوش و  یم  سجن  زین  بآ  نآ  دـسرب  نوخ  نآ  هب  بآ  دوش و  هراـپ  تسوپ  رگا  سپ  تسا  هدـش  يرگید  زیچ  هکلب  تسین 
جراـخ هکنآ  رگم  دزاـس  جراـخ  هدـش  هراـپ  تسوپ  ریز  زا  ارنآ  تسخن  تسا  بجاو  سپ  تسا  لکـشم  نوخ  نآ  دوـجو  اـب  ندرک  لـسغ 
ءوضو بآ  اب  سپـس  دشکب و  نآ  يور  هریبج  ناونعب  بسچ  ای  دناب  لیبق  زا  يزیچ  دیاب  تروصنیا  رد  هک  دشاب  جرح  راوشد و  نآ  نتخاس 
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تین هب  جـنرآ  زا  ار  دوخ  تسد  الثم  ینعی  دـهد  ماجنا  بآ  رد  وضع  ندرب  ورف  اـب  ار  لـسغ  ءوضو و  اـی  دـنک و  حـسم  ارنآ  يور  لـسغ  اـی 
نوخ هدش  دمجنم  هچنآ  دنادب  لوا  زا  هک  تسا  ینامز  اهنیا  همه  دروآرد  دنک و  ورف  دریذـپ  یمن  تساجن  هک  يراج  ای  رک  بآ  رد  ءوضو 
هدننک تسم  تاساجن  زا  متـشه  تسا .  كاپ  هدش  هدرم  نوخ  دننام  هبرـض  رثا  رد  وا  ندـب  تشوگ  هک  دـهد  لامتحا  رگا  اما  تسا و  هدوب 

هک دنچره  تسا  كاپ  نآ  لاثما  شیـشح و  دـننام  تسا  دـماج  لصا  رد  هکیئاهزیچ  اما  بارـش و  دـننام  دـشاب  ناور  عیام و  لصا  رد  هکیا 
كاپ ارهاظ  دناشوجب  شتآ  اب  ارنآ  رگا  روگنا  بآ  اما  تسا و  یـضراع  نآ  ندوب  عیام  نوچ  دنروآرد  یتبرـش  تروصب  دـنناشوجب و  ارنآ 
هتفرگ شمـشک  زیوم و  زا  هک  مه  یبآ  تسا  مارح  لاکـشا  نودب  نآ  ندروخ  نکل  دشاب  هدشن  ریخبت  نآ  ثلث  ود  زونه  هک  دـنچره  تسا 
شوج دوخ  يدوخب  رگا  شمـشک  روگنا و  بآ  رگا  اما  يوقا و  ربانب  تسا  لالح  تسا و  كاپ  هدشن  ریخبت  نآ  ثلث  ود  هکنیا  اب  دوش  یم 

دبای ققحت  نآ  رد  یـضرف  نیا  رگا  امرخ  هدرـشف  نینچمه  دش و  دنهاوخ  سجن  زین  تسا  هدش  هتفگ  هکیروطب  دنوش  هدننک  تسم  دنیایب و 
روگنا و زا  میدرب  ماـن  هچنآ  همه  رد  هن  اـی  دـنک  یم  تسم  ارناـسنا  عیاـم  نیا  هکنیا  رد  دـنک  کـش  فـلکم  رگا  دوـش و  یم  سجن  زین  نآ 

ولپ يال  ای  هدش و  هتخپ  هدمآ و  شوج  نغور  رد  هک  یئامرخ  شمشک و  ندروخ  هلءاسم 11 -  تسا .  تراهطب  موکحم  امرخ  شمشک و 
فوج ندـمآ  شوج  رد  دراد  کش  فلکم  هکیدروم  رد  اصوصخم  درادـن  لاکـشا  هدـش  هتخیر  شآ  تشوگبآ و  رد  ای  اهاذـغ و  ریاس  و 

زا هکیبارش  اما  دنریگ و  یم  وج  زا  ارنآ  ابلاغ  هک  تسا  یبارـش  تسا  وجبآ - عاقف -  تساجن  زا  مهن  دنراد .  ار  کش  نیا  مه  ابلاغ  هک  اهنآ 
گس متفه  مشش و  دشاب .  هدننک  تسم  هکنآ  رگم  دوش  هتفگ  عاقف  نآ  هب  هک  دنچره  تسا  لمءات  شتساجن  تمرح و  رد  دنریگب  نآ  ریغ 

تـسا رفاک  تاساجن  زا  مهد  دـنکاپ .  یئایرد  كوخ  گس و  اما  شناهد و  بآ  مه  تسا و  سجن  نآ  نیع  مه  هک  تسا  ینابایب  كوخ  و 
اب ار  مالسا  تایرورـض  زا  یکی  هدش  نآ  هب  بستنم  هدرک و  رایتخا  مالـسا  رگا  ای  دشاب و  مالـساریغ  ینیدب  نیدتم  هک  تسا  یـسک  رفاک  و 

لوسر بیذکت  ای  تلاسر و  راکنا  هب  يرورـض  نآ  هب  تبـسن  شراکنا  تشگرب  هکیروطب  دشاب  رکنم  تسا  تایرورـض  زا  دـناد  یم  هکنیا 
هتـشاد ار  وا  رفک  ياضتقا  هک  دنزب  رـس  يرادرک  راتفگ و  وا  زا  ای  دـشاب و  بانجنآ  هرهطم  تعیرـش  صیقنت  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

یم ینمشد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ماما  اب  هک  اه  یبصان  اما  یمذ و  هچ  یبرح و  هچ  یلـصا  رفاک  دترم و  تسین  یقرف  رفاک  رد  دشاب و 
تایرورضزا يزیچ  هکنیا  هچ  دنسجن  دیدرت  نودب  دنک  تنعل  ار  هفئاط  ود  ره  یلاعتیادخ  هک  جراوخ  دنیوگ و  یم  ازسان  بانجنآب  دننک و 

مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ماما  هرابرد  هک  اه  یلاغ  اما  هن و  ای  دـشاب  تلاسر  راکنا  هب  ناشراکنا  تشگرب  دنـشاب و  هتـشاد  راکنا  ار  مالـسا 
یگناگی دیحوت و  راکنا  مزلتـسم  یلاعتیادخ و  تیهولا  راکنا  مزلتـسم  ناشولغ  نیا  رگا  دنناد ) یم  ادـخ  هللااب  ذایعلا  ار  بانجنآ   ) هدومن ولغ 

زا ریغ  هلءاسم 12 -  دوش .  یمن  ناـشرفکب  مکح  هنرگ  دـنرفاک و  زین  اـهنآ  دـشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  توبن  اـی  یلاعتیادـخ و 
دنکاپ دنزنرس  دشاب  همئا  ریاس  هب  تبسن  نانآ  ینمشد  زا  یکاح  هک  يراتفر  راتفگ و  نانآ  زا  رگا  هعیش  ياه  هقرف  ریاس  زا  اه  یماما  هدزاود 

اما تسا و  راوختـساجن  رتش  قرع  تاساجن  زا  مهدزای  دنـسجن .  اه  یبصان  ریاس  دننام  زین  اهنآ  دسرب  روهظب  اهنآ  زا  يزیچ  نینچ  رگا  اما  و 
تراهط يوقا  هکنانچمه  دشاب  یم  رتکیدزن  طایتحا  هب  نآ  زا  بانتجا  نکل  تسا  كاپ  دنا  هدش  راوختساجن  هک  یتاناویح  زا  رتش  ریغ  قرع 

یلک روطب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  نیا  زا  رتکیدزن  تسمزال و  زامن  رد  نآ  زا  بانتجا  بجاو  طاـیتحا  هب  نکلو  تسا  مارح  زا  بنج  قرع 
 . زامن ریغ  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  دوش  بانتجا  مارح  زا  بنج  قرع  زا 

تاساجن ماکحا  رد  راتفگ 

ریاس نخان و  ندب و  يوم  یتح  ندب و  هک  نیا  ودنآ  بحتـسم  هچ  ودـنآ و  بجاو  هچ  فاوط  زامن و  تحـص  رد  تسا  طرـش  هلءاسم 1 - 
هک یتاساجن  نآ  رگم  دشاب  كاپ  تاساجن  زا  هکنیادشابن  هچ  دـشاب و  رتاس  هکنیا  هچ  سابل  زین  دـنندب و  عبات  هک  ندـب  رگید  ياه  تمـسق 

تسنآ رایسب  دننام  نآ  نزوس  رس  کی  یتح  تاساجن  كدنا  دشاب و  كاپ  مه  تاساجن  هب  سجنتم  زا  هک  تسا  طرـش  زین  هدش و  ءانثتـسا 
نآ رب  هدجس  لاح  رد  یناشیپ  هک  یلحم  ندوب  كاپ  زامن  تحـص  رد  تسا  طرـش  زین  و  تسا .  هدش  ءانثتـسا  نآ  كدنا  هک  یتاساجن  رگم 
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نآ هک  یطرـش  هب  درادـن  یعناـم  شندوب  سجن  دوش  یم  هداـهن  نآ  رب  هدجـس  رگید  ءاـضعا  هک  یعـضاوم  لـحم و  اـما  دوش و  یم  هداـهن 
مکح  . ) دنکن سجن  ار  ودنآ  هدش  وفع  هک  يرادقم  زا  شیب  هب  دنک  یم  تیارس  رگا  ای  دنکن و  تیارـس  سابل  ای  ندب  زا  یئاج  هب  تساجن 

بجاو هدش  تساجن  هب  هدولآ  يدجـسم  هک  دـنیبب  فلکم  رگا  سپ  تسا )  مارح  نآ  هب  دـجاسم  ندرک  هدولآ  هکتـسا  نیا  تاساجن  رگید 
یتـح شفقـس و  اـهراوید و  شنیمز و  زا  نآ  ءازجا  همه  لـماش  هکلب  تسین  دجـسم  فـک  صوـصخم  هفیظو  نیا  دـنک و  هلازا  ارنآ  تـسا 

يرگید زیچ  ره  هسدقم و  ياه  حیرـض  هفرـشم و  دهاشم  دـجاسمب  تسا  قحلم  و  دوش .  یم  شیاهراوید  نوریب  تمـس  لماش  طایتحاربانب 
تبرت دننام  تسا  نآ  یفانم  سیجنت  هک  یهجو  رب  هدرک  بجاو  ار  نآ  تشادگرزب  میظعت و  یلاعت  يادخ  هکنیا  هب  میـشاب  هتـشاد  ملع  هک 

دلج و یتح  میرک و  نآرق  مالـسلا و  مهیلع  همئا  رئاس  تبرت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تبرت  هکلب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
زا یکی  سیجنت  رگا  هکلب  دراد و  ار  دجـسم  مکح  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  زا  هدراو  ثیداـحا  بتک  طاـیتحاربانب  نآ و  فـالغ 
 . تسا مارح  دـشابن ) ای  دـشاب  کـته  مزلتـسم  هچ   ) قلطم روطب  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  هکلب  دـشاب و  تمرح  کـته  مزلتـسم  میدرمـشرب  هچنآ 
رد فیلکت  نیا  هکنانچمه  درادـن  هدرک  سجن  ار  اهنآ  هکیـسک  هب  صاـصتخا  فیلکت  نیا  تسا و  یئاـفک  دـش  هتفگ  هچنآ  ریهطت  بوجو 
هک ار  یلوپ  دناوت  یم  تسا و  بجاو  زین  لام  نداد  دـشاب  لام  نداد  هب  دـنمزاین  هفیظو  نیا  ماجنا  رگا  تسا و  يروف  ریهطت  ناکما  تروص 
زا يرادقم  ندرک  بارخ  ای  نآ و  ندنک  مزلتسم  دجسم  ریهطت  رگا  و  دریگب .  هدرک  سجن  ار  لحم  نآ  هکیـسک  زا  هدرک  جرخ  هار  نیا  رد 

ار یتساجن  فلکم  رگا  دـشابیم و  ریمعت  تراسخ  نماض  هدرک  سجن  ارنآ  هک  یـصخش  تسا و  بجاو  هکلب  زئاـج و  دـشاب  نآ  ناـمتخاس 
زامن تقو  هکتـسا  یتروص  نیا  هتبلا  دـنک  ریهطت  ار  دجـسم  زامن  زا  لبق  تسا  بجاو  دـشاب  هدیـسر  مهزامن  تقو  دـنیبب و  دجـسم  رد  الثم 

رد اما  تسا و  حیحص  شزامن  هک  دنچره  تسا  تیصعم  تردق  نتـشاد  اب  زامن  هب  نداتـسیا  ریهطت و  كرت  تروص  نیا  رد  دشاب و  عیـسو 
دننام نآ  شرف  دجسم و  ریصح  طایتحاربانب  هلءاسم 2 -  دزادرپب .  دجسم  ریهطت  هب  سپـس  دناوخب و  ار  زامن  لوا  تسا  بجاو  تقو  یگنت 

هک دشاب  نآ  مزلتـسم  دـنچره  تسا  بجاو  شندرک  فرطرب  دوش  سجن  رگا  تسا و  مارح  زین  اهنآ  ندرک  سجن  سپ  تسا  دجـسم  دوخ 
هکلب تسین  اـه  نآ  هکورتم  هبارخ و  داـبآ و  نیب  یقرف  دـجاسم  رد  هلءاسم 3 -  دوش .  هدیرب  هدـش  سجن  هک  شرف  ای  ریـصح و  زا  یتمـسق 

ای هناخ  تروصب  ارنآ  یبصاـغ  ـالثم  هتفرگ  دوخب  يرگید  ناونع  ـالعف  هدوب و  دجـسم  ـالبق  هک  مه  یلحم  رد  هک  تسا  نیا  بجاو  طاـیتحا 
يانب زا  یتمسق  فقاو  هک  دنادب  فلکم  رگا  هلءاسم 4 -  دننک .  ریهطت  سیجنت  تروص  رد  دننکن و  سجن  هدروآرد  ناکد  ای  ارسناوراک و 
فقو دجسم  ناونعب  زین  تمسق  نالف  ایآ  هک  دنک  کش  رگا  درادن و  ار  دجسم  مکح  تمسق  نآ  هدرک  ءانثتسا  ندوب  دجـسم  زا  ار  دجـسم 

نآ ندرک  سجن  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نآ  رد  نآ  ندوب  دجـسم  رب  یتمالع  هراما و  هک  نآ  رگم  درادن  ار  دجـسم  مکح  زاب  هن  ای  هدـش 
لهج و يور  زا  رگا  تسا و  مارح  زین  سجن  بکرم  اب  نآ  نتـشون  تسا  مارح  نآرق  ندرک  سجن  هک  روطناـمه  هلءاسم 5 -  تسین .  زئاج 

نیا هب  پاچ  بکرم  دننام  دوش  یمن  وحم  رگا  دنک و  وحم  تسا  یندش  وحم  رگا  ار  هتشون  نآ  تسا  بجاو  وا  رب  هدرک  ار  راک  نیادمع  ای 
شزامن دناوخب  زامن  سجن  سابل  ای  ندب و  اب  ادمع  هکیسک  هلءاسم 6 -  دنک .  ریهطت  ددرگن  وحم  طوطخ  دنچره  دیوشب  ار  هتشون  الثم  هک 

دماع مکح  هدرک  نینچ  یشومارف  رد  زا  هک  یـسک  دنک و  ءاضق  تقو  جراخرد  هداعا و  تقو  رد  ار  نآ  هکتـسا  بجاو  وا  رب  تسا و  لطاب 
هن تسا و  بجاو  وا  رب  هداعا  تقو  رد  هن  هتفای  عالطا  زامن  زا  دعب  هدناوخ  ار  زامن  هدوب و  ندـب  ای  سابل  تساجن  هب  لهاج  رگا  اماو  دراد  ار 

دوخ سابل  ای  ندـب  تساجن  هجوتم  زامن  نیب  رد  رگا  اما  و  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  تقو  رد  نآ  هداعا  هک  دـنچره  ءاضق  تقو  جراخ  رد 
دراد ناکما  شیارب  دشاب و  هدیسر  وا  هب  زامن  نیب  رد  دهد  یم  لامتحا  هدیسر و  واب  زامن  زا  لبق  تساجن  نیا  هکنیا  هب  درادن  ملع  رگا  دوش 

رد بآ  تسا و  ندب  رگا  دشاب و  هتشاد  تروع  رتاس  هک  يروطب  دروآرد  نت  زا  تسا  سابل  رگا  الثم  دزاس  فرطربار  نآ  زامن  نیب  رد  هک 
شیارب رگا  دـناوخب و  ار  شزامن  هیقب  دـنک و  نینچ  دوشن  جراـخ  راذـگ  زاـمن  تروص  زا  هک  يروطب  دـنک  ریهطت  ار  نآ  تسا  وا  یکیدزن 

نایرع دزادـنیب و  مه  ار  تروع  رتاس  دـناوت  یم  تسا و  گـنت  تقو  رگا  دریگبرـس و  زا  ار  زاـمن  تقو  تعـسو  تروص  رد  درادـن  ناـکما 
تـساجن ضورع  هب  ملع  هک  مه  یتروص  رد  دنک  مامت  ار  زامن  تساجن  نامه  اب  درادن  ناکما  رگا  دـنک و  نینچ  تسا  بجاو  دـناوخبزامن 
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هلءاسم 7 دناوتن .  ای  دنک  ریهطت  زامن  نیب  رد  دناوتب  هچ  دریگب  رس  زا  ار  زامن  تقو  تعسو  رد  هتشذگ  ياهـضرف  همه  رد  دراد  زامن  نیب  رد 
نت زا  ار  هماح  دـناوتیمن  نآ  دـننام  یعناوم  دـیدش و  يامرـس  رطاخ  هب  رگا  دـشاب  سجن  يا  هماج  رد  رـصحنم  فلکم  تروع  رتاـس  رگا  - 
هماج نامه  رد  دوش  فرطرب  شرذـع  تقو  رخآ  رد  هک  دـهدیم  لامتحا  دراد  تعـسو  رگا  اـی  دـشاب و  گـنت  تقو  هکیتروص  رد  دروآرد 

رد هکلب  تقو و  یگنت  رد  هکتـسنآ  يوقا  دروآرد  نت  زا  ار  هماج  دناوت  یم  رگا  تسین و  بجاو  وا  رب  تقو  رد  نآ  هداعاو  دناوخ  یم  زامن 
ود فلکم  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  بجاو  وا  رب  زامن  ءاضق  دناوخب و  انایرع  ار  زامن  دـهد  یمن  رذـع  لاوز  لامتحا  رگا  زین  تقو  تعـسو 
وا رب  درادـن  ودـنآ  زاریغ  مه  يرگید  هماـج  تسا و  مادـکدناد  یمن  نکل  تسا ،  سجن  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  هب  دراد  نیقی  دراد و  هماـج 

طایتحا درادن  ار  ندناوخرابود  شیاجنگ  تقو  رگا  رگید و  هماج  اب  رگید  راب  هماج  کی  اب  رابکی  دـناوخب  راب  ود  ار  زامن  هک  تسا  بجاو 
دوش نایرع  دناوت  یمن  رگا  دناوخب و  كاپ  هماج  اب  زین  ار  شئاضق  تقو  جراخ  رد  دناوخب و  زامن  انایرع  دراد  ناکما  رگا  هکتـسنآ  بجاو 
نیا رد  دروآ  اجب  رگید  يا  هماجرد  ار  شئاـضق  زین  تقو  جراـخ  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـناوخ و  یم  زاـمن  کـی  هماـج  کـیاب 

رارکت ار  زامنردقنآ  دش ) هبتشم  كاپ  هماج  ود  اب  سجن  هماجود  ای  و   ) دش هبتـشم  رهاط  هماج  هس  ای  هماج و  ود  هب  سجن  هماج  رگا  هلئـسم 
 . هدش عقاو  كاپ  سابل  رد  يو  زامن  کی  دنک  نیقی  ات  دنک  یم 

؟  دوش یم  سجن  يزیچ  هنوگچ  هکنیا  رد  راتفگ 

یتروص رد  دوش  یمن  سجن  اه  نآ  اب  تاقالم  اب  کشخ  زیچ  دشاب  کشخ  دـش  هدربمان  البق  هک  سجن  ءایـشا  هک  یتروص  رد  هلءاسم 1 - 
یش سجن و  یش ء  ینعی  ودنآ  زا  یکی  رگا  هلب  دوش .  یمن  سجن  دوشن  لقتنم  نآ  هب  نیا  تبوطر  زا  يزیچ  یلو  دشاب  هتـشاد  تبوطر  هک 

نودب ندوب  ناور  فرص  دوش و  یم  سجن  كاپ  یـش ء  دوش  لقتنم  يرگید  هب  نآ  يرترگدکی  اب  دروخربرد  هک  دشاب  رت  يروطب  كاپ  ء 
ههویج و رگا  سپ  دبـسچ  یمن  سجن  یـش ء  هب  نآ  زا  يزیچ  اـما  تسا  ناور  هویج -  قبیر -  ـالثم  تسین  یفاـک  ندـش  سجن  رد  تیارس 

الثم ددرگ  یقالم  ود  نیا  لاصتا  ثعاب  جراخ  زا  یتبوطر  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  سجنتم  دنک  دروخرب  یـسجن  اب  باذـم  هرقن  الط و  هکلب 
نینچ هک  مه  یـضرفب  دوش و  یمن  سجن  الط  دـشابن  یتبوطر  هتوب  رد  ای  الطرد و  هک  یتروص  رد  هدـش  بوذ  سجن  هتوب  رد  هک  یئـالط 

یم تاقالم  تاساجن  زا  یکی  اب  هک  يزیچ  هلءاسم 2 -  رگید .  دماج  ره  دننام  دوش  یم  سجن  الط  رهاظ  اهنت  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتبوطر 
اجنآ زا  سپـس  تسـشن و  تساجن  يور  رب  یـسگم  رگا  سپ  تسا  تراـهط  هب  موکحم  هدـننک  تیارـس  تبوطر  دوجو  رد  کـش  اـب  دـنک 
هدش رت  سجن  زا  یتبوطر  نانچ  اب  هرشح  ياپ  هک  تسه  نآ  لامتحا  نوچ  دوش و  یمن  هماج  تساجن  هب  مکح  تسشن  ام  هماج  رب  هتـسخرب 

شتـساجن هک  يزیچ  تراهطب  هن  دوش و  یمن  يزیچ  تساجن  هب  مکح  هن  نیقی  اب  زج  هلءاسم 3 -  دشاب .  هدرک  تیارس  زین  هماجب  هک  دشاب 
هک يزیچ  نیا  ای  تسا و  سجن  نیا  هک  دهد  ربخ  دراد و  رایتخا  رد  ار  يزیچ  هکیـسک  ینعی   ) دـیلا يذ  نداد  زج  نیقی  دوبن  اب  هدوب و  تباث 
مه نیاربانب  تسا  لاکشا  لحم  دهاش  کی  ندوب  یفاک  دوش و  یمن  تباث  لداع  دهاش  ود  تداهـش  اب  زین  و  تسا )  هدش  كاپ  هدوب  سجن 

تباث ار  مکح  ماقم  ود  نیا  رد  فلکم  نظ  اـما  و  دوشن .  كرت  طاـیتحا  سجن  ندوب  كاـپ  هب  تداهـش  رد  مه  تساـجن و  هب  تداهـش  رد 
جراخ لوب  يارجم  زا  ءاربتـسا  نودب  هک  هچنآ  رد  رگم  دوش  یمن  تباث  يزیچ  کش  اب  نینچمه  دـشاب و  يوق  ینظ  هک  دـنچره  دـنک  یمن 

ملع دـننام  زیچ ) دـنچ  ای  ودزا  یکی   ) تساجن هب  یلاـمجا  ملع  هلءاسم 4 -  تشذـگ .  ءاربتـسا  لئاسم  زا  مراهچ  هلئـسم  رد  شنایب  هک  دوش 
ملع لوصح  زا  لبق  هکنآ  رگم  دوش  بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  هدش  سجن  زیچ  ود  زا  یکی  هکنیا  هب  دوش  ادیپ  ملع  رگا  نیاربانب  تسا  یلیضفت 

هک یبآ  فرظ  نآ  ای  هدش و  سجن  لوب  حشرت  اب  شراولش  ای  هکنیا  هب  تشاد  یلامجا  نیقی  الثم   ) دوش جراخ  ءالتبا  لحم  زا  ودنآ  زا  یکی 
تسنامه رظن  رد  حجرا  نکل  تسه  یلاکـشا  هلئـسم  نیا  رد  هتبلا  تسین  بجاو  راولـش  زا  بانتجا  اجنیا  رد  هک  تسکـش )  دوب و  اجنیا  رد 

لداـع دـهاش  ود  هک  نیا  لـثم   ) دوش عقاو  يدـحاو  عوـضوم  رب  هک  یتروـص  رد  تسا  یلاـمجا  تداهـش  یلاـمجا  مکحرد  و  میتـفگ .  هک 
اما و  هدوب )  یلامجا  نیتداهـش  نکل  هدوب  صخـشم  نانآ  دوخ  يارب  سجن  یـش ء  هک  مینادـب  زیچ و  ود  زا  یکی  تساجن  هبدـنهد  تداهش 
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هب تداهـش  يرگید  تسا و  سجن  فرظ  نـالف  دـهد  تداهـش  لداـع  ود  زا  یکی  هکنیا  لـثم   ) دوشن عقاو  دـحاو  عوضوم  رب  تداهـش  رگا 
هب دنهد  تداهـش  ود  ره  هک  نیا  لثم   ) دشاب لامجا  وحنب  نکل  دشاب  دحاو  عوضوم  تساجن  هب  تداهـش  ای  و  دـهدب ) دـهد  یفرظ  تساجن 

دوشن كرت  طایتحا  تروص  نیا  رد  دشاب  هدوبن  صخشم  زین  نانآ  دوخ  يارب  سجن  هک  يروطب  نآ  ای  تسا و  سجن  فرظ  نیا  ای  هک  نیا 
لیاز نآ  تساجن  هک  نیا  رد  دنک  کش  فلکم  هدوب و  سجن  قباس  رد  یـش ء  نالف  هکنیا  رب  دنهد  تداهـش  دـهاش  ود  رگا  هلءاسم 5 -  . 

یلوتسم يء  یش  رب  هک  تسا  یسک  ره  موس  هلئـسم  رد  هیلا  يذ  زا  روظنم  هلءاسم 6 -  دنک .  بانتجا  یـش ء  نآ  زا  تسا  بجاو  هن  ای  هدش 
رگا یتح  هکلب  دشاب  هتفرگ  تناما  ای  هیراع  ای  هراجا  ار  نآ  ای  دـشاب و  مه  نآ  کلام  هکنیا  هچ  لاحدـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  نآ  دـشاب و 

سابل الثم  تسا  وا  رایتخا  رد  هک  یـش ء  نالف  هک  دـهد  ربخ  یـسک  هدرب  ای  همداـخ و  اـی  رـسمه و  رگا  نیارباـنب  دـشاب  هدرک  بصغ  ار  نآ 
لفط هک  دهد  ربخ  لفط  هیبرم  هک  مه  اجنآ  هکلب  دـنک  یم  تیافک  تساجن  هب  مکح  رد  تسا  سجن  هناخ  فرط  نالف  ای  یلوم و  ای  رهوش 
اریز تسا  شزینک  ای  دبع  هب  تبسن  یلوم  لوق  نآ  هدش و  ءانثتسا  دروم  کی  یلک  بلطم  نیا  زا  هلب  تسا .  یفاک  تسا  سجن  وا  سابل  ای  و 

توق زا  یلاخ  نآ  ندوب  ربتعم  هکلب  تسه  لاکشا  تسا  سجن  دراد  رایتخا  رد  نم  هدرب  هک  یـسابل  ای  ندب و  هکنیا  هب  وا  مالک  ندوب  ربتعم 
 - هلءاسم 7 تسا .  يوقا  یلوم  لوق  يرابتعا  یب  هدرب و  لوق  رابتعا  هک  دـهدب  نآ  تراـهطب  ربخ  هدرب  دوخ  هکیتروص  رد  اـصوصخ  تسین 
اما دوش و  یم  لوبق  شلوق  تسا  سجن  یـش ء  نیا  هک  دـهدربخ  ودـنآ  زا  کیره  دـشاب  کیرـش  ود  الثم  رفن  ود  رایتخا  رد  زیچ  کی  رگا 
ود یکاپ و  هب  دنهد  تداهـش  رفن  ود  رگا  نانچمه  دوش  یمن  انتعا  کیچیه  هب  تسا  سجن  دیوگب  يرگید  تسا و  كاپ  دیوگب  یکی  رگا 
ود لوق  دش  ضراعت  هیلا  يذ  ربخ  رفن و  ود  تداهـش  نیب  رگا  و  دـتفا .  یم  رابتعا  زا  تداهـش  ود  ره  تساجن  هب  دـنهد  تداهـش  رگید  رفن 
ره ای  کیرـش و  ود  ره  لوق  هک  تسا  یتروص  رد  ضراعت  رطاخب  يرابتعا  یب  زا  تشذـگ  هچنآ  هیلا و  يذ  لوق  رب  دوش  یم  مدـقم  دـهاش 
هب يرگید  سح و  هب  دنتـسم  یکی  مالک  رگا  اما  نآ و  ریظن  رگید  یلـصا  ةراهطلا و  ۀـلاصا  هب  هن  دـشاب  سح  نادـجو و  هب  دنتـسم  هنیب  ود 

ار زیچ  نالف  دـنیوگ  یم  دـهاش  ود  ای  کیرـش و  کی  الثم  تسا و  نادـجو  سح و  هب  دنتـسم  هک  تسا  مدـقم  یفرط  نآ  لوق  دـشاب  لصا 
هب دنتـسم  ناشتداهـش  هک  میناد  یم  ام  تسا و  كاپ  دـنیوگ : یم  رگید  دـهاش  ود  ای  رگید و  کیرـش  دز و  نهد  نآ  هب  گـس  هک  میدـید 

لوق میتفگ  مه  اجنآ  رد  دوش ) یمن  لوبق  دنهد  یم  تداهش  سح  هب  هک  لوا  هفئاط  لوق  اجنیا  رد  هک  تسا  باحصتسا  ای  هراهطلا و  ۀلاصا 
نیا نیب  تسین  یقرف  هـیلا  يذ  رد  هلءاسم 8 -  دنهد .  ربخ  سح  زا  دـهاش  ود  هک  تسا  یتروص  رد  تسا  هیلا  يذ  لوق  رب  مدـقم  دـهاش  ود 

رابتعا تسا و  يوقا  زین  نآ  ندوب  ربتعم  هک  دـنچره  تسه  لاکـشا  تسا  رفاک  هک  يدـیلا  يذ  لوق  رابتعا  رد  قساف و  ای  دـشاب و  لداـع  هک 
غولب یکیدزن  هب  یلو  تسه  زیمم  هک  مه  یکدوک  لوق  هرابرد  هکلب  تسین  دـیعب  دـشاب  هدیـسر  غولب  ياهیکیدزن  هب  رگا  هتبلا  كدوک  لوق 

زیچ اـب  رگا  هدـش  سجن  هک  يزیچ  هلءاسم 9 -  دوش . ) بانتجا  نآ  زا  تسا  سجنزیچ  نـالف  تفگ  رگا  دوش (  تاـعارم  طاـیتحا  هدیـسرن 
یم سجن  ار  نآ  دنک  دروخرب  یکاپ  یـش ء  اب  رگا  مود  هدش  سجن  یـش ء  نآ  نینچمه  دـنک و  یم  سجن  زین  ار  نآ  دـنک  دروخرب  یکاپ 

سجنتم زا  بانتجا  دش  رایسب  هطساو  رگا  اما  تسا و  ینیقی  دشاب  ات  هس  ات و  ود  یکی و  هطساو  هک  اجنآ  رد  تساجن  تیارس  نیا  نکل  دنک 
تاساجن ماکحا  بجاو  طایتحاربانب  زین  تسا و  يوقا  رظنب  ندـشن  سجنتم  اه  هطـساو  يرایـسب  اب  هک  دـنچره  تسا  یطایتحا  دـسرب  دازاـم 

نآ اب  هک  مه  يزیچ  دوش  هتـسش  هرابود  دـیاب  هدـش  سجنتم  هدرک و  دروخرب  لوب  اب  هکک  يزیچ  ـالثم  دوش  یم  ءارجا  نآ  یقـالم  هراـبرد 
نیا نآ  اب  هک  مه  یفرظ  دوش  لام  كاخ  نتسش  زا  لبق  دیاب  هدروخرب  گس  ناهد  باعل  اب  هک  یفرظ  ای  دوش و  یم  هتسش  هرابود  هدروخرب 

 . تسا بجاو  طایتحاربانب  نآ  یلام  كاخ  هک  دوش  هتخیر  مود  فرظ  رد  لوا  فرظ  بآ  رگا  اصوصخم  دوش  لام  كاخ  هدروخرب  فرظ 
ینیب بآ  یلو  دشاب  نینوخ  رگا  ینیب  لخاد  الثم  دوش  یمن  سجن  دنک  تاقالم  ینطاب  تساجن  اب  یمدآ  ندب  نطاب  رد  هچنآ  هلءاسم 10 - 

دنک دروخرب  نطاب  تساجن  اب  اجنآ  رد  دوش و  ندـب  لخاد  جراخ  زا  يزیچ  رگا  هلب  تسا .  كاـپ  دـشابن  هارمه  نوخ  اـب  دـیآ و  نوریب  هک 
هدـش وفع  نآ  زا  زامن  رد  هک  یتساجن  رد  راتفگ  تسا .  يوقا  بانتجا  ندوبن  مزال  هک  دـنچره  تسا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نآ  زا  باـنتجا 
تسا لمد  مخز و  نوخ  لوا -  تسا :  زیچ  دنچ  دناوخ  زامن  ناوت  یم  اهنآ  اب  ینعی  هتفرگ  رارق  وفع  دروم  زامن  رد  هکیتاساجن  هلءاسم 1 - 
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فرطرب رد  طایتحا  یلو  دناوخ  زامن  نآ  اب  ناوت  یم  هتفاین  مایتلا  مخز  هک  مادام  دنا  هتفگ  هک  سابل  رد  هچ  دشاب و  ندب  رد  نوخ  هکنیا  هچ 
تقشم عون  يارب  راک  نیا  تمحز  رگا  دشابن و  تقـشم  ياراد  اعون  راک  نیا  هک  یتروصرد  تسا  سابل  ندرک  ضوع  ای  تساجن و  ندرک 

مخز نوخ  زا  وفع  رد  رایعم  سپ  تسین  بجاو  دیآرد  جرح  زا  هک  يرادقمب  تسا  راوشد  یجرح و  فلکم  صخـش  يارب  یلو  تسینروآ 
تـسین مزال  لیدبت  ریهطت و  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  تقـشم  عون  يارب  سابل  ضیوعت  ندب و  ریهطت  هکنیا  ای  تسا  رما  ود  زا  یکی 

رد هک  دشاب  هتشادن  تقشم  مدرم  عون  رب  هک  دنچره  دشاب  راوشد  فلکم  صخشرب  هکنیا  ای  دشاب و  هتشادن  جرح  وا  دوخ  يارب  هک  دنچره 
هن ندـب  نوریب  رد  هکنیا  اب  كروک  مخز و  نوخ  لـیبق  زا  ریـساوب  نوخ  ندوب  ددرگن و  تقـشم  راـتفرگ  هک  تسا  بجاو  يرادـقمب  اـجنیا 
رد هک  تسا  ینوخ  مود  تسین .  توق  زا  یلاـخ  دـیآ  نوریب  نآ  نوـخ  هک  رگید  ینطاـب  مخز  ره  نینچمه  یکروـک و  هن  تسه و  یمخز 

نوخ هضاحتـسا و  سافن و  ضیح و  نوخ  دشاب و  هتفرگارف  ار  سابل  ای  ندب  زا  یلغب  مهرد  کی  زا  رتمک  دشاب و  راذگ  زامن  سابل  ای  ندـب 
نوخ زا  وفع  دـنچره  تسا  طاـیتحاربانب  رادرم  نیعلا و  سجن  ناویح  هضاحتـسا و  نوـخ  ءانثتـسا  هتبلا  دـشابن  رادرم  نیعلا و  سجن  ناوـیح 
یلغب مه  رد  تحاسم  نوچ  تسا و  رتهب  تشوگ  مارح  ناویحره  نوخ  زا  باـنتجا  هکلب  تسین  هجو  زا  یلاـخ  رادرم  نیعلا و  سجن  ناویح 
ندب هب  یئاه  هرطق  تروصب  نوخ  رگا  هلءاسم 2 -  هبابس .  تشگنا  دنب  زا  تسترابع  نآ  دوش و  یم  ءافتکا  نآ  ینیقی  رادقمب  تسین  مولعم 
زامن نآ  اب  ناوتیم  دشابن  هبابـس  تشگنا  رـس  ردقب  اه  نآ  مه  رب  ور  رگا  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  مه  رب  ور  لاح  دوش  هدـیچاپ  سابل  ای 
فرط کی  زا  نوخ  رگا  و  تسا .  يوقا  قلطم  روطب  هدش  هدیچاپ  نوخ  زا  وفع  نکلو  دوش  بانتجا  نآ  زا  دـیاب  دـشاب  رتشیب  رگا  دـناوخ و 

لثم رد  اما  دوش و  كرت  طایتحا  تسین  راوازـس  تفلک  هماج  رد  هک  دنچره  دوش  یم  باسح  نوخ  کی  دشاب  هدیـسر  رگید  فرطب  سابل 
رگا هلءاسم 3 -  دوش .  یم  باسح  ددـعتم  دـسرب  اه  هیال  هب  رتسآ  هب  هیور  زا  نوخ  رگا  دراد  هیال  دـنچ  هکیراد  هیال  سابل  هیور و  رتسآ و 

هن ای  تسا  هریغ  سافن و  ضیح و  دننام  هدـشن )  وفع   ) وفعم ریغ  ياهنوخ  زا  ایآ  دـنک  کش  تسا  یلغب  مهرد  زا  رتمک  هکینوخ  رد  فلکم 
نینچ هدوب  اـهنوخ  نآ  زا  هک  دـش  مولعم  ادـعب  دـناوخ و  زاـمن  نآ  اـب  رگا  تسا و  اـه  نآ  زا  هک  دـنک  نیقی  هکنیا  اـت  تسا  وفع  هب  موکحم 

هب هدیچاپ  نوخ  هک  دنادب  رگا  دراد و  مه  لاکشا  هک  دنچره  تسین  هجو  زا  یلاخ  شزامن  تحص  تسا و  تساجن  هب  لهاج  دننام  یفلکم 
رتشیب البق  هکنیا  رگم  تسا  يوقا  نآ  زا  وفع  هن  ای  تسا  مهرد  کی  زا  رتمک  ایآ  هک  دراد  کش  تسین و  نوخ  هس  نآ  زا  شـسابل  اـی  ندـب 

رد ار  نوخ  دوخ  مکح  هدش  سجنتم  نوخ  اب  هکیزیچ  هلءاسم 4 -  هن .  ای  هدیدرگ  مک  هدش  وفع  رادقمب  ایآ  دنک  کش  هدوب  وفع  رادقم  زا 
زاب ینعی  تسا  یقاب  وفع  مکح  وش  لیاز  نآ  نیع  رگا  مهرد  کی  زا  رتمک  نوخ  نکل  دـشاب  وفعم  شمهرد  کـی  زا  رتمک  هک  درادـن  وفع 

یئاهنت هب  هک  تسا  یـسابل  هعطقره  دـناوخ  زامن  نآ  اـب  ناوت  یم  ندوب  سجن  نیع  رد  هکیزیچ  نیموس  دـناوخ .  زاـمن  نآ  اـب  ناوت  یم  مه 
نآ اب  ناوت  یم  دوش  سجن  رگا  هک  نآ  لاثما  باروج و  راولـش و  دـنب  ریظن  دـناوخ  زامن  یئاهنت  هب  نآ  اب  دوش  یمن  دـشابن و  تروع  رتاـس 
دنب الثم  دـشاب  هدـش  تسرد  سجن  زا  هکیا  هماج  عطق  اب  هلب  دـشاب  هدـش  هدولآ  تشوگ  مارح  ناویح  تساجن  هب  هک  دـنچره  دـناوخ  زاـمن 
ءزج هک  تسا  یتساجن  نآ  نیمراهچ  دـناوخ .  زامن  ناوت  یمن  دـشاب  هدـش  هتفاب  رفاک  ای  كوخ و  گس و  يوم  اـی  هتیم و  هتـسوپ  زا  راولش 
دراو دوخ  تسوپ  ریزرد  ینوخ  ای  یبارش  ای  دشاب  هدیشون  یبارـش  ای  هدروخ  ار  يا  هیتم  فلکم  هکنیا  لثم  دوش  هدرمـش  ندب  عفاوت  نطاب و 

رد هتشگ  وا  ندب  عبات  ای  هدش و  وا  نطاب  لخاد  ای  هکنیا  رطاخب  اهنیا  همه  هک  دشاب  هتخود  ار  دوخ  ندب  تسوپ  نآ  اب  هک  یسجن  خن  ای  دنک 
تسا مزال  طایتحاربانب  زامن  رد  نآ  بانتجا  هتیم  اصوصخم  یش ء و  نتشاد  دوخ  اب  اما  دناوخ و  زامن  ناوت  یم  اهنآ  اب  دنـسجن  هک  نیا  نیع 

دوخ بیج  رد  ار  سجنتم  لامتسد  ای  یگنل  راذگزامن  هکنیا  لثم  دناوخ  زامن  نآ  رد  ناوت  یم  هک  سجنتم  زیچ  نتـشاد  دوخ  اب  نینچمه  و 
حیحـص اهنآ  اب  زامن  هک  تسا  نیا  يوقا  سجنتم  لوپ  وقاچ و  ای  درک و  تروع  رتس  نآ  اب  ناوتن  هک  یکچوک  لامتـسد  اما  دـشاب و  هتـشاد 

لفط نآ  لوب  هب  شا  هماج  نز  نیا  رگا  اریز  دـشابن  ای  دـشاب و  لفط  نآ  ردام  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب  لـفط  هیبرم  هکینز  هماـج  مجنپ  تسا . 
نیلوا زا  دـعب  راب  کی  يزور  هک  تسین  هجو  زا  یلاخ  هکلب  طاـیتحاربانب  تسا  بجاوو  دـناوخب  زاـمن  هماـج  نآ  اـب  دـناوت  یم  دوش  هدولآ 
سجن هماج  رد  شیاهزامن  ریاس  رگا  نآ  زا  دعب  دناوخب و  كاپ  هماج  اب  ار  زامن  کی  دیوشب و  ارنآ  دش  هدولآ  تساجن  هب  شـسابل  هکیراب 
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صوصخم اهنت  زین  دوش و  یمن  رگید  تساجن  لـماش  تسا و  كدوک  لوب  تساـجن  هب  طوبرم  اـهنت  ـالاب  مکح  درادـن .  لاکـشا  دـش  عقاو 
هماـج کـی  زا  شیب  هک  تسا  ینز  صاـخ  اـهنت  زین  دوـش و  یمن  یبرم  درم  لـماش  تسا و  هیبرم  نز  هب  طوـبرم  زین  ندـب و  هن  تسا  هماـج 

رگا اما  تسین و  مکح  نیا  لومـشم  تسین  دـنمزاین  مه  اـب  اـه  نآ  همه  ندیـشوپ  هب  دراد و  ساـبل  تسد  دـنچ  هکینز  اـما  دـشاب و  هتـشادن 
 . دراد هماج  کی  اهنت  هک  تسا  یسک  لثم  دراد  زاین  مه  اب  اهنآ  همه  ندیشوپب 

دنک یم  كاپ  ار  سجن  هکیئاهزیچ  رد  لصف 

دنک یم  كاپ  ار  سجن  هکیئاهزیچ 

اهبآ لصف  رد  شنایب  دوش و  یم  كاپ  يا  هدش  سجن  ره  نآ  اب  هک  تسا  بآ  اهنآ  لوا  تسا :  هدزای  دـنک  یم  كاپ  ار  سجن  هکیئاهزیچ 
بآ رد  هکتـسا  نیا  بآ  هلیـسوب  بآ  ریغ  ندرک  كاپ  تیفیک  اماو  تشذگ  اجنآرد  بآ  هلیـسوب  سجن  بآ  ریهطت  تیفیکزین  تشذـگ و 

هک یفرط  و  دریگب -  ارف  ار  نآ  ياج  همه  و  دوش -  یلوتـسم  نآ  رب  ناراب  بآ  تساجن  نیع  ندرک  فرطرب  زا  دـعب  هک  تسا  یفاک  ناراـب 
هکیئاهزیچ رد  هکنیا  الا  يراجورک  بآ  تسا  نینچمه  دریگارف و  ارنآ  ناراب  بآ  ندـش  لام  كاخ  زا  دـعب  هدرک  دروخرب  گـس  ناـهداب 

هچنآ رد  نداد .  تکرح  يدـنت  هب  ای  ندـیلام  لیبق  زا  دـیآ  نوریب  نآ  لخاد  بآ  هک  تسا  نداد  راشفدـننام  يراک  ایو  نداد  راشف  طاـیتحا 
دـشاب هدش  سجن  زیچ  هچ  اب  سجنتم  ای  دشاب و  هچ  سجن  هکنیا  نایم  یقرف  دنا  هدننک  كاپ  يراج  رک و  ناراب و  بآ  میتفگ  هک  تشذگ 
بجاو طایتحا  دـشاب  هدـش  سجن  نآ  رد  یئارحـص  شوم  ندرم  اب  ای  كوخ و  ای  گس  ناهد  اب  دروخرب  اب  رگا  هک  اـهفرظ  رد  رگم  تسین 

هک تسنآ  رتهب  طایتحا و  هب  نیا  زارتکیدزن  هکلب  دوش  تیاعر  تسا  ربتعم  لیلق  بآ  رد  هک  يددعت  نآ  يراج  رک و  بآرد  یتح  هکتـسنآ 
اهفرظ رد  راب  کی  ندوب  یفاک  هک  دنچره  دننک  ریهطت  لیلق  بآ  رد  ریهطت  دـننام  يراج  رک و  بآ  رد  ار  هدـش  سجن  ياهفرظ  یلک  روطب 
ندرب ورف  فرـص  هب  تساجن  نیع  لاوز  زا  دعب  دنک  یمن  ذوفن  اهنآ  رد  تساجن  بآ و  هک  تسیزیچ  رگا  اهفرظ  ریغ  اما  دراد و  ناحجرزین 
نآرد بآ  هک  تسا  يزیچ  رگا  ددرگ و  فرطرب  تسه  نآرد  رگا  یعنام  هکتـسا  یتقو  نیا  هتبلا  دوش  یم  كاـپ  يراـج  اـی  رک و  بآ  رد 

دوش یم  كاپ  يراج  ای  رک و  بآ  رد  ندرب  ورف  اب  شرهاظ  دشابن  ریذپراشف  اهنآ  لاثما  نوباص و  بوچ و  هزوک و  دننام  رگا  دـنکیم  ذوفن 
دوش هتفگ  افرع  هک  دنک  ذوفن  اهنآ  رد  بآ  ود  نیا  ردقنآ  ددنراذگب و  بآ  ود  نیا  رد  ردقنآ  دـیاب  دوش  كاپ  زین  شنطاب  دـنهاوخبرگا  و 

ارهاـظ هکلب  تسا  لاکـشا  تیاـهن  رد  يزیچ  نینچ  ققحت  تسین و  یفاـک  نآ  رد  تبوطر  ذوفن  فرـصاما  هدـش و  هتـسشزین  اـه  نآ  نطاـب 
دشاب هدش  هتـسش  زین  اهنآ  نطاب  هک  درک  ذوفن  اهنآ  رد  روطنیا  يراج  ای  رک  بآ  ایآ  دنک  کش  فلکم  رگا  تردن و  هب  رگم  تسا  یندشن 
نطاب دـنک  نیقی  ای  هدرک و  ذوفن  زیچ  نآ  رد  تبوطر  هن  بآ و  هک  نیا  هب  دـنک  نیقی  فلکم  رگا  هلب  تسا  تساجنب  موکحمزیچ  نآ  نطاب 

موکحم زیچ  نآ  نطاب  فاضم  ای  هدوب  قلطم  بآ  هدـش  نآ  نطاب  رد  لخاد  هکیبآ  رادـقم  نآ  هکنیا  رد  دـنک  کـش  نکل  هدـش  هتـسش  نآ 
هک یلئاسم  یط  رد  هک  تسه  زین  يرگید  بلاطمدش  هتفگ  يراج  ای  رک و  بآ  اب  ریهطت  تیفیک  هرابرد  يرـصتخم  اجنیا  ات  تسا  تراهطب 

ربتعم نتسش  راب  ود  دشاب  لوب  مه  تساجن  دشابن و  فرظ  سجنتم  هکیتروص  رد  لیلق  بآ  اب  ریهطت  تیفیک  اما  و  دوش .  یم  هتفگ  دیآ  یم 
لوب ریغب  هدش  سجن  اما  دشاب و  تساجن  ندرک  فرطرب  يارب  نتسش  رب  هوالع  نتسش  راب  ود  نیا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و 

تروص نیع  ندرک  فرطرب  روظنمب  هک  لوا  نتـسش  هب  تسا و  یفاک  نتـسش  رابکی  تساجن  نیع  ندرک  فرطرب  زا  دعب  دشابن  فرظ  رگا 
هلاـسغ ندرک  ادـج  ریهطت  رد  تسا و  یفاـک  دـهد  همادا  زین  هلازا  زا  دـعب  ار  هلازا  روظنمب  بآ  نتخیر  رگا  هلب  دوش  یمن  ءاـفتکا  دریگ  یم 

ای داد و  راشف  ارنآ  تساجن  هلازا  زا  دـعب  دـیاب  دریذـپ  یم  راشف  دـنک و  یم  ذوفن  نآ  رد  بآ  هک  هماج  لثم  رد  نیاربانب  تسا  ربتعم  مزـال و 
نوباص و لثم  تسین  نداد  راشف  لباق  دنک  یم  رگا  ای  دنک و  یمن  ذوفن  نآ  رد  بآ  هکیزیچ  رد  دوش و  ادج  هلاسغ  ات  درک  نآ  ریظن  يراک 
دریگ و یمن  ار  رهاظ  ندش  كاپ  ولج  اهنآ  نطاب  رد  تساجن  ندـنام  یقاب  دوش و  یم  كاپ  شرهاظ  دـنزیرب  نآ  رب  لیلق  بآ  رگا  تابوبح 
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یم غولو  قدـص  تسنآ و  رد  هک  يرگید  زیچ  ای  بآ  هب  گس  ندز )  نابز  غولو (  اب  رگا  اهفرظ  اما  و  دوش .  یمن  كاپ  رهاظ  عبت  هب  نطاب 
طایتحا دوش و  یم  هتـسش  بآ  اب  شرگید  راب  ود  تسا و  ندرک  لام  كاخ  شلوا  راب  هک  دوش  هتـسش  راب  هس  دیاب  دشاب  هدش  سجن  دـنک 

دـشابن و كاخ  هب  یـسرتسد  هک  دـنچره  دریگ  یمن  ار  كاـخ  ياـج  يرگید  زیچ  كاـخ  زا  ریغ  دـشابن و  سجن  كاـخ  نآ  هک  تسا  نآ 
زاب هکیروطب  دـنهد  تبوطر  یکدـنا  ار  كاخ  سپـس  دـنلامب و  نآب  کشخ  صلاخ و  كاخ  تسخن  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن 

هکنیاب دوشن و  كرت  طایتحا  دـنیوشب و  لیلق  بآ  اب  رابود  هاـگنآ  دـنلامب  فرظب  بوطرم  كاـخ  نآ  اـب  لـگ و  هن  دوش  هتفگ  نآـب  كاـخ 
دروخرب ردزین  غولو و  نودب  برـش  رد  ندیـسیل و  اذغ و  ای  بآ  فرظ  اب  گس  ناهد  ندرک  ادـیپ  سامت  قلطم  رد  ندـیلام  كاخ  روتـسد 

دنچره درادـن  ار  غولو  مکح  گس  ءاضعا  ریاس  دروخرب  هک  تسا  نآ  يوقا  دوش و  تیاعر  غولو  نودـب  فرظ  اب  گس  ناـهد  بآ  ندرک 
فراعتم روطب  ار  نآ  لخاد  تسین  نکمم  هک  تسا  يروط  هدز  نابز  نآب  گس  هکیفرظ  رگا  هلءاسم 1 -  تسا .  بوخ  طایتحا  تیاعر  هک 

الثم دوش  لامکاخ  تسا  نکمم  هکیقیرط  رهب  دـیاب  دوش و  یمن  طقاس  نآ  رد  لامکاخ  مکح  تسا  گنت  نآ  هنهد  ـالثم  درک  لاـم  كاـخ 
لصاح ریفعت  هتفای  سامت  كاخ  اب  فرظ  ياج  همه  ات  دنهد  ناکت  تدشب  ار  فرظ  دننک و  فرظ  لخاد  رد  هتسب  یبوچ  رـس  رب  يا  هچراپ 

کش فلکم  اجره  تسا و  لمءات  دروم  هلئـسم  هب  ای  تسا  قداص  ریفعت  دنهد  ناکت  تدشب  دنزیرب و  فرظ  رد  ار  كاخ  هکنیا  رد  دوش و 
ریفعت الـصا  هک  تسا  يروط  فرظ  رگا  سپ  دنکیم  فرظ  تساجن  هب  مکح  هن  ای  دش  كاپ  فرظ  دش و  لصاح  ریفعت  ایآ  هکنیا  رد  دـنک 
دروم رد  دوش و  یمن  طقاس  ناراب  يراج و  رک و  بآ  اب  نتـسش  اب  ریفعت  مکح  دنام و  یم  سجن  هشیمه  يارب  فرظ  نآ  تسین  نکمم  نآ 
ددعت هب  جایتحا  ناراب  رد  دـنیوشب و  هرابود  ارنآ  يراج  رک و  نوچ  ناراب  بآ  ریغ  رد  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طایتحا  هدـش  لامکاخ  هکیفرظ 

دوش و هتسش  بآ  اب  راب  تفه  دیاب  دشاب  هدروخ  بآ  نآ  زا  كوخ  ای  دشاب و  هدرم  نآ  رد  یئارحـص  شوم  هک  یفرظ   - هلءاسم 2 تسین . 
هدرم نآ  رد  یلومعم  شوم  هک  مه  یفرظ  رد  تسا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نتـسش  زا  لـبق  یمود  رد  هک  دـنچره  تسین  مزـال  یلاـم  كاـخ 

هک تسنآ  راوازـس  دشاب  هدرک  ادـیپ  سامت  نآ  اب  گس  ای  دـشاب و  هدـش  هدولآ  هدـننک  تسم  قلطم  هکلب  شمـشک و  بارـش  هب  ای  دـشاب و 
ریهطت هلءاسم 3 -  تاساجن .  ریاس  دننام  لیلق  بآ  اب  تسنآ  نتـسش  راب  هس  اهنت  بجاو  تسین و  بجاو  هک  دـنچره  دوش  هتـسش  راب  تفه 

ار فرظ  هک  تسا  نیا  هب  نآ  تسا و  حـضاو  يراجو  رک  بآ  هلیـسوب  دراد  خارف  ای  گنت و  يا  هناهد  هک  یگرزب  کچوک و  ياـه  فرظ 
راوازـس شکرت  دـننک  رارکت  ار  راک  نیا  راب  هس  هکنیا  هب  ندرک  طایتحا  دریگ و  ارف  ارنآ  ياـج  همه  بآ  هکیروطب  دـنهد  یم  رارق  بآ  رد 

ارنآ سپـس  دـنزیر و  یم  فرظ  فارطا  همه  هب  ار  بآ  تبون  هس  راغط  لثم  رد  هک  تسا  نیا  لـیلق  بآ  اـب  نآ  ریهطت  هقیرط  اـما  و  تسین . 
سپـس دریگب و  ار  نآ  ياج  همه  هک  يروطب  دـنناخرچ  یم  نآ  رد  دـنزیر و  یم  نآ  رد  اربآ  تبون  هس  هزوک  لثم  رد  ای  دـننک و  یم  یلاخ 
هقیرط نیا  دننک و  یلاخ  دنناخرچب و  فرظ  رد  ار  نآ  تیروفب  بآ  نتخیر  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دـننک و  یم  یلاخ 

نوچ گرزب  ياه  فرظ  اماو  دـشاب  نکمم  نآ  ندرک  یلاـخ  نآ و  رد  بآ  ندـناخرچ  هک  تسا  یگرزب  کـچوک و  ياـه  فرظب  طوبرم 
روبع نآ  فارطا  همه  زا  هک  دنزیر  یم  يوحنب  نآ  فارطا  ار  بآ  هک  تسا  نیاب  شریهطت  هدش  هتـشاذگ  راک  هک  یئاه  هچـضوح  لیتاپ و 
جراخ بآ و  ندناخرچ  نیب  تیروف  اجنیا  رد  دننک و  یم  جراخ  رگید  یفرظ  اب  ار  هدش  عمج  بآ  هاگنآ  دوش و  عمج  فرظ  هت  رد  دـنک و 

نآ دـنهاوخیم  هک  هعفد  ره  رد  دـنروآ  یم  نوریب  ار  هلاسغ  رگید  یفرظ  اب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسین و  ربتعم  شندرک 
ررـض دزیرب  گرزب  فرظ  فارطا  هـب  کـچوک  فرظ  زا  یتارطق  بآ  ندیــشک  نوریب  ماـگنه  رگا  دـننک و  ریهطت  دـنربب  ورف  فرظ  رد  ار 

سجن هکیا  هطقن  هب  ار  بآ  دوش  سجن  روـنت  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نآ  ندیکچ  زا  يریگولج  هک  دـنچره  درادـن 
هلءاسم تسا .  یفاک  رابکی  هدش  سجن  لوب  اب  رگا  درادن  نتـسش  راب  هس  هب  جایتحا  دوش و  يراج  نیئاپب  الاب  زا  هک  دنزیر  یم  يروطب  هدش 

رد هتخیر  نآ )  لاثما  هسیک و  لیبق  زا  یفرظ (  رد  ار  نآ  تسا  یفاک  دوش  سجن  نآ  لاثما  ایبول و  دوخن و  شاـم و  جـنرب و  رهاـظ  رگا   - 5
رد سجن  تبوطر  رگا  اما  دـنهد و  روبع  نآ  زا  لیلق  بآ  هک  دوش  یم  كاـپ  مه  قیرط  نیا  هب  نینچمه  دـنربب و  ورف  يراـج  اـی  رک و  بآ 
لگ اب  هک  يا  هزوک  تسین  دـیعب  هک  دـنچره  درادـن  ناکما  يراج  رک و  اب  نینچمه  لـیلق و  بآ  اـب  شریهطت  دـشاب  هدرک  ذوفن  نآ  نطاـب 
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هک تسین  نآ  هب  جایتحا  دوش و  كاپ  دـنک  ذوفن  نآ  قامعا  رد  بآ  هکیروطب  يراج  ای  رک و  بآ  رد  شندرب  ورف  اـب  هدـش  تسرد  سجن 
هنای دشاب  قداص  نآ  رب  نتـسش  هک  هتفر  ورف  نآ  نطاب  ای  قامعاب و  يروطب  بآ  هکنیا  رد  دنک  کش  فلکم  رگا  یلو  دـنک  کشخ  ار  نآ 

رک بآ  رد  ارنآ  هک  تسا  نکمم  قیرط  نیاب  شریهطت  هدـش  هتخپ  سجن  نآ  اب  هک  یتشوگ  هلءاسم 6 -  دنک .  تساجن  ءاقب  هب  مکح  دیاب 
هتبلا هدرک  ذوفن  نآ  رد  سجن  بآ  هک  هزادنا  نامهب  دنک  ذوفن  نآ  رد  هک  يرادقم  هب  دنزیرب  نآ  يور  لیلق  بآ  ای  دنراذگب و  يراج  ای  و 

رد سجن  بآ  ایآ  هک  دنک  کش  رگا  دوش و  جراخ  نآ  هلاسغ  دشاب و  هدنامیقاب  دوخ  قالطاب  تشوگ  نطاب  رد  هدرک  ذوفن  بآ  هکیطرشب 
نتـسش زا  دـعب  دـیوشب و  ار  سجنتم  هماـج  فلکم  رگا  هلءاـسم 7 -  تسا .  یفاـک  تشوگ  رهاـظ  ندرک  ریهطت  هن  اـی  هدرک  ذوفن  تشوگ 
درادن یلاکشا  هدشن  هماج  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  هکنیا  هب  دراد  نیقی  رگا  دنک  هدهاشم  هماج  رد  نآ  لاثما  و  کبوچ -  نانـشا -  يرادقم 

هدـش و هدیـشک  بآ  زین  نآ  هکنیا  هب  دـنک  ادـیپ  ملع  دـیاب  نانـشا  دوخ  تراهطب  ندرک  مکحرد  هکلب  تسین  یفاک  ندوبن  عنام  لاـمتحا  و 
ياه نادند  نیب  رد  هچنآ  دروخب  ار  یسجن  ماعط  فلکم  رگا  هلءاسم 8 -  دنکن .  ءافتکا  هدش  هتسش  هکنیا  لامتحا  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا 
رگا اما  دوش و  یم  كاپ  ریهطت  طئارـش  تاعارم  اب  ندرک  هضمـضم  ناهد و  رد  بآ  نتفرگ  اب  هلب  تسا ،  یقاب  شتـساجن  هب  هدنام  یقاب  وا 
بآ اب  هدنامیقاب  ياذغ  هک  دنچره  تسا  كاپ  دنکن  دروخرب  نادند  يال  ياذغ  اب  رگا  دوش  حشرتاهنادند  نیب  زا  نوخ  دـشاب و  كاپ  ماعط 

طوحا نآ  تساجن  هب  ندرک  مکح  دـنک  دروخرب  نادـند  يال  ياذـغ  هب  امیقتـسم  رگا  دـیامن و  تاقالم  هدرک  دروخرب  نوخ  اـب  هک  ناـهد 
تـساجن نیع  رگا  هک  يوحنب  نیمزب  ندیـشک  ای  نیمز و  رب  نتفر  هار  اـب  سجن  ياـپ  فک  هک  تسا  نیمز  اـه  هدـننک  كاـپ  زا  مود  تسا . 

لبق تساجن  نیع  هک  دوش  ضرف  رگا  همکچ و  شفک و  یئاپمد و  لیبق  زا  رازفااپ  تسا  نینچمه  دوش و  یم  كاپ  دـش  یم  لیاز  تشادـیم 
طایتحاو تسین  مه  لاکـشا  زا  یلاخ  انعم  نیا  هک  دنچره  دنک  ادیپ  سامت  نیمز  اب  هک  تسا  یفاک  نآ  ریهطت  رد  هدش  فرطرب  نتفر  هار  زا 

مینادب یتساجن  رد  رـصحنم  ار  هدربمان  مکح  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکنانچمه  دیآ  لمعب  نتفر  هار  ای  حـسم  يامـسم  لقادـح  هک  تسا  نآ 
زین یگنـس و  ای  هسام و  ای  دشاب  یکاخ  نیمز  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  دـشاب .  هدـش  هدولآ  سجن  نیمز  رد  نتفر  هار  اب  هک 

شرف چگ  رجآ و  اب  هک  مه  ینیمز  دـشاب  هدـش  شرف  اه  نآ  اب  نیمز  ای  دـشاب و  یلـصا  نآ  گنـس  هسام و  كاخ و  هکنیا  نیب  تسین  یقرف 
فک اپ و  فک  تساجن  دـشاب  هدـش  شرف  هتخت  اب  ای  هدـش و  یلامریق  ای  تلافـسا و  هک  ینیمز  اما  و  دراد .  ار  مکح  نیمه  يوقاربانب  هدـش 

لوقنمریغ و زیچره  نیمز و  هک  تسا  باتفآ  موس  دشاب .  كاپ  کشخ و  هک  نیمز  رد  تسا  طرـش  يوقاربانب  دـنک و  یمن  كاپ  ار  شفک 
دراد رارق  راوید  رد  هکیزیچ  ره  هن  دنک  یم  كاپ  ار  تسا  هدش  نامتخاس  ءزج  هک  خیم  نآ و  هبتع  برد و  بوچ و  لیبق  زا  نیمز  رد  تباث 

تسا و ناتخردرب  هک  یئاه  هویم  ناـتخرد و  باـتفآ  نینچمه  تسا و  ندرک  باـنتجا  طاـیتحا  اـهنآ  دروم  رد  هک  تسین  ناـمتخاس  ءزج  و 
رکذ هک  هچنآریغ  نینچمه  دشاب و  هدیـسر  اهنآ  ندیچ  عقوم  هک  دـنچره  دـنک  یم  كاپ  دـشاب  هدـش  سجن  رگا  ار  تاج  يزبس  ناهایگ و 

رد هلئسم  نکل  دنوش  یم  كاپ  باتفآ  هلیـسوباه  یتشک  زین  هدش و  هتـشاذگ  راک  نیمز  رد  هک  یئاهفرظ  یتح  نیمز و  رد  تباث  زیچره  دش 
ندـش كاپ  هک  دـنچره  تسا  لاکـشا  لحم  اه  یتشک  هدـش و  هتـشاذگ  راک  فورظ  تاج و  يزبس  ناهایگ و  اه و  هویم  ناـتخرد و  دروم 

اب هک  نآ  لاـثما  يراـگ و  زین  دـنهد و  یم  تکرح  تـسد  اـب  ار  نآ  هـک  يربراـب  یفاوـط و  ياـه  خرچ  رد  تـسین و  توـق  زا  یلاـخ  اـهنآ 
هلیـسوب ین  ریغ  زا  ین و  زا  هدـش  هتخاـس  ياهریـصح  عاونا  هک  تسا  نآ  نیا  يوقا  دوشن و  كرت  طاـیتحا  دـنهد  یم  شتکرح  ناـیاپراهچ 

ياراد هکنیا  رگید  دشاب و  هدش  فرطرب  البق  تساجن  نیع  هک  تسا  طرـش  نآ  رئاظن  هدـش و  رکذ  دراوم  همه  رد  دوش و  یم  كاپ  باتفآ 
نودـب میقتـسم و  شبات  اب  تبوطر  ندـش  فرطرب  هک  تسا  نیا  رگید  طرـش  دوشن و  رت  تسد  دـننزب  نآ  هب  تسد  رگا  هک  دـشاب  یتبوطر 

دوشب و مه  کـشخ  تیفیک  نیمهب  دـیاب  میئوگب  تسین  دـیعب  و  تسین )  یفاـک  هشیـش  تشپ  زا  شباـت  نیارباـنب   ) دـشاب دیـشروخ  هطـساو 
نآ نطاب  رهاظ و  دوش  کشخ  شنطاب  رهاظب و  دیـشروخ  شبات  اب  دـشاب و  سجن  يزیچ  نطاب  رهاظ و  رگا  و  دـنامن .  یقاب  نآ  زا  یتبوطر 

سپ دـشاب  شرهاظ  هب  لصتم  نآ  نطاب  هک  مینادـب  يدروم  صتخم  ار  مکح  دـنک  یم  ءاضتقا  طایتحا  تیاـعر  هتبلا  دوش  یم  كاـپ  ود  ره 
زیچ دنچ  اما  دنام و  یم  یقاب  دوخ  تساجن  هب  نطاب  دـشاب  هدـش  لئاح  نطاب  رهاظ و  نیب  یکاپ  زیچ  ای  دـشاب و  هدـش  سجن  نطاب  اهنت  رگا 
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 . دوش یم  كاپ  هدـش  کشخ  شبات  اب  هطـساو  نودـب  هک  تمـسق  نآ  اهنت  اهنآ  همه  ندناکـشخ  دیـشروخ و  شبات  اب  مهب  لـصتم  ددـعتم 
نآ يور  سجن  هچ  رهاط و  هچ  یبآ  دیاب  دننک  كاپ  دیـشروخ  شبات  هلیـسوب  ارنآ  دنهاوخب  دـشاب و  کشخ  سجن  نیمز  رگا  هلءاسم 9 - 

يور هراومه  هک  یئاهگنـس  لگ و  كاخ و  گیر و  هلءاسم 10 -  دوش .  كاپ  دیشروخ  شبات  هلیسوب  شندیکـشخ  اب  دوش و  رتات  دنزیرب 
نیمز تیئزج  زا  دوش و  هتـشادرب  اهگنـس  نآ  زا  یکی  رگا  اما  دراد و  ار  نیمز  مکح  دوش  یم  هدرمـش  نیمز  زا  یئزج  اـفرع  هداـتفا و  نیمز 

رـس لیبق  زا  نامتخاس  لخاد  تالآ  دوش و  یمن  كاپ  دیـشروخ  شبات  اـب  ندـش  سجن  تروص  رد  دوش و  یم  تـالوقنم  زا  ددرگ  جراـخ 
رگاو دوش  یم  تالوقنم  ءزج  هتـشادن  ار  انب  مکح  رگید  دوش  نوریب  اجنآ  زا  رگا  اما  دراد و  ار  انب  مکح  اـهخیم  هدـنام و  نوریب  هکیئاـهریت 

اه هدـننک  كاپ  زا  مراهچ  دـشاب .  نآ  هب  هیبش  هکیرگید  زیچره  نینچمه  ددرگ و  یم  رب  شلوا  مکحب  دوش  بصن  شلوا  ياج  رد  هراـبود 
هچ دوش  راخب  ای  دود و  ای  رتسکاخ و  شتآ  ریغ  ای  شتآ  هلیسوب  هچنآ  نیاربانب  دوش  رگید  یمسج  ددرگرب و  یمـسج  ینعی  تسا  هلاحتـسا 

رجآ و ای  لافـس و  هک  یـسجن  لگ  ای  هدـش و  لاغز  هک  یـسجن  بوچ  اما  و  دوش .  یم  كاـپ  دـشاب  سجنتم  اـی  دـشاب و  سجن  نیع  هکنآ 
الثم دـبای  نوکت  سجنتم  اـی  سجن و  زا  هکیناوـیح  ره  تسا و  یقاـب  دوـخ  تساـجنب  هتفرگن و  تروـص  اـه  نآ  رد  هلاحتـسا  هدـش  کـهآ 

نآ رد  هک  يا  هلیسوب  ای  دوخ و  يدوخب  هدننک  تسم  بارـش  ای  تسا و  كاپ  مرک  نآ  دوش  مرک  یـسجنتم  بآ  ای  یتساجن و  ای  يرادرم و 
تـساجن زا  ریغ  بارـش  رگا  هلب  دوشن ، ای  دوشب  کلهتـسم  هکرـس  رد  مسج  هلیـسو و  نآ  هکنیا  هچ  ددرگ  یم  كاپ  دوش  هکرـس  دـنزادنیب 

دنک یم  كاـپ  ار  سجن  هکیئاـهزیچ  زا  مجنپ  دوش .  یمن  كاـپ  طاـیتحاربانب  دوش  هکرـس  نآ  زا  سپ  دروخرب و  رگید  یتساـجنب  شدوـخ 
ود روگنا  بآ  ولیک  هس  زا  رگا  هک  تسا   ) دشاب هدمآ  شوج  دیشروخ  ترارح  ای  شتآ و  هلیـسو  هب  هک  يروگنا  بآ  موس  ود  ندش  ریخبت 

دوش و یم  سجن  ندیـشوج  اب  روگنا  بآ  هک  تسا  یلوق  ساسارب  نیا  هتبلا  دوش ) یم  كاپ  هدنامیقاب  يولیک  کی  دوش  ریخبت  نآ  يولیک 
رگا اما  درادـن و  نآ  ندرک  لالح  زج  يریثءات  نآ  ندـش  موسکی  رگید  تسا  يوقا  ام  رظنب  لامتحا  نیمه  هک  دـشابن  سجن  هکنیا  ربانب  اما 
كاپ ندش  موس  کی  اب  رگید  دوب  دهاوخ  سجن  ارهق  دشاب  هدننک  تسم  لاح  نآ  رد  هک  میدروآ  تسدـب  رگا  دـیآ  شوجب  دوخ  يدوخب 

 . تسا تراهط  هب  موکحم  هن  ای  هدـش  هدـننک  تسم  هکنیا  رد  کش  اـب  دوش  هکرـس  هک  تسا  نیا  شندـش  كاـپ  هار  اـهنت  هکلب  دوش  یمن 
نوخ لاقتنا  لثم  دوش  كاپ  هتـشگ  نآ  ءزج  هدش و  لقتنم  يرگید  ریچب  هکیـسجن  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  لاقتنا  اه  هدننک  كاپ  زا  مشش 

دوش و ناویح  نآ  ندب  ءزج  هکیروطب  درادن  هدنهج  نوخ  هکیا  هدنبنج  ره  هشپ و  ندب  هب  دراد  هدـنهج  نوخ  هکیرگید  ناویح  ره  ناسنا و 
ای ولاز  دـننام  يا  هرـشح  رگا  ددرگ و  ناهایگ  هب  لـقتنم  ـالثم  دوش  ناویح  ریغ  يزیچب  لـقتنم  هک  نوخ  زا  ریغ  يرگید  سجن  ره  نینچمه 
نآ ءزجو  هتفرگ  رارق  ناویح  کش  رد  ایآ  هک  دنک  کش  نآ  رد  ای  هدشن و  ناویح  نآ  ندب  ءزج  هک  دنادب  هچنانچ  دنکب  ارناسنا  نوخ  هشپ 

تـسارفاک هدننک  كاپ  هک  تسا  مالـسا  دنک  یم  كاپ  ار  سجن  هکیئاهزیچ  زا  متفه  تسا .  یقاب  دوخ  یلبق  تساجنب  نوخ  نآ  هن  ای  هدش 
يرطف دترم  هچ  دوش  یم  كاپ  دوش  ناملـسم  هچنانچ  هک  دشاب  هدش  رفاک  مالـسا  زا  سپ  ینعی  دترم  ای  دشاب و  یلـصارفاک  هکنیا  هچ  لاح 

تالـضف ریاس  شینیب و  ناهد و  بآ  شنخان و  شندب و  يوم  یتح  وا  زیچ  همه  رفاک  ندب  ندـش  كاپ  اب  نز و  ای  دـشاب  درم  یلم  ای  دـشاب 
كاپ زین  شغلاب  دنزرف  وا  عبت  هب  دش  ناملـسم  يرفاک  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  تسا و  تیعبت  متـشه  دوش .  یم  كاپ  وا  هب  لصتم 
دنزرف ردپ  هدش  ناملسم  صخش  هکنیا  هچ  و  شا )  هون  ای  دشاب و  شدوخ  دنزرف   ) لصف اب  ای  دشاب  لصفالب  دنزرف  هکنیا  هچ  لاح  دوش  یم 

و دوش .  یمن  كاپ  شا  هدـننک  ریـسا  عبت  هب  وا  ردام  ای  ردـپ  هک  یلاح  رد  هدـش  ریـسا  یناملـسم  تسدـب  هکیلفط  اما  شردام و  اـی  دـشاب و 
هماج دنا و  هتخادنا  وا  يور  هک  يا  هچراپ  لیبق  زا  وا  نداد  لسغ  لئاسو  شندش  كاپ  عبت  هب  دش  هداد  لسغ  هک  نآ  زا  دـعب  تیم  نینچمه 

اب هک  یمامح  هسیک  هتشاد و  تسد  رد  نداد  لسغ  ماگنه  هک  شکتـسد  هدنهد و  لسغ  تسد  دنا و  هداد  لسغ  ار  تیم  هماج  نآ  رد  هکیا 
نآ ندـش  كاپ  دـشاب  هدـش  سجن  شندـب  ای  لاسغ  ندـب  ياه  تمـسق  ریاس  لسغ  نیح  رد  رگا  اما  دوشیم  كاپ  هتـسش  ار  تیم  ندـب  نآ 
مهن دومن .  طاـیتحا  لاـسغ  ياهتـسد  ریغ  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  هکلب  دوش  یمن  كاـپ  طاـیتحا  رب  اـنب  تسا و  لاکـشا  لـحم  تیعبت  رطاـخب 

هکنیمه دوب  هدز  تساجن  هب  ار  دوخ  راقنم  هک  یغرم  رگا  الثم  تسا  ناویح  نطاب  زا  زین  ناویح و  ره  ندـب  زا  تساـجن  نیع  ندـش  فرطرب 
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ندـب دوش  یم  كاپ  نینچمه  دوش و  یم  كاپ  دـشاب  هدـش  کشخ  نآ  زا  سجن  تبوطر  دـشاب و  هدـش  فرطرب  شراقنم  زا  تساجن  نیع 
زین اه و  نآ  زا  تساجن  لاوز  درجمب  ای  هدوب  نوخ  هب  هدولآ  شتدالو  ماـگنه  هک  ناویح  دازون  هبرگ و  دولآ  نوخ  ناـهد  حورجم و  ناویح 

هماج و ندـب و  هدـننک  كاپ  دوخ  هک  تسا  ندـش  بیاغ  مهد -  هدروخ .  هک  سجنتم  ای  سجن  زیچ  ندرب  ورف  اب  ناسنا  ناهد  دوشیم  كاپ 
ندوب یقاب  هب  میـشاب  هتـشاد  ملع  هک  یتروص  رد  رگم  دوش  یم  تراهط  هلماعم  نآ  اب  تسا و  بیاغ  صخـش  عباوت  ریاس  فورظ و  شرف و 

صخـش هک  یتروصرد  یتح  دوش  یم  يراج  مکح  نیا  هجیتن  رد  تسین  ربتعم  مکح  نیا  رد  یطرـش  چـیه  میئوگب  تسین  دـیعب  تساجن و 
تالابم یب  صخش  هکنیا  ای  دنادن و  سجن  ار  هدیـسر  شا  هماج  هب  ای  يو و  هب  هچنآ  ای  دشاب و  هتـشادن  اهنآ  ندش  سجن  زا  یعالطا  بئاغ 

سجن ندروخ  زا  شعنم  ناویح و  نآ  نتـسب  ینعی  راوختـساجن  ناویح  ءاربتـسا  مهدزای -  تسبوخ .  طایتحا  لاـح  ره  رد  دـشاب و  نید  رد 
رب هوالع  هک  دوشن  كرت  طایتحا  نیا  یلو  دوش  یم  كاپ  شا  هلضف  لوب و  تروص  نیا  رد  هک  دنیوگن  راوختساجن  نآب  افرع  هک  يرادقمب 

مکح نیا  هکلب  زور  هس  تسا  یگناخ  غرم  رگا  دـننک و  شئاربتـسا  زور  لهچ  تسا  رتش  رگا  ناویح  نآب  راوختـساجن  ناونع  ندوبن  قداص 
 . تسا یفاک  راوختساجن  ناونع  لاوز  نامه  اهنآ  ریغ  رد  تسین و  توق  زا  یلاخ  هدربمان  تاناویح  رد 

اهفرظ هب  طوبرم  ماکحا  رد  راتفگ 

موکحم میشاب  هتشادن  يرسم  تبوطر  ياراد  تساجن  اب  نآ  اب  تاقالم  هب  نیقی  هک  مادام  رافک  ریغ  فورظ  دننام  رافک  فورظ  هلءاسم 1 - 
مینادـب دـشاب و  تسوپ  سنج  زا  هک  يزیچ  اما  تسا  رافک  تسدرد  هک  اهنآ  ریغ  شرف و  سابل و  زا  فورظ  ریغ  نینچمه  تسا  تراهط  هب 

یـش نآ  البق  هک  مینادب  هدشن و  حبذ  مالـسا  مسارم  قبط  ناویح  نآ  هک  مینادب  زین  دراد و  هدنهج  نوخ  هک  هدش  تسرد  یناویح  تسوپ  زا 
ناشیا رازاب  رد  هکلب  تسا و  نانآ  تسد  رد  هک  یهیب  تشوگ و  ینعی  تسوپ  ریغ  تسا و  تساـجن  هب  موکحم  هدوب  یناملـسم  تسد  رد  ء 

ندیشون و ندروخرد و  هرقن  الط و  فورظ  نتـسب  راکب  تسا  مارح  هلءاسم 2 -  تسا .  تساجن  هب  موکحم  تشذگ  هک  یطئارـش  اب  تسا 
رد ای  تسا و  فورظ  نآ  زا  ندیشون  ندروخ و  تسا  مارح  باب  نیا  رد  هچنآ  نآ و  ریغ  ثبخ و  ثدح و  زا  ریهطت  دننام  تالامعتسا  ریاس 

رگا نیاربانب  یندیشون و  یندروخ و  یش ء  نآ  دوخ  هن  دنرادرب و  ندروخ  ریغ  يارب  نآ  لخاد  زا  ار  یندیـشون  یندروخ و  هکنیا  هن  تسنآ 
ندروخ رطاخب  هک  دنچره  تسین  مارحب  راطفا  شراطفا  دشونب  لالح  یتبرش  ای  دشکب و  رس  حابم  یئاذغ  فرظ  نآ  زا  ناضمر  هام  زور  رد 

اهنت لـمع  ود  نیا  ریغ  رد  اـما  و  دوـب .  ندیـشون  ندروـخ و  هراـبرد  اـهنیا  همه  تسا  هدـش  بکترم  یمارح  لـمع  فرظ  نآ  زا  ندیـشون  و 
هن تـسا  مارح  نتـشادرب  بآ  اـهنت  دریگب  ءوـضو  درادرب و  فرظ  نآ  زا  بآ  تـسد  اـب  رگا  سپ  تـسا  مارح  هرقن  ـالط و  فرظ  لامعتـسا 

باب زا  ات  تسا  لامعتـسا  زین  تسا  مارح  همدقم  هک  تهج  نادب  ندروخ  يارب  فورظ  هنوگ  نیا  رد  هویم  اذـغ و  نتـشادرب  ایآ  شئوضو و 
دروم هن ؟  اـی  دـشاب  رگید  یمارح  شندروخ  مارح و  کـی  لامعتـسا  ناونعب  نآ  نتـشادرب  هجیتن  رد  دـشاب و  مارح  لامعتـسا  قلطم  تمرح 

هچقاط و رد  اه  نآ  نداهن  رد  فورظ  هنوگنیا  لامعتـسا  اما  و  تسین .  توق  زا  یلاخ  یمود  ندوبن  مارح  هک  دنچره  تسا  لاکـشا  لمءات و 
هفرشم دهاشم  دجاسم و  ندرکن  تنیز  تسا .  نآ  زا  يراددوخطایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دنچره  تسین  مارح  تنیز  فرـص  يارب  زیم  يور 

نآ طایتحاو  تسین  مارح  دـننک  لامعتـسا  ارنآ  هکنیا  نودـب  الط  فورظ  يرادـهگن  اما  تسا و  رت  کیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  هرقن  الط و  اب 
لقتسم یفرظ  زین  یئاهنت  هب  باق  دننک  ادج  باق  زا  ار  یلصا  فرظ  رگا  هک  يروطب  تسا  هرقن  الط و  نآ  باق  هک  یئاه  فرظ  زا  هک  تسا 

یفرظ رد  نینچمه  تسین و  بجاو  طایتحا  نیا  تسین  فرظ  شدوخ  فرظ  زا  يادج  باق  هک  يدروم  رد  اما  دوش و  بانتجا  دوش  هدرمش 
الط و فرظ  مکحب  هرقن  الط و  زا  جوزمم  زا  هدـش  هتخاس  فرظ  تسا و  هدـش  تنیز  هرقن  ای  الط  اب  ای  دراد و  هرقن  بآ  اـی  ـالط و  بآ  هک 

نآب رگا  دنزاسب  یفرظ  نآ  زا  دوش و  جوزمم  رگید  يزلف  اب  هرقن  ای  الط  رگا  اما  هرقن و  هن  دـنیوگب و  الط  فرظ  نآب  هک  دـنچره  تسا  هرقن 
یفورظ اـهنت  ثحب  دروم  رد  فورظ  زا  روظنم  ارهاـظ  هلءاسم 3 -  هن .  هنرگ  تسا و  لامعتـسا  تمرح  شمکح  دـشاب  قداص  هرقن  ای  ـالط 

گید و هلایپ و  هزوک و  هساـک و  ریظن  تسندرک  ریمخ  ندرک و  وشتـسش  خـبط و  ندیـشون و  ندروخ و  صوصخ  رد  شدربراـک  هک  تسا 
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نایلقرـس و لثم  لامعتـسا  ربانب  زین و  قشاق  طایتحاربانب  یکبلعن و  نایلق و  هزوک  هکلب و  ناجنف  يروق و  روامـس و  تشط و  حدـق و  لیتاپ و 
دشاب یلاخوت  هک  دنچره  تسین  مارح  لاخلخ  لیدنق و  تعاس و  باق  اعد و  باق  قودنص و  دراک و  رجنخ و  ریـشمش و  فالغ  قپچرس و 

هن ای  دوش  یم  اهنیا  لاثما  كایرت و  نوجعم و  هیلاغ و  فرظ  نداد و  روخب  صوصخم  فرظ  دوع و  رمجم  نواـه و  لـماش  اـیآ  هکنیا  رد  و 
يا و هرقن  یئالط و  فورظ  زا  ندیـشون  ندروخ و  هک  روطنامه  هلءاسم 4 -  دوشن .  كرت  طایتحا  تهج  نیمهب  تسه و  لاکـشا  دیدرت و 
زا ندیـشون  ندروخ و  يارب  رگید و  یفرظ  رد  نآ  لخاد  ياذغ  ندرک  یلاخ  نینچمه  تسا  مارح  نآ  زا  همقل  نتفرگ  بل و  هب  نآ  نتفرگ 

یبیع لامعتـسا  رادـقم  نیا  اهنت  هن  هکلب  درادـن  یبیع  دـشاب  مارح  باکترا  زا  یئاـهر  راـک  نیا  زا  روظنم  رگا  هلب  تسا  مارحزین  مود  فرظ 
یلاخ فرـص  تسا  مارح  هچنآ  میئوگب  مه  لوا  تروص  رد  هک  تسین  دیعب  هکلب  تسین  مارح  زین  مود  فرظ  زا  ندیـشون  ندروخ و  درادن 
یسک نآ  رگا  نیاربانب  درادن و  یتمرح  رگید  مود  فرظ  رد  نتخیر  زا  دعب  اما  تسا  رگید  فرظ  رد  نتخیر  نآ و  نتـشادرب  اذغ و  ندرک 

وا مداخ  ای  نابزیم و  الثم   ) تساذغ هدنروخ  ریغ  دراذگ  یم  صاخـشا  دزن  دزیر و  یم  رگید  فرظب  يا  هرقن  ای  یئالط  فرظ  زا  ار  اذغ  هک 
روتـسد هب  هدننک  یئاریذپ  رگا  هلب  دننک .  یم  فرـصم  ار  یندیـشون  ای  اذغ و  نآ  هک  یئاهنآ  هن  هدش  بکترم  ار  مارح  لمع  وا  اهنت  تسا ) 
بکترم ار  مارح  نیا  هدننک  یئاریذپ  دنا  هدش  مارح  بکترم  ودره  میئوگب  تسین  دیعب  درادرب  يا  هرقن  یئالط و  فرظزا  ار  اذـغ  هدـنروخ 

ندوب راکهانگ  نیاربانب  هدرک  رکنم  هب  رما  ار  وا  هک  هدـش  مارح  نیا  بکترم  رمآ  هدرک و  لامعتـسا  ار  يا  هرقن  اـی  یئـالط  فرظ  هک  هدـش 
وضو ارهاظ  هلءاـسم 5 -  دـشاب .  نینچ  تسین  دـیعب  هکناـنچمه  دـشاب  مارح  رکنم  دوخ  دـننام  زین  رکنم  هب  رما  هک  تسا  يوتف  رب  ینبم  رمآ 

نآ زا  بآ  نتـشادرب  اب  لطاب و  نآ  رد  سامترا  اب  ءوضو  ینعی  دـشاب  یبصغ  فورظ  زا  نتفرگ  ءوضو  لثم  هرقن  الط و  ياـهفرظ  زا  نتفرگ 
 . تسا حیحص  فرظ  نآ  اب  ءوضو  رگید  یبآ  ندوب  اب  لطاب و  زین  بآ  نآ  رد  بآ  راصحنا  تروص  رد 

ةولصلا باتک 

زامن هناگ  شش  تامدقم  رد  لوا  لصف 

همدقم

تـسا نید  نوتـس  درادـیمزاب و  ناهانگ  زا  تشز و  ياهراک  زا  ارناسنا  هک  تسا  یتدابع  زامن  دوش و  یم  نایب  زامن  ماـکحا  باـتک  نیا  رد 
یم در  زین  تادابع  اهیکین و  ریاس  ددرگ  در  رگا  دوش و  یم  لوبق  زین  اهتدابع  ریاس  دوش  یلاعت  يادـخ  هاگرد  لوبق  زامن  رگا  هک  انعم  نیاب 

 . دراد لصف  دنچ  باتک  نیا  دوش و 

نآ ياه  هلفان  هنازور و  ياهزامن  زا  کیره  تقو  بجاو و  ياهزامن  هرامش   : لوا همدقم 

ماجنا دیاب  زور  ره  رد  هک  يا  هناگجنپ  ياهزامن  لوا  تسا :  مسق  جنپ  بجاو  ياهزامن  بحتسم :  بجاو و  تسا  عون  ود  زامن  هلءاسم 1 - 
تایآ و زامن  مود  دناوخب و  وا  تشذگرد  زا  دعب  شردپ  تین  هب  دـیاب  گرزب  رـسپ  هکیئاضق  زامن  هعمج و  زامن  تسا  هلمج  نیا  زا  دوش و 

هدرک بجاو  دوخ  رب  ودنیا و  ریغ  ای  هراجا و  ای  رذن و  هلیـسو  هب  فلکم  هک  يزامن  مجنپ  تاوما و  زامن  مراهچ  بجاو و  فاوط  زامن  موس 
هنوگ نیا  رد  هچنآ  هک  نیا  يارب  تسا  هحماسم  یعون  بجاو  ياهزامن  دادعا  رد  هدرک  بجاو  دوخ  رب  فلکم  هک  يزامن  ندرمش  رد  هتبلا 

هک تسا  نآ  زا  رتدایز  بحتـسم  ياهزامن  اما  و  زامن .  ناونع  هن  تسا  هراجا  دـهع و  رذـن و  هب  ءافو  ناونع  تقیقح  رد  تسا  بجاو  دراوم 
تـشهو رهظ  زامن  زا  لبق  رهظ  هلفان  تعکر  تشه  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هیموی  بجاو  ياهزامن  ياه  هلفان  هلمج  نآ  زا  دوش  هدرمش 

کی هک  ءاشع  زامن  زا  دـعب  هتـسشن  تعکر  ود  برغم و  زامن  زا  دـعب  برغم  هلفان  تعکر  راـهچ  رـصع و  زاـمن  زا  لـبق  رـصع  هلفاـن  تعکر 
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زامن زا  لبق  هک  حبص  هلفان  تعکر  ود  دبای و  یم  دادتما  ءاشع  تقو  دادتما  اب  نآ  تقو  دنیوگ و  یم  هریتو  ارنآ  دیآ و  یم  باسحب  تعکر 
زئاج قرشم و  تمس  یخرس  زا  عولط  هب  هدنام  تعکر  ود  رادقم  ات  تسا  لوا  رجف  عولط  زا  تعکر  ود  نیا  تقو  دوش و  یم  هدناوخ  حبص 
دیعب هکلب  دـناوخب  بش  فصن  ار  بش  هلفان  هک  دـنچره  درواـیب  رجف  زا  لـبق  ارنآ  دـنک و  بش  هلفاـن  رد  لـخاد  ار  هلفاـن  نیا  فلکم  تسا 

لبق نآ  ندرواین  نکلو  دشاب  هتشاد  ار  بش  زامن  شیاجنگ  هک  تسا  بش  همین  زا  يرادقم  نتشذگ  زا  دعب  حبص  هلفان  تقو  میئوگب  تسین 
تـشه هک  تسا  بش  هلفان  تعکر  هدزایو  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  بش  زاـمن  هب  نآ  ندرک  لـخاد  تروص  رد  زج  لوا  رجف  عولط  زا 

اب عفـش  تعکرود  اب  رتو  تعکر  کی  تسا و  رتو  زامن  نآ  رخآ  تعکر  کی  عفـش و  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  بش و  زاـمن  نآ  لوا  تعکر 
رتو عفـش و  ینعی  زامن  ود  نیا  هب  تسا  زئاـج  تسا و  لـضفا  زین  ودـنآ  زا  رجف  هلفاـن  تعکر  ود  تسا و  بش  زاـمن  تاـعکر  نیرت  تلیـضف 

تقو دروایب و  ءاجر  تین  هب  رگا  تقو  یگنت  ریغ  رد  اما  دوش و  ءافتکا  رتو  زاـمنب  اـهنت  هک  تسا  زئاـج  تقو  یگنت  رد  هکلب  دوش  ةاـفتکا ء 
هب کیدزن  رحس  زا  بش و  ریخا  ثلث  زا  تسترابع  رحس  تسا و  لضفا  رحس  رد  نآ  ماجنا  هتبلا  تسا  قداص  رجف  ات  بش  همین  زا  بش  زامن 

ادـخلوسر هکنانچمه  دوش  هدـناوخ  ددـعتم  تاقوا  رد  حبـص  هب  اـت  بش  همین  زا  بش  هلفاـن  هک  تسا  نآ  رتهب  نیازا  تسا و  لـضفا  شرجف 
هتـسشن تعکر  ود  میتفگ  هک  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  هیموی  هلفان  تاعکر  ددـع  میتفگ  هچ  نآربانب  سپ  درک .  یم  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هتـسکش ثعاب  هک  يرفـس  رد  تسا  هیموی  بجاو  زامن  تاعکر  ددـع  ربارب  ود  هک  دوش  یم  تعکر  راهچ  یـس و  تسا  تعکر  کـی  هریتو 

هک تسا  نآ  طایتحا  دنام و  یم  یقاب  اه  هلفان  هیقب  دوش و  یم  طقاس  رـصع  هلفان  تعکر  تشه  رهظ و  هلفان  تعکر  تشه  دوش  زامن  ندش 
ود زامن  نیا  هیموی و  ياه  هلفان  زا  لقتسم  تسا و  هیلفغ  زامن  ندوب  بحتسم  يوقا  هلءاسم 2 -  دروایب .  ءاجر  تین  هب  ار  هریتو  زامن  رفس  رد 
یم دمح  هروس  زا  دعب  لوا  تعکر  رد  هک  قیرط  نیا  هب  دوش  یم  هدناوخ  یبرغ  قفـش  لاوز  زا  لبق  برغم و  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  تعکر 

نیملاـظلا نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  ـالا  هلا  ـال  نا  تاـملطلا  یف  يداـنف  هیلع  ردـقن  نل  نا  نـظف  ابـضافم  بـهذ  ذا  نوـنلاذ  و  دـناوخ ( :
الا اهملعیال  بیغلا  حیتافم  هدنع  و  دناوخ ( : یم  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  نینم . )  ؤملا  یجنن  کلذک  مغلا و  نم  هانبجن  هلانبجتساف و 

و نیبم . )  باتک  یفالا  سبای  بطر و ال  ضرالا و ال  تاملظ  یف  هبح  اهملعی و ال  الا  ۀـقرو  نم  طقـست  ام  رحبلا و  ربلا و  یف  اـم  ملعی  وه و 
نا تنا  الا  اهملعیال  یتلا  بیغلا  حیتافمب  کلءاسا  ینا  مهللا  دراد ( : یم  هضرع  هدرک  دنلب  اعد  هب  ار  اهتـسد  دش  غراف  نآ  ندناوخ  زا  نوچ 

مهللا دیوگ ( : یم  سپس  دنک و  یم  رکذ  ار  دوخ  جئاوح  ریاس  وووو  يزرمایب  ارم  نیدلاو  ارم و  هکنیا  و  دمحم . ) لآ  دمحم و  یلع  یلصت 
رگا هک  یل . )  اهتیـضق  امل  مالـسالا  مهیلع  هیلع و  دمحم  لآ  دـمحم و  قحب  کلءاساف  یتجاح  ملعت  یتبلط  یلع  رداقلا  یتمعن و  یلو  تنا 

هیموی ياه  هلفان  تسا  زئاج  هلءاسم 3 -  دهد .  یم  ار  وا  هتـساوخ  هللا  ءاشنا  لج  زع و  يادخ  دهاوخب  ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دنک و  نینچ 
تعکر کی  ار  تعکر  ود  ره  هک  تسا  نآ  رتهب  تروص  نیا  رد  نکل  دـناوخب  هتـسشن  رایتخا  لاح  رد  یتح  ار  رگید  یبحتـسم  زاـمن  ره  و 

تقو هلءاسم 4 -  دهد .  مالس  تعکر و  کی  راب  ره  دناوخب  هتسشن  راب  ود  تسا  هداتـسیا  تعکر  کی  هک  ار  رتو  زامن  یتح  دروآ  باسحب 
يدـنلب عارذ  مین  هس و  شدوخ  هک  یـصخاش  هتبلا   ) دراد همادا  عارذ  کیرادـقم  هب  صخاش  یفاضا  هیاس  ندیـسرات  رهظ  لوا  زا  رهظ  هلفاـن 

ربارب وگب  ای  دسرب و  عارذ  ود  هب  صخاش  هیاس  هک  دراد  همادا  ینامز  ات  رصع  هلفان  تقو  و  دشاب ) هتفرگ  رارق  نیمز  رد  دومع  روطب  هتشاد و 
تسا و مدـقم  رهظ  زامن  ندـناوخ  دـشاب  هدـناوخن  ار  هلفان  فلکم  رگا  دیـسر  صخاش  متفه  ود  ینعی  عارذ  کی  هب  هیاس  یتقو  متفه  راهچ 

زئاج هعمج  زور  رد  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  چیه  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  هتسناد  مدقم  رصع  زامن  دیـسر  عارذ  ود  هب  هیاس  یتقو  نینچمه 
اعمج ات  دـنک  یم  هفاضا  هلفان  تعکر  هدزناش  رب  زین  رگید  تعکر  راهچ  هکلب  دـناوخب  رهظ  زا  لبق  ار  رـصع  هلفان  رهظ و  هلفان  فلکم  تسا 

ار شیاـه  هلفاـن  دـناوت  یمن  رگید  دـش  رهظ  هک  نیمه  دراد  نیقی  فلکم  رگا  تسین و  زئاـج  هعمج  زور  ریغ  رد  اـما  دوش و  تعکر  تسیب 
زئاج دوش  توف  وا  زا  بش  زامنو  دنامب  باوخ  دـسرت  یم  هک  یناوج  رفاسم و  ياربو  دـناوخب  ءاجر  تین  هب  رهظ  زا  لبق  دـناوت  یم  دـناوخب 

مالتحا ای  امرـس و  فوخ  هکیـسک  درمریپ و  نوچ  يرذع  بحاص  ره  يارب  لمع  نیا  هکلب  دـهد  ماجنا  بش  فصن  زا  لبق  ار  نآ  هک  تسا 
ات رهظ  ماگنه  زا  رصع  رهظ و  زامن  تقو  هلءاسم 6 -  ءادا .  تین  هب  هن  دروآ  ياجب  لیجعت  تین  هب  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسا و  زئاج  دراد 
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قرف فلکم  لاح  بسحب  نامز  رادـقم  نیا  هتبلا  تسا  رهظ  زامن  هب  صتخم  تقو  لوا  زا  تعکر  راـهچ  ندـناوخ  رادـقم  نکل  تسا  برغم 
رـصع زامن  هب  صتخم  تقو  رخآ  رد  نامز  زا  رادقم  نیمه  نینچمه  و  دناوخب ) ار  رهظ  زامن  دناوت  یم  هقیقد  دـنچ  رد  ینیب  هب  ات   ) دـنک یم 

فـصن ات  برغم  لوا  زا  درادـن  يرذـع  هکیـسک  يارب  ءاشع  برغم و  زامن  تقو  و  تسا .  ود  نآ  نیب  كرتشم  تقو  ودـنیا  نیباـم  تسا و 
هک ینامز  رادقم  شرخآ  زا  برغمب و  صتخم  دناوخب  زامن  تعکر  هس  دناوتب  فلکم  هک  ینامز  رادقم  تدـم  نیا  لوا  زا  نکل  تسا  بش 
ود نآ  هک  یـسک  يارب  تسا و  ود  نآ  نیب  كرتشم  تقو  ود  نیا  وا  نیبام  تسا و  ءاشع  زامن  هب  صتخم  دناوخب  زامن  تعکر  راهچ  دناوتب 

دناوخن ءادا  تین  هب  ار  ود  نآ  زا  کیچیه  رجف  عولط  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  هدیـسر  فصن  هب  بش  اـت  هتخادـنا  ریخءاـت  ار 
نآ ای  دشاب و  هدش  شزامن  ریخءات  ببـس  ضیح  ای  یـشومارف و  ای  باوخ و  لیبق  زا  يرارطـضا  هکنیا  هچ  لاح  دنک  همذلا  یف  ام  تین  هکلب 

هدنامن یقاب  تقو  تعکر  راهچ  زا  شیب  رجف  عولط  ات  هک  دناوخب  ار  ود  نآ  تساوخ  ینامز  رگا  دـشاب و  هتخادـنا  ریخءات  ار  نآ  ادـمع  هک 
زامن تقو  و  دنک .  ءاضق  بیترت  هب  ار  ود  ره  زین  رجف  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دـناوخب و  ار  ءاشع  زامن  اهنت  دـیاب  اطایتحا 
رارق هب  يزامن  ره  تلیـضف  تقو  اما  دوب و  ءازجا  تقو  هرابرد  دـش  هتفگ  هک  اهنیا  همه  تسا .  دیـشروخ  عولط  قداص و  رجف  نیب  ام  حـبص 

دوش و صخاش  تماق  ردق  هب  رهظ  زا  دعب  رد  هدمآ  دیدپ  هیاس  هک  تسا  ینامز  ات  راهنلا  فصن  لوا  زا  رهظ  زامن  تلیضف  تقو  تسا :  لیذ 
صخاش دیدج  هیاس  هک  تسا  ینامز  رـصع  تلیـضف  تقو  ءادتبا  دوش و  یم  مامت  رـصع  تلیـضف  تقو  دش  صخاشربارب  ود  رادقم  هب  رگا 

تقو و  دشاب .  رهظ  ءادا  نامز  رادقم  زا  دعب  نآ  ءادـتبا  هک  تسین  دـیعب  تسا و  صخاش  متفه  راهچ  مدـق  راهچ  دـشاب و  هدـش  مدـق  راهچ 
تلیـضف تقو  زاغآ  هظحل  نیا  هک  برغم  تمـس  یخرـس  زا  تسا  ترابع  هک  قفـش  ندـش  فرطرب  ات  تسا  برغم  لوا  زا  برغم  تلیـضف 

ات نآ  زا  دـعب  مه  یکی  قفـش و  ندـش  فرطرب  زا  لبق  یکی  دراد  ءازجا  تقو  رد  ءاـشع  نیارباـنب  دراد و  همادا  بش  ثلث  اـت  تسا و  ءاـشع 
اب دشاب  نامزمه  نآ  ندمآ  دیدپ  دیاش  قرشم و  تمسرد  یخرـس  ندمآ  دیدپ  ات  تسا  حبـص  لوا  زا  حبـص  تلیـضف  تقو  و  بش .  فصن 

هعطق صاصتخا  زا  روظنم  هلءاسم 7 -  دنا .  هدش  رکذ  حبص  زامن  تلیضف  تقو  رخآ  ناونع  هب  ثیداحا  رد  هک  حبص  رونت  رافسا و  للجت و 
رد ار  تسا  نآ  کیرـش  كرتشم  تقورد  هک  رگید  يزامن  نآ  ءادا  زا  لبق  دـناوت  یمن  فلکم  هک  تسا  نیا  نیعم  يزاـمن  هب  ناـمز  زا  يا 

دناوخب ءاضق  زامن  رهظ  یـصاصتخا  تقو  رد  الثم  زامن  کی  یـصاصتخا  تقو  رد  هک  تسین  یعنام  سپ  نیاربانب  دروآ و  ياـجب  تقو  نآ 
کیرش تقو  بحاص  زامن  زا  همذ  تغارف  اب  هک  نیا  زا  تسین  یعنام  چیه  نینچمه  رگید و  ياهزامن  ءاضق  ای  زور و  نامه  حبص  ءاضق  هچ 

یکارتشا تقو  رد  ار  رصع  زامن  هدناوخ  ار  رهظ  هکنیا  لایخب  و   ) اهابتـشا هکنیا  لثم  دروآ  ياجب  زامن  نآ  یـصاصتخا  تقو  رد  ار  زامن  نآ 
دناوت یم  ضرف  نیا  رد  هک  دشاب  هدنامن  یقاب  تقو  تعکر  راهچ  زا  شیب  برغمات  هک  هدناوخن )  ار  رهظ  دوش  هجوتم  یتقو  ادعب  دناوخب و 

لبق ار  شرهظ  زامن  هدش  رهظ  هکنیا  نظ  هب  رگا  نینچمه  تسا و  رـصع  هب  صتخم  تقو  نآ  هکنیا  ای  دـناوخب  تقو  نآ  رد  ار  شرهظ  زامن 
شرهظ ندش  مامت  زا  دعب  درادن  یعنام  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدیسر  ارف  رهظ  تقو  نآ  ندش  مامت  زا  لبق  دشاب و  هدرک  عورـش  رهظ  زا 

رگا هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  درذـگب  رهظ  لوا  زا  تعکر  راهچ  رادـقم  اـت  دزادـنیب  ریخءاـت  ار  نآ  تسین  بجاو  دـناوخب و  ار  رـصع  زاـمن 
زامن هدناوخ  ار  شرهظ  دنک  لایخ  فلکم  هکنیا  لثم  تسا  حیحص  وا  زامن  مه  زاب  دوش  عقاو  رهظ  یـصاصتخا  تقو  رد  رـصع  زامن  یمامت 

وا رصع  زامن  زا  یئزج  چیه  هک  ضرف  نیا  رد  نکل  هدناوخن  ار  رهظ  هک  دوش  مولعم  دعب  دناوخب  رهظ  یـصاصتخا  تقو  نامه  رد  ار  رـصع 
زا رتولج  ار  رـصع  زامن  ادـمع  رگا  هلءاسم 8 -  دـناوخب .  هرابود  ار  شرـصع  زامن  دـنکن و  كرت  ار  طایتحا  هدـشن  عقاو  كرتشم  تقو  رد 

عقاو يرگید  یـصاصتخا  تقو  رد  هک  نیا  هچ  تسا  لطاب  هتخادنا  ولج  هچ  نآ  دـناوخب  برغم  زامن  زا  رتولج  ار  ءاشع  زامن  ای  رهظ و  زامن 
هکیزامن دشاب  هدش  دوخ  هابتـشا  هجوتم  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  دشاب و  هدرک  نینچ  اهابتـشا  رگا  اما  كرتشم و  تقو  رد  هچ  دـشاب و  هدـش 

تین دیاب  هدناوخن  ار  لوا  زامن  هک  دـش  هجوتم  مود  زامن  نیب  رد  رگا  اما  دـناوخب و  ار  یلوا  زامن  نآ  زا  دـعب  تسا  حیحـص  هدـناوخ  رتولج 
ار ءاـشع  زاـمن  هکنیا  لـثم  دـشاب  هدـنامن  یقاـب  لودـع  يارب  یلحم  رگید  هک  دوش  هجوتم  یتقو  هک  نآ  رگم  دـنادرگرب  لوا  زاـمنب  ار  دوخ 
نآ طایتحا  تروص  نیا  رد  هک  دوش  دوخ  هابتشا  هجوتم  مراهچ  تعکر  عوکر  رد  ندش  لخاد  زا  دعب  هدرک و  عورش  برغم  زا  لبق  اهابتشا 
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زامن زا  لبق  هک  یئاشع  ندوب  لطاب  هکلب  دـناوخب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  ون  زا  تسا  نآ  لوغـشم  هک  يزامن  ندرک  ماـمت  زا  دـعب  هک  تسا 
دناوتب هک  ینامز  رادقم  درادن ) رفاسم  مکاح  ینعی   ) تسا رـضاح  هک  یـسک  يارب  رگا  هلءاسم 9 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  هدـناوخ  برغم 

زامن سپس  رهظ و  زامن  لوا  دیاب  تعکر  رادقم 3  تسا  رفس  رد  هکیسک  ياربو  دشاب  هدنام  یقاب  برغم  ات  دناوخب  زامن  تعکر  جنپ  نآ  رد 
رتمک و ای  تعکر  راهچ  رادقم  رضاح  يارب  رگا  اما  دوش و  یم  عقاو  تقو  جراخ  رد  شرـصع  زامن  زا  یـضعب  هک  دنچره  دناوخب  ار  رـصع 

رفاسم يارب  رتشیب و  اـی  تعکر  رادقم 5  رـضاح  يارب  رگا  دناوخب و  ار  رـصع  زامن  دـیاب  هدـنام  یقاب  رتمک  ای  تعکر  رادقم 2  رفاسم  يارب 
رفاسم رـضاح و  يارب  رگا  دناوخب و  ار  ءاشع  زامن  سپـس  برغم و  زامن  لوا  دیاب  هدـنام  یقاب  بش  فصن  ات  رتشیب  ای  تعکر  راهچ  رادـقم 

هکیتروص رد  دیامن  تردابم  برغم  زامن  ندـناوخب  سپـس  درادـب و  مدـقم  ار  ءاشع  زامن  دـیاب  دـشاب  هدـنام  یقاب  تقو  میتفگ  هچنآ  رتمک 
هب ندرکن  ءاضق  ءادا و  تین  دـنچره  تسا  ءادا  مه  برغم  زامن  تروص  نیا  رد  ارهاـظ  دـشاب و  هدـنام  تقو  رتشیب  اـی  تعکر  کـی  رادـقم 
اما تسا  زئاج  یلبق  زامنب  دشاب  هدرک  تین  ار  نآ  اهابتـشا  هک  یتروص  رد  يدـعب  زامن  زا  لودـع  هلءاسم 10 -  تسا .  رت  کیدزن  طاـیتحا 

دیاب هدناوخ و  ار  نآ  هک  دـیآ  شدایب  سپـس  دـشاب  هدـش  برغم  ای  رهظ  زامن  رد  لخاد  رگا  نیاربانب  تسین  زئاج  يدـعب  هب  یلبق  زا  لودـع 
زامن لخاد  ءاشع  ای  رـصع  زامن  تین  هب  هکنیا  فالخب  دـنادرگرب  يدـعب  زامنب  ار  تین  ءانثا  رد  دـناوت  یمن  درک  یم  تین  ار  شیدـعب  زاـمن 
لحم هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـنک  لودـع  یلبق  زامنب  دـناوت  یم  هدـناوخن  ار  برغم  ای  رهظ  زاـمن  هک  دـیآ  شداـیب  ءاـنثا  رد  دوش و 
راهچ رادـقم  اهنت  رـصع  رهظ و  زاـمن  تقو  زا  دـشاب و  رفاـسم  فلکم  رگا  هلءاسم 11 -  دشاب .  هتـشذگن  میدز  البق  هکیلاثم  دـننام  لودـع 
زامن دـنامب  یقاب  زور  هد  لحم  نآ  رد  هک  دریگب  میمـصت  رهظ  زامن  ءانثا  رد  رهظ و  زامن  ندـناوخب  درک  عورـش  دـشاب و  هدـنامیقاب  تعکر 

رد رگا  دنک و  عورش  ار  رصع  زامن  هدومن  عطق  ار  نآ  دیاب  ریزگان  سپ  تسین  زئاج  شیارب  مه  رـصع  زامنب  لودع  دوش .  یم  لطاب  شرهظ 
نوچ تهج  نیمه  هب  دنامب و  زور  هد  لحم  نآ  رد  دوب  هتفرگ  میمـصت  زامن  زا  لبق  درادن -  تقو  تعکر  راهچ  زا  شیب  هک  ضرف -  نیمه 

هب رهظ  زامن  هب  شندرک  لودع  دوش  فرصنم  دوخ  میمـصت  زا  زامن  نیب  رد  دنک و  تین  اب  رـصع  زامن  هتـشادن  تقو  تعکر  راهچ  زا  شیب 
لماک زامن  دنناوت  یمن  هک  یناسک   ) رذع نابحاص  طایتحاربانب  هلءاسم 12 -  تسا .  لکشم  تسا  یفاک  ود  ره  يارب  تقو  هک  باسح  نیا 

لوا زا  ار  دوخ  زامن  تسا  بجاو  ددرگ  فرطرب  ناشرذـع  تقو  رخآ  رد  دـنراد  دـیما  رگا  دـنهد ) ماجنا  ار  طئارـش  ءازجا و  همه  ياراد  و 
رخآ رد  رذع  ندـش  فرطرب  لامتحا  هک  دـنچره  دـنناوخب  زامن  ممیت  اب  تقو  لوا  رد  دـنناوت  یم  هک  ممیت  رد  رگم  دـنزادنیب  ریخءات  تقو 

 . تشذـگ زین  ممیت  باب  رد  هک  نانچمه  تسین  زئاج  ترداـبم  دـنراد  رذـع  ندـش  فرطرب  هب  نیقی  هک  یتروص  رد  اـما  دـنهدب و  ار  تقو 
هنرگ دـشابن و  گنت  بجاو  زامن  تقو  هک  یتروص  رد  بجاو  زامن  تقو  رد  تسا  یبحتـسم  ياـهزامن  ندـناوخ  زاوج  يوقا  هلءاسم 13 - 

اب ای  تقو و  لوخد  هب  نیقی  اـب  رگا  هلءاسم 14 -  دناوخب .  یبحتـسم  زامن  تسا  زئاج  دراد  هدـهع  هب  ءاضق  زامن  هکیـسک  زین  تسین و  زئاج 
عقاو تقو  زا  لبق  شزامن  مامت  هکیتروص  رد  دنک  عورـش  تقو  لوخد  زا  لبق  ار  شزامن  لداع  ود  تداهـش  نوچ  ربتعم  يا  هراما  هب  دامتعا 
تقو لوا  زا  رگا  هلءاسم 15 -  تسا .  حیحـص  دشاب  هدش  عقاو  تقو  رد  كدنا  دـنچره  نآ  زا  یتمـسق  رگا  اما  تسا و  لطاب  دـشاب  هدـش 

ار شزامن  هدومن  مهارف  ار  یکاخ  ای  یبآ و  تراـهط  زا  زاـمن  تامدـقم  ناـمز  نآ  رد  شلاـح  ياـضتقم  هب  تسناوت  یم  هک  یناـمز  رادـقم 
زا رادقم  نیا  رگا  بجاو و  وا  رب  زامن  نآ  ءاضق  دوش  ضیح  نونج و  نوچ  يرذـع  راتفرگ  هدـناوخن  ار  شزامن  فلکم  درذـگب و  دـناوخب 

ندناوخ رادقم  هب  هتـشاد و  ءوضو  الثم  هدوب  دوجوم  تقو  لوا  رد  زامن  تامدـقم  رگا  هلب  تسین .  بجاو  دـشاب  هدرکن  كرد  ار  تقو  لوا 
ار نآ  دیاب  دشاب  هدش  رذع  راتفرگ  هدناوخن  ار  زامن  لاح  نیا  اب  هدرک و  كرد  تقو  لوا  زا  مه  شیلعف  فیلکت  شلاح و  ياضتقم  هب  زامن 

تقو زا  هدنامیقاب  هکیتروص  رد  هدش  فرطرب  شرذـع  تقو  رخاوا  رد  و  هدوب )  ضیح  الثم   ) هتـشاد رذـع  تقو  لوا  زا  رگا  و  دـنک .  ءاضق 
رد تسا  نینچمه  دناوخب و  ار  زامن  ودره  هدومن  تراهط  لیصحت  تسا  بجاو  دراد  ارزامن  ود  ره  ندناوخ  تراهط و  لیـصحت  شیاجنگ 

هکیتروص رد  زین  تسا و  بجاو  زامن  کی  نآ  ندـناوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  زامن  کی  ندـناوخ  تراهط و  لیـصحت  شیاجنگ  هکیتروص 
مامت زامن  کی  ندـناوخ  تراهط و  لیـصحت  شیاجنگ  رگا  دـناوخب و  ار  یمود  زامن  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ار  زامن  زا  تعکر  کی  شیاجنگ 
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یسک يارب  هلءاسم 16 -  دنک .  ءاضق  ار  نآ  دیاب  هدـناوخن  رگا  تسا و  بجاو  وا  رب  زامنود  ره  دراد  ار  رگید  زامن  زا  تعکر  کی  تقو و 
زامنب عورـش  هظحل  رد  دـیاب  تسا و  مزال  زامن  تقو  لوخد  هب  ملع  درادـن  نآ  لاثما  یئانیبان و  ای  اوه  ندوب  يربا  لیبق  زا  يرذـع  چـیه  هک 

زا ناشتداهـش  هک  یطرـشب  هتبلا  تسا  یفاک  زین  هدـش  لخاد  تقو  هکنیا  هب  لداع  دـهاش  ود  تداهـش  دـشاب و  هتـشاد  تقو  لوخد  هب  نیقی 
تعاس هب  ندرک  هاگن  اب   ) هکنیا هن  تشاذگ  يدایز  هب  ور  ندش  رتمک  زا  دعب  هیاس  هک  هدنهد  تداهـش  الثم  دـشاب  ینادـجو  كرد  سح و 
یمومع يرذع  رطاخب  هکیـسک  اما  دشاب و  تقو  هب  يانـشآ  لداع و  هک  دنچره  تسین  یفاک  زین  نذ  ؤم  ناذا  طایتحاربانب  و  دـهد ) تداهش 

يرذع رطاخب  هکیـسک  یلو  دنک  ءافتکا  تقو  لوخد  هب  نظ  هب  دناوت  یم  وا  دهد  صیخـشت  ار  زامن  تقو  دـناوت  یمن  نآ  لاثما  ربا و  نوچ 
ات دزادنیب  ریخءات  ار  زامن  هک  دـنک  كرت  ار  طایتحا  دـنک  ادـیپ  تقوب  ملع  دـناوت  یمن  نادـنز  رد  ندوب  سوبحم  یئانیبان و  نوچ  یـصخش 

 . دنک ادیپ  نیقی  تقو  لوخدب 

تسا هلبق  مود  همدقم 

یبحتـسم هلفان و  ياهزامن  اما  دوش  ماجنا  هلبق  هب  ور  دیاب  زین  تیم  زامن  یتح  بجاو  ياهزامن  ناکما  تروص  رد  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
هلبق یتشک  رد  هراوس و  نتفر و  هار  لاح  رد  اما  دناوخب و  هلبق  هب  ور  دیاب  دـناوخ  یم  رارقتـسا  لاح  رد  نیمز و  يور  رد  ار  نآ  فلکم  رگا 

هب دنتـسم  رگا  لداع  دـهاش  ود  تداهـش  هک  تسا  نآ  يوقا  زامن و  لاح  رد  ندوب  هلبقب  ور  هب  نیقی  تسا  ربتعم  هلءاسم 2 -  تسین .  ربتعم 
ار دوخ  ششوک  یمامت  دیاب  لداع  دهاش  ود  تداهـش  هب  هن  دشاب و  یـسرتسد  ملع  هب  هن  رگا  دریگ و  یم  ار  ملع  ياج  دشاب  یـسح  يدابم 

تـسد زین  هنظم  هب  رگا  دـنک و  لمع  لصاح  نظ  هب  و  دومن ) ادـیپ  هنظم  فرط  کی  هب  تبـسن  دـیاش  ات   ) درب راکب  هلبق  تهج  صیخـشت  رد 
رهب الا  دـناوخب و  تمـس  راـهچرهب  ار  زاـمن  کـی  دـیاب  تقو  تعـسو  تروص  رد  دـشاب  ربارب  تهج  راـهچ  رد  ندوب  هلبق  لاـمتحا  دـباین و 

تهج راهچ  زاات  ود  ای  یکی  هکنیا  رب  دشاب  هتشاد  يرگید  ربتعم  لیلد  ای  نیقی  رگا  دنک و  رارکت  ار  زامن  دهد  یم  هزاجا  تقو  هک  يرادقم 
رد ناـشروبق و  رد  ناـشزامن و  رد  نیملـسم  رهـش  هلبق  رب  دـناوت  یم  دـناوخ و  یم  زاـمن  دـهد  یم  هلبق  لاـمتحا  هکیتاـهج  نآـب  تسین  هـلبق 
هب هک  یسک  هلءاسم 3 -  دنا .  هدرک  هابتشا  هلبق  صیخـشت  رد  رهـش  نآ  لها  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  نآ  رگم  دیامن  دامتعا  ناشیاهبارحم 

زامن هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا  زامن  ود  ندـناوخ  شا  هفیظو  رگا  دـناوخب  زامن  فرط  کی  زا  شیب  يوس  هب  دـیاب  ریحت  رطاخ 
رصع دناوخب و  برغم  قرشم و  بونج و  لامش و  فرطب  ار  رهظ  الثم  هکنیا  هن   ) هدناوخ ار  لوا  زامن  هک  دناوخب  یتهج  نآ  نیع  هب  ار  مود 

همه هب  ار  لوا  زامن  لوا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  نانچمه  دناوخب ) یقرـش  یبرغ و  بونج  یقرـش و  یبرغ و  لامـش  فرطب  ار 
فرط کی  هب  الثم  رـصع  رهظ و  زامن  ود  ندناوخ  زاوج  هک  دنچره  دزادرپب  فرط  راهچ  هب  مود  زامن  هب  سپـس  دناوخب و  تهج  راهچ  نآ 

دش شریگتسد  سپس  هدناوخ  فرط  کی  هب  ارزامن  ربتعم  یقیرط  هب  دامتعا  اب  هک  یسک  هلءاسم 4 -  تسا .  يوقا  رگید  فرط  هب  سپس  و 
حیحـص شزاـمن  هدرکن  زواـجت  شپچ  تسار و  تسد  نیباـم  زا  شفارحنا  رگا  هدوبن و  تمـس  نآ  رد  هلبق  هتفر و  اـطخ  هدربماـن  قیرط  هک 
تـسین یقرف  دـناوخ و  یم  هلبق  هب  ور  ار  هیقب  تسا و  حیحـص  هدـناوخ  هظحل  نآ  ات  هچ  نآ  هدـش  فارحنا  هجوتم  زامن  نیب  رد  رگا  تسا و 

درادن ءاضق  تقو  جراخرد  یلو  دنک  هداعا  ار  شزامن  دیاب  هدوب  رادقم  نیا  زا  شیب  شفارحنا  رگا  دشابن و  ای  دشاب  یقاب  تقو  هک  نیا  نیب 
ءاضق فـالخ  فشک  روص  همه  رد  هکلب  تروص و  نیا  رد  تسه  هک  يزیچ  هدـش  عقاو  هلبق  هب  تشپ  شزاـمن  دوش  شمولعم  هک  دـنچره 

رگا تسا  فرحنم  شتسار  پچ و  ام  زا  شیب  هب  هلبق  تمس  زا  دیمهف  زامن  ءانثا  رد  رگا  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  تقو  جراخ  رد  ندرک 
هچ نآ  درادن  تقو  رگاو  دـناوخب  زامن  هلبق  هب  ور  دنکـشب و  ار  شزامن  دـیاب  دـناوخب  تقو  رد  ار  زامن  زا  تعکر  کی  یتح  هک  دراد  تقو 

تـسا نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  اجنیا  رد  دناوخب و  هلبقب  ور  ار  هیقب  دشاب و  هدوب  هلبقب  تشپ  هک  دنچره  تسا  حیحـص  يوقا  ربانب  هدـناوخ 
 . دنک ءاضق  ار  شزامن  تقو  جراخ  رد  هک 
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رازگزامن ششوپ  رد  موس  همدقم 

هدـش و شومارف  ياضعا  ءاضق  طایتحا و  تعکر  لیبق  زا  نآ  عباوت  زامن و  رد  تروع  ندـناشوپ  راـیتخا  لاـح  رد  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
هب هک  دنچره  تسین  بجاو  تیم  زامن  رد  اما  یبحتسم و  ياهزامن  رد  تسا  بجاو  زین  طایتحاربانب و  وهس  هدجـس  ماجنا  لاح  رد  نینچمه 

زامن رد  هکنیا  زا  تلفغ  ای  داب و  ندیزو  رثا  رد  زامن  لاح  رد  رگا  هلءاسم 2 -  دوشن .  كرت  زین  طایتحا  فاوط  رد  تسا و  رتکیدزن  طایتحا 
ار دوخ  رتدوز  هچره  زامن  رد  دـیاب  نکل  تسا  حیحـص  شزامن  هتـسناد  یمن  وا  هدوب و  نایامن  زامن  لوا  زا  ای  دوش و  نایامن  شتروع  تسا 
زا سپ  ای  ار و  رتس  دنک  شومارف  زامن  ءادتبا  زا  رگا  تسا و  رت  کیدزن  طایتحا  هب  دـناوخب  هرابود  دـنک و  مامت  ار  زامن  نآ  رگا  دـناشوپب و 
 - هلءاسم 3 تسا .  نآ  هداعا  رد  طایتحا  تسا و  حیحـص  شزاـمن  ار  دوخ  ندـناشوپ  دـنک  شومارف  هدوب  ناـیامن  شتروع  هکنیا  زا  عـالطا 

تراـبع نآ  تسا و  مارح  نآ  هب  نارگید  ندرک  رظن  هک  ندـب  زا  تسا  یتمـسق  ناـمه  تسا  بجاو  زاـمن  رد  شندـناشوپ  هک  درم  تروـع 
دوش هدناشوپ  تسادیپ  كزان  سابل  تشپ  زا  هک  تروع  هبش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  اه و  مخت  يدرم و  تلآ  طئاغ و  جرخمزا  تسا 

هب تسوا  يوم  رـس و  یتح  ندـب  همه  دوش  هدیـشوپ  زاـمن  رد  تسا  بجاو  هک  نز  رد  تروع  دـشابن و  ادـیپ  نآ  هرـشب  گـنر  هک  دـنچره 
دراوم فارطا  زا  يرادقم  تسا  بجاو  نز  رب  قاس و  ات  اهاپ  چم و  ات  اهتسد  دوش و  هتسش  یتسیاب  ءوضو  رد  هک  يرادقمب  تروص  يانثتسا 

دوخ هناچ  ریزو  ندرگ  تسا  بجاو  نز  رب  هلءاسم 4 -  هداد .  ماجنا  ار  یلاعت  يادخ  فیلکت  هک  دنک  نیقی  ات  دناشوپب  زین  ار  هدش  ءانثتـسا 
ار هغلاـب  دازآ و  نز  مکح  هچبرتخد  زینک و  هلءاسم 5 -  تسا .  ادیپ  ولگ  ریز  رد  يرـسور  نتـسب  زا  دعب  هک  يرادقم  نآ  یتح  دـناشوپب  ار 

بجاو نیئاپ  فرط  زا  تروع  ندـناشوپ  هلءاـسم 6 -  دـناشوپب .  ار  دوخ  ندرگ  سیگ و  ورـس  تسین  بجاو  ودـنیارب  تسه  هکیزیچ  دراد 
دنیب و یم  ار  وا  تروع  دـنک  هاگن  دـهاوخب  نیئاپ  رد  یـسک  رگا  هک  دـشاب  هداتـسیا  يروطب  قاتا  هرجنپ  ای  ماب  بل  فلکم  رگا  هلب  تسین ، 

دنچره دناشوپب  ار  دوخزین  نیئاپ  تمـسزا  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  طایتحا  ربانب  دوش  ادیپ  نیئاپ  رد  يرظان  نینچ  هک  دهد  یم  مه  لامتحا 
دنزادـنا یم  هاچ  يور  هک  يا  هکبـش  ریظن  دور  یمن  نآ  ریز  رد  يرظان  دوجو  لامتحا  زگره  هک  یئاه  هرجنپ  اما  دـشابن و  يرظان  العف  هک 

یم لصاح  دریگب  ار  دید  يولج  هک  يزیچره  رظن و  دیدزا  تروع  ندناشوپ  رظان .  دوجو  هب  ملع  تروص  رد  رگم  تسین  بجاو  ندناشوپ 
نیرـس طئاغ  جرخم  ندناشوپ  يارب  یتح  دربب  ورف  بآ  رد  ای  دـنک و  دودـنا  لگ  ار  تروع  ای  دـشاب و  ناسنا  دوخ  تسد  هک  دـنچره  دوش 

هلیـسوب ندـناشوپ  اما  تسین و  یفاک  رارطـضا  لاح  يارب  یتح  دوش  یمن  لصاح  دـش  هتفگ  هچنآ  زامن و  يارب  ندـناشوپ  اما  تسا و  یفاک 
گرب هب  ندرکن  ءافتکا  هک  دنچره  رایتخا  لاح  رد  هچ  رارطضا و  لاح  رد  هچ  تسا  نآ  زاوج  يوقا  هدشن  هتفاب  مشپ  هبنپ و  هایگ و  گرب و 
يرتاس چـیه  زاـمن  ندروخ  يارب  هکیـسک  هک  تسا  نیا  يوقا  تسین و  راوازـس  طاـیتحا  نیا  كرت  تسا و  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  هاـیگ  و 

دراد يزیچ  هب  سرتسد  هکیسک  يارب  هک  دنچره  دناوخب  زامن  ناگنهرب  روتـسد  قبط  تسا  زئاج  نآ  لاثما  گرب و  هایگ و  لثم  یتح  درادن 
 - هلءاسم 8 لگ .  ندیلام  اب  مه  دـناوخب و  زامن  ناگ  هنهرب  روتـسد  قبط  مه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دـلامب  دوخ  تروع  هب  هک 
نآ لاثما  باروج و  دنبرمک و  نوچ  یکچوک  ياهزیچ  رگم  دشاب  كاپ  هکنیا  لوا  تسا :  ربتعم  زیچدنچ  رازگزامن  هماج  هکلب  رتاس و  رد 
رد ندـناوخ  زامن  سپ  دـشابن  یبصغ  ینعی  دـشاب  حابم  هکنیا  مود  درادـن .  يررـض  نآ  ندوب  كاپان  دـشاب و  تروع  رتاس  دـناوت  یمن  هک 

ار ندوب  یبصغ  رگا  اما  تسا و  حیحـص  شزامن  دـنادن  ار  نآ  ندوب  یبصغ  رگا  سپ  تسین  زئاج  نآ  ندوب  یبصغ  هب  ملع  اب  یبصغ  هماـج 
هدوب يرگید  بصاـغ  رگا  دـنک و  هداـعا  ار  شزاـمن  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب  هدوب  وا  دوـخ  بصاـغ  هک  ناـنچ  هدرک  شوـمارف 
قلعتم هکنیا  ای  دـشاب و  یبصغ  شتعفنم  ای  لام و  نیع  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  هماـج  ندوب  یبصغ  رد  هلءاسم 9 -  تسا .  حیحص  شزامن 

سمخ و هک  تسا  يا  هماج  بصغ  دراوم  زا  یکی  دـشاب و  هداد  نهر  ای  هراجا  تسوا  دوخ  کلمرد  هک  يا  هماج  الثم  دـشاب  يرگید  قح 
رگا هلءاسم 10 -  دشاب .  هتخادرپ  ار  نآ  رگید  لام  زا  هن  دـشاب و  هداد  ار  هماج  نآ  تاکزای  سمخ و  هن  رازگزامن  ودـشاب  نآ  رد  تاکزای 
گنر اهنت  هدـنام  یقاب  هچنآ  دـشاب و  هدـنامن  سابل  هب  رهوج  نآ  نیع  هک  یتروص  رد  دـشاب  هدـش  گنر  یبصغ  گنر  اب  يا  هچراپ  هماـج 
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تـسین حیحـص  زامن  يوقارباـنب  دـشاب  هدـنام  یقاـب  گـنر  نآ  نیع  رگا  اـما  تسا و  حیحـص  هماـج  نآ  رد  زاـمن  هک  تسا  نآ  يوقا  دـشاب 
نکمم شبحاصب  یبصغ  خن  ندنادرگرب  هک  دنچ  ره  تسا  يوقا  هدش  هتخود  یبصغ  خناب  هک  يا  هماج  رد  زامن  ندوبن  حیحص  هکنانچمه 

هک نیا  رد  دـشاب  هدوب  روبجم  هماج  بحاص  هیحان  زا  طاـیخای  زرگنر  هک  یتروص  رد  هلب  دـشاب .  نکمم  هکیئاـجنآ  هبدـسر  هچ  اـت  دـشابن 
یلاکـشا نینچمه  تسا و  حیحـص  شزامن  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دنک  تفایرد  وا  زا  يدزم  هکنیا  نودب  دزودب  ای  دنک و  گنرار  هماج 

زا يزیچ  ودوش  فرطرب  یبصغ  نوباص  اب  نآ  كرچ  ای  هتـسش و  یبصغ  بآ  اـب  راذـگزامن  هماـج  هک  يدروم  رد  تسین  زاـمن  تحـص  رد 
لماع دزم  وا  دیوشب و  ار  وا  هماج  هکنیا  هبدنک  روبجم  ار  يرگید  راذـگزامن  صخـشای  دـنامن و  یقاب  هماج  رد  یبصغ  بآ  اب  نوباص  نیع 

نیاربانب و  دشاب .  هدش  حبذ  عرش  روتـسد  قبط  هک  دشاب  یتشوگ  لالح  ناویح  زا  تسا  یناویح  رگا  راذگزامن  سابل  هکنیا  موس  دهدن .  ار 
دشاب یناویح  زا  هکدنچره  تسین  زئاج  دنک  یم  لولح  نآ  رد  تایح  هک  یئازجا  زا  تسوپ  ریغ  رد  هدشن و  هیکذت  تسوپ  رد  ندناوخزامن 

رد ةویح  هکیئازجا  رد  اما  تسین و  زئاج  نآ  رد  زامن  طایتحا  ربانب  نآ  ندوب  كاپ  نیع  رد  هک  دشاب  هتـشادن  هدـنهج  نوخ  یهام  دـننام  هک 
رد اما  دوب  تشوگ  لـالح  ناویح  هراـبرد  تشذـگ  هچنآ  درادـن .  یلاکـشا  نآ  لاـثما  كرک و  يوم و  مشپ و  دـننام  دـنک  یمن  لولح  نآ 

مکح نیارد  دشاب و  هدش  حبذ  عرـش  روتـسد  قبط  ینعی  دشاب  هدش  مه  هیکذت  هک  دنچره  تسین  زئاج  ندـناوخ  زامن  تشوگ  مارح  ناویح 
نآ تسوپ  رد  ندـناوخ  زامن  هک  روط  ناـمه  هن (  ایدـشاب  هدرک  لولح  نآ  رد  تاویح  هک  نیمه  تسین  ناویح  نآ  ءازجا  هناـیم  یقرف  چـیه 

تسا بجاو  راذگزامن  سابلای  ندب  هب  هدیبسچ  ياهوم  ناهد و  بآ  دننام  ناویح  نآ  زا  رگید  ياهزیچ  ندرک  فرطرب  هکلب  تسین )  زئاج 
تـشوگ مارح  ناویح  زا  ایآ  هک  تسا  شا  هماج  رب  هک  يزیچ  رد  اـی  شا و  هماجرددـنک  کـش  فلکم  رگا  هلب  دـشاب .  كاـپ  هک  دـنچره 

هک یئزج  رد  دنک  کش  رگا  اما  تسا و  حیحـص  سابل  نآ  رد  شندناوخ  زامن  هن  ای  تسا  ناویح  زا  الـصا  ایآ  تشوگ و  لالح  ای  تسا و 
هدش هیکذت  هک  دنک  زارحا  هکنآ  زا  دعب  رگم  هن  ای  هدش  حبذ  عرش  روتسد  قبط  هک  تسا  یناویح  زا  ایآ  هکنیا  رد  هدرک  لولح  نآ  رد  حور 

ای ناملسم و  تسدب  رافک  تسد  زا  هک  دنادن  دشاب و  هدیرخ  نیملسم  رازاب  زا  ای  هتفرگ و  ناملسم  تسد  زا  ار  يزیچ  نینچ  رگا  هلب  تسا ، 
اب دناوت  یم  هدیرخ  سپس  هدرک و  قیقحت  دراد  تسد  رد  ار  نآ  هک  یناملسم  هک  دهد  لامتحا  دناد  یم  رگا  ای  هدیـسر و  نیملـسم  رازاب  هب 

موم و رد  ندـناوخ  زامن  هلءاسم 11 -  طایتحا .  ربانب  دشاب  هدرک  نآ  اب  هدشن  هیکذـت  هلماعم  ناملـسم  نآ  هب  هک  یطرـشب  دـناوخب  زامن  نآ 
فدص رد  نینچمه  درادن و  لاکشا  دنرادن  تشوگ  هک  یتارـشح  زا  نآ  لاثما  روبنز و  کیک و  هشپ و  زا  یئازجا  طولخم و  ریرح  لسع و 
يزیچ اما  دوشن و  كرت  یمود  رد  طایتحا  تسا  بوخ  تسه  هک  يزیچ  يوقا  ربانب  باجنس  وزج  تشوگ  مارح  تاناویح  زا  هدش  ءانثتسا  . 

هک دنچ  ره  درادن  لاکشا  نآ  رد  ندناوخ  زامن  تسا  یعونـصم  زخ  ای  تسا و  زخ  اعقاو  هک  تسین  مولعم  دنمان و  یم  زخ  ار  نآ  زورما  هک 
یناویح هکنیا  اب  شناتسپ  ریش  شناهد و  بآ  وا و  يوم  لیبق ،  زا  ناسنا  تالضف  هلءاسم 13 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نآ  زا  بانتجا 

دوخ رـس  يوم  هب  هک  یئوم  سپ  نارگید  زا  ای  دـشاب و  راذـگزامن  نوخ  زا  هکنیا  هچ  لاح  دـنز  یمن  زاـمن  هب  يررـض  تشوگ  مارح  تسا 
دشاب و رتاس  هچ  وا  شـشوپ  قلطم  هکلب  راذگزامن و  درم  رتاس  هکنیا  مراهچ  درادن .  لاکـشا  نز  زا  هچ  دشاب و  درم  زا  هچ  دننک  یم  لصو 

تسا مارح  درم  يارب  زین  زامن  ریغ  رد  هکلب  دشاب  نآ  لاثما  رتشگنا و  لیبق  زا  تالآ  رویز  هک  دنچره  دشابن  الط  سنج  زا  رتاس  رب  دئاز  هچ 
يارب هچ  تسا  لاکـشا  یب  زین  الط  زا  نادند  نتخاس  نآ و  ندرک  شکور  هکلب  درادن  لاکـشا  الط  اب  نادند  ندرک  مکحم  هلءاسم 14 -  . 

تسین و لاکـشا  زا  یلاخ  دشاب  تنیز  شدـصق  مه  فلکم  رگا  تسا  نایامن  هک  نیـشیپ  ياه  نادـند  لثم  رد  هلب  زامن .  ریغ  رد  هچ  زامن و 
لاکـشا نتـشاد  دوخ  اب  زامن  لاح  رد  ار  نآ  الط و  زا  تعاس  باق  نتخاس  نینچمه  دـنک و  بانتجا  يراـک  نینچ  زا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

دراد لاکـشا  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  دـشاب  هتخیوآ  ساـبل  هب  اـی  هتخادـنا و  ندرگ  هب  ار  نآ  دـشاب و  ـالط  زا  زین  نآ  ریجنز  رگا  هکلب  درادـن 
ریرح زا  نادرم  سابل  هکنیا  مجنپ  دـنک .  یمن  لطاب  ار  زامن  هک  دـشاب  هتـشاذگ  دوخ  بیج  رد  تعاس  اب  هتخیواـین و  ار  نآ  هکنیا  فـالخب 
بـش دنبرمک و  لیبق  زا  یکچوک  هکت  هک  دنچره  تسین  زئاج  زین  زامن  ریغ  رد  نادرم  يارب  یمـشیربا  سابل  ندیـشوپ  هکلب  دـشابن  صلاخ 

نآ ندیـشوپ  نانز  يارب  اما  دوشیم و  زین  مشیربا )  یعون  زق (  لماش  هک  تسا  يزیچ  ریرح  زا  روظنم  طایتحا و  ربانب  دشاب  نآ  لاثما  هالک و 
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نادرم رب  ریرح  زا  هچنآ  هلءاسم 15 -  دوش .  یم  زئاج  گنج  لاح  رد  زین  ترورـض و  لاح  رد  زین  نادرم  يارب  زامن و  رد  یتح  تسا  زئاج 
باوخ ماگنه  دوخ  هب  نآ  ندیچیپ  ای  نآ و  زا  کشت  فاحل و  نتخود  ای  نآ و  اب  لزنم  ندرک  شرف  اما  تسا  نآ  ندیشوپ  اهنت  تسا  مارح 

لاکشا ریرح  زا  ناطیق  فاجس و  ناشن و  همگد و  ندوب  نینچمه  درادن و  لاکـشا  تسا  مشیربا  زا  نآ  لج  هک  یناویح  رب  ندش  راوس  ای  و 
دشاب هدش  هتفاب  مشیربا  زا  رگا  دچیپ  یم  دوخ  هب  شراردا )  ظفح  يارب  سولـسم (  هک  يا  هسیک  تحارج و  مخز و  دناب  هکنانچمه  درادن 

نیا هلـصو و  نآ  رگا  دننک  يزود  هیـشاح  مشیربا  اب  ای  دوش و  هدز  هماجب  مشیربا  زا  يا  هلـصو  هکنیا  رد  تسین  یکاب  زین  درادـن و  لاکـشا 
زا هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هیـشاح  رد  هک  دنچره  دوش  هتفگ  نآ  هب  ریرح  ندیـشوپ  افرع  هک  دـشابن  يرادـقم  هب  يزود  هیـشاح 

طرش رد  هلءاسم 16 -  دوش .  تیاعر  ریدـقت  نیا  زین  اـه  هلـصو  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  دـشابن و  رتشیب  هتـسب  تشگنا  راـهچ 
هتـشادن یطیلخ  هدـش و  هتفاب  مشیربا  زا  اهنت  هک  يا  هچراـپ  ینعی  تسا  صلاـخ  ریرح  ندیـشوپ  تسا  مارح  درم  يارب  هچنآ  تشذـگ  مجنپ 

هچراپ نیا  هکنیا  رد  درادن و  یلاکشا  هدش  هتفاب  مشیربا  ریغ  مشیربا و  زا  یطولخم  زا  هک  یـسابل  ندیـشوپ  ندناوخ و  زامن  نیاربانب  دشاب . 
طرش زامن  تهج  زا  طیلخ  نآ  رد  دشاب و  مهد  کی  طیلخ  هک  دنچره  تسا  امسم  قدص  فرع و  صیخشت  رایعم  طولخم  ای  تسا  صلاخ 
دـشاب تشوگ  مارح  ناویح  كرک  ای  مشپ و  هدربمان  طیلخ  رگا  نیاربانب  تسا .  زئاج  نآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  دـشاب  يزیچ  سنج  زا  تسا 
لوتفم الطاب  هک  هدش  هتفاب  یمشیربا  زا  هک  يا  هچراپ  هلب  درادن .  یلاکشا  نآ  ندیـشوپ  هک  دنچره  تسین  زئاج  سابل  نآ  رد  ندناوخ  زامن 

هک دزاس  اـمن  تشگنا  ار  یمدآ  هکیـسابل  ندیـشوپ  هلءاـسم 17 -  تسا .  لـطاب  نآرد  زاـمن  تسا و  مارح  زاـمن  ریغ  رد  شندیـشوپ  هدـش 
مارح طایتحاربانب  ار  نادرم  صوصخم  سابل  نانز  ندیشوپ  ار و  نانز  صوصخم  سابل  نادرم  ندیـشوپ  نینچمه  تسا و  مارح  طایتحاربانب 

الط ریغ  ای  تسا  الط  رتشگنا  ای  ساـبل و  هک  نیا  رد  دـنک  کـش  رگا  هلءاسم 18 -  دنز .  یمن  زامن  هب  يررـض  اه  نآ  ندیـشوپ  نکل  تسا 
تـسیا هچراپ  لیبق  نیا  زا  یکی  هک  دنک  کش  نآ  ندوبن  ندوب و  ریرح  رد  رگا  نینچمه  تسا و  زئاج  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  شندیـشوپ و 

هب نآ  زا  بانتجا  تروص  نیا  رد  هک  دـنچره  طولخم  ای  تسا  صلاخ  ریرح  هچراپ  نیا  هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  نینچمه  يرعـش و  ماـنب 
نت رب  ریرح  هک  تسا  زئاج  زین  وا  یلو  يارب  هجیتن  رد  درادن  یلاکشا  كدوک  يارب  ریرح  ندیشوپ  هلءاسم 19 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا 

يوقا دنکن  ادیپ  گرب  هایگ و  یتح  یتروع  رتاس  چیه  راذگزامن  رگا  هلءاسم 20 -  تسا .  حیحص  زین  هماج  نآ  رد  كدوکزامن  دنک و  وا 
هتـشاد ینمیا  زیممریغ ) لفط  نوچ  هن  مرتحم (  يرظاـن  دوجو  زا  هک  تسا  یئاـج  رد  نیا  هتبلا  دـناوخب  زاـمن  هنهرب  هداتـسیا و  هک  تسا  نآ 

عوکر و يارب  ندش  مخ  ياجب  دیاب  لاح  ود  ره  رد  دناوخب و  زامن  هتـسشن  دیاب  دشاب  هتـشادن  ینمیا  يرظان  نینچ  دوجو  زا  رگا  اما  دشاب و 
دیاب ندـناوخ  هداتـسیا  تروص  رد  دروایب و  نیئاپ  رتشیب  ار  رـس  دـیاب  دـنک  یم  هدجـس  يارب  هک  يا  هراشا  رد  دـنک و  هراشا  رـس  اـب  دوجس 
رتاس هکیسک  هلءاسم 21 -  دناشوپب .  دوخ  ياه  نار  اب  ار  نآ  دناوخ  یم  زامن  هتـسشن  رگا  دـناشوپب و  شیاه  تسد  اب  ار  دوخ  ولج  تروع 

بجاو نکلو  دزادنیب  ریخءات  تقو  لوا  زا  ار  زامن  تسا  بجاو  طایتحا  نیاربانب  دنک  ادـیپ  يرتاس  تقو  رخآ  رد  دـهدیم  لامتحا  درادـن و 
 . تسین Ș زا ق یلاخ  ریخءات  ندوبن 

زامن ناکم  رد  مراهچ  همدقم 

نیع و هک  مه  یناـکم  نآ  تعفنم  اـیو  تسا  یبـصغ  نآ  نیع  اـی  هـک  یناـکم  رگم  تـسا  زئاـج  ندـناوخ  زاـمن  یناـکمره  رد  هلءاسم 1 - 
ثلث زونه  هدرک و  تیـصو  شلاوما  ثلث  هب  هک  یتـیم  قح  هدـنریگ و  ورگ  قح  ریظن  تسا  نارگید  قـح  قـلعتم  نکل  تسا  حاـبم  شتعفنم 

یقیرط رهب  ای  هتخادنا و  نآ  رد  ار  دوخ  هداجـس  البق  رگید  صخـش  هک  رگید  یناکم  ای  دجـسم  زا  يا  هطقن  طایتحاربانب  هکلب  هدشن  جراخ 
بحتـسم هچ  بجاو و  زامن  هچ  یبصغ  ناکم  رد  زامن  و  دراد .  ار  بصغ  مکح  هدرکن  ضارعا  نآ  زا  هداد و  صاصتخا  دوخب  ار  هطقن  نآ 

یبصغ زا  یعالطا  هکیـسک  اما  دشاب و  هدمآ  اجنآ  هب  دوخ  رایتخا  هب  زین  دشاب و  نآ  ندوب  یبصغ  هب  ملاع  راذـگ  زامن  هک  تسا  لطاب  یتقو 
شرارطـضا و ندوب و  یبصغ  هب  شلهج  هک  مادام  تساجنآ  رد  ندوب  هب  رطـضم  ای  هدـش و  سبح  اج  نآ  رد  قحانب  اـی  درادـن و  نآ  ندوب 
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هکنآ رگم  هدرک  شومارف  ار  نیمز  ندوب  یبصغ  هک  یـسک  زاـمن  نینچمه  و  تسا .  حیحـص  اـجنآرد  شزاـمن  دراد  همادا  قحاـنب  شـسبح 
تـسا یبصغ  ناکم  رد  ندـناوخ  زامن  رد  رطـضم  هکیـسک  تسا و  لطاب  ناکم  نآ  رد  شزاـمن  طاـیتحا  رب  اـنب  هک  دـشاب  وا  دوخ  بصاـغ 

هک ینیمز  هلءاسم 2 -  دـهد . ) ماجنا  فراعتم  روطب  ار  نآ  دـیاب  هک   ) تسا رطـضم  ریغ  زامن  دـننام  دوجـس  عوکر و  مایق و  رظن  زا  شزامن 
تـسد هب  اجنآ  رد  ندـناوخ  زامن  هزاجا  تسا و  لطاب  لحم  نآ  رد  شزامن  دسانـش  یمن  ار  نآ  کلام  یلو  تسا  یبصغ  دـناد  یم  فلکم 

 . ءاکرـش همه  زا  نذا  نتـشاد  اب  رگم  تسین  زئاج  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  تسا  رفن  دـنچ  کـلم  هک  ینیمز  نینچمه  تسا و  یعرـش  مکاـح 
زامن لحم  هکیتروص  رد  تسا  یبصغ  شیاهراوید  زا  یتمـسق  هکیا  هناخ  رد  یبصغ و  همیخ  رد  یبصغ و  فقـس  ریز  رد  زامن  هلءاسم 3 - 

نیع اـب  ار  يا  هناـخ  فلکم  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  اه  نآ  همه  زا  بانتجا  دـنچره  تسین  لطاب  دـشاب  حاـبم  ندـناوخ 
زا یعرـش  یهجوب  ار  سمخ  قح  هکنآ  رگم  تسا  لطاب  هناخ  نآ  رد  شزامن  دـنک  يرادـیرخ  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  ةاکز  ای  سمخ  هک  یلام 

قوقح سمخ و  ةاکز و  قلعتم  هدـنام و  ياجب  تیم  زا  هچنآ  رد  فرـصت  هنوگره  نینچمه  دریگب و  دوخ  همذ  هب  دـهتجم  اب  هحلاصم  لـیبق 
تیم يراکهدـب  هک  یتروص  رد  تسین  زئاج  نینچمه  تسین و  زئاج  هدـشن  هتخادرپ  قوقح  نآ  هک  مادام  دراد  رارق  ملاظم  لـیبق  زا  ساـنلا 

زیچ چیه  رد  ناراکبلط  تیاضر  نودب  دشاب  رتمک  شیراکهدب  هک  مه  یتروص  رد  هتشاذگ و  ياجب  دوخ  زا  هک  دشاب  یلاوما  همه  اب  ربارب 
هب رت  کـیدزن  دـنزادرپب و  يا  هحماـسم  چـیه  نودـب  ار  تیم  نید  هک  دـننک  يراذـگانب  هثرو  هکنآ  رگم  درک  فرـصت  ناوت  یمن  تیم  نآ 

بیطو تیاضر  زارحا  ریغ  کلم  رد  ندناوخ  زامن  فرـصت و  زاوج  رد  هلءاسم 5 -  دـنریگب .  هزاجا  زین  تیم  یلو  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا 
وا تیاضر  هب  نانیمطا  لاوحا  رهاوظ  دهاوش و  نئارق و  هب  هکلب  دشاب  هدادن  هزاجا  دوخ  نابزب  احیرص و  هک  دنچره  تسا  مزال  کلامرطاخ 

هکیئاه هناخنامهم  رد  ندناوخ  زامن  ریظن  دوش  هدرمش  ءانتعا  لباقریغ  یلامتحا  کلام  ندوبن  یضار  لامتحا  هک  يروطب  دشاب  هدمآ  تسدب 
عرازم اهارحص و  لیبق  زا  عیسو  ياه  نیمز  رد  ندناوخ  زامن  هلءاسم 6 -  نآ .  لاثما  اهارـسناوراک و  مامح و  تسا و  زاب  همه  يورب  شرد 

اهنآ نابحاص  هب  يررـض  هک  يروطب  يداع  دمآ  تفر و  لیبق  زا  رـصتخم  تافرـصت  ریاس  هکلب  تسا  زئاج  درادن  يراوید  هکیئاه  ناتـسب  و 
کلام دنک و  صحفت  البق  تسین  بجاو  تسا و  زئاج  زین  اهنیا  ریظن  يرگید  یئزج  ياهراک  ای  ندیباوخ و  ای  نتـسشن  اجنآ  رد  ای  دـسرن و 
هیحان زا  یعنم  تهارک و  رگا  هلب  هناوید .  ریغـص و  ای  دنـشاب و  لماک  يدارفا  اهنآ  کلام  هکنیا  هچ  لاح  دریگب  هزاجا  هدومن  ادـیپ  ار  اـهنآ 

تافرـصت ناـمه  تروص  نیا  رد  دنـشاب  هتـشاذگ  اـج  نآ  رد  ناـگناگیب  روبع  زا  يریگولج  يارب  يزیچ  هکنیا  هب  ولو  دوش  رهاـظ  نیکلاـم 
عتارم یفرع و  عباوت  زا  تساه و  يدابآ  هدافتسا  دروم  هک  یئاهارحص  دننام  دشاب  عیسو  رایسب  یضارا  هکنآ  رگم  تسا  لکشم  زین  رصتخم 

هب دارم  هلءاسم 7 -  تسین .  دـیعب  هدربمان  تافرـصت  زاوج  زین  هیرق  لها  عنم  تهارک و  روهظ  اب  یتح  هک  دوش  یم  هدرمـش  اـهنآ  تاـناویح 
هک دـنچره  ددرگ  یم  رقتـسم  اجنآ  رد  زامن  لاح  رد  راذـگزامن  هک  تسا  یناکم  تسا  لطاب  شندوب  بصغ  رطاخب  نآ  رد  زامن  هکیناکم 

نینچمه و  تسا )  لاکشا  لحم  ریخا  ضرف  رد  هلئسم  هک  دنچ  ره  دشاب (  هلصاف  تخت  یسرک و  لیبق  زا  يا  هطساو  یبصغ  ناکم  وا و  نیب 
ود نیا  هک  دوش  یم  هاگ  نیا  ربانب  دـنک  یم  لاغـشا  ار  نآ  شدهـشت  لاح  رد  شدوجـس و  عوکر و  مایق و  رد  فلکم  هکیئاضف  رادـقم  نآ 
مه تسا و  یبصغ  رارقتـسا  لحم  مه  هک  یبصغ  نیمز  رد  ندـناوخ  زاـمن  لـثم  تسا  یبصغ  هدـش  لاغـشا  ياـضف  رارقتـسا و  لـحم  ینعی 
زا هک  ینکلاب  ریظن  تسا  یبصغ  ءاضف  نکل  تسا  حابم  یکلم و  رارقتـسا  لحم  هک  دوش  یم  هاـگ  هدرک و  لاغـشا  ار  نآ  فلکم  هکیئاـضف 

هکنیا لثم  تسا  حابم  یکلم و  ءاضف  تسا و  یبصغ  رارقتـسا  لحم  هک  دوش  یم  هاگ  و  دشاب (  هدش  یبصغ  ياضف  لخاد  کلام  نامتخاس 
زامن هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 8 -  دناوخب .  زامن  نآ  يور  هداهن  یبصغ  ریغ  نیمز  رد  درک  بصغ  هک  ار  یتخت  ای  یـشرف و  راذـگ  زامن 

تـسا حیحـص  دشاب  هداتـسیا  رتولج  نز  هک  مه  یتروص  رد  یتح  تسا و  حیحـص  رگیدکی  شوداشود  رد  درم  نز و  زا  کی  ره  ندناوخ 
عورـش يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یتروص  رد  هورکم و  دنـشاب  هدرک  عورـش  مهاب  هک  یتروص  رد  ود  نآ  زا  کی  ره  زامن  تسه  هک  يزیچ 

مرحم و نیب  یقرف  چـیه  هلئـسم  نیا  رد  تسا و  لـمع  نیا  كرت  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  یلو  تـسا  هورکم  یمود  هـب  تبـسن  دنـشاب  هدرک 
زین رهوش  نز و  لماش  هدربمان  تهارک  یتح  تسین و  غلابان  يرگید  غلاب و  یکی  اـی  غلاـبان و  رـسپ  رتخد و  غلاـب و  نز  درم و  نیب  مرحماـن و 
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هک تسا  نآ  طاـیتحا  لـئاح  رد  دوش و  یم  فرطرب  نز  درم و  نیب  تسد )   ) عارذ هد  هلـصاف  اـی  لـئاح و  هلیـسوب  تهارک  نیا  دوـش و  یم 
درم ياپ  تشپ  نز  هدجـس  لحم  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  نز  نداتـسیا  تروص  رد  هکناـنچمه  دـنک  يریگولج  هدـهاشم  زا  هک  دـشاب  يزیچ 
هکلب مالـسلا  هیلع  موصعم  دقرم  يذاحم  رد  ندـناوخ  زامن  هلءاسم 9 -  دشاب .  یفاک  رخءات  مدقت و  فرـص  تسین  دیعب  هک  دـنچره  دـشاب 

نیا هتبلا  تسا  نآ  زا  زیهرپ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  تسا و  یبدا  یب  زا  نداتـسیا  رتولج  تسه  هک  يزیچ  تسا  زئاـج  دـقرم  زا  رتولج  یتح 
زامن نیا  دوش  یمن  هتفگ  افرع  هک  دایز  هلـصاف  رد  اما  و  دشاب .  كدنا  مالـسلا  هیلع  موصعم  دقرم  راذـگزامن و  نیب  هلـصاف  هک  تسا  یتقو 
هئاسا هک  یلئاح  اب  زین  تسین و  بدا  هئاسا  هجو  چـیهب  دروآ  یم  باسحب  ناکم  ود  ار  ود  نآ  هداتـسیا و  ربق  زا  رتولج  اـی  يذاـحم و  راذـگ 

يور رب  هک  يا  هچراپ  اـی  تسه و  ربق  يور  رب  هک  یفیرـش  قودنـص  هکبـش و  هرجنپ و  ارهاـظ  درادـن و  لاکـشا  دـنک  یم  فرطرب  ار  بدا 
راذـگ زامن  ناـکم  رد  هلءاـسم 10 -  دـشاب .  یمن  بدا  هئاـسا  هدـننک  فرطرب  لـئاح  دوش و ) یم  هدرمـش  ربق  ءزج   ) دـنزادنا یم  قودـنص 

 . هدشن وفع  زامن  رد  هک  یـسجن  دنک  سجن  زین  ار  راذگزامن  هماج  ای  ندب  دـشاب و  يرـسم  نآ  تساجن  هک  نآ  رگم  تسین  طرـش  تراهط 
لاح رد  یناشیپ  لحم  هک  تسا  ربتعم  هک  نانچمه  تشذگ  قباس  رد  شنایب  هک  دشاب  كاپ  هک  تسا  طرـش  یناشیپ  لحم  صوصخ  رد  هلب 

ار هناگتفه  ياه  هدرپ  هدـمآ  تایاور  رد  هچ  نآ  هبانب  هک  تسا  ینیـسح  تبرت  رتهب  يزیچ  ره  زا  دـشاب و  ذـغاک  ای  هایگ  اـی  نیمز و  راـیتخا 
ینعی نداعم  لیبق  زا  دوش  یمن  هتفگ  نیمز  نآب  افرع  هک  يزیچ  رب  ندرک  هدجـس  دـسر .  یم  نیمز  هقبط  تفه  ات  نآ  رون  دـنک و  یم  هراـپ 
هتخپ لگ  اما  رتسکاخ و  دـننام  دوش  جراـخ  هاـیگ  مسا  زا  هک  يزیچ  ره  نینچمه  تسین و  حیحـص  نآ  لاـثما  هشیـش و  ریق و  هرقن و  ـالط و 

تسا و حیحص  لاغذرب  زین  اهنآ و  رب  هدجـس  هک  تسا  نآ  يوقا  دنـشاب  هدش  هتخپ  ود  نیا  هک  دنچره  چگ  کهآ و  رجآ و  لافـس و  نوچ 
زا شیلـصا  هدام  دـشابن  مولعم  هک  یعونـصم  رمرم  رگم  تسا  حیحـص  رمرم  ياهگنـس  عاونا  همه  ایـسآ و  گنـس  ینمرا و  لـگرب  نینچمه 

دـشابن و یندیـشوپ  یندروخ و  هایگ  نآ  تسا  طرـش  هایگ  رب  هدجـس  زاوج  رد  و  هن .  ای  تسا  حیحـص  اهنآ  رب  هدجـس  هک  تسا  یئاـهزیچ 
تسرد نان  نآ  زا  هکیئاهزیچ  ریظن  تسین  زئاج  دننک  یم  تسرد  سابل  نآ  زا  ای  دنروخ و  یم  ار  نآ  مدرم  هک  یئاهزیچ  رب  هدجس  نیاربانب 

نآ و لاثما  وج و  مدنگ و  دننام  تسا  یلومعم  داتعم و  يرما  اه  نآ  ندروخ  هکیئاه  هناد  ریظن  دنروخیم و  دنزپ و  یم  ار  نآ  ای  دننک و  یم 
دوخ زا  هکنآ  زا  دعب  اهنآ  تسوپ  رب  هدجـس  اما  و  دشاب .  هدیـسرن  شندروخ  نامز  هویم  هک  دنچره  یندروخ  تاجیزبس  اه و  هویم  ریظن  زین 
هویم تسوپ  ای  دنروخ و  یم  ار  نآ  رایخ  بیس و  دوخ  عبت  هب  یهاگ  هک  رایخ  بیـس و  تسوپ  دننام  رگم  درادن  یبیع  دشاب  هدش  ادج  هویم 

هدجـس طایتحاربانب  درک و  هدجـس  اه  نآ  رب  دوش  یمن  زین  ندـش  ادـج  زا  دـعب  دـنروخ  یم  ار  نآ  مدرم  زا  یـضعب  ای  همه و  اـنایحا  هک  يا 
تـسین یکاب  هلب  تسین .  زئاج  هناد  زا  شندش  ادج  زا  دعب  دوشیم  هدروخ  اه  نآ  دوخ  اب  دوخن ) تسوپ  دننام   ) هک اه  هناد  تسوپ  رب  ندرک 

جالع اب  نآ  زغم  هکیئاه  هتسه  تسوپ  رب  هدجس  اما  ماداب و  تسوپدننام  اهنآ  زغم  زا  یئادج  زا  دعب  تاج  هویم  هتـسه  تسوپ  رب  هدجـس  رد 
هناودـنه دـننام  تسا  زئاج  لوکءام  ریغ  هویم  ره  رب  هدجـس  هکناـنچمه  دـشاب  هدـشن  ادـج  زغم  زا  هک  دـنچره  تسا  زئاـج  تسین  یندروخ 

درادـن و لاکـشا  نآ  لاثما  لیـصق و  هاک  رب  هدجـس  زین  و  دـنلب ) یفالغ  ياراد  زبس  ایبول  لکـش  هب  تسا  يا  هویم  هک  بونرخ (  لـهجوبا و 
رب طاـیتحا  رباـنب  تسا و  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  تسین و  یندروخ  ناـهایگ  ءزج  دوش  یم  لامعتـسا  نآ  دود  هک  نیا  رطاـخب  نوـتوت  كرب 

ادـج زا  دـعب  رانا  جـنرب و  تسوپ  رب  هدجـس  هک  تسین  دـیعب  دوشن و  هدجـس  نآ  لاثما  هزبرخ و  تسوپ  رب  نینچمه  وج و  مدـنگ و  سوبس 
ناتک هبنپ و  رب  هدجـس  نآ  ربانب  دـیآ و  یم  زین  اه  یندیـشوپ  رد  میتفگ  اه  یندروخ  هرابرد  هک  یبلاطم  دـشاب .  زئاج  رانا  جـنرب و  زا  ندـش 

تخرد گرب  رب  هدجـس  ودنآ و  هتوب  گرب و  هقاس و  رب  هدجـس  هلب  دشاب .  هدیـسرن  شندیبات  عقوم  دشاب و  سران  هک  دـنچره  تسین  زئاج 
باقبق رب  هدجـس  هدـش و  هتفاب  نآ  زا  هک  يا  هماج  رب  هدجـس  سپ  تسا  زئاج  دـنفاب  یمن  سابل  نآ  زا  داتعم  روط  هب  هک  نآ  لاـثما  اـمرخ و 

رتهب و هک  نانچمه  دوشن  هدجـس  فنک  رب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  نآ و  لاثما  نزداب و  ایروب و  ریـصح و  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  زئاـج 
هدش تسرد  مشیربا  ریرح و  زا  هک  يذغاک  دننام  هدش  تسرد  اه  یندیئور  ریغ  زا  هک  تسا  يذـغاک  رب  هدجـس  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن 

رایتخا لاح  رد  هک  تسا  ربتعم  دوش  یم  هدجس  نآ  رب  هک  هچنآ  رد  هلءاسم 11 -  تسا  ذغاک  قلطم  رب  هدجس  زاوج  يوقا  هک  دنچره  دشاب 
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يور ار  یناشیپ  نوچ  تسین  زئاج  یکبآ  قیقر و  لـگ  رب  ندرک  هدجـس  نیارباـنب  دریگب و  مارآ  رارق و  نآ  يور  یناـشیپ  هک  دـشاب  يوحنب 
هک دـشاب  يروط  لگ  رگا  اما  و  تسین .  زئاـج  دراد  یمن  هگن  دوخ  يور  ار  یناـشیپ  هک  مه  یمرن  رایـسب  كاـخ  هکلب  دراد  یمن  هگن  دوخ 

هنایم دش  لئاح  هک  دیبسچ  يرادقمب  دیبسچ و  رگا  نکل  دبـسچ  هب  یناشیپ  هب  هک  دنچره  درادن  بیع  نآ  رب  هدجـس  درادـب  هگن  ار  یناشیپ 
دیاب درادن  دشاب  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  قیقر  لگ  زجب  فلکم  رگا  دزاس و  فرطرب  ار  نآ  مود  هدجس  يارب  دیاب  نیمز  یناشیپ و 
نیمز رگا  هلءاسم 12 -  دورن .  ورف  لگ  رد  هک  دراد  هگن  ار  دوخ  رـس  دوش و  لصتم  نآ  هب  هک  ردقنآ  دراذگب  نآ  يور  ار  یناشیپ  هتـسهآ 

دور و یم  ورف  لگ  رد   ) شندب هماج و  دنیشنب  نآ  يور  دهشت  هدجـس و  يارب  رگا  هک  تسا  لش  يروط  دناوخ  یم  زامن  نآ  رب  هک  یلگ  و 
يارب دروآ و  یم  اجب  مه  ار  عوکر  دناوخ و  یم  هداتسیا  ار  زامن  درادن  ندناوخ  زامن  يارب  يرگید  ياج  دوش و  یم  دولآ  لگ  لقادح )  ای 

دشاب و هتشادن  رایتخا  رد  ار  تسا  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  رگا  هلءاسم 13 -  دروآ .  یم  نیئاپ  هراشا  ناونعب  ار  رس  دهشت  هدجس و 
درادن مه  ار  نآ  رگا  دنک و  هدجس  یناتک  ای  يا  هبنپ  هچراپ  رب  دناوت  یم  دنک  هدجس  نآ  رب  دناوت  یمن  نآ  لاثما  هیقت و  رطاخب  دراد  رگا  ای 
نکمم زین  نآ  رگا  دراذـگب و  یناشیپب  ار  دوخ  تسد  درادـن  مه  ار  نآ  رگا  دـنک و  هدجـس  دراد  نت  رد  ناتک  هبنپ و  ریغزا  هک  يا  هماج  رب 

تسد زا  ار  درک  یم  هدجـس  نآ  رب  تسا و  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  زامن  نیب  رد  رگا  هلءاسم 14 -  دنک .  هدجـس  نداعم  رب  دوبن 
رد هک  یبیترت  هب  تقو  یگنت  رد  دـنک و  یم  عطق  ار  زاـمن  تسا  عیـسو  شتقو  هکیتروص  رد  دورب ) درادرب و  ار  نآ  یکدوک  ـالثم  دـهدب ( 
رد رگا  سپ  دشاب  تکرح  یب  دـیاب  دـناوخ  یم  بجاوزامن  نآ  رد  فلکم  هک  یناکم  هلءاسم 15 -  دنک .  یم  لمع  دش  هتفگ  لبق  هلئـسم 
ات رگا  تسا و  لطاب  شزامن  دوش  توف  وا  زا  ربتعم  رارقتـسا  زامن  نیب  رد  دـناوخب و  زامن  نمرخ  ای  تخت و  يور  ای  یتشک  رد  رایتخا  لاـح 

لحم هک  دنچره  تسا  حیحـص  شزامن  دناوخ  زامن  تابث  تکرح و  یب  لاح  رد  وا  دیوگب  فرع  هک  يروطب  دادـن  خر  یتکرح  زامن  رخآ 
یعـضو نینچ  رد  هک  تسا  بجاو  نکل  دـشاب  هدـناوخ  ار  زامن  اه  نآ  تکرح  لاح  رد  دـشاب و  نهآ  هار  راطق  هراـیط و  یتشک و  شزاـمن 

رارطـضا تروص  رد  اما  دوب و  رایتخا  لاح  هب  طوبرم  دش  هتفگ  هک  اهنیا  همه  دـنک .  ظفح  ار  نآ  دـننام  هلبق و  لیبق  زا  هربتعم  طئارـش  ریاس 
رد تسه  هک  يزیچ  تسا  نآ  لاثما  مارآان و  یتشک  ناویح و  رب  راوس  هک  یلاح  رد  مه  دـناوخب و  زاـمن  نتفر  هار  لاـح  رد  دـناوت  یم  مه 
وا دوخ  دش  فرحنم  هلبق  زا  شبکرم  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دیامنب  زامن  لاح  رد  ار  هلبق  تیاعر  دیاب  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  زین  ضرف  نیا 

نیا زا  رگا  دنک و  نینچ  دیاب  دیوگب  هلبق  لاح  رد  ار  مارحالا  ةریبکت  دناوت  یم  اهنتو  تسا  هلبق  هب  تشپ  شریسم  رگا  ددرگرب و  هلبق  يوسب 
هلبق هب  رت  کیدزن  هک  دنک  وجتـسج  ار  يا  هطقن  تسا  بجاو  ضرف  نیا  رد  نکل  دوش  یم  طقاس  یلکب  هلبق  تیطرـش  دش  زجاع  زین  رادـقم 
یم ار  نآ  لدب  ای  دنک و  یم  تیاعر  تسا  نکمم  شیارب  هک  ار  شرادقم  ره  تسا  ربتعم  زامن  رد  هک  یطئارش  ریاس  تسا  نینچمه  دشاب و 

هکلب دنناوخب  دجـسم  رد  ار  زامن  تسا  بحتـسم  هلءاـسم 16 -  دوش .  یم  طـقاس  تسا  نآ  كرت  زا  راـچان  هک  نکممریغ  رادـقم  دروآ و 
هیاسمه هک  یسک  يارب  اصوصخم  تسا  هورکم  دشاب  هتشاد  نآ  لاثما  ناراب و  لیبق  زا  يرذع  فلکم  هکنیا  نودب  دجسم  رد  ندشن  رضاح 

و دجـسم ) رد  زج  دجـسم  هیاسمه  يارب  تسین  زامن  دنا ( : هدومرف  ربخ  رد  هک  تسا  يدـحب  دراد و  تدـش  تهارک  نیا  هک  تسا  دجـسم 
تسا یصقا  دجسم  هفوک و  دجسم  نآ  زا  سپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  نآ  زا  سپ  تسا و  مارحلا  دجسم  دجاسم  همه  زا  لضفا 

ره زا  هناخ  رد  زامن  نانز  يارب  اما  و  تسا .  رازاب  دجسم  رخآ  رد  هلیبق و  دجـسم  سپـس  رهـش و  ره  عماج  دجـسم  یـصقا  دجـسم  زا  دعب  و 
همئادـهاشم رد  زامن  تسا  بحتـسم  نینچمه  تسا و  لضفا  شا  هناخ  طاقن  همه  زا  وا  هناـخ  يوتـسپ  دراد و  يرتشیب  تلیـضف  رگید  ياـج 

لیطعت هلءاسم 17 -  مالسلا .  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هللادبع  یبا  رئاح  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  انالوم  دهـشم  اصوصخ  مالـسلا و  مهیلع 
دنک یم  هوکـش  لج  زع و  يادخ  هاگرد  هب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  يزیچ  هس  زا  یکی  دجـسم  هک  هدمآ  ربخ  رد  دراد و  تهارک  دجـسم 
 : ) هک هدـمآ  ثیدـح  رد  دریگب و  ار  نآ  يور  ربـغ  دـنناوخن و  ار  نآ  هک  تسا  ینآرق  یموـس  تسا و  نـالهاج  نیب  رد  ملاـع  رگید  یکی 

زا هانگ  هد  دوش و  یم  هداد  هنسح  هد  ددرگرب  شا  هناخب  ات  دراد  یمرب  هک  یمدق  رهب  درادرب  مدق  ادخ  دجاسم  زا  دجـسم  يوس  هب  هکیـسک 
يرجا نآ  رد  هک  تسا  دجـسم  نتخاس  بحتـسم  رایـسب  ياـهراک  زا  یکی  هلءاـسم 18 -  دوـش . ) یم  هداد  وا  هب  هجرد  هد  هدوـمن  وـحم  وا 
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دزاسب يدجـسم  اـیند  رد  هکیـسک  دومرف ( : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  هکیروطب  تسه  رایـسب  یباوث  میظع و 
درمز توقای و  هرقن و  الط و  زا  يرهش  تسا -  رتم  مین  دودح  هک  نآ -  زا  عارذ  رهب  دومرف -  ای  و  دجسم -  نآ  زا  بجو  رهب  یلاعت  يادخ 

دنا هتفگ  هک  هدش  لقن  ءاملع  روهـشم  زا  هلءاسم 19 -  ثیدح . )  رخآ  ات  دـشاب (  هار  لاس  رازه  نآ  لوط  هک  دـهد  یم  ؤل  ؤل  دـجربز و  و 
ۀبرق ادجـسم  اهتـضق  و  دیوگب ( : فقاو  هک  انعم  نیا  هب  ددرگ  يراج  نآ  فقو  هغیـص  دیاب  دوش  فقو  دجـسم  ناونع  هب  ینیمز  هکنیا  يارب 
هغیص ءارجا  هک  تسا  نیا  يوقا  نکلو  دشاب ) دجـسم  ات  مدرک  فقو  یلاعتیادخ  هاگردب  برقت  روظنمب  ار  نیمز  نیا  نم  یلاعت ( )  هللا  یلا 

رفنکی یناب  نذا  هب  دشاب و  یلاعتیادخب  برقت  لمع  نیا  زا  شروظنم  دـنک و  انب  دـشاب  دجـسم  هکنیا  دـصق  هب  ار  یئانب  هکنیمه  تسین  مزال 
یکی نآ و  نکتخر  یتح  مامح و  یکی  تسا :  هورکم  اج  دنچ  رد  ندـناوخ  زامن  هلءاسم 20 -  دوش .  یم  دجـسم  دناوخب  زامن  نآ  رد  مه 

صوصخم هکیلحم  دشاب و  ماب  تشپ  هک  دنچره  دننک  یم  راردا  نآ  رد  هکیئاج  نآ و  لاثما  دنفسوگ و  نتـشک  لحم  هلابز و  نتخیر  لحم 
رضم محازم و  رگا  هتبلا  مدرم  روبع  هار  رد  دنفسوگ و  واگ و  غالا و  رطاق و  بسا و  نارتش و  تحارتسا  لحم  تسا و  تارکـسم  يرادهگن 

رد دوشن و  هداد  بآ  ندمآ  لامتحا  العف  هک  دنچره  بآ  يارجم  رد  هچروم و  هنال  رـس  رب  زینو  تسا  مارح  هنرگ  دـشابن و  نیرباع  لاح  هب 
نایتشترز هدکـشتآ  رد  فرب و  خی و  يور  رب  هدش و  لزان  اجنآ  رد  ادخ  باذع  هتـشذگ  نورق  رد  هک  ینیمزرـس  ره  رد  راز و  هروش  نیمز 

اب ریخا  عضوم  دراد و  تهارک  روـبق و  نیب  رد  ربـق و  يوربور  ربـق و  يور  رب  هدـش و  تسرد  نتخورفا  شتآ  يارب  هک  یناـکم  ره  رد  هکلب 
ربق هک  يروطب  مالـسلا  مهیلع  همئا  روبق  تشپ  اما  و  ددرگ .  یم  فرطرب  رتم ) جنپ  دودـح  عارذ و (  هد  هلـصاف  هدرپ و  لیبق  زا  لئاح  بصن 
نآ رتهب  دـناوخ  یم  زامن  رـس  يـالاب  فرط  رگا  هک  دـنچره  درادـن  تهارک  نآ  پچ  تسار و  فرط  نینچمه  دریگ و  رارق  وربور  فیرش 
هک یئاج  رد  ندـناوخ  زاـمن  تسا  هورکم  نینچمه  دـشاب و  رت  بقع  هکلب  دریگن  رارق  ربق  شوداـشود  ربارب و  هک  دتـسیاب  يروط  هک  تسا 
رد تهارک  دـشاب و  هدـش  عقاو  ناـسنا  ناویح و  زا  يرادـناج  دوـجوم  سکع  اـی  نشور و  یغارچ  اـی  هتخورفا  یـشتآ  راذـگزامن  يوربور 
ای نآرق و  راذـگزامن  ولج  هک  یئاـج  رد  دراد  تهارک  زین  دـنزادنیب و  سکع  يور  يزیچ  هک  دوش  یم  فرطرب  هلیـسو  نیاـب  ریخا  عـضوم 

تهارک نآ  ندـناشوپ  اب  دـشاب و  هدـش  رهاظ  نآ  رد  حارتسم  تبوطر  هک  دـشاب  يراوید  ای  هدوشگ و  یبرد  وا  لباقم  ای  دـشاب و  زاب  یباتک 
هب طوبرم  نوچ   ) تسا لهـس  رما  نکلو  تسا  لاکـشا  لحم  تشذـگ  هچنآ  زا  یـضعب  رد  ندـناوخ  زامن  تهارک  اهنیا و  دوش  یم  فرطرب 

 . ( تسین مارح  بجاو و 

هماقا ناذا و  رد  مجنپ  همدقم 

ءاضق يارب  هچ  ءادا و  ياهزامن  يارب  هچ  تسا  دـک  ؤم  بحتـسم  هناگجنپ  ياهزامن  رد  هماقا  ناذا و  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 1 - 
زا یضعب  یتح  نانز  يارب  نادرم و  يارب  مه  يدارفرد  هچ  تعامج و  زامن  رد  هچ  يرامیب  ای  یتمالس  لاح  رد  رـضح  رد  ای  دشاب  رفـس  رد 

باوث زا  تیمورحم  ود  نآ  كرت  رد  هک  دـنچره  تسا  لاوحا  همه  رد  ود  نآ  بابحتـسا  يوقا  یلو  دـنا  هدـش  ودـنآ  بوجو  هب  لئاق  اـهقف 
هچ تسا  طقاس  دنک  یم  عمج  برغم  اب  ار  ءاشع  رهظ و  اب  ار  رصع  هک  یسک  يارب  ءاشع  رصع و  زامن  رد  ناذا  هلءاسم 2 -  تسا .  یگرزب 

هفلدزم و لحم  رد  نابرق  دیع  بش  ءاشع  هفرع و  زور  رصع  هعمج و  زور  رصع  دننام  تسا  بحتسم  مه  اب  ود  نآ  ندناوخ  هک  يدراوم  رد 
دوش یم  ققحم  زامن  نیب  هلصاف  تسا و  یقاب  بابحتسا  دزادنیب  هلصاف  شیلبق  زامن  ود و  نآ  نیب  هکیـسک  يارب  اما  دراوم و  نآ  ریغ  رد  هچ 

برغم و هلفان  رـصع و  رهظ و  زامن  نیب  رـصع  هلفان  ماجنا  اب  نیاربانب  ود .  نآ  نیب  هفظوم  هلفاـن  نداد  ماـجنا  هب  زاـمن و  ود  نیب  ناـمز  لوطب 
ءاشع هفرع و  زور  رـصع  رد  عمج  لاح  رد  ناذا  طوقـس  هک  تسا  نیا  يوقا  دوش و  یم  لصاح  ناذا  ندـشن  طـقاس  بجوم  یئادـج  ءاـشع 

نآ نتفگ  هجیتن  رد  تسین و  عورـشم  عضاوم  نآ  رد  ود  نآ  نتفگ  هک  انعم  نیا  هب  تسا  تمیزع  باب  زا  هفلدزم  لحم  رد  نابرق  دـیع  بش 
ار ناذا  دنک  عمج  ءاشع  برغم و  نیبو  رصع  رهظ و  نیب  تساوخ  هک  نامز  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  مارح  دورو  دصقب 

ناذا هک  دوش  تعامج  زامن  رد  لخاد  هک  تسا  یسک  يارب  هلمج  نآ  زا  تسا  طقاس  اج  دنچ  رد  هماقا  زین  ناذا و  هلءاسم 3 -  دنک .  كرت 
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يدجسم رد  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  زا  زین  دشاب و  هدینـشن  ار  نآ  هدوبن و  رـضاح  نآ  نتفگ  ماگنه  وا  هک  دنچره  دنـشاب  هتفگ  هماقا  و 
هچ هن ،  ای  دـشاب  هدـمآ  تعامج  زامن  نآ  دـصقب  هچ  هدـشن  قرفتم  تعامج  زونه  هدوب و  رارقرب  تعامج  زامن  وا  زا  لبق  هک  دـناوخب  زاـمن 
اما و  تسا )  طقاس  هماقا  ناذا و  دراوم  نیا  همه  رد  هک   ) دناوخب زامن  يدارف  دهاوخب  ایو  ماما  ای  دـشاب  مومءام  دـنک  اپرب  تعامج  دـهاوخب 
دوش یمن  طقاس  هماقا  ناذا و  دنـشاب  دوخ  ياج  رد  دارفا  هک  دنچره  هدـش  غراف  نآ  تابیقعت  زامن و  زا  ای  دـش و  قرفتم  یلبق  تعامج  رگا 

ناذا و ندینـش  رطاخ  هب  یلبق  تعامج  هک  دنچره  دوش  یمن  طقاس  دـشاب  هدـش  راذـگرب  همقا  ناذا و  نودـب  یلبق  تعامج  رگا  هکنانچمه 
یم مدرم  هکنیا  تهج  زا  ای  دـشاب  لطاب  یلبق  تعامج  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  طقاس  نینچمه  دنـشاب و  هدرک  كرت  ار  نآ  ریغ  زا  هماـقا 

دنـشاب هتـشاد  هلـصاف  مه  زا  يدعب  زامن  یلبق و  تعامج  ناکم  هک  یتروص  رد  زین  رگید و  تاهج  زا  ای  تسا و  قساف  ناشماما  دنا  هتـسناد 
دـشاب هدش  دقعنم  دجـسم  لخاد  رد  لوا  تعامج  زامن  هکنیا  لثم  دوشن  باسح  ناکم  کی  زامن  ود  نآ  يراذگرب  ناکم  افرع  هک  يروطب 

نیا هکنیا  اما  دوش و  یمن  طقاس  هماقا  ناذا و  دشاب  دایز  ود  نآ  نیب  هلصاف  تسا  دجسم  رد  ود  ره  رگا  ای  دجسم و  نآ  ماب  رد  رگید  زامن  و 
دجسم و رد  مه  تسا  هماقا  ناذا و  كرت  طایتحا  تسا و  لاکشا  لحم  دوش  یم  زین  دجـسم  ریغ  لماش  ای  تسا و  دجـسم  صوصخم  مکح 
اب هکیزامن  هکیئاج  رد  دوشن  كرت  طایتحا  نینچمه  دشاب و  هتشادن  دجسم  هب  یـصاصتخا  هلئـسم  هک  تسین  دیعب  هکلب  دجـسم  ریغ  رد  مه 

يارب هچ  شدوخ و  يارب  ءاضق  هچ  دشاب  ءاضق  ود  ره  ای  یکی و  الثم  دـشابن  ءادا  ود  ره  دـناوخ  یم  وا  هک  يزامن  دـش و  هدـناوخ  تعامج 
رـصع یلبق  تعامج  ـالثم  دـشابن  كرتشم  ودره  تقو  هک  یئاـجرد  تسا  نینچمه  هزاـجا و  هب  هچ  عربت و  ناونعب  هچ  مه  ریغ  يارب  و  ریغ ،

 . درادن یعنام  ءاجر  تین  هب  لاکشا  دراوم  رد  هماقا  ناذا و  نتفگ  دناوخب و  برغم  زامن  دهاوخب  وا  دشاب و 

بلق روضح  رد  مشش  همدقم 

نآ اهنت  وا  زامن  زا  اریز  دشاب  هتـشاد  بلق  روضح  شیاه  ینتفگ  هچ  شتاکرح و  هچ  زامن ، همه  رد  هک  تسا  نآ  راوازـس  راذـگزامن  يارب 
یتاملکب زامنب و  مات  هجوت  تافتلا و  بلق  روضح  يانعم  هتشاد و  لابقا  هجوت و  یلاعت  يادخب  رادقم  نآ  رد  هک  دیآ  یم  باسحب  شرادقم 

نتخاس یهت  زین  دراد و  وا  تبیه  لالج و  تمظع و  هلالج و  لج  دوبعم  ترضح  هب  هک  تسا  یلماک  هجوت  دیوگ و  یم  زامن  رد  هک  تسا 
وا اـب  هدومن  یگرزب  نینچ  اـب  نخـس  يور  هداتـسیا  ءاـمظعلا  میظع  كولملا و  کـلم  ربارب  رد  هکنیا  هب  هجوـت  وا و  ریغب  هجوـت  زا  تسا  لد 
اب مءاوت  یتشحو  دـتفا  یم  تشحوب  تبیه  نآ  زا  هک  دـتفا  یم  یتبیه  شلد  رد  دـهد  تسد  وا  هب  یتلاـح  نینچ  رگا  هک  تسا  هدرک  تولخ 
زا ددرگ  یم  سرت  راچد  ساـسحا  لابندـب  دـنیب و  یم  رـصقم  شدوبعم  قح  ءادا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  تقو  نآ  تراـقح  تلذ و  ساـسحا 

ادیپ شیارب  یتلاح  هجیتن  رد  دوش  یم  ادـیپ  شلد  رد  وا  شاداپ  باوث و  هب  دـیما  تلاح  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  وا  تمحر  هعـس  رگید  يوس 
زا هک  تسا  رامـش  یب  یبتارم  فلتخم و  تاجرد  زامن  يارب  هتبلا  تسا  لماک  ناگدـنب  تافـص  زا  دوخ  نیا  ءاجر و  فوخ و  نیب  دوش  یم 

ياراد زین  عوشخ و  عوضخ و  ياراد  راذـگزامن  هک  تسا  راوازـس  بلق  روضح  زا  دـعب  دوش .  یم  یـشان  ناراذـگزامن  تاـجرد  فـالتخا 
كاوسم ار  اه  نادند  دنک و  وبـشوخ  ار  دوخ  زامن  رد  ندش  لخاد  زا  لبق  دـشاب و  هتـشاد  يا  هتـسارآ  رهاظ  عضو  دـشاب و  راقو  تنیکس و 

یم هک  تسا  يزامن  نیرخآ  یئوگ  هک  دشاب  هتشاد  یتلاح  زامن  رد  هک  تسا  نآ  راوازس  زین  و  دنزب .  هناش  ار  دوخ  يور  رس و  يوم  هدومن 
ادخ يوس  هبو  دنک  یم  هبوت  ادخ  هاگردب  یسک  نینچ  هک  تسا  مولعم  دتسیا و  زامن  هب  رگید  يراب  دهد  یمن  شتلهم  لجا  رگید  دناوخ و 
يور شیپ  لیلذ  هدرب  کی  هک  دتسیا  هب  شراگدرورپ  ربارب  رد  يروط  هک  تسا  راوازـس  زین  دنک و  یم  شزرمآ  بلط  وا  زا  ددرگ و  یم  رب 

ار يادخ  یتسارب  ینعی  دشاب  قداص  نخـس  نیا  نتفگ  رد  نیعتـسن )  كایا  دـبعن و  كایا  نتفگ ( :  ماگنه  دراد  اج  دتـسیا و  یم  شیالوم 
و نیعتـسن )  كایا  دیوگب ( : نابزب  هکنیا  هن  دهاوخب ) يرای  و   ) دیوجب تناعتـسا  ادـخ  دوخ  زا  یتسارب  ار و  دوخ  لد  ياوه  هن  دـنک  تدابع 

ناوت همه  هک  تسا  نآ  راوازس  زین  و  ددنب . ) هب  اهنآ  هب  لد  دنادب و  هراک  مه  ار  ناهج  يرهاظ  بابسا  هراک و  چیه  ار  یلاعتیادخ  لمع  رد 
 . دسح و  يدنسپدوخ )   ) بجع لیبق  زا  تسه  شتدابع  ندش  لوبق  عنام  هک  یئاهزیچ  ندرک  فرطرب  رد  دنک  فرص  ار  دوخ 
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زامن لاعفا  رد  لصف 

زامن لاعفا 

ةریبکت تین 2 -   - 1 تسا :  زیچ  هدزای  زامن  تابجاو  تابحتسم و  رگید  هتسد  تابجاو و  هتسد  کی  هتفای  لیکشت  لامعا  هتـسد  ود  زا  زامن 
يدوزب تالاوم و  بیترت 11 -  مالس 10 -   - 9 دهشت دوجس 8 -  عوکر و  رکذ  تئارق 7 -  هدجس 6 -  عوکر 5 -  مایق 4 -  مارحالا 3 - 

یم لطاب  زامن  اوهـس  هچ  ادمع و  هچ  دـنوش  دایز  ای  مک و  رگا  هک  دـننکر  اه  نآ  زا  یـضعب  دـنعون  ود  زین  تابجاو  نیا  هک  تفگ  میهاوخ 
دایز هک  تسا  زیچ  هدزای  نیا  زا  یکی  یلب  دـنک  یم  لطاب  ار  زامن  نآ  يدـمع  ندـش  دایز  مک و  اهنت  هک  دـننکر  ریغ  رگید  یـضعب  دوش و 
یعاد رد  يدایز  هک  لمع  رب  یعاد  زا  مینادـب  ترابع  ار  نآ  رگا  اـما  تسا و  ناـکرا  ءزج  هک  تسا  تین  نآ  درادـن و  روصت  نآ  رد  ندـش 

هک مناوخ )  یم  نم  هک  تسا  رهظ  زامن  نیا  الثم  هک  دـنارذگب  لد  رد  ینعی  اهلد (  هب  نداد  روطخ  زا  مینادـب  تداـبع  رگا  درادـن و  روصت 
 . درادن يررض  نآ  رد  يدایز 

تین هرابرد  راتفگ 

يادـخب برقت  اهنت  لمع  رب  شا  هزیگنا  هک  تسا  ربتعم  زامن  تین  رد  و  زامن ) دـننام   ) يراک ماجنا  دـصق  زا  تسا  تراـبع  تین  هلءاسم 1 - 
هکنانچمه ندـب  لمع  هن  تسا  بلق  لمع  تین  اریز  درواـیب  ناـبزب  ار  نآ  هک  تسین  بجاو  تین  رد  دـشاب و  وا  روتـسد  يربناـمرف  یلاـعت و 

یهلا نامرف  لاثتما  روظنمب  ار  رهظ  زامن  نم  دـیوگب ( : دوخ  اب  لایخ  هنازخ  لد و  رد  الثم  دـهد  روطخ  لد  رد  ار  نآ  تین  رد  تسین  بجاو 
فادها زا  هک  یلامجا  هدارا  زا  تسا  ترابع  یعاد  دهد و  ماجنا  یعاد  اب  ار  لمع  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  تین  رد  هکلب  مناوخ )  یم 

هکنیا زا  ار  ناسنا  لمع  دروآ و  یمرد  تکرحب  لعف  ماجنا  يوس  هب  ار  یمدآ  دراذگ و  یم  رثا  لد  رد  هتفرگ و  تئـشن  هدش  هتفرگ  رظن  رد 
تسا یتلاح  نامه  زامن  رد  تین  هکنیا  مالک  ناج  دزاس و  یم  راتخم  یلعاف  لعف  ار  نآ  دزاس و  یم  جراخ  دشاب  لفاغ  یهاس و  لمع  دننام 

اهنت شزاـمن  رد  دراد و  رظن  رد  ار  یفادـها  شلاـمعا  ریاـس  رد  تسه  هک  يزیچ  دراد  شیراـیتخا  يدارا و  لاـعفا  همه  زا  لـبق  ناـسنا  هـک 
زا تسا  ترابع  تسا  ربتعم  تینرد  هک  يرگید  دـیق  هلءاسم 2 -  تسا .  یناعم  نیا  لاثما  وا و  هاگرد  هب  برقت  یهلا و  رما  لاـثتما  شفدـه 
زیچ رگا  سپ  دـشاب  هتخیگنینرب  زامن  يوس  هب  ار  وا  يرگید  فدـه  وا  روتـسد  ماجنا  یهلا و  هاگردـب  برقت  زا  ریغ  هک  انعم  نیاب  صـالخا 

ءاـیر و ضرغ  نآ  زیچ و  نآ  رگا  اـصوصخم  تـسا  لـطاب  شلمع  دـشاب  وا  تـین  همیمــض  تـسا  ادـخ  يوـسب  برقت  اـب  یفاـنم  هـک  رگید 
زاغآ ار  لمع  ءایر  یئامندوخ و  روظنم  هب  دـشاب و  لمع  ءادـتبا  رد  هکنیا  هچ  دزاس  یم  دـساف  ار  تدابع  لاح  ره  رد  هک  دـشاب  یئاـمندوخ 

بحتـسم ءازجا  رد  هچ  دنک و  ءایر  زامن  بجاو  ءازجا  رد  هکنیا  هچ  دوب  هدش  ادـیپ  شیارب  دـصق  نیا  زامن  نیب  رد  هکنیا  هچ  دـشاب و  هدرک 
واب هکنیا  يارب  هدـش  ادـیپ  يرظان  نوچ  یلو  دـناوخ  یم  هناخرد  ار  شزامن  دوبن  نیب  رد  يرظان  رگا  هکنیا  لثم  لمع  فاصوا  رد  اـی  نآ و 

یهاگ و  دـنک .  یئامندوخ  رگید  یفاصوا  رد  ای  دـناوخب و  تعامجب  ای  دجـسم و  رد  ار  شزامن  متـسه  یـسک  نانچ  نینچ و  نم  دـنامهفب 
زا یضرغ  هب  ات  ما  هدرک  نانچ  نینچ و  نم  هک  دهد  یم  ربخ  نارگیدب  لمع  ماجنا  زا  دعب  الثم  دنک  یم  ءایر  لمع  زا  دعب  ناسنا  هک  دوشیم 

تـسا مارح  هک  دـنچره  دـنک  یمن  لـطاب  ار  زاـمن  لـمع  نـیا  دـسرب و  نآ  لاـثما  لاـم و  هاـج و  مدرم و  شیاتـس  لـیبق  زا  يوـیند  ضارغا 
ای رجاف  ای  ءامـسا  ۀعبراب  ۀمایقلا  موی  یعدی  یئارملا  دنا ( : هدومرف  هک  هدـمآ  راکایر  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنانچمه 

تمایق زور  رد  ینعی  هل ( )  لمعت  تنک  نمم  كرحا  سمتلا  مویلا  کل  صالخال  كرجا و  لطب  کـلمع  طـبح  رـساخ  اـی  رداـغ  اـی  رفاـک 
يا زاب و  هقح  يا  رفاک و  يا  رجاف و  يا  دـنیوگ  یم  واب  راکنایز و  زاب و  هقح  رفاک و  رجاف و  ماـن  اـب  دـنناوخ  یم  ماـن  راـهچ  اـب  ار  راـکایر 

یسک زا  ار  يا  هدرک  هک  یلمع  دزم  يرادن  یئاهر  یهلا  باذع  زا  زورما  وت  هجیتن  رد  تشگ و  هابت  ترجا  دش و  هجیتن  یب  تلمع  راکنایز 
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( دشاب ناسکی  شدوبن  دوب و   ) هک دشاب  حابم  هچ  رگید  يویند  ضارغا  زا  ءایر  زا  ریغ  هلءاسم 3 -  يدرک . )  وا  دنیآ  شوخ  يارب  هک  ریگب 
سب دـشاب و  یهلا  رما  لاـثتما  برقت و  ناـمه  راذـگزامن  یلـصا  ضرغ  دـشاب و  عباـت  هک  یتروص  رد  تسا  رتهب  شندوب  هک  حـجار  هچ  و 
ادخب برقت  هلئـسم  دناوخب و  حجار  ای  حابم و  ضرغ  نآ  ندروآ  تسدـب  رطاخب  ار  زامن  ینعی  دـشاب  نیا  سکع  رگا  اما  درادـن و  لاکـشا 

ادـخب و برقت  تدابع  رد  شا  هزیگنا  زا  یتمـسق  هک  مه  یتروص  رد  نینچمه  تسا و  لـطاب  لاکـشا  نودـب  شزاـمن  دـشاب  یعرف  یعبت و 
یمن کیرحت  تداـبع  يوسب  ار  وا  ادـخ  هب  برقت  هزیگنا  دوبن  راـک  رد  ضرغ  نآ  رگا  هک  يروطب  دـشاب  يویند  ضرغ  نآ  رگید  یتمـسق 

هک تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  تسا و  لـطاب  شتداـبع  درک  یمن  شکیرحت  یئاـهنت  هب  زین  حـجار  اـی  حاـبم و  ضرغ  هک  دـنچره  درک 
هکیتروصب دسر  هچ  ات  دشاب  هدوب  یعبت  فده  نآ  دنچره  هتـشاد  رظن  رد  يرگید  فدـه  ادـخب  برقت  زا  ریغ  هک  يدراوم  همه  رد  فلکم 

هکنیا رطاخب  زاـمن  رد  رگا  هلءاسم 4 -  دنک .  هداعا  ار  زامن  دنـشاب  لقتـسم  فده  ود  همیمـض  ضرغ  یهلا و  رما  لاثتما  ینعی  فده  ودره 
لـصا رد  شفده  نوچ  دوش  یمن  لطاب  شزامن  دنک  دنلب  هروس  دمح و  زا  یتمـسق  تئارق  ای  رکذب و  ار  ادص  دـنامهفب  یـسک  هب  ار  يزیچ 
یئاـج رد  ار  شزاـمن  هکیتروص  تسا  نینچمه  هتفرگ و  تروـص  رگید  یـضرف  هب  نآ  نتفگ  رتدـنلب  اـهنت  تسا  لاـثتما  تئارق  اـی  رکذ  نآ 

هتبلا دوش  یم  لصاح  دراد  رظن  رد  هک  حابم  یـضرغ  نامز  نآ  ندـناوخ  رد  اجنآ و  ندوب  رد  هک  دـهد  ماجنا  صاخ  یناـمز  اـی  صوصخم 
نامز نآ  ناکم و  نآ  باختنا  رب  شیعاد  دشاب و  لاثتما  روظنم  هب  زامن  ندـناوخ  لصا  دـش  هتفگ  یلبق  ضرف  رد  هک  روطنامه  هک  یطرـشب 

یم هک  ار  يزامن  عون  دوخ  تین  رد  تسا  بجاو  فلکم  رب  هلءاسم 5 -  دشاب .  نآ  لاثما  ندش و  کنخ  لیبق  زا  یضرغ  هب  ندیسر  صاخ 
هکیطرشب هتبلا  مراد  همذب  العف  هک  مناوخ  یم  ار  يزامن  دنک  تین  الثم  هکنیا  لثم  دشاب  لامجا  روطب  هک  دنچره  دنک  نیعم  دناوخب  دهاوخ 

يزامن نیلوا  دـنک  تین  رـصع  یکی  ورهظ  یکی  دراد  همذ  هب  الثم  زامن  ود  رگا  ای  دـشاب و  هتـشاد  همذ  رب  زامن  عون  کی  طقف  هظحل  نآ  رد 
یم هک  يزامن  ناونع  دـصق  زا  شیب  زاـمن  رد  هلءاسم 6 -  مناوخ .  یم  هدـمآ  ما  همذـب  هک  یمود  زامن  اـی  مناوخ و  یم  هدـمآ  ما  همذـب  هک 

ناونع هکنیمه  سپ  شئادا  مه  دشاب و  بجاو  وارب  شئاضق  مه  ناونع  نامه  هکیتقو  رگم  تسین  بجاو  ءاضق  ءادا و  تین  دـناوخب  دـهاوخ 
مناوخیم رهظ  زامن  دنک  دـصق  رهظ  زامن  تقو  رد  الثم  دـنک  دـصق  دوشیم  ءاداب  فصتم  یهاگ  ءاضقب و  فصتم  یهاگ  هک  ار  يزامن  مان  و 

رد دیاب  دناوخب  يرهظ  زامن  زورما  رهظ  زامن  تقو  رد  دهاوخ  یم  هدش و  توف  وا  زا  شیلبق  ياهزور  رهظ  زامن  رگا  هلب  دـنک .  یم  تیافک 
دنک يرما  لاثتما  دصق  رگا  تسا و  زورما  رهظ  زامن  ای  تسا و  هتـشذگ  ءاضق  دناوخب  دهاوخ  یم  هک  يرهظ  زامن  نیا  دنک  نیعم  دوخ  تین 

شزامن هدوب  هتـشذگ  تقو  دوش  مولعم  دـعب  دـنک  ءادا  تین  هجیتن  رد  تسا  یقاب  تقو  هک  دـنک  لایخ  دوخ  شیپ  تسوا و  هجوتم  العف  هک 
شزامن هدوب  یقاـب  تقو  دوش  مولعم  دـعب  هتـشذگ  تقو  هکنیا  لاـیخب  دـنک  ءاـضق  تین  رگا  هکناـنچمه  هدـش  عقاو  ءاـضق  تسا و  حـیحص 

دنک تین  مامتا  دروم  رد  مناوخ و  یم  هتسکش  رهظ  زامن  الثم  هک  دنک  تین  رصق  دروم  رد  تسین  بجاو  هلءاسم 7 -  تسا .  ءادا  حیحص و 
تـسین مزال  یتعکر  راهچ  یتعکر و  ود  نیب  تسا  ریخم  هک  هریغ  مارحلادجـسم و  نوچ  يدراوم  رد  هکلب  مناوخ  یم  مامت  ار  رهظ  زامن  هک 

هکنیا رد  دـیدرت  اب  رگا  سپ  مناوخ  یم  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  اـی  مناوخ و  یم  رهظ  زاـمن  تعکر  ود  ـالثم  هک  دـنک  تین  زاـمن  زاـغآ  رد 
ود دهدن و  ای  دهدب  مالـس  دریگب  میمـصت  لوا  دهـشت  زا  دعب  هک  دراد  انب  زامن و  ندناوخب  درک  عورـش  تعکر  ود  ای  دناوخب  تعکر  راهچ 

هکلب دوش  یمن  نیعتم  دنک  نیعم  ار  یتعکر  ود  دوخ  تین  رد  مه  زامن  لوا  زا  رگا  هکلب  تسا .  حیحـص  شزامن  دروایب  زین  ار  رگید  تعکر 
مالـس هدومن  لودع  یتعکر  ود  رـس  رد  دناوت  یم  دنک  یتعکر  راهچ  تین  لوا  رد  رگا  هکنانچمه  دـنک  لودـع  یتعکرراهچ  هب  دـناوت  یم 
دیدرت فرط  ود  زا  یکی  هک  تسا  زامن  مالـس  نیا  درادن و  لودعب  یجایتحا  دوش و  یمن  نیعتم  نییعت  اب  هک  تسا  نآ  يوقا  هکلب  دـهدب و 

تسا و هدش  مامت  شزامن  دهدب  مالس  یتعکرراهچ  رد  رگا  هدش و  هتسکش  شزامن  دهدب  مالـس  یتعکر  ود  رـس  رد  رگا  دنک  یم  نیعم  ار 
مامت زا  دعب  ثحب  لحم  زامن  رد  فلکم  هک  دوش  یم  مولعم  یئاجرد  بلطم  نیا  هجیتن  درادن .  یتلاخد  چیه  فرطود  زا  یکی  نییعت  دصق 

ياهزامن رد  هس  ود و  نیب  کش  رد  هک  يروتسد  قبط  دراذگب و  هس  رب  ار  انب  دنناوت  یم  تعکر  هس  ود و  نیب  دنک  کش  هدجس  ود  ندرک 
زا شزامن  ندـش  جراخ  يارب  هکنیا  هب  تسین  یجایتحا  دروآ و  لمعب  يریگولج  شزامن  ندـش  لطاب  زا  دـنک و  لمع  تسه  یتعکر  راهچ 
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ار لمع  کش  مکح  نیمه  هک  تسین  دـیعب  هکلب  دـنک  یتعکر  راهچ  هب  لودـع  دوخ  تین  رد  تسا -  لطبم  نآ  رد  کش  هک  یتعکر -  ود 
هداعا ار  زامن  سپـس  دیامن و  لمع  کش  روتـسد  هب  زامن  زا  دعب  هدومن و  لودع  تین  ثحب  دروم  رئاظن  رد  هکنیا  هب  طایتحا  دـنک و  نیعتم 

رد بوجو و  دـصق  بجاو  زامن  رد  ینعی   ) تسین بجاو  بابحتـسا  بوجو و  دـصق  زامن  رد  هلءاسم 8 -  دوش .  كرت  تسین  راوازـس  دنک 
یلا ۀبرق  مناوخ  یم  رهظ  زامن  هک  دنک  تین  الثم   ) دنک هقلطم  تبرق  دصق  تسا  یفاک  هکلب  تسین )  مزال  بابحتـسا  دصق  بحتـسم و  زامن 

بجاو تین  ماگنه  رد  هلءاسم 9 -  تسا .  ود  نآ  دـصق  رتکیدزن  طایتحا  هب  و  هللا )  یلا  ۀـبرق  مناوخ  یم  بش  هلفان  زامن  دـنک  تین  ای  هللا و 
رگا هلءاسم 10 -  تسا .  یفاک  نآ  یلامجا  روصت  هکلب  دروایب  رظن  رد  شتایئزج  همه  اـب  لـصفم و  روطب  ار  شرظن  دروم  زاـمن  هک  تسین 

هک دنک  يراک  دصق  ای  و  دـهد ) یمن  همادا  رگید  ای  تسین و  زامن  رد  هک  دراذـگب  انب  هکنیا  هب   ) دنکـشب ار  زامن  هک  دـنک  تین  زامن  نیبرد 
نینچمه تسا و  لطاب  شزامن  دنک  مامت  ار  زامن  میمصت  نیمه  اب  رگا  سپ  دنکش  یم  ار  زامن  راک  نآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنکش  یم  ار  زامن 

ار تمـسق  نآ  ینعی  دنک -  ءافتکا  نامهب  ددرگرب و  لوا  تین  هب  نآ  زا  سپ  دناوخب  ار  زامن  زا  یتمـسق  ینیمـضت  نینچ  هب  رگا  تسا  لطاب 
ار زامن  هک  دراذگبانب  هتـشگرب  دوخ  میمـصت  زا  دـهد  ماجنا  ار  زامن  زا  يزیچ  هک  نآ  زا  لبق  رگا  اما  و  دـنکن .  رارکت  تین  دـیدجت  زا  سپ 
رب میمـصت  هکنیا  هب  هتـشادن  هجوت  رگا  تروص  ود  نآ  رد  زامن  ندوبن  لطاب  يوقا  هکنانچمه  تسین و  لطاب  شزامن  دـهد  همادا  دنکـشن و 

نکل درادن  تین  اب  یتافانم  میمصت  نیا  هک  هدرک  یم  لایخ  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  زامن ، اب  یفانم  راک  ماجنا  رب  میمـصت  ای  زامن  نتـسکش 
نیب رد  رگا  هلءاسم 11 -  دـنک .  هداعا  ار  نآ  هرابود  هدومن  مامت  ار  زامن  هتـشذگ  ياهـضرف  همه  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن 

صتخم تقو  هکیتروص  رد  هدناوخن  ار  رهظ  زامن  هک  دراد  نیقی  رصع و  تین  هب  ای  هدرک  عورش  رهظ  تین  هب  ار  زامن  نیمه  دنک  کش  زامن 
کش رگا  نینچمه  تسا و  حیحص  شزامن  دنک و  رهظ  تین  دیاب  دشاب ) هدنام  برغم  ناذا  ات  تعکر  راهچ  زا  شیب  ینعی  دشابن (  رـصع  هب 

دناد یم  رگا  رـصعب  صتخم  تقو  رد  اما  و  تسا .  حیحـص  شزامن  دـنک و  یم  رهظ  تین  يوقا  رباـنب  هن  اـی  هدـناوخ  ار  رهظ  هکنیا  رد  دراد 
نیا هتبلا  دنک  یم  اضق  ار  رهظ  زامن  نآ  زا  دعب  دنک و  یم  عورش  ار  رصع  زامن  دنکش و  یم  دراد  تسد  رد  هک  ار  يزامن  هدناوخن  ار  رـصع 
زامن نآ  زا  دشاب  هدنامن  یقاب  رگا  اما  دشاب و  هدـنام  یقاب  تعکر  کی  ندـناوخ  ردـقب  لقادـح  رـصعب  صتخم  تقو  زا  هک  تسا  ضرف  رد 
کی زا  یتمـسق  رگا  هک  تسا  نیا  دوش  كرت  دیابن  هک  یطایتحا  دهنک و  یم  اضق  بیترت  تیاعر  اب  ار  زامن  ود  ره  دـنک و  یم  رظن  فرص 

هک دناد  یمن  ضرف  نیمه  رد  رگا  دناوخب و  زین  ار  نآ  ءاضق  دـنک و  یم  مامت  رـصع  تین  هب  ار  زامن  نآ  هدرک ،  كرد  تقو  رد  ار  تعکر 
تـسا نیا  طایتحا  نکل  هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دراذگب  انب  دنکن و  انتعا  نتـسکش  هب  هک  دشاب  زئاج  تسین  دیعب  هن  ای  هدـناوخ  ار  رهظ  البق 

ار رـصع  زامن  ون  زا  هدومن  رظن  فرـص  دراد  ندـناوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  هدـناوخ  ار  رهظ  هک  دـناد  یم  رگا  دـنک و  ءاضق  ار  زاـمن  نیا  هک 
هدرک رهظ  تین  لوا  رد  ای  هدرک و  رـصع  تین  زامن  لوا  زا  ایآ  هک  دـنک  کش  دـنیب و  هب  رـصع  زاـمن  رد  ار  دوخ  رگا  هلب  دـنک .  یم  عورش 
زامن هب  يزامن  زا  تین  ندنادرگرب  ینعی  لودع  اج  دنچ  رد  هلءاسم 12 -  هدوب .  هدرک  رصع  تین  لوا  زا  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هدوب 

مودزامن رد  لخاد  فلکم  رگا  هک  ءاشع  برغم و  دننام  رـصع و  رهظ و  دننام  دـنراد  رارق  مه  لابند  هکیئاهزامن  رد  یکی  تسا  زئاج  رگید 
هدرکن زواجت  قباس  زامنب  لودـع  لحم  زا  دوش و  هجوتم  زامن  نیب  رد  هک  یتروص  رد  هدـناوخن  ار  لوا  زاـمن  هک  هدرک  شومارف  اـی  هدـش و 

لثم دشاب  هدرک  زواجت  لودع  لحم  زا  ای  دوش و  هجوتم  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  اما  دنادرگرب و  لوا  زامن  هب  ار  تین  تسا  بجاو  دشاب 
هک يزامن  هدش و  هجوتم  زامن  زا  دعب  هک  لوا  ضرف  رد  دنک و  لودـع  دـناوت  یمن  رگید  دـشاب  ءاشع  زامن  مراهچ  تعکر  عوکر  رد  هکنیا 
لاح رد  مراهچ  تعکر  هک  مود  ضرف  رد  اما  و  دناوخب .  ار  لوا  زامن  دیاب  تسا و  حیحص  ءاشع ) رصع و  ینعی  مود (  زامن  ناونعب  هدناوخ 

برغم و ون  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  درواـیب و  نآ  زادـعب  ار  یلبق  زاـمن  هدومن  ماـمت  ار  زاـمن  هدـش  هجوتم  زا  دـعب  اـی  عوکر 
شرصع رهظ و  زامن  اضرف  هکنیا  لثم  دنراد  رارق  مه  لابند  هک  يزامن  ود  ءاضق  رد  مکح  تسا  نینچمه  دناوخب و  ءاشع  نآ  لابند  یئاشع 

هدرک تین  ار  یمود  یلوا  ندناوخ  زا  لبق  یلو  ودنآ  ءاضق  ماجنا  رد  هدرک  عورش  دشاب و  هدش  ءاضق  شزور  کی  ءاشع  برغم و  زامن  ای  و 
ءاضق ياهزامن  همه  رد  هک  تسا  نیا  يوقا -  میئوگن  رگا  طایتحا -  هب  رتکیدزن  هکلب  دوش  دوخ  هابتشا  هجوتم  نآ  زا  دعب  ای  زامن و  نیب  رد 
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رهظ تین  هب  دنک  تین  ار  حبـص  لوا  هکنیا  ياجب  هدرک  شومارف  ار  زور  کی  رهظ  زامن  حبـص و  زامن  هکنیا  لثم   ) دـنک لمع  هفیظو  نیا  هب 
زامن هک  دمآ  شدایب  زامن  نیب  رد  دـش  شزورما  زامن  لوغـشم  هک  تسا  نیا  لودـع  زاوج  دراوم  زا  رگید  دروم  هدـش . )  ءاضق  زامن  لخاد 

دناوخب و ءاضق  زامن  دنک و  لودع  هکنیا  تقو  تعـسو  لودع و  لحم  ءاقب  تروص  رد  تسا  بحتـسم  اجنیا  رد  تسه  شندرگ  رب  یئاضق 
لودـع ندوب  بحتـسم  اجنیا  رد  هک  دوش  توف  شا  هیموی  تلیـضف  تقو  لودـع  نیا  رثا  رد  هک  نآ  رگم  دزادرپب  دوخ  هیموی  زامن  هب  سپس 

رد هک  تسا  بحتـسم  زامن  هب  بجاو  زامن  زا  ندرک  لودـع  رگید  دروم  تسین .  توق  زا  یلاخ  شندوبن  بحتـسم  هکلب  تسا  لمءات  لحم 
رگید يا  هروـس  نآ  ياـجب  هدرک و  شوـمارف  ار  هعمج  هروـس  تئارق  هک  یـسک  يارب  تسا  هعمج  رهظ  زاـمن  رد  یکی  تـسا  زئاـج  اـج  ود 
یئاج مود  عضوم  دنادرگرب و  هلفان  هب  ار  دوخ  تین  دناوت  یم  دـشاب  هدرک  زواجت  مه  فصن  زا  ای  هدیـسر و  هروس  نآ  فصن  هب  هدـناوخ و 
مامت ار  شزامن  رگا  هک  دـشاب  نارگن  انعم  نیا  زا  وا  دوش و  اپرب  یتعامج  زاـمن  نیب  رد  دـشاب و  بجاو  زاـمن  لوغـشم  راذـگزامن  هک  تسا 

تعامجب دهدب و  مالـس  یتعکر  ود  رد  دنادرگرب و  هلفان  هب  بجاو  زامن  زا  ار  دوخ  تین  دناوت  یم  یعـضو  نینچ  رد  دسرن  تعامجب  دـنک 
زامن زا  لودع  هلءاسم 13 -  تسین . )  زئاج  نآ  زا  لودع  دـشاب  هدیـسر  موس  تعکر  عوکرب  هدرک  رواجت  تعکر  ود  زا  رگا  اما  و   ) دـسرب

ياهزامن دـننام  يزامن  هک  دـنچره  تسین  زئاج  رگید  یبحتـسم  زامن  هب  یبحتـسم  زامن  زا  هکنانچمه  تسین  زئاج  بجاو  زامن  هب  یبحتـسم 
تین هب  یـصخش  رگا  نیاربانب  دنک .  لودع  ءادا  زامن  هب  ءاضق  زامن  زا  هک  تسین  زئاج  نینچمه  دشاب و  رخءات  مدـقت و  تقو  ياراد  بجاو 
زامن دـنک  مامت  ار  ءاضق  زاـمن  دـهاوخب  رگا  هدـش  گـنت  شزورما  زاـمن  تقو  هک  دـیآ  شداـی  هب  زاـمن  نیب  رد  دوش و  زاـمن  لـخاد  ءاـضق 

دـناوخب و ار  شزورما  زامن  هدومن و  عطق  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دـهد  لودـع  زورما  زاـمن  هب  ار  دوخ  تین  دـناوت  یمن  دوش  یم  ءاـضق  شزورما 
لودع هک  هلئـسم  نیا  سکع  فالخب  مود  زامن  هب  دنک  لودع  لوا  زامن  زا  رـصع  رهظ و  دننام  مه  لابند  زامن  ود  رد  تسین  زئاج  نینچمه 

هک دیمهف  زامن  نیب  رد  دش و  زامن  رد  لخاد  رهظ  تین  هب  هدناوخن و  ار  رهظ  هدرک  یم  لایخ  رگا  سپ  تسا  زئاج  لوا  زامن  هب  مود  زامن  زا 
شلوا زامن  هک  تسین  دیعب  دنک  لودع  تسین  زئاج  لودع  هک  یئاج  رد  رگا  دنادرگرب و  رـصع  هب  ار  دوخ  تین  دناوت  یمن  هدناوخ  ار  رهظ 

هب هک  يزامن  هروسو  دمح  ندناوخ  لاح  رد  رگا  نیاربانب  دشاب و  هدشن  نکر  رد  لخاد  هک  یطرـشب  دشاب  حیحـص  هدرک  لودع  نآ  زا  هک 
هظحل نیبو  لایخ  نآ  نیب  رد   ) هروس ودمح  تایآ  زا  هچنآ  هدناوخن  ار  رهظ  هک  دوش  هجوتم  دعب  دنک  لودع  رصعب  هدرک  عورـش  رهظ  تین 

رد الثم  رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  حیحـص  شرهظ  زامن  دنک و  یم  تئارق  رهظ  ناونعب  هرابود  هدرک  تئارق  رـصع ) ناونعب  دش  هجوتم  هکیا 
حیحـص شزامن  هدـناوخن  ار  لوا  تعکر  ود  هک  دـیمهف  زامن  نیب  رد  دـعب  تفگ  مارحالا  ةریبکت  بش  هلفان  زاـمن  یمود  تین  هب  بش  زاـمن 

رما ندوب  مود  ندوب و  لوا  نوچ  درادن  لودع  هب  مه  یجایتحا  تسین و  لودع  باب  زا  نیا  دوش و  یم  باسح  لوا  یتعکر  ود  ارهق  تسا و 
 . تسا عقاو  رادم  رئاد  هلکب  تسین  يدصق 

مارحالا ةریبکت  رد  راتفگ 

نابز رد  هک  یترابع  ای  ترابع و  نیا  ریغ  نتفگ  و  ربکا ) هللا  زا ( : تسا  ترابع  نآ  ظفل  دـنیوگ و  یم  زین  حاتتفا  هریبکت  ار  مارحـالا  ةریبکت 
زامن نکر  زامن  ءادـتبا  رد  ربکا ) هللا  نتفگ (  تسین و  یفاک  رگید  ياـهنابز  هب  یبرع  زا  شا  همجرت  تسین  یفاـک  دـشاب  نآ  فدارتم  برع 

ةریبـکت ناونعب  شنتفگ  راـب  کـی  زا  شیب  نینچمه  دوش و  یم  لـطاب  زاـمن  يوهـس  هچ  يدـمع و  هچ  نآ  نتفگن  اـب  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا 
رگید رابکی  تین  نیمهب  سپـس  و  ربکا ) هللا  دـیوگب ( : مارحالا  ةریبکت  تین  هب  راـب  کـی  رگا  نیارباـنب  دزاـس .  یم  لـطاب  ار  زاـمن  مارحـالا 

هللا دیوگب ( : مارحالا  ةریبکت  دصقب  موس  راب  يارب  دـیاب  مرجال  هدـش )  لطاب  ةریبکت  ود  ره  تقیقح  رد  ینعی  تسا (  لطاب  شزامن  دـیوگب 
رد فلکم  هک  تسا  بجاو  و  ربکا ) هللا  دـیوگب ( : مارحالا  ةریبکت  دـصقب  مجنپ  تبون  يارب  دـیاب  دـنک  لطاب  رارکت  اب  زین  ار  نآ  رگا  ربکا )

دشاب ادمع  هچ  دنک  كرت  ار  ربکا  هللا  نتفگ  لاح  رد  مایق  رگا  سپ  دشاب  ءانحنا ) نودب  و   ) میقتسم هداتسیا و  هفیرـش  هملک  نیا  نتفگ  لاح 
هدوب هداتسیا  الماک  هک  تفگ  یتقو  ار  ریبکت  هک  دنک  نیقی  ات  دشاب  هداتسیا  زین  نآ  نتفگ  زا  لبق  دیاب  هکلب  تسا  لطاب  شزامن  اوهس  هچ  و 
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زا لبق  هک  تسا  نآ  راوازس  هکلب  تسین  دنک  یم  كرد  عوکر  ریغ  عوکر و  رد  ار  ماما  هک  ینومءام  ماما و  نیب  یقرف  چیه  هلئسم  نیا  رد  و 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدـش و  عقاو  لماک  مایق  لاح  رد  شمارحـالا  ةریبکت  دـنک  نیقی  اـت  دتـسیا  هب  يا  هظحل  مارحـالا  ةریبکت  نتفگ 
یم لطاب  ار  زامن  نآ  يوهـس  يدـمع و  كرت  هک  تسا  مایق  دوخ  دـننام  زین  ماـیق )  لاـح  رد  ندرکن  تکرح  شمارآ و  رارقتـسا (  میئوگب 

زامن هک  يراک  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  هتشادن  مارآ  رارقتسا و  اوهـس  نکل  دشاب  هداتـسیا  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  لاح  رد  رگا  سپ  دنک 
نآ طایتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  دـیوگب و  رارقتـسا  لاح  رد  ار  ةریبکت  هرابود  و  دـنکب ) هلبق  هب  تشپ  ـالثم  دـهدب (  ماـجنا  دنکـش  یم  ار 

بجاو طایتحا  هلءاسم 1 -  دـناوخب .  رارقتـسا  اب  رگید  يزامن  هرابود  دـنک و  مامت  ار  هدرک  زاغآ  يا  هریبکت  نینچ  اب  هک  يزاـمن  هک  تسا 
ندرک لصو  اما  دوشن و  فذـح  هللا  هزمه  ات  دـنکن  لـصو  دـناوخ  یم  نآ  زا  لـبق  هک  یئاـعد  هب  ار  ربکا ) هللا  هفیرـش (  هملک  هک  تسا  نآ 
تسا نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  یلو  تسا  زئاج  ارهاظ  نآ  شیپ  يادص  راهظا  هللا و  مسب  ای  ةذاعتـسا و  هب  هلمج  نیا  رخآ  رد  ءار ) فرح ( 

 ) فرح هلالج و  مسا  رد  مال )  فرج (  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکنانچمه  دـنک  كرت  لبقامب  لصو  دـننام  زین  ار  لـصو  نیا  هک 
بحتسم هلءاسم 2 -  تسا .  يوقا  رظنب  میخفت  كرت  زاوج  هکنیا  وگ  دنک ) ءادا  تشرد  ار  نآ  ینعی   ) دنک میخفت  ار  ربکا ) هملک (  رد  ءار )

ةریبکت شـش  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  زا  لبق  ای  هک  وحن  نیا  هب  دوش  ریبکت  تفه  اعمج  هک  مارحالا  ةریبکت  ریبکت و  شـش  ندرک  داـیز  تسا 
دـیوگب و ار  یبابحتـسا  ةریبکت  شـش  لوا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دـنک و  میـسقت  دـعب  لبق و  نیب  ای  نآ و  زا  دـعب  ای  دـیوگب و 

کلملا تنا  مهللا  درادب ( : هضرع  سپـس  دیوگب و  مه  رـس  تشپ  ریبکت  هس  لوا  هک  تسا  نآ  رتهب  دـهد و  رارق  مارحالا  ةریبکت  ار  یمتفه 
دیوگب و رگید  هریبکت  ود  هاگنآ  ( 3  ( ) تنا الا  بونذلا  رفغیال  هنا  یبنذ  یلرفغاف  یـسفن  تملظ  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  نیبملا ال  قحلا 

کیلا الا  کنم  ءاجلمال  تیدـه  نم  يدـهملا  کـیلا و  سیل  رـشلا  کیدـی و  یف  ریخلا  کیدعـس و  کـیبل و  درادـب ( : هضرع  شلاـبند  هب 
تهجو هک ( :  درادـب  راهظا  دـیوگب و  رگید  ریبکت  کـی  سپـس  ( 4  ( . ) تیبلا بر  کناحبـس  تیلاعت  تکراـبت و  کـینانح  کـناحبس و 
یتامم يایحم و  یکسن و  یتولص و  نا  نیکرشملا  نم  انا  ام  املسم و  افینح  ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  ضرالا  تاوامـسلا و  رطف  يذلل  یهجو 
ندناوخ هب  ندرک  عورـش  زا  لبق  هتفگ  ار  مارحالا  ةریبکت  هاگنآ  ( 5  ( . ) نیملـسملا نم  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرـشال  نیملاعلا  بر  هللا 
يادصب ار  مارحالا  ةریبکت  هکنیا  تعامج  ماما  يارب  تسا  بحتـسم  هلءاسم 3 -  میجرلا )  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  دیوگب ( : هروس  دـمح و 
بحتسم هلءاسم 4 -  دیوگب .  هتسهآ  ار  رگید  ریبکت  شش  تسا  بحتسم  هکنانچمه  دنونشب  ارنآ  شرـس  تشپ  دارفا  هکیروطب  دیوگب  دنلب 

دنلب هب  عورـش  لاح  رد  ینعی  دنک  دنلب  تروص  ربارب  ات  لقادح  ای  دـنلب و  اهـشوگ  ربارب  ات  ار  اه  تسد  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  لاح  رد  تسا 
شوگ ربارب  زا  اهتـسد  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک و  مامت  ار  ریبکت  تسد  ندرب  الاب  ندـش  مامت  اب  دـنک و  ربکا  هللا  نتفگب  عورـش  اهتـسد  ندرک 

تفگ و ریبکت  مایق  لاح  رد  رگا  و  هلءاسم 5 -  دریگ .  رارق  هلبقب  ور  تسد  فک  دشاب و  هتسب  تسد  ناتـشگنا  لاح  نیا  رد  دنکن و  زواجت 
ریبکت هکنیا  رب  دراذـگ  یم  ار  انب  عوکر  زا  لـبق  هروس و  زا  دـعب  ریبکت  اـی  دوب و  زاـمن  حاـتتفا  ریبکت  تفگ  هکیریبکت  هکنیا  رد  درک  کـش 

 . هدوب حاتتفا 

مایق هب  طوبرم  لئاسم 

عوکر هک  انعم  نیا  هب  تسا  عوکر  رد  نکر  نینچمه  تسا و  تین  اب  نراـقم  دوخ  نآ  هک  تسا  مارحـالا  ةریبکت  رد  نکر  ماـیق  هلءاسم 1 - 
ای ادـمع و  یـسک  رگا  نیاربانب  عوکر .  هب  لصتم  مایق  هب  دـننک  یم  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  نامه  مایق  نیا  ددرگ و  زاغآ  ماـیق  لاـح  زا  دـیاب 

دزیخرب دعب  دیوگب  مارحالا  ةریبکت  تسا  هتـسشن  هک  یلاح  رد  الثم  هک  نیاب  دیامنن  تیاعر  ار  نآ  دنک و  مایقب  لالخا  اج  ود  نیا  رد  اوهس 
دوش یم  ریزارـس  هدجـس  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ای  دناوخب و  هتـسشن  اوهـس  رذع  نودـب  ار  مامت  تعکر  کی  ای  دـناوخب و  هروس  دـمح و  و 

ماجنا روظنم  هب  دـیایب و  شدای  عوکر  دـح  هب  ندیـسر  زا  لبق  ای  ددرگرب و  عوکرب  یگدـیمخ  لاح  نامه  اـب  هدرکن  عوکر  هک  دوش  هجوتم 
لطاب شزامن  دشاب  هدرک  نینچ  اوهـس  هک  دنچره  دورب  عوکرب  یـسوق  تلاح  زا  تماقتـسا و  تلاح  هب  هن  یـسوق  تلاحب  امادتـسیاب  عوکر 
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رد زج  نآ  ناصقن  اب  زاـمن  تسین و  نکر  نکل  تسا  بجاو  هک  دـنچره  عوکر  زا  لـبق  مارحـالا و  ةریبکت  لاـح  ریغ  رد  ماـیق  اـما  و  تسا . 
دزیخرب دیایب و  شدای  دعب  دناوخب و  هتـسشن  نک و  شومارف  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تئارق  لاح  رد  مایق  دننام  دوش  یمن  لطاب  دمع  تروص 

تساخرب و دناوخب  دهشت  دنیشنب و  تساوخ  یم  هک  نیا  لثم  دنک  یمن  لطاب  ار  زامن  مایق  يوهس  يدایز  نینچمه  تسا و  حیحـص  شزامن 
دیامنب ار  تماقتـسا  لادـتعا و  تیاعر  مایق  لاح  رد  تسا  بجاو  ناـکما  تروص  رد  هلءاسم 2 -  تسـشن .  دش و  دوخ  هابتـشا  هجوتم  دعب 

جک دوخ  فرط  ود  زا  یکی  هب  ای  داتسیا  ینحنم  یلو  دتسیاب  میقتـسم  دناوت  یم  رگا  سپ  شدوخ  لاح  هب  بسانم  تماقتـسا  لادتعا و  هتبلا 
ار ندرگ  یتح  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رت  کیدزن  هکلب  تسا  لطاب  شزامن  هداتسیان  تسرد  وا  هک  دیوگب  فرع  هک  يروط  هب  دش 

يزیچ هب  دنک  باجیا  یترورض  هکنیا  ندب  مایق  لاح  رد  تسین  زئاج  زین  تسا و  يوقا  نتخادنا  ریزبرـس  زاوج  هک  دنچره  دریگب  تسار  زین 
دناوت یم  رگا  دیامن و  هیکت  ناسنا  ریغب  ای  رگید و  یناسنا  هب  دناوت  یم  رارطضا  لاح  رد  هلب  دنک .  هیکت  نآ )  لاثما  نوتـس و  اصع و  دننام  )

نیب هک  تسا  ربتعم  تمایق  رد  هلءاسم 3 -  تسین .  زئاج  شندناوخ  زامن  ءاکتا  نودب  هتسشن و  دناوخب  زامن  هداتـسیا  يزیچب  ندرک  هیکت  اب 
ار اپ  ود  نیب  هک  تسا  نآ  يوقا  هکلب  هدش  جراخ  مایق  لاح  زا  وا  دنیوگن  فرع  لها  هک  يروطب  دنکن  داشگ  لومعم  دـح  زا  شیب  ار  اپ  ود 
ار ندـب  ینیگنـس  هک  تسین  بجاو  مایق  لاح  رد  هلءاسم 4 -  دنادب .  هداتـسیا  ار  وا  فرع  هک  دـنچره  دراذـگن  داشگ  فراعتمریغ  وحن  هب 

يور رب  اـی  اـپ و  کـی  يور  تسین  زئاـج  يوقارباـنب و  تسا  بجاو  اـپ  ود  يور  رب  نداتـسیا  هلب  دـنروآ .  دراو  اـپ  ود  ره  رب  يواـسم  روـطب 
روطب هن  هیکت و  اـب  هن  هیکت و  نودـب  هن  تسین  نداتـسیارب  رداـق  الـصا  فلکم  رگا  هلءاسم 5 -  دتـسیا .  هب  اهاپ  هنـشاپ  ای  اپ و  ود  ناتـشگنا 
ربتعم دناوخب و  زامن  هتـسشن  دیاب  درادـن  یئاناوت  نآ  يرارطـضا  یتح  مایق  عاونا  زا  عون  چـیهب  هصالخ  اهاپ و  نتفرگ  داشگ  اب  هن  هدـیمخ و 

دوش و مخ  یفرطب  ای  دنک و  هیکت  يزیچب  تسین  زئاج  نکمت  نتـشاد  اب  سپ  دشاب  کمک  هیکت و  نودب  میقتـسم و  روطب  نتـسشن  هک  تسا 
دننام دناوخ  یم  زامن  تسار  هناش  رب  هدیباوخ  درادن  یئاناوت  نتـسشن  عاونا  زا  عون  چیهب  فلکم  رگا  تسا و  زئاج  رارطـضا  تروص  رد  اما 
زجاع زین  نیا  زا  رگا  دناوخب و  زامن  دـباوخب و  پچ  هناش  رب  درادـن  زینار  ندـناوخ  زامن  روطنیا  زا  نکمت  رگا  ندـش و  نفد  لاح  رد  ناسنا 
زامن هداتـسیا  دـناوت  یم  رگا  هلءاـسم 6 -  دـنناباوخ .  یم  ار  وا  راـضتحا  لاـح  رد  هک  یتلاـح  نآ  هب  ینعی  دـناوخب  هدـیباوخ  تشپ  هب  تسا 

الـصا رگا  دنک و  عوکر  هتـسشن  لاح  رد  دنیـشنب و  عوکر  يارب  دناوخب و  هداتـسیا  دیاب  تسا  زجاع  هداتـسیا  ندرک  عوکر  زا  یلو  دـناوخب 
دـنک و هراشا  هدجـس  عوکر و  ياربو  دـناوخب  زامن  هداتـسیا  تسین  هتـسشن  لاح  رد  یتح  نآ  بتارم  زا  یـضعب  دوجـس و  عوکر و  رب  رداق 

کیدزن مه  نیا  زا  هکلب  دشاب  هتسشن  لاح  رد  دوجس  يارب  شا  هراشا  هک  تسا  نآ  دنیشنب  دناوت  یم  هک  یسک  يارب  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
تسا زجاع  تاعکر  همه  رد  نداتسیازا  رگا  هلءاسم 7 -  دراذگب .  یناشیپ  رب  درادرب و  ار  زامن  رهم  دناوت  یمرگا  هکتـسا  نآ  طایتحا  هب  رت 

رگا دناوخب و  هتسشن  هاگنآ  دوش  زجاع  هکینامز  ات  دناوخب  هداتسیا  ار  زامن  تسا  بجاو  تسین  زجاع  اه  نآ  زا  یـضعب  رد  نداتـسیا  زا  یلو 
 . ( دنیشنبار مراهچ  دتسیا و  هب  ار  موس  دنیشنب و  ار  مود  دتسیا و  هب  ار  لوا  تعکر  الثم  دناوخب و  هداتسیا  ار  هیقب  دتـسیا  هب  تسناوت  اددجم 
مارآ ینعی  دشاب  هتشاد  رارقتـسا  ندب  تسا  بجاو  دهـشت  هدجـس و  عوکر و  لیبق  زا  بجاو  زامن  لاعفا  ریاس  تمایق و  لاح  رد  هلءاسم 8 - 
دیاب دریگ  یم  مارآ  شندب  دناوخب  هتسشن  رگا  دزرل و  یم  دناوخب  هداتسیا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  رارقتسا  زا  زجاع  یسک  رگا  سپ  دشاب 
ینعی دنک  تیاعر  عوکر  زا  نتـشادرب  رـس  عوکر و  رکذ  عوکر و  رد  ار  انعم  نیمه  درادب و  مدقم  ندناوخ  هتـسشن  رب  ار  شزرل  اب  نداتـسیا 

 . دشاب هتشاد  رارقتسا  هتسشن  لاح  رد  هک  دنچره  دناوخن  زامن  هتسشن  دهد و  ماجنا  ندب  شزرل  اب  ار  اهنیا  همه 

رکذ تئارق و  لئاسم  هرابرد  راتفگ 

رد هتبلا  دـناوخب  دـمح  رـس  تشپ  لـماک  هروس  کـی  سپـس  دـمح و  هروس  هکنیا  بجاو  ياـهزامن  زا  مود  لوا و  تعکر  رد  تسا  بجاو 
زا نآ  لاثما  دزد و  هدنرد و  نمـشد و  زا  سرت  ای  تقو و  یگنت  رطاخب  هک  دوش  یم  هاگ  هکلب  دناوخن  ار  هروس  دناوت  یم  لاوحا  زا  یـضعب 
اما و  دناوخب .  هرابود  ار  زامن  دیاب  دناوخب  دمح  زا  لبق  ار  هروس  ادمع  رگا  تسا و  بجاو  نآ  كرت  تسه  نیب  رد  یترورـض  هک  يدراوم 
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زا دـعب  رگا  دـناوخب و  ار  هروس  دـمح و  دـیاب  دوش  دوخ  هابتـشا  هجوتم  دـمح  ندـناوخ  زا  لـبق  عوـکر و  زا  لـبق  هدرک و  نینچ  اوهـس  رگا 
دمح ندـناوخ  بجاو  زامن  دـننام  زین  یبحتـسم  ياهزامنرد  هلءاسم 2 -  دـناوخ .  یم  هراـبود  ار  هروس  اـهنت  دوشب  هجوتم  دـمح  ندـناوخ 

بجاو یبتـسم  ياهزامن  زا  کیچیه  رد  هروس  اما  تسین و  حیحـص  یبحتـسم  زامن  نآ  ندناوخ  نودب  هک  انعم  نیا  هب  بوجو  تسا  بجاو 
رد هک  یئاه  هلفان  رد  هلب  دـشاب .  هدـش  بجاو  نآ  لاـثما  رذـن و  نوچ  یـضراعب  دـنچره  تسا )  حیحـص  زاـمنزین  نآ  نودـب  ینعی   ) تسین

ربتعم روتـسد  نآ  هب  ندومن  لمع  هلفان و  نآ  ققحت  رد  هروس  نآ  ندناوخ  هدش  دراو  صوصخم  يا  هروس  عرـش  رد  اهنآ  ندـناوخ  تیفیک 
هک دوش  هدیمهف  نینچ  عرـش  هیحان  زا  هک  نآ  رگم  تسا )  هدناوخن  ار  صوصخم  زامن  نآ  دـناوخن  ار  نیعم  هروس  نآ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  )

نیا بجاو  ياهزامن  رد  تسا  زئاج  هلءاسم 3 -  نآ .  تحص  تیعورـشم و  لصا  رد  هن  تسا  زامن  نآ  لامک  رد  طرـش  هروس  نآ  ندناوخ 
ياـهزامن رد  دراد و  تهارک  بجاو  ياـهزامن  رد  لـمع  نیا  تسه  هک  يزیچ  دـنک  تئارق  هروس  کـی  زا  شیب  تعکر  ره  رد  فلکم  هک 

ینالوط ياه  هروس  ندـناوخ  تسین  زئاج  هلءاسم 4 -  تسا .  بجا  ياهزامن  رد  نآ  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  درادـن و  یتهارک  یبحتـسم 
مه لاکـشا  یب  نآ  نالطب  هک  دـنچره  تسا  لطاب  شزامن  دـنک  نینچ  ادـمع  رگا  ددرگ و  توف  بجاو  زامن  تقو  هک  دوش  یم  ثعاب  هک 

هروس تئارق  هزادنا  هب  تقو  هک  یتروص  رد  دش  تقو  یگنت  هجوتم  دـعب  هدومن  عورـش  يا  هروس  نینچ  ندـناوخب  اوهـس  رگا  اما  و  تسین . 
ندش مامت  زا  دعب  رگا  اما  دناوخب و  کچوک  يا  هروس  هدومن  رظن  فرص  هروس  نآ  ندرک  مامت  زا  دیاب  دشاب  هتـشاد  تعـسو  کچوک  يا 
راهچ زا  یکی  بجاو  ياهزامن  رد  تسین  زئاج  نینچمهو  تسا  حیحـص  دـنک و  یم  مامت  ار  شزامن  دـش  هجوتم  تقو  ندـش  مامت  هروس و 
دینش زامن  رد  وا  دناوخ و  يرگید  ای  دیسر و  هدجس  هیآ  هب  دناوخ و  یـشومارف  يورزا  رگا  سپ  دناوخب  دراد  بجاو  هدجـس  هک  يا  هروس 

دـهد و ماجنا  ار  شا  هدجـس  زامن  ندـش  مامت  زا  دـعب  هدومن  هدجـس  هب  يا  هراشا  نآ  هدجـس  ماجنا  روظنم  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 
يوقا رگید  يا  هروس  ندناوخب  جایتحا  ندوبن  هروس و  نآ  هب  ندرک  ءافتکا  زاوج  زین  زامن و  لاح  رد  هراشا  نامهب  ءافتکا  زاوج  هک  دنچره 
تـسا بجاو  زاـمن  رد  نآ  ندـناوخ  هجیتـن  رد  تسا  ینآرق  ياـه  هروس  زا  هروس  ره  ءزج  میحرلا )  نمحرلا  هللا  مسب  هلءاسم 5 ( -  تسا . 

هروس یحضلاو و  هروس  نینچمه  تسا و  هروس  کی  فالیا  هروس  شلابند  لیف و  هروس  هلءاسم 6 -  درادن .  هللا  مسب  هک  تئارب  هروس  رگم 
مـسب اب  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  یبیترت  هب  ار  ود  ره  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  تعکر  کی  رد  اـهنیا  زا  یکی  ندـناوخ  نیارباـنب  حرـشن  ملا 

هللا مسب  هک  دـنک  نیعم  تسا  بجاو  هروس  هللا  مسب  ندـناوخ  رد  عورـش  ماگنه  هلءاسم 7 -  دوش .  هدـناوخ  دراد  رارق  ودـنآ  نیب  هک  یهللا 
هب هرابود  ار  هللا  مسب  تسا  بجاو  دـناوخب  رگید  يا  هروس  هک  دـش  نیا  شدـصق  سپـسو  درک  نیعم  رگا  لاح  دـناوخ  یم  ار  هروس  مادـک 

دوب مادـک  هروس  نآ  هک  درک  شمارف  نکل  تفگ  يا  هروس  تین  هب  ار  هللا  مسب  رگا  دـنک و  رارکت  دـناوخب  دـهاوخ  یم  هک  يا  هروـس  تین 
نکل دناوخب  نیعم  يا  هروس  دوب  هدرک  دصق  زامن  لوا  زا  رگا  دناوخب و  دـنکیم  نیعم  هک  يا  هروس  تین  هب  ار  هللا  مسب  هرابود  تسا  بجاو 

هک نامه  دناوخ  رگید  يا  هروس  هعفد  نیا  نکل  دـناوخب  ار  هروس  نالف  هراومه  هک  هدوب  نیا  شتداع  ای  دـناوخ و  رگید  يا  هروس  اهابتـشا 
لودـع رگید  يا  هروس  هب  يا  هروس  زا  رایتخا  لاح  رد  هک  نیا  تسا  زئاـج  هلءاسم 8 -  تسین .  بجاو  هروس  هداعا  تسا و  یفاک  هدـناوخ 

اماو تسا  دحج  دیحوت و  ریغ  ياه  هروس  صوصخم  مکح  نیا  زاب  دشاب و  هدـناوخن  فصن  ات  ار  لوا  هروس  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  دـنک 
رد تسا  زئاج  دشاب .  هدیـسرن  مه  فصن  هب  هک  دنچره  دنک  لودـع  رگید  يا  هروس  هب  تسین  زئاج  هدرک  عورـش  ار  هروس  ود  نیا  زا  یکی 

عورش یشومارف  يور  زا  هک  یئاج  رد  هعمج  زامن  رد  نینچمه  دنک و  لودع  نیقفانم  ایو  هعمج  هروس  هب  هروس  ود  نیا  زا  یکی  هعمج  رهظ 
هلءاسم دناوخب .  نیقفانم  ای  هعمج و  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دناوت  یم  هدیسرن  نآ  هفصن  هب  هک  مادام  هدرک  صالخا  ای  دیحوت و  ندناوخب 

شندناوخ دـنلب  هک  ود  نآ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیآ  رگم  دوش  هدـناوخ  هتـسهآ  هروس  ودـمح  تسا  بجاو  رـصع  رهظ و  زامن  رد   - 9
ادمع هک  یـسک  دنناوخب و  دنلب  زامن  لوا  تعکر  ود  ردار  ءاشع  برغم و  زامن  هروس  دـمح و  هک  تسا  بجاو  نادرم  رب  تسا و  بحتـسم 

رد دناد  یمن  هکیـسک  ینعی  مکح  لصا  هب  لهاج  نینچمه  دـماع و  ریغ  قلطم  هکلب  راک و  شومارف  تسا و  لطاب  شزامن  دـنک  نآ  سکع 
حیحص شزامن  روذعم و  دناوخب  هتـسهآ  دنلب  ياجب  دنلب و  هتـسهآ  ياجب  رگا  درادن  زین  دوخ  لهج  هب  هجوت  تسه و  یتافخا  رهج و  زامن 
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يرهج اهزامن  زا  یضعب  رد  تئارق  دناد  یم  الامجا  هک  یسک  اما  و  دوش .  دوخ  هابتـشا  هجوتم  زامن  نیب  رد  هک  دنچره  درادن  هداعا  تسا و 
تسا مکح  لصا  هب  لهاج  هک  یسک  زین  هدرک و  شومارف  ای  دناد و  یمن  ار  ود  نآ  کی  کی  لحم  یلو  تسا  هتـسهآ  رگید  یـضعب  رد  و 

اب رگا  هتبلا   ) تسا وا  زامن  تحص  يوقا  هک  دنچره  دناوخب  ون  زا  ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دراد  دنک  لاوئس  دیاب  هک  نیا  هب  هجوت  یلو 
ای تسه و  تاـفخا  رهجب و  یهلا  یفیلکت  دـناد  یم  هک  یـسک  نوچ  دـشاب ) هتـشاد  روصت  دارفا  هنوـگ  نیا  رد  تبرق  دـصق  یهجوـت  نینچ 

نانز اما  و  دروایب .  تبرق  دصق  هب  ار  لمع  دـنااوت  یم  هنوگچ  دـنک  یم  هحماسم  فیلکت  زا  لاوئـس  رد  لاح  نیع  رد  دـشاب و  تسا  نکمم 
یتروص رد  هیرهج  ياهزامن  رد  هکلب  دنناوخ  یم  هتـسهآ  زین  يرهج  ياهزامن  رد  هکلب  تسین  بجاو  نانآ  رب  يزامن  چـیه  ندـناوخ  دـنلب 

یم ار  نانآ  يادص  یمرحمان  رگا  اما  هتـسهآ و  ای  دـنناوخب و  دـنلب  يادـص  اب  هکنیا  رد  دـنریخم  دونـش  یمن  ار  نانآ  يادـص  یمرحمان  هک 
هب تسا  بجاو  زین  نانز  يارب  دنناوخب و  هتسهآ  تسا  بجاو  نادرم  يارب  هک  یئاهزامن  رد  هکنانچمه  دنناوخب  هتـسهآ  تسا  بجاو  دونش 
رد تسا  بحتـسم  نادرم  يارب  هلءاسم 10 -  دنروذعم .  زین  نانز  دـنروذعم  روتـسد  نیا  زا  فلخت  رد  نادرم  هک  اجره  دـنناوخب و  تافخا 

دنناوخب دـنلب  يادـص  اب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هلمج  هک  نیا  دوش  یم  هدـناوخ  هتـسهآ  اهنآ  رد  هروس  دـمح و  هک  رـصع  رهظ و  زامن 
كرت نآ  ندناوخ  هتـسهآ  هب  طایتحا  نکلو  دنناوخب  دنلب  هعمج  زور  رد  ار  هروس  دـمح و  همه  هک  تسا  بحتـسم  نانآ  يارب  هک  نانچمه 

ندینـشن ندینـش و  هن  تسا  نآ  روهظ  توص و  هرهوج  يافخ  زامن  رد  ندـناوخ  دـنلب  ندـناوخ و  هتـسهآ  رد  راـیعم  هلءاـسم 11 -  دوشن . 
رد دروایب و  باسحب  دنلب  دونشب  ار  وا  هتـسهآ  يادص  رگا  تافخا و  دیوگب  دونـشن  ار  وا  هتـسهآ  يادص  رگا  ات  تسوا (  رانک  رد  هکیـسک 

دناوخب هتـسهآ  ردق  نآ  ندناوخ  هتـسهآ  رد  تسین  زئاج  هک  نانچمه  تسین  زئاج  دیآ  باسح  هب  هک  يدح  رد  يور  هدایز  ندـناوخ  دـنلب 
يادص ای  یفرح و  رد  ادمع  رگا  سپ  دشاب  حیحـص  وحنب  تئارق  هک  تسا  بجاو  هلءاسم 12 -  دونـشن .  عنام  دوبن  اب  یتح  مه  شدوخ  هک 
تـسا بجاو  دـناد  یمن  ار  شا  هروس  دـمح و  تئارق  هک  یـسک  تسا و  لطاب  شزامن  دـنک  لالخ  نآ  لاـثما  اـی  يدـیدشت  اـی  يا و  هملک 
دیوگب برع  ینعی  ناسل  لها  هک  يروطب  دـنک  ءادا  شدوخ  جرخم  زا  ار  یفرح  ره  هک  تسا  نیا  تئارق  ندوب  حیحـص  رد  رایعم  دزومایب . 

دینـش ار  نآ  نابز  برع  رگا  هک  دنک  ءادا  يروط  ار  نیلاض  هملک  الثم  رگید -  فورح  هن  دوب  فرح  نالف  دروآ  نابزب  يو  هک  یفرح  نیا 
تیاعر تئارق  ندوب  حیحص  رایعم  نینچمه  و  ار . - ءاج  ای  لاذ و  ای  ءاز و  فرح  هن  درک  تئارق  ار  داض ) فرح (  هملک  نیا  رد  يو  دیوگب 

 - یبارعا ریغ  هچ  یبارعا و  هچ  تاملک  رخآ  تانکـس  تاکرح و  زین  دراد و  تلاخد  هملک  لکـش  نامتخاس و  رد  هک  تسا  یئاـه  تکرح 
طسو لصو  هزمه  دیاب  هک  هچنآ  طایتحاربانب  دنک و  ءادا  دنا  هدرک  طبـض  تیبرع  ياملع  هچ  نآ  قبط  رب  ار  هملک  انعم  نیا  هب  یئاین -  ینعی 
دنناـم تسا  عطق  هزمه  هزمه ،  هک  هچنآ  دـنک و  فذـح  ار  اندـها ) رد (  هزمه  و  لا )  مـال ( )  فلا و  رد (  هزمه  دـننام  دوش  فذـح  هلمج 

شتیاعر دنراد  فورح  جراخم  رد  دیوجت  ياملع  هک  یئاه  ياهراک  هزیر  تقد و  نآ  اما  و  دـنک .  طقاس  ار  نآ  تمعنا )  هملک (  رد  هزمه 
ءالعتـسا و قیقرت و  میخفت و  توخر و  تدش و  دننام  دنا  هدرک  رکذ  فورح  تافـص  يارب  هک  یتایـصوصخ  هب  دسر  هچ  ات  تسین  بجاو 

فرح رد  ار  هملک  کی  رخآ  رد  تکرح  ياراد  فرح  ندـیبوک  ندرک و  نکاـس  ینعی  ریبک  ماـغدا  تاـعارم  تسین  مزـال  زین  نآ و  لاـثما 
ای و  مهیدـیا )  نیب  املعی  نتفگ (  و  مهیدـیا )  نیب  ام  ملعی  هلمج  رد  ام ) میم (  رد  ملعی )  میم (  ماغدا  دـننام  رگید  هملک  ءادـتبارد  شلئامم 

فرح ماغدا  و  مکقزری )   ) هلمج رد  فاک  فرح  رد  فاق  فرح  ماـغدا  دـننام  هملک  کـی  رد  ولو  شجرخملا  بیرق  فرح  رد  نآ  ماـغدا 
ود ماغدا  رد  اصوصخم  تسا  ریبک  ماـغدا  كرت  طاـیتحا  هکلب  راـنلا ) نع  زحز  نتفگ (  راـنلا و  نع  حزحز   ) هلمج رد  نیع  فرح  رد  ءاـح 

شدوخ هک  یفرح  ندـیبوک  دـننام  تسین  مزال  نآ  ماسقا  زا  یـضعب  تاعارم  مه  ریغـص  ماـغدا  رد  هکلب  رگیدـکی  هب  جرخملا  بیرق  فرح 
رد کـبر )  ءار (  رد  نم )  هملک (  رد  یلـصا  نکاـس  نون  ماـغدا  دـننام  نوـلمری )  دراوـم  رد   ) نآ جرخملا  بیرق  فرح  رد  تسه  نکاـس 
هک نآ  ببـس  ود  دـم و  فرح  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  دـنک و  تاعارم  ار  مزال  دـم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلب  کـبر . )  نم  هلمج ( 
 ) و فاـق )  و (  ۀـباد )  و (  یج ء ) هملک (  و  ءوـس ) هملک (  و  ءاـج ) هملک (  دـننام  دـشاب  هتفرگ  رارق  هملک  کـی  رد  تسا  نوکـس  هزمه و 

نیونت دنکن و  نوکـس  رب  لصو  تکرح و  رب  فقو  هک  تسا  نآ  طایتحا  زین  دراد و  رارق  ص )  هروس (  و  ق )  هروس (  لوا  رد  هک  ( ) ردـص
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نآ طایتحا  هلءاسم 14 -  دراد .  حیجرت  رظن  هب  اهنیا  زا  کی  چیه  موزل  مدع  هک  دـنچره  دـیامن  ماغدا  نولمری  فورح  رد  ار  هنکاس  نون  و 
تئارق قباطم  ار  هروس  دـمح و  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکنانچمه  دـنکن  فلخت  هناـگتفه  ياـه  تئارق  زا  هروس  دـمح و  تئارق  رد  هک  تسا 

 ( نیدلا موی  کلم  لثم (  تاملک  زا  یضعب  رد  فلخت  هک  دنچره  دنک  تئارق  نیملسم  تسد  رد  دوجوم  هفیرش  ياه  فحصم  رد  دوجوم 
هلءاسم تسین .  دیعب  دشابن  قباطم  دوجوم  فحـصم  اب  هک  دنچره  اه  تئارق  زا  یکی  هب  تئارق  زاوج  هکلب  درادـن  يررـض  دـحا ) اوفک  و ( 
تئارق هک  تسین  دیعب  دنک و  تئارق  نیدلا )  موی  کلم  تروص (  هب  ار  نیدـلا )  موی  کلام  هفیرـش ( :  هیآ  فلکم  هکنیا  تسا  زئاج   - 15

 ) هلمج رد  تسا و  رتهب  داص  اب  یلو  دناوخب  نیس  اب  مه  داص و  اب  مه  ار  طارـص ) هملک (  تسا  زاج  نینچمه  دشاب و  هتـشاد  ناحجر  یلوا 
همـض اب  نآ  ندناوخ  هک  تسین  دیعب  هزمح و  اب  مه  یکی  واو و  اب  یکی  نآ  نوکـسب  یکی  ءاف و  همـضب  یکی  تسا  هجو  راهچ  دحا ) اوفک 

اب ار  فورح  زا  یـضعب  ای  ددرگ و  یم  طلغب  شنابز  دنک و  ءادا  حیحـص  ار  تاملک  دناوت  یمن  هکیـسک  هلءاسم 16 -  دـشاب .  رتهب  وا  ءاف و 
دناوت یم  دـناد و  یم  هکنامه  درادـن  دریگب  دای  هک  نیا  تردـقو  () دـناوخ یم  هزمه  ار  نیع  فرح  ـالثم   ) دـناوخ یم  رگید  یفرح  جرخم 

هکیـسک تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  تعامج  هب  ندناوخ  هک  دنچره  دـنک  ءادـتقا  يرگید  هب  زامن  رد  تسین  بجاو  تسا و  یفاک  دـناوخب 
شیاهزامن ناکما  تروص  رد  تسا  بجاو  درکن  رگا  دزومایب و  ارنآ  حیحـص  دنک و  تسرد  ار  دوخ  هروس  دـمح و  هکنیا  رب  دراد  تردـق 

هک نیا  نیب  تسا  ریخم  یتعکر  راـهچ  یتـعکر و  هس  ياـهزامن  مراـهچ  موس و  تعکر  ود  رد  فلکم  هلءاسم 17 -  دـناوخب .  تعامجب  ار 
يارب تاحیبست  ندناوخ  ماما و  يارب  دمح  ندناوخ  هک  تسین  دیعب  دیوگب  هعبرا  تاحیبست  هک  نآ  ای  دناوخب و  ار  دمح  هکرابم  هروس  اهنت 
نینچ هعبرا  تاحیبست  ترابع  دنربارب و  تلیـضفودره  دـناوخ  یم  زامن  يدارف  هکیـسک  يارب  اما  و  دـشاب .  هتـشاد  يرتشیب  تلیـضف  مومءام 
یفاک نآ  راب  کی  نتفگ  دیوگب و  تیبرع  هب  ار  راکذا  نیا  هک  تسا  بجاو  و  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  دـمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبـس  تسا ( : 
بجاو طایتحاربانب  دـنک .  هفاضا  ار  رافغتـسا  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  تبون  هس  نآ  رارکت  یلو  تسا 

ار موس  تعکر  رگا  هک  تسین  بجاو  دـناوخب و  هتـسهآ  ار  نآ  مسب ا . . .  یتح  دـمح و  هروس  ای  راکذا و  مراهچ  موس و  تعکر  رد  تسا 
رگا هلءاسم 18 -  دنک .  سکعلاب  ای  دیوگب و  رکذ  مراهچ  رد  دمح و  موس  رد  دناوت  یم  هکلب  دناوخب  دمح  زین  ار  مراهچ  دـناوخ و  دـمح 

تشادن نآ  ندناوخب  يزاکترا  یتح  يدصق  چیه  هکنیا  اب  تفرگ  تقبـس  شنابزب  دمح  هروس  یلو  دیوگب  عبرا  تاحیبست  تشاد  میمـصت 
درک تئارق  دصق  نآ  زا  سپ  دیوگب  تاحیبست  هک  دوب  هدرک  دصق  رگا  یلو  دناوخب  هرابود  دیاب  دـنکن و  ءافتکا  نآ  هب  هک  تسا  نآ  يوقا 

دـصق ار  هروس  ندـناوخ (  لوا  زا  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب  هدرک  نینچ  تلفغ  رد  زا  هک  یئاـج  رد  تسا  نینچمه  تسا و  نآ  تحـص  يوـقا 
نآ ماجنا  یتح  هداد  ماجنا  دصق  نودب  نوچ  تسین  حیحـص  میئوگب  هک  تسا  نآ  يوقا  تروص  نیا  رد  هک  ار  رکذ  نتفگ  هن  دشاب و  هدرک 

ار هحتاف  هروس  رگا  هلءاسم 19 -  تسا .  حیحـص  شزامن  هک  تسا  نآ  يوقا  دشاب  هدوب  تداع  زاکترا و  هب  رگا  اما  هدوبن و  مه  زاکترا  هب 
دـنک و ءاـفتکا  ناـمهب  تسا  يرخآ  تعکر  ود  رد  هک  دوش  هجوتم  ناـهگان  تسا و  مود  لوا و  تعکر  رد  هک  دـنک  عورـش  لاـیخ  نیا  اـب 

هلءاسم تسا .  لوا  تعکر  ود  رد  هک  دوش  هجوتم  دـعب  هدومن  عورـش  تسا  يرخآ  تعکر  رود  رد  هک  لاـیخ  نیاـب  ار  هروس  رگا  نینچمه 
هلءاسم يروتـسد .  رکذ  هن  دـشاب  رکذ  قلطم  شروظنم  هک  نآ  رگم  دـیوگن  راب  هس  زا  شیب  ار  هعبرا  تاحیبست  هک  تسا  نآ  طایتحا   - 20

ینعی نآ  رئاـظن  تماـیق و  هروس  اـی  هیـشاغ و  اـی  و  یتا )  لـه  هروـس (  اـی  و  نولئاـستی )  مع  هروـس (  حبـص  زاـمن  رد  تسا  بحتـسم   - 21
و سمـشلاو )  هروس (  ای  و  یلعالا )  کبر  مسا  حبـس  هروس (  رهظ  زامن  رد  دوش و  هدناوخ  دراد  هیآ  روس  نیا  زا  یکی  رادقمب  هکیئاهروس 

هعمج بش  ءاشع  برغم و  زامن  رد  دوش و  هدـناوخ  رثاـکتلا ) مکیهلا  هروس ( :  اـی  و  هللا )  رـصن  ءاـج  اذا  هروس ( :  برغم  رـصع و  زاـمن  رد 
هعمج و هروـس  لوا  تعکر  يارب  هعمج  رـصع  رهظ و  زاـمن  رد  و  یلعا )  هروـس (  مود  تعکر  يارب  و  هـعمج )  هروـس (  لوا  تـعکر  يارب 

تعکر رد  هعمج و  هروس  لوا  تعکر  رد  هکنآای  هعمج و  زور  حبـص  زامن  رد  نینچمه  دنک و  باختنا  ار  نیقفانم  هروس  مود  تعکر  يارب 
هکناـنچمه دـناوخب  دـیحوت  هروـس  مود  رد  هعمج و  هروـس  لوا  تعکر  رد  هـعمج  بـش  برغم  زاـمن  رد  دـناوخب و  ار  دـیحوت  هروـس  مود 

میتفگ قباس  رد  هلءاسم 22 -  دوش .  هدـناوخ  دـیحوت  هروس  مود  تعکر  رد  ردـق و  هروس  لوا  تعکر  رد  اـهزامن  همه  رد  تسا  بحتـسم 
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هب رکذ  لاح  ای  تئارق و  لاـح  رد  دـهاوخب  رگا  لاـح  دـشاب  هتـشاد  شمارآ  رارقتـسا و  رکذ  تئارق و  لاـح  رد  هک  فلکم  رب  تسا  بجاو 
 . دناوخن ار  ود  نآ  زا  يزیچ  تکرح  لاح  رد  دنک و  فقوتم  ار  رکذ  تئارق و  دـیاب  دوش  مخ  ای  دورب و  رت  بقع  ای  رتولج و  یـضرغ  رطاخ 

شیارب يرهق  یتکرح  تئارق  لاح  رد  رگا  تسا و  رتهب  نآ  كرت  هک  دـنچره  درادـن  ررـض  اهاپ  ناتـشگنا  اـی  تسد و  نداد  تکرح  اـما  و 
دنک کش  رگا  هلءاسم 23 -  دنک .  هداعا  ار  هدناوخ  تکرح  لاح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنداد  له  ار  وا  نارگید  الثم  داد  تسد 

زواجت نآ  لحم  زا  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  دنک  رارکت  ار  نآ  تسا  بجاو  هن  ای  هدناوخ  حیحص  هدناوخ  هک  يا  هملک  ای  هیآ و  هک  نیا  رد 
کـش موس  مود و  راب  يارب  همه  زاب  رگا  دنک و  هداعا  ار  نآ  طایتحا  دصقب  تسا  زئاج  دـشاب  هدرک  زواجت  هک  یتروص  رد  دـشاب و  هدرکن 

 . دنک ءانتعا  دوخ  کش  هب  دیابن  هنرگ  دسرن و  هسوسو  دحب  هکیئاج  ات  دنک  رارکت  دناوت  یم  دنک 

عوکر لئاسم  رد  راتفگ 

ای ندرک و  دایز  هب  هک  تسا  زامن  نکر  نآ  دورب و  عوکرب  راب  کی  هیموی  بجاو  ياـهزامن  زا  تعکر  ره  رد  هک  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
هب نآ  ندـش  دایز  تعباتم  يارب  هک  تعاـمج  زاـمن  رد  رگم  يوهـس  هچ  دـشاب و  يدـمع  هکنیا  هچدـنک  یم  لـطاب  ار  زاـمن  نآ  ندرک  مک 

هکیروطب دوش  مخ  فراعتم  رادـقمب  تسا  مزال  عوکر  رد  دوش و  یمن  زامن  نالطب  ثعاب  دـیآ  یم  تعامج  زامن  لـئاسم  رد  هک  یلیـضفت 
رد ندش  مخ  يامـسم  سپ  دسرب  وناز  هب  تسد  فک  هک  دـشاب  يرادـقم  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دـسرب و  وناز  هب  اه  تسد 
نآ لاثما  اصع و  لیبق  زا  يزیچ  ندرک  هیکت  اب  دیاب  دوش  مخ  میتفگ  هک  يرادقم  هب  دناوت  یمن  هک  یسک  هلءاسم 2 -  تسین .  یفاک  عوکر 

هفیظو دوش و  مخ  تسا  نکمم  شیارب  هک  يرادقم  ره  هب  تسین  رادقم  نآ  هب  ندش  مخ  رب  رداق  زین  هیکت  اب  رگا  دوش و  مخ  رادـقم  نآ  هب 
تقو نآ  درادن  ندش  مخ  رب  تردق  الصا  رگا  هلب  دهد .  ماجنا  ار  عوکر  دناوت  یم  هتسشن  هک  دنچره  دوش  یمن  هتـسشن  هب  عوکر  لدبم  وا 

هداتسیا لاح  رد  دناوخب  رگید  يزامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هتبلا  دوش  یم  سولج  لاح  رد  عوکر  هب  لدبم  شا  هفیظو  هک  تسا 
دهد ماجنا  هراشا  هب  ار  شزامن  عوکر  دناوخب و  هداتـسیا  هک  تسا  یفاک  دنک  عوکر  دناوت  یمن  زین  هتـسشن  رگا  دـنک و  هراشا  عوکر  يارب 

عوکر زارـس  تین  هب  ددـنب و  یم  عوکر  تین  هب  ار  اهمـشچ  تسا  زجاع  زین  نیا  زا  رگا  دـنک و  مخ  نیئاپ  فرطب  عوکر  ناونعب  ار  رـس  ینعی 
زا دریگ و  رارق  شیوناز  رـس  ربارب  شتروص  هک  دوش  یم  لصاح  ندش  مخ  رادقم  نیا  هب  هتـسشن  لاح  رد  عوکر  دـنک و  یم  زاب  نتـشادرب 
رد هلءاسم 3 -  دوش .  عقاو  شا  هدجـس  لحم  ربارب  شتروص  هکیدـحب  دوش  مخ  نیا  زا  شیب  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  رتهب و  نیا 
مخ نیمز )  زا  نآ  نتشادرب  ای  و   ) الثم نیمز  رد  يزیچ  نداهن  دصقب  رگا  سپ  دوش و  ماجنا  عوکر  دصقب  هک  تسا  ربتعم  ندش  مخ  انحنا و 

دازردام هک  یسک  هلءاسم 4 -  دوش .  مخ  عوکر  تین  هب  اددـجم  دتـسیا و  هب  تسا  مزال  هکلب  دـهد  رارق  عوکر  ار  نامه  دـناوت  یمن  دوش 
هک مایق  تلاح  زا  ات  دـنک  تسار  نآ  لثم  اصع و  کمک  اب  ار  دوخ  دـناوت  یم  رگا  تسا  هدـش  هدـیمخ  يرگید  تلع  هب  ای  تسا و  هدـیمخ 

رادقم ره  هب  دیاب  دنک  تسار  ار  دوخ  لماک  روطب  دناوت  یمن  رگا  دنک و  نینچ  تسا  بجاو  دشاب  هدرک  عوکر  تسا  بجاو  عوکر  زا  لبق 
نیا هتبلا  دوش  مخ  تسه  هدیمخ  شدوخ  هکیرادقم  نآ  زا  شیب  عوکر  يارب  تسا  بجاو  درادن  نکمت  رادقم  چـیهب  رگا  دـناوت و  یم  هک 
يارب ندش  مخ  هجرد  تیاهن  رادقمب  شیگدیمخ  ای  تسین و  ندش  مخ  رادقم  نیا  رب  رداق  رگا  دور و  نوریب  عوکر  دح  زا  هک  تسا  یتقو 

رکذ تین  نآ  هب  هدومن  عوکر  تین  اهنت  دیاب  دوش  یم  جراخ  عوکر  دح  زا  دوش  مخ  رتشیب  عوکر  يارب  دهاوخب  رگا  هکیروطب  تسا  عوکر 
شیاهمشچ نتـسب  اب  طایتحاربانب  درادن  هراشا  زا  نکمت  رگا  دنکب و  يا  هراشا  زین  رـس  اب  هک  دنکن  كرت  ار  طایتحا  نیا  دیوگب و  ار  عوکر 

مه دوش و  ینحنم  مه  عوکر  تین  هب  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  مه  نیا  زا  دنامیم و  نتشادرب  رـس  تین  نآ  ندرک  زاب  اب  هدومن  عوکر 
رب نداهن  رـس  زا  لبق  دوش و  ریزارـس  هدجـس  يارب  هدومن  شومارف  ار  عوکر  رگا  هلءاسم 5 -  ددنب .  هب  ار  اهمـشچ  مه  دنک و  هراشا  رـس  اب 
ات دـنلب  یگدـیمخ  تلاحب  تسا  یفاک  دروآ و  یم  اجب  ار  عوکر  دتـسیا و  یم  میقتـسم  ددرگ و  یمرب  هدرکن  عوکر  هک  دـیآ  شدایب  نیمز 

میتفگ هک  یقیرط  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیایب  شدایب  هدجـس  ود  نیب  ای  لوا و  هدجـس  رد  ندش  لخاد  زا  دـعب  رگا  دـسرب و  عوکر  دـحب 
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هکنیمه دوش  مخ  عوکر  دـصقب  رگا  هلءاسم 6 -  دـیامن .  هداعاار  نآ  هرابود  سپـس  هدومن  مامتار  زاـمن  دروآ و  اـجب  ار  عوکر  ددرگرب و 
هدرکن عوکر  هک  دوش  هجوتم  عوکر  دح  زا  زواجت  زا  لبق  رگا  دوش  ریزارـس  هدجـس  يوس  هب  دنک و  شومارف  ار  عوکر  دیـسر  عوکر  دحب 

هک یتروص  رد  دوش  هجوتم  عوکر  دـح  زا  زواجت  زا  دـعب  رگا  دـیوگ و  یم  ار  عوکر  رکذ  دریگ و  یم  رارق  تکرح  نودـب  لاح  نامه  رد 
رد دورب و  هدجـسب  مایق  نودب  يوقا  ربانب  دشاب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  فوقو  دنچره  هدوب  عوکر  دح  رد  فوقو  زا  دـعب  مه  یـشومارف 

دتـسیا و هب  تسار  هک  تسا  نیا  دوش  كرت  دیابن  هک  یطایتحا  دـشاب ) هدرکن  یثکم  چـیه  عوکر  دـح  رد  هک  یئاج  ینعی  تروص  نیا  ریغ 
نآ يوقا  دـیوگب و  رکذ  عوـکر  رد  هک  تسا  بجاو  هلءاسم 7 -  دـیامن .  هداعا  ار  نآ  اددـجم  دـنک و  مامت  ار  زامن  هتفر  هدجـس  هب  سپس 

 ( هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  راب  کی  رادقمب  ای  نتفگ و  هللا  ناحبس  راب  هس  رادقم  هب  نکل  تسا  یفاک  رادقم  ره  هب  رکذ و  ره  هک  تسا 
ای دیوگب و  هللا  ناحبـس  راب  هس  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  حـیبست  باختنا  تروص  رد  هکنیا  امک  تسا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نتفگ 
هب دـنک و  باختنا  ار  يربک  رکذ  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  مه  نیا  زا  دـیوگب و  ار  هدـمحب  میظعلا و  یبر  ناحبـس  راب  کـی 

تـسا بجاو  رکذ  لاح  رد  ندـب )  ندوب  مارآ  هنینءامط (  هلءاسم 8 -  دـیوگب .  تبون  هس  ار  رکذ  نیمه  هک  تسا  نآ  رت  کـیدزن  طاـیتحا 
رد هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  تسین  لطاب  دنک  كرت  اوهس  رگا  اما  تسا و  لطاب  شزامن  دنک  كرتادمع  ارنآ  رگا  سپ 

لبق ادمع  رگا  دیامن و  رارکت  ندب  ندوب  مارآ  لاح  رد  ار  رکذ  دنکن و  ءافتکا  هتفگ  تکرح  لاح  رد  عوکر  رد  هک  يرکذب  زین  وهـس  لاح 
دنک مامت  ار  رکذ  نتشادرب  عوکر  زا  رـس  لاح  رد  ای  دیوگب و  رکذ  ندب  ندش  مارآ  زا  لبق  ندیـسر و  زا  دعب  ای  عوکر و  دح  هب  ندیـسر  زا 

هب رتکیدزن  تسا و  زامن  نـالطب  يوقا  تسین و  یفاـک  عطق  روطب  رکذ  نآ  نآ ،  زا  دـعب  اـی  دـشاب و  عوکر  مسا  زا  جورخ  زا  لـبق  هکنیا  هچ 
رد ار  زامن  رارکت  نیمه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دـنک  شا  هداعا  هرابود  دـناوخب و  رخآ  هب  ات  ار  زاـمن  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

دزاس و یلمع  رکذ ) قلطم  دصق  هب  هن  هتفگ (  عوکر  یبحتـسم  رکذ  دصق  هب  هتفگ و  هنینءامط  نودب  ادـمع  ار  یبحتـسم  رکذ  هک  مه  یئاج 
 ( تفگ ناوت  یم  تسا  ادخ  رکذ  هکنیا  ناونعب  ار  يرکذ  ره  زامن  ياج  ره  رد  نوچ  درادن (  یلاکشا  دشاب  هتفگ  رکذ  قلطم  دصقب  رگا  اما 
زا لبقار  بجاو  رکذ  تسا  بجاو  وا  رب  نکل  تسا  طـقاس  وا  قح  رد  هفیظو  نیا  تسا  زجاـع  هنینءاـمط  زا  رگا  هریغ  يراـمیب و  رطاـخ  هب  و 

هدجسب سپس  دریگب و  مارآ  شندب  دتسیا و  هب  میقتسم  درادرب و  عوکر  زا  رس  هک  تسا  بجاو  زین  و  دنک .  مامت  عوکر  يامـسم  زا  جورخ 
ریبکت عوکر  هب  نتفر  يارب  هداتسیا  لاح  رد  تسا  بحتسم  هلءاسم 9 -  تسا .  لطاب  شزامن  دورب  هدجس  هب  نیا  زا  لبق  ادمع  رگا  هک  دورب 

نینچمه دـنک و  دـنلب  ار  اه  تسد  ریبکت  نتفگ  لاـح  رد  تسا  بحتـسم  دـنکن و  كرت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  دـیوگب و 
ات هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دراذـگب و  وناز  رـس  رب  دـشاب  زاـب  شناتـشگنا  هکیلاـح  رد  ار  اهتـسد  فک  عوکر  رد  تسا  بحتـسم 

هدیشک ار  ندرگ  میقتـسم و  ار  دوخ  تشپ  دربب و  بقع  فرطب  ار  اهوناز  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  دنکن .  كرت  ار  راک  نیا  تسا  نکمم 
ار گرزب  هحیبست  اهرکذ  هنایم  رد  تسا  بحتـسم  دنراذگب و  وناز  يالاب  نار  يور  رب  ار  دوخ  تسد  اهنز  هکنیا  دـنک و  زاب  ار  اه  جـنرآ  و 
زا دـعب  هدومن  دـنلب  ار  اه  تسد  دراد  یم  رب  عوکر  زا  رـس  نوچ  دـیامن و  رارکت  رتشیب  ای  راب  تفه  ای  جـنپ و  ای  هس و  ارنآ  دـنک و  باـختنا 

تسا هورکم  دنک و  دنلب  ریبکت  يارب  ار  اه  تسد  دیوگب و  ریبکت  هدجـسب  نتفر  يارب  هاگ  نآ  و  هدمح )  نمل  هللا  عمـس  دیوگب ( : نداتـسیا 
 . دنک وناز  ود  نیب  رد  اراهتسد  ای  دنابسچب و  ولهپ  هب  ار  اه  تسد  دزادنا و  ریزب  ار  رس  عوکر  لاح  رد 

هدجس لئاسم  رد  راتفگ 

مه اب  ود  نآ  ندش  دایز  مک و  اب  زامن  ینعی  تسا  زامن  نکر  مهرب  ور  هدجس  ود  نیا  هدجس و  ود  تعکر  ره  رد  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
دروایب هفاضا  یکی  ای  درواین و  اوهـس  ار  هدجـس  ود  زا  یکی  تعکر  کی  رد  رگا  سپ  يوهـس  ای  دشاب و  يدـمع  هکنیا  هچ  دوش  یم  لطاب 

رایعم هچ  نآ  دوش و  ققحم  هدجس  يامـسم  هکیروطب  نیمز  رب  یناشیپ  نداهن  ندش و  مخ  تسا  بجاو  هدجـس  رد  دوش و  یمن  لطاب  زامن 
مخ يرادـقمب  یـسک  رگا  سپ  تسا (  رادـقم  نیا  اوهـس  هچ  ادـمع و  هچ  دوش  یم  لطاب  زامن  نآ  هصیقن  هدایز و  اـب  هک  تسا  تینکر  رد 
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نداهن ندش و  مخ  رب  هوالع  هدجـس  رد  و  هدرواین ) .  يدایز  هدجـس  دراذگب  يزیچ  يور  ار  رـس  دـیاین و  لمعب  هدجـس  يامـسم  دوش ك 
هک وضع  شش  هدجس  لاح  رد  دیاب  هکنیا  لوا  درادن  هدجـس  تینکر  امـسم و  رد  یتلاخد  هک  تسا  ربتعم  رگید  زیچ  دنچ  نیمز  رب  یناشیپ 
رد طایتحاربانب  تسا و  فک  ود  نطاب  ربتعم  تسد  ود  رد  دریگ و  رارق  نیمز  رب  اـپ  تسـش  ود  وناز و  رـس  ود  تسد و  ود  زا  تسا  تراـبع 

تروص رد  اما  و  هتفرگ .  رارق  نیمز  رد  تسد  فک  همه  دـیوگب  فرع  هک  يروطب  دریگرارق  نیمز  فک  رد  تسد  فک  هه  راـیتخا  لاـح 
ار هتـسب  تسد  ود  دنابـسچب  تسد  فکب  ار  دوخ  ناتـشگنا  هک  تسین  رداـق  نیا  هب  زج  رگا  تسا و  یفاـک  تسد  نطاـب  يامـسم  رارطـضا 
ار تسد  فک  دناوتیمن  الصا  رگا  دراذگب و  نیمز  رب  ار  تسد  تشپ  تسا  یفاک  تسا  زجاع  زین  رادقم  نیازا  رگا  تسیفاک  دراذگب  نیمزب 
هک شتمـسق  نآ  تسد  هدـنامیقاب  زا  دراد  يرگید  رذـع  اـی  هدـش و  عطق  چـم  اـت  شتـسد  درادـن و  تسد  هکنیا  يارب  اـی  دراذـگب  نیمز  هب 
رـس اب  دـیوگب  فرع  هک  دوش  هتـشاذگ  نیمزب  يروط  تسا  بجاو  وناز  رـس  رد  اما  و  دراذـگ .  یم  نیمزب  ار  تسا  تسد  فک  هب  رتکیدزن 

دریگ و رارق  نیمز  يور  اه  نآ  كون  هک  تسا  نآ  طایتحا  اپ  تسش  رد  اما  و  دشابن .  نیمز  هب  وناز  رس  مامت  هک  دنچره  هدرک  هدجـس  وناز 
قدص نیا  تسا و  یفاک  هداهن  نیمزب  یناشیپ  ینالف  هک  دـنک  قدـص  هکنیمه  هکلب  دریگ  رارق  نیمز  يور  نآ  همه  تسین  مزال  یناشیپ  رد 
مهرد کی  رادـقمب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسه  هکیزیچ  دوش  یم  لصاح  یناشیپ  زا  تشگنا  دـنب  کی  رادـقم  نداهن  اب  یفرع 
يادج گیر  دنچ  يور  رب  هکنیا  هن  دشاب  مه  هب  لصتم  نیمز  اب  یناشیپ  دروخرب  رادـقم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکنانچمه  دـشاب 

رد تسین  نآ  قرفتم  عمتجم و  نیب  یقرف  يوقا  رب  انب  هک  دـنچره  دـنک  هدجـس  تسه  تشگنا  دـنب  کی  رادـقم  هب  اـهنآ  عومجم  هک  مه  زا 
دنب کی  ردـقب  نآ  ياه  هناد  اب  یناشیپ  لاصتا  طاقن  مه  رب  ور  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـنک  هدجـس  حـیبست  ياـه  هناد  يور  تسا  زئاـج  هجیتن 

ار عنام  نآ  دریگ  رارق  نیمز  يور  دراذگ  یمن  هدیبسچ و  شا  هدجس  لحم  هب  ای  وا و  یناشیپ  هب  یعنام  رگا  هک  تسا  مزال  دشاب و  تشگنا 
رب یکرچ  ای  یناشیپ و  رب  یکرچ  هکنیا  هچ  لاح  دزاس  فرطرب  ار  عنام  نآ  دریگ  رارق  نیمز  يور  رب  یکرچ  هکنیا  هچ  لاح  دزاـس  فرطرب 
نآ لاثما  نش و  ای  كاخ  يرادقم  لوا  هدجس  رد  رگا  هک  تسا  نیا  يوقا  میئوگن  رگا  طایتحا  ربانب  یتح  رگید  یعنام  ای  دشاب و  رهم  يور 

هاگنتسر نیبام  لوط  رظنزا  هدجـس  هلئـسم  رد  یناشیپ  زا  روظنم  دزاس و  فرطرب  ارنآ  تسا  بجاو  مود  هدجـس  يارب  هدیبسچ  وا  یناشیپ  رب 
طایتحا هلءاسم 2 -  هقیقـش .  رد  وگب  ای  نیبج و  رد  نیبام  زا  تسا  ترابع  ضرع  رظن  زا  تسا و  اهوربا  دوخو  ینیب  يـالاب  نیب  رـس و  يوم 

یفاک دنک  ادیپ  سامت  نیمز  اب  عضوم  هکنیا  فرـص  سپ  دـهد  رارق  عضوم  تفه  همه  يور  رب  ار  ندـب  ینیگنـس  هدجـس  رد  هک  تسا  نآ 
ياج عضوم  تفه  زا  ریغ  رگا  هکناـنچمه  تسین  بجاو  دـنک  میـسقت  عضوم  تفه  رد  يواـسم  روطب  ار  ندـب  ینیگنـس  هکنیا  اـما  تسین و 

ار اهاپ  تسـش  اپ  ناتـشگنا  هیقب  ار و  تسد  فک  تسد  قاس  هکنیا  لثم  درادن  يررـض  دنک  لمحت  ار  ندب  ینیگنـس  زا  يزیچ  ندـب  رگید 
هدجـس گرزب  رکذ  تشذـگ و  عوکر  رکذ  رد  هک  یقیرط  نامهب  تسا  هدجـس  رکذ  تسا  ربتعم  هدجـس  رد  هکیزیچ  مود  دـننک .  کـمک 
نامهب هدجـس  بجاو  رکذ  نتفگ  لاح  رد  ندـب  شمارآ  ینعی  تسا  هنینءاـمط  موس  هدـمحب )  یلعـالا و  یبر  ناحبـس  هلمج ( :  زا  تراـبع 

دـشاب و هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  هناگتفه  ياـضعا  زا  يوضع  ره  رکذ  نتفگ  لاـح  رد  هکنیا  مراـهچ  تشذـگ .  عوکر  رکذ  رد  هکیوحن 
هب ار  دوخ  تسد  هاگنآ  هللا )  ناحبـس  دـیوگب ( : رگا  سپ  دـنک  اجباج  ار  هدجـس  ءاضعا  ریاس  یناشیپ  زج  هب  رکذ  لاح  ریغ  رد  تسا  زئاـج 

يوررب یناشیپ  مجنپ  دنزیمن .  شا  هدجسب  يررض  دیوگب  ار  رکذ  هیقب  هاگنآ  دراذگب و  هرابود  درادرب و  رگید  یـضرغ  ای  یتجاح و  رطاخ 
لوا و هدجـس  زا  رـس  نتـشادرب  مشـش  تشذگ .  راذگ  زامن  ناکم  لئاسم  رد  شلیـصفت  تسا و  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  دراذگب  يزیچ 

نیاربانب دوش  وا  فقوم  ربارب  هک  دربب  نیئاپ  ردـقنآ  ار  رـس  تسا  بجاو  هدجـس  رد  هکنیا  متفه  تسا .  لادـتعا  نانیمطا و  لاح  هب  نتـسشن 
حطـس اب  هک  فراعتم  تشخ  کی  ردـقب  ود  نآ  نیب  توافت  هکنیا  رگم  تسین  حیحـص  زاـمن  دـشاب  يرگید  زا  رتدـنلب  ود  نیا  زا  یکی  رگا 

هن تسین  ربتعم  حطـس  رد  تاواسم  رگید  عضوم  شـش  نیب  اما  و  دـشاب .  هتـسب  تشگنا  راهچ  ردـقب  ای  هتفرگ و  رارق  نیمز  يور  شرتگرزب 
جراخ هدجـس  يامـسم  زا  هک  مادام  رگیدـکی  هب  تبـسن  عضاوم  نآ  يدـنلب  یتسپ و  نیاربانب  یناشیپ  لحم  اـهنآ و  نیب  هن  اـهنآ و  دوخ  نیب 

ود طایتحاربانب  وناز و  ود  ياج  دشابن  دایز  توافت  هدجس  لحم  نآ و  نیب  تسا  بجاو  هکیلحم  زا  روظنم  هلءاسم 3 -  تسین .  رضم  دوشن 
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رت و نیئاپ  میتفگ  هک  يرادقم  نآ  زا  شیب  یناشیپ  لحم  زا  هک  دراذگب  یئاج  ردار  تسش  ناتـشگنا  رگا  نیاربانب  تسا  تسـش  تشگنارس 
شیناشیپ هاگآ  دوخان  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب .  ربارب  یناشیپ  لحم  اب  وناز  ود  لحم  هک  دنچره  تسا  لطاب  طایتحاربانب  شزامن  دشاب  رتدـنلب 

تلاح فرع  لها  هک  تسا  دنلب  ردق  نآ  رگا  دشاب  هدجـس  عضاوم  ریاس  زا  رتدنلب  هدش  هدوشخب  رادـقم  زا  شیب  هک  تفرگ  رارق  یلحم  رد 
تـسه مه  زئاج  دراذـگب  تسا  زئاج  هک  یلحم  رب  درادرب و  ار  رـس  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  دـناد  یمن  هدجـس  تلاح  ار  وا 

نآ طایتحا  دناد  یم  هدجس  تلاح  ار  وا  تلاح  فرع  هک  تسا  يرادقمب  رگا  اما  و  دناشکب .  نیمز  يور  لحم  نآ  هب  ندیسر  ات  ار  یناشیپ 
دراذگب و رگید  ناکم  هب  هتـشادرب  اجنآ  زا  ار  رـس  تسا  نآ  طایتحا  تسین  نکمم  رگا  دناشکب و  رت  نیئاپ  يا  هطقن  هب  ار  یناشیپ  هک  تسا 

دیاب تسا  عونمم  نآ  رب  هدجـس  هک  دراذگب  يزیچ  يور  رب  ار  یناشیپ  دـمع  ریغب  رگا  هلءاسم 5 -  دـنک .  هداعا  هرابود  هدومن  مامت  ار  زامن 
نآ يور  زا  ار  رس  دناوت  یمن  تسا و  حیحص  شزامن  دناشکب و  تسا  زئاج  نآ  رب  هدجس  هکیزیچ  فرطب  زیچ  نآ  يور  زا  ار  دوخ  یناشیپ 

مامت ار  شزامن  لاح  نامهب  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  تروص  نیا  رد  دوش  یمن  رـسیم  رـس  نتـشادرباب  زج  رگا  دراذـگب و  نیا  يور  هتـشادرب 
رـس زا  دـعب  رگا  هلب  نآ .  زا  دـعب  ای  دوشب  هدـمآ  دـیدپ  صقن  هجوتم  رکذ  زا  لبق  هکنیا  هچ  لاح  دـناوخب  هرابود  ار  شزاـمن  ون  زا  دـنکب و 

كروک شیناشیپ  رد  هکیـسک  هلءاسم 6 -  دنک .  مامت  ار  شزامن  تسا  یفاک  هدرک  هک  يا  هدجـس  دشاب  هدش  هجوتم  هدجـس  زا  نتـشادرب 
دراذگب نیمزب  ار  یناشیپ  ملاس  ياج  دـناوت  یم  تسا و  ملاس  نآ  رگید  طاقن  تسا و  وا  یناشیپ  هطقن  کی  رد  كروک  هکیتروص  رد  دراد 

ار یناشیپ  همه  كروک  رگا  دنک و  نینچ  تسا  بجاو  دهد  رارق  نآ  رد  ار  كروک  دـنکب و  نیمز  رد  كروک  يارب  یلادوگ  هکنیا  هب  ولو 
دوخ هقیقـش  رد  زا  یکی  رب  دـسرب  نیمز  هب  یناشیپ  ملاـس  ياـج  دراذـگ  یمن  هک  هتفرگ  رارق  يروط  كروک  لوا  ضرف  رد  اـی  هتفرگارف و 

ار و دوخ  هناچ  هتفرگ  مه  ار  هقیقـش  ود  كروک  مخز و  رگا  دراذگب و  نیمزب  ار  دوخ  تسار  هقیقـش  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک و  یم  هدـجس 
نیرت کـیدزن  طاـیتحاربانب  دوبن  نکمم  زین  نیا  رگا  دراذـگ و  یم  نیمز  رب  ار  رـس  ولج  اـی  تروـص و  زا  یتمـسق  دـشن  نکمم  زین  نآ  رگا 
دیعب داتفا  نیمزبو  دـش  هتـشادرب  نیمز  زا  شدوخ  رایتخا  نودـب  رهق و  روطب  شیناشیپ  رگا  هلءاسم 7 -  دریگ .  یم  دوخب  ار  هدجـسب  تلاح 

زا شرـس  دوش  هتـشادرب  هکنیا  هچ  لاح  دوش  یم  باسح  لوا  هدجـس  نامه  راـب  ود  ره  هجیتن  رد  هتـشگرب و  لوا  هدجـس  هب  میئوگب  تسین 
يروط رگا  دنک و  یم  شباسح  هدجـس  کی  دیوگ و  یم  ار  بجاو  رکذ  هجتین  رد  نآ  زا  دعب  ای  دشاب و  یناشیپ  نتفرگ  رارق  زا  لبق  هدجس 

رکذ هک  دنچره  دوش  یم  باسح  هدجس  کی  یلبق  نداهن  رس  دراد و  یم  هگن  دراد  هگن  ار  رس  دناوت  یم  هک  دش  هتشادرب  هدجس  زا  شرس 
ندرک هدجس  زا  زجاع  هک  یسک  هلءاسم 8 -  نآ .  زا  دعب  هچ  دشاب و  رارقتسا  رارق و  زا  لبق  يرهق  تکرح  نیا  هکنیا  هچ  لاح  دشاب  هتفگن 

ار هدجس  ياضعا  میتفگ  البق  هک  روطنامه  دنک و  نینچ  تسا  بجاو  دروایب  ار  هدجس  بتارم  زا  یـضعب  هک  دراد  ناکما  شیارب  رگا  تسا 
الـصفم هک  ار  هچ  نآ  ریاس  هنینءامط و  دـیوگب و  رکذ  دـهد و  هیکت  همه  يور  ار  ندـب  دـهد و  رارق  دوخ  ياج  رد  ناکمالا  یتح  کی  ره 

نیمز هب  ار  رـس  دـناوت  یم  رگا  دوـش و  مخ  دراد  ناـکما  شیارب  هک  رادـقم  رهب  دوـش  مخ  دـناوت  یم  رگا  سپ  دـنک  تیاـعر  مـیدرک  رکذ 
دـنک و تاعارم  زین  دـش  هتفگ  البق  هک  ار  تابجاو  ریاس  دراذـگب و  نآ  يور  رب  ار  یناشیپ  هدروآ  الاب  هار  هیقب  ات  ار  یناشیپ  لـحم  دراذـگب 

دنک یم  هراـشا  مشچ  ود  اـب  تسین  رـسیم  شیارب  زین  نآ  رگا  دـنک و  یم  هدجـس  هب  هراـشا  رـس  اـب  درادـن  ندـش  مخ  رب  تردـق  الـصا  رگا 
دراذگب نآ  يور  رب  ار  یناشیپ  دنک و  دنلب  ار  هدجـس  لحم  دناوت  یم  رگا  مشچ  ود  اب  هراشا  رب  هوالع  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  نآ  طایتحاو 

هک دنچره  تسین  بجاو  رگید  نیمز  رب  هدجس  ءاضعا  ریاس  نداهن  دراذگب  هدجس  لحم  رب  یناشیپ  دناوت  یمن  فلکم  هکیروص  همه  رد  و 
ریبکت هکنیا  هدجـس  فرط  هب  ندش  ریزارـس  عوکر و  زا  دـعب  نداتـسیا  لاح  رد  تسا  بحتـسم  هلءاسم 9 -  تسا .  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب 

دناسرب نیمز  هب  وناز  زا  لبقار  اه  تسد  هدجسب  ندش  ریزارس  عقوم  تسا  بحتسم  زین  و  هدجس .  زا  نتشادرب  رـس  زا  دعب  نینچمه  دیوگب و 
تسا حیحص  نآ  رب  هدجس  هکیزیچ  رب  ار  ینیب  تسا  بحتسم  زین  و  دریگ .  رارق  نآ  يور  یناشیپ  همه  هک  دشاب  يروط  شا  هدجس  لحم  و 

نیب تسا  بحتـسم  دنکن و  كرت  ارنآ  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا  هب  هتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  ینیب  دـیوگب  فرع  هک  يرادـقمب  دراذـگب 
هدینابسچ مهب  ار  تسش  تشگنا  یتح  ناتـشگنا و  هدومن  زاب  الماک  ار  اه  تسد  دنک و  تخت  ار  هدجـس  ءاضعا  ریاس  لحم  یناشیپ و  لحم 
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هک انعم  نیاب  دـنک  یفاجت  تسا  درم  رگا  هدجـس (  لاـح  رد  دـهد و  رارق  هلبق  يوربور  اهـشوگربارب و  ار  تسد  فک  ود  دراذـگب و  نیمزب 
زا ار  اهوزاب  دنلب و  نیمز  زا  ار  اهتـسد  قاس  ینعی )   ) دـنک حـینجت  هکنیا  تسا  بحتـسم  زین  و  دنابـسچن .  نیمزب  دریگب و  الاب  ار  دوخ  مکش 
رـس زا  دـعب  رکذ و  ندرک  عورـش  زا  لبق  درادـب و  هگن  ادـج  ولهپ  زا  ار  اهوزاب  دـهد  رارق  لاـب  دـننام  ار  اهتـسد  هصـالخ  دـنک و  ادـج  ولهپ 

ناحبـس دیوگب ( : ررکم  هدومن  باختنا  ار  ریبک  رکذ  دناوخب و  هدش  دراو  هدجـس  لاح  صوصخ  يارب  هک  یئاعد  لوا  هدجـس  زا  نتـشادرب 
ای هدجـس و  ره  رد  دیوگب و  راب  تفه  ای  جنپ و  ای  هس و  ینعی  دنک  متخ  قاط  ددع  رد  دنک  یم  رارکت  رادقم  ره  و  هدـمحب )  یلعالا و  یبر 

نیطعملاریخ ای  نیلوئـسملاریخ و  ای  دیوگب ( : ینعی  دوش  لالح  قزر  ناهاوخ  اصوصخم  دهاوخب  ار  دوخ  ترخآ  وایند  جئاوح  رخآ  هدجس 
ارم و هدـننک  ءاطع  نیرتهب  يا  ناگدـنوش و  تساوخرد  نیرتهب  يا  میظعلا ( )  لضفلاوذ  کناف  عساولا  کلـضف  نم  یلایع  قزرا  ینقزرا و 

دنک كروت  هدجس  زا  دعب  هدجس و  ود  نیب  نتسشن  لاح  رد  و  یمیظع ) .  یلـضف  ياراد  وت  هک  امرف  يزور  تا  هدرتسگ  لضف  زا  ارم  لایع 
یبر و هللا  رفغتـسا  دیوگب ( : هدجـس  ود  نیب  هکنیا  دـهد و  رارق  پچ  ياپ  نطاب  رد  ار  تسار  ياپ  تشپ  هتـسشن  دوخ  پچ  نار  يور  ینعی 

پچ تسد  تسار و  نار  يور  ار  تسار  تسد  دراذگباهنار  يور  رب  ار  اه  تسد  دنیشن  یم  تقو  ره  هک  تسا  بحتسم  زین  و  هیلا )  بوتا 
رد ار  هسلج  نیا  دنیشنب و  یکدنا  نتساخرب  زا  لبق  دزیخرب  يدعب  تعکر  يارب  ات  دراد  یم  ربرس  مود  هدجـس  زا  نوچ  پچ و  نار  يور  ار 
: ) دـیوگب دزیخرب  يدـعب  تعکر  يارب  تساوخ  نوچ  دـنکن و  كرت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـنیوگ و  تحارتـسا  هسلج  یهقف  بتک 

دنکب اهتسدب  هیکت  نتـساخرب  ماگنه  و  منیـشن )  یم  مزیخ و  یمرب  هک  تسا  یلاعت  يادخ  تردق  ورین و  اب  دعقا ( ) موقا و  هتوق  هللا و  لوحب 
اب ار  دوخ  هکنیا   - 1 دراد : دوخب  صوصخم  یبادآ  زامن  لاـح  رد  نز  هلءاسم 10 -  ددنبب .  ارنآ  دراذـگب و  نیمز  رب  هدرک  زاب  ار  اهتـسدو 
 . دنابسچب مهب  ار  اهاپ  هداتسیا  لاح  رد  هکنیا   - 4 دنک .  ناهنپ  ار  شیادص  هکنیا   - 3 دشاب .  هتشاد  بازخ  هکنیا   - 2 دیارایب .  تالآ  رویز 
هب ات  نادرم  نوچ  ار  اهوناز   - 7 دراذـگباهنار .  يور  رب  تسد  عوکر  لاح  رد   - 6 دنابسچب .  هنیسب  ار  اه  ناتـسپ  دوخ  تسد  اب  هکنیا   - 5

یفاجت نادرم  دننام  دزادنیب و  نیمز  رب  ار  هنیـس  مکـش و  هدجـس  رد  - 9 دنیـشنب .  لوا  دور  هدجـسب  دهاوخیم  یتقو   - 8 دربـن .  بقعب  رخآ 
و  ) دراذگب تسار  نار  ریز  ار  پچ  ياپ  پچ و  نار  ریز  ار  تسار  ياپ  ینعی  دنیـشنب  عبرت  تلاح  هب  دنیـشن  یم  هک  راب  ره  رد   - 10 دنکن . 

 . ( دنیشنب وناز  راهچ  حالطصا  هب 

رکش هدجس  توالت و  هدجس  رد  راتفگ 

هروس رخآ  هیآ  مجنلا 2 -  هروـس  رخآ  هیآ   - 1 لیذ :  هروس  راهچ  هیآ  راهچ  زا  کیره  توـالت  زا  دـعب  هدجـس  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
نآ زا  یکی  يرگید  رگا  تسا  بجاو  نینچمه  و  تلـصف .  مح  هروس  رد  نودبعت  هیآ  و   - 4 لیزنت .  ملا  هروس  نوربکتسیال  هیآ  قلع 3 - 

طایتحا كرت  نکل  تسین  بجاو  هدجس  رهاظلا  یلع  دروخ  ششوگ  هب  هکلب  دهدن  شوگ  رگا  اما  دهد و  یم  شوگ  وا  دناوخ و  یم  ار  اه 
هملک یتـح  ار و  هیآ  تاـملک  زا  یـضعب  رگا  سپ  تسا  هیآ  همه  ندـناوخ  تسا  روآ  فیلکت  هچنآ  هک  تسناد  دـیاب  تسین و  راوازـس  مه 

هدجـس نیا  بوجو  تسا و  رت  کیدزن  طاـیتحا  هب  زین  نآ  يارب  ندرک  هدجـس  هک  دـنچره  دوش  یمن  بجاو  هدجـس  دـناوخب  ارنآ  هدـجس 
فیلکت نآ  ینامز  هلـصاف  دروآ و  اجب  ار  نآ  ادعب  تسا  بجاو  دزادـنیب  ریخءات  ینامرفان  رد  زا  رگا  تسین و  زئاج  نآ  ریخءات  تسا  يروف 

رارکت نیا  هتبلا  دوش  یم  رارکت  زین  هدجس  فیلکت  نآ  عامتـسا  ای  هیآ و  راهچ  نیا  تئارق  ندش  ررکم  اب  هلءاسم 2 -  دزاس .  یمن  طقاس  ار 
هداد شوگ  ای  هدناوخ و  مه  رس  تشپ  راب  هد  الثم  هک  یتروص  رد  تسا و  یعطق  دشاب  هدروآ  ار  شا  هدجس  راب  ره  زا  دعب  هک  یتروص  رد 

دشابن مه  رس  تشپ  عامتسا  ای  تئارق و  رارکت  هک  یتروص  رد  اما  تسین و  توق  زا  یلاخ  هدجس  هد  بوجو  هدرواین  ار  کی  چیه  هدجس  و 
يا هدجس  دونشبای  دناوخب و  ار  تایآ  نیا  دراد  هدجس  هب  رـس  هک  یلاح  رد  رگا  هلءاسم 3 -  دشابن .  بجاو  هدجـس  رارکت  هک  تسین  دیعب 

درادرب و ار  رس  دیاب  دشکب  رگید  ياجب  لوا  هدجـس  لحم  زا  ار  رـس  نآ  تین  هب  تسین  یفاک  روطنامه  تسین  یفاک  تسا  نآ  لوغـشم  هک 
هب هن  دشاب  نیمز  يور  شیناشیپ  رگا  نینچمه  دهد و  همادا  توالت  هدجـس  دصق  هب  ار  لوا  هدجـس  تسین  یفاک  زین  دـنک و  هدجـس  هرابود 
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 . دراذگب نیمز  رب  هرابود  درادرب و  ار  یناشیپ  تسا  بجاو  دنک  عامتسا  ای  دناوخب و  ار  هیآ  راهچ  نآ  زا  یکی  لاح  نآ  رد  هدجس و  ناونع 
ناونعب تسا و  توالت  لوغشم  هک  دشاب  یسک  زا  دونش  یم  هچنآ  هک  تسا  ربتعم  عمتـسم  رب  توالت  هدجـس  بوجو  رد  ارهاظ  هلءاسم 4 - 
هدنونـش رب  دنامهفب  يزیچ  دوخ  بطاخم  هب  دـهاوخب  ینعی  دـنک  ملکت  هیآ  راهچ  نیا  زا  یکی  اب  یـسک  رگا  سپ  دـناوخ  یم  نآرق  توالت 

رب هدجـس  دناوخب  ارنآ  توص  طبـض  ای  تسباوخ و  رد  هک  یـصخش  ای  زیمم و  ریغ  یکدوک  رگا  نینچمه  دنک و  هدجـس  تسین  بجاو  نآ 
رد هلءاسم 5 -  دونـشب .  تسباوخ  رد  هک  صخـش  زا  رگا  اصوصخم  تسا  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  هک  دـنچره  تسین  بجاو  شا  هدـنونش 

همهمه روطب  ندینـش  سپ  دهد  صیخـشت  رگیدکی  زا  ار  تاملک  فورح و  هک  دونـشب  يوحنب  تسا  ربتعم  هیآ  راهچ  نیا  زا  یکی  ندـینش 
تسا ربتعم  هدجس  ناونع  امسم و  ققحت  موزل  رب  هفاضا  هدجـس  نیا  رد  هلءاسم 6 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  هک  دـنچره  تسین  یفاک 

يور رب  ار  یناشیپ  اعبار  دـناسرب و  نیمزب  ار  عضوم  تفه  طایتحا  ربانب  اثلاث  دـشابن و  یبصغ  هدجـس  ناـکم  اـیناث  دـشاب و  هتـشاد  تین  ـالوا 
یندروخ و رب  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  هلب  تساهنیا .  موزل  مدع  يوقا  هک  دنچره  دراذگب  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ 
زا تراهط  نتشاد  ندوب و  هلبق  هب  ور  اما  تسین و  هجو  زا  یلاخ  یندیشوپ  یندروخ و  رب  هدجـس  ندوبن  زئاج  هکلب  دنکن  هدجـس  یندیـشوپ 

دهشت و هدجس  نیا  رد  هلءاسم 7 -  تسین .  مزال  تروع  ندوب  هدیشوپ  یناشیپ و  لحم  ندوب  كاپ  زین  لسغ و  ای  ءوضو  نتـشاد  تساجن و 
بجاو مه  رکذ  هدجس  نیا  رد  زین  دیوگب و  ریبکت  هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  سپ  تسا  بحتـسم  هلب  تسین  حاتتفا  هریبکت  نینچمه  مالس و 

اقیدـصت ال انامیا و  هللا  الا  هلا  اقح ال  اقح  هللا  الا  هلا  ال  دـیوگب ( : هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  یفاک  يرکذ  ره  تسا و  بحتـسم  هکلب  تسین 
هللا زج  هک  انعم  نیا  ریجتـسم ( ) فئاخ  لیلذدبع  انا  لب  اربکتـسمال  افکنتـسمال و  اقر  ادـبعت و  بر  ای  کل  تدجـس  اقرو  اتیدوبع  هللا  الا  هلا 
یم تسا  قیدـصت  ناـمیا و  رد  زا  هکلب  تسین  ناـبز  هقلقل  هللا  ـالا  هلا  ـال  میوگ  یم  رگا  هدـش و  ققحم  رد  ققحم  نم  يارب  تسین  يدوبعم 
نیا رد  متفا و  یم  كاخب  تیارب  یگدرب  رد  زا  هناروک و  روک  يربنامرف  دیعبت و  رد  زا  نم  اراگدرورپ  مناسرب  ار  میگدرب  یگدنب و  مهاوخ 

هدجس هلءاسم 8 -  مهاوخ ) .  یم  هانپ  وت  دوخ  زا  هک  مناـسرت  لـیلذ و  يا  هدـنب  نم  هکلب  رابکتـسا  هن  مزرو و  یم  غیرد  هن  نداـتفا  كاـخب 
يادخربارب رد  عوضخ  روظنمب  افرص  هکلب  رکش  ای  توالت  ای  زامن  لیبق  زا  یببس  چیه  نودب  ینعی  هسفن (  یف  لج  زع و  يادخ  يارب  ندرک 

هک هدمآ  زین  تسا و  هدشن  تدابع  هدجس  لثمب  یتدابع  چیه  اب  یلاعت  يادخ  هک  هدمآ  تایاور  رد  و  تسا .  تادابع  نیرتگرزب  زا  یلاعت ) 
زا یئالب  ای  دسر و  یم  يدیدج  تمعن  هب  ادخ  هدنب  نامزره  تسا  دک  ؤم  بحتـسم  و  تسا .  هدجـس  لاح  ادخ  هب  هدنب  لاح  نیرت  کیدزن 

دوش یم  بحتـسم  ای  بجاو  یتدابع  ءاداب  قفوم  ای  دـتفا و  یم  ـالب  نآ  عفر  تمعن و  نآ  داـی  هب  هک  ناـمز  ره  نینچمه  ددرگ و  یم  عفد  وا 
یفاک رکش  هدجس  رد  دنک و  هدجس  دش  درف  ود  نیب  حالـصا  یتح  کین  يراک  رهب  قفوم  هک  نامز  ره  هکلب  دنک  هدجـس  یلاعتیادخ  يارب 
هقیقـش ای  هنوگ  سپـس  دراذـگ  یم  نیمزب  یناشیپ  رابکی  هک  قیرط  نیاب  تسا  رتهب  ندرک  هدجـس  راـب  ود  هتبلا  دـتفیب  كاـخب  راـبکی  تسا 

نیا رد  و  تسین )  مزال  نتسشن  هدجس  ود  نیب  هصالخ  و   ) دراذگ یم  نیمز  هب  ار  یناشیپ  اددجم  ار  پچ  هقیقـش  ای  هنوگ و  هاگنآ  تسار و 
هب زین  ار  هناگ  شـش  عضاوم  ریاس  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  یفاک  هدجـس  تین  هب  نداـهن  نیمزب  یناـشیپ  فرـص  هدـجس 
هک طرش  نیا  رابتعا  تشذگ  توالت  هدجس  رد  هک  روطنامه  هکلب  تسا  زئاج  نآ  رب  هدجـس  هک  دراذگب  یئاج  هب  یناشیپ  دراذگب و  نیمز 
هبار مکش  هنیس و  هسفق  وزاب و  تسا  بحتسم  رکش  هدجـس  رد  زین  و  تسین .  توق  زا  یلاخ  دشابن  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  زا  یناشیپ  لحم 

راب و هس  نتفگ  ارکش و  ارکش  ای  و  هللارکش )  دیوگب ( : راب  دص  تسا  بحتسم  هلب  تسین  طرش  نتفگ  رکذ  هدجس  نیا  ردو  دنابسچب  نیمز 
تیاور مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  انالوم  زا  هک  تسا  یئاعد  دوش  هتفگ  رکـش  هدجـس  رد  هک  يرکذ  نیرتهب  و  تسا .  یفاـک  زین  راـبکی  هکلب 

یبر و هللا  تنا  کنا  کقلخ  عیمج  کلسر و  كءایبنا و  کتکئالم و  دهشا  كدهشا و  ینا  مهللا  وگب ( : هدجس  لاح  رد  دومرف : هک  هدش 
ینا مهللا  اربتا  مهئادعا  نم  یلوتا و  مهب  یتمئا  يرب -  یم  مان  ار  ناماما  همه  نیـسحلا -  نسحلا و  ایلع و  یییبن و  ادـمحم  ینید و  مالـسالا 

کئادعال کسفن  یلع  کئاویاب  كدشنا  ینا  مهللا  مولظملا  مد  كدـشنا  ینا  مهللا  مولظملا  مد  كدـشنا  ینا  مهللا  مولظملا  مد  كدـشنا 
دمحم یلع  یلـصت  نا  مهودع  كودعب و  مهنرفطتل  کئایلوال  کسفن  یلع  کئاویاب  كدشنا  ینا  هللا  نینم  ؤملا  يدیا  انیدیاب و  مهنکلهتل 
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نیظفحتسملا یلع  دمحم و  یلع  یلصت  نا  دمحم  لآ  نم  نیظفحتسملا  یلع  دمحم و  یلع  یلـصت  نا  دمحم  لآ  نم  نیظفحتـسملا  یلع  و 
نم اهلا  راب  رسعلا - . ) دعب  رسیلا  کلئسا  ینا  مهللا  رسعلا  دعب  رسیلا  کلئـسا  ینا  مهللارـسعلا  دعب  رـسیلا  کلئـسا  ینا  مهللا  دمحم  لآ  نم 

مالسا ینم و  راگدرورپ  هللا و  هک  یئوت  مدوبعم  مدقتعم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  تقلخ  همه  تناگداتسرف و  ءایبنا و  تناگتـشرف و  تدوخ و 
زا مزرو و  یم  قشع  نانآ  هب  نم  دننم ، ناماما  ووو  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  نم و  ربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نم و  نید 

نوخب نم  اـهلاراب  مهدـیم  تدـنگوس  مولظم  نوخب  نم  اـهلاراب  مهد  یم  دـنگوس  مولظم  نوخب  ار  وت  نم  اـهلاراب  مرازیب .  ناـشیا  نانمـشد 
ام و تسدـب  ار  نانآ  امتح  هک  يا  هداد  تدوخب  تنانمـشد  هیلع  هک  مهد  یم  تدـنگوس  يا  هدـعو  هب  اـهلاراب  مهد  یم  دـنگوس  تمولظم 
ار نانآ  متح  روط  هب  هک  يداد  تدوخ  هب  تئایلوا  عفن  هب  هک  مهد  یم  تدـنگوس  يا  هدـعو  هب  اـهلا  راـب  يزاـس  كـاله  نینم  ؤم  تسدـب 

یتسرف دورد  ص )   ) دمحم لآ  زا  نید  ظفح  نیلوئسم  و  ص )   ) دمحم رب  هک  مهد  یم  تدنگوس  یهد .  يزوریپ  تنانمـشد  تنمـشدرب و 
 ( ص  ) دمحم لآ  زا  نید  ظفح  نیلوئـسم  و  ص )   ) دـمحم رب  یتسرف  دورد  ص )   ) دـمحم لآ  زا  نید  ظفح  نیلوئـسم  و  ص )   ) دـمحم رب 
وت زا  ار  يراوشد  زا  دـعب  یناسآ  منک .  یم  تساوخردار  يراوشد  زا  دـعب  یناـسآ  رـسی و  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اـهلاراب  یتسرف  دورد 

ینییعت نیح  یفهک  اـی  یئوـگ ( :  یم  هداـهن  نیمز  رب  ار  دوـخ  تسار  هنوـگ  هاـگنآ  ار .  يراوـشد  زا  دـعب  یناـسآ  مـنک .  یم  تساوـخرد 
نم نیظفحتسملا  یلع  دمحم و  لع لص  اینغ  یقلخ  نع  تنک  دقو  یب  ۀمحر  یقلخ  يراب  ای  تبحر  امب  ضرالا  یلع  قیـضت  بهاذـملا و 
يا يا  هدش  نم  هانپ  وت  دش  گنت  نم  يارب  شیداشگ  همه  اب  نیمز  دـش و  هتـسب  ما  هراچ  هار  نامز  ره  هک  یئادـخ  يا  ینعی  دـمحم ( ) لآ 

نیلوئـسم و  ص )   ) دمحم رب  ایادـخ  يدوب  زاین  یب  نم  ندـیرفآ  زا  هک  یلاح  رد  يدومن  زاغآ  نم  شنیرفآ  نم  هب  تمحر  رد  زا  هکیئادـخ 
ای رابج و  لک  لذـم  ای  دـیوگب ( : راب  هس  دراذـگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  هنوگ  هاگنآ  تسرف .  دورد  ص )   ) دـمحم لآ  زا  وا  نید  ظـفح 

مناوت قیقحت  هب  هک  دنگوس  تتزع  هب  لیلذ  ره  هب  هدنهد  تزع  ياو  رابجره  هدـننکراوخ  يا  يدوهجم ( )  غلب  کتزع  دـق و  لیلذ  لک  رغم 
ياه تنم  يزرو و  یم  رهم  نمب  امئاد  هکیئادـخ  يا  میظعلا ( )  برکلا  فشاک  ای  نانم -  ای  نانح و  ای  یئوگ ( :  یم  هاـگنآ  هدـش )  ماـمت 

( ارکـش ارکـش  یئوگ (  یم  راب  دص  هتـشگرب  هدجـسب  هگنآ  يزاس . )  یم  فرط  رب  ار  میظع  ياه  هودنا  هکیئادخ  يا  يراد  نم  رب  گرزب 
 . دوش یم  هدروآرب  هللا  ءاشنا  ینک  یم  تساوخرد  يراد  هک  یتجاح  هاگنآ 

دهشت لئاسم  رد  رافتگ 

راهچ یتعکر و  هس  زاـمن  رد  زین  تسا و  بجاو  زاـمن  رخآ  هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  دـعب  دهـشت  کـی  یتعکر  ود  زاـمن  رد  هلءاسم 1 - 
ریغ بجاو  دهشت  زامن و  رخآ  هدجس  زا  دعب  مود  دهشت  مود و  تعکر  رخآ  هدجس  زا  دعب  لوا  دهـشت  هک  بیترت  نیا  هب  دهـشت  ود  یتعکر 
دوش یمن  لطاب  دـیایب  شدایب  موس  تعکر  عوکر  ات  دوش و  كرت  اوهـس  رگا  دوش  یم  لطاب  زامن  دوش  كرت  ادـمع  رگا  ینعی  تسا  ینکر 

بجاو دهـشت  رد  دـیآ .  یم  للخ  لئاسم  رد  هک  يروطنامه  دـنک  ءاضق  ارنآ  تسا  بجاو  دـیایب  شدایب  تقو  ره  زامن  زا  دـعب  هک  دـنچره 
نم دمحم ( ) لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هلوسر .  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دیوگب ( : تسا 

یبن و ص )   ) دـمحم هکنیاـب  مهد  یم  تداهـش  زین  درادـن و  یکیرـش  وا  تسین و  دـحاو  هللا  زج  يدوبعم  چـیه  هکنیا  هب  مهد  یم  تداـهش 
: ) دیوگب نآ  هب  عورش  زا  لبق  تسا  بحتسم  تسا  دهشت  بجاو  رادقم  نیا  تسرف . )  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب  تسوا  هداتسرف 

تسا بحتـسم  زین  و  اهلک هللا . )  ینـسحلا  ءامـسالا  دیوگب ( : ای  و  ءامـسالاریخ هللا )  دمحلا هللا و  هللااب و  هللا و  مسب  دیوگب ( : ای  و  هللادمحلا ) 
رد ار  شتعافش  هتجرد )  عفرا  هتما و  یف  هتعافش  لبقت  و  دیوگب ( : مالسلا  مهیلع  وا  مارگ  تیب  لها  و  ص )   ) ادخ لوسر  رب  تاولص  زا  دعب 

یـصوصخ هفیظو  دـصقب  ار  تاملک  نیا  مود  دهـشت  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  و  ربب ) ـالاب  ار  شا  هجرد  ریذـپب و  شتما  قح 
 . دزومایب تسا  بجاو  دشابن  نآ  رب  رداق  یـسک  رگا  دوش  ءادا  یبرع  دعاوق  قباطم  حیحـص و  ظفل  اب  هک  تسا  بجاو  دهـشت  رد  دـیوگن و 
رب ندـب  ینیگنـس  هک  همتابمچ  روطب  نتـسشن  دنیـشنب و  هنینءامط  اب  تسا  نکمم  هک  یتیفیک  رهب  تسا  بجاو  دهـشت  لاـح  رد  هلءاسم 2 - 
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رد مه  تشذگ  شنایب  هک  كروت  وحن  هب  نتـسشن  تسا و  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نآ  كرت  تسا و  هورکم  دریگب  رارق  اپ  ياه  هنـشاپ  يور 
 . هدجس ود  زا  دعب  هدجس و  ود  نیب  رد  مه  تسا و  بحتسم  دهشت  لاح 

زامن مالس  رد  راتفگ 

يا هلیـسو  افرـص  هکنیا  هن  تسا  زامن  ءزج  زامن  مالـس  ارهاظ  دیوگب و  زامن  مالـس  شزامن  رخآ  رد  راذگزامن  رب  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
لالح مالـس  نتفگ  اب  دوب  هدـش  مارح  يو  رب  زامن  لوا  زا  هک  تایفانم  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  مالـس  رثا  دـشاب و  زامن  زا  ندـش  جراخ  يارب 
يارب ام و  يارب  یتمالـس   ( ) نیحلاـصلا هللا  داـبع  یلع  اـنیلع و  مالـسلا  یکی ( :  دراد  هغیـص  ود  مالـس  ددرگ و  یم  جراـخ  زاـمن  زا  هتـشگ 

بحتـسم يوقا  هک  دنچره  هتاکرب )  هللا و  ۀـمحرو  هلمج (  دوش  هفاضا  طایتحاربانب  تسا و  مکیلع )  مالـسلا  مود (  و  داب ) حـلاص  ناگدـنب 
ءزج ارهاظ  دشاب  هتفگن  هک  یضرف  رد  تسا و  یبحتسم  ءزج  دشاب  هتفگ  ار  لوا  هغیص  فلکم  هک  یضرف  رد  مود  هغیـص  تسا و  نآ  ندوب 

یبنلا اهیا  کیلع  مالسلا  هغیـص ( :  اما  و  تسا .  زئاج  زین  لوا  هغیـص  نتفگ  هب  ءافتکا  هکلب  مود  هغیـص  هب  ءافتکا  تسا  زئاج  تسا و  بجاو 
دوش و یمن  لالح  شیارب  تامرحم  هتـشگن  جراخ  زامن  زا  یمدآ  نآ  نتفگ  اب  هک  انعم  نیاب  تسا  دهـشت  عباوت  زا  هتاـکرب )  هللا و  ۀـمحرو 

هکنانچمه تسا  نآ  نتفگ  رب  تظفاـحم  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  نکل  يوهـس  هچ  يدـمع و  كرت  هچ  دوش  یمن  لـطاب  زاـمن  نآ  كرتاـب 
هغیص رب  انیلع -  مالـسلا  هغیـص -  نتـشاد  مدقم  و  یبنلا )  اهیا  کیلع  مالـسلا  هلمج (  زا  دعب  مالـس  هغیـص و  ود  نتفگ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

دوش و هتفگ  بارعا  تیاعر  اب  یبرع و  ترابع  اب  هک  نیا  هغیـص  ود  زا  کی  رهب  مالـس  رد  تسا  بجاو  هلءاسم 2 -  تسا .  مکیلع  مالسلا 
نتفگ لاح  رد  تسا  بجاو  هک  نانچمه  دریگب  دای  ار  ود  نآ  زا  یکی  لقادح  تسا  بجاو  دناد  یمن  ار  هغیص  ود  زا  کی  چیه  هک  یـسک 

رد راتفگ  دـهدرارق . ) پچ  ياپ  فک  رد  ار  تسار  ياـپ  تشپ  ینعی   ) كروت دهـشت  رد  تسا  بحتـسم  دـشاب و  شمارآ  اـب  هتـسشن و  نآ 
سپـس دیوگب و  ریبکت  باتکلا  ۀحتاف  تئارق  رب  مدقم  تسا  بجاو  ینعی  تسا  بجاو  زامن  لاعفا  رد  بیترت  تیاعر  زامن  لاعفا  نیب  بیترت 

رد یـسک  رگا  سپ  زامن  رخآ  ات  نینچمه  دنک و  هدجـس  عوکر  زا  سپ  دورب و  عوکرب  هدناوخ  ار  هروس  هاگنآ  دناوخب و  ار  باتکلا  ۀـحتاف 
نینچمهو تسا  لطاب  شزامن  دـنک  لمع  نیا  سکع  ای  دروایب و  نآ  زا  لبق  ادـمع  دروایب  رگید  یئزج  زا  دـعب  دـیاب  هک  ار  یئزج  شزاـمن 

دـمح و هکنیا  زا  لبق  لثم  دروایب  ینکر  ریغ  یئزج  زا  لـبق  ار  ینکر  اوهـس  رگا  اـما  و  درواـیب .  رگید  ینکر  رب  مدـقم  ار  ینکر  اوهـس  رگا 
زا رتولج  اوهـس  ار  نکر  ریغ  رگا  نینچمه  دـناسر و  یم  رخآ  هب  ار  شزامن  دوش و  یمن  لطاب  شزامن  دـنک  عوکر  اوهـس  دـناوخب  ار  هروس 

هابتـشا و ندرک  فرطرب  يارب  یلحم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  درادـن  لاکـشا  دـناوخب  هدجـس  ود  زا  لبق  ار  دهـشت  الثم  دروایب  نکر 
ار دهشت  اددجم  هدجس  ود  زا  دعب  ینعی  دنک  یم  لیصحت  ار  بیترت  هدیسرن  يدعب  تعکر  عوکرب  رگااماو  دشاب .  هدنامن  یقاب  نآ  كرادت 

ناکما تروص  رد  دنک و  یمن  لطاب  ار  زامن  اوهـس  نکر  ریغ  رب  ار  نکر  ریغ  نتـشاد  مدقم  هکنانچمه  تسا  حیحـص  شزامن  دناوخ و  یم 
هابتـشا هجوتم  هک  دعب  دـناوخب  ار  هروس  دـمح  ندـناوخ  زا  لبق  هکنیا  لثم  دوش (  لصاح  بیترت  ات  دروآ  یم  زین  ادـعب  هدروآ  رتولج  هچنآ 

 . تسا حیحص  شزامن  و  دناوخ ) یم  ار  هروس  اددجم  دش  دوخ 

تالاوم رد  راتفگ 

اهنآ نیب  دروآ  یم  رد  زاـمن  تروـص  زا  ار  زاـمن  هک  ینـالوط  يا  هلـصاف  ینعی  درواـیب  یپ  رد  یپ  ار  زاـمن  ءازجا  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
شزامن اوهـس  هچ  ادمع و  هچ  دهدب  هلـصاف  رادقم  نیا  رگا  هک  دـناوخ  یمن  زامن  صخـش  نیا  میئوگب  دـشاب  حیحـص  هک  يروطب  دزادـنین 

ءازجا رگا  هجیتن  رد  تسا  بجاو  طایتحاربانب  دـیایب  مه  رـس  تشپ  زامن  ءازجا  افرع  هک  انعم  نیاب  یفرع  تالاوم  تیاعر  اما  و  تسا .  لطاب 
 - هلءاـسم 2 تسین .  لـطاب  وهـس  تروص  رد  یلو  تسا  لـطاب  طاـیتحاربانب  دـمع  تروص  رد  درواـین  مه  رـس  تشپ  یپ و  رد  یپ  ار  زاـمن 
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دـمح و ندـناوخ  زامن  تابجاو  زا  یکی  ـالثم  تسا  بجاو  زین  نآ  لاوقا  رد  نینچمه  تسا  بجاو  زاـمن  لاـعفا  رد  تـالاوم  هک  روطناـمه 
دایز و هلصاف  نودب  اهنآ  تاملک  دیاب  هک  حیبست  رکذ و  ریبکت و  نینچمه  دوش و  هدناوخ  مه  رـس  تشپ  ود  نآ  تایآ  دیاب  هک  تسا  هروس 

دوب هتفگ  هک  ار  اهنیا  زا  یکی  ادمع  رگا  سپ  ددرگ  ءادا  هلصاف  نودب  مه و  رس  تشپ  دیاب  زین  نآ  فورح  هکلب  دوش  هدناوخ  مه  رس  تشپ 
هیآ و نآ  هروس و  نآ  مسا  بلس  ثعاب  هک  يروطب  دزادنیب  دایز  هلـصاف  هملک  زا  فرح  ود  ای  هملک و  ود  ای  هیآ و  ود  نیب  ینعی  دنک  كرت 

هکلب دـشاب  هلطبم  هداـیز  مزلتـسم  دـناوخب  تـالاوم  اـب  هراـبود  دـهاوخب  رگا  هک  تسا  یتـقو  نیا  هتبلا  تسا  لـطاب  شزاـمن  دوش  هملک  نآ 
اهنت دوش  یمن  لطابزامن  دوش  بکترم  اوهـس  ار  روما  نیا  زا  یکی  رگا  اما  و  دشابن .  هچ  دشاب و  مزلتـسم  هچ  تسا  لطاب  اقلطم  طایتحاربانب 

یـضرف رد  نیا  هتبلا  دروآ  یم  تالاوم  یتاعر  اب  هرابود  ار  هتخادـنا  هلـصاف  ناـشنیب  هک  یئزج  ود  نآ  لـحم  زا  ندرکن  زواـجت  تروص  رد 
دوهـس تروص  رد  ددرگ  زامن  مسا  بلـس  ثعاب  رگا  اما  دوش و  هروس  مسا  بلـس  ثعاب  اهنت  هروس  تئارق  الثم  رد  تـالاوم  دوبن  هک  تسا 

 . تسا لطاب  زامن  زین 

تونق هب  طوبرم  لئاسم  رد  راتفگ 

زامن ینعی  دوش  یم  هدناوخ  دنلب  يادصب  هک  یئاهزامن  رد  بابحتـسا  نیا  تسا و  بحتـسم  تونق  هنازور  بجاو  ياهزامن  رد  هلءاسم 1 - 
تعکر عوکر  زا  لبق  نآ  لحم  دوشن و  كرت  اهزامن  نیا  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکلب  تسا  دک  ؤم  ءاشع  برغم و  حبص و 

یم هدجسب  هاگ  نآ  دهدیم  ماجنا  نتشادرب  عوکر  زا  رس  زا  دعب  دوش  ششومارف  لحم  نیا  رد  رگا  تسا و  تئارق  ندش  مامت  زا  دعب  مود و 
دعب دوش و  غراف  زامن  زا  ات  دهد  یمن  شماجنا  رگید  دمآ  شدایب  هدجـس  هب  ندیـسر  زا  دعب  الثم  دـماین  شدایب  زین  لاح  نیا  رد  رگا  دور و 

هک تقو  ره  دمآ  شدایب  هاگ  نآ  تفر  شراک  لابندب  تساخرب و  ات  دـماین  شدایب  مه  مالـس  زا  دـعب  رگا  ودروآ  یم  ار  نآ  زامن  مالـس  زا 
شلحم زا  نتـشذگ  زا  دعب  رگید  دنک  كرت  ار  نآ  ادمع  رگا  اما  و  دـهد .  یم  شماجنا  دـشاب  هدـش  هلـصاف  ینالوط  ینامز  دـنچره  دـشاب 

نآ رد  تونق  بابحتسا  هک  عفش  هلفان  رد  یتح  تسا  بحتسم  زین  یتعکر  ود  ياه  هلفان  یبحتسم و  ياهزامن  رد  تونق  دروآ و  یمن  ياجب 
رتو زامن  رد  تونق  روتـسد و  نداد  ماجنا  ناونعب  هن  دروایب  باوث  دیما  هب  ینعی  ءاجر  تین  هب  عفـش  زامن  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  يوقا 

صوصخم ياـعد  تونق  رد  هلءاسم 2 -  تسا .  هروس  دـمح و  تئارق  زا  دـعب  عوکر و  هب  نتفر  زا  لبق  نآ  لحم  تسا و  دـک  ؤم  بحتـسم 
هللا مسب  راب  کی  تسا  یفاک  هک  رادقم  نیا  یتح  تسا و  یفاک  تسا  ناسآ  رـسیم و  فلکم  يارب  هک  یئاعد  رکذ و  ره  هکلب  هدـشن  طرش 

مهیلع وا  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  رب  دنک  ءافتکا  تسا  زئاج  هکنانچمه  تسا  یفاک  زین  نتفگ  هللا  ناحبـس  راب  هس  ای  راب و  جنپ  هکلب  دیوگب 
بحتسم هدمآ و  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یئاهاعد  زین  هدیسر و  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  تایاور  رد  هک  تسا  یئاهاعد  نآ  رتهب  مالـسلا و 

یصخش هچ  تعامج و  زامن  رد  ماما  هچ  هتـسهآ و  یتافخا و  ياهزامن  هچ  يرهج و  ياهزامن  رد  هچ  دوش  هتفگ  دنلب  يادصب  تونق  تسا 
هلءاسم 3 دونشن .  ار  شیادص  ماما  هکیطرشب  دناوخب  دنلب  تسا  بحتسم  دشاب  مومءام  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دناوخ  یم  زامن  درفنم  هک 

تونق ریغ  تونق و  رد  هلءاسم 4 -  دوشن .  كرت  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لاکـشا  لحم  تونق  لاح  رد  اهتـسد  ندرک  دـنلب  بوجو  - 
رییغت ثعاب  ای  شحاف و  طلغ  هک  یطرـش  هب  بارعا  ادـص و  رظن  زا  طلغ  هچ  فورح و  طاحل  زا  طلغ  هچ  تسا  زئاج  ندـناوخ  طلغب  ار  اعد 

رظنفرـص طلغ  ياعد  رکذ و  زا  یلکب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  یبحتـسم  ياهرکذ  نتفگ  طلغ  تسا  نینچمه  دـشابن و  ینعم 
 . تسین زئاج  حیحص  یبرعب  زج  زامن  رد  بجاو  ياهرکذ  اما  دنک و 

زامن بیقعت  لئاسم  رد  راتفگ 

دیکءات حبـص  زامن  اصوصخم  بجاو  زامن  رد  دـشاب و  هلفاـن  زاـمن  هک  دـنچره  زاـمن  زا  دـعب  بیقعت  ندـناوخ  تسا  بحتـسم  هلءاسم 1 - 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا دک  ؤم  بجاو  ياهزامن  دروم  رد  بابحتسا  نیا  تسا و  رکذ  نتفگ  اعد و  هب  لاغتشا  نآرق و  ندناوخ  بیقعت  هب  دارم  هدش و  يرتشیب 
بیقعت تروص  زا  هعرـشتم  دزن  رد  ار  وا  هک  يرگید  لمع  دوش و  ماجنا  هلـصافالب  زامن  زا  دـعب  هکنیا  بیقعت  رد  تسا  ربتعم  هلءاسم 2 -  . 

رد تسا  نآ  رتهب  و  دناوخب ) ار  تابیقعت  هدشن  نآ  لاثما  يزود و  هراپ  یطایخ و  لوغشم  زامن  زا  دعب  الثم  دهدن (  ماجنا  دروآ  رد  ندناوخ 
تـسین راک  رد  یتیدودـحم  تسین و  ربتعم  یـصاخ  لوق  تابیقعت  رد  دـنک و  ظفح  تشاد  هک  یتراهط  دنیـشنب و  هلبق  هب  ور  هطقن و  ناـمه 

 . هدـش دراو  يزامن  ره  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  رابخا  بتک  رد  اعد و  بتک  رد  هک  تسا  یئاهاعد  نآ  رتهب  تسه  هک  يزیچ 
راهچ یس و  طایتحا  ربانب  نآ  تیفیک  دشاب و  هتـشاد  يرتشیب  تلیـضف  همه  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدص  تاحیبست  اهنآ  هنایم  زا  دیاش  و 

اهنآ لحم  رد  درک و  کش  اهنآ  ددع  رد  رگا  تسا و  نتفگ  هللا )  ناحبـس  راب (  هس  یـس و  و  دمحلا هللا )  راب (  هس  یـس و  و  ربکا ) هللا  راب ( 
ریبکت و راهچ  یس و  هدومن  رظنفرص  يدایز  نآ  زا  هتفگ  ددع  زا  شیب  اوهس  رگا  دیوگ و  یم  ار  هیقب  هتشاذگ  رتمک  رب  ار  انب  هدومنن  زواجت 

کی هتـشاذگ  ددع  کی  زا  رتمک  رب  ار  انب  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک و  یم  باسح  بیقعت  باسح  هب  ار  حـیبست  هس  یـس و  ودـمح  هس  یس و 
رکذ نیا  نتفگ  هدراو )  تابیقعت (  زا  یکی  تسین .  مزال  حـیبست  رد  اـما  تسا و  دـمح  ریبکت و  صوصخ  رد  نیا  هتبلا  دـیوگب  رگید  ددـع 

تیمی و ییحی و  دمحلا  هل  کلملا و  هلف  هدحو  بازحالا  بلغ  هدنج و  زعا  هدبع و  رـصن  هدعو و  زجنا  هدحو  هدـحو  هللا  الا  هلا  ال  تسا ( : 
ریذپان تسکش  ار  شرگشل  دومرف  يرای  ار  شا  هدنب  درک  ققحم  ار  دوخ  هدعو  وا  تسین  يدوبعم  اتکی  هللا  زج  ریدق ( ) یش ء  لک  یلع  وه 

دنک و یم  هدـنز  هک  تسوا  تسوا ،  يارب  اه  شیاتـس  همه  ارهق  تسوا و  زا  ملاع  همه  کلم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  اهنیا  همه  درک و 
ینقزرا راـنلا و  نم  ینرجا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  تسا ( :  اـعد  نیارگید  یکی  تسا . )  اـناوت  زیچ  همه  رب  دـناریم و  یم 

زا نک و  میزور  تشهب  هد و  هانپ  شتآ  زا  ارم  تسرفب و  دورد  ص )   ) دمحم لآ  دـمحم و  رب  اهلاراب  نیعلا ( )  روحلا  نم  ینجوز  ۀـنجلا و 
کتمحر و نم  یلع  رشنا  کلـضف و  نم  یلع  ضفا  كدنع و  نم  یندها  مهللا  تسا ( :  اعد  نیا  رگید  یکی  زاس . ) مرـسمه  یتشهب  نانز 

نم رب  تا  هدرتسگ  تمحر  زا  زیرب و  نم  رب  تدوخ  نازیر  لضف  زا  امرف و  تیادـه  ارم  تدوخ  هیحان  زا  اهلاراب  کتاکرب ( )  نم  یلع  لزنا 
کتردـق مارتال و  یتلا  کتزع  میرکلا و  کهجوب  ذوعا  تسا ( :  اعد  نیا  رگید  یکی  امرف . ) لزان  نم  رب  تا  هلزان  تاـکرب  زا  نارتسگب و 

نآ هب  نم  اراگدرورپ  میظعلا ( . )  یلعلا  هللااب  الا  ةوقال  لوحال و  اهلک و  عاجوالا  رش  نم  ةرخالا و  ایندلا و  رش  نم  یـش ء  اهنم  عنتمیال  یتلا 
هک تتردق  نآ  هب  دوش و  یمن  هتـسکش  هک  تریذپان  تسکـش  تردـق  نآ  هب  يراد و  دوخ  قلخب  هک  تیمارگ  تدنمـشزرا و  تمحر  رظن 

یئورین هوق و  چیهو  اهیرامیب  اهدرد و  همه  رـش  زا  ترخآ و  ایند و  رـش  زا  مرب و  یم  هانپ  دبات  یمن  رب  رـس  نآ  زا  يزیچ  چیه  يرما و  چـیه 
ریخ لـک  نم  کلئـسا  ینا  مهللا  تسا ( :  اـعد  نیارگید  یکی  تسا )  گرزب  هبترم  دـنلب  يادـخ  هلیـسو  هب  شدربراـک  هک  نآ  رگم  تسین 

ایندـلا و يزخ  نم  کبذوعا  اهلک و  يروما  یف  کتیفاع  کلئـسا  ینا  مهللا  کملع  هب  طاحا  رـش  لک  نم  کـب  ذوعا  کـملع و  هب  طاـحا 
نآ زا  نم  دوخ  و   ) دراد هطاـحا  نآ  هب  تملع  يراد و  غارـس  وت  هک  يریخ  عون  ره  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  اـهلاراب  ةرخـالا ( )  باذـع 

یهد هانپ  ارم  مرادـن )  نآ  زا  یعالطا  چـیه  نم  دوخو   ) دراد هطاحا  نآـب  وت  ملع  هک  يرـش  ره  زا  يرادـب و  ینازرا  نمب  مرادـن )  یهاـگآ 
زا دعب  هک  تسا  نیا  رگید  یکی  مرب . )  یم  هانپ  وتب  ترخآ  باذع  ایند و  يراوخ  زا  متسه و  وت  تیفاع  ناهاوخ  مروما  همه  رد  نم  اهلاراب 

دمح و هروس  یـسرکلا و  ۀیآ  ندناوخ  رگید  یکی  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  هللا و ال  دمحلاو  هللا  ناحبـس  دیوگب ( : راب  یـس  ای  رابدـص و  زامن 
هب رارقا  رگید  یکی  و  نارمع )  لآ   - 26  ) خلا کلملا )  کلام  مهللا  لق  هیآ (  و  نارمع 180 ) لآ   ) خلا وه . ) الا  هلا  هنا ال  هللا  دهش  هیآ ( : 
 . تشذگ شنایب  هک  تسا  رکش  هدجس  رگید  یکی  و  تسا .  مالسلاو  ةولصلا  مهیلع  همئا  تماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  توبن 

دنک یم  لطاب  ار  زامن  هک  هچ  نآ  رد  راتفگ 

هک دـنچره  دوش  یم  لطاب  زامن  دـنزب  رـس  زامن  ياج  ره  رد  هک  تسا  ربکا  ثدـح  رغـصا و  ثدـح  اه  نآ  زا  لوا  تسا :  زیچ  دـنچ  نآ  و 
رگم رایتخا  یب  هچ  دشاب و  رایتخا  هب  هچ  ثدـح  عوقو  اوهـس و  هچ  دـشاب و  ادـمع  هچ  يوقاربانب  دـشاب  زامن  رخآ  مالـس  میم  نتفگ  ماگنه 
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نالطب بجوم  هررقم  فئاظو  تیاعر  اب  دوش  یم  جراخ  اـه  نآ  زا  هچ  نآ  هک   ) تشذـگ هک  یلیـضفت  هب  هضاحتـسم  نوطبم و  سولـسم و 
نیفلاخم هک  روط  نآ  يرگید  يور  رب  اهتسد  زا  یکی  نداهن  ینعی  تسا  ریفکت  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  یئاهزیچ  زا  مود  تسین . )  زامن 

رگا هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دنچره  درادـن  لاکـشا  اوهـس  اما  دـنکیم و  لطاب  ار  زامن  دـمع  يور  زا  لمع  نیا  دـننک و  یم 
فرط هب  هلبق  زا  ندـب  همه  اب  ندـنادرگور  موس  تسین .  زامن  لطبم  هیقت  لاح  رد  ریفکت  اما  دـناوخب و  هرابود  ار  زاـمن  زین  درک  نینچ  اوهس 

ور صخـش  نیا  دیوگب  فرع  هک  يروطب  پچ  تمـس  ای  تسار  تمـس  هلبق و  نیبام  يوسب  ندنادرگ  يور  هکلب  تشپ و  ای  پچ  ای  تسار 
نیبام زا  هک  دوش  فرحنم  ندب  همه  اب  يروط  رگا  هکلب  دنکیم  لطاب  ار  زامن  دـشاب  يدـمع  هک  یتروص  رد  لمع  نیا  هک  هداتـسیان  هلبق  هب 

نارگید و زا  ندروخ  هنت  ای  وهـس و  تروص  رد  دوش  جراخ  تسا  عقاو  هرئاد  مین  نآ  طسو  رد  هلبق  هک  يا  هرئاد  مین  ینعی  برغم  قرـشم و 
هلبق هب  ور  ندـب  هک  یتروص  رد  تسار  پچ و  تمـسب  تروص  اب  ندـش  هجوتم  فرـص  هلب  دوش .  یم  لطاب  شزامن  زین  اهنیا  ریظن  یتلع  ای 

هحفـص هک  يروطب  دشاب  دایز  تروص  اب  هجوت  نیمه  رگا  اما  تسا و  هورکم  هکنیا  الا  دنک  یمن  لطاب  ار  زامن  دشاب  كدـنا  هجوتو  دـشاب 
هک يزیچ  نیمراهچ  دـنک .  یم  لـطاب  ار  زاـمن  هک  تسا  نیا  يوقا  دریگ  رارق  نآ  پچ  تمـس  اـی  هلبق و  تسار  تمـس  هطقن  ربارب  تروص 
هب هیبش  یئانعم  رد  ار  یئانعم  یب  یفرح  ود  هملک  الثم  دشاب  انعم  یب  فرح  ود  هک  دنچره  تسا  نتفگ  نخـس  ادمع  دنک  یم  لطاب  ار  زامن 

ار زامن  زین  فنـص  عون و  رد  لامعتـسا  نودـب  نآ  نتفگ  طایتحاربانب  تسا و  زامن  لطبم  يوقاربانب  هک  دـنک  لامعتـسا  نآ  فنـص  ای  عون و 
دیوگب شدـنزرفب  هکنیا  لثم   ) دـنک لامعتـسا  یئانعم  رد  ار  فرح  کی  رب  لمتـشم  هملک  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دـنک و  یم  لطاب 

سپ تسین  توق  زا  یلاخ  ندوب  لطبم  هکلب  رادن ) رب  هنرگ  رادرب و  ار  یـشوگ  ب )  متفگ ( :  نم  رگا  يدینـش  نفلت  گنز  يادـص  هاگره 
نآ تیاکح  دصقب  زامن  رد  رگا  دشاب  هدـشن  هچ  دـشاب و  هدـش  عضو  انعم  نآ  يارب  تغل  رد  هچ  دـنامهفب  ار  یئانعم  هک  یفرح  یلک  روطب 

ار نآ  راذـگزامن  یلو  انعم  يارب  دـشاب  هدـش  عضو  يدـحاو  فرح  رگا  هکناـنچمه  تسین  توق  زا  یلاـخ  شندوب  لـطبم  دوش  هتفگ  اـنعم 
یلو دشاب  هدـش  عضو  یئانعم  يارب  دـشاب و  رتشیب  ای  فرح و  ود  رب  لمتـشم  هملک  رگا  اما  و  تسین .  لطبم  يوقا  ربانب  دـیوگن  انعم  دـصقب 

لطبم دوش  زامن  مساوحم  ثعاب  رگا  تسا و  لـطبم  طاـیتحا  رباـنب  دوشن  زاـمن  تروص  وحم  ثعاـب  رگا  دوشن  هتفگ  اـنعم  تیاـکح  دـصقب 
تـسین لطبم  دـشاب  اوهـس  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  ملکت  اـما  و  دـشاب .  هدرک  ملکت  نآ  هب  اوهـس  فلکم  هک  دـنچره  تسا  ملـسم  شندوب 

دوش زامن  ندـناوخ  مرگرـس  ناـنچمه  دـهدن و  باوج  رگا  تسا و  بجاو  هکلب  دـنز  یمن  زاـمنب  يررـض  نداد  مالـس  باوج  هکناـنچمه 
هلءاسم 1 تسا .  هدرک  هانگ  طقف  بجاو  كرت  رطاخب  نکل  دنک  توکس  مالس  باوج  رادقمب  هکیئاج  هب  دسر  هچ  ات  تسین  لطاب  شزامن 
تسا و زئاج  لاح  ره  رد  تسا -  بجاو  شا  هدجس  هک  يا  هیآ  راهچ  نآ  ریغ  هتبلا  ندناوخ -  نآرق  ندرک و  اعد  نتفگ و  رکذ  زامن  رد  - 

: ) دیوگب یسک  هب  الثم  دشاب  اعد  تروص  هب  هک  نچره  تسا  زامن  لطبم  ادخ  ریغ  اب  نتفگ  نخـس  یلک  روطب  زامن  رد  هک  تسا  نیا  يوقا 
زا شروظنم  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دزاغایب ) ریخب  ار  وت  حبص  ادخ  ( ) ریخلاب هللا  کحبص  دیوگب ( : ای  و  دزرمایب ) ار  وت  ادخ   ( ) کل هللا  رفغ 

هلءاسم 2 دوش .  یم  لطاب  شزامن  دهدب  مالس  یـسک  هیآ  ءادتبا  زامن  رد  رگا  نینچمه  دشاب و  تیحت  فرـص  هکلب  دشابن  اعد  باطخ  نیا 
رد تسا و  مالسلا )  کیلع  و   ) تروصب باوج  زامنریغ  رد  تسه  هک  يزیچ  تسا  بجاو  زامن  نیب  رد  نداد  ار  صاخـشا  مالـس  باوج  - 

هتفگ مالـس )  هملک (  زا  لبق  ار  کیلع )  هملک (  هدنهد  مالـس  هک  دنچره  دوش  هتفگ  کیلع )  هملک (  زا  رتولج  مالـس )  هملک (  دیاب  زامن 
نآ ندوب  عمج  ندوب و  درفم  نآ و  نتـشادن  مال و  فلا و  نتـشاد  رد  ار  مالـس  اـب  باوج  تقباـطم  تیاـعر  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـشاب و 
زین وا  کیلع )  مالسلا  دشاب ( : هتفگ  وا  رگا  و  کیلع )  مالس  دیوگب ( : باوج  رد  زین  وا  کیلع )  مالس  دیوگب ( : هدنهد  مالـس  رگا  دیامنن 

تاعارم هک  تسا  نیا  يوقا  هک  دنچره  مکیلع )  مالـس  دیوگب (  زین  وا  مکیلع )  مالـس  دشاب (  هتفگ  وا  رگا  زین  دـهد و  باوج  روط  نیمه 
تـسا هتفگ  وا  رگا  الثم  دـهدب  هدـنهد  مالـس  مالـس ،  زا  رتهب  ار  مالـس  باوج  تسا  بحتـسم  زامن  ریغ  رد  اما  تسین و  مزال  تقباطم  نیا 

مالس ناونع  هک  يروطب  دهدب  مالس  طلغب  هدنیوگ  رگا  هلءاسم 3 -  هتاکرب .  هللا و  ۀمحر  مالـسلا و  مکیلع  دیوگب : خساپ  رد  مکیلع  مالس 
ار شباوج  تسا  بجاو  دـشاب  قداـص  نآ  رب  مالـس  ناونع  رگا  اـما  دوش و  هداد  شباوـج  تسین  زئاـج  زاـمن  رد  دـشابن  قداـص  وا  هتفگ  رب 
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ندناوخ دصق  هک  تسا  نآ  طایتحا  ربانب  تسا و  بجاو  شباوج  دشاب  زیمم  یکدوک  هدنهد  مالس  هچنانچرگا  هلءاسم 4 -  دهدب .  حیحص 
مالس رگا  هلءاسم 5 -  تسا .  يوقا  مالـس  هب  تینآرق  دـصق  ندوبن  زئاـج  هکلب  دـنکن و  تسا  نآرق  رد  هک  مکیلع )  مالـس  هفیرـش ( :  هیآ 
زامن رد  وا  دـنهد  یم  ار  وا  باوج  نارگید  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا  ناـنآ  زا  یکی  راذـگزامن  هک  دـهد  مالـس  یتعاـمج  رب  هدـنهد 

 . دـهد باوج  زامن  رد  تسین  زئاج  هن  ای  هتـشاد  رظن  رد  زین  ار  وا  هدـنهد  مالـس  هکنیا  رد  دـنک  کش  ضرف  نیمه  رد  رگا  دـهدن و  باوج 
دنک دنلب  ار  شیادص  فراعتم  رادـقمب  هک  تسا  نیا  روظنم  هتبلا  زامن  ریغ  رد  زامن و  رد  مالـس  باوج  ندناونـش  تسا  بجاو  هلءاسم 6 - 

ای و  تسا )  ادص  رـس و  رپ  تسا  اجنآ  رد  وا  هک  یلحم  ای  دجـسم و  رگا  اما  و  دونـشب (  هدنهد  مالـس  دشابن  نیب  رد  یعنام  رگا  هک  يروطب 
وا شوگب  نداد و  باوـج  رگید  رهاـظلا  یلع  وا  شوـگب  ندناونـش  تسین  نکمم  هک  يروـطب  تسا  داـیز  هدـنهد  مالـس  وا و  نیب  تفاـسم 

تـسا بجاو  دسر  یم  شوگ ا  هب  دنک  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  رگا  دـهد و  باوج  تسین  زئاج  تسا  زامن  رد  رگا  تسین و  بجاو  ندـناسر 
ار باوج  تسد )  ندرک  دنلب  و  هراشا (  هب  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  راوشد  یجرح و  ادص  ندرک  دنلب  هک  نآ  رگم  دنک  دنلب  ار  ادـص 

دیدرت لحم  وا  شوگ  هب  باوج  ندـناسر  دـنلب و  يادـص  هب  باوج  ندوب  بجاو  تسا  زامن  رد  رگا  دـنک و  هراشا  طایتحا  ربانب  دـمهف  یم 
هجوـتم ار  وا  هک  دـشاب  نکمم  رگا  تسا  رک  هدـنهد  مالـس  رگا  دـهد و  باوـج  هراـشا  اـب  تسا  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  تسا و 
نامهب دنک  دوخ  هراشا  هجوتم  ار  وا  هک  دشابن  نکمم  رگا  دشاب و  بجاو  نآ  فراعتم  رادقم  ات  هک  تسین  دیعب  دـنک  دوخ  هراشا  باوج و 

زئاج سپ  تسا  بجاو  یفرع  تیروف  تیاعر  مالـس  باوج  رد  هلءاسم 7 -  تسین .  بجاو  هراشا  رگید  دـنک و  یم  ءافتکا  فراعتم  مالس 
دزادنیب ریخءات  یشومارف  يور  زا  ای  نایصع و  رد  رگا  دوشن و  هدرمش  وا  تیحت  مالـس و  باوج  افرع  هک  دزادنیب  ریخءات  ردق  نآ  هک  تسا 

باوج تسین  زئاج  رگید  تسا  زامن  رد  رگا  هک  انعم  نیاب  دوش  یم  طقاس  فیلکت  دهدب  يروف  ار  باوج  هک  نیا  زا  دوش  عنام  يرذع  ای  و 
هن ای  هدرک  طقاس  ار  فیلکت  هداتفا  هکیا  هلـصاف  رادقم  نیا  ایآ  دنک  کش  رگا  تسین و  بجاو  نداد  باوج  تسا  زامن  ریغ  رد  رگا  دهد و 

نداد باوج  هک  نانچمه  تسا  یئافک  بحتسم  مالسب  ءادتبا  هلءاسم 8 -  تسین .  بجاو  زامن  ریغ  رد  دـهد و  باوج  تسین  زئاج  زامن  رد 
تیعمجب نیدراو  زا  یکی  هک  یبابحتـسا  هفیظو  ماجنا  رد  تسا  یفاک  یتعامجرب  دـندش  دراو  یعمج  رگا  سپ  تسا  یئاـفک  بجاو  نآ  هب 

مالـس رفن  ود  زا  یکی  هب  رفن  کی  رگا  هلءاسم 9 -  دـهدب .  ار  رفن  کی  نآ  مالـس  باوج  تعامج  نآ  زا  یکی  تسا  یفاک  دـهدب و  مالس 
دسرپب وا  زا  تسین  بجاو  تسین و  بجاو  ود  نآ  زا  کیچیه  رب  وا  مالس  باوج  داد  مالس  ناشکیمادک  هب  هک  دنمهفن  رفن  ود  نآ  دهدب و 

 . دنهدب ار  وا  باوجودره  دنتـسین  زامن  رد  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دنچره  يدرک  مالـس  رفن  ودام  زا  کیمادک  هب  هک 
هک مه  نآ  یتح  دنهدب  ار  رگیدکی  باوج  تسا  بجاوود  ره  رب  دننک  مالـس  رگیدکی  هب  دـنا  هدروخرب  مهب  هک  رفن  ود  رگا  هلءاسم 10 - 

هداد مالـس  يرگید  هک  نیا  لایخ  هب  کی  ره  ینعی  دش  سکعب  نایرج  رگا  دهدب و  باوج  دیاب  هدش  عقاو  يرگید  مالـس  زا  دـعب  شمالس 
مالـس يرگید  هکنیا  لایخ  هب  یـصخش  رگا  تسین و  مزال  نداد  باوج  ود  نآ  زا  کی  چیه  هب  رگید  دهدب  مالـس  وا  مالـس  باوج  تین  هب 

رت کیدزن  طایتحا  هب  نداد  باوج  هک  دـنچره  تسین  بجاو  نداد  باوج  يرگید  نآ  رب  دوب  هدرکن  مالـس  وا  هکنیا  اب  دـهدب  باوج  درک 
زا هک  دـنچره  تسا  ههقهق  هب  ندـیدنخ  دـنک  یم  لـطاب  ار  زاـمن  هک  يزیچ  نیمجنپ  تسبوخ .  روص  همه  رد  طاـیتحا  تیاـعر  هکلب  تسا 

زامن هب  يررـض  شیدمع  یتح  ندرک  مسبت  هکنانچمه  درادن  یبیع  تسا  زامن  رد  هک  دـشاب  هدرک  شومارف  رگا  هلب  دـشاب .  رارطـضا  يور 
نیمه زین  توص  اب  هدنخ  میئوگب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هدیرب و  هدیرب  يادص  اب  ندیدنخ  زا  تسا  ترابع  ههقهق  دنز و  یمن 

نوچ ههقهق  مه  دراد و  ادص  مه  دریگن  ار  نآ  ولج  رگا  هک  دنک  يا  هدنخ  زامن  لاح  رد  فلکم  رگا  دشابن و  ههقهق  دنچره  دراد  ار  مکح 
رگا تروص  نیا  رد  دوش  یم  شعترم  شندب  هدش و  خرـس  شتروص  هجیتن  رد  دوش و  اهر  دراذگ  یمن  وا  نکلو  هدرک  رپ  ار  شلد  هدـنخ 

زا ندرک  هیرگ  اما  يویند و  رما  يارب  تسا  توص  اب  يدمع و  ندرک  هیرگ  مشـش  درادن .  لاکـشا  دوشن  زامن  توص  ندروخ  مه  رب  ثعاب 
يرما يویند  رما  نآ  هک  یئاجرد  اـصوصخم  یلاـعت  يادـخ  زا  يویند  یتجاـح  يرما و  تساوخرد  اـی  يورخا و  يرما  رب  اـی  وهـس و  يور 

نآ طایتحا  دـشاب  کشا  نتخیر  هب  اهنت  دـشاب و  زاوآ  اب  هک  يا  هیرگ  اما  و  دـنک .  یمن  لطاب  ار  زامن  دـشاب  بولطم  عرـش  رظن  زا  حـجار و 
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رادادـص هیرگ  رایتخا  یب  يویند  رما  رب  هک  یـسک  تسین و  توقزا  یلاخ  نآ  ندوبن  لطاب  هک  دـنچره  دـناوخب  ون  زا  ار  زاـمن  نآ  هک  تسا 
تـسین توق  زا  یلاخ  زامن  رارکت  بوجو  هکلب  دناوخب  ون  زا  ار  شزامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک  يراددوخ  نآ  زا  دناوت  یمن  دنک و  یم 

تهج نیمه  هب  تسا و  لاکـشا  لـمءات و  لـحم  هن  اـی  درک  هیرگ  ءادـفلا  هل  اـنحاورا  ءادهـشلادیس  رب  تسا  زئاـج  زاـمن  رد  اـیآ  هکنیا  رد  و 
یمن زامن  میئوگب  دـشاب  حیحـص  هک  يروطب  دـنزب  مه  رب  ار  زاـمن  تروص  هک  مک ،  دـنچ  ره  تسا  یملع  ره  متفه  دوشن .  كرت  طاـیتحا 
ردق نآ  رگا  دنک  یمن  وحم  ار  زامن  تروص  هک  یلمع  اما  و  يوهـس .  هچ  دشاب و  يدـمع  هچ  دـنک  یم  لطاب  ار  زامن  یلمع  نینچ  دـناوخ 

رد هن  دـنک  یم  لطاب  ار  زامن  دـمع  تروص  رد  طایتحاربانب  زین  لمع  نآ  دربب  نیب  زا  ار  زاـمن  ءازجا  نیب  ربتعم  تـالاوم  هک  دـشاب  ینـالوط 
لمع نآ  هک  دـنچ  ره  نآ  يوهـس  هب  دـسر  هچ  ات  دـنک  یمن  لطاب  ار  زامن  مه  شیدـمع  دربن  نیب  زا  ار  تالاوم  رگا  اما  و  اوهـس .  تروص 

و یسک -  نداد  ربخ  يارب  دنک  هراشارگید  ياضعا  ای  دوخ و  تسد  اب  ای  دهد و  تکرح  ار  شناتشگنا  زامن  همه  رد  هکنیا  لثم  دشاب  دایز 
اهنیا ریظن  رگید  یئاهراک  دهدب و  ریـش  ای  دنابـسچب و  دوخب  ای  دراذـگب  نیمز  ای  درادرب  یلفط  ای  دـشکب و  ار  يرام  ای  یبرقع و  زامن  رد  ای 
دـشاب كدـنا  دـنچره  تسا  ندیـشون  ندروخ و  تالطبم  زا  متـشه  دـنک .  یم  وحم  ار  زامن  تروص  هن  دراد و  تالاوم  اـب  یتاـفانم  هن  هک 

نآ زا  بانتجا  طایتحا  هب  رتکیدزن  اه و  نادـند  نیب  ای  ناهد و  رد  هک  اذـغ  زا  هدـنام  یقاب  تارذ  ندـیعلب  رد  تسین  یکاـب  هلب  طاـیتحاربانب 
قلح رد  هدش  بآ  اجیردت  دشاب و  كدـنا  هک  نچره  دوشن  كرت  ناهد  رد  تابن )  بآ  ای   ) دـنق هبح  يرادـهگن  كرت  رد  طایتحا  تسا و 

تـسا زامن  لطبم  میتفگ  هک  يرما  تشه  نیا  همه  رد  و  دـنک .  یم  وحم  ار  زامن  تروص  هن  دراد و  تافانم  تالاوم  اب  هن  هکنیا  اب  دورب  ورف 
دوش یم  ندناوخ  نتفر  هار  لاح  رد  هک  يا  هلفان  زامن  رد  هک  هلبق  ریغ  هب  هجوت  صوصخ  رد  رگم  تسین  بحتـسم  بجاو و  زامن  نیب  یقرف 
رگم تسا و  نآ  ندوب  لطبم  طایتحا  دـناوخ  یم  هلبق  هب  ور  هداتـسیا و  هک  يزامن  ینعی  نتفر  هار  لاح  ریغ  رد  درادـن و  يررـض  هجوت  نیا 
حبـص دوش  مامت  شرتو  زامن  ات  دنک  ربص  دـهاوخب  رگا  دـسرت  یم  دراد و  ار  ادرف  هزور  انب  دـنک و  یم  اعد  رتو  زامن  لاح  رد  هک  يا  هنـشت 

یم وا  درادـن  تجاـح  نتـشادرب  ماـگ  هس  اـی  ود و  زا  شیب  نآ  فرظ  هب  ندیـسر  يارب  اـی  تسه و  بآ  فرظ  شیور  شیپ  رد  دوش و  یم 
لوط نامز  رظن  زا  شندش  باریس  هک  دنچ  ره  دنک  باریس  الماک  ار  دوخ  دسرب و  بآ  هب  هتشادرب و  ار  ماگ  هس  ود  نیا  زامن  نیب  رد  دناوت 

ات ددرگرب  بقع  بقع  دـیاب  ددرگرب  شلوا  ياـجب  تساوخ  نوچ  دوشن و  بکترم  ار  تاـیفانم  ریاـس  هک  تسا  یطرـش  هب  نیا  هتبلا  دـشکب 
كدنا ندیـشون  نامز  هک  دنچره  دروخن  دشونن و  رگید  زیچ  دـنک و  ءافتکا  بآ  ندیـشون  هب  دـیاب  يوقاربانب  دـشاب و  هدرکن  هلبق  هب  تشپ 
صتخم مکح  میئوگب  تسین  دـیعب  اه و  هلفان  ریاس  هن  دـنک  نینچ  رتو  زامن  صوصخ  رد  اـهنت  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  هک  ناـنچمه  دـشاب 
دـشونب بآ  دناوت  یم  دشاب  هتـشاد  ندـش  حبـص  سرت  هک  نیمه  دـشاب  هک  لاح  ره  رد  رتو  زامن  رد  هکلب  تسین  ءاعد  هب  لاغتـشا  تروصب 

رد اـهنت  ار  مکح  نیا  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  مه  نیا  زا  تسا و  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  ءاـعد  لاـح  هـب  ءاـفتکا  هـک  دـنچره 
رتو زامن  زا  لبق  هک  دوش  یمن  یـسک  لماش  میئوگب  تسا  نآ  يوقا  هکلب  دشاب  هدـش  ادـیپ  زامن  نیب  رد  ییگنـشت  هک  دـنک  لامعا  یتروص 

ندـیمد زا  لبق  دوشب و  رتو  زامن  لخاد  دـصق  نیاب  مروخ و  یم  بآ  مناوخ  یم  رتو  زاـمن  نیب  هک  یئاـعد  نیب  رد  هتفگدوخ  اـی  هدوب  هنـشت 
رگم تسا  دمح  هروس  ندش  مامت  زا  دعب  نیمآ )  هملک (  نتفگ  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  يروما  زا  مهن  دشونب .  بآ  ءاعد  نیب  رد  حـبص 
کـش نینچمه  تسا و  یتعکرراهچ  ریغ  بجاو  ياهزامن  تاعکر  ددع  رد  کش  مهد  دشاب .  هتفگ  اوهـس  ای  دـشاب و  نیب  رد  هیقت  هک  نآ 

ای ندش و  دایز  مهدزای  دـیآ .  یم  شدوخ  لحم  رد  نآ  لیـصفت  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  یتعکر  راهچ  ياهزامن  زا  لوا  تعکر  ود  رد 
 . نکر ریغ  يدمع  ندش  دایزو  مک  نینچمه  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  يوهـس  هچ  دشاب و  يدـمع  هچ  هک  زامن  ناکرا  زا  ینکر  ندـش  مک 

هورکم نآ  باکترا  زامن  رد  هک  تسه  رگید  زیچ  دنچ  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  دـش  هتفگ  نونکات  هچنآ  رب  هوالع  زامن  رد  هلءاسم 11 - 
لمع نیا  تهارک  هتبلا  رگید ) ضرفب  ای  نآ و  رابغ  ندرک  فرطرب  يارب  هدجـس (  لـحم  هب  ندرک )  توف   ) ناـهد اـب  ندـیمد  یکی  تسا : 
هلاـن ندیـشک و  هآ  رگید  یکی  تسا .  نآ  زا  باـنتجا  طاـیتحا  هنرگ  دوـشن و  تسرد  یفرح  ود  يا  هملک  ندرک  توـف  زا  هک  تسا  یتـقو 

( . دوشن یفرح  ود  هملک  دیلوت  هکیطرـش  هب  ینعی   ) دش رکذ  البق  هک  یطایتحا  یطرـش و  اب  نتخادنا  ناهد  بآ  رگید  یکی  و  تسا .  ندرک 
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لوب زا  يراد  نتشیوخ  رگید  یکی  و  تسا .  رایتخا  هب  ندومن  هرد  نهد  یکی  و  اه .  نآ  نتـسکش  ناتـشگنا و  اب  ندرک  يزاب  رگید  یکی  و 
هک دنچره  درک  بانتجا  نآ  زا  دیاب  هنرگ  دشابن و  یتمالسب  رـضم  هک  دراد  تهارک  یتقو  زامن  رد  يراد  نتـشیوخ  نیا  هتبلا  تسا  طئاغ  و 

سفن رب  دوخ و  ناج  رب  سرت  لاح  رد  اما  تسین و  زئاج  راـیتخا  لاـح  رد  بجاو  زاـمن  نتـسکش  تسا .  حیحـص  زاـمن  دـنکن  باـنتجا  رگا 
لام ای  رگید و  ناسنا  کی  ای  شدوخ و  زا  ار  رطخ  دنکـشب و  ار  زامن  تسا  زئاج  نآ  لاثما  ءانتعا و  لباق  لام  ضرع و  رب  سرت  ای  همرتحم و 

دزادرپن عافدب  دنکشن و  ار  زامن  ینامرفان  رد  زا  رگا  یلو  تسا  بجاو  زامن  نتسکش  لاوحا  نیا  زا  یـضعب  رد  هکلب  دنک و  عفد  شـضرع  و 
تـسکش دـیابن  رایتخا  لاح  رد  مه  ار  یبحتـسم  زامن  میئوگب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  تسا و  حیحـص  شزاـمن  هدرک و  هاـنگ 

 . تسا يوقا  رظنب  نآ  زاوج  هک  دنچره 

تایآ زامن  رد  راتفگ 

زا یتمسق  هک  دنچره  هام  نتفرگ  مود  دیشروخ و  نتفرگ  یکی  تسا :  زیچ  دنچ  نیفلکم  همه  رب  زامن  نیا  ندش  بجاو  ببـس  هلءاسم 1 - 
ریغ درز  خرـس و  هایـس و  داب  لیبق  زا  دزادـنیب  تشحوب  ار  مدرم  هماع  هک  ینامـسآ  یتیآ  ره  مراهچ  هلزلز و  موس  دـشاب و  هاـم  دیـشروخ و 
یم ادیپ  نامـسآ  رد  یهاگ  هک  یـشتآ  یئاج و  نتخیر  ورف  یبارخ و  يادص  دننام  یئادص  ینامـسآ و  هحیـص  دـیدش و  تملظ  فراعتم و 
روآ سرت  هک  یتایآ  اما  طاـیتحاربانب و  نآ  لاـثما  نیمز و  نتفرورف  نتـشادرب و  فاکـش  لـیبق  زا  ینیمز  یتیآ  ره  اـی  اـهنیا و  لاـثما  دوش و 

یتلاخد ندیـسرت  هلزلز  فوسک و  فوسخ و  هثداح  رد  هلب  دـنک .  یمن  بجاو  ار  تاـیآ  زاـمن  دـناسرت  یم  ار  دارفا  زا  یـضعب  اـی  تسین و 
هام دیـشروخ و  یگتفرگ  رد  رایعم  ارهاظ  هلءاسم 2 -  هن .  اـی  دوشب  سرت  بجوم  هچ  تسا  بجاو  تیآ  هس  نیا  رد  تاـیآ  زاـمن  درادـن و 

دنتـسم هک  دـنچره  دوش  بجاو  تایآ  زامن  هک  تسا  یفاک  هتفرگ  هام  ای  دیـشروخ  دـیوگب  فرع  هک  نیمه  ینعی  تسا  ناونع  نیا  قدـص 
داد خر  فوسک  هک  نیمه  سپ  دشابن  دیشروخ  نیمز و  نیب  هام  ندش  لئاح  دیشروخ و  هام و  نیب  نیمز  ندش  لیاح  ینعی  شیداع  ببـسب 
هداد خر  رگید  یتلع  رطاخب  فوسک  فوسخ و  ای  دـشاب و  هدـش  لئاح  رگید  ینامـسآ  مارجا  زا  یـضعب  هک  دـنچره  دوش  یم  بجاو  زامن 

حلسم ریغ  مشچ  فراعتم و  ساوح  هک  يروط  هب  دشاب  هداد  خر  مرج  ود  نیا  زا  یمک  رایـسب  تمـسق  رد  یگتفرگ  هچنانچ  رگا  هلب  دشاب . 
بجاو زامن  رهاظ  دهد  صیخشت  ار  نآ  بوکـسلت  کمک  هب  یلومعم  ياهمـشچ  ای  هداعلا و  قراخ  ياه  مشچ  زا  یـضعب  هکلب  دنیبن  ار  نآ 

هام نیمز و  هرک  ود  زا  یکی  ندش  لئاح  ینعی  فراعتم  لماع  ود  نامهب  دنتـسم  هک  دنچره  درادـن  رابتعا  یگتفرگ  رادـقم  نآ  دوش و  یمن 
لباقم زا  ینامسآ  ياهگنـس  زا  یـضعب  اضرف  هکنیا  لثم  تسین  دوش  یم  فرطرب  اعیرـس  هک  یفوسک  فوسخب و  يرابتعا  نینچمه  دشاب و 

زامن ءادا  تقو  هلءاسم 3 -  دوش .  فرطرب  تعرسب  دنک و  شکیرات  یلکب  ای  هدومن و  داجیا  نآ  رد  يا  هکلو  دنک  روبع  هام  ای  دیـشروخ و 
ندش زاب  هب  عورـش  زا  لبق  هک  طایتحا  نیا  ندش و  زاب  رد  عورـش  ءادتبا  ات  صرق  یگتفرگ  عورـش  هظحل  زا  فوسک  فوسخ و  يارب  تایآ 

هن دنک و  ءادا  تین  هن  دناوخب  هقلطم  تبرق  تین  هب  دعب  هب  نآ  زا  دشاب  هدناوخن  ندـش  زاب  ماگنه  ات  رگا  ددرگن و  كرت  دوش  هدـناوخ  زامن 
بارخ يادص   ) هدـه نینچمه  درادـن و  ار  ندـناوخ  زامن  شیاجنگ  شندـمآ  دـیدپ  تدـم  ابلاغ  هک  نآ  لاثما  هلزلز و  رد  اما  ءاضق و  تین 
تسا بجاو  سپ  درادن  تقو  دراد و  بوجو  ببـس  اهنت  ثداوح  نیا  رد  زامن  نوچ  درادن  تقو  شزامن  ینامـسآ  هحیـص  و  یئاج )  ندش 

ءادا رمع  رخآ  ات  دروایب و  ار  نآ  رمع  رخآ  ات  تخادـنا  ریخءاـت  درک و  یناـمرفان  فلکم  رگا  دوش و  هدـناوخ  شزاـمن  لاـح  ناـمه  رد  هک 
بجاو رگید  طاـقن  مدرمرب  هدـش و  عقاو  اـجنآ  رد  تیآ  هک  تسا  یلحم  نآ  لـها  هب  صوصخم  تاـیآ  زاـمن  بوـجو  هلءاـسم 4 -  تسا . 

نیا رد  هک   ) دوش هدرمـش  لـحم  کـی  لـثم  نیمزرـس  ود  ره  هک  يروط  هب  تسا  نیمزرـس  نآ  هب  لـصتم  هک  یطاـقن  یلاـها  رب  رگم  تسین 
لوط هک  یتدم  رادـقم  و  عوقو :  نامز  نینچمه  تایآ و  عوقو  هلءاسم 5 -  دـنناوخب . ) ار  تایآ  زامن  هک  تسا  بجاو  زین  نانآ  رب  تروص 
تیآ عوقو  نامزرد  هک  لداع (  دهاش  ود  هکنیا  مود  و  دنک .  ادیپ  ملع  نآ  هب  فلکم  دوخ  هکنیا  یکی  دوش : یم  تباث  هار  دـنچ  زا  دیـشک 

تسا و زامن  ندناوخ  طایتحا  لداع  کی  تداهش  رد  تفرگ و  دیشروخ  ای  هام و  ای  دش و  هلزلز  الثم  هک  دنهد  ربخ  هدشن  نآ  عوقو  هجوتم 
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ار فیلکت  زین  وا  ربخ  يوقارباـنب  هکلب  طاـیتحاربانب و  دـشاب  وا  یئوگ  تسار  هب  ناـنیمطا  هک  سیون )  میوقت  يدـصر (  نداد  ربخ  نینچمه 
هک ینز  زا  يوقا  رب  انب  دوش و  یم  بجاو  اهنآ  رب  تابجاو  ریاس  هیموی و  زامن  هک  ینیفلکم  همه  رب  تایآ  زامن  هلءاسم 6 -  دنک .  یم  تباث 

سافن و زا  ندـش  كاپ  زا  دـعب  هک  تسین  بجاو  هفیاط  ود  نآ  رب  نیاربانب  تسا و  طقاس  تسا  ءاسفن  اـی  ضئاـح و  تیآ  عوقو  ماـگنه  رد 
هک تسا  یـسافن  ضیح و  هرابرد  نیا  هتبلا  دنناوخب  هدوبن  تقو  ياراد  هلزلز  دـننام  رگا  دـننک و  ءاضق  هدوب  تقو  ياراد  رگا  ار  نآ  ضیح 

ثحب و لحم  دـشاب  هدـش  كاـپ  ساـفن  ضیح و  نوخ  زا  تیآ  عوقو  نیب  رد  رگا  اـما  و  دـشاب .  هتـشاد  ناـیرج  تیآ  تدـم  لوط  همه  رد 
ربخ یب  نآ  عوقو  زا  نآ  ندـش  زاب  رخآ  ات  فوسخ )  ای  و   ) فوسک عوقو  زا  هک  یـسک  هلءاسم 7 -  تسا .  بوخ  طایتحا  تسا و  لیـصفت 

هدناوخن ار  زامن  هدوب و  ربخ  اب  هک  یـسک  اما  و  تسین .  بجاو  وا  رب  تایآ  زامن  ءاضق  دـشاب  هدـشن  هتفرگ  ضرق  همه  هک  یتروص  رد  هدوب 
صوصخم مکح  نیا  تسا و  بجاو  ءاـضق  هدـش  هتفرگ  صرق  ماـمت  نکلو  هدوـب  ربـخ  یب  هک  یـسک  دـشاب و  یـشومارف  يور  زا  دـنچره 

رمع رخآ  ات  دیاب  دزادنیب  ریخءات  یشومارف  يور  زا  ای  ادمع  ار  زامن  ندناوخ  هک  یتروص  رد  تایآ  ریاس  اما  تسا و  فوسخ )  و   ) فوسک
طایتحا دوش  ربخ  اب  تیآ  رخآ  هظحل  هب  لصتم  نامز  رد  دوش و  یم  مامت  هک  يا  هظحل  ات  دـشاب  ربخ  یب  تیآ  عوقو  زا  رگا  دروایب و  ار  نآ 

هک دـنهدربخ  لداع  ریغ  یتعاـمج  رگا  هلءاـسم 8 -  تسین .  توق  زا  یلاـخ  نآ  ندوـبن  بجاو  هک  دـنچره  دـناوخب  ار  زاـمن  هک  تسا  نآ 
یم تسار  هک  دـمهفب  تیآ  تدـم  ندـش  مامت  زا  دـعب  هاگ  نآ  دوشن  لصاح  فلکم  يارب  عالطا  لمع و  نانآ  ربخ  زا  هداد و  خر  فوسک 

هتفرگن صرق  همه  هک  تسا  یتروص  رد  تایآ  زامن  ءاضق  هجیتن  رد  هدوب  لهاج  هک  تسا  یسک  هب  قحلم  زین  یـسک  نینچ  ارهاظ  دنا  هتفگ 
زا دـعب  هدوـبن و  موـلعم  فـلکم  يارب  ناشتلادـع  هک  دـنهدب  تیآ  عوـقو  زا  ربـخ  يدـهاش  ود  رگا  نینچمه  تسین و  بجاو  وا  رب  دـشاب و 
مود تروص  رد  اصوصخم  دـنک  ءاضق  ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  دوش  تباث  ناشتلادـع  تایآ  زاـمن  تقو  تشذـگ 

دوـش و یم  عوـکر  هد  اـعمج  هک  دراد  عوـکر  جـنپ  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  تاـیآ  زاـمن  هلءاـسم 9 -  دوشن .  كرت  طاـیتحا  هک 
سپس دیوگ و  یم  بجاو  ياهزامن  ریاس  رد  هک  نانچ  نآ  دیوگ  یم  مارحالا  ةریبکت  تین  نتشاد  لاح  رد  هک  تسا  رارق  نیدب  نآ  لیصفت 

دور و یم  عوکر  هب  دناوخ و  یم  ار  هروس  دمح و  رگید  راب  هتشادرب  عوکر  زا  رس  سپـس  دور  یم  عوکر  هب  دناوخ و  یم  ار  هروس  دمح و 
مود هدجس  زا  دعب  دور و  یم  هدجسب  هاگ  نآ  عوکر  جنپ  ات  نینچمه  دزادرپ و  یم  هروسو  دمح  ندناوخ  هب  هتشادرب  عوکر  زا  رس  هاگ  نآ 
نیا رد  دهدیم و  مالس  دناوخ و  یم  دهشت  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  سپ  دهدیم و  ماجنا  هرابود  ار  لوا  تعکر  لمع  نامه  هتـساخرب 

هک تسا  زئاج  و  دناوخب .  توافتم  هروس  هد  ای  دنک و  رارکت  ار  هروس  کی  ندناوخ  هروس  ودـمح  راب  هد  رد  هک  تسین  نیا  نیب  یقرف  زامن 
هاگ نآ  دناوخ  یم  ار  دمح  مارحالا  ةریبکت  زا  دعب  هک  انعم  نیا  هب  دورب  عوکر  هب  تمـسق  ره  رد  دـنک و  تمـسق  جـنپ  ار  لماک  هروس  کی 

هکنیا نودب  هتـشادرب  عوکر  زا  رـس  هاگ  نآ  دور و  یم  عوکر  هب  سپـس  دناوخ و  یم  ار  هروس  کی  زا  هیآ  دنچ  ای  هیآ و  کی  دمح  زا  دعب 
هیآ دنچ  هب  لصتم  هک  يا  هیآ  دنچ  هتبلا  دور  یم  عوکر  هب  دـناوخ و  یم  ار  هروس  نامه  زا  رگید  هیآ  دـنچ  ای  کی و  دـنک  رارکتار  دـمح 
یم ار  تسا  هدش  هدناوخ  تایآ  هب  لصتم  هک  هروس  نآ  تایآ  زا  رگید  یتمسق  هتساخرب  اددجمو  دنک  یم  عوکر  هاگ  نآ  دشاب  لوا  تبون 

ياجب ار  مجنپ  عوکر  هاگ  نآ  دوش  مامت  هروس  همه  مجنپ  عوکر  زا  لبق  هک  يروط  هب  مجنپ  عوکرات  نینچمه  دوریم و  عوکر  هب  دـناوخ و 
رد هجیتن  رد  دناوخ  یم  میتفگ  لوا  تعکر  رد  هک  قیرط  نیمهب  ار  مود  تعکر  هتساخرب  مود  هدجـس  زا  سپ  دور و  یم  هدجـسب  هدروآ و 

دـمح و کی  لوا و  تعکر  رد  مامت  هروس  کی  دـمح و  کی  مامت  هروس  ودو  دوش  یم  هدـناوخ  دـمح  راب  ود  اهنت  تایآ  زاـمن  قیرط  نیا 
نیا رد  دـشاب و  رگید  يا  هروس  ای  هدـناوخ و  لوا  تعکر  رد  هک  دـشاب  يا  هروس  نامه  هک  نیا  هچ  لاح  مود  تعکر  رد  مامت  هروس  کـی 
جنپ تعکر  ره  رد  دراد  هیآ  هاجنپ  هک  يا  هروس  زا  الثم  دوش (  ءافتکا  هروس  کـی  زا  یتمـسق  هب  تعکر  همه  رد  هکنیا  تسین  زئاـج  قیرط 

دـشاب هدـناوخ  رخآ  هب  ات  ار  هروس  کی  تعکر  کـی  رد  هجیتن  رد  اـت  دـناوخب  ار  هیآ  هد  ره  دـیاب  هکلب  دـناوخب  ار  هیآ  جـنپ  راـب  ره  راـب و 
کی ندناوخ  هدـش  عیرـشت  هقیرط  نیا  رد  هچ  نآ  تسین  عورـشم  نوچ  دـنک  رارکت  ار  دـمح  هروس  تسین  زئاج  هقیرط  نیارد  هک  نانچمه 

هدناوخ ار  دـمح  دـیاب  يدـعب  عوکر  يارب  هاگ  نآ  دـناوخب  رخآ  هب  ات  ار  هروس  همتت  موس  ای  مود و  عوکر  زا  لبق  هک  نآ  رگم  تسا  دـمح 
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کی زا  یتمـسق  رگا  دناوخب و  ار  دـمح  دـیاب  يدـعب  عوکر  يارب  دـناوخ  ار  هروس  همه  رگا  زین  اجنیا  رد  دـنک و  عورـش  ار  رگید  يا  هروس 
عقاو هروس  ندش  مامت  زا  دعب  عوکر  هک  اج  ره  هکنیا  مالک  هصالخ  و  دناوخب .  دمح  دعب  عوکر  زا  لبق  دـناوت  یمن  رگید  دـناوخ  ار  هروس 

تـسین زئاج  دمح  ندناوخ  يدعب  مایق  رد  دش  عقاو  هروس  ندش  مامت  زا  لبق  عوکر  هک  اج  ره  دناوخب و  ار  دمح  دـیاب  يدـعب  مایق  رد  دـش 
مامت زا  لبق  ار  مجنپ  عوکر  رگا  هلب  دناوخ .  یمن  ار  دمح  دناوخ و  یم  هدـنام  هک  اج  نآ  زا  ار  هروس  عوکر  زا  نتـشادرب  رـس  زا  دـعب  هکلب 
هروس همتت  هاگ  نآ  دناوخب و  ار  دمح  هروس  تسا  بجاو  دشاب  هتـساخرب  مود  تعکر  يارب  هتفر و  هدجـس  هب  دـشاب و  هدروآ  هروس  ندـش 

لوا تعکر  رد  هک  ار  يا  هروس  هک  دوشن  كرت  طاـیتحا  نیا  هک  تسا  بوخ  نکل  دـنک  عورـش  دوـب  هدـنام  ماـمتان  لوا  تعکر  رد  هک  يا 
ربتعم هنازور  ياهزامن  رد  هچنآ  هلءاسم 10 -  دنک .  عورـش  ار  هروس  مود  تعکر  رد  دناوخب و  رخآ  هب  ات  مجنپ  عوکر  زا  لبق  هدرک  عورش 
عوکر دوعق و  مایق و  رد  تابحتسم  تابجاو و  زا  تخانش  یهاوخ  دعب  نم  يا و  هتخانـش  نونکات  هچ  نآ  همه  نآ و  ریغ  طئارـش و  زا  تسا 
کـش رگا  نیاربانب  تسا .  ربتعم  زین  زامن  نیا  رد  اهزیچ  ریاس  تاعکر و  ندـش  دایز  مک و  رد  کـش  وهـس و  ماـکحا  نینچمه  دوجـس و  و 

ود هلمج  زا  تایآ  زاـمن  اریز  تسا  لـطاب  یتعکر  ود  ياـهزامن  ریاـس  لـثم  شزاـمن  تعکر  ود  اـی  هدـناوخ و  تعکر  کـی  هکنیا  رد  دـنک 
يدمع هچ  دنک  دایز  مک و  نآ  ياهعوکر  ددع  رد  رگا  نینچمه  و  تسا .  عوکر  جنپ  ياراد  نآ  زا  تعکر  ره  هک  دنچره  تساه  یتعکر 

رگا اه و  عوکر  نیا  هب  لصتم  مایق  تسا  نینچمه  دـنزامن و  نکر  زامن  نیا  ياه  عوکر  همه  اریز  دوش  یم  لطاب  زامن  يوهـس  هچ  دـشاب و 
شزامن درذـگب و  هدرک  زواجت  عوکر  لحم  زا  رگا  دروایب و  ار  نآ  دـیاب  هتفرن  هدجـس  هب  هک  مادام  دـنک  کش  نآ  زا  یعوکر  ندروآ  رد 

ددع رد  کشب  دنک  تشگرب  شیاهعوکر  ددع  رد  کش  ای  هدش و  مک  ای  دایز و  شزامن  عوکر  دوش  مولعم  ادعب  هک  نآ  رگم  تسین  لطاب 
عوکر نیلواات  تسا  مشـش  عوکر  ای  دشاب و  لوا  تعکر  رخآ  ات  تسا  مجنپ  عوکر  تسا  نآ  رد  هک  یعوکر  دناد  یمن  هکنیا  لثم  تاعکر 
دشاب هداد  خر  زور  رد  تیآ  هکنیا  هچ  دوش  هدناوخ  رهج  هب  تایآ  زامن  هروس  دمح و  تسا  بحتـسم  هلءاسم 11 -  دشاب .  مود  تعکر  زا 

زین و  دوش .  هدناوخ  رهج  هب  تسا  بحتسم  تسا  زور  هفیظو  هکنیا  اب  هدش  بجاو  دیشروخ  فوسک  تلع  هب  هک  يزامن  یتح  بش  رد  ای  و 
ره مجنپ  عوکر  زا  نتـشاد  رب  رـس  ماگنه  رگم  دیوگب  ریبکت  عوکر  زا  نتـشاد  رب  رـس  ماگنه  عوکر  يارب  ندـش  مخ  ماگنه  تسا  بحتـسم 

تایآ و زامن  رد  هک  تسا  بحتـسم  دورب و  هدجـس  سپـس  و  هدـمح )  نمل  هللا  عمـس  دـیوگب ( : تسا  بحتـسم  ماگنه  نآ  رد  هک  تعکر 
راب ره  رد  نآ و  لاثما  فهک و  سی و  هروس  لیبق  زا  ینالوط  ياه  هروس  ندناوخ  زامن و  نداد  لوط  دیشروخ  فوسک  تیآ  رد  اصوصخم 

ءاعد و لوغـشم  دنیـشنب و  زامن  لحم  رد  صرق  ندـش  زاب  ات  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  رخآ  هب  ات  ار  هروس  کی  دراد  یم  رب  رـس  عوکر  زا  هک 
دعب مود  راب  مایق  ره  زا  دعب  تایآ  زامن  رد  تسا  بحتـسم  و  دناوخب .  هرابودار  زامن  دراد  تقو  صرق  مامت  ندش  زاب  ات  رگا  ای  دوش و  رکذ 

مود و عوکر  زا  لبق  یکی   ) دوش تونق  جنپ  رب  لمتشم  شتایآ  زامن  هجیتن  رد  هک  دناوخب  تونق  هروس  کی  زا  یتمـسق  ای  هروس و  تئارق  زا 
 ( مجنپ عوکر  زا  لبق  یکی  موس و  عوکر  زا  لبق  یکی  لوا و  تعکر  زا  لوا  عوکر  زا  لبق  یکی  لوا و  تعکر  مراهچ  عوکر  زا  لـبق  یکی 

دیما باوث و  دـیما  هب  ینعی  ءاـجر  تین  هب  ار  نآ  هک  لوا  تعکر  مجنپ  عوکر  زا  لـبق  یکی  دـنک  ءاـفتکا  توـنق  ود  هب  هک  تسه  مه  زئاـج 
هلءاسم 12 دنک .  ءافتکا  ریخا  عوکر  کیب  هک  تسا  زئاج  زین  مود و  تعکر  مجنپ  عوکر  زا  لبق  مود  دروآ و  یم  دشاب  هفیظو  دـیاش  هکنیا 

هیموی ياهزامن  دننام  دناوخ  یم  ار  هروس  دمح و  یئاهنت  هب  ماما  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هدـناوخ  تعامجب  تایآ  زامن  تسا  بحتـسم  - 
طایتحا هب  رت  کیدزن  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  کی  ره  نیمومءام  دوش  هتفگ  دـیاب  زامن  رد  هک  یئاهراتفگ  لاـعفا و  دـیعت  رد  اـما 

دوش تعامج  لخاد  مود  تعکر  لوا  عوکر  ای  لوا و  تعکر  لوا  عوکر  رد  لقادـح  ای  لوا و  عوکر  زا  لبق  هک  تسا  نیا  نیمومءام  يارب 
 . دوش ظفح  شیاهعوکر  ماظن  ات 

دهد یم  خر  زامنرد  انایحا  هک  یللخ  رد  راتفگ 

يور زا  هچ  تسا  لطاب  شزامن  هدش  عقاو  تبانج  لسغ  ای  ءوضو و  نودـب  ینعی  ثدـح  زا  تراهط  نودـب  شزامن  هک  یـسک  هلءاسم 1 - 
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تـشذگ تراهط  باب  رد  نآ  لیـصفت  هک  تساجن  زا  ندوب  كاپ  فالخب  هتـسنادن  اـی  دـنکب  ار  راـک  نیا  هتـسناد  وهـس  هچ  دـشاب و  دـمع 
ضورف زا  یـضعب  رد  اهنآ  رب  للخ  ندش  دراو  میتفگ  هک  تشذـگ (  اهنیا  ریغ  رتاس و  هلبق و  تقو و  نوچ  تراهط  ریغ  لیـصفت  هکنانچمه 

زا یتکرح  دنچ  ره  زامن  تابجاو  زا  يزیچ  هب  دنک  لالخا  ادمع  هک  یـسک  و  تسین )  اهـضرف  یـضعب  رد  تسا و  زامن  ندش  لطاب  بجوم 
هچ دشاب و  لعف  هچ  دمع  يور  زا  زامن  رد  یئزج  ندرک  دایز  اب  دوش  یم  لطاب  نینچمه  تسا و  لطاب  شزامن  دشاب  هبجاو  راکذا  تئارق و 
ای دشاب و  زامن  ءازجا  قفاوم  هدرک  دایز  ادـمع  هچ  نآ  هک  نآ  نیب  تسین  یقرف  زین  تهج  نیا  زا  هکلب  نکر  ریغ  هچ  دـشاب و  نکر  هچ  لوق 

دـشاب ینکر  ءازجا  ریغ  رد  دئاز  هکیئاج  رد  یتح  دشاب و  زامن  ءازجا  فلاخم  دـئاز  هک  یئاج  رد  زامن  نالطب  هب  مکح  هک  دـنچره  فلاخم 
زاـمن ناونعب  ار  نآ  فلکم  هک  دوش  یم  زاـمن  نـالطب  ثعاـب  نکر  ریغ  رد  یتـقو  يداـیز  ندروآ  هتبلا  تسین .  لاکـشا  لـمءات و  زا  یلاـخ 

تـسین ءاعد  رکذ و  هک  یئاج  رد  ای  دناوخب و  زامن  رد  هروس  کی  زا  نیب  رگا  نیاربانب  دشاب و  هدروآ  تسا  زامن  ءزج  زین  دـئاز  نیا  هکنیاو 
رکذ ای  دنک  نآرق  تئارق  شزامن  رد  فلکم  هچ  ره  سپ  دوش  یمن  لطاب  زامن  تسا  زامن  ءزج  هکنیا  ناونع  هب  هن  دنک  ءاعد  دـیوگب و  رکذ 

راک ره  هکنانچمه  دربن  نیب  زا  ار  زامن  تروص  هک  یطرـش  هب  هتبلا  درادـن  بیع  تسا  شزامن  ءزج  هکنیا  ناونعب  هن  دـنک  اعد  اـی  دـیوگب و 
رد اما  دوب و  دمع  تروص  رد  نیا  دهد .  ماجنا  دـناوت  یم  تالاوم  تیاعر  اب  طرـش و  نیا  اب  ار  نآ  لاثما  ندـب و  ندـیراخ  لیبق  زا  یحابم 
یم لطاب  شزامن  دشاب  مارحالا  ةریبکتو  هدجـس  ود  ینکر و  ای  مامت و  تعکر  کی  هک  یتروص  رد  دنک  دایزار  يزیچ  اوهـس  هک  یتروص 
دایز اب  رگم  درادن  روصت  ینکر  مایق  ندش  دایز  اما  و  تسین .  نشور  یلیخ  مارحالا  ةریبکت  ندش  دایز  تروص  رد  زامن  نالطب  هتبلا  دوش - 

رب انب  اما  و  درادن .  روصت  یعاد  زا  دـشاب  ترابع  تین  هکنیاربانب  تین  ندـش  دایز  نینچمه  مارحالا و  ةریبکت  ندـش  دایز  ای  عوکر و  ندـش 
یم حبـص  زامن  تعکر  ود  الثم  هک -  دـهد  روطخ  دوخ  لد  هب  راب  ود  فلکم  هک  دراد  روصت  بلق  هب  نداد  روطخ  زا  دـشاب  تراـبع  هکنیا 
دنک یم  لطاب  ار  زامن  ینکر  ریغ  ءازجا  يوهس  ندش  دایز  تسین و  رضم  دشاب  هک  راب  دنچ  ره  بلق  هب  راطخا  نکلو  هللا -  یلا  ۀبرق  مناوخ 

ار زامن  تاـبجاو  زا  يزیچ  اوهـس  هلءاسم 2 -  دـیآ .  یم  شلیـصفت  هللا  ءاش  نا  دوش و  یم  وهـس  هدجـس  ود  ثعاب  طایتحاربانب  هک  دـنچره 
شزامن دـشاب  نکر  ریغ  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  دـشاب  نکر  هدـش  صقان  هچ  نآ  رگا  دـیایب  شدایب  نآ  لحم  تشذـگ  زا  دـعب  درواین و 

رگا ار  ءزج  نآ  دیاب  زامن  زا  تغارف  زا  دعب  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  دیآ  یم  شدوخ  ياج  رد  هک  یلیصفت  هب  وهس  هدجـس  تسا و  حیحص 
لحم هک  دـیآ  شداـی  هب  یتـقو  رگا  تسین و  بجاو  شئاـضق  دـشاب  ود  نیا  ریغ  رگا  دـنک و  ءاـضق  دـشاب  هدجـس  ود  زا  یکی  اـی  دهـشت و 

ءزج كرادـت  زا  سپ  ار  هدـش  شومارف  ءزج  نآ  زا  دـعب  ءزج  دـشاب و  نکر  هک  دـنچره  دـنک  كرت  ار  نآ  دـیاب  تسا  یقاـب  نآ  كرادـت 
لبق هکنیا  لثم  تسا (  يدعب  نکر  رد  ندش  لخاد  لحم  زا  نتـشذگ  زا  روظنم  و  دشاب .  هدش  ظفح  بیترت  ات  دروایب  هرابود  هدش  شومارف 

دناوخ و یم  ار  دمح  میتفگ  هک  دوش  دوخ  هابتـشا  هجوتم  عوکر  زا  لبق  دناوخب و  ار  هروس  هدناوخ  ار  نآ  هکنیا  لایخ  هب  دمح  ندـناوخ  زا 
رد دیاب  هک  یصاخ  لمع  هک  تسا  نیا  لحم  زواجت  ای  و  هدیـسرن )  عوکر  هب  هدرکن و  زواجت  لحم  زا  نوچ  دناوخ  یم  هرابود  زین  ار  هروس 

هدرک و شومارف  ار  عوکر  رکذ  هکنیا  لثم  دشاب  هدیـسرن  يدعب  نکرب  هک  دنچره  دشاب  هدشن  ماجنا  لحم  نآ  رد  دوش  ماجنا  صاخ  یلحم 
يدعب نکرب  هک  دنچره  لاثم  ود  نیارد  هک  دشاب  هتشادرب  هدجس  زا  رـس  هدرک و  شومارف  ار  هدجـس  رکذ  ای  دشاب و  هتـشادرب  عوکر  زا  رس 
عوکر فلکم  رگا  دش  هتفگ  هچنآربانب  ددرگرب .  هدجـس  ای  عوکر  هب  هرابود  دناوت  یمن  نوچ  تسا  هتـشذگ  لحم  زا  کلذ  عم  هدشن  دراو 

شومارف ار  هدجس  ود  ره  ای  هدرکن و  عوکر  هک  دیایب  شدای  مود  هدجس  رد  دورب و  هدجس  هب  عوکر  هب  نتفر  زا  لبق  ینعی  دنک  شومارف  ار 
هجوتم لوا  هدجس  هب  ندیـسر  زا  لبق  دنک و  شومارف  ار  عوکر  هکیئاج  فالخب  لطاب  شزامن  دیایب  شدای  يدعب  تعکر  عوکر  رد  دنک و 

شومارف ءزج  ددرگرب و  دیاب  اجنیا  رد  هک  دیایب  شدای  يدعب  تعکر  عوکر  هب  ندیـسر  زا  لبق  دنک و  شومارف  ار  هدجـس  ود  ره  ای  دوش و 
لوا هدجـس  رد  ندش  لخاد  زا  دعب  دـنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  و  دـنک .  هداعا  هداد  ماجنا  البق  مه  رگا  ار  نآ  يدـعب  ءازجا  دروایب و  ار 
دنک هداعا  ار  نآ  هرابود  زامن  ندرک  مامت  زا  دعب  دروایب و  ار  هدجـس  ود  نینچمه  ار و  عوکر  ددرگرب و  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیایب  شدایب 

زا لبق  هدرک و  شومارف  ار  هروس  دـمح و  نیب  بیترت  اـی  ار و  نآ  زا  یـضعب  اـی  ار و  هعبرا  تاـحیبست  اـی  ار و  هروس  دـمح و  هک  یـسک  و  . 
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رطاخب دوب  هداد  ماجنا  ـالبق  هک  مه  ار  نآ  زا  دـعب  ءازجا  دـهد و  یم  ماـجنا  هدرک  شومارف  ار  هچ  نآ  دـیایب  شداـی  عوکر  دـح  هب  ندیـسر 
عوکر زا  لبق  دـنک و  شومارف  ار  هعبرا  تاحیبست  لاح  رد  ای  تئارق و  لاح  رد  هنینءامط  ای  ماـیق و  رگا  و  دـنک .  یم  هداـعا  بیترت  تیاـعر 
هقلطم تبرق  دصق  هب  هکلب  تسا  زامن  ءزج  هک  نیا  دصق  هب  هن  اما  دروایب  هرابود  ار  تاحیبست  ای  تئارق و  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوش  هجوتم 
دروایب ار  نآ  هرابود  تسین  بجاو  دشاب  هدرک  شومارف  ار  رـصع  رهظ و  زامن  رد  تافخا  ءاشع و  برغم و  حبـص و  زامن  رد  رهج  رگا  هلب  . 
راوازـس تروص  نیا  رد  هک  دوش  دوخ  هابتـشا  هجوتم  لمع  ءانثا  رد  رگا  اصوصخم  تسا  نآ  كرادـت  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  هک  دـنچره 

شومارف ار  نداتـسیا  میقتـسم  عوکر و  زا  نتـساخرب  رگا  و  دروایب .  هقلطم  تبرق  دـصق  هب  ار  نآ  دراد  اج  هکلب  دوشن  كرت  طاـیتحا  تسین 
اب بجاو  مایق  لصا  یـشومارف  تروص  رد  دوش  هجوتم  هدجـس  هب  ندیـسر  زا  لبق  دربب و  داـی  زا  ار  نداتـسیا  لاـح  رد  هنینءاـمط  اـی  دـنک و 
ار شزامن  دهدیم و  ماجنا  احیحص  ار  لمع  دتـسیا و  یم  ءاجر  طایتحا و  دصقب  هنینءامط  یـشومارف  تروص  رد  دتـسیاب و  هنینءامط  یتاعر 

نتفگ لاح  رد  ار  عضوم  تفه  زا  یکی  نتـشاذگ  ای  دـنک و  شومارف  ار  نآ  رد  هنینءامط  اـی  هدجـس و  رد  رکذ  رگا  و  دـناسر .  یم  رخآ  هب 
رد ینعی  حیحص  روطب  ار  رکذ  دیاب  دیا  شدایب  هدجـس  يامـسم  زا  ندش  جراخو  نتـشادرب  رـس  زا  لبق  دراذگب و  نیمزب  دنک  شومارف  رکذ 

ار رکذ  يرگید  نآ  هنینءامط و  نایـسن  تروص  رد  ینعی  رکذ  نایـسن  ریغ  رد  نکل  دیوگب  دـشاب  نیمز  رب  هناگ  تفه  ءاضعا  همه  هک  یلاح 
حیحـص شزامن  هتـشذگ  كرادت  لحم  زا  دوش  هجوتم  نتـشادرب  رـس  زا  دعب  رگا  دیوگب و  هقلطم  تبرق  دصقب  هکلب  دیوگن  تیئزج  دصقب 
هنینءامط ای  و  دورب ) مود  هدجس  هب  هتشادرب  لوا  هدجس  زا  ار  رس  یمک  رادقم  و  دنک ( شومارف  ار  لوا  هدجس  زا  دعب  نتـسشن  رگا  و  تسا . 

ماجنا ار  لوا  هدجس  زا  دعب  هسلج  دوش  دوخ  هابتشا  هجوتم  مود  هدجس  يامـسم  رد  ندش  لخاد  زا  لبق  دنک و  شومارف  ار  نتـسشن  لاح  رد 
لخاد زا  دـعب  رگا  و  دروایب .  طایتحا  ءاجر و  تین  هب  دروآ  یم  ار  هچ  نآ  هنینءامط  نایـسن  رد  نکل  دروآ  یم  ار  ءازجا  هلاـبند  دـهد و  یم 

هدجس و کی  رگا  و  تسا .  حیحص  دهد و  یم  همادا  ار  شزامن  هتشذگ  كرادت  لحم  زا  هک  اج  نآ  زا  دوش  هجوتم  مود  هدجـس  رد  ندش 
( دشابن رخآ  تعکر  هدجس  هک  یتروص  رد  يدعب (  تعکر  عوکر  دح  هب  ندیسر  زا  لبق  دنک و  شومارف  ار  دهشت  زا  یتمسق  ای  دهشت و  ای 
دروآ و یم  هدرک  شومارف  هک  ار  هچ  نآ  دیایب  شدایب  دـشاب  زامن  رخآ  دهـشت  ای  رخآ و  تعکر  هدجـس  هک  یتروص  رد  مالـس  زا  لبق  ای  و 

مالس زا  دعب  درک و  شومارف  ار  رخآ  تعکر  زا  دهشت  ای  هدجـس و  کی  رگا  دنک و  یم  هداعا  دراد  رارق  ءزج  نآ  زا  دعب  هک  مه  ار  هچ  نآ 
يارب یئاج  رگید  هک  هداد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  نآ  يوهـس  يدمع و  هک  ثدح  دـننام  یلمع  رگا  سپ  دوش و  دوخ  هابتـشا  هجوتم 

شومارف هک  ار  دهشت  هدجـس و  نآ  و  دریگب ) ءوضو  درادن  ءوضو  رگا  هک (  تسا  نیا  شا  هفیظو  اهنت  درادن و  تافام  كرادت  نتـشگرب و 
هدادـن ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  زامن  شیوهـس  يدـمع و  هک  یلمع  زونه  رگا  دروآ و  ياجب  زین  وهـس  هدجـس  ود  دـنک و  ءاـضق  دوب  هدرک 

مالس دهشت و  سپس  دروایب و  ءاضق  ءادا و  تین  نودب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدجس  یشومارف  صوصخ  رد  دوش  دوخ  هابتـشا  هجوتم 
یم ءاضق  ءادا و  تین  نودـب  ار  نآ  دهـشت  یـشومارف  صوصخ  رد  دروآ و  یم  ياجب  اـطایتحا  زین  وهـس  هدجـس  هدومن و  هداـعا  اـطایتحا  ار 

هتشذگ كرادت  لحم  مالس  نتفگ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  يوقا  هک  دنچره  دهد  یم  ماجنا  اطایتحا  وهس  هدجس  هداد و  مالس  سپـس  دروآ و 
ءاضق ار  هدش  شومارف  ءزج  هک  تسا  نآ  شا  هفیظو  اهنت  نیاربانب  هن و  ای  دشاب  هدروآ  تسا  زامن  نالطب  بجوم  هک  يزیچ  هکنیا  هچ  تسا 

ار زامن  شیوهس  يدمع و  هک  ثدح  نوچ  یلطبم  هکنآ  زا  لبق  دنک و  شومارف  ار  زامن  مالس  یسک  رگا  و  دروایب .  وهس  هدجس  ود  دنک و 
تسا روط  نیمه  تسا و  لطاب  شزامن  دنکن  كرادت  رگا  دنک و  یم  كرادت  ار  نآ  دش  دوخ  هابتشا  هجوتم  دنزب  رـس  زا  زا  دنک  یم  لطاب 

شزامن دنکن  كرادت  لحم  رد  ار  هدـش  شومارف  ءزج  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دوش (  كرادـت  شدوخ  لحم  رد  دـیاب  میتفگ  هک  یئازجا  همه 
دروایب ار  نآ  دزیخرب و  دیاب  دیایب  شدایب  مالس  زا  لبق  دهـشت و  زا  دعب  دنک و  شومارف  الثم  ار  زامنریخا  تعکر  یـسک  رگا  تسا . )  لطاب 
شدایب یلعف  نانچ  زا  دعب  رگا  دروآ و  یم  ار  تعکر  نآ  ودزیخ  یمرب  زاب  تسا  لطبم  زین  شیوهس  هک  یلعف  زا  لبق  مالـس و  زا  دعب  رگا  و 
تعکر کی  زا  شیب  هک  مه  یئاج  نآ  نآ  ریغ  هچ  دشاب و  یتعکر  راهچ  زامن  هچ  لاح  دناوخ  یم  ار  زامن  ون  زا  تسا  لطاب  شزامن  دـیایب 

دشهت و زا  لبق  ای  مالـس و  زا  لبق  دهـشت و  زا  دعب  هک  یئاج  رد  دناوخ  یم  ون  زا  ار  زامن  نینچمه  دراد و  ار  مکح  نیمه  هدرک  شومارف  ار 
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یم رگا  ربکا  هللا  نتفگ  لاح  رد  ینعی  عوکر  دح  هب  ندیـسر  زا  لبق  رگا  هلءاسم 4 -  هدـناوخ .  يدایز  تعکر  کی  هک  دوش  هجوتم  مالس 
دـمح و ای  هدرک و  شومارف  ار  لبق  تعکر  زا  هدجـس  ود  ای  هک  دـنک  نیقی  لاـمجا  روط  هب  عوکر  فرط  هب  ندـش  مخ  زا  لـبق  اـی  دـیوگ و 

ریبکت رد  عورـش  زا  دعب  یلامجا  ملع  نیا  رگا  نینچمه  هروس و  دـمح و  ندـناوخ  هب  دـنک  ءافتکا  هک  تسا  نیا  يوقا  ار  تعکر  نیا  هروس 
هب طایتحا  كرت  نکل  تسا  هروس  دـمح و  ندـناوخ  هب  ءافتکا  يوقا  هک  دوش  لصاح  شیارب  تونق  زا  دـعب  ای  تونق و  لاح  رد  اـی  تونق و 
زا هدجـس  ود  هکنیا  رد  دنک  کش  هدرواین و  هدجـس  ود  هک  دنک  نیقی  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  راوازـس  زامن  هداعا 
رد ءاضق  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  حیحص  شزامن  ات  هدوب  تعکر  ود  زا  ای  دشاب و  لطاب  نکر  كرت  رطاخب  شزامن  ات  هدوب  تعکر  کی 

زامن نیب  رد  یلامجا  ملع  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دنک و  هداعا  ار  زامن  سپـس  هدرک و  وهـس  هدجـس  راب  ود  دروایب و  ار  هدـجس 
هک دنک  یم  ادیپ  تروص  دنچ  دوش  لصاح  عوکر  رد  ندـش  لخاد  زا  لبق  رگا  اما  و  عوکر .  رد  لوخد  زا  دـعب  هتبلا  ددرگ  لصاح  شیارب 
ایآ دنک  کش  نکل  هدناوخن  ار  دهشت  هک  دنک  نیقی  موس  تعکر  يارب  نتـساخرب  زا  دعب  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  اه  نآ  رکذ  لاجم  اجنیا 

طایتحا هب  رت  کیدزن  یلو  دنک  ءافتکا  دهشت  ندناوخ  نتسشن و  هب  اهنت  تسا  زئاج  میئوگب  تسین  دیعب  هن  ای  هدرک  كرت  مه  ار  شا  هدجس 
 . دنک هداعا  ار  زامن  هرابود  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ 

کش لئاسم  رد  راتفگ 

ایآ هک  نیا  رد  دنک  کش  هک  یـسک  هلءاسم 1 -  نآ .  تاعکر  رد  ای  نآ و  ءازجا  رد  ای  تسا و  زامن  ندـناوخ  لصا  رد  ای  زاـمن  رد  کـش 
رب ار  انب  دنکن و  ءانتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  دشاب  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  دعب  کش  ندمآ  دیدپ  هچنانچ  رگا  هدناوخن  ای  هدناوخ و  ار  شزامن 
هب نآ  ندـناوخن  زامن و  ندـناوخب  نظ  دـناوخب و  ار  شزامن  دـیاب  تسا  یقاب  زاـمن  تقو  زونه  رگا  هدـناوخ و  ار  شزاـمن  هک  دراذـگب  نیا 

رگا هلءاسم 2 -  دـنکن . ) ءانتعا  هتـشذگ  تقو  رگا  دروایب و  اجب  تشاد  ندـناوخن  اـی  ندـناوخ  هب  نظ  تقو  رد  رگا  و   ) تسا کـش  مکح 
هک تسا  نیا  يوقا  هکلب  طایتحاربانب و  هن  اـی  هدـناوخ  ار  رهظ  هکنیا  رد  دـنک  کـش  هدـناوخ و  ار  رـصع  زاـمن  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی 
زا هک  یـضرف  رد  هلب  دشاب .  هدنامن  یقاب  تسا  رـصع  هب  صتخم  هک  يرادقم  هب  زج  تقو  زا  دنچ  ره  دـناوخب  ار  رهظ  تسا  بجاو  میئوگب 

کـش رهظ  زامن  ندناوخ  رد  هدناوخ و  ار  رـصع  زامن  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نیقی  فلکم  دشاب و  هدنامن  رـصع  هب  صتخم  رادقم  زج  تقو 
هدناوخ ار  رصع  زامن  هک  نیا  رد  ضرف  نیمه  رد  رگا  اما  و  دنک .  یمن  رهظ  هرابرد  دوخ  کش  هب  یئانتعا  دناوخ و  یم  ار  رـصع  زامن  دنک 

برغم و زامن  هرابرد  اهریوصت  نیا  نیع  دـنک و  یم  ءاضق  مه  ار  رهظ  زامن  طایتحا  ربانب  دـناوخ و  یم  ار  رـصع  زامن  دـنک  کـش  زین  هن  اـی 
تسا یقاب  زونه  هکنیاب  دنک  مکح  دیاب  هدش  مامت  ای  تسا و  یقاب  زامن  تقو  ایآ  هکنیا  رد  دنک  کش  رگا  هلءاسم 3 -  دیآ .  یم  زین  ءاشع 

تقو رد  رـصع  زامن  ندـناوخ  هک  یتروص  رد  هن  ای  هدـناوخ  ار  رهظ  زامن  ایآ  هکنیا  رد  دـنک  کـش  رـصع  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلءاسم 4 -  . 
زامن هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  تسا  كرتشم  تقو  رد  رگا  هدناوخ و  ار  رهظ  زامن  هک  نیا  هب  نک  مکح  دیاب  دشاب  رـصع  هب  یـصاصتخا 

ار رـصع  رهظ و  زامن  ود  زا  یکی  هکنیا  هب  دراد  نیقی  رگا  هلءاسم 5 -  دنادرگ .  یمرب  رهظ  هب  رـصع  زا  هب  ار  دوخ  تین  هدـناوخن و  ار  رهظ 
نآ طایتحا  دناوخ و  یم  ار  رـصع  هدش  ادیپ  رـصع  هب  صتخم  تقو  رد  وا  کش  رگا  رـصع  ای  هدوب  رهظ  ایآ  هکنیا  رد  دنک  کش  هدناوخ و 
رهظ تین  دناوخ و  یم  هدنام  یقاب  شندرگ  هب  هچ  نآ  تین  هب  تعکر  راهچ  دش  ادیپ  كرتشم  تقو  رد  رگا  دنک و  ءاضق  ار  رهظ  هک  تسا 

رد وا  کش  رگا  دنک  کش  هدوب  مادک  هکنیا  رد  هدناوخ و  ار  یکی  ءاشع  برغم و  زامن  زا  هکنیا  هب  دراد  نیقی  رگا  دـنک و  یم  ار  رـصع  و 
رگا دنک و  یم  ءاضق  ار  برغم  سپـس  دناوخ و  یم  ار  ءاشع  هدناوخن و  ار  برغم  هکنیاب  دـنک  یم  مکح  هدـش  ادـیپ  ءاشع  هب  صتخم  تقو 

هن ای  هدـناوخ  ار  زامن  ایآ  هکنیا  رد  کش  رد  میتفگ  لوا  هلءاـسم  رد  هکنیا  هلءاسم 6 -  دناوخ .  یم  ار  ود  ره  هدش  ادـیپ  كرتشم  تقو  رد 
دشاب و هدش  ادیپ  تقو  زا  ندش  جراخ  زا  دعب  کش  هک  تسا  یـضرف  رد  دنک  ءانتعا  نآ  هب  دیابن  دشاب  هدـش  ادـیپ  تقو  زا  دـعب  کش  رگا 

تقو لخاد  رد  نم  هک   ) دیایب شدایب  تقو  ندش  مامت  زا  دعب  دناوخب و  ار  زامن  هدرک  شومارف  هتـشاد و  کش  تقو  لخاد  رد  رگا  نیاربانب 
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نالا هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  هن و  ای  هدـناوخ  ار  زامن  هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  هلءاسم 7 -  دـنک .  ءاضق  ار  زامن  تسا  بجاو  متـشاد )  کش 
نیا سکع  فالخب  دنک  یم  ءاضق  ار  زامن  نآ  هدوب  تقو  لخاد  رد  وا  کش  هک  دوش  مولعم  ادعب  یلو  هدش  مامت  تقو  هدش  ادیپ  کش  هک 

دناوخن اوهس  ای  ادمع و  ای  نکلو  دناوخب  ار  زامن  دیاب  هدش و  ادیپ  تقو  لخاد  رد  وا  کش  هکنیاب  دشاب  دقتعم  دنک و  کش  ینعی   ) تروص
زا رتدایز  هک  یسک  مکح  هلءاسم 8 -  تسین .  بجاو  وا  رب  ءاضق  اجنیا  رد  هک  هدش )  ادیپ  تقو  جراخ  رد  شکش  هک  دوش  مولعم  سپس  و 
زین وا  هرابرد  میتفگ  هک  یلئاسم  نآ  همه  تسا  فراعتم  صاخـشا  مکح  هن  ای  ما  هدـناوخ  زامن  ایآ  هکنیا  رد  دـنک  یم  کش  فراـعتم  دـح 

يالتبم هک  یـسک  اما  و  دراد .  نایرج  تشذـگ  هک  قرف  نامه  تقو  جراـخ  رد  اـی  دـشاب  تقو  رد  وا  کـش  هکنیا  نیب  ینعی  تسا  يراـج 
 . دشاب هدش  ادیپ  تقو  رد  وا  کش  هک  دنچره  دنکن  دوخ  کش  هب  یئانتعا  دیاب  ارهاظ  تسا  هسوسوب 

زامن لاعفا  رد  کش  رد  راتفگ 

یلعف رد  ندـش  لخاد  لعف و  نآ  لحم  زا  نتـشذگ  زا  لبق  وا  کش  هچنانچ  رگا  دـنک  کش  زامن  لاعفا  زا  یکی  رد  هک  یـسک  هلءاسم 1 - 
نتفگ زا  لبق  یتح  تئارق و  رد  ندش  لخاد  زا  هکنیا  لثم  دروآ  ياجب  ار  لعف  نآ  دیاب  دشاب  هدش  ادـیپ  دراد  رارق  لعف  نآ  لابند  هک  رگید 
هروس رد  ندـش  لخاد  زا  لبق  ای  دـیوگب و  ار  نآ  دـیاب  هن ،  ای  هتفگ  ار  مارحالا  ةریبکت  هکنیا  رد  دـنک  کش  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا 

هب ندـش  ریزارـس  زا  لبق  ای  هن و  ای  ما  هدـناوخ  ار  هروس  ایآ  هک  دـنک  کش  عوکر  زا  لبق  ای  هن و  ای  ما  هدـناوخ  ار  دـمح  ایآ  هک  دـنک  کش 
ای ما  هدرک  هدجس  هک  دنک  کش  دهشت  رد  ندش  لخاد  ای  نتـساخرب و  زا  لبق  ای  هن و  ای  ما  هدرک  عوکر  هکنیا  رد  دنک  کش  هدجـس  يوس 

دـشاب یبحتـسم  يدـعب  ءزج  هک  دـنچره  هن  ای  ما  هداد  ماجنا  ار  یلبق  ءزج  هک  دـنک  کش  دـعب  ءزج  رد  ندـش  لخاد  زا  دـعب  رگا  اما  و  هن . 
زامن لوا  تعکر  ود  رد  ثحب  دروم  کش  هکنیا  هچ  ما  هداد  ماجنا  ار  یلبق  ءزج  هک  دراذـگ  یم  نآ  رب  ار  اـنب  هدومنن  دوخ  کـشب  یهجوت 
تونق رد  ندش  لخاد  زا  دعب  دنک و  یمن  دمح  رد  کش  هب  یئانتعا  هروس  رد  ندش  لخاد  زا  دعب  نیاربانب  رخآ و  تعکر  ود  رد  ای  دشاب و 

دنک و یمن  عوکر  زا  نتـساخرب  ای  عوکر و  رد  کشب  یئانتعا  هدجـس  يوسب  ندش  ریزارـس  زا  دعب  دـنک و  یمن  هروس  رد  کش  هب  یئانتعا 
زین نتـساخرب  هب  عورـش  لاح  رد  يوقاربانب  یتح  دنک و  یمن  دهـشت  رد  کش  ای  هدجـس  رد  کش  هب  یئانتعا  نداتـسیا  نتـساخرب و  زا  دـعب 
نآ تسا  بجاو  هن  ای  هدرک  هدجس  هکنیا  رد  دنک  کش  رگا  نتساخرب  هب  ندرک  عورش  لاح  رد  هلب  دنک .  یمن  دهـشت  رد  کش  هب  یئانتعا 

ار یلبق  ءزج  هک  دیوگب  يدعب  ءزج  رد  ندش  لخاد  رطاخب  دـنکن و  ءانتعا  دوخ  کشب  میتفگ  هک  اج  ره  رد  هلءاسم 2 -  دنک .  كرادت  ار 
هروس رخآ  رد  هکنیا  لثم  دنتسین  لقتسم  هک  یئازجا  نیب  دنتیئزج و  رد  لقتسم  یلبق  ياه  لاثم  دننام  هک  یئازجا  نیب  تسین  یقرف  ما  هدروآ 

رخآ رد  هدربمان  مکح  هکلب  هن  ای  ما  هدـناوخ  ار  هیآ  لوا  هک  نیا  رد  دـنک  کش  هیآ  رخآ  رد  ای  هن و  ای  مدـناوخ  ار  هروس  لوا  نم  هک  کش 
دـصق هب  ار  كوکـشم  هملک  لوا  ءزج  رد  کش  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دـنچره  دراد  ایرجزین  نآ  لوا  هب  تبـسن  هملک 
ماجنا رد  هن  دـنک  کش  هداد  ماجنا  هک  یلمع  ندوب  دـساف  ای  حیحـص و  رد  رگا  هلءاسم 3 -  درواـیب .  تیئزج )  دـصق  هب  هن  هقلطم (  تبرق 
زواجت لحم  زا  هک  تروص  نیارد  هکنیا  وگ  دـشاب  هتـشذگن  لمع  نآ  لحم  زا  هک  دـنچره  دـنک  یمن  ءانتعا  دوخ  کشب  لمع  لصا  نداد 

هدرک مامت  ار  زامن  تسا  نکر  رگا  دـنک و  هداعا  تبرق  تین  هب  تسا  رکذ  تئارق و  رگا  ار  لـمع  نآ  هک  دـنک  یم  ءاـضتقا  طاـیتحا  هدرکن 
زا تایفانم  ریغ  تاـیفانم و  زا  رگید  راـک  اـی  زاـمن و  بیقعت  هب  عورـش  زا  سپ  رگا  هلءاسم 4 -  تسبولطم .  طایتحا  نیا  دـناوخب و  هراـبود 

دنکن ءانتعا  دوخ  کشب  هن  ای  هتفگ  مالـس  هکنیا  رد  دنک  کش  زامن  زا  دـعب  رگم  دـهد  یمن  ماجنا  ار  نآ  راذـگ  زامن  الومعم  هک  یئاهراک 
رد اه  ناوخ  تعامج  زامن  همه  دننام  هکنیا  اب  هن  ای  ما  هتفگ  مارحالا  ةریبکت  هکنیا  رد  دـنک  کش  تعامج  زامن  رد  مومءام  رگا  هکنانچمه 

ءاـقب کـش و  تروص  رد  میتفگ  هچنآ  هلءاسم 5 -  دـنک .  یمن  دوخ  کش  هب  یئاـنتعا  تسا  ماـما  تئارق  هب  نداد  شوگ  توکـس و  لاـح 
نکر لمع  نآ  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  لطاب  زامن  هدش  رارکت  لمع  هجیتن  رد  هدوب و  هدروآ  دش  مولعم  ادعب  دروآ و  رگا  دروایب  دـیاب  لحم 

نیا هدوب  هدرواین  هک  دوش  شمولعم  ادـعب  درواین  ار  كوکـشم  نآ  درکن و  کشب  ءانتعا  لحم  زا  زواجت  تروص  رد  رگا  هکنانچمه  دـشاب 
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دشاب و هدش  رگید  ینکر  لخاد  ینعی  دشابن  نکمم  مه  شکرادت  دشاب و  نکر  لمع  نآ  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  لطاب  ارزامن  هفیظو  كرت 
نکر هچ  دنکیم  كرادت  ار  نآ  دشاب  هدشن  ینکر  رد  لخاد  ینعیدشاب  نکمم  نآ  كرادت  رگا  اما  دشاب و  هدش  كرت  هفیظو  كرت  رثا  رد 

هتـشذگ لاعفا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  ایآ  هکنیا  رد  دـنک  کش  زامن  لاعفا  زا  یلعف  ماـجنا  لاـح  رد  رگا  هلءاـسم 6 -  نکر .  ریغ  هچ  دـشاب و 
ای هداد  خر  يوهـس  یلبق  لامعا  رد  ایآ  هک  نیا  رد  دنک  کش  رگا  نینچمه  دنک و  یمن  ءانتعا  دوخ  کش  هب  هن  ای  هدش  ادـیپ  شیارب  یکش 

 . دنک كرادت  ار  نآ  دیاب  دراد  كرادت  يارب  تصرف  هک  اجنآ  زا  هن  ای  هداد  خر  يدوهس  ایآ  هک  دنک  کش  لمع  لحم  رد  رگا  هلب  هن . 

بجاو ياهزامن  تاعکر  ددع  رد  کش  رد  راتفگ 

یقاب نانچمه  دشن و  لئاز  کش  رگا  هلب  درادن .  یمکح  چیه  ندش  فرطرب  زا  دـعب  بجاو  ياهزامن  تاعکر  ددـع  رد  کش  هلءاسم 1 - 
لصاح کش  هک  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  یتعکر  راهچ  ياهزامن  لوا  تعکر  رد  یتعکر و  هس  یتعکر و  ود  ياهزامن  رد  یکش  نینچ  دنام 

زا دعب  وگب  ای  دوش و  ادـیپ  مود  هدجـس  زا  نتـشادربرس  زا  دـعب  هک  یکـش  اما  دـنک و  یم  لطاب  ار  زامن  مود  هدجـس  زا  نتـشادربرس  زا  لبق 
رـس زا  لبقو  مود  هدجـس  بجاو  رکذ  تیمامت  زا  دـعب  رگا  اما  و  تسا .  جالع  لباق  تروص  دـنچ  رد  دوش  ادـیپ  تعکر  ود  تیمامت  زارحا 

دناوخب هرابود  ار  زامن  ادعب  دنک و  لمع  حیحص  کش  جالع  رد  هدراو  تاروتـسد  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دوش  ادیپ  نتـشادرب 
تـسا نیا  دراد  جالع  نآ  رد  میتفگ  هک  یلوا  تروص  لوا -  تسا .  يوقا  رظنب  کش  نیا  ندبن  دـسفم  هداعا و  بوجو  مدـع  هک  دـنچره 

ار انب  هک  تسا  نیا  روتـسد  تعکر  هس  ای  ما  هدناوخ  تعکر  ود  اجنیا  ات  هک  نیا  رد  دـنک  کش  هدجـس  ود  ندرک  مامت  زا  دـعب  فلکم  هک 
تعکر ود  ای  هداتـسیا و  تعکر  کی  سپـس  دنک و  مامتار  زامن  هدروآ  ار  مراهچ  تعکر  هاگ  نآ  ما  هدناوخ  تعکر  هس  هکنیا  رب  دراذـگب 

ار و يرگید  نآ  مه  دناوخب و  ار  هداتسیا  تعکر  کی  مه  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رت  کیدزن  دناوخبطایتحا و  زامن  تین  هب  هتـسشن 
نیا هک  راهچ  هس و  نیب  دنک  کش  هکنیا  مود -  تروص  دریگب .  رس  زا  هرابود  ار  شزامن  دناوخب و  ادعب  ار  هتـسشن  لوا و  ار  هداتـسیا  زامن 

هتـشاذگ راهچ  رب  ار  انب  هک  تسا  نیا  شجالع  تسا و  جالع  لباق  نآ  زا  دـعب  هچ  هدجـس و  ود  لامکا  زا  لبق  هچ  دـشاب  اج  ره  رد  کـش 
 ( . هداتـسیا تعکر  نتـشاد  مدقم  رد  رگم   ) دـنز یم  راکب  زین  اجنیا  رد  ار  شطایتحا  یتح  ار و  یلبق  هلئـسم  مکح  دـنک و  یم  مامت  ار  زامن 

ود سپس  دنک و  یم  مامت  ار  شزامن  هتشاذگ  راهچ  رب  ار  انب  هک  راهچ  ود و  نیب  دنک  کش  هدجس  ود  لامکا  زا  دعب  هکنیا  موس -  تروص 
سپـس هتـشاذگ و  راهچ  رب  ار  انب  هک  هدجـس  ود  لامکا  زا  دعب  راهچ  هس و  ود و  نیب  کش  مراهچ -  تروص  دناوخ .  یم  هداتـسیا  تعکر 

طوحا و هتسشن  تعکر  ود  رب  هداتـسیا  تعکر  ود  نتخادناولج  دناوخ و  یم  طایتحا  زامن  تین  هب  هتـسشن  تعکر  ود  هداتـسیا و  تعکر  ود 
رـس زا  دـعب  شکـش  هکنیا  یکی  دراد  تروص  ود  دوـخ  نیا  هک  جـنپ  راـهچ و  نیب  دـنک  کـش  هکنیا  مجنپ -  تروـص  تسا .  يوـقا  هکلب 
مود تروص  دروآ  یم  اجب  وهس  هدجس  ود  سپس  دیوگ و  یم  ار  مالس  دهشت و  هتشاذگ  راهچ  رب  ار  انب  هک  دشاب  مود  هدجـس  زا  نتـشادرب 

رب ار  انب  دیاب  راهچ  ای  هدناوخ  تعکر  هس  دناد  یمن  مایق  لاح  رد  هک  دراد  ار  یـسک  مکح  هک  دشاب  هدش  ادـیپ  مایق  لاح  رد  شکـش  هکنیا 
همه رد  لاح  دناوخب  طایتحا  زامن  ناونعب  هداتـسیا  تعکر  کی  ای  هتـسشن و  تعکر  ود  دهدب و  مالـس  دهـشت و  دنیـشنب و  دراذگب و  راهچ 
هکلب دوش  یمن  رگید  تروص  هب  یتروص  زا  کش  بـالقنا  ثعاـب  نتـسشن  ینعی  تسا  نیمه  دـنزب  مه  رب  ار  ماـیق  دـیاب  هک  یئاـه  تروص 

تروص تسا .  مایق  لاح  رد  تاعکر  هب  طوبرم  هک  یئاـه  کـش  زا  ثحب  دروم  کـش  هک  نآ  زا  دـعب  تسا  ندرک  مالـس  همدـقم  نتـسشن 
یم مالس  دهـشت و  ندناوخ  رطاخ  هب  راهچ و  ود و  نیب  کش  رد  تسا  لخاد  نیا  هک  مایق  لاح  رد  جنپ  هس و  نیب  دنک  کش  هکنیا  مشش - 
لاح رد  هکنیا  متفه -  دناوخ . ) یم  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  ینعی   ) دنک یم  لمع  دوخ  کش  هفیظوب  هدومن  مامت  ار  زامن  دنیشن و 

هدومن مامت  ار  زامن  دنیـشن و  یم  اذـل  راـهچ  هس و  ود و  نیب  کـشب  ددرگ  یمرب  تقیقح  رد  هک  جـنپ  راـهچ و  هس و  نیب  دـنک  کـش  ماـیق 
نآ تشگرب  تقیقح  رد  هک  تسا  مایق  لاح  رد  شـش  جنپ و  نیب  کش  متـشه  دـنک .  یم  لمع  تشذـگ  مراهچ  تروص  رد  هکیروتـسدب 

شکش رطاخب  نآ  تبون  کی  دروآ  یم  اجب  وهـس  هدجـس  ود  تبون  ود  هدومن  مامت  ار  زامن  دنیـشن و  یم  هک  تسا  جنپ  راهچ و  نیب  کشب 
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زا یلاخ  مایق  يدایز  رطاخب  نآ  ندوبن  بجاو  هک  دـنچره  دروآ  یم  طایتحا  باـب  زا  هک  تسا  ماـیق  رطاـخب  شرگید  تبون  تسا و  بجاو 
لاح رد  رگا  هلءاسم 2 -  دـناوخب .  ون  زا  ار  زامن  لاح  نیع  رد  هک  تسا  نیا  ریخا  تروص  راهچ  رد  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  تسین و  توق 

یتعکر زا  هدجس  ود  ای  کی و  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  نیقی  جنپ و  راهچ و  هس و  نیب  ای  جنپ و  هس و  نیب  ای  راهچ و  هس و  نیب  دنک  کش  مایق 
نیب کشب  شکش  تشگرب  هدجس  كرت  اب  هکنیا  يارب  تسا  لطاب  شزامن  تسا  هدرک  كرت  هداتسیا  هتساخرب و  نآ  زا  تغارف  زا  دعب  هک 
رگا تسا  ربتعم  نآ  رد  هدجس  ود  لامکا  هک  یئاهکش  رد  هلءاسم 3 -  هدجس .  ود  لامکا  زا  لبق  کش  مه  نآ  دوش  یم  ود  زا  رتشیب  ود و 

شزامن هدـشن  دهـشت  لوغـشم  ای  هتـساخنرب و  زونه  ینعی  تسا  سولج  لاح  رد  رگا  هن  ای  هدرک  لامکا  ار  هدجـس  ود  هکنیا  رد  دـنک  کش 
هتشاذگ و تحص  رب  ار  انب  هک  نیا  هب  طایتحا  تسا و  لاکـشا  شزامن  نالطب  تحـص و  رد  هدرک  زواجت  سولج  لاح  زا  رگا  تسا و  لطاب 

دنچ ریغ  رد  زامن  تاـعکر  ددـع  رد  کـش  هلءاسم 4 -  دوشن .  كرت  دـنک  هداـعا  ار  زاـمن  لاـح  نیع  رد  هدومن و  لـمع  کـش  روتـسد  هب 
ای دشاب و  هدش  ادیپ  هدجـس  ود  لامکا  دعب  کش  دـشاب و  راهچ  شرتمک  فرط  هک  دـنچره  تسا  زامن  نالطب  ثعاب  تشذـگ  هک  یتروص 

رگا هلءاسم 5 -  شـش .  راهچ و  هس و  نیب  دنک  کش  الثم  دـشاب  هدجـس  ود  لامکا  زا  دـعب  راهچ و  زا  رتشیب  ای  رتمک و  راهچ و  نیب  کش 
شقباس کش  ایآ  هکنیا  رد  دنک  کش  دش  غراف  طایتحا  زامن  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک و  لمع  کش  روتـسد  هب  هس و  ود و  نیب  دـنک  کش 

دعب ای  زامن و  نیب  رد  رگا  اما  و  دراذگ .  یم  زامن  تحـص  رب  ار  انب  هدومنن  ءانتعا  دوخ  کشب  نآ  زا  دعب  ای  دوب و  هدجـس  ود  لامکا  زا  لبق 
هب دراذـگب و  تحـص  رب  ار  انب  هک  تسا  نیا  طایتحا  دـنک  یکـش  نینچ  طایتحا  زامن  نیب  رد  ای  طایتحا و  زامن  ندـناوخ  زا  لـبق  زاـمن و  زا 
ود ثعاب  شکـش  هکنیا  رد  دـنک  کش  زاـمن  زا  تغارف  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 6 -  دـنک .  هداعا  ار  زامن  هاگ  نآ  هدومن  لـمع  کـش  روتـسد 

و دـنک .  هداعا  ار  زاـمن  یتعکر و  کـی  مه  دـناوخب و  یتعکر  ود  مه  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  تعکر  کـی  اـی  دـش و  طاـیتحا  زاـمن  تعکر 
هب لمع  زا  دعب  دـیاب  هک  هدوب  حیحـص  ياهکـش  زا  مسق  مادـک  زا  شزامن  نیب  رد  کش  هک  دـنک  کش  زامن  زا  دـعب  هچنانچ  رگا  نینچمه 

دهد و یم  ماجنا  وهس  هدجس  کی  هتسشن و  یتعکر  ود  هداتسیا و  یتعکر  ود  کی  هک  انعم  نیا  هب  دنک  هداعا  ار  زامن  كوکش  همه  روتسد 
هوجو زا  یضعب  مه  دهد و  لامتحا  ار  نآ  مه  هکلب  دشابن  حیحص  ياهکـش  هب  رـصحنم  شتالامتحا  رگا  نینچمه  دنک و  یم  هداعا  ار  زامن 

زا یکی  هب  زامن  نیب  رد  رگا  هلءاسم 7 -  دنک .  هداعا  ار  زامن  هدومن  لمع  حیحص  ياهکش  تاروتـسد  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هک  ار  هلطاب 
شا هفیظو  اهنت  دشاب  هتـشادن  هلئـسم  نتخومآ  هب  یـسرتسد  ای  دشاب و  گنت  تقو  هک  یتروص  رد  دنادن  ار  نآ  روتـسد  دوش و  راچد  اهکش 

درادـن رت  يوق  لامتحا  رگا  دـنک و  لمع  نآ  هب  هتفرگ  دـشاب -  رت  يوق  شتـالامتحا  زا  یکی  رگا  هتبلا  ار -  رت  يوق  لاـمتحا  هک  تسا  نیا 
دیامن هداعا  ار  نآ  طایتحا  ناونع  هب  هرابود  تقو  تعـسو  رد  هدومن  مامت  ار  زامن  دـنک و  لمع  کش  فرط  ود  زا  یکی  هب  هک  تسا  راتخم 

رگا اما  و  دـناوخ .  یم  ار  نآ  هرابود  هدرکن  هداـعا  تقو  رد  هک  یتروص  رد  هدوب  عقاو  فلاـخم  کـشب  لـمع  هک  دوش  مولعم  ادـعب  رگا  و 
زا ار  زاـمن  نتخوـمآ  زا  دـعب  دنکـشب و  ار  زاـمن  دـشاب  هتـشاد  زین  ار  تـقو  رد  کـش  ماـکحا  نتخوـمآ  زا  نـکمت  دـشاب و  تعیــسو  تـقو 
دید رگا  نتخومآ  زا  دـعب  دزومایب  ار  کش  ماکحا  ادـعب  دـنک و  مامت  شتالامتحا  زا  یکی  هب  ارزامن  تسه  مه  زئاـج  هک  دـنچرهدریگبرس 

تروص رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دنچره  دنک  هداعا  ار  زامن  هدوبن  رگا  چیه و  هک  هدوب  روتسد  قباطم  هدناوخ  هک  يزامن 
دنک کش  زامن  نیب  رد  الثم  هکنیا  لثم  دوش  رگید  یکـش  هب  لدبم  زامن  زا  دعب  وا  کش  رگا  هلءاسم 8 -  دنک .  هداعا  ار  زامن  مه  تقفاوم 
زامن زا  دـعب  راهچ و  هس و  ود و  نیب  نک  کش  زامن  رد  اـی  راـهچ و  هس و  نیب  کـشب  ددرگرب  شکـش  شزاـمن  زا  دـعب  راـهچ و  ود و  نیب 

عرف رد  دـناوخب و  زامن  هب  لصتم  تعکر  کی  نآ  رئاظن  لوا و  عرف  رد  تسا  مزال  میئوگب  تسین  دـیعب  راهچ  هس و  کـشب  ددرگرب  شکش 
روص زا  تروص  نیمود  روتـسد  هب  تسا  مزال  هدـش  جراخ  تیفرظ  زا  شفرط  کی  هدوب و  فرط  هس  لاـمتحا  فارطا  هک  نآ  رئاـظن  مود و 

هب ینیقی  بالقنا  زا  ینعی  دشاب  الاب  عرف  ود  دننام  هک  دوش  بلقنم  یکشب  شکش  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دنک  لمع  کش  هناگتشه 
کشب دوش  بلقنم  شکـش  مالـس  زا  دعب  هاگ  نآ  راهچ و  ود و  نیب  دنک  کش  هکنیا  لثم  دوش  ادیپ  رگا  اما  دوشن و  ادیپ  زامن  ندش  صقان 

رد هدش  ادیپ  هزات  هک  تسا  یکشب  لمع  شا  هفیظو  نوچ  هداد  مالس  اجیب  تسا و  زامن  رد  زونه  دنک  یم  ادیپ  نیقی  اجنیا  رد  هس  ود و  نیب 
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مالـس رطاخب  وهـس  هدجـس  ود  مود  کش  روتـسد  هب  لمع  رب  هوالعزامن  زا  دعب  دناوخ و  یم  ار  هدنامیقاب  تعکر  کی  دزیخ و  یمرب  هجیتن 
هـس نیب  دنک  کش  رگید  راب  دراذـگب و  هس  رب  ار  انب  روتـسد  بسح  رب  هس و  ود و  نیب  دـنک  کش  رگا  هلءاسم 9 -  دـهد .  یم  ماجنا  اجیب 

هلءاسم دنک .  لمع  نآ  هفیظو  هب  دـیاب  هک  راهچ  هس و  ود و  نیب  هدـش  بلقنم  شکـش  ارهاظ  اجنیا  رد  راهچ  نیب  هتـشاذگ و  انب  هک  یتعکر 
لاح رد  هک  دنک  نیقی  دناوخ  ار  مراهچ  هک  نیمه  دـناوخب  ار  مراهچ  تعکر  دراذـگب و  هس  رب  ار  انب  هس و  ود و  نیب  دـنک  کش  رگا   - 10

هب تبـسن  وا  کش  ارهق  تعکر  ود  ای  دوب  هدناوخ  تعکر  کی  کش )  لاح  ینعی   ) لاح نآ  رد  هک  دنادن  نکل  هدـناوخن  تعکر  هس  کش 
زا هک  یسک  هلءاسم 11 -  دـهد .  ماجنا  ار  نآ  لمع  دـیاب  ددرگ و  یمرب  هس  ود و  نیب  کش  هب  هدرک  هفاضا  تعکر  کی  هک  شیلعف  لاح 

نیب ریخم  هک  دراد  یطایتحا  زامن  وا  کش  رگا  دوش  حیحـص  کـش  تشه  زا  یکی  راـچد  زاـمن  رد  تسا و  زجاـع  ندـناوخ  زاـمن  هداتـسیا 
هداتسیا یطایتحا  زامن  انیعتم  هک  دشاب  نیا  روتـسد  هکیئاج  رد  دنک و  یم  رایتخا  ار  هتـسشن  هک  دشاب  ندناوخ  هتـسشن  ای  ندناوخ و  هداتـسیا 

زامن ندـناوخ  رد  هک  راهچ  هس و  نیب  کش  ای  هس و  ود و  نیب  کش  رد  نیاربانب  تسا .  ندـناوخ  هتـسشن  زجع  رطاـخب  شا  هفیظو  دـناوخب 
نیب کش  رد  هتسشن و  تعکر  ود  ندناوخ  هب  دوش  یم  نیعتم  وا  هفیظو  هداتسیا  تعکر  کی  ای  هتـسشن و  تعکر  ود  نیب  دوب  ریخم  طایتحا 
نیب کش  رد  هداتسیا و  تعکر  ود  ياجب  هتـسشن  تعکر  ود  هب  دوش  یم  لدبم  دوب  هداتـسیا  تعکر  ود  ندناوخ  شا  هفیظو  هک  راهچ  ود و 

تعکر ود  ياـجب  هتـسشن  تعکر  ود  ندـناوخب  دوـش  یم  لدـبم  شا  هفیظو  زجع  رطاـخ  هب  تشاد  ار  هفیظو  ود  ره  هـک  راـهچ  هـس و  ود و 
دروآ و یم  یلصا  هفیظو  تعکر  ود  زا  لبق  ار  لدب  ضوع و  تعکر  ود  هتبلا  دوب  شیلـصا  هفیظو  هک  هتـسشن  تعکر  ود  سپـس  هداتـسیا و 

ياهکش رد  هلءاسم 12 -  دـناوخب .  هرابود  ار  زامن  کش  هفیظو  ماجنا  زا  دـعب  اهـضرف  همه  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رت  کـیدزن 
دنک لطاب  ار  شزامن  رگا  هلب  دنک .  لمع  هفیظو  قبط  رب  تسا  بجاو  هکلب  دریگبرس  زا  دنکـشب و  ار  دوخ  زامن  دناوت  یمن  فلکم  حیحص 
رگا لطاب  ياهکش  رد  هلءاسم 13 -  دش .  بکترم  یهانگ  زامن  نتسکش  رطاخ  هب  اهنت  تسا و  حیحص  شزامن  دنک  عورـش  ار  زامن  ون  زا  و 

حیحص شزامن  میئوگب  هکنیا  رد  هدوب  عقاو  قباطم  شزامن  هک  دوش  مولعم  شیارب  سپس  دیامن و  مامت  ار  زامن  دنک و  تلفغ  دوخ  کش  زا 
هک لوا  تعکر  رد  کش  ریغ  رد  هتبلا  تسا  حیحـص  شزامن  میئوگب  هک  تسا  نیا  ود  نآ  رت  هیجو  هکتـسا  هجو  ود  تسا  لطاب  اـی  تسا و 

رصق نیب  تسا  ریخم  هک  يا  هکربتم  نکاما  زا  یکی  رد  رفاسم  رگا  هلءاسم 14 -  دنک .  هداعا  ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  تروص  نآ  رد 
ددع رد  زامن  نیب  رد  نک و  عورش  یتعکر  ود  ار  زامن  رصق  تین  هب  هریغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجـسم  ریظن  مامتا  و 
شا هفیظو  میئوگب  تسین  دیعب  راهچ ) ود و  ای  هس  ود و  نیب  دنک  کش  مود  هدجـس  زا  نتـشادربرس  زا  سپ  هکنیا  لثم   ) دنک کش  تاعکر 

رد هکنیا  هب  جایتحا  نودـب  هکلب  دوش  یمن  شزامن  نالطب  ثعاب  وا  کش  زامن  ندوب  یتعکر  ود  رطاخب  تسا و  کش  مکح  هب  ندرک  لمع 
الوا هک  دنکن  كرت  ار  طایتحا  نیا  هک  تسا  راوازـس  نکل  دزادرپب  دوخ  زامن  جالعب  دیاب  دـنک  لودـع  یتعکر  راهچ  هب  یتعکر  ود  زا  تین 
رگا هلءاسم 15 -  دیامن .  هداعا  ار  زامن  اثلاث  دـنک و  لمع  کش  هفیظو  هب  ایناث  دـهد و  لودـع  یتعکر  راهچ  هب  یتعکر  ود  زا  ار  دوخ  تین 

رد هک  دشاب  هتشاد  نیقی  لاح  نیع  رد  تعکر و  هس  ای  مدناوخ و  تعکر  ود  هکنیا  نیب  دنک  کش  هتسشن  مود  هدجـس  زا  دعب  هک  یلاح  رد 
دهشت زامن  زا  دعب  دناسرب و  رخآ  هب  ات  ار  زامن  هتشاذگ  هس  رب  ار  انب  دیاب  میئوگب  هک  تسا  نیا  رظن  ردا  رت  يوق  هدناوخن  دهشت  شزامن  نیا 
هتـشاد نیقی  تعکر و  راهچ  ای  ما  هدناوخ  تعکر  هس  هک  نیا  نیب  دنک  کش  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  رگا  نینچمه  دنک و  ءاضق  ار  هدـناوخن 

 . دنک یم  ءاضق  ار  هدش  شومارف  دهشت  هدومن  مامت  ار  زامن  دراذگ و  یم  راهچ  رب  ار  انب  هدناوخن  دهشت  شزامن  نیا  رد  هک  نیا  هب  دشاب 

تسین اه  نآ  هب  يرابتعا  هک  یئاهکش  رد  راتفگ 

2 تشذگ .  قباس  لئاسم  نیب  رد  شنایب  هک  لحم  زواجت  زا  دعب  کش   - 1 درکن .  ءانتعا  نآ  هب  دیاب  تسین و  کش  هب  يرابتعا  اج  دنچ  رد 
دشاب زامن  طورـش  هب  طوبرم  کش  هکنیا  هچ  زامن  ندش  مامتزا  دعب  کش   - 3 تشذگ .  زین  نآ  نایب  هک  تقو  ندش  مامت  زا  دـعب  کش  - 
مالـس زا  دعب  رگا  سپ  دـشاب .  زامن  ندوب  حیحـص  تاعکر  رد  کش  فرط  ود  زا  یکی  هک  یطرـشب  هتبلا  نآ  تاعکرب  ای  نآ و  ءازجا  هب  ای 
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کـش مالـس  زا  دعب  یتعکر  هس  زامن  رد  ای  تعکر و  جنپ  ای  تعکر و  راهچ  ای  مدناوخ و  تعکر  هس  ایآ  هک  دنک  کش  یتعکر  راهچ  زامن 
ای رتشیب و  ای  مدـناوخ  تعکر  ود  هکنیا  نیب  دـنک  کش  یتعکر  ود  زامن  رد  تعکر و  جـنپ  ای  راهچ و  ای  مدـناوخ  تعکر  هس  اـیآ  هک  دـنک 
زا مالس  زا  دعب  هک  یئاج  فالخب  ما  هدناوخ  تسرد  ار  زامن  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  رتمک  ای  مدناوخ  تعکر  ود  هکنیا  نیب  دنک  کش 

تعکر ود  هکنیا  نیب  دـنک  کـش  یتعکر  هس  زاـمن  رد  تعکر و  جـنپ  اـی  مدـناوخ  تعکر  هس  هکنیا  نیب  دـنک  کـش  یتعکر  راـهچ  زاـمن 
هـس وا  یتعکر  هس  زامن  تعکر و  راـهچ  وا  یتعکر  راـهچ  زاـمن  هک  دراد  نیقی  نوچ   ) تسا لـطاب  شزاـمن  هک  تعکر  راـهچ  اـی  مدـناوخ 

رابتعا دـنک  یم  کش  اهزامن  رتشیب  رد  هدـش  یترپ  ساوح  هب  التبم  هک  یـسک  کش   - 4 اهلاثم .  نیا  رئاـظن  رد  نینچمه  و  هدـشن )  تعکر 
دراذگ یم  ار  انب  دشاب  هچ  ره  هک  نآ  طئارـش  ای  زامن و  لاعفا  هب  طوبرم  هچ  دـشاب و  زامن  تاعکرب  طوبرم  وا  کش  هکنیا  هچ  لاح  درادـن 

دشاب زامن  نالطب  بجوم  كوکـشم  نآ  ندوب  هک  نآ  رگم  دشاب  لحم  رد  وا  کش  هک  دنچره  هدروآ  اجب  دروآ  ياجب  دیاب  هچنآ  هکنیارب 
التبم زامن  زا  یـصاخ  تهج  رد  رگا  لاح  تسا  بیع  نودـب  شزامن  هجیتن  رد  هدرواین و  اـجب  هکنیا  رب  دراذـگ  یم  اـنب  تروص  نیا  رد  هک 
تهج نامه  صوصخم  وا  هرابرد  کش  هب  ندرکن  ءاـنتعا  مکح  تسا  کـشلاریثک  صاـخ  يزاـمن  صوصخ  رد  اـی  تسا و  کـش  ترثکب 

دیاب دـنک  کش  صاخ  زامن  نآ  ریغ  رد  تهج و  نآ  ریغ  رد  رگا  سپ  دوش  یمن  رگید  دراوم  لماش  تسا و  صاـخ  زاـمن  ناـمه  صاـخ و 
ترثک هک  تسین  دیعب  تسا و  فرع  تسین  ای  تسه و  کشلاریثک  هکنیا  صیخـشت  رد  عجرم  هلءاسم 1 -  دیامن .  لمع  کش  نآ  هفیظوب 

ربتعم انعم  نیا  تسا  کشلا  ریثک  فلکم  هکنیا  قدـص  رد  هتبلا  دـبای  ققحت  دـنک  کش  مه  رـس  تشپ  زامن  هس  رد  هک  یـسک  هرابرد  کش 
دوش یم  یترپ  ساوح  ثعاب  هک  نآ  لاثما  هدننکش و  هودناو  بضغ  یسپاولد و  لیبق  زا  یضراع  ضورع  رطاخب  وا  کش  ترثک  هک  تسا 

هدیـسرن و هک  دراذـگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هن  ای  هدیـسر  کش  ترثک  هلحرم  هب  نم  کش  هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  هلءاسم 2 -  دشاب .  هدوبن 
رب دنک  یم  مکح  تسا  یقاب  زونه  ای  هدش و  لئاز  نم  زا  کشلا  ریثک  يرامیب  ایآ  هک  دنک  کش  تسا  کشلا  ریثک  هک  یـسک  رگا  سکعب 
اما و  دـشاب .  یجراخ  روما  رطاخب  نآ  لاوز  تلاح و  نآ  ءاقب  رد  وا  کش  هک  دـنک  یم  یئاج  رد  ار  مکح  نیا  هتبلا  تسا  یقاب  زونه  هکنیا 

تلاح مراد  نم  العف  هک  یتلاح  نیا  ایآ  دوش و  یم  هتفگ  یـسک  هچب  کشلا  ریثک  الوصا  هک  دنادن  ینعی   ) دشاب یموهفم  ههبـش  رطاخب  رگا 
 . دنک لمع  کش  هب  هعجار  تاروتـسد  هب  دیاب  هکلب  میقاب  کشلا  ریثک  تلاحب  زونه  هک  دنک  مکح  دـیابن  تسین )  ای  تسه و  کشلا  ریثک 

زونه هن و  ای  ما  هدرک  عوکر  هکنیا  رد  دنک  کش  رگا  سپ  دنک  ءانتعا  دوخ  کش  هب  تسین  زئاج  تسا  کشلا  ریثک  هک  یـسک  هلءاسم 3 - 
شزامن دنک  نینچ  رگا  دـنک و  كرادـت  لحم  رد  ار  عوکر  کش  ترثکب  ءالبم  ریغ  دارفا  دـننام  تسین  زئاج  هدرکن  زواجت  عوکر  لحم  زا 

تبرق ناونع  هب  یتح  هک  تسا  نیا  هن  ای  ما  هتفگ  ار  يرکذ  ای  هن  ای  ما  هدناوخ  ار  هروس  دـمح و  ایآ  هکنیا  نیب  کش  رد  طایتحا  تسا  لطاب 
ماما و زا  کی  ره  کش   - 5 تسین .  توق  زا  یلاخ  لمع  نیا  زاوج  مدـع  هکلب  درواین  ار  رکذ  هروس و  دـمح و  مه  ءاجر  تین  هب  هقلطم و 

يرگید هب  دـیاب  هدرک  کش  هک  سک  نآ  هجیتن  رد  هک  دـشاب  تاعکر  ظـفاح  يرگید  نآ  هک  یطرـش  هب  تسا  زاـمن  تاـعکر  رد  مومءاـم 
کـش رد  مومءام  ماما و  نیب  کش  يرابتعا  یب  نایرج  دیامن و  تعباتم  زین  وا  دنک  یم  هچ  يرگید  دنیبب  دیاب  هک  انعم  نیا  هب  دـنک  هعجارم 

لامتحا ینعی  نظ  مومءام  الثم  رگا  سپ  دوش  یمن  نظ  لماش  تسا و  کش  صوصخم  مکح  نیا  هتبلا  تسین  لـیلد  زا  یلاـخ  زین  لاـعفا  رد 
زامن هکنیا  هب  دراد  نظ  مومءامالثم   ) رگید فرط  هب  دشاب  هتشاد  نیقی  ماما  دنچره  دنک  لمع  دوخ  نظب  دیاب  دنک  ادیپ  یفرط  هب  دصرد   80

ماما و زا  یکی  رگا  اما  و  دیامن .  لمع  دوخ  نظ  قبط  رب  دیاب  هکلب  دنک  دامتعا  ماما  نیقی  هب  دناوت  یمن  هدـش  هدـناوخ  تعکر  هس  تعامج 
نیمومءام دـنک و  کش  ماما  رگا  و  دـنک .  یم  عوجر  نظ  هدـنراد  هب  کش  هدـنراد  هک  تسا  نآ  يوقا  کـش  يرگیدو  دراد  نظ  مومءاـم 

هب دناوت  یمن  ماما  تعکر  هس  هک  دنراد  نیقی  یضعب  دوش و  هدناوخ  تعکر  ود  الثم  هک  دنراد  نیقی  یضعب  ینعی  دنشاب  داقتعا  رد  فلتخم 
دـنراد و کش  ماما  دـننام  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  دـنراد  فالتخا  تروص  نیاب  نیمومءاـم  رگا  هلب  دـنک .  هعجارم  اـهنآ  زا  کـیچیه  هدـیقع 

هفئاط نآ  نیقی  هب  ماما  هک  نآ  زا  دعب  هکلب  دنک  لمع  اهنآ  نیقی  هب  ینعی  دنک  هعجارم  دنراد  نیقی  هک  هفئاط  نآ  هب  ماما  نیقی  رگید  یضعب 
هب ماما  هب  عوجر  اب  رگا  اما  و  دننک .  هعجارم  ماما  هب  دندرک  ادـیپ  هنظم  هک  یتروص  رد  دـنناوت  یم  مه  کش  ياراد  نیمومءام  دومن  عوجر 
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رگا هلءاسم 4 -  دنیامن .  لمع  دوخ  کش  قبط  رب  دننکن و  عوجر  ماما  هب  هک  تسا  نیا  يوقا  دشن  ادیپ  يا  هنظم  کش  لها  يارب  نیقی  لها 
تعکر ود  هکنیا  رد  دـنراد  کش  ود  ره  الثم  دـشاب (  یکی  هفئاط  ود  ره  کش  هک  یتروص  رد  نیمومءام  مه  دـنک و  کش  ماما  مه  اقافتا 

ود نیب  هدوب و  فلتخم  هفئاط  ود  کش  رگا  هک  روطنامه  دـننک  یم  لمع  کش  نآ  هفیظو  هب  هفئاط  ود  ره  تعکر )  هس  ای  دـنا  هدرک  مامت 
ای میدـناوخ  تعکر  ود  هکنیا  رد  دـنک  یم  کش  هفئاط  کی  هکنیا  لثم  دـنک  یم  لمع  دوخ  کش  هفیظوب  کی  ره  دـشابن  يا  هطبار  کش 

دـشاب یکرتشم  ردـق  هطبار و  کش  ود  نیب  رگا  اما  و  تعکر .  جـنپ  ای  میدـناوخ  تعکر  راهچ  هکنیا  رد  دـنک  کش  يرگید  تعکر و  هس 
ردـق رب  ار  انب  هفئاط  ود  ره  یکـش  نینچ  لثم  رد  هک  راهچ  هس و  نیب  نک  کش  يرگید  هس و  ود و  نیب  دـنک  کش  هفئاط  کی  هکنیا  لـثم 

ءاضتقا ار  نیمه  دراد  نیقی  هک  يرگید  نآ  هب  کش  هدـنراد  عوجر  هفیظو  نوچ  دـنراذگ  یم  تسا  تعکر  هس  لاـثم  نیا  رد  هک  كرتشم 
کـش هدنراد  دراد و  کش  هن  ای  هدناوخ  تعکر  هس  هکنیا  رد  هدناوخن و  تعکر  راهچ  هک  دراد  نیقی  هس  ود و  نیب  کش  هدنراد  دنک  یم 

لوا هفئاط  هجیتن  رد  دراد  کش  هن  ای  هدـناوخ  مه  ار  یمراهچ  اـیآ  هکنیا  رد  هدـناوخ و  ار  تعکر  هس  هکنیا  هب  دراد  نیقی  راـهچ  هس و  نیب 
ار یمراهچ  تعکر  دـیوگ : یم  هدومن  عوجر  لوا  هفئاطب  مود  هفئاـط  میا و  هدـناوخ  ار  موس  تعکر  دـیوگ : یم  هدومن  عوجر  مود  هفئاـطب 

لاح نیا  اب  نکلو  هدش  هدناوخ  موس  تعکر  هک  دنراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هفئاط  ود  ره  هک  دوش  یم  نیا  عوجر  ود  نیا  هجیتن  میا  هدناوخن 
دعب کش  رگا  هتبلا  دنتشاد  هس  ود و  نیب  کش  هک  لوا  هفئاط  رد  هلب  دننک .  هداعا  ار  زامن  هفئاط  ود  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
مزال هداعا  دـنناوخب و  ار  طایتحا  زامن  دـنراذگب و  هس  رب  ار  انب  هک  دوش  یم  ماجنا  نیمه  هب  طایتحا  دـشاب  هدـش  ادـیپ  هدجـس  ود  لامکا  زا 
رتمک رب  ار  انب  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  هک  یتعکر  ود  ای  دـشاب و  یتعکر  کی  رتو  زامن  دـننام  هکنیا  هچ  هلفان  تاعکر  رد  کش   - 6 تسین . 

دـسفم رگا  اما  دـشابن و  زامن  دـسفم  رثکا  هک  تسا  یتروص  رد  رییخت  نیا  تسا و  رتهب  نتـشاذگ  لقا  رب  ار  رانب  هتبلا  رتشیب  رب  ای  دراذـگب و 
بجاو زامن  لاعفا  رد  کش  دننام  هلفان  لاعفا  رد  کش  اما  و  دراذگب .  لقا  رب  ار  انب  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  هکلب  تسین  ریخم  رگید  دـشاب 

رگا هلفان  زامن  رد  دـنکن و  ءانتعا  دوخ  کشب  دـشاب  هدرک  زواجت  لحم  زا  رگا  دروآ و  یم  اجب  ار  لـعف  نآ  دوش  ادـیپ  لـحم  رد  رگا  تسا 
دوش یم  بجاو  شوهس  هدجس  بجاو  زامن  رد  هک  دهد  خر  يوهس  نآ  رد  رگا  نینچمه  درادنءاضق و  دوش  شومارف  يدهشت  ای  هدجس و 
هلیل زامن  دـننام  دوش  هدـناوخ  دـیاب  صوصخم  يا  هروس  نآ  رد  ای  دراد و  صاخ  تیفیک  هک  یئاه  هلفاـن  هلءاسم 5 -  درادن .  وهـس  هدجس 

كرادت دناوتب  هک  یتروص  رد  دوش  شومارف  صوصخم  تیفیک  نآ  انایحا  رگا  هیلفغ  زامن  دننام  دوش  هدناوخ  صوصخم  يا  هیآ  ای  نفد و 
زا یـضعب  مالـسلا  هیلع  رایط  رفعج  زامن  رد  رگا  هلب  دناوخ .  یم  ون  زا  ار  زامن  نآ  تسین  نکمم  نآ  كرادت  رگا  دنک و  یم  كرادت  دـنک 

دیایب شدایب  زامن  زا  دعب  رگا  دشاب و  هک  زامن  زا  یتلاح  ره  رد  لاح  دنک  یم  ءاضق  ار  نآ  دمآ  شدای  هک  اجره  دنک  شومارف  ار  تاحیبست 
 . دناوخ یم  ءاجر  تین  هب 

زامن ياه  تعکر  لاعفا و  رد  نظ  مکح  رد  راتفگ 

هس یتعکر و  ود  ياهزامن  تاعکر  رد  یتعکرراهچ و  ياهزامن  لوا  تعکر  ود  رد  یتح  زامن  تاعکر  ددع  رد  نامگ )  نظ (  هلءاسم 1 - 
فلکم رب  نیا  ربانب  یتعکر و  راهچ  ياهزامن  زا  ریخا  تعکر  ود  رد  نظ  هب  دـسر  هچ  ات  دوش  یم  نیقی  هلماعم  نآ  اـب  تسا و  ربتعم  یتعکر 
تعکر هس  ای  هدناوخ  تعکر  ود  هکنیا  رد  الثم  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دشاب  کشب  قوبـسم  هک  دنچره  دنک  لمع  نآ  ياضتقمب  تسا  بجاو 

اما و  دنک .  لمع  تسا  نظ  نامه  هک  دوخ  مود  تلاح  قبط  رب  دیاب  هدناوخ  تعکر  ود  هک  دنک  ادیپ  هنظم  رکف ) یمک  اب  ادعب (  دـنک  کش 
لدبم دوب  تعکر  هس  ود و  نیب  الاب  لاثم  رد  هک  وا  کش  ای  دش و  کش  هب  لدبم  وا  نظ  رکف ) یمک  زا  سپ  دنک و (  ادـیپ  نظ  تسخن  رگا 

یلو دراذگبراهچ  رب  ار  انب  راهچ و  هس و  نیب  دنک  کش  مایق  لاح  رد  رگا  سپ  دـنک  لمع  دوخ  ریخا  لاحب  دـیاب  راهچ  هس و  نیب  کش  هب 
لاثم رد  نینچمه  و  دنک .  یم  لمع  مود  کش  قبط  رب  جنپ  راهچ و  نیب  کشب  دوش  بلقنم  وا  کش  تشادرب  هدجس  زا  رس  الثم  هک  نیمه 

قبط رب  لوا  دـشاب  یتعکر  راهچ  ياهزامنزاریخا  تعکر  ود  ریغ  هب  طوبرم  لصاح  نظ  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  رگید و  ياـه 
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هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  سپ  تسا  لاکـشا  لحم  شندوب  ربتعم  زامن  لاعفا  رد  نظ  اما  و  دیامن .  هداعا  ار  زامن  سپـس  دنک و  لمع  نظ 
 - دراد عوکر  كرادت  يارب  مه  لحم  هدـناوخ و  تئارق  ای  هتفر و  عوکر  هکنیا  هب  تشاد  هنظم  الثم  دوب  کش  هفیظو  اب  فلاخم  نظ  اج  ره 

هدرکن و عوکر  هک  دراد  هنظم  لحم  زا  دعب  رگا  نینچمه  دنک و  هداعا  ار  زامن  هرابود  دروایب و  ار  عوکر  دـناوخب و  تبرق  تین  هب  ار  تئارق 
هرابود ار  زامن  عوکر  لثم  رد  دنک و  مامت  ار  زامن  زین  لحم  زواجت  اب  دنک و  كرادت  هدنامیقاب  كرادـت  ياج  رگا  هدـناوخن  هروس  دـمح و 

کش ینعی  تسا (  کش  دح  رد  زونه  ای  هدیسر  نظ  دحب  مهد  یم  زامن  لعف  نالف  هرابرد  هک  یلامتحا  هکنیا  رد  دنک  دیدرت  رگا  دناوخب . 
طایتحا دوش و  يراج  کش  ای  نظ  مکح  تسا  لکـشم  يدروم  نینچ  رد  دـصرد ) هاجنپ  ای  تسا  دـصرد  داتفه  شلاـمتحا  هکنیا  رد  دراد 

دـیامن و هداعا  ار  زامن  مه  دـنک و  لمع  لامتحا  فرط  ود  زا  یکی  قبط  رب  مه  تاعکر  رد  هک  روطنیاب  دزادرپب  جالعب  هک  تسا  نآ  بجاو 
تـشذگ رتولج  هچنآ  قبط  زامن  لاعفا  رد  اما  دیامن و  هداعا  ار  زامن  سپـس  هدومن  لمع  کش  هفیظو  قبط  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

ای تسا و  یقاب  تلاح  نآ  هکنیا  رد  دـنک  کش  هدوب و  نآ  فالخ  یتلاح  هب  قوبـسم  کش  ای  نظ  زا  شیلعف  تلاح  رگا  هلب  دـیامن .  لـمع 
دراد دـیدرت  العف  هتـشاد و  کش  لبق  ای  کش و  ای  تسا و  نظ  شیلعف  تلاح  هکنیا  رد  دراد  کش  العف  هتـشاد  نظ  البق  الثم  هدـش  بلقنم 

 . دراذگب شقباس  تلاح  رب  ار  انب  میئوگب  تسین  دیعب  هدش  نظ  هب  لدبم  ای  تسا  کش  زونه  شیلعف  تلاح  هک 

طایتحا تاعکر  رد  راتفگ 

زامن مالـس  زا  دـعب  هک  تسا  یلمع  نیا  نتفرگرـس و  زا  ار  زامن  نآ و  كرت  تسین  زئاـج  رباـنب  تسا  بجاو  طاـیتحا  تاـعکر  هلءاسم 1 - 
دعب ینعی  دنک  نینچ  رگا  تسین و  زئاج  زامن  اب  یفانم  یلمع  ندروآ  زامن و  نیب  نآ و  نیب  نتخادنا  هلصاف  دوش و  ماجنا  دیاب  گنرد  نودب 
دنک هداعا  ار  زامن  لصا  مه  دروایب و  ار  تاعکر  مه  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دهد  ماجنا  یفانم  لمع  طایتحا  تاعکر  زا  لبق  زامن و  زا 
زامن هک  نانچمه   ) تسین بجاو  نآ  هداعا  رگید  هدوب  حیحص  شزامن  هک  دوشب  هجوتم  طایتحا  زامن  زا  لبق  یفانم و  لمع  زا  دعب  رگا  هلب  . 

دـناوخ و ار  دـمح  تفگ و  مارحالا  ةریبکت  درک و  تین  دـیاب  اهزامن  ریاس  دـننام  طاـیتحا  زاـمن  رد  هلءاـسم 2 -  تسین . )  بجاو  طاـیتحا 
دهدب مالس  دناوخب و  دهشت  هتنر  هدجس  عوکرب و  سپس  دیوگب و  هتـسهآ  ار  نآ  هللا  مسب  یتح  دمح و  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 

ار ینکر  طاـیتحا  تاـعکر  زا  رگا  هلءاـسم 3 -  درادـن .  هروس  طاـیتحا  زاـمن  زین  درادـن و  توـنق  مود  تعکر  رد  تسا  یتـعکر  ود  رگا  و 
 . دیامن هداعا  مه  ار  زامن  دـناوخب و  هرابود  ار  طایتحا  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش و  یم  لطاب  دروایب  ررکم  ای  دـنک و  شومارف 
ار نآ  تسین  بجاو  درادن  طایتحا  زامن  هب  یطایتحا  هدوب و  تسرد  شزامن  هک  دوش  هجوتم  طایتحا  زامن  هب  عورش  زا  لبق  رگا  هلءاسم 4 - 

هجوتم طایتحا  زامن  نیب  رد  رگا  دوش و  یم  باسح  هلفان  طایتحا  زامن  نآ  دوش  دوخ  زامن  تحص  هجوتم  طایتحا  زامن  زا  دعب  رگا  دروایب و 
زامن رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تروص  نیا  رد  دـنک و  یم  مامت  یبحتـسم )  زاـمن  ینعی   ) هلفاـن ناونعب  ار  طاـیتحا  زاـمن  دوش 

شزامن هک  دـنک  نیقی  طایتحا  زامن  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنک .  هفاضا  نآ  رب  رگید  تعکر  کـی  تسا  هداتـسیا  یتعکر  کـی  شطاـیتحا 
زا دعب  هتـشاذگ  راهچ  رب  ار  انب  راهچ و  هس و  نیب  هدرک  کش  زامن  رد  الثم  هدناوخ  هک  تسا  یطایتحا  رادقم  هب  نآ  صقن  رگا  هدوب  صقان 

تـسا نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  مامت  شزامن  هدش  عقاو  تعکر  هس  شزامن  هک  درک  نیقی  دعب  هدـناوخ  هداتـسیا  تعکر  کی  زامن 
تسا وا  کش  فرط  کی  هک  ار  یـصقن  شطایتحا  زامن  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  هجوت  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  هتبلا  دریگب  رـس  زا  ار  زامن  هک 

وا رگا  اما  و  دـنک .  یم  ناربج  ار  نآ  طایتحا  تعکر  کی  هدوب  تعکر  هس  شزامن  اعقاو  رگا  دـناد  یم  هک  الاب  لاثم  لثم  دـنک  یم  ناربج 
کـش هکنیا  لثم  تسا  لاکـشا  لحم  شندرک  ناربج  دیآرد  راک  زا  لمتحم  صقن  رادقم  هب  شطایتحا  زامن  افداصت  دشاب و  هتـشادن  هجوت 

شزامن هک  دوش  مولعم  ادعب  دـناوخب و  طایتحا  زامن  تعکر  کی  اهابتـشا  تعکر  ود  ياجب  هتـشاذگ  راهچ  ربار  انب  راهچ و  ود و  نیب  دـنک 
هدوب طایتحا  زامن  زا  شیب  صقن  دوش  مولعم  رگا  و  دـنک .  هداعا  ار  زامن  هک  تسا  نیا  دراوم  نیا  لثم  رد  طایتحا  هتـشاد  مک  تعکر  کـی 

یتعکر ود  شزامن  دوش  مولعم  ادعب  دـناوخب و  طایتحا  زامن  تعکر  کی  هتـشاذگ  راهچ  رب  ار  انب  راهچ و  هس و  نیب  دـنک  کش  هکنیا  لثم 
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رگا نینچمه  دنک و  هداعا  ار  زامن  سپـس  دنک و  لصتم  دوخ  زامن  هب  تعکر  ود  ای  کی و  لوا  تسا  بجاو  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هدش  عقاو 
زامن هداتـسیا  تعکر  ود  دراذگب و  راهچ  رب  ار  انب  راهچ و  ود و  نیب  دنک  کش  هکنیا  لثم  هدـناوخ  هک  دـشاب  یطایتحا  زامن  زا  رتمک  صقن 
زامن لصا  سپـس  دنک و  هفاضا  شزامن  هب  تعکر  کی  دیاب  اجنیا  رد  هک  هدش  عقاو  تعکر  هس  شزامن  هک  دنک  نیقی  ادعب  دناوخب  طایتحا 

نآ عراش  هک  يزیچ  نامه  هب  دـنک  ءافتکا  هک  تسا  نآ  يوقا  هدوب  صقان  شزامن  دوش  مولعم  طایتحا  زامن  نیب  رد  رگا  و  دـیامن .  هداعا  ار 
یئاج نآ  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هتشاد  قرف  هدش  عقاو  شزامن  رد  هک  یـصقن  اب  تیفیک  رادقم و  رظن  زا  هک  دنچره  هداد  رارق  زامن  ناربج  ار 

دنک عورـش  هتـشاذگ  راـهچ  رب  ار  اـنب  راـهچ و  هس و  نیب  دـنک  کـش  رگا  نیارباـنب  و  دـشاب .  صقن  رادـقم  هب  تسرد  صقن  رگناربـج  هـک 
هکنیا اب  دنک  مامت  ار  تعکر  ود  نیمه  تسا  یفاک  هدـش  عقاو  تعکر  هس  شزامن  هک  دـنک  نیقی  زامن  نیبرد  هتـسشن  تعکر  ود  ندـناوخب 

کی صقن  هک  تیفیک  ثیح  زا  مه  تعکر و  ود  وا  طایتحا  زامن  تسا و  تعکر  کی  صقن  دراد  قرف  هدراو  صقن  ای  رادـقم  ثیح  زا  مه 
ناربج هکیئاج  رد  اصوصخم  زامن  ندناوخ  هرابود  هب  دراوم  نیا  همه  رد  طایتحا  نکل  تسا  هتسشن  وا  طایتحا  زامن  تسا و  هداتسیا  تعکر 
صقن رگ  ناربج  ار  طایتحا  زامن  عراش  هک  يدراوم  رد  اما  دوش .  كرت  تسین  راوازـس  تسا و  بوخ  دشاب  هتـشاد  قرف  هدراو  سقن  اب  رگ 

هک دمهفب  طایتحا  زامن  نیب  رد  هتسشن و  تعکر  ود  ندناوخب  دوش  لوغـشم  راهچو و  هس  نیب  دنک  کش  فلکم  هک  یئاج  لثم  هدادن  رارق 
دنک و لصتم  دوخ  زامن  هب  هداتسیا  تعکر  ود  دنکـشب و  ار  طایتحا  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هدش  عقاو  تعکر  ود  شزامن 

صقان شزامن  دوش  هک  شمولعم  دـیآرد و  کش  زا  طایتحا  زامن  ندـناوخ  هب  عورـش  زا  لبق  رگا  و  دـناوخب .  هرابود  ار  زاـمن  لـصا  سپس 
رد شنایب  هک  دنک  كرادـت  ار  صقان  رادـقم  دـیاب  ینعی  هدـش  صقان  اهابتـشا  شزامن  تعکر  دـنچ  ای  کی  هک  دراد  ار  یـسک  مکح  هدوب 

زامن مالس  زا  سپ  دناوخب و  هدوب  مک  هک  يرادقم  نآ  تسا  مزال  هکلب  دناوخب  طایتحا  زامن  دناوت  یمن  یـسک  نینچ  سپ  تشذگ ،  قباس 
رد هن  ای  هدـناوخ  ار  طایتحا  زامن  ایآ  هکنیا  رد  دـنک  کـش  رگا  هلءاسم 5 -  دروآ .  ياجب  وهس  هدجـس  ود  هتفگ  هک  یئاجیب  مالـس  رطاخب 

هتـشگن و يرگید  راک  لخاد  زونه  هدش و  ادیپ  تقو  رد  رگا  دـنک و  یمن  ءانتعا  نآ  هب  هدـش  ادـیپ  زامن  تقو  زا  دـعب  وا  کش  هک  یتروص 
هتفگ هک  یعناوم  زا  یکی  رگا  اما  و  دناوخ .  یم  ار  نآ  ما و  هدناوخن  هکنیا  رب  دراذگ  یم  ار  انب  هدشن  يدایز  هلصاف  هدرواین و  لمعب  یفانم 

لـصا مه  دروایب و  اجب  ار  طایتحا  زامن  مه  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  دراد  یهجو  هدناوخ  طایتحا  زامن  هکنیاب  يراذگانب  هدمآ  شیپ  دش 
رگا دهد و  ماجنا  تسا  لحم  رد  رگا  هن  ای  هداد  ماجنا  هک  دـنک  کش  طایتحا  زامن  لاعفا  زا  یلعف  رد  رگا  هلءاسم 6 -  دنک .  هداعا  ار  زامن 

رد رگا  دوب و  نینچ  هفیظو  زاـمن  لـصا  رد  هک  روط  ناـمه  ما  هداد  ماـجنا  هللا  ءاـشنا  هک  دراذـگب  نیا  رب  ار  اـنب  هتـشذگ  لـمع  نآ  لـحم  زا 
دـشاب زامن  نالطب  شیانعم  رثکا  رب  نتـشاذگ  انب  هکنیا  رگم  دراذگب  رثکا  رب  ار  انب  تسا  بجاو  تسا  نآ  يوقا  دنک  کش  نآ  ياه  تعکر 
لـصا مه  دنک و  هداعا  ار  طایتحا  زامن  مه  کلذ  عم  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  دراذگ  یم  لقا  رب  ار  انب  تروص  نیا  رد  هک 

ار زامن  نآ  دـیاب  بجاو  زامن  هچ  دـشاب و  هلفان  هچ  دوش  رگید  زامن  رد  لخاد  دـنک و  شومارف  ار  طاـیتحا  زاـمن  رگا  هلءاسم 7 -  ار .  زاـمن 
ندناوخ زا  دـعب  اهنت  هک  رـصع  زامن  ریظن   ) دـشاب لوا  زامن  رب  بترتم  مود  زامن  هک  یئاج  رد  اصوصخم  دـناوخب  ار  طایتحا  زامن  دنکـشب و 

زین دوب  هدرک  کش  نآ  رد  هک  ار  زامن  لصا  طایتحا  زامن  ندـناوخ  رب  هوـالع  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  و  تسا )  حیحـص  رهظ 
تـسین دـیعب  هنرگ  دـشابن و  طایتحا  زامن  تیروفب  لخم  هک  دـشاب  هدـناوخ  يرادـقم  هب  مود  زاـمن  زا  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  دـنک  هداـعا 

دـشاب و لوا  زامن  رب  بترتم  مود  زامن  رگا  رهظ  زامن  ینعی  لوا  زامن  هب  دـهد  لودـع  ار  دوخ  تین  مود  زامن  نامه  رد  تسا  بجاو  میئوگب 
هدومن رظنفرـص  نآ  زا  دیاب  دـشابن  لوا  زامن  رب  بترتم  مود  زامن  رگا  دـنکب و  هداعا  هرابود  ار  زامن  لصا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن 

 . دنک هداعا  ار  زامن  لصا  سپس  دروایب و  ار  طایتحا  زامن  ءادتبا  هک  تسا  نآ  طایحا  هب  رت  کیدزن  دنک و  هداعا  ار  زامن  لصا 

زامن هدش  شومارف  ءازجا  رد  راتفگ 

زا مه  هدش  شومارف  دهشت  ءاضق  دوش  یمن  ءاضق  دوش  شومارف  هک  یتروصرد  زامن  ءازجا  زا  کی  چیه  دهشت  هدجس و  زا  ریغ  هلءاسم 1 - 
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همه دنک و  ءاضق  تیندیاب  ود  نآ  هب  عورـش  اب  نراقم  دنک  ءاضق  ار  ود  نآ  دـهاوخ  یم  یتقو  فلکم  تهج  نیمه  هب  تسا و  طایتحا  باب 
دنزامن لصا  دـننام  عناوم  طئارـش و  رظن  زا  زین  ود  نآ  نوچ  دـیامن  تیاعر  زین  ود  نآ  ءاضق  رد  ار  تسا  ربتعم  دهـشت  هدجـس و  رد  هچ  نآ 

رگا نیاربانب  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نیا  هک  دـهد  ماجنا  یفانم  یلمع  دزادـنیب و  هلـصاف  ود  نآ  ءاضق  زامن  نیب  هک  تسین  زئاـج  هکلب 
رد اصوصخم  دـنک  هداعا  ار  زامن  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  دـیامن و  ءاـضق  ار  ود  نآ  طئارـش  تیاـعر  اـب  دـیاب  دزادـنیب  هلـصاف 

ار دهـشت  زا  یـضعب  رگا  تسا و  يوقا  زامن  هداعا  ندوبن  بجاو  هک  دنچره  دشاب  يدـمع  ندروآ  یفانم  ای  نتخادـنا و  هلـصاف  هک  یتروص 
ددـعب ررکم و  ار  نآ  ءاـضق  دـنک  شومارف  ررکم  ار  دهـشت  هدجـس و  رگا  هلءاسم 2 -  دشاب .  تاولـص  دـنچره  درادـن  ءاضق  درک  شومارف 

هظحالم یتح  تسا و  مود  هدجـس  ءاضق  نیا  لوا و  هدجـس  ءاـضق  هدجـس  نیا  دـنک  نیعم  هک  تسین  بجاو  یلو  دروآ  یم  هدـش  شومارف 
ار لوا  تسین  مزـال  دـشاب  هدرک  شوـمارف  ار  موـس  تعکر  زا  يا  هدجـس  مود و  تعکر  دهـشت  رگا  ـالثم   ) تسین بـجاو  زین  بـیترت 

لوا هک  دنک  ءاضق  ار  نآ  لوا  هکتسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دشاب  هدرک  شومارف  تعکر  کی  زا  ار  دهـشتو  هدجـس  رگا  هلب  دنک . ) ءاضق 
تیاعر اطایتحا  ات  دنک  یم  رارکت  ارنامه  یمود  زا  دعب  دروآ و  یم  ار  ود  نآ  زا  یکی  هدـش  توف  لوا  کیمادـک  دـنادن  رگا  هدـش و  توف 

هلب تسین  بجاو  مالس  دهشت و  یئاضق  هدجـس  رد  هکنانچمه  تسین  بجاو  مالـس  یئاضق  دهـشت  رد  هلءاسم 3 -  دـشاب .  هدرک  ار  بیترت 
تین نودب  ار  دهـشت  نآ  لوا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـیآ  یم  زامن  مالـس  نآ  لابند  هک  تسا  رخآ  دهـشت  هدـش  شومارف  هک  یئزج  نآ  رگا 
هدجس هدش  شومارف  ءزج  رگا  دروایب و  زین  وهس  هدجس  ود  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکنانچمه  دهدب  مالـس  نآ  زا  دعب  دروایب و  ءاضق  ءادا و 
هدجـس ود  هاگ  نآ  هدومن  هداعا  مه  ار  مالـس  دهـشت و  سپـس  دروایب و  ءاضق  ءادا و  نودب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب  رخآ  تعکر 

هجیتن رد  هدوب و  اجب  تسرد و  هدوب  هتفگ  البق  هک  یمالـس  دهـشت و  تسا و  ءاضق  هدجـس  نیا  هک  تسا  نیا  يوقا  هک  دنچره  دروایب  وهس 
لثم هتـشذگ  نآ  كرادـت  لحم  درک و  شومارف  ار  دهـشت  اـی  هدجـس و  هکنیا  هبدرک  نیقی  رگا  هلءاـسم 4 -  تسین .  بجاو  ود  نآ  هداـعا 

شداقتعا زامن  زا  دعب  یلو  هدرک  شومارف  ار  نآ  زا  دعب  دهـشت  ای  یلبق و  تعکر  هدجـس  هکنیا  هب  درک  نیقی  موس  تعکر  عوکر  دعب  هکنیا 
توف هکنیا  رد  دنک  کش  رگا  هلءاسم 5 -  تسا .  نآ  بوجو  مدع  يوقا  هک  دنچرهدنک  ءاضق  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـش  کش  هب  لدـبم 
دهشت ای  هدجـس و  ءاضق  رگا  هلءاسم 6 -  دراذگ .  یم  رتمک  توف  رب  ار  انب  تعکر  ود  زا  هدجـس  ود  ای  هدوب  هدجـس  کی  شزامن  زا  هدـش 

ای دهـشت و  دنکـش  یم  تسا  هلفان  رگا  ار  مود  زامن  دـیایب  شدایب  دـش  رگید  زامن  رد  لخاد  هک  نآ  زا  دـعب  دربب و  دای  زا  ار  هدـش  شومارف 
هدـش شومارف  هکیئاج  رد  اصوصخم  تسا  لاکـشا  دنکـشب  دـناوتب  هکنیا  رد  تسا  بجاو  رگا  دـنک و  یم  ءاضق  ار  هدـش  شومارف  هدـجس 
رگا هک  یتروص  رد  دوب  گنت  رصع  زامن  تقو  یلو  دش  بجاو  وا  رب  دهشت  ای  هدجـس و  ءاضق  رهظ  زامن  رد  رگا  هلءاسم 7 -  دشاب .  دهشت 

دهشت ای  هدجس و  نآ  زا  دعب  درادب و  مدقم  ار  رـصع  زامن  دسر  یمن  تقو  رد  نآ  تعکر  کیب  یتح  رـصع و  زامن  هب  دنک  ءاضق  ار  هدجس 
رثا رد  رگا  درادـب و  مدـقم  ار  رـصع  تسا  بجاو  مه  زاب  میئوگب  تسین  دـیعب  دـسر  یم  رـصع  زا  تعکر  کی  هب  دروایب  ار  هدـش  شومارف 

زا تعکر  کی  طایتحا و  زامن  ندـناوخ  اب  رگا  تسا  گنت  رـصع  تقو  یلو  هدـش  بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  رهظ  زامن  تاـعکر  رد  کـش 
دناوخ و یم  ار  رـصع  زامن  لوا  تشادن  ار  نآ  شیاجنگ  تقو  رگا  درادـب و  مدـقم  ار  طایتحا  زامن  دـنک  یم  كرد  تقو  رد  مه  ار  رـصع 

 . رهظ زامن  هداعا  رصع و  زا  دعب  طایتحا  زامن  ندروآ  هب  دنک  یم  طایتحا 

وهس هدجس  لئاسم  رد  راتفگ 

رد  - 2 دیوگب .  نخـس  زامن  ندـش  مامت  لایخب  دـنچ  ره  اوهـس  هک  یئاج  رد   - 1 دوش : یم  بجاو  اج  دنچ  رد  وهـس  هدجـس  هلءاسم 1 - 
اجیبار زامن  مالـس  هک  یئاج  رد   - 3 دروآ .  دایب  شکرادـت  لحم  توف  زا  دـعب  هدرک و  شومارف  ار  تعکر  کی  زا  هدجـس  کی  هک  یئاج 
مالـس رد  اجنیا و  رد  وهـس  هدجـس  هک  دیآ  شدایب  كرادت  لحم  زا  نتـشذگ  زا  دعب  هدرک و  شومارف  ار  دهـشت  هک  یئاج  رد   - 4 دهدب . 

یم وهـس  هدجـس  ود  زامن  زا  دعب  دراذگ و  یم  راهچ  رب  ار  انب  هک  دنک  جنپ  راهچ و  نیب  کش  هکیئاج  رد   - 5 تسا .  طایتحا  باب  زا  اجیب 
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دروآ ياجب  ار  وهس  هدجـس  درواین  دایب  كرادت  لحم  رد  داد و  خر  زامن  رد  هک  يا  هصیقن  يدایز و  ره  رد  هک  تسا  نا  طایتحا  و  دروآ . 
دروم جنپ  ریغ  يارب  نآ  بوجو  مدـع  دـنچره  دروآ  ياجب  ار  وهـس  هدجـس  درواین  دایب  كرادـت  جـنپ  ریغ  يارب  نآ  بوجو  مدـع  دـنچره 
نکلو تسین  توق  زا  یلاخ  مایق  ياج  هب  یهابتـشا  نتـسشن  نتـسشن و  ياج  هب  یهابتـشا  مایق  رد  نآ  بوجو  مدع  هکلب  تسا  يوقا  هدربمان 

دوش یم  هدرمش  مالک  کی  دشاب  ینالوط  مه  ردق  ره  دوش  یم  وهس  هدجس  ود  ثعاب  هک  اج  یب  مالک  تسین و  راوازـس  مه  طایتحا  كرت 
وهس هدجس  ود  هابتشا  يارب  دنک  هابتـشا  هرابود  هدش  دوخ  هابتـشا  هجوتم  تبون  ره  دیوگب و  اج  یب  مالک  تبون  دنچ  زامن  نیب  رد  رگا  هلب  . 
عقاو راب  دنچ  رگا  دراد و  وهـس  هدجـس  ود  رابکی  دوش  عقاو  شا  هلمج  هس  ره  اب  راب  کی  رگا  يدایز  مالـس  هلءاسم 2 -  دوش .  یم  بجاو 

درواـیب و وهـس  هدجـس  ود  مالـس  هس  زا  یمالـس  ره  يارب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  دوـش و  یم  ددـعتم  زین  وهـس  هدجـس  دوـش 
دنچره دروآیب  اجب  هدجـس  کی  دـناوخ  راب  هس  ار  هعبرا  تاحیبست  مود  تعکر  رد  الثم  رگا  هک   ) هعبرا تاـحیبست  رد  مکح  تسا  نینچمه 

مه دشاب و  هدمآ  راذگزامن  هدـهع  رب  وهـس  هدجـس  مه  رگا  هلءاسم 3 -  دـنک . ) رارکت  راـب  هس  زین  ار  وهـس  هدجـس  هک  تسا  نآ  رتهب  هک 
نآ طایتحا  دروایب و  هدـش  شومارف  ءزج  ءاضق  طایتحا و  زامن  زا  دـعبار  وهـس  هدجـس  دـیاب  طایتحا  زامن  مه  هدـش و  شومارف  ءازجا  ءاضق 
 - هلءاسم 4 تسین .  ناحجر  زا  یلاـخ  میدـقت  بوجو  هکلب  درواـیب  هدـش  شومارف  ءازجا  ءاـضق  زا  لـبق  مه  ار  طاـیتحا  تاـعکر  هک  تسا 

تسا و حیحص  شزامن  هک  دنچره  هدرک  هانگ  دزادنیب  ریخءات  ارنآ  رگا  دوش و  باتـش  تردابم و  وهـس  هدجـس  ماجنا  رد  هک  تسا  بجاو 
ره دـنک  شومارف  ار  نآ  رگا  هکنانچمه  دـشاب  هتـشاد  تردابم  هراومه  دـیاب  هکلب  دوش  یمن  طـقاس  ریخءاـترطاخ  هب  نآ  تیروف  بوجو و 

تسا و بجاو  تین  هدربمان  هدجس  رد  هلءاسم 5 -  تسا .  هدرک  هانگ  دزادنیب  ریخءات  رگا  دهد و  شماجنا  اروف  دیایب  دیایب  شدای  هک  تقو 
هدجـس ود  رگا  ینعی  تسین  بجاو  نآ  بابـسا  بسحب  بیترت  تیاعر  هک  تسا  نآ  يوقا  دنک و  تین  نآ  زاغآ  اب  نراقم  هک  تسا  بجاو 

ریبکت نتفگ  وهـس  هدجـس  رد  دهد و  ماجنا  مود  هابتـشا  تین  هب  ار  یمود  لوا و  هابتـشا  تین  هب  ار  یلوا  تسین  بجاو  هدمآ  شا  هدـعب  وهس 
زین وهـس  هدجـس  رد  تسه  زامن  هدجـس  رد  هک  یماکحا  همه  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  هک  دـنچره  تسین  بجاو 

يزیچ اهنت  تسین و  توق  زا  یلاخ  اه  نآ  زا  کی  چیه  بوجو  مدـع  هک  دـنچ  ره  نیمز  رب  ار  عضوم  تفه  نداهن  اصوصخم  دوش  تاعارم 
طایتحا دوشن  كرت  دنکن  اه  یندروخ  اه و  یندیشوپ  رب  ار  هدجس  هک  طایتحا  نیا  هلب  تسا .  هدجس  يامسم  قدص  تسا  ربتعم  نآ  رد  هک 

مسب دیوگب ( : ای  و  دمحم ) لآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  هللااب و  مسب و  دیوگب ( : ینعیدیوگب  ار  نآ  صوصخم  رکذ  هدجس  رد  هک  تسا  نآ 
رت کیدزن  و  هتاکرب )  هللا و  ۀمحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا  هللااب  هللا و  مسب  دیوگب ( : ای  و  دمحم ) لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هللااب  هللا و 

یلاخ صوصخم  يرکذ  اصوصخم  يرکذ و  چیه  ندوبن  بجاو  نکل  دنک  باختنا  ار  يرخآ  رکذ  هس  نیا  هنایم  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب 
فراعتم رادقم  نامه  دهشت  زا  بجاو  دیوگب و  ار  مالس  دهشت و  دنیشنب و  درک  هدجس  راب  ود  هک  نآ  زا  دعب  تسا  بجاوو  تسین  توق  زا 

رد دنک  کش  رگا  هلءاسم 6 -  دنک .  ءافتکا  کیلع )  مالـسلا  هلمج (  نتفگب  مالـس  زا  دناوت  یم  دـناوخ و  یم  اهزامن  رد  هک  تسا  نآ  زا 
نیقی زا  دعب  رگا  هدزنرس و  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هن  ای  هدزرس  نم  زا  دنک  یم  بجاو  ار  وهس  هدجس  هک  یهابتـشا  یلمع و  ایآ  هکنیا 

رد رگا  دروآ و  یم  ار  نآ  هدرواین و  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هن  ای  ما  هدروآ  ار  دوهس  هدجـس  ایآ  هکنیارد  دنک  کش  هدزرـس  هکنیا  هب 
نک کش  وهـس  هدجـس  لاعفا  زا  یلعف  رد  رگا  دراذگ و  یم  رتمک  رب  ار  انب  راب  ود  ای  هدـش و  بجاو  نم  رب  یکی  هک  دـنک  کش  نآ  ددـع 

ود ای  مداهن و  نیمز  رب  رـس  رابکی  نم  هک  دنک  کش  رگا  دنک و  یمن  ءانتعا  دوخ  کش  هب  هداد  مالـس  رگا  دروآ و  یم  تسا  لحم  رد  رگا 
یمن ءانتعا  دوخ  کشب  تروصنیا  رد  هک  دشاب  هدش  ادیپ  دهشت  رد  ندش  لخاد  زا  دعب  وا  کش  هک  نآ  رگم  دراذگ  یم  رتمک  رب  ار  انب  راب 

 . دنکیم هداعا  ار  هدجس  هدروآ  رتمک  ای  يدایز و  هدجس  کی  هک  دنک  نیقی  رگا  دنک و 

هقرفتم لئاسم  رد  للخ  ثحابم  همتاخ 

نیا هدـناوخ  ار  رهظ  البق  رگا  رـصع  زامن  ای  تسا و  رهظ  زاـمن  تسا  نآ  لوغـشم  ـالعف  هک  يزاـمن  هکنیا  رد  دـنک  کـش  رگا  هلءاسم 1 - 
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یمرب رهظب  ار  دوخ  تین  تسا  كرتشم  مه  تقو  هدناوخن  ار  رصع  رگا  دراد  نآ  ندناوخرد  کش  ای  هدناوخن و  رگا  تسا و  لطاب  شزامن 
تقو رد  ار  رـصع  زا  تعکر  کـی  دـنک و  ماـمت  ار  رهظ  هک  تسه  ردـق  نآ  یلو  دـشاب  رـصع  هب  صتخم  تقو  مه  یتروص  رد  دـنادرگ و 

دنک كرد  تقو  رد  ار  رـصع  زا  تعکر  کی  دناوت  یم  اهنت  درادن و  ار  نیا  شیاجنگ  تقو  رگا  اما  دـنک و  یم  رهظب  لودـع  دـنک  كرد 
زا تعکر  کی  رگا  دـنک و  یم  ءاضق  ار  شرهظ  دـنک و  یم  عورـش  رـصع  تین  هب  ار  زامن  دـنک و  یم  اـهر  دراد  ندـناوخ  تسد  رد  هچنآ 

ءاضق ار  رـصع  رهظ و  تقو  جراخ  رد  دنک و  مامت  رـصع  تین  هب  ار  زامن  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک  یمن  كرد  تقو  رد  مه  ار  رـصع 
دوش یم  روصت  يرایسب  روص  هلئسم  نیا  رد  تسین و  هجو  زا  یلاخ  تسا  نآ  لوغشم  هک  يزامن  زا  ندرک  رظنفرـص  زاوج  هک  دنچره  دنک 

تسا نآ  هب  لوغـشم  هک  يزامن  دنک  کش  هک  مه  یتروص  لاح  تشذگ  هک  هچ  نآ  زا  ددرگ و  غلاب  تروص  شـش  یـس و  هب  اسب  يا  هک 
هلءاسم دهد .  لودع  برغم  هب  ار  دوخ  تین  دـناوت  یم  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  لبق  اهنت  اجنیا  رد  هلب  دوش .  یم  نشور  ئاشع  ای  تسبرغم 
حیحـص شزامن  مود  تعکر  ود  هچ  دشاب و  لوا  تعکر  ود  هچ  هدرک  كرت  ار  هدجـس  ود  تعکر  ود  زا  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا   - 2

هدش و توف  وا  زا  هدجـس  ود  دنادب  رگا  نینچمه  تسا و  بجاو  وا  رب  وهـس  هدجـس  ود  راب  ود  سپـس  هدجـس و  ود  نآ  ءاضق  اهنت  تسا و 
زا دـعب  زامن و  نیب  رد  هک  مه  یئاج  رد  روتـسد  نیمه  زین  هدوبن و  تعکر  کی  زا  ود  ره  هک  دراد  نیقی  یلو  هدوب  تعکر  مادـک  زا  دـنادن 
هک نیا  رد  دنک  کش  مراهچ  تعکر  رد  الثم  رگا  هلءاسم 3 -  دیآ .  یم  هدش  توف  وا  زا  تعکر  ود  زا  هدجس  ود  دمهفب  لحم  زا  نتشذگ 

نیا رب  ار  انب  مه  هک  تسا  نآ  طایتحا  نآ  زا  لبق  ای  دوب  هدجـس  ود  لامکا  زا  دـعب  تشاد  مراـهچ  تعکر  رد  ـالبق  هک  هس  ود و  نیب  کـش 
دعب زا  هدربمان  کش  رگا  نینچمه  دناوخب و  ون  زا  ار  شزامن  مه  دنک و  لمع  شکـش  هفیظو  هب  هدوب و  لامکا  زا  دعب  شکـش  هک  دراذگب 

عورـش ار  رـصع  زونه  تسا و  رهظ  رخآ  تعکر  تسا  نآ  لوغـشم  هک  یتعکر  هکنیا  رد  دـنک  کـش  رگا  هلءاسم 4 -  دوش .  ادـیپ  زامن  زا 
رخآ تعکر  ار  تعکر  نآ  دراد  رارق  كرتشم  تقو  رد  هک  یتروص  رد  تسا  رصع  لوا  تعکر  نیا  هدرک و  مامتار  رهظ  هکنآ  ای  هدرکن و 

ار شزامن  هدناوخ و  ار  رهظ  هک  دراذگب  نیا  رب  ار  انب  هک  تسا  نآ  يوقا  دراد  رارق  رـصع  هب  صتخم  تقو  رد  رگا  دنک و  یم  باسح  رهظ 
تقو رگا  دوش و  عقاو  تقو  رد  شرـصع  زامن  زا  تعکر  کی  لقادح  هک  تسا  یـضرف  رد  نیا  هتبلا  دـنک  عورـش  ار  رـصع  زامن  دنکـشب و 

ار رصع  زامن  زین  تقو  جراخ  رد  دنک و  مامت  هداد  رارق  رصع  تسا  لوغشم  هک  ار  زامن  نامه  هک  تسا  نآ  طایتحا  درادن  ار  نآ  شیاجنگ 
رد رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  هجو  زا  یلاخ  تسا  نآ  لوغـشم  هک  يزامن  زا  یـشوپ  مشچ  زاوج  زین  تروص  نیا  رد  هک  دنچ  ره  دنک  ءاضق 

لطاب شزامن  هدناوخن  ار  برغم  هک  دیایب  شدایب  هظحل  نامه  رد  تعکر و  راهچ  ای  هدناوخ و  تعکر  هس  هکنیا  رد  دـنک  کش  ءاشع  زامن 
ار شطایتحا  زامن  دـنک و  مامت  ءاشع  تین  هب  ار  زامن  نآ  دراذـگب و  راهچ  رب  ار  انب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  هک  دـنچ  ره  تسا 

تعکر کی  رهظ  زامن  زا  هک  دیآ  شدای  هب  رـصع  زامن  نیب  رد  رگا  هلءاسم 6 -  ار .  ءاشع  مه  دناوخب و  ار  برغم  مه  سپـس  دناوخب و  مه 
هکلب دناوخب  ار  شرـصع  زامن  سپـس  دنک و  مامت  ار  زامن  هیقب  یفانم  ماجنا  نودب  هدومن و  اهر  ار  شرـصع  زامن  هک  تسا  نآ  يوقا  هدـنام 
مامت زا  دـعب  هکنیاب  دـهد  ماجنا  ار  لوا  هقیرط  نامه  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  دراد  یهجو  زین  رهظ  ندـناوخ  سپـس  رـصع و  ندرک  مامت 
زامن هک  دوب  یـضرف  رد  اهنیا  همه  ار  رـصع  مه  دنک و  هداعا  ار  رهظ  مه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دروایب و  ار  رـصع  رهظ  ندـش 

هک دنک  نیقی  سپـس  دناوخب و  زامن  ود  رگا  هلءاسم 7 -  دراد .  یلیـصفت  دشاب  صتخم  تقو  رد  رگا  اما  دشاب و  كرتشم  تقو  رددراذـگ 
هداد و ماجنا  زامن  اب  یفانم  یلمع  زامن  ود  ره  زا  دعب  رگا  هدوب  کیمادک  زا  دـنادن  هدـش و  صقان  زامن  ودـنآ  زا  یکی  زا  تعکر  کی  الثم 

راهچ ـالثم  ود  ره  رگا  دـنک و  هداـعا  ار  زاـمن  ود  ره  دـیاب  هدوب )  ءاـشع  برغم و  ـالثم  هدوب (  فلتخم  تاـعکر  ددـع  رظن  زا  زاـمن  ود  نآ 
هدرواین یفانم  یلمع  مود  زامن  زا  دـعب  زونه  رگا  اما  و  دروآ .  یم  تسه  شا  همذ  رد  هچ  نآ  تین  هب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  هدوب  یتعکر 

دنک یم  لصتم  زامن  هب  هدوب  ضقان  دناد  یم  هک  یتعکر  دنچ  ره  ای  تعکر و  کی  دزیخ و  یمرب  هدروآ  یفانم  لمع  لوا  زامن  زا  دـعب  اهنت 
ناونعب تعکر  کی  تسا  یفاک  میئوگب  تسین  دیعب  هدرواین  یفانم  یلمع  زین  لوا  زامن  زا  دعب  رگا  دنک و  یم  هداعا  ار  لوا  زامن  هاگ  نآ  و 
تـسا یتقو  اهنیا  همه  تسین  راوازـس  لوا  زامن  هداعا  هب  طایتحا  كرت  نکل  دـنک  لصتم  هداد  ار  نآ  مالـس  هکیزامن  هب  دراد  همذ  رد  هچنآ 
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هک دشاب  زئاج  ارهاظ  دشاب  رصع  هب  صتخم  تقو  رد  رگا  اما  و  دشاب .  هداتفا  قافتا  كرتشم  رد  زامن  ود  زا  تعکر  کی  ناصقن  هب  ملع  هک 
دعب ود  هس و  نیب  دنک  کش  رگا  هلءاسم 8 -  دشابن .  بجاو  لوا  زامن  هداعا  دنک و  ءافتکا  رصع  زامن  دصقب  تعکر  کی  ندرک  لصتم  هب 

تعکر دراد  ندناوخ  تسد  رد  هک  یتعکر  هکنیا  رد  دنک  کش  سپس  تسا و  حیحـص  هک  یئاهکـش  زا  نآ  ریغ  ای  هدجـس و  ود  لامکا  زا 
یم ار  طایتحا  زامن  سپـس  دـنک و  یم  ماـمت  دراد  همذ  رد  هچ  نآ  دـصقب  ار  تعکر  نآ  تسا  طاـیتحا  زاـمن  تعکر  اـی  تسا و  زاـمن  رخآ 

هدـعب یتعکر  ود  رگا  اما  هدـمآ و  شا  هدـهعب  یتعکر  کی  طایتحا  زامن  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  تسین  بجاو  وا  رب  زامن  هداـعا  دـناوخ و 
کش رگا  هلءاسم 9 -  دـنک .  هداعا  ار  زامن  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب  راهچ  ود و  نیب  شکـش  ـالثم  هدـمآ  شا 

هداد و مالـس  یتعکر  هس  رـس  رد  ار  برغم  هک  نآ  ای  تسا و  برغم  زامن  تعکر  نیمراـهچ  دراد  ندـناوخ  تسد  رد  هچنآ  هکنیا  رد  دـنک 
برغم زامن  هرابود  هک  تسا  بجاو  تسا و  لطاب  شزامن  دشاب  هداتفا  قافتا  عوکر  زا  دعب  کش  نیا  رگا  دراد ؟  ندناوخ  تسد  رد  اراشع 
دنیشن یم  دوجـس  عوکر و  نودب  دنک و  یم  باسح  برغم  زامن  زا  دراد  تسد  رد  هک  ار  هچ  نآ  هدش  ادیپ  عوکر  زا  لبق  رگا  دناوخب و  ار 

ود نیب  دنک  کش  هتسشن  هدرک و  مامت  ار  هدجس  ود  هک  یلاح  رد  رگا  هلءاسم 10 -  تسین .  وا  هدهع  رب  يزیچ  دهدیم و  مالس  دهشت و  و 
یم ءاضق  ار  مود  تعکر  دهـشت  زامن  زا  دعب  دراذگ و  یم  هس  رب  ار  انب  هدناوخن  يدهـشت  چـیه  زامن  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هس و  و 

هکنیا رد  دنک  کش  رگا  هلءاسم 11 -  هدرواین .  يدهـشت  هکنیا  هب  ملع  اب  راهچ  هس و  نیب  دـنک  کش  مایق  لاح  رد  رگا  نینچمه  و  دـنک . 
ینعی دشاب  نیا  سکع  وا  کش  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  رهاظلا  یلع  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  لبق  ای  تسا و  موس  تعکر  عوکر  زا  دـعب 

ار مراهچ  عوکر  زونه  هک  دراذـگ  یم  نیا  رب  ار  انب  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  دـعب  ای  تسا  موس  تعکر  عوکر  زا  لبق  هکنیا  رد  دـنک  کش 
هچنآ رب  هوالع  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  دنک  یم  لمع  راهچ  هس و  نیب  کش  هفیظو  هب  هاگ  نآ  دنک و  یم  عوکر  هدرواین 

ود شزامن  نیا  رد  هک  دنک  نیقی  تسا و  زامن  رد  مود  تعکر  رد  هک  دناد  یم  هداتـسیا و  رگا  هلءاسم 12 -  دنک .  هداعا  ار  زامن  دش  هتفگ 
تعکر نیا  رد  ار  یمود  لوا و  تعکر  ردار  یکی  ای  هدروآ و  لوا  تعکر  رد  ار  عوکر  ود  ره  هکنیا  رد  دراد  دـیدرت  اـما  هدرک  عوکر  راـب 

هکنیا رد  دنک  کش  هدرک و  كرت  ار  هدجـس  ود  هک  دنک  نیقی  زامن  ندش  مامتزا  دعب  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  لطاب  شزامن  رهاظلا  یلع 
دـنک و وهـس  هدجـس  راب  ود  دروایب و  ءاضق  ناونعب  هدجـس  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  تعکر  ود  زا  ای  هدوب و  تعکر  کی  زا  هدجـس  ود  ره 

كرادت لحم  هکیطرـشب  هتبلا  دیآیم  دنک  ادـیپ  هدجـس  ود  كرتب  نیقی  زامن  نیب  هک  مه  یئاج  رد  هفیظو  نیا  دـنک  هداعا  مه  ار  زامن  سپس 
الثم هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 14 -  تسین .  وا  رب  يزیچ  دروایب و  هدجـس  ود  هک  تسا  نیا  يوقا  لحم  ءاقب  اب  اما  دـشاب و  هدـنامن  یقاـب 

زا دـعب  رگا  نینچمه  تسا و  حیحـص  شزامن  ارهاظ  ار  عوکر  ای  هدرواین و  ار  تعکر  نیا  تئارق  ای  هک  دـنک  نیقی  دـش  مود  هدجـس  لخاد 
رد دنک  کش  زامن ) زا  دعب  ای  مود  هدجـس  رد  لوخد  زا  دعب  ینعی   ) ضرف ود  نیمه  رد  رگا  دوش و  ادیپ  شیارب  کش  نیا  زامن  ندش  مامت 

ءاضق زامن و  ندرک  مامت  هب  طایتحا  زا  دـعب  هک  وا  رب  تسا  بجاو  ار  تعکر  نیا  عوکر  ای  هدرک و  كرت  ار  یلبق  تعکر  هدجـس  ایآ  هکنیا 
هدجس ود  ای  هک  دنک  نیقی  دوش  عوکر  لخاد  هک  نآ  زا  لبق  رگا  هلءاسم 15 -  دنک .  هداعا  ار  زامن  هکنیا  وهس  هدجس  ود  ندروآ  هدجس و 

نآ يوقا  هدـشن )  ریزارـس  عوکر  فرطب  زونه  هکنیا  هب   ) یکـش لحم  ءاقب  اب  هک  ار  تعکر  نیا  تئارق  اـی  هدرک و  كرت  ار  لـبق  تعکر  زا 
عوکر فرطب  هکنیاب  كوکـشم   ) لحم زا  زواجت  ای  نآ و  هب  هیبش  یلاـمجا  ملع  ره  رد  نینچمه  دـنک و  ءاـفتکا  تئارق  ندروآ  هب  هک  تسا 

 . دنک كرادت  ار  تئارق  هدجس و  ود  ددرگرب و  دیاب  تسا  مزال  كرادت  یکـش  لحم  ءاقب  و  دشاب ) هدیـسرن  عوکر  دحب  یلو  هدش  ریزارس 
هن ای  كرت  زین  ار  هدجس  هکنیا  رد  دنک  کش  هدرک و  كرت  ار  دهشت  هک  دنک  نیقی  موس  تعکر  يارب  نتـساخرب  زا  دعب  رگا  هلءاسم 16 - 

رگا هلءاسم 17 -  دزیخرب .  موس  تعکر  يارب  سپـس  دناوخب و  ار  دهـشت  دنیـشنب و  ینعی  دنک  ءافتکا  دهـشت  ندروآ  هب  هک  تسا  نآ  يوقا 
هچنانچ رگا  هدجس  ای  هدوب  دهشت  هدروآ  هچنآ  دنادن  یلو  هدروآ  ار  دهشت  هدجس  هفیظو  ود  زا  یکی  هکنیاب  دشاب  هتشاد  نیقی  لامجا  روطب 

دناوت یم  هک  تسا  نیا  رهاظ  هتـساخنرب )  زونه  ینعی   ) تسا یقاب  کش  لحم  رد  زونه  رگا  دنکن و  ءانتعا  دوخ  کشب  هدـش  مایق  رد  لخاد 
زا هدجـس  کی  اب  هکنیاب  دـشاب  هتـشاد  یلامجا  ملع  رگا  هلءاـسم 18 -  تسین .  وا  هدـهع  رب  يرگید  زیچ  دـنک و  ءاـفتکا  دهـشت  ندروآ  هب 
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دنک و مامت  ار  زامن  دناوخب و  ار  دهشت  دیاب  تسا  سولج  لاح  رد  هک  یتروص  رد  ار  تعکر  نیا  زا  دهشت  ای  هدرک و  كرت  ار  لبق  تعکر 
تـسا بجاو  تسا  نیا  يوقا  هدـش  کش  نیا  راچد  هدوب و  نداتـسیا  لاح  رد  ای  دتـسیا و  هب  اـت  هتـساخرب  رگا  تسین و  وا  هدـهع  رب  يزیچ 

رئاظن رد  دروایب  وهس  هدجس  ود  سپس  هدومن  اضق  ار  يا  هدجس  دناوخب و  ار  زامن  هیقب  سپس  هدومن  كرادت  ار  دهشت  دنیـشنب و  ددرگرب و 
یم هک  یلبق  تعکر  زا  اـی  تعکر و  نیا  زا  اـی  هدرک  كرت  ار  هدجـس  کـی  هک  دـنک  نیقی  هکیئاـج  لـثم  تسا  نیمه  مکح  زین  هلئـسم  نیا 

رد رگا  هلءاسم 19 -  دروآ .  یم  وهس  هدجـس  دنک و  یم  ءاضق  هدجـس  کی  هدومن  مامت  ار  زامن  دروآ و  یم  اج  هب  هدجـس  کی  دنیـشن و 
كرت ار  عوکر  مه  تعکر  نیا  زا  هدرک و  كرت  لوا  تعکر  زا  هدجس  ود  ای  کی  هک  دیآ  شدایب  نآ  زا  دعب  ای  مود و  تعکر  الثم  هدجس 

یم ار  مود  تعکر  تونق  هروس و  دـمح و  هتـساخرب  دـهدیم و  رارق  لوا  تعکر  هدجـس  تسا  نآ  ماجنا  لوغـشم  هک  يا  هدجـس  ود  هدرک 
قافتا تاعکرریاس  رد  یـضرف  نینچ  هکیئاج  رد  روتـسد  تسا  روط  نیمه  تسین و  وا  رب  يزیچ  دـناسر و  یم  رخآ  هب  ار  شزامن  دـناوخ و 

زامن مالـس  زا  لبق  هدناوخ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  رگا  هلءاسم 20 -  دیایب .  شیارب  مراهچ  تعکر  هدجـس  رد  یکـش  نینچ  هکنیا  لثم  دتفیب 
ای تسا و  رصع  زا  مراهچ  تسا  نآ  لوغشم  هک  یتعکر  هجیتن  رد  هتشاذگ و  اج  ار  رهظ  زا  تعکر  کی  ای  هک  دنک  ادیپ  نیقی  الامجا  رـصع 

راهچ رب  ار  انب  مه  رصع  هب  تبسن  هدناوخ و  مامت  ار  رهظ  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  تسا  رصع  موس  یلعف  تعکر  هدناوخ و  مامت  ار  رهظ 
رـصع زامن  هب  تعکر  کی  ندومن  هفاضاب  دنک  ءافتکا  دناوتب  تسا  لمتحم  دـناوخ و  یم  طایتحا  زامن  دـنک و  یم  مامت  ار  نآ  دراذـگ  یم 

یلامجا ملع  نیا  نیع  رگا  و  دوش ) لیمکت  مه  رصع  هدوب  رـصع  رد  رگا  دشاب و  نآ  ناربج  هدوب  رهظ  رد  صقن  رگا  ات   ) همذلا یف  ام  دصقب 
ءاشع برغم و  زامن  تعکر و  تشه  ار  رـصع  رهظ و  زامن  رگا  هلءاسم 21 -  تسا .  نیمه  زین  نآ  مکح  دوش  ادـیپ  ءاشع  برغم و  زامن  رد 

دایز تعکر  کی  ار  يرگیدو  مک  تعکر  کی  ود  نآ  زا  یکی  ای  هدناوخ و  حیحـص  ار  ود  ره  ایآ  دـمهفن  نکلو  دـناوخب  تعکر  تفه  ار 
لبق هدناوخ  تعکر  تشه  ار  رـصع  رهظ و  هکنیا  هب  ملع  اب  رگا  هلءاسم 22 -  تسین .  وا  رب  يزیچ  تسا و  حیحـص  شزامن  ود  ره  هدناوخ 
جنپ ار  رهظای  تسا و  رـصع  مراهچ  تسا  نآ  لوغـشم  هک  یتعکرو  تعکر  راـهچ  ار  رهظ  اـیآ  هکنیا  رد  دـنک  کـش  رـصع  زاـمن  مالـس  زا 

ار انب  شرصع  هب  تبسن  هدش و  ماجنا  حیحـص  شرهظ  زامن  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  تسا  رـصع  موس  شیلعف  تعکر  هدناوخ و  تعکر 
تعکر تفه  دنادب  رگا  هک  انعم  نیاب  تسا  نیمه  هفیظو  زین  ءاشع  برغم و  زامن  رد  دنک و  یم  لمع  کش  هفیظوب  دراذـگ و  یم  راهچ  رب 

 - هلءاسم 23 یتعکر . ؟  راهچ  رد  ای  هداد و  مالس  یتعکر  هس  رد  ار  برغم  زامن  هکنیا  رد  دنک  کش  ءاشع  زامن  زا  مالس  زا  لبق  هدناوخ و 
تعکر کی  ار  رهظ  زامن  دنادن  یلو  هدناوخ  یفاضا  تعکر  کی  ینعی  هدناوخ  تعکر  هن  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا 

دصق هب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  هک  تسا  بجاو  هدش  ادیپ  رـصع  زامن  زا  مالـس  زا  دعب  تلاح  نیا  رگا  ار  رـصع  زامن  ای  هدناوخ و  یفاضا 
هب دنک  مکح  دیاب  ارهاظ  دشاب  هدجـس  ود  لامکا  زا  لبق  مالـس و  زا  لبق  رگا  دناوخب و  رـصع  رهظ و  تین  نودب  هدنام و  شا  همذ  رد  هچنآ 

دنادرگ و یم  رب  رهظ  هب  ار  تین  هدوب  هدجس  ود  لامکا  زا  دعب  مالس و  زا  لبق  رگا  تسا و  حیحـص  شلوا  زامن  لطاب و  شمود  زامن  هکنیا 
هدناوخ تعکر  تشه  ار  شئاشع  برغم و  زامن  هک  دـنک  نیقی  رگا  و  هلءاسم 24 -  دروآ . ) یم  ار  رصع  زامن  سپـس   ) هدومن مامت  ار  زامن 

زا دعب  مالـس و  زا  لبق  ای  دشاب و  مالـس  زا  دعب  وا  کش  هکنیا  هچ  دنک  هداعا  ار  ود  ره  تسا  بجاو  هدناوخ  یفاضا  ار  کیمادـک  دـنادن  و 
حیحـص یلوا  لطاب و  یمود  هکنیا  هب  دنک  مکح  دیاب  ارهاظ  دـشاب  هدـش  ادـیپ  کش  هدجـس  ود  لامکا  زا  لبق  رگا  هلب  هدجـس .  ود  لامکا 

مالس زا  لبق  دنک و  نآ  ندناوخ  هب  عورـش  اددجم  هدناوخن  ار  نآ  هکنیاب  دوش  دقتعم  سپـس  دناوخب و  زامن  کی  رگا  هلءاسم 25 -  تسا . 
یمود رد  ای  هدوب و  یلوا  رد  دنادن  هدناوخ و  يدایز  تعکر  کی  زامن  ود  رد  هک  دنک  نیقی  نکلو  دوب  هدناوخ  ار  نآ  هک  دیآ  شدایب  زامن 
تـسا یقاب  زونه  یکـش  لحم  هک  یئاج  رد  رگا  هلءاسم 26 -  دنک .  رظن  فرـص  یمود  زامن  زا  دـنادب و  حیحـص  ار  یلوا  زامن  دـناوت  یم 

دعب یکش  نینچ  تساخ  اپب  دیزرو و  تلفغ  دروایب  ار  دهشت  هظحل  نامه  رد  تسا  بجاو  هکنیا  هب  هن و  ای  هدناوخ  ار  دهشت  ایآ  دنک  کش 
دوش ادیپ  عوکر  هرابرد  یکش  نینچ  رگا  دناوخب و  ار  دهشت  دنیشنب و  هدومن  رظنفرـص  مایق  نآ  زا  تسا  بجاو  هکلب  تسین  لحم  زواجت  زا 
باب زا  دروآ و  یم  ار  عوکر  ددرگ و  یم  رب  هدومن  رظن  فرـص  هدجـس  نآ  زا  دوش  لوا  هدجـس  لـخاد  هدـیزرو  تلفغ  نآ  كرادـت  زا  و 
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كوکـشم هک  یئزج  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  دیآ  شدایب  مود  هدجـس  رد  ندش  لخاد  زا  دعب  رگا  اما  و  دناوخب .  هرابود  ار  زامن  طایتحا 
زا رگا  دروآ و  یم  اجب  وهـس  هدجـس  ود  اهنت  تسا و  حیحـص  شزامن  دـیآ  شدایب  نکر  رد  ندـش  لخاد  زا  دـعب  دـشاب و  نکر  ریغ  هدـش 

یتقو نیقی  نیا  هدرب و  دای  زا  ار  زاـمن  زا  يزیچ  هک  دـنک  نیقی  رگا  هلءاسم 27 -  تسا .  وهس  هدجـس  بجوم  نآ  هصیقن  هک  تسا  یئازجا 
نکر رد  لخاد  هک  دیآ  شدایب  یتقو  دنک  كرادت  ار  نآ  درک  شومارف  نکل  تسا  یقاب  هدـش  شومارف  ءزج  نآ  لحم  زونه  هک  دوش  ادـیپ 

ار یلبق  ءزج  نم  ایآ  هک  دنک  کش  هصالخ  دوش و  کش  هب  لدـبم  تشاد  ءزج  نآ  یـشومارفب  هک  ینیقی  ناهگان  یلو  دـشاب  هدـش  يدـعب 
رگا وهـس -  هدجـس  ود  ءاصق و  تسا و  حیحـص  شزامن  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  اجنیا  رد  دشاب  نکر  ءزج  نآ  رگا  هن  ای  ما  هدرک  شومارف 

رد رگا  اما  و  دشاب .  هداد  خر  یکش  لحم  زا  دعب  یـشومارفب  ملع  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  تسین  بجاو  وا  رب  دشاب -  هتـشاد  وهـس  هدجس 
هلءاسم دیامن .  یم  بیرق  رظن  هب  هک  دنچره  تسا  لاکـشا  لحم  دوش ) یم  ءانتعا  کش  هب  هکیئاج  رد  ینعی   ) دشاب هدش  ادـیپ  یکـش  لحم 

هکنیا رد  دـنک  کش  یلو  هدوب  ضقان  شزامن  هک  دـنک  نیقی  اوهـس  هچ  ادـمع و  هچ  یفانم  یلمع  ماجنا  زا  لبق  مالـس و  زا  دـعب  رگا   - 28
تعکر کی  هتشاذگ  هس  رب  ار  انب  ینعی  تسا  يراج  وا  هرابرد  هس  ود و  نیب  کش  مکح  تعکر  ود  ای  هدوب و  تعکر  کی  شزامن  ناصقن 

دروآ و یم  طایتحا  اج  یب  مالـس  رطاخب  وهـس  هدجـس  ود  دـناوخ و  یم  ار  طایتحا  زامن  مالـس  زا  سپ  دـنک و  یم  لصتم  شزامن  هب  رگید 
یم هن  ای  هدوب  ضقان  رگید  یتعکر  ایآ  هک  هدرک  کش  نآ  رد  عورش  زا  دعب  هتـشاد و  تعکرکی  ناصقن  هب  نیقی  هک  یئاج  رد  مکح  نیمه 
دنک نیقی  یفانم  ماجنا  زا  لبق  مالس و  زا  دعب  رگا  هلءاسم 29 -  دنک .  یم  نآ  نالطب  هب  مکح  دشاب  برغم  زامن  رد  رگا  نیا  ربانب  هک  دـیآ 
زامن هب  تعکر  کی  هک  وا  رب  تسا  بجاو  هن  ای  مدـناوخ  ار  تعکر  کی  نآ  هکنیا  رد  دـنک  کش  هاـگ  نآ  هدـناوخ  مک  تعکر  کـی  هک 

رب ار  انب  دیاب  دشاب و  یتعکرراهچ  رد  رگا  دوش  یم  يراج  نآ  رد  کش  مکح  ارهاظ  دشاب  مالـس  زا  لبق  کش  نیا  رگا  دنک و  هفاضا  دوخ 
یمراهچ تسا  نآ  لوغشم  هک  یتعکر  دنادب  رگا  هلءاسم 30 -  دنک .  نآ  نالطب  هب  مکح  دشاب  یتعکر  راهچ  ریغ  رد  رگا  دراذـگب و  رثکا 

هـس رب  ار  انب  هتـشاد و  هس  ود و  نیب  کش  نیا  زا  لبق  وا  ایآ  تسا و  يراذگ  انب  یمراهچ  ای  تسا و  یعقاو  یمراهچ  هک  دـمهفن  نکل  تسا 
يارب نتـساخرب  زا  دعب  رگا  هلءاسم 31 -  درواـیب .  ار  طاـیتحا  تعکر  زاـمن  زا  دـعب  هک  وا  رب  تسا  بجاو  تسا  یمراـهچ  نیا  هتـشاذگ و 

ایآ هکنیا  رد  دنک  کش  هاگنآ  هدرک  شومارف  ار  يدهشت  ای  هدجـس و  ود  ای  هدجـس و  کی  ای  یلبق  تعکر  زا  هک  دنک  نیقی  يدعب  تعکر 
دشاب بجاو  ارهاظ  اجنیارد  تسا  لوا  نتـساخرب  نامه  نتـساخرب  نیا  تسا و  هتـساخرب  كرادت  زا  دعب  هدرک و  كرادت  ار  نآ  هتـشگرب و 

هن و اـی  ما  هداد  ماـجنا  ار  نآ  اـیآ  هک  دـنک  کـش  لـحم  زواـجت  زا  دـعب  ینکر  رد  رگا  دـنک و  كرادـت  هدرک  شومارف  هچ  نآ  ددرگرب و 
رد دـنک  کش  لحم  زواجت  زا  دـعب  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  ارهاظ  دـنک  كرادـت  ار  نآ  ددرگرب و  هتـشذگ  لـحم  هب  هک  دـنک  شومارف 

میئوگب هک  تسا  نآ  طایتحا  دروایب  ار  نآ  هتـشذگ و  لحم  هک  دنک  شومارف  یلو  دوش  یم  وهـس  هدجـس  ود  ثعاب  شا  شدایز  هک  یلمع 
کـش لاح  نیع  رد  هدرک و  شومارف  ار  عوکر  هک  دیایب  شدایب  دشاب و  دهـشت  رد  رگا  هلءاسم 32 -  تسا .  بجاو  وا  رب  وهس  هدجـس  ود 

لوا هکنیا  هچ  لاح  دنک  كرادت  ار  هدجس  ود  سپس  عوکر و  لوا  ددرگرب و  تسا  بجاو  ارهاظ  هن  ای  هدروآ  ار  هدجـس  ود  هکنیا  رد  دنک 
مه ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  سکعب و  ای  دـنک و  هدجـس  ود  ندروآرد  کش  هاـگ  نآ  دروآ و  داـیب  ار  عوکر  یـشومارف 

هدرک كرت  نکر  کی  دشاب  هدناوخ  تعکر  هس  هکنیا  ضرفب  هک  دـنادب  الثم و  راهچ  هس و  نیبدـنک  کش  رگا  هلءاسم 33 -  دنک .  هداعا 
تعکر راـهچ  تروص  رد  ار  ملع  نیا  رگا  نینچمه  تسا و  لـطاب  شزاـمن  ارهاـظ  هداد  ماـجنا  دوش  یم  زاـمن  نـالطب  ثعاـب  هکیلمع  اـی  و 

هک دنادب  رگا  دشاب و  هتـشاد  ندناوخ  تعکر  راهچ  تروص  رد  ار  ملع  نیا  رگا  نینچمه  تسا و  لطاب  شزامن  ارهاظ  هداد  ماجنا  ندناوخ 
ار يراک  ایو  دوش  یم  بجاو  نآ  رطاخب  وهس  هدجـس  ود  هک  هدرک  يراک  هک  تسا  نیا  ای  دوب  تعکر  راهچ  ای  ندوب و  تعکر  هس  ضرفب 

دنک نیقی  ندش  دهشت  لخاد  ای  نتـساخرب و  زا  دعب  رگا  هلءاسم 34 -  تسین .  وا  هدـهع  رب  يزیچ  تسا  بجوم  نآ  ءاـضق  هک  هدرک  كرت 
ددرگرب و دیاب  هک  تسا  نیا  رظن  هب  رت  کیدزن  هن  ای  هدروآ  هک  دنک  کش  مه  رگید  هدجس  رد  هدرک و  شومارف  ار  هدجس  ود  زا  یکی  هک 

ریظن هک  یتروص  رد  مکح  تسا  نینچمه  دنک و  يراج  ار  زواجت  هدـعاق  دراد  کش  هچ  نآ  هب  تبـسن  دروایب و  هدرک  شومارف  ار  هچ  نآ 
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ار لوا  تعکر  هدجـس  ود  تعکر و  نیا  عوکر  هکنیا  رد  دـنک  کش  دوش و  مود  تعکر  هدجـس  رد  لـخاد  رگا  هلءاسم 35 -  دـشاب .  نیا 
هدجـس ود  لامکا  زادـعب  رگا  نیاربانب  هداد و  ماجنا  ار  یلبق  تعکر  هدجـس  ود  عوکر و  هک  دراذـگ  یم  نیا  رب  ار  اـنب  هن  اـی  ما  هداد  ماـجنا 
لامکا زا  دـعب  هس  ود و  نیب  کش  وا  کش  یلبق  تعکر  هدجـس  ود  تعکر و  نیا  عوکر  رد  دراد  کش  هکنیا  ای  هس  ود و  نیب  دـنک  کش 
هدجـس ود  عوکر و  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلب  تسا .  حیحـص  شزامن  دـنک و  یم  لمع  کـش  نیا  هفیظو  هب  دوب  دـهاوخ  هدجـس  ود 

نیقی رگا  نیاربانب  تسین  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  کشلاریثک  مکح  هلءاسم 36 -  تسا .  لطاب  شزامن  هدرک  كرت  ار  یلبق  تعکر 
هک دنچره  دـنکب  ار  ءزج  نآ  تاعارم  دـیاب  دـشاب  کشلا  ریثک  هک  یتروص  رد  هدرواین  ار  زامن  ءزج  ود  زا  یکی  هک  دـشاب  هتـشاد  یلامجا 

کی ای  هدرک و  كرت  لوا  تعکر  زا  هدجـس  کی  اـی  هکنیاـب  دـنک  نیقی  رگا  هلءاسم 37 -  دراد .  کش  ءزج  ود  نآ  کـی  کـی  هب  تبـسن 
نآ طایتحا  ار  دهـشت  ای  هدرک و  كرت  ار  هدجـس  کی  ای  هکنیاب  دنک  نیقی  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  هدروآ  یفاضا  مود  تعکر  رد  هدجس 

ندش مامت  زا  دعب  ای  تسا و  دهشت  لوغـشم  هکیلاح  رد  رگا  هلءاسم 38 -  دروآ .  ياجب  وهس  هدجـس  ود  رابکی  اب  ار  ود  ره  ءاضق  هک  تسا 
مکح هدوب  اج  یب  دهـشت  نیا  هدناوخ و  تعکر  هس  ای  هدش و  عقاو  اجب  دهـشت  نیا  هجیتن  رد  هدناوخ و  تعکر  ود  هکنیا  رد  دنک  کش  نآ 

دوش یم  دروم  یب  هتـشاد  ندناوخ  تسد  رد  هکیدهـشت  هجیتن  رد  دراذگ و  یم  هس  رب  ار  انب  ینعی  دـنک (  یم  يراج  ار  هس  ود و  نیب  کش 
 . دـهد ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  تسین  بجاو  وا  رب  وهـس  هدجـس  اجیب ) دهـشت  رطاخب  لاح  نیع  رد  یلو 

زامن راهچ  نآ  زا  یکی  هک  دـنک  نیقی  رگا  راهچ  زامن  مالـس  زا  دـعب  تسا  فرط  راهچب  ندـناوخ  زاـمن  شفیلکت  هک  یـسک  هلءاسم 39 - 
هماقا دصق  یلحم  رد  رگا  هلءاسم 40 -  تسین .  وا  هدهع  رب  يزیچ  تسا و  حیحـص  شزامن  هک  دراذگب  نیا  رب  ار  انب  دیاب  هدـش  عقاو  لطاب 
اجنآ رد  ات  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  هکنیا  اب  دوش  جراخ  لحم  نآ  زا  هک  دریگب  میمـصت  هاگ  نآ  دـناوخب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  دـنک و 

هدوب و لطاب  شمامت  زامن  ای  هک  دنک  نیقی  هاگ  نآ  دناوخب  هتسکش  ار  شزامن  هلئسم  نتسنادن  رطاخب  ای  اتلفغ و  دناوخب  مامت  ار  زامن  تسا 
هک تسا  نیا  شا  هدنیآ  ياهزامن  هب  تبـسن  شفیلکت  هدش و  عقاو  حیحـص  شمامت  زامن  هک  دراذـگ  یم  نیا  رب  ار  انب  شا  هتـسکش  زامن  ای 

 . دناوخب مامت  ار  اه  نآ 

هدش توف  ياهزامن  ءاضق  هب  طوبرم  لئاسم  رد  راتفگ 

رطاخب هچ  اوهـس و  هچ  دـشاب و  هدرک  كرت  ادـمعار  نآ  هکنیا  هچ  تسا  بجاو  هدـش  توف  شدوخ  تقو  رد  هکیا  هیموی  ياـهزامن  ءاـضق 
زامن ندناوخ  فیلکتاهنت  شتقو  نتشذگ  زا  دعب  هک  هعمج  زامن  رگم  کلذ  ریغ  تقو و  مامت  رد  ندنام  باوخ  تلعب  هچ  مکح و  نتسنادن 

دشاب و هدش  عقاو  دساف  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  نآ  دوبن  هک  یئزج  ای  یطرـش و  نتـشادن  رطاخ  هب  هک  يزامن  ءاضق  تسا  بجاو  تسا  رهظ 
بجاو هدـش  توف  یـشوهیب  لاح  رد  هکیزاـمن  زین  هدـناوخن و  یگناوید  لاـح  رد  هناوید  شیکدوک و  ماـیا  رد  كدوک  هکیئاـهزامن  ءاـضق 

ینعی یلصا  رفاک  نینچمه  دنک و  ءاضق  ار  اه  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هنرگ  دشاب و  هدرکن  شوهیب  ار  دوخ  شدوخ  هکیطرـشب  هتبلا  تسین 
البق هکیرفاک  اما  و  دـنک .  ءاضق  ار  اـهزامن  نآ  تسین  بجاو  شندروآ  مالـسا  زا  دـعب  هدـناوخن  زاـمن  هدوب و  رفاـک  تیلوفط  زا  هک  یـسک 

حیحص وا  ءاضق  زامن  دنک و  ءاضق  دیاب  هدش  توف  وا  زا  شدادترا  لاح  رد  هک  زامن  هچنآ  هدرک  هبوت  سپـس  هدش و  دترم  هدوب و  ناملـسم 
بجاو وا  رب  هدوب  كاپان  اهزامن  نآ  تقو  همه  رد  هکیئاـهزامن  ءاـضق  ءاـسفن  ضئاـح و  نز  زین  دـشاب و  ترطف  زا  دـترم  هک  دـنچره  تسا 

زامن هچ  نآ  تسا  بجاو  هدیورگ  هعیش  بهذم  هب  ادعب  هتشاد و  یماما  هدزاود  هعیش  بهذم  زا  ریغ  یبهذم  هک  یسک  هلءاسم 1 -  تسین . 
شئاضق هدناوخ  شزور  نآ  بهذم  قبط  رب  هک  هچنآ  اما  دنک و  ءاضق  هدناوخ  شدوخ  بهذـم  فالخ  رب  ای  هدـش و  توف  وا  زا  البق  هک  ار 

بجاو هدرک  لودـع  یلبق  بهذـم  زا  زامن  تقو  رد  رگا  هلب  تسا .  هدوب  لطاب  هدـناوخ  هچنآ  اـم  بهذـم  رب  اـنب  هک  دـنچره  تسین  بجاو 
تـسا هدوب  لطاب  ام  بهذـم  بسح  رب  هک  يوحن  هب  یلو  دروآ  اجب  ای  درک و  كرت  رگا  درواـیب و  اـم  بهذـم  قبط  ار  زاـمن  تقو  رد  تسا 

دیآ شوهب  یـشوهیب  ای  دـبای و  يدوبهب  نونجم  اـی  دوش و  غلاـب  زاـمن  تقو  رد  كدوک  رگا  هلءاسم 2 -  دـنک .  ءاـضق  ار  نآ  تسا  بجاو 
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ار تعکر  کی  نآ  هک  دنچره  تراهط  اب  تعکر  کی  رادقم  رگم  دشاب  هدنامن  یقاب  تقو  زا  هک  دـنچره  دـناوخب  ار  شزامن  تسا  بجاو 
ضئاح و نز  مکح  نینچمه  تسا و  بجاو  ناگدربمان  رب  شئاضق  دشاب  هدـناوخن  رگا  دـناوخب و  هتـسناوت  یم  ممیت  اب  اهنت  يرذـع  رطاخب 

لوا زا  راتخم  زامن  ندروآ  اجب  رادقم  نتـشذگ  زا  دـعب  ضیح  ای  یـشوهیب  ای  نونج  رگا  هکنانچمه  دـشاب .  هدـش  كاپ  تقو  رد  هکیئاسفن 
هلءاسم دنک .  ءاضق  ار  زامن  نآ  تسا  بجاو  دشاب  هدرواین  ار  زامن  ضراع و  ممیت  ءوضو و  رضح و  رفـس و  زا  صخـش  لاح  بسحب  تقو 

يوقا دنک و  ءاضق  ار  زامن  تسا  بجاو  درادن  ود  نآ  زا  لدب  ممیت  يارب  كاخ  ءوضو و  ای  لسغ و  يارب  بآ  هب  یـسرتسد  هک  یـسک   - 3
ریغ بجاو  ياهزامن  ءاضق  هلءاسم 4 -  تسین .  راوازـس  زین  تقو  رد  هکنیا  هب  طایتحا  كرت  نکل  تسا  طقاس  وا  زا  ءادا  زامن  هک  تسا  نیا 

رد هک  هدرک  رذن  رگا  یتح  تسا  بجاو  تایآ  زامن  روص  زا  یـضعب  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زامن  زجب  هدش  توف  وا  زا  تقو  رد  هک  هیموی 
جراخ رد  تسا  بجاو  میئوگب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب  هدـناوخن  هک  یتروص  رد  دـناوخب  رتشیب  ای  زامن و  تعکر  ود  نیعم  تقو  نـالف 

رفـس و رد  نینچمه  تسا و  زئاج  زور  بش و  زا  یتعاس  ره  رد  بجاو  ياـهزامن  ءاـضق  ماـجنا  هلءاسم 5 -  دـناوخب .  ار  شئاضق  تقو  نآ 
هک يزامن  دنک و  اضق  یتعکر  راهچ  رفـس  رد  هدش  توف  یتعکر  ینعی 4  هدش  توف  وا  زا  رـضح  رد  هک  يزامن  دناوت  یم  فلکم  رـضح و 

هدش رفاسم  تقو  رخآ  رد  هدوب و  تماقا  لحم  رد  ای  رضاح و  تقو  لوا  رد  رگا  دنک و  ءاضق  یتعکر  ود  رضح  رد  هدش  توف  وا  زا  رفس  رد 
توف لاح  رایعم  رت  حیحـص  هیرظن  رب  انب  هدـش  ءاضق  شزور  نآ  زاـمن  هدوب و  رـضاح  تقو  رخآ  رد  رفاـسم و  تقو  لوا  رد  سکع  هب  اـی  و 

هب طاـیتحا  كرت  نکل  یتعکر  راـهچ  مود  تروص  رد  دـنک و  یم  ءاـضق  یتـعکر  ود  لوا  تروص  رد  نیارباـنب  تسا .  تقو )  رخآ  ینعی  )
رد هدوب  ماـمتا  رـصق و  نیب  عمج  هب  ندرک  طاـیتحا  شا  هفیظو  هک  هتفرگ  رارق  یعـضو  رد  رگا  تسین و  راوازـس  مسق  ود  ره  ندومن  ءاـضق 

راهچ رد  درادـن  هماقا  دـصق  هک  يرفاسم  زا  رگا  هلءاسم 6 -  یتعکر .  راهچ  مه  دـنک و  ءاضق  یتعکر  ود  مه  ینعی  دـیامن  عمج  زین  ءاـضق 
ینیسح رئاح  هفوک و  دجسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  ینعی  مامتا  رـصق و  نیب  تسا  ریخم  هک  یـسدقم  ناکم 
یتروص رد  نیا  هتبلا  یتعکر  راهچ  اـی  دـناوخب و  یتعکر  ود  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  زین  نآ  ءاـضق  رد  ارهاـظ  دوش  ءاـضق  زاـمن  مالـسلا  هیلع 

ود هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  اهنت  دـنک  ءاضق  اجنآ  ریغ  رد  دـهاوخب  رگا  اما  دـناوخب و  ار  ءاضق  ناـکم  راـهچ  ناـمه  رد  دـهاوخب  هک  تسا 
یبحتسم و زامن  ره  هن  تسا  هیموی  ياه  هلفان  روظنم  هتبلا  دنک  ءاضق  مه  ار  یبحتسم  ياهزامن  تسا  بحتسم  هلءاسم 7 -  دناوخب .  یتعکر 

رادـقم هب  تسا  بحتـسم  دـشاب  زجاع  اـه  هلفاـن  ءاـضق  زا  یـسک  رگا  تسا و  هورکم  ادـیکا  اـیند  عمج  هب  لاغتـشا  رطاـخب  نآ  ءاـضق  كرت 
ربارب رد  تسین  شرودقم  رگا  تسا و  ماعط  كراچ  کی  یتعکر  ود  ره  ربارب  رد  نداد  هقدص  نآ  رادقم  نیرتمک  دهد و  هقدـص  شیئاناوت 

رد كراچ  کی  هنابـش و  ياه  هلفان  ربارب  رد  كراچ  کی  درادـن  مه  ار  رادـقم  نیا  یئاناوت  رگا  دـهدب و  كراچ  کـی  تعکر  راـهچ  ره 
توف هنوگچ  هکنیاب  دشاب  هتـشاد  ملع  هک  یتروص  رد  دشاب  ددـعتم  هدـش  توف  بجاو  ياهزامن  رگا  هلءاسم 8 -  هنازور .  ياه  هلفاـن  ربارب 
ءاضق رت  بقع  ار  هدش  توف  بقع  هچ  نآ  رتولج و  هدش  توف  رتولج  هچ  نآ  طایتحاربانب  هدش  توف  رت  بقع  مادک  رتولج و  مادک  هدـش ، 

دیاب هک  زور  کی  زا  ءاشع  برغم و  ای  رـصع و  رهظ و  زاـمن  ریظن  تسا  ربتعم  اـه  نآ  نیب  بیترت  نآ  ءادا  رد  هکیئاـهزامن  اـما  و  دـنک .  یم 
زا عالطا  تروص  رد  اـهنیا  همه  تسا  مزـال  بیترت  تیاـعر  زین  اـه  نآ  ءاـضق  رد  دوش  هدـناوخ  ءاـشع  زا  لـبق  برغم  رـصع و  زا  لـبق  رهظ 

رارکت اب  دنچرهدنک  تیاعر  ار  بیترت  مه  زاب  تسا  نآ  طایتحا  هدـش  توف  بیترت  هچب  هک  دـناد  یمن  رگا  اما  و  دوب .  ندـش  توف  تیفیک 
رد رگم  تسین  توـق  زا  یلاـخ  دـشاب ) هتـشاد  اـهزامن  ندـش  توـف  بیترت  هب  ملع  دـنچ  ره  ینعی   ) اـقلطم بیترت  بوـجو  مدـع  نکل  زاـمن 

دنادن هدش و  توف  شا  هناگجنپ  ياهزامن  زا  یکی  هکنیاب  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  ربتعم  بیترت  نآ  ءادا  رد  هکیئاـهزامن 
ای رـصعای و  تسا و  رهظ  ای  هک  همذلا  یفام  تین  هب  یتعکر  راهچ  کی  برغم و  زامن  کی  حبـص و  زامن  کی  هک  تسا  یفاک  تسا  مادـک 

تـسا یفاک  هدوب  رفاسم  ضرف  نیارد  رگا  ثافخا و  هب  ای  دـناوخب و  رهج  هب  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  یتعکر  راـهچ  نیا  رد  دـناوخب و  ءاـشع 
ای هدش و  توف  رضح  رد  دناد  یمن  رگا  ءاشع و  رصع و  رهظ و  حبص و  نیب  تسا  ددرم  هک  یتعکر  ود  کی  دنک و  ءاضق  برغم  زامن  کی 

رصع ورهظ  نیب  ددرم  یتعکر  راهچ  کی  ءاشع و  رصع و  ورهظ  حبص و  نیب  ددرم  یتعکر  ود  کی  دنک و  یم  ءاضق  برغم  زامن  کی  رفس 
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دنک و یم  ءاضق  حبـص  زامن  کی  هدوب  مادک  دناد  یمن  هدـش و  توف  وا  زا  زامن  ود  شزور  کی  هناگجنپ  ياهزامن  زا  هک  دـناد  یم  رگا  و 
نینچ و  ءاشع .  ورـصع  نیب  ددرم  یتعکرراهچ  کی  رخآ  رد  برغم و  تین  هب  یتعکر  هس  کی  رـصع و  رهظ و  نیب  درم  یتعکرراهچ  کی 
کی سپس  دناوخب و  حبص  زامن  ءاضق  تین  هب  یتعکر  ود  کی  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و  ءاضق  ار  شزامن  دناوت  یم  زین  رگید  يروط  یسک 

ءاشع و ورصع  تین  هب  یتعکر  راهچ  کی  سپس  برغم و  تین  هب  یتعکر  هس  کی  دناوخب و  ءاشع  رـصع و  رهظ و  نیب  ددرم  یتعکر  راهچ 
دناوخ و یم  ءاشع  رصع و  رهظ و  حبص و  نیب  ددرم  یتعکر  ود  کی  هدش  توف  رفس  رد  هدش  توف  وا  زا  هک  زامن  ود  نآ  هک  دناد  یم  رگا 

ددرم یتعکر  ود  کی  هک  دـنک  ءاضق  روط  نیا  دـناوت  یم  زین  ءاشع و  رـصع و  ورهظ  نیب  ددرم  یتعکر  ود  کی  سپـس  یتعکر و  هس  کـی 
یمن رگا  و  ءاشع .  رصع و  رهظ و  نیب  ددرم  یتعکر  ود  کی  هاگ  نآ  دنک و  ءاضق  برغم  کی  سپس  دناوخب و  رـصع  رهظ و  حبـص و  نیب 

یتعکر هس  کی  ءاشع و  رصع و  رهظ و  حبص و  نیب  ددرم  دناوخ  یم  ءاضق  زامن  یتعکر  ود  کی  رفس  رد  ای  هدوب  رـضح  رد  توف  هک  دناد 
یتعکر راهچ  کی  رخآ  رد  ءاشع و  رصع و  رهظ و  نیب  ددرم  یتعکر  راهچ  کی  ءاشع و  رصع و  ورهظ  نیب  ددرم  یتعکر  ود  کی  سپس  و 

جنپ هدوب  رضح  رد  رگا  هدش  توف  شزور  کی  هناگ  جنپ  ياهزامن  زا  زامن  هس  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  و  ءاشع .  ورـصع  نیب  ددرم 
دروآ یم  رگید  یتعکر  ود  کی  رـصع و  رهظ و  حبـص و  نیب  ددرم  دروآ  یم  یتعکر  ود  کی  هدوب  رفـس  رد  رگا  دنک و  یم  ءاضق  ار  زامن 

هک دـنک  ءاضق  يروط  هک  تسا  نیا  اـج  همه  رد  نازیم  دراد و  روصت  هفیظو  زا  صلخت  يارب  يرگید  فرط  هتبلا  ءاـشع  رـصع و  نیب  ددرم 
یئاه نآ  تیب  بیترت  تیاعر  اب  هدوب  هچ  ره  هدش  توف  هک  يزامن  هس  ای  زامن و  ود  نآ  هکنیا  هب  دـنک  نیقی  دـشاب و  تالمتحم  همه  عماج 

هدش و توف  وا  زا  راب  دنچ  حبـص  زامن  الثم  نیعم  زامن  کی  هک  دـنادب  رگا  هلءاسم 10 -  هدروآ .  اجب  تسا  ربتعم  بیترت  اـهنآ  ءادا  رد  هک 
طایتحا هب  نکل  هدش  توف  وا  زا  دراد  نیقی  هک  دـنک  ءافتکا  رادـقم  نآ  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  يوقا  تسا  ردـقچ  نآ  ددـع  هک  دـنادن 

هب رتهب و  نیا  زا  هدـنامن و  شا  هدـهعب  یئاضقزامن  رگید  دـنک  لصاح  هنظم  هک  دـنک  ءاضق  حبـص  زامن  ردـق  نآ  هک  تسا  نیا  رت  کـیدزن 
هک یئاج  رد  اصوصخم  تسین  لوغـشم  شا  همذ  رگید  هکنیاب  دنک  لصاح  نیقی  هک  دنک  رارکت  ردـق  نآ  هک  تسا  نیا  رت  کیدزن  طایتحا 

ددع دناد  یمن  هدش و  توف  وا  زا  زور  دنچ  ياهزامن  هک  یئاج  رد  تسا  نینچمه  و  هدرک .  شومارف  ادـعب  هدوب و  ردـقچ  هتـسناد  یم  البق 
ریخءات هک  نآ  رگم  دراد  تقو  ءاـیحلا  ماداـم  هکلب  تسین  يروف  هدـش  توف  هکیئاـهزامن  ندرک  ءاـضق  هلءاسم 11 -  تسا .  دـنچ  ماـیا  نآ 

دناوت یمن  يرذـع  رطاخب  دراد و  هدـهع  رب  ءاضق  زامن  هک  یـسک  هلءاسم 12 -  دوش .  فیلکت  ءادا  رد  يراگنا  لهـس  ثعاـب  نآ  نتخادـنا 
رذع ندش  فرطرب  نامز  ات  دزادنیب  ریخءات  ار  ءاضق  هک  تسا  نآ  طایتحا  دروآ  اجب  عناوم  همه  دقاف  طئارـش و  ءازجا و  همه  ياراد  ار  زامن 
یئاه یناشن  راثآ و  رطاخب  گرم  ندیـسر  ارف  زا  دسرتب  ای  دنام و  دهاوخ  یقاب  رمع  رخآ  ات  شرذع  هکنیاب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  نآ  رگم 
زاوج دـناوخب  ار  ءاضق  زامن  ممیت  اب  تسا  ریزگان  العف  دـشاب و  روذـعم  یبآ  تراهط  صوصخ  زا  رگا  هلب  دـنک .  یم  ساسحا  دوخ  رد  هک 

لاکشا زا  یلاخ  هک  تسا  یهجو  ياراد  دشاب -  هتشاد  ار  رذع  ندش  فرطرب  دیما  هک  یتروص  رد  یتح  ممیت -  اب  نآ  ندناوخ  تردابم و 
دناوخب ءادا  زامن  زا  لبق  ار  ءاـضق  زاـمن  تسین  بجاو  فلکم  رب  هلءاسم 13 -  تسا .  بآ  هب  یـسرتسد  ات  نآ  ریخءات  طاـیتحا  سپ  تسین 

زامن لوا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دـنچره  دوش  لوغـشم  ءادا  رـضاح و  زامن  هب  تسا  زئاج  درادءاـضق  زاـمن  هک  یـسک  سپ 
هدومن ءادا  زامن  ندناوخب  عورـش  هک  مه  یتروص  رد  یتح  دـناوخب  ار  نآ  ءادا  دـهاوخ  یم  يزور  نامه  ياضق  اصوصخ  دـناوخب  ار  ءاضق 
راوازـس میتفگ  هک  یطایتحا  هکلب  دـشاب  هتـشذگن  لودـع  لحم  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـهد  لودـع  ءاضق  هب  ار  دوخ  تین  تسا  بحتـسم 

زامن هک  یـسک  يارب  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 14 -  دـهد .  لودـع  ءاضقب  ار  دوخ  تین  هک  تسا  نیمه  نآ  تیاعر  دوش و  كرت  تسین 
هلفان بجاو  زامن  ندناوخ  زا  لبق  تقو و  ندش  لخاد  زا  دعب  تسا  زئاج  هکنانچمه  دناوخب  یبحتسم  زامن  تسا  زئاج  دراد  ندرگ  هب  ءاضق 
دشاب ءادا  زامن  لوغشم  وا  هک  نآ  ای  دشاب و  ءاضق  مه  ماما  زامن  هکنیا  هچ  تسا  زئاج  تعامجب  ءاضق  زامن  ندناوخ  هلءاسم 15 -  دناوخب . 

ار رهظ  زامن  دهاوخ  یم  هک  یسک  دشاب  دحتم  مومءام  ماما و  زامن  هک  تسین  بجاو  تسه و  مه  بحتسم  تسا  زئاج  هکنیا  رب  هوالع  هکلب 
تـسا بـجاو  گرم )  مدرد  وا (  رتـگرزب  رـسپ  ینعی  تـیم  یلو  رب  هلءاسم 16 -  دـیامن .  ءادـتقا  ماما  ءاشع  زامن  هب  دـناوت  یم  دـنک  ءاضق 
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رد ام  زامن  مکح و  نیا  دنک و  ءاضق  هدـش  توف  شردـپ  زا  نآ  لاثما  ندرب و  دای  زا  ندـنام و  باوخ  لیبق  زا  يرذـع  رطاخب  هک  یئاهزامن 
هنایم یقرف  هک  تسا  نیا  يوقا  تسا و  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  رداـم  ياـهزامن  ءاـضق  هک  دـنچره  دوش  یمن  ردـپ  زاـمن  هب  قحلم  مکح  نیا 

ار مکح  نیا  هدرک  كرت  هلالج  لج  یلوم  رب  نایغط  رد  زا  ردپ  هک  یئاهزامن  میئوگب  تسین  دیعب  هلب  تسین .  يدـمع  ریغ  يدـمع و  كرت 
یئاهزامن ارهاظ  دوشن و  كرت  طایتحا  نیا  هکلب  تسا  رتگرزب  دـنزرف  يارب  طایتحا  هب  رت  کیدزن  زین  اهنآ  ندرک  ءاضق  هک  دـنچره  درادـن 

دوخ زا  هکیئاهزامن  ءاضق  تسا .  بجاو  شئاضق  هدرکن  تیاعر  ار  تسا  ربتعم  زاـمن  رد  هک  هچنآ  ینعی  هدـناوخ  دـساف  روطب  ردـپ  هک  مه 
شا هدهعب  ای  هدش و  ریجا  اهنآ  ندناوخ  رد  الثم  هتفرگ  هدهعب  نارگید  زا  ردپ  هک  یئاهزامن  هن  تسا  بجاو  رتگرزبرـسپ  رب  هدش  توف  ردپ 
اهنت ردپ  ياهزامن  ءاضق  هدرکن و  ءاضق  ار  اه  نآ  وا  هدمآ و  وا  هدـهعب  ردـپ  گرم  زا  دـعب  هدـش و  توف  وا  ردـپ  زا  هکیئاهزامن  لثم  هدـمآ 
یئاد ومع و  ردارب ، ردپ ، دننام  دنـشاب  درم  براقا  دنچ  ره  براقا  ریاس  رب  رگید و  نارـسپ  رب  زین  نارتخد و  رب  تسا و  رتگرزب  رـسپ  ندرگب 

رتگرزب رـسپ  ردپ  گرم  زا  سپ  رگا  و  تسا .  رت  کیدزن  طایتحاب  براقا  زا  نادرم  هلیـسو  هب  وا  ياهزامن  ءاضق  هک  دـنچره  تسین  بجاو 
ياهزامن تسین  بجاو  وا  کچوک  ناردارب  ینعی  دنراد  يرتمک  نس  هک  ینارـسپ  رب  دورب  ایند  زا  دنک  ءاضق  ار  وا  ياهزامن  هک  نیا  زا  لبق 

رد ای  دشاب و  هدیـسر  غولب  دحب  ردپ  گرم  نامز  رد  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  تسا  تیم  یلو  هک  رتگرزب  رـسپ  رد  دننک و  ءاضق  ار  ردپ 
تـسا بجاو  تفای  يدوبهب  نونج  يرامیب  زا  نیا  دیـسر و  غولب  دح  هب  وا  یتقو  دشاب  مه  هناوید  ای  كدوک و  هکلب  دـشاب  لقاع  ماگنه  نآ 

رطاخ هب  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دـشاب  ردـپ  ثراو  رتگرزب  رـسپ  هک  تسین  ربتعم  هک  نانچمه  دـنک  ءاـضق  ار  ردـپ  هدـش  توف  ياـهزامن 
دنزرف رگا  دنک .  ءاضق  ار  ردپ  هدش  توف  ياهزامن  تسا  بجاو  هدش  مورحم  ردپ  ثرا  زا  نآ  لاثما  ندش و  رفاک  رطاخب  ای  ردـپ و  نتـشک 

دنام یقاب  زامن  کی  میـسقت  زا  دـعب  رگا  دوش و  یم  میـسقت  ودـنآ  نیب  يواسم  روطب  اـهزامن  دنـشاب  ولق  ود  دازمه و  رـسپ  ود  ردـپ  رتگرزب 
دنک ءاضق  ار  ردپ  هدـش  توف  ياهزامن  شدوخ  تسین  بجاو  تیم  یلو  رب  دـناوخب .  ار  زامن  کی  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  یئافک  بجاو 

هک لوپ  بحاص  تین  هب  هن  دناوخ  یم  تیم  زا  تباین  دـصق  هب  ار  اهزامن  ریجا  دـیامن و  راجیتسا  نآ  ندـناوخ  رد  ار  یـسک  دـناوت  یم  هکلب 
طئارـش ءازجا و  رد  هکلب  وهـس و  کش و  ماکحا  رد  دـیاب  دـنک  ءاضق  ار  تیم  زاـمن  تساوخ  وا  ریغ  اـی  یلو و  دوخ  رگا  تسا و  تیم  یلو 

رب ردپ  ياهزامن  ءاضق  بوجو  هلءاسم  لصا  رد  هک  نانچمه  تیم  فیلکت  هب  هن  دنک  لمع  دلقم  ای  دـشاب  دـهتجم  هچ  دوخ  فیلکت  هب  زامن 
ياوتف رگا  الثمدنک  تیاعر  ار  شدوخ  دهتجم  ياوتف  دیاب  دشاب  فلتخم  ردپ  دـهتجم  اب  وا  دـهتجم  ياوتف  رگا  نآ  تاعورف  رتگرزب و  رـسپ 

نکل تسین  بجاو  تسین  بجاو  هدـشن  علطم  نآ  زا  فلکم  هک  يا  هلزلز  هب  طوبرم  تاـیآ  زاـمن  ءاـضق  هک  دـشاب  نیا  وا  دـهتجم  اـی  تیم 
تیم ءاضق  زامن  ندناوخ  يارب  یـسک  ندرک  ریجا  دنک .  لمع  شدوخ  فیلکت  هب  دیاب  تسا  نآ  بوجو  وا  دـهتجم  ای  رتگرزب  رـسپ  ياوتف 

هچ بئان  ترجا و  نودـب  اعربت و  تیم  زا  تباین  زین  و  هزور )  جـح و  لثم   ) تادابع ریاـس  ماـجنا  يارب  ندرک  ریجا  تسا  زئاـج  هکناـنچمه 
وا ياجب  ار  تدابع  نیا  هک  دـنک  دـصق  تینرد  ینعی   ) دـنک دـصق  ار  تیم  زا  تیلدـب  تباین و  دوخ  لعف  اب  یتسیاب  عربتم  هچ  دـشاب و  ریجا 

بئان هک  يزامن  ربارب  رد  تیم  ددرگ و  یم  ادخ  هاگرد  هب  وا  برقت  ثعاب  دوش و  یم  غراف  تیم  همذ  دشاب  نینچ  رگا  هک  مهد )  یم  ماجنا 
یم ادخ  هاگرد  هب  وا  برقت  روظنم  هب  ینالف و  زا  تباین  هب  ار  زامن  نیا  هکنیا  دصق  يراجیتسا  زامن  رد  دوش .  یم  هداد  باوث  دناوخ  یم  وا 
دوخ ندـش  بئان  زا  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  لصاح  برقت  بئان  يارب  دـناوخب و  شدوخ  برقت  دـصق  هب  دـیابن  بئاـن  تسا و  ربتعم  مناوخ 
زامن تیم  نالف  فرط  زا  ایادخ  هک  دیآ  تسد  هب  انعم  نیا  دوش  هتفاکـش  شینورد  دوصقم  رگا  هک  يروط  هب  دنک (  دصق  ار  ادخ  هب  برقت 
هاگرد هب  هکنیا  زج  مرادن  یفدـه  منک  یم  وا  هب  هک  یناسحا  نیا  زا  و  منک )  یم  کیدزن  وت  هاگرد  هب  ار  وا  دوخ  لمع  نیا  اب  مناوخ و  یم 

رد هکنیا  اما  و  دـبای .  یم  برقت  هدـناوخ  زامن  یتیم  يارب  ترجا  نودـب  اعربت و  هک  یـسک  دـننام  زین  وا  تروص  نیا  رد  هک  مبای  برقت  وت 
تین هب  تدابع  ماجنا  يارب  ندش  ریجا  رد  تسا .  لضفت  باب  زا  افرص  دهد  یم  شاداپ  زین  ریجا  صخش  هب  یلاعت  يادخ  هک  هدمآ  تایاور 
فرط زا  نم  هک  دـنک  تین  هکنیا  لثم  دـشاب  لامجا  روطب  دـنچره  دـنک  نیعم  ار  هنع  بونم  تیم  صخـش  دوخ  تین  رد  تسا  بجاو  تیم 

دنک تیـصو  هک  تسا  بجاو  دراد  ندرگ  هب  ءاضق  هزور  ای  زامن و  هک  یـسک  رب  مناوخ .  یم  الثم  حبـص  زامن  تعکر  ود  ترجا  بحاـص 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


رب دنک و  یم  ءاضق  ار  شا  هدش  توف  تادابع  وا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  فلکم  دشاب و  رتگرزب  رـسپ  ینعی  یلو  ياراد  هک  نآ  رگم 
هزاجا هثرو  هک  نآ  رگم  دنک  جراخ  وا  لاوما  ثلث  زا  ار  تیم  هزورو  زامن  ترجا  تسا  بجاو  دشاب -  راک  رد  یتیـصو  رگا  هتبلا  یـصو - 

تارافک ملاظم ،  سمخ ،  تاکز ،  لیبق  زا  یلام  تابجاو  جح و  رد  اما  و  دوب .  هزور  زامن و  صوصخ  رد  نیا  دوش  هتشادرب  لصا  زا  دنهد 
هدرک تیـصو  وا  دوخ  هک  نآ  رگم  دـشاب  هدرکن  هچ  دـشاب و  هدرک  تیـصو  تیم  هک  نیا  هچ  دوش  یم  هتـشادرب  لام  لـصا  زا  نآ  لاـثما  و 
نینچ رد  رگا  لاح  دـننک  نینچ  دـنناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  دـیرادرب  ملاوما  ثلث  زا  ار  نم  زا  هدـش  توف  یلام  تابجاو  هکنیا  هب  دـشاب 

زا دعب  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  تیـصو  رگا  دنراد و  یمرب  لام  لصا  زا  ار  دـئاز  رادـقم  یلام  تابجاو  ءادا  يارب  دوبن  یفاک  لام  ثلث  یـضرف 
هب ار  وا  تیـصو  تسین  بجاو  وا  یـصو  رب  دشاب  هدنامن  ياجب  وا  زا  یلام  شندرم  زا  دعب  دینک و  ءاضق  میارب  هزور  زامن و  رادقم  نالف  نم 

نیا رتخد  هچ  رـسپ و  هچ  تیم  دنزرف  يارب  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دنک و  لمع  نتفرگ  ریجا  دوخ و  لام  زا  نداد  لوپ  ایو  شدوخ  ترـشابم 
ردپ تیـصو  هب  لمع  هک  تسا  یئاج  رد  طایتحا  نیا  هتبلا  دنزاس  یلمع  ار  نآ  ناشدوخ  هدرک  هزور  زامن و  هب  یتیـصو  ردـپ  رگا  هک  تسا 

ای تسا  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  میتفگ  اهنآ  هب  تبسن  اما  و  هدش .  توف  ردپ  دوخ  زا  هک  تسا  یئاهزامن  ریغ  هرابرد  نیا  زین  دشابن و  یجرح 
 . دشاب هدرکن  باب  نآ  رد  یتیـصو  ردپ  هک  دنچره  دیامن  ریجا  نآ  ماجنا  يارب  ار  یـسک  شدوخ  یـصخش  لام  اب  ای  دـنک و  ءاضق  شدوخ 

ایند زا  دهد  ماجنا  ار  لمع  هک  نآ  زا  لبق  دنک و  ریجا  یتیم  جح  ماجنا  ای  هزور  نتفرگ  ای  زامن  ندناوخ  رد  ار  دوخ  یـسک  رگا  هلءاسم 2 - 
یم لطاب  هدنامیقاب  وا  هدهع  رب  هچنآ  هب  تبـسن  هراجا  دهد  ماجنا  ار  لمع  وا  دوخ  امتح  هک  دشاب  هدرک  دیق  هدـننک  ریجا  هچنانچ  رگا  دورب 
تیم یلو  هب  هتـشادرب  يو  لام  لصا  زا  ار  غلبم  نآ  دیاب  وا  هثرو  تسا  لوغـشم  نآ  هب  تبـسن  شا  همذ  هتفرگ  ار  ترجا  همه  ریجا  رگا  دوش 
دننک راجیتسا  لام  بحاص  يارب  ریجا  لام  زا  هک  دوش  یم  بجاو  ریجا  هثرو  رب  دشاب  هدرکن  طرـش  ار  وا  دوخ  ترـشابم  رگا  دـننادرگرب و 

يراکهدب نیا  راب  ریز  زا  ار  تیم  دوخ  لام  زا  تسین  بجاو  هثرو  رب  هنرگ  دشاب و  هدـنام  یقاب  یلام  ریجا  زا  هک  تسا  یتروصرد  نیا  هتبلا 
یکی تسا :  طرـش  زیچ  دنچ  ریجا  رد  هلءاسم 3 -  دـنروآرد .  يرگید  لحم  یب  ضرق  ره  راب  ریز  زا  تسین  بجاو  هکناـنچمه  دـنروآرد 

هب ای  لاح  دشاب  فراع  زامن  لئاسم  ریاس  دتفا و  یم  قافتا  زامن  رد  انایحا  هکیللخ  ماکحا  زامن و  تایفانم  طئارش و  ءازجا و  هب  تبـسن  هکنیا 
لامعا رد  هکلب  دـلقم  هن  تسا و  دـهتجم  هن  هک  دـننک  ریجا  ار  یـسک  تسا  زئاـج  میئوگب  تسین  دـیعب  هلب  حیحـص .  دـیلقت  هب  اـی  داـهتجا و 

رد هلءاسم 4 -  دشاب .  طایتحا  تیفیکب  فراع  هک  دنریگب  ریجا  تسا  زئاج  یتقو  ار  یسک  نینچ  دنک  یم  طایتحا  هب  لمع  هراومه  شدوخ 
دهد یم  ماـجنا  حیحـص  هجوب  ار  لـمع  هکنیا  هب  ناـنیمطا  دوش و  هداد  صیخـشت  نیما  هک  نیمه  هکلب  دـشاب  لداـع  هک  تسین  طرـش  ریجا 
لفط راجیتسا  هجیتن  رد  تسین و  طرش  میئوگب  تسین  دیعب  هن ،  ای  تسا  طرـش  ریجا  رد  مه  غولب  ایآ  هکنیا  اما  و  تسا .  یفاک  دوش  لصاح 

نآ طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دنچره  تسا  زئاج  دـهدیم  ماجنا  حیحـص  هجوب  ار  لمع  هکنیا  هب  ملع  طرـشب  تیم  زا  وا  ندـش  بئان  زیمم و 
ماجنا زا  هک  دریگب  ریجا  ار  یـسک  ملاس  دارفا  هب  یـسرتسد  اب  تسین  زئاج  تیم  یلو  يارب  هلءاـسم 5 -  تسا .  ربتعم  غولب  میئوگب  هک  تسا 

ربص دیاب  هدش  زجع  راچد  وا  هتفرگ و  ریجا  ار  یملاس  درف  رگا  هکلب  دتسیا  هب  دناوت  یمن  الثم  تسا  زجاع  طئارـش  ءازجا و  همه  دجاو  لمع 
یم لمع  تقو  دبای  يدوبهب  ات  دنک  ربص  دـهاوخب  رگا  تسا و  گنت  تقو  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  لمع  زجع  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  ات  دـنک 

ار ءوضو  هک  دنک  ریجا  الثم  زامن  يارب  ار  یـسک  تسین  زئاج  میئوگب  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  هکلب  دوش  یم  خسف  دوخب  دوخ  هلماعم  درذـگ 
ياوتف ای  شدوخ و  داهتجا  قبط  رب  دـش  کش  ای  وهـس و  راـتفرگ  ریجا  رگا  هلءاسم 6 -  دـناوخ .  یم  زامن  ممیت  اب  اـی  دریگ و  یم  هریبج  اـب 

زامن لصا  هک  وا  رب  تسا  بجاو  هکنانچمه  دشاب  تیم  هفیظو  فلاخم  هک  دنچره  دـنک  یم  لمع  کش  وهـس و  هفیظو  هب  شدوخ  دـهتجم 
حیحـص لمع  ندروآ  شیانعم  هک  حیحـص (  لمع  ندروآ  رب  هدش  ریجا  رگا  دهد ، ماجنا  شدوخ  يدـیلقت  ای  يداهتجا و  هفیظو  قبط  رب  ار 

نآ اب  زامن  وا  دهتجم  ياوتفب  ای  داهتجا و  هب  هک  دهد  ماجنا  صاخ  یتیفیک  اب  ار  لمع  هکنیا  رد  دننک  ریجا  ار  وا  دشاب ) یم  شدوخ  داقتعاب 
زا کی  ره  هلءاسم 7 -  دـنکن .  ریجا  یملع  نانچ  يارب  ار  دوخ  دریذـپن و  ار  يا  هراجا  نینچ  هک  تسا  نآ  رت  کیدزن  تسا  لـطاب  تیفیک 
رد سکعب و  دناوخب و  ءاضق  زامن  هتفر  ایند  زا  هک  يدرم  زا  تباین  هب  هکنیا  هب  دوش  ریجا  نز  الثم  دنوش  يرگید  ریجا  دنناوت  یم  درم  نز و 
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هن دنکب  ار  شدوخ  لاح  تیاعر  رازگزامن  سابل  طئارـش  ندب و  ندناشوپ  هلئـسم  و  زامن ) ندناوخ  دـنلب  ای  هتـسهآ  تافخا (  رهج و  هلئـسم 
ار ندـب  دـناوخ و  یم  يرهج  ار  يرهج  ياهزامن  تسا  درم  ریجا  رگا  نیاربانب  دـهد .  یم  ماجنا  ار  وا  لـمع  وا  ضوع  هک  یـسک  نآ  لاـح 

همه تسا  بجاو  تسا و  ریخم  تافخا  ای  رهج  هب  هیرهج  ياهزامن  ندناوخ  رد  نز  دشاب و  نز  زا  بئان  هک  دنچره  دناشوپ  یمن  نز  دننام 
ندوبن بجاو  میتفگ  هک  دـیدرک  هجوت  قباس  رد  هلءاسم 8 -  دشاب .  يدرم  زا  بئان  هک  دنچره  دـناشوپب  ار  فک  ود  هجو و  ياوس  هب  ندـب 
تـسا زئاج  نیاربانب  تسین ،  توق  زا  یلاخ  هدش  توف  بیترت  هچب  دـناد  یمن  فلکم  هک  یئاهزامن  ءاضق  رد  اصوصخم  ءاضق و  رد  بیترت 

نیعم تقو  ریجا  دـنچ  نآ  يارب  هک  تیم  یلو  رب  تسین  بجاو  تیم و  کی  ياهزامن  ءاضق  يارب  دـنوش  ریجا  دـحاو  نامزرد  رفن  دـنچ  هک 
ای هدوب و  بیترت  هب  هدوب  لهاج  تیم  ای  هک  يدروم  رد  اصوصخم  دـنناوخب  ار  تیم  نآ  ياهزامن  نامز  کی  رد  دـنناوت  یم  اهریجا  دـنک و 
نآ ماـجنا  ردریجا  شدوـخ  هک  یلمع  يارب  ار  دوـخ  ریغ  هکنیا  ریجا  يارب  تسین  زئاـج  هلءاسم 9 -  درادـن .  وا  لاح  زا  یعـالطا  تیم  یلو 

شدوخ هک  نیا  نودب  دریگب  هدهع  هب  ار  یتیم  زامن  ءاضق  ماجنا  یـسک  رگا  هلب  دشاب .  هداد  هزاجا  تیم  یلو  هک  نآ  رگم  دـنک  ریجا  هدـش 
دوخ هک  رادـقم  نآ  زا  رتمک  یترجاـب  ار  ریغ  نآ  تسین  زئاـج  طاـیتحاربانب  نکلدـنک  ریجا  نآ  ماـجنا  رد  ار  دوخ  ریغ  دـناوت  یم  دوش  ریجا 
يارب رگا  هلءاسم 10 -  دشاب .  كدنا  هک  دنچره  دشاب  هداد  ماجنا  شدوخ  ار  هزاجا  دروم  لمع  زا  يرادقم  هک  نآ  رگم  دـنک  ریجا  هتفرگ 

یتمسق ای  لمع و  همه  وا  دنک و  مامت  تدم  دنچ  ات  دنک و  عورش  يزور  هچ  زا  دنشاب  هدرک  دیق  ینعی  دشاب  هدش  نیعم  یتدم  یتقو و  ریجا 
هک نآ  رگم  دروایب  هدرواین  هک  ار  تمـسق  نآ  ای  همه و  تدـم  نآ  جراخ  رد  دـناوت  یمن  رگید  دـشاب  هدرکن  مامت  تدـم  نآ  رد  ار  نآ  زا 

دشاب هتشاد  طرش  هبنج  تقو  نییعت  هچنانچ  رگا  هلب  تسین .  یترجا  قحتسم  دوش و  یم  باسح  عربتم  دروایب  رگا  دهدب و  هزاجا  رجءاتـسم 
یم دنک  خسف  رگا  دراد  خسف  رایتخا  طرش  فلخت  رطاخ  هب  لام  بحاص  تسه و  هدش  نییعت  یمسم  ترجا  قحتسم  هدرواین  ار  طرـش  وا  و 

مولعم لمع  زا  دعب  رگا  هلءاسم 11 -  دهدب .  وا  هب  ار  لثملا  ترجا  وا  دریگب  سپ  وا  زا  ار  هدـش  نییعت  ترجا  هدومن  عوجر  ریجا  هب  دـناوت 
رگا نینچمه  تسا و  قحتـسم  ار  لثملا  ترجا  هکلب  تسین  قحتـسم  ار  هدـش  نییعت  ترجا  ریجا  هدوب  لـطاب  هدـش  عقاو  هک  يا  هراـجا  دوش 

زا لمع  تیفیک  رجءاتسم  هیحان  زا  رگا  هلءاسم 12 -  دشاب .  هدرک  خسف  ار  هزاجا  رگید  یعرـش  زوجم  ای  ندـش و  نوبغم  رطاخب  ریجا  دوخ 
دیآ نایم  هب  لمع  نآ  زا  نخـس  یتقو  ینعی  دـشن  هجوتم  یـصاخ  تیفیک  هب  نهذ  فرع  رظن  زا  زین  دـشن و  نیعم  تابحتـسم  ندروآ  تهج 
نیب رد  فراعتم  هک  تسا  بجاو  یتابحتـسم  نآ  ریجا  رب  اهنت  دوش  یمن  نآ  تابحتـسم  تابجاو و  مهرب  ور  هب  فرـصنم  ناگدنونـش  نهذ 

ندینـش زا  فرع  نهذ  میتفگ  هک  رگید  تابحتـسم  نآ  اما  و  نآ .  لاثما  نتفگ و  ربکا  هللا  عوکر  زا  لبق  نتفرگ و  تونق  دـننام  تسا  فرع 
 . دروایب ار  اه  نآ  تسین  بجاو  ریجا  رب  دوش  یمن  اه  نآ  هب  لقتنم  زامن 

هعمج زامن 

هعمج زامن  رد  راتفگ 

هعمج زوررد  فلکم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  يرییخت  نآ  بوجو  تسه  هک  يزیچ  تسا  بجاو  زین  اـهنامز  نیا  رد  هعمج  زاـمن  هلءاسم 1 - 
تسا و رت  کیدزن  طایتحا  هب  رهظ  زامن  یلو  دراد  يرتشیب  تلیـضف  هعمج  زامن  رهظ و  زامن  ایو  دـناوخب  هعمج  زاـمن  هکنیا  نیب  تسا  ریخم 
وا زا  يوقاربانب  رهظ  زامن  هدناوخ  هعمج  زامن  هک  یـسک  سپ  ار  رهظ  مه  دناوخب و  ار  هعمج  مه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نیا  زا 
ود حبـص  زامن  دـننام  هعمج  زامن  تسا و  رت  کیدزن  طایتحا  هب  هعمج  زاـمن  زا  دـعب  رهظ  زاـمن  ندـناوخ  تسه  هک  يزیچ  دوش  یم  طـقاس 

ءادتقا يو  هب  زین  ار  رـصع  زامن  تسا  زئاج  دـنک  یم  ءادـتقا  یماماب  هعمج  زامن  رد  هعمج و  زور  رد  هک  یـسک  هلءاسم 2 -  تسا .  تعکر 
هعمج ماما  دوخ  هک  نآ  رگم  دنک  یم  هداعا  ار  رـصع  رهظ و  هرابود  رـصع  هعمج و  زا  دعب  دنکب  ار  طایتحا  تیاعر  دهاوخب  رگا  نکل  دنک 
دشاب هدرک  ار  طایتحا  نیا  مه  مومءام  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدناوخ  مه  ار  رهظ  اطایتحا  رصع  زامن  زا  لبق  هعمج و  زامن  زا  دعب  زین 
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زئاج یطایتحا  رهظ  رد  ندرک  ءادتقا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  لصاح  طایتحا  بیترت  نامه  اب  نوچ  دنک  ءادتقا  وا  هب  ار  رـصع  زامن  دناوت  یم 
زامن هک  یـسک  اما  و  دـنناوخب .  تعامج  هب  زین  ار  یطایتحا  رهظ  دـنناوت  یم  دـنا  هدـناوخ  ار  هعمج  زامن  مومءام  ماما و  رگا  نیارباـنب  تسا 

تـسا بجاو  وا  رب  هکلب  دـنک  ءافتکا  دـناوخ  یم  اطایتحا  ار  رهظ  هدـناوخ و  ار  هعمج  هک  یماما  هب  ءادـتقا  هب  دـناوت  یمن  هدـناوخنار  هعمج 
 . دناوخب ار  رهظ  شدوخ  هرابود 

هعمج زامن  طئارش  رد  راتفگ 

هک تسا  رفن  جنپ  باصن  دـح  نیرتمک  دـشاب و  هدیـسر  باصن  دـح  هب  نارازگ  زامن  ددـع  هکنیا  لوا  تسا :  زیچ  دـنچ  هعمج  زامن  طئارش 
ددع نیرتمک  دنا  هتفگ  ءاهقف  زا  یـضعب  دوش و  یمن  هعمج  زامن  دشاب  رفن  جنپ  زا  رتمک  تارفن  ددـع  رگا  سپ  دـشاب  ماما  نانآ  زا  رفن  کی 

تلیـضف دوش  عمج  هعمج  زامن  رد  تیعمج  الابب  رفن  تفه  رگا  سپ  تسا  رتیوق  رتکیدزن و  رظنب  میتفگ  اـم  هچ  نآ  یلو  تسا  تفه  تارفن 
بجاو زامن  لـصا  دـننام  هبطخ  ود  نیا  دوش و  داریا  هبطخ  ماـما  هلیـسو  هب  تبون  ود  زاـمن  زا  لـبق  هکنیا  مود  تسا .  رتشیب  هعمج  زاـمن  نآ 
تعامج هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  تسا  ربتعم  هعمج  زامن  رد  هک  يروما  زا  موس  دوش .  یمن  دـقعنم  هبطخ  ود  نیا  نودـب  هعمج  زاـمن  تسا و 

یم دقعنم  هعمج  زامن  نیفلکم  هک  یلحم  رانک  رد  هکنیا  مراهچ  تسین .  حیحص  دوش  هدناوخ  يدارف  هک  يا  هعمج  زامن  سپ  دوش  هدناوخ 
زامن ود  ره  دـشاب  هلـصاف  لیم  هس  هعمج  زاـمن  ود  لـحم  نیب  رگا  سپ  دـشابن  رارقرب  رگید  هعمج  زاـمن  لـیم  هس  زا  رتمک  هلـصاف  رد  دـننک 
دقعنم ود  نآ  رد  زامن  هک  يا  هیرق  رهـش و  لحم و  ندوب  ات  ود  هن  تسا  رگیدـکی  زا  هعمج  زامن  ود  يرودو  هلـصاف  نازیم  تسا و  حـیحص 

 . ددرگ دقعنم  هعمج  زامن  دنچ  روبزم  هلصاف  تیاعر  اب  تسا  خسرف  دنچ  نآ  لوط  هک  یگرزب  ياهرهـش  رد  تسا  زئاج  نیاربانب  دوش .  یم 
زامن زا  لبق  هبطخ و  زا  دـعب  اـی  هبطخ و  نیب  رد  ناـنآ  رفن  راـهچ  دـنوش و  عمج  هعمج  زاـمن  ندرک  دـقعنم  يارب  رفن  جـنپ  رگا  هلءاسم 1 - 

ناگدنامیقاب همه  رب  دشابن  دننک  لیمکت  ار  جنپ  ددـع  ای  دـننک و  رپ  ار  اهنآ  ياج  هک  رگید  رفن  راهچ  دـندرگنرب و  رگید  دـندرگ و  قرفتم 
هبطخ نیب  رد  نارازگزامن  رگا  هلءاسم 2 -  دنتـسین . ) رهظ  هعمج و  نیب  ریخم  رگید  ینعی   ) دنک یم  ادیپ  ینییعت  بوجورهظ  زامن  ندناوخ 

ار اه  هبطخ  بیطخ  تسین  بجاو  رگید  دشاب  هبطخ  زا  بجاو  يامـسم  ققحت  زا  دعب  ناشندش  قرفتم  رگا  دندرگرب  هرابود  دنوش و  قرفتم 
هرابودو دنوش  قرفتم  ینعی  دیایب  شیپ  یعضو  نینچ  هبطخ  زا  دعب  رگا  هکنانچمه  دشاب  هدیشک  لوط  ینامز  هلـصاف  هک  دنچره  دنک  هداعا 

فارـصنا ندش  قرفتم  تلع  هک  یتروص  رد  دشاب  هبطخ  زا  بجاو  يامـسم  ققحت  زا  لبق  هقرفت  رگا  اما  و  دراد .  ار  مکح  نیمه  دـندرگرب 
ندش عمج  ندش و  قرفتم  ینامز  هلصاف  هکنیا  هچ  دنک  عورـش  لوا  زا  ار  اه  هبطخ  هرابود  بیطخ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  عمج  هماقا  زا 
رهاظ بسحب  اه  هبطخ  نتفرگ  رـس  زا  یتروص  رد  دـشاب  نآ  لاثما  ناراب و  لـیبق  زا  يرذـع  ناـنآ  هقرفت  تلع  رگا  مک و  هچ  دـشاب و  داـیز 

ریغ داقعنا  نیا  دنیوگب  افرع  ینعی  دـشاب  سلجم  داقعنا  هیفرع  تدـحو  هبرـضم  هک  دـشاب  دایز  ردـق  نآ  ینامز  هلـصاف  هک  دوش  یم  بجاو 
نآ زا  لبق  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  حیحص  دهدیم و  همادا  ار  هبطخ  هیقب  بیطخ  هیقب  بیطخ  دشابن  ردق  نآ  هلصاف  رگا  تسا و  یلبق  داعقنا 

هلـصاف نتـشذگ  نودب  یلو  دـنورب  دـنوش و  فرـصنم  هعمج  زامن  هماقا  زا  نارازگزامن  زا  یـضعب  دـیآ  لمعب  هبطخ  زا  بجاو  يامـسم  هک 
دهد و یم  همادا  هدنام  هک  اجنامه  زا  وا  نتـشگرب  زا  دعب  هدوب  تکاس  ماما  هدوب  بیاغ  وا  هک  هاتوک  تدـم  نیا  رد  رگا  دـندرگرب  ینالوط 

نیا هک  اجنآ  زا  ار  هبطخ  ماما  دـنا  هدینـشن  ار  هبطخ  زا  یتمـسق  رفن  دـنچ  نآ  ای  صخـش و  نآ  هجیتن  رد  هداد و  یم  همادا  وا  باـیغ  رد  رگا 
افرع هک  ینالوط  یتدم  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دندرگنرب  دندش  فرـصنم  هک  یـصاخشا  ای  صخـش و  رگا  دنک و  یم  هداعا  دنا  هدینـشن  هدـع 
جنپ ددع  هک  رگید (  يا  هدع  یلو  دندرگنرب  هدع  نآ  رگا  دنک و  یم  هداعا  ار  هبطخ  نآ  همه  ماما  دشاب  هدش  هلصاف  تسا  تدحو  هب  رضم 

 . دشابن هچ  دشاب و  تدـحو  هب  رـضم  هلـصاف  هکنیا  هچ  دـنک  عورـش  ون  زا  ار  هبطخ  تسا  بجاو  دـنیایب  اه  نآ  ياجب  دـنک ) یم  لیمکت  ار 
تکرـش زا  یـضعب  ندـش  ادـج  دـشاب  رفن -  جـنپ  هعمج -  باصن  دـح  زا  شیب  هعمج  زاـمن  رد  ناگدـننک  تکرـش  ددـع  رگا  هلءاسم 4 - 

هلصاف اب  ای  دایز  هلـصاف  اب  دندرگنرب  ای  دندرگرب  هکنیا  هچ  دناسر  یمن  يررـض  دنـشاب  باصن  دحب  ناگدنامیقاب  هک  یتروص  رد  ناگدننک 
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رب ماما  زج  یسک  دنوش و  قرفتم  دنیوگب  مارحالا  ةریبکت  هک  نآ  زا  لبق  نیمومءام  دوش و  هعمج  زامن  رد  لخاد  ماما  رگا  هلءاسم 5 -  مک . 
دوخ وا  زامن  ای  دـهد و  لودـع  رهظب  ار  دوخ  تین  دـناوت  یم  ماما  ایآ  لاح  دوش  یمن  دـقعنم  هعمج  زامن  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنامن  ياـج 

تسا و لاکـشا  لحم  هلئـسم  دشاب ؟  رهظ  ات  دـناوخب  یتعکر  راهچ  ار  زامن  نامه  تین  رد  لودـع  نودـب  تسا  زئاج  دوش و  یم  رهظ  دوخب 
نآ طایتحا  هب  رت  کیدزن  نیا  زا  دناوخب و  ار  رهظ  زامن  اددجم  دـنک و  مامت  یتعکر  راهچ  ار  نآ  هدومن  رهظب  لودـع  هک  تسا  نآ  طایتحا 
رت کیدزن  رظنب  يا  هعمج  نینچ  ندوب  لطاب  هک  دـنچ  ره  دـناوخب و  مه  ار  رهظ  دـنک و  مامت  هعمج  تین  هب  یتعکر و  ود  ار  زامن  هک  تسا 

هعمج زامن  رد  ار  ربتعم  ددـع  رگا  هلءاسم 6 -  دنک .  عورـش  رهظ  تین  هب  ار  زامن  ون  زا  دنک و  اهر  ار  نآ  دـناوت  یم  الـصا  نیاربانب  تسا و 
مامت ار  هعمج  زامن  تسا  بجاو  دـنیوگب  ار  مارحالا  ةریبکت  هک  نیمه  دـننک  دـقعنم  ار  هعمج  زامن  ماما  رفن  کی  اب  مومءام  رفن  راهچ  ینعی 

نآ نکلو  تسا  اهقف  نیب  رد  فورعم  هیرظن  نیا  دنامن  یقاب  رفن  کی  زج  دنوش و  قرفتم  هدـع  نآ  ریبکت  نتفگ  زا  دـعب  هک  دـنچ  ره  دـننک 
هکنیا هچ  دننامب و  یقاب  رفن  راهچ  زا  رتمک  یـضعب  اب  ماما  هکنیا  هچ  تسا  لطاب  هعمج  زامن  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  رت  کیدزن  ام  رظنب  هچ 

هدـناوخ ار  تعکر  کی  هکنیا  هچ  دـننامب و  یـضعب  دورب و  ماما  ای  دـننامب و  همه  دورب و  ماما  هکنیا  هچ  دـنامن و  یقاـب  یـسک  ماـما  زا  ریغ 
ار رهظ  زاـمن  ون  زا  دـننک و  ماـمت  هعمج  ناونعب  ار  زاـمن  نآ  ناگدـنامیقاب  هک  دوـشن  كرت  طاـیتحا  نیا  نکل  ار  نآ  زا  رتـمک  هچ  دنـشاب و 
زا دـعب  یتح  ای  مود و  تعکر  رخاوا  رد  دنـشاب و  نیمومءام  زا  یـضعب  ناگدـش  قرفتم  هک  یتروص  رد  میئوگب  تسین  دـیعب  هلب  دـنناوخب . 

راوازـس هعمج  زا  دعب  رهظ  ندناوخب  طایتحا  كرت  زین  اجنیا  رد  یلو  تسا  حیحـص  هیقب  هعمج  زامن  دنـشاب  هدش  قرفتم  مود  تعکر  عوکر 
دوش و هتفگ  وا  رب  يانثا  بجاو  طایتحاربانب  سپـس  لـج و  زع و  يادـخ  دـمح  تسخن  هبطخ  ره  رد  هک  تسا  بجاو  هلءاسم 7 -  تسین . 

دمح افرع  هک  یترابع  رهب  هک  تسا  نآ  يوقا  هک  دـنچ  ره  دربب  یلاعت  يادـخ  دـمح  رد  ار  هلالج  مسا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
وا لآ  رب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  نییبنلا  متاخ  رب  تسا  بجاو  وا  يانث  دمح و  زا  دعب  تسا و  زئاج  دوش  هدرمـش  بانج  نآ 
هب ار  مدرم  سپس  تسا و  يوقا  ربانب  مود  هبطخ  رد  تسا و  طایتحا  ربانب  لوا  هبطخ  رد  لمع  نیا  بوجو  دتسرفب و  تاولص  مالـسلا  مهیلع 

دعب تسا  طایتحاربانب  هبطخ  رد  تسا و  يوقا  ربانب  لوا  هبطخ  رد  شبوجو  راک  نیا  هک  دیامن  تیـصو  یهلا -  باذع  زا  سرت  هللا -  يوقت 
هب رتهب و  تسا و  طایتحا  انب  مود  هبطخ  رد  يوقا و  رب  انب  لوا  هبطخ  رد  راـکنیا  بوجو  هک  دـناوخب  کـچوک  هروس  کـی  مدرم  هیـصوت  زا 

مهیلع نیملـسم  ناماما  رب  یتاولـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  زا  يادـج  مود  هبطخ  رد  هک  تسا  نآ  رت  کیدزن  طایتحا 
هبطخ ای  هیلع و  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  ياه  هبطخ  یکی  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنک و  رافغتـسا  تاـنم  ؤم  نینم و  ؤم  يارب  دتـسرفب و  مالـسلا 

هب ار  هبطخ  رد  تاولـص  دـمح و  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلءاسم 8 -  دـنک .  باختنا  ار  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  رئاس  زا  هکیئاه 
ریغب هک  تسا  نآ  يوقا  یلاعت  يادخ  ياوقتب  هیـصوت  ظعاوم و  اما  دنـشابن و  برع  شناگدنونـش  بیطخ و  هک  دنچ  ره  دیوگب  یبرع  نابز 

زا طلتخم  ناگدنونـش  رگا  دزاس و  انـشآ  ناشحلاصم  هب  ار  نانآ  دشاب و  ناگدنونـش  نابزب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  تسا  زئاج  زین  یبرع 
 - رفن راهچ  ینعی  باصن -  دح  زا  شیب  ناگدنونش  ددع  رگا  هلب  دنک .  داریا  اهنابز  نآ  همه  هب  ار  هبطخ  دنشاب  فلتخم  ياهنابز  هب  یمدرم 

نانآ دوخ  تغل  اب  زین  ار  نیریاس  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  دـنک  رفن  راهچ  نآ  ياهنابز  هب  ءاـفتکا  هکنیا  تسا  زئاـج  دنـشاب 
ینید حلاصم  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  شا  هبطخ  نمض  رد  هک  تسا  نآ  راوازـس  دناوخ  یم  هبطخ  هک  ماما  يارب  هلءاسم 9 -  دیامن .  هظعوم 

شاعم و رد  ناناملـسم  هچ  نآ  هداد و  خر  نیملـسم  دالب  رد  هک  یعفان  رـضم و  دـب و  بوخ و  لاوحا  ثداوح و  تسا و  نیملـسم  یئایند  و 
للم ریاس  اب  هکنیا  زین  دهد و  رکذت  ار  دراد  تلاخد  نیملسم  نایک  لالقتسا و  رد  هک  يداصتقا  یسایس و  لئاسم  دندنمزاین و  نآب  ناشداعم 
روما رد  رگرامعتسا  ناراکمتس  هناگیب و  لود  ياهتلاخد  هئطوت و  زا  ار  نانآ  هدومن  ناگدنونـش  دزـشوگ  دننک  راتفر  هلماعم و  دیاب  هنوگچ 
زامن هک  تسا  نیا  مالک  هصالخ  درادب و  رذحرب  تسا  نیملسم  رامثتسا  رامعتسا و  اهتلاخد  نآ  ماجنارس  هک  نیملـسم  يداصتقا  یـسایس و 

زا هک  اـهنآ  ریغ  رطف و  ناـبرق و  دـیع  ریظن  نآ و  فقاوم  جـح و  ریظن  ناناملـسم  يارب  تسا  یمیظع  سب  فـقاوم  زا  نآ  هبطخ  ود  هعمج و 
مالسا یسایس  فقاوم  ریاس  هعمج و  زامن  یسایس  مهم  فئاظو  زا  ار  یمالسا  عماوج  نمـشد  هنافـسءاتم  اما  تسا  مالـسا  مهم  رایـسب  عئارش 
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نوئش همه  اب  تسا  تسایس  نید  مالسا  يرآ  دنک . ) رامعتسا  يا  هیامرس  نینچ  نتشاد  اب  ار  ناناملسم  تسناوتو   ) تشاد هگن  ربخیب  لفاغ و 
ینـشور یبوخب و  دنکب  مالـسا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  یتموکح و  ماکحا  رد  یتقد  نیرتمک  هک  یـسک  يارب  انعم  نیا  تسایس و 

مه تسا و  لهاج  مالـسا  فراـعم  هب  تبـسن  مه  تسا  تسایـس  زا  يادـج  مالـسا  نید  دـنک  یم  لاـیخ  هک  یـسک  سپ  ددرگ ، یم  رهاـظ 
هک يروط  هب  دـنک  داریا  راهنلا -  فصن  رهظ -  لبق  ار  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  دـناوت  یم  هعمج  ماـما  هلءاسم 10 -  دـناد .  یمن  ار  تسایس 

هلءاسم دنک .  داریا  ار  نآ  رهظ  ماگنه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  یلو  دسرب  راهنلا  فصن  هب  دیشروخ  هبطخ  ود  ندش  مامت  زا  دعب 
تسا و لـطاب  ار  هبطخود  سپـس  دـناوخب و  ار  هعمج  زاـمن  لوا  رگا  سپ  دوـش  داریا  هعمج  زاـمن  زا  لـبق  هبطخ  ود  هک  تسا  بـجاو   - 11
رد نیا  هتبلا  دـشابن  بجاو  هبطخ  ود  هداعا  ارهاظ  دـناوخب و  ار  زاـمن  هراـبود  هبطخ  ود  نآ  زا  دـعب  دـشاب  هدـنامیقاب  تقو  رگا  دـیاب  راـچانب 

دیوگب یسک  رگا  دروآ و  یم  اه  هبطخ  زا  دعب  ار  زامن  تروص  نیا  رد  هک  هدرک  نینچ  اوهس  ای  هدوب و  هلئسمب  لهاج  ای  هک  تسا  یتروص 
بیطخ هلءاسم 12 -  تسین  هجو  یب  شراتفگ  تسین  بجاو  مه  زامن  هداعا  تشاد )  مدـقم  ار  وهـس  ای  لهج  يور  زا  هک   ) تروص نیا  رد 

رگید يدرف  ماما و  يدرف  هکنیا  هن   ) دـشاب رفنکی  ماما  بیطخ و  هک  تسا  بجاو  دـشاب و  هداتـسیا  اه  هبطخ  داریا  لاح  رد  هک  تسا  بجاو 
دوش یم  مدرم  ماما  زین  صخش  نامه  دنک و  یم  داریا  رگید  صخش  دنک  داریا  هداتسیا  ار  اه  هظعوم  دناوتن  بیطخ  رگا  سپ  دوش ) بیطخ 
رگا هلب  دوش .  یم  لدـبم  رهظ  زامن  هب  هفیظو  ارهاظ  دـیامن  هبطخ  داریا  دـناوتب  هک  دـشابن  یـسک  مایق  زا  زجاع  صخـش  نامه  زا  ریغ  رگا  و 

دـنک و یم  داریا  هتـسشن  ار  اه  هبطخ  مایق  زا  زجاع  بیطخ  نامه  ریزگان  يرییخت  هن  دـشاب  ینییعت  بوجو  هعمج  زامن  هرابرد  يوتف  هچنانچ 
 . دنیـشنب يا  هظحل  هبطخ  ود  نیب  هک  تسا  بجاو  بیطخ  رب  دنناوخب و  مه  ار  رهظ  هعمج  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
دح هک  يرفن  راـهچ  همه  هک  يروط  هب  دـنک  داریا  دـنلب  يادـصب  ار  اـه  هبطخ  تسا  بجاو  يوقا  میئوگن  رگا  طاـیتحا  رباـنب  هلءاسم 13 - 
نآ تسین  زئاج  هکلب  دشابن و  زئاج  اه  هبطخ  ندناوخ  هتـسهآ  ارهاظ  هکلب  دنونـشب  ار  وا  نانخـس  تسا  هعمج  ناراذگزامن  ددـع  رد  باصن 

دنلب ردق  نآ  ار  دوخ  يادص  هک  تسا  نآ  راوازـس  دـنک و  داریا  هتـسهآ  تسا  يوقتب  شرافـس  ظعو و  رب  لمتـشم  هک  اه  هبطخ  زا  تمـسق 
دنک داریا  وگ  دنلب  اب  تسا  رایسب  تیعمج  رگا  ای  تسا و  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نیا  هکلب  رفن  راهچ  نآ  اهنت  هن  دنونشب  راضح  همه  هک  دنک 

ندرک شوگ  هلءاسم 14 -  دـننک .  هدافتـسا  دزاس  یم  ناـشنرطاخ  هک  یمهم  لـئاسم  وا و  بیهرت  بیغرت و  وا و  ظـعاوم  زا  مدرم  همه  اـت 
نآ يوقا  هک  دـنچره  تسا  هبطخ  نیب  رد  ندرکن  تبحـص  توکـس و  طاـیتحا  هکلب  تسا  بجاو  هکلب  طاـیتحا  قباـطم  اـه  هبطخ  هب  مدرم 

ماما دمهفن  هصالخ  دسرن و  شـشوگب  ماما  يادـص  هک  دوش  نآ  ثعاب  نتفگ  نخـس  هک  یتروص  رد  هلب  تسا .  هورکم  راک  نیا  هک  تسا 
يدح زا  دننیـشنب و  ماما  يوربور  هبطخ  داریا  لاح  رد  نیعمتـسم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  مزال  نآ  كرت  دیوگ  یم  هچ 
ثبخ ثدح و  زا  هبطخ  داریا  لاح  رد  هک  ماما  رب  تسا  بجاو  دـنادرگن و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  دوخ  يور  تسا  زئاج  زامن  رد  هک 

نآ طایتحا  هب  رت  کیدزن  رتهب و  زین  و  نیعمتسم .  رب  نینچمه  دشاب و  هتـشاد  ءوضو  مه  دشاب و  كاپ  شـسابل  ندب و  مه  ینعی  دشاب  رهاظ 
نتفگ نخس  زامن  رد  ندش  لخاد  زا  لبق  هبطخ و  ود  زا  دعب  اما  دشابن و  هبطخ  هب  طوبرم  هک  یلومعم  ياه  فرح  هبطخ  نیب  ماما  هک  تسا 

حیصف و یتارابع  اب  ار  دوخ  نانخـس  دسانـشب و  ار  لاوحا  تایـضتقم  ینعی  دشاب  غیلب  یـصخش  بیطخ  هک  تسا  نآ  راوازـس  درادن و  یبیع 
اصوصخم دنملاع و  راطقا  رد  هک  دالب  ریاس  ناناملسم  رب  هک  یلاوحا  عاضواب و  دیامن و  ادا  ار  سونءامان  تالمج  ظافلا و  زا  یلاخ  اویش و 

هعمج ماما  هک  تسا  نآ  راوازس  زین  و  دشاب .  ملاع  نیملسم  مالسا و  حلاصم  هب  انشآ و  درذگ  یم  وا  فارطا  ياهرهش  رد  نکاس  ناناملسم 
تایـضتقم بسحرب  لطاب  لاطبا  قح و  راهظا  رد  دـشاب و  هتـشادن  یئاورپ  یکاب و  نارگتمالم  تمـالم  زا  ادـخ  هار  رد  دـشاب  عاجـش  يدرم 

هتـشاد تبظاوم  اهزامن  تاقوا  هب  تبـسن  الثم  دـیامن  تیاعر  ار  تسا  رث  ؤم  شمالک  ریثءات  رد  هک  يروما  دـشاب و  حیرـص  ناـکم  ناـمز و 
دراد مدرم  يارب  هک  یبیهرت  بیغرت و  ظعاوم و  اب  یگدنزرد  شراتفر  هکنیا  دشاب و  هتـشاد  ار  نانآ  يامیـس  ادخ و  ءایلوا  ناحلاص و  دشاب 
دایز دـننام  دزیهرپب  دوش  یم  شمالک  ندـش  رثا  یب  وا و  یکبـس  نهو و  هیام  هک  يراـتفر  راـتفگ و  زا  تسا  راوازـس  زین  و  دـشاب .  قباـطم 

تسایر بسح  ایند و  بح  زا  ضارعا  باب  زا  یلاعت و  يادخ  ياضر  رطاخب  ار  اهنیا  همه  هدیافیب و  نانخس  اهراک و  حازم و  ندز و  فرح 
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يریثءات ناگدنونـش  لد  رد  وا  مالک  ارهق  دشاب  نینچ  یبیطخ  رگا  تسا و  اهاطخ  همه  ءاشنم  هشیر و  تسایر  ایند و  بح  هک  دنک  تاعارم 
ای ینمی و  یئادر  دراذـگب و  همامع  هبطخ  داریا  يارب  ناتـسمز  هچ  ناتـسبات و  هچ  تقو  همه  تسا -  بحتـسم  بیطخ  يارب  و  دراد .  میظع 

وربور مدرم  اب  تنیکـس  راقو و  اب  دزاس و  رطعم  ار  دوخ  دـنک و  نت  رد  ار  شا  هماج  نیرت  فیظن  دـیارایب و  ار  دوخ  رهاظ  دـشوپب و  یندـع 
يور وا  زا  دننیشنب و  وا  يوربور  زاین  مدرم  دنک  مدرم  فرطب  ار  دوخ  يور  دنک و  مالس  مدرم  هب  تفرگ  رارق  ربنم  رد  هک  یـضحمب  دوش و 

 . دوش غراف  ناذا  زا  نذ  ؤم  ات  دنیـشنب  هبطخ  داریا  زا  لبق  دـنک و  هیکت  يریـشمش  ای  اصع و  ای  نامک و  هب  تسا  بحتـسم  زین  دـننادرگنرب و 
زا رتمک  رد  هعمج  زامن  ود  رگا  لاح  دشابن  ( 6  ) لیم هس  زا  رتمک  دیاب  هعمج  زامن  ود  نیب  هلصاف  میتفگ  هک  تشذگ  قباس  رد  هلءاسم 15 - 

لیکـشت يرگید  زا  لبق  ود  نآ  زا  یکی  رگا  تسا و  لطاب  زامن  ود  ره  دشاب  هظحل  کی  رد  ود  ره  داقعنا  رگا  دوش  هماقا  هلـصاف  رادقم  نیا 
دنشاب و هتشادن  ای  هدش  لیکشت  يا  هعمج  هطقن  نالف  رد  لبق  يا  هظحل  هک  دنشاب  هتـشاد  عالطا  نآ  رد  ناگدننک  تکرـش  تسا  لطاب  هدش 

ياج رد  دعب  يا  هظحل  هک  دننادب  ناگدننک  تکرـش  هکنیا  نیب  تسین  قرف  تسا  حیحـص  هدش و  لیکـشت  لبق  يا  هظحل  هک  مه  يا  هعمج 
نیاربانب هبطخ .  ندش  عورش  رتولج  هن  تسا  زامن  ندش  زاغآ  رتولج  ندش  لیکشت  رتولج  تحص  رد  نازیم  هن و  ای  دوش  یم  لیکـشت  رگید 

لطاب هدـش  عورـش  رت  بقع  شزامن  هک  نآ  دوش  زاغآ  رتولج  شزاـمن  رگید  هعمج  دوش و  زاـغآ  رتولج  شا  هبطخ  هعمج  ود  زا  یکی  رگا 
دـشاب لـیام  هس  زا  رتمک  شا  هلـصاف  هک  رگید  یلحم  رد  هک  دوش  قیقحت  هعمج  هماـقا  زا  لـبق  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلءاـسم 16 -  تسا . 

زا عالطا  نتشادن  اب  هعمج  داقعنا  تسا  زئاج  حیحص و  هک  دنچ  ره  هن  ای  دوش  یم  لیکـشت  نآ  نراقم  ای  هعمج و  نیا  زا  لبق  يرگید  هعمج 
هـس زا  رتمک  رد  دننادب  هک  مه  یتروص  رد  یتح  هعمج  زامن  داقعنا  تسا  زئاج  رهاظ  هکلب  نآ  زا  رتولج  ای  نراقم و  رگید  يا  هعمج  داقعنا 

زا دعب  نارازگزامن  رگا  هلءاسم 17 -  دوش .  یم  زاغآ  نیا  زا  رتولج  ای  نراقم و  هعمج  نیا  هک  دننادن  یلو  تسا  دـقعنم  يا  هعمج  زین  لیم 
رد دنشاب  هتشاد  کش  هعمج  ود  ره  هدش و  دقعنم  زاجم  رادقم  زا  رتمک  يا  هلـصاف  رد  رگید  يا  هعمج  هکنیا  هب  دننک  ادیپ  نیقی  ندش  مامت 
هک دنچره  رهظ  هن  هعمج و  هداعا  هن  تسین  بجاو  کی  چیه  رب  زامن  هداعا  ارهاظ  نآ  زا  دعب  ای  دنا و  هدرک  زاغآ  رگید  هعمج  زا  لبق  هکنیا 

موس يا  هعمج  دنهاوخب  دـنا  هتـشادن  تکرـش  هعمج  ود  زا  کی  چـیه  رد  هک  يرگید  تیعمج  رگا  تسا و  طایتحا  اب  قباطم  هداعا  بوجو 
تـسین زئاج  ود  نآ  زا  یکی  تحـص  لامتحا  اب  دـننک و  زارحا  هدوب  هدـش  دـقعنم  البق  هک  ار  هعمج  ود  ره  ندوب  لطاب  دـیاب  دـنزاس  دـقعنم 

 . دنزاس دقعنم  رگید  يا  هعمج 

تسا بجاو  نانآ  رب  هعمج  زامن  هک  یناسک  رد  راتفگ 

موس دشاب .  نادرم  سنج  زا  هکنیا  مود  دشاب .  هدیسر  فیلکت  دحب  هکنیا  لوا  تسه :  طرش  دنچ  هعمج  زامن  ندش  بجاو  رد  هلءاسم 1 - 
هکنیا مشـش  تسین .  بجاو  راـمیب  اـنیبان و  دارفا  رب  هک  يراـمیب  يروک و  زا  یتمالـس  مجنپ  ندوـب .  رـضح  رد  مراـهچ  دـشاب .  دازآ  هکنیا 

فیلکت دـحب  هک  یـسک  رب  نیاربانب  دـشابن .  هلـصاف  خـسرف  ود  زا  شیب  هعمج  هماقا  لحم  نیب  وا و  نیب  هکنیا  متفه  دـشابن .  توترف  درمریپ 
هعمج زامن  هب  نتفر  دراد  هلصاف  خسرف  ود  زا  شیب  هعمج  زامن  ات  هک  یسک  توترف و  ریپ  رامیب و  انیبان و  رفاسم و  درم و  نز و  رب  هدیسرن و 

ای دـننک و  تکرـش  هعمج  زاـمن  رد  یتحارب  دـنناوتب  هکنیا  دـنک  یمن  یقرف  تسین  بجاو  هفئاـط  تفه  نیارب  میتـفگ  هکنیا  تسین و  بجاو 
هعمج زاـمن  رد  هناـبلطواد  اـی  قاـفتا و  باـب  زا  رگا  هفئاـط  تفه  نیا  همه  هلءاـسم 2 -  دـشاب .  یجرح  راوشد و  ناـشندرک  تکرـش  هکنیا 
زامن تسین  مزال  رگید  ینعی  تسه  زین  رهظ  زامن  زا  يزجم  تسا و  حیحـص  ناشزامن  دومن  لمحت  ار  تکرـش  تمحز  ای  دندرک و  تکرش 
زامن رد  روضح  نآ  لاثما  یئاپ و  یب  ای  دیدش و  يامرـس  یگدنراب و  نوچ  یعناوم  رطاخب  هک  یفئاوط  همه  نینچمه  دنناوخب و  زین  ار  رهظ 
زامن رد  دـننک و  لمحت  ار  اهیراوشد  نآ  رگا  دنتـسه  هعمج  زامن  كرت  رد  زاجم  اعرـش  تهجنیدـب  تسا  راوشد  یجرح و  ناـشیارب  هعمج 
حیحص كدوک  زا  یلو  تسین  حیحص  تسا  نونج  راچد  هک  یـسک  زا  هلب  تسا .  رهظ  زا  يزجم  حیحـص و  ناشزامن  دنوش  رـضاح  هعمج 
دناوت یمن  كدوک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ماما  رفن  کی  غلاـب و  رفن  هس  ـالثم  دـنک  لـیمکت  ار  باـصن  ددـع  دـناوت  یمن  كدوک  اـما  تسا و 
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 - هلءاسم 3 دوش .  یمن  دـقعنم  دنـشاب ) مومءام  نارگید  ماما و  یکی  هک   ) یئاهنتب ناکدوک  اـب  هعمج  زاـمن  نینچمه  دـشاب و  ناـنآ  یمجنپ 
یعمج رگا  نکل  تسه  وا  رهظ  زامن  زا  یفاکو  دوش  یم  دقعنم  وا  زا  هعمج  زامن  دوش و  رـضاح  هعمج  زامن  رد  هک  تسا  زئاج  رفاسم  يارب 

یمن دقعنم  نانآ  زا  دنهد  لیکـشت  هعمج  زامن  دنتـسین ) رفاسم  هکیناسک  ینعی   ) نیرـضاح تیعبت  نودب  دوخ و  يارب  دـنهاوخب  نیرفاسم  زا 
لیمکت هک  رفاسم  تسین  زئاج  دنیامن و  هعمج  هماقا  دنناوت  یم  دنـشاب  هدرک  زور  هد  هماقا  دصق  رگا  دنناوخب و  رهظ  زامن  تسا  بجاو  دوش 

دـش لخاد  رگا  دوش و  هعمج  زامن  رد  لخاد  تسا  زئاج  نز  يارب  هلءاسم 4 -  دشاب .  هعمج  زامن  رد  جنپ )  ددع  ینعی   ) باصن دح  هدـننک 
راهچ ماما و  یکی  دنشاب  هدرک  تکرش  زامن  نآ  رد  درم  رفن  جنپ  وا  ریغ  هک  یطرشب  تسه  زین  شرهظ  زامن  زا  یفاک  تسا و  حیحـص  وا  زا 

هب اهنت  داقعنا  هصالخ  تسین و  زئاج  دـشاب  رفن  جـنپ  هلمج  زا  نز  ای  دـنهد و  لیکـشت  دـنناوت  یم  یئاهنت  هب  نانز  هکنیا  اـما  و  مومءاـم .  رفن 
ءارق و مدرم  رب  تسا  بجاو  اهناتسرهش  اهرهش و  مدرم  رب  هک  روطنامه  هعمج  زامن  هلءاسم 5 -  نانز .  هن  دریذپ  یم  تروص  نادرم  هلیسو 

بجاو دـشاب  ناشنطو  لحم  نآ  هک  یتروص  رد  ارحـص  نانیـشنرداچ  رب  یتح  تسا و  بجاو  دـشاب  عمج  طئارـش  هک  یتروص  رد  تابـصق 
هعمج ماما  ار  وا  تسین  زئاج  نکل  تسا  زئاج  دادـن  یحیجرت  شندوب  نز  ای  بناج و  هک  لکـشم  ياثنخ  زا  هعمج  زامن  هلءاسم 6 -  تسا . 

دوش یمن  دقعنم  هعمج  زامن  دشاب  لکشم  ياثنخ  کی  درم و  رفن  هس  ماما  زا  ریغ  رگا  سپ  دنروآ  باسحب  رفن  جنپ  زا  یکی  ای  دنهد و  رارق 
 . دنناوخب رهظ  زامن  تسا  بجاو  و 

هعمج زامن  تقو  رد  راتفگ 

دیـسر هطقن  نیا  هب  قفا  رد  دیـشروخ  هکنیمه  هک  تسا  نآ  لاوز  راهنلا و  فصن  هب  دیـشروخ  ندیـسر  هعمج  زامن  تقو  ءادتبا  هلءاسم 1 - 
اما و  تسا .  حیحص  دیامن  زامن  رد  عورـش  هدرک  داریا  ار  اه  هبطخ  هظحل  نیا  زا  لبق  هعمج  ماما  رگا  نیا  رب  انب  دوش  یم  بجاو  هعمج  زامن 
زا هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  لاکـشا  فالتخا و  دروم  دـناوخ  هعمج  زامن  دوش  یمن  رگید  نآ  زا  دـعب  هک  نآ  تقو  رخآ 

تـسین دیعب  هک  دـنچره  دـنک  باختنا  ار  رهظ  زامن  فلکم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  داتفا  رگا  دـتفین و  ریخءات  رهظ  یفرع  لئاوا 
ار اه  هبطخ  تسا  زئاج  هعمج  ماما  يارب  دشاب .  هتشاد  دادتما  مدرم  زا  فراعتم  تماق  هیاس  زا  مدق  ود  رادقمب  هیاس  ندش  هفاضا  ات  نآ  تقو 

تروص نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ینییعت  یبوجو  هعمج  زامن  هک  تسا  یـضرف  رد  نیا  هتبلا  دوش  توف  هعمج  تقو  هک  دـهد  لوط  ردـق  نآ 
دناوخب ار  رهظ  زامن  دیاب  اهنت  هکلب  هدرکن  یهانگ  دشاب  هتـشاد  يرییخت  بوجو  رگا  دناوخب و  رهظ  زامن  دیاب  هدرک و  هانگ  دنک  نینچ  رگا 

مامت نآ  تقو  زامن  نیب  رد  دندش و  هعمج  زامن  رد  لخاد  نارازگزامن  رگا  هلءاسم 2 -  درادن .  ءاضق  هدش  توف  شتقو  رگا  هعمج  زامن  و 
مه هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  لطاب  هنرگ  تسا و  حیحـص  دشاب  هدش  عقاو  تقو  رد  نآ  زا  تعکر  کی  هک  یتروص  رد  دش 

کی زا  شیب  هک  ینامز  ات  دنـشاب  هتخادـنا  ریخءاـت  ار  نآ  ادـمع  رگا  دـنناوخب و  ار  رهظ  زاـمن  مه  دـننک و  ماـمت  هعمج  ناونعب  ار  زاـمن  نآ 
ار نآ  رگا  تسا و  حیحـص  ناشزامن  دـنا و  هدرک  هانگ  مینادـب  ینییعت  بجاو  ار  هعمج  زاـمن  رگا  دوش  یمن  عقاو  تقو  رد  زاـمن  زا  تعکر 

لوا ضرف  رد  دیاب  هکلب  دننک  باختنا  ار  رهظ  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  تروص  نیا  رد  تسا  نیمه  مه  يوقا  هک  مینادـب  يرییخت  بجاو 
زین هعمج  زا  دعب  رهش  ندروآ  اب  طایتحا  رییخت  هب  لوق  اب  هدوبن  راک  رد  يدمعت  هک  هدرک  كرد  تقو  رد  ار  تعکر  کی  هک  یئاج  ینعی  ) 

هدناوخ فیفح  تعکر  ود  هاتوک و  هبطخ  ود  زا  بجاو  لقا  هک  يرادقم  هعمج  زامن  تقو  زا  هک  دـنک  نیقی  رگا  هلءاسم 3 -  دوشن .  كرت 
رهظ زامن  دیاب  اهنت  هدنامن  یقاب  رادقم  نیا  هک  دنک  نیقی  رگا  رهظ و  زامن  ندناوخ  هعمج و  زامن  ندـناوخ  نیب  تسا  ریخم  تسا  یقاب  دوش 

هک دش  مولعم  زامن  زا  دعب  رگا  دناوخب و  هعمج  زامن  دناوت  یم  هن  ای  هدنامیقاب  تقو  رادقم  نیا  هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  اما  و  دـناوخب .  ار 
رد هکنیا  رد  دراد  کش  نکل  تسه  تقو  رادـقم  هچ  هک  دراد  نیقی  رگا  دـناوخب و  ار  رهظ  زامن  هدوبن  یقاب  تعکر  کـی  رادـقمب  تقو  زا 

تقو هک  دـش  موـلعم  زاـمن  زا  دـعب  رگا  دـنک  عورـش  دـناوت  یم  هن  اـی  دـناوخب  ار  شیاـه  هبطخ  هعمج و  زاـمن  دـناوت  یم  تقو  رادـقم  نیا 
لوا نامه  زا  یضرف  نینچ  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دناوخب و  مه  ار  رهظ  دیاب  هنرگ  تسا و  حیحـص  شزامن  هتـشاد  شیاجنگ 
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رگا هلءاسم 4 -  دوشن .  كرت  زین  تعکر  کی  يارب  تقو  يداشگ  ضرف  اـب  یلبق  ضرف  رد  طاـیتحا  نیا  هکلب  دـنک  باـختنا  ار  رهظ  زاـمن 
یـسک رفن  راهچ  نآ  ریغ  زامن  لوا  هبطخ  رد  دـناوخب و  ار  زامن  رفن -  راهچ  اب  ینعی  تسا -  ربتعم  هعمج  زامن  رد  هک  يددـعاب  هعمج  ماـما 

ار تعکر  کی  نآ  دنوش  قحلم  مود  تعکر  رد  یناسک  ای  یـسک و  دش  مامت  زامن  زا  تعکر  کی  هبطخ و  ود  هک  نآ  زا  دـعب  دوشن  قحلم 
زامن هب  ناوت  یم  هک  يا  هظحل  نیرخآ  تسا و  حیحـص  نانآ  هعمج  زامن  دـنناوخ و  یم  ناشدوخ  رگید  تعکر  کی  وا  دـنناوخ  یم  مامااب 
يارب تسا و  حیحص  هدشن  دنلب  عوکر  زا  زونه  ماما  هک  یلاح  رد  دورب  عوکرب  مومءام  رگا  سپ  تسا  مود  تعکر  عوکر  دش  قحلم  هعمج 

تفگ و ریبکت  فلکم  رگا  دـناوخب و  رهظ  تین  هب  یتعکر و  راهچ  ار  شزاـمن  هک  تسا  نآ  رتهب  دیـسرن  مود  عوکر  ربکا  هللا  هب  هک  یـسک 
رس ماما  دش  یم  مخ  عوکر  يارب  وا  هک  يا  هظحل  نامه  هک  نآ  ای  درک  كرد  عوکر  رد  ار  ماما  ایآ  هک  درک  کش  هاگ  نآ  تفر و  عوکرب 

حیحص هک  نآ  ای  دیوگب  ریبکت  دیاب  هرابود  رهظ  زامن  يارب  تسا و  لطاب  شزامن  ایآ  لاح  دوش  یم  عقاو  هعمج  شزامن  تشادرب  عوکر  زا 
هک تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لاکـشا  لحم  دنک ؟  مامت  رهظ  تین  هب  یتعکر و  راهچ  ار  زامن  هتخادرپ  هروس  دمح و  ندناوخب  دیاب  تسا و 

 . دناوخب هرابود  ار  رهظ  زامن  مه  نک و  مامت  رهظ  تین  هب  ار  نآ  مه 

عرف دنچ 

نیمومءام ماما و  نیب  زین  زامن  نیارد  ینعی  تسا  ربتعم  زین  هعمج  زاـمن  رد  تسا  ربتعم  هعمج  ریغ  تعاـمج  زاـمن  رد  هک  یطئارـش  همه   - 1
طئارـش نینچمه  دنـشابن و  رود  رگیدکی  زا  ماما و  زا  نیمومءام  دشاب و  دیابن  نیمومءام  هاگیاج  زا  رتدنلب  ماما  هاگیاج  دشاب و  دـیابن  لئاح 

 . تسا ربتعم  زین  هعمج  ماما  رد  تلادـع  یگداز و  لالح  نامیا و  لمع و  لیبق  زاو  تسا  ربتعم  تعاـمج  ماـما  رد  هک  مه  یطئارـش  رگید و 
 - 2 میـشاب .  ناشدوخ  لاثما  يارب  نآ  زاوجب  لئاق  هعمج  زاـمن  ریغ  رد  هک  دـنچره  تسین  حیحـص  هعمج  زاـمن  رد  ناـکدوک  تماـما و  هلب 

یـضعب دنیوگ و  یم  فظوم  ناذا  زا  دعب  بهذـم  رد  نیفلاخم  هک  تسا  یناذا  نیا  تسا و  مارح  تعدـب و  هعمج  زور  رد  مود  ناذا  نتفگ 
تقو و ناذازا  دعب  ناذا  نیموس  هکنیا  رابتعا  هب  ای  تسا و  زامن  هماقا  ناذا و  زا  راب  موس  هکنیا  رابتعا  هب  ای  لاح  دنا  هدـیمان  موس  ناذا  ار  نآ 
 . تسا رصع  ناذا  ریغ  نآ  زا  روظنم  ارهاظ  تسا و  ناذا  نیموس  رهظ  ناذا  حبـص و  ناذا  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ای  تسا و  زامن  ناذا 

هعمج زامن  بوجو  نوچ  دوش  یمن  مارح  تالماعم  ریاس  شورف و  دـیرخ و  دـش  هداد  هعمج  زاـمن  ناذا  هک  نآ  زا  دـعب  هعمج  زور  رد   - 3
هک یتعکر  رد  دـناوتن  اج  یگنت  تیعمج و  ماحدزا  رطاخب  مومءام  هک  یتروص  رد   - 4 تسا .  يرییخت  هکلب  تسین  ینییعت  راـصعا  نیا  رد 

يارب ماما  نتفر  عوکر  زا  لبق  دزیخرب و  هدرک و  هدجـس  ماما  زا  دـعب  دـناوتب  هچناـنچ  رگا  دـنک  هدجـس  هدرک  كرد  نآ  عوکر  رد  ار  ماـما 
رد ار  ماما  دیسرن  ماماب  عوکر  رد  رگا  تسا و  حیحص  شا  هعمج  زامن  دنک و  نینچ  دناسرب و  ماماب  ار  دوخ  عوکر  نآ  رد  ای  مود و  تعکر 
ود دوب  هدرک  كرد  ار  لوا  تعکر  عوکر  هدجس و  ود  رد  ماما  تعباتم  هب  دنک  ءافتکا  هکلب  درواین ) ار  عوکر  نیا  و  دنکن (  تعباتم  عوکر 

زامن دناوخ و  یم  شدوخرگید  تعکر  کی  سپـس  دروایب و  شدوخ  لوا  تعکر  تبـسن  هب  زین  دنک  یم  كرد  هک  ار  مود  تعکر  هدجس 
ار هدجـس  ود  نآ  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـشاب .  هدروآ  مود  تعکر  تین  هب  ار  مود  تعکر  هدجـس  ود  رگا  تسا و  حیحـص  مامت و  شا  هعمج 

حیحـص شزامن  دـناوخ و  یم  شدوخ  ار  شمود  تعکر  دزیخ  یمرب  هدروآ  لوا  تعکر  ین  هب  هدجـس  ود  اددـجم  دروآ و  یمن  باـسحب 
ار هدجـس  ود  رگا  هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  تسا  لطاب  شزامن  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  هدـش .  دراو  يوتف  نیا  قبط  رب  مه  یتیاور  تسا 

شمود تعکر  دزیخرب و  لوا  ضرف  ریظن  هک  دشاب  نیا  شا  هفیظو  دشاب و  هتـشادن  بیع  هدروآ  مود  تعکر  تین  هب  لهج  ای  تلفغ  رطاخب 
ود لوا  تعکر  يارب  درواین و  باسح  هب  ار  هدجس  ود  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسین و  لاکشا  زا  یلاخ  هلئسم  لاح  رهب  دناوخب و  شدوخ  ار 

تیعبت ناونعب  هک  مه  یتروصرد  دنک  لمع  ار  طایتحا  نیمه  دناوخب و  ار  رهظ  زامن  اددجم  زامن  ندرک  مامت  زا  دعب  دروایب و  رگید  هدجس 
بحتـسم حبـص و  زامن  لثم  تسا  تعکر  ود  هعمج  زامن   - 5 شدوخ .  مود  تعکر  هدجـس  ناونعب  هن  دـشاب  هدروآ  ار  هدجـس  ود  ماما  زا 

دوش تئارق  نآ  مود  تعکر  رد  نیقفانم  هروس  لوا و  تعکر  رد  هعمج  هروس  تسا  بحتسم  دوش و  هدناوخ  رهجب  نآ  هروس  دمح و  تسا 
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عجار ماکحا  زا  یـضعب  ام  عوکر و  زا  دـعب  مود  تعکر  رد  مود  عوکر و  زا  لبق  لوا  تعکر  رد  یکی  تسه  تونق  ود  هعمج  زاـمن  رد  و  . 
اهنیا ریغ  وهـس و  کش و  للخ و  عطاوق و  عناوم و  طئارـش و  رد  هعمج  زامن  ماـکحا  میدروآ ،  نآ  ریغ  تئارق و  ثحاـبم  رد  ار  زاـمن  نیاـب 

 . تشذگ زامن  باتک  تراهط و  باتکرد  هک  تسا  یماکحا  نامه 

نابرق دیع  رطف و  دیع  زامن 

نامزرد یلو  دوش  یم  بجاو  طئارـش  رئاس  ترـضح و  نآ  ندوب و  هیلا  طوسبم  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ماما  روضح  لاـح  رد  زاـمن  ود  نیا 
دیما ءاجر و  دـصقب  تعاـمجب و  ار  نآ  رگا  هتبلا  دوشن  هدـناوخ  تعاـمجب  یناـمز  نینچ  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  تسا و  بحتـسم  تبیغ 
ءاضق دوش  توف  رگا  تسا و  رهظ  ماگنه  ات  دیشروخ  عولط  زا  زامن  ود  نیا  تقو  درادن و  بیع  دنروایب  یهلا  روتسد  ماجنا  دصقب  هن  باوث 

لوا تعکر  رد  هک  تسا  نآ  رتـهب  دوش و  یم  هدـناوخ  هروس  دـمح و  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  کـی  ره  زاـمن  ود  نیا  درادـن و 
ندناوخ زا  دعب  دوش  هدناوخ  سمش  هروس  مود  تعکر  رد  یلعا و  هروس  لوا  تعکر  رد  ای  هیشاغ و  هروس  مود  تعکر  رد  سمش و  هروس 

ریبکت ره  زا  دعب  ریبکت و  راهچ  هروس  زا  دعب  مود  تعکر  رد  دریگ و  یم  تونق  ریبکت  زا  دـعب  هتفگ و  ریبکت  راب  جـنپ  لوا  تعکررد  هروس 
ندـناوخ زامن  ود  نیا  تونق  رد  تسه  هک  يزیچ  اهزامن  ریاس  تونق  دـننام  تسا  یفاک  یئاعد  رکذ و  ره  نآ  تونق  رد  دروآ و  یم  یتونق 

لها همظعلا و  ایربکلا و  لها  مهللا  تسا ( :  نیا  فورعم  ياعد  نآ  تسبوخ و  هکلب  درادن  یلاکشا  باوث  دیما  هب  هدش  فورعم  هک  یئاعد 
هللا یلـص  دمحل  ادیع و  نیملـسملل  هتلعج  يذلا  مویلا  اذه  قحب  کلاسا  ةرفغملا  يوقتلا و  لها  ۀمحرلا و  وفعلا و  لها  توربجلا و  دوجلا و 

دمحم و لآ  ادمحم و  هیف  تلخدا  ریخ  لک  یف  ینلخدت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  ادیزم  ۀمارک و  افرش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و 
كداـبع هب  کـلءاس  اـم  ریخ  کـلءاسا  ینا  مهللا  مهیلع  هیلع و  کتاولـص  دـمحم  لآ  ادـمحم و  هنم  تجرخا  ءوـس  لـک  نم  ینجرخت  نا 

لها توربج و  دوج و  لها  یتمظع و  ءایربک و  لها  هک  یئادخ  يا  اهلا  راب  نوصلخملا . )  كدابع  هنم  ذاعتسا  امم  کب  ذوعا  نوحلاصلا و 
هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم  يارب  دیع و  ناناملـسم  يارب  ار  نآ  وت  هک  يزور  نیا  قحب  وت  زا  نم  یـشزرمآ ،  يوقت و  لها  یتمحر و  وفع و 

ارم سپـس  یتـسرف و  دورد  وا  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  رب  تسخن  هک  مهاوـخ  یم  يداد  رارق  دـیزم  تمارک و  فرـش و  هریخذ و 
هللا یلـص  دمحم  هک  يدـب  یتشز و  ره  زا  ارم  يدرکلخاد و  ریخ  نآ  رد  ار  وا  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ینک  يریخ  رد  لخاد 

تحلاص ناگدـنب  هک  منک  یم  تساوخرد  ار  یتساوخرد  نیرتهب  وت  زا  نم  اهلاراب  يزاس .  جراخ  يا  هتخاـس  جراـخ  ار  وا  لآ  هلآو و  هیلع 
هب زامن -  نیا  رگا  و  مرب .  یم  هانپ  وتب  دـندرب  هاـنپوتب  نآ  زا  وت  صلخم  ناگدـنب  هک  یتشز  ـالب و  ره  زا  دـندومن و  تساوخرد  وت  زا  ار  نآ 

داریا هک  تسا  زئاج  تبیغ  نامز  رد  دنک و  یم  داریا  هبطخ  ود  باوث  دیما  هب  زامن  زا  دعب  تعامج  ماما  دش  هدناوخ  تعامجب  باوث -  دیما 
نتفگ لاح  رد  يدارف و  رد  هچ  تعامج و  رد  هچ  دنناوخب  دنلب  يادـصب  ار  نآ  هک  تسا  بحتـسم  زامن  ود  نیا  رد  دوش .  كرت  هبطخ  ود 

هورکم تسین و  اج  نآ  رد  یبابحتسا  روتـسد  نیا  هک  هکم  رد  رگم  دنناوخب  ارحـص  رد  ار  نآ  تسا  بحتـسم  دننک و  دنلب  ار  اهتـسد  ریبکت 
دمح زجب  تعامج  ماما  تعامج  ياهزاین  همه  دننام  نابرق  دیع  رطف و  دـیع  زامن  رد  هلءاسم 1 -  دنناوخب .  فقـس  ریز  رد  ار  نآ  هک  تسا 

هلءاسم دنیوگ .  یم  ار  اه  ینتفگ  اهرکذ و  هیقب  دنعونمه و  تئارق  زا  اهنت  نیمومءام  ینعی  دنک  یمن  لمحت  نیمومءام  زا  ار  يزیچ  هروس  و 
دراذگ یم  رتمک  رب  ار  انب  هتفرن  عوکر  هب  ینعی  هتـشذگن  لحم  زا  زونه  هک  یتروص  رد  دنک  کش  اه  تونق  ای  اهریبکت و  ددع  رد  رگا   - 2

ءاجر تین  هب  ار  وهـس  هدجـس  هک  تسا  نآ  طایتحا  دهد  ماجنا  دوش  یم  ثعاب  ار  وهـس  هدجـس  هک  یلمع  دـیع  زامن  رد  رگا  هلءاسم 3 -  . 
زین هدش  شومارف  هدجس  دهشت و  ءاضق  رد  تسین و  توق  زا  یلاخ  زامن  دوخ  ندوب  بحتـسم  ضرف  رد  نآ  ندوبن  بجاو  هکنیا  وگ  دروایب 

 ( . ةولصلا دیوگب ( : راب  هس  هماقا  ناذا و  ياجب  تسا  بحتسم  هلب  تسین ،  هماقا  ناذا و  دیع  زامن  رد  هلءاسم 4 -  تسا .  نیمه  مکح 

یبحتسم ياهزامن  زا  یضعب 
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مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  زامن  تسا  فورعم  ياهزامن  زا  ینس  هعیش و  نیب  دراد و  دک  ؤم  یبابحتـسا  هک  یبحتـسم  ياهزامن  زا  یکی 
تمارک تبحم و  هلیسو  نیا  اب  ات  درک  اطع  تشگ  یمرب  هشبح  رفس  زا  هک  یماگنه  يو  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا 

رد رفعج  هک  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درادـب .  راهظا  ار  وا  هب  تبـسن  دوخ 
ایآ منک ؟  ءادها  وتب  یندنام  يراگدای  یهاوخیم  مهدـب ؟  وتب  يا  هیطع  یهاوخ  یم  دومرف : واب  تشگ  یمرب  هشبح  رفـس  زا  ربیخ  حـتف  زور 
منک یم  اطع  يزیچ  وتب  نم  دومرف : ترـضح  هللا  لوسر  ای  هلب  تشاد  هضرع  رفعج  مهد .  صاـصتخا  صوصخم  یئاـطعب  ار  وت  یهاوخ  یم 
یهد ماـجنا  ار  نآ  ناـیم  رد  زور  کـی  رگا  تسا و  رتـهب  تیارب  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  همه  زا  یهد  ماـجنا  ار  نآ  هزور  هـمه  رگا  هـک 

ار وت  یلاعتیادـخ  يروآ  ياجب  ار  نآ  رابکی  لاس  ره  ای  هام و  ره  اـی  هعمج و  ره  رگا  دزرمآ و  یم  زور  ود  نآ  نیب  رد  ار  وت  یلاـعت  يادـخ 
تـسا زئاج  تسا و  هعمج  حبـص  رد  باتفآ  ندش  دـنلب  ماگنه  نآ  ماجنا  تقو  نیرتهب  و  دزرمآ .  یم  لاس  نآ  هام و  نآ  هتفه و  نآ  نیب  رد 
ناونعب مه  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  زامن  یلاعت  يادـخ  هدـمآ  ربخ  رد  هک  دـنک  باسح  دوخ  زور  ای  بش و  ياه  هلفان  ءزج  ار  نآ  فلکم  هک 

دناوت یم  دروایب  برغم  زامن  زا  دعب  ار  نآ  تساوخ  فلکم  رگا  الثم  وا ، ياه  هلفان  باسحب  مه  دـنک و  یم  باسح  وا  باسحب  رفعج  زامن 
رد هک  تسا  یتعکر  ود  زامن  ود  ینعی  تسا  مالـس  ود  اب  تعکر  راهچ  زامن  نیا  رفعج ؟  زامن  تیفیک  اما  و  دنک .  تین  برغم  هلفان  ناونعب 
هللا هللا و  الا  هلا  دـمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبـس  دـیوگ ( : یم  راب  هدزناپ  هروس  ندـش  مامت  زا  سپ  دـناوخ و  یم  ار  هروس  دـمح و  تعکر  ره 

رد هجیتن  رد  هک  دیوگ  یم  راب  هد  نآ  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  دـیوگ و  یم  راب  هد  عوکر  رد  ار  رکذ  نیا  دور و  یم  عوکرب  هاگ  نآ  ربکا )
رکذ نیمهب  دوجـس  عوکر و  رد  دـناوت  یم  ارهاظ  تسا و  هتفگ  ار  رکذ  نیا  راب  دصیـس  تعکر  راهچ  رد  راب و  جـنپ  داتفه و  تعکر  کـی 

عوکر و رکذ  هدومنن  ءاـفتکا  نآ  نتفگب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  نکل  دـیوگن  ار  دوجـس  عوکر و  صاـخ  رکذ  هدومن  ءاـفتکا 
و تلزلز )  اذا  هروس :  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  تسه  هک  يزیچ  هدـشن  دراو  یـصاخ  هروس  زاـمن  نیا  رد  دـیوگب و  زین  ار  دوجس 

هلءاسم دناوخب .  ار  دحا ) هللا  وه  لق  هروس (  راهچ  تعکر  رد  و  هللا )  رـصن  ءاج  اذا  موس (  تعکر  رد  و  تایداع )  هروس (  مود  تعکر  رد 
يرورض شتجاح  هک  یتروص  رد  تسا  زئاج  هکنانچمه  دیوگب  زامن  زا  دعب  تاحیبست  دشاب  هتـشاد  هلجع  هک  یتروص  رد  تسا  زئاج   - 1

هلءاسم 2 دناوخب .  شتجاح  ندمآ  رب  زا  دعب  ار  رگید  تعکر  ود  دروایب و  ار  یتعکر  ود  کی  هدومن  تمـسق  ود  ار  رفعج  زامن  لصا  دشاب 
دروآ و یم  ار  شئاضق  اـجنامه  رد  دـمآ  شداـیب  رگید  ياـهلحم  رد  رگا  دـنک  شومارف  شدوخ  ياـج  رد  ار  تاـحیبست  زا  یـضعب  رگا  - 

اجنامه رد  دمآ  شدایب  نآ  زا  نتشادربرس  زا  دعب  درک و  شومارف  ار  عوکر  تاحیبست  رگا  نیاربانب  دناوخ  یم  زین  ار  لحم  نامه  تاحیبست 
دماین شدایب  رگا  زامن و  رگید  لاوحا  رد  اهلحم و  رد  نینچمه  دناوخ و  یم  زین  ار  لحم  نآ  دوخ  حیبست  هدومن  ءاضق  ار  عوکر  حـیبست  هد 

بحتسم هلءاسم 3 -  دروایب .  باوث  دـیما  هب  ار  هدـش  شومارف  تاحیبست  هک  تسا  نآ  رت  کیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  دـش  غراـف  زاـمن  زا  اـت 
نم ال ای  هب  مرکت  دـجملاب و  فطعت  نم  ای  راقولا  زعلا و  سبل  نم  ای  دـیوگب ( : تاـحیبست  زا  دـعب  مراـهچ  تعکر  زا  مود  هدجـس  رد  تسا 

نم زعلا  دـق  اعمب  کلاسا  مرکلا  ةردـقلاذ و  ای  لضفلا  نملاذ و  ای  لوطلا  همعنلاذ و  ای  هملع  یـش ء  لک  یـصحا  نم  ای  هل  الا  حـیبستلا  یغبنی 
یب لعفت  نا  دمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  تاماتلا  کتاملک  یلعالا و  مظعالا  کمـساب  کباتک و  نم  ۀـمحرلا  یهتنم  کشرع و 

هک یسک  يا  هدرک ،  يراوگرزب  ینابرهم و  شتمظع  دجم و  اب  هک  یسک  يا  تسا ،  وا  نآ  زا  راقو  تزع و  هک  یـسک  يا  اذک ( . ) اذک و 
تنم و بحاص  يا  دوجو ، تمعن  بحاـص  يا  هدرمـش ،  رب  ار  يزیچ  ره  ددـع  وا  ملع  هک  یـسک  يا  تسین ،  وا  ریغ  يارب  راوازـس  حـیبست 
تیالعا و مظعا و  مساب  تباتک و  زا  تمحر  ياهتنم  تشرع و  تزع  زکرمب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  نم  مرک  تردق و  بحاص  يا  لضف ، 
نینچ و نم  اب  هلمج (  ياجب  ینک و  نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرفب و  دورد  وا  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  رب  هکنیا  تا  هماـن  تاـملک 

لضفم زا  سوواط  نب  دیس  یسوط و  خیش  هک  ار  یئاعد  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  تسا  بحتـسم  و  دنک .  رکذ  ار  دوخ  تجاح  ینک )  نانچ 
زامن زا  دعب  دناوخ و  یم  رفعج  زامن  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ  یم  رمع  نب  لضفم  دـناوخب .  دـنا  هدرک  تیاور  رمع  نب 
کی اب  زین  ار  نیا  هابرای )  هابرای  درک (  رارکت  سفن  رخآ  ات  ار  هملک  نیا  و  بر )  ای  برای  دناوخ ( .  ار  اعد  نیا  درک و  دـنلب  اعد  هب  تسد 
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کی و  یح )  ای  یح  ای  تفگ (  سفن  کـی  اـب  زین  ار  نیا  هللا )  اـی  هللا  اـی  دـناوخ (  سفن  کـی  اـب  زین  ار  نیا  بر )  بر  درک (  رارکت  سفن 
هـضرع هاگ  نآ  نیمحارلا )  محرا  ای  تفگ (  راب  تفه  و  نامحر )  اـی  ناـمحر  اـی  تفگ (  راـب  تفه  و  میحر )  اـی  میحر  اـی  تفگ (  سفن 

کئانث و ۀیاغ  غلبی  نم  کیلع و  ینثا  کحدمل و  ۀیاغ  كدجما و ال  کیلع و  ءانثلاب  قطنا  كدـمحم و  لوقلا  حـتتفا  ینا  مهللا  تشاد ( : 
کملحب نیبنذملا  یلع  اداوع  كدجمب  افوصوم  کلـضفب  احودمم  نکت  مل  نمز  يا  كدجم و  ۀفرعم  هنک  کتقیلخل  ینا  كدجم و  دـما 

لالجلاذ و نانملا  تنا  الا  هلا  اـی ال  کـمرکب  اداوع  کلـضفب  اداوج  كدوجب  اـفوطع  مهیلع  تنکف  کـتعاط  نع  کـضرا  ناکـس  فلخت 
میاشگ و یم  وت  يانث  هب  بل  میوگ  نخـس  وت  اب  متـساوخ  هکنیمه  منک و  یم  زاغآ  وت  دـمح  اـب  ار  دوخ  نخـس  نم  اـهلا  راـب  مارکـالا ( . ) 

یم تدیجمت  دسرب  وت  يانث  تیاهن  هب  هک  تسیک  اما  میوگ  یم  تیانث  تسین  دودحم  وت  حدـم  مناد  یم  هک  یلاح  رد  منک  یم  تدـیجمت 
اجک وت  دجم  هنک  نتخانـش  اجک و  وت  تردق  تسدـب  هدـمآ  دـیدپ  هدـیرفآ و  يرآ  دـبای .  تسد  وت  دـجم  زرم  دـح و  هک  تسیک  اما  منک 

يرابدرب میلح و  هکـسب  وت  مشاب )  نآ  رگزاغآ  مهاوخب  نم  ات  يدوبن (  تدـجم  هب  فوصوم  لـضفب و  حودـمم  یناـمز  هچ  رد  وت  اـهلاراب 
دنتفات و یم  رب  وت  تعاط  رس  زا  هراومه  تنیمز  نانکاس  يرآ  یتشگ .  یمرب  دنتشگ  یمرب  وت  زا  هک  تراکهنگ  ناگدنب  هب  امئاد  هراومه و 
هک ال یئادخ  يا  یتشگ .  یم  رب  ناشیوسب  دوخ  مرکب  يدرک و  یم  دوج  دوخ  لضفب  يدیزرویم و  تفوطع  نانآ  رب  دوخ  دوجب  لازیال  وت 

لضفم يا  دومرف : نمب  هاگ  نآ  یمارکا ) .  لالج و  بحاص  يراد  رامشیب  ياهتنم  قلخ  رب  هک  یئوت  تسا  یئاهنتب  وت  نءاش  قیال  وه  الا  هلا 
نآ هللا  ءاش  نا  یلاعتیادـخ  هک  هاوخب  ار  تتجاح  سپـس  نک و  اعد  اعد ، نیا  اب  ناوخب و  ار  زاـمن  نیا  یتشاد  یمهم  تجاـح  هک  ناـمز  ره 
هک تسا  بحتـسم  یتقو  زامن  نیا  ندـناوخ  تسا و  ناراب  بلط  زامن  رگید  یکی  تسا .  یمرگلد  هیام  اهنت  وا  هک  دروآ  یمرب  ار  تتجاـح 
قح ندادـن  ادـخ و  ياهتمعن  نارفک  ناهانگ و  عویـش  تهجب  دزروب  لخب  شناراب  نتخیر  زا  نامـسآ  درابن و  ناراب  دوش و  کـشخ  اـهرهن 

مکح تاـکز و  ندادـن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ندز و  گـنرین  مـلظ و  نزو و  لـیک و  رد  تناـیخ  یـشورف و  مـک  مدرم و 
ندمآ زا  دزیگنا و  یمرب  ار  راگدرورپ  طخـس  مشخ و  هک  یناهانگ  اهنیا ، ریظن  رگید  یناهانگ  هدرک و  لزان  ادـخ  هچ  نآ  فالخ  رب  ندرک 

تعامج هب  هک  تسا  تعکر  ود  دـیع  زامن  تیفیک  ریظن  نآ  تیفیک  و  تسا .  هدـمآ  تایاور  رد  هک  روطنامه  دـیامن  یم  يریگولج  ناراـب 
جنپ لوا  تعکر  هروس  دمح و  زا  دعب  ناراب  زامن  رد  درادن .  یلاکـشا  دشاب  بحتـسم  هکنیا  دیماب  زین  شندناوخ  يدارف  دوش و  یم  رازگرب 

تونق کی  ریبکت  ره  زا  دعب  ریبکت و  راهچ  هروسو  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  دریگ و  یم  تونق  ریبکت  ره  زا  دعب  دـیوگ و  یم  ریبکت  راب 
دـشاب ناراب  بلط  رب  لمتـشم  اهتونق  هک  تسا  نآ  رتهب  هتبلا  تسا  یفاک  دناوخب  هک  یئاعد  ره  ناراب  زامن  ياه  تونق  رد  دـهد و  یم  ماجنا 

دوخ ناراب  تمحرب و  ار  نامـسآ  ياهرد  دزاسب و  وا  مدرم  وا و  لماش  ار  شتمحر  تفوطع و  هک  دـنک  بلط  فوطع  نامحر و  يادـخ  زا 
نیا تابحتسم  دتسرفب و  دورد  مالسلا  ةولصلا و  مهیلع  وا  لآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رب  تسخن  تونق  ره  رد  ءاعد  زا  لبق  دیاشگب و 

بحتسم نابرق  رطف و  دیع  زامن  رد  هک  ار  یئاه  هروس  نآ  دنک و  تئارق  دنلب  يادصب  ار  نآ  هروس  دمح و  هکنیا   - 1 تسا .  زیچ  دنچ  زامن 
دشن رـسیم  رگا  دشاب و  هبنـشود  زور  نآ  دنور و  نوریب  زامن  يارب  موس  زور  دنریگب و  هزور  زور  هس  مدرم  هکنیا   - 2 دیامن .  باختنا  دوب 

اب ناشتکرح  Ùو  تکرح  ارحـص  فرطب  مدرم  قافتاب  تعاـمج  ماـما  هکنیا   - 3 دـنوش .  نوریب  شتلیـضف  تفارـش و  رطاخب  هعمج  زور 
نوریب هک  تسا  نآ  رتهب  دـنک و  باـختنا  ار  فیظن  كاـپ و  یلحم  زاـمن  يارب  دـشاب و  تساوخرد  تلاـح  اـب  عوشخ و  تنیکـس و  راـقو و 

ارحص فرطب  دوخ  اب  مه  ار  ربنم  هکنیا   - 4 نآ .  لاثما  ندوب و  هنهرب  اپ  لثم  دنک  بلج  ار  ادخ  تمحر  هک  دشاب  یتئیه  هفایق و  اب  ناشندش 
دننک تیاعر  دنا  هدروآ  باب  نیا  رد  هعیش  ناگرزب  هک  ار  یبادآ  هکنیا   - 5 دننک : تکرح  تعامج  ماما  شیپاشیپ  رهش  ياهنذ  ؤم  دننربب و 

ات دـننک  ادـج  اهردام  زا  ار  تاناویح  لافطا  ناردام و  زا  ار  لافطا  دـنربب  دوخ  اـب  ار  تاـناویح  نیلولعم و  لاـفطا و  نادرمریپ و  هکنیا  لـثم 
نایحیـسم و رافک و  دنراذگن  ناناملـسم  تسا  مزال  دیآ و  شورخب  یهلا  تمحر  يایرد  هلیـسو  نیدب  دوش و  دایز  هیرگ  هجـض و  يادـص 
زا ینعی   ) دـیع زامن  تقو  رد  ار  ناراب  زاـمن  هک  تسا  نآ  رتهب  هلءاسم 1 -  دنیایب .  ارحـصب  نانآ  اب  رافک  ریاس  دـنا و  همذ  لها  هک  نایدوهی 

درادـن هماقا  ناذا و  ناراب  زامن  هلءاسم 2 -  دشاب .  هتـشادن  یـصوصخم  تقو  تسین  دیعب  هک  دنچره  دنهد  ماجنا  رهظ ) ات  دیـشروخ  عولط 
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بحتـسم دـش  جراخ  زامن  زا  تعامج  ماما  هک  نآ  زا  دـعب  هلءاسم 3 -  ةولـصلا )  دـیوگ ( : یم  هبترم  هس  هماـقا  ناذا و  ياـجب  نذ  ؤم  هکلب 
ربنم يالاب  دزادنیب و  دوخ  تسار  تمـس  ار  پچ  فرط  پچ و  فرط  هب  ار  نآ  تسار  فرط  ینعی  دـنک  يور  تشپ و  ار  دوخ  يابع  تسا 
دنلب يادص  اب  هدومن  دوخ  تسار  تمـس  مدرم  فرطب  هلبق  زا  يور  سپـس  دیوگب  ریبکت  دنلب  يادص  اب  هبترم  دص  هدومن  هلبقب  يور  دور و 

هللا الا  هلا  دنلب ال  يادص  اب  راب  دص  هدینادرگ  رب  دنراد  رارق  پچ  تمـس  رد  هک  یمدرم  فرط  هب  سپـس  دیوگ و  یم  هللا  ناحبـس  راب  دـص 
هدرک دنلب  ار  دوخ  يادـص  درادـن  یبیع  زین  نآ  نتفگ  رد  هک  دـیوگ  یم  ادـخ  دـمح  راب  دـص  دـنک و  یم  مدرم  هب  ور  هاگ  نآ  دـیوگ  یم 

راکذا نتفگب  ار  ادـص  ماما  لثم  یتح  هکلب  دـنیوگب  زین  نانآ  هدومن  تعباتم  ار  ماما  اهرکذ  نیا  نتفگ  رد  زین  مدرم  درادـن  یبیع  هکنانچمه 
ار اهتسد  ماما  هاگ  نآ  دنک .  رتشیب  ار  دوصقم  هب  ندیسر  دیما  هدومن  بلج  ار  یهلا  تمحر  رتدوز  ادص  ندرک  دنلب  هک  اسب  ياو  دننک  دنلب 

بلط ادخ  زا  دننک  يراز  عرـضت و  اعد  رد  دننک  یم  یعـس  دننک و  یم  يراشفاپ  ندرک  اعد  رد  دننک و  یم  اعد  زین  مدرم  دراد  یمرب  اعدـب 
داریا هب  دنک  یم  عورـش  ماما  هاگ  نآ  دـنیوگب ، نیمآ  مدرم  دـنک و  اعد  ماما  اهنت  هک  درادـن  یبیع  دـننک و  سامتلا  دـننک  تمحر  فطع و 

دراو نیموصعم  زا  هک  یئاـه  هبطخ  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  رتهب  تمحر و  فطع و  بلط  عرـضت و  رد  دـنک  یم  هغلاـبم  هبطخ  رد  هبطخ و 
ات معنلا )  غباس  دمحلا هللا  هدمآ ( :  شلوا  رد  هدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نامیالوم  زا  هک  يا  هبطخ  ریظن  دنک  باختنا  ار  هدـش 

تین هب  ار  مود  هبطخ  تسه  هک  يزیچ  دـناوخب  دـیاب  راب  ود  دـیع  زامن  رد  هک  روط  ناـمه  دـناوخب  هبطخ  راـب  ود  هک  تسا  نآ  رتهب  رخآ و 
هدناوخ ناراب  ندماین  تهج  زا  یلاسکـشخ  ماگنه  رد  زامن  نیا  تسا  زئاج  هک  روط  نامه  هلءاسم 4 -  روتـسد .  ناونعب  هن  دنک  داریا  ءاجر 
یلاعت يادخ  هیحان  زا  هتساوخ  نیا  تباجا  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  هدناوخ  زین  اههاچ  اه و  همشچ  ندش  کشخ  ماگنه  رد  تسا  زئاج  دوش 

مه زاب  تفاین  رد  رگا  یلاعت و  هللا  ءاش  نا  دبایرد  ار  نانآ  یهلا  تمحر  ات  دننک  رارکت  ردق  نآ  ار  مسارم  نیا  دنناوت  یم  مدرم  داتفا  ریخءاتب 
يادخ هک  هدوب  نیب  رد  رت  مهم  یحلاصم  اعطق  هک  دننادب  دیاب  هکلب  دندرگ  سویءام  یهلا  تمحر  زا  ای  دنیاشگب و  ضارتعا  هب  نابز  دـیابن 
رارکت ار  هزور  هس  هزور  یلو  دـننک  رارکت  هزور  همه  ار  زامن  هک  تسا  زئاج  زین  نیا  دـنرادن  يربخ  نآ  زا  مدرم  تسا و  فقاو  نآب  یلاـعت 

يروتـسد ماجنا  تین  هب  هن  یلو  دـنریگ  یم  هزور  مود  راب  يارب  ار  رگید  زور  هس  دـندادن  ماجنا  مهب  لصتم  هزور و  همه  رگا  اما  و  دـننکن . 
 . دننک یم  ءاجر  تین  زین  زامن  رارکترد  هکلب  ءاجر  تین  هب  هکلب 

هیلفغ زامن 

زا لوا  همدـقم  رد  نآ  لیـصفت  هک  تسا  ءاشع  برغم و  زاـمن  نیب  شماـجنا  لـحم  هک  تسا  هیلفغ  زاـمن  یبحتـسم  ياـهزامنزا  رگید  یکی 
 . تشذگ زامن  باتک 

نفد بش  زامن 

 . تشذگ تاوما  ماکحا  زا  نفد  باب  رد  زین  زامن  نیا  لیصفت  دنناوخ  یم  تیم  ندرپس  كاخب  بش  نیلوا  رد  هک  تسیزامن  رگید  یکی 

هامره لوا  زامن 

بتک رد  نآ  تایئزج  لیـصفت  هک  تسه  يرگید  یبحتـسم  ياهزامن  تسا و  تجاح  زاـمن  رگید  یکی  تسا و  هاـم  لوا  زاـمن  رگید  یکی 
 . هدمآ يرگید 

رفاسم زامن  رد 

رفاسم زامن 
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یتعکر ود  ار  اـه  نآ  ینعی  دـنک  رـصق  دـیآ -  یم  هک  یطئارـش  هب  هتبلا  ار -  یتعکر  راـهچ  ياـهزامن  رفـس  رد  هک  تسا  بجاو  فلکم  رب 
 . تسا طرش  دنچ  رفاسم  يارب  زامن  ندش  هتسکش  رد  دوش و  یمن  هتسکش  برغم  حبص و  زامن  اما  دناوخب و 

لوا طرش 

نتفر و زا  بکرم  خـسرف  تشه  رادـقم  نآ  نتـشگرب  اـی  خـسرف و  تشه  نـتفر  زا  تـسا  تراـبع  تفاـسم  تحاـسم و  ندوـمیپ  دـصق   - 1
ندش مامت  زا  دعب  هک  نآ  ای  دشاب و  لصتم  شنتـشگرب  نتفر و  هکنیا  هچ  لاح  دـشابن  خـسرف  راهچ  زا  رتمک  شنتفر  هک  یطرـشب  نتـشگرب 

هک رفـس  رگید  عطاوق  دـسرن و  دوش  یم  ققحم  نآ  اب  هماقا  هک  زور  هدـب  هک  یطرـشب  ددرگرب  سپـس  دـنامب و  رتشیب  اـی  بش و  کـی  نتفر 
رد دیدش  طایتحا  ریخا  تروص  رد  تسه  هک  يزیچ  دوش  یم  هتسکش  وا  زامن  تروص  هس  نیا  رد  هک  دوشن  هلصاف  نیب  رد  دیآ  یم  شنایب 
ره لیم و  هس  زا  تسا  ترابع  خـسرف  هلءاسم 1 -  دنک .  ءاضق  ار  نآ  مه  دریگب و  هزور  مه  مامت  مه  دـناوخب و  هتـسکش  مه  هک  تسا  نیا 
وج تفه  نآ  يانهپ  هک  یتشگنا  اب  دـشاب و  تگـشنا  راـهچ  تسیب و  نآ  لوط  هک  یتسد  عارذ  اـب  عارذ  رازه  راـهچ  زا  تسا  تراـبع  لـیم 

شزامن رـصتخم  يرادـقم  دـنچ  ره  دـشاب  نیا  زا  رتمک  تفاسم  رگا  دـشاب و  وبای ) طسوتم  ياهوم  زا  وم  تفه  يانهپ  هب  يوج  ره  دـشاب و 
ار زامن  تسا  بجاو  دشاب  خسرف  هس  نتـشگرب  خسرف و  جـنپ  رادـقم  هب  نتفر  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  مامت  ناـنچمه  دوش و  یمن  هتـسکش 
هک دنک  دمآ  تفر و  راب  دنچ  خسرف  راهچ  زا  رتمک  یتفاسم  رد  رگا  دوش و  یمن  هتـسکش  زامن  تروص  نیا  سکع  رد  دـناوخب و  هتـسکش 

سپ دشاب  صخرت  دـح  زا  جراخ  رد  دـمآ  تفر و  نیا  دـنچره  دوش  یمن  هتـسکش  زامن  دـشاب  هتفر  هار  رتشیب  ای  خـسرف و  تشه  مه  رب  ور 
هب هک  يرهـش  يارب  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  هتـسکش  زامن  ات  دوش  خـسرف  تشه  نتـشگرب  راب  کی  نتفر و  راب  کـی  عومجم  دـیاب  ریزگاـن 

رگا دنکـش و  یم  ار  زاـمن  دورب  ار  رترود  هار  فـلکم  رگا  رتـمک  يرگید  خـسرف و  تشه  یکی  دـشاب  هار  ود  دـنک  یم  تکرح  نآ  يوـس 
دناوخ یم  مامت  ار  زامن  نانچمه  دورب  هار  نامه  زا  دـشاب و  خـسرف  راهچ  زا  رتمک  رتهاـتوک  هار  رگا  دـناوخ و  یم  ماـمت  دورب  ار  رت  هاـتوک 
راوید زا  تفاسم  ءادتبا  هلءاسم 4 -  دوش .  یعرـش  تفاسم  شنتـشگرب  نتفر و  مه  رب  ور  ددرگرب و  رترود  هار  زا  تعجارم  رد  هک  دـنچره 

یلومعم ياهرهـش  هب  طوبرم  نیا  هتبلا  دوش  یم  باسح  رهـش  رخآ  ياه  هناـخ  زا  درادـن  راوید  هک  یئاهرهـش  رد  دوش و  یم  باـسح  رهش 
نآ رد  فلکم  هک  تسا  يا  هلحم  رخآ  رفس  ءادبم  دشاب  گرزب  هداعلا  قراخ  روطب  هک  یئاهرهش  رد  نوچ  گرزب  رایسب  ياهرهش  هن  تسا 

اه لحم  رگا  اما  دشاب و  مه  هب  کیدزن  هیرق ي  دنچ  ریظن  وادج  مه  زا  رهـش  ياه  هلحم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنک  یم  یگدـنز  لحم 
تـشه رفـس  دـصقم  ات  رهـش  رخآ  زا  رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوب و  دـهاوخ  لاکـشا  دروم  هلئـسم  دـشاب  مهب  لصتم 

نداد يوتف  هک  دنچره  یتعکر  ود  مه  دناوخب و  یتعکر  راهچ  زامن  کی  دشاب  خسرف  تشه  اجنآ  ات  تنوکـس  لحم  زا  یلو  دـشابن  خـسرف 
دنک رفس  يرهش  هب  دشاب  هتـشاد  دصق  فلکم  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  دیعب  تسا  لزنم  زا  باسح  ءادبم  یئاهرهـش  نینچ  لثمرد  هکنیا  هب 

تـشه هک  دوش  مولعم  هار  نیب  رد  دـعب  تسین  خـسرف  تشه  هکنیاب  دـشاب  دـقتعم  ای  هن و  ای  تسه  خـسرف  تشه  هکنیا  رد  دراد  کـش  هک 
ندوب خسرف  تشه  هلءاسم 6 -  دشاب .  هدنامن  یقاب  خسرف  تشه  دصقم  ات  اجنآ  زا  هک  دنچ  ره  دـناوخ  یم  هتـسکش  ار  زامن  تسه  خـسرف 

 . دشاب هداد  تداهش  نآب  لداع  دهاش  ود  هکنیا  مود  دشاب  هتـشاد  نآ  هب  نیقی  صخـش  دوخ  هکنیا  یکی  دوش  یم  تباث  هار  دنچ  زا  تفاسم 
رادقمب تحاسم  ایآ  هک  دراد  کش  رگا  لاح  دـنک  عمج  مامت  هتـسکش و  نیب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـهدب  تداهـش  دـهاش  کی  رگا  اما  و 
مزلتسم هک  يریگ  هزادنا  یـضرف  نینچ  رد  دناوخب و  مامت  ار  زامن  دیاب  تسه  رادقم  نیا  هکنیا  هب  دراد  هنظم  ای  هن و  ای  تسه  خسرف  تشه 

یماع یصخش  رگا  طایتحا و  رب  انب  تسا  بجاو  شسرپ  لاثما  نآ و  نیا و  زا  ندیسرپ  هار  زا  ندرک  قیقحت  هلب  تسین .  بجاو  دشاب  جرخ 
راهچ ياهزامن  هکنیا  هب  دنک  طایتحا  تسا  بجاو  وا  رب  درادن  مه  دیلقت  زا  نکمت  تسا و  خسرف  دنچ  رفس  یعرش  تفاسم  هک  دنادن  الصا 
تهج نیمهب  تسه و  خسرف  تشه  شرفس  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  رگا  هلءاسم 7 -  یتعکر .  ود  مه  دناوخب و  یتعکر  راهچ  مه  ار  یتعکر 
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رادقمب هکنیا  هب  دش  دقتعم  رگا  دناوخب و  هرابود  ار  زامن  تسا  بجاو  هدوبن  خسرف  تشه  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـناوخب و  هتـسکش  ار  زامن 
ربانب دـنک  ءاضق  تقو  جراـخ  رد  يوقارباـنب و  دـنک  هداـعا  تقو  رد  تسا  بجاو  هدوب  خـسرف  تشه  دـش  مولعم  دـعب  تسین  خـسرف  تشه 

ور لباقم و  هک  تسا  يا  هطقن  نآ  دـشاب ) خـسرف  راهچ  زا  رتمک  دـیابن  هک   ) نتفر رد  رایعم  يرود  ياه  ترفاسم  رد  هلءاسم 8 -  طایتحا . 
یلحم رد  وا  هک  دنچره  دوش  یم  هتـسکش  زامن  دشاب  نآ  رتشیب  ای  تحاسم و  ردـقب  يا  هرئاد  تفاسم  لک  رگا  هک  تسا  ریـس  ءادـبم  يورب 

طایتحا هب  رت  کیدزن  دشاب و  خسرف  راهچ  لباقم )  هطقن  ینعی  هطقن (  نآ  ات  شرـس  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـشاب  هتـشاد  راک  هطقن  نآ  زا  لبق 
 . مامت مه  دناوخب و  هتسکش  مه  دشاب  لباقم  هطقن  زا  لبق  شلغش  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نآ 

زامن ندش  هتسکش  طئارش  زا  مود  طرش 

دورب و ار  نآ  زا  رتمک  دشاب  هتشاد  دصق  لوا  زا  رگا  سپ  دشاب  هتشاد  ار  خسرف  تشه  ندومیپ  دصق  رفس  ءادتبا  زا  هک  تسا  نیا  مود  طرش 
زا دعب  زاب  دورب و  ار  تسا  خسرف  تشه  زا  رتمک  زین  نآ  هک  رگید  يرادقم  دریگب  میمـصت  شدـصقم  هب  ندیـسر  زا  دـعب  ینعی  هار  نیب  رد 
هک دنچره  دناوخ  یم  مامت  ار  شزامن  دورب  تسا  خسرف  تشه  زا  رتمک  زین  نآ  هک  رگید  يرادـقم  دریگب  میمـصت  دـصقم  نآ  هب  ندیـسر 

تـشه شتماقا  لحم  ات  هطقن  نآ  زا  دنک و  نتـشگرب  هب  عورـش  رگا  هلب  دشاب .  هدـش  رتدایزای  تفاسم و  دـحب  هدـمآ  هک  يا  هکت  دـنچ  نیا 
الصا هک  مه  یسک  زین  دنکش و  یم  ار  شزامن  دنک  یط  شا  هناخ  ات  ار  تفاسم  نآ  همه  هک  دشاب  هتشاد  میمـصت  دشاب و  رتشیب  ای  خسرف و 

دنک یم  مامت  ار  زامن  نتفر  لاح  رد  دنک و  ادیپ  ار  دوخ  هدـش  مگ  ناویح  الثم  ات  دورب  دـیاب  رادـقم  هچ  دـناد  یمن  درادـن و  ینیعم  دـصقم 
ردـق هب  لزنم  اـت  شتعجارم  هک  میتـفگ (  هک  یطرـش  ناـمهب  تعجارم  رد  دـشاب و  هتفر  ار  نآ  زا  شیب  اـی  تحاـسم و  رادـقمب  هک  دـنچره 

نآ زا  هک  دورب  نیعم  يا  هطقن  هب  دریگب  میمـصت  هار  نیب  رد  رگا  دوش و  یم  هتـسکش  شزامن  دـنک ) یط  ار  همه  دـهاوخب  دـشاب و  تفاسم 
شنتفر هک  تشذگ (  هک  یطئارـش  اب  دـشاب  خـسرف  تشه  ددرگ  یم  رب  هک  يرادـقم  همیمـضب  ای  دـشاب و  خـسرف  تشه  هطقن  نآ  ات  لحم 

نتفر دصق  هب  لزنم  زا  رگا  دناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  دشاب ) هتـشاد  ار  خسرف  تشه  ات  ندرک  یط  دـصق  داشبن و  خـسرف  راهچ  زا  رتمک 
دهد و همادا  دوخ  هار  هب  دـمآ  ناوراک  رگا  ات  دـنامب  ناوراک  ای  ناهارمه و  ندیـسر  رظتنم  اج  نآ  رد  ات  دوش  نوریب  خـسرف  راهچ  زا  رتمک 

طرـش نآ  ای  دسر و  یم  ناوراک  هکنیا  هب  دشاب  هتـشادن  ینانیمطا  ددرگرب و  هن  رگ  دورب و  دـش  ققحم  طرـش  نالف  رگا  ای  ددرگرب و  هنرگ 
نیا هک  دنچره  تسا  یعرـش  تفاسم  ندرک  یط  رب  میمـصت  رایعم  هلءاسم 9 -  دـناوخب .  ماـمت  ار  زاـمن  تسا  بجاو  وا  رب  دوش  یم  ققحم 

هک دوشب  ینالوط  ردق  نآ  شهار  نیب  رد  فقوت  دیایب و  شیپ  رفس  عطاوق  زا  یکی  هک  یطرشب  هتبلا  دوش  لصاح  زور  دنچ  رد  تفاسم  عطق 
زا یمک  رایـسب  رادقم  يزور  دورب و  زور  دنچ  تدم  رد  ار  خسرف  تشه  هتفرگ  میمـصت  لزنم  زا  هک  یـسک  لثم  دنناوخن  رفاسم  ار  وا  افرع 

یـسک نآ  هن  دنک ) عمج  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  مامت  شزامن  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یط  نآ  لاثما  حـیرفت و  يارب  ار  تفاسم  نیا 
نیا تفاسم  دصق  رد  هلءاسم 10 -  تسا .  هتسکش  وا  زامن  هک  دنک  یم  یط  یمک  رادقم  زور  ره  یناوتان  يریپ و  هار و  یتخـس  تهجب  هک 

تشه دشاب  هتفرگ  میمصت  صخـش  نآ  تسا و  رگید  یـصخش  عبات  وا  رگا  هکلب  دشاب  میمـصت  رد  لقتـسم  وا  دوخ  هک  تسین  ربتعم  طرش 
هک نز  دننام  دشاب  وا  تعاط  بوجو  رطاخب  وا  زا  تیعبت  هکنیا  هچ  لاح  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  زین  عبات  دنک  رفـس  ار  رتشیب  خسرف و 

دوخ دوخ ، رایتخا  هب  هک  نآ  ای  درادن و  يا  هدارا  دوخ  زا  هک  يریـسا  دننام  دشاب  يرهق  هکنآ  ای  دنک و  تعاطا  ار  دوخ  رهوش  تسا  بجاو 
زامن دراد  ار  تفاسم  نتفر  رب  میمصت  ناشعوبتم  هکنیاب  دشاب  هتـشاد  ملع  هک  یطرـشباهنیا  همه  هک  مداخ  دننام  دشاب  هدرک  يرگید  عبات  ار 

طایتحا هب  رت  کیدزن  دنناوخب و  مامت  ار  زامن  هدنام  یقاب  رفس  زا  لبق  مکح  رب  دیاب  دنـشاب  هتـشادن  ملع  رگا  اما  و  دنناوخ .  یم  هتـسکش  ار 
رب تسین و  بجاو  ندیـسرپ  هک  تسا  نیا  رظن  رد  رت  يوق  هک  دـنچره  هن  اـی  دراد  تفاـسم  دـصق  اـیآ  دنـسرپب  دوخ  عوبتم  زا  هک  تسا  نآ 

شعوبتم هکنیا  هب  دشاب  دـقتعم  عبات  رگا  هلءاسم 11 -  مینادب .  بجاو  عبات  رب  ار  ندیـسرپ  ام  هک  دـنچره  دـیوگب  تسین  بجاو  مه  عوبتم 
تفاسم رادقمب  هار  هیقب  هچنانچ  رگا  هتـشاد  تفاسم  دصق  هک  دمهفب  ار  نیب  رد  دشاب و  هتـشاد  کش  لقادـح  ای  درادـن و  ار  تفاسم  دـصق 
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 . دناوخب مامت  ار  زامن  هنرگو  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  تسا  بجاو  عبات  رب  دشاب 

تسا دصق  رارمتسا  موس  طرش 

زا خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  لـبق  رگا  سپ  دـنامب  یقاـب  دوخ  نیتسخن  میمـصت  رب  فلکم  هک  تسا  نیا  زاـمن  ندـش  هتـسکش  موس  طرش 
ای هداعا و  تقو  رد  تسین  مزال  درادن و  بیع  هدناوخ  هتـسکش  رگا  دناوخب و  مامت  ار  زامن  دیاب  دتفیب  دـیدرت  هب  ای  ددرگرب و  دوخ  میمـصت 
یم یقاب  رـصق  هفیظو  رب  دشاب  خسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  دعب  ندـش  ددرم  ای  میمـصت و  زا  نتـشگرب  رگا  اما  دـنک و  ءاضق  تقو  جراخ  رد 

هد دهاوخ  یم  رگا  اما  و   ) ددرگرب زور  هد  زا  لبق  دشاب  هتـشاد  میمـصت  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  ددرگنرب  زور  نآ  هک  دنچ  ره  دـنام 
تـشاد ترفاسم  رب  لوا  زا  هک  يدصق  رب  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  دـصق  رارمتـسا  رد  هلءاسم 12 -  تسا ) .  مامت  شزامن  دـنامب  زور 

يا هطقن  هب  رفـس  هن  تسا  رفـس  عون  ءاقب  رایعم  سپ  دوربرگید  يدصقمب  دهاوخب  هدرک و  لودع  شلوا  دـصقم  زا  هک  دـنچره  دـشاب  یقاب 
دصقم نآ  زا  هار  نیب  رد  یلو  دنک  رفس  تسا  تفاسم  خسرف  تشه  هک  صاخ  یناکمب  دوب  هتفرگ  میمـصت  لوا  زا  رگا  نیا  رب  انب  صخـشم 

تشه هدمآ  هک  يرادقم  همیمـضب  نکل  تسین  خسرف  تشه  اجنآ  ات  شیلعف  لحم  زا  هک  دورب  رگید  یئاجب  دریگب  میمـصت  هدومن  رظنفرص 
دوب هدرک  ار  صخشم  ریغ  یخسرف  تشه  کی  دصق  لوا  زا  رگا  هکنانچمه  دناوخ  یم  هتـسکش  ار  زامن  زین  اج  نیا  رد  هک  دوش  یم  خسرف 

دـصقم تقو  نآ  خسرف  تشه  یط  زا  دعب  دشاب و  دهاوخ  یم  هک  فرط  ره  لاح  دشاب  هدوب  هار  خسف  تشه  یط  شروظنم  هک  انعم  نیا  هب 
هب هک  دوش  ددرم  خسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  لبق  هار و  نیب  رد  رگا  هلءاسم 13 -  دناوخ .  یم  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  درک  یم  نیعم  ار  دوخ 

يزیچ دیدرت  لاح  رد  رگا  دنک  یطار  تفاسم  هکنیا  هب  دریگب  میمصت  اددجم  دیآرد و  دیدرت  زا  سپس  مدرگرب و  ای  مهد و  همادا  دوخ  هار 
لاح رد  رگا  دشابن و  خسرف  تشه  شنتـشگرب  نتفر و  یتح  هار  هیقب  هک  دنچره  دناوخ  یم  هتـسکش  ار  زامن  نانچمه  هدرکن  یط  ار  هار  زا 

تسیقاب و رـصق  هفیظو  رب  مه  زاب  دشاب  خسرف  تشه  هار  هدـنامیقاب  رگا  دـشاب  هدومیپ  ار  هار )  زا  رتمولیک  کی  الثم   ) هار زا  يرادـقم  ددرت 
دناوخب و مامت  ار  زامن  دیاب  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دشابن  خسرف  تشه  هدمآ  دیدرت  زا  لبق  ات  هک  يرادـقم  همیمـضب  ولو  هدـنامیقاب  رگا 

یتعکر راهچ  ینعی  دنک  عمج  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  خسرف  تشه  هدرک  یط  دیدرت  لاح  رد  هک  يرادقم  طاقـسا  اب  نآ  همیمـضب  رگا 
هدوب كدنا  شدیدرت  لاح  رد  یئامیپهار  هک  یتروص  رد  میئوگب  تسین  دیعب  هک  دنچره  یتعکر  ود  مه  دناوخب و  یتعکر  راهچ  مه  ار  اه 

 . ددرگ یم  رب  رصقب  زین  شا  هفیظو  شمیمصت  نتشگرب  ای 

زامن ندش  هتسکش  طئارش  زا  مراهچ  طرش 

ای زور  هد  ندنام  دصق  الثم  دشاب  هتشادن  دنک  یم  عطق  ار  رفـس  هک  یئاهزیچ  زا  یکی  ماجنا  دصق  رفـس ، لوا  زا  هک  تسا  نیا  مراهچ  طرش 
ریس ای  هار و  ءانثا  رددنک  یط  هار  خسرف  راهچ  هک  دشاب  هتشاد  میمصت  رگا  سپ  دشاب  هتشادن  نطو  زا  روبع  ای  هار و  نیب  یلحم  رد  ار  رتشیب 

دراد و رارق  وا  نطو  نآ  خسرف  راهچ  سءار  رد  ای  خسرف و  راهچ  نیب  هک  دورب  يرفـس  دنک  دـصق  لوا  زا  ای  دـنامب و  زور  هد  خـسرف  راهچ 
دـشاب ددرم  رگا  روـبزم و  ضرف  رد  رگا  نینچمه  دـناوخب و  ماـمت  دـیاب  هـکلب  دوـش  یمن  هتـسکش  شزاـمن  دـنک  روـبع  نآ  زا  دـهاوخ  یم 

نیمه زا  و  دناوخب .  مامت  ار  زامن  دیاب  تفاسم  ندرک  یط  رب  میمـصت  اب  دشاب  هتـشاد  تافانم  هک  يوحنب  نطو  رب  رورم  ای  زور  هد  ندنامرد 
ود هار  نیب  رد  وا  هک  دوش  ثعاب  ای  درادب و  زاب  تکرح  همادا  زا  ار  وا  يدمآ  شیپ  هار  نیب  رد  دـهد  لامتحا  لوا  زا  هک  يدروم  تسا  لیبق 
هک یلامتحا  هک  یطرشب  دهاوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  دراوم  نیا  همه  رد  هک  دهد  رییغت  نطو  فرطب  ار  دوخ  ریـسم  ای  دنامب و  یئاج  رد  زور 

یخـسرف راهچ  رـس  هک  دهد  لامتحا  الثم  دـشاب  ءالقع  رظن  رد  ءانتعا  لباق  ریغ  شلامتحا  رگا  اما  و  دـننک .  ءانتعا  نآب  ءالقع  هک  دـهد  یم 
رد رگا  هلءاسم 14 -  دـناوخب .  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  تسا  یئالقع  لصا  اب  فلاخم  هک  اهنیا  لاثما  دوش و  يراج  یلیـس  اـی  دوش و  راـمیب 
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نطو زا  ای  دنامب و  زور  هد  خـسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دـشاب  هتـشاد  دـیدرت  ای  دـصق و  دـنک  یم  زاغآ  ار  ترفاسم  هک  يا  هظحل 
همیمـضب ولو  هدنام  یقاب  هچ  نآ  رگا  سپ  دنکن  ار  راک  ود  نیا  زا  کیچیه  هک  هتفرگ  میمـصت  دیدرت  نآ  ای  دصق  نآ  زا  دـعب  دـنک و  روبع 

زا لبق  هک  دـشابن  نیا  شمیمـصت  رگا  هلءاسم 15 -  دناوخ .  یم  مامت  هن  رگا  دـناوخ و  یم  هتـسکشار  زامن  دـشاب  تفاسم  تشگرب  رادـقم 
هد هک  دریگب  میمصت  خسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  لبق  سپـس  دنک  یط  ار  خسرف  تشه  زا  يرادقم  دنامب و  یئاج  رد  زور  هد  خسرف  تشه 

هدنامیقاب لودع  هطقن  زا  دعب  هار  زا  هچ  نآ  رگا  دنک  رظنفرـص  ندنام  زا  ینعی  ددرگرب  لوا  میمـصت  هب  میمـصت  نیا  زا  هرابودو  دـنامب  زور 
ود نیب  رد  دشابن و  تفاسم  رادقمب  لودع  زا  دعب  هار  زا  یقبام  هک  مه  یتروص  رد  دناوخ  یم  هتـسکش  لاکـشا  نودب  دـشاب  خـسرف  تشه 

شا هفیظو  دـشاب  تفاسم  رادـقمب  هدـنام  یقاـب  هچ  نآ  اـب  هدرک  یط  هچ  نآ  عومجم  یلو  دـشاب  هدرکن  یط  ار  هار  زا  يزیچ  میمـصت  روج 
هچ نآ  هب  ار  هدومیپ  لودع  زا  لبق  هچ  نآ  ایآ  دشاب  هدرک  یط  ار  هار  زا  يزیچ  میمصت  ود  نیب  رد  ضرف  نیمه  رد  رگا  اما  و  تسا .  نیمه 
هک نآ  ای  دناوخب و  مامت  دشن  رگا  دناوخب و  هتسکش  دش  خسرف  تشه  رگا  ات  دنکب  مک  ار  میمصت  ود  نیب  رادقم  دنک و  همیمـض  هدنامیقاب 

دـشاب ریـصقت  شا  هفیظو  تسین  دـیعب  هک  دـنچره  دـنک  عمج  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  دـیدرت  لحم  هلئـسم  دـنک  همیمـض  دـناوت  یمن 
 . تشذگ شریظن  هک  نانچمه  دشاب  كدنا  رایسب  هدرک  یط  میمصت  ود  نیب  رد  ار  هچ  نآ  هک  یتروص  رد  اصوصخم 

مجنپ طرش 

یمن هتسکش  رفس  نآ  رد  زامن  دشاب  مارح  هانگ و  رگا  سپ  دشاب  زئاج  حابم و  رفس  هک  تسا  نیا  رفاسم  زامن  ندش  هتسکش  رد  مجنپ  طرش 
هکنیا لثم  دشاب  مارح  یلمع  ترفاسم  زا  فده  ای  دـشاب و  نآ  لاثما  گنج و  زا  رارف  الثم  دـشاب  تیـصعم  رفـس  دوخ  هکنیا  هچ  لاح  دوش 

یلمع و يارب  هکلب  تسین  مارح  رفس  دوخ  هک  نیا  لاثما  زئاج و  ناطلس  زا  نآ  نتفرگ  و  ( 1  ) هملظم هب  ندیسر  ای  ینزهار و  يارب  دنک  رفس 
بکترم نآ  ءانثا  رد  یلو  دوش  یم  ماجنا  مارح  یفدـه  رطاخب  هن  تسا و  مارح  شدوخ  هن  هک  یترفاـسم  هلب  دوش .  یم  ماـجنا  مارح  یفدـه 

زا يوقاربانب  دوش  یم  ماجنا  یبصغ  بکرم  ای  هک  مه  يرفـس  نآ  هکلب  تسا  هتـسکش  اهنآ  رد  زاـمن  تسین و  باـب  نیا  زا  دوش  یم  یمارح 
ترفاسمب دـنک و  كرت  ار  بجاو  فلکم  دـشاب و  هتـشاد  تافانم  تابجاو  زا  یبجاو  ماجنا  اب  هک  یتفاسم  نآ  نینچمه  تسین و  مارح  رفس 

دنک رفـس  رگا  دهدب و  ار  وا  بلط  تسه  هک  یئاجنآ  نطو و  رد  دناوتیم  وا  دـنک و  یم  هبلاطم  راکبلط  هکنیا  ای  تسا و  راکهدـب  الثم  دورب 
هک یئاج  رد  هکلب  تسا .  هتـسکش  شزامن  درادن و  ار  مارح  رفـس  مکح  تسین و  مارح  وا  رفـس  دهد  ماجنا  ار  بجاو  نیا  دناوت  یمن  رگید 

بوجو هب  مکح  دـنچره  دـنک  عمج  مامتا  هتـسکش و  نیب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک  كرت  ار  بجاو  هک  دوش  ماجنا  روظنم  نیاب  ترفاسم 
ترفاسم و زا  وا  دـصق  نکلو  تسین  روبجم  هکنآ  ای  تسا و  ملاظ  راکمتـس و  عباـت  هک  یـسک  هلءاسم 16 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  ماـمتا 

ملظ رد  وا  يرای  شا  هزیگنا  رگا  اما  و  دناوخ .  یم  هتـسکش  ار  زامن  دـشاب  يرگید  حیحـص  راک  ای  یملظ و  ندرک  فرطرب  ملظ  زا  تعباتم 
یم وا  تکوش  رب  هدومن  تیوقت  شملظ  تهج  رد  ار  وا  دوخب  دوخ  نکلو  دـشابن  هزیگنا  نیاب  شندـمآ  رد  وا  تمدـخب  هک  نآ  ای  دـشاب و 
رفس زا  یلـصا  فده  رگا  هلءاسم 17 -  دوش .  یم  هدـناوخ  مامت  زامن  يرفـس  نینچ  رد  تسا  مارح  شیوقت  هک  دـشاب  یـسک  وا  دـیازفا و 

يروطب دشاب  یلاعت  يادخ  ینامرفان  تیصعم و  هک  دوش  فده  نآ  همیمض  يرگید  یعبت  یلیفط و  فده  یلو  دشاب  یلاعت  يادخ  تعاطا 
نیا سکع  اما  و  دوش .  یم  هتـسکش  نآ  رد  زامن  تسین و  مارح  يرفـس  نینچ  تفر  یمن  ار  ترفاسم  نیا  دوبن  نیب  رد  تعاطا  نآ  رگا  هک 

رد زامن  تسا و  مارح  رفس  نآ  دشاب  یلاعت  يادخ  تعاطا  نآ  هک  دوش  همیمض  زین  یلیفط  یفده  دشاب و  تیصعم  یلصا  فده  هک  هلئـسم 
ندیـسر نآ  دصرد  هاجنپ  مارح و  یفدـه  هب  ندیـسر  ترفاسم  هزیگنا  دـصرد  هاجنپ  هک  یتروص  رد  نینچمهو  دوش  یم  هدـناوخ  مامت  نآ 

دـص لقتـسم و  فده  ود  ره  رگا  نینچمه  هن و  هنرگ  دنک و  یم  ترفاسم  دوش  نیمءات  فده  ود  ره  رگا  هک  يروطب  دشاب  لالح  یفدـهب 
نآ رد  زامن  تسا و  مارح  رفـس  ریخا  تروص  هس  رد  هک  دنـشاب  هدش  ترفاسم  يوسب  فلکم  تکرح  ثعاب  ود  ره  العف  یلو  هدوب  دص  رد 

ینعی لوا  تروص  رد  اما  دنک و  عمج  مامتا  رـصق و  نیب  فلکم  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  لوا  تروص  ریغ  رد  نکل  دوش  یم  هدناوخ  مامت 
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رفـس زاغآ  رگا  هلءاسم 18 -  دناوخب .  مامت  دیاب  لاکـشا  نودـب  درادـن  تیکرحم  الـصا  تسا و  یلیفط  یلعاد  ادـخ  تعاطا  هک  یئاج  نآ 
مه یمدق  يدصق  نینچ  نتـشاد  اب  رگا  دهد  رارق  تیـصعم  هب  ندیـسر  ار  دوخ  فده  ددرگرب و  وا  دصق  هار  ءانثا  رد  دـشاب و  هدوب  تعاط 

ات هچ  نآ  اما  دـشاب و  هدرک  یط  ار  خـسرف  تشه  ربارب  دـنچ  هک  دـنچره  دوش  یم  عطق  شرفـس  مکح  درادرب  عورـشمان  فدـه  نآ  يوسب 
هب رت  کیدزن  یلو  دوش  یمن  عطق  رفـس  مکح  دشاب  هدرکن  یط  ار  هار  زا  يزیچ  يدصق  نینچ  اب  رگا  درادن و  هداعا  هدناوخ  هتـسکش  نونک 
رد داتفا  هار  تشگرب و  دوب  ادـخ  تعاط  هک  شیلوا  دـصقب  رگا  سپـس  دـناوخب  عمج  ار  زامن  هداـتفین  هار  هک  ماداـم  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

دناوخب و هتسکش  ار  زامن  تسا  بجاو  زین  دشاب  رتدایز  ای  دشاب  خسرف  تشه  تشگرب  رادقمب  همیمض  اب  دنچره  هدنامیقاب  هار  هک  یتروص 
هک یهار  رادقم  نآ  فذح  زا  دعب  هدرک  یط  لزنم  زا  هک  یهار  مه  رب  ور  یلو  دشابن  تفاسم  تشذگ  هک  ینایب  هب  هدنامیقاب  رگا  نینچمه 
هب رتهب و  مامت  هتـسکش و  نیب  ندرک  عمج  تروص  نیا  رد  نکل  دـناوخب  هتـسکش  دـیاب  دـشاب  خـسرف  تشه  هدرک  یط  تیـصعم  دـصق  اـب 

تیـصعم دـصق  نآ  رد  هک  طـسو  هعطق  همیمـضب  هکلب  دـشابن  خـسرف  تشه  هار  هعطق  ود  نیا  مه  رب  ور  رگا  و  تسا .  رت  کـیدزن  طاـیتحا 
زاغآ رد  رگا  تسا و  مامتا  ورـصق  نیب  عمج  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکنیا  الا  تسین  توق  زا  یلاخ  مامت  بوجو  دشاب  خـسرف  تشه  تشاد 

همیمضب دنچره  هار  هیقب  هک  دناوخ  یم  هتسکش  یطرشب  ار  زامن  هدینادرگرب  تعاطا  هب  ار  دوخ  تین  هدوب  تیصعم  هب  ندیسر  شفده  رفس 
توق زا  یلاخ  مامت  مکح  رب  ءاقب  هک  دـنچره  دـنک  عمج  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشابن  رگا  ای  دـشاب و  خـسرف  تشه  اـی  رادـقمب  نتـشگ  رب 
شتین سپس  هدرک و  هزور  تین  درادن  ار  رفس  مکح  شرفس  هک  تهج  نیمه  هب  هدوب و  تیصعم  شرفـس  ءادتبا  رگا  هلءاسم 19 -  تسین . 
تسا بجاو  دشاب  قفلم  خسرف  راهچ  ای  تشه و  مه  هار  هیقب  دشاب و  هدوب  رهظ  زا  لبق  لودع  نیا  رگا  دنادرگرب  تعاطا  هب  تیـصعم  زا  ار 

هزور دشابن  قفلم  خسرف  راهچ  ای  خسرف و  تشه  هار  هیقب  رگا  تسا و  مارح  رفـس  رد  هزور  تسا و  یعرـش  رفـس  شرفـس  نوچ  دنک  راطفا 
طایتحا هب  رت  کیدزن  نکل  دشاب  حیحـص  شا  هزور  هک  تسین  دیعب  هداتفا  قافتا  رهظ  زا  دعب  تیـصعم  زا  لودـع  رگا  تسا و  حیحـص  شا 

ار دوخ  تین  سپس  هدوب و  تعاطا  رفس  زاغآ  رد  شفده  رگا  تسا و  نآ  ءاضق  هزور و  نتفرگ  زامن و  رد  مامت  هتسکش و  نیب  ندرک  عمج 
رهظ زا  دعب  رطفم و  لوانت  زا  لبق  ای  هدوب و  رگید  رطفم  ره  لوانت  ای  ندروخ و  زا  دعب  لودـع  نیا  رگا  هدـینادرگرب  تیـصعم  هب  هار  نیب  رد 

طایتحا تهج  نیمهب  تسا  لمءات  لـحم  شا  هزور  تحـص  هدوب  رهظ  زا  لـبق  رطفم و  لواـنت  زا  لـبق  رگا  تسین و  حیحـص  شا  هزور  هدوب 
هچنانچ رگا  ددرگ  یم  رب  تیصعم  رفس  زا  هک  یـسک  هلءاسم 20 -  دروآ .  ياجب  ار  نآ  ءاـضق  مه  دریگب و  ار  هزور  مه  ینعی  دوشن  كرت 

رفس ءزج  وا  نتشگرب  یلو  هدرکن  هبوت  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگ  یم  ربو  هدرک  هبوت  تیصعم  زا 
ار زامن  دیاب  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  نطو و  هب  تشگرب  زا  ریغ  دشاب  يرگید  فده  کی  نتـشگرب  رد  وا  كرحم  هکلب  دشابن  وا  تیـصعم 

رفس مکح  دشاب  هتشاد  یمرگرس  وهل و  هبنج  هک  یتروص  رد  راکـش  يارب  ندرک  رفـس  هلءاسم 21 -  تسا .  عمج  طایتحا  دـناوخب و  مامت 
رگا دناوخ و  یم  هتسکش  ار  زامن  دشاب  توق  لیصحت  يارب  هک  یتروص  رد  اما  دوش و  هدناوخ  مامت  زامن  دیاب  نآ  رد  هک  دراد  ار  تیـصعم 

هب تبسن  اما  و  دنک .  راطفا  ار  هزور  دیاب  یعرـش و  تسا  يرفـس  هزور  هب  تبـسن  وا  رفـس  تروص  نیا  رد  دشاب  تراجت  دیـص  زا  شروظنم 
تسا ترفاسم  صوصخم  هلئـسم  هتبلا  یتعکر  راهچ  مه  دناوخب و  یتعکر  ود  مه  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا و  لاکـشا  لحم  هلئـسم  زامن 

 . دوش یمن  نتفرگ  هزور  ندناوخ و  مامت  بجوم  ینعی  درادن  ار  مکح  نیا  یگتسخ  عفر  حیرفت و  دصقم  رفس  اما  تسا  راکش  يارب 

مشش طرش 

ياهتشد زا  دوخ  ياهماد  ندنارچ  يارب  هک  رادماد  نانیـشنارحص  دننام  دشابن  شودب  هناخ  حالطـصا  هب  دارفا  زا  هک  تسا  نیا  مشـش  طرش 
ار زامن  ناشیاهندرک  چوک  رد  دنا  هدرکن  باختنا  دوخ  يارب  ینیعم  صخـشم و  ياج  دـننک و  یم  چوک  رگید  قطانم  ياهتـشدب  هقطنم  نیا 

يارب يرفـس  دارفا  هنوگ  نیمه  رگا  هلب  تسا .  ناشدوخ  اب  هراومه  ناشیاهلزنم  هک  ناناریتشک  ناریگیهام و  دنلیبق  نیا  زا  دناوخ و  یم  مامت 
یم هتـسکش  ار  زامن  دـننک  رفـس  يرهـش  هب  دوخ  رامیب  هحلاصم  يارب  ای  و  دـنورب -  جـح  ای  ترایزب و  الثم  دـننک  دوخ  لغـش  ریغ  یـضرغ 
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ياراد یعترم  دوخ و  لیا  يارب  بسانم  یئاج  ات  دـننک  رفـس  فانکا  فارطا و  هب  رفن  کی  يا  هلیبق  لیا و  نینچ  هنایم  زا  رگا  اـما  دـنناوخ و 
تسا لاکشا  دناوخب  مامت  ای  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  هکنیا  رد  دشاب  خسرف  تشه  شرفـس  هک  یتروص  رد  دنک  ادیپ  ماد  يارب  فلع  بآ و 

 . دنکن كرت  ار  ندناوخ  مامت  مه  ندناوخ و  هتسکش  مه  ینعی  ار  عمجب  طایتحا  يدرف  نینچ  سپ 

متفه طرش 

رهش نآ  هب  رهش  نیا  زا  مدرم  هراجتلا  لام  لح  شلغش  هک  يراداپراچ  نیاربانب  دشابن  وا  یمئاد  لغش  راک و  رفس  هک  تسا  نیا  متفه  طرش 
نآ هب  رهش  نیا  زا  ار  مدرم  دوخ  نیشام  اب  هک  یناگدننار  دنرهش و  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  مدرم  ياه  همان  ندناسر  رومءام  هک  یناسک  تسا و 

جراخ نانآ  ینوکـسم  لزنم  هک  یتروص  رد  ناناریتشک  دنلیبق  نیا  زا  تسا و  مامت  هراومه  ناشزامن  دارفا  هنوگ  نیا  لاثما  دـنرب و  یم  رهش 
نابحاص دوب و  دنهاوخ  قباس  فنـص  ءزج  دشاب  نانآ  یتشک  نامه  ناشلزنم  رگا  اما  دـشاب و  نانآ  لغـش  اهنت  یناریتشک  دـشاب و  یتشک  زا 

يارب رفس  هک  دنچره  تسا  مامت  ناشزامن  تسه  ناشلغش  هک  يرفـس  رد  نآ )  لاثما  حالم و  هدننار و  يراکم و  ینعی  لغاشم (  هنوگ  نیا 
نانآ لغـش  ءزج  هک  دـنورب  يرفـس  رگا  هلب  دـننک .  اجباج  ار  دوخ  هداوناخ  ثاثا و  هکنیا  لثم  ریغ  يارب  هن  دـشاب  ناـشدوخ  یـصخش  راـک 

رد رایعم  دناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  دورب  نآ  لاثما  ترایز و  جـح و  رفـسب  نارگید  بکرم  اب  دـنناباوخب و  ار  دوخ  ياپراچ  الثم  تسین 
راک نیا  رب  میمصت  الوا  هک  دوش  یم  هدرمش  لغش  رفس  یتقو  دوش و  هدرمش  لغش  لمع و  رفـس  هک  تسا  نیا  هزور  زامن و  ندشن  هتـسکش 
باب نیا  رد  رایعم  نیاربانب  هدش .  لوغشم  یلغش  نینچ  هب  وا  هک  دنک  قیدصت  فرع  هک  ردق  نآ  دنکب  ترفاسم  روظنم  نیا  هب  ایناث  دریگب و 

ار زاـمن  دـشاب  بجاو  لوا  رفـس  رد  دـنادب  رفـس  ار  وا  لغـش  فرع  هک  مه  یتروـص  رد  تسین  دـیعب  هلب  تسین ،  ندرک  رفـس  راـب  هس  ود و 
شا هفیظو  موس  رفـس  رد  اما  مامت و  مه  دناوخب و  هتـسکش  مه  مود  لوا و  رفـس  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دناوخب  هتـسکش 
یلغش ناتسمز  رد  اما  دوش و  یم  ادخان  ای  هدننار و  يراکم و  ناتسبات  رد  اهنت  هک  یـسک  هلءاسم 22 -  دوش .  یم  نیعتم  ندـناوخ  مامت  رد 

وا رب  ارهاظ  دشک  یم  تسد  راک  نآ  زا  ناتـسبات  رد  دوش و  یم  لوغـشم  ناتـسمز  رد  سکعب  ای  دـنک و  یم  تحارتسا  ای  دریگ و  یم  رگید 
رصق نیب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  دریگب  ار  هزور  دناوخب و  مامت  ار  زامن  تسا  رفس  شلغش  هک  یلصف  رد  تسا  بجاو 
راطفا ار  هزور  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  تسا  بجاو  دوش  یم  رفـس  شلغـش  جـح  مسوم  رد  اهنت  راد  هلمح  لثم  اما  دـنک و  عمج  مامتا  و 

هد رگید  يرهش  ای  دوخ و  رهش  رد  هک  تسا  ربتعم  نتفرگ  هزور  زامن و  ندناوخ  مامت  رد  تسا  رفس  شلغش  هک  یـسک  هلءاسم 23 -  دنک . 
شا هرابرد  لغش  رفـس  ینعی  یلبق  مکح  دشاب  هتـشادن  ار  زور  هد  هماقا  دصق  لوا  زا  هک  دنچره  دنامب  یئاج  رد  زور  هد  رگا  هک  دنامن  زور 

مکحب هرابود  موس  مود و  رفـس  اما  دنکـش و  یم  ار  هزور  زامن و  دنک  یم  زاغآ  هک  يرفـس  نیلوا  رد  زور  هد  هماقا  زا  دـعب  تسین و  يراج 
رصق نیب  لوا  رفس  رد  هکنیا  هب  طایتحا  هتشادن  دصق  مه  لوا  زا  هدرک و  هماقا  رهـش  ریغ  رد  هک  یـسک  يارب  نکل  ددرگ  یم  رب  هماقا  زا  لبق 
دشاب هدرک  تین  هچ  دنک  عمج  زین  موس  مود و  رفس  رد  هک  تسا  نآ  وا  يارب  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکلب  تسین  راوازـس  دنک  عمج  مامتا  و 

 . دصق نودـب  ای  هدوب و  دـصق  اب  شزور  هد  ندـنام  هکنیا  هچ  هدـنام  زور  هد  دوخ  رهـش  رد  هک  یـسک  يارب  نینچمه  دـشاب و  هدرکن  هچ  و 
هتـسکش ار  زامن  دیاب  یـسک  نینچ  دنک  رفـس  یپ  رد  یپ  دیاب  هک  هدرک  شیارب  يدمآ  شیپ  نکلو  دشابن  رفـس  وا  لغـش  رگا  هلءاسم 24 - 

یـسک هکلب  دنک  دش  دمآ و  یپ  رد  یپ  راب  دنچ  تسا  ریزگان  دراد و  يراک  شنطو  ریغ  يرهـش  رد  هک  یـسک  سپ  دریگن  هزور  دناوخب و 
ترایز ار  ترـضح  نآ  هعمج  بش  ره  رد  هک  هدرک  يراذگانب  ای  هدرک و  رذن  تسا و  خـسرف  تشه  ینیـسح  رئاح  ات  الثم  شلزنم  هک  مه 

نیا هزور  همه  تسا و  خـسرف  تشه  شنطو  ات  هک  رگید  يرهـش  رد  شراک  لـحم  تسا و  يرهـش  رد  شلزنم  هک  یـسک  نینچمه  دـنک و 
 - هلءاسم 25 دشابرـصق .  هار  نیب  رد  نینچمه  تسین و  وا  نطو  هک  يرهـش  رد  شا  هفیظو  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنک  یم  یط  ار  تحاـسم 

صوصخم يا  هدودـحم  رد  ار  لـمع  نیا  هکنیا  هچ  لاـح  تسوا  لغـش  اـهنابایب  رد  ماد  ندـنارچ  هک  تسا  یناـپوچ  تسا  یفئاوط  زا  یکی 
يدرگناهج رگید  یکی  دـنک و  یم  تراجت  يدرگ  هرود  لاح  رد  هک  تسا  يرجات  رو و  هلیپ  یکی  فلتخم و  ياـهاج  رد  اـی  دـهد  ماـجنا 
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تفرگ اهشودب  هناخ  ینعی  مشش  ناونع  زا  یقادصم  ار  حایس  تسا  نکمم  هدادن و  رارق  نطو  ار  یئاج  تسا و  تحایـس  وا  لغـش  هک  تسا 
 . دنک مامت  ار  هزور  زامن و  هک  تسا  بجاو  وا  رب  لاح  رهب 

متشه طرش 

هک تسا  يا  هطقن  نآ  صخرت  دح  نیا  زا  روظنم  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دیابن  نآ  زا  لبق  تسا و  صخرت  لحم  هب  ندیسر  متـشه  طرش 
ار اهراوید  هبش  هک  دنچره  دوش  یمن  هدید  نآ  لاکشا  رهش و  ياهراوید  هک  تسا  يا  هطقن  ای  دسرن و  نآ  شوگب  رهش  ناذا  يادص  رگید 
ات دوش  ققحم  رتدوز  ود  نآ  زا  یکی  ینعی  دوشن (  كرت  مه  اب  اهراوید  ندـیدن  ناذا و  ندینـشن  تلع  رب  صخرت  دـح  رد  طاـیتحا  دـنیبب و 
هار يرود  رطاخب  رهـش  ياه  هفایق  اهراوید و  ندش  یفخم  دیاب  هک  تسا  ربتعم  ینعم  نیا  هتبلا  دـناوخب ) عمج  ار  زامن  يرگید  ندـش  ققحم 

هلءاسم اهنیا .  ریظن  یـضراوع  رطاخب  ای  تسا و  دولآ  هم  يربا و  اوه  هکنیا  رطاخب  ای  هتفرگ و  رارق  يا  هرد  رد  رهـش  هکنیا  رطاخ  هب  هن  دشاب 
ایآ دشاب  هدیسر  صخرت  دحب  هک  تسا  ربتعم  ینعم  نیا  نطو  زا  ندش  نوریب  ترفاسم و  زاغآ  رد  زامن  ندش  هتسکش  هک  روط  نامه   - 26

لاکـشا لمءات و  لحم  هنای ؟  تسا  ربتعم  زین  هدنام  اجنآ  رد  دیدرت  روط  هب  زور  هک 30  یلحم  زا  تماقا و  لحم  زا  ترفاسم  رد  طرـش  نیا 
صخرت دـحب  جراخ و  لحم  ود  نآ  زا  هک  دـنناوخب  هتـسکش  ار  زامن  یتقو  دـننکن و  كرت  ار  طاـیتحا  هدربماـن  هفئاـط  ود  نیارباـنب  تسا و 
نتشگرب رد  تسا  ربتعم  صخرت  دح  هب  ندیسر  لزنم  زا  ترفاسم  زاغآ  رد  زامن  ندش  هتسکش  رد  هکنانچمه  هلءاسم 27 -  دنشاب .  هدیسر 

یتعکر راهچ  ار  زامن  دیاب  دیسر  اجنادب  یتقو  تسا و  صخرت  دح  هب  ندیـسر  هب  طورـشم  زین  زامن  هرابرد  رفـس  مکح  ندش  مامت  رفـس  زا 
کیدزن رتهب و  دونشب و  ار  ناذا  يادص  مه  دنیبب و  ار  رهـش  یهایـس  مه  هک  دنک  نینچ  یتقو  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دناوخب و 

ود مه  دـناوخب  زامن  صخرت  دـح  نامه  رد  تساوخ  رگا  دوش و  لخاد  شلزنم  هب  ات  دزادـنیب  ریخءاـت  ار  زاـمن  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت 
رد زور  هد  دراد  دـصق  هک  یئاج  هب  تبـسن  اـما  و  ددرگ .  یمرب  شلزنم  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یتعکر  راـهچ  مه  دـناوخب و  یتعکر 

تسه و لاکشا  نآ  رد  هن ؟  ای  دسرب  دح  نآ  هب  هک  دوش  یم  یعطق  یتقو  رفـس  مکح  تساربتعم و  صخرت  دح  هب  ندیـسر  ایآ  دنامب  اجنآ 
رایعم هلءاسم 28 -  دنک .  عمج  مامتا  رـصق و  نیب  ای  دـسرب و  شتماقا  لحم  هناخب  ات  دزادـنیب  ریخءات  ار  زامن  هکنیاب  ای  دوشن  كرت  طایتحا 

رد رایعم  هک  تسا  نیا  يوقا  هلءاسم 29 -  تساهنآ .  لدتعم  یلومعم و  ياوه  رد  زین  نذ و  ؤم  يادص  هدنونش و  شوگ  هدننیب و  مشچ  رد 
يادص ای  تسا و  ناذا  يادص  ادص  نیا  دهدن  صیخـشت  هدنونـش  هک  تسا  يوحن  هب  نآ  ندیـسرن  رفاسم  شوگ  هب  ناذا  يادـص  ندیـسرن 
نشور ردق  نآ  یلو  تسا  ناذا  توص  هک  دمهف  یم  هکنیا  رتشیب  نیا  زا  ای  دهد و  یم  صیخـشت  ار  ادص  رفاسم  هک  یئاج  رد  تسا و  رگید 

 - هلءاسم 30 دونـشن .  ار  ادص  یلک  هب  هک  ینامز  ات  دنک  طایتحا  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسا  ناذا  لوصف  زا  لصف  مادک  دـمهفب  هک  تسین 
دح ینعی  دـنک  یم  ضرف  شیارب  راوید  هناـخ و  صخرت  دـح  نییعت  درادـن  راوـید  هناـخ و  هک  تسا  یئاـج  تماـقا  تنوکـس و  لـحم  رگا 

طایتحا هب  رت  کیدزن  هکلب  دوب  یمن  ادـیپ  اهراوید  اج  نآ  زا  تشاد  یم  مه  راوید  شنطو  ای  شتماقا و  لحم  رگا  هک  تسیئاـج  وا  صخرت 
رگا هلءاسم 31 -  دـننک .  یـضرف  نینچ  دوخ  ياه  هناخ  يارب  درادـن  راوید  ناـشیاه  هناـخ  یلو  دـنراد  هناـخ  هک  مه  بارعا  هک  تسا  نآ 

مامت و ار  زامن  رفس  هب  نتفر  رد  هجیتن  رد  هدیسرن  زونه  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هن  ای  هدیـسر  صخرت  دحب  هکنیا  رد  دنک  کش  فلکم 
ملع دـیایب و  شیپ  یلیـصفت  ای  یلامجا و  ملع  تفلاخم  لـیبق  زا  يروطخم  راـک  نیا  زا  هک  نآ  رگم  دـناوخ  یم  هتـسکش  رفـس  زا  نتـشگرب 

رد دـهاوخب  دـشاب و  هدـناوخ  مامت  ار  رهظ  زامن  نتفر  ماـگنه  هطقن  نآ  رد  هک  نیا  لـثم  زاـمن ، نـالطب  هب  دـنک  ادـیپ  یلیـصفت  اـی  یلاـمجا 
دح هب  ندیـسر  زا  لبق  دشاب و  هدـش  نآ  لثم  یتشک و  رب  راوس  رگا  هلءاسم 32 -  دناوخب .  هتسکش  ار  رـصع  زامن  هطقن  نامه  رد  تعجارم 

هدشن لخاد  موس  تعکر  عوکر  هب  هک  یتروص  رد  دسرب  صخرت  دحب  زامن  نیب  رد  دنک و  یتعکر  راهچ  زامن  ندـناوخ  هب  عورـش  صخرت 
ود رـس  رد  دشاب  هدرک  عورـش  ار  زامن  دنک  مامت  ار  تعکر  راهچ  صخرت  دـحب  ندیـسر  زا  لبق  دـناوت  یم  هکنیا  داقتعا  هب  لوا  زا  دـشاب و 

دـسرب ضخرت  دحب  موس  تعکر  عوکر  زا  لبق  رگا  هتـشادن  ینیقی  يداقتعا و  نینچ  رگا  تسا و  حیحـص  شزامن  دـهدیم و  مالـس  یتعکر 
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لحم هلئـسم  دـسرب  صخرت  دـحب  دوش  یم  موـس  تعکر  لـخاد  هک  يا  هظحل  رد  رگا  تسا و  حیحـص  درب و  یم  ناـیاپب  هتـسکش  ار  زاـمن 
ود دهدب و  مالـس  یتعکر  راهچ  ای  دـنک و  هداعا  یتعکر  راهچ  دـهدب و  مالـس  یتعکر  ود  ای  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا و  لاکـشا 

نیا دوش و  یم  لاکـشا  لـحم  دـسرب  صخرت  دـحب  موس  تعکر  عوکر  رد  ندـش  لـخاد  زا  دـعب  رگا  هکناـنچمه  دـنک  شا  هداـعا  یتعکر 
رفس زا  تعجارم  رد  ارجام  نیا  رگا  اما  و  دنک .  شا  هداعا  یتعکر  ود  دهدب و  مالس  یتعکر  راهچ  ار  زامن  نآ  هک  دوش  كرت  دیابن  طایتحا 

یتعکر راهچ  ار  زامن  نآ  دیـسر  صخرت  دح  هب  نیب  رد  درک و  زامنب  عورـش  رـصق  تین  هب  صخرت  دح  هب  ندیـسر  زا  لبق  ینعی  دیایب  شیپ 
هب ندیـسر  روبع و  لوا :  تسا :  رفـس  عطاق  زیچ  دنچ  دنک  یم  عطق  ار  رفـس  مکح  هک  یئاهزیچ  رد  راتفگ  تسا .  حیحـص  دنک و  یم  مامت 

خسرف و تشه  نطو  زا  جورخ  زا  دعب  دهاوخب  هکنآ  رگم  درادن  ار  رفاسم  مکح  رگید  دـنک  روبع  نطو  زا  هک  نیمه  رفاسم  هک  تسا  نطو 
ار نآ  هک  دشاب  هتفرگ  نطو  دوخ  يارب  ار  اج  نآ  ای  دشاب و  وا  دـلوت  لحم  یلـصا و  نطو  نآ  هکنیا  هچ  لاح  دـهد  همادا  دوخ  هار  هب  رتشیب 

ندش نطو  رد  دشاب و  هداد  رارق  دوخ  رقم  نکـسم و  هشیمه  يارب  ار  اج  نآ  هک  تسا  طرـش  يذاختا  نطو  رد  دنیوگ و  یم  يذاختا  نطو 
ندنام رادقم  نیا  هلب  دشاب .  هدـنام  اج  نآ  رد  هام  شـش  هک  تسین  مزال  زین  دـشاب و  هتـشاد  مه  کلم  اج  نآ  رد  تسین  مزال  یلحم  يزیچ 
نودـب دوش  هدرمـش  نطو  نآ  یلحم  رد  تماقا  لوط  تلعب  هک  دوش  یم  هاگ  هکلب  تسا  وا  نکـسم  وا و  نطو  دـنیوگب  افرع  هک  تسا  مزال 
ضارعا هدرک  ذاختا  هک  ینطو  ای  دوخ و  یلصا  نطو  زا  رگا  هلءاسم 1 -  دشاب .  هتشاد  ار  ندنامن  یمئاد و  ندنام  تین  میقم  صخش  هکنیا 

شش زگره  وا  دوخ  هدوب  رگا  ای  هدوبن و  تنوکس  لباق  هتـشاد  رگا  ای  هتـشادن و  یکلم  یلبق  نطو  رد  رگادنک  نطوت  رگید  ياج  رد  دنک و 
هام شـش  هتـشاد و  کلم  رگا  اما  و  دور .  یم  نیب  زا  وا  يارب  لحم  نآ  رهـش و  نآ  تینطو  مکح  هدنامن  اج  نآ  رد  يدبا  نطوتدـصقب  هام 

نطو مکح  لحم  نآ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  روهشم  هدوب و  شدلوت  لحم  یلصا و  نطو  ای  هدرک و  تنوکـس  یمئاد  نطو  دصقب  اج  نآ  رد  مه 
ره دراد  ار  کلم  نآ  هک  مادام  دـنا  هدومرف  هجیتن  رد  یلعف و  نطو  لباقم  رد  دـنمان  یم  یعرـش  نطو  ار  اج  نآ  احالطـصا  دراد و  ار  یلعف 
هک دـنچره  دـنا  هتـسناد  بجاو  ار  ندـناوخ  مامت  ءاهقف  زا  یـضعب  هکلب  دـناوخب  مامت  ار  زامن  تسا  بجاو  دـنک  روبع  اج  نآ  زا  هک  ناـمز 
رد هام  شـش  هک  نیمه  دـنا  هدومرف  یـضعب  هکلب  دـشاب  نآ  لاثما  امرخ و  تخرد  کی  وا  کـلم  رگا  یتح  دـشابن و  ینکـس  لـباق  شکلم 

همه فالخ  يوقا  نکل  دوش  یم  وا  نطو  دشاب  نآ  لاثما  تراجت و  شدصق  هکلب  دشابن  یمئاد  نطوت  دـصقب  دـنچره  دـشاب  هدـنام  یلحم 
دوش یم  لـیاز  اـقلطم  تینطو  مکح  یلحم  زا  ضارعا  اـب  تسین و  يراـج  اـهناکم  نیا  زا  کـی  چـیه  رب  نطو  مکح  هجیتـن  رد  تسا  اـهنیا 

کلم مه  هک  لوا (  تروص  رد  اـصوصخ  تسا  نطو  ریغ  مکح  ءارجا  نطو و  مکح  ءارجا  نیب  عـمج  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  هک  دـنچره 
ار رهـش  ود  هکنیاب  دشاب  نطو  ود  ياراد  نامز  کی  رد  ناسنا  تسا  نکمم  هلءاسم 2 -  هدرک . )  تنوکس  اجنآ  رد  هام  شش  مه  هتـشاد و 

تـسا نکمم  ایآ  هکنیا  اما  و  دنک .  یگدنز  رهـش  نآ  رد  رگید  هام  شـش  رهـش و  نیا  رد  هام  شـش  الثم  دـهد و  رارق  دوخ  یمئاد  نکـسم 
هک یسک  ارهاظ  هلءاسم 3 -  دنکب .  ار  طایتحا  تاعارم  دیاب  یـسک  نینچ  تسا و  لاکـشا  لحم  هن  ای  دشاب  نطو  ود  زا  شیب  ياراد  یـسک 

تسا یسک  عبات  وا  يارب  یلحم  ندوب  نطو  هلئسم  رد  درادن  تنوکس  لحم  باختنا  رد  یلالقتسا  شدوخ  تسا و  يرگید  عبات  یگدنز  رد 
لافطا ابلاغ  هک  دـشاب  ریغـص  لفط  هکنیا  هچ  لاح  تسه  زین  وا  نطو  وا  عوبتم  نطو  هجیتن  رد  تسا  وا  عبات  یگدـنز  رگید  رومارد  يو  هک 

لالقتـسا ندوب و  عبات  رایعم  دـننینچ و  غولب  لئاوا  رد  اصوصخ  نارتخد  رتشیب  نارـسپ و  یهاگ  هکنانچمه  دـشاب  یعرـش  ریبک  ای  دـننینچ و 
یعرـش ریبک  هک  دوش  یم  رایـسب  دـشاب و  لقتـسم  دوخ  یگدـنز  هدارا و  رد  زیمم  ریغـص  لفط  هک  دوش  یم  رایـسب  نیارباـنب  تسا  نتـشادن 

يارب هک  دـنچره  تسا  تیعبت  طانم  میتفگ  هک  روط  ناـمه  هکلب  درادـن  نیدـلاو  نادـنزرفب و  یـصاصتخا  تیعبت  هلئـسم  دـشابن و  لقتـسم 
نوچ درادـن  فلکم  هدارا  هب  یگتـسب  شققحت  یلـصا  نطو  اما  و  تسا .  یباختنا  نطو  هرابرد  اهنیا  همه  دـشاب  هناـگیب  اـی  نادـنواشیوخ و 
عبات یـسک  رگا  دنک  یم  ادیپ  ققحت  ناسنا  هدارا  اب  یلـصا  نطو  زا  ضارعا  هلب  دنک  یمن  باختنا  دوخ  هدارا  اب  ار  دوخ  یلـصا  نطو  یـسک 
داتفا دیدرت  هب  یسک  رگا  هلءاسم 4 -  دتفا .  یم  تینطو  زا  زین  عبات  يارب  لحم  نآ  درک  ضارتعا  یلصا  نطو  زا  يرگید  نآ  دوب و  يرگید 

وا يارب  زونه  لحم  نآ  هدومنن  چوک  نطو  نآ  زا  هدرکن و  ضارعا  المع  هک  مادام  هن  ات  دنکب  ترجاهم  دوخ  یلـصا  نطو  زا  ایآ  هکنیا  رد 
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يرادـقمب زونه  فلکم  هک  دوش  لصاح  یتقو  هک  یتروص  رد  یباختنا  نطو  زا  ضارعا  رد  دـیدرت  اما  تسا و  یقاب  تینطوب  تسا و  نطو 
نیا ندـنام  زا  دـعب  دـیدرت  رگا  اما  و  دوش .  یم  تینطو  ندـش  فرطرب  ثعاب  لاکـشا  نودـب  هدـنامن  لحم  نآ  رد  دوش  قداص  تینطو  هک 

ریغ ماکحا  نطو و  ماکحا  نیب  دنک  عمج  شمیمـصت  ندـش  یفرط  کی  ندـش و  نیعم  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب  هدـش  لصاح  رادـقم 
یکی رفـس  مکح  عطاوق  زا  مود  تسا .  یقاب  لحم  نآ  تینطو  مکح  هدرکن  چوک  اجنآ  زا  هک  ماداـم  هک  تسا  نیا  يوقا  هک  دـنچره  نطو 

هک مه  یـسک  تسا  لحم  کـی  رد  مه  رـس  تشپ  زور  هد  تماـقا  رب  نتفرگ  میمـصت  درب  یم  نیب  زا  ار  رفـس  مکح  هک  یئاـهزیچ  زا  رگید 
میمـصت شدوخ  هک  تسا  یـسک  لثم  رایتخا  نودب  دنچره  دـنام  دـهاوخ  لحم  نیا  رد  زور  هد  هرخالاب  هک  دـناد  یم  یلو  درادـن  میمـصت 

رد نیاربانب  تسین  لخاد  رخآ  بش  لوا و  بش  یلو  تسه  زور  هد  رد  لـخاد  زور  هد  نیب  هک  یئاهبـش  هلءاسم 5 -  دنامب .  زور  هد  هتفرگ 
لوا زور  زا  هک  ار  یئاهتعاس  هک  تسا  یفاک  يوقاربانب  دـنک و  تماقا  لحم  کیرد  بش  هن  زور و  هد  هک  تسا  یفاک  هماقا  زور  هد  قدـص 
تین هتفرگ  یلحم  رد  ندـنام  رب  میمـصت  هک  يزور  نیلوا  رهظ  رد  رگا  الثم  دـنک  قیفلت  زور  نیمهدزای  زا  یئاهتعاس  اب  هدوبن  لـحم  نآ  رد 

زور ره  ءادـبم  يوقا  ربانب  دـنک و  یم  تیافک  دـنامب  لحم  نآ  رد  زور  نیمهدزای  رهظات  دریگب  میمـصت  هک  انعم  نیاب  دـنک  ندـنام  زور  هد 
عوـلط وا  زور  هد  ياـهتنا  دـنک  ندـنام  زور  هد  دـصق  دیـشروخ  عوـلط  ماـگنه  رگا  سپ  نآ  دیـشروخ  عوـلط  هن  تسا  زور  نآ  رجف  عوـلط 
دصق رگا  سپ  دشاب  نیعم  دحاو و  یلحم  هک  تسا  طرـش  تماقا  لحم  رد  هلءاسم 6 -  مهد .  زور  بورغ  هن  تسا  مهدزای  زور  دیـشروخ 
دـصق رگا  الثم  تسا  رفاسم  وا  یقاب و  نانچمه  دوش و  یمن  عطق  وا  هرابرد  رفـس  مکح  دنک  تماقا  لحم  دـنچ  رد  زور  هد  تدـم  هک  دـنک 

شا هماقا  دصق  ددرگرب ) دـیایب و  هفوکب  فجن  زا  رابکی  زور  دـنچ  ای  هزور و  همه  و  دـنک (  تماقا  هفوک  فرـشا و  فجن  رد  زور  هد  دـنک 
هدرمش يدابآ  کی  ورهـش  کی  لحم  ود  ره  هک  مادام  تسا  هلـصاف  ود  نآ  نیب  یگرزب  رهن  یطـش و  هک  لحم  ود  رگا  هلب  تسین .  تسرد 

دنک تماقا  رهن  فرط  ود  رد  زور  هد  دنک  دصق  رگا  سپ  لوبمالـسا  ودادـغب  ریظن  تسین  رـضم  رهـش  فرط  ود  نیب  رهن  ندوب  هلـصاف  دوش 
دصق هکلب  تسین  طرش  اهنت  هن  تسین و  طرش  رهـش  هدودحم  زا  ندشن  جراخ  دصق  تماقا  تین  رد  هلءاسم 7 -  دوش .  یم  عطق  رفس  مکح 
رتالاب مه  نیا  زا  هکلب  دراد  ار  میقم  مکح  يدصق  نینچ  نتشاد  اب  درادن و  يررض  رهـش  فارطا  ياهناتـسب  اهغاب و  هب  نتفر  ندش و  جراخ 

زین دورب  خـسرف  راهچ  زا  رتمک  ات  هکلب  دوش و  جراخ  رهـش  صخرت  دـح  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نیا  تین  ندرک  هماـقا  دـصق  لاـح  رد  رگا 
ددرگرب تعاس  ود  تعاس و  کـی  زا  دـعب  ـالثم  دـشاب  نتـشگرب  يدوز  هب  نتفر و  شروظنم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  درادـن  يررض 

 ) رادـقم نیا  رب  دـئاز  رگا  اما  درک و  تماقا  لحم  نالف  رد  زور  هد  وا  دـنیوگن  افرع  هک  دـشابن  ردـق  نآ  رهـش  جراخ  رد  ثکم  هک  يروطب 
 . دنامب رگید  لح  رد  ار  بش  رگا  اصوصخم  دوش  یم  لکـشم  رفـس  مکح  ندنامن  ندـنام و  یقاب  تقو  نآ  دـنک  ثکم  تعاس )  ود  ینعی 

یقیفر تسا و  شیوخ  رهوش  عبات  هک  نز  لیبق  زا  رگید  صخـش  عبات و  نیاربانب  تسین و  یفاک  یلامجا  دـصق  هماقا  ققحت  رد  هلءاسم 8 - 
تـسین یفاک  منام  یم  زین  نم  دنامب  لحم  نیا  رد  نم  عوبتم  ردق  ره  هک  دـنک  دـصق  رگا  دـشاب  دوخ  قیفر  عبات  دراد  رابجا  ایو  دراد  انب  هک 

دنچ نتشذگ  زا  دعب  عبات  يارب  رگا  نیاربانب  هتسناد .  یمن  وا  یلو  دنامب  زور  هد  هک  دشاب  هتـشاد  دصق  لوا  زا  وا  عوبتم  عقاو  رد  هک  دنچره 
تین تعاس  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  نانچمه  دیاب  هدرک  ار  ندـنام  زور  هد  دـصق  لوا  زا  شعوبتم  هک  دوش  مولعم  زور 

زور دـنچ  زور  نآ  ات  هک  دـنادن  یلو  دـنامبدیع  زور  ات  الثم  ای  هام و  رخآ  ات  هتـشاد  میمـصت  هک  مه  يرفاسم  هکلب  دـنامب  زور  هد  هک  دـنک 
ار زامن  تسا  بجاو  تسین و  یفاک  زامن  ندـناوخ  مامت  يارب  يا  هماـقا  دـصق  نینچ  نیا  میئوگب  تسین  دـیعب  هدوب  زور  هد  عقاو  رد  تسا و 

تماقا زور  هد  یلحم  رد  هک  دریگب  میمـصت  رگا  هلءاسم 9 -  دنکن .  كرت  ار  طایتحا  تسا  نکمم  ات  لاح  نیع  رد  نکلو  دناوخب  هتـسکش 
لحم نآ  رد  هک  مادام  دیاب  هدناوخ  یتعکر  راهچ  يزامن  تشاد  تماقا  رب  میمصت  هک  یلاح  رد  رگا  ددرگرب  دوخ  میمصت  زا  سپس  دنک و 

يزامن زونه  هچنانچرگا  دنک و  چوک  اجنآ  زا  دـعب  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  دـشاب  هتـشاد  میمـصت  دـنچره  دـناوخب  مامت  نانچمه  تسه 
رگا دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  تشگرب  شمیمـصت  زا  هکنیمه  دوش  یمن  هتـسکش  حبـص  زامن  دننام  هک  هدناوخ  يزامن  ای  هدـناوخن و 

هک هدناوخ  یتعکر  راهچ  تهج  نیدب  یتلفغ  نینچ  اب  ای  هتشاد و  تلفغ  تماقا  رب  شمیمصت  زا  هک  یلاح  رد  دناوخب  یتعکرراهچ  ار  زامن 
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دنچره دنک  عمج  مامتا  رصق و  نیب  دنکن و  كرت  ار  طایتحا  یسک  نینچ  هماقا  دصق  رطاخ  هب  هن  هتشاد  رارق  فیرـش  كربتم و  يا  هعقب  رد 
دوش توف  یتعکر  راهچ  يزامن  هدرک  هماقا  دصق  هک  يرفاسم  زا  رگا  هلءاسم 10 -  تسا .  رصق  وا  هفیظو  میئوگب  تسین  هجو  زا  یلاخ  هک 

تسا و لکـشم  شندـناوخ  مامت  مکح  هفیظو و  ءاقب  دـنک  لودـع  شتماقا  دـصق  زا  هاگ  نآ  دـنک و  ءاضق  یتعکر  راهچ  ار  زاـمن  نآ  وا  و 
زا هدـش  توـف  زاـمن  ءاـضق  زا  لـبق  رگا  اـما  و  هتـسکش .  مه  دـناوخب و  ماـمت  مه  ینعیدـنک  عـمج  هفیظو  ود  ره  نیب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 
دنک هزور  تین  سپس  تماقا و  رب  دریگب  میمصت  رگا  هلءاسم 11 -  ددرگ .  یم  رب  رصقب  مامت  زا  زین  شا  هفیظو  ارهاظ  ددرگرب  شمیمـصت 
یلو دوش  یم  هتسکش  شزامن  ددرگرب  شمیمـصت  زا  دشاب  هدناوخ  یتعکر  راهچ  زامن  کی  هک  نآ  زا  لبق  زور و  نآ  رهظ  زا  دعب  هاگ  نآ 

فرصنم رد  هلءاسم 12 -  دورب .  رفسب  رهظ  زا  دعب  دریگب و  هزور  نطو  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  وا  تقیقح  رد  تسا و  حیحـص  شا  هزور 
یکی ود  ره  مکح  دوش  ددرم  زور  هد  ندـنام  رد  ای  دـنامن و  زور  هد  هک  دـشاب  هتفرگ  میمـصت  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هماقا  دـصق  زا  ندـش 
هفیظو تسه  لحم  نآ  رد  ات  هدـش  لصاح  یتعکرراهچ  زامن  کی  ندـناوخ  زا  دـعب  دـیدرت  فارـصنا و  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و 

مامت رد  زور  هد  ندش  مامت  زا  دـعب  هلءاسم 13 -  تسا .  رـصق  شا  هفیظو  هدش  ادـیپ  یتعکر  راهچ  ندـناوخ  زا  لبق  رگا  تسا و  مامت  شا 
هلءاسم تسا .  یقاب  مامت  هفیظو  رب  هدرکن  يدیدج  رفـس  تسه و  لحم  نآ  رد  هک  مادام  تسین  دـیدج  تماقا  دـصق  هب  یجایتحا  ندـناوخ 
خسرف تشه  زا  رتمک  رادقم  دهاوخب  هاگ  نآ  ددرگ  رقتـسم  وا  رب  مامت  هفیظو  یتعکر  راهچ  کی  ندناوخ  اب  دنک و  تماقا  دصق  رگا   - 14
هدرکن ضارعا  زونه  تسوا و  هماقا  لحم  هکنیا  تهج  زا  ددرگرب  شتماقا  لحم  هب  زاب  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  دوش و  جراـخ  لـحم  نآ  زا 

یلاکـشا دنامب  اج  نآ  رد  رگید  زور  هد  نتـشگرب  زا  دـعب  دراد  دـصق  رگا  لاح  هتـشاذگ  یقاب  اج  نآ  رد  ار  دوخ  لحر  تهج  نیمهب  الثم 
يوقا دنامن  دراد  میمـصت  ای  تسا و  ندنام  رد  ددرم  ای  هک  انعم  نیاب  درادن  يدـصق  نینچ  رگا  تسا و  یقاب  مامت  هفیظو  رب  هکنیارد  تسین 

زا هک  یئاج  وا (  دـصقم  هک  یئاج  رد  اصوصخ  تسا  یقاب  مامت  هفیظو  رب  هماـقا  لـحم  نتـشگرب و  دـصقم و  نتفر و  رد  زاـب  هک  تسا  نیا 
دـصق لوا  زا  هک  نآ  رگم  دـناوخ  یم  مامت  اج  همه  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  رارق  شنطوریـسم  رد  تشاد )  ار  اجنآ  هب  نتفر  دـصق  هماقا  لحم 

اصوصخم دنک  عمج  مامتا  رـصق و  نیب  دنکب  دیدج  يرفـس  دریگب  میمـصت  تعجارم  رد  ای  دصقم و  رد  ای  نتفر و  نیبرد  ای  دشاب و  هتـشاد 
یم میمـصت  هک  ینامز  رگا  هلب  دشاب .  هتـشاد  رارق  شنطو  هار  رـس  شتماقا  لحم  هک  یئاج  رد  صخالاب  تماقا و  لحم  رد  نتـشگ و  رب  رد 

شتماقا لحم  هک  دورب  يرگید  رفس  هب  تعجارم  رد  هک  دریگب  زین  ار  میمصت  نیا  دورب  خسرف  تشه  زا  رتمک  رادقمب  تماقا  لحم  زا  دریگ 
دناوخب و هتسکش  ار  زامن  دنک و  لمع  رصق  هفیظوب  تماقا  لحم  رد  نتـشگرب و  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  شمکح  دراد  رارق  وا  هار  رـس  رد 
ار ندومن  لمع  مامتا  رـصق و  هفیظو  هب  ندرک و  طایتحا  تسا و  لاکـشا  لـحم  هلئـسم  دراد  شیپ  رد  هک  يدـصقم  رد  نتفر و  ماـگنه  اـما 

رتمک دریگب  میمصت  زور  هد  تماقا  نیب  رد  هک  تسا  یسک  هب  عجار  اهنیا  همه  تسین  دیعب  ود  نآ  رد  مامت  بوجو  هک  دنچره  دنکن  كرت 
زا رتمک  هب  هک  دشاب  هتشاد  دصق  ندرک  تماقا  دصق  ماگنه  رد  تماقا  لحمب  شدورو  لوا  زا  هک  یـسک  اما  و  دنک .  رفـس  خسرف  تشه  زا 

تـسرد شتماقا  دصق  درادن و  بیع  ددرگرب  يدوزب  دورب و  دهاوخ  یم  رگا  میتفگ  هک  تشذگ  قباس  رد  شمکح  دورب  زین  خـسرف  تشه 
دورب و خسرف  تشه  زا  رتمک  هب  تماقا  لحم  زا  رگا  و  دراد .  لاکشا  دنک  هتوتیب  بش  ای  دنامب و  اج  نآ  رد  یتدم  دهاوخ  یم  رگا  تسا و 

راوازس هفیظو  ود  ره  نیب  عمج  هب  طایتحا  كرت  دشاب  لفاغ  نتشگنرب  نتـشگرب و  زا  الـصا  ای  هن و  ای  ددرگرب  تماقا  لحمب  هک  دشاب  ددرم 
زاغآ ار  يدیدج  رفس  دشاب  هتشاد  میمصت  هک  نآ  رگم  تسا  مامت  رب  ءاقب  هتفرگن  دیدج  رفس  رب  میمـصت  هک  مادام  يوقا  هک  دنچره  تسین 
رگا هدرک  یلحم  رد  هماقا  دصق  هک  یسک  هلءاسم 15 -  دنک .  یعـس  رادقم  نآ  هب  ای  خسرف و  تشه  زا  شیب  هب  تماقا  لحم  زا  ینعی  دنک 

ددرگرب دوخ  تماقا  لحمب  هک  دریگب  میمصت  رفس  رد  عورش  زا  سپس  دورب و  رتشیب  خسرف و  تشه  ینعی  یعرش  يرفس  هب  دریگب  میمـصت 
رد شدـصقم و  رد  نتفر و  رد  شا  هفیظو  دـشاب  خـسرف  راـهچ  هـب  ندیـسر  زا  دـعب  نتـشگرب  هـب  میمـصت  رگا  دـنامب  اـج  نآ  رد  زور  هد  و 
هک یلاح  ات  درذگ  یم  صخرت  دح  زا  هک  یماگنه  زا  جورخ  لاح  رد  دشاب  خسرف  راهچ  زا  لبق  رگا  تسا و  هدـناوخ  هتـسکش  شنتـشگرب 

میمـصت لاح  رد  اما  و  دنک .  یمن  ءاضق  هدناوخ  هتـسکش  هک  هچ  نآ  تسا و  ندـناوخ  هتـسکش  شا  هفیظو  ددرگرب  هک  دریگ  یم  میمـصت 
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يدیدج تماقا  ددرگرب و  هکنیاب  دریگب  میمـصت  رگا  نینچمه  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دناوتیم  هک  دنچره  تسا  عمج  طایتحا  تشگربب 
لحم رد  یتح  دـنام و  یم  یقاب  رـصق  هفیظو  رب  نآ  زا  دـعب  دـشاب ، خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  لـبق  شمیمـصت  هکنیا  هچ  دریگن  رـس  زا  ار 

زور هد  لحم  نآ  رد  هک  دریگب  میمـصت  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لـخاد  رـصق  تین  هب  رگا  هلءاسم 16 -  دناوخ .  یم  هتـسکش  زین  شتماقا 
چوک لحم  نآزا  هک  دریگب  میمـصت  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لخاد  مامت  تین  هب  رگا  دنک و  مامت  یتعکر  راهچ  ار  شزامن  دیاب  دنک  هماقا 

هچنانچ رگا  دهد و  یم  مالس  یتعکر  ود  رد  ار  زامن  نآ  دشاب  موس  تعکر  عوکر  رد  ندش  لخاد  زا  لبق  میمصت  نیا  هک  یتروص  رد  دنک 
تین هب  اددجم  دیاب  تسا و  لطاب  شزامن  هک  تسا  نیا  يوقا  هدشن  مامت  زامن  مه  زونه  هدش و  ادیپ  موس  تعکر  عوکر  رد  لوخد  زا  دـعب 

ود ار  نآ  مه  دهدب و  مالـس  یتعکر  راهچ  ار  زامن  نآ  مه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دنچره  دـنک  عورـش  ار  زامن  یتعکر  ود 
نیموس رفس  عطاوق  زا  موس  دنک  عمج  مامتا  رصق و  نیب  ینعی  دیامن  تیاعر  هدرکن  ترفاسم  هک  ینامز  ات  طایتحا  نیا  دنک و  هداعا  یتعکر 

دناد و یمن  هک  تسا  نیا  دیدرت  زا  روظنم  تسا و  دیدرت  لاح  رد  زور  یـس  تدم  هب  ندـنام  یقاب  دـنک  یم  عطق  ار  رفـس  مکح  هک  يزیچ 
تدم رد  دور و  یمن  مور و  یم  ادرف  دیوگ  یم  دیدرت  نودب  هک  یتروص  نآ  تسا  باب  نیمه  زا  دنامب و  زور  دـنچ  هک  درادـن  یمیمـصت 
رـصق شا  هفیظو  تدـم  نیا  همه  رد  هک  دور  یمن  نوریب  دوـش  یم  ادرف  نوـچ  دور و  نوریب  ادرف  هـک  دریگ  یم  میمـصت  زور  ره  زور  یس 
نیمه زا  زین  و  دناوخب .  مامت  ار  زامن  دیاب  هدش  عطق  وا  قح  رد  رفـس  مکح  رگید  تشاذـگ  رـس  تشپ  عضو  نیا  اب  زور  یـس  نوچ  تسا و 

زور هن  زا  دـعبو  دـناوخب  هتـسکش  ار  زاـمن  هجیتن  رد  دـنامن و  زور  هن  زا  شیب  هکنیاـب  دریگ  یم  یعطق  میمـصت  هک  یتروص  نآ  تسا  باـب 
زور یس  زا  دعب  زین  یصخش  نینچ  هک  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  زور  یس  تدم  ات  نینچمه  دنامب و  رگید  زور  هن  هک  دریگب  میمصت  اددجم 

هلءاسم 17 دناوخب .  مامت  دیاب  ار  زامن  کی  نامه  هک  دنامن  لحم  نآ  رد  زامن  کی  زا  شیب  زور  یـس  زا  دعب  هک  دنچره  دناوخب  مامت  دیاب 
زور زا  فلکم  ددرت  هک  یطرش  هب  هتبلا  دشاب  زور  هن  تسیب و  هام  نآ  هک  دنچره  دشاب  هتشاد  ار  زور  یـس  مکح  زین  یلاله  هامکی  ارهاظ  - 

تماقا لحم  رد  هک  روطنامه  دشاب  لحم  ندنام  رد  وا  ددرت  هک  تسا  طرش  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  هلءاسم 18 -  دشاب .  هدش  ادیپ  هام  لوا 
شزامن مه  زاب  ددرت  زور  یـس  زا  دـعب  دـشاب  لـحم  ود  رد  زور  هد  ندـنام  رد  وا  ددرت  رگا  نیارباـنب  دـشاب و  یکی  هک  تسا  طرـش  میتفگ 

شا هفیظو  دنامب و  یقاب  یلحم  رد  دیدرت  لاح  هب  زور  یس  هک  یـسک  هلءاسم 19 -  دوش .  یم  عطق  وا  هرابرد  رفس  مکح  تسا و  هتـسکش 
زا رتمک  یتفاسم  دورب و  نوریب  دوب  هدنامیقاب  دـیدرت  لاح  هب  نآ  رد  رتشیب  زور و  یـس  هک  یلحم  زا  رگا  لاح  هدـش  مامت  هب  لدـبم  رـصق  زا 

دور و نوریب  تفاسم  زا  رتمک  هب  هماقا  لحم  زا  هک  تسا  یسک  دننام  ددرگرب  ناکم  نامهب  هک  دشاب  نیا  شتین  دنک و  یط  یعرـش  تفاسم 
یلحمب هاگ  نآ  دـنامب  دـیدرت  لاح  هب  یلحم  رد  رتمک  ای  الثم و  زور  هن  تسیب و  یـصخش  رگا  هلءاسم 20 -  تشذـگ .  قباس  رد  شمکح 

نینچ هک  مادام  روط  نیمه  دورب و  رگید  یلحمب  زاـب  دربب و  رـسب  دـیدرت  لاـح  هب  زور  هن  تسیب و  تدـم  زین  اـجنآ  رد  دـنک و  رفـس  رگید 
رد هک  دنامب  دیدرت  لاح  هب  مامت  زور  یس  ای  دنک و  ندنام  زور  هد  دصق  یلحم  رد  ای  هک  نآ  رگم  دناوخ  یم  هتسکش  ار  زامن  دراد  یعضو 

 . دوش یم  لدبم  مامت  هب  رصق  زا  شا  هفیظو  تروص  نیا 

رفاسم ماکحا  رد  راتفگ 

هک تسناد  دیاب  کنیا  دوش  یم  طقاس  شئاشع  رـصع و  رهظ و  زامن  زا  تعکر  ود  یطئارـش  ققحت  زا  دـعب  رفاسم  زا  هک  تشذـگ  قباس  رد 
تین هب  ار  هریتو  هلفان  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  اه  هلفان  هیقب  دوش و  یم  طـقاس  وا  زا  زین  وا  رـصع  رهظ و  هلفاـن 

هک یتروص  رد  دناوخب  مامت  ار  زامن  اهابتـشا  رـصق  طئارـش  ققحت  زا  دـعب  رفاسم  رگا  هلءاسم 1 -  دـناوخب .  باوث )  دـیما  هب  ینعی  ءاـجر ( 
تسا و بجاو  تقو  جراخ  رد  تقو و  رد  نآ  هداعا  لطاب و  شزامن  تسه  رفاسم  شدوخ  هک  هتسناد  یم  زین  هتـسناد و  یم  ار  رفاسم  مکح 
رد ءاضق  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  بجاو  وا  رب  هداعا  دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  رفاـسم  هک  هتـسناد  یمن  هدوب و  لـهاج  مکح  لـصاب  رگا 
اب خسرف  راهچ  نتفر  هک  هتسناد  یمن  الثم  هدوب  لهاج  تایصوصخ  زا  یضعب  هب  تبـسن  نکل  هتـسناد  یم  ار  مکح  لصا  رگا  تقو و  جراخ 
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لزنم رد  رتشیب  ای  زور و  هد  رگا  تسا  ترفاسم  شلغش  هک  یسک  هتسناد  یمن  ای  تسا و  هزور  زامن و  ندش  هتـسکش  ثعاب  نتـشگرب  دصق 
یمن ار  رگید  تایصوصخ  ای  دنکشب و  ار  شزامن  دیاب  دنک  یم  هک  يرفس  نیلوا  رد  دنک  لیطعت  تدم  نیا  رد  ار  دوخ  لغش  دنامب و  دوخ 
تسا نینچمه  و  دنک .  ءاضق  تقو  جراخ  رد  هداعا و  تقو  رد  هدناوخ  یهابتشا  هک  ار  يزامن  تسا  بجاو  هدناوخ  مامت  ار  زامن  هتـسناد و 

رد تسین و  خـسرف  تشه  دراد  شیپ  رد  هک  يدـصقم  دـنک  لایخ  الثم  دـناد  یمن  ار  عوضوم  یلو  دـناد  یم  ار  مکح  لصا  هک  یـسک  نآ 
رگا هدناوخ  مامت  ار  زامن  اهابتـشا  تسا و  رفاسم  هک  هدرک  شومارف  هک  یـسک  اما  هدوب و  خسرف  تشه  هکنیا  اب  دـناوخب  مامت  ارزامن  هجیتن 

بجاو نآ  ءاضق  دـیایب  شدایب  تقو  جراخ  رد  رگا  اما  دـنک و  هداعا  هتـسکش  ار  زامن  هرابود  دـیاب  تسا  رفاسم  هک  دـیایب  شداـیب  تقو  رد 
اب رفـس  رد  فلکم  هزور  ینعی  تسا  يراج  يوقاربانب -  زین -  هزور  هرابرد  میتفگ  لوا  هلئـسم  رد  زاـمن  هراـبرد  هچنآ  هلءاسم 2 -  تسین . 
رد هلب  تسین .  حیحص  عوضوم  هب  لهج  هلئسم و  تایصوصخ  هب  لهج  اب  تسا و  حیحص  مکح  لصا  هب  لهج  اب  تسا و  لطاب  دمع  ملع و 

تقو جراـخ  رد  تسا و  بجاو  شا  هداـعا  تقو  لـخاد  رد  میتـفگ  زاـمن  رد  دراد  قرف  زاـمن  اـب  تسا  رفاـسم  هکنیا  ندرک  شومارف  هلئـسم 
هفیظو هک  یسک  هلءاسم 3 -  تسا .  بجاو  شئاضق  تقو  جراخ  رد  درادن  روصت  تقو  رد  هداعا  هک  هزور  رد  یلو  تسین  بجاو  شئاضق 

هک دناد  یمن  ینعی  دناد  یمن  ار  مکح  لصا  هک  یلهاج  یتح  تسا  لطاب  لاح  ره  رد  شزامن  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  رگا  تسا  مامت  شا 
لخاد زا  لبق  شهجوت  نیا  رگا  دوش  هجوتم  زامن  نیب  رد  تسا و  رفاسم  هک  دنک  شومارف  رفاسم  رگا  هلءاسم 4 -  دناوخب .  مامت  دیاب  میقم 

تسا و لطاب  شزامن  دوش  هجوتم  نآ  زا  دعب  رگا  تسا و  حیحـص  دنک و  یم  مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  دشاب  موس  تعکر  عوکر  رد  ندـش 
زامن تقو  رگا  هلءاسم 5 -  دشاب .  هدنامن  یقاب  تقو  زا  تعکر  کی  زا  شیب  هک  دنچره  دـنک  هداعا  ار  نآ  تسا  بجاو  تقو  تعـسو  رد 
تقو لوا  زا  دناوخب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  هکنیا  رادقمب  و  دشاب ) هماقا  لحم  رد  ای  نطو و  رد  ینعی   ) دـشاب رـضاح  صخـش  دـسر و  ارف 

طایتحا كرت  نکلو  دـناوخب  هتـسکش  زامن  تقو  رد  دـیاب  درذـگب  صخرت  دـح  زا  دـنک و  رفـس  تقو  رخاوا  رد  هدـناوخن  زاـمن  درذـگب و 
وا دسرب و  ارف  زامن  تقو  تسا  رفـس  رد  هک  یلاح  رد  ینعی  دیآ  شیپ  هلئـسم  نیا  سکع  رگا  تسین و  راوازـس  زین  یتعکر  راهچ  ندـناوخب 

هلءاسم 6 دناوخب .  مه  هتسکش  هک  تسا  نآ  طایتحا  دناوخب و  مامت  دیاب  دشاب  یقاب  مه  تقو  دسرب و  نطوب  دناوخب  ار  زامن  هک  نآ  زا  لبق 
دـشاب رفـس  رد  نآ  ءاضق  ماجنا  لاح  ره  رد  هک  دـنچره  دـنک  ءاـضق  یتعکر  راـهچ  ار  نآ  تسا  بجاو  دوش  ءاـضق  رـضح  رد  زاـمن  رگا  - 

ود ار  نآ  ءاضق  دـیاب  دوش  ءاضق  وا  زا  دـناوخب  هتـسکش  دـیاب  هک  يزاـمن  رفـس  رد  رگا  ینعی  تسا  روطنیمه  زین  هلئـسم  سکع  هکناـنچمه 
رد رضاح و  تقو  لوا  رد  وا  دوش و  توف  یـسک  زامن  رگا  هلءاسم 7 -  دشاب .  رـضح  رد  نآ  ماجنا  ماگنه  هک  دنچره  دروآ  ياجب  یتعکر 

رخآ هک  ار  توف  لاح  تاعارم  نآ  ءاـضق  رد  هک  تسا  نیا  يوقا  دـشاب  رـضاح  رخآ  رد  رفاـسم و  لوا  رد  سکعرب  اـی  رفاـسم و  تقو  رخآ 
رـصق و نیب  عمجب  طایتحا  كرت  نکل  یتعکر  راهچ  مود  ضرف  رد  دـنک و  ءاـضق  یتعکر  ود  لوا  ضرف  رد  ینعی  دـیامنب  تسا  زاـمن  تقو 

لحم راهچ  نآ  مامتا و  رـصق و  نیب  تسا  ریخم  دـشاب  هدرکن  هماـقا  دـصق  رگا  لـحم  راـهچ  رد  رفاـسم  هلءاسم 8 -  تسین .  راوازـس  ماـمتا 
هیلع هللا  تاولص  نیـسحلا  هللادبع  یبا  رئاح  هفوک 4 -  دجسم  هلآو 3 -  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  مارحلا 2 -  دجسم   - 1 زا : تسترابع 

تسا و لمءات  لحم  دجـسم  ود  نآ  هب  دشاب  قحلم  مکح  نیا  رد  هنیدم  رهـش  هکم و  رهـش  هکنیا  رد  اما  و  تسا .  لضفا  ندناوخ  مامت  یلو 
نیب تسین  یقرف  دجـسم  راهچ  نیا  رد  درادن و  ار  ناکم  راهچ  نیا  مکح  دهاشم  دجاسم و  ریاس  دوشن و  كرت  هتـسکش  ندـناوخب  طایتحا 

ینیـسح رئاح  رد  اما  و  هفوک .  دجـسم  رد  تسا  يدوگ  لحم  هک  تشطلا  تیب  دـننام  دجـسم  دوگ  طاـقن  ماـب و  تشپ  ناتـسبش و  نحص و 
برد ات  اپ  فرط  زا  قاور و  هب  لصتم  هرجنپ  ات  سدقم  رس  فرط  زا  هجیتن  رد  تسا  رئاح  رد  لخاد  هفیرـش  هضور  همه  هک  تسا  نیا  يوقا 

یلع ینیـسح  رئاح  رد  فیرـش  قاور  دجـسم و  دوخ  ندوب  لخاد  هکلب  دـنرئاح  رد  لخاد  دجـسم  دـح  اـت  رـس  تشپ  زا  قاور و  هب  لـصتم 
نیا رد  رییخت  هلءاسم 9 -  دناوخب .  هتسکش  نآ  رد  ار  زامن  هدومنن  كرت  ار  طایتحا  هک  تسبوخ  نکل  تسین  توق  زا  یلاخ  مالسلا  اهفرشم 

ار زامن  هدومن  لودع  دوخ  تین  رد  دناوت  یم  دش  زامن  دراو  رـصق  تین  هب  فلکم  رگا  هک  انعم  نیاب  تسا  يرارمتـسا  سدـقم  ناکم  راهچ 
ود زا  شیب  هک  یتروص  رد  دـناوت  یم  دـناوخب  یتعکر  راهچ  ار  زاـمن  هتفرگ  میمـصت  رگا  ینعی  سکعب  نینچمه  دـناوخب و  یتعکر  راـهچ 
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ود تین  دنک و  رـصع  اب  الثم  رهظ  زامن  تین  طقف  یتعکر  راهچ  زامن  رد  دناوت  یم  الـصا  هکلب  دهدب  مالـس  یتعکر  ود  رد  هدناوخن  تعکر 
هلئسم رد  هلءاسم 10 -  دناوخب .  رگید  تعکر  ود  تساوخ  رگا  دهدب و  مالس  تساوخ  رگا  یتعکر  ود  رـس  دنکن  یتعکر  راهچ  یتعکر و 
دصق هک  نآ  رگم  دریگب  هزور  فیرش  ناکم  راهچ  نیا  رد  دناوت  یمن  نیاربانب  تسین  رییخم  نآ  رد  فلکم  تسین و  زامن  دننام  هزوررییخت 

هک تسا  تقو  نآ  دـشکب  لوـط  زور  یـس  اـت  دـیدرت  نیا  تسا  ددرم  تـسین و  نـشور  شفیلکت  رگا  اـی  دـنک و  رتـشیب  اـی  زور  هد  تماـقا 
ناحبس دیوگب ( : راب  یس  دناوخ  یم  هتسکش  هک  يزامن  ره  لابند  تسا  بحتـسم  هلءاسم 11 -  دریگب .  هزور  دیاب  تسا و  مامتا  شفیلکت 

( . ربکا هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و 

تعامج زامن  رد  لصف 

تعامج زامن 

برغم و حبـص و  زامن  رد  هتبلا  تسا  هیموی  ياهزامن  رد  اصوصخم  بجاو و  ياهزامن  همه  رد  دـک  ؤم  تابحتـسم  زا  یکی  تعاـمج  زاـمن 
رد تسین و  بجاو  يزامن  چـیه  رد  عرـش  لصا  بسحب  تعامج  تسا و  یمیظع  باوث  تعامج  زامن  يارب  دراد و  يرتشیب  دـیکءات  ءاشع 

هعمج ثحب  رد  هک  دراد  يرگید  طئارش  تسا و  تعامج  شطئارش  زا  یکی  هک  هعمج  زامن  زج  تسا  هدشن  زین  طرـش  يزامن  چیه  تحص 
دوش یم  عورشم  نآ  لاثما  رذن و  نوچ  یضراوع  رطاخ  هب  هک  دنچره  تسین  عورشم  یلـصا  یبحتـسم  يزامن  چیه  رد  تعامج  تشذگ و 

يدارف دیاب  هک  میتفگ  شدوخ  ياج  رد  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  اما  تعامجب و  تسا  یبحتـسم  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  ءاقـستسا  زامن  اهنت 
زامن تحص  رد  هلءاسم 1 -  دنناوخب .  ءاجر  تین  هب  هکلب  دنناوخن  روتسد  هب  لمع  ناونعب  دنناوخب  تعامجب  دنتـساوخ  رگا  دوش و  هدناوخ 
دـشاب ءاضق  ود  ره  ای  ءادا  ود  ره  رهظ و  ود  ره  الثم  دـشاب  زامن  کی  تیفیک  عون و  رظن  زا  مومءام  ماما و  زاـمن  هک  تسین  طرـش  تعاـمج 
دنچره دنک  ءادتقا  دشاب  هک  هچ  ره  وا  هیموی  زامن  رد  تعامج  ماما  هب  دـشاب  هک  يزامن  ره  ار  دوخ  هنازور  زامن  دـناوت  یم  رازگزامن  هکلب 

زامن مه  وا  هک  یماما  هب  ار  تایآ  زامن  دناوت  یم  نینچمه  دـشاب و  ءاضق  يرگید  زا  ءادا و  یکی  زا  ای  مامت  يرگید  زا  رـصق و  یکی  زا  هک 
یـسکب ناوت  یمن  ار  هیموی  زامن  هلب  رگید .  یتیآ  يارب  وا  دناوخ و  یم  هلزلز  تیآ  يارب  الثم  نیا  هک  دنچره  دنک  ءادتقا  دـناوخ  یم  تایآ 

زامن ای  طایتحا و  زامن  رد  ناوت  یمن  ار  هیموی  یتح  هکلب  درک  ءادـتقا  تسا  تیم  زامن  ای  تایآ و  زاـمن  اـی  دـیع  زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم  هک 
ماما هیموی  زامن  هب  دوش  یمن  ار  تاوما  نیدـیع و  تایآ و  طایتحا و  فاوط و  زامن  ینعی  هیـضق  سکع  نینچمه  درک و  ءادـتقا  ماما  فاوط 

الوصا هکلب  درک  ءادـتقا  ناوت  یمن  دـناوخیم  ار  اه  نآ  زا  رگید  یکی  هک  یماما  هب  ار  هدربمان  زاـمن  جـنپ  نیا  زا  کـیچیه  زین  درک و  ءادـتقا 
تعامج ددع  نآ  اب  هک  يددع  نیرتمک  هلءاسم 2 -  تسا .  لاکشا  لحم  طایتحا  زامن  نینچمه  فاوط و  زامن  رد  تعامج  ندوب  عورـشم 

ای دشاب  درم  مومءام  هکنیا  هچ  لاح  مومءام  يرگید  دشاب و  ماما  یکی  هک  تسا  رفن  ود  نابرق  رطف و  دـیع  هعمج و  ریغ  رد  دوش  یم  دـقعنم 
تین تعامج  ماما  تسین  مزال  تعامج  زاـمن  داـقعنا  رد  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  دـقعنم  تعامج  يوقارباـنب  زین ، زیمم  كدوک  اـب  یتح  نز 
زامن رد  هلب  دشاب .  هتـشاد  ار  نآ  تین  تسا  مزال  دوش  هتـشون  وا  قح  رد  تعامج  باوث  دـهاوخب  رگا  هک  دـنچره  دـنک  تعامج  تماما و 

هب نآ  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  هدـناوخ و  ـالبق  فلکم  هک  يزاـمن  ینعی  هداـعم (  زاـمن  عورف  زا  یـضعب  رد  ناـبرق و  دـیع  رطف و  دـیع  هعمج و 
تماما تعامج و  تین  نآ  تیعورـشم  ربانب  دـسرب ) تعامج  باوثب  ات  دـناوخب  هرابود  ار  زامن  نامه  دـهاوخ  یم  هدرک  دروخرب  یتعاـمج 

نینچ رگا  سپ  دـشاب  هتـشاد  ار  ماما  هب  ءادـتقا  تعامج و  تین  هک  یتقو  رگم  دوش  یمن  تعامج  زامن  شزامن  مومءاـم  اـما  و  تسا .  مزـال 
هدرک مه  يوریپ  ماما  زا  اهراتفگ  لاعفا و  رد  هتفرگ و  رارق  تعامج  زامن  فص  رد  هک  دنچ  ره  تسین  تعامج  وا  زامن  دشاب  هتـشادن  یتین 

شتعامج زامن  دـنک  ءادـتقا  رفن  ود  هب  رگا  سپ  دـنک  ءادـتقا  ماما  کی  هب  دـیاب  ینعی  تسا  ربتعم  ماما  تدـحو  تعامج  زامن  رد  و  دـشاب . 
هب ار  دوخ  ماما  هک  فلکم  رب  تسا  بجاو  زین  و  دنهد .  ماجنا  مه  اب  ار  زامن  لاوقا  لاعفا و  همه  ماما  ود  نآ  هک  دنچره  دوش  یمن  تعامج 
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هک دنک  تین  شلدرد  الثم  دنک  نییعت  یجراخ  هراشا  اب  جراخ  رد  ای  ینهذ و  هراشا  اب  شلد  رد  لقادح  ای  دـنک و  نیعم  تاصخـشم  مسا و 
یصخش وا  هک  دناد  یم  ار  رادقم  نیا  یلو  دشاب  هتشادن  یهاگآ  چیه  وا  تایصوصخ  زا  هک  دنچره  منک  یم  ءادتقا  رضاح  صخـش  نیا  هب 

وا قح  رد  تعامج  زامن  منک  یم  ءادتقا  رفن  ود  نیا  زا  یکیب  نم  هک  دنک  تین  فلکم  رگا  سپ  دراد  ار  ءادـتقا  تیحالـص  هک  لداع  تسا 
تین هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  هلءاسم 4 -  منک .  یم  نیعم  ارود  نآ  زا  یکی  ادـعب  هک  دـشاب  نیا  شروظنم  هک  دـنچره  دوش  یمن  دـقعنم 

هتـساخرب زامن  يارب  تعامج  رد  لوخد  دصقب  دـنادب  هک  دـنچره  ما  هدرکن  ءادـتقا  تین  هک  دراذـگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هن  ای  هدرک  ار  ءادـتقا 
نانآ دننام  الثم  دشاب و  هدرک  زین  ار  ناناوختعامج  ياهراک  رگا  هلب  دشاب .  هتفرگ  دوخب  ار  ناناوخ  تعامج  تئیه  هک  دـنچ  ره  هکلب  تسا 

 - هلءاسم 5 تسا .  هتـشاد  تعامج  تین  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  تروص  نیا  رد  دشاب  هدرک  تیاعرار  تعامج  رد  بجتـسم  توکس 
رد تسا  ورمع  هکلب  تسین  دیز  تعامج  ماما  هک  دوش  شمولعم  یلو  تسا  دیز  شمان  الثم  هک  هتشاد  ار  نیعم  یصخش  هب  ءادتقا  تین  رگا 

هدرک هفاضا  ینکر  تعامج  لایخب  هک  تسا  لطاب  یتروص  رد  شزاـمن  اـما  و  تسا .  لـطاب  شتعاـمج  هدوبن  لداـع  رمع و  رگا  ضرف  نیا 
دنک و مامت  ار  زامن  نآ  مه  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  تسین و  توق  زا  یلاخ  شزامن  تحـص  هدرکن  هفاضا  يزیچ  رگا  اما  دـشاب و 

لایخ هدوب و  دیز  هب  ءادتقا  شروظنم  هکنیا  هچ  شتعامج  مه  تسا و  حیحص  شزامن  مه  هدوب  لداع  زین  ورمع  رگا  دیامن و  شا  هداعا  مه 
هب رت  کیدزن  تسا و  دـیز  وا  هک  هدرک  یم  لاـیخ  هدوب و  رـضاح  ماـما  هب  ءادـتقا  شروظنم  اـی  تسا و  دـیز  ناـمه  رـضاح  ماـما  هدرک  یم 

يدارف زامن  اب  شزامن  رگا  تسا )  دیز  نامه  رـضاح  ماما  هتـشادنپ  یم  هدرک و  دیز  هب  ءادتقا  تین  لوا (  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا 
ار نآ  دشاب  هدرک  دایز  یعوکر  تعباتم  دصقب  ای  هدـناوخن و  ار  هروس  دـمح و  هدـش و  تعامج  دراو  لوا  زا  هکنیا  لثم  هتـشاد (  یتفلاخم 
 . دـنک تعامجب  لودـع  زامن  نیا  رد  دـناوخ  یم  يدارف  زامن  هک  یـسک  تسین  زئاج  طایتحاربانب  هلءاسم 6 -  دـیامن .  هداعا  سپـس  مامت و 

لوا زا  هک  دنچره  دشابن و  نیب  رد  يرارطـضا  هک  دنچ  ره  دشاب  زئاج  زامن  تالاح  همه  رد  يدارفب  تعامج  زا  لودـع  ارهاظ  هلءاسم 7 - 
ات هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  دـناوخب  يدارف  ار  زامن  هیقب  دـیامن و  يدارف  دـصق  زامن  طـسو  رد  هک  هدوب  نیا  شدـصق  زاـمن 

يدارف دصق  زامن  نیب  رد  هک  دنک  دصق  زامن  لوا  زا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنکن  يدارف  دصق  هدـماین  شیپ  شیارب  یئایند  دـنچره  یترورض 
دناوخب دوب  هدناوخن  وا  دوخ  هک  ار  هروس  دمح و  تسین  مزال  دنک  يدارف  دصق  عوکر  زا  لبق  ماما و  تئارق  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 8 -  دنک . 

یفاک هیقب  ندناوخ  هکلب  دـناوخن  شدوخ  هدـناوخ  ماما  هک  ار  يا  هیآ  دـنچ  نآ  تسین  مزال  زاب  دـنک  يدارف  دـصق  تئارق  نیبرد  رگا  یتح 
دناوـخب هدـناوخ  ماـما  هک  ار  هچ  نآ  روتـسد ) ناوـنعب  هن   ) ءاـجر تبرق و  دـصقب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هـب  رت  کـیدزن  هـک  دـنچره  تـسا 

زامن نیب  رد  هک  یـسک  طایتحاربانب  هلءاسم 9 -  دـنک .  يدارف  دـصق  تئارق  نیب  رد  دـهاوخب  هک  اج  نآ  ینعی  مود  تروص  رد  اـصوصخم 
رـس زونه  تسا و  عوکر  رد  ماما  هک  دیـسر  تعاـمج  هب  یتقو  رگا  هلءاسم 10 -  دنک .  ءادتقا  دـصق  تسین  زئاج  رگید  هدرک  يدارف  دـصق 

باسح وا  زامن  زا  تعکر  کی  تروص  ره  رد  دنک و  ءادتقا  تسا  زئاج  هتفرن  عوکر  هب  زونه  ای  دشاب و  هتفگ  ار  رکذ  هک  دنچره  هتـشادنرب 
ءادـتبا رد  تعکر  ندرک  كرد  سپ  دوش  قحلم  واب  دـناوت  یم  مومءاـم  هک  تسا  یتصرف  نیرخآ  ماـما  عوکر  هک  تسناد  دـیاب  دوش و  یم 

رد اما  و  دش .  قحلم  وا  هب  دوش  یمن  رگید  دنک  نتساخرب  هب  عورش  رگا  اما  عوکر و  ات  ماما  عوکر  ندرک  كرد  هب  تسا  فوقوم  تعامج 
مود و تعکر  ندناوخ  لاح  رد  هک  يرازگزامن  رگا  سپ  دنک  یمن  لطاب  ار  تعامج  زامن و  ماما  عوکر  هب  ندیـسرن  زامن  رگید  ياهتعکر 

هتبلا شتعامج  هن  دوش و  یم  لطاب  شزامن  هن  هتـشادربرس  ماما  هک  دورب  عوکر  هب  یتقو  تسا  تعامج  رد  شیوخ  زامن  مراهچ  ایو  موس  ای 
یتروص رد  ینعی  تروص (  نیا  ریغ  رد  هچ  دـشاب  هدرک  كرد  ار  ماما  تونق  ای  تئارق  زا  یتمـسق  عوکر  زا  لبق  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
مومءام هتشادرب و  عوکر  زا  رس  هتفر و  عوکر  هتفگ و  ار  تاحیبست  هتساخرب  ماما  هدوب و  یلبق  تعکر  هدجـس  ای  دهـشت و  لوغـشم  الثم  هک 

رد ای  دوش و  تعامج  زامن  لخاد  تعکر  لوا  رد  فلکم  رگا  ارهاـظ  هلءاسم 11 -  تسا .  لاکشا  لحم  هلئـسم  هدش )  قحلم  عوکر  زا  دعب 
نامه تسا و  حیحـص  شتعامج  شزامن و  دـسرب  ماما  عوکرب  دـشاب  هتـسناوتن  افداصت  دـشاب و  هدـش  لـخاد  تاـحیبست )  اـیو   ) تئارق نیب 
عوکر لاح  رد  فلکم  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  میتفگ  یلبق  هلئـسم  رد  هچ  نآ  دـنک و  یم  باسح  دوخ  زاـمن  زا  تعکر  کـی  ار  تعکر 
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هلءاسم 12 دوش .  یم  لطاب  شتعامج  دسرن  ماما  عوکر  هب  رگا  میتفگ  هک  دشاب  هدش  تعامج  دراو  عوکر  زا  لبقو  تئارق  زا  دعب  ای  ماما و 
رد دنک  کش  ای  دنکن و  كرد  عوکر  رد  ار  ماما  نکلو  دنک  عوکر  دـیوگب و  مارحالا  ةریبکت  دـسر  یم  ماما  عوکر  هب  هکنیا  لایخب  رگا  - 

مامت ار  زامن  نامه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دـشاب و  لطاب  شتعاـمج  حیحـص و  شزاـمن  تسین  دـیعب  هن  اـی  هدرک  كرد  هکنیا 
زامن رد  لخاد  ندیـسر  دـیماب  یلو  دـسرب  ماما  عوکر  هب  درادـن  نانیمطا  هکنیا  اب  رازگزاـمن  رگا  هلءاسم 13 -  دـنک .  هداعا  هراـبود  هدومن 
دصق نیاب  رگا  تسا و  لطاب  هنرگ  تسا و  حیحص  شتعامج  شزامن و  درک  كرد  رگا  درادن  یلاکـشا  هک  تسا  نیا  يوقا  دوش  تعامج 

رد ات  منام  یم  رظتنم  اـی  مناوخ و  یم  يدارف  هنرگو  مناوخ  یم  تعاـمجب  ار  زاـمن  مدیـسر  ماـما  عوکر  هب  رگا  هک  دـیوگب  مارحـالا  ةریبکت 
ار مارحالا  ةریبکت  دنک و  ءادتقا  تینرگا  هلءاسم 14 -  دشابن .  دنک  ماما  ندناوخ  زامن  هک  یطرشب  درادن  یلاکـشا  موش  قحلم  دعب  تعکر 
ات دنک  ربص  هداتـسیا  دناوت  یم  دناوخب و  يدارف  ار  شزامن  دناوت  یم  درادرب  عوکر  زا  رـس  ماما  دورب  عوکر  هب  وا  هکنیا  زا  لبق  یلو  دیوگب 

ءادتقا ناونع  رگید  هک  دشابن  دـنک  ردـقنآ  شزامن  رد  ماما  هک  یطرـشب  دـنک  باسح  دوخ  زامن  لوا  تعکر  ار  تعکر  نآ  دـعب و  تعکر 
تعکر مود  ای  لوا و  هدجـس  رد  ار  ماـما  رگا  هلءاسم 15 -  دناوخب .  يدارف  ار  زامن  دـیاب  تسین و  زئاج  ندرک  ربص  هنرگ  دـنکن و  قدـص 

ار تعامج  باوث  مالـس  دهـشت و  کی  هدجـس و  ود  رادـقمب  دـهاوخب  هتفریم و  هدجـسب  ماما  هک  دـسرب  یتقو  ینعی  دـنک  كرد  زامن  رخآ 
زامن دزیخرب و  ماما  مالـس  زا  دعب  دـیوگب و  ار  دهـشت  دـنک و  هدجـس  ماما  اب  دـیوگب و  مارحالا  ةریبکت  دـنک و  تین  دـناوت  یم  دـنک  كرد 

نآ تین و  نآ  ندوب  یفاک  هک  دـنچره  دـناوخب  هرابود  هدومن  ماـمت  ار  شزاـمن  نیا  هک  دـنکن  كرت  ار  طاـیتحا  نیا  دـناوخب و  ار  شدوخ 
الصا هک  تسا  نآ  رتهب  تسین و  هجو  زا  یلاخ  شزامن  ندوب  حیحص  هرخالاب  ماما و  اب  دهـشت  هدجـس و  ندماین  باسحب  مارحالا و  ةریبکت 
ةریبکت تین و  تسا  زئاـج  دـناوخ  یم  ار  زاـمن  رخآ  دهـشت  دراد  ماـما  هک  دـسرب  یتقو  رگا  دوشن و  تعاـمج  رد  لـخاد  یعـضو  نینچ  رد 
ةریبکت نامه  تین و  نامه  اب  ار  شزامن  دزیخرب و  وا  تفگ  مالـس  ماما  هکنیمه  دـیوگب  ار  دهـشت  ماما  اب  دنیـشنب و  هداد  ماـجنا  ار  مارحـالا 

 . دشاب هدرکن  كرد  مه  ار  تعکر  کی  هک  دنچره  هدیسر  تعامج  زامن  تلیضفب  دنک  نینچ  رگا  هک  دناوخب  مارحالا 

تعامج طئارش  رد  راتفگ 

هطساو هک  نیمومءام  نیب  ای  نیمومءام و  ماما و  نیب  هکنیا  لوا  تسا :  ربتعم  طرش  دنچ  دش  رکذ  البق  هک  یطئارـش  زا  ریغ  تعامج  زامن  رد 
دشاب و نز  رگا  اما  دشاب و  درم  مومءام  هک  تسا  ربتعم  یتعامج  رد  طرـش  نیا  هتبلا  دشابن  دنک  يریگولج  هدـهاشم  زا  هک  یلئاح  دـنلاصتا 
هک مومءام  رگید  نانز  نیب  وا و  نیب  اما  درادـن و  يررـض  درم  نیمومءام  وا و  نیب  ای  ماما و  وا و  نیب  لئاح  دوجو  دـنک  ءادـتقا  درم  ماـما  هب 
 . تسا لاکـشا  لحم  دشاب  زیاج  نزب  نز  ءادتقا  دشاب و  نز  ماما  هک  یتروص  رد  ماما  دوخ  وا و  نیب  نینچمه  دنماما و  هب  وا  لاصتا  هطـساو 

یبیع هک  دشاب  كدنا  رایـسب  فقوم  ود  توافت  هکنآ  رگم  دشابن  نیمومءام  فقوم  زا  رتالاب  ماما  نداتـسیا  لحم  فقوم و  هکنیا  مود  طرش 
و دنیبن .  مدرم  زا  رتالاب  ار  ماما  دراد  هحماسم  هکنیا  اب  فرع  هک  دشاب  مک  ردق  نآ  توافت  نیا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  درادن و 

نحـص رد  ماما  هکنیا  لثم  فراعتم  دایز  هتبلا  دـشاب  دایز  توافت  هک  دـنچره  درادـن  بیع  ماـما  فقوم  زا  نیموماـم  فقوم  ندوب  دـنلب  اـما 
نامز نیا  رد  فراعتم  ياهنامتراپآ  ماب  يالاب  زا  مومءام  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب و  هداتـسیا  ماب  تشپ  مومام  هداتـسیا و  زامن  رد  دجـسم 

هدجـس لحم  نیب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـشابن و  رود  داـیز  دوخ  زا  رتولج  فص  زا  اـی  ماـما و  زا  موماـم  هکنیا  موس  طرـش  دـنکن .  ءادـتقا 
دـشابن و هلـصاف  فراعتم  ماگ  کی  زا  شیب  ولج  فص  ياپ  ياج  اب  بقع  فص  هدجـس  لـحم  نیب  نینچمه  ماـما و  ياـپ  ياـج  مومءاـم و 

مراهچ طرـش  دـشاب .  هدوب  ولج  فص  فقوم  تشپ  تسرد  هلـصاف  نودـب  بقع  فص  هدجـس  لحم  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن 
اما یمک و  رادقم  هب  هک  دنچره  دتسیاب  رت  بقع  هکلب  دشابن  زین  وا  شوداشود  هک  تسا  نآ  طایتحا  دتـسیاب و  ماما  زا  رتولج  مومءام  هکنیا 

يررـض دتفیب  رتولج  ماما  زا  هدجـس  عوکر و  لاح  رد  تسا  ماما  زا  رت  تماق  دنلب  هکنیا  رطاخب  نکلو  هداتـسیا  رت  بقع  یکدنا  مومام  رگا 
طایتحا هب  نداد  رارق  ماما  يوناز  زا  رت  بقع  ار  اهوناز  نتـسشن و  لاح  رد  اصوصخم  تالاح و  همه  رد  رخءات  تاعارم  هک  دـنچره  درادـن 
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رد روبع  هار  رهن و  نینچمه  دـیآ و  یمن  باسح  هب  لئاح  ءزج  دـشاب  هدـهاشم  عنام  هک  يرابغ  یکیراـت و  هلءاسم 1 -  تسا .  رت  کـیدزن 
هک نآ  رگم  دوش  یمن  هدرمش  عنام  زین  هکبش  هرجنپ و  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسین  لئاح  قیداصم  زا  دنشابن  ضیرع  رایسب  هک  یتروص 
اما و  تسا .  تعامجب  رـضم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  قداص  نآ  رب  راوید  ای  رتاس و  ناونع  هک  دـشاب  گنت  هکبـش  ياـهخاروس  ردـق  نآ 

لئاح هلءاـسم 2 -  تسا .  نآ  زا  باـنتجا  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  هک  دـنچره  تسین  عناـم  دـهد  یم  ناـشن  ار  دوخ  يارواـم  هک  يا  هشیش 
هک یلئاح  دننام  دریگب  ار  دید  ولج  هدجـس  لاح  رد  هک  دـنچره  درادـن  يررـض  دریگ  یمن  ار  دـید  ولج  زامن  لاوحا  همه  رد  هک  یهاتوک 

هنرگ دشاب و  دید  عنام  نتـسشن  لاح  رد  هک  دشابن  دـنلب  ردـق  نآ  هک  یطرـش  هب  اما  دـشاب  هتـشاد  يدـنلب  رتشیب  یمک  ای  بجو و  کی  الثم 
زامن لخاد  زونه  هک  دنچره  رتولج  ياه  فص  نیمومءام  ندـش  لئاح  هلءاسم 3 -  دوشن .  كرت  نآ  رد  طایتحا  دوش و  یم  لاکـشا  ثعاب 

زا ار  ماما  نانآ  رتشیب  ای  لوا و  فص  دارفا  زا  یضعب  ندیدن  هکنانچمه  دنـشاب  ندش  لخاد  هدامآ  هک  یطرـشب  درادن  يررـض  دنـشاب  هدشن 
فـص ندوب  ینالوط  شتلع  هک  یتروص  رد  ار  لوا  فص  دـنمود  فص  رد  ندـیدن  نینچمه  درادـن و  يررـض  فص  ندوب  ینالوط  تهج 

دجسم جراخ  رد  فص  دنچ  ای  کی  دشاب و  هدش  هدیشک  دجسم  برد  الثم  ات  تعامج  فوفص  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب .  لوا  فص  زا  مود 
رد هک  یئاهنآ  زامن  طایتحاربانب  دنـشاب  هتفرگ  رارق  وا  فرط  ود  رد  هیقب  برد و  يوربور  نانآ  زا  یکی  الثم  هک  يروطب  دـشاب  هتـشاد  رارق 

هکلب تسا  لطاب  تسه  هدـهاشم  زا  یعنام  ولج  فص  نانآ و  نیب  ای  ماما و  ناـنآ و  نیب  دـنراد و  رارق  صخـش  نآ  فرط  ود  رد  لوا  فص 
حیحص ناشزامن  یگمه  لوا  فص  ریغ  ياهفص  هلب  تسا ،  يراج  ینورد  بارحم  هرابرد  مکح  نیمه  تسین و  توق  زا  یلاخ  ندوب  لطاب 

دمآ شیپ  یفصو  ای  دش و  ادیپ  زامن  نیب  رد  یلو  هتـشادن  دوجو  نیمومام  ماما و  نیب  یلئاح  تعامج  زامن  لوا  رد  رگا  هلءاسم 5 -  تسا . 
تسا تعامج  نالطب  بجوم  ءادتبا  رد  هلصاف  ای  لئاح و  دوجو  لثم  هک  تسا  نآ  رت  يوقا  درک  زواجت  زاجم  دح  زا  ود  نیا  نیب  هلصاف  هک 
يررض دنک  روبع  راذگزامن  فص  ولج  زا  هک  یناسنا  ای  ناویح و  دننام  رقتسم  ریغ  لئاح  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  يدارف  دوخب  دوخ  زامن  و 

زامن رگا  هلءاسم 7 -  دنتـسین .  رقتـسم  هک  دنچره  دننز  یم  مهب  ار  تعامج  دنـشاب  مهب  لصتم  یفـص  زین  ناگدننکروبع  رگا  هلب  درادـن . 
زامن مالس  زا  دعب  هلصافالب  لوا  فص  لها  هک  دنچره  تسا  لکشم  يدعب  فوفص  ءادتقا  ءاقب  دوش  مامت  ندوب )  رصق  رطاخب  لوا (  فص 

هلءاسم دنناوخب .  ناشدوخ  ار  ناشزامن  هیقب  دننک و  يدارف  دصق  يدعب  فوفـص  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طایتحا  نیاربانب  دننک  ءادتقا  هرابود 
هک تسا  یتقو  نالطب  نیا  هتبلا  دوب  دـهاوخ  لطاب  زین  وا  تعاـمج  تسا  لـطاب  ولج  فص  لـها  زاـمن  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا   - 8

فـص لها  نالطب  تحـص و  زا  یعالطا  يدعب  فص  لها  رگا  هلب  ددرگ .  هلـصاف  یتدایز  ثعاب  ای  ماما و  وا و  نیب  دشاب  لئاح  ولج  فص 
ناشدوخ دـیلقت  بسح  رب  نانآ  زامن  رگا  اما  و  دـنیامن .  یم  تحـص  رب  لمح  ار  نانآ  لمع  هکلب  دـننک  صحفت  تسین  مزـال  دـنرادن  یلبق 

دعب فص  تعامج  تحـص  دشاب  هلـصاف  یتدایز  ثعاب  ای  لئاح و  ولج  فص  دوجو  رگا  دشاب  لطاب  دعب  فص  دیلقت  بسح  رب  حـیحص و 
یطرـش هب  هتبلا  دـنیوگب  ریبکت  ولج  فص  نتفگ  مارحالا  ةریبکت  زا  لبق  هکنیا  دـعب  فص  لها  يارب  تسا  زئاج  هلءاسم 9 -  تسا .  لکشم 
تعکر ود  تئارق  دیاب  مومءام  هک  تسا  نیا  يوقا  تعامج  ماکحا  رد  راتفگ  دنشاب .  زامن  رد  لوخد  يارب  هدامآ  هداتـسیا و  ولج  فص  هک 

رگا اما  دنک و  كرت  دونـش  یم  ار  وا  همهمه  یتح  ماما و  يادـص  هک  یتروص  رد  ار  يرهج  ياهزامن  نینچمه  یئافخا و  ياهزامن  زا  لوا 
زا ریخا  تعکر  ود  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـناوخب و  ار  هروس  دـمح و  شدوخ  تسا  بحتـسم  هکلب  زئاـج و  ار  همهمه  یتح  دونـش  یمن 

یتافخا ياهزامن  رد  اما  و  دیوگب .  حیبست  هکلب  دنکن  تئارق  شدوخ  دونـش  یم  ار  تئارق  وا  دناوخ و  یم  دـمح  ماما  رگا  يرهج  ياهزامن 
دیوگب ار  هعبرا  تاحیبست  ای  هروس و  نودب  دـناوخب  دـمح  ای  هک  وا  رب  تسا  بجاو  دـناوخ  یم  زامن  يدارف  هک  تسا  یـسک  دـننام  مومءام 
رطاخب ای  دشاب و  ماما  زا  يرود  رطاخب  ماما  همهمه  ادـص و  ندینـشن  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دونـشن .  هچ  دونـشب و  ار  ماما  تئارق  هکنیا  هچ 

ار رگید  یتمسق  دونشب و  ار  ماما  تئارق  زا  یتمسق  رگا  هلءاسم 2 -  رگید .  یتلع  رهب  ای  وا و  شوگ  ینیگنس  رطاخب  ای  ادص و  رس و  يدایز 
هکنیا رد  نک  کش  رگا  هلءاسم 3 -  یتافخا .  ياهزامن  مه  هیرهج و  ياهزامن  رد  مه  دنک  كرت  ار  تئارق  هک  تسا  نآ  طایتحا  دونشن و 
تئارق هک  تسا  نآطایتحا  هن  ای  تسا  ماما  يادص  دسر  یم  ششوگب  هک  یئادص  نیا  دنک  کش  ای  هن و  ای  دسر  یم  ششوگب  ماما  يادص 
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دنک ظفح  ار  هنینءاـمط  ماـما  تئارق  لاـح  رد  هک  تسین  بجاو  مومءاـم  رب  هلءاـسم 4 -  تسا .  نآ  زاوج  يوقا  هک  دـنچره  دـنک  كرت  ار 
رد ماـما  تئارق  لوا  هب  ندیـسر  يارب  هک  تـسین  بـجاو  وا  رب  نـینچمه  تـسا و  رت  کـیدزن  طاـیتحا و  هـب  شندرک  تیاـعر  هـک  دـنچره 

هدناوخ ار  مود  تعکر  تئارق  زا  یتمسق  ماما  هکنیا  ات  دهدب  لوط  ار  دوخ  هدجس  دناوت  یم  هکلب  دنک  باتـش  مود  تعکر  يارب  نتـساخرب 
زاـمن زا  يزیچ  تئارق  زا  ریغب  لوا  تعکر  ود  رد  ماـما  هلءاسم 5 -  دـشابن .  دایز  یگداـتفا  بقع  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـشاب 

باختنا ار  دـمح  هروس  تعکر  ود  نیا  رد  ماما  هک  دـنچره  تسا  درفنم  دـننام  مومام  ریخا  تعکر  ود  رد  اما  دـنک و  یمن  لمحت  ار  موماـم 
یم ار  ماما  تئارق  يادص  رگا  میتفگ  تشذگ و  باب  نیا  لوا  رد  هک  یطایتحا  تیاعر  اب  هتبلا  دونشب  ار  وا  يادص  مه  مومام  دشاب و  هدرک 
ماما رخآ  تعکر  ود  رد  دـنکن  كرد  ار  ماـما  لوا  تعکر  ود  موماـم  رگا  و  دـیوگب .  ار  هعبرا  تاـحیبست  هکلب  دـنکن  تئارق  شدوخ  دونش 
مامت تلهم  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  وا  هک  دادـن  تلهم  ماما  رگا  تسا و  وا  زامن  لوا  تعکر  ود  نوچ  دـناوخب  هروس  دـمح و  دـیاب 

هب رت  کیدزن  دیاش  دوش و  قحلم  ماما  هب  هدجـس  رد  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دناوت  یم  هک  تسا  نآ  يوقا  دادن  وا  هب  زین  ار  دمح  ندرک 
ار تئارق  ماما  دنک  كرد  مود  تعکر  رد  ار  ماما  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  زئاج  زنی  ندرک  يدارف  دصق  هک  دنچره  دشاب  نیمه  مه  طایتحا 
رد ار  ماما  کلذ  عم  دهـشت  هن  دراد و  تونق  هن  لوا  تعکر  دـشاب و  یم  شدوخ  زامن  لوا  تعکر  رد  هکنیا  اـب  وا  دـنک و  یم  لـمحت  وا  زا 
یم دـنلب  نیمز  زا  ار  اهوناز  هتـشاذگ  نیمز  هب  ار  اهتـسد  ینعی  دـنک (  یم  یفاجت  دهـشت  رد  طایتحاربانب  هدومن  تعباتم  لمع  ود  نیا  ماجنا 

وا مود  تعکر  نوچ  دناوخ  یم  ار  دوخ  هروس  دمح و  تساخرب  یتقو  و  دزیخرب ، ماما  اب  ات  دنک  یم  ربص  لکش  نیاب  فقوم  روط  هب  دنک و 
دمح تسا  بجاو  مومءام  رب  هک  یئاج  رد  هلءاسم 7 -  تاحیبست .  ای  دناوخ و  یم  دـمح  تسا  موس  تعکر  رد  هک  ماما  هکنیا  هچ  تسا و 
هروس دـمح و  تسا  بحتـسم  هک  یئاج  رد  نینچمه  هداتفا و  بقع  ماما  زا  تعکر  ود  ای  کـی و  هک  یـسک  لـثم  دـناوخب  ار  دوخ  هروس  و 
هروس دمح و  ندناوخ  هتـسهآ  مومءام  رب  دونـش  یمن  ار  ماما  يادص  لوا  تعکر  ود  رد  هیرهج  زامن  رد  هک  یئاج  نآ  لثم  دناوخب  ار  دوخ 

ود رد  ار  ماما  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  بجاو  شا  هروسو  دمح  ندناوخ  يرهج  هک  دـشاب  ءاشع  ای  برغم و  زامن  هک  دـنچره  تسا  بجاو 
رادقم نیا  ماما  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دـمح و  تسا  بجاو  وا  رب  دوش  زامن  رد  لخاد  ماما  عوکر  زا  لبق  دـنک و  كرد  زامن  رخآ  تعکر 

هک تسا  نآ  طایتحا  دـسر  یمن  مه  دـمح  ندـناوخب  دوش  زامن  لـخاد  رگا  هک  دـنادب  لوا  زا  رگا  دـنک و  اـهر  ار  هروس  دادـن  تلهم  وا  هب 
تـسین بجاو  وا  رب  هروس  دمح و  رگید  تروص  نیا  رد  دنک و  عوکر  دیوگب و  مارحالا  ةریبکت  تقو  نآ  دورب  عوکرب  ماما  ات  دوشن  لخاد 

دهدن و ماجنا  ار  یلمع  چیه  ماما  زا  رتولج  هک  انعم  نیاب  دنک  تعباتم  زامن  لاعفا  همه  رد  ار  ماما  هک  تسا  بجاو  مومءام  رب  هلءاسم 9 -  . 
هریغ تئارق و  دهـشت و  عوکر و  هدجـس و  رکذ  ینعی  زامن  لاوقا  هرابرد  اما  و  دوب .  زامن  لاـعفا  هراـبرد  نیا  دـتفین  مه  بقع  یلیخ  ماـما  زا 
یتح ماما و  زا  رتولج  تسا  بجاو  هک  تسا  مارحالا  ةریبکت  رد  اهنت  تسین  بجاو  مارحالا  ةریبکت  رد  زجب  ماما  تعباتم  هک  تسا  نیا  يوقا 

ةریبکت ندـش  مامت  زا  لبق  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دـیوگب  ار  مارحـالا  ةریبکت  ماـما  زا  دـعب  هکلب  دـهدن  ماـجنا  ماـما  اـب  نراـقم 
نتفگ رت  بقع  هک  دـنچره  دونـشن  ای  دونـشب و  لاوقا  رد  ار  ماما  يادـص  هکنیا  هچ  لاح  دـنکن  عورـش  مارحالا  ةریبکت  نتفگب  ماما  مارحالا 

تعباتم تسا  بجاو  تعباتم  میتفگ  هک  يدراوم  رد  رگا  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  زامن  مالـس  اصوصخم  دونـش و  یم  ماما  زا  هک  یلاوقا 
تئارق لوغشم  زونه  ماما  هک  تسا  نیا  نآ  تروص و  کی  رد  رگم  تسا  حیحص  شتعامج  نینچمه  شزامن و  یلو  هدرک  تیـصعم  دنکن 

هکلب دوش  یم  لکـشم  شتعامج  تحـص  هب  دـسر  هچ  اـت  شزاـمن  تحـص  دـنک  نینچ  رگا  هک  دورب  عوکرب  وا  هدـشن  مخ  عوکرب  دـشاب و 
مه یئاج  رد  دـنزب  مه  رب  ار  تعامج  تئیه  هک  يروطب  دـتفیب  بقع  ای  ولج و  شحاف  روطب  رگید  ياهاج  رد  رگا  هکنانچمه  تسا  عونمم 
هک هدرک  یم  لایخ  ای  دـیوگب و  مارحالا  ةریبکت  ماما  زا  لبق  اوهـس  رگا  هلءاسم 10 -  دوش .  یم  لطاب  شتعامج  دشاب  حیحـص  شزامن  هک 

مالس یتعکر  ود  رد  دنکب و  یبحتسم  زامن  تین  دیاب  دسرب  تعامج  باوث  هب  دهاوخب  رگا  تسا و  حیحص  يدارف  شزامن  هتفگ  ریبکت  ماما 
رس ماما  هک  هدرک  یم  لایخ  ای  درادرب و  هدجـس  ای  عوکر و  زا  رـس  ماما  زا  لبق  اوهـس  رگا  هلءاسم 11 -  دوش .  قحلم  تعامج  هب  دـهدب و 

یلو هدرک  هانگ  ددرگنرب  رگا  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  نکر  يدایز  نیا  ددرگرب و  هدجـس  ای  عوکرب و  هرابود  تسا  بجاو  وا  رب  هتـشادرب 
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رکذ زونه  الثم  هدادـن  ماجنا  رگا  اما  و  دـشاب .  هداد  ماجنا  ار  دوجـس  عوکر و  تاـبجاو  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هتبلا  تسا  حیحـص  شزاـمن 
نآ میئوگب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  لـطاب  شزاـمن  میئوگب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  ددرگن  رب  درادرب و  رـس  هتفگن  عوکر 
رد زین  نیا  تسا و  حیحـص  شزامن  هدرک و  هانگ  درادرب  رـس  ادـمع  ماما  زا  لبق  رگا  دـناوخب و  ون  زا  هرابود  دـنک و  مامت  تعامجب  ار  زامن 

دـشاب هدرک  كرت  ار  تابجاو  رگا  هنرگ  دـشاب و  هداد  ماـجنا  ار  تاـبجاو  ریاـس  دـشاب و  هتفگ  ار  هدجـس  اـی  عوکر  رکذ  هک  تسا  یتروص 
شزامن ددرگرب  ادـمع  رگا  ددرگرب و  ماما  تعباـتم  ناونعب  تسین  زئاـج  رگید  هتـشادربرس  ادـمع  هک  ضرف  نیا  رد  تسا و  لـطاب  شزاـمن 

هلءاسم 12 عوکرب . )  شنتشگرب  لثم  دوش  نکر  يدایز  ثعاب  ددرگرب (  اوهس  رگا  نینچمه  دوش و  یم  لطاب  نکر  يدمع  تدایز  رطاخب 
عوکر زا  رـس  ماما  عوکر  هب  وا  ندیـسر  زا  لبق  دورب و  عوکر  هب  تعباتم  رطاـخب  هراـبود  درادرب و  عوکر  زا  رـس  اوهـس  ماـما  زا  لـبق  رگا  - 

زا رـس  رگا  هلءاسم 13 -  دـیامن .  هداعا  مه  دـنک و  مامت  ار  زاـمن  نآ  مه  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دوش و  لـطاب  شزاـمن  تسین  دـیعب  درادرب 
هدجـس هب  تعباتم  ناونعب  دهد  یم  ماجنا  ار  لوا  هدجـس  زونه  ماما  هک  دنک  لایخ  تسا و  هدجـس  رد  زونه  ماما  هک  دنیبب  درادرب و  هدـجس 
لکـشم دوش  باسح  وا  مود  هدجـس  هدجـس ،  هب  وا  نتـشگرب  هکنیا  رد  هداد  یم  ماجنا  ار  مود  هدجـس  ماما  هک  دوش  مولعم  دـعب  ددرگرب و 

تسا و مود  هدجـس  ماما  هدجـس  هک  دـنک  لایخ  رگا  دـنک و  هداعا  اددـجم  هدومن  ماـمت  ار  زاـمن  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا و 
یم دوش و  یم  باسح  وا  یمود  مومءام  هدجـس  هدوب  لوا  هدجـس  نامه  ماما  هدجـس  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک  هدجـس  مود  هدجـس  دـصقب 

نانچمه دشاب  زئاج  نینچمه  دشاب و  زئاج  زین  ماما  مود  هدجس  رد  تعباتم  هک  تسین  دیعب  دنک و  مامت  ار  شزامن  هدومن  يدارف  دصق  دناوت 
اب هکنانچمه  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  دارفنا  دصق  نکل  دیایب  مود  هدجسب  درادرب و  رس  شلوا  هدجس  زا  ماما  ات  دنامب  دوخ  مود  هدجس  رد 
ار ماما  تسین  زئاج  رگید  دـنک  هدجـس  ای  عوکر و  ماما  زا  لبق  ادـمع  رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  زامن  هداـعا  زین  تعباـتم 

سولج هب  هدجـس  زا  مایقب و  عوکر  زا  دیاب  نیاربانب  تسین  هجو  زا  یلاخ  تعباتم  بوجو  دشاب  هدرک  نینچ  اوهـس  رگا  اما  دـیامن و  تعباتم 
رد رگا  هلءاسم 15 -  تسا .  زامن  هداعا  رد  طایتحا  اذل  تسین و  مه  لاکـشا  زا  یلاخ  هک  دـنچره  دورب  دوجـس  عوکرب و  ماما  اب  ددرگرب و 

عطق ار  هلفان  تسا  بحتسم  دسرن  تعامجب  هک  دشاب  هتشاد  ار  نآ  سرت  دوش و  رارقرب  تعامج  زامن  تسا  هلفان  ندناوخ  لوغشم  هک  یلاح 
دهدب و مالـس  یتعکر  ود  رد  ار  زامن  سپـس  دنک و  هلفان  هب  لودع  تسا  بحتـسم  تسا  يدارف  بجاو  زامن  ندناوخ  لوغـشم  رگا  دـنک و 

دشاب هدیـسر  مراهچ  ای  موس  تعکر  هب  رگا  اما  دشاب و  هدناوخن  تعکر  ود  زا  شیب  بجاو  زامن  زا  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  هک  تسا  مولعم 
 . تسین لودع  ياج  رگید 

تعامج ماما  طئارش  رد  راتفگ 

طرش لقع .  موس  طرش  ندوب .  هداز  لالح  مود  طرش  ندوب .  ماما  هدزاود  ینعی  نامیا  لوا  طرش  تسا :  طرـش  زیچ  دنچ  تعامج  ماما  رد 
ریغ نیمومءام  هک  مه  یئاج  رد  هکلب  دنـشاب  غلاب  نیمومءام  هک  تسا  ربتعم  یئاج  رد  طرـش  نیا  هتبلا  دشاب  هدیـسر  غولب  دحب  هکنیا  مراهچ 
زین ماما  دننز  درم و  زا  لکشتم  ای  درم و  نیمومءام  رگا  هکنیا  مجنپ  طرش  تسین .  زئاج  هکلب  تسا  لاکشا  لحم  غلاب  ریغ  تماما  دنشاب  غلاب 

تسا و تلادـع  مشـش  طرـش  تسا .  رتـکیدزن  طاـیتحاب  ناـنآ  يارب  درم  تماـما  دنـشاب  نز  ارـصحنم  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دـشاب  درم 
ار و شبحاص  هک  یناسفن  تسا  یتلاح  تلادع  تسین و  زئاج  تسین  نشور  وا  تلادع  هک  یـسک  زین  قساف و  هک  یـسک  هب  ءادـتقا  نیاربانب 

هانگ رب  رارـصا  هب  دـسر  هچ  ات  دـنک  بانتجا  هریغـص  ناهانگ  هکلب و  هریبک  ناهانگ  باـکترا  زا  دـشاب و  يوقت  مزـالم  هکنیا  هب  دراد  دـیما 
نید رد  یتالابم  یب  هدـنهد  ناشن  افرع  هک  یلمع  ره  زا  هکنیا  رب  دراد  یماو  ار  وا  زین  تسا و  هدـش  هدرمـش  رئابک  زا  یکی  دوخ  هک  هریغص 

هتـشاد بانتجا  تورم  اب  یفانم  لامعا  زا  هک  تسا  ربتعم  تعامج  ماما  رد  میئوگب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  دنک و  بانتجا  تسا 
ربارب رد  باقع  ای  شتآ و  هدعو  هک  یهانگره  زا  دنترابع  هریبک  ناهانگ  و  تسین .  ربتعم  طرـش  نیا  هک  تسا  نیا  يوقا  هک  دـنچره  دـشاب 

ناهانگ ضعب  زا  هانگ  نآ  هکنیا  رب  دشاب  هدش  دراو  یلیلد  ای  دشاب و  هدش  یمیظع  دیدشت  نآ  زا  مدرم  بانتجا  رد  ای  دشاب و  هدش  دراو  نآ 
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نالف هک  دـشاب  نیا  عرـشتم  مدرم  زاکترا  رد  ای  تسا و  هریبک  هانگ  نآ  هکنیاب  دـنک  مکح  لقع  ای  تسا و  نآ  يواـسم  اـی  رتگرزب و  هریبک 
یم رکذ  اجنیا  رد  اه  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  رایـسب  ناهانگ  هنوگنیا  و  دشاب .  هدیـسر  هانگ  نآ  ندوب  هریبک  رب  یـصن  ای  تسا و  هریبک  هانگ 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ای  ادخ و  هب  نتسب  عورد  وا 3 -  باقع  رکم و  زا  ینمیا  یلاعت 2 -  يادخ  تمحر  زا  يدیمون   - 1 دوش :
هک نآ  رگم  هتسناد  مرتحم  ار  شنوخ  هدرک و  میرحت  ار  وا  نتشک  یلاعتیادخ  هک  یسک  نتـشک  مالسلا 4 -  مهیلع  بانج  نآ  ءایصوا  هب  ای 

نانز هب  اـنز  تبـسن  متـس 7 -  هب  میتـی  لاـم  ندروخ  ندـش 6 -  ردام  ردـپ و  قاـع   - 5 دـشاب .  هتـشاد  یهلا  دودـح  ءارجا  صاـصق و  هبنج 
تداهش نامتک  غورد 15 -  مسق  تقرس 14 -  طاول 13 -  انز 12 -  رحس 11 -  محر 10 -  عطق  گـنج 9 - زا  رارف  نداد 8 -  نمادکاپ 

 - 19 ندرک )  تیـصو  ثلث  زا  شیب  زا  تسا  تراـبع  هک  تیـصو (  رد  فـیح  و  نتسکش 18 -  دهع  نداد 17 -  قحان  هب  تداهـش   - 16
تشوگ ندروخ  يزابرامق 23 -   - 22 مارح )  ياهراک  دزم  مارح و  ياهزیچ  ياهب  ینعی  تحس (  ندروخ 21 -  ابر  ندیشون 20 -  بارش 

نیا ندروخ  ترورض  هک  نآ  رگم  دنـشاب ، هدوب  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  حبذ  ماگنه  هک  یناویحره  تشوگ  نوخ و  كوخ و  تشوگ  رادرم و 
رـسیم ینید  فئاظو  ماجنا  اج  نآ  رد  هک  یناکمب  ترجاهم  نتفر و  ندرک 25 -  تنایخ  نزو  لـیک و  رد   - 24 دنک .  باجیا  ار  زیچ  دنچ 

چیه نودـب  ار  نارگید  قوـقح  نتـشاد 28 -  دامتعا  ملاظ  یناـبیتشپ  کـمک و  هب  ندرک 27 -  کـمک  شملظ  رد  ار  ملاـظ   - 26 تسین . 
ینیچ نخس  تبیغ 34 -  تاناما 33 -  هب  تنایخ  ندرک 32 -  شاپ  تخیر و  فارـسا و  ربکت 31 -  غورد 30 -  نتشادهگن 29 -  يرذع 

ناهانگ رب  رارصا  ةوکز 39 -  ندادن  زامن 38 -  كرت  نآ 37 -  هب  یئانتعا  یب  جح و  ندرمش  کبس  بعل 36 -  وهل و  هب  یمرگرس   - 35
ادخ ءایلوا  اب  هبراحم  هدرک و  لزان  شربمایپ  رب  وا  هچ  نآ  راکنا  یلاعت و  يادخب  ندیزرو  كرش  اما  و  دوب .  هریبک  ناهانگ  اهنیا  کچوک . 

هحماسم یعون  تسا  ربتعم  تلادـع  رد  اهنآ  زا  باـنتجا  هک  یناـهانگ  دادـعا  رد  اـه  نآ  ندرمـش  نکلو  تسا  رتگرزب  ناـهانگ  نآ  همه  زا 
دوش هریبک  هریغص  هانگ  دوش  یم  ثعاب  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  میتفگ  هک  يرارـصا  هلءاسم 1 -  تسا . )  رفک  دـح  رد  اریز   ) تسا

تـسین دـیعب  دوشن و  هلـصاف  يا  هبوت  چـیه  نآ  باکترا  تبون  دـنچ  نیب  هک  يروطب  هریغـص  هانگ  رب  تمزالم  تموادـم و  زا  تسا  ترابع 
رد ار  میمصت  نیا  رگا  اصوصخم  دشاب  هدش  بکترم  راب  کی  طقف  هک  دنچره  دشاب  رارصا  زین  هدرک  هک  یهانگ  رارکت  رب  میمصت  نتـشاد 

بکترم ار  نآ  رگید  راب  درادن  میمصت  هکنیا  اب  هدرک  هک  یهانگ  زا  تمادن  هبوت و  نتشادن  ارهاظ  هلب  دشاب .  هتـشاد  لوا  راب  باکترا  لاح 
دنناد یم  لداع  ار  وا  نیمومءام  هک  یتروص  رد  دناد  یمن  لداع  ار  شدوخ  هک  یسک  هک  تسا  نیا  يوقا  هلءاسم 2 -  تسین .  رارصا  دوش 
حیحص تسا  یتعامج  وا  تعامج  درک  رگا  یلو  تسا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  یسک  نینچ  تماما  كرت  هک  دنچره  دنک  تماما  تسا  زئاج 
تداهش هار  زا  یکی  دوش : یم  تباث  قیرط  دنچ  زا  تعامج  ماما  تلادع  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  بترتم  نآ  رب  تعامج  زامن  ماکحا  همه  و 

لصاح وا  تلادعب  نانیمطا  فلکم  يارب  هک  يروط  هب  مدرم  نیب  رد  وا  تلادع  ندوب  عیاش  هار  ار  مود  وا .  تلادع  رب  لداع  دهاش  ود  نداد 
ءادتقا وا  هب  تریـصب  ياراد  نینم  ؤم  زا  یعمج  دنیبب  هکنیاب  نچره  دیآ  تسدب  هک  یهار  ره  زا  وا  تلادـع  هب  نانیمطا  قوثو و  موس  دوش . 

هک تسا  نآ  يوقا  هکلب  تسا  لداع  يدرم  وا  هکنیا  هب  درواـیب  هنظم  لقادـح  تسین  روآ  نیقی  رگا  هک  يرهاـظ  نسح  مراـهچ  دـنا .  هدرک 
 - هلءاسم 4 تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  نظ  لوصح  رابتعا  یلو  دوشن  لصاح  تلادع  هب  يا  هنظم  دـنچره  تسا  یفاک  رهاظ  نسح  نامه 

ولهپ هب  هک  یـسک  نینچمه  دـناوخ و  یم  زامن  هداتـسیا  هک  دوشب  یـسک  تعامج  ماما  تسین  زئاـج  دـناوخ  یم  هتـسشن  ار  زاـمن  هک  یـسک 
یفرح ره  ینعی  تسین  حیحـص  شتئارق  هک  یـسک  نینچمه  دنک و  تماما  دناوخ  یم  زامن  هتـسشن  هک  یمومءام  يارب  تسین  زئاج  هدیباوخ 
یمن دناوخ  یم  طلغ  ار  تاملک  ربز  ریز و  یتح  دنک و  یم  رگید  یفرح  هب  لدب  ار  یفرح  ای  دـنک و  یمن  ءادا  فرح  نآ  دوخ  جرخم  زا  ار 

ندناوخ حیحـص  رب  تردق  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  وا  ندناوخ  طلخ  هک  دـنچره  دـنناوخ  یم  حیحـص  هک  یناسک  يارب  دـنک  تماما  دـناوت 
و دشاب ، هتشادن  حیحـص  تئارق  زین  رادنابز  هک  دنچره  رادنابز  درف  يارب  تسا  لال  هک  یـسک  تماما  تسین  زئاج  نینچمه  دشاب و  هتـشادن 
 . دـناوخ یم  حیحـص  شدوخ  هک  یـسک  يارب  رخآ  تعکر  ود  رد  دـناد  یمن  ار  هروـس  دـمح و  تئارق  هک  یـسک  تماـما  ندوـب  زئاـج  رد 

لثم يارب  وا  تماما  هک  دنچره  دوشن  كرت  یئادتقا  نینچ  كرت  هب  طایتحا  تسا و  لکـشم  رذـع  نابحاصب  ءادـتقا  ندوب  زئاج  هلءاسم 5 - 
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دناوخ یم  هتـسشن  هک  یـسک  تماما  دننام  تسا  رتروذعم  هک  یـسک  تماما  نینچمه  دـناوخ و  یم  رتدـب  وا  زا  هک  یـسک  يارب  شدوخ و 
زین وا  هک  یـسک  يارب  دناوخیم  زامن  هتـسشن  هک  یـسک  تماما  هلب  تسا .  زئاج  تسین و  هجو  زا  یلاخ  دناوخ  یم  هدیباوخ  هک  یـسک  يارب 

دنناوخ یم  زامن  هریبج  نودب  ءوضو  اب  هکیناسک  يارب  دناوخ  یم  زامن  هریبج  اب  ای  ممیت و  اب  هک  یسک  تماما  نینچمه  دناوخ و  یم  هتسشن 
يور زا  هچ  داهتجا و  يور  زا  فالتخا  هچ  دنتـشاد  فالتخا  زامن  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  مومءاـم  ماـما و  رگا  هلءاسم 6 -  درادن .  یلاکـشا 
دیلقت ای  داهتجا  رد  اطخ  يور  زا  هک  ار  ماما  زامن  مومءام  هک  یطرـشب  دـشابن  مه  لثم  ود  نآ  لـمع  هک  تسا  حیحـص  ءادـتقا  دـشاب  دـیلقت 

لمع راب  کی  نامه  ار و  نآ  راب  کی  ماما  دـنادب و  بجاو  راب  هس  ار  هعبرا  تاحیبست  مومءام  ـالثم  هکنیا  لـثم  دـنادب  حیحـص  هداد  ماـجنا 
هک نانچمه  دنک  ءادتقا  واب  تسین  زئاج  دـناد  یم  لطاب  ار  ماما  زامن  شدـهتجم  زا  دـیلقت  هب  ای  شداهتجا و  هب  مومءام  هک  یئاج  رد  دـنک و 

ماما الثم  هکنیا  لثم  دـنادب  حیحـص  ار  ماـما  زاـمن  مومءاـم  رگا  سپ  دنـشاب  هتـشاد  تئارق  رد  فـالتخا  هک  یئاـج  رد  تسا  لکـشم  ءادـتقا 
رگا هلب  تسا .  ءادتقا  كرت  طایتحا  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  دنادب  بجاو  ار  نآ  مومءام  دـناوخن و  ار  نآ  دـنادن و  بجاو  ار  هروس  ندـناوخ 

رد اما  و  دسرپب .  ماما  دوخ  زا  دـنک و  صحفت  هک  تسین  بجاو  رب  تسا و  زئاج  ءادـتقا  دـشاب  هتـشادن  یتعالطا  ماما  اب  فالتخا  زا  مومءام 
هن ای  دـنک  یم  لمع  وا  دـهتجم  ای  وا و  هیرظن  فالخ  رب  مه  لمع  رد  اـیآ  هک  دراد  کـش  یلو  دراد  یهاـگآ  فـالتخا  نیا  زا  هک  یتروص 

زئاج ءادـتقا  زین  کش  تروص  رد  تسین  زئاج  ءادـتقا  ماما  لاح  ندوب  نشور  اب  هک  تسا  یلئاسم  رد  فـالتخا  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  يوقا 
داقتعا هب  ماما  رگا  هلءاسم 7 -  تسا .  لکشم  زین  کش  تروص  رد  تسا  لکشم  ئادتقا  لاح  حوضو  اب  هک  تسا  یلئاسم  رد  رگا  تسین و 

هب دناوت  یمن  هن  ای  هدش  تقو  ایآ  هک  دراد  کش  ای  هدشن و  تقو  هکنیا  هب  دراد  داقتعا  مومءام  دوش و  زامن  لخاد  هدش  زامن  تقو  هکنیا  هب 
هتبلا دنک  ءادتقا  ماما  نآ  هب  تقو  لوخد  هظحل  زا  دـناوت  یم  هدـش  لخاد  تقو  هک  دـمهفب  ماما  زامن  نیب  رد  رگا  هلب  دـنک .  ءادـتقا  ماما  نآ 
عازن رگیدکی  اب  تماما  هلئسم  رس  رب  زامنـشیپ  دنچ  رگا  هلءاسم 8 -  دشاب .  هدش  زامن  دراو  عورـشم  هجو  هب  ماما  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
وحن نیا  هب  عازن  رگا  هلب  دوشن .  ءادتقا  کی  چیه  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  رتهب و  دوش  ماما  شدوخ  دهاوخب  کی  ره  دـننک و 

وا نیمومءام  هک  دراد  ناحجر  یماما  نآ  هب  ءادتقا  اجنیا  رد  دتسیا  هب  ولج  هک  دهاوخب  وا  زا  دراذگاو و  يرگید  هب  ار  تماما  کی  ره  دشاب 
دوخ ماماار  طئارشلا  عماج  هیقف  دیاب  دنرادب  مدقم  ار  رفن  کی  دندشن  رضاح  ای  دنتـشاد و  فالتخا  زین  نیمومءام  رگا  دنراد و  یم  مدقم  ار 
هیقف هک  نآ  دوب  بوخ  ود  ره  تئارق  رگا  تسا و  مدقم  تسا  رتهب  شتئارق  هک  نآ  دوب  ددعتم  ای  دوبن و  یطئارـشلا  عماج  هیقف  رگا  دـننک و 
روطب هک  یسک  ینعی   ) دجـسم یگـشیمه  بتار و  ماما  و  تسارتریپ .  هک  نآ  سپـس  تسا و  مدقم  دناد  یم  رتهب  ار  زامن  ماکحا  تسا و  رت 

رتهب بتار  ماما  يارب  نکل  دنشاب  هتـشاد  يرتشیب  تلیـضف  نارگید  هک  دنچره  تسا  تماما  هب  رتراوازـس  دراد ) تماما  يدجـسم  رد  بترم 
هک تسا  نانامهیم  زا  رتراوازـس  هناخ  بحاص  دوش  یم  عقاو  يا  هناخ  رد  تعامج  هماقا  رگا  درادب و  مدقم  دوخ  رب  ار  لضفا  هک  تسا  نآ 

رتهب یمشاه  تماما  زین  تسا و  لضفا  شدوخ  زا  هک  درادب  مدقم  ار  یـسک  هناخ  بحاص  هک  تسا  نآ  رتهب  هتبلا  دنناوخ  یم  زامن  وا  نذاب 
موزل و هبنج  تسا و  بابحتـسا  تیلـضفا و  باـب  زا  دـش  رکذ  هک  یتاـحیجرت  دـشاب و  لـئاضف  رد  وا  اـب  يواـسم  هک  یمـشاه  ریغ  زا  تسا 

هبتر رد  تاهج  همه  زا  هک  دنچره  دنک  تمحازم  بتار  ماما  اب  هک  تسین  مارح  وا  ریغ  رب  نیاربانب  بتار  ماما  دروم  رد  یتح  درادن  بوجو 
هک دنچره  تورم  اب  فلاخم  هکلب  تشز و  تسا  یلمع  تماما  رـس  رب  بتار  ماما  تمحازم  تسه  هک  يزیچ  دـشاب  هتـشاد  رارق  يرت  نیئاپ 

دنچره هدش  يراج  وا  رب  دح  هک  یسک  سیپ  یماذج و  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب .  هتـشاد  رارق  يرتالاب  هبتر  رد  تاهج  همه  زا  محازم 
رد هدـشن و  هنتخ  زونه  هک  یماماب  ندرک  ءادـتقا  دـننکن و  ءادـتقا  ناگدربمان  نیاب  نارگیدزین  دـنکن و  تماما  دـشاب  هدرک  هبوت  هانگ  زا  هک 

هدرک ممیت  هک  یـسک  تماما  زین  دنراد و  تهارک  ار  وا  تماما  مدرم  هک  یماما  هب  ءادتقا  نینچمه  دراد و  تهارک  هدوب  روذعم  ندشن  هنتخ 
صقن دقاف  لماک و  دارفا  يارب  یـصقن  ياراد  درف  چیه  هک  تسا  نآ  رتهب  یلک  روطب  هکلب  دراد  تهارک  دـنا  هتفرگ  وضو  هک  يدارفا  يارب 
لاثما ای  هدرک و  كرت  ار  ینکر  ای  هتفرگن و  ءوضو  هکنیا  رطاخ  هب  ماما  زامن  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  مومءام  رگا  هلءاسم 10 -  دنکن .  تماما 

تبـسن هکنیا  رطاخب  ای  لاح  شزامن  تحـص  هب  دشاب  دقتعم  شدوخ  تعامج  ماما  هک  دنچره  دنک  ءادتقا  وا  هب  تسین  زئاج  تسا  لطاب  نآ 
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دنیب هب  یتساـجن  ماـما  ساـبل  رد  مومءاـم  رگا  هلءاـسم 11 -  تسا .  هدرک  وهـس  هک  نآ  اـی  تسا و  لـهاج  نآ  لاـثما  ءوـضو و  نتـشادن  هب 
واب دـناوت  یمن  دـنک  ریهطت  هدرک  شومارف  تسا و  سجن  شا  هماج  هتـسناد  یم  ماما  هک  دـنادب  رگا  هدـشن  هدوشخب  زاـمن  رد  هک  یتساـجن 
ربخ ماما  عضو  زا  رگا  دـنک و  ءادـتقا  واب  تسا  زئاج  درادـن  ربخ  الـصا  یتساجن  نینچ  دوجو  زا  ماما  هک  دـنادب  مومءام  رگا  دـنک و  ءادـتقا 

 . دوش كرت  دـیابن  طایتحا  تسه و  لاکـشا  لـمءات و  وا  هب  ءادـتقا  زاوج  رد  دـنک  ریهطت  هدرک  شومارف  اـی  تسا و  لـهاج  اـیآ  هک  درادـن 
تعامج زامن  رد  هچ  نآ  تسا و  حیحص  نیمومءام  زامن  هتشادن  ءوضو  ای  هدوب و  قساف  ماما  هک  دوش  مولعم  زامن  زا  دعب  رگا  هلءاسم 12 - 

 . هدش هدوشخب  زین  تعامج  نیا  رد  هدش  هدوشخب  نیمومءام  زا 

اهتشون یپ 

رسپ ینالف  اهلاراب  -) 2 درادن . يا  هیـشاح  مه  فل  ؤم  هدـمآ و  رـسمه  گرم  زا  دـعب  رهوش  توف  ضرف  رد  اهنت  یقثولا  ةورع  رد  هلئـسم  -1
ریگب وا  زا  ۀعاسلا  ۀعاسلا  ارم  ماقتنا  سپ  اراگدرورپ  موش  هدنهانپ  يوب  وا  هیلع  هک  مرادن  غارس  ار  وت  زج  يدحا  نم  هدرک و  ملظ  ارم  ینالف 

یتخاس و فرطرب  ار  شیراتفرگ  يدرک و  شتباـجا  تساوخ  تجاـح  وت  زا  داد و  دـنگوس  مسا  نآ  هب  ار  وت  رطـضم  یتقو  هک  تسا  نآ  هب 
تـسخن هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  زین  نم  يدرک  تدوخ  قلخ  رب  تدوخ  هفیلخ  يداد و  یتمحازم  قودب  یگدنز  نیمز  رد  ار  وا  یتح 

یئاورنامرف هناگی  اهلاراب  -) 3 يریگب ).  وا  زا  تعاس  نیمه  تعاس و  نیمه  رد  ارم  ماـقتنا  سپـس  یتسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب 
وت زج  هک  زرمایب  ارم  هاـنگ  سپ  مدرک  متـس  دوخب  نم  ادـخ ، يا  یهزنم  وت  تسین ،  يدوبعم  وت  زج  تسا  لدتـسم  قح و  شنیمارف  همه  هک 

ار تباجا  نیا  منک و  یم  تباجا  ار  وت  مه  رس  تشپ  هکلب  راب ، ود  راب و  کی  هن  نم  اراگدرورپ  -) 4 دزرمایب . ) ار  ناهانگ  هک  تسین  یسک 
تسا یسک  نآ  هتفای  هار  تسین و  وت  هب  دنتـسم  تسا  رـش  هچنآ  تسا و  وت  تسد  هب  تسه  هچره  ریخ  ایادخ  مناد  یم  تداعـس  دوخ  يارب 

وت تسین  اـت  ود  یکی و  نم  هب  وت  تکرب  تمحر و  یهزنم و  وت  تسین  وـت  زج  یهاـنپ  چـیه  وـت  باذـع  زا  ایادـخ  یئوا ،  ياـمنهار  وـت  هک 
، دبای تسد  وت  هنک  تقیقح و  هب  دنک  زاورپ  وت  يوس  هب  رتشیب  ردق  ره  نم  مه  غرم و  هک  یتسه  نآ  زا  رت  هبترم  دنلب  بیع و  ره  زا  سدـقم 

تشم نم  هک  ار -  نیمز  اهنامـسآ و  هک  منک  یم  یئادخ  يوس  هب  ار  مناج  مسج و  يور  نم  -) 5 یهزنم . )  وت  مارحلا  تیب  راگدرورپ  يا 
هار تسا  نم  ناج  قمع  ترطف و  هار  مدـیزگرب  نم  هک  یهار  نیا  تسا  اه  یناهن  رهاوظ و  هب  ياناد  هک  یئادـخ  دـیرفایب  منآ -  زا  یکاـخ 

شرورپ هک  تسادخ  يارب  همه  مندرم  مندوب و  هدنز  متادابع  همه  نم و  زامن  متـسین ،  نیکرـشم  زا  مدـیزگرب و  ار  نآ  نم  تسا و  مالـسا 
همه دـننام  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  مرومءام و  هار  نیا  ندومیپ  باختنا و  هب  نم  درادـن  یکیرـش  تسا و  نایملاع  اه و  ملاع  همه  هدـنهد 

. رتم زا 3750  تسترابع  لیم  -6 دنا . ) هدرک  وا  میلست  ار  دوخ  ملاع  تارذ 

مود دلج 

رشان همدقم 

ربهر ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  رثا  هلیـسولاریرحت  همجرت  مود  دـلج  پاچ  قیفوت  هک  دراد  راختفا  ملعلاراد  تاراشتنا  هسـس  ؤم 
تروص ریخءات  یکدنا  اب  هک  هلیـسولاریرحت  همجرت  هناگراهچ  تادلجم  زا  دلج  نیا  راشتنا  اب  دومن .  ادـیپ  ار  ناهج  نافعـضتسم  نایعیش و 

تادلجم دیازفیب .  ناشیا  تاقیفوت  رب  دـنوادخ  هک  دوب  ینادـمه  يوسوم  مالـسالا  ۀـجح  ياقآ  بانج  مرتحم  مجرتم  تلاسک  تلعب  هتفرگ 
ار یندنام  دای  هب  رثا  نیا  موس  دلج  هک  تسا  راودیما  هسس  ؤم  دشاب .  یم  ییاضق  لئاسم  يداصتقا و  لئاسم  لماش  بیترت  هب  مراهچ  موس و 
ار ام  مهم  نیا  رد  دـنوادخ  هک  دـشاب  دـیاین  شیپ  نآ  راشتنا  رد  يا  هفقو  دـهد و  رارق  نابز  یـسراپ  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  رتدوز  هچ  ره 

هتاضافا تماد  یناشاک و  یحطبا  دمحم  دیس  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  زا  هک  دناد  یم  ضرف  دوخرب  هسـس  ؤم  دیامن .  يرای 
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نینچمه دیامن و  ینادردق  رکشت و  دنا  هدومن  ار  يراکمه  لامک  یبرع  اب  نتم  اب  همجرت  هلباقم  رد  هک  ماما  ترضح  تائاتفتـسا  رتفد  وضع 
ار شیوخ  ساپـس  بتارم  دـندرب  راکب  باتک  حیحـصت  همجرت و  دوبهب  حالـصا و  رد  ار  دوخ  یعاسم  هک  ینامیا  مالـسالا  ۀـجح  بانج  زا 

دوخ تاداهنشیپ  تارظن و  يرای و  مهم  نیا  ندش  رتهب  هار  رد  ار  ام  ات  میهاوخ  یم  نارظنبحاص  ناگرزب و  دیتاسا و  زا  انمـض  دراد .  مالعا 
گرزب دـنوادخ  زا  ار  هیلمع  هلاسر  نیا  هب  لـمع  قیفوت و  همتاـخ  رد  میربب .  لـماک  هدافتـسا  امـش  ياـهیئامنهار  زا  اـت  لاـسرا  اـم  تهج  ار 

 . راهب 1368 رشان : میناهاوخ . 

هزور ماکحا 

هزور تین  رد  راتفگ 

میمصت هدمآ و  هزور  مانب  مالسا  هسدقم  تعیرش  رد  هک  ار  یتدابع  ماجنا  دنک  دصق  هکنیاب  تین ،  نتشاد  هزور  رد  تسا  طرش  هلءاسم 1 - 
تسین طرـش  هزور  تحـص  رد  و  دیامن ،  يراددوخ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  هچ  ره  زا  یلاعت  يادخ  هب  ندش  کیدزن  دصقب  هک  دریگب 
تـسا یفاک  دـیامن  كاسما  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  زیچ  ره  زا  هک  دـنک  تین  رگا  سپ  دـنادب  لیـصفت  روطب  ار  تـالطبم  نآ  همه  هک 

 ، دشاب هدرکن  مه  ار  راک  نآ  نکیل  دنک  یمن  لطاب  ار  هزور  يراک  هک  دنک  نامگای  دنک و  یم  لطاب  ار  هزور  هیقنت  الثم  هک  دنادن  دـنچره 
 . تسا تسرد  شا  هزور  يوقاربانب  مه  زاب  دنک  كاسما  تسا  روما  نآ  ءزج  تارطفم  دـناد  یم  هکیروما  زا  هک  دـنک  تین  رگا  نینچمه  و 
رد تسین و  ربتعم  يرگید  زیچ  دراد  ارنآ  رما  تعاطا  دـصق  هک  يا  هزور  نییعت  صـالخا و  نتـشاد  تبرق و  دـصق  رب  هفاـضا  هزور  تین  رد 
ای تسا و  ناضمر  ءزج  ادرف  دـنادن  رگا  هکلب  درادـن ،  نییعت  هب  جایتحا  مریگ و  یم  هزور  ار  ادرف  هک  دـنک  تین  تسا  یفاـک  ناـضمر  هزور 

دنادـب هکنیا  فالخب  دوش ،  یم  عقاو  ناضمر  باسحب  تسا و  یفاک  دـشاب  هتـشاد  ار  ادرف  هزور  تین  هکنیمه  مه  زاب  دـشاب  هدرک  شومارف 
ار يا  هزور  دیاب  يوقاربانب  ناضمر  ریغ  رد  و  نآ .  ریغ  زا  هن  دوش و  یم  عقاو  ناضمر  زا  هن  دـنک  ار  ناضمر  ریغ  رگا  هک  تسا  ناضمر  ادرف 

رذن ای  ءاضق  هزور  رافک  دصق  الثم  دـنک  دـصق  دراد  رظن  رد  هک  ار  یـصوصخم  فنـص  هک  انعم  نیا  هب  دـنک  نییعت  دریگب  دـهاوخ  یم  هک 
یفاک دـنک  نییعت  ارنآ  لاـمجا  روطب  هکنیمه  تسین  مزـال  تایـصوصخ  همهب  هجوت  نییعت  نیا  رد  دـیامنب و  زین  ار  نیعم  رذـن  هکلب  قلطم و 
یفاک مروآ  یم  اجب  تسه  ما  همذ  هب  هک  يا  هزور  دنک : دـصق  دـشاب و  هدربمان  ماسقا  زا  یکی  تسه  شا  همذ  رب  هکیا  هزور  رگا  الثم  تسا 

دنک تین  دشاب و  هتشاد  یبحتسم  هزور  دصق  یسک  رگا  سپ  تسین  ربتعم  نییعت  صوصخم )  یبحتسم  هن   ) قلطم یبحتسم  هزور  رد  تسا . 
وا هکنیا  مود  دـشاب و  یبحتـسم  هزور  يارب  حـلاص  نامز  هکنیا  لوا  تسا  حیحـص  طرـش  ود  هب  مریگ  یم  هزور  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  ادرف 

نامز هب  نییعت  هکیتروص  رد  هتبلا  تسا  نیمه  مکح  زین  نیعم  یبحتسم  هزور  رد  هکلب  دشاب ،  حیحص  وا  زا  یبحتسم  هزور  هک  دشاب  یـسک 
هک دروآ  تسدب  الوا  دیاب  دروآ  تسدب  زین  ار  تیـصوصخ  باوث  دـهاوخب  رگا  هلب  دـشاب  هبنـش  جـنپ  هعمج و  ضیبلا و  مایا  لیبق  زا  صاخ 
ره تسا  ربـتعم  وا  زا  تباـین  تین  يرگید  فرط  زا  هزور  ءاـضق  رد  هلءاسم 2 -  دـنکب .  ار  زورنآ  هزور  دـصق  ایناث  تسا و  زور  ناـمه  ادرف 
هن بجاو و  هن  دوش  یمن  عقاو  ناضمر  ریغ  هزور  ناضمر  هام  رد  هلءاسم 3 -  دشابن .  شا  همذ  هب  رگید  يا  هزور  چیه  ریگ ) هزور   ) هک دنچ 

ادرف هک  هدرک  شومارف  ای  دنادیمن و  هک  مه  یتوص  رد  هکلب  رفاسم  ریغ  زا  هن  دریگب و  ار  ناضمر  هزور  دناوت  یمن  هک  رفاسم  زا  هن  بحتسم 
هچ نیعم  بجاو  هزور  تین  هک  تسا  نیا  يوـقا  هلءاسم 4 -  دوش .  یم  عقاو  ناضمر  زاب  دـنک  ناضمر  ریغ  تین  رگا  تسا  ناضمر  ماـیا  زا 

دـشاب یقاب  لد  رد  دصق  نآ  دشاب و  یـشان  دصق  مزع و  زا  هزور  هک  تسا  نیا  رایعم  هکلب  درادـن  ینیعم  تقو  اعرـش  نآ  ریغ  هچ  ناضمر و 
هکنیا رد  تسین  یقرف  چیه  مزع  نیا  عورـش  ءادتبا و  رد  دـش و  لفاغ  نآ  زا  یلکب  يراتفرگ  تدـش  ای  باوخ و  رثا  رد  فلکم  هک  دـنچره 

میمـصت هتـشذگ  زور  زا  رگا  سپ  بش  نآ  زا  لبق  ای  دریگب  هزور  دـهاوخ  یم  هکیزورنآ  بش  رد  نآ  زا  لبق  ای  دـشاب و  رجف  عولط  نراـقم 
لیبق زا  يرذـع  رطاخب  رگا  هلب  تسا  حیحـص  شا  هزور  دـشاب  هدوب  باوخب  میمـصت  نیا  اـب  زور  رخآ  اـت  دریگب و  هزور  ار  ادرف  هک  هتـشاد 
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رهظ زا  زا  لبق  ات  رگا  دنکن  تین  الصا  ترفاسم  ای  يرامیب و  رطاخب  ای  تسا ،  ناضمر  مایا  زا  زورنآ  هکنیاب  لهج  ای  تلفغ و  ای  یشومارف و 
تین يارب  تقو  رهظ  زا  لبق  ات  نوچ  تسا  حیحـص  شا  هزور  درک  تین  دروایب  يرطفم  هکنآ  زا  لبق  دـش و  فرطرب  شرذـع  دـش و  هجوتم 

رد لاوز )  ات  تین  تقو  دادتما  ینعمب   ) مکح نیا  نایرج  رد  هلب  هدش .  توف  تین  لحم  رگید  دش  هجوتم  رهظ  زا  دـعب  رگا  اما  تسا و  یقاب 
ریغ هزور  رد  اما  وا  تسین ،  مه  برق  زا  یلاخ  هک  دنچ  ره  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  يرامیب  صوصخ  رد  هلب  تسا ،  لاکـشا  اهرذع  یمامت 

زا لبق  ادعب  دنکن  راطفا  يزیچ  یلو  دوش  حبـص  رد  لخاد  راطفا  هب  میمـصت  اب  رگا  سپ  رهظ  زا  دعب  هن  دراد  دادـتما  رهظ  ات  تین  تقو  نیعم 
قلطم و رذن  هچ  هرافک و  هچ  دنک و  تین  ناضمر  اضق  هزور  هکنیا  هچ  لاح  تسا  حیحص  زئاج و  دریگب  هزور  دریگب  میمصت  رهظ  ندیـسر 

هکیرادـمقب ینعی  بورغ  زا  لبق  یتاظحل  ات  نآ  تین  نیعم  تقو  هک  یبحتـسم  هزور  فالخب  دـنک  تین  دـناوت  یمن  رگید  رهظ  زا  دـعب  اـما 
یم نیا  رب  ار  انب  ناضمر  هام  زا  ای  تسا و  نابعـش  هام  زا  دناد  یمن  هکیزور  ینعی  کشلا  موی  رد  هلءاسم 5 -  تسا .  یقاب  دنک  تین  دناوتب 

ناضمر زا  هک  دوش  یم  مولعم  دعب  دریگب  هزور  یبحتـسم  تین  هب  رگاو  تسین  بجاو  زورنآ  هزور  هجیتن  رد  تسا و  نابعـش  زا  هک  دراذـگ 
رگا هک  دشاب  هدرک  تین  روطنیا  رگا  هکلب  دـشاب ،  هدرک  تین  ار  رذـن  ای  اضق و  رگا  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  یفاک  شناضمر  هزور  زا  هدوب 

يررض ماقم  نیا  رد  تین  رد  دیدرت  دشاب و  حیحـص  هک  تسین  دیعب  یبحتـسم  دشاب  نابعـش  زا  رگا  بجاو و  ما  هزور  دشاب  ناضمر  زا  ادرف 
 - هلءاسم 6 نآ  ریغ  زا  هن  دوش و  یم  عقاو  ناضمر  زا  هن  تسین  حیحـص  دشاب  هتفرگ  هزور  تسا ،  ناضمر  زا  هفاضا  تین  هب  رگا  هلب  درادن ، 

تسا و ناضمر  زا  هک  دـش  ممولعم  رهظ  زا  لبق  زور و  ءانثا  رد  دـعب  دریگن -  هزور  ینعی  دـنک -  راـطفا  دراد  میمـصت  کـشلا  موی  رد  رگا 
تسا بجاو  تسا  ناضمر  زا  دش  مولعم  رهظ  زا  دعب  ای  هدروآ و  رطفم  رگا  دنک و و  كاسما  ار  زور  هیقب  تسا  بجاو  هدرواین  مه  يرطفم 

رخآ زور  تین  هـب  کـشلا  موـی  رد  رگا  هلءاسم 7 -  دروآ .  ياـجب  زین  ار  زورنآ  ءاـضق  دـنک و  كاـسما  بدا  تیاـعر  روظنمب  ار  زور  هیقب 
هزور زا  یفاـک  تسا  ناـضمر  هک  دوش  مولعم  دـعب  درواـیب و  يرطفم  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  زور  ءاـنثا  رد  دریگب و  هزور  ناـبعش 

رهظ زا  لبق  دـنچره  تسین  یفاک  وا  ناضمر  هزور  زا  دـشاب  هدرک  دـساف  نآ  لاثما  ءایر و  باکترا  اب  ار  دوخ  هزور  رگا  یلو  تسا  ناضمر 
بجاو رجف ) زا  لبق  ینعی   ) هزور ءادـتبا  رد  تین  نتـشاد  هک  روطنامه  هلءاسم 8 -  دنک .  دـیدجت  ار  دوخ  تین  تسا و  ناضمر  هک  دـمهفب 

لبق ات  هک  دـنچره  دوش  یم  لطاب  شا  هزور  دـشابن  هزور  هک  بجاو  هزور  رد  رگا  سپ  تسا  بجاو  زین  زور  ءانثا  رد  نآ  نداد  همادا  تسا 
دـشابن هزور  دریگب  میمـصت  تهج  نیا  هب  هدش و  هدراو  یللخ  شا  هزور  رد  دنک  رکف  رگا  نینچمه  ددرگرب و  هزور  تین  هب  هرابود  رهظ  زا 
رظنفرـص ای  هزور و  همادا  رد  ددرت  دراد  تافانم  تین  همادتـسا  اب  هکییاـهزیچ  زا  یکی  زین  و  هتـشادن .  یللخ  دوش  مولعم  نتـسکش  زا  لـبق  و 

هداد ماجنا  الثم  هکیراک  ایآ  هک  نیا  زا  دشاب  هدش  زا  یـشان  هزور  همادا  رد  شدیدرت  هکیتروص  رد  تسا  لطاب  نینچمه  تسنآ و  زا  ندرک 
حیحـص شا  هزور  ددرگرب  دوخ  میمـصت  زا  رهظ  زا  لبق  دـشابن و  هزور  دریگب  میمـصت  رگا  نیعم  بجاوریغ  هزور  اـما  هن .  اـی  تسا  لـطبم 

 ، تسه زین  عطق  تین  مزلتسم  عطاق  ندروآ  هب  میمصت  فرـص  اما  تسا و  ندوبن  هزور  رب  يراذگانب  هرابرد  دش  هتفگ  هک  اهنیا  همه  تسا و 
عطق دصق  ندرک  عطاق  دصق  هک  دـشاب  انعم  نیا  هجوتم  دـهد و  ماجنا  ار  رطفم  نالف  الثم  هک  دریگب  میمـصت  ینعی  دـنکب  عطاق  تین  رگا  هلب 

 . دوش یم  لطاب  شا  هزور  هکتسنآ  يوقا  تروصنیا  رد  هدرک ،  تین  زین  ار  عطق  لقتسم  یتین  هب  ارهق  تسه و  زین  ندوبن )  هزور  ینعی  )

دنک كاسما  نآ  زا  دیاب  راد  هزور  هک  هچنآ  نوماریپ  راتفگ 

فراـعتم یندروخ  هکنیا  هچ  لاـح  ندیـشون ،  ندروخ و  مود  لوا و  دـنک : يراددوـخ  زیچ  دـنچ  زا  تسا  بجاو  راد  هزور  رب  هلءاسم 1 - 
نآ ندیـشون  ندروخ و  هک  دشابن  داتعم  لومعم و  شندروخ  نآ  لاثما  تخرد و  هریـش  گیر و  دننام  هکنیا  هچ  دـشاب و  نان  بآ و  دـننام 

رایعم ندیـشون  ندروخ و  رد  هلءاسم 2 -  بآ .  هرطق  مهد  کی  مدنگ و  هناد  مهدکی  دننام  دشاب  كدـنا  دـنچره  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور 
تسا قداص  نآ  رب  ندیـشون  زاب  دناسرب  دوخ  فوجب  ار  بآ  ینیب  هار  زا  رگا  نیاربانب  دشاب ،  فراعتم  ریغ  روطب  هک  دنچره  تسنآ  قدص 

ولج تمـسق  زا  ناویح  اب  دشاب  ناسنا  درم  هچ  دشاب و  نز  ءوطوم  هکنیا  هچ  تسا  ندرک  عامج  موس :  هدوب .  فراعتم  ریغ  وحنب  هک  دنچره 
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نیا همه  رد  سپ  ءوطوم  ای  دشاب و  هدننک  یطو  صخـش  راد  هزور  ریبک ،  ای  دـشاب  ریغـص  هدرم  ای  دـشاب  هدـنز  بقع  زا  دوش و  عامج  وا  اب 
یـشومارف يور  زا  رگا  اما  و  دشاب .  هدشن  جراخ  ینم  دنچره  تسا ،  لطاب  شا  هزور  دهد ،  ماجنا  ادمع  ار  لمع  نیا  راد  هزور  رگا  قوقش 

دـنز و یمن  شا  هزور  هب  دنـشاب  هدرک  لمع  نیا  هب  روبجم  ار  وا  هکیتوص  رد  نینچمه  دـنز و  یمن  شا  هزور  هب  يررـض  دـشاب  هداد  ماـجنا 
هارکا تروص  رد  اما  دنشاب و  هدرک  بلس  وا  زا  ار  رایتخا  یلکب  هک  يوحن  هب  دنشاب  هدرک  لمع  نیا  هب  روبجم  ار  وا  هکیتروص  رد  نینچمه 

شا هزور  دـنک  عامج  رگا  دـنک ) رایتخا  یب  یلکب  ار  وا  هک  تسین  يدـحب  مه  ریغ  هارکا  نکل  تسین  لـمع  نیا  هب  یـضار  شدوخ  وا  هک  )
اهنت رگا  دوش و  یم  لطاب  شا  هزور  دزادنیب  ریخءات  راک  نیا  رد  يا  هظحل  رگا  هک  ءانثا  رد  رگا  رابجا  یشومارف و  تروص  ود  رد  و  تسا . 

نینچمه تسین و  لطاب  شا  هزور  دریگب  تروص  یلوخد  دشاب  هتشاد  لاخدا  دصق  هکنیا  نودب  یلو  هتـشاد  دوخ  رـسمه  نار  اب  يزاب  دصق 
دوش یم  ققحم  عامج  و  تسین ،  رطفم  ییاهنت  هب  رطفم  دصق  هک  تشذگ  البق  هکنیا  يارب  دباین  ققحت  یلو  دشاب  هتـشاد  لاخدا  دـصق  رگا 

زا جرف  رد  تلآ  لوخد  يامـسم  هک  تسین  دیعب  هکلب  هدش  عطق  وا  هفـشح  هکیـسک  زا  نآ  رادقمب  ای  و  تلآرـس )   ) هفـشح ندـش  بیاغ  هب 
ندنابـسچ دوخب  ءانمتـسا و  هلیـسوب  ینم  لازنا  مراهچ :  دشابن .  هفـشح  رادقمب  هک  دـنچره  دـشاب  یفاک  شا  هزور  نالطب  رد  یـسک  نینچ 

یلو دوش ،  یم  ماجنا  ینم  لازنا  روظنمب  هک  اهنیا  ریظن  رگید  يراک  ره  ای  وا و  نار  اب  ندرک  يزاب  ای  وا و  ندیـسوب  ای  رـسمه  ریغ  رـسمه و 
مه جراخ  دوش و  یم  جراخ  وا  زا  ینم  دنکب  ار  اهراک  نیا  زا  یکی  رگا  هک  تسا  نینچ  شتداع  نکلو  دشاب  هتـشادن  ینم  لازنا  دـصق  رگا 
یب دوبن و  لازنا  بجوم  شتداع  بسح  رب  درک  رگا  ای  درکن و  تسا  ینم  لازنا  بجوم  هکیراک  رگا  دـنک و  یم  لـطاب  ار  شا  هزور  دـش ، 

هلیسوب ای  لوب و  هلیسوب  ءاربتسا  هدش  ملتحم  زور  رد  هکیسک  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  لطاب  شا  هزور  دش  جراخ  وا  زا  دصق  نودب  رایتخا و 
زا لبق  ار  ءاربتـسا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش .  ینم  يایاقب  ندمآ  نوریب  بجوم  هک  دنچره  درادن  یعنام  وا  يارب  ندیـشک  تسد 
دنک كرت  ارنآ  هکتـسنآ  طایتحا  دوش  یم  بنج  رگید  راب  لمع  نیا  اب  هک  دـنادب  دـهد و  ماجنا  لسغ  زا  دـعب  رگا  اما  دـهد و  ماجنا  لـسغ 

يریگولج نآ  ندمآ  نوریب  زا  تسین  مزال  دوش  رادیب  باوخ  زا  ینم  ندش  جراخ  زا  لبق  رگا  تسین و  توق  زا  یلاخ  نآ  كرت  موزل  هکلب 
رد ناضمر و  هام  رد  حبـص  ات  تبانج  رب  يدمع  ندنام  یقاب  مجنپ :  دشاب .  ررـض  ای  جرح و  ثعاب  لمع  نیا  هکیتروص  رد  اصوصخم  دنک 

دمع يور  زا  هک  دنچره  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  حبـص  ات  تبانج  رب  ندـنامیقاب  ناضمر  ءاضق  رد  هکتـسنآ  يوقا  هکلب  ناضمر  ءاضق  هزور 
همه هکتـسنآ  يوقا  دریگب  هزور  لاح  نآ  اب  زور  دـنچ  ای  کی  دـنک و  شومارف  بش  رد  ار  لسغ  رگا  ناـضمر  هزور  رد  هکناـنچمه  دـشابن 

قحلم ناضمر  هزور  هب  زین  ارنآ  لاثما  نیعم و  رذـن  لیبق  زا  ناضمر  ریغ  هزور  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  تسا ،  لطاب  شیاـه  هزور 
يوقا هک  دـنچ  ره  مینادـب  يراـج  زین  دراوم  نآ  رد  ار  بش )  رد  لـسغ  یـشومارف  تروص  رد  هزور  ندوـب  لـطاب  ینعی   ) مکح نیا  هدوـمن 

ياه هزور  زا  نآ  ءاضق  ناضمر و  ریغ  اما  و  دوشن ،  كرت  نآ  صوصخ  رد  طایتحا  هک  ناضمر  ءاضق  صوصخ  رگم  دشابن  قحلم  هکتـسنآ 
رتکیدزن تسه  لاکشا  حبص  ات  تبانج  رب  يدمع  ءاقب  رطاخب  شندش  لطاب  رد  بحتسم  ياه  هزور  هچ  نیعم و  ریغ  هچ  نیعم و  هچ  بجاو 

تـسنآ ندوبن  لـطاب  يوـقا  یلو  تسا  عیـسو  نآ  تقو  هک  يا  هزور  رد  اـصوصخم  مینک ،  باـسح  لـطاب  ارنآ  هک  تسا  نیمه  طاـیتحا  هب 
بنج ار  دوخ  لاح  نیا  اب  درادـن و  ار  ممیت  ای  لسغ و  شیاجنگ  تقو  هکنیا  هب  دراد  ملع  هکیـسک  هلءاسم 4 -  یبحتسم .  هزور  اصوصخم 
شا هزور  یلو  تسا  تیصعم  ار  دوخ  صخش  ندرک  بنج  دراد  تقو  ردقب  اهنت  رگا  اما  دنامب و  یقاب  تبانج  رب  ادمع  هکتـسا  یـسک  لثم 

ار دوخ  دراد  تعسو  تقو  هکنیا  نامگ  هب  رگا  هلءاسم 5 -  دنک .  ءاضق  ار  زورنآ  هزور  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  حیحـص  میت  اب 
زا ینعی   ) دشاب هدرک  ار  تقو  تاعارم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسین ،  وا  رب  يزیچ  هتـشادن  تقو  هک  دوش  مولعم  دعب  دـنک و  بنج 

هزور دیاب  هدوبن  یقاب  تقو  شمولعم  دنک و  بنج  ار  دوخ  تقو  ءاقب  نامگ  فرـصب  تاعارم و  نودب  رگا  اما  دشاب و  هدومن  صحفت  تقو 
یم لطاب  ار  هزور  تبانج  رب  يدمع  ءاقب  دننام  رجف  عولط  ات  سافن  ضیح و  ثدح  رب  يدمع  ندنام  یقاب  هلءاسم 6 -  دنک .  اضق  ار  زورنآ 

ممیت ای  لسغ و  يدمع  كرت  اب  دنوش و  حبص  لخاد  هدومن  ممیت  ای  لسغ  تسا  بجاو  دندش  كاپ  رجف  زا  لبق  رگا  ءاسفن  نز و  سپ  دنک 
ار تسا  بجاو  زامن  ندـناوخ  يارب  هک  هنازور  ياهلـسغ  هک  تسا  طرـش  هضاحتـسم  نز  هزور  تحـص  رد  زین  و  تسا .  لطاب  ودـنآ  هزور 
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 ( تسا بجاو  نز  رب  هظاحتسا  تلاح  ندش  فرطرب  زا  سپ  هکیلسغ  دننام   ) تسین بجاو  زامن  ندناوخ  يارب  هک  ییاهلـسغ  اما  دهد  ماجنا 
بجاو وا  رب  ار  لسغ  هک  دید  يا  هضاحتـسا  رـصع  رهظ و  ای  حبـص و  زامن  ندناوخ  زا  لبق  ینز  رگا  سپ  دـنک  یمن  لطاب  ار  هزور  شکرت 

هضاحتسا رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  زا  دعب  هکنآ  فالخب  تسا  لطاب  شا  هزور  درکن  لسغ  هریثک و  هطـسوتم و  هضاحتـسا  ینعی  دنک  یم 
تحـص يارب  هک  دنکن  كرت  ار  طایتحا  نیا  دیاب  هضاحتـسم  نز  دوش و  یمن  لطاب  شا  هزور  دنک  كرت  زور  رد  ارنآ  لسغ  رگا  هک  دـنیبب 

هلفان ای  حبص  زامن  يارب  هکیلسغ  دشاب و  هداد  ماجنا  زامن  يارب  هکیلسغ  دشاب و  هداد  ماجنا  زامن  يارب  ار  هتشذگ  بش  لسغ  شزورما  هزور 
هن دنک و  لسغ  ات  دراد  بآ  هن  هکیـسک  هلءاسم 7 -  تسا .  حیحـص  شا  هزور  يوقاربانب  تسا و  لسغ  نیا  زا  یفاک  دـهد  یم  ماـجنا  بش 
ریغ دنچره  تبانج  رب  اقب  هکیئاج  رد  یلو  دنک  یمن  لطاب  ار  شا  هزور  شـسافن  ای  ضیح  ای  تبانج و  رب  ندنامیقاب  دیامن ،  ممیت  ات  كاخ 

 . دـنک یم  لطاب  زین  ار  كاخ  بآ و  دـقاف  ینعی  ثحب  دروم  صخـش  زا  ارهاظ  ناضمر  ءاضق  هزور  دـننام  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  يدـمع 
 . دوش یمن  نآ  نالطب  ثعاب  زور ،  ءاـنثا  رد  تیم  هب  ندز  تسد  هکناـنچمه  تسین  طرـش  تیم  سم  لـسغ  هزور  تحـص  رد  هلءاسم 8 - 

دناوت یمن  دشاب  تقو  یگنت  دننام  هک  دنچره  تسا  ممیت  ثعاب  هکیراذـعا  زا  رگید  يرذـع  ای  بآ و  نتـشادن  رطاخب  هکیـسک  هلءاسم 9 -
لخاد لسغ  نودب  هک  تسا  یسک  لثم  دوش  حبـص  رد  لخاد  ممیت  نودب  یـسک  نینچ  رگا  سپ  دنک  ممیت  شا  هزور  يارب  دیاب  دنک  لسغ 

رگا هلءاسم 10 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  راک  نیا  هک  دنچ  ره  دوش  حبص  ات  دنامب  رادیب  ممیت  زا  دعب  هک  تسین  بجاو  یلو  هدش  حبص 
گنت شا  هزور  تقو  هکیتروص  رد  هدوب  بش  رد  شتبانج  هک  دنادب  رگا  هدش  ملتحم  هک  دمهفب  دوش و  رادیب  باوخ  زا  رجف  عولط  زا  دعب 
تسنآ طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دشاب  ناضمر  ءاضق  شا  هزور  هک  نآ  رگم  تسا  حیحص  شا  هزور  نیعم )  رذن  ناضمر و  هزور  دننام   ) دشاب

دـسر یم  ارف  دراد  هکیناضمر  زا  دعب  نآ  ضوع  ندروآب  ءافتکا  هک  دـنچره  دریگب ،  هزور  ارنآ  ضوع  مه  درادـب و  هزور  ار  زورنآ  مه  هک 
هزور اـی  نآ و  ریغ  رگا  لـطاب و  دـشاب  ناـضمر  ءاـضق  شا  هزور  هک  یتروـص  رد  دـشابن  گـنت  شتقو  رگا  اـما  و  تسین ،  توـق  زا  یلاـخ 
عولط زا  دعب  هک  دنادب  عسوم  ءاضقب  قحلم  زین  ار  ود  نیا  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسه  هکیزیچ  تسا ،  حیحـص  دـشاب  یبحتـسم 
بجاو وا  رب  دـشابن و  ای  دـشاب  یبحتـسم  شا  هزور  هکنیا  هچ  دـشابن و  ای  دـشاب  گنت  نآ  تقو  هکنیا  هچ  تسین  لطاب  شا  هزور  هدوب  رجف 
طایتحا هب  هک  دنچره  تسین  بجاو  دوش  بنج  رایتخا  نودب  زور  رد  هک  یـسک  ره  رب  هکنانچمه  دنک ،  باتـش  ندرک  لسغ  رد  هک  تسین 

دهدب ار  حبـص  زا  لبق  ندش  رادـیب  لامتحا  هکیتروص  رد  هدـش  بنج  ناضمر  كرابم  هام  بش  رد  هکیـسک  هلءاـسم 11 -  تسا .  رتکیدزن 
دـشاب وا  تداع  ندش  رادـیب  رگا  اصوصخم  دوش  رادـیب  رتشیب  هکلب  رابود و  ای  راب و  کی  رگا  یتح  دـباوخب  ندرک  لسغ  زا  لبق  دـناوت  یم 

لامتحا اب  رگا  و  دیامن ،  زیهرپ  رتشیب  مود و  راب  ندیباوخ  زا  هک  تسا  نیا  رد  دیدش  طایتحا  هک  دـنچره  تسین  مارح  شددـجم  ندـیباوخ 
ای دنکن و  لسغ  دش  رادیب  مه  رگا  هک  هدوب  نیا  شتین  ندـیباوخ  ماگنه  هکیتروص  رد  دـشن  رادـیب  رجف  عولط  ات  یلو  دـیباوخ  ندـش  رادـیب 

تروصنیا رد  تلفغ  زا  هن  دیدرت و  زا  هن  تین  نتشادن  نیا  هدیباوخ و  يراذگانب  تین و  نودب  الصا  ای  هن و  ای  دنکب  لسغ  هک  هتـشاد  دیدرت 
ماگنه رگا  و  دیآ ،  یم  شلیصفت  هک  نآ  هرافک  هزور و  ءاضق  تسا  بجاو  وا  رب  هدنام و  تبانج  رب  یقاب  ادمع  هک  دراد  ار  ار  یسک  مکح 

هکیـسک يارب  نکل  هرافک  هن  ءاضق و  هن  تسین  وا  رب  يزیچ  دشن  رادیب  یلو  دنک  لسغ  ندـش  رادـیب  تروص  رد  هک  هتـشاد  نیاربانب  باوخ 
هک تسنآ  راوازس  درک  عولط  رجف  ات  دشن  رادیب  رگید  تفر و  باوخب  هرابود  لسغ  رب  نتـشادانب  اب  دش و  رادیب  رگا  هدش  ملتحم  باوخ  رد 
مود راب  يارب  دـش و  رادـیب  رگا  و  تسا .  وا  هزور  تحـص  يوقا  هک  زیچ  ره  دـنکن  كرت  ار  طایتحا  نآ  ءاـضق  زورنآ و  هزور  نیب  عمج  اـب 

زا دـعب  دـنک و  كاـسما  ناـضمر  مارتـحا  تیاـعر  روظنم  هب  ار  زورنآ  تسا و  لـطاب  شا  هزور  دـشن ،  رادـیب  رجف  عولط  اـت  تفر و  باوخب 
هوالع روهـشم  لوق  ربانب  دنام  باوخ  رد  تفر و  باوخب  موس  تبون  يارب  دش و  رادـیب  زین  مود  راب  يارب  رگا  دریگب و  ار  نآ  ءاضق  ناضمر 
كرت نکل  تسین  توق  زا  یلاخ  نآ  ندوبن  بجاو  هکلب  تسا و  دـیدرت  هرافک  بوجو  رد  یلو  دوش  یم  بجاو  وا  رب  زین  هراـفک  ءاـضق  رب 
قحلم رد  نآ  كرت  رب  هن  هتـشاد و  ندرک  لسغ  ربانب  هن  هدوب  لفاغ  ندرک  لسغ  زا  یلکب  باوخ  ماگنه  رگا  اما  و  تسین .  راوازـس  طاـیتحا 

هک تسا  هجو  ود  دراد ) لسغرب  يانب  هکیتروص  ینعی   ) مود ای  و  درادـن )  لسغ  رب  يانب  هکیتروص  ینعی   ) لوا تروصب  تروص  نیا  ندرک 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


رب تسا  يدـمع  نتـسب  غورد  دـنک  كاـسما  نآ  زا  دـیاب  راد  هزور  هک  ییاـهزیچ  زا  مشـش :  تسا .  مود  تروصب  نتـسناد  قحلم  رت  هیجو 
طایتحا هک  مالـسلا  مهیلع  ءایـصوا  ایبنا و  ریاـس  نینچمه  يوقارباـنب و  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لـها  همئاو  ص )   ) ادـخلوسر یلاعتیادـخ و 

نابز هب  هچ  ایند ،  رما  رد  هچ  دشاب و  نید  رما  رد  غورد  نیا  هکنیا  هچ  لاح  ددـنبن ،  غورد  زین  تارـضح  نآ  هب  ادـمع  راد  هزور  هک  تسنآ 
یلئاس رگا  نیاربانب  تسب  غورد  ص )   ) لوسر ادخب و  دیوگب  فرع  هک  يوحن  هب  نآ  لاثما  هیانک و  هراشا و  تباتک و  ملق و  هب  هچ  دشاب و 

يرآ ياج  رد  سکعلاب  ای  يرآ و  درک  هراشا  هن  دیوگب  هکنیا  ياجب  وا  و  هن ؟  ای  هدومرف  ار  مادک  نالف  ص )   ) ادخ لوسر  ایآ  دسرپب  وا  زا 
هچنآ دیوگب  دعب  هدومرف و  نینچ  ص )   ) ادخ لوسر  هک  دهد  ربخ  یتسارب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  لطاب  شا  هزور  هن  هک  دـنک  هراشا 

دوش و یم  دساف  شا  هزور  دوب  تسار  مدرک  لقن  بش  رد  هچنآ  دـیوگب  زور  رد  ددـنبب و  بانجنآب  یغورد  بش  رد  ای  دوب و  غورد  متفگ 
غورد هب  رگا  سپ  نانآ  لاعفا  راـتفگ و  رد  نتـسب  غورد  نیب  میراذـگن  قرف  تارـضح  نتـسب  غورد  ندوب  لـطبم  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

نینچ ادـخ  لوسر   ) دـیوگب غرودـب  رگا  هکناـنچمه  تسا  لـطاب  شا  هزور  زین  هدوـب )  نینچ  اـی  هدرک و  نینچ  ص )   ) ادـخلوسر : ) دـیوگب
حازم و یخوش و  رد  زا  رگا  اما  ددنبب و  غورد  تارـضح  نآب  يدـج  روطب  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  تسا  لطاب  شا  هزور  هدومرف ) 

دهدـب ندوب  تسار  داقتعا  هب  ار  يربخ  رگا  هلءاسم 12 -  تسین .  دساف  شا  هزور  هکتـسنآ  يوقا  دهدب  ار  یتبـسن  نینچ  یئارـس  هدوهیب  ای 
دوش مولعم  ادـعب  تشاد و  نتـسب  غورد  رب  يانب  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  دراو  شا  هزور  رب  يررـض  هدوبن  تسرد  هک  دوش  مولعم  ادـعب 

ندوب لطبم  رد  هلءاسم 13 -  نتـسب .  غورد  اب  هزور  ندش  لطاب  هب  دشاب  هاگآ  دـنچره  تسا  حیحـص  شا  هزور  هدوب و  تسار  هتفگ  هچنآ 
زا یـضعب  رد  هکنیا  لثم  يرگید ،  ای  دـشاب و  هدرک  لعج  ار  غورد  نیا  وا  دوخ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  ص )   ) لوسر ادـخب و  نتـسب  غورد 

لقن لقان  زا  تیاکح  باتک و  بحاص  ربخ  ناونعب  رگا  اما  دنک و  لقن  باتک  رکذ  نودـب  ارنآ  وا  دـشاب و  هدـید  ارنآ  رابخا  ای  خـیرات  بتک 
بآ رد  تسا  رـس  مامت  ندرب  ورف  متفه :  دوش .  یمن  دـساف  شا  هزور  هدـمآ  نینچ  باتک  نالف  رد  ای  تفگ و  نینچ  ینالف  دـیوگب  دـنک و 

ار قلطم  بآ  مکح  فاضم  بآ  هلئـسم  نیا  رد  دـشاب و  بآ  زا  نوریب  ندـب  هیقب  هک  دـنچ  ره  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  بجاو  طاـیتحاربانب 
رس رب  بآ  نتخیر  اما  دربن و  ورفرـس  زین  دشاب  هتفر  نآ  يوب  رگا  اصوصخم  بالگ و  ریظن  رد  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  هک  دنچره  درادن 

دشاب دایز  رایـسب  بآ  هک  دنچره  دنک  یمن  لطاب  ار  هزور  تسین  قداص  نآ  رب  بآ )  رد  ندرب  ورف  رـس   : ) ناونع هک  نآ  هب  هب  هیبش  یلمع 
رس همه  ندرب  ورف  نینچمه  دشاب و  تمسق  نآ  رد  شوگ  مشچ و  لیبق  زا  ذفانم  هک  دنچره  تسین  رـضم  زین  رـس  زا  یتمـسق  ندربورف  هکلب 
 . دناسر یمن  هزور  هب  يررـض  دربب  ورف  ار  رگید  مین  هتخاس و  جراخ  ارنآ  دعب  دربب و  ورف  ار  رـس  زا  یمین  لوا  هکنیا  هب  ینعی  بقاعت  وحن  هب 

دنک اـضتقا  تداـع  هکنیا  نودـب  راـیتخا و  یب  دزادـنیب و  بآ  رد  ار  دوخ  دور  یمن  ورف  بآ  رد  شرـس  هکنیا  ناـمگ  هب  رگا  هلءاسم 14 - 
اتداع هک  هدنکفا  بآ  رد  ار  دوخ  يوحن  هب  ینعی   ) درب یم  ورف  بآ  رد  رس  اتداع  رگا  اما  دوش و  یمن  لطاب  شا  هزور  دورب  بآ  ریز  شرس 

هک هتـشاد  نیقی  هکنآ  رگم  دراد .  ار  دـمع  مکح  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  هتـشاد  اـنعم  نیا  هب  هجوت  هکیتروـص  رد  دور )  یم  بآ  ریز  شرس 
یبجاو ای  تسا  یبحتسم  شا  هزور  رگا  سپ  دربب  ورف  بآ  رد  رس  لسغ  تین  هب  راد  هزور  رگا  هلءاسم 15 -  دور .  یمن  ورف  بآ  رد  شرس 

هام هزور  لثم   ) دـشاب نیعم  بجاو  شا  هزور  رگا  اما  تسا و  حیحـص  شلـسغ  یلو  تسا  لطاب  شا  هزور  تسین  گـنت  نآ  تقو  هک  تسا 
لطاب شا  هزور  مه  دـنک  لسغ  دـصق  دور  یم  ورف  بآ  رد  رـس  مامت  هک  يا  هظحل  نیلوا  نامه  رد  هکیتروص  رد  نیعم )  رذـن  ای  ناضمر و 

هزور دنک  لسغ  تین  رس  ندروآ  نوریب  ماگنه  ای  هظحل و  نآ  زا  دعب  رگاو  تسه  زین  لمءات  لحم  شلسغ  نالطب  هتبلا  شلـسغ  مه  تسا و 
رگم هزور  مه  دوش و  یم  لطاب  لسغ  مه  ناضمر  هزور  رد  اما  تسا و  ناضمر  ریغ  هزور  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  حیحص  شلـسغ  لطاب و  شا 
تین ندروآ  نوریب  رـس  اب  دـنک و  هبوت  ندرک  لطاب  ار  هزور  ندرب و  ورف  بآ  رد  رـس  تیـصعم  زا  تسبآ  ریز  رـس  هک  لاح  نامه  رد  هکنآ 

 . تسا قلحب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  زا  متـشه :  تسا .  حیحـص  شلـسغ  تروصنیا  رد  هک  دـیامن  لسغ 
ندناسر رد  دنک و  یمن  لطاب  هک  تسنآ  يوقا  هک  دنچره  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  زین  ظیلغ  رابغ  میئوگب  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب 

هزور دوش و  دـنلب  داب  نافوط و  ای  يرگید و  هکنآ  ای  دـنک و  دـنلب  رابغ  نآ  لاثما  ندرک و  بوراج  اب  شدوخ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  راـبغ 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


يریگولج هکیئاج  رد  هزور  ندش  لطاب  اما  و  دـهدن ،  ماجنا  قلح  رد  نآ  نتفرورف  زا  يریگولج  يارب  یظفحت  چـیه  هدومنن و  تبظاوم  راد 
نتفرورف ای  دـشاب و  هدرک  تلفغ  نآ  زا  ای  تسا و  هزور  هک  دـشاب  هدرک  شومارف  هکیتروص  رد  تسا و  لـمءات  لـحم  تسین  نکمم  نآ  زا 

عمج شناهد  ياضف  رد  رابغ  هکنآ  رگم  دوش  یمن  لطاب  شا  هزور  دور  یمن  شقلحب  رابغ  دـنک  لایخ  ای  دـشاب و  رایتخا  یب  يرهق و  راـبغ 
دربب ورف  ارنآ  دوش و  بآ  هب  لدـبم  ناهد  ياضفرد  هکنآ  رگم  رابغ  هب  تسا ،  راخب  ندوبن  قحلم  يوقاو  دـعلبب .  ارنآ  ارایتخا  دـشاب و  هدـش 

زا مهن :  بجاو .  طایتحا  ربانب  دراد ،  ار  ظیلغ  رابغ  مکح  نآ  لاثما  راگیس و  ندیشک  هلب  رابغ ،  هب  تسا  دود  ندش  قلحم  يوقا  هکنانچمه 
اوادم رد  هکیدماج  اب  فایش  اما  دشاب و  نآ  لاثماو  يرامیب  رطاخب  هک  دنچره  تسا  عیام  اب  ندرک  هیقنت  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يروما 

دراد لاکشا  دروآ  یم  هشعن  ای  دراد و  ار  اذغ  مکح  نیداتعم  يارب  هک  كایرت  لاثما  فایش  اما  دناسر و  یمن  هزورب  يررـض  دور  یم  راکب 
هکلب دناسر  یم  ندب  هب  ورین  هار  نیا  زا  اذـغ  دـننام  هک  يرگید  زیچره  نینچمه  دـیامن و  بانتجا  نآ  زا  هدومنن  كرت  ار  طایتحا  فلکم  و 
دـشاب اوادـم  يارب  لوپمآ  قیرزت  رگا  یلو  یئاذـغ  ياهلوپمآ  دـننام  تسا  روط  نیمه  دـناسرب  ندـب  هب  اذـغ  ار  نآ  ریغ  زا  هک  مه  ییاهزیچ 

یق ء مهد :  دـنک .  یمن  لـطاب  ار  هزور  دوش  ندـب  فوج  رد  لـخاد  تسا  ندـب  رد  هک  یمخز  هار  زا  ءاود  رگا  هکناـنچمه  درادـن  يررض 
دوش و یمن  لطاب  شا  هزور  دنک  یق ء  رایتخا  نودب  راد  هزور  رگا  اما  دشاب و  ترورـض  يراچان و  يور  هک  دـنچره  تسا  يدـمع  ندرک 
تسا و بجاو  شبحاصب  نآ  ندنادرگرب  هک  دعلبب  ار  يزیچ  بش  رد  رگا  تسنآ و  يامسم  قدص  ندرک )  یق  ینعی   ) نآ قیقحت  رد  رادم 
رد رصحنم  زیچ  نآ  ندش  نوریب  هار  هک  دنچره  تسا  حیحـص  شا  هزور  دنکن  یق ء  انایـصع  رگا  دشاب  ندرک  یق  مزلتـسم  نآ  ندنادرگرب 

تحص رد  بارش )  دننام   ) دناد یم  بجاو  نآ  دوخ  ناونعب  ار  زیچ  نآ  ندرک  یق  عراش  هک  هدیعلب  ار  يزیچ  مینک  ضرف  رگا  هلب  دشاب  یق 
یم جراخ  شا  هدعم  زا  يزیچ  ندز  غورآ  اب  رگا  هلءاسم 16 -  دشاب .  حیحـص  دسر  یم  رظنب  هک  دنچره  تسه  دیدرت  شا  هزور  نالطب  و 

هزور دربب  ورف  ارنآ  ادمع  رگا  اما  و  دوش ،  یمن  لطاب  شا  هزور  ددرگرب  هدعم  نوردـب  رایتخا  نودـب  هرابود  دـسرب و  ناهد  ياضفب  دوش و 
دنزب غورآ  اراـیتخا  ادـمع و  هـک  تـسین  زئاـج  راد  هزور  صخـش  يارب  ددرگ و  یم  بـجاو  وا  رب  هراـفک  ءاـضق و  دوـش و  یمن  لـطاب  شا 
يزیچ رگا  هک  دناد  یم  ای  تسا و  قداص  نآ  رب  یق  ناونع  هک  دوش  یم  جراخ  شا  هدعم  زا  يزیچ  دنزب  غورآ  رگا  دـناد  یم  هکیتروصرد 
ضرف نیا  رد  درادن و  یبیع  دهدب  ار  نآ  لامتحا  اهنت  دشاب و  هتـشادن  یملع  نینچ  رگا  اما  ددرگیمرب و  هدعم  هب  رایتخا  نودـب  دوش  جراخ 

ندز غورآ  رد  شتداع  هک  تسا  یتقو  نیا  دوش و  یمن  لطاب  شا  هزور  ددرگرب  رایتخا  نودـبو  دـیآ  نوریب  يزیچ  ندز  غورآ  رطاخب  رگا 
یم الاب  يزیچ  رایتخا  نودب  دنز  یم  غورآ  تقو  ره  ینعی   ) دشاب نیا  شتداع  رگا  اما  دشابن و  رایتخا  نودب  شنتفرورف  يزیچ و  ندمآ  الاب 

دشاب هتشادن  ملع  هک  دنچره   . ) دنکن كرت  ار  طایتحا  هک  دیاب  تسا و  لاکـشا  لحم  شا  هزور  ندوب  تسرد  تقونآ  دور ) یم  ورف  دیآ و 
عمج تلع  دـنچره  دوش  یمن  لـطاب  دوش  یم  عـمج  نهد  رد  هک  تناـهد  بآ  ندرب  ورف  اـب  هزور  هلءاسم 17 -  دـهد . ) لامتحا  تاـهنت  و 

يوقاربانب دـسرن و  ناهد  ياضفب  هکیطرـشب  طالخا  ندربورف  اب  نینچمه  دـشاب و  نآ )  لاثما  یـشرت و  دـننام   ) يزیچ يروآداـی  نآ  ندـش 
دنکن و كرت  ار  طایتحا  نیب  ناهد  ياضفب  رگا  اما  دوش و  یم  جراخ  هنیـس  زا  هکیطالخا  ای  دـیآ و  یم  رـس  زا  هکیطالخا  نیب  تسین  یقرف 
رد يا  هزیرگنـس  رگا  هکلب  ناهد ،  بآ  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  شا  هزور  دعلبب  ارنآ  هاگنآ  دـیآ و  نوریب  ناهد  زا  رگاو  دربن  ورف  ارنآ 
خن ای  دربب و  ورف  ناهد  بآ  اب  ار  نآ  تبوطر  دراذـگب و  ناهدـب  هراـبود  ندـش  کـشخ  زا  لـبق  دروآ و  نوریب  ارنآ  دـشاب و  هتـشاد  ناـهد 

دراذـگب و ناهد  رد  ار  كاوسم  ای  دربب و  ورف  ار  شتبوطر  دراذـگب و  ناهدـب  هراـبود  دروآ و  نوریب  دراذـگب و  ناـهد  بآ  اـب  ار  یطاـیخ 
ناهد رد  هراب  ود  هدروآ و  نوریب  هدومن  رت  ناهد  بآ  اب  ار  يرگید  زیچ  ره  اـی  دربب و  ورف  ار  شتبوطر  هدرب  ناهدـب  هراـبود  دروآ و  نوریب 
ناهد بآ  رد  كاوسم  خن  هزیرگنس و  رد  دوجوم  بآ  اهضرف  نیا  همه  رد  رگا  یلو  دوش  یم  لطاب  شا  هزور  دربب  ورف  ارنآ  تبوطر  هدرک 

معط ندیـشچ  هتـشذگ  ياهـضرف  ریظن  درادـن و  یبـیع  دـشابن  قداـص  نآ  رب  یجراـخ  بآ  ندرب  ورف  ناوـنع  هک  يروـطب  دوـش  کلهتـسم 
یم لطاب  ار  هزور  دربب  ورف  ارنآ  هچنانچ  هک   ) تسا ءوضو  رد  همـضمضم  زا  هدـنامیقاب  بآ  غرم و  اـی  هچب  يارب  اذـغ  ندـیوج  تشوگبآ و 

هک دنچ  ره  درادن  یبیع  زقـس  یبیع  زقـس  ندیوج  نینچمه  و  دشاب ) هدش  کلهتـسم  ناهد  بآ  رد  هک  دشاب  مک  يردـقب  هکنآ  رگم  دـنک 
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رد هک   ) دـشاب ناـهد  رد  نآ  ءازجا  ندـش  بآ  ندـش و  هدـیئاس  معط  ساـسحا  تلع  هکنآ  رگم  دـنک  ساـسحا  شناـهد  بآ  رد  ارنآ  معط 
رب ءاقب  زا  ریغ  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  میتفگ  هکیزیچ  هد  نیا  همه  هلءاسم 18 -  دنک . ) یم  لطاب  ار  هزور  ناهد  بآ  ندرب  ورف  تروصنیا 

يور زا  ای  رگا و  هک  دـصق  نودـب  ای  انایـسن و  هن  دـنزب  رـس  ادـمع  هک  دوش  یم  هزور  نالطب  بجوم  یتقو  تشذـگ  شلیـصفت  هک  تباـنج 
هتبلا رـصاق  هچ  دشاب و  رـصقم  هچ  مه  لهاج  لهاج ،  هچ  دـشاب و  مکحب  ملاع  هچ  تسین  دـمع  ماسقا  نیب  دـشاب  هدـش  بکترم  یـشومارف 

تسا و هزور  هک  دشاب  هدرک  شومارف  فلکم  هک  تسا  نیا  دمع  روص  زا  رگید  یکی  تسا ،  طایتحا  بابزا  نالطبب  مکح  رصاق  لهاجرد 
 . دوش بکترم  ادـمع  ار  یتارطفم  رگید  راب  تسا  لطاب  شا  هزور  هکنیا  لایخب  دـعب  تسا  هزور  هک  دوش  هجوتم  هاگنآ  هداد  ماجنا  يرطفم 

دننک شقلح  رد  ار  يزیچ  دنناباوخب و  ار  وا  هکنیا  لثم  دشاب  هدش  بلس  وا  زا  رایتخا  هکیروطب  دوش ،  يزیچ  ندروخب  روبجم  هکیسک  اما  و 
ار ماعط  دوخ  تسد  اب  وا  مینک و  یم  تنانچ  نینچ و  يروخن  رگا  دننک  دیدهت  ار  وا  هکیـسک  ینعی  هورکم  فالخب  تسین  لطاب  شا  هزور 
زا نانآ  بهذم  رد  هک  دنک  يراک  ینعی  دنک  هیقت  شبهذم  رد  نیفلاخم  زا  رگا  تسا و  لطاب  شا  هزور  وا  هک  دربب  ورف  دراذـگب و  ناهدـب 

دنناد یمن  رطفم  ارنآ  نیفلاخم  هک  دـهد  ماجنا  ار  يرطفم  هیقت  ناونعب  رگا  سپ  تسا  حیحـص  شا  هزور  تسین  رطفم  مکح  ای  يوتف و  رظن 
نانآ مکاح  مکحب  هیقت  ظفح  روظنمب  راطفا و  قرشم  یخرس  ندش  فرطرب  زا  لبق  رگا  تسا  نینچمه  يوقاربانب .  تسا  حیحص  شا  هزور 

یطرشب تسین  بجاو  وا  رب  ءاضق  دوش و  یمن  لطاب  شا  هزور  دنک  راطفا  تسا  دیع  زورما  دنا  هتفگ  ناشدوخ  هیعرش  نیزاوم  بسح  رب  هک 
زا دیاب  تسا  عقاو  فلاخم  تسا  رطف  دیع  زورما  هکنیا  هب  نانآ  ةاضق  مکح  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلب  دـشاب .  یقاب  کشرب  شدوخ  هک 

تسا هورکم  راد  هزور  يارب  هکیروما  دروآ .  ياجب  ار  شئاضق  اطایتحا  رگید  يوس  زا  دنک و  راطفا  ار  زور  نآ  نآ  هیقت  ظفح  يارب  وسکی 
هک تسا  ناـنآ  اـب  هبعـالم  ندرک و  سمل  ندیـسوب و  ینعی  ناـنز  اـب  ترـشاعم  یکی  دراد  تـهارک  راد  هزور  يارب  زیچ  دـنچ  هلءاسم 1 - 

دهاوخ رتدیدش  تهارک  دوش  یم  کیرحت  شتوهش  هکیسک  يارب  و  هدمآرد )  ناجیهب  شتوهش  هک   ) قبـش ناوج  يارب  لمع  نیا  تهارک 
هک تسا  نیا  رتراوازـس  هکلب  دوب  دهاوخ  مارح  نیعم  دـشاب  هدوبن  ینم  لازنا  لمع  نیا  زا  شدوصقم  هک  دراد  تهارک  یتروصرد  هتبلا  دوب 
ای ردوپ و  هب  ندیـشک  همرـس  رگید  یکی  دنکن .  ار  راکنیا  دـهد  یم  ندـش  لامتحا  یلو  دوش  یمن  کیرحت  شتوهـش  ةداع  هک  مه  یـسک 
نآ لاثما  ربص و  دوجو  رطاخب  ایو  دشاب  هتـشاد  ارنآ  ندیـسر  سرت  ای  دسرب و  قلحب  مشچ  هار  زا  هکیزیچ  ای  دشاب و  کشم  نآ  رد  هکیزیچ 
ره هکلب  نآ  لاثما  تماجح و  اب  دوش  فعـض  بجوم  هک  تسا  ینتفرگ  نوخ  رگید  یکی  دـنک .  ساـسحا  دوخ  يولگ  رد  ار  همرـس  همعط 

ناضمر رد  شتهارک  هک  دـنچره  نآ  ریغ  رد  هچ  ناضمر و  هزور  رد  هچ  تسا  هورکم  ددرگ  ءارفـص  ناجیه  ای  فعـض و  ثعاب  هک  یلمع 
دوش و یم  وا  یـشوهیب  هوشغ و  ثعاب  لمع  نیا  هکنیاب  ملع  تروص  رد  نیعم  ياه  هزور  قلطم  رد  یتح  ناضمر و  رد  هکلب  تسا  رتدیدش 

یم يو  فعـض  ثعاب  هک  دـسرتب  هکیتروص  رد  مامح  رد  ندـش  لخاد  رگید  یکی  تسا .  مارح  دـنکن  باجیا  ار  لـمع  نآ  مه  یترورض 
نالطب ثعاب  دسرب  قلحب  رگا  هکلب  دسر  یم  وا  فوج  ای  غامدب و  هیفنا  هکنیاب  ملع  اب  اصوصخم  تسا و  هیفنا  لامعتـسا  رگید  یکی  دوش . 

وبــشوخ و ناـهایگ  اـهلگ و  ندــیئوب  دراد  تـهارک  راد  هزور  يارب  هکیروـما  زا  رگید  یکی  دــنک .  یم  لـطاب  ار  هزور  دوـش و  یم  هزور 
هک تسنآ  رتهب  نکل  تسا  مئاص  هفحت  رطع ) هک  هدـمآ  تایاور  رد   ) نوچ درادـن  تهارک  رطع  لامعتـسا  هلب  تسا  سجرن  لگ  اصوصخم 

يوب ندـیئوب  كرت  رتهب  هکنانچمه  دراد  تهارک  راد  هزور  يارب  نآ  لامعتـسا  هکلب  دـنک  بانتجا  کـشم  صوصخ  زا  تاـیرطع  هناـیم  زا 
نز يارب  یلو  دـناسر  یمن  شا  هزور  هـب  يررـض  بآ  رد  درم  نداتـسیا  نتــسشن و  هلءاسم 2 -  دـسرب .  قلحب  هکیرادـقمب  تسا  دـنت  ياه 

ناـهد رد  نـتخیر  يارب  اذـغ  ندـیوج  زین  تـسا و  هورکم  ود  ره  يارب  ندـب  رب  نآ  نتخادـنا  هماـج و  ندرک  رت  هکناـنچمه  دراد  تـهارک 
نودـب رگاو  درادـن  یبیع  دـسرن  قلحب  هکیطرـشب  رگید  ياهاذـغ  تشوگبآ و  ندیـشچ  نینچمه  نداد و  غرم  هب  يزیچ  ناهد  اب  كدوک و 

يارب ارنآ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دـنک  یمن  لطاب  ار  هزور  زین  دربب  ورف  ارنآ  رایتخا  هب  تسا و  هزور  دـنک  شومارف  ای  دـسرب و  قلحب  رایتخا 
كاسما اما  دراد و  تهارک  یلک  روطب  ندیشچ  هلب  دشاب  هدراذگ  حیحـص  ضرغ  نودب  ای  دراذگب و  ناهد  رد  یئالقع  حیحـص و  یـضرغ 
ندیـشک هکنانچمه  دراد  تهارک  رت  زیچ  اب  كاوسم  میئوگب  تسین  دـیعب  هلب  تسا  بحتـسم  هکلب  درادـن  یبیع  کشخ  كاوسم  اب  ندرک 
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 . تسا هورکم  دشاب  هتشاد  يزیر  نوخ  هکیلمع  ره  هکلب  نادند و 

دوش یم  راطفا  رب  بترتم  هکیراثآ 

زین هرافک  بوجو  ثعاب  هارکا  ندوبن  رایتخا و  دـمع و  تروص  رد  دوش  یم  هزور  ءاضق  ثعاب  هک  روطنامه  هدربماـن  تارطفم  هلءاسم 1 - 
ریز رس  دروم  رد  زین  مالسلا و  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخب و  نتـسب  غورد  صوصخ  رد  هرافک  بوجو  هتبلا  دوش  یم 

زا یلاخ  زین  مالـسلا  مهیلع  تارـضح  نآ  رب  نتـسب  غورد  رد  هکلب  تسا  يوقا  اـهنیا  ریغ  رد  تسا و  طوحارباـنب  ندومن  هیقنت  ندرک و  بآ 
لهاج اما  تسین  رـصقم  لهاج  ملاـع و  نیب  یقرف  هراـفک  بوجو  رد  هکتـسنآ  طاـیتحا  تسین و  هراـفک  بجوم  ندرک  یق  هلب  تسین  توق 

هلءاسم 2 تسنآ .  ماجنا  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  درادن  هرافک  ارهاظ  دسرپب  ار  هلءاسم  مکح  دیاب  هکنیا  هب  درادن  هجوت  هک  يرـصاق 
رفن تصـش  ای  دریگب و  هزور  مه  رـس  تشپ  هام  ود  اـی  دـنک و  دازآ  ار  يا  هدرب  اـی  تسا ،  زیچ  هس  زا  یکی  ناـضمر  هزور  راـطفا  هراـفک  - 

نیمه ناکما  تروص  رد  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کـیدزن  یلو  تسا  اـهنآ  زا  یکی  باـختنا  رد  ریخم  فلکم  دـنک و  ریـس  ار  نیکـسم 
باختنا ار  ههام  ود  هزور  دوش  یمن  تفای  هدرب  رگا  دهدن و  ماجنا  ار  رگید  هرافک  ودنآ  دوش  یم  ادـیپ  هدرب  رگا   ) دـیامن تیاعر  ار  بیترت 

مارح عامج  بکترم  ای  هدرک و  راطفا  یبصغ  لام  اب  الثم  هدرک  مارحب  راطفا  رگا  و  دـهد ) ماـجنا  ار  یموس  دوبن  نکمم  زین  نآ  رگا  دـنک و 
 - هلءاسم 3 دهد .  ماجنا  ار  هرافک  هس  ره  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  هدش  بکترم  اهنیا  لثم  يرگید  راک  ای  هدروخ و  بارـش  ای  هدـش و 
ره دـشاب و  عامج  راک  ار  نآ  هک  دـنچره  دوش  یمن  رارکت  ار  هرافک  دـنک ) یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک   ، ) رارکت اـب  هک  تسا  نیا  يوقا 

راطفا رد  اهنت  هراـفک  هلءاسم 4 -  دوشن .  كرت  طاـیتحا  عاـمج  رارکت  صوصخ  رد  یلو  دـشاب  هداد  ماـجنا  فلتخم  رطفم  دـنچ  هک  دـنچ 
عون هس  نیا  نیع  رد  اما  تسا و  بجاو  نیعم  رذن  هزور  و  دـشاب -  هتـسکش  رهظ  زا  دـعب  رگا  ناضمر -  ءاضق  هزور  ناضمر و  هزور  ندرک 
رهظ زا  لبق  هکنیا  هچ  بحتـسم و  هس  نیا  ریغ  رد  اـما  تسا و  بجاو  نیعم  رذـن  هزور  دـننام  دـشاب -  بجاو  هزور  هچ  تسین  بجاو  هزور 

بجاو هرافک  دشاب  هدش  بجاو  فاکتعا  رگا  زین  فاکتعا  هزور  رد  دنا  هتفگ  ءاهقف  زا  يا  هدع  هلب  رهظ ،  زا  دـعب  هچ  دـشاب و  هدرک  راطفا 
ره اب  بجاو  فاکتعا  هزور  ندـش  هتـسکش  دـنا  هتفگ  هداد و  تیمومع  تارطفم  همه  هب  تبـسن  ار  دوخ  هیرظن  اهقف  نیا  زا  یـضعب  تسا و 

هکنانچمه دشاب  عامجب  صتخم  مکح  ارهاظ  نکل  دنا و  هتسناد  عامجب  صتخم  ار  مکح  نیا  رگید  یضعب  دراد و  هرافک  دشاب  هک  يرطفم 
بـش رد  عامج و  زور و  رد  عامج  نیب  یقرف  هک  تسا  تهج  نیمهب  هزور و  هن  تسا  فاکتعا  نتـسکش  رطاخب  هرافک  هک  تسا  نیا  رهاـظ 

فاکتعا نتـسکش  يارب  یکی  دوش  یم  بجاو  هرافک  ود  تقونآ  دوش  عقاو  زور  رد  عامج  دـشاب و  ناضمر  هام  رد  فاکتعا  رگا  هلب  تسین 
راد هزور  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  بجاو  ناضمر  هام  هرافک  طقف  دشاب  عامج  ریغب  راطفا  رگا  هکنانچمه  هزور  نتسکش  يارب  يرگید  و 
دعب رگا  نینچمه  دوش و  یمن  طقاس  وا  زا  هرافک  هک  تسا  نیا  يوقا  دـنک  ترفاسم  هرافک  زا  رارف  روظنمب  سپـس  دنکـشب و  ار  دوخ  هزور 

طاـیتحاربانب نینچمه  دوش و  یمن  طـقاس  شا  هراـفک  دـنک  ترفاـسم  مه  رارف  ریغ  يارب  رگا  یـسک  نینچ  طاـیتحاربانب  دنکرفـس و  رهظ  زا 
ندشن طقاس  رتکیدزن  طایتحا  هب  هکلب  دنکـشب  ار  شا  هزور  صخرت  دـحب  ندیـسر  زا  لبق  دـنک و  رفـس  هکیـسک  زا  دوش  یمن  طقاس  هرافک 

هک دـنچره  دـیآ  شیپ  شیارب  اهنیا  ریغ  ضرمو و  سافن  ضیح و  لیبق  زا  يرهق  یـضراع  نآ  زا  سپ  دـنک  راطفا  ادـمع  هکیـسک  زا  هرافک 
دننام هرافک  يوقا  هدوب  لاوش  لوا  هک  دش  مولعم  سپس  درک و  راطفا  ناضمر  رخآ  کشلا  موی  رد  رگا  هکنانچمه  تسا ،  نآ  طوقس  يوقا 

هب ود  ره  هکیتروص  رد  دـنک  عامج  تسا  هزور  زین  وا  هک  شرـسمه  اب  ناضمر  هاـم  رد  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  ضرف  نیا  رد  اـضق  طوقس 
یـضار وا  دوخ  هدرک و  راداو  ار  شرـسمه  درم  رگا  قالـش و  هبرـض  جنپ  تسیب و  نآ  ریزعت  هرافک و  کی  ره  رب  دنـشاب  یـضار  لمع  نیا 
رایتخا بلس  هکیروطب  هتشاد  تهارک  لوا  رد  نز  رگا  ار و  شدوخ  زا  مه  دروخ و  یم  ار  وا  قالش  دهد و  یم  ار  وا  هرافک  مه  دشاب  هدوبن 

هدوب زین  وا  دوخ  تساوخب  عامج  لمع  هکلب  دـشاب  هدـش  نز  زا  راـیتخا  بلـس  هک  هدوبن  يدـحب  هارکا  رگا  لـمع  ءاـنثا  رد  یلو  هدـش  وا  زا 
زین وا  ریزعت  رهاظلا  یلع  تسین و  هرافک  نز  هدـهع  رب  دـیآ و  یم  رهوش  ندرگب  هراـفک  ود  هک  تسا  نآ  يوقا  هتـشاد  تهارک  هک  دـنچره 
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تسین و یعاطقنا  یمئاد و  نیب  یقرف  رـسمه  رد  درادن و  ار  هورکم  رـسمه  مکح  دـشاب  راد  هزور  هک  يا  هیبنجا  نز  دراد و  ار  مکح  نیمه 
ای رفـس  رطاخب  فلکم  رگا  هلءاسم 7 -  دـیآ .  یمن  وا  هدـهع  رب  رهوش  ریزعت  هرافک و  زا  يزیچ  عامج  رب  هارکا  ار  دوخ  رهوش  نز  رگا  اـما 

طایتحا دـنک  نینچ  رگا  دزاس و  راداو  هارکا  عامج  رب  ار  وا  تسین  زئاـج  درم  يارب  دـشاب  هزور  شرـسمه  یلو  دـشاب  هتفرگن  هزور  يراـمیب 
هب ای  تسا و  نانآ  ندرک  ریس  هب  ای  نیکـسم  تصـش  هب  ماعط  رد  هزور  هرافک  فرـصم  هلءاسم 8 -  دریگب .  هدـهعب  ار  وا  هرافک  هک  تسنآ 
هب رت  کیدزن  دزادرپب و  یماعط  ره  زا  اهنیا  لاثما  نان و  ای  جـنرب و  ای  درآ و  ای  وج و  ای  مدـنگ و  كراـچ  کـی  ینیکـسم  رهب  هک  تسا  نیا 

دهدب رفن  کی  هب  ار  كراچ  تصش  هک  تسین  یفاک  زورکی  هرافک  رد  دهدب و  نم  مین  ینعی  كراچ  ود  ینیکـسم  رهب  هک  تسنآ  طایتحا 
دنک ماعطا  ار  رفن  تصـش  دیاب  هکلب  دهدب  رفن  کی  هب  ار  كراچ  هس  ای  كراچ  ود  رادقم  نآ  زا  ای  دـنک و  ریـس  رب  کی  زا  شیب  ار  وا  ای  و 

رد نیا  هتبلا  دهدب  ماعط  كراچ  يرـس  هب  دناوت  یم  دشاب  دنملایع  يریقف  رگا  اماو  دشاب  هتـشادن  نیکـسم  تصـش  هب  یـسرتسد  هکنآ  رگم 
تسا عاص  مراهچ  کی  دم  دهد و  یم  نآ  هب  ای  دناروخ و  یم  دوخ  هلئاعب  ار  ماعط  نیا  صخـشنآ  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  تسا  یتقو 

يزیربت 640 نم  کی  نوچ  دوش  یم  كراچ  کی  ياه  ناـبز  یـسراف  حالطـصا  رد  اـبیرقت  هک   ) لاـقثم زا 25/614  تسا  ترابع  عاـص  و 
هتفر و ایند  زا  یـسک  رگا  هلءاسم 9 - تسا )  دـم  کی  زا  رتشیب  یکدـنا  دوش  یم  لاقثم  تصـش  دـص و  نآ  مراهچ  کـی  هک  تسا  لاـقثم 
زا عربت  اما  هزور و  ریغ  هچ  دـشاب و  هزور  هرافک  هچ  لاح  دـنهدب  ار  وا  هرافک  اعربت  دـنناوت  یم  نارگید  دـشاب  هتـشاد  ندرگب  هزور  هرافک 

هلءاسم 10 دشاب .  هزور  زا  هرافک  رگا  اصوصخم  تسین  یفاک  میئوگب  هکتسنآ  طایتحا  تسا و  لاکشا  لحم  تسا  هدنز  شدوخ  هک  یسک 
مود هام  مایا  هیقب  دریگب و  هزور  مهرس  تشپ  ار  مود  هام  زا  زورکی  هام و  کی  هک  تسا  یفاک  هرافک  هزور  هام  ندوب و  مه  رس  تشپ  رد  - 

نودب لوا  زورکی  یـس و  رد  رگا  اما  دشاب و  هتـشاد  ار  مهرـس  تشپ  هام  ود  همه  ماجنا  تردق  هک  دنچره  دهد  ماجنا  اجیردت  دناوت  یم  ار 
يرارطـضا رفـس  سافن و  ضیح و  يرامیب و  لیبق  زا  یهجوم  رذع  هکنآ  رگم  دریگب  زورکی  یـس و  هرابود  دیاب  دریگن  هزور  زورکی  رذـع 

تسا نیا  هجوم  ياهرذع  زا  یکی  دوش ،  لیمکت  زورکی  یـس و  ات  دریگ  یم  ار  هیقب  هدرک  باسح  ار  اه  نآ  رذع  لاوز  زا  دعب  هکلب  دریگب 
رب تردق  رگا  هلءاسم 11 -  دـیایب .  شدایب  رهظ  زا  دـعب  درواین  دایب  رهظ  زا  لبق  ات  ینعی  درذـگب  شتقو  ات  دـنک  شومارف  ار  هزور  تین  هک 
زا دیاب  دوب  زجاع  زین  نآ  زا  رگا  دـهد و  هقدـص  دـناوت  یم  هک  يرادـقم  رهب  تسا  بجاو  تشادـن  هناگ  هس  ياه  هرافک  زا  کیچیه  ماجنا 

هرافک نداد  رب  تردق  رگا  نآ  زا  سپ  هیلا و  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  دیوگب  راب  کی  هکتـسنیا  شلقادح  دنک و  ترفغم  بلط  یلاعتیادـخ 
نودب تسا  بجاو  ءاضق  اهنت  دروم  دـنچرد  هلءاسم 12 -  دهدب .  ار  هرافک  هدرک  رامعتـسا  رافک  ياجب  رگا  هکتـسنآ  طایتحا  درک  ادیپ  ار 

حبص لخاد  هک  دوش  رادیب  یتقو  دباوخب و  مود  تبون  يارب  دوش و  رادیب  دباوخب و  دوش و  بنج  ناضمر  بش  رد  هکیئاج  رد  لوا  هرافک . 
ادیدش طایتحا  تسا  مزال  ءاضق  اهنت  دـبای  همادا  رجف  عولط  ات  شباوخ  دـباوخب و  موس  راب  مه  هک  یـسک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  دـشاب  هدـش 

دعب باوخ  ات  دیآ  یمن  باسحب  لوا  باوخ  هدـش  ملتحم  نآ  رد  فلکم  هکیباوخ  باسح  نیا  رد  زین و  ار  هرافک  بوجو  دـنک  یم  ءاضتقا 
تین رطاخب  افرـص  ار  دوخ  هزور  فلکم  هکیئاـج  مود  تسین .  راوازـس  تشذـگ  هک  یطاـیتحا  كرت  یلو  دوش  هدرمـش  مود  باوخ  نآ  زا 
ماجنا دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یلمع  چـیه  نآ  زا  ریغ  دـشاب و  هدرک  لطاب  نتفرگ  هزور  عطقب  میمـصت  ای  ندـیزرو و  ءایر  اـی  ندرکن و 
تلاح اب  زور  دـنچ  ای  کی و  هدرک  شومارف  ار  تباـنج  لـسغ  هکیئاـج  موس  تسا .  بجاو  ءاـضق  اـهنت  زین  دراوم  نیا  رد  هک  دـشاب  هدادـن 

( دـشاب هدروخ  يرحـس  الثم   ) هداد ماجنا  رطفم  حبـص  یـسررب  زا  لبق  هکیئاج  مراهچ  تشذـگ .  شلیـصفت  هک  دـشاب  هتفرگ  هزور  تباـنج 
ءاضق ار  شزورنآ  هزور  دیاب  دسرپب ) یسک  زا  الثم   ) دنکب ار  رجف  عولط  تاعارم  هتـسناوت  یم  رگا  اجنیا  رد  هک  هدوب  حبـص  هک  دوش  مولعم 

شا هزور  هدوبن  قیقحت  زا  نکمتم  هک  مهنآ  هکتـسنآ  طایتحا  هکلب  ءاضق  ار  شا  هزور  هدوبن  ققحت  هک  یـسک  مکح  تسا  نینچمه  دـنک و 
رجف عولطب  نظ  هکنیا  هچ  هدروخ  يرحـس  هتـشادن و  بش  ءاقب  هب  نیقی  یلو  هدرک  ققحت  هک  یـسک  مکح  تسا  نینچمه  دـنک و  ءاـضق  ار 
ءاقب هب  نظ  لوصح  قیقحت و  زا  دعب  ءاضق  ندوبن  بجاو  يوقا  دـنچره  دـنک  ءاضق  ار  هزور  هکتـسنآ  رتکیدزن  هک  عولط  رد  کش  ای  هتـشاد 

اقب هب  نیقی  درک و  قیقحت  رگا  هکنانچمه  تسین  توق  زا  یلاخ  بش  اقب  رد  کش  قیقحت و  زا  دعب  ءاضق  بوجو  مدـع  هکلب  و  تسا .  بش 
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اهنیا همه  تسا ،  حیحص  شا  هزور  هدش  عقاو  حبص  رد  وا  يرحـس  هک  دش  مولعم  ادعب  یلو  تخادرپ  يرحـس  ندروخب  هاگنآ  درک و  بش 
همه رد  هدـش  عقاو  حبـص  رد  شندروخ  اذـغ  هک  دوش  مولعم  رگا  نیعم  بجاو  هزور  رد  یتح  ناضمر  هزور  ریغ  اما  دوب  ناـضمر  هزور  رد 
زونه تسا  هتفگ  هکیـسک  راتفگ  دامتعا  هب  ندروخ  اذـغ  مجنپ  تسا .  لطاب  هزور  بش  اقب  هب  نیقی  قیقحت و  تاـعارم و  اـب  یتح  اـهتروص 

ربخ يا  هدنیوگ  هکیئاج  رد  مشـش  دوش .  یم  بجاو  ار  هزور  اضق  اهنت  دوب  هدش  حبـص  دش  مولعم  رگا  هک  هدـشن  حبـص  تسا و  یقاب  بش 
دوش شمولعم  دعب  دوش  ندروخ  لوغشم  هجیتن  رد  هتفگ  نینچ  یگ  هرخـسم  رد  زا  هدنیوگ  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  وا  هدش و  حبـص  هک  دهد 

صحف و دروایب و  رگید  رطفم  ای  دروخب و  اذغ  نانچمه  دناوت  یم  درادن  رجف  عولطب  نیقی  هکیسک  هلءاسم 13 -  هتفگ .  هتسار  هدنیوگ  هک 
هدهع رب  يزیچ  هدشن  ای  هدش  حبـص  دوش  شمولعم  هکنیا  نودب  دیـشون  بآ  ای  دروخ و  اذغ  یلاح  نینچرد  رگا  سپ  تسین  بجاو  قیقحت 

مه دنک  راطفا  یلاح  نینچ  رد  رگا  سپ  دـنک  راطفا  تسین  زئاج  هدـش  لخاد  بش  هک  دـنکن  نیقی  زونه  بورغرد  رگا  اما  دـیآ و  یمن  شا 
راطفا متفه  دشاب .  یقاب  دوخ  کش  رب  هکنانچمه  دشاب و  هتـشادن  مه  هزور  ءاقب  هب  نیقی  هک  دنچ  ره  هرافک  مه  تسا و  بجاو  وا  رب  ءاضق 
هدنهد ربخ  رگا  تروصنیا  رد  هک  هدوب  هدشن  لخاد  هک  دوش  مولعم  راطفا  زا  دـعب  هداد  ربخ  بش  لوخد  زا  هکیـسک  هتفگ  دامتعا  هب  ندرک 

نینچ رگا  دوش و  یم  بجاو  زورنآ  ءاضق  اهنت  هدوب  لداع  دـهاش  کی  ای  ود و  هکنیا  لثم  تسین  زئاـج  شا  هتفگب  داـمتعا  هک  تسا  یـسک 
ادعب رگا  هک  بش  لوخدب  نیقی  اضف و  ندش  کیرات  رطاخ  هب  ندرک  راطفا  متـشه :  هرافک .  مه  دوش و  یم  بجاو  ءاضق  مه  هدوبن  یـسک 

 ( نآ لاثما  دـیدش و  نافوط  ای  دیـشروخ و  یگتفرگ  ای  هایـس و  ربا  لیبق  زا   ) ینامـسآ یتلع  یکیرات  نآ  رگا  هدـشن  لخاد  بش  دوش  مولعم 
ءاضق اهنت  هکیدراوم  زا  مهن  هرافک  هن  دوش و  یم  بجاو  ءاضق  هن  هتـشاد  ینامـسآ  یتلع  رگا  دوش و  یم  بجاو  زورنآ  ءاـضق  اـهنت  هتـشادن 
نودب رگید  یتلع  ای  تلع  نامهب  دنک و  هضمـضم  ارنآ  هدومن  ناهد  رد  بآ  ندـش  کنخ  روظنم  هب  هک  تسا  یئاج  دوش  یم  بجاو  هزور 

نیا رد  هک  دورب  شقلحب  رایتخا  نودـب  دـنک و  ناهد  رد  يزاب  ای  ثبع و  روظنم  هب  ار  بآ  هک  دروم  نیا  نینچمه  دـهجب و  شقلحب  رایتخا 
تسین و بجاو  وا  رب  ءاـضق  دـعلبب  ار  هبآ  یبابحتـسا و  روتـسد  هب  لـمع  روـظنم  هب  رگا  نینچمه  تسین و  بـجاو  وا  رب  ءاـضق  تروـص  ود 

بجاو ءاضق  دهجب  شقلحب  رایتخا  نودب  دیامن و  هضمضم  ات  دنک  ناهد  رد  بآ  وضو  یبابحتـسا  روتـسد  هب  لمع  روظنم  هب  رگا  نینچمه 
ءاضق ندوبن  بجاو  هک  دـنچره  دـنک  ءافتکا  هتفرگ  بجاو  زامن  يارب  هک  یئوضو  هب  مکح  نیا  رد  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسین و 

 . تسین توق  زا  یلاخ  اهتراهط  همه  رد  هکلب  اهءوضو  همه  رد  هزور 

نآ بوجو  هزور و  تحص  طئارش  رد  راتفگ 

دـشابن سافن  ضیح و  هب  التبم  دـشاب و  لـقع  ياراد  ناـمیا و  اـب  ناملـسم و  هکنیا  لوا  تسا  زیچ  دـنچ  هزور  تحـص  طئارـش  هلءاسم 1 - 
زور نیب  رد  نم  ؤم  یناملسم  رگا  سپ  دشاب  هتشادن  نامیا  زور  تاعاس  زا  یـضعب  رد  هک  دنچره  تسین  حیحـص  نم  ؤم  ریغ  هزور  نیاربانب 

( دوش یم  هناوید  یهاگ  ینعی   ) دشاب يراودا  دـنچره  نونجم  زا  تسین  حیحـص  ره  تسین  حیحـص  شا  هزور  ددرگرب  هرابود  دوش و  دـترم 
تسا روطنیمه  ددرگ و  ملاس  زور  هیقب  دوش و  هناوید  ار  زور  زا  یتمسق  هکنیا  هچ  دریگ و  ارف  ار  زور  تاعاس  همه  شنونج  هکنیا  هچ  لاح 

هک تسا  نیا  هتشگ  رایشوه  اددجم  هدش و  شوهیب  ای  تسم  سپس  هدرک و  تین  هکیـسک  يارب  طایتحا  هب  رتکیدزن  شوهیب و  تسم و  هزور 
شوهب هرابود  هدـش و  شوهیب  زور  طسو  رد  هدرک  تین  هنارایـشوه  رجف  لوا  هکیـسک  اما  دریگب و  زین  ارنآ  ءاضق  دـنک و  مامت  ار  شا  هزور 
هکیـسک اما  دنک و  ءاضق  ار  شا  هزور  دـیاب  وا  هک  هدـش  هزور  دراو  تین  نودـب  هکنآ  رگم  دـنک  مامت  ار  شا  هزور  تسا  بجاو  اهنت  دـمآ 

یلاخ و هکینز  زا  هزور  تسین  حیحص  نینچمه  تسا و  حیحص  شا  هزور  هتشاد  هزور  تین  باوخ  زا  لبق  رگا  هتفر  باوخب  ار  زور  رـسارس 
ای ساـفن  نوخ  رجف  زا  دـعب  يا  هظحل  هکینز  نینچمه  دـنیبب و  نوخ  يا  هظحل  دـنچ ،  ره  بورغ  زا  لـبق  نکلو  هدوـب  ساـفن  ضیح و و  زا 

نتشادن هزور  تحص  طئارـش  زا  رگید  یکی  تسین .  حیحـص  یکاپان  هظحل  کی  نامه  رطاخب  زین  يو  زورنآ  هزور  هک  هدش  عطق  شـضیح 
ای رترید و  ار  شدوبهب  ای  رتدـیدش و  ارنآ  درد  ینعی  دراد  ررـض  شیارب  هزور  هک  یمـشچ  درد  يرامیب و  هتبلا  تسا  مشچ  درد  اـی  يراـمیب 
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ثعاب هک  دـهدب  ارنآ  لامتحا  افرـص  ای  دـشاب و  هتـشاد  ءوس  راثآ  نیا  هب  نیقی  هکنیا  هچ  لاح  دزاـس ،  یم  رتدـیدش  ار  شیراـمیب  یبارخ و 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوشیم .  ررـض  يرامیب و  راچد  دریگب  هزور  رگا  دـسرت  یم  هکیـسک  نینچمه  دـشاب و  شـسرت  یـسپاولد و 
رب تسا  بجاو  هکلب  زیاج  تسین و  حیحـص  شا  هزور  زین  تروصنیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  القع  دزن  ءانتعا  لباق  ینالقع و  یئءاشنم  وا  سرت 

لباق اتداع  هک  دسرب  يدحب  رگا  هلب  دشاب  طرفم  فعـض  هک  دنچره  تسین  راطفا  زوجم  یتسـس  فعـض و  فرـص  اما  دـنک و  راطفا  هک  وا 
هک دوش  مولعم  نآ  زا  تغارف  زا  دـعب  دریگب و  هزور  درادـن  ررـض  شیارب  هزور  هکنیا  لایخب  رگا  و  دـنک .  راطفا  تسین  زئاج  تسین  لمحت 
زا رگید  یکی  تسین .  توق  زا  یلاخ  نآ  ندوبن  حیحص  هکلب  تسا  لاکشا  هزور  نآ  تحص  رد  هدید  همدص  هزور  هیحان  زا  هدرک و  هابتشا 

تسین حیحص  هزور  يرفس  نینچ  رد  هک  تسا  زامن  ندش  هتسکش  ثعاب  هک  يرفـس  هتبلا  دشابن  رفاسم  هک  تسا  نیا  هزور  تحـص  طئارش 
ار ینابرق  هفیظو  هتـسناوتن  هکیـسک  يارب  ینابرق  ضوع  هزور  یکی  هدش  ءانثتـسا  دروم  دـنچ  هلب  يوقاربانب ،  دـشاب  یبحتـسم  هزور  هچ  رگا 

مهن بورغ  زا  لبق  هکیسک  يارب  رتش  ندیرب  رـس  زا  ضوع  هزور  مود  دریگب  جح  رد  ار  ینابرق  لدب  زور  هد  زا  زور  هس  دیاب  هک  دهد  ماجنا 
رذن ای  دریگب و  رفـس  صوصخ  رد  ارنآ  هدش  طرـش  هکیرذـن  هزور  موس  دریگب و  هزور  زور  هدـجیه  دـیاب  هک  دـنک  چوک  تافرع  زا  ادـمع 
رذن اهنت  دشاب و  هدربن  رفـس  زا  یمـسا  هکنیا  هب   ) دـشاب قلطم  شرذـن  رگا  اماو  رـضاح  هچ  دـشاب و  رفاسم  هچ  دریگب  يا  هزور  دـشاب  هدرک 

تسه يرگید  طرش  تشذگ  هچنآ  رب  هوالع  یبحتسم  هزور  تحـصرد  هلءاسم 2 -  دریگب .  رفـس  رد  ار  نآ  دناوت  یمن  دشاب ) هدرک  هزور 
هکلب دوشن  كرت  نآ  ریغ  هرافک و  لیبق  زا  بجاو  ياه  هزور  قلطم  رد  طاـیتحا  دـشابن و  شندرگب  بجاو  هزور  ءاـضق  هک  تسا  نیا  نآ  و 

زا ریغ  تسه  زین  بوجو  طرش  میدرک  رکذ  هزور  تحص  يارب  هک  طئارش  زا  هچنآ  هلءاسم 3 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  بجاو  قلطم  میمعت 
دنک یبحتسم  هزور  تین  هک  دنچره  تسین  بجاو  غلابان  كدوک  رب  هزور  سپ  تسا  غولب  بوجو ،  طئارش  زا  رگید  یکی  نامیا .  مالسا و 
درک هزور  تین  هک  یکدوک  دنک و  هزور  تین  تسا  بجاو  دسرب  غولب  دـح  هب  رجف  عولط  زا  لبق  رگا  هلب  دـسرب  غولب  دـحب  زور  ءانثا  رد  و 
دحب رهظ  زا  لبق  رگا  هکلب  دنک  مامت  ار  شا  هزور  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دشاب  هدرواین  يرطفم  دسرب و  غولب  دـحب  زور  ءانثا  رد  رگا 
رگا هلءاسم 4 -  دناسرب .  رخآ  هب  ار  هزور  نآ  دـنک و  هزور  تین  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  رتهب و  هدادـن  ماجنا  يرطفم  دـسرب و  غولب 

تـسا بجاو  دوش  یم  جراخ  رهظ  زا  لبق  هکیتروص  رد  دوش  جراخ  رفـس  مزعب  نطو  زا  هزور  لاح  رد  دـشاب و  نطو  رد  رـضاح -  فلکم 
ددرگرب رفـس  زا  رفاسم  رگاو  تسا  حیحـص  شا  هزور  دنامب و  یقاب  هزور  لاحب  تسا  بجاو  دوش  جراخ  رهظ  زا  دعب  رگا  دنک و  راطفا  هک 

هک مه  يزیچ  دسرب و  اجنادب  رهظ  زا  لبق  هکیتروص  رد  دوشب  دنک  تماقا  زور  هد  نآ  رد  دـهاوخ  یم  هکیرهـش  ای  شرهـش و  رد  رـضاح  و 
دعب رهظ و  زا  لبق  ایو  دسرب  اجنادب  رهظ  زا  دعب  رگا  دریگب و  ار  هزور  دنک و  تین  تسا  بجاو  دـشاب  هدادـن  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور 

رد هزور  هکدناد  یمن  ینعی  دناد  یمن  ار  مکح  هکیرفاسم  هلءاسم 5 -  تسین .  بجاو  وا  رب  زورنآ  هزور  دسرب  هداد  ماجنا  يرطفم  هکنآ  زا 
زاـمن مکحب  لـهاج  رد  هـک  یبـیترت  ناـمهب  تـسا  يزجم  وا  فـیلکت  زا  تـسا و  حیحـص  شا  هزور  دریگب  هزور  رگا  تـسین  عورـشم  رفس 

دیاب هک  یسک  سپ  نیا  ربانب  دیآ و  یم  هزورب  تسه  زین  اجنیا  رد  میتفگ  زامن  هب  ۀبسنلاب  ةولصلا  راطفا  هلزنمب  زامن  نتـسکش  نوچ  تشذگ 
یئاج رد  زور  هد  تماقا  دصق  هکیـسک  تسا و  یلاعت  يادخ  ینامرفان  شرفـس  هکیـسک  يراکم و  دننام  دناوخب  مامت  ار  زامن  مه  رفـس  رد 
هدرک رفس  راکش  يارب  هکیسک  هلب  دنریگب  مه  ار  هزور  دیاب  نانآ  لاثما  هتخادنا و  رس  تشپ  دیدرت  لاح  هب  زور  یس  هکیددرم  زین  هدومن و 
مامت مه  دناوخب و  هتسکش  مه  هدومن  طایتحا  شزامن  رد  دنک و  راطفا  دنکشب و  ار  هزور  دیاب  تسا  بسک  تراجت و  راکش  زا  شروظنم  و 
هزور دریگب و  هزور  دـیابن  تسا و  رفـس  رد  هک  دـنک  شوـمارف  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  تـسه  هزور  زاـمن و  نـیب  هـک  يرگید  قرف  زین  و 

هک دوش  هجوتم  تقو  زا  دعب  دناوخب و  مامت  ار  زامن  صخـش  نیمه  رگا  یلو  دنک  ءاضق  ار  هزور  دیاب  دیایب  شدایب  برغم  زا  دـعب  تفرگ و 
زامن تسا  ریخم  هک  لحم  راهچ  رد  رفاسم  تشذگ .  ةولص  باتک  رد  هک  تسین  بجاو  وا  رب  ءاضق  هدناوخ  یم  هتسکش  دیاب  هدوب و  رفاسم 
نیمه یلو  دنک  مامت  ار  هزور  دیاب  دوش  جراخ  رفـس  يوس  هب  نطو  رهظ  زا  دعب  رگا  زین  دریگب و  هزور  دـیابن  دـناوخب  هتـسکش  ای  مامت و  ار 
هزور دیاب  دوش  دوخ  رهـش  دراو  رهظ  زا  دعب  رفاسم  رگا  سکعب  دناوخب و  یتعکر  ود  ارنآ  دیاب  دناوخب  زامن  تساوخ  رفـس  رد  رگا  صخش 
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هتسکش رد  رایعم  هک  میتفگ  ةولص  باتک  رد  ام  و  دناوخ .  یم  مامت  هدناوخ  رفـس  رد  رگا  ار  شزورنآ  زامن  صخـش  نیمه  یلو  دنکـشب  ار 
راطفا دناوت  یمن  صخرت  دح  هب  ندیـسر  زا  لبق  ینعی  تسا  رایعم  نیمه  زین  هزور  رد  دسرب  صخرت  دح  هب  رفاسم  هک  تسا  نیا  زامن  ندش 

هام رد  راـیتخا  لاـح  رد  هلءاسم 6 -  تسا .  بجاو  وا  رب  زین  هراـفک  طاـیتحا  رباـنب  دـنک و  ءاـضق  ار  هزور  دـیاب  دـنک  نینچ  رگا  هکلب  دـنک 
نتـشذگ زا  لبق  روظنم  نیا  هب  ترفاسم  تسه  هکیزیچ  دـشاب  هزور  زا  رارف  رفـس  زا  شروظنم  هک  دـنچره  تسین  زئاـج  ترفاـسم  ناـضمر 

رفـس رگا  دسرت  یم  هک  دشاب  یلام  رطاخ  هب  ای  دشاب و  هرمع  ای  جـح  روظنمب  ترفاسم  هکنآرگم  دراد  تهارک  ناضمر  زا  زور  هسو  تسیب 
شا هزور  هکیتروص  رد  ناضمر  ریغ  هزور  اما  دوش و  یم  كاله  وا  زا  ینید  يردارب  دنکن  رفس  رگا  دسرت  یم  ای  دوش و  فلت  لامنآ  دنکن 

هب رت  کیدزن  تسا  رفاـسم  رگا  هکناـنچمه  دریگب  ار  شا  هزور  دـنکن و  رفـس  راـیتخا  لاـح  رد  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  دـشاب  نیعم 
هکتـسنآ يوقا  هک  دـنچ  ره  دریگب  ار  نیعم  هزور  ات  دـنکب  ار  هزور  هد  تماقا  دـصق  رفـس  نامه  رد  تسناوت  یم  رگا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

ره هکلب  رفاـسم و  يارب  هلءاسم 7 -  دنک .  تماقا  دـصق  تسا  رفاسم  هکیتروص  رد  تسین  بجاو  دـنک و  ترفاسم  دـناوت  یم  یـسک  نینچ 
هک دراد  تهارک  زین  دـنک و  رپ  ماعط  بآ و  زا  ار  دوخ  مکـش  هک  زور  رد  تسا  هورکم  دروخب  ار  ناضمر  هزور  دـناوت  یم  اعرـش  هکیـسک 

زیاج هفئاط  دنچ  يارب  هلءاسم 8 -  تسنآ .  زاوج  يوقا  هک  دنچره  دـنک  كرت  ار  لمع  نیا  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دـنک  عامج 
ای تسین و  ناشرودـقم  نتفرگ  هزور  یلکب  ای  هک  ینزریپ  درمریپ و  لوا  دـنریگن  هزور  ینعی  دـننک  راطفا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  تسین 

هکنآ ای  دننک و  لمحت  ار  یگنشت  دنناوتب  الصا  هکنیا  هچ  لاح  دنتسه  یگنـشت  يرامیب  هب  التبم  هکیناسک  مود  تسا  راوشد  رایـسب  ناشیارب 
تـسوا دـنزرف  لاحب  وا و  لاحب  تسا  رـضم  نتفرگ  هزور  تسا و  ندـیئاز  کیدزن  هک  يا  هلماـح  نز  موس  دـشاب  راوشد  ناـشیارب  شلمحت 

همه دهدیم  ریش  هکیدنزرف  ای  دروخ و  یم  همدص  شدوخ  ای  هدش  رتمک  شریـش  دریگب  هزور  رگا  تسا و  ریـش  مک  هکیهدریـش  نز  مراهچ 
يارب هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنهدب و  هرافک  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  نانآزا  کی  ره  دیاب  دنروخ و  یم  ار  هزور  هفئاط  دـنچ  نیا 

بوجو نتفرگ  هزور  ناکما  مدع  تروص  رد  هک  شطع  يرامیب  هب  التبم  نزریپ  درمریپ و  زجب  دنهدب  ماعط  نم )  مین  ینعی   ) دم ود  زور  ره 
ندیئازب کیدزن  هک  يا  هلماح  نز  رب  نآ  بوجو  هکنانچمه  تسین  توق  زا  یلاخ  شندوبن  بجاو  هکلب  تسا  لاکشا  لحم  نانآ  رب  هرافک 

رد هلءاسم 9 - تسا .  لمءات  لحم  تسا  ودنآ  دنزرف  لاحب  ای  ودنآ و  لاحب  رضم  هزور  تسا و  مک  شریش  هک  یهدریـش  نز  رب  زین  تسا و 
دریگب و ترجا  هکنیا  هچ  لاح  دهد  ریـش  ار  يو  وا  دـشاب و  يرگید  زا  هکنآ  ای  دـشاب و  وا  دوخ  دـنزرف  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هدریـش  نز 

نداد ریـش  يارب  یتروص  رد  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هتبلا  دنک  راطفا  ار  هزور  دناوتیم  زین  وا  هک  دـهد  ریـش  اعربت  هکنآ  ای  دـهد و  ریش 
ای لفط و  ردـپ  زا  ای  دـهد و  ریـش  ار  هچب  ترجا  اب  هک  تسه  یـسک  رگاو  دوشن  تفای  لفط  يارب  رگید  یهدریـش  هک  دـنک  راـطفا  ار  هزور 

بجاو هدریش  هلماح و  نز  رب  هلءاسم 10 -  دریگب .  ار  شا  هزور  دوخ  دراپـسب و  وا  هب  ار  لفط  دریگب  ترجا  تسا  یعربتم  ای  لفط و  رداـم 
تردق رگا  دراد  شطع  يرامیب  هکیـسک  زین  درمریپ و  نزریپ و  هکتـسنآ  طایتحا  هکنانچمه  دنک  ءاضق  هدش  توف  وا  زا  هکیئاه  هزور  تسا 

 . دننک ءاضق  ار  هدش  توف  ياه  هزور  دنتفای 

لاوش ناضمر و  لاله  توبث  قرطرد  راتفگ 

رد وا  هک  دنچره  دنیبب  مشچ  هب  ار  لاله  شدوخ  فلکم  هکنیا  یکی  دوش  یم  تباث  قیرط  دنچب  رگید  هام  ره  ناضمر و  كرابم  هام  لاله 
 - دـشاب 3 روآ  نیقی  هکیدـحب  دـشاب  رتاوتم  عیاـش و  نآ  تی  ؤر  مدرم  نیب  هکنیا  دشاب 2 -  هدیدن  یـسک  وا  ریغ  دشاب و  اهنت  لاله  ندـید 
 - 5 میدید .  ار  لاله  ام  هک  دـنهد  تداهـش  لداع  دـهاش  ود  ینعی  هیعرـش  هنیب  هکنیا  دشاب 4 -  هتـشذگ  یلبق  هام  لوا  زا  زور  یـس  هکنیا 
ملع فلکم  هک  تساربتعم  ذفان و  یتقو  مکاح  مکح  هتبلا  تسا  لاوش  لوا  الثم  ای  ناضمر و  لوا  ادرف  هکنیاب  دنک  مکح  عرش  مکاح  هکنیا 

رابتعا چـیه  هراب  نیا  رد  نیمجنم  راتفگ  اماو  تسین .  ذـفان  يو  قح  رد  وا  مکح  هنرگو  هتـشادن  وا  مکح  كردـم  اـی  وا  مکح  ندوب  اـطخب 
دنچره درادن  دوب  هام  لوا  لبق  بش  هکنیا  رب  یتلالد  چیه  لبق  زور  قفش  زا  دعب  شندش  بیاغ  ای  لاله و  نتـشاد  قوط  زین  درادن و  یعرش 
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دهدـب تداهـش  دوخ  تی  ؤر  هب  هنیب  هک  تسا  طرـش  هنیب  تداهـش  لوبق  رد  هلءاـسم 1 -  درواـیب .  مه  ار  اـنعم  نیا  هب  نظ  فلکم  يارب  هک 
تـسین یفاک  تسا  هام  بشما  الثم  هکنیاب  میراد ،  ملع  ام  دنیوگب  رگا  سپ  میدید ،  دوخ  مشچب  ار  لاله  ام  دنیوگب  لداع  دهاش  ود  ینعی 

دزن دهاش  ود  نیا  سپ  دنهد  تداهش  مکاح  دزن  امتح  هک  تسین  ربتعم  طرش  نیا  لداع )  دهاش  ود  تداهش   ) هنیب تیجح  رد  هلءاسم 2 -  . 
ار ودنآ  تداهـش  مکاح  دنهدب و  تداهـش  مکاح  دزن  رگا  یتح  تسا  ربتعم  هکنیا  رطاخب  ار  ودنآ  ناشتداهـش  دنهد  تداهـش  هک  سک  ره 

ناشتداهـش دنهد  تداهـش  زین  وا  دزن  دشاب و  تباث  فلکم  يارب  ناشتلادع  یلو  دنک  در  هدـشن  تباث  يو  يارب  نانآ  تلادـع  هکنیا  رطاخب 
نابعـش لوا  ای  دریگب و  هزور  هتـسناد  ناضمر  لوا  ار  ادرف  ینعی  دـهد  رثا  بیترت  تداهـش  نآ  رب  تسا  بجاو  اعرـش  تسا و  ربتعم  وا  يارب 

ام دنهد ،  تداهش  هکنیمه  هتشاد  قفاوت  ود  ره  تی  ؤر  نامز  هک  تسین  ربتعم  انعم  نیا  لداع  دهاش  ود  تداهش  رد  و  دنک .  راطفا  هتسناد و 
هک دهد  لامتحا  فلکم  درادن و  لاله  دوخ  هفایق  لکـش و  هب  یطبر  هکیفاصوا  دیاب  هک  تسا  ربتعم  انعم  نیا  هلب  تسا  یفاک  میدید  ار  هام 

یکی الثم  دـنراد  یـصخشت  رد  ودـنآ  هک  تسا  یفالتخا  رطاخب  تسا  فلتخم  لاله  دوخ  زا  هجراخ  فاصوا  هرابرد  ودـنآ  فیـصوت  رگا 
قوط مدید  نم  هک  یلاله  دیوگب  یکی  مدید  قفا  هنارک  رد  نم  دیوگب  يرگید  نآ  مدید و  نامسآ  زا  يدنلب  هطقن  رد  ار  لاله  نم  دیوگب 

تی ؤر  شیبونج  ضرع  رد  دـیوگب  يرگید  نآ  مدـید  یلامـش  ضرع  رد  ارنآ  نم  دـیوگب  یکی  دوب  قوـط  نودـب  دـیوگب  يرگید  تشاد 
 . دشاب دایز  رایـسب  توافت  هکنآ  رگم  دشاب  لوبق  ناشتداهـش  هک  تسین  دیعب  دـشاب  فاصوا  هنوگنیا  رد  دـهاش  ود  فالتخا  رگا  هک  مدرک 
هام ره  لوا  رد  لاله  هک  میناد  یم  ام  الثم  دـشاب  عقاو  اب  فلاخم  هک  دـنیوگب  يزیچ  لـاله  فصو  رد  ود  ره  اـی  دـهاش و  ود  زا  یکی  رگا 

هتفریذـپ ناشتداهـش  دـنهد  تداهـش  نیا  سکعب  دـهاش  ود  رگا  ـالاح  تسا  قفا  فرط  هب  شا  هدرگ  نامـسآ و  فرطب  شا  هبل  ود  هراومه 
یکی ای  دیوگن و  يزیچ  هام  تایـصوصخ  هرابرد  مدید و  ار  هام  نم  دیوگب  قلطم  روطب  ود  نآ  زا  یکی  ای  دـهاش و  ود  ره  رگا  اما  تسین و 

ای نز و  راهچ  رگا  هلءاسم 3 -  دنک .  یم  تیافک  تسین  عقاو  اب  فلاخم  هک  دنک  رکذ  نآ  يارب  یفاصوا  يرگید  دیوگب و  قلطم  ودـنآ  زا 
مه ار  دنگوس  دهد و  تداهـش  مدرم  کی  رگا  نینچمه  تسین و  هتفریذپ  ناشتداهـش  میا  هدـید  ار  هام  هک  دـنهد  تداهـش  نز  درم و  کی 

جراخ زا  ای  دنشاب و  فلکم  هیرق  رهـش و  لها  لداع  دهاش  ود  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هلءاسم 4 -  تسین .  شتداهشب  يرابتعا  دنک  همیمض 
الماک نامـسآ  دشابن و  هکل  چیه  قفا  رد  رگا  هلب  دشابنای  دشاب  يربا  هکل  نامـسآ  رد  هکنیا  رد  تسین و  یقرف  زین  دنـشاب و  هدمآ  لحم  نآ 

هکیروطب بیذـکت  ار  تی  ؤر  نایعدـم  يا  هدـع  دـشاب  فالتخا  نانآ  نیب  رد  دنـشاب و  هدـش  عمج  لاله  ندـید  يارب  مدرم  دـشاب و  فاص 
تیجح هلءاسم 5 -  تسه .  لاکـشا  ودنآ  تداهـش  لوبق  رد  یعـضو  نینچ  رد  دریگب  توق  فلکم  لد  رد  لداع  دهاش  ود  هابتـشا  لامتحا 

نآ مکح  فالخ  ماـکح  ریاـس  دزن  هکنآ  رگم  تسا  تجح  زین  عرـش  ماـکح  ریاـس  رب  وا  مکح  هکلب  درادـن  وا  نیدـلقمب  صاـصتخا  مکح 
ودنیا رگا  دشاب  هدشن  رگید  يرهش  رد  دشاب و  هدش  تباث  لاله  يرهـش  رد  رگا  هلءاسم 6 -  دشاب .  هدش  تباث  وا  دنتـسم  اطخ  ای  مکاح و 
یفاـک تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  یفاـک  رهـش  ود  ره  مدرم  يارب  نآ  توبث  تسا  یکی  ود  ره  قفا  مینادـب  اـی  دنـشاب و  مهب  کـیدزن  رهش 

کیدزن يرهـش  زا  فارگلت  هکنآ  رگم  دوش  دامتعا  نآ  لاـثما  یفارگلت و  ربخب  لـاله  تی  ؤر  هلئـسم  رد  تسین  زئاـج  هلءاسم 7 -  تسین . 
ققحم رهـش  نآ  رد  لاله  توبث  دراد و  قفاوت  شتماقا  لحم  قفا  اب  رهـش  نآ  قفا  هک  دـنادب  ای  دـشاب و  هدـش  هرباخم  فلکم  تماقا  لـحمب 

نامه هدننک  هرباخم  هک  تسا  یفاک  ققحت  رد  نیا  دشاب و  هدش  هماقا  یعرـش  يا  هنیب  ای  دشاب و  هدرک  مکح  رهـش  نآ  مکاح  ای  دشاب  هدش 
 . دشاب یعرش  هنیب 

ناضمر هزور  ءاضق  رد  راتفگ 

نونجم و دـنک و  ءاضق  هدرک  راطفا  شغولب  زا  لبق  ياهلاس  رد  هک  ياـه  هزور  دیـسر  غولب  دـحب  هک  نآ  زا  دـعب  تسین  بجاو  كدوک  رب 
لصا ریغ  رفاک  اما  یلصا و  رفاک  رب  نینچمه  دننک و  اضق  ار  رذع  مایا  ياه  هزور  تسین  بجاو  هدوب  یشوهیب  لاح  رد  یتدم  هک  مه  یسک 
هزور تسا  بجاو  ءاسفن  ضئاح و  رب  زین  دنک و  ءاضق  ار  دادترا  نامز  ياه  هزور  دیاب  تشگرب  هرابود  دش و  دترم  یتدم  هکیناملسم  ینعی 
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زا لبق  یـسک  رگا  هک  تشذـگ  قباس  رد  هلءاسم 1 -  تسین .  بجاو  مایا  نآ  ياهزامن  ءاضق  هک  دـنچ  ره  دـیامن  ءاضق  ار  رذـع  مایا  ياـه 
هکیـسک هک  تسا  نینچمه  تسین و  بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  دشاب  ماجنا  يرطفم  دشاب و  هدروخن  يزیچ  دنچ  ره  دسرب  غولب  دـحب  رهظ 

نانآ رب  شئاضق  دنشاب  هدروخ  ار  زور  نآ  هزور  رگا  رفن  ود  نیا  سپ  دشاب  هدیـسر  غولب  دح  هب  زور  ءانثا  رد  هدرک و  یبحتـسم  هزور  تین 
بجاو وا  رب  نآ  ءاـضق  هدـش  توف  یتسم  رطاـخب  شا  هزور  هکیـسک  هلءاسم 2 -  تسا .  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  هک  دـنچره  تسین  بجاو 

هک تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دشاب  هدیـشون  مارح  هجوب  هچ  دشاب و  هدروخ  اوادـم  روظنم  هب  ار  رکـسم  بارـش  هکنیا  هچ  لاح  تسا 
دـشاب هدناسر  برغم  هب  ات  ار  هزور  دـشاب و  هدرک  هک  ار  هزور  تین  بش  همین  ماگنه  رد  بارـش  ندیـشون  زا  لبق  هک  مه  یتروص  رد  یتح 

نآ رد  هکیئاه  هزور  تسین  بجاو  وا  رب  هدش  رـصبتسم  سپـس  هدوب و  قح  بهذـم  فلاخم  هکیـسک  هلءاسم 3 -  دروایب .  ار  زورنآ  ءاـضق 
بجاو طایتحا  هب  یلو  دوش  ماجنا  تیروفب  تسین  مزال  بجاو  هزور  ءاضق  رد  هلءاسم 4 -  دنک .  ءاضق  تسا  بجاو  هدش  توف  وا  زا  لاح 
بیترت ءاضق  رد  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  عسوم  دعب  هب  نآ  زا  تخادنا  ریخءات  لاسکی  رگا  اما  دزادنیب و  ریخءات  دـعب  ناضمر  زا  تسین  زئاج 

ددـع ناـمهب  هدـش  توف  فلکم  زا  هزور  زور  دـنچ  رگا  سپ  تسین  مزـال  منک  یم  ءاـضق  ار  هدـش  توـف  هزور  مادـک  زورما  هکنیا  نیعت  و 
مود زور  هدش و  توف  زور  نیلوا  ءاضق  لوا  زور  هک  دنکن  نیعم  دـنچره  دـنک  یم  تیافک  مایا  نآ  ءاضق  تین  هب  دریگب  هزور  ار  ییاهزور 

هام لوا  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  دشاب  هدـش  توف  وا  زا  هزور  رتشیب  ای  ناضمر و  هام  ود  رگا  هلءاسم 6 -  رخآ .  ات  نینچمه  زور  نیمود  ءاضق 
تقو دراد و  هدـهعب  ار  لبق  لاس  ناضمر  اضق  اب  ار  لاس  نیمه  ناضمر  اضق  رگا  هلب  ار  دـعب  ياهناضمر  لوا  ای  دـنک و  اضق  ار  لوا  ناـضمر 

دنک لمع  نیا  سکع  رگاو  دـنک  تین  ار  لاس  نیمه  ناضمر  اضق  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  درادـن  ار  ناضمر  ود  ره  اضق  ندروآ  اـجب  يارب 
 . دزادرپب ریخءات  هرافک  دیاب  دنک  ءاضق  درادـن  تقو  رگید  هک  لاسما  ناضمر  ياربو  تسا  حیحـص  هتفرگ  هک  ار  یلبق  ناضمر  ءاضق  ارهاظ 

دورب ایند  زا  دـنک  اضق  ارنآ  هک  نآ  زا  لبق  دوش و  توف  فلکم  ار  لاسما  ناضمر  هزور  سافن  ضیح و  ای  يرامیب و  تلعب  رگا  هلءاسم 7 - 
ای ناضمر و  هام  هزور  يرذـع  رطاخب  رگا  هلءاسم 8 -  دننک .  راجیتسا  ار  یبئان  شیارب  تسا  بحتـسم  هک  دـنچره  تسین  بجاو  نآ  ءاضق 

اهنت دوش و  یم  طقاس  يو  ار  نآ  ءاضق  هدوب  يرامیب  شرذع  رگا  تفای  همادا  رگید  ناضمر  ات  وا  رذع  دش و  توف  وا  زا  نآ  مایا  زا  یـضعب 
زا ریغ  رگا  اما  تسین و  هرافک  زا  یفاک  ءاضق  ماجنا  دـهد و  هرافک  ماعط  كراچ )  کـی  ینعی   ) دـم کـی  يزور  ره  زا  هک  تسا  وا  هدـهعب 

يرامیب ندش  توف  تلع  هکیئاج  تسا  نینچمه  تسا و  بجاو  وا  رب  ءاضق  اهنت  هک  تسا  نیا  يوقا  هدوب  نآ  ریظن  رفـس و  الثم  هدوب  ضرم 
الثم توف  تلع  سکعب  ای  يرگید و  يرذـع  ریخءات  تلع  هدوب و  رفـس  الثم  توف  تلع  سکعب  ای  رگید و  يرذـع  ریخءات  تلع  یلو  هدوب 

مه ینعی  دنکن  كرت  ار  طایتحا  هک  تسنآ  راوازـس  نکل  تسا  بجاو  وا  رب  ءاضق  تروص  ود  ره  رد  هک  يرامیب  ریخءات  تلع  هدوب و  رفس 
همه هزور  رگا  هلءاسم 9 - سکع .  تروص  نینچمه  دشاب و  هدوب  رفس  رذع  هکیئاج  رد  اصوصخم  دزادرپب  ار  هرافک  مه  دروایب و  ار  ءاضق 

هرافک رب  هوالع  دشاب  هدرواین  ار  نآ  ياضق  رگید  ناضمر  ات  هدش و  توف  وا  زا  ادمع  هکلب  رذع  نودب  نآ  ياهزور  زا  یضعب  ای  ناضمر و 
يزور هب  هرافک  نیا  نینچمه  دنک و  ءاضق  ار  اهنآ  دعب  ياهنامز  رد  دهد و  هرافک  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  تسا  بجاو  يدـمع  راطفا 

ادیپ رگید  يرذع  دشاب و  هدش  فرطرب  رذع  ناضمر  زا  دعب  هدـش و  توف  هجوم  رذـع  رطاخب  شا  هزور  هکیئاج  رد  تسا  بجاو  دـم  کی 
هتشاد میمصت  رذع  ندش  فرطرب  زا  دعب  رگا  اما  دسر و  ارف  رگید  ناضمر  ات  دشاب  هدرک  یتسـس  نآ  ءاضق  ماجنا  رد  فلکم  دشاب و  هدشن 

مه زین  اجنیا  رد  هکتسنآ  بجاو  طایتحا  دشاب  هدش  ادیپ  تقو  یگنت  رد  يرگید  هجوم  رذع  نکل  دنک  ءاضق  ار  هدش  توف  ياه  هزور  دشاب 
هـس زا  زور  هس  رگا  سپ  دوش  یمن  ررکم  اهلاس  رارکت  رطاخب  ریخءات  هرافک  هلءاسم 10 -  دنک .  ءاضق  دعب  ياهنامز  رد  مهو  دهدب  هرافک 

ناضمر زورکی  يارب  یکی  دهد و  یم  لوا  ناضمر  زور  کی  يارب  هرافک  کی  دشاب  هدرواین  ارنآ  ءاضق  هدـش و  توف  وا  زا  یلاوتم  ناضمر 
رگا هک  دـسر  ارف  مراهچ  ناضمر  ات  دزادـنیب  ریخءات  زین  ارنآ  ءاضق  هکنآ  رگم  دروآ  یم  اجب  ارنآ  ءاضق  طقف  موس  ناـضمر  يارب  اـما  مود و 

ناضمر و کی  زا  زور  دـنچ  هرافک  فلکم  تسا  زئاـج  هلءاسم 11 -  دـهد .  یم  موس  ناضمر  زورکی  يارب  رگید  هرافک  کـی  دـنک  نینچ 
هک مادام  ناضمر  ءاضق  رد  تسا  زئاج  هلءاسم 12 -  دزادرپب .  دم  کی  اهنت  يریقف  رهب  تسین  مزال  دهدب و  ریقف  کی  هب  ار  ناضمر  دـنچای 
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تـسا هرافک  بجوم  هکلب  مارح و  نآ  نتـسکش  رهظ  زا  دـعب  اما  دنکـشب و  هدـشن  رهظ  ات  ار  شا  هزور  فلکم  هکنیا  هدـش  گـنت  نآ  تقو 
رگاو تسا  ماعط  دم  کی  ینیکسم  رهب  نیکسم و  هد  ماعطا  ناضمر  ءاضق  نتسکش  هرافکو  تسین  بجاو  زور  هیقب  رد  كاسما  هک  دنچره 

ایند زا  وا  دوش و  توف  یـسک  زا  رگا  هک  تسا  زامن  دننام  هزور  هلءاسم 13 -  تسا .  نتفرگ  هزور  زور  هس  شا  هرافک  درادـن  یلام  نکمت 
زا تیم  هکیتروص  رد  میئوگب  تسین  دیعب  هلب  دشاب  دهاوخ  یم  هچ  ره  نآ  ندش  ءاضق  تلع  لاح  دروآ  ياجب  ارنآ  ءاضق  دیاب  وا  یلو  دورب 

نیا هتبلا  دوش  كرت  طایتحا  نیا  دـیابن  هکلب  تسنآ  بوجو  طایتحا  نکلو  دـشابن  بجاو  وا  یلو  رب  هدرک  كرت  ار  هزور  زامن و  نایغط  رد 
یلو هدوبن  بجاو  وا  دوخ  رب  نآ  ءاضق  هک  ییاه  هزور  رد  اماو  هدوب  ءاضق  بجوم  نآ  توف  هک  تسا  یئاه  هزور  رد  یلو  رب  ءاضق  بوجو 

ات هتفاـی  همادا  شرذـع  ناـمه  اـی  هدرم و  ناـضمر  ناـمه  نیب  رد  هدروـخ  ار  شا  هزور  هجوـم  رذـع  رطاـخب  رگا  نیارباـنب  تسین  بجاو  زین 
هکنیا نیب  تسین  یقرف  چـیه  هلئـسم  نیا  رد  تسا و  طقاس  ءاضق  یـضرف  نینچرد  نوچ  تسین  بجاو  وا  یلو  رب  نآ  ءاـضق  رگید  یناـضمر 

طایتحا هب  رتکیدزن  لوا  تروص  رد  هک  دنچره  دشاب  هتشاذگن  ای  دشاب و  هتشاذگ  ياجب  یلام  داد  هقدص  وا  تین  هب  ناوتب  هکیرادقمب  تیم 
طوبرم هک  عورف  يا  هراپ  زامن  ءاضق  ثحب  ردو  دننک  ءاضق  ار  شیتوف  ياه  هزور  مه  دنهد و  قدصت  شیارب  مه  هثرو  تیاضر  اب  هکتـسنآ 
بجاو هزور  عوـنمم ،  هورکم و  بحتـسم و  بجاو و  تسا :  مـسق  راـهچ  هزور  هزور  ماـسقا  رد  راـتفگ  تشذـگ .  دوـش  یم  زین  اـجنیا  هـب 

زور هزور  دـشاب و  هتخیر  عتمت  جـح  رد  دـیاب  هکینوخ  ضوع  هزور  ءاضق و  هزور  هرافک و  هزور  ناضمر و  كرابم  هام  هزور  زا  تسترابع 
 . تسه يا  هحماسم  بجاو  ياه  هزور  هرمز  رد  ریخا  مسق  هس  نیا  ندرمش  هک  دنچره  دنگوس  دهع و  رذن و  هزور  فاکتعا و  مایا  زا  موس 

هرافک هزور  رد  راتفگ 

مه لتاق  هک  يدمع  لتق  هرافک  دننام  دوش  یم  بجاو  رگید  يا  هرافک  همیمضب  هک  تسا  يا  هرافک  یکی  تسا  مسق  دنچ  زین  هرافک  هزور 
هک ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  مارحب  راـطفا  هراـفک  نینچمه  و  دـهد ،  ماـعط  نیکـسم  تصـش  مه  دـنک و  دازآ  هدرب  مهو  دریگب  هزور  دـیاب 

راهظا هرافک  دننام  دوش  یم  بجاو  رگید  يا  هرافک  زا  زجع  زا  دعب  هک  تسا  یتمـسق  رگید  یکی  دهد .  ماجنا  ار  هس  ره  دـیاب  طایتحاربانب 
هزور ءاضق  رد  راـطفا  هراـفک  نینچمه  تسا و  هدرب  ندرک  دازآ  زا  زجع  زا  دـعب  دروم  ود  نیا  رد  هزور  بوجو  هک  یئاـطخ  لـتق  هراـفک  و 

هک یلاعت  يادخب  دنگوس  نتـسکش  هرافک  دـهد و  ماعط  ار  نیکـسم  هد  دـناوتن  هک  دوش  یم  بجاو  یتقو  نآ  رد  نتفرگ  هزور  هک  ناضمر 
هـس دیاب  دش  زجاع  اهنآ  ماجنا  زا  رگا  مود  هلحرم  رد  تسا و  نانآ  ندـیناشوپ  ای  نیکـسم و  هد  ماعطا  ای  هدرب و  ندرک  دازآ  لوا  هلحرم  رد 

دنکب و ار  دوخ  رـس  يوم  ای  دـیآرد و  نوخ  هک  يوحنب  تبیـصم  رد  ار  دوخ  تروص  تسا  نز  نداد  شارخ  هرافک  زین  دریگب و  هزور  زور 
هرافک دننام  زین  دهدب و  تشذگ  دنگوس  نتـسکش  رد  هک  ار  هرافک  نامه  دیاب  دنک  كاچ  نابیرگ  شدنزرف  ای  رـسمه  گرم  رد  يدرم  ای 
هدجه دش  زجاع  نآ  زا  رگاو  دنک  ینابرق  يرتش  دیاب  فلکم  دریگب  تروص  ادمع  رگا  هک  تسباتفآ  بورغ  زا  لبق  تافرع  زا  ندرک  چوک 

رگاو دـنک  یناـبرق  يرتـش  دـیاب  لوا  هلحرم  رد  هـک  تـسا  مارحا  لاـح  رد  غرم  رتـش  ندرک  راکـش  هراـفک  رگید  یکی  دریگب و  هزور  زور 
دهدب و ماعط  دـم  کی  يوقا  ربانب  ینیکـسم  ره  هب  ینعی  دـنک .  ریـس  ار  نیکـسم  تصـش  نآ  اب  هدومن  يرادـیرخ  ماعط  ارنآ  لوپ  تسناوتن 
زا تسین  بجاو  دمآ  مک  رگا  دزادرپ و  یم  نیکسم  تصـش  نامهب  زین  ار  دازام  دمآ  دایز  يزیچ  رگاو  دزادرپ  یم  دم  ود  رتکیدزن  طایتحا 
رهب هنرگو  دوشن  رفن  تصـش  زا  دوبمک  ثعاب  هک  تسا  یئاج  رد  نیکـسم  کی  هب  دم  ود  نداد  هب  طایتحا  دنک و  يرادیرخ  ماعط  شدوخ 
کی دم  ره  ضوع  هب  بجاو  طایتحا  ربانب  دش  زجاع  قدصت  نداد  زا  رگاو  دـنک  یم  لماک  ار  رفن  تصـش  دـهد و  یم  دـم  کی  ینیکـسم 

یم هزور  زور  هدجیه  تقونآ  دش  زجاع  زور  تصش  هزور  زا  رگا  تسا و  وا  هرافک  هجرد  نیرخآ  نیا  هک  زور  تصش  ات  دریگب  هزور  زور 
لوپ دشاب  زجاع  نآ  ندرک  هیهت  زا  رگاو  دنک  ینابرق  واگ  کی  دیاب  هک  تسا  مرحم  يارب  یـشحو  واگ  راکـش  هرافک  هلمج  نآ  زا  دریگ و 

طایتحا هب  رتکیدزن  دزادرپ و  یم  دم  کی  يوقا  ربانب  ینیکـسم  رهب  ینعی  دـنک  یم  ماعطا  ار  نیکـسم  رفن  یـس  هدومن  يرادـیرخ  ماعط  ارنآ 
رد یبحتـسم  طایتحا  و  تسا ،  وا  دوخ  لام  دیایب  دایز  هدش  يرادیرخ  ماعط  رگاو  دـهدب  دـم  ود  ینیکـسم  رهب  دروآ  یمن  مک  رگا  تسنآ 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


ارنآ شدوخ  زا  تسین  بجاو  دـیایب  مک  رگا  دوشن و  رفن  یـس  رب  صقن  بجوم  هک  تسا  یئاج  هب  صوصخم  نیکـسم  ره  هب  دـم  ود  نداد 
زور یـس  ات  دریگب  هزور  زور  کی  دم  کی  ره  ضوع  طایتحاربانب  دریگ و  یم  هزور  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوتن  رگا  و  دنک .  لیمکت 

هک دنچ  ره  تسا  نیمه  زین  مارحا  لاح  رد  رخروگ  ندرک  راکـش  رافک  دریگ و  یم  هزور  زور  هن  تسناوتن  رگا  تسوا و  هرافک  تیاهن  هک 
راکش رگید  هرافک  زا  زجع  روص  زا  رگید  دروم  دهد  ماجنا  ار  غرمرتش  صوصخم  هرافک  رخروگ  راکش  رد  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

هب نیکسم  هد  رب  درخ و  یم  ماعط  ارنآ  تمیق  نآ  زا  زجع  تروص  رد  دنفـسوگ و  کی  لوا  هلحرم  رد  هک  تسا  مارحا  لاح  رد  وهآ  ندرک 
هلئسم لثم  طایتحا  دروم  نآ و  هصیقن  هدایز و  مکح  تسا و  دم  ود  نداد  رتکیدزن  طایتحا  هب  دنک و  یم  عیزوت  يوقا  ربانب  دم  کی  رفن  ره 

رگا تسا و  وا  هرافک  تیاهن  هک  زور  هد  ات  دریگیم  هزور  زورکی  ماعط  دـم  کی  ره  ضوع  طایتحاربانب  دـش  زجاـع  نیا  زا  رگاو  تسا  یلبق 
نیب هزور و  نیب  تسا  ریخم  فلکم  هک  تسا  يا  هرافک  هراـفک  هزور  ماـسقا  زا  رگید  یکی  دریگ .  یم  هزور  زور  هس  دوب  زجاـع  زین  نیا  زا 

عامج و هلیـسوب  فاکتعا  ندرک  دـساف  هرافک  مودو  ناضمر  رد  ندروخ  هزور  هرافک  یکی  تسا  دروم  دـنچرد  هراـفک  عون  نیا  نآ و  ریغ 
هلءاسم هناگ .  هس  لاصخ  نیب  تسا  ریخم  فلکم  دراوم  نیا  رد  هک  دهع  رذن و  هرافک  مراهچ  تبیـصم و  رد  نز  ندـنک  يوم  هرافک  موس 

زین دهد و  ماجنا  ار  هرافک  تلـصخ  هس  ره  دیاب  هکیدراوم  دـننام  هدروایب  هرافک  ناونعب  هزور  هام  ود  تسا  فظوم  فلکم  هکیدراوم  رد  - 
نیا همه  رد  دنکب و  ار  بیترت  تیاعر  تلـصخ  هس  نیب  دیاب  هکیدروم  زین  دـهد و  ماجنا  ار  تلـصخ  هس  نآ  زا  یکی  تسا  ریخم  هکیدروم 
مود هام  زا  زور  کی  لوا و  هام  همه  تسا  یفاک  روظنم  نیا  هب  ندیسر  يارب  دهد و  ماجنا  مه  رـس  تشپ  ار  هزور  هام  ود  تسا  مزال  دراوم 
هزور هدجیه  هزور  رد  ار  نداد  ماجنا  مهرس  تشپ  عباتت و  نیا  هک  تسا  بجاو  طایتحاربانب  و  تشذگ .  شنایب  هک  دروایب  مه  رس  تشپ  ار 

هک يدراوم  رد  طاـیتحاربانب .  تسا  بجاو  زین  تاراـفک  ریاـس  هزور  رد  عباـتت  نیا  هکلب  دـنک  تیاـعر  زین  تسا  هاـم  ود  زا  ضوـع  هک  يا 
هبرـضم رطفم  نیا  دـش  راطفا  زا  ریزگان  دریگب و  هزور  تسناوتن  فلکم  هک  دـمآ  شیپ  يرذـع  تدـم  نیب  رد  رگا  تسا  مزال  عباـتت  میتفگ 

 . تشذگ زین  قباس  رد  شنایب  هک  دروآ  یم  ار  مایا  هیقب  هزور  دهد و  یم  همادا  ار  لمع  هلصافالب  رذع  لاوز  زا  دعب  تسین  عباتت 

یبحتسم ياه  هزور  اما 

هبنـش و جـنپ  نیلوا  هکتـسنیا  نآ  تیفیک  نیرتهب  تسا و  هام  ره  رد  زور  هس  هزور  رتدـک  ؤم  همه  زا  هک  تسا  هدزیـس  یبحتـسم  ياه  هزور 
ره مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیـس و  ینعی  ضیبلا  مایا  هزور  مود -  دریگب .  هزور  ار  هام  ره  ههد  رد  هبنـشراهچ  نیلوا  هبنـش و  جـنپ  نیرخآ 

عیبر مهدفه  هک  ص )   ) ادخ لوسر  تدالو  زور  هزور  مراهچ -  تسا .  هجحلا  يذ  مهدجیه  هزور  هک  ریدغ  زور  هزور  موس -  تسا .  هام 
تسیب و زور  هک  ضرـالاوحد  زور  هزور  مشـش -  تسا .  بجر  متفه  تسیب و  زور  هک  باـنجنآ  ثعبم  زور  هزور  مجنپ -  تـسا .  لوـالا 

زورنآ ياهاعد  ندناوخ  زا  دنک و  یمن  فعض  راچد  ار  وا  نتفرگ  هزور  هکیـسک  يارب  هفرع  زور  هزور  متفه -  تسا .  هدعقلا  يذ  زا  مجنپ 
ار لامتحا  نیا  فلکم  هکیروطب  دـشاب  هدـش  تباث  هجحلا  يذ  لوا  لـاله  هک  تسا  یتقو  رد  زور  نیا  هزور  بابحتـسا  هتبلا  دراد  یمن  زاـب 

زورنآ هزور  فلکم  هتبلا  هک  تسا  هجحلا  يذ  زا  مراهچ  تسیب و  زور  نآ  هلهابم و  زور  هزور  متـشه -  دشاب .  نابرق  دیع  زورنآ  هک  دهدن 
نینم ؤملاریما  انالوم  لـئاضف  زا  یمیظع  تلیـضف  زورنآ  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  تمعن  نیا  هنارکـش  باـب  زا  هقلطم و  تبرق  دـصق  هب  ار 

 - مهدزای نآ  مهن  زور  ات  هجحلا  يذ  لوا  هزور  مهد -  هعمج .  هبنـش و  جـنپ  ره  هزور  مهن -  دروآ .  یم  اجب  هدومن  راهظا  ار  مالـسلا  هیلع 
 - مهدزیس زورون و  زور  مهدزاود -  کی .  ره  زا  زور  کی  دنچره  هام  زا  یضعب  ای  هام و  ودنآ  همه  ای  لاح  نابعـش  هام  بجر و  هام  هزور 

 . مرحم هام  موس  لوا و 

هورکم ياه  هزور 

هب رتکیدزن  وا و  یهن  اب  نینچمه  ناـبزیم و  هزاـجا  نودـب  ناـمهیم  یبابحتـسا  نتفرگ  هزور  لوا  دراد : تهارک  نتفرگ  هزور  دروم  دـنچ  رد 
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ار ردپ  وا  هزور  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  ردپ  نذا  نودب  دنزرف  نتفرگ  هزور  مود  دنک .  كرت  ار  هزور  وا  نذا  مدـع  اب  هک  تسنآ  طایتحا 
ردام یهن  دوجو  اب  نتفرگ  هزور  موس  دوشن .  وا  تیذا  بجوم  دنچره  تسا  هزور  كرت  طایتحا  دنک  یهن  رگا  دهدن .  رازآ  تقفش  رظن  زا 

دور رتالاب  هچره  مود و  لوا و  دـج  مینادـب و  دـنزرف  مکحب  موکحم  ار  دور  رت  نییاپ  هچره  ات  هریبن  هون و  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و 
ناوتان ار  فلکم  نآ  نتفرگ  هزور  هک  یـضرفرد  هفرع  زور  اما  و  مینکب .  زین  ار  ردام  نذا  تاـعارم  هک  تسنآ  رتهب  هکلب  مینادـب  نوچ  ار و 

تاداـبع رد  یتـح  هکیئاـنعمب  تهارک  ارهاـظ  ضرف  ود  نیا  رد  هتبلا  تـسا  نـتفرگ  هزور  كرت  رتراوازـس  دـشاب  دـیع  زور  عـقاو  زا  هدوـمن 
 . دشاب یمن  تسا  حلطصم 

عونمم ياه  هزور 

تسا و عونمم  ناضمر  تین  هب  نآ  نتفرگ  زور  هک  تسا  نابعـش  ما  یـس  زور  رگید  یکی  تسا و  ناـبرق  دـیع  رطف و  دـیع  زور  هزور  یکی 
یکی دهدن و  هچ  دهد و  ماجنا  ار  جح  کسانم  هچ  تسا  ینم  رد  هک  تسا  یسک  يارب  هجحلا  يذ  قیوشت 11 و 12 و 13  مایا  هزور  یکی 
نخـس زا  هزور  رگید  یکی  دریگب  هزور  زور  دـنچ  ای  کی و  دوش  تیـصعم  نالفب  قفوم  رگا  هدوب  هدرک  رذـن  هک  تسا  یـسک  هزور  رگید 

اما دیوگن و  نخس  ار  زورکی  زا  یضعب  ای  زورکی و  هزور  ناونعب  دنک  تین  هک  انعم  نیا  هب  تسا  توکـس  هزور  حالطـصا  هب  تسا و  نتفگ 
ود هک  انعم  نیا  هب  تسا  لاصو  هزور  رگید  یکی  درادن  لاکـشا  دشاب  زور  مامت  رد  شتوکـس  هک  دـنچره  دـیوگن  نخـس  تین  نودـب  رگا 
دنک تین  یـسک  هک  دوش  یم  دروم  نیا  لـماش  مه  تسا  عونمم  هک  لاـصو  هزور  رت  يوق  هجوـب  دریگب و  هزور  نآ  یناـیم  بش  اـب  ار  زور 
اما دنک و  كاسما  ار  بش  کی  زور و  ود  دنک  تین  هک  دوش  یم  یسک  هزور  لماش  مه  دنک و  كاسما  رحـس  ات  ار  بش  کی  زور و  کی 
نیا طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  درادن  لاکشا  تسین و  لاصو  هزور  تین  نودب  مود  بش  ات  یتح  رحس و  ات  نآ  ریخءات  ندرکن و  راطفا 
هزور هکیئاج  رد  هکلب  دریگن  یبحتـسم  هزور  رهوش  نذا  نودب  هجوز  هک  تسا  نیا  طایتحا  هکنانچمه  دنک  بانتجا  زین  راکنیا  زا  هک  تسا 

 . دوشن كرت  طایتحا  دشابن  وا  قح  محازم  دنچره  وا  هن  تروص  رد  هکلب  تسا و  رهوش  قح  محازم 

فاکتعا لئاسم  رد  همتاخ 

زا جراخ  رگید  یتدابع  دـصق  هک  تسین  ربتعم  تداـبع  نیا  رد  تستداـبع و  هکنیا  ناونعب  دجـسم و  رد  ندـنام  زا  تسا  تراـبع  فاـکتعا 
عرـش لـصا  بسحب  فاـکتعا  تسا و  رتـکیدزن  طاـیتحا  هب  رگید  یتداـبع  دـصق  ندرک  همیمـض  هک  دـنچ  ره  دوش  نآ  همیمـض  فاـکتعا 

رد تدابع  نیا  و  دوش ،  یم  بجاو  نآ  لاثما  ندش و  ریغ  ریجا  ای  دنگوس و  ای  دـهع و  ای  رذـن و  رطاخب  هک  دوش  یم  اسب  تسا و  بحتـسم 
رتهب ناضمر  ياهزور  همه  زا  ناضمر و  كرابم  هام  رتهب  تاقوا  همه  زا  تسا و  حیحـص  دشابن  عونمم  نتفرگ  هزور  هکینامز  ره  لاس  مامت 

 . تسنآ رخآ  ههد 

لصف ود  رد  فاکتعا  ماکحاو  طورش  رد  راتفگ 

نآ طورش  رد  لوا  لصف 

نامز رد  دشاب  یهاگهاگ )   ) يراودا دنچره  هناوید  زا  فاکتعا  نیا  ربانب  لقع و  نتـشاد  لوا  هدش ،  طرـش  زیچ  دنچ  فاکتعا  تحـص  رد 
دـشاب لقع  دـقاف  هک  يرگید  سکره  تسم و  زا  زین  و  دـهد . ) ماـجنا  ارنآ  دـناوت  یم  شتمالـس  ناـمز  رد  اـما   ) تسین و حیحـص  شنونج 
تسین مزال  تسین و  طرش  تدابع  رد  صالخا  برقت و  دصق  زج  يزیچ  تین  رد  نآ  نییعت  زا  دعب  تسا و  تین  مود  طرش  تسین .  حیحص 
دـصق دـشاب  بجاو  رگا  هکنآ  ات  تسین  بجاو  تادابع  ریاـس  رد  هکناـنچنآ  دـنک  مولعم  تین  رد  ارنآ  بابحتـسا  اـی  بوجو  ینعی  نآ  هجو 
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و دنک .  دیدجت  ار  تین  موس  زور  رد  هکلب  دنکب  ار  موس  زور  رد  فاکتعا  هک  دنچره  بابحتـسا  دصق  دـشاب  بحتـسم  رگاو  دـنک  بوجو 
رد تسا  زئاج  دزادـنیب و  ریخءات  رجف  لوا  زا  ار  فاکتعا  دـیابن  فکتعم  هک  انعم  نیا  هب  تسا  لوا  زور  رجف  لوا  ءادـتبا  رد  فاـکتعا  تقو 

هدومن لخاد  زین  ار  لوا  بش  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دنک  تین  ندرک  عورـش  نیح  رد  دنک و  عورـش  بش  ياهطـسو  ای  بش  لوا 
دوخ تین  هب  ار  هزور  هک  تسین  ربتعم  تسین و  حیحـص  هزور  نودب  فاکتعا  نوچ  دریگب  هزور  هکنیا  موس  طرـش  دـنک .  تین  بش  لوا  زا 
نیا رد  ریغ و  تین  هب  هچ  دریگب و  هزور  دوخ  تین  هب  هچ  بحتسم  هچ  دشاب و  بجاو  هکنیا  هچ  لاح  تسا  یفاک  زین  ریغ  هزور  هکلب  دریگب 
دروآ ياجب  ناـضمر  هاـم  رد  دـناوت  یم  ار  يا  هراـجا  يرذـن و  فاـکتعا  هکلب  تسین  هزور  عاونا  فاـکتعا و  ماـسقا  نیب  یقرف  چـیه  مکح 

یم دشاب  شا  هدهعب  يرذن  هزور  رگید  يوس  زا  دنک و  فاکتعا  نیعم  یمایا  رد  هک  دنک  رذن  رگا  هکلب  دشابن  نیب  رد  یفارـصنا  هکیطرـشب 
ياهبـش هفاضا  هب  زور  هس  زا  رتمک  فاکتعا  تدم  هکنیا  مراهچ  طرـش  دریگب .  رذن  هب  ءافو  دصق  هب  ار  هزور  فاکتعا  مایا  نامه  رد  دناوت 

موس زور  زور ،  ود  ره  زا  دعب  شرتشیب  رد  هک  دـنچره  هدـشن  نیعم  يدـح  شرتشیب  يارب  نوچ  درادـن  یبیع  نآ  ندـش  رتشیب  دـشابن و  نآ 
بجاو طایتحاربانب  مهن  زور  درک  فاکتعا  زور  تشه  رگاو  دوش  یم  بجاو  مشش  زور  درک  فاکتعا  زور  جنپ  رگا  سپ  دوش  یم  بجاو 

لوا بش  ندرک  لخاد  هن  تسا ،  مامت  شفاکتعا  دـنک  فاکتعا  موس  زور  بورغ  ات  رجف  عولط  زا  تستراـبع  زور  و  نینچمه .  دوش و  یم 
مراهچ زور  رهظ  ات  هتفرگ  لوا  زور  رهظ  زا  الثم  ار  ءادتبا  تسا  زئاج  ایآ  هکنیا  رد  تسین و  زئاج  هک  دنچره  مراهچ  بش  هن  تسا و  بجاو 

یلص یبنلادجسم  مارحلادجسم و  ینعی  هناگراهچ  دجاسم  زا  یکی  رد  فاکتعا  هکنیا  مجنپ  طرش  تسا .  لمءات  لاکشا و  هن  ای  دهد  همادا 
رگا ینعی  دوشن  كرت  طایتحا  سپ  تسا  لاکـشا  لحم  دجـسم  راهچ  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  هرـصب  دجـسم  هفوک و  دجـسم  هلآ و  هیلع و  هللا 

روتـسد کی  هب  لمع  ناونعب  هن  دشاب  بولطم  هکنیا  دیما  هب  ینعی  دـهد  ماجنا  ءاجر  دـصقب  دـهد  ماجنا  اه  عماج  دجـسم  ریاس  رد  تساوخ 
شا هزاجا  هک  یسک  ره  زا  هکنیا  مشش  طرش  تسین .  زئاج  رازاب  دجسم  ای  هلحم  دجـسم  دننام  عماج  دجـسم  ریغ  رد  اما  ینید و  یبابحتـسا 

ار فلکم  فاکتعا  زور  هس  عفانم  هک  هدش  عقاو  يروط  هراجا  رگا  هدش  یصخش  صاخ  ریجا  هکیـسک  الثم  دشاب  هتـشاد  هزاجا  تسا  ربتعم 
یم هکلب  تسین  مولعم  وا  هزاجا  ندوب  ربتعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک و  فاکتعا  شا  هدـننک  ریجا  هزاـجا  نودـب  دـناوت  یمن  هتفرگ  ارف  زین 
دنک یم  فلت  ار  رهوش  زا  یقح  وا  ندرک  فاکتعا  رگا  هک  شرسمه  هب  تبسن  رهوش  دننام  زین  تسین و  ربتعم  اهضرف  یـضعب  رد  هک  میناد 

هک ناشدنزرفب  تبسن  ردام  ردپ و  دننام  زین  و  دوشن ،  كرت  طایتحاو  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  دنچره  تسا  ربتعم  رهوش  نذا  تروصنیا  رد 
طایتحا هب  هزاجا  نتـشاد  هک  دـنچره  تسین  ربتعم  دوش  یمن  رگا  تسا و  ربتعم  نانآ  نذا  دوش  یم  ودـنآ  تیذا  ثعاب  دـنزرف  فاکتعا  رگا 

هدـش حابم  هک  هچنآریغ  يرما  يارب  ارایتخا  ادـمع و  رگا  سپ  دـهد  همادا  رخآ  ات  ار  دجـسم  رد  فوقو  هکنیا  متفه  طرـش  تسا .  رتکیدزن 
نوریب هارکا  اب  ار  وا  ای  دشاب و  هدرک  شومارف  ار  فاکتعا  رگا  هلب  دـشاب ،  مکحب  لهاج  هک  دـنچ  ره  دوش  یم  لطاب  شفاکتعا  دوش  جراخ 

لسغ نوچ   ) یعرش ای  بیبط و  هب  يرورض  هعجارم  لیبق  زا  یلقع  یترورض  رطاخب  رگا  نینچمه  دوش و  یمن  لطاب  شفاکتعا  دنـشاب  هدرک 
یلص یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  هک  تسین  زئاج  بنج  يارب  دوش و  یمن  لطاب  دوش  نوریب  طئاغ ) لوب و  نوچ   ) يداع ای  و  تبانج ) 
رگا زین  دجسم  ودنآ  ریغ  رد  ددرگرب  دجـسم  هب  لسغزا  سپ  دیآ و  نوریب  دجـسم  زا  هدومن  ممیت  تسا  بجاو  دنک و  لسغ  هلآ  هیلع و  هللا 

رما ود  نآ  مزلتسم  رگا  اماو  نیمه  مکح  دشاب  دجـسم  ندرک  هدولآ  مزلتـسم  ای  دجـسم و  رد  بنج  ثکم  مزلتـسم  دجـسم  رد  ندرک  لسغ 
زئاج شیارب  ندـش  نوریب  هک  مه  یـضرفب  یتح  تسا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  راک  نیا  هکلب  دـنک  لسغ  دجـسم  نامه  رد  دـناوت  یم  دـشابن 
زئاج هلءاسم 2 -  دـنک .  فاکتعا  دـناوت  یم  يوقاربانب  زین  زیمم  كدوک  سپ  تسین  طرـش  غولب  فاکتعا  تحـص  رد  هلءاسم 1 -  تسا . 

زا تسین  زئاج  زین  و  دـشاب ،  بحتـسم  ود  ره  ای  بجاو و  ود  ره  هک  دـنچره  دـنک  لودـع  رگید  یفاکتعا  هب  یفاکتعا  زا  فلکم  هک  تسین 
هدومن لودـع  دوخ  يارب  فاکتعا  هب  یـسک  تباـین  هب  فاـکتعا  زا  اـی  رگید و  یـصخش  تباـین  هب  فاـکتعا  هب  یـسک  تباـین  هب  فاـکتعا 

مامت ریغ  تین  هب  هدرک  عورـش  شدوخ  تین  هب  هک  یفاکتعا  سکعب  اـی  دـنک و  ماـمت  دوخ  تین  هب  هدرک  عورـش  وا  تین  هب  هک  ار  فاـکتعا 
یموس هدرب  نایاپب  ارنآ  زور  ود  رگا  اما  دـنک و  عطق  ارنآ  مود  لوا و  زور  رد  تسا  زئاج  دـشاب  یبحتـسم  رگا  فاـکتعا  هلءاسم 3 -  دنک . 
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زور هک  مود  یموس  ایو  لوا  یموس  رد  هچ  تسا  بجاو  يوقاربانب  زور  ود  ره  زا  دـعب  یموس  هکلب  تسین  زئاج  نآ  عطق  دوش و  یم  بجاو 
نیعم ارنآ  تقو  رذـن  ماگنه  رد  هکیتروص  رد  رذـن  هب  بجاو  فاکتعا  اما  تسا و  بجاو  زین  اه  موس  ریاس  رد  طایتحا  رباـنب  دـشاب و  مشش 

زور هس  دـیاب  فاکتعا  رد  هلءاسم 4 -  تسا .  یبحتـسم  فاـکتعا  مکح  شمکح  هنرگو  تسین  زئاـج  هجو  چـیه  هب  نآ  عطق  دـشاب  هدرک 
فاکتعا مه  زا  يادـج  زور  هس  هک  دـنک  رذـن  رگا  نیاربانب  تشذـگ  شنایب  هک  تسا  زور  هس  رد  لخاد  نیبامیف  بش  ود  دـشاب و  لـصتم 

شیب هکنیا  هب  دنک  دیقم  ار  دوخ  رذن  دنک و  فاکتعا  زور  ود  ای  کی  هک  دنک  رذن  رگا  نینچمه  دوش و  یمن  دقعنم  شرذـن  دـشاب  یعرش 
لوا ضرف  رد  ار  موس  مود و  زور  تسا  بجاو  تسا و  حیحـص  شرذن  دنکن  دیقم  رگا  هلب  تسین  دقعنم  شرذن  دنکن  فاکتعا  زور  ود  زا 

ود نیبام  ياهزور  تسا  یفاک  دنک  فاکتعا  مامت  هام  کی  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلءاسم 5 -  دـنک .  فاـکتعا  مود  ضرف  رد  ار  موس  زور  و 
همادا دوخ  فاکتعا  هب  رگید  زورکی  تروصنیا  رد  هک  تسنآ  طایتحا  یلو  دـشاب  مک  زور  کی  هاـم  هک  دـنچره  دـنک  فاـکتعا  ار  لـاله 

ره دـهد  ماجنا  دجـسم  ود  رد  ار  فاکتعا  کی  تسین  زئاج  سپ  دـشاب  یکی  دجـسم  هک  تسا  ربتعم  فاکتعا  کی  رد  هلءاسم 6 -  دهد . 
هک یلحم  رد  فاکتعا  ندرک  مامت  رگا  دـنیآ و  باسحب  دجـسم  کی  ود  ره  هکنآ  رگم  دنـشاب  لصتم  رگیدـکیب  دجـسم  ود  نیا  هک  دـنچ 

رگید يدجـسم  رد  دناوت  یمن  دوش و  یم  لطاب  فاکتعا  دـش  نکمم  ریغ  نآ  لاثما  فقـس و  نتخیر  ورف  ای  سرت و  رطاخب  دوب  هدرک  تین 
هکنآ رگم  دنراد  ار  دجسم  دوخ  مکح  سپ  دنتـسه  اهنآ  ءزج  اهنآ  ياهبارحم  اهبادرـس و  دجاسم و  ياهماب  تشپ  هلءاسم 7 -  دنک .  مامت 

ءزج اهنآ  هک  دنادب  هکنآ  رگم  تسین  دجـسم  زا  نآ  لاثما  دجـسم و  نالاد  اما  تسا و  جراخ  دجـسم  زا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  ملع  فلکم 
دجسم زا  جراخ  رهاظلا  یلع  هک  امهیلع  هللا  ۀمحر  هورع  یناهو  لیقع  نب  ملـسم  هکرابم  هعقب  ود  تسا  لیبق  نیمه  زا  هدش و  فقو  دجـسم 

هک یتین  دوش و  یمن  نیعتم  وا  تین  فرصب  دنک  نیعم  دوخ  فاکتعا  يارب  ار  یـصاخ  لحم  دجـسم  زا  رگا  هلءاسم 8 -  دنشاب .  یم  هفوک 
تین ار  نیا  سکع  رگا  نینچمه  دـیایب و  نیئاپب  ماب  زا  دـناوت  یم  زاـب  ار  نیئاـپ  هن  دـشاب  هدرک  تین  ار  ماـب  تشپ  رگا  یتح  تسا  وغل  هدرک 

زا یکی  هلءاـسم 9 - دوـشیم .  فاـکتعا  تحـص  رد  لاکـشا  ثعاـب  اهـضرف  زا  یـضعب  رد  فاـکتعا  لـحم  ندرک  نییعت  هکلب  دـشاب  هدرک 
هتشاد وا  اب  یگتسب  يوحنب  هک  یضیرم  هتبلا  تسا  ضیرم  تدایع  تداهـش و  هماقا  دنک  یم  زئاج  ار  دجـسم  زا  ندش  جراخ  هکیئاهترورض 

دیآ یم  رفس  زا  هکیسک  لابقتساو  رفاسم  هقردب  هزانج و  عییشت  رد  لاح  تسا  نینچمه  دوش و  هدرمش  اهترورـض  زا  افرع  وا  تدایع  دشاب و 
مکحب دجـسم  زا  ندـش  جراخ  اجره  هک  تسا  نیا  بلطم  هطباض  دـشابن و  نیعتم  وا  يارب  روما  نیا  زا  کیچیه  هک  دـنچره  اـهنیا  لاـثما  و 

كرت هکنیا  هچ  يورخا و  هچ  دـشاب و  يویند  حـجار  هچ  لاح  دـش  هدرمـش  هحجار  ای  هبجاو و  روما  زا  تداع  مکحب  اـی  عرـشای و  لـقع و 
کیدزن تاعارم  شندـش  جراخ  رد  هکتـسنآ  طایتحا  هلب  تسا ،  زئاـج  ندـش  جراـخ  اـجنآ  رد  دوشن  هچ  دوشب و  يرورـض  بجوم  جورخ 

هب رتکیدزن  دنیشنن و  هیاس  ریز  رد  دناوت  یم  ات  هکتـسا  بجاو  دنامب و  دجـسم  جراخ  رد  ترورـض  تجاح و  رادقم  هب  دنکب و  ار  هار  نیرت 
هار هیاس  رد  فقس و  ریز  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  هکلب  دنک  باجیا  ترورض  زاب  هکنآ  رگم  دنیشنن  اقلطم  هکتـسنآ  طایتحا 
 - هلءاسم 10 تسا .  لاکـشا  لحم  مارحلادجـسمریغ  رد  تعامج  رد  ندش  رـضاح  اما  تسا و  زئاج  يوقا  لامتحا  هب  هک  دـنچره  دورن  مه 

هکنیا نودب  گنرد و  یلطعم و  نودـب  دـناوتب  هکنآ  رگم  دوش  جراخ  ندرک  لسغ  يارب  تسا  بجاو  دوش  بنج  دجـسم  رد  فکتعم  رگا 
زئاج ودنآ  رد  تبانج  لسغ  هک   ) میدرک نایب  ار  هنیدم  هکم و  دجسم  ود  مکح  قبـس  رد  ام  دنک و  لسغ  لجـسم  رد  دنک  ثولم  ار  دجـسم 

فکتعم رگا  هلءاسم 11 -  تسا .  لطاب  شفاکتعا  دجـسم  رد  ثکم  تمرح  تلعب  دوشن  جراخ  دجـسم  زا  فکتعم  رگا  نیا  ربانب  تسین ) 
رب رگا  نینچمه  دوش و  یمن  لطاب  شفاکتعا  میئوگب  تسین  دـیعب  دـنک  بصغ  ار  هتفرگ  اج  وا  زا  لبق  هک  يرگید  صخـش  فاکتعا  لـحم 

شومارف ار  شندوب  یبصغ  ای  دـشاب و  لهاج  طاسب  نآ  لحم و  نآ  ندوب  بصغب  تبـسن  رگا  هکناـنچمه  دنیـشنب  يو  یبصغ  طاـسب  يور 
فکتعم يارب  رگا  دنشاب  هدرک  شرف  یبصغ  رجآ  ای  كاخ و  اب  ار  دجـسم  نیمز  رگا  تسین و  شفاکتعا  تحـص  رد  یلاکـشا  دشاب  هدرک 
میئوگب تسین  دـیعب  دومن  فاکتعا  اجنامه  رد  درک و  ادـخ  ینامرفان  رگا  یلو  دـنک  باـنتجا  اـجنآ  رد  ندوب  زا  تسا  بجاو  دراد  ناـکما 

رد رگا  هلءاسم 12 -  دنک .  بانتجا  نآ  رد  فاکتعا  زا  دنکن و  كرت  ار  طایتحا  دـشابن  نکمم  نآ  زارتحا  رگا  تسا و  حیحـص  شفاکتعا 
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لطاب شفاکتعا  ددرگ  جراخ  فاکتعا  تروص  زا  هک  دشکب  لوط  يدحب  شجورخ  دوش  جراخ  دجسم  زا  هدرک  باجیا  ترورض  هکیئاج 
شیپ رطاخب  ار  فاـکتعا  موس  زور  یتح  تقو  ره  هک  دـنک  طرـش  ندرک  تین  ماـگنه  هک  تسا  زئاـج  فکتعم  يارب  هلءاسم 13 -  تسا . 
ندمآ لیبق  زا  يداع  ياهدمآ  شیپ  رطاخب  دناوت  یم  دشاب  تیمها  یب  يداعو و  یفرع  ياهرذع  زا  ضراع  نآ  هک  دنچ  ره  دنکشب  يدمآ 

دزاس یم  زئاج  ار  یعونمم  روذـحم و  ره  هکیئاهترورـضب  صتخم  شفاکتعا  نتـسکش  زاوج  رگید  دنکـشب و  ار  شفاـکتعا  رفـس  زا  رهوش 
تسا صاخ  رگاو  دراد  تیمومع  زین  شیدازآ  دراد  تیمومع  شطرش  رگا  هدرک  هک  تسا  یطرش  مکحب  موکحم  یسک  نینچ  سپ  تسین 

ضورع نودب  نتسکش  طرش  اما  و  تسنامهب ،  دودحم  زین  شیدازآ  دنکشب ) ار  فاکتعا  یصوصخم  دمآ  شیپ  رد  هک  هدرک  طرش  ینعی  )
رد دناوت  یم  دنک  یم  فاکتعا  رذن  هک  مه  یسک  تسین .  زئاج  میئوگب  میناوت  یم  هکلب  تسا  لاکشا  لحم  موس )  زور  رد   ) یضراع چیه 
هـس هک  نم  هدهعب  داب  ادخ  يارب  : ) دیوگب الثم  منکـشب  ار  مفاکتعا  مناوتب  داد  خر  هضراع  نالف  رگا  هک  دـنک  دـیق  ار  طرـش  نیا  دوخ  رذـن 

شیپ هثداح  نآ  دشاب و  هدرک  یطرش  نینچ  رگا  هک  منکـشب )  ار  مفاکتعا  مناوتب  دمآ  شیپ  هثداح  نالف  رگا  هکیطرـشب  منک  فاکتعا  زور 
ار طایتحا  هتبلا  فاکتعا .  ءاضق  هن  دیآ و  یم  شا  هدـهعب  رذـن  ثنح  هرافک  هن  هدـش و  بکترم  یهانگ  هن  دنکـشب  ار  شفاکتعا  وا  دـمآ و 
زا دعب  ای  فاکتعا و  تین  زا  لبق  رگا  اما  دنک و  دیق  فاکتعا  لمعب  عورش  لاح  رد  زین  فاکتعا و  تین  نیب  رد  ار  طرـش  نیا  دنکن و  كرت 

دوش یمن  طقاس  شطرش  رهاظلا  یلع  دنک  طاقسا  ار  دوخ  طرش  سپس  دنک و  طرش  تین  نیب  رد  رگا  درادن و  يرابتعا  دروایب  ار  طرش  نآ 
 . تسا یقاب  دوخ  رابتعا  هب  و 

فاکتعا ماکحا  رد  راتفگ 

دنک و یم  لطاب  ار  فاکتعا  تمرح  رب  هوالع  هکلب  توهـشب  نانآ  ندیـسوب  نانز و  سمل  عامج و  یکی  تسا  مارح  فکتعم  رب  زیچ  دـنچ 
ءانمتـسا طاـیتحاربانب  مود :  دـنک .  تیاـعر  ار  مکح  نیا  دـیاب  هدرک  فاـکتعا  هک  مه  ینز  سپ  تسین  نز  درم و  نیب  یقرف  مکح  نـیا  رد 

شورف دـیرخ و  مراهچ :  تسین .  مکح  نیا  لومـشم  درادـن  هماش  سح  هکیـسک  سپ  ذذـلت  روظنمب  ناحیر  رطع و  ندـیئوب  موس :  تسا . 
یلو هدرک )  هانگ   ) داد ماجنا  يا  هلماعم  رگا  اما  دـهدن و  ماجنا  زین  ار  اهنآ  ریغو  هراجا  حلـص و  لـیبق  زا  رگید  تـالماعم  هکتـسنآ  طاـیتحا 

یگدـنفاب و یطایخ و  یتح  يویند  ياـهراکب  لاغتـشا  اـما  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  دراد  يرثا  ره  يوقارباـنب و  تسا  حیحـص  شا  هلماـعم 
رد تسا و  هدرک  شراداو  رارطـضا  هکنآ  رگم  دـنک  بانتجا  زین  اـهنآ  زا  هکتـسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  درادـن  یبیع  نآ  لاـثما 
عیب ریغب  لقن  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دیامن  يرادیرخ  ار  اهنآ  دناوت  یم  شدوخ  دنک  هیهت  بآ  اذغ و  وا  يارب  ات  تسین  یلیکو  هکیتروص 

هک تسا  مارح  یتـقو  لادـج  نیا  هتبلا  تسا  ینید  اـی  يوـیند و  يا  هلئـسم  رـس  رب  لادـج  مجنپ :  تسا .  لاکـشا  یب  تسین  نکمم  ءارـش  و 
رد مرحم  رب  هکیروما  همه  زا  فکتعم  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  رگا  اما  دشاب و  تلیضف  راهظا  ای  لباقم و  فرط  رب  هبلغ  نآ  زا  روظنم 

ندروخ ندـب و  زا  يوم  هلزا  هتخورف و  ساـبل  ندیـشوپ  اـصوصخم  تسا  باـنتجا  ندوبن  مزـال  يوقا  نکل  دـنک  باـنتجا  تسا  مارح  جـح 
نآ باکترا  تهج  زا  فکتعم  رب  تامرحم  نایم  یقرف  هلءاسم 1 -  تسا .  زئاج  اهنیا  همه  فکتعم  يارب  هک  حاکن  دقع  راکـش و  تشوگ 
یم لطاب  ار  هزور  هکیزیچره  هلءاسم 2 -  راـطفا .  زا  ریغ  هب  زور  رد  مه  تسا و  مارح  بش  رد  مه  اـهنآ  همه  تسین  زور  رد  اـی  بش و  رد 

فاکتعا ندش  لطاب  ثعاب  هزور  نالطب  سپ  تسا  هزور  تحـص  فاکتعا  ندوب  حیحـص  طرـش  نوچ  دنک  یم  لطاب  زین  ار  فاکتعا  دـنک 
رگا فکتعم  توهش و  هب  ندیـسوب  سمل و  تسا  عامج  لثم  دوش  عقاو  بش  رد  هک  دنچره  دنک  یم  لطاب  ار  فاکتعا  عامج  زین  و  تسا ، 

يوهس باکترا  تامرحم و  ریاس  يوهس  ای  يدمع و  باکترا  تروص  رد  طایتحاو  دوش  یم  لطاب  شفاکتعا  دنک  عامج  مه  وهس  يور  زا 
ریغ رد  دروآ و  ياـجب  زین  ار  شئاـضق  هدوـب  نیعم  بجاو  رگا  دـنک و  ماـمت  ار  فاـکتعا  هک  تسا  نیا  توهـش  يور  زا  ندیـسوب  سمل و 

عورـش ون  زا  هتـشذگ  نآ  زا  زورکی  رگا  الثم   ) تسنآ نتفرگ  رـس  زا  طایتحا  دشاب  مود  لوا و  زور  رد  باکترا  هکیتروص  رد  نیعم  بجاو 
دـنک و مامت  دراد  تسد  رد  هک  یفاکتعا  هکتـسنآ  طاـیتحا  هدوب  موس  زور  رد  رگا  و  درواـیب ) هراـبود  هدومن  ماـمت  ارنآ  هکنیا  نودـب  دـنک 
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دنچ ره  تسین  يروف  یلو  تسا  بجاو  نآ  ءاضق  هدوب  نیعم  بجاو  رگا  دـنک  دـساف  زا  دوخ  فاکتعا  رگا  فکتعم  درواـیب .  ارنآ  هراـبود 
دریگ یم  رـس  زا  هکلب  دنک  مامت  ارنآ  تسین  مزال  هدوب  نیعم  ریغ  رگا  یبحتـسم  ریغ  رگا  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  تیروفب  نآ  ءاضق  هک 
يزیچ زور  ود  نآ  دوـخ  رد  اـما  دوـش و  یم  بـجاو  شءاـضق  دـنک  دـساف  ار  نآ  زور  ود  زا  دـعب  رگا  یبحتــسم  فاـکتعا  رد  نـینچمه  و 

نآ نتفرگ  رـس  زا  ای  ءاضق و  یتقو  بجاو  فاکتعا  تسه .  لاکـشا  یبحتـسم  فاکتعا  ءاـضق  ندوب  عورـشم  رد  هکلب  دـیآ  یمن  شندرگب 
ون زا  هن  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  ءاـضق  هن  هنرگو  دـشاب  هدرکن  تشذـگ  ـالبق  شناـیب  هک  عوجر  طرـش  رذـن  تین  ماـگنه  هک  تسا  بجاو 

دـهد و هرافک  تسا  بجاو  دـشاب  بش  رد  شعاـمج  دـنچره  دـنک  دـساف  عاـمج  اـب  ار  بجاو  فاـکتعا  رگا  هلءاــسم 3 -  ندرک .  عورش 
رد هک  دـشاب  هدرک  رظنفرـص  فاـکتعا  زا  عاـمج  زا  لـبق  هکنآ  رگم  یبحتـسم  فاـکتعا  نینچمه  میئوـگب  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن 

تـسا رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دنچره  تسین  بجاو  تامرحم  ریاس  باکترا  رد  هرافک  هکنانچمه  دوش  یمن  بجاو  وا  رب  هرافک  تروصنیا 
ناضمر و ءاضق  رد  ارنآ  رگا  نینچمه  دیآ و  یم  شندرگب  هرافک  ود  دنک  دساف  ناضمر  هام  زور  رد  ار  بجاو  فاکتعا  رگا  هلءاسم 4 -  . 

درم ندرگب  هرافک  هس  دشابن  فکتعم  وا  رگا  دنک  عامجب  هارکا  ناضمر  هام  رد  ار  شراد  هزور  رسمه  رگا  دشاب و  هدرک  دساف  رهظ  زا  دعب 
يوقاربانب دـشاب  فکتعم  نز  رگا  نینچمهو  شرـسمه  هزور  هرافک  مه  یکی  شدوخ و  هزور  فاکتعا و  داسفا  رطاخب  هرافک  ود  دـیآ  یم 

هدرک و دساف  زین  ار  شرـسمه  فاکتعا  نوچ  دهدب  زین  ار  یمراهچ  هرافک  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  دراد  ار  مکح  نامه 
هدش عقاو  بش  رد  عامج  رگا  دهدب  ار  دوخ  هرافک  دیاب  کی  ره  دشاب  یـضار  لمع  نیا  هب  زین  نز  ینعی  دـشابن  یهارکا  لمع  نیا  رد  رگا 

 . هرافک ود  يرفن  هدش  عقاو  زور  رد  رگا  هرافک و  کی  يرفن 

ةاکز ماکحا 

تاکز

همدقم

تراهط باتک  رد  هلئـسم  نیا  لیـصفت  هک  تسا  رافک  ءزج  دـشاب  نآ  رکنم  هکیـسک  هجیتن  رد  تسا و  نید  تایرورـض  زا  تاـکز  بوجو 
زا هن  تسا و  نینم  ؤم  زا  هن  دزادرپن  ار  تاکز  زا  طاریق  کی  هکیسک   ) هک هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تیب  لها  ناماما  زا  تشذگ 
 : هک هدمآ  زین  و  دنک ) رایتخا  تساوخ  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  ینارـصنای  دریمب و  يدوهی  دیاب  ای  یـسک  نینچ   : ) هک هدـمآ  زین  و  نیملـسم ) 

يادـخ هکنآ  رگم  دـشاب  هدرک  غیرد  ار  دوخ  لاـم  ةاـکز  هک  تسین  يروـگنا  تعارز و  بحاـص  لـخن و  بحاـص  لاـم و  بحاـص  چـیه  )
هتـشاد ندرگ  رب  ار  قوط  نیا  تمایق  زور  ات  هک  دـنک  یم  شندرگ  قوط  نیمز  هقبط  تفه  اـت  ار  وا  يراـکتخرد  تعارز و  نیمز  لـجوزع 
تمایق زور  رد  ارنامه  یلاعتیادـخ  هکنآ  رگم  دـنک  غیرد  ار  تاکز  زا  يزیچ  دوخ  لاـم  زا  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه   : ) هدـمآ زین  و  دـشاب )
ناـیاپب مدرم  لاـمعا  یـسرباسح  اـت  دریگ  یم  نادـند  ار  وا  تشوگ  راـم  نآ  دـنک و  یم  وا  ندرگ  قوط  هدروآ  رد  گرزب  يراـم  تروصب 
رایـسب شرجا  میظع و  رایـسب  تاکز  نداد  تلیـضف  اما  و  دزاـس .  یم  شوهدـم  ار  لـقع  هک  تسه  باـب  نیا  رد  رگید  یتاـیاور  و  دـسرب )

هقدص لجوزع  يادخ  : ) دیامرف یم  هک  تیاور  نیا  دوش ،  یم  زین  تاکز  لماش  هدش  دراو  هقدص  لضف  رد  هکیتایاور  همه  تسا و  گرزب 
ات دوش  یم  گرزب  یلاعتیادخ  تیبرت  تحت  رد  نانچمه  امـش  هقدص  دینک  یم  تیبرت  ار  دوخ  دـنزرف  امـش  هکنانچنآ  دـهد  یم  شرورپ  ار 

هکیا هقدص   ) هک هدمآ  زین  و  دنک ) یم  يریگولج  دب  ياهگرم  عاونا  زا  هقدص   : ) هک هدمآ  زین  و  دشاب ) هدش  دحا  هوک  نوچ  تمایق  زور  رد 
هچ دوش 1 -  یم  ثحب  زیچ  ود  تاکز  باتک  رد   . ) رگید یتایاور  لـیبق  نیازا  و  دـناشن ) یم  ورف  ار  راـگدرورپ  بضغ  دوش  هداد  یناـهنپ 

تسیک و نآ  نیقحتـسم  و  تسیچ ؟  تاکز  فراصم   - 3 تسا ؟  بجاو  تاکز  یئاـهزیچ  هچرد   - 2 تسا ؟  بجاو  وا  رب  تاکز  یـسک 
؟  دنراد یفاصوا  هچ 
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؟  تسا بجاو  یسک  هچرب  تاکز  هکنیا  رد  راتفگ 

ریغ رب  تاکز  نداد  سپ  دنشاب  هدیسر  غولب  دحب  هکنیا   - 1 دنشاب .  اراد  ار  طرش  دنچ  دیاب  دنتاکز  نداد  هب  فلکم  هکیناسک  هلءاسم 1 - 
هکنانچمه دزاس  جراخ  وا  دوخ  لام  زا  ار  وا  لام  تاکز  تسا  بحتـسم  دـنک  تراـجت  وا  يارب  وا  یعرـش  یلو  رگا  هلب  تسین  بجاو  غلاـب 

دهدب و وا  لام  زا  ار  وا  يامرخ  شکمـشک و  وجو و  مدنگ  ینعی  وا  هناگراهچ  تالغ  تاکز  تسا  بحتـسم  دنک  یم  تعارز  شیارب  رگا 
فلکم غولب  تسا  ربتعم  غولب  رد  هچنآ  دوش و  یمن  عقاو  تاـکز  قلعتم  يوقارباـنب  رتش  دنفـسوگ و  واـگ و  ینعی  وا  هناـگ  هس  ياـهماد  اـما 

ربتعم لاس  شتاکز  رد  هکیلام  اما  و  دیآ ) یم  شنایب  و   ) تسا لاسکی  نتشذگ  هب  طورـشم  شتاکز  بوجو  هکیلام  نآ  لاس  لوا  رد  تسا 
تاکز نیاربانب  دـشاب و  لقاع  لام  بحاص  هکنیا   - 2 دـشاب .  غلاب  تاکز  قلعتم  ماگنه  هک  تسا  بجاو  یـسک  رب  نآ  تاکز  نداد  تسین 

مود مسق  رد  تسا و  لاس  یمامت  رد  لقع  نتشاد  لاوما  زا  لوا  مسق  رد  لقع  نتـشادن  نتـشاد و  رد  رایعم  و  تسین ،  بجاو  هناوید  لام  رد 
دوش هناوید  یحابـص  دـنچ  لام  بحاص  لاوما ،  زا  لوا  مسق  رد  رگا  سپ  دریگ  یم  قلعت  لامب  تاکز  هک  تسا  یماگنه  رد  لـقع  نتـشاد 
هکلب ندیباوخ و  فالخب  تسا )  هتفای  يدوبهب  شبحاص  هک  تسا  يزور  نآ  دنک و  یم  ادیپ  يدیدج  لاس  و   ) دروخ یم  مهب  لامنآ  لاس 

لاس ندروخ  مهرب  تقونآ  دشاب  كدنا  هدش  ضراع  هکینونج  تدم  رگا  هلب  تسین  لاس  عطق  بجوم  يوقاربانب  یـشوهیب  ای  ندش و  تسم 
 - 4 تسین .  تاکز  مینادـب  کلام  ار  هدرب  ام  هک  یـضرفب  هدرب  لام  رد  نوچ  ندوبن  هدرب  ینعی  تیرح  تسا 3 -  لکشم  نونج  نآ  رطاخب 
هک مادام  تسا  ضبق  هب  طورـشم  صرق  هبه و  هک  اجنآ  زا  دـنهد  یم  ضرق  ای  دنـشخب و  یم  یـسک  هب  هک  ار  یلام  نیاربانب  تسا  تیکلاـم 

هدرک تیصو  یـصخش  هکیلام  زین  دوش و  یمن  بجاو  صخـش  نآ  رب  شتاکز  هدشن  هداد  ضبق  لیوحت و  فرط  هب  هدنـشخب  هیحان  زا  لام 
تـسین بجاو  وا  رب  شتاکز  نداد  تسا  يوکز  لام  رگا  دوش و  یمن  لاـم  نآ  کـلام  هدرمن  صخـشنآ  هک  ماداـم  دوش  هداد  يدرف  هب  هک 

هک دنچره  هفوقوم  لام  رد  طرش  نیاربانب  تسا  فرـصت  زا  لماک  نکمت   - 5 هدرکن .  لوبق  صخـشنآ  هک  مادام  يوقاربانب  تسا  نینچمهو 
نیاربانب زین  و  دشاب .  دـحاو  صخـش  رد  رـصحنم  فرـصم  هک  دـنچره  تسین  تاکز  زین  ماع  عفانم  رد  تسین و  تاکز  دـشاب  صاخ  فقو 

نداد درادـن  فرـصت  رد  ار  نکمت  مامت  هک  تهج  نادـب  هتـشاذگ  نهر  یـسک  دزن  ارنآ  هک  یلام  الثم  تسین  تاـکز  ینهر  لاـم  رد  طرش 
هک دنچره  تسین  تاکز  هدش  بصغ  وا  زا  هکیلام  رد  نینچمه  دنک و  دازآ  ار  نهر  دناوتب  هک  دـنچره  تسین  بجاو  وا  رب  لام  نآ  تاکز 

گنچ زا  ار  کلام  دنگوس  هلیـسو  هب  ای  دوهـش و  هماقا  اب  دنک و  يوعد  هماقا  هیعرـش  همکحم  رد  دـناوت  یم  دراد و  دـهاشدوخ  تیکلامرب 
تسین و تاکز  هدرک  نفد  ارنآ  اجک  دناد  یمن  شبحاص  هدش و  هنیفد  نیمز  رد  هکیلام  هدش و  هدیدزد  هکیلام  رد  زین  دروآ و  ردب  بصاغ 

تـسد هب  ای  شتـسدب و  زونه  یلو  هدیـسر  ثرا  يوب  بئاغ  یـصخش  زا  هکیلام  هداتفا و  اـیرد  هب  هکیلاـم  هدـش و  مگ  ـالعف  هکیلاـم  رد  زین 
لام هکنیا   - 6 دریگب .  راکهدـب  زا  ارنآ  دـناوت  یم  هک  دـنچره  تسین  تاکز  دراد  بلط  نارگیدزا  فلکم  هکیلاـم  رد  هدیـسرن و  شلیکو 

کـش فلکم  رگا  هلءاسم 2 -  مینک .  یم  نایب  ار  يوکز  لاوما  زا  کیره  باصن  يدوزب  هللاءاشنا  هک  دـشاب  هدیـسر  باـصن  دـحب  يوکز 
لامب تاکز  دیسر  غولب  هکیماگنه  رد  دنک  کشای  هن و  ای  دوب  هدیسر  غولب  دحب  دنک  یم  ادیپ  لامب  قلعت  تاکز  هکیماگنه  هکنیا  رد  دنک 
نامز رد  هکنیا  رد  دنک  کش  هدش و  لقاع  سپـس  هدوب و  هناوید  البق  رگا  نینچمه  تسین و  بجاو  وا  رب  تاکز  نداد  هن  ای  تفرگ  قلعت  وا 

رد دـنک  کش  تسا  نونج  لاح  رد  هک  العف  هدـش و  ضراع  وا  رب  نونج  سپـس  هدوب و  لقاع  البق  رگا  اما  هن و  ای  هدـش  لقاع  تاکز  قلعت 
لاوـما رد  هلءاسم 3 -  دـهدب .  ار  تاکز  تسا  بجاو  دـش  ضراع  ادـعب  ای  دـش و  ضراـع  وا  رب  نونج  تاـکز ،  قلعت  لاـح  رد  اـیآ  هکنیا 

زا لاس  مامت  رد  ینعی  دـشاب  اراد  ار  مجنپ  طرـش  لاـس  ماـمت  رد  هک  دوش  یم  بجاو  تاـکز  یتقو  تسا  ربتعم  اـهنآ  رد  لاـس  هکیئ  يوکز 
هرابود داد و  تسد  زا  ارنآ  لاس  نیب  رد  نکل  تشاد  ار  نکمت  مامت  لاس  لوا  رد  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  رادروخرب  فرـصت  هنوگره  ناـکما 

ایآ درادن  لاس  هکیئ  يوکز  لام  رد  اما  دراد و  دیدج  یلاس  هب  جایتحا  تاکز  ندـش  بجاو  يارب  دروخ و  یم  مهب  وا  لاس  دـش  نآ  ياراد 
تـسنآ ندوب  ربتعم  يوقا  تسا و  لاکـشا  لمءات و  لـحم  هلئـسم  هن ؟  اـی  تسا  ربتعم  فیلکت  قلعت  لاـح  رد  نکمت  ماـمت  ینعی  مجنپ  طرش 
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تاکز هک  يرادقم  هب  هدرک  يرادیرخ  هرقن  ای  الط و  الثم  هکیـسک  هلءاسم 4 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  رابتعا  مدع  تیاعر  هک  دـنچره 
رادـیرخ دوش و  یمن  تاکز  قلعت  زا  عناـم  دنـشاب ،  هداد  رارق  راـیخ  دوخ  يارب  فرط  ود  ره  اـی  فرط  ود  زا  یکی  دریگ و  یم  قلعت  نآ  هب 

هک انعم  نیا  هب  تسه  طرـش  عیب  رد  هک  دـشاب  تمیق  در  هب  طورـشم  راـیخ  ریظن  هدربماـن  راـیخ  هکنآ  رگم  دـهدب  ار  لاـم  نآ  تاـکز  دـیاب 
قح رادیرخ  تروصنیا  رد  هک  تسا  مولعم  مشاب و  هتشاد  خسف  قح  متخادرپ  ار  هلماعم  نیا  ياهب  تدم  نالف  رد  رگا  دشاب  هتفگ  هدنـشورف 

هدیرخ و ار  دنفـسوگ  زا  یباصن  الثم  رگا  نیاربانب  تسا  بجاو  وا  رب  عاتم  نیع  ءاقبا  نوچ  دـهدب  تاکز  ای  دـشورفب و  ار  عاتم  نیع  درادـن 
زا هن  دوش  یم  باسح  هلماعم  زور  زا  دنفسوگ  نیا  تاکز  لاس  دشابن -  نمث  در  هب  طورـشم  هکیرایخ  هتبلا  دشاب -  هتـشاد  رایخ  هدنـشورف 

هچب دـننام   ) ددرگ یم  دـیاع  نآ  زا  هک  يدـمآرد  هب  تاـکز  تـسا  ماـع  تـقو  هـک  یلاـم  هلءاسم 5 -  هدـش .  ماـمت  راـیخ  تدـم  هکیزور 
تسا هیلع  فوقوم  لاوما  ریاس  دننام  لام  نآ  دیسر  یتقو  دسرب و  هلیع  فوقوم  تسدب  دمآرد  نآ  هکیتقو  رگم  دریگ  یمن  قلعت  دنفسوگ )

دعب دیاب  هک  تسا  هدـنریگ  ضرق  ندرگب  ضرق  تاکز  هلءاسم 6 -  هن .  هنرگو ،  دوش  یم  بجاو  تاکز  دشاب  اراد  ار  تاکز  طئارـش  رگا 
ضرق زا  ار  دوخ  بلط  هکیتقو  رگم  تسین  يزیچ  هدنهد  ضرقرب  دهدب و  ار  شتاکز  هدنریگ  ضرق  دزن  لامنآ  دوج  لاسکی و  نتـشذگ  زا 

نآ نتفرگ  رد  تاـکز  نداد  زا  رارف  رطاـخب  هک  دـنچره  تسین  بجاو  وا  رب  تاـکز  هتفرگن  ار  دوـخ  بـلط  زوـنه  رگا  سپ  دریگب  هدـنریگ 
نیب زا  نکمت  مامت  نکمت ،  زا  لاسکی  نتـشذگ  زا  دـعب  ای  تاـکز و  بوجو  قلعت  زا  دـعب  هچناـنچ  رگا  هلءاسم 7 -  دـشاب .  هدرک  هحماسم 

ار تاکز  دنک  یم  ادیپ  نکمت  هک  یتصرف  نیلوا  رد  تسا  بجاو  هجیتن  رد  تسا ،  هتفای  رارقـسا  نوچ  دور  یمن  نیب  زا  نداد  فیلکت  دورب 
زا ار  تاکز  لاس  دش  نکمتم  دعب  تشادـن و  نکمت  یلو  تشاد  ار  يوکز  یلام  اهلاس  هکیئاج  رد  ینعی  هلءاسم  نیا  سکعرد  و  دزادرپب ، 

نیا دهدب و  ار  لاسکی  تاکز  تسا  بحتسم  تفای  نکمت  هکنیمه  دنا  هتفگ  یـضعب  اجنیا  رد  تسا  هتفای  نکمت  هک  دنک  یم  باسح  يور 
یم وا  نکمت  مدـع  زا  لاسکی  اهنت  هکیئاجب  دـسر  هچ  اـت  تسا  لاکـشا  لـحم  هتـشادن  نکمت  لاـس  نیدـنچ  هک  ثحب  دروم  رد  بابحتـسا 
لام عومجم  هن  تسا  نانآ  کی  کی  مهس  باصن  دح  رد  ربتعم  دشاب  رتشیب  ای  رفن  ود  نایم  كرتشم  يوکز  لام  رگا  هلءاسم 8 -  هتشذگ . 
اهنت دیسر  باصن  دحب  وا  زا  دوب و  رتشیب  یضعب  مهس  رگا  دوش و  یم  بجاو  همه  رب  تاکز  دیسر  باصن  دحب  کیره  مهـس  رگا  نیاربانب 

تـسا باصن  دحب  هکیلام  ندروآ  تسدـب  اب  رگا  هلءاـسم 9 - هدوب .  باـصن  دـح  زا  رتـمک  ناشمهـس  هک  هیقب  رب  هن  دوش  یم  بجاو  وا  رب 
قلعت نآ  زا  لبق  لام  نآ  هب  تاکز  بوجو  ای  ودـشاب  هدیـسر  رـس  هب  نتفر  زا  نکمت  هلفاق و  ریـس  زا  لبق  لام ،  نآ  لاـس  رگا  دوش  عیطتـسم 

رگا دوش و  یم  بجاو  زین  جح  دنام  یقاب  تعاطتـسا  مه  زاب  تاکز  نداد  اب  رگا  تروص  نیا  رد  تسا و  بجاو  تاکز  نداد  دـشاب  هتفرگ 
دهد یم  ار  جح  فافک  نآ  زا  یتمـسق  ای  باصن و  همه  دسر و  یم  رـسب  اهناوراک  تکرح  موسوم  زا  دـعب  لام  نآ  لاس  رگا  و  هن .  دـنامن 

یناـمرفان یتروـص  نـینچ  رد  رگاو  تـسین  بـجاو  تاـکز  رگید  دـش  جرخ  جـح  رد  باـصن  هـمهرگا  لاـح  دوـش  یم  بـجاو  وا  رب  جـح 
قلعتای لاس و  ندیـسر  رـس  هب  هچنانچ  رگا  دوش و  یم  بجاو  شتاکز  دـیآ  رـسب  لاـم  نآ  لاـس  هکنیمه  تفرن  جـح  هب  درک و  یلاعتیادـخ 

رفاک رب  تاکز  نداد  هلءاسم 10 -  دوش .  یمن  بجاو  جـح  دوش و  یم  بجاو  تاکزاهنت  داتفا  قافتا  مه  نراقم  ناوراک  جورخ  بوجو و 
وا زا  روزب  دـناوت  یم  شبئان  اـی  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هلب  دوش  یمن  عقاو  حیحـص  دـهدب  هک  مه  یـضرفب  وا  زا  هک  دـنچره  تسا  بجاو  زین 

ضوع دـناوت  یم  مکاـح  هدـش  فلت  وا  تسد  رد  اـی  هتخورف و  ـالثم  هدرک و  فلت  ار  يوکز  لاـم  رفاـک  رگا  هکتـسنآ  يوـقا  هکلب  دریگب ، 
هتبلا ددرگ  یم  طقاس  وا  زا  بوجو  دوش  ناملـسم  نآ  تخادرپ  زا  لبقو  تاکز  ندـش  بجاو  زا  دـعب  رگا  هلب  دـیامن  هبلاطم  وا  زا  ار  تاکز 
هدش ناملـسم  لاس  ندـش  مامت  زا  دـعب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  لاکـشا  لحم  يوکز  لام  نیع  ندوب  دوجوم  تروص  رد  طوقس 

 . تسا بجاو  وا  رب  تاکز  نداد  لاکشا  نودب  دشاب  هدش  ناملسم  هظحل  کی  هب  هک  دنچ  ره  نآ  زا  لبق  رگا  اما  دشاب و 

تسا بحتسماه  نآ  تاکز  هکیلاوما  بجاو و  اهنآ  تاکز  هکیلاوما  رد  راتفگ 

امرخ و وج و  مدنگ و  ینعی  هناگ  راهچ  تالغ  رد  هرقن و  الط و  لوپ ،  رد  دنفسوگ و  واگ و  رتش و  ینعی  هناگ ،  هس  ياه  ماد  تاکز  نداد 
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تسا و بحتسم  نونشا  یتح  دیور  یم  نیمز  زا  هکیزیچره  اه و  هویم  رد  هلب  تسین  بجاو  الاک  هن  نیا  ریغ  رد  تسا و  بجاو  شکمـشک 
ریاس ایبول و  دوخن و  لثم  رد  تاکز  بابحتـسا  تسین و  بحتـسم  نآ  لاثما  هزبرخ و  رایخ و  ناجنداب و  ربنچ و  راـیخ  تاـجیزبس و  رد  اـما 
غالا رطاق و  بسا و  رد  یلو  تسا  لکشم  هدام  رطاق  بسا و  هراجتلا و  لام  رد  شبابحتسا  نینچمه  دشاب و  یمن  لاکـشا  زا  یلاخ  تابوبح 

 . میریگ یم  یپ  لصف  هس  رد  ار  هدربمان  يالاک  هن  تاکز  رد  راتفگ  تسا و  نشور  شندوبن  بحتسم  رن  ياه 

اهماد تاکز  رد  لوا  لصف 

همدقم

راهچ زا  تسترابع  تسه  یفیلکت  ره  رد  هک  يا  هماع  طئارش  رب  هوالع  نآ  دوش و  یم  ثحب  تاکز  بوجو  طئارـش  نوماریپ  لصف  نیا  رد 
 . دشاب هدشن  هتفرگ  راکب  هکنیا   - 4 نآ ؛  هب  تبسن  کلام  تیکلام  زا  لاسکی  نتشذگ   - 3 ماد ؛  ندوب  رچ  نابایب  باصن 2 -   - 1 طرش :

باصن لئاسم  نوماریپ  راتفگ 

ناشدوخ هک  دشاب  هتشاد  يراک  ریغ   ) رتش جنپ  یسک  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  جنپ  لوا  باصن  ؛  تسه باصن  هدزاود  رتش  رد  هلءاسم 1 - 
ود نآ  ةاکز  هک  تسا  رتش  هد  مود  دهدب .  دنفـسوگ  کی  لاس  نتـشذگ  زا  دعب  دـیاب  دـهدن ) اهنآ  هب  یتسد  ياذـغ  وا  دـنرچب و  نابایب  رد 

مجنپ تسا .  دنفسوگ  راهچ  شتاکز  هک  تسا  رتش  تسیب  مراهچ  تسا .  دنفسوگ  هس  شتاکز  هک  تسا  رتش  هدزناپ  موس  تسا .  دنفسوگ 
نس رد  لخاد  هک  تسا  يرتش  هدام  شتاکز  هک  تسا  رتش  شش  تسیب و  مشـش  تسا .  دنفـسوگ  جنپ  شتاکز  هک  تسا  رتش  جنپو  تسیب 

لهچ و متشه  دشاب .  هدش  مامت  شلاس  ود  هک  تسا  رتش  هدام  باصن  نیا  تاکز  هک  تسا  رتش  شش  یـس و  متفه  دشاب .  هدش  یگلاس  ود 
يرتش نآ  تاکز  هک  تسا  کی  تصـش و  ددـع  مهن  دـهدب .  تاکز  ناونعب  هدـش  مامت  شلاس  هس  هک  يرتش  یتسیاـب  هک  تسا  رتش  شش 

هس ود و  نیب  ودنآ  نس  هک  دهدب  تاکز  رتش  هدام  ود  دیاب  هک  تسا  شش  داتفه و  ددع  مهد  دشاب .  لاس  جنپ  راهچ و  نیب  شنـس  تسا ؟ 
مهدزاود دشاب .  لاس  راهچ  هس و  نیب  کی  ره  نس  هک  دهدب  تاکز  رتش  هدام  ود  دـیاب  هک  تسا  کی  دون و  ددـع  مهدزای -  دـشاب .  لاس 

یگلاس راهچ  هس و  نیب  رتش  هدام  کی  رتش  هاجنپ  ره  يارب  دیاب  دیـسر  دح  نیا  هب  کلام  نارتش  ددـع  یتقو  هک  تسا  کی  تسیبو و  دـص 
ددع ود  نیا  زا  کیمادک  اب  دراد  هک  ینارتش  دنیبب  دیاب  هک  انعم  نیا  هب  دزادرپب  یگلاس  هس  ود و  نیب  رتش  کی  رتش  لهچ  ره  يارب  دهدب و 
هدام کی  رتش  لهچره  يارب  دیاب  دشاب  هتـشاد  رتش  کی  تسیب و  ودص  ینعی  دشاب  هتـشاد  ار  باصن  نیرخآ  نامه  رگا  تسا  تمـسق  لباق 
ددع رگا  دهدب و  لاس  راهچ  هس و  نیب  رتش  هدام  کی  رتش  هاجنپ  ره  يارب  دیـسر  هاجنپ  ودص  هب  وا  نارتش  رگا  دـهدب و  لاس  هس  ود و  رتش 
یـس دصب و  وا  نارتش  ددع  هکنیا  لثم   ) دنک یم  قیبطت  باصن  ود  ره  اب  یئاهنت  هب  نیا  اب  هن  داد و  قفو  یئاهنت  هب  باصن  نآ  اب  هن  وا  نارتش 

ار متفه  باصن  تاکز  ددع  لهچ  ره  يارب  هدنامیقاب  داتشه  رد  دهد و  یم  ار  متشه  باصن  تاکز  اهنآ  ددع  هاجنپ  يارب  هک  دشاب  هدیـسر 
اب ایو  دنک  میسقت  نآ  اب  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  لهچ  ددع  هب  مه  دشاب و  تمسق  لباق  هاجنپ  ددع  هب  مه  وا  نارتش  هکیئاج  رد  و  دزادرپ ) یم 

چیه اب  فلکم  نارتش  ددـع  هک  دوش  ضرف  یتروص  هک  درادـن  روصت  رگید  باسح  نیا  يور  و  تسیود )  ددـع  دـننام   ) فلتخم اـی  نیا و 
ریزگان درادن  روصت  تقباطم  رگید  دشاب  هتـشاد  هن  ات  کی  زا  يا  هدروخ  نارتش  ددع  هکیئاج  رد  هلب  دوشن  قیبطت  هدربمان  ياهباصن  زا  کی 

هـس دراد  رتش  کی  تسیبو و  دـص  هکیـسک  الثم  دـیامن  یم  اهرارزیر  ملق  هدومن و  دـشاب  نارتش  همه  ریگارف  باصن  ود  اـب  قیبطت  تاـعارم 
رتش هاجنپ  کی  رتش و  لهچ  ود  دراد  رتش  یـس  ودص  هکیـسک  دهد و  یم  هلاس  هس  ات  ود  هدام  رتش  سءار  هس  دنک و  یم  باسح  رتش  لهچ 

دراد و رتش  لهچ  دص و  هکیـسک  هلاسراهچات و  هس  رتش  هدام  سءار  کی  دهدیم و  هلاس  هس  ات  ود  رتش  هدام  سءار  ود  دـنک و  یم  باسح 
راهچ ات  هلاس  هس  ات  ود  رتش  هدام  کی  دـهدیم و  هلاس  راهچ  ات  هس  رتش  هدام  ود  هجیتن  رد  رتش و  لهچ  کیو  دـنک  یم  باـسح  رتش  هاـجنپ 
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ات نینچمه  دهدیم و  هلاس  هس  ات  ود  رتش  هدام  راهچ  دنک و  یم  باسح  رتش  لهچ  راهچ  دراد  رتش  تصشو  دص  هک  یسک  دهد و  یم  هلاس 
دهدب و هلاس  هس  ات  ود  رتش  جنپ  دنک و  یم  باسح  رتش  لهچ  جنپ  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  تسیود  ددـع  رد  هک  دـسرب  تسیود  هب  شنارتش 

 . دهدب هلاسراهچ  ات  هس  رتش  راهچ  دنک و  باسح  رتش  هاجنپ  راهچ  ای 

واگ باصن 

واگ سءار  یس  هکیسک  لهچ  ددع  يرگید  دشابیم و  یـس  ددع  یکی  تسین ،  رتشیب  باصن  ود  تسا  هریت  نآ  زا  زین  شیمواگ  هک  واگ  رد 
واگ کی  تسا  بجاو  دراد  واگ  سءار  لهچ  هکیـسک  هدام و  هچ  دـشاب و  رن  هچ  دـهدب  هلاس  ود  کی و  نیب  واگ  کـی  تسا  بجاو  دراد 

تقباطم مدع  رگید  دعب  هب  نیا  زا  دـسرب و  سءار  تصـش  هب  اهواگ  ددـع  ات  تسین  بجاو  وا  رب  تاکز  رگید  دـهدب و  هلاس  هس  ات  ود  نیب 
واگ سءار  تصش  هکیـسک  الثم  ود  ره  اب  ای  لهچ و  ددع  اب  ای  دوش و  یم  میـسقت  یـسددع  اب  ای  دسرب  رادقم  رهب  اهواگ  اریز  درادن  روصت 

ات ود  واگ  کی  دهد و  یم  هلاس  ود  ات  کی  واگ  کی  دیسر  داتفه  هب  شیاهواگ  نوچ  دهد و  یم  هلاس  ود  کی و  نیب  واگ  سءار  ود  دراد 
ود هجیتن  رد  سءار  یـس  کی  دنک و  یم  باسح  سءار  ود  هجیتن  رد  دـنک و  یم  باسح  سءار  لهچ  کی  سءار و  داتـشهرد  هلاس و  هس 

باسح سءار  یس  راهچ  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  تسیب  دص و  رد  هلاس و  ود  ات  کی  واگ  سءار  کی  دهد و  یم  هلاس  هس  ات  ود  واگ  سءار 
 . سءار لهچ  هس  ای  دنک و 

دنفسوگ باصن 

دشاب هتشاد  دنفسوگ  دادعت  نیا  یسک  رگا  هک  تسا  سءار  لهچ  ددع  لوا  تسا ؛  باصن  جنپ  تسا )  هریت  نآ  زا  زین  زب  هک   ) دنفـسوگ رد 
کی تسیود و  موس  دهدب .  تاکز  دنفـسوگ  سءار  ود  دیاب  هک  تسا  کی  تسیب و  دص و  مود  دهدب .  تاکز  سءار  کی  تسا  بجاو 

تـسا تاکز  دنفـسوگ  راهچ  نآ  رد  طایتحاربانب  هک  تسا  دنفـسوگ  کی  دصیـس و  مراهچ  تسا .  بجاو  دنفـسوگ  هس  نآ  رد  هک  تسا 
هک رادقم  رهب  نادنفـسوگ  ددع  هک  تسا  الاب  هب  دـص  راهچ  مجنپ  تسا .  لکـشم  هدـیچیپ و  رایـسب  هلئـسم  باصن  نیا  صوصخ  رد  نوچ 
رد تسا و  بجاو  هدربمان  ياهباصن  زا  کیره  رد  اهنت  تاکز  هلءاسم 2 -  تسا .  بجاو  تاکز  دنفسوگ  کی  دنفسوگ  دص  ره  رد  دسرب 
ود نیب  نیاربانب  دوش  یمن  بجاو  يزیچ  دوب  بجاو  قباس  باصن  رد  هچنآ  زا  ریغ  باصن  ود  نیب  هکنانچمه  تسین  بجاو  باصن  زا  رتمک 

باصن زا  رتدایز  هب  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا  همه  تاکز  قباس  باصن  بجاو  تاکز  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  هدـش  وفع  دـشاب  هچره  باـصن 
هک تسا  نیا  دشاب  دنفسوگ  داتفه  تاکز  دنفسوگ  کی  ینعی  دشاب  بجاو  یکی  دنفسوگ  داتفه  رد  هکنیا  هجیتن  دریگن  قلعت  يزیچ  قباس 

میتفگ هک  رتش  تاـکز  رد  هلءاسم 3 -  نآ .  ملهچ  کی  هن  دوش  یم  مک  تاکز  مداتفه  کـی  دوش  فلت  دنفـسوگ  داـتفه  نآ  زا  یکی  رگا 
هک تسا  هلاسوگ  رتش و  هدام  دوش  هداد  دـیاب  واگ  لوا  باـصن  رد  میتفگ  هک  يا  هلاـسوگ  زین  داد و  دـیاب  يرتش  هداـم  نیمتفه  باـصن  رد 

نینچ مه  دشاب و  هدش  موس  لاسرد  لخاد  دیاب  تسا  رتش  هدام  شتاکز  میتفگ  هک  رتش  متـشه  باصن  رد  دشاب و  هدش  مود  لاس  رد  لخاد 
هقح دیاب  میتفگ  هک  رتش  مهن  باصن  رد  دشاب و  هدـش  موس  لاس  لخاد  دـیاب  دـنیوگ  یم  شا  هنـسم  تسا و  واگ  مود  باصن  هک  واگ  هدام 

دهدب مجنپ  لاس  لخاد  يرتش  دیاب  میتفگ  هک  مهد  باصن  رد  و  دشاب .  هدش  مراهچ  لاس  رد  لخاد  هک  تسا  يرتش  نآ  هب  دارم  دـهدب  يا 
رگا دهدب  ۀعذج  ای  هقح  ای  ۀنـسم  ای  نوبل  تنب  لیبق  زا  يرتش  هدـش  بجاو  وا  رب  هکیـسک  هلءاسم 4 -  دنیوگ .  یم  ۀـعذج  ار  يرتش  نینچ 

وا هدش و  بجاو  وا  رب  ضاخم  تنب  الثم  دراد  يرتشیب  نس  دراد  هچنآ  دشابن و  دـشاب  هتـشاد  دـیاب  هکیتاصخـشم  نآ  اب  يرتش  نینچ  ياراد 
دریگب وا  زا  مهرد  تسیبای  دنفـسوگ و  ود  اهنآ  تمیق  توافت  تباب  دهدب و  تاکز  لماع  هب  ار  نوبل  تنب  نیمه  دـناوت  یم  دراد  نوبل  تنب 

دراد ضاخم  تنب  الثم  رت  لاسمک  يرتش  وا  هدش و  بجاو  وا  رب  نوبل  تنب  الثم  رترادـلاس  يرتش  هکیئاجنآ  ینعی  تروص  نیا  سکع  رد  و 
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دشاب هتشادن  تسا  هدش  بجاو  وا  رب  هچنآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دزادرپب  مهرد  تسیب  ای  دنفسوگ و  ود  همیمض  هب  ارنآ  دناوت  یم 
ار توافت  میتفگ  الاب  رد  هک  یمهرد  ای  دنفـسوگ و  هلیـسوب  و   ) دهدب رگید  زیچ  دناوت  یمن  دـهدب و  ارنامه  دـیاب  يوقاربانب  دراد  رگا  اما  و 

تنب الثم  هکنیا  اب  ینعی  تسا  راتخم  کی  ره  ندیرخ  رد  ار  نوبل  تنب  هن  دشاب و  هتشادار  ضاخم  تنب  هن  الاب  لاثم  رد  رگا  هلب  دنک ) ناربج 
درخب ار  ضاخم  تنب  دوخ  دناوت  یم  دریگب و  ار  توافت  وا  زا  دزادرپب و  لماعب  تاکز  ناونعب  درخب و  نوبل  تنب  هدش  بجاو  وا  رب  ضاخم 

لام دـیابن  لماع  تاکز  نتفرگ  رد  هلءاسم 5 -  تسین .  راوازـس  درخب  هدـش  بجاو  وا  رب  هک  ارناـمه  هک  طاـیتحا  نیا  كرت  نکل  دزادرپبو 
کت کت  یلو  دنشاب  باصن  ياراد  اکرتشم  رفن  ود  الثم   ) دنشاب کیرـش  هک  دنچره  دنک  باسح  رگید  یـصخش  لامب  مضنم  ار  یـصخش 

ارچ و هب  تشگرب  تفر و  هار  ای  دـشاب  مهب  طولخم  ود  نآ  ياهماد  اـی  و  دریگب ) دـیابن  تاـکز  کـیچیه  زا  دنـشابن  باـصن  ياراد  ود  نآ 
سک ره  رد  دیاب  هکلب  دشاب  یکی  اهنآ  ریش  فرظ  ای  اهنآ و  ریـش  هدنـشود  ای  اهنآ  لحم  ای  دنـشاب و  هتـشاد  كرتشم  يروخـشبآ  هاگارچ و 

وا ياهماد  مه  يور  دیاب  هکنانچمه  دنک  باسح  ار  صخش  ماهـس  عومجم  هکنیا  هب  دنچره  دریگب  رظن  رد  ار  وا  دوخ  ياهماد  باصن  غولب 
 . دنشاب مه  زا  رود  لحم  دنچ  رد  وا  ياهماد  هک  دنچره  دنک  باسح  ار 

ماد ندوبرچ  نهد  ینعی  مود  طرش  رد  راتفگ 

دروـخب یتـسد  فـلع  ار  لاـس  زا  يرادـقم  رگا  سپ  دـشاب  اراد  لاـس  ماـمت  رد  ار  طرـش  نیا  هک  تـسا  بـجاو  یماد  تاـکز  هلءاسم 1 - 
زور دنچ  یتح  هک  تسین  دیعب  هکلب  زور  ود  زور و  کی  هلب  درادن ،  تاکز  دزاس  جراخ  ندوب  رچ  نهد  مسا  زا  افرع  ار  ناویح  هکیرادـقم 

هکنیا هلءاسم 2 -  مهرـس .  تشپ  هن  مه  زا  يادـج  زور  دـنچ  هتبلا  دزاسن  جراخ  ندوب  رچ  نهد  زا  ار  ناویح  ندروخ  یتسد  فلع  لاس  رد 
ریغ ای  فلع و  ارنآ  شبحاص  هکنآ  ای  دروخب و  فلع  شدوخ  ناویح  هکنیا  نیب  تسین ،  یقرف  هدـش ،  طـقاس  رچنهد  ریغ  ناویح  زا  تاـکز 
لاح رد  ناویح  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هکنانچمه  دـهدب  فلع  وا  نذا  نودـب  ای  وا  نذا  هب  کلام  لام  زا  اـی  شدوخ و  لاـم  زا  ارنآ  کـلام 

رچ نهد  ناویح  دراذگ  یمن  هک  نآ  لاثما  فرب و  نوچ  یعنام  دوجو  رطاخب  ای  رارطضا و  رطاخب  ای  دشاب و  هدش  رچتـسد  شبحاص  رایتخا 
اهر تسا  وا  کلم  هک  يا  هجنوی  نیمز  رد  ار  وا  هکنآ  ای  دـهد و  فلع  هدـش  ورد  فلع  اب  ار  وا  شبحاص  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زاـب  دوش 

یکلم عترم  ندرک  هراجا  اب  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلب  تسین .  نآ  رد  تاکز  دوش و  یم  رچ  تسد  ناویح  تروص  دنچ  نیا  همه  رد  هک  دنک 
یمن جراـخ  ندوب  رچ  نهد  زا  دوش و  یمن  رچ  تسد  ناویح  دوـش  یمن  تشک  تسوردوـخ و  عـترم  نآ  هاـیگ  هک  ماداـم  نآ  ندـیرخای  و 
دیعب دشاب  هداد  ماجنا  یملع  ناهایگ  نآ  نداد  دـشر  رد  هکنیا  نودـب  دـشاپب  عتارم  رد  ار  ینابایب  ناهایگ  مخت  دوش  ضرف  رگا  اما  ددرگ و 
مخت فراعتم  روطب  یعورزم  نیمز  بحاص  هک  دوش  یم  جراخ  یتقو  دوش  یمن  جراخ  ندوب  رچ  نهد  زا  نآ  رد  ناویح  ندـیرچ  اب  تسین 

رد ماد  ندـنارچ  يارب  ملاظب  جاب  نداد  نینچمه  دـشاب و  هداد  ماجنا  دراد  یتعارز  ره  هکیئاهراک  ریاس  هداد و  بآ  ارنآ  هدـناشفا و  ار  هایگ 
 . دوش جراخ  ندوب  رچ  نهد  زا  ناویح  دوش  یمن  ثعاب  یعیبط  حابم و  عترم 

ةاکز لاس  رد  راتفگ 

ةاکز بابرا  کلام  رد  لخاد  تاکز  مهدزاود  هام  ندیسر  ارف  اب  ارهاظ  دوش و  یم  ققحم  ةاکز  لاس  مهدزای  هام  ندش  مامت  اب  هلءاسم 1 - 
ةاکز هک   ) باـصن رد  دـناوت  یمن  کـلام  وس  کـی  زا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  لزلزتم  روطب  ناـنآ  تیکلاـم  هتبلا  ددرگ  یم  نآ  نیقحتـسم  و 

قح نماض  دنک  نینچ  رگا  هک  دزاس  مودعم  زین  ار  تاکز  بابرا  قح  هجیتن  رد  دربب و  نیب  زا  یلکب  ارنآ  هک  دـنک  یفرـصت  تسنآ )  لخاد 
تاکز طورـش  زا  یکی  مهدزاود  هاـم  رد  رگا  هکنیا  يارب  تسین  یعطق  مه  تاـکز  باـبرا  تیکلاـم  رگید ،  يوس  زا  دوب و  دـهاوخ  ناـنآ 

شبابرا کلم  هکیتاکز  نامه  هرابود  دیدرگ  صقان  دش و  راتفرگ  یئادخ  تفآ  هب  باصن  الثم  دش  لتخم  کلام  رایتخا  نودـب  رهق و  روطب 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


باسحب لوا  لاس  ءزج  ار  مهدزاود  هام  دیاب  يوقاربانب  دوش و  یم  طقاس  وا  زا  تاکز  فیلکت  نوچ  ددرگ  یمرب  کلام  کلم  هب  دوب  هدـش 
اب دوش  یم  عطقنم  دوخب  دوخ  هام  نآ  رد  طورـش  زا  یکی  لالتخا  اب  یتاکز  لاس  هک  روطنامه  مهدزاـی  هاـم  اـما  مود و  لاـس  ءزج  هن  دروآ 
هک دـنکب  یتافرـصت  تسا  بجاو  شتاـکز  هکیلاـم  رد  مهدزاـی  هاـم  رد  دـناوت  یم  فلکم  ینعی  ددرگ  یم  عطقنم  زین  يراـیتخا  تافرـصت 
وا دوخ  سنج  اب  ای  دشاب و  يوکز  زین  رگید  سنج  نآ  هک  دـنچره  دـنک  هضواعم  رگید  یـسنج  اب  ارنآ  الثم  دزاس  لتخم  ار  تاکز  طورش 

هضواعم نآ  دوخ  لثم  اب  ارنآ  ای  دنک و  هضواعم  رگید  يدنفـسوگ  اب  هدوب  رچ  نهد  هام  شـش  هک  يرچ  نهد  دنفـسوگ  الثم  دنک  هضواعم 
دریگ یم  هکیدنفـسوگ  اریز  دوش  یم  طـقاس  تاـکز  فـیلکت  روـص  نیا  همه  رد  هک   ) دـیامن لیدـبت  شیم  اـب  ار  شیم  زب و  اـب  ار  زب  دـنک 

هک تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دشاب ) هتشذگ  کلام  تیکلام  زا  لاسکی  هک  تسا  بجاو  یتقو  تاکز  هدش و  کلام  هزات  هک  تسا  يدنفـسوگ 
اهنت فلکم  رگا  هلءاسم 2 -  دـشاب .  هداد  ماجنا  تاکز  زا  رارف  روظنمب  ار  لمع  نیا  کلام  هک  دـنچره  دوش  یم  عطقنم  لمع  نیا  اب  لاـس 
یلام زا  ارنآ  تاکز  لاس  رهرد  رگا  دـشاب  هتـشذگ  يوکز  لام  نیا  رب  لاس  دـنچ  دـشاب و  هتـشادن  باصن  زا  شیب  دـشاب و  باـصن  فلکم 
هدشن رتمک  باصن  زا  هدنام و  یقاب  باصن  دح  رد  يوکز  لام  اریز  دوش  یم  رارکت  دراد  ار  باصن  نآ  هک  مادام  شتاکز  دشاب  هداد  رگید 

لاس زاغآ  تقونآ  تسا  روطنیمه  مه  ابلاغ  هک  دشاب  هاتوک  یتدـم  دـنچره  دزادـنیب  ریخءات  ار  لاس  رخآ  رد  تاکز  ندرک  نوریب  رگا  هلب  ، 
رگید لام  زا  ار  تاکز  هک  دوش  یم  زاغآ  یتقو  دیدج  لاس  هجیتن  رد  دـتفا و  یم  رت  بقع  لبق  لاس  نایاپ  زا  نامز  رادـقم  نیمه  هب  دـیدج 
کلام ار  باصن  رادـقم  زا  شیب  رگا  و  دوشیم .  بجاو  وا  رب  لاسکی  تاکز  اهنت  دـهدن  الـصا  ایو  دـهدب  لاـم  ناـمه  زا  رگاو  دـهدب  دوخ 

رگا الثم  دهدب  تاکز  یکی  هفاضا  هب  هتـشذگ  هکیلاس  دنچ  ره  يارب  دیاب  دشاب  هدادـن  ار  شتاکز  هتـشذگ و  لامنآ  رب  لاس  دـنچ  دـشاب و 
ود لهچ و  لاس  دـنچ  رگا  دـهدب و  ار  لاس  ود  تاکز  تسا  بجاو  هدادـن  ارنآ  تاکز  هدوب و  دنفـسوگ  کـی  لـهچ و  ياراد  لاـس  دـنچ 

رگم تسین  تاکز  دازام  هب  تبسن  و  يددع ،  رگید  یـضرف  ره  رد  روطنیمه  دهدب و  ار  لاس  هس  تاکز  هک  تسا  بجاو  هتـشاد  دنفـسوگ 
دوش لصاح  شیارب  يدیدج  کلم  تاکز  لاس  نیب  رد  رگا  تسا  باصن  کلام  هکیسک  هلءاسم 3 -  دسرب .  مود  باصن  دحب  دازام  هکنآ 

رادقمب هدش  کلام  ادیدج  هچنآ  هکیتروص  رد  نآ  لاثما  يرادیرخ و  ای  ثرا و  هار  زا  ای  دنهد و  جیاتن  شیاهماد  هک  هار  نیا  زا  زا  ای  لاح 
هکنیا لثم  تسین  وا  رب  يزیچ  هک  تسین  رگید  یباصن  لمکم  یلبق  کلم  اب  یتح  دسر و  یمن  باصن  دحب  القتسم  شدوخ  ینعی  تسا  وفع 
ياراد فلکم  هکیئاج  دـننام  زین  درادـن و  تاکز  لوا  باصن  زا  ریغ  هک  هدـیئاز  رگید  دنفـسوگ  لهچ  نآ  هدوب و  دنفـسوگ  لهچ  بحاص 

رتش جنپ  لاس  لوا  رد  هکنیا  لثم  دشاب  لقتـسم  یباصن  شدوخ  دیدج  کلم  رگا  اماو  دشاب  هدروآ  هچب  راهچ  رتش  جنپ  نآ  هدوب و  رتش  جنپ 
تسین باصن  اه  نآ  دوخ  هک  دوش  ینارتش  بحاص  هام  شش  زا  دعب  ای  دشاب و  هدش  رتش  شش  تسیب و  بحاص  هام  شـش  زا  دعب  هتـشاد و 

یـس ياراد  ایو  دنـشاب  هدروآ  هلاسوگ  هد  اه  نآ  هتـشاد و  واگ  کی  یـس و  لاس  لوا  رد  الثم  دنک  یم  لیمکت  ار  باصن  یلبق  ددع  اب  یلو 
لخاد هدومن  جراخ  یلبق  باصن  زا  ار  اهنآ  دنوش  یلبق  ياهواگ  همیمض  رگا  دیدج  جیاتن  هک  دنشاب  هدروآ  هلاسوگ  هدزای  اهنآو  هدوب  واگ 

هدش رگید  رتش  جنپ  کلام  الثم  هام  شش  زا  دعب  هدوب و  رتش  جنپ  کلام  فلکم  هکیئاجنآ  تسا  باب  نیمه  زا  دنک و  یم  رگید  یباصن  رد 
یباـصن زین  هد  ددـعو  تسا  یباـصن  جـنپ  ددـع  يرآ  دـشاب  لقتـسم  یباـصن  هکنیا  هن  دوش  یم  قباـس  رتش  جـنپ  لـمکم  مود  رتـش  جـنپ  هک 

لوا باصن  رد  تسا  بجاو  دنفـسوگ  هس  تخادرپ  نآرد  هک  تسا  يرگید  باصن  زین  هدزناپ  ددع  دشاب و  باصن  ود  هکنیا  هن  تسارگید 
یلبق لاثم  رد  هجیتن  رد  دشاب  هتـشذگ  نآ  هب  تبـسن  کلام  تیکلام  زا  لاسکی  تدم  کی  ره  دـیدج  میدـق و  نادنفـسوگ  هکتـسنآ  ربتعم 

تـسا سءار  هد  هک  شنارتش  همه  يارب  هدومن  اهرار  رتش  جـنپ  نیا  لاس  هاگنآ  دـهدب  دنفـسوگ  کی  رتش  جـنپ  لاس  رخآ  رد  تسا  بجاو 
سپس هدوب  شش  یس و  بحاص  الثم  ددرگ  لقتـسم  باصن  کی  بحاص  لاس  نیب  رد  هکیتروص  تسا  نینچمه  و  دهد .  رارق  دیدج  لاس 

دنا هدمآرد  وا  کلم  هب  ادیدج  هکینارتش  لاس  ءادبم  زین  یلبق و  نارتش  جیاتن  لاس  ءادبم  بیترت  نیمه  هب  دوش و  رتش  شش  لهچ و  بحاص 
نارتش لاس  ندش  مامت  زا  دعب  مود  ضرف  رد  و  دشاب -  هدمآ  تسد  جیردت  هب  رگا  دـسر -  یم  لامک  دـحب  باصن  هک  تسا  يا  هظحل  نآ 

هن و  دریگ ،  یم  رارق  عومجم  لاس و  ءادبم  دوش  یم  مامت  یلـصا  نارتش  لاس  هک  زور  نامه  دریگ و  یم  عومجم  يارب  دیدج  یلاس  یلـصا 
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رد ام  هک  مه  یضرف  رد  یتح  دزادرپب  ارچ  هب  شدوخ  دوش و  ندروخ  ریش  زا  زاین  یب  جاتن  هک  دشاب  ینامز  جاتن  لاس  ءادبم  هک  تسا  نینچ 
 . دشاب رچ  تسد  هفولعم  یناویح  همئاس  جاتن 

ریخا طئارش  رد  راتفگ 

لاس و همه  رد  يواگ  ای  رتش و  رگا  طرـش  نیاربانب  دـشابن و  يراک  لاس  زا  رادـقم  چـیه  ناویح  هک  تسا  ربتعم  تاـکز  بوجو  هلئـسم  رد 
يراک ای  تسا و  يراک  رتش  نیا  ایا  هکنیا  رد  دـشاب و  رچ  نهد  همئاس و  هک  دـنچره  درادـن  تاکز  دوش  هتفرگ  راکب  لاس  زا  یتمـسق  ردای 

واگو و رتش  باـصن  زا  هلءاـسم 1 -  دوش  یم  هتفرگ  کـلام  زا  تاـکز  ناونعب  زیچ  هچ  درک .  هبلاـطم  فرع  زا  ارنآ  صیخـشت  دـیاب  تسین 
هکنآ رگم  دوش  یمن  لوبق  دزادرپب  ار  ضیرم  ناویح  دـهاوخب  کلام  رگاو  دـهدب ،  تاکز  ار  ملاس  ناویح  دـیاب  تسا  ملاس  هکیدنفـسوگ 

هکیناویح دنشاب و  ریپ  همه  هک  نآ  رگم  تسین  هتفریذپ  دنناوج  همه  هک  یباصن  تاکز  ناونعب  ریپ  ناویح  زین  و  دنشاب ،  ضیرم  باصن  همه 
رگا اما  دوش و  هدرمش  اهنآ  زا  یکی  افرع  هک  دنچره  دوش  یمن  لوبق  تسا  ملاس  اهنآ  همه  هکیباصن  زا  دشاب  هدش  سح  یب  شمـشچ  کی 
هدـش التبم  يرامیب  عون  کی  هب  باصن  همه  رگا  اما  دوش و  هدرمـش  اهنآ  زا  یکی  اـفرع  هک  دـنچره  دوش  یمن  لوبق  تسا  ملاـس  اـهنآ  همه 

یم افتکا  ضیرم  هلگ  نامه  زا  یتاکز  هب  هکلب  دـهدب  تاکز  ناونعب  درخب و  ملاس  ناویح  رگید  ياـج  زا  هک  درادـن  فیلکت  فلکم  دـشاب 
طـسوتم ملاس و  یناویح  هکتـسنآ  يوقا  میئوگن  رگا  بجاو  طایتحا  دـشاب  ملاس  نآ  زا  یتمـسق  ضیرم و  باصن  زا  یتمـسق  رگا  اماو  دوش 

يارب یناویح  دـیآ  یم  تسدـب  هک  یتبـسن  هب  هدومن و  رارقرب  بسانت  اهـضیرم  اهملاس و  نیب  تسین  مزال  دـهدب و  تاکز  ناونعب  ار  لاـحلا 
و دنک ، ) باختنا  اهـضیرم  زا  رگید  مودکی  اهملاس و  زا  مودکی  تسا  مود  کی  اهـضیرم  هب  اهملاس  تبـسن  رگا  الثم   ) دنک باختنا  تاکز 

ارنآ شدوخ  کلام  هک  دـنچره  دریگب  تاـکز  ناونعب  ار  هتـشذگن  شندـیئاز  زا  زور  هدزناـپ  زونه  هک  ار  از  هزاـت  دنفـسوگ  دـیابن  نینچمه 
تفج صوصخم  چوق  هدش و  يرادهگن  ندروخ  يارب  هک  راورپ  دنفـسوگ  زین  و  دنـشاب ،  از  هزات  شا  همه  باصن  هکنآ  رگم  دنک  باختنا 

هب باصن  زا  شندرمش  هک  دنچره  تسین  باصن  ءزج  يراورپ  نانچ  یچوق و  نینچ  هک  میئوگب  هکتسنآ  يوقا  هکلب  تفرگ  دیابن  ار  يریگ 
هتفرگ دـیاب  هکیتاکز  صقن   ) ناربج ناونعب  ای  رتش و  تاکز  دنفـسوگ و  تاکز  ناونعب  هکیدنفـسوگ  هلءاسم 2 -  تسا .  رتکیدزن  طاـیتحا 

دوش یم  هتفگ  نیوانع  نیا  هب  هچنآ  رگا  دشاب و  هدش  مود  لاس  لخاد  هتـشاد و  مامت  لاسکی  دیاب  دوش  یم  هتفرگ  باصن  بحاص  زا  دوش )
تاکز ناونعب  دوش  یم  هک  تسا  يزیچ  نیرتمک  میتفگ  هکیدح  نیا  دشاب و  هدش  موس  لاس  لخاد  مامت و  شلاس  ود  دیاب  دـشاب  رب  عون  زا 

هکنانچمه داد  رن  دنفسوگ  هدام  زا  ای  هدام و  دنفسوگ  رن  باصن  زا  دوش  یم  درادن  یتلاخد  تاکز  هلئـسم  رد  یگدام  رن و  اما  درک و  لوبق 
رتش هداوناـخ و  کـی  زا  شیمواـگ  واـگ و  هکناـنچمه  دنتـسه  سنج  کـی  ناویح  عون  ود  نیا  هکنیا  يارب  تسین  زب  دنفـسوگ و  نیب  یقرف 

رد الثم   ) دشاب هتـشاد  مه  زا  يادـج  یئاهاج  رد  قرفتم  یلاوما  کلام  رگا  هلءاسم 3 -  دنـسنج .  کی  یتاخب  و  یتمیق )  راوهار و   ) بارعا
تسین بجاو  وا  رب  دزادرپب و  تساوخ  شدوخ  هک  يا  همر  ره  زا  ار  همه  تاکز  دناوت  یم  دشاب ) هتشاد  ینادنفـسوگ  مه  زا  ود  عترم  دنچ 

دهدب و ار  نآ  لوپ  زور  تمیق  هب  دناوت  یم  هکلب  دزادرپب  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  تاکز  هکیلام  نامه  سنج  زا  باصن و  زا  ار  تاکز  امتح  هک 
مه هجو  زا  یلاخ  هکنیا  وگ  دوش  یم  لمءات  دروم  هلئـسم  هنرگو  دـشاب  رت  عفان  ءارقف  يارب  دـیاب  هتبلا  دزادرپب  لوپ  زا  ریغ  رگید  یلام  زا  اـی 

رایعم يرهش  نآ  تمیق  تسا و  تاکز  نداد  ماگنه  تمیق  تمیق  رد  رایعم  اما  دوش و  هتخادرپ  لامنآ  نیع  زا  هکتسنآ  رتهب  همه  زا  تسین و 
دهاوخ یم  لاح  هتـشگ  نآ  تاـکز  نماـض  فلکم  هدـش و  فلت  يوکز  لاـم  رگا  اـما  تسا و  دوجوم  رهـش  نآ  رد  يوکز  لاـم  هک  تسا 
تمیق نیرتشیب  تیاعر  دزادرپب و  ار  تسا  اجنآ  رد  العف  فلکم  هک  يرهـشرد  سنج  نآ  تمیق  ار و  فلت  زور  تمیق  دـیاب  ارهاـظ  دزادرپب 

 . تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  فلت  لحم  رد  تخادرپ  زور  ات  فلت  زور  زا 

هرقن الط و  تاکز  رد  مود  لصف 
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هرقن الط و  تاکز 

رانید تسیب  هب  الط  هکنیا  ینعی  باصن ،  لوا  تسا .  ربتعم  طرـش  دـنچ  هدـش  رکذ  قباس  رد  هک  يا  هماع  طئارـش  رب  هوـالع  هرقن  ـالط و  رد 
تـسا ترابع  رانید  هجیتن  رد  طاریق  هد  زا  تسا  ترابع  رانید  فصن  و  دوش ،  یم  نآ  تاکز  رانید  فصن  تروصنیا  رد  هک  دشاب  هدیـسر 

شتاکز تسا و  یفریـص  لاقثم  هدزناپ  رانید  تسیب  سپ  تسا  یفریـص  لاقثم  مراـهچ  هس  یعرـش و  لاـقثم  کـی  دوخ  هک  طاریق  تسیب  زا 
رانید راهچ  ات  رانید  تسیب  زا  رتشیب  رد  تسین و  یتاکز  رانید  تسیب  زا  رتمک  رد  اما  تسنآ و  متـشه  کـی  هفاـضا  هب  لاـقثم  مراـهچ  کـی 
رانید تسیب  تاکز  هک  روطناـمه  و   ) تسا طاریق  تسیب  راـنید  میتفگ  هک  روطناـمه  اریز  دراد  تاـکز  طاریق  ود  یفریـص  لاـقثم  هس  ینعی 

دعب و  تسا )  باصن  ملهچ  کی  ینعی  طاریق  ود  تسا  طاریق  داتـشه  هک  مه  رانید  راهچ  تاکز  دوب  باصن  ملهچ  کی  ینعی  رانید  فصن 
زا رتمک  هب  الط  رگا  باصن  زا  دعب  دهد و  یم  تاکز  طاریق  ود  رانید  راهچ  ره  يارب  دورب  الاب  هک  هزادنا  رهب  الط  راهچ  تسیب و  باصن  زا 

رانید تسیب  زا  رتمک  رد  هکنانچمه  دریگ  یمن  قلعت  نآ  هب  تاکز  الصا  هک  انعم  نیا  هب  هن  هتبلا  درادن  تاکز  دشاب  هدش  هفاضا  رانید  راهچ 
قباس و باصن  دوخ  دـننام  هدـش  دایز  لوا  باصن  زا  هچنآ  ینعی  هدـش  وفع  باصن  ود  نیباـم  تاـکز  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  تشادـن  الـصا 

تاکز طاریق  ود  دیـسر  هکنیمه  دـسرن  راهچ  تسیب و  هب  باصن  هک  مادام  تسا  باصن  ءادـبم  تسیب  ددـع  نیا  ربانب  تسا ،  قباس  فیلکت 
یباصن ءادبم  هک  تسا  تشه  تسیب و  ددـع  باصن  نیا  دـح  نیرخآ  تسا و  باصن  نیمه  ءادـبم  راهچ  تسیب و  ددـع  دوش و  یم  بجاو 

هک تسا  مهرد  تسیود  شلوا  باصن  دراد  باصن  ود  زین  نآ  هرقن ،  اما  و  نینچمه .  تسا و  رگید  طاریق  ود  نداد  فیلکت  قلعتم  رگید و 
مهرد کی  مهرد  لهچره  يارب  دوش  هفاضا  فلکم  مه  رد  هک  رادـقم  ره  لـهچ  ددـع  شمود  باـصن  تسا و  تاـکز  مهرد  جـنپ  نآ  رد 
مهرد و  تشذـگ .  الط  رد  هکیئانعم  نامهب  لـهچ  تسیود و  ددـع  زا  رتمک  هن  تسه و  یتاـکز  تسیود  زا  رتمک  رد  هن  دـهد  یم  تاـکز 

هک روطنامه  یعرش  لاقثم  کی  نوچ  و   ) نآ مجنپ  کی  هفاضا  هب  یعرش  لاقثم  فصن  زا  تسترابع  زین  نآ  هک  گناد  شـش  زا  تسترابع 
تـسا یعرـش  لاقثم  تفه  یمقر  هدره  و  طاریق ) هدراهچ  زا  دوش  یم  ترابع  نآ  مجنپ  کـیو  فصن  تسا  طاریق  تسیب  میتفگ  قباـس  رد 
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یلک هطباض  کی 

رد مهرد  تسیود  الط و  رد  رانید  تسیب  هب  ینعی  باصن  دـحب  ندیـسر  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  یلک  هطباض  هرقن  الط و  تاکز  تخادرپ  رد 
دوش رتشیب  یکدنا  روص  زا  یـضعب  رد  رگا  تسا و  هداد  ار  بجاو  دهدب  تاکز  ار  یکی  ددع  لهچ  ره  زا  رگادـح  نیا  زا  دازام  يارب  هرقن 

 . تسا هدش  وا  دیاع  هک  تسا  يرتشیب  ریخ  هدرک و  هک  تسا  یفاضا  یناسحا  هکلب  درادن  يررض 

هرقن الط و  تاکز  رد  مود  طرش 

هچ ناطلـس و  ریغ  ای  دشاب و  یناطلـس  هیحان  زا  هکـس  نآ  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب  هلماعم  هکـس  هب  كوکـسم  هرقن  الط و  هکتـسنآ  مود  طرش 
نآ شقن  هکنیا  هچ  دشاب و  هداتفا  جاور  زا  العف  هدوب و  جئار  هتـشذگ  راصعا  زا  يرـصع  رد  ای  دشاب و  جئار  هکـس  فلکم  رـصع  رد  هکنیا 
هب تاکز  هک  تسا  يا  هکس  نینچ  دشاب  هدش  شقن  نآ  رد  یتروص  لکش  ای  دشاب و  يا  هتشون  هکنیا  هچ  رفک  هکس  ای  دشاب و  مالسا  هکس 

هدوب شقن  یب  لصا  رد  هک  يا  هکس  اما  دشاب و ،  هدش  هدیئاس  نآ  شقن  مدرم  تسد  رد  دایز  سامت  رثا  رد  هک  دنچره  دریگ  یم  قلعت  نآ 
هکـس رگا  تسا و  نآ  تاکز  نداد  بجاو  طایتحا  تروصنیا  رد  هک  دشاب  جـئار  عضو  نامه  هب  هکنآ  رگم  دریگ  یمن  قلعت  نآ  هب  تاکز 
ریجنز الثم  نآ و  رد  فرصت  هکنیا  هچ  لاح  درادن  ةاکز  رگید  دنشاب ) هدرک  تسرد  الثم  دنبولگ  دنب و  تسد  نآاب  و   ) دنهد رارق  تنیز  ار 

زا دـعب  هک  یعـضو  اب  هکـس  نآ  اب  هلماعم  هکنیا  هچ  دـشاب و  هدرک  صقان  ای  دـشاب و  هدرک  رتشیب  ارنآ  تمیق  نآ  رد  ندز  هقلح  نتخادـنا و 
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 . دشابن هچ  دشاب و  نکمم  هتفرگ  دوخب  فرصت 

موس طرش 

صقان و لاس  نیب  رد  باصن  رگا  سپ  تسا  لاس  کی  یمامت  رد  باصن  نتشاد  تسا  ربتعم  هرقن  الط و  تاکز  بوجو  رد  هکیزیچ  نیموس 
یبلاق رد  دوش و  بوذ  باصن  ياه  هناد  ایو  ددرگ  لدـبم  رگید  یـسنج  اـی  شدوخ  سنج  زا  رگید  یئاـه  هناد  هب  هکـس  ياـه  هناد  نیع  اـی 

هک دـنچره  دوش  یمن  بجاو  تاکز  دـشاب  تاکز  نداد  زا  رارف  اهراک  نیا  همه  زا  باصن  بحاص  روظنم  هک  دـنچره  ددرگ  هتخیر  رگید 
لمع رگا  هلب  تسا ،  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  هکلب  بحتـسم و  تاـکز  نداد  هدوب  تاـکز  زا  رارف  شروظنم  هکیتروص  رد  ینعی  تروصنیا  رد 

رد هلءاسم 1 -  دوش .  یمن  طقاس  فیلکت  دشاب  هتفرگ  تروص  باصن  رمع  زا  لاسکی  نتشذگ  اب  تاکز  ندش  بجاو  زا  دعب  يرگ  هتخیر 
ای الط و  هکـس  روج  دـنچ  زا  شباصن  هکیـسک  ینعی  دـنوش ،  یم  باسح  مه  يور  کی  ره  ماسقا  باصن  دـح  هب  هرقن  الط و  لوپ  ندیـسر 

هکس هب  كوکسم  رگید  یضعب  يا و  هکس  هب  كوکسم  یـضعب  هک  دنچره  تسا  بجاو  وا  رب  تاکز  هدش  لیکـشت  هرقن  هکـس  روج  دنچ 
رگید یـضعب  زا  رتشیب  اهنآ  زا  یـضعب  هب  مدرم  تبغر  دـشاب و  فلتخم  باصن  ياـه  هکـس  تمیق  هک  مه  یـضرف  رد  هکلب  دـشاب  رگید  يا 
هرقن لوپ  هکلب  دنوش  یم  باسح  مه  اب  یناغفا  هیپور  و  هیکرت )   ) يدـیجم نارق  اب  ناریا  يا  هرقن  نارق  نیاربانب  تسا ،  بجاو  تاکز  دـشاب 

هنابلطواد کلام  هکیتروص  رد  تاکز  نداد  هب  تبـسن  اماو  دوش  یم  باسح  هداتفا  راـبتعا  زا  هک  يا  هرقن  لوپ  اـب  تسا  جـئار  زورما  هک  يا 
یسنج و ره  زا  هک  تسا  نآ  يوقا  دنک  نینچ  دهاوخن  رگا  هدناسر و  يرتشیب  ریخ  هدرک و  یناسحا  دهدب  تاکز  ناونعب  ار  رتبوغرم  سنج 
زا دش  هتخاس  ياه  مهرد  هلءاسم 2 -  دهدب .  تسپ  عون  زا  ار  فلتخم  عاونا  همه  تاکز  دناوت  یمن  هدب و  تاکز  شدوخ  تبـسن  هب  یعون 

باصن دحب  نآ  صلاخ  هکنآ  رگم  درادن ،  تاکز  دشابن  قداص  نآ  رب  تسپ  هرقن  دنچره  صلاخ  هرقن  مسا  هک  يوحن  هب  صلاخ  ریغ  هرقن 
هب تسین و  بجاو  تاکز  درادـن  نآ  فشک  يارب  مه  یقیرط  هن و  ای  تسه  باصن  ردـق  هب  نآ  صلاخ  هکنیا  رد  دراد  کش  رگا  دـسرب و 

رگا هلءاسم 3 -  تسنآ .  ندوبن  بجاو  يوقا  هک  دنچره  دنک  صخشم  ار  صلاخ  هرقن  نآ  لاثما  هیفصت و  هار  زا  هکتـسنآ  رتکیدزن  طایتحا 
رادـقم هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هکیتروص  رد  دـهدب  تاکز  ناونعب  ار  صلاخان  رانید  ای  مهرد  تسا  صلاخ  شا  هرقن  ای  ـالط و  هکیباـصن  زا 
رادقمنآ دیاب  درادن  یملع  نینچ  رگا  اما  درادن و  یبیع  تسه  هدـش  بجاو  وا  رب  شنداد  هک  يا  هزادـنا  نامهب  صلاخان  نآ  صلاخ  يالط 

کلام هفلکم  رگا  هلءاسم 4 -  تسه .  بجاو  رادقم  هب  اهنآ  صلاخ  دـنک  نیقی  هک  دـهدب  صلاخان  هکـس  ردـقنآ  الثم  دزادرپب  ار  دوبمک 
دنچره درادن  باب  نیا  رد  یفیلکت  هکتـسنآ  يوقا  دشاب  هتـشادن  هن  ای  تسه  صلاخان  يا  هکـس  اه  نآ  رد  هکنیا  زا  یعالطاو  دوشب  باصن 
رادـقم هب  فلکم  رگا  هلءاسم 5 -  دـنک  كاپ  دـشاب  صلاخان  تسا  نکمم  هک  یئاه  هکـس  زا  ار  دوخ  باصن  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 
هدهعب هن  تسا  وا  هدهعب  نآ  ةاکز  درذگب  لاسکی  ات  درادـب  هگن  دوخ  دزن  نانچمه  ارنآ  دریگب و  ضرق  یـسک  زا  هرقن  الط و  هکـس  باصن 

زا روظنم  هکیتروص  رد  دهدب  وا  دوخ  ار  تاکز  هک  دشاب  هدرک  طرش  هدنهد  ضرق  اب  هک  مه  یتروص  رد  یتح  هداد و  ضرق  يوب  هکیسک 
هنابلطواد هدنهد  ضرق  هک  دشاب  نیا  طرش  نیا  زا  روظنم  رگا  هکلب  تسین  ءافولا  مزال  دشاب  تاکز  ندادب  فلکم  وا  هک  دشاب  نیا  شطرش 

یمن طقاس  هدنریگ  ضرق  زا  تاکز  دنکن  ءافو  نآ  هب  هدنهد  ضرق  رگا  دوب و  دهاوخ  ءافولا  مزال  طرـش  نیا  دـهدب  ار  وا  رب  بجاو  تاکز 
 . دزادرپب ارنآ  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  دوش 

تالغ تاکز  رد  موس  لصف 

وج و مدـنگ و  زا : تسترابع  نآ  تسا و  بجاو  عون  راهچ  رد  اهنت  تاکز  اـه  هویم  عاونا  یتاـبن و  ياـه  هناد  ناـیم  زا  هک  میتفگ  قباـس  رد 
ار وج  يور  هتسوپ  ینعی  دراد  مدنگ  هفایق  نوچ  يا  هفایق  وج و  تعیبط  نوچ  یتعیبط  دنیوگ  یم  هکیروطب  هک  تلس  اما  شمشک و  امرخ و 

سلع دروم  رد  طایتحا  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  شنداد  هک  دنچره  تسین  بجاو  نآ  رد  تاکز  هجیتن  رد  تسین و  وج  هب  قحلم  درادـن 
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هک تابوبح  زا  یـضعب  رد  تاکز  نداد  هک  دـنچره  درادـن  تاکز  اـه  هویم  اـه و  هناد  ریاـس  اـما  دوشن و  مدـنگ  هب  نآ  ندرک  قحلم  و  ( 1)
باصن و زین  نآ  رد  ینعی  تسا  بجاو  تاکز  ماکحا  نامه  تسا  بحتـسم  هکیدراوم  رد  تاکز  ماکحا  تسا و  بحتـسم  تشذگ  شنایب 

 . تسا بجاو  تاکز  رادقم  نامه  هب  زین  نآ  تاکز  رادقم  تسا و  ربتعم  هریغ 

تسا بلطم  دنچ  تالغ  تاکز 

تسا ربتعم  طرشود  تالغ  تاکز  رد  هکنیا  لوا -  بلطم 

لطر هن  زا  تسترابع  عاص  عاص و  دصیس  دوش  یم  هک  عاص  تصـش  جنپ  ینعی  قس  جنپ و  هب  ینعی  باصن  دح  هب  نآ  ندیـسر  لوا :  طرش 
ردو تسا  لطر  مراهچ  کی  ود و  یقارع  فرعرد  دـم  دـمراهچ و  زا  تسترابع  عاص  نوچ  یندـم  لطر  هب  لطر  شـش  یقارع و  لـطر  هب 

یندـم لطر  هب  و  لطر ،  دـصتفه  رازه و  ود  زا  تسترابع  یقارع  لطر  هب  تـالغ  باـصن  هجیتن  رد  لـطر  مود  کـی  کـی و  یندـم  فرع 
یفریص لاقثم  تشه  تصش و  یعرش و  لاقثم  کی  دونای و  مهرد و  یس  دص و  یقارع  لطر  لطر و  دصتـشه  رازه و  زا  دوش  یم  ترابع 

زین هقح  بسح  هب  اماو  دـش ) فلتخم  یندـم  یقارع و  فرع  فالتخا  بسح  هب  میدـید  هک  لطر  بسح  هب  تـالغ  باـصن  دوب  نیا   ) تسا
تالغ باصن  یفریص  لاقثم  موس  کی  لاقثم و  هس  یس و  دصهن و  زا  تسترابع  نآ  هقح  ره  هک  فجن  هقح  بسح  رب  دوش ،  یم  فلتخم 

تـسترابع هقح  ره  هک  یلوبمالـسا  هقح  بسحرب  لاقثم و  موس  کیو  تشه  هاجنپ و  الا  هقح  مین  جنپ و  هنزو و  تشه  زا  دوش  یم  ترابع 
زا یضعب  رد  هک  یهاش  نم  بسح  رب  تسا و  لاقثم  جنپ  یس و  هقح و  هد  هنزو و  تفه  تسیب و  تالغ  باصن  لاقثم  داتـشه  تسیود و  زا 

لهچ و ودـص  زا  دوش  یم  ترابع  تـالغ  باـصن  یفریـص  لاـقثم  داتـشه  تسیود و  رازه و  زا  تسا  تراـبعو  تسا  لومعم  ناریا  یحاون 
تسا ترابع  تسا و  لوادتم  ناریا  یحاون  زا  رگید  یضعب  رد  زین  نآ  هک  يزیربت  نم  بسح  هب  یفریـص و  لاقثم  جنپ  لهچالا و  نم  راهچ 

ولیک بسح  رب  یفریص و  لاقثم  جنپ  لهچ و  الا  نم  تشه  داتشه و  تسیود و  زا  دوش  یم  ترابع  تالغ  باصن  لاقثم  لهچ  دصشش و  زا 
يرادقمب دنچره  دـشاب  رادـقم  نیا  زا  رتمک  تالغ  لصاح  رگا  نیاربانب  مارگ  ( 847207  ) زا دوش  یم  ترابع  ابیرقت  رـضاح  رـصع  رد  هک 

رد رایعم  هلءاسم 1 -  دوشیم .  بجاو  تاکز  دسرب  رتشیب  یکدنا  ای  رادقم  نیا  هب  تالغ  رگا  هکنانچمه  دوش ،  یمن  بجاو  تاکز  كدـنا 
تـسا تلاح  نیا  زا  لبق  فیلکت  قلعت  هظحل  هک  دـنچره  تسا  لصاح  هدـش  کشخ  لاـح  هن  اـی  هدیـسر  باـصن  دـحب  لـصاح  اـیآ  هکنیا 

نبرب لثم  یتح  تسین  بجاو  وا  رب  تاکز  دوش  یم  نآ  زا  رتمک  ندـش  کـشخ  اـب  هک  تسا  یطبر  قسو  جـنپ  ياراد  یـسک  رگا  نیارباـنب 
بجاو تاکز  یتقو  دـننک  تسرد  کشخ )  يامرخ   ) رمت نآ  زا  هک  تسا  مک  دوش و  یم  هدروخ  شا  هزاـت  هک  نآ  ریظن  و  اـمرخ ) یعون  )

 . ددرگ یمن  بجاو  نآ  رد  تاکز  دوش  یمن  هدیمان  رمت  افرع  نآ  کشخ  هک  مینک  ضرف  رگا  دـسرب و  باصن  هب  نآ  کشخ  هک  دوش  یم 
هک دشاب  هتـشاد  مه  زا  رود  يدابآ  دنچ  رد  وج  مدنگ و  نیمز  دنچ  ای  روگنا و  تخرد  دنچ  ایو  لخن  هلـصا  دـنچ  فلکم  رگا  هلءاسم 2 - 

اهیدابآ نآ  همه  لصاح  هکیتروص  رد  دـسر  یم  رترید  هام  ود  ای  هاـمکی  رگید  یـضعب  لـصاح  رتدوز و  ياـهیدابآ  نآ  زا  یـضعب  لـصاح 
دـشاب باصن  رادقم  هب  دیآ  یم  تسدب  هک  لصاح  نیلوا  رگا  نیاربانبو  دنک  باسح  مه  يور  ار  همه  دیاب  دوش  هدرمـش  لاس  کی  لصاح 

( دسرن هچ  دـسرب و  باصن  دـح  هب  هچ   ) دـهد یم  ار  شتاکز  دـمآ  تسد  هکیعقوم  هدـماین  تسد  زونه  هکیلـصاح  دـهد و  یم  ار  شتاکز 
تاکز هاگنآ  دسرب و  باصن  دح  هب  مه  يور  دیآ و  تسد  هب  يدعب  ياهلصاح  ات  دنام  یم  رظتنم  دسرن  باصن  دح  هب  لصاح  نیلوا  رگاو 

هک دنچره  دنک  یم  لوا  راب  همیمـض  ار  مود  راب  دهد  یم  هویم  هرابود  لاس  رد  فلکم  روگنا  تخرد  لخن و  رگا  دزادرپ و  یم  ار  عومجم 
دشاب و هدش  کلام  تعارز  هب  تسین )  روگنا  امرخ و  و   ) تسا عورزم  رگا  ار  باصن  هکنیا  مود -  طرش   . ) تسین لاکشا  زا  یلاخ  هلئـسم 
تعارز و وا  کلم  رد  تخرد و  نودـب  هچ  شتخرد و  اب  هچ  لاح  دـشاب  هدـش  لقتنم  يوب  روگنا  امرخ و  تعارز و  تاکز  قلعت  زا  لبق  ای 
وا کلم  رد  هکیتروص  رد  تسا و  تاکز  بوجو  يوقا  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  هدیـسر  تاکز  قلعت  دـح  هب  هدرک و  دـشر  روگنا  امرخ و 
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هجوتم تاـکز  فیلکت  هک  يا  هظحل  هک  تسا  نیا  رخءاـتم  ءاـهقف  نیب  رد  روهـشم  هلءاسم 3 -  تسنآ .  نداد  طایتحا  دـشاب  هدرکن  دـشر 
روگناو ددرگ  یم  خرس  ای  درز و  امرخ  دوش و  یم  هتـسب  دوخ  لبنـس  رد  فالغرد و  وج  مدنگ و  هک  تسا  يا  هظحل  نآ  دوش  یم  فلکم 

ینعی دـشاب  قداص  تعارز  رب  وجو  مدـنگ  ناونع  افرع  هک  تسا  یماگنه  نآ  فیلکت  قلعت  هظحل  هک  تسا  نیا  يوقا  یلو  ددـنب  یم  هروغ 
هکیرایعم ینعی   ) رایعم ود  نیا  زا  کی  ره  هک  دوشن  كرت  طاـیتحا  نیا  روگناو  اـمرخ  ردو  تسا  وج  نیا  تسا و  مدـنگ  نیا  دـیوگب  فرع 

ندادو تاکز  ندرک  ادج  بوجو  تقو  هلءاسم 4 -  دزادرپب .  ار  تاکز  دش  ققحم  رتدوز  میدرک )  نایب  ام  هکیرایعم  دنداد و  تسد  ءاهقف 
تسا يا  هظحل  نآ  نیا  تسا  هشوخ  زا  نآ  عطق  ماگنه  شمـشک  امرخ و  رد  دزاس و  یم  ادج  هاک  زا  ارنآ  هک  تسا  یماگنه  تالغ  رد  نآ 

فلکم زا  ار  تاـکز  هظحل  نیمه  رد  تسا  زئاـج  تاوکز  يروآ  عمج  لـماع  يارب  دوش و  یم  نماـض  دزادـنیب  ریخءاـت  ار  تاـکز  رگا  هک 
رد تسین و  بجاو  وا  هتـساوخ  لوبق  دنک  هبلاطم  هظحل  نیا  زا  لبق  لماع  رگا  اماو  تسا  بجاو  فلکم  رب  وا  هتـساوخ  لوبق  دـنک و  هبلاطم 

ثعاب لاحنیا  رد  تاکز  جارخا  رگا  هکتـسنآ  يوقا  هکلب  تسه  لاکـشا  هن  ای  دـنک  نوریب  ار  تاکز  لاـح  نیمه  رد  تسا  زئاـج  اـیآ  هکنیا 
کلام رگا  هلءاسم 5 -  دنتفگ .  رخءاتم  اهقف  هک  مینادب  يا  هظحل  نامه  ار  تاکز  قلعت  تقو  ام  هک  دنچره  تسین  زئاج  دوش  یم  نآ  داسف 

دناوت یم  دنیچب  تسا  بطر  هکیلاح  رد  ار  امرخ  ندش و  نیریش  زا  دعب  ای  تسا و  هروغ  هکیلاح  رد  ندش  نیریش  زا  لبق  ار  روگنا  دهاوخب 
ای اهنآ و  نیع  زا  ار  تاکز  طایتحاربانب  تسا  بجاو  دسر  یم  باصن  دح  هب  اه  نآ  هدیکشخ  هک  دراد  نیقی  هک  یضرف  رد  تسه  هکیزیچ 
رب لصاح  هکیلاح  رد  ار  تاکز  تسا  زئاـج  کـلام  يارب  هلءاـسم 6 -  تسنآ .  ندومن  بجاو  يوقا  هک  دـنچره  دزادرپب  ار  تاـکز  تمیق 
 . دـشاب هدیـسر  تاکز  قلعت  دـح  هب  لصاح  هکیطرـشب  هتبلا  دزادرپب  ارنآ  تمیق  ای  لـصاح و  دوخ  زا  هدـشن  کـشخ  زونه  تسا و  تخرد 
نآ تاکز  دوش  کلام  رگید ) هار  زا  ای  ثرا  هلماعم و  اب   ) ار نآ  دریگ  قلعت  روگنا  ای  لـخن و  اـی  تعارز  هب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلءاسم 7 - 
وا تالغب  قلعتم  تاکز  یتقو  نیاربانب  تسا و  يوقاربانب  دـنک  یم  ومن  وا  کلم  رد  ادـعب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اما  تسا و  بجاو  طاـیتحا  هب 

تاکز قلعت  زا  دعب  ار  هدربمان  تالغ  هکیتروص  فالخب  دهدب  ارنآ  تاکز  تسا  بجاو  دشاب  ققحم  زین  طئارـش  رئاس  هک  یتروص  رد  دـش 
درز ینعی  تاکز  قلعت  لاح  رد  هدـش و  لقتنم  فلکم  هب  وا  زا  کلم  هک  تسا  یـسک  هدـهعب  تاکز  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  هدـش  کلام 
الثم ارنآ  شتالغ  تاکز  نداد  زا  لبق  صخـش  نامه  رگا  تسا و  هدوب  کـلام  مدـنگ  هناد  ندـش  تفـس  وم و  نتـسب  هروغ  اـمرخ و  ندـش 

ار رادقمنآ  ياهب  درک  هزاجا  ار  هلماعم  رگا  دوب  دهاوخ  مکاح  هزاجا  هب  جاتحم  یلوضف و  تاکز  رادـقم  هب  تبـسن  هلماعم  دـناسرب  شورفب 
زا ارنآ  هداد  زین  هدنـشورفب  ار  غلبم  نامه  لداعم  نوچ  تسا و  عرـش  مکاـح  تاـکز  رادـقم  هدنـشورف  تقیقح  رد  نوچ  دـهد  یم  مکاـحب 
رد اهنیا  همه  دریگب  هدنـشورف  زا  ارنآ  تمیق  دـهدب و  مکاح  هب  ار  تاکز  رادـقم  دـیاب  درک  در  ار  هلماعم  مکاح  رگا  دریگ و  یم  هدنـشورف 

ار نآ  لامتحا  ای  هداد و  هک  دـنک  زارحا  رگا  اماو  هدادـن  ار  تاکز  یلبق  کلام  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  یلعف  کـلام  هک  تسا  یـضرف 
داد تروص  ار  هلماعم  هکیزورنآ  دـنک  کش  سپـس  دـشورفب و  ار  اـمرخ  تعارز و  کـلام  رگا  هلءاسم 8 -  درادـن .  یفیلکت  رگید  دـهدب 

قلعت خیرات  هکنآ  رگم  تسین  وا  هدهعرب  يزیچ  دشاب ،  يرتشم  هدهعب  ات  دوب  هتفرگن  ای  دشاب و  وا  هدـهعب  ات  دوب  هتفرگ  قلعت  تالغب  تاکز 
کـش نیا  رگا  اما  دزادرپب و  ار  تاکز  تسا  بجاو  وا  رب  يوقاربانب  تروصنیا  رد  هک  دشاب  هدرب  دای  زا  ار  هلماعم  خیرات  دنادب و  ار  تاکز 

دیاب هتفرگن )  قلعت  تاـکز  زونه  هدرک  یم  لاـیخ  نوج   ) هدادـن ار  تاـکز  هدنـشورف  هک  دراد  نیقی  هکیتروص  رد  دـشاب  هتـشاد  يرتشم  ار 
تعارز رومن  هلماعم  زا  لبق  دهد  لامتحا  هک  یـضرف  رد  بوجو  نیا  دنادن و  ای  دنادب  ار  قلعت  هلماعم و  خیرات  هچ  دهدب  ار  تاکز  شدوخ 

هدش مامت  ومن  وا  کلم  رد  هلماعم و  زا  دعب  دنک  نیقی  هک  یضرف  رد  تسا و  هدوب  طایتحاربانب  دوب  هدیـسر  لامک  دحب  هدنـشورف  کلم  رد 
لاح درادن  یلبق  کلام  ندادن  هب  عطق  رگا  اما  و  دشاب ،  اراد  ار  طئارـش  ریاس  دسرب و  باصن  دـحب  هکیتروص  رد  هتبلا  تسا  تاکز  بوجو 

دـشاب هداد  دهد  یم  لامتحا  ای  دراد و  وا  ندادب  قلعت  خیرات  هچ  تسین  وا  رب  يزیچ  دـشاب  هداد  دـهد  یم  لامتحا  ای  دراد و  وا  ندادـب  عطق 
کش دناد و  یم  ار  هلماعم  خیرات  هک  مه  یـضرف  رد  یتح  دنادن  هچ  دنادب و  ار  هلماعم  خیرات  تاکز و  قلعت  خیرات  هچ  تسین  وا  رب  يزیچ 
قلعت وا  لام  هب  تاکز  هک  نآ  زا  دعب  باصن  کلام  رگا  هلءاسم 9 - تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  ریخا  ضرف  رد  تاکز  قلعت  هکنیا  رد  دراد 
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زا وا  تاکز  دورب  ایند  زا  تاکز  نداد  زا  لبق  هتفرگ و  تاکز  قلعتم  هکیلامنآ  نیع  زا  وا  تاکز  دورب  ایند  زا  تاکز  نداد  زا  لـبق  هتفرگ و 
هدوبن رـصقم  نآ  ندش  فلت  رد  وا  هدـنامن و  یقاب  رگا  اما  و  دوش ،  یم  هداد  دـشاب  هدـنامیقاب  رگا  هتبلا  تسا  تاکز  قلعتم  هکیلام  نآ  نیع 
دنناوت یم  وا  هثرو  تسا  یقاب  یلامنآ  نیع  هک  لوا  ضرف  رد  هلب  دوش  یم  هداد  وا  كرت  ام  لـصا  زا  هدوب  رـصقم  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ 
تاکز نداد  فیلکت  دورب  ایند  زا  شتالغب  تاکز  قلعت  زا  لـبق  کـلام  رگا  و  دـنهدب .  تاـکز  ار  نآ  تمیق  هتـشادرب  دوخ  ار  لاـمنآ  نیع 

رد فیلکت  نیا  دـشاب و  اراد  زین  ار  طئارـش  ریاس  دـسرب و  باصن  دـحب  شتالغ  نآ  زا  شثرـالا  مهـس  هکیثراو  هتبلا  دوش  یم  لـقتنم  هثروب 
لبق کلام  هکیئاج  رد  تسا و  طایتحاربانب  دریمب  کلام  تاکز  قلعت  زا  لبق  دـشاب و  هدرک  ار  شومن  مامت  کلام  کلم  رد  تالغ  هکیئاج 

لتخم رگید  طئارش  زا  یـضعب  ای  دسرن و  باصن  دحب  هثرو  زا  کیچیه  مهـس  رگا  نیاربانب  تسا و  يوقا  دشاب  هدرم  تالغ  ومن  تیمامت  زا 
زا یـضعب  رد  نآ  زا  دـعب  ای  هتفر و  ایند  زا  تاکز  قلعت  زا  لـبق  کـلام  دوشن  مولعم  رگاو  تسین  بجاو  کـیچیه  رب  تاـکز  نداد  دـشاب ، 

یثراو نآ  اما  و  دهدب ،  ار  تاکز  دیاب  دسر  یم  باصن  دح  هب  شمهـس  هک  یثراو  نآ  طایتحاربانب ،  ضورف  یـضعب  رد  يوقاربانب و  روص 
توم خیرات  رد  دنادب و  ار  تاکز  قلعت  خیرات  هک  یـضرف  رد  رگم  تسین  بجاو  وا  رب  تاکز  نداد  دسر  یمن  باصن  دح  هب  شمهـس  هک 
دریمب روگنا  تخرد  لخن و  کلام  ای  عراز و  رگا  هلءاسم 10 -  دهدب .  ار  تاکز  دیاب  زین  وا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  کش  کلام 
تاکز تشذگ  لبق  هلئسم  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  تسا  بجاو  هثرو  رب  هدوب  تاکز  بوجو  قلعت  زا  دعب  شگرم  رگا  دشاب ،  راد  ضرق  و 

بلط تبـسن  هب  ار  تیم  لام  دنناوت  یمن  ناراکبلط  دشاب ،  دوجوم  يوکز  لام  نیع  دشاب و  شلاوما  همه  ربارب  وا  ضرق  رگا  یتح  دنهدبار 
هدرک فلت  ارنآ  هکنیا  لثم  دشاب ،  هتفرگ  قلعت  وا  همذ  هب  کلام  تایح  لاح  رد  تاکز  هکنآ  رگم  دننک ،  میقتسم  تاکز  نیقحتسم  اب  دوخ 

نیقحتـسم ناراکبلط و  نیب  رد  تیم  لاوما  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  هدـش  فلت  يو  یهاـتوک  رثا  رد  هدومن و  یهاـتوک  نآ  ظـفح  رد  اـی  و 
تیم ضرق  هدوب و  هویم  هناد  روهظ  زا  لبق  هچنانچ  دشاب  هدش  عقاو  بوجو  قلعت  زا  لبق  شگرم  کلام  رگاو  دوش  میسقت  تبـسن  هب  تاکز 
ضرق دیاب  هک  دراد  ار  تیم  لام  مکح  وا  لاوما  ریاس  دـننام  يوقاربانب  لخن  تعارز و  هکلب  دـنهدب  تاکز  تسین  بجاو  رتشیب  وا  لاوما  زا 

و تسا )  وا  ياهیراکهدـباب  لداعم  ضرف  قبط  هک   ) تیم لاـم  لـصا  تشگ  رادومن  تخرد  ار  تیم  لاوما  اـهنت  رگا  دزادرپب و  نآ  زا  ار  وا 
هک انعم  نیا  هب  دنکیرـش  نآ  رد  عاشم  روطب  ناراکبلطو  هثرو  هجیتن  رد  تسا و  تیم  لام  مکحب  نید  رادـقم  هب  هدـش  رادومن  هک  یتآ  اـمن 
اه نآ  دننک و  یم  عیزوت  تآامن  لام و  لصا  رب  ار  اهیراکهدب  هکلب  دریگب ،  رارق  تاکز  قلعتم  تآامن  ات  دـنهد  یمن  نانآ  هب  ار  لام  لصا 
زا اه  نآ  همه  کت  کت  ای  هثرو و  زا  یکی  ثرالا  مهـس  رگا  دـننک  یم  میـسقت  هثرو  نیب  رد  ار  دازام  تقو  نآ  دـنزادرپ  یم  عون  ره  زا  ار 
زا دوش  یم  فشک  دـش  فلت  هکرت  نایعا  زا  ضعب  کلام  توم  زا  دـعب  رگا  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  تاکز  دیـسر  باـصن  دـح  هب  ءاـمن ، 

هدوـبن تیم  لاـم  مکح  هب  هدـش  فـلت  نیع  هک  دوـش  یم  موـلعم  دـنهدب و  نآ  زا  دـیاب  ار  تیم  يراکهدـب  هک  هدوـبن  یناـیعا  نآ  زا  هکنیا 
زین رگید  هیـضرف  لاح  اجنیا  زا  هدوبن ،  وا  لام  فلات  نآ  هدوب و  هدـنامیقاب  نایعا  نامه  تیم  لام  عقاو  رد  میمهف  یم  هکنیا  مالک  هصـالخ  ؛

ضرف نیا  رد  هلب  دـشاب ،  هداد  خر  بوجو  قلعت  زا  لبق  لـصاح و  ندـش  رادومن  زا  دـعب  کـلام  توم  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور 
ره هب  ار  نآ  اـی  دـنزادرپب و  ار  ناراـکبلط  یهدـب  مه  دـنهدب و  ار  تاـکز  مه  هکنیا  هب  طاـیتحا  هدوب ،  روهظ  زا  لـبق  توم  رگا  اـصوصخم 

هدروآرد دوخ  تنامضب  ارنآ  ای  دندوب و  هداد  ار  تیم  ياهضرق  بوجو  قلعت  زا  لبق  هثرو  رگا  و  تسا ،  بجاو  دننک  یضار  هدش  هکیروط 
 - هلءاسم 11 دزادرپب .  طئارـش  ریاس  عامتجا  اب  ار  تاکز  دسر  یم  باصن  دح  هب  لصاح  زا  شثرالا  مهـس  هک  نانآ  زا  کی  ره  دیاب  دندوب 
ود نآ  زا  کی  ره  تسا  كرتشم  رگراک  کلام و  نیب  لصاح  هک  اجنآ  زا  دوش ،  عقاو  حیحـص  هک  یطرـشب  تاقاسم  هعرازم و  هلماـعم  رد 
یم هراجا  عراز  هب  کلام  هک  ینیمز  فالخب  دزادرپب  ار  تاکز  دیاب  دشاب  اراد  زین  ار  فیلکت  ریاس  دسرب و  باصن  دـح  هب  شا  هیمهـس  هک 

هک دنچره  تسین  شا  هدهع  رب  يزیچ  کلام  اما  تسا و  رجءاتـسم  هدهعب  اهنت  تاکز  دـشاب  عمج  طئارـش  هچنانچ  تروصنیا  رد  هک  دـهد 
دـساف روـطب  نآ  دادرارق  هچناـنچ  رگا  هعرازم  رد  هلءاسم 12 -  دـشاب .  هدوب  تسا  يوکز  یـسنج  هک  وج  مدـنگ و  نامه  زا  هراـجالا  لاـم 

رد اماو  دوش  یم  ءانثتـسا  نیمز  لصاح  زا  هک  تسا  هن  ؤم  ءزج  رگراک  نیمز و  هراجا  تسا و  رذب  بحاص  هدهعب  تاکز  دشاب  هدـش  ماجنا 
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 ( هدش نیعم  ترجا  هن  تسا  لثملا  ةرجا  هلماعم  داسف  ضرف  اب  هک   ) ار لماع  ترجا  وا  تسا و  هشیر  بحاص  هدهعب  تاکز  هدـساف  تاقاسم 
مه يور  ار  همه  دشاب  هتشاد  نآ  ریغ  راطنق و  يواتسخ و  يدهاز و  لیبق  زا  امرخ  عون  دنچ  رگا  هلءاسم 13 -  دنک .  یم  باسح  هنوم  ءزج 

عاونا نآ  همه  زا  تبـسن  هب  ار  تاکز  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دهد ،  یم  ار  شتاکز  دیـسر  باصن  دح  هب  رگا  دنک  یم  باسح 
نداد اماو  دشاب  رتبوخ  عون  زا  مه  باصن  زا  يرادقم  هک  دنچره  تساهنآ ،  زا  بوخ  عون  کی  تخادرپ  تیافک  يوقا  هک  دنچره  دهدب ، 
رادقم نیعت   - ) هلءاسم 14 دـیآ .  یم  زین  روگنا  عاونا  تاکز  رد  انیع  هلئـسم  نیا  تسین و  زئاـج  طاـیتحاربانب  عاونا  همه  يارب  تسپ  عون  زا 

اب ار  تاکز  رادـقم  دـنناوت  یم  مکاح  فرط  زا  رومءام  ای  مکاح و  کلام و  دوش ) ماـجنا  ناـپق  وزارت و  هلیـسوب  اـمتح  تسین  مزـال  تاـکز 
دننام تاکز  باب  رد  نیمخت  ارهاظ  دـننک و  لوبق  هربخ  لها  نییعت  اـب  ار  يرگید  هصح  نیفرط  زا  کـی  ره  هدومن  نیعم  هربخ  لـها  نیمخت 

نیا نآ  هدـیاف  ةدـحیلع و  ینالقع و  تسیا  هلماعم  نیمخت  اب  لبقت  نیا  دراد و  تلالد  نآ  رب  زین  تایاور  هک  تسا  هعرازم  باـب  رد  نیمخت 
رادقم نیا  هک  دریذپب  کلام  نم و  هاجنپ  هب  دوش  هدز  نیمخت  دوش  هداد  دیاب  تاکز  تباب  هک  یکی  هد  الثم  دوش  نیعم  عاشم  لام  هک  تسا 

یلو کلام و  نیب  هک  تسا  طرش  لمع  نیا  تحص  رد  و  دنک ،  لوبق  نم  هاجنپ  دصراهچ و  هب  ار  کلام  مهـس  مکاح  ای  دهدب و  ار  لام  زا 
یئاهنت هب  شدوخ  کلام  هکنیا  هن  دریذـپب  تروص  دتـسرف  یم  نیمخت  تهج  وا  هکیرومءاـم  اـی  تسا و  نیملـسم  مکاـح  هک  نیملـسم  رما 

رگا هلب  دنک ،  فرـصت  دهاوخب  روج  ره  دوخ  عرز  لصاح  هیقب  رد  دناوت  یمن  وا  هتـشگن و  نیعم  عاشم  تاکز  دنک  نینچ  هک  دنزب  نیمخت 
رد دناوت  یم  کلام  تقونآ  دننک ،  لوبق  يرادـقم  هب  ار  يرگید  مهـس  نیفرط  زا  کی  ره  الثمو  دریگ  ماجنا  وا  رومءام  ای  یلو و  روضح  اب 

نیمخت لمع  رد  درادن و  ندز  عمج  اعبط  هتـشادرب و  دوخ  يارب  هچنآ  ندرک  تشاددای  هب  یجایتحا  رگید  دنک  فرـصت  دوخ  هاوخلدب  هیقب 
نیا هدرک و  لبقت  کلام  زین  وا و  رومءام  ای  مکاح  هکنیارب  دنک  تلالد  هک  تسا  یظفل  ره  زا  ترابع  نآ  هغیص  تسا و  طرش  هغیـص  ءارجا 
نیا دـیایب  شیپ  یناملاظ  ملظ  هلیـسو  هب  ای  ینامـسآ و  یفلت  نیفرط  زا  یکی  لبقت  نیمخت و  ماجنا  زا  دـعب  رگا  ارهاـظ  هتفریذـپ و  ار  هلماـعم 

يرادقم ای  ار و  تاکز  مه  ار و  کلام  مهـس  مه  دربب ،  نیب  زا  ار  لام  همه  ینعی  دـشاب  ریگارف  فلت  هک  نآ  رگم  تسا  لبقتم  هدـهعب  فلت 
دوش مولعم  هکیتروص  رد  دنک و  در  مکاحب  ار  لام  هدنامیقاب  تسا  بجاو  دشاب  کلام  لبقتم  رگا  هک  دربب  نیب  زا  ار  هدش  لبقت  لام  زا  مه 

وا هدـهعب  يزیچ  تسا و  کـلام  دوخ  نآ  زا  هدز  نیمخت  ربـخ  لـها  هک  هدوب  يرادـقم  زا  رتـشیب  تسه  لـبقتم  کـلام  تسد  رد  هک  هچنآ 
نیعم تقو  تسا و  هتفر  وا  هسیک  زا  زین  صقان  رادقم  هدـش  نیمخت  هک  تسا  يرادـقم  زا  رتمک  وا  مهـس  دوش  مولعم  رگا  هکنانچمه  تسین 

 . تسا تاکز  قلعت  زا  دعب  هدز  نیمخت 

مود بلطم 

رب جارخ  هک  تسا  یتـقو  نیا  هتبلا  دوش  یم  بجاو  دریگ  یم  ادـقن  جارخ  ناونعب  هچنآ  و  همـساقم )   ) ناطلـس مهـس  جارخا  زا  دـعب  تاـکز 
تشک قلطم  زا  ار  تایلام  رگا  اما  دریگب و  شمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و   ) يوکز لام  صوصخ  زاو  دشاب  يوکز  سنج  باسح  هب  نیمز 

هچنآ زا  رتدایز  يزیچ  تلود  تیرومءام  رگا  دوش و  یم  انثتسا  دوش  یم  مدنگ  نیمز  مهـس  الثم  هک  تایلام  زا  رادقم  نآ  دریگ  یم  عرز  و 
کلام و ینعی  همه  باسحب  دراو و  همه  رب  ملظ  هتفرگ  هناگراهچ  تـالغ  دوخ  زا  هکیتروص  رد  دناتـسب ،  روز  ملظب و  هدرک  نیعم  ناـطلس 
زا دعب  تاکز  هک  دراد  ار  تایلام  دوخ  مکح  زین  دئاز  رادقم  نآ  هصالخ  تسین و  نماض  ار  ءارقف  مهس  کلام  دوش و  یم  تاکز  قحتـسم 

رادقم نآ  ملاظ  رومءام  رگا  اما  تاکز و  قحتسم  هسیک  زا  همه  تسا و  کلام  هسیک  زا  همه  نآ  تخادرپ  دوش و  یم  باسح  نآ  تخادرپ 
باسح ءارقف  باسحب  دئاز  رادقم  نآ  کلام  هک  تسا  نآ  طایتحا  اجنیا  رد  دریگب ،  دقن  لوپ  الثم  ؛ دریگب هناگراهچ  تالغ  ریغ  زا  ار  دـئاز 

ای هدوب  عراز  صخشب  تبسن  وا  ینمـشد  رطاخب  ملاظ  ملظ  هکیتروص  رد  اصوصخم  دیامن ) لمحت  ییاهنت  هب  شدوخ  ار  ررـض  نیا  و   ) دنکن
ملظ و تایلام و  ناطلس و  مهس  میتفگ  هکنیا  هتبلا  تسین .  توق  زا  یلاخ  زاوج  مدع  تروصنیا  رد  هکلب  دشاب  هتـشاد  یـصخش  ضرغ  وا  اب 

لـصا رابتعا  هب  تبـسن  ددرگ  یم  دراو  ناشمهـس  هب  تبـسن  ءارقفب  مه  شمهـس و  هب  تبـسن  کلام  هب  مه  دوش  یم  باسح  طسو  زا  ملاـظ 
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کی و هد  مید  تعارز  رد  هک  نآ ،  تاکز  سپـس  دوش و  یم  تخادرپ  تالغ  لصا  زا  ملق  دنچ  نیا  لوا  هک  دوب  نیا  روظنم  دوب و  تاکز 
همـساقم و تباب  زا  دـنریگ  یم  نیمز  تباب  هچنآ  رگا  باصن  راـبتعا  هب  تبـسن  اـما  و  دوش ،  یم  جارخا  تسا  کـی  تسیب  یبآ  تعارز  رد 

باصن دحب  عراز  مهـس  نآ  تخادرپ  زا  دعب  رگا  ینعی  درک  باسح  نآ  نداد  زا  دعب  ار  باصن  دیاب  لاکـشا  نودب  دـشاب  یتیعر )  بابرا  )
هتشادن همساقم  ناونع  دریگ  یم  هچنآ  رگا  اما  دسرب و  باصن  دح  هب  مه  يور  ناطلـس  عراز و  مهـس  عومجم  هکنیا  هن  دراد  تاکز  دیـسر 

ارهاظ هلءاسم 1 -  دـننک .  تیاعر  نآ  تخادرپ  زا  لبق  ار  باصن  هک  تسا  نآ  يوقا  هکلب  طایتحا  دوش و  یم  لاکـشا  لـحم  هلئـسم  دـشاب 
هکلب درادن  دنریگ ،  یم  نیملـسم  رب  تیالو  تفالخ و  نیغورد  یعدم  فلاخم و  ناطلـس  هک  هچنآ  هب  یـصاصتخا  تایلام )   ) جارخ مکح 

جاب و هک  يرگ  هطلس  ره  لماش  هک  تسین  دیعب  هکلب  دوش  یم  زین  دنرادن  تیالو  تفالخ و  ياعدا  هک  هعیـش  نیطالـس  لماش  جارخ  مکح 
جارخ مکح  ایآ  دوش و  یم  لیکـشت  راصعا  نیا  رد  هکیئاهتموکح  زا  یـضعب  دننام  دشابن  ناطلـس  هک  دـنچره  دوشب ،  زین  دریگ  یم  جارخ 
هدوب تاوم  هکیئاهنیمزرس  ای  هتشگ و  قحلم  مالسا  نیمزرـس  هب  هدش و  حتف  گنج  نودب  هکیئاهنیمز  ینعی   ) یجارخ ياهنیمزرـس  ریغ  لماش 
توق زا  یلاخ  شندـش  لماش  هن ؟  ای  دوش  یم  زین  دریگ ) یم  جارخ  اهنآ  نابحاص  زا  راـبج  يدـنمتردق  هدـش و  کـلام  کـلم  ءاـیحا  اـب  و 

هکیئاهنآ هچ  هدوب و  تاکز  قلعت  زا  لبق  هکیئاهنآ  هچ  هدرک ،  دوخ  هلغ  يارب  کـلام  هکیجراـخم  هک  تسا  نیا  يوقا  هلءاسم 2 -  تسین . 
 ، دنریگب رظن  رد  ار  باصن  لوا  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  طایتحاربانب  و  دوش ،  یم  هتـشادرب  غابو  نیمز  لصاح  ار  هدوب  تاکز  قلعت  زا  دعب 

تـسه هکیزیچ  دریگ و  یم  قلعت  هلغ  نآ  هب  تاکز  دـشاب  عمج  زین  طئارـش  ریاس  دـسرب و  باـصن  دـح  هب  لـصاح  هلغ  لـک  هکیتروص  رد 
رگا و  كدـنا ،  هچ  دـشاب و  دایز  هیقب  هکنیا  هچ  دـنهد  یم  ار  هیقب  تاـکز  دـنراد و  یمرب  لـک  زا  هدـش  نآ  صوصخ  يارب  هک  یجراـخم 
نیا صوصخ  يارب  کلام  هک  تسا  یجراخم  نآ  همه  جراخم  زا  روظنم  تسین  کلام  هدـهعب  یتاکز  رگید  دریگب  ارف  ار  هلغ  همه  جراخم 

هدرک و تسا  هلغ  ومن  رد  رث  ؤم  هکیئاهزیچ  ریاس  نیمز و  هراجا  یـشاپمس و  دوک و  بآ و  يارب  هکیئاـهلوپ  نآ  هچ  هدرک ،  هویم  نیا  هلغ و 
رگورد و دزم و  لیبق  زا  هکیجراخم  هچ  هدومن و  هلغ  ظفح  يارب  نآ  لاثما  رایبآ و  هدننک و  مخـش  نابغاب و  ترجا  لیبق  زا  هکیجراخم  هچ 

مه ار  نیمز  بحاـصب  هراـجا  نداد  ياـنب  هدوب و  یبصغ  نیمز  رگا  یتـح  تسا  هدرک  لـصاح  يروآ  عمج  يارب  نآ  لاـثما  بوک و  نمرخ 
امرخ و تخرد  الـصا  و  هلغ ،  ندرک  کـشخ  يارب  هکیجراـخم  نینچمه  دوش و  یم  باـسح  جراـخم  ءزج  نیمز  هراـجا  کلذـعم  درادـن 

هکلب تعارز  نیا  صوصخ  هکیتروص  رد  هتبلا  هدرک  نآ  ثادـحا  يارب  هکیجراـخم  هکلب  تاـنق  رهن و  یبور  هیـال  و  نیمز ،  ندرک  راوـمه 
یلع دوش و  یم  ءانثتـسا  همه  دـشاب  هدوب  نآ  هب  جاـتحم  تعارز  نیا  صوـصخ  هیکتروـص  رد  هتبلا  هدرک ،  نآ  ثادـحا  يارب  هکیجراـخم 

ای دـشک و  یم  هـکیرهن  اـی  دـنک و  یم  رفح  نآ  رد  هـک  یهاـچ  لـثم  دـنک  یم  دوـخ  ناتــسوب  يارب  ناتــسوب  کـلام  هکیجراـخم  رهاـظلا 
زا يرگید  جراخم  دـشک و  یم  غاب  رود  هکیراوید  ای  دـنک و  یم  بصن  یـشک  بآ  يارب  هکیروتوم  بالود و  ای  دزاس و  یم  هکینامتخاس 

قلعت زا  لـبق  ار  هلغو  هویم  يرتشم  رگا  هلب  لوصحم .  ندروآ  تسدـب  جراـخم  هن  دوش  یم  هدرمـش  غاـب  ریمعت  جراـخم  اـفرع  هک  لـیبق  نیا 
اما دوش و  یم  باسح  هن  ؤم  ءزج  دـیامنب  هدـش ،  کلام  هراجا  هب  اـی  هدـیرخ و  هکیا  هویم  ظـفح  رطاـخب  ار  جراـخم  نیا  هدـیرخ و  تاـکز 
دوش یمن  باسح  هن  ؤم  ءزج  هدرک ،  کمک  ار  وا  دزم  نودـب  هک  یـسک  دزم  نینچمه  هدرک و  لمع  شدوخ  هکیتروص  رد  شدوخ  ترجا 

هب رتکیدزن  هکلب  درواـیب  باـسحب  تساـه  نآ  کـلام  شدوخ  هکیتروص  رد  ار  واـگ  نیمز و  ترجا  دـیابن  تعارز  جراـخم  رد  نینچمه  و 
هدرک و يرادـیرخ  يرایبآ  تعارز و  يارب  یتالآریاس  نهآواگ و  گـنلک و  لـیب  هدـیرخ و  هک  يراـک  واـگ  ياـهب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

نیا زا  هک  يرادقم  نآ  هلب  دنکن ،  باسح  لوصحم  نآ  هن  ؤم  ءزج  دـنام  یم  یقاب  لوصحم  هتـشادرب  زا  دـعب  اهنآ  نیع  هک  يرگید  زیچره 
هب رتکیدزن  نکل  دروآ ،  باسحب  تعارز  نیا  جراخم  ءزج  هدومن  دروآرب  دـناوت  یم  ار  هدـش  كالهتـسا  تعارز  نیا  صوصخ  رد  تـالآ 
رب تاکز  زا  کلم  رد  هدیرخ و  تاکز  قلعت  زا  لبق  هک  یتعارز  امرخ و  تمیق  دـناوت  یم  ایآ  هکنیا  رد  تسا و  يراک  نینچ  كرت  طایتحا 

لاکـشا دناوت  یمن  ای  دنک  باسح  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  تاکز  زا  کلم  رد  هدیرخ و  تاکز  قلعت  زا  لق  هک  ای  دـنک  باسح  هتفرگ  قلعت  نآ 
هب نآ  لاثما  هاـک  لـیبق  زا  نیمز  دـئاوع  ریاـس  يوکز و  لاـم  دوخ  نیب  دـیاب  تمیق  نآ  نکل  دوش  یم  باـسح  میئوگب  تسین  دـیعب  تسه . 
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رگا  ) رذـب صوصخ  رد  ارهاـظ  هلءاسم 3 -  دوش .  باـسح  جراـخم  ءزج  دریگ  یم  رارق  مدـنگ  ربارب  رد  هچ  نآ  ـالثم  دوش  طیـسقت  تبـسن 
هک دنک  باسح  ار  يزور  تمیق  دـیاب  دـنک ) ءانثتـسا  جراخم  ءزج  ار  نآ  تمیق  دـهاوخب  درادرب و  نیمز  لصاح  زا  ار  نآ  لداعم  دـهاوخن 

رگا اما  دشاب  هدیرخ  ارنآ  ای  ودشاب  هتـشاک  دوخ  لام  زا  ار  رذب  هکنیا  هچ  دنک  یم  باسح  هکیزور  رد  ار  نآ  لثم  تمیق  هن  هتـشاک  ار  رذـب 
کیرـش لوصحم  رد  دـنا  هتـشاد  رذـب  نآ  زا  هک  یمهـس  رادـقمب  ءارقف  هک  تسا  نیا  رهاظ  هدوب  هدادـن  ارنآ  تاکز  هتـشاک و  دوخ  لام  زا 

يوکز و لام  يارب  هدرک  هکیجراـخم  رگا  هلءاسم 4 -  دوش .  یم  باسح  جراخم  ءزج  هدوب  کلام  لام  هک  یمهـس  رادقم  دوب و  دـنهاوخ 
هکیتروص رد  هداد  هکیتاـیلام  رگا  نینچمه  دـنک و  یم  میـسقت  تبـسن  هب  تعارز  عون  ود  نآ  نیب  ار  جراـخم  نآ  هدوب ،  ودره  يوـکز  ریغ 

یم میسقت  غرز  تبسن  هب  دنا  هتسب  يوکز )  ریغ  يوکز و  زا  معا   ) دوش یم  نآ  رد  هک  یعرز  قلطم  ربارب  رد  دنا و  هتسب  نیمز  رب  ار  تایلام 
مهس هک  هچنآ  روطنیمه  دوش و  یم  میسقت  شدئاوع  ریاسو  اهنآ  هلغ  نیب  هدش  شمشک  امرخ و  ای  وج و  مدنگ و  تعارز  مهـس  هچنآ  دوش 

يوکز لام  يارب  رادقم  هچ  هداد  اهنیمز  همه  يارب  هک  یتایلام  زا  دوش  مولعم  ات  ددرگ  یم  میـسقت  هناد  هاک و  نیب  دوش  یم  يوکز  تعارز 
رتشیب ار  نآ  لصاح  ای  روراب و  ار  نیمز  لاس  دـنچ  يارب  هک  دـهد  ماجنا  یلمع  نیمز  رد  یعورزم  هنیزه  فرـص  اـب  رگا  هلءاسم 5 -  دوب . 

یم میـسقت  لاس  دنچ  نآ  نیب  هنیزه  هدرک  ار  راک  نیا  لاس  دنچ  رد  ندش  روراب  رطاخب  رگا  میئوگب  میهد و  لیـصفت  تسین  دیعب  دـنک  یم 
رگید و ياهلاس  يارب  نیمز  هک  دنچ  ره  دـیآ  یم  باسحب  رگا  دوش و  یم  باسح  هن  ؤم  ءزج  هدـش  هنیمز  نیا  لاسما  مهـس  هچ  نآ  دوش و 

دهاوخن يا  هن  ؤم  تهج  نیا  زا  درادرب  نیمز  نیا  يوکز  لـصاح  رگا  دـعب  ياـهلاس  هجیتن  رد  دـشاب ،  هدـش  روراـب  زین  رگید  ياـهلوصحم 
 . دنک یمن  شباسح  هن  ؤم  زج  هن ،  ای  تسا  هن  ؤم  ءزج  ما  هدرک  هک  یجرخ  نالف  ایآ  هک  دنک  کش  رگا  هلءاسم 6 -  تشگ . 

موس بلطم 

کلام هک  دـنچره  دـشاب  هتفرگ  رارق  يدور  بل  رد  هک  يروگنا  امرخ و  دـننام  ددرگ  بورـشم  دوخب  دوخ  دوشن و  يرایبآ  هک  يا  هلغ  ره 
دریگب و تبوطر  اجنآ  زا  هدرب  نیمز  قامعا  هب  ار  دوخ  ياه  هشیر  گر و  ینعی  دوش  بورـشم  مید  روطب  ای  دـشاب و  هدرک  رفح  ار  رهن  نآ 

بآ اب  هک  يا  هلغ  ره  تسا و  کی  هد  شتاکز  دـهدن  بآ  رهن  یتسد و  بآ  اب  ارنآ  کلام  هصـالخو  دـشاب  ناراـب  بآ  اـب  شیناگدـنز  اـی 
رگا تسا و  جـنپ )  يدـص   ) متـسیب کی  شتاکز  دوش  بورـشم  نآ  لاثما  پمپ و  روتومای  شکبآ و  رتش  ای  یلاود  ای  ولد و  اب  ینعی  یتسد 

يواـسم روطب  قیرط  ود  ره  هچناـنچ  دوش و  بورـشم  نآ  اـب  رتـشیب  فرع  رظن  زا  هک  تسا  هقیرط  نآ  راـیعم  دوـش  بورـشم  قـیرط  ود  رهب 
هد و يدـص  نآ  زا  یمین  تاکز  نآ  زا  ریغ  ای  هدـش  بورـشم  یتسد  بآ  اـب  رتشیب  هلغ  نیا  تفگ  ناوت  یم  هن  هکیروطب  ددرگ  یم  لومعم 

یبآ مه  تسا و  مید  مه  دنیوگب  افرع  هکنیا  ولو  دوش  یم  بورـشم  یعیبط  روطب  رتشیب  رگا  نکل  دوش ،  یم  هداد  جنپ  يدـص  شرگید  مین 
نیا رد  یبآ ،  ای  دوش  یم  هتفگ  مید  تعارز  نیا  هب  هکنیا  رد  دنک  کش  رگاو  دوش ،  هداد  هد  يدص  شتاکز  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

هک دنک  کش  هداد  یتسد  بآ  رابود  ای  رابکی  نوچ  هدوب و  مید  البق  هکنآ  رگم  تسا  جنپ  يدص  ینعی  رتمک  تاکز  نداد  بجاو  تروص 
هب رتکیدزن  هلب  تسا  هد  يدـص  ینعی  رتشیب  تاکز  نداد  بجاو  هن :  ای  هدـش  جراـخ  ندوب  مید  زا  یتسد  بآ  راـبود  یکی  نیا  رطاـخب  اـیآ 

مایا رد  هک  یلومعم  ياهناراب  هلءاسم 1 -  دزادرپب .  هد  يدص  دشاب  هتشادن  هچ  دشاب و  هتشاد  هقباس  هچ  کش  تروص  رد  هکتسنآ  طایتحا 
زا هصالخ  هاچ و  رهن و  بآ  زا  ار  تعارز  هک  دـشاب  رادـقم  هب  هکنآ  رگم  دـنک ،  یمن  جراخ  ندوب  یبآ  زا  ار  یبآ  تعارز  دراـب  یم  لاـس 

یبور هیال  روظنمب  یـصخش  رگا  هلءاسم 2 -  دزاسب .  یبآ  یتسد و  عون  ود  نیب  كرتشم  ار  تعارز  لقادـح  ایو  دـنک  زاـین  یب  یتسد  بآ 
نیا زا  رگید  یصخش  دیزیرب و  حابم  نیمز  يور  دروایب و  نوریب  ولد  اب  ار  تانق  ای  هاچ  بآ  ثبع  ای  ضارغا و  زا  یضرغ  هب  ای  الثم و  تانق 
يدص دیاب  ارنآ  هلغ  تاکز  يوقاربانب  دنک  هدافتـسا  بآ  نآ  زا  عرز  هشیر  گر و  دزادـنیب و  هارب  یعرز  تشک و  هدومن  هدافتـسا  تیعقوم 

هک لاـح  دـیوگب  دـسرب و  شرظنب  ادـعب  درواـیب  نوریب  تعارز  زا  ریغ  يرگید  ضارغا  رطاـخب  شدوخ  ار  بآ  رگا  نینچمه  دزادرپـب و  هد 
یتعارز يارب  اربآ  هک  یئاج  رد  یتح  هد  يدص  نداد  هکلب  ؛  مزادـنیب هار  مه  ار  یعرز  نآ  اب  تسبوخ  هچ  مروایب  نوریب  ار  بآ  نیا  مراچان 
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 . دزادرپب هد  يدص  دیاب  دراکب  يوکز  یتعارز  بآ  نآ  يدایز  نتفرن و  رده  هب  يارب  دروآ و  یم  نوریب  يوکز  ریغ 

نآ نیقحتسم  تاکز و  فرصم  رد  راتفگ 

دنا هفئاط  تشه  تاکز  نیقحتسم 

هک دنتـسه  یناسک  هفئاط  ود  نیا  تسا  ریقف  زا  رت  هدـنامرد  نیکـسم  هک  تسا  نآ  هفئاـط  ود  نیا  نیب  قرف  و  دـننیکاسم ،  ارقف و  مودو  لوا 
هوقلاب هن  دشاب و  هدرک  هتخودـنا  یئاج  رد  هک  لعفلاب  هن  دنـشاب  هتـشادن  دـشاب  ناشلاحب  قیال  هکیوحنب  ار  دوخ  هلئاع  دوخ و  لاسکی  جرخ 

دوخ هلئاع  دوخ و  هنازور  جرخ  زورب  زور  نکل  درادن  ار  لاسکی  جرخ  هک  یسک  نیاربانب  دنشاب ،  هتشاد  ار  جیردتب  نآ  لیصحت  ناکما  هک 
نینچمه دـشاب و  یمن  تسین  لـالح  شیارب  تاـکز  نتفرگ  و  تـسین ،  ریقف  نیکـسم و  دروآ  یمرد  تـسا  وا  لاـحب  هتـسیاش  هکیوـحنب  ار 

راک بسک و  هب  رداق  یـسک  رگاو  دـنک  یم  نیمءات  ار  شبحاص  یگدـنز  هنیزه  هک  اهنیا  ریغ  دـمآرد و  لحم  نیمز  بحاص  رگ و  تنعص 
نیا دیاب  زین  هدنهد  تاکز  دنک و  بانتجا  تاکز  نتفرگ  زا  مزال  طایتحا  هبانب  دیاب  دیور  یمن  راک  لابند  یلبنت  یتسس و  تلعب  نکل  تسه 

 . تسین توق  زا  یلاخ  نیا  نداد  وا و  نتفرگ  زاوج  مدـع  هکلب  دـیامن  يراددوخ  یناسک  نینچ  هب  تاکز  نداد  زا  هدومنن  كرت  ار  طایتحا 
ای دـهد و  تاکز  دـهاوخ  یم  هک  تسا  ینامز  نآ  تسا  نآ  رد  نتـشادن  نتـشاد و  فلکم  ءاـنغ  رقف و  راـیعم  هک  لاـس  ءادـبم  هلءاسم 1 - 
هک يزور  ره  تسین و  ریقف  وا  دشاب  هتـشاد  هوقلاب  ای  ادـقن و  ار  دوخ  لایع  دوخ و  لاسکی  یگدـنز  هنیزه  زور  نآ  رد  هکیزور  ره  دریگب ، 
زور زور ،  نامه  دوش  رتمک  لاسکی  زا  شا  هدش  هتخودنا  یگدنز  هنیزه  هک  مه  يزور  ره  دوش  یم  باسح  وا  رقف  لاس  لوا  دشاب  هتشادن 
عفانم دزادنیب  شراکب  رگا  نکلو  دـنک  یم  ار  وا  لاس  جراخم  فافک  نآ  دوخ  هک  دراد  يا  هیامرـس  رگا  هلءاسم 2 -  تسوا  رقف  لاس  لوا 
نکلو دـنک  یم  فافک  ار  شلاس  دـنچ  هکلب  شلاس و  جرخ  دـشورفب  ارنآ  رگا  هک  دراد  یغاب  یتعارز و  اـی  دـنک و  یمن  ار  وا  فاـفک  نآ 

لاس جراخم  هیقب  دراد و  هگن  ار  رازتشک  نآ  هیامرـس و  نآ  تسا  زئاج  اذـل  تسین  ینغ  وا  دـنک ،  یمن  نیمءاـت  ار  شلاـس  جرخ  نآ  دـئاوع 
طایتحا هکنانچمه  دوشن  هداد  تاکز  لاسکی  هنیزه  زا  شیب  ریقف  کی  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلءاسم 3 -  دنک .  نیمءات  تاکز  زا  ار  دوخ 

یمن ار  وا  لاس  مامت  جراخم  شتراجت  بسک و  هک  يرجات  بساـک و  يارب  زین  دریگن و  ار  رادـقم  نیا  زا  شیب  هک  تسا  نیا  زین  ریقف  يارب 
نیکسم ریقف و  هک  يا  هناخ  هلءاسم 4 -  دهدب .  ار  رادقم  نیمه  زین  هدنهد  دنک و  ءافتکا  تاکز  زا  نآ  همتت  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـهد 

مداخ و هناخ و  دشاب و  وا  تجاحدروم  هکیتروص  رد  دوش  یم  راوس  وا  هک  یبسا  دنک و  یم  تمدخ  ار  وا  هک  یمداخ  ودنیـشن  یم  نآ  رد 
دراد و یعـضو  نینچ  هک  تسا  يدرف  نوچ  دـشاب  یگتـسکشرس  هیام  وا  يارب  اهنآ  نتـشادن  دـشاب و  وا  لاح  هب  قیـال  تیفیک  رظن  زا  بسا 
دشاب و لمجت  هماج  هک  دنچره  رضح  صوصخم  رفس  هماجو  رفـس  صوصخم  هماج  یناتـسبات و  یناتـسمز و  سابل  باوختخر و  نینچمه 

هچنآ زا  ریقف  رگا  هلب  دـشابن  زئاج  وا  يارب  شنتفرگ  میهدـن و  تاکز  وا  هب  ام  هک  دوش  یمن  نآ  ثعاب  نتـشاد  اهنیا  لاثماو  فورظ  شرف و 
فرظ هعطق  دـنچ  الثم  رگا  هکیروطب  دـشاب ،  هتـشاد  شیوربآ  بسح  هب  دوخ و  لاح  بسح  هب  فراـعتم  بجاـح  رادـقم  زا  شیب  میدرمش 

رگا هلءاسم 5 -  تسین .  زیاج  شیارب  تاـکز  نتفرگ  رگید  دوش  یم  نیمءاـت  شلاـس  جرخ  دـشورفب  ار  شتجاـح  رادـقم  رب  دـئاز  ینیچ ، 
ای دشاب و  هتشاد  وا  نءاش  اب  تافانم  راک  نیا  نکل  دنک  یشورف  فلع  ای  یـشورف  مزیه  هکنیا  هب  دنچره  دشاب  بسک  راک و  رب  رداق  صخش 

هفرحای تعنص و  ياراد  رگا  نینچمه  دریگب و  تاکز  تسا  زئاج  دشاب  هتـشاد  دیدش  تقـشم  شیارب  اهنیا  لاثما  وا  يرامیب  يریپ و  رطاخب 
وا نءاش  هب  قئال  هک  یتعنـص  هفرح و  العف  رگا  هلءاسم 6 -  دشاب .  هدـش  راکیب  يرتشم  بلاط و  ندوبن  ای  راک و  رازبا  نتـشادن  رطاخب  نکل 

دورن و نتخومآ  لابندب  تسا  زئاج  ایآ  هکنیا  رد  درادن  يدایز  تمحز  وا  يارب  شنتخومآ  دزومایب و  ار  نآ  دناوت  یم  نکلو  درادن ،  دشاب 
يا هفرح  نتخومآ  لوغشم  هک  مادام  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  چیه  هلب  دنکن ،  تکرت  ار  طایتحا  دیاب  تسه و  لاکـشا  هن  ای  دریگب  تاکز 

نءاش هب  قیال  یبسک  رب  رداق  هک  دنچره  تسا  ملع  بلط  لوغشم  هکیـسک  هلءاسم 7 -  دنک .  شاعم  رارما  تاکز  هار  زا  دناوت  یم  دـشاب ، 
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ملع بلطب  لاغتشا  زا  عنام  ندرک  بسک  هک  تسا  یضرف  راک  نیا  هتبلا  دنک  قازترا  هللا  لیبس  مهـس  زا  تاک  زا  هک  تسا  زئاج  دشاب ،  دوخ 
لاسکی هنیزه  يارب  یفاک  دراد  هچنآ  ایآ  هکنیا  رد  دنک  کش  رگا  هلءاسم 8 -  بحتسم .  ای  یئافک و  بجاوای  ندرکن  تفرشیپ  ثعاب  ای  و 

 ، هدروآ تسدب  دئاوع  يرادقم  سپـس  هتـشادن و  لاسکی  فافک  رادـقمب  البق  هکیتروص  رد  رگم  دریگب  تاکز  تسین  زئاج  هن  ای  تسه  وا 
یبلطریقف صخش  زا  رگا  هلءاسم 9 - دریگب .  تاکز  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  هن ،  ای  تسه  لاسکی  جرخ  هزادنا  هب  ایآ  هک  دراد  کش  اذل 

زا دشاب  وا  بلطب  یفاک  هک  یثرا  هک  یطرشب  هتبلا  دشاب  هدرم  راکهدب  ریقف  دنچره  دنک  باسح  تاکز  ناونعب  ارنآ  دناوت  یم  دشاب  هتـشاد 
ار دوخ  بلط  دناوت  یمن  هثرو  ریغ  ای  هثرو و  عانتما  رطاخب  راکبلط  نکل  هدنام  وا  زا  یثرا  رگا  هلب  دـناوت  یمن  هنرگو  دـشاب  هدـنام  ياجب  وا 

یم تسار  هک  دوش  مولعم  رگا  دهاوخب  تاکز  دنک و  رقف  ياعدا  یـصخش  رگا  هلءاسم 10 -  دنک .  باسح  تاکز  تباب  دناوت  یم  دریگب 
لوهجم فلکم  يارب  وا  بذک  قدص و  رگا  اماو  تسین  زئاج  دیوگ  یم  غورد  هک  دوش  مولعم  رگا  یلو  داد  تاکز  وا  هب  دناوت  یم  دـیوگ 

دای دـنگوس  شیوعد  تابثا  يارب  دزاس  راداو  ار  وا  هکنیا  هب  تسین  یجایتحاو  دـهدب  تاکز  وا  هب  تسا  زئاج  هدوب  ریقف  مه  اـقباس  دـشاب و 
يا هنظم  نینچ  وا  لاح  رهاظ  زا  دـنک و  ادـیپ  وا  قدـصب  نظ  فلکم  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب ،  مولعمان  وا  هقباس  تلاح  رگا  اـما  دـنک و 
نم هکنیا  دنک  مالعا  ریقف  هب  هک  تسین  بجاو  تاکز  هدـنهد  رب  هلءاسم 11 -  هدوب .  زاین  یب  البق  هکیتروص  رد  اصوصخ  دروآ ،  تسدـب 

رد دهدب و  هیده  ناونعب  ار  نآ  تسا  بحتسم  دراد ،  مرـش  تاکز  نتفرگ  زا  هک  تسا  یـسک  هدنریگ  رگا  هکلب  تسا  تاکز  مهد  یم  وتب 
رد هدوـبن  ریقف  دوـش  موـلعم  دـعب  تسا  ریقف  وا  هک  داـقتعا  نـیا  هـب  دـهدب  یـصخشب  ار  تاـکز  رگا  هلءاـسم 12 -  دـنک .  تاـکز  تین  لد 

هتفرگ هچ  نآ  تسناد  یم  رگا  تسا  نماـض  هدـنریگ  هدـش  فلت  هک  یتروص  رد  هکلب  دریگ  یم  سپ  وا  زا  تسا  یقاـب  نآ  نیع  هکیتروص 
هکنیا هب  هداد  یم  لامتحا  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  تسا  مارح  زاین  یب  صخـش  يارب  تاکز  نتفرگ  هتـسناد  یمن  هک  دـنچره  هدوب  تاکز 
ناونعب ارنآ  هدـنهد  نوچ  هداد  یمن  ار  نآ  ندوب  تاـکز  لاـمتحا  هدـنریگ  رگا  هلب  تسا  نماـض  رهاـظلا  یلع  زین  دـشاب  ةاـکز  هتفرگ  هچنآ 

رد دوش و  یمن  نآ  نماض  تسین  تاکز  هتفرگ  هچ  نآ  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هک  روطنامه  تسا  طقاس  نامـض  هدادـن ،  تاـکز 
زاین یب  هدنریگ  هک  هتـسناد  یم  هدنهد  هکیدروم  رد  هلئـسم  نیا  و  تسین ،  نآ  هدشن  ادج  لام و  زا  هدش  ادـج  تاکز  نیب  یقرف  هلئـسم  نیا 

ضوعای لام و  دـشاب  راوشد  ای  دـناوتن و  تروص  ود  ره  رد  رگا  تسا و  يراج  تسا ،  مارح  زاین  یب  رب  تاکز  هک  هتـسناد  یمن  یلو  تسا 
تسا و تاکز  نماض  تاکز  هدنهد  ینعی  وا  دوخ  دشاب  هدش  فلت  شتنامض  نودب  ای  وا  تنامض  اب  لام  ای  دریگب و  سپ  هدنریگ  زا  ار  نآ 

دـشاب ربتعم  مه  رقف  ياعدا  دشاب و  هدرک  رقف  ياعدا  ریقف  هک  نیا  لثم  دشاب  هداد  یعرـش  نذا  اب  ار  ةاکز  هک  نآ  رگم  دزادرپب  هرابود  دـیاب 
 ، دـشاب هدرک  فشک  ار  وا  ندوب  ریقف  عطق ،  نوچ  یلقع  يا  هراما  اب  رگا  هلب  تسین  نماـض  هدـنهد  هک  تسا  نیا  يوقا  تروص  نیا  رد  هک 

تروص رد  دشاب  هدرکن  یهاتوک  وا  قاقحتـسا  ندروآ  تسدب  رد  دـشاب و  وا  لیکو  ای  دـهتجم و  تاکز  هدـنهد  رگا  تسا و  نماض  ارهاظ 
 ، تسا ارقف  رب  یلو  وا  هک  هداد  ناونع  نیا  هب  هداد و  وا  لیکو  ای  دـهتجم و  هب  ار  تاکز  هک  مه  کلام  هکلب  تسین  نماـض  فـالخ  فشک 

تـسا نماض  رهاظ  فالخ  فشک  زا  دعب  دشاب  وا  لیکو  دهتجم  لبق  زا  نوذءام  ای  دهتجم  هک  هداد  ناونع  نیا  هب  کلامرگاو  تسین  نماض 
ای و  ع )   ) ماما هیحان  زا  هک  تاوکز ،  يروآ  عمج  نیرومءام  تاکز  قحتـسم  هناگتـشه  فئاوط  زا  موس  دـهدب .  ار  تاـکز  دـیاب  هراـبود  و 

زاین یب  دنچره  دنراد  دوخ  درکلمع  ربارب  رد  یمهـس  هک  دنوش  یم  مادختـسا  تاوکز  باسح  طبـض و  نتفرگ و  يارب  ترـضح  نآ  بئان 
ای يزور و  هکنیا   ) هراجا روطب  دـننک  مادختـسا  هنوگچ  ار  نیلماع  هکنیا  رد  تسا  ریخم  باـنج  نآ  بئاـن  اـی  مالـسلا و  هیلع  ماـما  دنـشاب و 

نانآ اب  هن  دنک و  عمج  ار  لحم  نالف  تاکز  سک  ره  دنک  دادرارق  هک  ینعم  نیا  هب   ) هلاعج روطب  ای  و  دـنریگب ) قوقح  رادـقم  نالف  یهام 
یمن طقاس  تبیغ  نامز  رد  تاکز  رب  نیلماع  فنـص  هک  تسا  نیا  يوقا  و  دـهدب ،  دیـسر  شرظنب  هک  يرادـقم  ره  هکلب  دـیامن ،  هعطاـقم 
دنتسه تاکز  هناگتشه  فانصا  زا  یکی  نانچمه  هفئاط  نیا  طاقن  زا  یضعب  رد  دنچره  دشاب  دیلا  طوسبم  یعرـش  مکاح  رگا  هکلب  دنوش ، 

ای دوش و  یم  هدیـشک  مالـسا  يوسب  ناشیاهلد  دوش  هداد  نانآ  هب  تاکز  رگا  هک  يرافک  مهبولق ،  هفل  ؤم  تاـکز :  نیققحتـسم  زا  مراـهچ 
نیا رد  زین  هفئاط  نیا  رهاظلا  یلع  نامیا و  تسـس  ناناملـسم  نینچمه  دنیامن و  يرای  داهج  رد  ار  ناناملـسم  هک  دـنوش  یم  بلطواد  لقاال 
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هب ار  یغلبم  هک  دـنا  هتـشاذگ  رارق  دوخ  يالوم  اب  هک  یناـگدرب  ینعی  ناـگدرب :  مجنپ ،  دنتـسه .  تاـکز  هدـنریگ  فانـصا  زا  یکی  ناـمز 
ات دنهد  یم  ار  وا  ياهب  تاکز  زا  دش  دوخ  ياهب  تخادرپ  زا  زجاع  يا  هدرب  نینچ  نیا  هکیتروص  رد  دنوش : دازآ  دـنزادرپب و  دوخ  يالوم 

ثحب دروـم  فنـص  نیارباـنب  دوـشن  هچ  دوـشب و  تفاـی  تاـکز  يارب  يرگید  قحتـسم  هکنیا  هچ  درک  دازآ  تاـکز  نینچمه  دوـش و  دازآ 
هتـشاد دـیاب  ار  طرـش  نیا  دوب  بتاکم  هدرب  حالطـصا  هب  لوا و  مسق  زا  هدرب  رگا  تسه  هکیزیچ  دوش ،  هدرب  قلطم  لماش  دراد و  تیمومع 

دوخ یهدب  ءادا  رب  تردق  هک  دنتـسه  یناراکهدب  مشـش  فنـص  ناراکهدب :  مشـش  دشاب .  زجاع  الوم  هب  دوخ  ياهب  تخادرپ  زا  هک  دشاب 
فارـسا رثا  رد  ای  تیـصعم و  ریـسم  رد  راکهدب  صخـش  هک  داد  ار  یناراکهدب  نینچ  يراکهدب  تاکز  زا  تسا  زئاج  یتقو  هتبلا  دنرادن ، 

تسا ینید  ره  يراکهدب  زا  روظنم  هلءاسم 13 -  تسین .  نید  تخادرپ  يارب  تاکز  نتفرگ  عنام  لاس  جرخ  نتشاد  دشاب ،  هدشن  راکهدب 
رد هتبلا  هدـش ،  فلت  شدزن  ای  هدرک و  فلت  هک  دـشاب  يزیچ  تمارغ  اـی  شرـسمه و  رهم  دـنچره  دـشاب  لوغـشم  نآ  هب  راکهدـب  همذ  هک 

طایتحا هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  تسین ،  مزال  تخادرپ  نامز  ندیـسر  ارف  نویدـم  نید  رد  هک  تسا  نیا  يوقا  و  دـشاب ،  نماـض  هکیتروص 
یم وا  زا  ناراکبلط  نکل  دهدب  جیردتب  ار  دوخ  ياهـضرق  دـناوت  یم  هک  دـشاب  یبساک  نویدـم  رگا  هلءاسم 14 -  تسنآ .  زا  لبق  ندادـن 

ناراکهدب رگا  اما  و  دوش ،  هداد  وا  یهدب  نیمراغ  مهـس  ینعی  مهـس ،  نیا  زا  تسا  زئاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دزادرپب  يروف  دنهاوخ 
تاکز هدنهد  هقفنلا  بجاو  نویدم  رگا  هلءاسم 15 -  دوشن .  هداد  وا  هب  تاکز  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنشاب ،  وا  یجیردت  تخادرپب  رضاح 
تاکز وا  هب  تسین  زئاج  شا  هرمزور  یگدـنز  هنیزه  هقفن و  يارب  هک  دـنچره  دزادرپب ،  ار  يو  یهدـب  شتاکز  زا  وا  هک  تسا  زئاج  دـشاب 

ار دوخ  یهدب  وا  ات  دهدب  نویدم  صخش  هب  ار  تاکز  ای  هک  تسا  نیا  ناراکهدب  فرصم  رد  تاکز  فرص  تیفیک  هلءاسم 16 -  دهدب . 
دنهد صخش  نویدم  رگا  ای  يراد و  صخش  نالف  زا  هک  تسا  یبلط  تباب  نیا  دیوگب : دهدب و  شناراکبلط  هب  امیقتسم  هکنیا  ای  دزادرپب و 

زا هچنآ  و  دوش ،  یم  يرب  راکهدب  همذ  هلیـسو  نیمه  هب  هک  دنک ،  باسح  تاکز  تباب  ار  وا  یهدـب  تاکز  هدـنهد  تسا  راکهدـب  تاکز 
هدومنن نتفرگرد  لیکو  ار  وا  راکهدـب  دـشاب و  هدادـن  وا  تسدـب  هک  دـنچ  ره  درادرب  شراکهدـب  نید  ءافو  ناونعب  تسه  يو  دزن  تاکز 

وا هک  دشاب  یـصخش  زا  راکبلط  دوخ  تاکز  راکهدب  رگا  هلءاسم 17 -  دنکن .  ادیپ  ارجام  زا  یعالطا  چیه  راکهدب  رگا  یتح  هکلب  دـشاب 
دنک باـسح  ریقف  یهدـب  ضوـعب  ارنآ  هدوـمن و  باـسح  تاـکز  ار  صخـش  نآ  زا  دوـخ  بلط  تـسا  زئاـج  دـشاب ،  راـکبلط  يریقف  زا  زین 

زا وا  همذ  هلاوح  نیا  اب  هک  دریگب  ریقف  صخـش  زا  هک  دـهد  هلاوح  تاکز  هدـنهد  هب  ار  دوخ  بلط  ریقف  زا  راـکبلط  تسا  زئاـج  هکناـنچمه 
هدـنهد تقو  نآ  دوش  یم  تاـکز  هدـنهد  هب  همذ  لوغـشم  يرب و  وا  هب  یهدـب  زا  زین  ریقف  همذ  دوش و  یم  يرب  تاـکز  هدـنهد  هب  شیهدـب 

راکهدب یهدـب  هک  تسنآ  ربتعم  میتفگ  قباس  رد  هلءاسم 18 -  تشذـگ .  هکنانچمه  دزاس  يرب  تاکز  تباب  ار  وا  همذ  دـناوت  یم  تاکز 
هدرکن تیـصعم  رد  فرـص  هک  تسا  نیا  دشابن  تیـصعم  يارب  یهدب  هکنیا  رد  رایعم  و  دـشاب ،  هدـشن  یلاعت  يادـخ  تیـصعم  رد  فرص 

وا هب  نیمراغ  مهـس  زا  تسین  زئاج  دشاب  هدرک  جرخ  تیـصعم  رد  نکلو  هتفرگ  ضرق  تیـصعم  ریغ  رد  فرـص  يارب  رگا  نیاربانب  دـشاب ، 
زئاج دشاب  هدرکن  جرخ  تیصعم  رد  نکل  هتفرگ  ضرق  تیصعم  رد  فرـص  رطاخب  راکهدب  هک  تروصنیا  سکع  فالخب  دنهدب ،  تاکز 

هماع و حـلاصم  هللا  لیبس  یف  زا  روظنم  هک  تسین  دـیعب  هللا :  لیبس  ةاکز -  فراـصم  زا  متفه  دـنهدب .  ار  وا  ضرق  نیمراـغ  مهـس  زا  تسا 
ءالعا مالـسا  هملک  میظعت و  مالـسا  رئاعـش  نآ  هلیـسوب  هک  یلمع  ره  اه و  نآ  ریمعت  نابایخ و  هار  داجیا  لپ و  ندرک  انب  دننام  دشاب  مالـسا 

يدونـشخ هیام  هک  یلمع  ره  هن  نآ  لاـثما  هدـش و  اـپب  نیملـسم  زا  هنتف  ندرک  شوماـخ  مالـسا و  هزوح  زا  داـسف  هنتف و  عفد  دـننام  ددرگ ، 
نبا تاکز :  فراصم  زا  متـشه  ردپ .  دنزرف و  رهوش و  نز و  نیب  حالـصا  لیبق  زا  دشاب  هتـشادن  نیملـسم  هماعب  یطبر  دشاب و  یلاعتیادـخ 

دـشاب رگناوت  شنطو  رد  وا  هک  دنچره  دسرن  یئاجب  شتـسد  دشاب و  هدش  تسد  یهت  تبرغ  رد  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  لیبسلا  نبا  لیبسلا : 
و دوش ،  یمن  هداد  وا  هب  تاـکز  دـشاب  نینچ  رگا  هک  دـشاب  هدوبن  تیـصعم  رطاـخب  شرفـس  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  هفئاـط  نیا  رد  هتبلا 

نینچ رد  دـشاب  هتـشادن  نآ  لاثما  ندرک و  ضرق  نوچ  یهار  نطو  هب  ندیـسر  يارب  لـیبسلا  نبا  خیـش  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  نینچمه 
دناوتب هک  یلحم  ای  نطوب و  دـشاب  شنءاـش  لاـح و  هب  هتـسیاش  هک  يوحن  هب  ار  وا  هک  دـنهد  یم  وا  هب  يرادـقم  هب  تاـکز  زا  هک  یتروص 
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دشاب شدوخ  رب  ندنارذگ  تخـس  تعانق و  رطاخب  هک  دنچره  دیآ  دایز  يو  دزن  رادقم  زا  يزیچ  رگا  دناسرب و  دنک  هار  یجرخ  لیـصحت 
هکیسک نامهب  ار  وا  تسا  بجاو  هدنامیقاب  لیبق  نیا  زا  یئاهزیچ  يا و  هماج  یبکرم و  تاکز  زا  رگا  یتح  دنادرگرب ،  يوقاربانب  ارنآ  دیاب 

دیاب دشاب  هتـشاد  هارمه  یجرح  وا  هب  تاکز  ندـناسر  ای  درادـن و  یـسرتسد  صخـش  نآ  هب  رگا  دـنادرگ و  رب  وا  لیکو  هب  ای  هتفرگوا و  زا 
مکاح دیاب  يوقاربانب ،  میئوگن  رگا  طایتحاربانب  ای  دناسرب و  وا  لیکو  ای  صخش  هب  ارنآ  هک  تسا  مزال  مکاح  رب  زین  دهدب و  مکاح  هب  ارنآ 

هب ار  تاکز  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  مرلتم  ار  دوخ  نآ  دننام  ای  رذـن و  هب  رگا  هلءاسم 19 -  دریگب .  هزاجا  نآ  فرص  تهج  تاکز  هدنهد  زا 
رگا نکل  دـنک  ءافو  دوخ  رذـن  نیا  هب  تسا  بجاو  دـیامن  فرـص  تاکز  فرـصم  زا  نیعم  فرـصم  نالف  رد  اـی  دـهدب و  نیعم  رقف  نـالف 
سپ ریقف  نآ  زا  ار  نآ  تسین  زئاـج  و  دوش : یم  يرب  شا  همذ  درک  فرـص  رگید  یفرـصم  رد  اـی  داد  رگید  يریقف  هب  ارنآ  درک و  شومارف 

هکیئاج رد  هفیظو  ارهاظ  رگا  هکلب  دـشاب  هدـنام  یقاب  صخـش  نآ  دزن  يوکز  لام  نیع  هک  دـنچره  دـهدب  هدرک  رذـن  هک  يریقف  هب  هتفرگ 
رذن رطاخب  هک  دنچره  دریگب  سپ  ارنآ  دناوت  یمن  ینعی  تسا  نیمه  دشاب  هدومن  نآ  تفلاخم  ادـمع  هک  يرذـن  هب  هجوت  اب  وهـس و  نودـب 

 . دهدب ار  رذن  تسکش  هرافک  دیاب  هدرک و  تیصعم 

تسا ربتعم  تاکز  نیقحتسم  رد  هک  یتافص 

هک دنچ  ره  قح  تفلاخمای  رفاک و  هب  ار  تاکز  تسین  زئاج  طرـش  نیاربانب  هک  نامیا :  لوا //  تسا .  ربتعم  رما  دنچ  تاکز  نیقحتـسم  رد 
ؤم نیب  رد  هک  یسک  هب  زین  و  مهبولق ،  هفل  ؤم  مهس  زا  رگم  داد  دیابن  زین  نیفلاخم  قرف  زا  فعـضتسم  دارفا  هب  هکلب  داد  دشاب  هعیـش  قرف  زا 
 ، دوش یم  هداد  هقح  هقرف  لافطا  هب  نکل  و  نینم ،  ؤم  ریغ  زا  ءانزلا  دلو  هب  دسر  هچ  ات  دوش  یمن  هداد  تاکز  دشاب  هدش  دـلوتم  انز  زا  نینم 

هدش دلوتم  فلاخم  يردامو  نم  ؤم  يردپ  زا  یکدوک  رگا  هکلب  دنشاب ،  هدیسرن  ای  دنشاب  هدیـسر  زیمت  دحب  رـسپ ،  هچ  دنـشاب و  رتخد  هچ 
هتبلا دشاب  نم  ؤم  شردام  هک  دنچره  تسین  زئاج  دشاب  فلاخم  شردپ  ینعی  دشاب  نیا  سکع  رگا  اما  دـنهد و  شتاکز  تسا  زئاج  دـشاب 

هب ولو  تاکز  هدنهد  دوخ  ای  دنهد و  شیلو  هب  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دـنهد  یمن  لفط  دوخب  ار  نآ  دـشاب  زئاج  لفطب  تاکز  نداد  هکاجره  رد 
هک دنچره  دوش  هداد  وا  دوخ  هب  تاکز  تسا  زئاج  هیفـس  اما  دراد و  ار  لفط  مکح  زین  هناوید  دنک  لفط  نآ  جرخ  نیما  یـصخش  تطاسو 

تاکز وا  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  رگا  هک  دـشابن ،  راوخ  بارـش  تاکز  هدـنریگ  مود //  دـشاب .  هدـش  رداص  شندوب  روجحم  مکح 
رتکیدزن طایتحا  هب  نیا  هک  دشابن ،  بکترم  انلع  ار  رمخ  برـشب  هیبش  يرگید  هانگ  چیه  رمخ ،  برـش  زا  ریغ  هک  تسا  ربتعم  هکلب  دنهدن 

ؤم زا  لداع  ریغب  ار  تاکز  تسا  زئاج  نیاربانب  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دـنچره  تسین  ربتعم  تاکز  هدـنریگ  ندوب  لداـع  اـما  تسا و 
توافت رگیدـکی  اب  ناحجر  رظن  زا  دارفا  هنوگنیا  هک  دـنچره  ددرگن ،  نآ  بکترم  انلع  ینعی  دـنکن  رهاجت  میتفگ  هک  یطرـشب  داد ،  نینم 

ای وا و  يراـکهنگ  هب  کـمک  لداـع  ریغ  نم  ؤم  هب  تاـکز  نداد  رگا  هلب  دـنراد ،  يرتمک  يرترب  یـضعب  رتـشیب و  يرترب  یـضعب  دـنراد ، 
هانگ و زا  وا  يرادزاب  يارب  یـصخش  نیدـنچ  هب  تاکز  ندادـن  تسا و  وا  هب  تاکز  نداد  زاوج  مدـع  يوقا  دـشاب  اـه  یتشز  هب  شقیوشت 

يروآ عمج  هک  یلاح  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ربتعم  تلادـع  تاکز  لماع  رد  میئوگب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و  تسا ،  یتشز 
راکهدب رد  تلادع  اما  دنک و  تیافک  يو  هب  نتـشاد  نانیمطا  قوثو و  فرـص  تسین  دیعب  هک  دنچره  دشاب  لداع  دیاب  دراد  هدهعب  تاکز 

رد نینچمه  دوش و  یم  هداد  تاکز  نآ  هب  بولق  فیلءات  ناونعب  هک  یفلاخم  نم  ؤم  رفاکب و  دسر  هچ  ات  تسین  ربتعم  هدرب  لیبسلا و  نبا  و 
ردپ دشابن  دنزرف  ردام و  ردپ و  لثم  ینعی  دنـشابن  هدنهدو  کلام  هقفنلا  بجاو  تاکز  هدنریگ  هکنیا  موس //  هللا :  لیبس  ینعی  متفه  فنص 

بجاو مه  اهنیا  دشاب  هدـشن  طقاس  رگید  یعرـش  ببـس  ای  طرـش  هار  زا  وا  هقفن  قح  هک  يرـسمه  دـنزرف و  دور و  الاب  دـنچ  ره  رد  ردام  و 
لاح رد  هک  دنچره  دـهدب ،  دنتـسه  نیکـسم  ای  ریقف  هکنیا  ناونعب  نآ  هب  ار  دوخ  تاکز  دـناوت  یمن  دـنور و  یم  رامـش  هب  صخـش  هقفنلا 

زا یضعب  هچ  دزادرپب و  ارنانآ  جراخم  همه  دهاوخب  هکنیا  هچ  لاح  دشاب ،  هدش  طقاس  وا  زا  زجع  رطاخب  نانآ  هب  هقفن  نداد  فیلکت  رضاح 
هک لاح  درادن و  ارنآ  نکمت  هکنیا  رطاخب  دشابن  بجاو  وا  رب  نانآ  سابل  اما  دـنک و  نیمءات  ار  نانآ  كاروخ  دـشاب  بجاو  وا  رب  الثم  ارنآ 
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دارفا یگدنز  هب  يا  هعـسوت  تاکز  زا  هک  دشاب  زئاج  تسین  دیعب  هلب  دنک  هیهت  ار  نانآ  سابل  تاکز  زا  دـهاوخب  هدـش  بجاو  وا  رب  تاکز 
نیمءات روظنمب  هقفنلا  بجاو  هب  تاکز  نداد  هرابرد  دش  هتفگ  هچنآ  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  نآ  كرت  هک  دنچره  دـهدب  هقفنلا  بجاو 

بجاو دـننانآ و  هقفنلا  بجاو  هک  يدارفا  ینعی  ناـنآ  لـفکت  تحت  هقفن  نیمءاـت  يارب  اـما  تسین و  زئاـج  میتـفگ  هک  دوب  ناـنآ  دوخ  هقفن 
ردپ اریز  دهدب  تاکز  زا  ار  دوخ  ردپ  نز  ای  سورع و  یگدنز  جراخم  تاکز  دنهد  هک  تسا  زئاج  سپ  تسا  زئاج  دنتـسین  تاکز  هدنهد 

درادن یقرف  چیه  هناگیب  اب  دنزرف  ردپ و  رسمه  هب  تبسن  وا  سپ  دنتسین  وا  هقفنلا  بجاو  نانآ  رسمه  اما  دنتـسه و  وا  هقفنلا  بجاو  دنزرف  و 
طایتحا دنهد  یم  رگا  اما  و  دهدب ،  دـناوتن  ای  دـهدن و  ار  دوخ  رـسمه  هقفن  دـنزرف  ار و  دوخ  رـسمه  جرخ  ردـپ  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  . 

ندرگ ار  یـسک  جراـخم  هناـبلطواد  اـعربت و  فلکم  هقفنلا  بجاو  رگا  نآ و  زاوج  يوقا  رـسمه  ریغ  رد  هک  دـنچره  تسا  تاـکز  ندادـن 
هچ دشاب و  فلکم  ناشیوخ  زا  ریقف  صخش  هکنیا  هچ  ار  شا  هقفن  یتح  دنهدب  وا  هب  تاکز  تسا  زئاج  وا  ریغ  يارب  وا و  يارب  دشاب  هتفرگ 
زا نز  ریغ  نینچمه  دنک و  شنز  جرخ  ار  تاکز  نآ  رهوش  هک  دنچره  دهدب  شرهوش  هب  ار  دوخ  تاکز  دناوت  یم  نز  دشاب  هناگیب  هکنیا 
 ، دهدب هقفنلا  بجاو  هب  ةاکز  تباب  تسین  زئاج  هک  میتفگ  هچنآ  هلءاسم 1 -  دنا .  هدش  درم  نآ  هقفنلا  بجاو  بابسا  زا  یببس  هب  هکیناسک 

نکـسم كاشوپ و  كاروخ و  دـنریقف و  هک  تهج  نادـب  دـنزرف  رـسمه و  ردام و  ردـپ و  هب  تسین  زئاج  میتفگ  هک  دوب  ارقف  مهـس  تاکز 
نم ؤم  ای  رفاک و  رگا  نینچمه  دوش و  هداد  ناشضرق  نیمراغ  مهس  زا  تسا  زئاج  دنـضورقم  هک  تهج  نادب  اما  دوش و  هداد  تاکز  دنرادن 

نادب داد و  ناشتاکز  مهبولق  ۀـفل  ؤم  مهـس  زا  ناوت  یم  دـنک ،  یم  قحب  لیامتم  ار  ناشیاهلد  تاکز  نداد  هک  تهج  نادـب  دـنقح  فلاخم 
رگا دنتسه  لیبسلا  نبا  قیداصم  زا  ای  دنشاب و  هدرب  رگا  دنباقرلا  یف  دراوم  زا  ای  دنشاب و  رگا  هتبلا  دنتسه -  هللا  لیبس  قیداصم  زا  هک  تهج 

هب لیبسلا  نبا  باقر و  هللا و  لیبس  مهبولق و  هفل  ؤم  نیمراغ و  مهس  زا  دناوت  یم  دنشاب ،  رـضح  رد  هقفن  رب  دئاز  يزیچ  هب  دنمزاین  رفـس  رد 
يارب دوخ و  لصحم  دنزرف  هب  هللا  لیبس  مهـس  زا  دناوت  یم  ردپ  نیاربانب  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاخ  لیبسلا  نبا  مهـس  هک  دنچره  داد ،  نانآ 

هک هدش  طرـش  شجاودزا  دـقع  رد  الثم  هک  یمئاد  هجوز  هب  هلءاسم 2 -  دـهد .  تاکز  لیبق  نیا  زا  رگید  جراخم  یملع و  بتک  ندـیرخ 
زوشن رطاخب  وا  هقفن  طوقـس  رگا  اما  داد و  تاکز  ناوت  یم  تشذگ  البق  هک  روطنامه  هدش  طقاس  شا  هقفن  رگید  یتلعب  ای  دهاوخن و  هقفن 
رهوش هقفنلا  بجاو  درادرب و  يراگزاسان  زوشن و  زا  تسد  دـناوت  یم  نز  هکنیا  يارب  تسا  لاکـشا  لـحم  يوب  تاـکز  نداد  زاوج  دـشاب 

هک دـشاب  هدرک  طرـش  جاودزا  دـقع  رد  شرهوش  اب  هکنآ  رگم  دـهد  تاکز  يرگید  ایو  دوخ  تقوم  هجوز  هب  تسا  زئاج  نینچمه  دوش و 
زجاع هقفن  نداد  زا  رهوش  هکنآ  رگم  رهوش  ریغ  هن  دهدب و  تاکز  زا  ار  وا  هقفن  دناوت  یم  رهوش  هن  تروص  نیا  رد  هک  دـهدب  ار  شا  هقفن 
تاکز هدـنریگ  تسا  یمـشاه  ریغ  هدـنهد  تاکز  رگا  هکنیا  مراهچ //  دـشاب .  هدرک  یلاخ  راب  نیا  ریز  زا  هناش  نکمت  نیع  رد  ای  دـشاب و 

دناوت یم  زین  رارطـضا  تروص  رد  هکنانچمه  درادـن ،  یلاکـشا  تسا  یمـشاه  زین  هدـنهد  رگا  اماو  دـشابن ،  دیـس  حالطـصا  هب  یمـشاه و 
زور ره  ینعی  دریگن  ترورـض  رادـقم  زا  دـئاز  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  رارطـضا  تروـص  رد  نکل  دریگب  یمـشاه  ریغزا  یمـشاه 

بجاو تاقدـص  قلطم  نتفرگ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکنانچمه  دریگب  یمـشاه  ریغ  تاکز  زا  ار  زور  نآ  يرورـض  جراـخم 
لاح رد  بجاو  هقدص  نتفرگ  زاوج  ینعی  ینعم  نیا  فالخ  هکنیا  وگ  دنک  بانتجا  دـشاب  یـضراع  شبوجو  تارافک  دـننام  هک  دـنچ  ره 

رب دهاش  هن  تسا  كوکشم  شندوب  یمشاه  هک  مه  یسک  درادن ،  لاکـشا  تاداس  هب  یبحتـسم  تاقدص  نداد  هلب  تسا  يوقا  يرارطـضا 
وا دوخ  رگا  هلب  درادـن ،  یلاکـشا  وا  هب  تاکز  نداد  ینعی  تسین ،  یمـشاه  میناد  یم  هک  تسا  یـسک  لثم  یعایـش  هن  تسه و  وا  تدایس 

یسک نینچ  هب  اذل  دنک و  یم  تباث  ار  شتدایـس  وا  ءاعدا  فرـص  هک  تهج  نیا  زا  هتبلا  داد ،  وا  هب  تاکز  ناوت  یمن  دنک  تدایـس  ياعدا 
تباث ار  وا  يوعد  جراخ  زا  رگید  یلیلد  دیاب  دـنک  یمن  تباث  ار  شندوب  یمـشاه  تدایـس  اعدا  فرـص  نمچ  داد ،  ناوت  یمن  مه  سمخ 

 . دیامن

تاکز ماکحا  هیقب  رد  راتفگ 
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نآ همه  دوجو  تاـکز و  ندوب  ناوارف  تروص  رد  هچرگ  دوش  عیزوت  نیقحتـسم  هناگتـشه  فانـصا  رد  تاـکز  تسین  بجاو  هلءاسم 1 - 
بجاو نینچمه  دوشن و  هداد  رگید  یـضعب  هب  دوش و  هداد  فانـصا  نآ  زا  یـضعب  هب  تاکز  تسا  زئاـج  نیارباـنب  تسا  بحتـسم  فانـصا 

هلءاسم 2 تخاس .  مورحمار  رگید  یضعب  داد و  دارفا  زا  یضعب  هب  تسا  زئاج  هکلب  دوش  هداد  فنص  نآ  دارفا  همه  هب  یفنص  ره  رد  تسین 
دنک نیعم  تین  رد  تسین  بجاو  ینعی  تسین  بجاو  لمع  نییعت  تبرق و  دصق  زا  شیب  تین  رد  تسا و  بجاو  تین  نتشاد  تاکز ،  رد  - 

تاکز مه  فلکم  رگا  نیاربانب  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  نآ  دـصق  هک  دـنچره  بحتـسم  ای  تسا  بجاو  تاکز  دـهد  یم  هک  یتاکز  نیا 
رد تسا  نییعت  موزل  يوـقا  هکلب  دـنک  نیعم  ار  ود  نآ  زا  کـی  ره  دوـخ  تین  رد  تخادرپ  ماـگنه  تسا  بجاو  هراـفک  مه  دراد و  هدـهعب 
هک یغلبم  نیا  دـنک  تین  تسین  بجاو  ینعی  تسین  بجاو  تاـکز  سنج  نییعت  هلب  تسا  وا  هدـهعب  هرطف  تاـکز  لاـم و  تاـکز  هکیئاـج 
هک نیمه  هکلب  تسا  تالغ  تاکز  شرادـقم  هچ  ماد و  تاکز  شرادـقم  هچ  هرقن و  الط و  تاکز  شرادـقم  هچ  دـهد  یم  تاکز  ناونعب 

دهدـب ار  يوکز  لام  تمیق  دـهاوخب  میدز  لاثم  هک  روطنامه  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  یفاک  دـهد  یم  تاکز  ناونعب  ار  نآ 
مهرد و ارهق  دـهدب  لاوما  نآ  دوخ  سنج  زا  ار  يوکز  لاوما  زا  کـی  ره  تاـکز  دـهاوخب  رگا  اـما  و  دوش ،  یم  عـیزوت  ارهق  شدوـخ  هک 

تالغ تاکز  هب  فرصنم  شیامرخ  مدنگ و  ماد و  تاکز  هب  فرـصنم  شرتش  دنفـسوگ و  واگ  هرقن و  الط و  تاکز  هب  فرـصنم  شرانید 
تاکز هک   ) رتش جنپ  دنفـسوگ و  لهچ  اضرف  رگا  هلب  دـهدب  يوکز  لام  تمیق  ایو  ضوع  ناونعب  ار  لاوما  نیمه  هک  نآ  رگم  دوب  دـهاوخ 
تاکز ای  تسا و  نادنفـسوگ  تاکز  دنکن  مولعم  تین  رد  دهدب و  تاکز  دنفـسوگ  کی  دهاوخب  دشاب و  هتـشاد  تسا )  دنفـسوگ  زین  نآ 
هکنیا رد  دـشاب  ددرم  زین  شدوخ  نداد  لاح  رد  هکنآ  رگم  دوش  یم  باسح  دنفـسوگ  تاـکز  رگید  مین  رتش و  تاـکز  نآ  زا  یمین  رتش ، 
تاکز هکیسک  و  هتشادن )  تین  نوچ   ) تسین حیحص  هداد  هک  یتاکز  تروص  نیا  رد  هک  رتش  تاکز  ای  دهد  یم  دنفـسوگ  تاکز  ناونعب 

رد دشاب  هدرک  لیکوار  یـصخش  کلام  رگاو  دنک  یم  تین  وا  ياجب  مکاح  دوخ  دریگ  یم  ار  وا  تاکز  روز  اب  عرـش  مکاح  دـهد و  یمن 
لیکو دـشاب و  لیکو  تسد  رد  زین  يو  يوکز  لام  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هتبلا  دـنک ،  یم  تین  کلام  ياجب  لیکو  صخـش  تاکز  نداد 

نیقحتـسم هب  هک  دهد  یم  یـصخش  تسدب  دنک و  یم  نوریب  ار  تاکز  کلام  دوخ  رگا  اما  دزادرپب و  دـنک و  جراخ  لام  نآ  زا  ار  تاکز 
ار تین  نیا  شلد  يادیوس  رد  هکنیمه  تسا و  تاکز  دهد  یم  ریقفب  صخـش  نآ  ار  هچنآ  هک  دـنک  تین  تسا  بجاو  وا  دوخ  رب  دـناسرب 

ریقف تسدب  تین  نودب  ار  تاکز  لام  کلام  رگا  و  دشابن ،  شرظن  رد  الیـصفت  ریقف  هب  لیکو  نداد  ماگنه  هک  دـنچ  ره  تسا  یفاک  دـنکب 
تاکز نیع  هک  تسا  یتدم  ات  نیا  هتبلا  دشاب ،  هتـشذگ  ینالوط  یتدم  ریقف  هب  نداد  زا  دعب  هک  دنچره  دنک  تین  هرابود  دـناوت  یم  دـهدب 

هتفرگ ارنآ  نامـض  هجوب  هک  یتروص  رد  دشاب  هدش  فلت  هدـنریگ  تسد  رد  تاکز  نیع  هچنانچ  رگا  اماو  دـشاب  هدـنامیقاب  ریقف  تسد  رد 
دزاس يرب  ار  وا  همذ  هدومن  ةاکز  تین  دناوت  یم  کلام  دوش  نآ  هب  لوغـشم  هدنریگ  همذ  دـشابن و  ادـخ  تیـصعم  نآ  ندرک  فلت  دـشاب و 

تاکز ار  نآ  تسین  زئاج  دشاب  تیـصعم  هجو  رب  نآ  نامـض  رگا  اماو  دـنک  یم  باسح  تاکز  ناونعب  ار  اهنآ  کلام  هکینوید  ریاس  دـننام 
 - هلءاسم 3 تسین  ندرک  تاکز  تین  يارب  یلحم  رگید  دشاب  هدش  فلت  نامـض  نودـب  هدـنریگ  تسد  رد  رگا  هکنانچمه  دـنک ،  باسح 

يوـکز لاـم  نآ  رگا  هک  تین  نیا  هب  دـهد  ریقفب  تاـکز  يرادـقم  درادـن و  ربـخ  نآ  عـضو  زا  هک  دراد  تسد  رود  رد  يوـکز  یلاـم  رگا 
ملاظم اب  یبحتسم  هقدص  هدنامن )  نم  ندرگب  شتاکز  هک  هتفر  نیب  زا  يروطب  و   ) هدنامن یقاب  رگا  دشاب و  نآ  تاکز  رادقم  نیا  هدنامیقاب 
يوقا میئوـگن  رگا  طاـیتحاربانب  هلءاـسم 4 -  تسا .  يزجم  دـشاب  هدـمآ  شا  هدـهع  رب  تسا  نکمم  هک  یتاـکز  زا  تسا و  حیحـص  دـشاب 

ریخءات زا  روظنم  ناکما و  تروص  رد  دنک  ادج  جراخ و  يوکز  لام  زا  ار  تاکز  رادقم  هکنیا  هب  ولو  تسین  زئاج  تاکز  نداد  رد  ریخءات 
زا ریخءات  تسا  ربتعم  اهنآ  رد  لاس  هک  مه  يدراوم  رد  هکلب  تالغ  دـننام  قلعت  تقو  ریغ  بوجو  تقو  هکیئاـج  رد  تسا  بوجو  تقو  زا 

رقتـسم ینامز  بوجو  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب  قلعت  تقو  ریغ  بوجو  تقو  هک  دراد  لامتحا  زین  دراوم  هنوگنآ  رد  نوچ  تسین  زئاـج  لاـس 
هتبلا  ) قحتـسم هب  ندـناسر  یتـح  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  هکلب  دـشاب  هتـشذگ  لاـم  نآ  هب  تبـسن  تیکلاـم  زا  لاـسکی  هک  دوش 

رد رگم  دـنکن  تعانق  يوکز  لاـم  زا  تاـکز  ندرک  ادـج  فرـص  هب  دزادـنین و  ریخءاـت  زین  وا ) هب  یـسرتسد  قحتـسم و  دوجو  تروصرد 
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هکیطرـشب تسین  زئاج  ریخءات  رتشیب  هام و  ود  ات  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يرتهب  قحتـسم  ای  ینیعم و  قحتـسم  ندش  ادـیپ  رظتنم  هکیتروص 
دزادنیب و ریخءات  يرذع  چـیه  نودـب  هکیتروص  رد  دزادـنین و  ریخءات  هام  راهچ  زا  شیب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـناسرب و  لاسکی  لالخ  رد 
ار تاکز  تسین  زئاج  دـیامن و  ناربج  نیا  هب  هدـش  فلت  شدوخ  هسیک  زا  ینعی  تسا  نآ  نماض  دوش  فلت  قحتـسم  هب  شندـناسر  زا  لبق 

ناونعب ار  ضرق  نآ  دوش  یم  بجاو  هکیتقو  رد  داد  ضرق  ناونعب  رگا  هک  ضرق  تاکز  ناونعب  رگم  دهدب  قحتسم  هب  بوجو  قلعت  زا  لبق 
تاکز لام  نینچمه  تاکز و  هدنهد  دشاب و  هدماین  نوریب  قاقحتـسا  زا  قحتـسم  هلـصاف  نیا  رد  هک  یطرـشب  هتبلا  دنک  یم  باسح  تاکز 

وا ریغب  ار  دوخ  تاکز  دریگب و  وا  زا  هداد  قحتـسم  هب  هک  یـضرق  نآ  دـناوت  یم  تاکز  بوجو  ماگنه  رد  دنـشاب و  اراد  ار  بوجو  طئارش 
فلکم هک  تسا  رتـکیدزن  طاـیتحا  هب  هکلب  رتـهب و  هلءاسم 5 -  تسا .  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  رتهب و  وا  ياـپب  ندرک  باـسح  یهتنم  دـهدب ، 

تاکز فرـصم  دراوم  هیقف  هکنیا  يارب  دنک  هبلاطم  ار  نآ  هیقف  هکیتروص  رد  اصوصخم  دهدب  هیقف  هب  ع )   ) ماما تبیغ  رـصع  رد  ار  تاکز 
دـسرب نم  تسدب  تاکز  دیاب  هکنیا  رب  دنک  مکح  هیقف  هکینامز  رگم  تسا  نآ  بوجو  مدع  يوقا  هک  دنچ  ره  دهد  یم  یـصخشت  رتهب  ار 
فلکم رب  هیقف  مکح  زا  يوریپ  تروص  نیا  رد  هک  هدـمآ  شیپ  نیملـسم  ای  مالـسا و  يارب  هک  دـشاب  یتحلـصم  رطاخب  مکاح  مکح  نیا  و 

ار ناکیدزن  نادنواشیوخ  هک  تسا  نآ  بحتسم  تاکز  قحتـسم  باختنا  رد  هلءاسم 6 -  دشابن .  وا  صخـش  دلقم  هک  دنچره  تسا  بجاو 
زئاج هلءاسم 7 -  دهد .  حیجرت  دنراد  یئادگ  يور  هکیناسک  رب  ار  عبطلا  عینم  دارفا  نانآ و  ریغ  رب  ار  لقع  هقف و  لضف و  لها  نارگید و  رب 
یلام رد  ار  شتاکز  هکنیا  هچ  دـشاب و  يوکز  لاـم  دوخ  زا  هچ  دراذـگب  راـنک  دـنک و  ادـج  يوکز  لاـم  زا  ار  دوخ  تاـکز  فلکم  تسا 
سنج ریغ  رد  تاکز  نیعت  تسه  هکیزیچ  دشاب  دوجوم  تاکز  قحتـسم  لاح  نامه  رد  هک  دـنچره  دراذـگب  رانک  هدومن  نیعم  صوصخم 

رارق وا  تسد  رد  هک  دوش  یم  یتناما  تشاذگ  رانک  ارنآ  یتقو  لاح  رهب  تسین و  مه  هجو  زا  یلاخ  Ù دنچره  تسا  لاکشا  لحم  يوکز 
ندرک ادج  زا  دعب  تسین و  نماض  دش ،  فلت  قحتسم  دوجو  اب  شنتخادرپ  رد  ریخءات  شظفح و  رد  یهاتوک  يدعت و  نودب  رگا  هتفرگ و 

ادـج دوخ  لام  زا  وا  هک  یتاکز  رگا  هلءاسم 8 -  دـنک .  ضوع  رگید  یلام  اب  هدـش  نیغم  تاکز  ناونعب  هک  ار  لام  نآ  تسین  زئاـج  رگید 
دشاب هتخادنین  ریخءات  ارنآ  تخادرپ  الثم  دشاب  هدادن  ماجنا  دشاب  نامـض  بجوم  هک  یلمع  وا  دوخ  رگا  دوش  فلت  یـصخش  تسدب  هدرک 

رگا هلءاسم 9 - تسا .  صخـش  نآ  رب  نامـض  رارق  یهتنم  تسه  نماـض  زین  کـلام  دوخ  هنرگو  تسا  نماـض  هدـننک  فلت  صخـش  اـهنت 
دنک ررض  رگا  ریقف و  لام  دوش  لصاح  يدوس  رگا  دشورفب ) درخب و  یسنج  الثم   ) دنک تراجت  هدرک  ادج  دوخ  لام  زا  هکیتاکز  اب  کلام 

اضما ار  وا  هلماعم  ناناملـسم  رما  یلو  دشاب و  تاکز  تحلـصم  تراجت  زا  شروظنم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسا  وا  دوخ  هسیک  زا 
اما و  دراد ،  ار  مکح  نیمه  دـنک  تراجت  تاکز  ندرک  ادـج  زا  لبق  باصن  اـب  هک  مه  یتروص  رد  هک  تسا  نیا  نهذ  هب  رتکیدزن  دـنک و 

دناوتب رما  یلو  هزاجا  هک  تسین  مولعم  دزاس ،  عقاو  یجراخ  نیع  اب  ار  تراجت  دـشاب و  شدوخ  يارب  باصن  اب  تاکز و  اـب  شتراـجت  رگا 
رد هکلب  تسا  لاکشا  لحم  هزاجا  اب  نآ  حیحصت  نوچ  دراذگب  هحص  هدش  ماجنا  باصن  اب  مه  کلام و  لام  اب  مه  هک  يا  هلماعم  نینچ  رب 

حیحـص و کلام  لامب  تبـسن  هلماعم  هدرک  هلماعم  باصن  اب  هک  مود  قش  رد  تسا و  لطاب  هلماعم  همه  هدرک  هلماعم  تاکز  اب  هک  لوا  قش 
همذ اب  هکلب  هدـشن  عقاو  تاکز  هب  طولخم  لام  ای  تاکز  نیع  اب  مود  لوا و  قش  رد  هلماعم  رگا  اما  تسا و  لـطاب  تاـکز  رادـقم  هب  تبـسن 
دوخ هب  صتخم  نآدوس  تسا و  حیحص  هلماعم  دهدب  باصن  زا  ای  هدرک و  ادج  هک  یتاکز  زا  هتخورف  هک  یسنج  نداد  ماگنه  هدش و  عقاو 

رد هک  دـهدب  ود  نآ  زا  هدوب  نیا  شدـصق  هدرک  یم  هلماعم  هک  لوا  زا  هکنیا  رگم  تسا  تاکز  رادـقم  نماـض  وا  تسه  هکیزیچ  تسوا ، 
رهش رد  هکنیا  هچ  تسا  زئاج  رگید  ياج  هب  دوخ  رهش  زا  تاکز  نداد  لاقتنا  هلءاسم 10 -  تسا .  لاکشا  لحم  هلماعم  تحص  تروصنیا 
نماض مود  تروص  رد  یلو  تسا  نماض  فلکم  دوش  تاکز  رگا  لوا  تروص  رد  تسه  هکیزیچ  دوشن ،  ای  دوشب  تفاـی  قحتـسم  فلکم 

لیوحت فلکم  زا  تیـالو  ناوـنعب  ار  تاـکز  هیقف  رگا  هلءاـسم 11 -  تسا .  وا  دوخ  هدـهعب  نداد  لاـقتنا  جراـخم  تروص  ره  رد  تسین و 
ای رگید و  تلعب  اـی  دوش  فلت  نآ  ظـفح  رد  یهاـتوک  رطاـخب  هچ  دوش  فلت  هیقف  تسد  رد  هک  دـنچره  دوش  یم  يرب  کـلام  همذ  دریگب 

همذ دریگب  لیوحت  دـشاب  کلام  لیکو  هکنیا  ناونعب  هکلب  دریگن  لیوحت  تیـالو  ناونعب  رگا  اـما  دـهدب و  قحتـسم  ریغب  ارنآ  اهابتـشا  هکنآ 
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ات دنک  یم  نزو  ار  تاکز  هک   ) رادناپق رادوزارت و  ترجا  هلءاسم 12 -  دناسرب .  دوخ  لحم  هب  ار  نآ  هک  یتقو  رگم  دوش  یمن  يرب  کلام 
همذ رد  اـی  دـشاب و  تاـکز  نیع  شلاوما  نیب  رد  هک  یـسک  هلءاسم 13 -  تسا .  کلام  هدـهعب  اه  نآ  لاـثما  و  دوش ) ادـج  تاـکز  ریغ  زا 

یلام و تابجاو  ریاس  نینچمه  و  دـنزاس ،  نوریب  شلام  زا  ارنآ  هک  دـنک  تیـصو  تسا  بجاو  دـسر  ارف  شگرم  دـشاب و  تاکز  راکهدـب 
هکنانچمه دـهدب ،  نانآ  هب  تیم  لام  زا  ار  نآ  هک  تسا  زئاج  یـصو  يارب  دنـشاب  تاـکز  قحتـسم  دوخ  وا  هثرو  رگا  و  ار ،  هبجاو  قوقح 

ار تاکز  تساوخ  رگا  هلب  وا ،  ریغ  هب  دشاب  فرصنم  تیصو  هک  نآ  رگم  درادرب ،  شدوخ  ارنآ  تسا  زئاج  دشاب  قحتسم  یصو  دوخ  رگا 
هب ار  یبحتـسم  هقدص  ای  تاکز و  کلام  هکنآ  زا  دعب  هلءاسم 14 -  دزادرپب  ثراو  ریغب  مه  يرادقم  تسا  بحتسم  دهدب  قحتـسم  ثراوب 

روظنم نیمهب  دشورفب و  ارنآ  دـهاوخب  ریقف  رگا  هلب  دـنک  کلمت  دریگب و  اناجم  ای  هدومن و  يرادـیرخ  وا  زا  ارنآ  هک  تسا  هورکم  داد  ریقف 
تـسا نارگید  زا  رتراوازـس  کلام  نوچ  تسا  رتهب  کـلامب  نآ  نتخورف  دـشاب ،  هدـناسر  تمیق  هب  هتـساوخ  شدوخ  هکیـسک  ره  دزن  ارنآ 

ار نآ  ندـیرخ  يارب  یلام  یئاـناوت  ریقف  هک  تسا  یناویح  ءزج  هقدـص  رگا  هلب  تسین  مولعم  تهارک  ندـش  فرطرب  زین  لاـح  نیا  رد  نکل 
یـسک کلام  ریغ  و  درخب ) ار  بسا  همه  دناوتن  ریقف  هقدص و  يارب  دشاب  هدش  رذـن  یبسا  ای  يواگ  ياپراهچ  زا  اپ  کی  هکنیا  لثم   ) درادـن

 . درادـن یتهارک  کلام  ندـیرخ  تروص  نیا  رد  دـشاب ،  کلام  ررـض  بجوم  شندـیرخ  تسه  رگا  ای  دـشابن و  نآ  رادـیرخ  زین  يرگید 
هب اـت  دـهدب  وا  هب  ار  دوخ  سمخ  اـی  دـناسرب و  ءارقف  فرـصم  هب  ار  نآ  هک  دـهدب  يرگیدـب  ار  دوـخ  تاـکز  یـصخش  رگا  هلءاسم 15 - 

دناوتیم دشاب  سمخ  ای  تاکز  قحتسم  شدوخ  هکیتروص  رد  نآ  هدنریگ  دنکن  نیعم  ار  دیس  ای  ریقف و  صخـش  دناسرب و  تاداس  فرـصم 
هک دشاب  نیا  شیانعم  هدـب )  تاداس  هب  ار  سمخ  نیا  ای  هدـب  ارقفب  ار  تاکز  نیا   : ) تسا هتفگ  هک  کلام  ترابع  دـنک و  فرـصم  ار  نآ 

رگا  ) دادیم نیریاسب  هک  دنک  فرصم  دناوتیم  ار  ردقنامه  وا  دوخ  تسه  هکیزیچ  یشاب  فرـصم  هک  دنچ  ره  نک  فرـصم  ار  نآ  تدوخ 
نیا ای  تسا و  ءارقف  لام  نیا  دشاب  هتفگ  کلام  هکیتروص  رد  اصوصخم  دناسرب  شلایع  فرـصم  هب  ار  نآ  تسا  زئاج  نینچمه  و  داد ) یم 

نتـشاد نودب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  دـنتاداسای  ءارقف ،  لام  نیا  فرـصم  دـشاب  هتفگ  ای  تسا و  تاداس  لام  سمخ 
هفئاط نیب  رد  ار  نآ  ات  دهدب  وا  هب  سمخ  تاکز و  زا  ریغ  یلام  هکیتروص  رد  لاح  تسا  نینچمه  دناسرن و  دوخ  فرـصم  هب  حیرـص  نذا 

 . دناسرب فرصم  هب  دراد  ارنانآ  تافصو  تسا  هفئاط  نآ  زا  زین  وا  دوخ  هک  يا 

ندب تاکز  رد  مود  دصقم 

توف میب  دوشن  هداد  شا  هرطف  تاکز  یـسک  رگا  هک  هدـش  دراو  تیاور  شا  هرابرد  هک  تسا  هرطف  تاـکز  ناـمه  ندـب  تاـکز  زا  روظنم 
هیام مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  نداتـسرف  هکنانچمه  تسا  هزور  تیمامت  هیام  نآ  نداد  هک  هدـمآ  زین  تسه و  شا  هرابرد 

هچ زا   - 2 تسا ؟  بجاو  یناسک  هچ  رب  تاکز  نیا  هکنیا  رد  ثحب  یکی  تسا  تهج  دـنچ  هرطف  تاکز  رد  تسا و  زاـمن  لاـمک  ماـمت و 
؟  تسیچ هرطف  تاکز  فرصم   - 5 تسا ؟  ینامز  هچ  نآ  تخادرپ  تقو   - 4 داد ؟  دیاب  رادقم  هچ   - 3 داد ؟  دیاب  یسنج 

؟  تسا بجاو  یناسک  هچ  رب  هرطف  تاکز  نداد  لوا :  تهج 

بجاو هرطف  تاکز  نداد  دراد ،  ارنآ  لیـصحت  یئاـناوت  اـی  دراد و  ار  دوخ  لاـس  توق  ـالعف  هک  زاـین  یب  دازآ و  فلکم  ره  رب  هلءاسم 1 - 
یلو رب  دشاب و  هناوید  رطف  دیع  بش  رد  هکیتروص  رد  هتبلا  تسین ،  بجاو  دشاب  يراودا  دنچ  ره  هناوید  غلابان و  كدوک  رب  نیاربانب  تسا 

تبـسن ود  نآ  هرطف  تاکز  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  دهدب  ود  نآ  لام  زا  ودنآ  فرط  زا  تباین  هب  هک  تسین  بجاو  زین  نونجم  كدوک و 
دوخ لاس  جراخم  هکیریقف  کلام و  رب  هدوب و  شوهیب  دیع  بش  ندش  لخاد  ماگنه  هکیـسک  رب  نینچمه  و  تسا ،  طقاس  زین  اهنآ  هلئاع  هب 

 ، هوقلاب هن  ادقن و  هن  درادن  نآ  رب  دـئاز  تسا و  وا  نید  تاینثتـسم  ای  وا و  نید  رادـقم  هب  اهنت  دراد  يا  هتخودـنا  رگا  درادـن و  ار  شلایع  و 
ياهلاس نآ  دیسررس  هک  یئاهضرق  هن  دزادرپب  دیاب  لاس  نیا  رد  هک  دیآ  باسحب  یضرق  اهنت  باب  نیا  رد  هکتسنآ  طایتحا  تسین و  بجاو 
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هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رکیدزن  رتهب و  دراد ،  ار  شلایع  دوخ و  زور  هنابشکی  یجرخ  زا  رتدایز  ماعط  نم  کی  هکیسک  يارب  هلب  تسا  دعب 
ار رفن  کی  تاکز  هک  تروص  نیا  هب  دـنزادرپب ،  ار  هرطف  هک  تسا  بحتـسم  اهریقف  همه  يارب  هکلب  دـهدب ،  تاکز  زا  ار  نم  کی  ناـمه 
رد نیا  هتبلا  دهد ،  هقدـص  دوخ  هلئاع  زا  ریغ  رگید  يریقفب  هتفرگ  رفن  نیرخآ  تسد  زا  سپـس  هدـینادرگ و  شا  هلئاع  کت  کت  تسد  رد 
هب هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنرـصاق  هک  دنـشاب  یناسک  ناـنآ  نیب  رد  رگا  اـما  دنـشاب و  فلکم  هلئاـع  دارفا  همه  هک  تسا  یتروص 

هناوید ای  كدوک  فرط  زا  ار  ماعط  نم  کـی  كدوک  یلو  رگا  دـهدن و  نیفلکم  ریغ  تسد  هب  دـنک و  ءاـفتکا  نیفلکم  نیب  رد  ندـناخرچ 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  دشاب  عمج  دیع  بش  رد  دـیاب  میتفگ  هک  یطئارـش  هلءاسم 2 -  دهدن .  وا  ریغ  هب  دـنک و  وا  دوخ  جرخ  دـیاب  تفرگ 

رگا نیاربانب  دنک ،  كرد  ار  دیـشروخ  بورغ  هاگنآ  دشاب و  اراد  ار  طئارـش  نآ  همه  هظحل  کی  هب  دـنچره  باتفآ  بورغ  زا  زا  لبق  دـیاب 
ماگنه رگا  نینچمه  تسین و  بجاو  تاکز  دورب  تسد  زا  طئارش  نآ  زا  یکی  بورغ  زا  لبق  هظحل  یلو  دشاب  اراد  ار  طئارش  نآ  همه  البق 

دوش یم  غلاب  هظحل  نآ  رد  ای  دسر و  یم  غولب  دحب  بورغ  ماگنه  هک  یسک  نیاربانب  هدش  دجاو  بورغ  زا  دعب  هتشادن و  ار  طئارش  بورغ 
هلب تسین ،  بجاو  ددرگ  یم  لیاز  شنونج  ای  دوش و  یم  غلاب  هظحل  نآ  زا  دـعب  هکیـسک  رب  تسا و  بجاو  ددرگ  یم  لیاز  شنونج  اـی  و 
اراد ار  هدربمان  طئارش  هکیسک  رب  هلءاسم 3 -  دزادرپب .  ار  تاکز  دش  لقاع  ای  غلاب  دیع  زور  رهظ  زا  شیپ  هک  یـسک  يارب  تسا  بحتـسم 
یتح ریبک ،  ای  دنشاب  ریغص  هدرب ،  ای  دنشاب  دازآ  رفاکای ،  دنشاب  ناملسم  هکنیا  هچ  دهدب ،  ار  دوخ  هلئاع  دوخ و  تاکز  تسا  بجاو  دشاب 
لبق هک  یسک  ره  تاکز  دیاب  نینچمه  و  تسا ،  بجاو  شتاکز  نداد  هدش  دلوتم  لاوش  لاله  ندش  ادیپ  زا  لبق  هظحل  کی  هک  مه  یلفط 

ار وا  ماـعط  زونه  ناـمهیم  هک  دـنچره  دوش  یم  دراو  وا  رب  هک  یناـمهم  یتح  دـهدب  ار  ددرگ  وا  جرخ  دوش و  وا  رب  لـخاد  لاوش  لـاله  زا 
زا دعب  هک  یکدوک  فالخب  دشابن ،  قداصوا  رب  هلئاع  ناونع  دـنچ  ره  ددرگ  هدرمـش  وا  دوخ  جرخ  افرع  هک  ینامهم  هتبلا  دـشاب ،  هدروخن 

رگا هلب  تسین  بجاو  نانآ  هرطف  تاکز  نداد  هک  دوش  باسح  وا  ناروخ  جرخ  ءزج  نآ  زا  دعب  هک  ینامهمای  دوش و  دـلوتم  لاله  تی  ؤر 
هک یسک  هلءاسم 4 -  دهدب .  ار  شتاکز  تسا  بحتسم  دتفیب  قافتا  دیع  زور  رهظ  زا  لبقات  ناسنا  هلماعم  هب  صخشدورو  ای  كدوک  دلوت 

تـسا طـقاس  وا  دوـخ  زا  هدـش  بجاو  يرگید  نآ  رب  تسا  يرگید  هلئاـع  ءزج  اـی  هدـش و  يرگید  ناـمهیم  هکنیا  رطاـخب  وا  هرطف  تاـکز 
هک یتروص  رد  یتح  تسا  طقاس  وا  زا  فیلکت  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  دشاب  هتـشاد  ار  فیلکت  نیا  طئارـش  همه  دشاب و  ینغ  هک  دنچره 
ای هدادن و  ار  شتاکز  وا ،  تاکز  نداد  رد  فلکم  هک  دناد  یم  رگا  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکلو  دشاب  ریقف  هدـنهد  جرخ  نابزیم و 

افرع هک  ینامهم  دوخ  رب  تاکز  نداد  هک  تسنآ  يوقا  تسنآ ،  ندوبن  بجاو  يوقا  هک  دـنچره  دزادرپب ،  ار  نآ  شدوخ  هدرک ،  شومارف 
نیاربانب دـنک ،  كرت  ار  تاکز  نداد  هب  طایتحا  تسین  راوازـس  هناخ  بحاـص  نکل  تسا ،  بجاو  دوش ،  یمن  هدرمـش  ناـبزیم  روخ  جرخ 

بجاو تسا ،  بئاغ  شیاهروخ  جرخ  ریاـس  شدـنزرف و  نز و  زا  هک  یـسک  هلءاسم 5 -  نابزیم .  مه  دـهدب و  ناـمهیم  مه  تسا  راوازس 
هب ار  تلاکو  هک  یطرـشب  دـنهدب  دـنرادرب و  وا  لام  زا  ار  تاکز  هک  دـشاب  هداد  تلاکو  نانآ  دوخب  هکنآ  رگم  دـهدب  ار  نآ  تاکز  تسا 
هن تسا  یلعف  ندوب  روخ  جرخ  دـشاب  فلکم  هلئاـع  یـسک  هکنیا  رد  راـیعم  ارهاـظ  هلءاسم 6 -  دـشاب .  قوثو  دروم  هک  دـشاب  هداد  یـسک 
هک ینعم  نیا  هب  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  دـشابن  روخ  جرخ  العف  ولو  هقفنلا  بجاو  تاکز  نداد  هک  دـنچره  ندوب ،  هقفنلا  بجاو  فرص 
رب تسا  يرگید  روخ  جرخ  العف  هک  دشاب  هتشاد  یمئاد  يرـسمه  رگا  نیاربانب  دهدب  ار  وا  تاکز  تشاد  دوجو  رایعم  ود  نیا  زا  یکی  رگا 

بوجو طیارـش  همه  هک  یتروص  رد  تسین  یـسک  روخ  جرخ  رگاو  تسین  بجاو  رهوـش  رب  دـهدب و  ار  وا  تاـکز  تسا  بجاو  ریغ ،  نآ 
زین زینکو  مالغ  تسین ،  بجاو  يدحا  رب  شتاکز  دشابن  عمج  طئارـش  رگا  دهدب و  ار  دوخ  هرطف  تسا  بجاو  نز  نآ  دوخ  رب  دـشاب  عمج 

طایتحاربانب تسا  بجاو  دنشابن  ریقف  رگا  ود  نآ  رب  وا  هیرطف  نداد  دشاب  رفن  ود  روخ  جرخ  یسک  رگا  هلءاسم 7 -  دنراد .  ار  مکح  نیمه 
 - هلءاـسم 8 تسین .  بجاو  يرگید  رب  دـهدب و  ار  دوـخ  مهـس  تسا  بجاو  وا  رب  اـهنت  دـشاب  اراد  يرگید  ریقف و  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و  ، 

تیاعر وا و  هلئاع  هن  تسا  لاـیع  بحاـص  صخـش  ندوبن  ندوب و  یمـشاه  رد  راـیعم  تسا و  مارح  یمـشاه  رب  یمـشاه  ریغ  هرطف  تاـکز 
هک یـسک  تسا و  بجاو  تبرق  دصق  تادابع ،  ریاس  دـننام  هرطف  تاکز  رد  هلءاسم 9 - تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  ود  ره  ندوبن  یمـشاه 
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رد هک  دزادرپب  وا  ات  دنک  دوخ  لیکو  ار  ریغ  دناوت  یم  مه  دزادرپب  دنک و  تبرق  دصق  شدوخ  دناوت  یم  مه  هدش  بجاو  وارب  تاکز  نداد 
هچنآ دنک  تین  وا  دوخ  تسا  بجاو  هدرک  ریقفب  تاکز  ندـناسر  رد  لیکو  ار  ریغ  رگاو  دـنک  تبرق  تین  دـیاب  لیکو  ریزگان  تروص  نیا 

هب ار  نآ  نومـضم  هک  تسین  بجاو  تسا و  یفاک  دشاب  یقاب  وا  لد  هنازخ  رد  تین  نیا  هکنیمه  تسا و  تاکز  دـناسر  یم  ریقفب  شلیکو 
دهدب ریقفب  رادقم  نالف  شدوخ  بیج  زا  لیکو  هک  روطنیا  هب  دنک  لیکو  تاکز  نداد  رد  ار  يرگید  تسا  زئاج  و  دـهد .  روطخدوخ  لد 

زئاج دهدب  تاکز  درادرب و  يو  لام  زا  هکنیارد  دشاب  هدرک  لیکو  ار  ریغ  هک  یتروص  دننام  تروصنیا  هک  دریگب ،  وا  زا  دـیایب و  سپـسو 
نآ ضوع  دهدب و  ریقفب  شدوخ  لام  زا  تاکز  رادقم  نالف  يو  تین  هب  هک  دنک  لیکو  ار  وا  ینعی  دنک  عربت  رد  لیکو  ار  وا  هک  تسا  مه 

هکنیا نودب  دوخ  شیپ  زا  دیز  رگا  نیاربانب   . ) تسا لاکشا  لحم  ندوب  لیکو  نودب  تاکز و  نداد  رد  عربت  لصا  هلب  دریگن ،  وا  زا  مه  ار 
 ( . تسا لاکشا  لحم  ورمع  همذ  ندش  يرب  دهدب  ریقفب  ار  ورمع  تاکز  دشاب  هدش  ورمع  لیکو 

؟  دشاب دیاب  یسنج  هچ  زا  تاکز   - 2

ریظن تسا ،  مدرم  نآ  یلومعم  ياذـغ  يا  هیحان  ای  یموق و  ره  رد  هک  دـشاب  يزیچ  نآ  تاکز  سنج  رد  هطباـض  تسین  دـیعب  هلءاسم 1 - 
لثم رد  لدریـش  کشک و  امرخ و  نآ و  فارطا  نالیگ و  لثم  رد  جـنرب  و  قارعو ،  ناریا  ياهرهـش  بلاغ  لـثم  رد  جـنرب ،  وج و  مدـنگ و 

هک دنچره   ) تسا یفاک  امرخ  شمـشک و  وج ،  مدنگ و  ینعی  هناگراهچ  تالغ  هک  تسا  نیا  يوقا  هک  دـنچره  زاجح ،  ياهنابایب  دـجن و 
دنهدـب تاـکز  ار  ناـمه  دـنناوت  یم  دـشاب  نآ  لاـثما  ترذ و  مدرم  بلاـغ  توق  يا  هیحاـن  رد  رگا  نیارباـنب  و  دـشابن ) مدرم  بلاـغ  توق 

ار هناگراهچ  تالغ  زا  یکی  هک  تسنآ  طایتحا  دـشابن  بلاغ  توق  رگا  اماو  دـنهدب  ار  هناـگراهچ  تـالغ  زا  یکی  دـنناوت  یم  هکناـنچمه 
سنج زا  هکیزیچ  ینعی  نآ  ریغ  جارخا  رد  و  دـنهدب ،  دـشاب  ماعط  نآ  ربارب  شیاـهب  هک  رگید  زیچ  ماـعط  نآ  ياـجب  تسا  زئاـج  دـنهدب و 
نداد رد  و  تسین ،  هجو  زا  یلاخ  شندوبن  یفاک  هکلب  تسا  لکـشم  تمیق  ناونعب  دشاب ،  تاکز  تمیق  لداعم  شتمیق  یلو  دشابن  يوکز 
تسا ربتعم  هلءاسم 2 -  تسا .  ربتعم  دزادرپب  دـهاوخ  یم  اجنآ  رد  هک  يرهـش  تمیق  زین  دـهدب و  دـهاوخ  یم  هکیزور  تمیق  ماعط  ياهب 
شدوخ ریغ  اب  طولخم  سنج  هکنانچمه  تسین  یفاک  بویعم  سنج  نداد  نیارباـنب ،  دـشاب ،  حیحـص  دوش  یم  هداد  هرطف  ناونعب  هکیزیچ 

حیحص و سنج  تمیق  ناونعب  طولخم  ای  بویعم و  سنج  نداد  تیافک  یتح  تسین و  یفاک  دنک  یمن  حماست  نآ  رد  فرع  هک  يرادقمب 
شمـشک تلیـضف  رظن  نآ  زا  رت  نیئاـپ  دوـش و  هداد  اـمرخ  لوا  هجرد  رد  هک  تسنآ  رتـهب  هلءاسم 3 -  تسا .  لاکـشا  لـحم  طولخم  ریغ 

هداد رت  عفان  هنرگو  دـنکن ،  ریقف  لاحب  رت  عفان  ارنآ  زا  رت  نیئاپ  ای  شمـشک و  یجراخ ،  تاـهج  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  زیوم ) )
 . وج ای  تسپ و  مدنگ  نداد  زا  تسا  رتهب  مدنگ  ای  درآ  نامه  زا  نداد  دشاب  یلعا  هجرد  درآ  فلکم  بلاغ  توق  رگا  هکنانچمه  دوش  یم 

هرطف تاکز  رادقم  رد  راتفگ   - 3

زا تسترابع  عاص  رگید و  توق  ره  ای  ریـش و  اب  دـشاب  هناگراهچ  تالغ  زا  تاکز  هکنیا  هچ  لاـح  تسا  عاـص  کـی  هرطف  تاـکز  رادـقم 
هک  ) فجن هقح  بسح  هب  عاص  رظن  زا  تسا و  لطر  شـش  یندـم  لطر  هن  یقارع  لطر  هب  عاـص  کـی  اـی  دـم و  راـهچ  نیا  و  دـم ،  راـهچ 

دوخن ود  لاقثم ،  کی  یس و  هفاضا  هب  هیقو و  فصن  هفاضا  هب  هقح  فصن  لاقثم )  موس  کی  لاقثم و  هس  یـس و  دصهن و  زا  تسا  ترابع 
لاقثم مراهچ  هس  کی و  هیق و  مراهچ و  هس  هقح و  ود  تسا )  لاـقثم  داتـشه  تسیود و  هک   ) لوبمالـسا هقح  بسح  هب  دوب و  دـهاوخ  مک 
بـسح هب  دوش و  یم  لاقثم  جـنپ  تسیبالا و  نم  مین  هک  تسا )  لاقثم  داتـشه  تسیود و  رازه و  هک   ) یهاـش نم  بسح  هب  دوب و  دـهاوخ 

 . تسا ولیک  هس  هب  بیرق  هدش  لوادتم  رصع  نیا  رد  هک  ولیک 

هرطف تاکز  بوجو  تقو  رد  راتفگ 
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رتهب و دراد و  همادا  دـیع  زور  رهظ  ناذا  ات  نانچمه  تقو  نیا  تسا و  رطف  دـیع  بش  ندـش  لوخد  ماگنه  هرطف  تاکز  ندـش  بجاو  تقو 
دیع زامن  دـهاوخ  یم  فلکم  رگا  دـسر و  ارف  دـیع  زور  ات  دـننک  ربص  هکلب  دـنزادرپن  بش  رد  ارنآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هکلب 
ارنآ تقو  رد  رگا  هتخادرپن  زونه  هکیلاح  رد  دوش  مامت  تقو  رگا  لاح  دـنکن ،  كرت  دزادرپب  ارنآ  زامن  زا  لبق  هک  ار  طاـیتحا  نیا  دـناوخب 

دوش و یمن  طقاس  شندرگ  زا  تاکز  هک  تسنآ  طایتحا  هدوب  هتشاذگن  رانک  رگا  دزادرپب و  شقحتسم  هب  تقو  جراخ  رد  هتشاذگ و  رانک 
هام زا  هرطف  تاکز  تسین  زئاج  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  هلءاـسم 1 -  ءاـضق .  تین  هن  دـنک و  یم  ءادا  تین  هن  هک  وحن  نیا  هب  دزادرپـب ،  دـیاب 

تقو ندیـسرارف  زا  دـعب  تروصنیا  رد  هک  درادـن  لاکـشا  ضرق  ناونعب  ریقف  هب  نآ  نداد  هلب  دوش ،  هتخادرپ  شتقو  زا  لبق  هکلب  ناضمر و 
دـشاب هک  یـسنج  ره  زا  ار  یـصوصخم  لام  دـنک و  ادـج  ار  هرطف  تاکز  تسا  زئاج  هلءاسم 2 -  دـنک .  یم  باـسح  هرطف  تاـکز  ناونعب 

هرطف تمیق  يراذگ  رانک  رد  فلکم  هک  تسنآ  رتهب  هکلب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  دراذگب و  رانک  ارنآ  تمیق  ای  دـنک و  نیعم  تاکز  ناونعب 
زا رتمک  هتـشاذگ  رانک  تاکز  ناونعب  هک  يزیچ  رگا  دـشاب و  نآ  تمیق  لداعم  هک  یـسنج  هن  نآ  لوپ  ءاهب  نتـشاذگ  رانک  هب  دـنک  ءافتکا 
نآ زا  رتشیب  رگا  تشاد و  دـهاوخ  ار  لوزعم  ریغ  مکح  هیقب  دراد و  ار  لزع  مکح  رادـقم  ناـمه  هدـش  بجاو  وا  رب  هکدـشاب  يرادـقم  نآ 
هن ای  دوش  یم  تاکز  نیب  کلام و  نیب  كرتشم  لوزعم  لام  هجیتن  رد  هدـش و  لوزعم  وا  تاـکز  لـمع  نیا  اـب  اـیآ  هکنیا  رد  دـشاب  رادـقم 

دوش یم  باسح  هدش  ادج  لوزعم ،  دشاب  وا  ریغ  وا و  نیب  كرتشم  عاشم  روطب  هک  دـنک  نیعم  یلام  رد  ار  تاکز  رگا  هلب  تسه ،  لاکـشا 
تقو رگا  و  تسا )  لاکشا  لحم  میتفگ  شندوب  رتشیب  تروص  رد  نوچ   ) دشاب تاکز  زا  رتمک  ای  تاکز و  ردقب  وا  مهس  هک  یطرشب  هتبلا 

يا هراپ  رگا  اصوصخ  دزادنیب ،  ریخءات  ار  قحتـسم  هب  نآ  نداد  تسا  زئاج  هدوب  هتـشاذگ  رانک  ار  تاکز  تقو  رد  وا  دش و  مامت  تخادرپ 
نآ رطاخب  یلو  دهدب  يوب  ارنآ  دناوتب  مه  وا  دـشاب و  دوجوم  قحتـسم  رگا  تسه  هکیزیچ  دـهد ،  ناحجر  ار  نتخادـنا  ریخءات  تاظحالم 

هدوبن نکمم  وا  يارب  قحتـسم  هب  نآ  نداد  هک  یتروص  فالخب  تسا ،  نماض  دوش  فلت  تاکز  ناـیم  نیا  رد  دـشاب و  هدادـن  تاـظحالم 
تناما همه  رد  هکنانچمه  دـشاب  هدرک  یهاتوک  نآ  ظفح  رد  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  نماض  دوش  فلت  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب 

رگید یلحم  هب  ارنآ  تسه  لحم  رد  یقحتسم  رگا  تاکز  نتـشاذگ  رانک  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلءاسم 3 -  تسا .  نیمه  مکح  اه 
 . دنکن لقتنم 

تاکز فرصم  رد  راتفگ   - 5

ؤم ءارقف  هب  ارنآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکنیا  وگ  تسا ،  لام  تاـکز  فرـصم  ناـمه  هرطف  تاـکز  فرـصم  هک  تسا  نآ  يوقا 
ارنآ تسا  زئاج  دشن  تفای  ریقف  نم  ؤم  هکیتروص  رد  دنشابن و  لداع  دنچره  دهد  صاصتخا  نینم  ؤم  زا  نانیکسم  هکلب  نانآ  لافطا  نینم و 

زا قح  بهذم  دناوتن  ینعی   ) دشاب فعضتسم  بهذم ،  فلاخم  ناملـسم  نآ  هک  یطرـشب  اما  داد ،  درادن  ار  عیـشت  بهذم  هک  یناملـسم  هب 
هک دنچره  دهدب  ار  نم  کی  تمیق  ای  و  نم )  کی   ) عاص کی  زا  رتمک  ریقف  کی  هب  هک  تسنآ  طایتحاو  دهد ) صیخشت  ار  لطاب  بهذم 

هکلب دهدب ،  رفن  کی  هب  ار  عاص  دنچ  تسا  زئاجو  دـسرن  مامت  عاص  کی  يرفن  نانآ  همه  هب  فلکم  تاکز  دنـشاب و  عمج  اج  کی  ءارقف 
ریقف دهدن و  ریقف  کی  هب  ار  لاسکی  هنیزه  زا  شیب  هک  تسنآ  طایتحا  دـنکبار و  وا  لاسکی  فافک  هک  دـهدب  ردـقنآ  رفنکی  هب  تسا  زئاج 
نید رطاخب  هک  یناسک  ناگیاسمه و  ماحرا و  ریقف ،  باختنا  رد  تسا  بحتـسم  دریگن و  هرطف  تاکز  زا  ار  شلاسکی  جراخم  زا  شیب  مه 

ار طایتحا  نیا  درادب و  مدـقم  نانآ  ریغ  رب  ار  دنتـسه  اراد  ار  رگید  يایازم  یـضعب  ای  دـنلقع و  هیقف و  لها  هک  یناسک  دـنا و  هدرک  ترجه 
هک يریقف  هب  نآ  نداد  دهدن و  دوش  یم  بکترم  انلع  ار  يراوخبارش  ریظن  یهانگ  هک  یـسک  هب  راوخ و  بارـش  هبار  هرطف  هک  دنکن  كرت 

 . تسین زئاج  دنک  یم  جرخ  تیصعم  هار  رد  ارنآ  يو  هک  دناد  یم  فلکم 

سمخلا باتک 
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سمخ

ادخ هک  ترـضح  نآ  هیرذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  شیمارگ ،  ربمایپ  يارب  ارنآ  یلاعتیادخ  هک  تسا  یقح  نامه  سمخ 
هب دزادرپن  ار  سمخ  زا  مهرد  کی  هک  یسک  و  دنوشن ،  تاکز  جاتحم  هک  نیا  هب  هتشاد  یمارگ  ار  نانآ  هداد و  رارق  دنک  دایز  ار  ناشلـسن 
زا تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  يادخ  : ) دومرف هک  هدش  دراو  ع )   ) قداص ماما  نامیالوم  زا  تسا  هدومن  بصغ  ار  ناشقح  هدرک و  ملظ  نانآ 

یفیلکت سمخ  تسا و  مارح  ام  رب  هقدـص  نیاربانب  دومرف ،  لزاـن  اـم  يارب  ار  سمخ  مکح  هدرک  مارح  اـم  رب  ار  هقدـص  ندروخ  هک  اـجنآ 
نآ زا  زین  و  تسا )  لـالح  اـم  يارب  شندروـخ  دراد  مارتـحا  هبنج  نوـچ  هدرک و  بجاو  ناناملـسم  رب  اـم  عـفنب  ارنآ  یلاعتیادـخ  هک  تـسا 
وا زا  هک  یماگنه  دنک و  يرادیرخ  ار  يزیچ  سمخ  زا  هک  تسین  هتفریذپ  یئادخ  هدنب  چیه  زا  رذع  نیا  دومرف : هک  هدش  تیاور  ترـضح 

هتفرگ هزاجا  سمخ  لها  زا  البق  هکنآ  رگم  ما  هدرک  يرادـیرخ  مدوخ  لوپ  اب  ار  ـالاک  نآ  نم  اراـگدرورپ  دـیوگب ،  دوش  یم  تساوخزاـب 
يرادیرخ يزیچ  تسه  نآ  رد  سمخ  هک  یلام  اب  تسین  لالح  سکچیه  يارب  : ) دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـشاب و 

سمخ یلاـم  هچ  رد  هکنیا  رد  ثحب   - 1 تسا .  تهج  دنچ  زا  سمخ  رد  راتفگ  و  دشاب ) هدناسر  ام  هب  ار  ام  قح  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـنک 
 - 4 دوش .  میسقت  شنابحاص  نیب  رد  سمخ  دیاب  هنوگچ  هک  نیا  رد  ثحب   - 3 دنسمخ ؟  قحتسم  یناسک  هچ  هکنیارد  ثحب   - 2 تسه . 

 . لافنا نوماریپ  ثحب 

تسه سمخ  اهنآ  رد  هک  هچنآ  رد  راتفگ 

تسا بجاو  زیچ  تفه  رد  سمخ 

ناـنآ لاـم  زا  تراـغ  يدزد و  قـیرط  زا  هک  مه  يزیچ  هکلب  دـتفا ،  یم  نیملـسم  تسد  هب  نمـشد  رب  هبلغ  هار  زا  هک  هـچنآ  مئاـنغ :  لوا - 
لام هک  یطرش  هب  زین  و  دشاب -  نآ  نوئـش  زا  گنج و  رد  تراغ  يدزد و  نیا  هکیتروص  رد  هتبلا  دراد ،  سمخ  دتفا  یم  نیملـسم  تسدب 

هک تسا  یئاج  رد  اهنت  نیا  تسا و  لالح  ناشلافطا  نانز و  نتفرگ  ریـسا  ناشیاهلامو و  ناشنوخ  هک  دـشاب  برح  لها  لام  هدـمآ  تسدـب 
زا لاوما  ریاس  ای  دشاب  هتشاذگ  نآ  يور  تسد  مالسا  رکـشل  هک  یلاوما  نیب  یقرف  دشاب و  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  نذا  هب  نانآ  اب  گنج 

ماما روضح  رصعرد  رگا  دهد  یم  مالسلا  هیلع  ماما  نذا  نودب  هک  یگنج  رد  تمینغ  اما  حیحـص و  لوق  ربانب  تسین  نآ  لاثماو  نیمز  لیبق 
نیملسم دشاب و  تبیغ  لاح  رد  رگا  و  تسا ،  لافنا  ءزج  تمینغ  نآ  دریگب  نذا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  دراد  نکمت  ناملـسم  دشاب و  (ع ) 

هکیتروـص رد  اـصوصخم  تسا  بجاو  نآ  سمخ  نداد  هک  تسا  نـیا  يوـقا  دنـشاب ،  هتـشادن  ار  ترـضحنآ  زا  نـتفرگ  هزاـجا  زا  نـکمت 
هک انعم  نیا  هب  دراد  عافد  هبنج  هک  یگنج  رد  دوش  یم  هتفرگ  برح  لها  زا  هچنآ  زا  نینچمه  دـشاب و  مالـسا  هب  توعد  رطاخب  ندـیگنج 
زا یلاوما  هجیتن  رد  هدـش ،  عافد  زا  ریزگان  ناناملـسم  دـنا و  هتفرگ  ار  نیملـسم  ياه  نیمزرـس  دـشاب و  هدروآ  موجه  ناناملـسم  رب  نمـشد 
زا هک  لاوما  زا  هچنآ  تسا  بجاو  تمینغ  نآ  سمخ  نداد  دشاب ،  هداتفا  قافتا  تبیغ  نامز  رد  دنچره  هک  تسا  هداتفا  ناشتـسدب  نمـشد 

سمخ هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـشاب ،  هدـمآ  تسد  هب  اههار  نآ  لاثما  قحان و  هب  ياعدا  ابر و  هار  زا  ای  تراغ و  يدزد و  قیرط 
سمخ هک  تسنآ  يوقا  نکل  دوش ،  یمن  ءانثتسا  نآ  زا  لاس  جراخم  هن و  ؤم  نیاربانب  هدئاف  سمخ  هن  دوش  هداد  تمینغ  سمخ  ناونعب  نآ 
راـنید تسیب  هب  تمینغ  هک  تسین  ربـتعم  تمینغ  رد  سمخ  بوـجو  رد  و  درک ،  جراـخ  نآ  زا  ار  هن  ؤـم  داد و  هدـئاف  ناوـنعب  ناوـت  یم  ار 

دراد نامیپ  هدهاعم و  مالسا  تلود  اب  هک  يرفاک  ای  یمذ و  يرفاک  ای  یناملـسم و  زا  بصغ  هدمآ  تسد  هب  لام  هک  تسا  ربتعم  هلب  دسرب ، 
 . تسا یبرح  رفاک  تسد  رد  دهاعم  ریغ  یمذ و  ریغ  یبرحریغ و  رافک  زا  هک  یلاوما  فالخب  دـشابن ،  هدوب ،  مرتحم  شلام  یتهج  رهب  ای  و 

سم و نهآ و  علقو و  هرقن  الط و  نداعم :  هلمج  زا  تسا و  فرع  تسین  ندعمای  تسا  ندـعم  سنج  نالف  هکنیا  رد  عجرم  ندـعم :  مود - 
لگ چگ و  طایتحاربانب  هکلب  تسا  گنس  لاغز  کمن و  خینرز و  همرس و  هروش و  تیربک و  تفن و  ریق و  یتمیق و  ياهگنـس  عاوناو  هویج 
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زا نآ  رد  سمخ  هن ،  ای  تسا  اهنداعم  زا  ایآ  هک  دـنک  کش  يزیچ  رد  رگا  دنتـسه و  نداـعم  ءزج  زین  ینمرا  لـگ  روشرـس و  لـگ  خرس و 
دنک مک  هدرک  جرخ  نآ  هیفصت  جارختـسا و  هار  رد  هچنآ  هک  دوش  یم  بجاو  سمخ  یتقو  ندعم  رد  تسین .  بجاو  ندوب  یندعم  تهج 

 ، هدش جارختـسا  تمیق  ای  دنک و  جارختـسا  رادقم  نیا  هب  ار  هرقن  الط و  نیع  هکنیا  هچ  دسرب ،  مهرد  تسیود  ای  رانید و  تسیب  دحب  هیقبو 
دراد يرتمک  تمیق  هکنآ  طایتحاربانب  دنتـشاد  فلتخم  یئاهب  راـنید  مهرد و  رگاو  دـشاب ،  هدوب  مهرد  تسیود  اـی  راـنید و  تسیب  لداـعم 

تمیق دوب و  ناموت  رازه  هد  ـالثم  مهرد  تسیود  ياـهب  ناـموت و  رازه  تسیب  راـنید  تسیب  ياـهب  رگا  نیارباـنب   ) دوش یم  هداد  رارق  راـیعم 
جارختـسا نامز  كالم  رایعم و  تمیق ،  نییعت  رد  و  دزادرپب ) ار  سمخ  هک  تسنآ  طاـیتحا  دـش  غلاـب  ناـموت  ود  هب  هدـش  جارختـسا  سنج 

دشاب رادقم  ره  هب  هکلب  دسرب و  رانید  کی  هب  هک  یتروص  رد  هدش  جارختسا  هچنآ  سمخ  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  تسا و 
 ، دنک جارختسا  باصن  دح  هب  تبون  کی  رد  هک  تسین  طرـش  باصن  غولب  رد  دوشن و  كرت  طایتحا  نیا  هک  تسا  نآ  راوازـس  دزادرپب و 
ار تبون  دنچ  ياهدیدیاع  همه  سمخ  تسا  بجاو  دـسرب  باصن  دـح  هب  مه  يور  همه  هدومن  جارختـسا  هک  تبون  دـنچ  رد  رگا  نیاربانب 

عومجم تخادرپ و  جارختسا  هب  رگید  راب  هدومن  رظنفرـص  راک  همادا  زا  هدرک و  جارختـسا  باصن  دح  زا  رتمک  هکیتروص  رد  یتح  دزادرپب 
جارختـسا هب  اکرتشم  رفن  دنچ  رگا  دـهدب و  ار  عومجم  سمخ  هک  تسنآ  يوقا  میئوگن  رگا  طایتحا  دیـسر ،  باصن  دـح  هب  جارختـسا  ود 

دح هب  نانآ  زا  کی  ره  يدـیاع  مهـس  هک  تسا  بجاو  سمخ  نانآ  کت  کت  رب  یتقو  میئوگب  هک  تسنآ  يوقا  دنـشاب ،  هتخادرپ  یندـعم 
رگا و  دنهدب .  ار  سمخ  دشاب  باصن  دح  هب  نانآ  عومجم  يدیاع  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  دـشاب  هدیـسر  باصن 

اما و  دسرب ،  باصندح  هب  اهنآ  عومجم  ياهب  هک  تسا  یفاک  يوقا  ربانب  دشاب  یندعم  سنج  عون  دنچ  ای  عون و  ود  رب  لمتـشم  ندعم  کی 
رگیدکی همیمض  اهنآ  همه  دئاوع  هک  تسا  نیا  يوقادشاب  ددعتم  دوش ) یم  جارختسا  یندعم  يالاک  اجنآ  زا  هک  یطاقن  ینعی   ) نداعم رگا 

ره صلاخ  يدیاع  دیاب  دشاب  چگ  ای  نهآ و  اهنآ  همه  الثم  دشاب (  یکی  هطقن  دـنچ  نآ  زا  هدـش  جارختـسا  يالاک  هک  دـنچره  دوش ،  یمن 
رد ندعمدنچ  نیا  هک  دنیوگب  و   ) دننادب ندعم  کی  ار  هطقن  دنچ  نیا  همه  ناسانشراک  رگا  هلب  دسرب ) باصن  دح  هب  اه  ندعم  نآ  زا  کی 

همه تروصنیا  رد  تسا )  هدش  هلصاف  ندعم  فرطنآ  فرطنیا و  نیب  یکاخ  یتاعطق  هک  تسا  نیمز  يور  رد  دنا و  هتـسویپ  مهب  نیمز  ریز 
 . دوش یم  باسح  مه  وربور  هطقندنچ  نآ  دئاوع 

ات 10 هلاسم 1 

تروص رد  هک  دنچره  یکلم  نیمز  رد  ای  دشاب و  حابم  نیمز  رد  ندعم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  ندعم  سمخ  نداد  بوجو  رد  هلءاسم 1 - 
تروص کلام  ریغ  تسد  هب  جارختسا  هچرگ  تسا  کلام  لام  مود  تروص  رد  و  تسا ،  هدننک  جارختسا  لام  دیآ  یم  نوریب  هچ  نآ  لوا 
جراخم نآ  زا  یکی  هک  دوش  یم  باسح  هنیزه  ءانثتـسا  زا  دعب  سمخ  دشاب  هدرک  جارختـسا  کلام  روتـسدب  ریغ  رگا  نیاربانب  دشاب  هتفرگ 
هدرکن جارختسا  کلام  روتسدب  رگا  اما  دشاب و  هدرکن  راک  اناجم  دشاب و  هتفرگ  ترجا  هکیتروص  رد  هتبلا  تسا .  هدننک  جارختـسا  ترجا 
میدرک ضرف  اریز  دوش ،  یمن  ءانثتـسا  جارختـسا  جراخم  تسا و  وا  هدـهعب  زین  سمخ  تسا و  کـلام  نآ  زا  هدرک  جارختـسا  هچنآ  دـشاب 

وا روتسدب  جارختسا  نوچ  تسین  هدومن  هدننک  جارختسا  هک  یجراخم  نماض  نیمز  کلام  هدادن و  یـسکب  يدزم  هدرکن و  یجرخ  کلام 
یتروص رد  دشاب ،  هدش  عقاو  نآ  رد  یگنج  هکنیا  نودب  هدش  حتف  مالسا  هاپس  هبلغ  رهق و  هب  هک  هدش  عقاو  ینیمز  رد  ندعم  رگا  و  هدوبن ) 

زا یکی  مه  هدـننک  جارختـسا  هدـش و  نیملـسم  مومع  کلم  هجیتن  رد  هدوب و  داـبآ  رومعم و  حـتف  ناـمز  رد  هک  دراد  رارق  يا  هعطق  رد  هک 
تسد ناناملسم  یلاو  هزاجا  اب  هدننک  جارختـسا  هک  تسیتروص  رد  نیا  هتبلا  دهدب  دیاب  ارنآ  سمخ  دوش و  یم  کلام  ارنآ  دشاب  نیملـسم 

لکـشم شندش  کلام  دشاب  هدرک  جارختـسا  ارنآ  ناملـسم  ریغ  رگا  هکنانچمه  تسا  لاکـشا  لحم  کلمت  هنرگو  دشاب  هدز  جارختـسا  هب 
دهدـب دـیاب  ار  نآ  سمخ  دوش و  یم  نآ  کـلام  هدـننک  جارختـسا  هدوب ،  تاوـم  حـتف  ناـمز  رد  هک  دراد  رارق  يا  هعطق  رد  رگا  و  تسا ، 

دنک جارختـسا  ار  ندعم  هناوید  يدرف  ای  كدوک و  رگا  تسا و  نیمه  حابم  ياه  نیمز  همه  رد  مکح  هکنانچمه  دشاب ،  رفاک  هک  دـنچره 
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زا هچنآ  هب  سمخ  قلعت  رد  میتفگ  قباس  رد  هلءاسم 2 -  دزادرپب .  ارنآ  دـیاب  هناوید  لفط و  یلو  دریگ و  یم  قلعت  نآ  هب  سمخ  يوقاربانب 
هک یئاهندعم  نیاربانب  تشذگ ،  هک  یلیـصفت  نآ  هب  رفاک  ای  دشاب  ناملـسم  هدننک  جارختـسا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دیآ  یم  نوریب  ندعم 

هکیتروص رد  و  دریگ ،  یم  قلعت  اهنآ  هب  سمخ  نآ  ریغ  گنـس و  لاغز  تفن و  نهآ و  هرقن و  الط و  لیبق  زا  دـننک ،  یم  جارختـسا  راـفک 
بجاو هفئاط  نیا  رب  هقحم  هفئاط  هب  دش  لقتنم  رافک  زا  رگا  نکل  دریگ ،  یم  رافک  زا  ار  سمخ  دـشاب  دـیلا  طوسبم  نیملـسم  یعرـش  یلو 
دربمان رفاک  هک  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  ملع  رگا  یتح  دـهدب  هدـیرخ  رفاک  هدـننک  جارختـسا  تسد  زا  هک  ار  یندـعم  سنج  نآ  سمخ  تسین 

هچو رفاک  هچ  سمخ  بوجو  هب  دقتعم  ریغ  صاخشا  هیحان  زا  هک  یلاوما  سمخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  نوچ  تسا  هدادن  ار  سمخ 
نآ دننام  هلماعم و  دوس  لیبق  زا  نآ  ریغ  ای  دشاب و  ندعم  لاوما  نآ  هکنیا  هچ  دنا  هدومرف  لالح  نانآ  هبار  دوش  یم  لقتنم  نانآ  هب  فلاخم 

قلعتم هک  یلاوما  ماسقا  زا  یـضعب  سمخ  ادیلقت  ایو  اداهتجا  هکدشاب  یـسک  زا  دسر  یم  هعیـش  تسدب  هک  يا  هدادـن  سمخ  لام  رگا  هلب  ، 
مهیلع يده  همئا  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  تسین و  بجاو  سمخ  یلک  روطب  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  ای  دـنادن و  بجاوار  دریگ  یم  رارق  سمخ 

یم شتسدب  یسک  نینچ  زا  یلام  نینچ  هک  یسک  دنا ،  هدرک  حابم  ار  نآ  ندروخو  هدیـشخب  هعیـش  هب  ار  لاوما  ماسقا  همه  سمخ  مالـسلا 
بجاو لام  هدـنهد  داقتعا  رد  دـشاب  هتـشاد  کش  لام  هدـنریگ  رگا  هلب  دـهدب ،  ارنآ  سمخ  تسا  بجاو  دـشاب ،  سمخ  قلعتم  رگا  دـسر 
یتروص رد  اما  و  دـهدب ،  ارنآ  سمخ  وا  هک  تسین  بجاو  هداد  ارنآ  سمخ  يو  هک  دـهد  یم  لامتحا  رگا  ودـنک  صحفت  هک  وا  رب  تسین 
داهتجا  ) يءار فلاخم  يو  يءار  هک  دراد  نیقی  هک  یتروص  رد  اما  و  دهدب ،  ارنآ  سمخ  وا  هک  تسین  بجاو  هداد  ار  نآ  سمخ  يو  هک 

 : جـنگ موس -  دوش .  هداد  شـسمخ  ات  دـنک  بانتجا  نآ  رد  فرـصت  زا  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  طایتحا و  تسا  هدـنریگ  يدـیلقت )  اـی  و 
هچ دوشن  هتخانـش  شبحاص  هک  دبای  تسد  یجنگ  هب  رگا  نیاربانب  تسا  فرع  هن ،  ای  تسا  جنگ  هدمآ  تسد  هب  هک  یلام  هکنیا  رد  عجرم 
رد هنای ،  دشاب  جنگ  نآ  رب  مالسا  رثا  هکنیا  هچ  زین  و  مالـسا ،  نیمزرـس  زا  يا  هبارخ  ای  تاوم و  نیمزرـس  رد  ای  دشاب و  رافک  نیمزرـس  رد 

ادیپ ینیمز  رد  ارنآ  رگا  هلب  دـهدب  ارنآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  وا  رب  هدرک و  ادـیپ  ارنآ  هک  تسا  یـسک  نآ  کلم  تروص  دـنچ  نیا  همه 
دهد یم  لامتحا  رگا  تسا  بجاو  هدرک  کلمت  يرگید  تلع  هب  اـی  هدـیرخ و  يرگید  زا  ار  نیمز  نآ  وا  تسا و  وا  دوخ  کـلم  هک  دـنک 

نینچمه دهد و  یم  عالطا  وا  زا  لبق  کلام  هب  هتشادن  غارس  شکلم  رد  یجنگ  نینچ  وا  رگا  و  دهد ،  عالطا  وا  هب  دشاب  یلبق  کلام  کلم 
 ، دـنا هدوبن  جـنگ  نآ  کلام  هتـشگ  اهنآ  تسد  هب  تسد  کلم  نیا  هک  نیکلاـم  زا  کـیچیه  دوش  یم  مولعم  هک  اجنادـبات  دـهد  یم  همادا 
هب شتمیقو  دشاب  الط  رگا  ارنآ  سمخ  تسا و  هدنبای  صخـش  زا  جنگ  تروص  نیا  رد  دشاب  وا  لام  هک  دهد  یمن  لامتحا  کیچیه  یتحو 
هب نآ  تمیق  هرقن  زا  هن  تسا و  الط  زا  هن  جنگ  رگا  دـهدب و  دـیاب  دـسرب  مهرد  تسیود  هب  شتمیق  تسا  هرقن  رگا  ای  دـسرب و  رانید  تسیب 
 ، هدـش يرادـیرخ  يراوس  ناویح  مکـش  رد  هک  مه  يزیچ  بجاو  طایتحاربانب  داد و  ارنآ  سمخ  دـیاب  دـشاب  غلاـب  باـصن  ود  نیا  زا  یکی 
رد نکل  دسانـشن و  ار  لاـم  نآ  ناویح  هدنـشورف  هکیتروص  رد  هتبلا  تسا  بجاو  زین  نآ  رد  سمخ  دراد و  ار  جـنگ  مکح  دوش  تفاـیالثم 

یهام دروم ،  رد  دراد و  ار  جنگ  مکح  دوشب  ادیپ  یهام  مکـش  رد  هک  مه  يزیچ  بجاو  طایتحاربانب  هکلب  تسین  ربتعم  باصن  یلام  نینچ 
بجاو طایتحا  هکلب  دشاب ) هدرک  دشر  هدنشورف  يارس  یهام  رد  یهام  هکنیا  لثم   ) ردان یضرف  رد  رگم  دهد  عالطا  هدنشورفب  تسین  مزال 

نتفرورف اب  فلکم  هچنآ  صوغ :  مراهچ -  دراد .  ار  ود  نآ  مکح  زین  يراوس  ناویح  ریغ  یهام و  ریغ  تاـناویح  ریاـس  میئوگب  هک  تسنآ 
هتبلا نآ ،  يارب  یـصاوغ  تسا  فراعتم  هک  يرگید  زیچ  ره  ناـجرم و  دـیراورم و  لـیبق  زا  دراد ،  سمخ  درواـیب  نوریب  اـیرد  زا  اـیرد  رد 
هدـمآ نوریب  هچنآ  هکنآ  نیب  تسین  یقرف  سمخ  بوجو  رد  دـسرب و  رتالاب  رانید و  کی  هب  شءاـهب  هک  دوش  یم  بجاو  نآ  سمخ  یتقو 

ای دشاب و  هدمآ  تسدب  نتفر  ورف  هعفدکی  اب  هدیـسر  رانید  کی  هب  شءاهب  هچنآ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  عوندـنچ ،  ای  دـشاب و  عونکی 
 ، دوش یم  بجاو  سمخدسرب  رانید  کی  هب  اهنآ  همه  ياهب  رگا  دوش ،  یم  رگیدکی  همیمض  ایرد  زا  درواتـسد  لاس  ره  رد  هک  هعفد  دنچ 

رهاوج ریاـس  دـیراورم و  جارختـسا  رگا  هلءاـسم 3 -  دراد .  ار  ندـعم  جارختـسا  رد  ناـنآ  كارتشا  مکح  یـصاوغ  رد  رفن  دـنچ  كارتـشا 
رگا هلب  دراد ،  ار  بآ  رد  نتفورورف  مکح  بجاو  طایتحاربانب  دورن ،  ورف  بآ  رد  یـسک  دریگب و  تروص  تـالآ  نیـشام  هلیـسوب  یئاـیرد 
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هکلب درادن ،  ار  یصاوغ  مکح  دریگب ،  بآ  ریز  رد  نتفر  ورف  نودب  ارنآ  یسک  دتفیب و  بآ  يور  هب  ایو  لحاس  هب  شدوخ  یئایرد  رهاوج 
تسا ربتعم  نآ  رد  لاس  هن  ؤم  ءاثنتسا  هجیتن  رد  دشاب ،  اهزیچ  هنوگنیا  يروآ  عمج  شلغـش  هکیتروص  رد  تسا ،  بساکم  حابرا  رد  لخاد 
دهاوخ هدئاف  قلطم  رد  لخاد  دـنک  دروخرب  يزیچ  نینچ  هب  فداصت  باب  زا  هکلب  دـشابن  راکنیا  شلغـش  رگا  اما  تسین و  نآ  رد  باصن  و 

رگا لین ،  تارف و  هلجد و  نوچ  گرزب  ياهرهن  رد  ای  دریگب و  تروص  ایرد  رد  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  صوغ  هلئسم  رد  هلءاسم 4 -  دوب . 
دیامن و رظنفرص  نآ  زا  شنابحاص  دوش و  قرغ  ایرد  رد  يزیچ  رگا  هلءاسم 5 -  دنک .  ادیپ  نوکت  یتارهاوج  زین  اهرهن  نآ  رد  مینک  ضرف 

ارنآ سمخ  تسا  رهاوج  زا  رگا  ینعی  دزاس  يراج  نآ  رد  ار  صوغ  مکح  هک  تسنآ  طایتحا  دوش و  یم  کلام  دروایب  نوریب  ارنآ  صاوغ 
مکح دروآ  نوریب  ایرد  زا  ربنع  یصاوغ  هار  زا  رگا  هلءاسم 6 -  درادن .  ار  صاوغ  مکح  هک  تسا  نیا  يوقا  دشابن  رهاوج  رگا  اما  دهدب و 

نآ هب  افداصت  رگا  دراد و  ار  بساکم  حابرا  مکح  دشاب  راک  نیمه  شلغش  دریگب و  لحاس  زا  ای  بآ و  يور  زا  ارنآ  رگا  دراد و  ار  صوغ 
بوذ يرافح و  يارب  هک  یجراخم  رسک  زا  دعب  ندعم  جنگ و  صوغ و  رد  سمخ  هلءاسم 7 -  تسا .  هدئاف  قلطم  رد  لخاد  دنک  دروخرب 

یم بجاو  یتقو  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  دـشاب  یم  هدرک  نآ  لاثما  صاوغ و  دزم  یـصاوغ و  تـالآ  هیهت  نآ  يرگ  هتخیر  هرقن و  ـالط و 
تعارز تعنـص و  دمآرد  زا  شدوخ  لایع  دوخ و  لاس  جراخم  زا  دازام  بساکم :  حابرا  مجنپ -  دسرب .  باصن  دـحب  هدـنامیقاب  هک  دوش 

ای و  نآ )  لاثما  مزیه و  لیبق  زا   ) تاـحابم يروآ  عمج  تزاـیح و  هلیـسوب  هک  دـنچره  تسا  اـه  بسک  ریاـس  هکلب و  اـهتراجت  عاونا  دوسو 
دـشاب و اهنیا  ریغ  ای  اه و  تمیق  نتفر  الاب  ای  و  يرادـماد )  لیبق  زا   ) جاتنتـسا اـی  و  ینزدـنویپ )  يراـکلاهن و  لـیبق  زا   ) اـه يرو  هرهب  عاونا 

لخاد هک  دنچره  دهدب  ار  شسمخ  دسر  یم  فلکم  تسدب  هچره  هک  تسین  راوازـس  طایتحا  نیا  كرت  دوش و  هدرمـش  یبساک  فرعرد 
لخاد هک  يدمآرد  هب  سمخ  نتفرگن  قلعت  دنچره  دنهد  یم  هزیاج  ای  هیدهای ،  دشخب و  یم  وا  هب  هکیزیچ  ریظن  دـشابن  یبساک  ناونع  رد 

دریگ یمن  علخ  ضوع  هیرهم و  ثرا و  قلطم  هب  سمخ  هک  تسا  نیا  يوقا  هکنانچمه  دـشاب  یمن  توق  زا  یلاخ  تسین  بسکت  ناونع  رد 
دنچ ره  دریگ  یمن  قلعت  هدـش  ناسنا  کلم  تاکز  اـی  سمخ و  هار  زا  هک  يزیچ  هب  سمخ  نینچمه  تسبوخ و  طاـیتحا  تسه  هک  يزیچ 
اهنآ ءامن  رد  دشاب  هدوب  ومن  نیمه  اهنآ  يرادـهگن  زا  شروظنم  دـشاب و  هتـشاد  ومن  اه  نیمه  رگا  هلب  دـشاب ،  هدـمآدایز  لاس  هن  ؤم  زا  هک 

اه نآ  هب  سمخ  ای  هک  تسه  یلاوما  صخـش  دزن  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  بجاو  دشاب  هتـشادن  يروظنم  نینچ  رگاو  تسا  بجاو  سمخ 
نآ رد  نیا  هتبلا  تسین ،  بجاو  هتفر ،  الاب  رادـقم  سمخ  دورب و  ـالاب  نآ  تمیق  سپـس  هتخادرپ و  ار  شـسمخ  هتفرگ و  اـی  هتفرگن و  قلعت 

عفانم و زا  ندرک  هدافتسا  نتشاد و  فرص  نآ  يراد  هگن  ای  نآ و  ندیرخ  زا  دوصقم  الثم  دشابن ،  هیامرـس  هراجتلا و  لام  هک  تسا  یلاوما 
نیا هتبلا  تسا  بجاو  لاس  ندـش  مامت  زا  دـعب  هتفر  الاب  رادـقم  سمخ  نداد  ارهاظ  دـشاب  نآ  اب  تراجت  دوصقم  رگا  اـما  دـشاب و  تآاـمن 
الاب رادقم  نآ  رت  نشور  هیرظن  هبانب  دعب  لاس  رد  رگم  دشابن  نکمم  رگا  اما  دریگب و  ار  شلوپ  دشورفب و  ارنآ  دـناوتب  هک  تسا  یتروصرد 

نآ اـب  فلکم  هک  یلاوما  زا  یـضعب  رگا  هلءاسم 9 - هتـشذگ .  لاس  دوس  هن  دوش  یم  باسح  شلاـس  نآ  دوس  دـیآ  یم  شتـسدب  هک  هتفر 
تـسا دوجوم  هچنآ  رگادـشاب  مدرم  تسد  رد  شرگید  یـضعب  دـشاب و  دوجوم  وا  دزن  لاس  رخآ  رد  هتفر  الاب  شتمیقو  دـنک  یم  تراـجت 

اما دهدب و  ارنآ  تمیق  هتفر  الاب  رادقم  نآ و  هدافتـسا  سمخ  تسا  بجاو  دریگب  ارنآ  تمیق  دـسرب و  دـشورفب  دـشاب  نکممای  دـشورفب و 
تسا شدوخ  تسدرد  دوجوم  هناک  هکیروطب  دیآ  یم  شتـسدب  دهاوخب  تقوره  هکنیاب  دراد  نانیمطا  رگا  دراد  مدرم  تسدرد  هک  هچنآ 
اتقوم ار  دسر  یم  شتـسدب  دنک  هبلاطم  تقو  ره  درادن  نانیمطا  هک  هچنآ  سمخ  اما  دـهدب و  ار  شا  هیامرـس  رب  دـئاز  رادـقم  سمخ  دـیاب 

رد سمخ  هلءاسم 10 -  هدیـسر .  شتـسدب  هک  تسا  یلاس  حابرا  ءزج  هدایز  نآ  دیـسر  تقوره  دـسرب  شتـسدب  هکینامز  اـت  دزادرپ  یمن 
دنک یم  شماد  ندیسر  جاتنا  هب  شلام و  ندیسر  دوس  هب  يارب  بساک  رجات و  هک  تسا  یجراخم  اهتمارغ و  ءانثتسا  زا  دعب  بساکم  حابرا 

عورـش بساک  صخـش  تسا  یعقوم  نآ  بسک  تراجت و  لاس  ءادتبا  و  دریگیم ،  قلعت  شلاس  جراخم  زا  عفانم  هدنامیقاب  هب  اهنت  سمخ  و 
تـسا یتقو  نآ  لاس  راغآ  بساک  ریغ  رد  دیامن و  یم  هدافتـسا  دوش  یم  لصاح  جیردت  هب  هک  يدئاوف  زا  زورب  زور  دـنک و  یم  بسک  هب 
تابوبح ریاس  وج و  مدـنگ و  هک  دـسر  یم  وا  تسدـب  تعارز  هدـئاف  هک  تسا  یعقوم  عراز  لاس  زاغآ  نیاربانب  درادـیمرب ،  ار  لصاح  هک 
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و دوخ ،  عرز  عراز  رگا  هلب  دشاب ،  هدش  شندـیچ  عقوم  هویم  هک  تسا  یتقو  نآ  رادـغاب  يارب  و  دـننک ،  یم  هیفـصت  ارنآ  هک  تسا  یعقوم 
راکبلط ای  دریگ و  یم  لیوحت  ار  دوخ  يالاک  ياهب  هک  تسا  یعقوم  نامه  شلاس  زاغآ  دـشورفب  ماگنه  نیا  زا  لـبق  ار  دوخ  هویم  رادـغاب 

 . تسا وا  تسد  رد  نونکا  مه  هناک  هکیروطب  دوش  یم  نآ 

ات 20 هلاسم 11 

دنک یم  فرـص  نارگید  دوخ و  هقفنلا  بجاو  لایع  دوخ و  يارب  لاـس  لوط  رد  فلکم  هک  تسا  یجراـخم  هن  ؤم  زا  روظنم  هلءاسم 11 - 
یم صاخشا  يارب  هک  تسا  یئایاده  و  دهدیم ،  ینارگیدب  هک  تسا  يزئاوج  تاقدص و  وا و  یترایز  رفـس  هنیزه  جراخم  نآ  زا  یکی  هک 
نآ لاثما  هرافک و  زا  بابراای  رذن  رطاخب  هک  یبجاو  قوقح  و  دنک ،  یم  هک  يا  هقرفتم  جراخم  دنک و  یم  هک  تسا  یئاهینامهیم  دتسرف و 
رد هک  يا  هنیزه  هکلب  دراد ،  جایتحا  اهنآ  هب  هک  باتک  هناخ و  ثاثا  شرف و  هناخ و  همداـخ و  مداـخ و  ناویح و  بکرم و  دزادرپب و  دـیاب 

ار وا  زاین  مه  فرع  تسا و  دنمزاین  اهنآ  هب  هک  رگید  زیچره  شا و  هلئاع  رسمه و  گرم  رد  شنارـسپ و  ندرک  هنتخ  شنادنزرف و  جاودزا 
وا نءاشو  وا  لاـحب  قیـال  هچنآ  زا  هک  تسا  نیا  تسا  ربتعم  اـهنیا  همه  رد  هکیزیچ  هلب  تسا  وا  هناـیلاس  هن  ؤم  ءزج  همه  دـنک  یم  قیدـصت 

دیاب دوش و  یمن  باسح  هن  ؤم  ءزج  دنادب  رگا  هک  دـنادن  فارـسا  يزاورپ و  دـنلب  يور و  دایز  يور  زا  ارنآ  فرع  و  دـنکن ،  زواجت  تسا 
دنکب ار  دوخ  بسانم  هن  ؤم  زا  طسو  دح  تاعارم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دوشن و  هدرمش  فارسا  دیاب  اهنت  هن  هکلب  دزادرپب  ارنآ  سمخ 

هب نداد  هعسوت  هلب  تسین ،  توق  زا  یلاخ  طایتحا  نیا  موزل  هکلب  دیامنن  يرادیرخ  تسا  وا  لثم  زا  فراعتم  ریغ  وا و  لاحب  قیال  هکیزیچ  ، 
 ، دایز هچ  مک و  هچ  دنک  یم  جرخ  العف  هک  تسا  يزیچ  هن  ؤم  هب  دارم  دوش و  یم  باسح  هن  ؤم  ءزج  صخـش  لفکت  تحت  هلئاع  یگدـنز 

درک یم  جرخ  تسیاب  یم  هک  ار  يرادـقم  نآ  دـناوت  یمن  درخن ،  ار  تسا  وا  هلئاع  وا و  لاحب  قیال  هچنآ  دریگب و  گنت  دوخ  هب  رگا  سپ 
يا هفیظو  لاس  نیب  رد  رگا  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  دـنک  باسح  هن  ؤم  ءزج  هدادـن  شدوخ  هک  یلوپ  دـناوت  یمن  دـهدب  اعربت  يرگید  ار 
درک شومارف  ای  تفرن ،  درک و  تیصعم  یلو  دورب  جح  رفس  هب  ای  دزادرپب و  ار  دوخ  ضرق  دوش  بجا  الثم و  دشاب  هدش  بجاو  وا  رب  یلام 
دنچ زا  فـلکم  رگا  هلءاسم 12 -  دنک .  باسح  هن  ؤم  ءزج  دـناوت  یمن  ار  هدادـن  دادـیم و  دـیاب  هک  لام  زا  رادـقم  نآ  دـهدب ،  ماجنا  ارنآ 

هک ییاهدـمآرد  هتفرمهیور  لاس ،  رخآ  دـیاب  دریگ  یم  زین  دزم  یتسد  ياهراک  ماجنا  اب  دراد و  تعارز  تراجت  الثم  دراد  دـمآرد  هتـشر 
يارب هتفرگ  رظن  رد  ادج  ار  اهدمآرد  کی  کی  هک  تسین  مزال  دهدب و  ار  هدمآ  دایز  شلاس  جرخ  زا  هچنآ  سمخ  دنک و  باسح  هتـشاد 

ارنآ دشاب  نآ  هب  دنمزاین  فلکم  هکیتروص  رد  هیامرس  هک  تسا  نآ  يوقا  هکلب  طایتحا  هلءاسم 13 -  درادب .  ررقم  هناگادج  یلاس  کیره 
نیمءات ای  وربآ و  ظفح  رد  هکیتروص  رد  رگم  دـهدب ،  ارنآ  سمخ  هدروآ  تسدـب  بساکم  حابرا  زا  هچناـنچ  دـنکن و  باـسح  هن  ؤم  ءزج 
تـسین وا  نءاش  قیال  هک  یبسک  هب  دوش  یم  روبجم  دهدب  ار  هیامرـس  دهاوخب  رگا  هکیروطب  دشاب  جاتحم  همه  هب  شا  هلئاع  دوخ و  شاعم 

سپ لام  يرادقم  رگید  قیرط  ای  ندش و  ریجا  هار  زا  هتشادن و  یلام  فلکم  رگا  نیاربانب  دوشن  شجرخب  یفاو  شدمآرد  ای  دهد و  رد  نت 
تسا نینچمه  و  دزادرپب ،  ارنآ  سمخ  تسا  بجاو  دهد  رارق  تراجت  تهج  يا  هیامرـس  ار  هدش  زادنا  سپ  لام  نآ  دهاوخب  دنک و  زادنا 

 . دهدب ار  کلم  نآ  تمیق  سمخ  دیاب  دـنک  هدافتـسا  نآ  دـئاوع  زا  دـهاوخب  دـشاب و  هدـیرخ  یکلم  شیراک  دـمآرد  اب  هکیئاج  رد  مکح 
ای و  هدیـسر )  وا  هب  ثرا  ناونعب  هک  یلاوما  دـننام   ) هتفرگن قلعت  اهنآ  هب  سمخ  هک  دراد  ناویح  ناتـسب و  لیبق  زا  یلاوما  رگا  هلءاسم 14 - 
اب ات  دراد  یم  هگن  ار  نآ  هک  تسا  نیا  لوا -  تروص  دنک : یم  ادیپ  تروص  هس  هلءاسم  دـشاب ،  هتخادرپ  ارنآ  هتفرگ و  قلعت  سمخ  هکنآ 

دـنک و هدافتـسا  شیاه  هخاش  زا  دوش و  روطق  شبوچ  دـنک و  دـشر  ات  دراد  یم  هگن  ارنآ  دراد ،  يزیربت  تخرد  ـالثم  دـنک ،  یبساـک  نآ 
ات دراد  یم  هگن  ارنآ  دراد  رن  زب  دنفـسوگ و  ای  تسا ،  هدافتـسا  لباق  اهنآ  ياه  هخاـش  بوچ و  طـقف  هک  هویم  یب  ناـتخرد  هک  يروطنیمه 
ار هویم  تخرد  الثم  دنک  هدافتـسا  نآ  لصفنم  تآامن  زا  ات  دراد  یم  هگن  ارنآ  مود -  تروص  دـنک .  هدافتـسا  نآ  تشوگ  زا  دوش و  قاچ 
زا ایو  دنروآ  یم  هکیئاه  هلاغزب  هرب و  زا  ات  دراد  یم  هگن  ار  اهنآ  دراد و  هدام  نادنفـسوگ  ای  دنک و  يرادـهگن  نآ  هویم  زا  هدافتـسا  تهج 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  نیا  یلاوما  نینچ  نیا  يراد  هگن  زا  شروظنم  هک  تسا  نیا  موس -  تروص  دنک .  هدافتـسا  اه  نآ  مشپ  زا  ای  دنهد و  یم  هکیریش 
یم هک  لوا  تروص  رد  هکنیا  تروص  هس  نیا  مکح  اماو  دـننک  یگدـنز  دـنروخب و  نآ  هویم  هرهب و  زا  شنانامهیم  هچبو و  نز  شدوخ و 
قاچ ینعی   ) نآ لصتم  ءامن  هب  سمخ  دهد ،  رارق  هدافتسا  دروم  رگید  یقیرط  زا  ای  دشورفب و  ندرک  دشر  زا  سپ  ار  لام  نآ  نیع  دهاوخ 

نآ لصتم  ءامن  هب  سمخ  مود  تروص  رد  اما  و  كرک .  هویم و  مشپ و  لیبق  زا  نآ  لصفنم  ءامن  هب  دـسر  هچ  ات  دریگ  یم  قلعت  شندـش ) 
و دریگ ) یم  قلعت  نآ  يدایز  هب  سمخ  دـشابوا  لاس  جراخم  زا  شیب  هک  دروآ  تسدـب  یلام  تخرد  هویم  اـهنآ و  مشپ  دریگ و  یمن  قلعت 
زا دازاـمب  سمخ  تسا  شا  هداوناـخ  دوخ و  فرـصم  نآ  لاـثما  دنفـسوگ و  هویم  تخرد و  يراد  هگن  زا  روظنم  هک  موس  تروص  رد  اـما 

دیرخ و راب  دـنچ  هتـشاد و  تراجت  عون  کی  دراد  هک  يا  هیامرـس  اب  لاس  لوط  رد  رگا  هلءاسم 15 -  دریگ .  یم  قلت  وا  یگدنز  فرـصم 
دوس رگا  لاس  سءار  رد  هدومن ،  ناربج  دوس  نیا  اب  ار  ررض  نآ  دنک ،  دوس  رگید  یضعب  رد  ررـض  تالماعم  زا  یـضعب  رد  دنک و  شورف 

شدوس رتشیب  رادقم  دشاب ،  شنایز  زا  شیب  شدوس  رگا  اما  دوش و  یمن  راکهدب  سمخ  هدربن و  يدوس  تقیقح  رد  دـشاب  ربارب  شنایز  و 
عون دنچ  شورف  دـیرخ و  ینعی  هتـشر ،  دـنچ  رد  ار  هیامرـس  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  هدوب  دوس  هک  هچنآ  همه  هن  دوش  یم  باسح  دوس 
نایز دوس و  دـهد ،  ماجنا  هناختراجت  ای  هزاغم  کی  زکرم و  کی  رد  تسا  فراعتم  هک  روطنامه  ار  تالماعم  نیا  همه  دـنزب و  راکب  ـالاک 

زا عون  ره  هکنیا  هن  تسا  نیمه  اه  هناختراجتو  اهرهـش  زا  يرایـسب  رد  فراعتم  هکنانچمه  دوش  یم  باـسح  مه  يور  تـالماعم  نآ  همه 
زکرم هک  فلتخم  یئاهاج  رد  فلتخم  یـسانجا  شورف  دیرخ و  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دنک  باسح  هناگادج  ار  فلتخم  ياهتراجت  نآ 

زا یصاخ  عون  هبعش  ره  رد  هک  دشاب  یفلتخم  ياه  هبعـش  ياراد  يا  هناختراجت  رگا  اذل  دراد : ار  مکح  نیمه  دریگب  تروص  دراد ،  دحاو 
يور اهنآ  نایز  اه و  هبعش  نآ  همه  دوس  دوش  یگدیسر  هناختراجت  نآ  رد  اه  هبعش  نآ  جرخ  لخد و  یـسر  باسح  و  دوش ،  هلماعم  الاک 

هتـشاد يددـعتم  زکارم  تراجت  فلتخم  عاونا  نیا  رگا  نکلو  دوش .  یم  ناربج  رگید  ضعب  دوس  هلیـسوب  یـضعب  ناـیز  هدـش  باـسح  مه 
هک تسا  نیا  رهاظ  دشاب ،  هتـشاد  زکارم  ریاس  باسح  هب  طوبرم  ریغ  يا  هناگادج  باسح  تالیکـشت و  رتفد و  دوخ  يارب  کی  ره  دشاب و 

اهنآ سمخ  روآدوـس  زکارم  ریاـس  داد و  ررـض  زکارم  نآ  زا  یکی  رگا  سپ   ) دوـش یمن  ناربـج  رگید  زکارم  دوـس  اـب  اـهنآ  زا  یکی  ررض 
فالتخا هن  تسا  زکارم  نیا  لالقتسا  رایعم  میئوگب  تسا  نکمم  هکلب  دوش ) رسک  زکرم  نیا  دوس  زا  زکارم  نآ  ررـض  دیابن  تسا و  بجاو 

وج مدنگ و  لیبق  زا  يزیچ  هدروآ  تسدب  لاس  لوط  رد  هک  یعفانم  زا  رگا  هلءاسم 16 -  دوش .  یم  دتس  داد و  اهنآ  رد  هک  یئاهالاک  عاونا 
سمخ تسا  بجاو  دیایب  دایز  نآ  زا  يرادقم  لاس  رخآ  رد  دنک و  يرادیرخ  دوخ  هنایلاس  فرصم  يارب  ار  اهنیا  لاثما  لاغز و  نغور و  و 

اب هکلب  تسین  یندـش  فرـصم  هک  اهنیا  ریظن  ای  بسا و  ای  فرظ و  ای  شرف و  لیبق  زا  یثاثا  رگا  اما  دایز و  هچ  دـشاب و  مک  هچ  دـهدب  ارنآ 
جایتحا دروم  زا  هک  یتقو  رگم  تسین  بجاو  نآ  سمخ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنک  يرادـیرخ  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  اهنآ  نیع  ءاـقب 

يارب الثم  يا  هناخ  هب  دـنک  ادـیپ  جایتحا  رگا  هلءاـسم 17 -  تسا .  نآ  سمخ  نداد  رد  بجاو  طاـیتحا  تروص  نیا  رد  هک  دوـش  جراـخ 
ارنآ و نیمز  لاسکی  درخب ،  ارنآ  زا  یتمـسق  لاس  نآ  عفانم  اب  لاس  ره  الثم  شبـسک  لاس  دنچ  عفانم  اب  رگم  درخب  ارنآ  دـناوتن  شتنوکس و 
 ، دزادرپب لاس  دـنچ  رد  ارنآ  ياهب  درخب و  ارنآ  نیمز  الثم  اـیو  ار  نآ  تجاـح  دروم  ياـهبوچ  موس  لاـسو  ارنآ  رجآ  گنـس و  رگید  لاـس 
نآ ءاهب  رگا  یلو  دوش  یم  باسح  هن  ؤم  ءزج  نآ  ءاهب  هک  تسا  نآ  يوقا  تسین  نکمم  شیارب  لاـسکی  رد  نآ  ءاـهب  همه  نتخادرپ  نوچ 

تـسا بجاو  هجیتن  رد  دوش و  یمن  هدرمـش  هن  ؤم  ءزج  لوپ  نآ  درخب ،  ار  هناخ  دیـسر  مزال  دحب  یتقو  ات  دنک  زادـنا  سپ  لاس  دـنچرد  ار 
باوختخر ای  شرف و  نآ  اب  دناوتب  دوش و  عمج  یفاک  دحب  ات  لاس  دنچرد  شنادنفـسوگ  مشپ  ندرک  هریخذ  هکنانچمه  دـهدب  ارنآ  سمخ 

تسا و هن  ؤم  ءزج  هریخذ  نیا  هک  تسا  نآ  يوقا  دوشب  هریغ  سابلو و  شرف  بحاص  دناوتن  قیرط  نیا  هب  زجو  دنک  هیهت  ار  دوخ  سابل  ای  و 
زج دنک  يرادیرخ  ارنآ  زا  یتمـسق  لاس  ره  رد  رگا  هک  هلاس  نیدـنچ  عفانم  اب  رتخد  هیزهج  ندـیرخ  نینچمه  و  تسین ،  بجاو  نآ  سمخ 

تسین و هن  ؤم  زج  درخب ،  ار  هیزهج  همه  هراـبکی  هک  دـنک  هریخذ  لاـس  هب  لاـس  ارنآ  لوپ  رگا  درادـن و  سمخ  دوش و  یم  باـسح  هن  ؤـم 
دوش و یم  طقاس  تشاد  ار  جراخم  نآ  دوب  هدنز  رگا  هک  لاس  هیقب  هن  ؤم  دورب ،  ایند  زا  سمخ  لاس  نیب  رد  رگا  تسا .  بجاو  نآ  سمخ 
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هلءاسم 19 دزادرپب .  ار  جراخم  نآ  زا  دازام  سمخ  دیاب  دوش و  یم  رـسک  شزورنآ  ات  جراخم  اهنت  هدروآ  تسدـب  زورنآ  ات  هک  یعفانم  زا 
هن ؤم  همه  دناوت  یم  هک  تسا  نآ  يوقا  دریگ  یمن  قلعت  نآ  هب  سمخ  هک  دراد  یلام  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  سمخ  هک  یلام  زا  ریغ  رگا  - 

رگا دنک و  میسقت  ار  جرخ  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  درادرب ،  درگیم  قلعت  نآ  هب  سمخ  هک  یلام  دوس  زا  ار  لاس  جرخ  و 
لاس دـمآرد  زا  ار  دوخ  لاس  جرخ  دـناوت  یمن  تسا ،  وا  هقفنلا  بجاو  فلکم  ای  دـهدیم و  ار  يو  لاس  جراخم  عربت  هب  ای  رگید  یـصخش 

جراخم يارب  ار  یلام  دوخ  یبسک  لاـس  لوا  رد  رگا  هلءاسم 20 -  دزادرپب .  ار  دوخ  دمآرد  یمامت  سمخ  تسا  بجاو  هکلب  دنک  ءاثنتـسا 
هیامرس زا  دروایب  يدوس  هیامرس  هکنآ  زا  لبق  ای  و  درخب ،  هیسن  یسک  زا  ار  دوخ  هنالاس  جئاوح  زا  یـضعب  ای  دنم و  ضرق  یـسک  زا  شلاس 
هیامرـس زا  هک  يرادـقم  نآ  هدرک و  هیـسن  هک  ار  سنج  نآ  لوپ  ار و  ضرق  نآ  دوـخ  دوـس  زا  لاـس  رخآ  رد  دـناوت  یم  دـنک  جرخ  دوـخ 

 . دهدب ار  هدنامیقاب  سمخ  دنک و  مک  هتشادرب 

ات 33 هلاسم 21 

وا دراو و  یتیاـنج  اـی  دـشاب ،  هدرک  فلت  يرگید  زا  هک  يزیچ  تمیق  لـثم  دـیآ  یم  ناـسنا  هدـهعب  يرهق  روـطب  هک  یهدـب  هلءاسم 21 - 
رد اه  هرافک  اهرذن و  ءادا  روطنیمه  دوش ،  یم  باسح  لاس  نآ  هن  ؤم  ءزج  یلاس  ره  یئاه  یهدب  هنوگنیا  نتخادرپ  دشاب ،  هدـش  راکهدـب 
هار زا  هک  یئاه  یهدـب  نینچمه  و  دوش ،  یم  مک  هنالاس  دوس  زا  جراخم  ریاس  دـننام  تسا  لاس  نامه  جراـخم  زا  دـش  عقاو  هک  یلاـس  ره 
دوس زا  ار  نآ  لاسما  دـهاوخب  و  دزادرپب ) اهلاس  نآ  جـنر  زا  هتـسناوتن  و   ) هدرک لبق  ياهلاس  جراخم  رطاخب  هک  نآ  لاـثما  هیـسن و  ضرق و 

نآ ضرق و  نآ  تخادرپ  تقو  هکیتروص  رد  اـصوصخم  دوش  یم  باـسح  شلاـسما  جراـخم  ءزج  هک  تسنآ  يوقا  دـنک ،  ءادا  شلـصاح 
هن ؤم  ءزج  دنیوگ ،  یم  نادرگتسد  ارنآ  احالطصا  هک  هتفرگ  سمخ  لام  زا  نیملسم  رما  یلو  زا  هک  یضرق  اما  و  دشاب ،  لاسما  نیمه  هیسن 

هدوب و لاسما  نیمه  شنتخادرپ  نامز  ای  دـشاب و  هداد  لاسما  نیمه  رد  دوب ) لبق  ياـهلاس  زا  یهدـب  هک   ) ارنآ رگا  یتح  دوش  یمن  باـسح 
دراد رما  یلو  هب  هک  یهدب  هاگنآ  دزادرپب  ار  هنالاس  هدوس  زا  هدنامیقاب  همه  سمخ  لوا  دـیاب  هکلب  دوش  یمن  رـسک  لاسما  دوس  زا  هتخادرپ 
هداد رما  یلوب  ار  هچنآ  سمخ  لاـس  رـس  رد  یهدـب  لاـس )  نیب  رد  ینعی   ) رتوـلج دـهاوخ  یم  رگا  اـی  دـهدب و  هدـش  هداد  سمخ  دوـس  زا 

باسح هن  ؤم  ءزج  شرفـس  جراخم  دورب  جـح  هب  لاس  نامه  رد  هچنانچ  دوش ،  عیطتـسم  شدوس  لاـس  نیب  رد  رگا  هلءاسم 22 -  دزادرپب . 
رگا دهدب و  ار  شا  هنالاس  دوس  همه  سمخ  تسا  بجاو  دزادنیب  ریخءات  ار  شرفـس  ینامرفان  يور  زا  ای  يرذـع و  رطاخب  رگا  دوش و  یم 

هک يرادقم  نآ  اما  دزادرپب و  ار  تعاطتسا  لاس  زا  لبق  ياهلاس  دوس  سمخ  تسا  بجاو  دشاب  هدش  لصاح  هلاس  دنچ  دوس  زا  تعاطتـسا 
رفس فرص  زین  ار  رادقم  نآ  هک  یطرشب   ) درادن سمخ  دوش  یم  لیمکت  نآ  اب  رفس  هنیزه  هدمآ و  شتـسدب  تعاطتـسا  لاس  صوصخ  رد 
نیب تبسن  هب  ار  لاس  هن  ؤم  تسین  بجاو  دنک و  جرخ  لاسنآ  هن  ؤم  رد  ار  سمخ  لاسدوس  تسا  زئاج  هک  میتفگ  مه  قباس  رد  دنکب ) جح 

هدومن جح  جراخم  رد  فرـص  ار  سمخ  لاس  دوس  همه  تسا  زئاج  سپ  نیاربانب  دنک  میـسقت  درادـن  سمخ  هک  یلام  دوس  هدربمان و  دوس 
یم لاـم  نیعب  قلعت  یلک  روـطب  سمخ  هلءاسم 23 -  دـنکن .  جرخ  جـح  رد  درادـب و  هگن  دوخ  يارب  هداد  ار  نآ  سمخ  هک  لـبق  ياـهلاس 

زا ار  سمخ  دـیاب  طایتحا  نیاربانب  هک  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  سمخ  رد  رگم  دـنک  تخادرپ  لام  نآ  ریغ  زا  تسا  زئاـج  نکلو  دریگ 
هدـش سمخ  قـلعتم  هک  یلاـم  رد  هتفرگ و  ندرگب  ار  سمخ  دـناوت  یمن  تفرگ  قـلعت  وا  لاـمب  سمخ  هک  یـسک  دوـش و  هداد  لاـم  نـیع 

رد هک  دنک  لقتنم  وا  هدهعب  ار  سمخ  هاگنآ  هدومن  هحلاصم  يو  اب  دناوت  یم  وا  فرط  زا  نوذءام  لیکو  عرش و  مکاح  یلو  دیامن  فرصت 
 . دهدب ماجنا  ار  هحلاصم  نیا  زین  مارح  هب  طولخم  لام  رد  دـناوتیم  مکاح  هکنانچمه  دـیامن ،  فرـصت  لام  نآ  رد  تسا  زئاج  تروص  نیا 

بساک هلب  درذگب ،  ندمآ  تسدب  خیرات  زا  لاسکی  امتح  هک  تسین  طرـش  بسک  ریغ  بسک و  عفانم  رد  سمخ  بوجو  رد  هلءاسم 24 - 
و دنک ) شناربج  هدربمان  دوس  اب  داد  ررض  شبـسک  دعب  ياهزور  رگا  ات   ) دزادنیب ریخءات  لاسکی  شیایند  رما  رد  طایتحا  روظنمب  دناوت  یم 
هتـشادن و يدوس  لاس  مایا  هیقب  رد  نوچ  دش (  یمن  بجاو  وا  رب  یـسمخ  دوب  هدادن  رگا  هک  دیمهف  ادعب  تخادرپ و  درک و  لیجعت  رگا  اما 
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هداد سمخ  ناونعب  هک  هچ  نآ  نیع  هک  تسین  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دریگب  سپ  هداد  هک  ار  هچنآ  دـناوت  یمن  رگید  هتـشاد )  مه  ررـض  اـی 
دیاب زین  فلت  تروص  رد  دشاب  هتـشاد  ملع  رگا  نوچ   ) هداد لیجعت  باب  زا  ارنآ  هدنهد  هکدشاب  هتـشادن  سمخ  هدنریگ  دشاب و  هدش  فلت 

دنک يرادیرخ  یناملـسم  زا  نیملـسمدالب )  رد  نکاس  يراصن  دوهی و  ینعی   ) یمذ هک  تسا  ینیمز  سمخ -  دراوم  زا  مشـش  دنادرگرب . )
نیا رد  و  دزادرپـب ،  دوخ  راـیتخا  هب  شدوخ  هکنآ  رگم  دریگ ،  یم  یمذ  نآ  زا  اـمازلا  ارنآ  سمخ  یمالـسا  تموکح  تروـص  نیا  رد  هک 

یتروص رد  نیا  هتبلا  نآ  ریغ  ای  ارسناوراک و  ای  ناکد و  ای  مامح و  هناخ و  ای  ناتسوب و  ای  دشاب  یتعارز  نیمز  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  نیمز 
نیمز هدش و  عقاو  نامتخاس  يور  رب  هلماعم  رگا  اما  دشاب و  هدش  عقاو  هلماعم  دروم  دروم  انب  زا  يادج  نیمز  اهنت  هدربمان  ياهلاثم  هک  تسا 

نآ هب  یتروص  رد  طقف  سمخ  ایآ  دریگ و  یمن  قلعت  نآ  نیمز  هب  سمخ  هک  تسنآ  يوقا  دشاب ،  هدـش  لقتنم  یمذ  هب  نامتخاس  لیفط  هب 
نآ طایتحا  تسا  ددرت  دروم  هلئـسم  دـشاب ؟  هک  دـقع  ره  هب  ای  دـشاب  هدـش  لقتنم  یمذ  هب  عیب  دـقع  صوصخ  هب  هک  دریگ  یم  قلعت  نیمز 

یطرـش هب  نم  هک  نیا  هب  دنک  طرـش  دناوت  یمن  رادیرخ  اما  و  دهدبار ،  نیمز  سمخ  یمذ  هک  دنک  طرـش  یمذ  اب  هضواعم  دقع  هک  تسا 
رگا نیاربانب  دشاب ،  هدنشورف  هدهعب  اعرش  دروم  نآ  سمخ  ای  و  دشاب ،  طقاس  تسا  بجاو  شـسمخ  هک  يدروم  نآ  سمخ  هک  مرخ  یم 
تسا لطاب  هلماعم  دشاب  هدنشورف  هدهعب  نآ  مسخ  ای  مشابن و  راکهدب  سمخ  نم  هک  نیا  هب  دنک  طرش  هضواعم  دقع  نمـض  رد  یمذ  نیا 

تسا و حیحص  هلماعم  يزادرپب  نم  ضوع  ارنآ  سمخ  هدنشورف )   ) وت هک  مهد  یم  ماجنا  یطرشب  ار  هلماعم  نیا  هک  دنک  رـش  یمذ  رگا  هلب 
یمن طقاس  وا  زا  سمخ  لمع  نیا  اب  دشورفب  یناملسم  هب  ای  رگید و  یمذ  هب  ار  هدربمان  نیمز  هدمآ  شندرگب  سمخ  هک  هدربمان  یمذ  رگا 
نامه سمخ  نیا  فرـصم  ددرگ و  یمن  طـقاس  هدـش  راکهدـب  هک  یـسمخ  مه  زاـب  دوش  ناملـسم  هلماـعم  زا  دـعب  رگا  هکناـنچمه  دوش ، 

ردو تسین  یباصن  دـشورفب  یمذ  رفاـک  هب  ناملـسم  هک  ینیمز  ینعی  لاـم  نیا  صوصخ  رد  هلب  دراد ،  اـه  سمخ  ریاـس  هک  تسا  یفرـصم 
اهنت سمخ  هلءاسم 25 -  قحتـسم . )  هب  نآ  نداد  ماگنه  هن  یمذ و  زا  نتفرگ  ماگنه  هن   ) مکاح زا  یتح  دهاوخ  یمن  تین  نتخادرپ  ماگنه 
نیمز رگا  و  دهدب ،  زین  ار  نآ  لوپ  دناوت  یم  نکلو  دهدب ) سمخار  نیمز  نآ  کی  جنپ  یتسیاب  یمذ  ینعی   ) دریگ یم  قلعت  نیمز  دوخ  هب 

( دیامن بیرخت  ار  ءانب  ای  و   ) دک نک  هشیر  ار  اهتخرد  دناوت  یمن  سمخ  رما  یلو  هدش ،  لاغشا  نامتخاس  ای  تخرد و  هلیسوب  هلماعم  دروم 
هک ینیمز  سمخ  ياهب  دهاوخب  یمذ  رفاک  رگاو  دشاب  هتخادرپ  ار  سمخ  تمیق  هک  نآ  رگم  دـهدب  ار  سمخ  مهـس  هراجا  تسا  بجاو  و 

هدـش و لاغـشا  انب  ای  تخرد  ای  غرز  هب  هک  دراد  هک  یفـصو  نیمه  اب  دـیاب  دزادرپب  هدـش  لوغـشم  نامتخاس  ای  تعارز  اـی  تخرد  هلیـسوب 
هدش حتف  رهق  هب  مالـسا  ردص  رد  هک  ار  ینیمز  یمذ  رفاک  رگا  هلءاسم 26 -  دهدب .  ار  تمیق  سمخ  هاگنآ  دـنک  تمیق  دزادرپ  یم  هراجا 
اهنت رگا  اماو  دهدب .  ار  نآ  سمخ  تسا  بجاو  تسا و  حیحص  دشاب  هدیرخ  ار  نآ )  ینایعا  هن   ) نیمز دوخ  رگا  درخب ،  نیملـسم  یلو  زا 

تسا نآ  يوقا  دشاب  هدیسر  دشورفب  نیمز  همیمضب  نامتخاس )  راجشا و  لیبق  زا   ) نیمز رد  دوجوم  ینایعا  هکلب  دشاب  هدشن  هتخورف  نیمز 
دیرخ تشگرب  هک  هتفرگ  تموکح  زا  ار  نیمز  نآ  ناملسم  دشاب و  هدیرخ  یناملـسم  زا  ار  یتعارز  نیمز  رگا  تسین و  یمذ  رب  سمخ  هک 

ناملـسم نآ  زا  البق  هک  دوشب  یـصاصتخا  قح  کلام  هکلب  دوشن  نیمز  کلام  هک  تسا  نیا  هب  هدـش  لبقت  تموکح  زا  هک  نیمز  مسق  نیا 
یلو زا  یمذ  رفاـک  رگا  هلءاسم 27 -  دـهدب .  سمخ  لـها  هب  ارنآ ) زا   ) سمخ رادـقم  هب  هک  تسین  مزـال  یمذ  رب  زین  تروص  نیا  رد  هدوب 

دـهدب و ار  سمخ  نآ  سمخ  تسا  بجاو  وا  رب  زاب  دـنک  يرادـیرخ  هدـش  بجاو  وا  رب  رگید  يا  هلماعم  رد  هک  ار  یـسمخ  نامه  سمخ 
هک ینیمز  لوا  زا  هکیتروص  رد  نآ  ندوـبن  بجاو  هک  دـنچره  دزادرپـب  ار  نآ  سمخ  دـیاب  زاـب  دـیرخ  زین  ار  سمخ  نآ  رگا  طاـیتحاربانب 

سمخ و یلو  هب  هدیرخ  هک  ار  ینیمز  کی  جنپ  رگا  هلب  تسا  يوقا  رظنب  دشاب  هداد  ار  نآ  تمیق  هدـش و  تمیق  هدـش  نآ  هب  قلعتم  سمخ 
دریگ یم  قلعت  نآ  هب  سمخ  ارهاظ  دنک  يرادیرخ  ار  کی  جنپ  نآ  هک  دراذگب  انب  دیدج  یمیمـصت  اب  ادعب  دشاب  هداد  لیوحت  وا  لیکو  ای 

هک دنادب  رگا  نوچ  دشابن (  مولعم  روصحم  يددـع  رد  یتح  لام  نآ  بحاص  هک  یتروص  رد  هتبلا  مارح :  هب  طولخم  لالح  لام  متفه -  . 
رادقم هک  تسا  یتروص  رد  زین  و  دزادرپب ) وا  هب  ار  وا  لام  هدومن  ادیپ  ار  شبحاصو  دورب  دیاب  تسا  نیعم  رفن  دـنچ  زا  یکی  هب  قلعتم  الثم 
دنادـب ارنآ  رادـقم  رگا  اما  دـهد و  یم  سمخ  یلو  هب  ار  طولخم  لام  نآ  همه  کـی  جـنپ  تروص  نیا  رد  هک  دـشابن ،  مولعم  زین  لاـم  نآ 
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دنادب رگا  یتح  تسین  نداد  سمخ  ياجو  دـهدب  شکلام  هب  ار  لام  دـیاب  هک  دسانـش  یم  ارنآ  کلام  ای  تسین  لاح  ود  زا  یکی  زا  نوریب 
لها زا  دناد  یم  رگا  ای  دسانش و  یمن  ار  شبحاص  رگاو  دزادنیب ،  هعرق  نانآ  نیب  هک  تسا  نآ  يوقا  دشابن  رفن  دنچ  زا  یکی  شبحاص  هک 
عرـش مکاح  هزاجا  اب  دیاب  هکلب  دسر ،  یمن  سمخ  هب  تبون  مه  زاب  تسا  دایز  رایـسب  روصحم و  ریغ  نآ  مدرم  ددع  هک  تسا  یلحم  نالف 
یـسک هب  شبحاص  تین  هب  درب  یمن  هنظم  یـسک  هب  رگا  اما  و  دـشاب ،  لام  بحاـص  وا  هکنیا  هب  دراد  هنظم  هک  دـهدب  قدـصت  یـسکب  ارنآ 
بحاص هکنیا  هب  نظ  هلب  دشاب  عرش  مکاح  نذا  هب  قدصت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب و  نآ  لحم  هقدص و  قحتـسم  هک  دهد  هقدص 

دنادب رگا  و  داد ،  هقدص  ناونعب  دیاب  طایتحاربانب  درادن و  يا  هدئاف  دننک  یم  یگدـنز  لحم  نالف  هک  تسا  يرفن  تسیب  الثم  زا  یکی  لام 
نیا فرصم  دنک و  یم  هحلاصم  دوش  یضارا  هک  يرادقم  هب  کلام  اب  دنادن  ار  لام  نآ  رادقم  نکلو  تسیک  تسا  وا  دزن  هک  یلام  کلام 
همه مجنپ  کی  زا  تسا  رتشیب  تسا  وا  دزن  هک  یمارح  لام  رادـقم  هک  دـنادب  رگا  هلءاسم 28 -  تسا .  دراوم  ریاس  فرـصم  دننام  سمخ 

تیافک سمخ  نداد  نامه  نآ  ندش  كاپ  شلام و  ندش  لالح  رد  ارهاظ  تسا  رتدایز  رادقم  هچ  دـنادن  نکلو  مارحب  طولخم  لالح  لام 
رب هوالع  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یهتنم  دنک  یم  تیافک  سمخ  نداد  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یهتنم  دنک  یم 

شا همذ  رگید  دـنک  نیقی  هک  يوحنب  دـنک ،  هحلاصم  کلاملا  لوهجم  ناونعب  یعرـش  مکاـح  اـب  رتشیب  رادـقم  نآ  هب  تبـسن  سمخ  نداد 
شا همذ  لاغتـشا  هب  نیقی  هک  ار  يرادـقم  نآ  سمخ  نداد  ياـجب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نیا  زا  تسین و  مدرم  لاـم  هب  لوغـشم 

سمخ و فرـصم  ود  رب  نآ  قیبطت  رد  مکاح  و  دنک ،  هحلاصم  یعرـش  مکاح  اب  دراد  کش  هکیرادـقم  هب  تبـسن  دـهدب و  مکاح  هب  دراد 
تـسین بجاو  وا  رب  سمخ  نداد  وا ،  لاوما  نیب  رد  هن  دشاب  ریغزا  یقح  فلکم  همذ  رد  رگا  هلءاسم 29 -  دنک .  طایتحا  کلاملا  لوهجم 

هچ دـنادب  رگا  دراوـم  نینچ  رد  نیارباـنب  تسا )  صخـش  همذ  رد  هک  يزیچ  هب  هن   ) دریگ یم  قـلعت  طوـلخم  لاـم  هـب  اـهنت  سمخ  نوـچ  ، 
یم دشاب ،  هتـشادن  روصحم  رفن  دنچ  نیب  رد  وا  دوجو  هب  یملع  یتح  تسیک ؟  قح  نآ  بحاص  دنادن  یلو  تسا  وا  هدهعب  ریغ  قحرادـقم 

نکلو دهد ،  لیوحت  یعرش  مکاح  دوخب  ار  رادقم  نآ  ای  و  دهدب ،  هقدص  یعرش  مکاح  نذا  هب  قح و  بحاص  ضوعب  ار  رادقم  نآ  دناوت 
ار قح  نآ  رادقم  رگا  و  دزادنیب ،  هعرق  رفن  دـنچ  نآ  نیب  هک  تسا  نیا  يوقا  تسا  روصحم  رفن  دـنچ  زا  یکی  قح  بحاص  هک  دـنادب  رگا 

ددرم هکلب  دسانشن  ار  کلام  رگا  و  دهد ،  لیوحت  دسانـشب  رگا  شکلام  هب  ار  رتمک  رادقم  دشاب  ددرم  رتشیب  رتمک و  يرادقم  نیب  دنادن و 
هدع نیب  ددرم  تسا  مولعم  رگا  ای  دـشاب و  لوهجم  قح  بحاص  رگا  رد  تسا و  یلبق  هلئـسم  ریظن  شمکح  دـشاب ،  روصحم  رفن  دـنچ  نیب 

تـسا نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  ضرف  نیا  رد  و  دهد : یم  هقدـص  قیرط  نامه  هب  میتفگ و  البق  هک  روطنامه  دـشاب  روصحم  ریغ  رایـسب و  يا 
رادقم هک  دنک  یم  هک  یتروص  نآ  هلماعم  نآ  اب  یعرش  مکاح  و  دنک ،  هحلاصم  یعرـش  مکاح  هب  رتشیب  رتمک و  نیب  طسوتم  رادقم  هب  هک 

مکح شمکح  دـشاب  ماع  فقو  ای  صاخ و  فقو  ای  تاکز  ای  سمخ  زا  مارح  هب  طولخم  لالح  لاـم  رگا  هلءاسم 30 -  دشاب .  مولعم  قح 
ار کـلاملا  مولعم  لاـم  مکح  دـیاب  دـنک و  اـفتکا  سمخ  نداد  هب  دـناوت  یمن  فلکم  تسا و  مولعم  شکلاـم  هک  تسا  یطولخم  لاـم  نآ 
رب هتفرگ  رارق  سمخ  قلعتم  شدوخ  هدش  مارحب  طولخم  هک  یلالح  لام  رگا  هلءاسم 31 -  تشذگ .  البق  هکنانچ  دنک  ءارجا  نآ  هب  تبسن 
هک دـناد  یم  رگا  دزادرپـب و  ار  هیقب  سمخ  رگید  راـب  تخادرپ ،  شندـش  لـالح  يارب  ار  لاـم  سمخ  هکنآ  زا  دـعب  تسا  بجاو  فـلکم 
رد سمخ  دراد  نیقی  هک  لالح  لام  زا  رادقم  ره  سمخ  ندادـب  دـنک  افتکا  دـناوت  یم  تسا ،  هیقب  مجنپ  کی  زا  رتمک  لالح  لام  سمخ 
هب رتکیدزن  دشاب و  رتشیب  ای  نآ و  مجنپ  کی  رادقم  هب  شـسمخ  رگا  هیقب ،  سمخ  نداد  هب  دنک  افتکا  دناوت  یم  يوقاربانب  زین  تسه و  نآ 
زا دـعب  رگا  هلءاسم 32 -  دـنک .  هحلاصم  یعرـش  مکاح  اب  دـشاب  رتشیبو  رتمک  نیب  رئاد  لالح  لاـم  سمخ  رما  رگا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

دناوت یمن  هدوب  شلاوما  مجنپ  کی  زا  رتمک  مارح  لام  هک  تسا  وا  لام  نماض  فلکم  دـش  ادـیپ  لام  بحاـص  طولخم  لاـم  سمخ  نداد 
رادـقم هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هدوب  شلاوما  مجنپ  کـی  زا  شیب  هک  دـمهفب  رگاو  دریگب  سپ  یعرـش  مکاـح  زا  ار  رتشیب  رادـقم 

لام رد  رگا  هلءاسم 33 -  تسین .  بجاو  تسا ،  ردقچ  هک  دنادن  ار  رتشیب  رادقم  رگا  هک  تسا  نیا  يوقا  هک  دنچره  دهد  هقدص  ار  رتشیب 
ارهاظ هک و  تسا  رادقم  نآ  هب  لوغـشم  شا  همذ  دنک  فلت  نآ  زا  يرادقم  یـسمخت  زا  لبق  هکیروطب  دـنک  فرـصت  مارحب  طولخم  لالح 
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طایتحا و  دهد ،  هقدـص  دـیاب  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  يراج  نآ  هرابرد  ملاظم  در  مکح  هکلب  دوش  یمن  لالح  سمخ  نداد  اب  رگید 
لام رد  رگا  دریگب و  هزاجا  زین  یعرـش  مکاح  زا  دشاب و  همذلا  یف  ام  شدـصق  دـهدب و  یمـشاه  هب  ار  سمخ  رادـقم  هک  تسا  نآ  بجاو 

یعرـش مکاح  رگا  تسا  یلوضف  تسا  لوهجم  شا  هزادنا  هک  یمارح  رادقم  هب  تبـسن  عیب  نیا  دنکب ،  عیب  لیبق  زا  یفرـصت  مارحب  طولخم 
رد هک  یلام  شبحاص و  هن  تسا و  مولعم  شرادـقم  هن  هک  یلام  هدـش  مرح  هب  طولخم  لاـم  ءزج  زین  یئاـهب  درک  ءاـضما  ار  رادـقم  نآ  عیب 

فلکم هک  یئاهب  دنکن  ءاضما  ار  رادقم  نآ  هلماعم  عرـش  مکاح  رگا  اما  و  دوش ،  یم  يرتشم  کلم  هدـش  لقتنم  رادـیرخ  هب  ءاهب  نیا  ربارب 
شا هرابرد  تسا  هحلاصم  هک  نآ  مکحو  تسا  مولعم  شبحاـص  لوهجم و  شرادـقم  هک  تسا  یمارحب  طولخم  لاـم  ءزج  هتفرگ  لـیوحت 
ینعی درادار  هلماعم  زا  لبق  مکح  دوش و  یمن  رادـیرخ  کلم  هدـش  رادـیرخ  لیوحت  ءاهب  نیا  لباقم  رد  هک  یلاـم  اـما  و  دوش ،  یم  يراـج 
هتفرگ لـیوحت  ارنآ  هچناـنچ  يرتشم  هب  دـناوت  یم  هکناـنچمه  دـنک  هبلاـطم  ارنآ  هدنـشورف  زا  دـناوت  یم  سمخ  یلو  دوش و  سیمخت  دـیاب 

 . دنک هبلاطم  وا  زا  هدومن  هعجارم 

نآ نیقحتم  سمخ و  میسقت  رد  راتفگ 

زا یمهس  و  تسا ،  ادخ  لوسر  نآ  زا  رگید  یمهس  تسا ،  یلاعتیادخ  يارب  یمهس  دوش ،  یم  مسیقت  تمسق  شش  هب  سمخ  هلءاسم 1 - 
هس و  دشاب ،  یم  هجرف  یلاعت  هللا  لجعو  ءادفلا  هلانحاورا  رمالا  بحاصب  قلعتم  راصعا  نیارد  مهـس  هس  نیا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ 

دنوش یهتنم  تشپ  هب  تشپ  ردـپ  فرط  زا  هکیناـسک  ینعی  تاداـس   ) تسا تاداـس  زا  نیکاـسم  ناگدـنام و  هار  ماـتیا و  نآ  زا  رگید  مهس 
دنوش یم  بانج  نآ  هب  یهتنم  ردام  فرط  زا  تسا و  دیـس  ناشردام  هک  یناگدـنام  هار  ماتیا و  نیکاسم و  نیاربانب  بلطملادـبع )  باـنجب 
یتقو سمخ  نیقحتسم  هلءاسم 2 -  تسا .  لالح  نانآ  يارب  تسا  مارح  تاداس  يارب  هک  هقدص  لباقم  رد  تسین و  لالح  ناشیارب  سمخ 
ربتعم نانآ  رد  حیحـص  هیرظن  هب  انب  تلادـع  اما  دنـشاب و  نم  ؤم  مکح  ردای  دنـشاب  هتـشاد  نامیا  هک  دـننک  فرـصت  سمخ  رد  دـنناوت  یم 

رد هکلب  دـنهدن ،  دوـش  یم  بکترم  اـنلع  ار  هریبـک  هاـنگ  دـنک و  یم  يرد  هدرپ  هک  یـسکب  ار  سمخ  هـک  تـسا  نآ  طاـیتحا  و  تـسین ، 
رت صیرح  ددرگ و  شیراک  هنگ  رد  راک  هنگ  قیوشت  ثعاب  دشاب و  ناودع  يراکهنگ و  رب  تناعا  يدرف  نینچ  هب  سمخ  نداد  هکیتروص 
نآ نداد  هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  تسا  نانآ  هب  سمخ  ندادـن  رد  طاـیتحا  اـهنت  هن  دـشاب  هاـنگ  زا  وا  يریگولج  وا  هب  ندادـن  نکلو  دوش 

تاهج زا  یتهجب  هک  دـهدب  یـسک  هب  ار  دوخ  سمخ  ینعی  دریگب  رظن  رد  زین  ار  تاـجحرم  سمخ  هدـنهد  هکتـسنآ  رتهب  و  تسین ،  زئاـج 
یطرشب ناگدنام  هار  رد  اما  تسا و  ربتعم  رقف  میتی ،  تاداس  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 3 -  دشاب .  هتشاد  نارگید  رب  ناحجر  تیزم و 

جاتحم ریقف و  تبرغ  رهـش  رد  العف  هک  تسا  ربتعم  ینعم  نیا  هلب  دشاب ،  ریقف  شدوخ  رهـش  رد  تسین  مزال  دشابن ،  تیـصعم  ناشرفـس  هک 
تسنآ يوقا  هکلب  بجاو  طایتحا  هلءاسم 4 -  دش .  نایب  زین  تاکز  هلئسم  رد  بلطم  نیا  هک  دشاب  ینغ  شدوخ  رهـش  رد  هک  دنچره  دشاب 

رد نیا  هتبلا  دنک .  یم  يراددوخ  شرـسمه  هب  اصوصخم  و  دنیوا ،  هقفنلا  بجاو  هک  یناسک  هب  دوخ  سمخ  نداد  زا  سمخ  راکهدـب  هک 
ینعی دشاب  هقفن  ریغ  رگید  جئاوح  هیهت  يارب  رگا  اما  دنک  شاعم  رارما  نآ  اب  ات  دهدب  وا  دوخ  هب  ار  دوخ  سمخ  دهاوخب  هک  تسا  یتروص 
شاعم رارما  يارب  دنچره  وا  هب  نارگید  سمخ  نداد  هکنانچمه  درادن  بیع  تسین  بجاو  فلکم  وا  يارب  نآ  ندروآ  مهارف  هک  یجئاوح 

هتفریذپ وا  زا  اعدا  فرصب  متـسه )  دیـس  نم   ) دنک یم  اعدا  هک  یـسک  هلءاسم 5 -  درادن .  یبیع  دشاب  ریقف  يدرم  هجوز  دـنچره  دـشاب و 
مدرم زا  يدحا  اجنآرد  دشاب و  تدایـس  هب  فورعم  شدوخ  رهـش  رد  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیا  یـسک  تدایـس  توبث  رد  هلب  دوش ،  یمن 
سپس دروآ و  یم  تسدب  ار  تدایس  یعدم  تلادع  تسخن  دوش  عمج  رطاخ  دهاوخب  سمخ  بحاص  رگا  دشاب و  هدشن  وا  تدایـس  رکنم 

نیا نم  فرط  زا  تلاـکو  هب  دـیوگ ،  یم  ینعی  دـهد ،  یم  وا  هب  تسا  قحتـسم  هب  نآ  ندـناسر  رد  وا  لـیکو  يو  هکنیا  ناوـنعب  ار  سمخ 
 . دـنزن راـکب  ار  هلیح  نیا  هک  تسا  نیا  رتـهب  نکلو  تدوخ ،  ریغ  هچ  تدوخ و  هچ  دـشاب  هک  یـسک  ره  ناـسرب  شقحتـسم  هب  ارم  سمخ 
هچ جـیردتب و  هچ  دـنهدن ،  شا  هلاسکی  جراخم  زا  رتشیب  سمخ  لام  زا  قحتـسم ،  رفن  کـی  هب  هک  تسا  نیا  بجاو  طاـیتحا  هلءاسم 6 - 
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تسا نیا  يوقا  هلءاسم 7 -  دـنکن .  لوبق  شا  هلاسکی  جراخم  زا  شیب  هک  تسا  نیا  زین  سمخ  هدـنریگ  يارب  طایتحا  هکنانچمه  هعفدـکی 
ارنآ دیاب  اذـل  دریگ ،  رارق  مکاح  رایتخا  رد  دـیاب  ناگدـنام )  هار  ماتیا -  ءارقف -   ) دوب هناگ  هس  فانـصا  شفرـصم  هک  سمخ  زا  یمین  هک 
دیاب سپ  تسا  مکاح  اب  زین  تسا  ع )   ) ماما مهـس  هک  رگید  فصن  رایتخا  هکنانچمه  درک ،  فرـصم  وا  رما  هزاـجا و  اـی  دـناسر و  مکاـحب 

رد وا  ندا  هب  اـی  دـناسرب و  تسا  سمخ  فرـصم  شیاوتف  هیرظن و  بسح  رب  هک  یفرـصم  ره  رد  اـت  دـناسر  مکاـح  دوـخ  تسدـب  زین  ارنآ 
نوچ دـنک  یم  دـیلقت  وا  زا  فلکم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  یعرـش  مکاـح  زا  روظنم  و  دوش ،  جرخ  دـنک  یم  نیعم  وا  دوـخ  هک  یفراـصم 
لمع وا  دیلقت  عجرم  رظن  قباطم  رگید  مکاح  هکنآ  ای  و  تسا ،  فرـصم  يو  دیلقت  عجرم  ياوتفب  هک  دـشاب  يدراوم  نامه  مکاحب  شنداد 

رطاخب نآ  لقن  هاگ  هکلب  دنک  لقتنم  رگید  يرهـش  هب  دوخ  تنوکـس  لحم  زا  ار  سمخ  تسا  زئاج  هک  تسا  نیا  يوقا  هلءاسم 8 -  دنک . 
دوب دهاوخ  سمخ  نماض  درک  يراک  نینچ  رگا  ضرف  نیا  رد  هتبلا  دـشاب ،  قحتـسم  وا  دوخ  رهـش  رد  هک  دـنچ  ره  دراد  ناحجر  یئایازم 

 ، دوشن تفای  یقحتسم  شدوخ  رهش  رد  هک  یتروص  فالخب  دیآرب ) نآ  هدهع  زا  دیاب  دش  فلت  رگید  رهش  نآ  رد  هار  نیب  رد  رگا  ینعی  )
تـسین نماض  زاب  دشاب  هدوب  وا  روتـسد  ای  دـهتجم و  نذا  هب  شنداد  لقن  رگا  نینچمه  تسین و  نماض  دـش  فلت  نداد  لقن  رثا  رد  رگا  هک 

رهـش رد  هک  تسا  یماگنه  نآ  ددرگ و  یم  بجاو  نداد  لـقن  هک  دوش  یم  یهاـگ  دوشب و  تفاـی  قحتـسم  شدوخ  رهـش  رد  هک  دـنچره 
رگا نینچمه  دـهد و  لـقن  ارنآ  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  دـهد  یمن  زین  ادـیپ  مه  زا  دـعب  هکنیا  لاـمتحا  تسین و  قحتـسم  شدوخ 
دنک باسح  دوخ  سمخ  تباب  ار  نآ  یعرـش  مکاح  نذا  هب  دراد و  رگید  يدیـس  زا  یبلطرگا  اماو  دشاب  هداد  لقن  روتـسد  شدیلقت  عجرم 

تسا نیعتم  فلکم  رب  دراد  رارق  فلکم  رهش  زا  ریغ  رگید  يرهش  رد  طیارشلا  عماج  دهتجم  رگا  هلءاسم 9 - دوش .  یمن  هدرمش  لقن  ءزج 
لقن هک  تسا  نیا  يوقا  هکلب  دنک ،  فرصم  شدوخ  رهش  رد  دریگب و  هزاجا  وا  زا  ایو  دهد  لقن  رهش  نآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  هک 

دهتجم رهـش  هب  لقن  هکنآ  رگم  تسا  نماض  تروص  نیارد  تسه  هکیزیچ  دشاب ،  يدـهتجم  زین  شدوخ  رهـش  رد  هک  دـنچره  تسا  زئاج 
دراد يرترب  يرگید  رهـش  رد  دوجوم  دـهتجم  رگا  هک  تسنآ  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  رتـهب و  هکلب  دـشاب ،  هدـش  نیعتم  وا  رب  طیارـشلا  عماـج 

عجرم رگید  رهـش  دهتجم  رگا  دشاب و  يرگید  عجرم  رهـش  نآ  رد  رگا  نینچمه  و  دهدب ،  لقن  ار  سمخ  شدوخ  رهـش  دـهتجم  هب  تبـسن 
رهـش رد  ارنآ  يو  هک  دـشاب  هداد  هزاجا  دـهتجم  نآ  هکنآ  رگم  دـهد ،  لـقن  دربب و  وا  دزن  ار  سمخ  هک  تسا  نآ  نیعتم  دـشاب  يو  دـیلقت 

قبط وا ،  ای  شدیلقت و  عجرم  دهتجم  رظن  رد  فرصم  اب  دشاب  قباطم  شدوخ  رهش  دهتجم  رظن  هب  ندرک  فرصم  ای  دنک و  فرصم  شدوخ 
زئاج سمخ  کلام  يارب  هلءاسم 10 -  دیامن .  فرصم  شدوخ  رهش  رد  دناوت  یم  تروص  دنچ  نیا  رد  هک  دنک  یم  فرـصم  نیا  روتـسد 

ار راکنیا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دـشاب ،  نآ  لاثما  تیبلا و  ثاـثا  هک  دـنچره  دـهدب  شرگید  لاـم  زا  ار  دوخ  سمخ  تسا 
تسا زئاج  دراد  همذ  هب  سمخ  راکهدب  زا  یضرق  سمخ  قحتـسم  رگا  هلءاسم 11 -  دهدب .  ماجنا  دهتجم  هزاجا  اب  تاداس  مهـس  رد  یتح 
دـشابن رظن  رد  يوقا  رگا  نیا  هک  دـنک  همذـلا  يارب  ار  وا  هدومن  باسح  دوخ  سمخ  تباب  یعرـش  مکاح  هزاـجا  اـب  ار  نید  نآ  وا  راـکبلط 

 . تسا مکاح  رظن  هب  لوکوم  زین  دراد  راکهدـب  زا  هک  یبلط  تباب  ماما  مهـس  ندرک  باسح  هکناـنچمه  تسا  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  لقادـح 
زا یـضعب  رد  رگم  دنادرگرب  کلام  هب  ارنآ  هرابود  دریگب و  سمخ  راکهدـب  زا  ار  سمخ  تسین  زئاج  سمخ  قحتـسم  يارب  هلءاسم 12 - 

لامتحا دشابن و  تخادرپ  هب  رداق  شندش  تسد  یهت  رطاخب  العف  هتشاد و  همذ  هب  سمخ  يرایـسب  غلابم  سمخ  راکهدب  هکنیا  لثم  لاوحا 
زا تسه  سمخ  نآ  رد  هک  یلاـم  رگا  هلءاسم 13 -  دـهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  دـناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  دورن ،  زین  شیتسدـیهت  لاوز 
وا رب  میتفگ  البق  هک  روطنامه  دوش  لقتنم  فلکم  هب  بهذـم )  نیفلاـخم  راـفک و  ریظن   ) تسین سمخ  بوجو  هب  دـقتعم  هک  یـسک  هیحاـن 
زا هکنیا  هچ  زین  رگید و  زیچ  ای  ندـعم و  عفانم  ای  دـشاب  تراجت  دوس  لاـم  نآ  هک  نیا  هچ  لاـح  دـهدب ،  ار  لاـم  نآ  سمخ  تسین  بجاو 
دنا هدرک  حابم  دوخ  نایعیش  هب  ار  اه  سمخ  هنوگنیا  مالسلا ،  مهیلع  نیملسم  همئا  هکنیا  يارب  نآ  ریغای  رجاتم و  ای  نکاسم  ای  دشاب  حکانم 

ناطلس هیحان  زا  هک  هیجارخ  یضارارد  دنرادن ،  نیملسم  رب  تموکح  تارـضح  نآ  دوخ  هک  يراصعا  رد  هک  دنا  هدرک  حابم  هکنانچمه  ، 
جارخ نتفرگ  نیطالس و  نآ  يایاطع  يدودح  ات  نینچمه  دننک و  يدنب  مهس  همساقم و  هدربمان  رئاج  اب  و  هدومن ،  فرصت  بصاغ  رئاج و 
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دوخ هلزنم  لزان  ار  رئاج  ناطلس  هکنیا  رـصتخم  و  دنا ،  هدومرف  حابم  ار  دسر  یم  ناشیا  هب  وا  ناوریپ  رئاج و  هیحان  زا  هچنآ  ریاس  نانآ و  زا 
عقاو جرح  رسع و  رد  دنتفین و  مارح  رد  ناشنایعیـش  ات  دنا  هدومرف  ءاضما  تسا  هعیـش  ءالتبا  دروم  هچنآ  هب  تبـسن  ار  وا  لاعفا  دنا و  هتـسناد 

 . دنوشن

لافنا نوماریپ  راتفگ 

تـسایر نتـشاد  ادخب  ادخ  لوسر  هک  روطنامه  تسا  نآ  قحتـسم  تماما  بصنم  نتـشاد  رطاخب  ع )   ) ماما هک  یلام  زا  تسا  ترابع  لافنا 
 ، دوش نیملسم  دیاع  يزیرنوخ  گنج و  نودب  رافک  هیحان  زا  هک  یئایشا  هیلک   - 1 تسا :  عون  دنچ  لاوما  نآ  دوب و  نآ  قحتسم  شا  هیهلا 

ياهنیمز  - 2 دنشاب .  هداد  نیملـسم  لیوحت  دوخ  تسدب  ای  دنـشاب و  هتفر  هدرک و  چوک  نیمز  نآ  زا  رافک  دوخ  نیمز ،  ریغ  ای  دشاب  نیمز 
بآ ریز  رد  ای  هدش و  عطاق  نآ  زا  بآ  هکنیا  رطاخب  ای  هدـش و  لگنج  هکنیا  رطاخب   ) دوشن حالـصا  دابآ و  رگا  هک  یئاهنیمز  ینعی  تاوم ، 

زا نآ  نیکلام  هدوب  رگا  ای  دوبن و  یـسک  کلم  زین  قباس  رد  اهنابایب  دننام  هکنیا  هچ  لاح  تسین ،  هدافتـسا  لباق  رگید ) تلعب  ای  هتفر و  ورف 
هفوک و لباب و  دـننام  هدرک و  چوک  نآ  زا  اهنآ  یلاها  هک  یئاهیدابآ  تسا ،  تاوم  مکح  رد  دنـشاب و  هدـشن  هتخانـش  نونک  اـت  هتفر و  نیب 
بوچ و گنـس و  لیبق  زا  نآ ،  راثآ  مه  اهنیمز و  هبقر  مه  دنلافنا ،  ءزج  یـضارا  هنوگنیا  نیاربانب  هدـمآرد ،  يا  هناریو  تروصب  نآ  لاثما 

هلب درادـن ،  یقرف  رگید  ياهتاوم  اب  باب  نیا  رد  تسا ،  عقاو  ةونع  هحوتفم  ياهنیمز  رد  هک  یتاوم  هدـنام و  نآ  رد  قباـس  زا  هک  نآ  لاـثما 
نیا هب  تسا  لاکشا  دروم  هدش  توف  ادعب  هدوب و  هدابآ  هدش  یم  حتف  مالـسا  رکـشل  هلیـسو  هب  یتقو  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  ینیمز 

لامتحا یلو  تسا  نیملـسم  مومع  کلم  یلعف  هرومعم  ياـهنیمز  دـننام  تفگ  ناوت  یم  هن  تسا و  لاـفنا  ءزج  تفگ  ناوت  یم  هن  هک  اـنعم 
همه هکنیا  نتفگ  تسه  هک  يزیچ  بحاص ،  یب  ياهنیمز  هیلک  هکلب  اهرهن ،  هراـنک  اـهایرد و  لـحاس   - 3 تسین .  ناحجر  زا  یلاـخ  مود 

دـشاب تاوم  هک  تسین  طرـش  هنوگنیا  ندوب  لافنا  رد  نکل  تسین ،  دیعب  هک  دـنچ  ره  تسا  لکـشم  تسا  لافنا  ءزج  بحاص  یب  ياهنیمز 
تسا اجنآ  ياهگنس  ناتخرد و  ناهایگ و  اههوک و  تاعافترا :   - 4 تارف .  هلجد و  رئازج  دننام  تسا  لافنا  ءزج  دشاب  مه  دابآ  رگا  هکلب 

تـسین یقرف  ریخا  عون  هس  نیا  رد  هدـش و  هدـیچیپ  مهب  نآ  رد  ناتخرد  اهین و  هک  یئاهنیمز  ینعی  تسا  لـگنج  اـه و  هرد  قمع  نینچمه  و 
زا هلب  رگید ،  نیمز  رد  ای  دشاب و  هدش  نیملسم  نآ  زا  هبلغ  رهق و  هب  هک  یئاه  نیمز  رد  ای  دشاب و  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهنیمز  رد  هکنیا  نیب 
هک یئاـه  هعلق  نیمز و   - 5 تسا .  یقاب  یـصخش  کلام  تیکلام  رب  هدش  لگنج  سپـس  هدوب و  یـصخش  کلم  البق  هچنآ  اهنیمز  هنوگنیا 

ياهبنارگ زاتمم و  لاوما  اهنآ .  ياـهبنارگ  تارهاوج  ینعی  ناـنآ  يایافـص  زین  اـه و  نآ  لوقنم  ریغ  لاوما  هیلک  تسا و  ناـهاشداپ  صتخم 
نیملسم هک  یئاه  تمینغ  تسا 7 -  نآ  لاثماو  رخاف  ياه  هرز  عطاق و  ياهریـشمش  قیتع و  ياه  هماج  یتمیق و  ياهبـسا  لیبق  زا  تمینغ : 

نآ نیمز  عبت  هب  هک  تسا  یئاهندعم  - 9 درادن .  یثراو  هتفر و  ایند  زا  هک  یسک  ثرا   - 8 دنا .  هتفرگ  رافک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نذا  نودب 
تبیغ نامز  رد  لافنا  ماسقا  همه  ارهاظ  هلءاسم -  دـشاب .  هدرکن  ءایحا  ار  ندـعم  نآ  یـصخش  یکلام  ای  و  هدـشن ،  یـصخش  کلام  کـلم 

تیم ثرا  اهنت  ریقف .  ای  دشاب  ینغ  اهنآ  هدـنراد  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  يراج  اه  نآ  دروم  رد  کلم  مکح  هکیروطب  هدـش  حابم  هعیـش  يارب 
دوش هداد  ریقفب  دـیاب  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هک  ینعم  نیا  هب  دـنراد  قرف  نآ  زا  هدافتـسا  رد  ریقف  ینغ و  ناناملـسم  هک  تسا  ثراو  یب 

نآ يوقا  دوشن و  هداد  اهرهش  ریاس  ءارقف  هب  دوش و  میـسقت  تیم  تنوکـس  لحم  يارقف  نیب  رد  اهنت  یثرا  نینچ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب 
هتوب مزیه و  هفولع و  لیبق  زا  تسه  لافنا  نیمز  رد  هک  يزیچ  رگا  زین  یعیش  ریغ  هکتسنآ  يوقا  زین  دنهد و  یعرش  مکاح  لیوحت  هک  تسا 

یم نآ  کلام  دنک  ءایحا  ار  تاوم  نیمز  رگا  بهذـم  هعیـش  يدرف  دـننام  زین  وا  هکلب  دوش  یم  کلام  دـنک و  تزایح  ناوت  یم  ارنآ  ریغ  و 
 . دوش

جح باتک 
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جح

بجاو دشاب  هدنیآ  طئارش  دجاو  هک  یفلکم  ره  رب  تدابع  نیا  هریبک و  ناهانگ  زا  نآ  كرت  تسا و  مالـسا  نیبم  نید  ناکرا  زا  یکی  جح 
ققحت تروص  رد  نآ  بوجو  تسین و  بجاو  رابکی  زا  شیب  یناملـسم  ره  مع  لوط  رد  جـح  تداـبع  عرـش  لـصا  رد  هلءاسم 1 -  تسا . 

زئاـج نآ  ریخءاـت  دـهد و  ماـجنا  ار  فیلکت  نیا  تعاطتـسا  ققحت  لاـس  نیلوا  رد  هک  تسا  بجاو  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،  يروـف  طـئارش 
رگا هلءاسم 2 -  دعب . . .  لاس  دـعب و  لاس  نینچمه  تسا و  يروف  شمود  لاس  هب  تبـسن  زاب  دادـن  ماجنا  ارنآ  لاس  نیلوا  رد  رگا  تسین و 

ار جح  رفس  بابسا  دنکب و  یئاهترفاسم  هک  دشاب  نیا  رب  فوقوم  الثم  دشاب  رگید  یتامدقم  رب  فوقوم  تعاطتسا  رب  هوالع  جح  هب  ندیسر 
ددعتم جح  نایناوراک  رگاو  دناسرب  جح  هب  ار  دوخ  لاس  نامه  رد  دناوتب  هک  يروطب  دهد  ماجنا  ار  تامدقم  نیا  تسا  بجاو  دزاس  مهارف 

رد هک  دورب  یناوراک  اب  هک  تسنآ  رتهب  دراد و  رایتخا  ناوراک  باـختنا  رد  دـسرب ،  جـح  هب  دـناوت  یم  دـتفیب  هار  هب  کـی  ره  اـب  فلکم  و 
هتـشادن ناوراک  نآ  اب  ندش  هارمه  رد  يروذحم  وا  تسه و  ناوراک  کی  اهنت  رگاو  دشاب  يرتشیب  قوثو  دروم  جح  هب  ندیـسر  یتمالس و 

ضرف رد  رگا  هلءاسم 3 -  داتفا .  دـهاوخ  هارب  رگید  یناوراک  هکنیا  هب  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  هکنآ  رگم  دزادـنیب  ریخءات  تسین  زئاـج  دـشاب 
وا هک  دتفیب  یقافتا  دشاب و  یکی  ناوراک  هک  یتروص  رد  نینچمه  داتفین و  هارب  لوا  ناوراک  اب  دـش  ضرف  ددـعتم  ناوراک  هک  یلبق  هلئـسم 
هک دنچره  دوش ،  یم  رقتـسم  وا  ندرگرب  جـح  درکن  كرد  ار  جـح  مسوم  ندرک  رید  رطاخب  یلو  درک  تکرح  ای  دـنک و  تکرح  دـناوتن 

هکلب دـنک  یمن  كرد  ار  مسوم  زین  دـنک  تکرح  ناوراـک  نآ  اـب  رگا  هک  دـشاب  هدـش  مولعم  شیارب  لوا  زا  رگا  هلب  تسین ،  وا  رب  یهاـنگ 
 . دوش یمن  رقتسم  وا  رب  جح  دشاب  هدشن  مه  مولعم  شیارب  ینعم  نیا  رگا  یتح 

مالسالا ۀجح  بوجو  طئارش  رد  راتفگ 

مالسالا ۀجح  بوجو  طئارش 

بجاو غلابان  كدوک  رب  نیاربانب  لقع ،  نتـشاد  غولب و  دـحب  ندیـسر  ینعی  لاـمک :   - 1 تسا :  زیچ  دنچ  مالـسالا  ۀـجح  بوجو  طئارش 
دنچ  ) يراودا وا  نونج  هک  دنچره  هک  تسین  بجاو  زین  هناوید  رب  و  دشاب ) هدیـسر  غولب  هب  کیدزن  ینعی   ) دشاب قهارم  هک  دـنچره  تسین 

تامدقم لیصحت  دورب و  جح  هب  دناوتب  هک  دشاب  هتـشادن  همادا  ردقنآ  وا  یتمالـس  تلاح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دشاب  رابکی ) زور 
ماجنا ار  جح  تسا  بجاو  تسه  جـح  هب  تشگرب  تفر و  هزادـنا  هب  شیتمالـس  نارود  رگا  اما  دـهد .  ماجنا  یتمالـس  اب  ار  جـح  لامعا  و 

غولب زا  ریغ  هک  دنچره  تسین ،  بجاو  جح  زا  یفاک  نکل  تسه  حیحـص  شتدابع  دهد  ماجنا  ار  جـح  زیمت  ياراد  كدوک  رگا  و  دـهد ، 
جح تحص  هک  تسا  نآ  يوقا  و  دهد ) ماجنا  ارنآ  تسا  بجاو  دوش  تعاطتسا  ياراد  غولب  زا  دعب  رگا  سپ   ) دشاب هتشاد  ار  طئارـش  ریاس 

 . تسا بجاو  روص  یضعب  رد  یلو  زا  نتفرگ  هزاجا  هک  دنچره  تسین  یلو  نذا  هب  طورشم  كدوک 

ات 14 هلاسم ا 

 ، ار وا  هرمع  ای  جـح  دـنک  تین  هدومن  وا  نت  رب  مارحا  ساـبل  ینعی  دزاـس ،  مرحم  ار  وا  زیمم  ریغ  كدوک  یلو  تسا  بحتـسم  هلءاسم 1 - 
هچنآ باکترا  زا  ار  وا  دیوگ و  یم  هیبلت  وا  ياجب  شدوخ  هنرگو  دـشاب  نکمم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـیامن ،  نیقلت  وا  هب  ار  نتفگ  کیبلو 
ياجب ار  لاـمعا  نآ  زا  کـی  ره  تسناوتن  رگا  و  دـهد ،  ماـجن  ار  لاـمعا  همه  دـهد  یم  روتـسد  وا  هب  دراد و  یم  زاـب  تسا  مارح  مرحم  رب 

یم ار  وا  ینم  رعـشم و  تافرع و  رد  فوقو  يارب  دربب و  یعـس  هب  دهد و  فاوطار  وا  دـیاب  دروآ و  یم  ياجب  وا  زا  تباین  هب  شدوخ  دروآ 
دریگب و ءوضو  دهد  یم  روتـسد  وا  هب  زین  دنک و  یم  یمر  وا  ياجب  شدوخ  تسناوتن  رگا  دنک و  یمر  هکنیا  هب  دنک  یم  راداو  ار  وا  درب و 
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هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچ  ره  دهاوخ  یم  ار  زامن  وا  زا  تباین  هب  شدوخ  تسناوتن  زین  ار  نیا  رگا  دـناوخب و  ار  فاوط  زامن 
وا یلو  دریگب  ءوضو  شدوخ  تسناوتن  كدوک  رگا  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نیا  زا  و  دروایب ،  ار  زاـمن  ءوضو و  زا  یتروص  زین  لـفط 

ار لامعا  دزاس و  مرحم  ار  لفط  تسا  زئاج  هکلب  دـشاب  مرحم  زین  شدوخ  یلو  هک  تسین  مزال  هلئـسم  نیا  رد  هلءاسم 2 -  دهد .  ءوضو  ار 
مکاح ودنآ و  یـصو  دج و  ردپ و  ینعی  یعرـش  یلو  اهنت  هک  تسنآ  طایتحا  هلءاسم 3 -  دـشاب .  لحم  دوخ  هک  زیچره  دـنک  تباین  وا  زا 

و درادن ،  تیالو  ردام  هک  دنچره  دنهدب ،  مارحا  ار  زیمم  ریغ  دنناوت  یم  لفط  ردام  ناگدربمان و  لیکو  ای  یعرـش و  مکاح  نیما  یعرش و 
دراد هدهعب  ار  زیمم  ریغ  لفط  یتسرپرس  هک  یسک  ره  ینعی  یعرـش  یلو  ریغ  هب  میهد  تیارـس  ار  یعرـش  یلو  نداد  مارحا  مکح  هکنیا  اما 
یلو دشاب و  هتـشاد  لام  شدوخ  كدوک  هک  یتروص  رد  هلءاسم 4 -  تسا . )  زئاج  ینعی   ) تسین برق  زا  یلاخ  هک  دنچره  تسا  لکـشم 
لام زا  دناوت  یمن  تسا و  یلو  هدهع  رب  دشاب  لفط  رـضح  یجرخ  رب  دئاز  هچره  دربب ،  جـحب  كدوک  دوخ  لام  زا  ار  كدوک  دـهاوخب  وا 

مه رفـس  جراخم  ضرف  نیا  رد  هک  دربب ،  رفـس  هب  دوخ  اب  ار  وا  هک  دشاب  نیا  رد  كدوک  ظفح  هک  یتروص  رد  رگم  دنک ،  هنیزه  كدوک 
رادقم نآ  دشاب ،  هتـشاد  رـضح  رفـس و  جراخم  لصا  رب  دئاز  یجراخم  لفط  ندرک  جـح  رگا  ضرف  نیمه  رد  اما  تسا و  كدوک  هدـهعب 

 . تسا كدوک  یلو  هدـهعب  زین  تارافک  ریاس  طایتحاربانب  راکـش و  هراـفک  نینچمه  یناـبرق و  هلءاسم 5 -  تسا .  یلو  دوخ  هدـهعب  دـئاز 
 ، دوش لقاع  اجنآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  نونجم  دسرب و  غولب  نس  هب  رعـشم  هب  ندیـسر  ماگنه  هتفر  جـح  هب  هک  يزیمم  لفط  رگا  هلءاسم 6 - 

رگا دـعب  ياـهلاس  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  دوب ،  دـهاوخ  ودـنآ  مالـسالا  ۀـجح  زا  یفاـک  جـح  نیمه  هک  تسنآ  يوقا 
 ، ، دسرب غولب  نس  هب  تاقیم  هب  ندیسر  زا  لبق  دورب و  جحب  غلابان  كدوک  رگا  هلءاسم 7 -  دنهد .  ماجنا  ار  جح  هرابود  دنتشاد  تعاطتسا 

 - هلءاسم 8 تسا .  مالسالا  ۀجح  شجح  دشاب و  هدش  مالسالا  ۀجح  طئارـشلا  عماج  عضوم  نیا  زا  هک  یطرـشب  دوش  یم  بجاو  وا  رب  جح 
روطنیا هک  دوش  مولعم  ادعب  دهد  ماجنا  یبحتـسم  جـح  هدوبن و  عیطتـسم  هکنیا  لایخب  ای  هدیـسرن و  غولب  دـحب  هکنیا  داقتعا  اب  كدوک  رگا 

هکنآ رگم  تسین ،  یفاک  مالـسالا  ۀجح  زا  وا  جح  هک  تسا  نیا  يوقا  هدش )  ماجنا  تعاطتـسا  لاح  رد  غولب و  لاح  رد  وا  جح  و   ، ) هدوبن
جح دـصق  تسین  عیطتـسم  غلاـب و  هکنیا  ناـمگ  هب  نکلو  هتـشاد  ار  دوخ  یلعف  هفیظو  ماـجنا  دـصق  ینعی   ) دـشاب هدوب  قیبـطت  رد  وا  هابتـشا 
زاب یندب و  تمالـس  یلام و  تعاطتـسا  نتـشاد  موس -  طرـش  تسا .  ندوب  دازآ  جح  بوجو  طئارـش  زا  مود -  طرـش  هدرک . )  یبحتـسم 

هکنیا ینعی   ) یلقع یئاناوت  نتشاد  جح  بوجو  رد  هلءاسم 9 -  تسا .  جح  هب  ندیسر  يارب  یفاک  تقو  نتشاد  نآ و  تمالـس  هار و  ندوب 
بکرم و  رفس ،  هشوت  داز ،  نتشاد  ینعی  تسا  یعرش  تردق  نتـشاد  تسا  طرـش  جح  رد  هچنآ  هکلب  تسین  یفاک  دنادب ) اناوت  ار  وا  لقع 

هب اهنآ  نتـشادن  نیع  رد  رگا  و  تسین ،  بجاو  وا  رب  جح  دشاب  هتـشادن  ار  اهنیا  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  دیاب  رفاسم  کی  هک  یجئاوح  ریاس  و 
هچ دشابن و  ایو  دشاب  هار  نیب  رد  باستکا  يور و  هدایپ  هب  رداق  هکنیا  هچ  دوب ،  دـهاوخن  يو  مالـسالا  ۀـجح  زا  یفاک  جـح  نآ  دورب  جـح 
رد هلءاسم 10 -  رود .  ای  دشاب و  کیدزن  شتنوکـس  لحم  هکنیا  هچ  دشابن و  ای  دشاب  شیوربآ  يزاب و  فلاخم  ندرک  رفـس  روطنیا  هکنیا 
نآ اب  دناوتب  هک  یلام  ره  دـقن و  لوپ  دوجو  هکلب  دـشاب  هتـشاد  انیع  ار  رفـس  مزاول  هلحار و  هشوت و  هک  تسین  طرـش  ینعم  نیا  تعاطتـسا 

ییاناوت ظاحل  زا  صخش  لاح  عضو  بسح  هب  رفـس  جئاوحو  هلحار  داز و  زا  روظنم  هلءاسم 11 -  تسا .  یفاک  دیامن  هیهت  ار  رفـس  جئاوح 
تجاح و قباطم  ایآ  دراد  هچنآ  هکنیا  صیخشت  و  تسین ،  وا  تعاطتـسا  رد  یفاک  نیا ،  زا  رتمک  و  نءاش ،  نتـشادن  نتـشاد و  یناوتان و  و 

شجح دورب  جح  رفس  هب  دزادنیب و  تمحز  هب  ار  دوخ  بسانم  طئارـش  ندوبن  اب  رگاو  تسا ،  فرعاب  یـصخشت  نیا  هن ،  ای  تسه  وا  عضو 
دروایب تسدب  هار  نیب  رد  ندرک  یبساک  اب  ار  رفس  هشوت  دناوتب  دشاب و  بسک  لها  صخش  رگا  هکنانچمه  تسین ،  مالسالا  ۀجح  زا  یفاک 

رد هکنیا  تسین  ربتعم  جح  بوجو  رد  هلءاسم 12 -  دشاب .  یمن  شمالـسالا  ۀجح  زا  یفاک  دروآ  ياجب  مه  رگاو  تسین  بجاو  وا  رب  جح 
هک دنچ  ره  ددرگ  یم  بجاو  وا  رب  جح  دشاب  عیطتـسم  زاجحای  ماش و  رد  یناریا  ای  یقارع و  کی  رگا  نیاربانب  دشاب  عیطتـسم  شنطو  رهش 
جح طئارـشلا  عماج  اجنآ  رد  دورب و  تقـشم  اب  تعاطتـسا و  نودب  تاقیم  زا  لبق  ات  یتجاح  رطاخب  رگا  هکلب  دـشابن  یعطتـسم  شنطو  رد 
هار نیب  رد  دوشب و  مه  مرحم  دورب و  تاـقیم  اـت  تقـشم  اـب  رگا  هکلب  تسا ،  یفاـک  مالـسالا  ۀـجح  زا  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جـح  دوش 
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تسین مه  لاکشا  زا  یلاخ  هک  دنچره  دوش  یم  بجاو  وا  رب  جح  میئوگب  تسا  نکمم  دشاب  رگید  یتاقیم  شهار  رس  رگا  ددرگ  عیطتـسم 
تسا و دایز  نآ  تسب  رد  هراجا  رگا  نکلو  دورب  جحرفس  نآ  اب  هک  دوش  یم  تفای  هرایط  ای  نیـشام و  لیبق  زا  یبکرم  رگا  هلءاسم 13 -  . 

تـسا بجاو  دـشاب  رداق  رگا  اما  تسین و  بجاووا  رب  جـح  دـشابن  نآ  تسبرد  هراجا  تخادرپ  هب  رداـق  وا  دوخ  دوشن و  ادـیپ  مه  یکیرش 
ندـشن تفای  دروم  رد  زین  لاس و  نآ  رد  اه  تمیق  ینارگ  دروم  رد  مکح  نیا  دـشاب و  یجرح  وا  رب  يا  هراـجا  ناـنچ  تخادرپ  هکنآ  رگم 

يراج دشاب  هلداع  تمیق  زا  رتنازرا  شکالما  شورف  مزلتـسم  شنتفر  هک  یئاج  رد  نینچمه  هلداع و  تمیق  ربارب  دـنچ  هب  رگم  هلحار  داز و 
هنیزه دـیاب  زین  دـشاب و  هتـشاد  ددرگرب  دـهاوخب  رگا  ار  نطو  هب  نتـشگرب  هنیزه  تسا  ربـتعم  جـح  ندـش  بجاو  رد  هلءاـسم 14 -  تسا . 
هنیزه زا  رتشیب  لحم  نآ  هب  نتـشگرب  هنیزه  هک  یطرـش  هب  دشاب  اراد  ار  دنک  رایتخا  تنوکـس  اجنآ  رد  دـهاوخ  یم  هک  یلحم  هب  نتـشگرب 

 . دشاب هدرک  لحم  نآ  رد  تنوکس  زا  راچان  ار  وا  یترورض  هکنآ  رگم  دشابن ،  نطو  هب  نتشرگب 

ات 25 هلاسم 15 

هراشا

رب نیاربانب  دشاب  شیگدنز  يرورـض  جئاوح  رب  دئاز  وا  نتـشگرب  نتفر و  هنیزه  هک  تسا  ربتعم  زین  نیا  جح  ندش  بجاو  رد  هلءاسم 15 - 
ای و  شیراوس ،  بکرم  بساای و  شتعنـص و  رازبا  ای  شا و  هناخ  ثاثا  ایو  دوخ  لمجت  سابل  ای  دوخ و  لاحب  قیال  هناخ  تسین ،  بجاو  وا 

تسا اه  نآ  هب  جاتحم  ملع  لیـصحت  رد  هک  یملع  ياهباتک  یتح  هکلب  تسنآ ،  هب  جاتحم  شیز  وربآ و  لاح و  بسح  رب  هک  يرگید  زیچ 
رد تسا و  حاـبم  نآ  لیـصحت  هک  يرگید  مولعم  هچ  دـشاب و  ینید  موـلعب  طوـبرم  شیاـهباتک  هکنیا  هچ  لاـح  دـشورفب ،  جـح  رطاـخب  ار 
نآ هب  جاتحم  العف  هک  تسین  طرـش  هدـش  هدربمان  هچنآ  زا  کیچیه  رد  تسا و  اه  نآ  هب  جاتحم  شرگید  ضارغا  ای  شـشاعم و  لیـصحت 

بجاو دراد ،  رایتخا  رد  زین  ار  اهنآ  یفقو  دوش و  یم  فرطرب  نآ  یفقو  اب  ـالثم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  یکلم  ریغ  اـب  شتجاـح  رگا  و  دـشاب ، 
رد نآ  یکلم  ریغ  هک  یطرش  هب  زین  دشابن و  وا  نءاش  اب  یفانم  شنتخورف  هک  یطرـشب  هتبلا   ، ) دشورفب جح  رفـس  يارب  ار  اهنآ  یکلم  تسا 

الثم  ) دـشاب وا  نءاش  زا  رتدایز  اهنآ  تمیق  نکلو  دـشابن ،  نءاـش  زا  رتداـیز  هدربماـن  لاوما  نیع  رگا  هلءاسم 16 -  دـشابن . ) لاوز  ضرعم 
زا هدـنامیقاب  هدومن  لیدـبت  ارنآ  تسا  بجاو  تسه )  وا  نءاش  بسانم  زین  نیمالم  هک  یلاـح  رد  هک  تسا  ینیچ  شلامعتـسا  دروم  فورظ 
وا يارب  لیدبت  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  راک  نیا  هتبلا  دنک ،  لیمکت  نآ  اب  ار  جح  هنیزه  دوبمک  اب  و  دیامن ،  جح  رد  فرـص  ارنآ  ءاهب 

هلءاسم دشاب .  یمک  رادقم  دنچره  نآ  لیمکت  ای  جح و  جرخ  رادقم  هب  ءاهب  زا  هدنامیقاب  دوشن و  يزیر  وربآ  صقن و  ثعاب  دشابن و  جرح 
ریظنای دقن و  لوپ  زا  نکلو  دشاب  هتشادن  تسا  اهنآ  هب  دنمزاین  شبسک  راک و  ای  شیگدنز و  تایرورـض  رد  هک  هچنآ  زا  ینایعا  رگا   - 17

هچ لاح  دزاسب ،  اهنآ  دیرخ  فرـص  ار  دوخ  لوپ  دناوتیم  دراد ،  ار  دنک  يرادیرخ  ار  دوخ  هدربمان  جـئاوح  نآ  اب  دـناوتب  هک  يرادـقم  نآ 
هتخورف دصق  نامهب  هکنیا  هچ  و  دشاب ،  هدروآ  تسدـب  نآ  ندـیرخ  يارب  يزیچ  شورف  هار  زا  ای  هتـشاد و  ءادـتبا  زا  ار  شدـقن  لوپ  هکنیا 

لحم مالـسالا  ۀجح  زا  یجح  نینچ  تیافک  دنک  جرخ  جح  فراصم  رد  ار  دوخ  لوپ  دـنکن و  نینچ  رگا  هکلب  دـصق ،  نودـب  هچ  دـشاب و 
دزاس شراداو  شلد  نکلو  دشاب  هتشاد  لوپ  جح  يارب  دشاب  یفاک  هک  يرادقم  هب  رگا  تسن و  یفاک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ،  لاکشا 
كرت هک  انعم  نیا  هب  دـشاب ،  مزال  شیارب  جاودزا  هک  یطرـشب  هتبلا  دـنک ،  نینچ  تسا  زئاج  دـنک  جاودزا  رد  فرـص  ار  لوپ  نآ  هکنیا  هب 

 . دشاب هتشاد  تافانم  وا  يوربآ  تیثیح و  اب  نآ  كرت  ای  دوش و  عقاو  مارح  رد  هک  دسرتب  ای  دشاب و  ررض  ثعاب  ای  تقـشم و  بجوم  ای  نآ 
جح رفس  رد  فرص  ار  دنک  وا  هقفن  فرص  دیاب  هک  یلوپ  هتفگ  قالط  ار  وا  دناوت  یم  درادن و  يو  هب  یجایتحا  نکل  دراد  رسمه  رگا  اما  و 

هک دراد  یبلط  یـسک  زا  یلو  درادن  دنک  جح  نآ  اب  هک  یلوپ  رگا  هلءاسم 18 -  تسین .  عیطتـسم  دنک و  يراک  نینچ  تسین  بجاو  دیامن 
دـشاب هدیـسررس  بلط  نآ  تقو  هک  یتروص  رد  دنک ،  یم  نیمءات  ار  جح  هنیزه  شیدوجوم  همیمـض  هب  ای  تسا و  جح  هنیزه  رادقم  هب  ای 
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دیلا طوسبم  ای  یعرـش و  مکاح  ندوبن  تروص  رد  مکاـح و  هب  هعجارم  مزلتـسم  نآ  ندرک  لوصو  دـنچره  دـنک  لـصو  ارنآ  تسا  بجاو 
لوصو دـشاب ،  تسد  یهت  نویدـم  اـی  دـشاب و  یجرح  نآ  ندرک  لوصو  هچناـنچ  رگا  هلب  دـشاب ،  هدوب  روج  مکاـح  هب  هعجارم  وا  ندوـبن 

بلط نآ  تدـم  رگا  اـما  تسین و  بجاو  درادـن  مکاـح  دزن  نآ  تاـبثا  يارب  یهار  هک  مه  یتروـص  رد  نینچمه  تـسین و  بـجاو  ندرک 
نیارد و  دـیامن ،  فرـصم  جـح  رد  دریگب و  ارنآ  تسا  بجاو  دزادرپب  تدـم  دمآرـس  زا  لـبق  ارنآ  تسا  رـضاح  نویدـم  نکلو  هدـماینرس 

عیطتـسم رگا  و  دزادرپ ،  یم  ارنآ  نویدم  دنک  هبلاطم  رگا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  دنچره  تسین  بجاو  وا  رب  ندرک  هبلاطم  هیـضرف 
اجب جح  نآ  اب  درک و  ضرق  رگا  و  دـنک ،  ضرق  تسین  بجاو  دزادرپب  یناسآ  هب  ادـعب  دـنک و  ضرق  جـح  رفـس  يارب  دـناوتب  یلو  دـشابن 

هک دراد  راد  تدـم  بلط  ای  دـنک و  فرـصم  ارنآ  دـناوت  یمن  یلو  دراد  رـضاح  یلام  رگا  نینچمهو  تسین  مالـسالا  ۀـجح  زا  یفاک  دروآ 
زا شندوب  یفاک  دنک  ضرق  هک  یـضرف  هب  دنک و  ضرق  جح  يارب  تسین  بجاو  دزادرپب ،  ارنآ  دیـسر  رـس  زا  لبق  تسین  رـضاح  راکهدـب 
 ، دراد مه  ضرق  لباقم  رد  یلو  تسه  دشاب  جح  يارب  یفاک  هک  یلام  وا  دزن  رگا  هلءاسم 19 -  تسا .  عونمم  هکلب  لکشم  مالسالا  ۀجح 
ار دوجوم  لام  هکدنچره  دزادرپب  ارنآ  دناوت  یم  تدم  سءار  رد  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  وا  دشاب و  تدم  ياراد  وا  ضرق  هک  تروص  رد 

تـسا رـضاح  راکبلط  تسا و  تدم  نودب  شـضرق  هک  مه  هکیتروص  رد  هکلب  دنک ،  جـح  تسا  بجاو  دـشاب  هدرک  جرخ  جـح  رفـس  رد 
تروص ود  نیا  ریغ  رد  و  دشاب ،  بجاو  تسین  دیعب  دزادرپب ،  دناوت  یم  دنک  هبلاطم  وا  تقو  ره  هک  دراد  نانیمطا  يو  دوخ  دـهد و  تلهم 

لام تعاطتسا  زا  دعب  هکنیا  لثم  دشاب  هدش  ادیپ  تعاطتسا  زا  دعب  ای  هدوب و  تعاطتسا  زا  لبق  هک  یـضرق  نیب  تسین  یقرف  تسین و  بجاو 
هک یلام  دشاب و  شندرگ  هب  تاکز  ای  سمخ و  هچنانچ  رگا  و  دشاب ،  هدمآ  شا  هدهعب  نآ  نامـض  هک  دشاب  هدرک  فلت  يروط  ار  یـسک 

تاکز سمخ و  لاح  نوچ  تسین  بجاو  وا  رب  جـح  دوب ،  جـح  يارب  یفاـک  اـهنت  دوبن  يراکهدـب  ود  نآ  رگا  هک  تسا  يرادـقم  هب  دراد 
سپ هحماسم و  رب  نآ  ساسا  هک  یـضرق  زین  هلاس و  هاجنپ  الثم  ینالوط  رایـسب  شتدم  هک  ةدملا  لیوط  ضرق  دراد و  ار  اهـضرق  ریاس  لاح 

يریگولج تعاطتسا  زا  دنک  یم  يرب  ار  وا  راکبلط  هکنیا  رب  دراد  نانیمطا  هک  یتروص  رد  دوش ،  ءاربا  تسا  رارق  هک  یضرق  زین  نتفرگن و 
رد دـنک  کش  دـنادب و  ار  نآ  رادـقم  هن و  ای  تسه  تعاطتـسا  دـحب  دراد  هک  یلام  هکنیا  رد  دـنک  کـش  رگا  هلءاسم 20 -  دـیامن .  یمن 

رگا هلءاسم 21 -  دـنک .  قیقحت  هک  تسا  بجاو  طایتحا  هن ،  ای  تسه  جراخم  نآ  هب  یفاو  یلام  رادـقم  نیا  هکنیا  جـح و  جراخم  رادـقم 
شراک جاور  يارب  یفاک  دـشاب  هتفرن  نیب  زا  دـشاب و  هدـنامیقاب  هچنانچ  هک  هتـشاد  يرگید  لاـم  و  تسه ،  جـح  رادـقم  هب  دراد  هک  یلاـم 

 . بئاغ ای  دـشاب  رـضاح  لام  نآ  هکنیا  هچ  تسا  بجاو  وا  رب  جـح  ارهاـظ  هن ،  اـی  تسا  یقاـب  یلاـم  نآ  هکنیا  رد  دراد  لکـش  نکل  تسه 
يوقا دورب ،  جح  هب  دـناوت  یمن  هار  ندوبن  ای  یتمالـس و  نتـشادن  رطاخب  نکلو  دراد ،  دـشاب  جـح  يارب  یفاک  هک  یلام  رگا  هلءاسم 22 - 

نتشادن بابسا و  ندوبن  مهارف  رطاخب  رگا  اما  دزاس و  شجراخ  تعاطتسا  زا  هک  یفرصت  دنک ،  فرـصت  لام  نآ  رد  دناوت  یم  هک  تسنآ 
هب دـسر  هچ  ات  دـنک  فرـصت  نآ  رد  تسین  زئاج  هک  دوش  یم  ادـیپ  یئاقفر  ای  مهارف و  اهدـعب  دـهدب  لاـمتحا  هک  یتروص  رد  دـشاب  قیفر 
نآ رد  فرصت  اب  تسین  زئاج  تقو  ندیسر  زا  لبق  نینچمه  و  دشاب ،  هتـشاد  قیفر  ندش  تفای  بابـسا و  ندش  مهارف  هب  نیقی  هک  یتروص 
وا هدهع  رب  جـح  دـنامب ،  یقاب  طئارـش  مود  ضرف  رد  ای  دوشن و  لصاح  یتمالـس  ادـعب  دـنک و  نینچ  رگاو  دزادـنیب  تعاطتـسا  زا  ار  دوخ 

یتروص رد  یتح  و  دنک ،  فرصت  دوخ  لام  رد  تسا  زئاج  ارهاظ  دشن  جح  زا  نکمم  تعاطتسا  لوصح  لاس  رد  رگا  و  دوش ،  یم  رقتـسم 
هک دراد  یبئاغ  لام  رگا  هلءاسم 23 -  تسین .  بجاو  دعب  ياهلاس  يارب  لام  نآ  يرادهگن  دعب  لاس  رد  نکمت  هب  دشاب  هتشاد  ملع  هک  مه 

لیکو هلیسو  هب  هک  دنچره  دشاب  هتشاد  ار  بئاغ  لام  رد  فرصت  زا  نکمت  تسه و  تعاطتسا  ردقب  شدوجوم  لام  همیمض  هب  ای  یئاهنت  هب 
جح مسوم  زا  دعب  لوا  ضرف  رد  رگا  نیاربانب  تسین ،  عیطتسم  دشاب  هتشادن  فرصت  زا  نکمت  هچنانچ  یلو  تسا  عیطتسم  دشاب  ریغ  ندرک 
شا هدهع  رب  جح  هک  تسا  نآ  يوقا  دشاب ،  هتـشاد  تلاخد  نآ  ندـش  فلت  رد  شدوخ  دوش و  فلت  لام  نآ  هلفاق  تکرح  ناوا  زا  لبق  ای 

ردـقب وا  لام  رگا  هلءاسم 24 -  دـشاب .  رگید  يرهـشرد  وا  دورب و  اـیند  زا  وا  ثروم  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  ددرگ ،  یم  رقتـسم 
فلت ار  لام  هک  دوش  هلئـسم  هجوتم  یتقو  هدش و  بجاو  وا  رب  جح  هک  لفاغ  تسا و  ربخ  یب  ینعم  نیا  زا  وا  دوخ  یلو  هدیـسر  تعاطتـسا 
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رقتسم وا  رب  جح  هدرک و  فلت  هلفاق  تکرح  زا  لبق  ار  لام  و  هدوب ،  دجاو  زین  ار  طئارـش  ریاس  تعاطتـسا  تیمامت  لاح  رد  هچنانچ  هدرک ، 
دشاب هدش  فلت  دوخب  دوخ  هدوب و  جح  مسوم  تشذگ  زا  دعب  دشاب و  ناوراک  جورخ  ناوا  زا  لبق  شندش  هجوتم  هک  دنچره  ددرگ ،  یم 
دشاب هتشاد  دوجو  قیبطت  رد  هابتشا  ناکما  هک  یتروص  رد  دروآ ،  اجب  یبحتسم  جح  تسین  عیطتـسم  هکنیا  هب  داقتعا  اب  رگا  هلءاسم 25 -  . 

 ، تسا لکشم  نآ  عوضوم  هب  تافتلا  جح و  مکح  هب  ملع  اب  یهابتشا  نینچ  ناکما  نکلو  تسه  مالسالا  ۀجح  زا  یفاک  حیحـص و  شجح 
تحـص رد  تسین و  مالـسالا  ۀجح  زا  یفاک  بجاو  هن  دشاب  هتـشاد )  یبحتـسم  جـحربانب  هکنیا  هب   ) دـییقت هجو  رب  شیبابحتـسا  تین  رگا  و 

روطنیمه و  دشاب ،  هداد  ماجنا  یبحتسم  جح  ۀلفغ  هتـشاد و  شندوب  عیطتـسم  هب  ملع  رگا  تسین  یفاک  نینچمه  و  تسا ،  لمءات  زین  شجح 
شجح تروص  ردو  تسین  مالسالا  ۀجح  زا  یفاک  هدرک  یبابحتـسا  تین  تهج  نیدب  تسین و  يروف  بجاو  جح  هک  هدرک  یم  لایخ  رگا 

 . تسا لمءات 

ات 45 هلاسم 26 

یتدم ات  دوخ  يارب  نکلو  دنک  يا  هحلاصم  يو  اب  یـصخش  هکنیا  لثم  تسین ،  یفاک  لزلزتم  کلم  نتـشاد  جح  بوجو  رد  هلءاسم 26 - 
تروص نیمه  رد  نکل  درک ،  دهاوخن  خسف  ار  هحلاصم  فرط  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  نانیمطا  هکنآ  رگم  دنک ،  طرـش  ار  خسف  رایتخا  نیعم 

نطو و هب  شنتـشگرب  هنیزه  جح  لامعا  همه  ماجنا  زا  دعب  رگا  هلءاسم 27 -  هدوبن .  عطتـسم  يو  هکنیا  زا  دوش  یم  فشک  درک  خسف  رگا 
( دشاب تعاطتسا  رد  طرش  تیافک  هب  عوجر  هکنیاربانب   ) وا جح  دوش ،  فلت  دنک  هرادا  ار  یگدنز  نآ  اب  نتشگرب  زا  دعب  هک  يا  هیامرس  ای 
هب هنیزه  هک  یئاج  رد  اصوصخم  دشاب و  هدش  فلت  شلامعا  ندش  مامت  زا  لبق  هک  یئاج  نآ  هب  دسر  هچ  ات  تسین  مالسالا  ۀجح  زا  یفاک 

و دوش ،  یم  بجاو  وا  رب  جـح  دوش  لصاح  همزال  هحاـبا  هار  زا  تعاطتـسا  رگا  هلءاسم 28 -  دشاب .  هدنامن  شیارب  لامعا  ندـناسر  مامتا 
يو رب  جح  تیصو  بحاص  ندرم  فرص  هب  دنهدب ،  یصخش  هب  دشاب  جح  يارب  یفاک  هک  يرادقم  وا  لام  زا  دنک  تیـصو  یـصخش  رگا 

دشاب هدرک  رذن  رگا  تعاطتسا  لوصح  زا  لبق  هلءاسم 29 -  دنک .  لوبق  ار  تیـصو  نآ  تسین  بجاو  وا  رب  هکنانچمه  دوش ،  یمن  بجاو 
وا رب  جح  لاکشا  نودب  دوش  عیطتسم  رذن  نیا  زا  دعب  دوش و  فرشم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترایز  هب  يا  هفرع  ره  رد  الثم  هک 
اب مزالم  ای  رگید و  یبجاو  اب  محازم  جح  رگا  و  دشاب ،  هتـشاد  جح  اب  تافانم  الثم  هک  يدهع  ای  رذـن  ره  رد  تسا  نینچمه  تسا و  بجاو 

رتمهم جح  رگا   . ) دهد ماجنا  ارنامه  تسا  رتمهم  مادک  ره  تسا ،  رتمهم  سدقا  عراش  رظن  رد  کیمادـک  دـنیبب ،  دـیاب  دـشاب  مارح  یلمع 
وا هب  یصخش  نکلو  درادن  هلحار  داز و  رگا  هلءاسم 30 -  دوش . ) باکترا  یمارح  ای  كرت و  رگید  یبجاو  دنچ  ره  دهد  ماجنا  ار  نآ  دوب 

یفاک یلام  نآ  و  ورب ) جح  هب  مهدیم  وت  هب  هک  لام  نیا  اب  : ) دیوگب ای  و  نم )  هدهعب  تلایع  جراخم  تجراخم و  ورب  جحب  وت  : ) دـیوگ یم 
دیامن هحابا  ای  دنک و  وا  کلم  جح  رفس  يارب  ار  لام  هکنیا  هچ  لاح  دوش ،  یم  بجاو  وا  رب  جح  دشاب  شلایع  وا و  نتشگرب  نتفر و  يارب 

شرایتخا رد  دقن  لوپ  ای  دهدب و  وا  هب  ار  لام  نیع  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  دزاس ) حابم  جح  يارب  ار  لام  نآ  رد  ار  وا  فرـصت  ینعی  )
ای دشاب  رفنکی  لام  هدنهد  هکنیا  هچ  دشابن و  بجاو  ای  و  دشاب ) هدرک  رذـن  الثم   ) دـشاب بجاو  هدـنهد  رب  لوپ  نداد  هکنیا  هچو  دراذـگب ، 

هنیزه زا  يرادقم  فلکم  هک  مه  یئاج  رد  ددرگ .  یمنرب  هدرک  هک  یلذب  زا  لام  هدنهد  دشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  تسا  مزال  هلب  رفن ،  دنچ 
جح دادن  ار  وا  لایع  یگدنز  هنیزه  جح و  هنیزه  همه  رگا  و  دوش ،  یم  بجاو  وا  رب  جح  دهد  یم  ار  نآ  هیقب  یصخش  دراد و  ار  جح  رفس 

تخادرپ تقو  هک  دراد  ینید  رگا  و  دوش ،  یمن  جح  بوجو  زا  عنام  فلکم  نتـشاد  ضرق  ضرف  دـنچ  نیا  رد  و  دوش ،  یمن  بجاو  وا  رب 
جح بوجو  عنام  یـضرق  نینچ  ایآ  تروصنیا  رد  دهدب ،  ار  ضرق  جح  نتفرن  اب  دـناوت  یم  زین  وا  دـنک و  یم  هبلاطم  راکبلط  هدیـسر و  نآ 
هلب دشاب ،  هتـشاد  یگدنز  يارب  یفاک  هنیزه  جح  زا  نتـشگرب  زا  دعب  هک  تسین  طرـش  ضرف  دنچ  نیا  رد  تسا و  هجو  ود  هن ،  ای  دوش  یم 

هب دشاب  جح  يارب  یفاک  هک  ار  یلام  یسک  رگا  هلءاسم 31 -  دزاسن .  لتخم  ار  وا  جح  زا  دعب  یگدنز  روما  جح  رفس  هک  تسه  طرش  نیا 
نآ اب  هکنیا  نیب  دنک  ریخم  ار  وا  دشخبب و  وا  هب  ار  یلام  رگا  نینچمه  و  دنک ،  لوبق  وا  رب  تسا  بجاو  هک  تسا  نیا  يوقا  دـشخبب  فلکم 
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فقو ار  یلام  یصخش  رگا  دوش و  یمن  بجاو  وا  رب  جح  ارهاظ  تروص  نیا  رد  دربن  جح  زا  یمان  الصا  رگا  اما  و  دورن ،  ایو  دورب  جح  هب 
تیصو و نآ  هفوقوم و  نآ  یعرـش  يدصتم  دشاب و  هدرک  رذن  ای  تیـصو  ار  یلام  نینچ  ای  دورب و  جح  هب  هک  یـسک  ره  يارب  دشاب  هدرک 
هک یلام  هب  دشاب  هدرک  تیـصو  وا  صخـش  يارب  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جح  دهدب  یـصخش  هب  ار  جـح  جراخم  رذـن 

سمخ و رگا  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جح  لام  بحاص  توم  زا  دـعب  دـنک ،  جـح  نآ  اب  هک  دـشاب  هدرک  طرـش  دـشاب و  جـح  يارب  یفاک 
جح هب  ات  هداد  يوب  هک  یتاکز  رگا  هلب  دوش ،  یمن  بجاو  جح  تسا و  وغل  شطرش  دنک  جح  نآاب  هک  دنک  طرـش  دهدب و  يو  هب  تاکز 

زا تفر  جح  هب  رگا  دنک و  جرخ  جح  ریغ  رد  ارنآ  تسین  زئاج  درک  لوبق  رگاو  دنک  لوبق  تسین  بجاو  وا  دـشاب ،  هللا  لیبس  مهـس  زا  دورب 
یم بجاو  وا  رب  جح  دش  عیطتـسم  شدوخ  يزور  رگا  هدوبن  یلذاب  لذب  باب  زا  زین  هدوبن و  شدوخ  یلام  تعاطتـسا  زا  شجح  هک  اج  نآ 
نیا يوقا  ددرگرب و  دوخ  لذـب  زا  دـشاب  هدـش  مارحا  لخاد  هکنآ  زا  لبق  دـناوت  یم  هدرک  لذـب  ار  جراخم  هک  یـسک  هلءاسم 32 -  دوش . 

هک تسا  نیا  رهاظ  دنک  لوبق  مه  وا  دشخبب و  وا  هب  جح  يارب  ار  یلام  رگا  و  ددرگرب ،  دناوت  یم  زین  مارحا  رد  وا  لوخد  زا  دـعب  هک  تسا 
یم دـشابن  رگاو  ددرگرب  دـناوت  یمن  تسا  وا  یببـس  نادـنواشیوخ  زا  فلکم  رگا  ینعی   ) دراد ار  اه  شـشخب  ریاس  مکح  زین  شـشخب  نیا 

 ، دهدب ار  وا  نتـشگرب  هنیزه  تسا  بجاو  وا  رب  میئوگب  تسین  يدعب  دریگب  سپ  ارنآ  فلکم  زا  هار  نیب  رد  رگا  و  دریگب ) سپ  ارنآ  دـناوت 
ینابرق ياهب  ارهاظ  هلءاسم 33 -  دشاب .  بجاو  وا  هب  جح  ندناسر  مامتا  هب  جراخم  نداد  هک  تسین  دـیعب  دریگب  سپ  مارحا  زا  دـعب  رگا  و 
دنچره تسین  لذاب  هدهعب  دوش ) یم  بجاو  یجاح  رب  يراکفالخ  رطاخب  هک  یئاه  هرافک  دـننام   ) اه هرافک  رگید  اما  تسا و  لذاب  هدـهعب 

دوخ هدهعب  لاح  ره  رد  هک  دشاب  هدش  بکترم  نآ  ندرک  شومارف  ای  هلئـسم و  نتـسنادن  رطاخب  ای  ارارطـضا و  ار  هرافک  ببـس  فلکم  هک 
نآ هکنیا  هچ  لاح  تسه  مالسالا  ۀجح  زا  يزجم  هدرک )  لذب  فلکم  هب  یصخش  ارنآ  هنیزه  هک   ) یلذب جح  هلءاسم 34 -  تسا .  فلکم 

لذب زا  جح  لمع  نیب  رد  رگا  دنک و  لیمکت  ار  دراد  فلکم  دوخ  هچ  نآ  هک  يرادقم  هچ  دـشاب و  هدرک  لذـب  يوب  ار  هنیزه  همه  صخش 
ار طئارـش  ریاس  هک  یتروص  رد   ) وا جح  دنک و  نینچ  تسا  بجاو  دنک  مامت  ار  جح  دوخ  لام  اب  اجنامه  رد  دـناوت  یم  وا  دـنک و  هقیاضم 

رگا هلءاسم 35 -  تسا .  لکشم  مالـسالا  ۀجح  زا  نآ  تیافک  هنرگ  دوب و  دهاوخ  يزجم  مالـسالا  ۀجح  زا  دشاب ) هدوب  اراد  مارحا  زا  لبق 
یفاک هک  دوش  مولعم  دعب  دـهد و  ماجنا  ار  جـح  نآ  اب  فلکم  ات  دـنک  نیعم  تسا  جـح  يارب  یفاک  تسا  دـقتعم  هک  ار  یلام  هدـننک  لذـب 
عوجر دناوتب  هجیتن  رد  دشاب و  وا  دنواشیوخ  هدننک  لذـب  هکنیا  هچ  لاح  تسین ،  بجاو  وا  رب  جـح  ندرک  مامت  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسین 

نآ يوقا  هدوب  یبصغ  لام  نآ  هک  دوش  مولعم  جح  ماجنا  زا  دعبدنک  جح  نآاب  ات  دنـشاب  هداد  يوب  ار  یلام  رگا  و  دناوتن ،  ای  دنک و  لام  هب 
جح هنیزه  هاگ  نآ  و  نم )  هدهعب  تجراخم  روایب  اجب  جح  : ) دیوگب وا  هب  رگا  نینچمه  تسین و  مالـسالا  ۀجح  زا  یفاک  وا  جـح  هک  تسا 

نک و ضرق   ) دیوگب رگا  هلءاسم 36 -  تسین .  مالـسالا  ۀجح  زا  یفاک  هدمآ  اجب  جح  زین  تروص  نیا  رد  هک  دـهدب  یبصغ  لام  زا  ار  وا 
: دیوگب رگا  و  تسه ،  رظن  هن ،  ای  دوشیم  بجاو  فلکم  رب  جـح  ایآ  هکنیا  رد  مهدـب )  ار  تضرق  مریگ  یم  هدـهعب  نم  روآ و  ياجب  جـح 

رگا هلءاسم 37 -  دوش .  یم  بجاو  دهدب  ضرق  نینچ  هک  دشاب  يا  هدنهد  ضرق  هک  یتروص  رد  ورب ) جحب  نآ  اب  نک و  ضرق  نم  يارب  )
 ، دروآ ياجب  ار  جح  وا  رب  تسا  بجاو  دوش  یم  عیطتسم  ترجا  نآ  اب  هک  یترجا  هب  دنک  ریجا  جح  هار  رد  تمدخ  يارب  ار  دوخ  یصخش 
رب داهنشیپ  نآ  لوبق  دوش  یم  عیطتسم  نآاب  هک  یترجا  هب  دنک  ریجا  ار  دوخ  هک  دنک ) داهنشیپ  يو  هب  و   ) دهاوخب يو  زا  هدننک  ریجا  رگا  و 

نامه يارب  هدش  ریجا  هک  یتروص  رد  دوش ،  عیطتـسم  نآ  اب  هک  یترجا  ریغ  زا  جـح  تباین  يارب  دـنک  ریجا  ار  دوخ  رگاو  تسین  بجاو  وا 
هک یـسک  رگا  دوش و  یم  بجاو  شدوخ  رب  جـح  دـنام  یقاب  دـعب  لاس  ات  شتعاطتـسا  رگا  هاگنآو  دروایب  ار  یتباـین  جـح  دـیاب  لوا  لاـس 

هجیتن رد   ) تسین شدوخ  مالـسالا  ۀجح  زا  یفاک  دروآ ،  ياجب  جح  هراجا  ای  عربت  هب  ریغ  يارب  ای  دـنک و  جـح  دوخ  يارب  تسین  عیطتـسم 
ار شتعجارم  ات  شلاـیع  جراـخم  هک  تسا  طرـش  تعاطتـسا  رد  هلءاسم 38 -  دروآ . ) ياجب  جـح  تسا  بجاو  دـش  عیطتـسم  اهدـعب  رگا 

دنچره دنک  لمحت  ار  وا  یگدنز  جراخم  تسا  مزال  فرع  بسحب  هک  تسا  یسک  نآ  ره  فلکم  لایع  هک  تسا  نیا  يوقا  دشاب و  هتشاد 
هک يراک  ای  یلام  صخش  هک  تسا ،  طرـش  تعاطتـسا  رد  هک  تسا  نیا  يوقا  هلءاسم 39 -  دـشابن .  وا  هقفنلا  بجاو  عرـش  بسح  هب  هک 
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کلم تعفنم  تعنـص و  تعارز و  تراجت و  دننام  دشاب  هتـشاد  دنک  هرادا  نآ  اب  دناوتب  ار  دوخ  لایع  یگدنز و  جـح  زا  نتـشگرب  زا  دـعب 
رد دوشن و  عقاو  جرح  تدـش و  رد  دـشابن و  یئادـگ  هب  جاتحم  ددرگیمرب  یتقو  هک  يروط  هب  نآ  لاثما  ناکد و  ناتـسب و  هراـجا )   ) دـننام

دزادرپب و شیوربآ  رابتعا و  هب  قیال  یتراجت  یبسک و  هب  تعجارم  زا  دـعب  هک  نیا  هب  دـشاب  رداق  هک  تسا  یفاک  نیمه  طرـش  نیا  نتـشاد 
تجاح تسد  تسا  يدکت  ناشتداع  هک  یئارقف  دننام  ای  دنارذگب و  ار  یگدـنز  نتفرگ  سمخ  تاکز و  هار  زا  دـناوتب  هکنیا  تسین  یفاک 
یعـضو اب  تعجارم  زا  دعب  وا  عضو  هکنیا  جـح  بوجو  رد  تسین  یفاک  زین  دزادرپب و  بسک  راکب و  دـناوتن  دـنک و  زارد  نآ  نیا و  يوسب 

ۀجح زا  يزجم  دنروآ  ياجب  جح  صاخشا  هنوگنیا  رگا  نیاربانب  دشاب ،  هتشاد  يزیچ  شتعجارم  يارب  دیاب  هکلب  دنکن  قرف  هتشاد  البق  هک 
زا کیچیه  رب  دنروآ و  ياجب  جح  نآ  اب  هتـشادرب  رگیدکی  لام  زا  هک  دنزرف  ردپ و  يارب  تسین  زئاج  هلءاسم 40 -  تسین .  نانآ  مالسالا 
رد هک  تسا  نیا  يوقا  و  دهد ،  یم  مه  يرگید  نآ  ار  وا  هقفن  تسا و  ریقف  هچ  رگا  دهدب و  ار  يرگید  جح  جراخم  تسین  بجاو  ود  نآ 

دوش لصاح  تعاطتسا  رگا  هلءاسم 41 -  دوش .  یمن  بجاو  وا  رب  جح  دشابن  رـضح  جرخ  زا  رتشیب  وا  جـح  رفـس و  جرخ  هک  مه  یتروص 
دنک جـح  یبصغ  دـنچ  ره  ریغ  لام  اب  ای  و  تقـشم )  یتخـس و  هب   ) علـست هب  رگا  نیاربانب  دـنک ،  جـح  شدوخ  لاـم  زا  هکنیا  تسین  بجاو 

ای سابل و  رگا  مینادـن و  حیحـص  ار  یبصغ  سابل  اب  فاوط  زامن  هکتـسنآ  طایتحا  هلب  تسه ،  مالـسالا  ۀـجح  زا  يزجم  حیحـص و  شجح 
جح تحص  رد  یلاکشا  هنرگو  دراد  لاکشا  دزادرپب  یبصغ  لام  زا  ارنآ  لوپ  دراد  انب  هک  یتروص  رد  دشاب  هدیرخ  همذب  هیـسن و  ار  ینابرق 

رد هلءاسم 42 -  دوش .  بانتجا  نآ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لاکشا  یعس  مارحا و  هماج  ندوب  یبصغ  اب  جح  نالطب  ردو  تسین  وا 
یجرح وا  رب  ندش  راوس  ای  دوش و  بکرم  راوس  دناوت  یمن  هک  يرامیب  رب  جح  نیاربانب  و  تسا ،  طرـش  زین  یندب  تعاطتـسا  جـح  بوجو 

تسنآ و بوجو  رد  طرـش  زین  ینامز  تعاطتـسا  نینچمه  دشاب و  هرایط  ای  نیـشام و  ای  هرواجک و  بکرم  هک  دنچره  تسین  بجاو  تسا 
زا رگید  یکی  تسین  بجاو  وا  رب  جح  دشاب  دایز  تقـشم  مزلتـسم  شندیـسر  ای  دـسرب و  جـح  هب  دـناوتن  دـشاب و  گنت  تقو  رگا  نیاربانب 
ات ار  لامعا  دناوتن  ای  دسرب و  تاقیم  هب  دناوتن  نآ  ندوب  اب  هک  یعنام  هار  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  یقیرط  تعاطتـسا  جـح  بوجو  طئارش 
مه یتروص  رد  دشاب و  هتـشاد  سرت  دوخ  لام  ای  ضرع و  ای  ندب و  ای  ناج و  رب  هک  مه  یتروص  رد  دشاب و  هتـشادن  دوجو  دـناسرب ،  رخآ 

ياههار رگا  ای  دشاب و  كانسرت  هار  نیمه  رد  رـصحنم  هکم  يوسب  شهار  دشاب و  هتـشاد  سرت  دوخ  لام  ای  ضرع و  ندب  ای  ناج و  رب  هک 
هار نآ  زا  تسا  بجاو  دـشاب  رطخ  زا  نمیا  هک  دورب  رترود  هار  زا  رگا  تسین و  بجاو  وا  رب  جـح  دـشاب  كانـسرت  همه  تسه  زین  يرگید 
هب اههار  نآ  هک  یتروص  رد  دناسرب  جـح  هب  ار  دوخ  رود  ياهرهـش  رد  ندز  رود  اب  ناوتب  نکلو  دـشاب  كانـسرت  اههار  همه  رگا  و  دورب ، 
رد لام  ندش  فلت  مزلتسم  جح  هب  نتفر  رگا  هلءاسم 43 -  دوش .  یمن  بجاو  جح  هک  تسا  نیا  يوقا  دوشن  هدرمش  هکم  هار  فرع  بسح 

یبجاو كرت  مزلتـسم  جح  هب  نتفر  رگا  تسا و  هدشن  بجاو  وا  رب  جح  دشاب  جرح  وا  رب  نآ  فلت  لمحت  هک  یلام  دـشاب  شیگدـنز  لحم 
 ، درادب مدـقم  ار  رتمهم  تسا  فظوم  تسا ،  جـح  زا  رتهم  زین  نآ  هک  دـشاب  یمارح  باکترا  مزلتـسم  ای  تسا و  جـح  زا  رتمهم  هک  دـشاب 

یملاـظ هار  رد  رگا  و  تسه ،  زین  مالـسالا  ۀـجح  زا  يزجم  تسا و  حیحـص  شجح  ياـجب  ار  جـح  درکن و  لـمع  هفیظو  نیا  هب  رگا  نکل 
دناوت یم  وا  نکل  تسین  زاب  جح  يوس  هب  هار  دیوگب  فرع  هک  تسا  وا  روبع  زا  عنام  يروط  رگا  دوش  یمن  عفد  لام  نداداب  زج  هک  تسه 

رد نکل  دشاب ) زاب  هار  فرع  قیدـصت  هب  ینعی   ) دـشابن روطنیا  رگا  دوش و  زاب  هار  ات  دـهدب  لام  تسین  بجاو  دـنک  زاب  ار  هار  لام  نداد  اب 
رگا هلءاسم 44 -  دشاب .  یجرح  وا  رب  لام  نآ  نداد  هکنآ  رگم  دورب  جح  هب  دهدب و  ارنآ  تسا  بجاو  دنریگ  یم  يزیچ  يرباع  ره  زا  هار 

و تسین ،  مالسالا  ۀجح  زا  يزجم  شجح  هدیـسرن ،  غولب  دح  هب  زونه  دش  مولعم  دعب  تفر  جح  هب  هدیـسر  غولب  دح  هب  هکنیا  هب  داقتعا  اب 
هب هدوب  دقتعم  رگا  اما  و  هتشادن ،  یلام  تعاطتـسا  هک  دوش  مولعم  دعب  تسا  یلام  عیطتـسم  هکنیا  هب  هدوب  دقتعم  هکیئاج  رد  تسا  نینچمه 
هک دـشاب  یلام  ای  یناج و  ررـض  هچناـنچ  رگا   ) هدوب جرح  بجوم  هک  دـش  مولعم  سپـس  تسین و  جرح  ررـض و  بجوم  جـح  رفـس  هکنیا 
نآ ندوبن  یفاک  هکلب  تسا  لاکشا  مالسالا  ۀجح  زاب  نآ  تیافک  رد  دوش ) هدرمش  یجرح  ررـض  نیا  اب  جح  ای  تسا و  یجرح  نآ  لمحت 
هب ات  دنک  لمحت  ار  جرح  ررـض و  رگا  هلب  دوش ،  یمن  جح  بوجو  زا  عنام  دشابن  جرح  دـح  هب  یلام  ررـض  رگا  اما  تسین و  هجو  زا  یلاخ 
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رگا و  تسه ،  مالسالا  ۀجح  زا  يزجم  شجح  هک  تسنآ  يوقا  دشاب  مه  عیطتـسم  دوش و  فرطرب  جرح  ررـض و  اجنآ  رد  دسرب و  تاقیم 
دـش فشک  نآ  فالخ  دـعب  تفر  جـح  هب  داقتعا  نیا  اب  تسین و  جـح  زارتمهم  رگید و  یعرـش  فیلکت  اب  محازم  شجح  هک  هدوب  دـقتعم 

طئارـش همه  هک  یـصخشرگا  و  تشذـگ ،  هک  دراد  يداقتعا  نینچ  اـب  هدیـسرن و  غولب  نس  هب  هک  هدوب  دـقتعم  رگا  تسا  حیحـص  شجح 
هک تسه  مه  لامتحا  هتبلا  دوش ،  یم  رقتـسم  شا  هدهع  رب  جح  دنک  كرت  ارنآ  هدوب  دـجاو  ار  لامعا  رخآ  هب  ات  نآ  ماجنا  جـح و  بوجو 
هب دشاب  دقتعم  رگا  و  تسین ،  مه  لاکشا  یب  لامتحا  نیا  نکل  دشاب  ربتعم  شلحم  هب  نتشگرب  ات  طئارـش  ءاقب  وا  هدهع  رب  جح  رارقتـسا  رد 

یتروص رد  دوش  فشک  داقتعا  نیا  فالخادعب  دنک  كرت  ار  جـح  داقتعا  نیمه  رطاخب  تسین و  مالـسالا  ۀـجح  يارب  یفاک  وا  لام  هکنیا 
هک يررض  ای  جرح و  ای  نمشد و  لیبق  زا  یعنام  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  رگا  ددرگ و  یم  رقتسم  شا  هدهع  رب  جح  هتشاد  ار  طئارش  ریاس  هک 
رب جـح  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش ،  فشک  نآ  فالخ  ادـعب  دـنک  كرت  ار  جـح  داـقتعا  نیمه  رطاـخب  تسه و  نیب  رد  تسا  جـح  مزلتـسم 

نیدب تسا و  راک  رد  جح  زا  رتمهم  یعرـش  یمحازم  هکنیا  هب  دشاب  هدوب  دـقتعم  رگا  و  جرح ،  رد  اصوصخ  ددرگ  یم  رقتـسم  شا  هدـهع 
طئارش همه  ققحت  اب  رگا  هلءاسم 45 -  ددرگ .  یم  رقتـسم  شا  هدهع  رب  جح  دوش  فشک  شداقتعا  فالخ  سپـس  دنک  كرت  ارنآ  تهج 

اب رگا  و  ددرگ ،  یم  رقتـسم  شا  هدهع  رب  جح  دشاب  هدوب  اراد  جـح  لامعا  رخآ  ات  ار  طئارـش  هک  یتروص  رد  دـنک ،  كرت  ار  جـح  ادـمع 
ود یکی  زا  لبق  هکنآ  رگم  تسین  شمالسالا  ۀجح  زا  یفاک  دشاب  غولب  هتشادن  هک  یطرش  نآ  رگا  دورب  جح  هب  طئارش  زا  یـضعب  نتـشادن 

نتـشادن اـب  هک  یتروـص  رد  تسین  يزجم  نینچمه  تسا و  يزجم  هک  تسا  نیا  يوـقا  تروـص  نیا  رد  هک  دـسرب  غوـلب  دـح  هـب  فـقوم 
مارحا زا  لبق  رگا  دشاب  هدرک  جح  دوجو  ای  ندب و  یتمالـس  نتـشادن  ای  قیرط  تینما  نتـشادن  اب  رگا  و  دشاب ،  هدرک  جـح  یلام  تعاطتـسا 

رخآ ات  مارحا  لاح  رد  ار  یطرش  هک  یئاج  فالخب  دوب  دهاوخ  يزجم  حیحص و  شجح  ددرگ  فرطرب  تشاد  هک  يرذع  دوش و  عیطتسم 
یناج ررض  نتـشاد  اب  نآ  لامعا  زا  یـضعب  ندوب  یجرح  رطاخب  دنچره  دوش ،  هدرمـش  یجرح  جح  دوخ  رگا  نیاربانب  دشاب ،  دقاف  لامعا 

 . تسین مالسالا  ۀجح  زا  يزجم  ارهاظ 

ات 65 هلاسم 46 

هب هار  رگا  تسین و  بجاو  يوریپ  هب  ملع  اب  یتح  وا  اب  ندیگنج  دشاب  نمـشداب  ندیگنج  رب  فقوتم  جـح  هار  ندرک  زاب  رگا  هلءاسم 46 - 
هب ملع  تروص  رد  وا  اـب  لاـتق  میئوگب  تسین  دـیعب  دـیامن  یم  يریگولج  جـح  يوس  هب  يو  نتفر  زا  نمـشد  نکلو  دـشاب  زاـب  جـح  يوس 
هب هار  رگا  هلءاسم 47 -  تسین .  لاکـشا  زا  یلاخ  هلئـسم  نکل  تسا  بجاو  ودـنآ  هب  قوثو  نانیمطا و  لقلادـح  اـی  يزوریپ و  تمـالس و 

امیپاوه و طوقـس  اـی  ندـش و  قرغ  زا  یفوخ  هک  نآ  رگم  تسا  بجاو  جـح  هب  نتفر  دـشاب  یئاوه  اـی  یئاـیرد  هار  هب  رـصحنم  جـح  يوس 
دشاب نیا  لیبق  زا  دیآ  دراو  هک  یللخ  رگا  اما  و  دیآ ،  دراو  یللخ  شزامن  لصا  رد  هک  دشاب  نآ  مزلتسم  ای  دشاب و  هتـشاد  يرامیب  فوخای 

هک تسین  دیعب  دشاب  سجن  ندیشون  ای  ندروخ  مزلتسم  رگا  اماو  دوش ،  یمن  طقاس  جح  فیلکت  دوش  لدبتم  شزامن  تالاح  زا  یضعب  هک 
دومنن لمع  روتـسد  نیا  قبط  هک  یـضرف  هب  دنک و  افتکا  ترورـض  رادقم  رب  هدومن  زیهرپ  سجن  زا  ناکمالا  یتح  دیابو  دشاب  بجاو  جـح 

دورب تاقیم  هب  دوش و  راوس  تافرع  بکرم  رب  هکنیا  لثم  تسا  هدرک  هانگ  سجن  ندیشون  ای  ندروخ  رد  هک  دنچره  تسا  حیحص  شجح 
رب جح  رگا  نینچمه  و  هدش ،  بکترم  یهانگ  اهنت  تسا و  حیحـص  شجح  دورب  مه  تافرع  ینم و  هکم و  هب  یبکرم  نینچ  اب  رگا  هکلب  و 
ادا ار  قوقح  نآ  الوا  تسا  بجاو  دراد ،  ندرگب  زین  ار  هبجاو  قوقح  زا  ود  نآ  ریغ  ای  تاکز و  ای  سمخ  دـشاب و  هدـش  رقتـسم  وا  هدـهع 
رد تسا  وا  هدهعب  هک  یقوقح  رگا  هلب  تسا ،  هدش  بکترم  یهانگ  اهنت  تسا و  حیحص  شجح  دورب  جح  هب  هدرکن  ءادا  رگا  یلو ،  دیامن 

شدوخ تسا  بجاو  دراد  جح  تعاطتـسا  هک  یـسک  رب  هلءاسم 48 -  دـش .  نایب  البق  هک  تسا  بصغ  مکح  شمکح  دـشاب  وا  لاـم  نیع 
ندرگ هب  جح  رگا  هلب  تءارج ،  اب  ای  دورب و  جح  هب  وا  ضوع  اعربت  هکنیا  هچ  لاح  تسین  یفاک  وا  زا  يرگید  تباین  سپ  دـهد  ماجنا  ارنآ 

وا زا  ار  تردـق  هک  يریپ  ای  نینچنیا و  یتیدودـحم  رطاخب  ای  درادـن و  ارنآ  زا  يدوبهب  دـیما  هک  ییرامیب  رطاخب  شدوخ  هدـش و  رقتـسم  وا 
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هدشن و رقتسم  وا  رب  جح  رگا  اما  دریگب و  بئان  تسا  بجاو  دورب  جح  هب  دناوتن  هتخاس  یجرح  وا  رب  ار  جح  هفیظو  هکنیا  ای  هدرک و  بلس 
ود هن  ای  دریگب  بئان  تسا  بجاو  ایآ  هکنیا  رد  دـهد ،  ماجنا  شدوخ  ار  جـح  هک  تسا  نیا  زا  زجاع  قباـس  لـئالد  زا  یکی  هب  مه  شدوخ 

ار بئان  نتفرگ  بئان  تسا  بجاو  اـج  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسین و  توق  زا  یلاـخ  ندوبن  بجاو  ینعی  مود  لوق  تسا و  لوق 
شمالـسالا ۀجح  زا  یتباین  جح  دنامب  یقاب  وا  رمع  رخآ  ات  میدرمـش  رب  هک  یئاهرذع  رگا  و  تسا )  يروف  جح  بوجو  نوچ   ) دریگب اروف 

وا رذـع  هک  یتروص  فالخب  تسا ،  یفاک  زین  دوش  فرطرب  بئان  لمع  ندـش  مامت  زا  دـعب  شرذـع  هک  مه  یتروصرد  هکلب  تسا  یفاک 
فرطرب لمع  هب  بئان  عورـش  زا  لبق  يو  رذع  هک  یتروص  هب  دسر  هچ  ات  تسین  وا  زا  یفاک  بئان  جـح  هک  دوش  فرطرب  بئان  لامعا  نیب 
شگرم زا  دعب  دریگب  بئان  دناوتن  صخـش  نیمه  رگا  و  دوش ،  یم  لطاب  زین  بئان  هزاجا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تروص  ود  نیا  رد  هک  ددرگ 

تسین و شدوخ  جح  زا  یفاک  شبئان  جح  هتـشاد  ار  رذع  ندش  فرطرب  دـیما  هتفرگ  یم  بئان  هک  یتقو  رگا  دـننک و  یم  ءاضق  ار  شجح 
دـشاب هدش  لصاح  بئان  لمع  زا  دعب  رذع  ندش  فرطرب  زا  يدیمون  رگا  اما  دنک و  جح  شدوخ  تسا  بجاو  رذع  ندش  فرطرب  زا  دـعب 
نودـب تباین  بلطواد  هک  یـسک  ینعی   ) عربتم بئان  جـح  بئان ،  نتفرگ  بوجو  تروص  رد  ارهاظو  دـنکب  تیاـفک  وا  بئاـن  جـح  ارهاـظ 

 . تسا لحم  زا  نتفرگ  بئان  رتهب  هک  دـنچره  تسا  یفاک  تاقیم  زا  نتفرگ  بئاـن  تیاـفک  رد  و  تسین ،  وا  جـح  زا  یفاـک  تسا )  ترجا 
رد ندش  لخاد  مارحا و  زا  دعب  شگرم  رگا  دریمب  هار  رد  دورب و  جح  هب  هدـش  رقتـسم  شا  هدـهع  رب  جـح  هک  یـصخش  رگا  هلءاسم 49 - 

دـشاب هداتفا  قافتا  مرح  رد  ندـش  لخاد  زا  لبق  رگاو  تسه  وا  مالـسالا  ۀـجح  زا  يزجم  مرح  رد  لوخد  مارحا و  نامه  هداتفا  قاـفتا  مرح 
لبق مارح  رد  ندـش  لخاد  هکناـنچمه  دـشاب ،  هتـسب  مارحا  هک  دـنچ  ره  دـننک  اـضق  وا  ياـجب  ار  وا  جـح  تسا  بجاو  هک  تسا  نیا  يوقا 

مارحا تیافک  رد  و  دیسر ،  ارف  شگرم  دشاب و  هدش  مرح  لخاد  هدرک  شومارف  ار  مارحا  هکنیا  لثم  تسین  مالسالا  ۀجح  زا  یفاک  مارحازا 
لثم مارحا  زا  ندش  نوریب  زا  دـعب  ای  دـشاب و  هداتفا  قافتا  مارحا  لاح  رد  وا  گرم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مالـسالا  ۀـجح  زا  مرح  لوخد  و 

رد رگا  ارهاظ  تسا و  لکـشم  مالـسالا  ۀجح  زا  شمرح  لوخد  مارحا و  اب  رگا  و  دـشاب ،  هتفر  ایند  زا  جـح  مارحا  هرمع و  مارحا  نیب  هکنیا 
هدهع رب  جحردو  تسین  يراج  هدرفم  هرمع  يرذن و  جـح  رد  مکح  نیا  ارهاظو  تسه  وا  عتمت  جـح  زا  یفاک  دورب  ایند  زا  عتمت  هرمع  نیب 

هن تسا و  بجاو  هن  وا  ياجب  جح  ياضق  دورب  ایند  زا  مرح  لوخد  مارحا و  زا  لبق  یـسک  نینچ  رگا  سپ  درادـن  نایرج  هدـشن  رقتـسم  شا 
یتقو رگا  دوش و  یمن  عقاو  حیحص  شرفک  رطاخب  وا  زا  تسه  هک  يزیچ  تسه  بجاو  زین  عیطتسم  یفاک  رب  جح  هلءاسم 50 -  بحتسم . 
یمن ءاـضق  وا  زا  تباـین  هب  شجح  دریمب  شرفک  لاـح  رد  رگاو  تسین  بجاو  وا  رب  رگید  هتفر  نیب  زا  ـالبق  شتعاطتـسا  هک  دوش  ناملـسم 

نکمم رگا  ار  مارحا  هرابود  تسا  بجاو  تسین و  یفاک  شمارحا  نآ  دوش  ناملـسم  نآ  زا  دـعب  ددـنبب و  مارحا  رفک  لاـح  رد  رگا  دوش و 
هاگنآ هدـش  زین  مرح  لـخاد  دـش و  مرحم  رفک  لاـح  رد  رگا  هلب  دـنک ،  هداـعا  هدـش  ناملـسم  هک  یلحم  ناـمه  زا  هنرگو  تاـقیم  زا  تسا 
هکنیا هچ  تسا  بجاو  جـح  زین  دـترم  رب  دوش ،  مرحم  دورب و  مرح  جراـخب  تسا  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هدـش  ناملـسم 
دریمب هبوت  زا  لبق  رگا  نیاربانب  تسین ،  حیحص  وا  زا  جح  نکلو  دشاب  هدش  عیطتـسم  دادترا  زا  دعب  دشاب و  شمالـسا  لاح  رد  شتعاطتـسا 

جح تسا  بجاو  دنک  هبوت  رگا  اما  دوش و  یمن  ءاضق  وا  زا  تباین  هب  وا  جح  شندرم )  زا  دعب   ) يوقاربانب دنیب و  یم  ار  جـح  كرت  باذـع 
رد رگا  دشاب و  هتفر  نیب  زا  شا  هبوت  زا  لبق  ای  دـشاب و  هدـنامیقاب  شتعاطتـسا  هکنیا  هچ  تسا  حیحـص  شجح  يوقاربانب  دروآ و  ياجب  ار 

هدروآ و ياجب  ار  جح  شمالـسا  لاح  رد  رگا  و  دش ) نایب  البق  هک   ) تسا یلـصا  رفاک  مکح  شمکح  دـشاب  هدـش  مرحم  شدادـترا  لاح 
هدومن هبوت  نآ  زا  دعب  هتشگ و  دترم  سپس  هدش و  مرحم  مالـسا  لاح  رد  رگاو  تسین ،  بجاووا  رب  جح  هداعا  يوقاربانب  هدش  دترم  سپس 

هتبلا دنک  هداعا  دوب  هداد  ماجنا  البق  هک  یجح  تسین  بجاو  دیآ  رد  قح  بهذم  هب  یفلاخم  رگا  هلءاسم 51 -  دوش .  یمن  لطاب  شمارحا 
چیه هلئسم  نیا  رد  دشاب و  هدوبن  حیحص  ام  بهذم  قبط  هک  دنچره  دشاب  هداد  ماجنا  حیحص  هتشاد  هک  یبهذم  قبط  رب  ارنآ  هک  یطرـش  هب 

تسین و طرش  رهوش  هزاجا  ار  دوخ  بجاو  جح  عیطتسم  نز  نداد  ماجنا  رد  هلءاسم 52 -  تسین .  هعیش  ریغ  فلتخم  ياه  هقرف  نایم  یقرف 
دـشاب قیـضم  نآ  لثم  رذـن و  هک  یتروص  رد  رذـن  لاثما  نز و  جـح  رد  مکح  نیا  و  ددرگ ،  شرـسمه  جـح  عنام  تسین  زئاج  رهوش  يارب 
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دراد عیـسو  تقو  هک  يرذن  جح  رد  نینچمه  تسا و  طرـش  رهوش  نذا  یبحتـسم  جح  رد  اما  تسا و  يراج  دـشاب ) گنت  نآ  تقو  ینعی  )
هتبلا دنک  عنم  ناوراک  نیلوا  اب  ندش  جراخ  زا  ار  وا  دناوت  یم  رهوش  نز  مالـسالا  ۀجح  رد  یلو  تسا  طرـش  رهوش  هزاجا  هک  تسنآ  يوقا 

هدماینرـس شا  هدع  هک  مادام  هدرک  هقلطم  یعجر  قالط  تقو  ندش  گنت  زا  لبق  لوا و  ناوراک  نتفر  زا  دعب  هک  تسا  زئاج  یتقو  عنم  نیا 
رهوش درب  یم  رـسب  تافو  هدـع  رد  وا  هدرم و  شرهوش  هک  مه  ینز  هدـش ،  هقلطم  نئاب  قالط  هب  هک  ینز  فـالخب  دراد ،  ار  رـسمه  مکح 
مکح رهاظلا  یلع  هعطقنم  نز  دهد و  ماجنا  زین  ار  یبحتـسم  جح  دناوت  یم  هدع  مسق  ود  نیا  رد  نز  سپ  دشاب ،  طرـش  وا  هزاجا  ات  درادـن 

عونمم ای  هدش  عاتمتـسا  زا  عونمم  نآ  لاثما  يرامیب و  رطاخب  هک  ینز  نیب  تسین  یقرف  دشاب  طرـش  رهوش  نذا  هک  اجره  دراد  ار  همئاد  نز 
ناج و رب  نز  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هتبلا  دشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  یمرحم  هک  تسین  طرـش  نز  رب  جـح  بوجو  رد  هلءاسم 53 -  دشابن . 

دروم صخـش  ای  یمرحم و  وا  رب  تسا  بجاو  درادن  تینما  رگا  اماو  دـشابن ،  ای  دـشاب  رهوش  ياراد  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب  نمیا  شـسومان 
درادن ار  وا  هنیزه  ای  ترجا و  نداد  زا  نکمت  یلو  دراد  ای  درادن و  یمرحم  رگا  و  دربب ،  دوخ  اب  دـشاب  ترجا  نداد  اب  دـنچره  ار  يدامتعا 

رد هک  دنک  اعدا  وا  تسا  رطخ  ضرعم  رد  هارمه  نودب  ندومن  جح  رد  وا  هک  دنک  یم  اعدا  شرهوش  دراد و  رهوش  رگا  تسین و  عیطتـسم 
تروص دـنچ  هب  هک  دوش  یم  ندرک )  يرگید  هیلع  یئاـعدا  کـی  ره  اوعد  فرط  ود  ینعی   ) یعادـت دراوـم  زا  هلئـسم  ارهاـظ  تسا  تینما 
ندروخ دـنگوس  اـب  رگا  و  تسا ،  بجاو  رهوش  رب  وا  ندرک  عنم  هکلب  دـنک  عنم  ار  وا  دـناوت  یم  دروم  نیمهرد  رهوش  دوش . ،  یم  ریوصت 

 ، دوشیم طقاس  رهوش  قح  ارهاظ  درک  مکح  نز  عفن  هب  یـضاق  ینعی  تفای  لصیف  ودنآ  همـصاخم  لداع )  دهاشود   ) هینب ندروآ  اب  ای  نز و 
رد عورـش  زا  لبق  هک  یتروص  رد  اصوصخم  تسا  حیحـص  شجح  دورب  جح  هب  مرحم  نتـشاد  هارمه  نودـب  تینما  نتـشادن  اب  ینز  رگا  و 

ار جح  بوجو  طئارش  همه  هتشذگ )  ياهلاس  رد  ینعی   ) دشاب هدش  رقتسم  یـسک  هدهع  رب  جح  رگا  هلءاسم 54 -  دنک .  ادیپ  تینما  مارحا 
نکمم هک  یهجو  رهب  تسا  بجاو  وا  رب  دـشاب  هداد  تسد  زا  ار  طئارـش  زا  یـضعب  هکنآ  ات  دـشاب  هتفرن  جـح  هب  هدرک  لامها  هدـش و  اراد 
یتروص رد  نیا  هتبلا  دـننک ،  شئاضق  وا  زا  تباین  هب  تسا  بجاو  دورب  اـیند  زا  ندروآ  ياـجب  زا  لـبق  رگا  دروآ و  یم  اـجب  ار  جـح  تسا 

ینامز ات  تعاطتـسا  ءاقب  هب  يوقاربانب  جح  رارقتـسا  و  تسا ،  حیحـص  وا  زا  یعربت  تباین  و  دـشاب ،  هتـشاذگ  ياجب  دوخ  زا  یلام  هک  تسا 
اهنت لقع  هب  تبسن  اما  و  هار ،  مه  یتمالس و  مه  دشاب و  هتـشاد  لام  مه  تدم  نیا  يارب  ینعی  ددرگرب  دوخ  نطوب  دناوتب  فلکم  هک  تسا 
شا هفیظو  الثم  هدش  رقتـسم  یئاهنت  هب  جح  ای  هدش و  رقتـسم  شندرگب  هرمع  اهنت  رگا  و  دـشاب ،  نآ  دـجاو  لامعا  رخآ  ات  هک  تسا  یفاک 

هک یهجو  رهب  هک  وا  رب  تسا  بجاو  هتـشذگ  هک  روطنامه  هداد  تسد  زا  ار  تعاطتـسا  سپـس  هتفرن و  هدوب و  نآرق  جـح  اـی  دارفا و  جـح 
ایند زا  هک  یسک  زا  مالسالا  ۀجح  ءاضق  هنیزه  هلءاسم 55 -  دوش .  ءاضق  وا  زا  ایند  هب  تفر  ایند  زا  رگا  دورب و  جح  هب  دشاب  نکمم  شیارب 

رقتـسم وا  هدـهع  رب  هرمع  هکنیا  هچ  دارفا  ای  نآرق  هچ  دـشاب و  عتمت  جـح  هچ  تسا  وا  هکرت  لصا  زا  دـشاب  هدرکن  نآ  هب  تیـصو  رگا  هتفر 
لام لصا  زا  نآ  ثلث  زا  ای  دنرادرب و  شلام  لصا  زا  ارنآ  هنیزه  دشاب  هدرکن  نییعت  دشاب و  هدرک  نآ  هب  تیصو  رگا  نینچمه  دشاب و  هدش 

هب لمع  دـنرادرب و  نآ  زا  تسا  بجاو  دـنرادرب  شلام  ثلث  زا  ار  وا  جـح  هنیزه  هکنیا  هب  دـشاب  هدرک  تیـصو  رگااما  دوش و  یم  هتـشادرب 
یبحتسم ياه  تیصو  رب  مدقم  جح  دروم  رد  وا  تیصو  رد  هک  دنچره  تسا  وا  یبحتـسم  ياه  تیـصو  رب  مدقم  جح  دروم  رد  وا  تیـصو 

لـصا زا  ار  هیقب  دشابن  جح  هنیزه  هب  یفاو  شلام  ثلث  رگا  دشاب و  هدش  رکذ  شیایاصو  ریاس  زا  دعب  همان  تیـصو  رد  هک  دـنچره  تسا  وا 
ای سمخ و  اـی  يراکهدـب و  تیم  هدـهع  رب  رگا  تسا و  تیم  لاـم  لـصا  زا  نآ  هنیزه  ینعی  تسا  نینچ  زین  يرذـن  جـح  دـنرادیم  رب  لاـم 

دـشاب دوجوم  تسا  تاکز  ایو  سمخ  قلعتم  هک  یلام  نیع  رگا  دشاب ،  جح  ماجنا  اه و  نآ  همه  ءادا  زا  رـصاق  وا  هکرت  دـشاب و  زین  تاکز 
دـشاب وا  هدهعب  تاکز  سمخ و  رگا  دـننک و  تاکز  سمخ و  ریغرد  فرـص  ار  لام  نآ  تسین  زئاجو  تسا  مدـقم  تاکز  سمخ و  نداد 

جح شیارب  هک  دشاب  جـح  هب  یفاو  هدـش  جـح  مهـس  هچنآ  رگا  دـننک  عیزوت  دراد  هدـهعب  هچنآ  همه  رب  تبـسن  هب  ار  لام  هک  تسنآ  يوقا 
دـشاب یئاهنت  هب  فاوط  الثم  جح  لامعا  ضعب  هب  یفاو  هک  دنچره  دوش  یم  طقاس  جح  ءاضق  هک  تسا  نیا  رهاظ  هنرگو  دننک  یم  راجیتسا 

ار لام  نید  مه  جح و  مه  تاکز و  مهو  دراد  هدهعب  سمخ  مه  رگا  و  دننک ،  یم  شیاهیراکهدب  ریاس  رد  جرخ  ار  جـح  مهـس  هجیتن  رد 
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بجاو هدوب  دارفا  ای  نآرق  جـح  تیم  هفیظو  هک  یتروص  رد  تسا  هرمع  اـی  جـح و  هب  یفاو  اـهنت  وا  هکرت  رگا  و  دـننک ،  یم  عیزوت  همه  رب 
یم فرص  شیاهیهدب  ریاس  رد  ار  هکرت  دوش و  یم  طقاس  جح  هک  تسا  نیا  يوقا  دوب  عتمت  جح  رگاو  دنرادب  مدقم  هرمعرب  ار  جح  تسا 
داد ای  جح و  راجیتسا  زا  لبق  هک  هثرو  يارب  تسین  زئاج  دریگ  یم  ارف  ار  تیم  ثرا  مامت  جح  جراخم  هک  یتروص  رد  هلءاسم 56 -  دننک . 
دایز رایسب  تیم  ثرا  رگا  یتح  یلاح  چیه  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دننک ،  فرصت  وا  ثرارد  تیم ،  رما  یلو  هب  جح  جراخم  رادقم 

زا ریغ  ار  جح  هنیزه  دنـشاب  هتـشاد  انب  هثرو  هچرگ  دننکن ،  فرـصت  ثرا  رد  تیم )  یلو  هب  جح  جراخم  نداد  ای  راجیتسا و  زا  لبق   ) دـشاب
 - هلءاسم 57 دوشن .  كرت  روکذم  طایتحا  اما  تسین  برق  زا  یلاخ  فرصت  زاوج  نکلو  دنزادرپب  دننک  فرصم  دنهاوخ  یم  هک  یلام  نآ 

بجاو نیا  زج  ناگدننک  رارقا  رب  دنـشاب ،  نآ  رکنم  هثرو  هیقب  هدوب و  بجاو  تیم  رب  جح  هضیرف  هکنیا  هب  دننک  رارقا  هثرو  زا  یـضعب  رگا 
نانآ مهـس  هک  تسا  بجاو  یتقو  لمع  نیا  هتبلا   ) دزادرپب دوش  یم  نانآ  مهـس  تیم  جح  جراخم  زا  هچنآ  ثرا  میـسقت  زا  دـعب  هک  تسین 
دیاش دنرادب  هگن  ار  مهـس  نامه  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنهدب ) يزیچ  تسین  بجاو  هنرگو  یتاقیم  جح  دـنچره  دـشاب  جـح  يارب  یفاک 

رد هکلب  دنک ،  لیمکت  ار  هنیزه  هدش و  بلطواد  یـصخش  ای  و  دوش ) یم  لیکـشت  تیم  يارب  جح  هنیزه  هجیتن  رد   ) دننک و رارقا  هثرو  هیقب 
وا هکرت  دوب و  تیم  هدـهعب  جـح  اهنت  رگا  دـنهدب و  تیم  یلو  هب  ار  مهـس  نآ  هک  تسنآ  ظـفح  بوجو  يوقا  دـیما  نینچ  نتـشاد  تروص 
ای دوشب و  جح  يارب  یفاک  اهدعب  هک  دهد  لامتحا  هثرو  رگا  هلب  تسا ،  هثرو  نآ  زا  هکرت  هک  تسا  نیا  رهاط  تسین  نآ  راجیتسا  هب  یفاک 

تـسیاب یم  هک  یلام  دروآ  اجب  جح  تیم  ضوع  هب  هک  دش  ادیپ  یبلطواد  رگا  دنرادب و  هگن  ارنآ  تسا  بجاو  دـنک  لیمکت  ارنآ  یبلطواد 
هب رتـکیدزن  دـشاب و  هدرکن  هچ  دـشاب و  هدرک  نیعم  جـح  يارب  ار  یلاـم  نآ  تیم  هکنیا  هچ  لاـح  ددرگیم  رب  هثرو  هـب  دـنداد  یم  ریجا  هـب 
زا تیم  فرط  زا  راـجیتسا  بوجو  يوـقا  هلءاسم 58 -  دـنیامن .  فرـصم  تاریخ  رد  ار  دوخ  مهـس  هثرو  زا  ریبک  دارفا  هک  تسنآ  طاـیتحا 

نیرتـکیدزن هب  هک  يرگید  تاـقیم  ره  زا  دـشن  نکمم  رگا  و  دـشاب ،  نکمم  هک  تسا  یتـقو  نیا  هتبلا  تسا ،  هکم  هـب  تاـقیم  نیرتـکیدزن 
راجیتسا هدرک  یم  یگدنز  اجنآ  رد  تیم  هک  يرهش  زا  لام  ندوب  دایز  تروص  رد  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  رتکیدزن  تاقیم 

هثرو زا  ارنآ  رتدایز  ترجا  یتاقیم و  جح  رب  دئاز  هنیزه  نکل  وا ) یگدنز  لحم  هب  رهش  نیرتکیدزن  زا  تسین  دایز  رادقم  نیا  رگاو  دننک ( 
دنرادرب و دننک  راجیتسا  ار ) یسک  شیگدنز  لحم  زا  ینعی   ) يدلب جح  شیارب  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  و  دننکن ،  باسح  راغص 

همان تیـصو  ترابع  هکنآ  رگم  دنک  یم  تیافک  یتاقیم  جح  دشاب  هدرکن  دیق  ار  ندوب  يدلب  ای  یتاقیم و  نکل  هدرک  جح  هب  تیـصو  رگا 
اجنیا رد  هک  هدوب  يدلب  جح  شروظنم  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هک  دشاب  راک  رد  يا  هنیرق  ایو  دشاب  يدلب  جح  هب  فرـصنم  هک  دـشاب  يروط 

 ، دشاب يدلب  جح  زا  رتمک  یتاقیم و  جح  زا  رتشیب  هدرک  نیعم  جـح  يارب  هک  یلام  رگا  دـنراد و  یمرب  ثلث  زا  ار  یتاقیم  جـح  رب  دـئاز  زین 
دلب زا  رگم  دـشابن  نکمم  راجیتسا  رگا  دـشاب و  تیم  یگدـنز  لحم  هب  کیدزن  رتشیب  هچره  هک  دـنریگب  ریجا  يرهـش  زا  هکتـسنآ  طایتحا 

ایو يدلب  جح  هب  دشاب  هدرک  تیـصو  رگا  هلءاسم 59 -  تسا .  هکرت  لصا  زا  نآ  جراخم  همه  دـننک  راجیتسا  دـلب  ناـمه  زا  تسا  بجاو 
زا ارنآ  ریجاو  دننک  راجیتسا  جـح  وا  يارب  تاقیم  زا  دوش  تفلاخم  مکح  نیا  و  مینادـب ،  بجاو  ار  يدـلب  جـح  لاح )  ره  رد   ) اقلطم هکنآ 

تسا و نینچ  مکح  دشابن  تاقیم  زا  جح  ریغ  هب  یفاو  تیم  لام  هک  مه  یتروص  ترجا  نودب  هنابلطواد و  یصخش  ای  دهد و  ماجنا  تاقیم 
رب دئاز  جراخم  دـننک و  راجیتسا  اجنامه  زا  هک  تسنآ  نیعتم  دـشاب  هدرک  نیعم  ار  شدوخ  دـلب  ریغ  يرگید  لحم  جـح  راجیتسا  يارب  رگا 
نآ هب  تیـصو  تیم  هکنیا  اب  دنک  راجیتسا  دلب  زا  تسین  یفاک  یتاقیم  جح  هکنیا  لایخ  هب  تیم  هکنیا  اب  دـنک  باسح  ثلث  زا  یتاقیم  جـح 

 . دزادرپب هثرو  هیقب  هب  تسا  هثرو  زا  زین  شدوخ  رگا  دـهدب و  هثرو  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یتاـقیم  جـح  رب  دـئاز  جراـخم  نماـض  هدرکن 
لحلا یندا  اـی  هکم  نوـچ  يرارطـضا  تاـقیم  زا  ـالا  تسین  تاـقیم  زا  راـجیتسا  هب  یفاو  تیم  زا  هدـنام  ياـج  هـب  یلاـم  رگا  هلءاسم 60 - 
بجاو دلب  زا  رگم  دشابن  اجنآ  زا  راجیتسا  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا  دوش و  راجیتسا  اجنامه  زا  تسا  بجاو  هکم )  هب  لحم  هطقن  نیرتکیدزن  )

جح راجیتسا  يارب  یفاک  هدنام  ياجب  وا  زا  هک  یلامو  دشاب  تیم  ندرگ  رب  تاکز  ای  سمخ و  ایو  نید  رگاو  دننک ،  راجیتسا  دـلب  زا  تسا 
ددرگ و یلمع  وا  توف  لاس  ناـمه  رد  تسا  بجاو  تیم  زا  راـجیتسا  هلءاسم 61 -  دوش .  یم  عیزوت  اهنآ  نیب  دـشابن  اهیهدـب  نآ  نداد  و 
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بجاو دـشابن  نکمم  دـلب  زا  زج  راجیتسا  رگاو  تسین  زئاـج  هدوب  شجح  توف  رد  رـصقم  تیم  هک  یتروص  رد  اـصوصخم  نآ  زا  ریخءاـت 
و دوش ،  نکمم  تاقیم  زا  راجیتسا  دـعب  ياهلاس  رد  هک  دـنچره  دوش ،  یم  باسح  هکرت  لصا  زا  نآ  هنیزه  دـننک و  راجیتسا  دـلب  زا  تسا 

لاس نامه  رد  تسا  بجاو  فراعتم  ترجا  زا  شیب  یترجا  اب  نکلو  دـشاب  نکمم  تاقیم  زا  راـجیتسا  توف  لاـس  ناـمه  رد  رگا  نینچمه 
جح نماض  دوش  فلت  تیم  زا  هدنام  ياجب  لام  دنک و  لامها  تیصو  هب  لمع  رد  ثراو  ای  یصو  رگا  و  دنزادنین ،  ریخءاتو  دننک  راجیتسا 

 - هلءاسم 62 دراد .  بابحتـسا  تیم  یلو  يارب  هک  دنچره  تسین  بجاو  هثرو  رب  جـح  راجیتسا  هدـنامن  ياج  هب  تیم  زا  یلام  رگا  تسا و 
ای دشاب و  دلب  زا  دیاب  یتباین  جح  ایآ  هکنیا  هلئسم  رد   ) دشاب فلتخم  دهد  ماجنا  وا  زا  اتباین  ار  جح  لمع  هک  یـسک  دیلقت  اب  تیم  دیلقت  رگا 

مکاح هب  نانآ  فالتخا  دنتـسه و  تیم  جح  لوئـسم  هک  یئایلوا  ددعت  تروص  رد  و  تسا ،  یمود  دیلقت  رایعم  تسا )  یفاک  زین  تاقیم  زا 
نانآ و ددـعت  اب  تسا و  یمود  دـیلقت  رایعم  دوب  فالتخا  نآ  بوجو  مدـع  جـح و  بوجو  لصا  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دـننک ،  هعجارم 

شدـهتجم ياوتف  دـننادن  اـی  هدرک و  یم  دـیلقت  یـسک  هچزا  تیم  دـننادن  هک  مه  یتروص  رد  و  تسا ،  مکاـح  عجرم  هفیظو  رد  فـالتخا 
يدصتم هک  يدهتجم  ياوتف  اب  شیاوتف  هدوب و  دهتجم  تیم  دوخ  ای  هن و  ای  هدرکیم  دیلقت  دننادن  ای  هدرک و  یمن  دـیلقت  الـصا  ای  تسیچ و 

ظاحل زا  تیم  مینادب  رگا  هلءاسم 63 -  دراد .  ار  مکح  نیمه  هدوب  هچ  شیاوتف  دشابن  مولعم  ای  دشاب و  فلتخم  دنک  یم  دیلقت  وا  زا  جـح 
جح ءاضق  دشابن  درک  تابثا  ناوتب  ار  طئارش  ندوب  اراد  نآ  هلیسو  هب  هک  یعرش  هار  هتشاد و  زین  ار  طئارش  ریاس  مینادن  هدوب و  عیطتسم  لام 

تـسا نینچمه  و  وا ،  زا  جح  ءاضق  تسا  بجاو  میـشاب  هتـشاد  نآ  ماجنا  رد  کش  هدوب و  وا  هدهعب  جـح  مینادـب  رگاو  تسین  بجاو  وا  زا 
 . دوش یم  تحص  هب  لمح  ریخ  ای  هدوب  حیحص  هداد  ماجنا  هک  یجح  هکنیا  رد  مینک  کش  رگا  یلو  هداد ،  ماجنا  دساف  ار  جح  مینادب  رگا 

یطرـش هب  ددرگیم  يرتمک  ترجا  هک  دوش  باختنا  یـسک  دنوش  ریجا  جح  يارب  دنرـضاح  هک  یناسک  نایم  زا  تسا  بجاو  هلءاسم 64 - 
 ( هناوید ای  هیفس  ای  ریغص  نوچ   ) يرصاق هثرو  نیب  رد  ای  دشابن و  رتشیب  ترجا  اب  راجیتسا  هب  یضار  هثرو  دوش و  زارحا  شلمع  تحـص  هک 
 . تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دنچره  دـشابن ،  بجاو  دریگ  یم  ار  دزم  نیرتمک  هک  يریجا  ندرک  ادـیپ  رد  هغلابم  تسین  دـیعب  هلب  دـشاب ، 

نودب هچ  ترجا و  اب  هچ  دروایب  دوخ  ریغ  زا  دناوت  یمن  دنک  ءادا  ار  نآ  دناوت  یم  هدش و  رقتسم  شا  هدهع  رب  جح  هک  یسک  هلءاسم 65 - 
هچ تسین  دیعب  نآ  ندوب  لطاب  هکلب  تسا  لاکـشا  نآ  تحـص  رد  دـنک  تفلاخم  رگاو  دروایب  یبابحتـسا  جـح  دـناوت  یمن  نینچمه  نآ و 
اب رگا  تسا و  حیحـص  شندروآ  ریغ  زا  دروایب  ار  دوخ  بجاو  جح  دشابن  نکمتم  رگا  و  دشابن ،  ای  دشاب  وا  رب  جـح  بوجو  هب  ملاع  هکنیا 

 . دشاب لهاج  شدوخ  رب  جح  بوجو  هب  تبسن  هک  دنچره  تسا  لطاب  هراجا  دوش  ریغ  ریجا  شدوخ  جح  ندروآ  زا  نکمت 

دوش یم  بجاو  نیمی  دهع و  رذن و  اب  هک  یجح  رد  راتفگ 

هنوگنیا نیاربانب  دنک ،  دهع  ای  رذن  رایتخا  دصق و  اب  دشاب و  لقاع  غلاب و  هک  تسا  طرـش  دنگوس  دهع  رذن و  ندش  دـقعنم  رد  هلءاسم 1 - 
زا زین  دوش و  یم  عقاو  حیحـص  وا  زا  تداـبع  هچ  رگا  دـشاب و  هدیـسر  یگلاـس  هد  هب  هک  دـنچره  دوش ،  یمن  دـقعنم  كدوک  زا  تادـهعت 

يادخ هک  يرفاک  زا  هک  تسنآ  يوقا  ددرگ و  یمن  دقعنم  دنک  دهع  رذـن و  رابجاو  هارکا  هب  هک  یـسک  تسم و  یهاس و  لفاغ و  هناوید و 
یم تبرق  دصق  هک  يروما  رد  هک  یطرش  هب  تسا  حیحص  زین  دشاب  یعناص  ملاع  يارب  هک  دهدیم  لامتحا  هک  یـسک  زا  هکلب  دراد  رارقا  ار 

داقعنا رد  رهوش و  یلبق  هزاجا  نز  دنگوس  نیمی و  داقعنا  رد  هلءاسم 2 -  دیوجب .  دنک ) دهع  ای  رذن  ار  روما  نآ  ادخب  برقت  يارب   ) دهاوخ
مارح و كرت  ای  بجاو و  لعف  هب  دنگوس  نیب  هک  تسین  دیعب  تسین و  یفاک  يدـعب  هزاجا  تسا و  ربتعم  ردـپ  یلبق  هزاجا  دـنزرف  دـنگوس 

هزاجا نز  رذن  داقعنا  رد  و  دوشن ،  كرت  رذـن  ماجنا  هب  طایتحا  هکلب  تسین  راوازـس  ودـنآ  رد  طایتحا  كرت  نکل  دـشابن  یقرف  ود  نآ  ریغ 
هزاـجا داـقعنا  رد  هک  تسا  نیا  يوقا  هکناـنچمه  دـشابن  ربـتعم  شردـپ  نذا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنزرف  رذـن  رد  اـماو  تسا  ربـتعم  رهوـش 

نادنزرف رد  و  درادن ،  ار  دنزرف  مکح  هون  یلو  دراد  ار  یمئاد  نز  مکح  زین  یعاطقنا  رسمه  هک  تسا  نیا  يوقا  و  تسین ،  ربتعم  سکچیه 
رگا هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  ناملـسم  ردپ  هب  قحلم  رفاک  ردپ  تسین و  ردپ  هب  قحلم  ردام  مکح  نیا  رد  و  تسین ،  رتخد  رـسپ و  نیب  یقرف 
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یلاس رد  هک  دنک  رذن  رگا  و  دوش ،  یمن  يرب  شا  همذ  هتفر  جح  هب  لحم  نآ  ریغ  زا  نکل  دورب  جح  هب  نیعم  یلحم  زا  هک  دنک  رذن  یـسک 
زا ار  مالسالا  ۀجح  هک  دنک  رذن  رگا  و  دوش ،  یم  بجاو  وا  رب  رذن  نتسکش  هرافک  دورب ،  جح  هب  لاس  نآ  ریغ  رد  یلو  دورب  جح  هب  نیعم 

دورب جح  هب  نیعم  یلاس  رد  هک  دنک  رذن  رگا  دهدب و  هرافک  دیاب  تسا و  حیحص  شجح  دنک  رگید  يرهش  زا  یلو  دنک  زاغآ  رهـش  نالف 
دیاب مه  هدرک و  تیـصعم  مه  درواین  دزادـنیب و  ریخءات  نکمت  نتـشاد  اب  رگا  سپ  دزادـنیب  ریخءاـت  هب  لاـس  نآ  زا  ارنآ  تسین  زئاـج  رگید 

جح توف  هنظم  هک  دزادنیب  ریخءات  دناوت  یم  ینامزات  دشاب  هدرکن  نیعم  شرذن  يارب  یتقو  رگا  دـنک و  ءاضق  ار  جـح  مه  دـهدب و  هرافک 
لام زا  نآ  هنیزه  هک  تسا  نیا  يوقا  و  دـننک ،  ءاضق  شیارب  وا  زا  تباین  هب  دـیاب  دورب  اـیند  زا  جـح  زا  نکمت  زا  دـعب  رگا  دوشن و  لـصاح 

هب دنک  طورشم  ار  دوخ  رذن  رگا  و  تسین ،  بجاو  نآ  ءاضق  دورب  ایند  زا  ات  دوشن  نکمتم  یلو  دنکب  جح  رذن  رگا  تسا و  وا  هدنام  ياجب 
هب ار  يرگید  یطرش  ققحت  تروص  رد  هک  دنک  رذن  رگا  هلب  تسین  بجاو  وا  زا  تباین  هب  ءاضق  دوشن  لصاح  طرـشنآ  شندرمات  یطرش و 

هتشاد نکمت  شتایح  نامز  رد  هک  یتروص  رد  دش  لصاح  شگرم  زا  دعب  رگا  دوشن  لصاح  طرـش  نآ  شدوخ  تایح  رد  دتـسرفب و  جح 
مه دزروب  تفلاخم  نکمت  نتـشاد  اب  دتـسرفب و  جـح  هب  نیعم  یلاسرد  ار  یـصخش  دـنک  رذـن  رگا  هکناـنچمه  تسا ،  بجاو  وا  زا  ءاـضق 
رد تسا  نینچمه  و  دـنهد ،  یم  ار  هرافک  ءاضق و  شا  هدـنام  اجب  لام  لصا  زا  دریمب  نآ  زا  لبق  رگا  هرافک و  مه  تسا و  بجاو  شئاضق 

لصاح طرش  مه  شتایح  نامز  رد  هدوب  طورشم  رگا  ایو  دشابن ،  ینیعم  لاس  يارب  ینعی  دشاب  قلطم  یسک  نداتـسرفب  شرذن  هک  یتروص 
بجاو جح  هکنیمه  دوش و  یم  دقعنم  شرذن  دروآ  ياجب  ار  مالـسالا  ۀجح  هک  دـنک  رذـن  عیطتـسم  رگا  هلءاـسم 4 -  نکمت .  مه  هدوب و 
تباین هب  ارنآ  تسا  بجاو  دورب  ایند  زا  ات  درواین  دنک و  فلخت  رگا  ار ،  دوخ  يرذن  جح  مه  هدروآ و  ار  مالسالا  ۀجح  مه  دروایب  ار  دوخ 

رب یلو  دوش  یم  دقعنم  زین  وا  رذن  دروایب  ار  مالسالا  ۀجح  هک  دنک  رذن  عیطتسم  ریغرگا  و  دنهدب ،  وا  لام  زا  زین  ار  هرافک  دننک و  ءاضق  وا 
تعاطتـسا يرذن  جح  رد  هلءاسم 5 -  ار .  تعاطتـسا  زا  دعب  جح  دنک  رذن  هکنآ  رگم  دـنک  لیـصحت  ار  تعاطتـسا  هک  دوش  یم  بجاو  وا 

ای یناج و  ررض  بجوم  ای  یجرح و  جح  ماجنا  رذن و  هب  لمع  هکنآ  رگم  دوش ،  یم  بجاو  یلقع  تعاطتـسا  اب  هکلب  تسین  طرـش  یعرش 
ۀجح ریغ  یجح  تسا  عیطتـسم  هکنیا  اب  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  رذن  داقعنا  زا  عنام  دشاب  جرح  ثعاب  رگا  زین  یلام  ررـض  دـشاب ،  یـضرع 
رگا درواـیبار و  مالـسالا  ۀـجح  لوا  تسا  بجاو  نکل  دوـش ،  یم  دـقعنم  شرذـن  دروآ  ياـجب  لاـس  نیمه  رد  هک  دـنک  رذـن  ار  مالـسالا 

رد رگا  و  دشاب ،  بجاو  هرافک  هک  تسین  دیعب  دنک  كرت  ار  ود  ره  رگا  دروایب و  ار  شیرذن  جح  دـیاب  تقو  نآ  تفر  نیب  زا  شتعاطتـسا 
و دشاب ،  گنت  رذن  ماجنا  نامز  هک  دنچره  تسا  مدقم  شمالسالا  ۀجح  دوش  عیطتـسم  دیعب  سپـسو  دنک  رذن  درادن  تعاطتـسا  هک  یلاح 

جح تسا و  مدقم  مالـسالا  ۀـجح  دوش  عیطتـسم  رگا  زاب  هک  دروایب  اروف  اروف و  ار  یجح  دـشاب  هدرک  رذـن  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه 
رذن زا  دعب  هکنیا  هچ  دشاب و  عیطتسم  رذن  لاح  رد  هکنیا  هچ  دنک  رذن  يدیق  چیه  نودب  ار  یجح  رگا  و  دروآ ،  یم  دعب  لاس  رد  ار  يرذن 

ندوبن یمومع  تروص  رد  هک  دوشن  كرت  طایتحا  نیا  نکل  دـشاب ،  مالـسالا  ۀـجح  زا  ریغ  یجح  هب  فرـصنم  تسا  یفاـک  دوش  عیطتـسم 
زئاج دشاب  عیـسو  يرذن  جح  تقو  هک  یتروص  رد  هلءاسم 7 -  ( . 2  ) دروایب ادج  ادج  ار  يرذن  جح  مالـسالا و  ۀجح  زا  کی  ره  شدصق 

شیبحتـسم جح  دروایب  ار  یبحتـسم  جح  يرذن ،  جح  تقو  ندـش  گنت  زا  سرت  اب  رگا  دروایب و  یبحتـسم  جـح  نآ  ندروآ  زا  لبق  تسا 
مینادن یلو  هتشاد  ندرگ  هب  یجح  تیم  هک  میشاب  هتشاد  نیقی  رگا  هلءاسم 8 -  دهدب .  هرافک  رذن  اب  تفلاخم  رطاخب  دیاب  تسا و  حیحص 

رب مه  يا  هرافک  مینک و  ءاضق  ناونع  نییعت  نودـب  یجح  تیم  زا  تباین  هب  هک  تسا  بجاو  يرذـن ،  جـح  اـی  هدوب  مالـسالا  ۀـجح  نآ  هک 
بجاو دنگوس  هلیـسو  هب  ای  تسا و  هرافک  ای  تسا و  يرذـن  تسا  تیم  هدـهعب  هک  یجح  هکنیا  رد  میـشاب  هتـشاد  دـیدرت  رگا  و  تسینوا ، 

مینک و اـفتکا  نیکـسم  هد  ماـعطا  هب  تسا  یفاـک  هراـفک  نداد  رد  و  میهدـب ،  هراـفک  مه  میرواـیب و  شیارب  جـح  مه  تسا  بجاو  هدـش ، 
رد یتح  دوش  یم  دقعنم  شرذن  دورب  جح  هب  هدایپ  هک  دنک  رذـن  یـسک  رگا  هلءاسم 9 - تسا .  نیکسم  تصـش  ماعطا  طایتحا  هب  رتکیدزن 

لضفا و نتفر  هدایپ  هک  يدروم  رد  یتح  دوش  یم  دقعنم  زین  دورب  جح  هب  هراوس  هک  دنک  رذن  رگا  و  دشاب ،  لضفا  ندش  راوس  هک  يدروم 
مکح نیمه  دورب  جح  هب  هنهرب  ياپ  هک  دشاب  هدرک  رذنای  دور و  هدایپ  ار  هار  زا  یتمـسق  دشاب  هدرک  رذـن  هک  مه  یتروص  رد  دـشاب ،  رتهب 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


يرذـن هب  لمع  زین  دـشاب و  نآ  ماجنا  هب  رداق  هک  تسا  طرـش  هنهرب )  ياپ  اـی  هداـیپ و  ياـپ  اـب  جـح  ینعی  رذـن (  نیا  داـقعنا  رد  دراد و  ار 
ادتبا رد  یجرح  ای  ررـض و  دوجو  اب  نکمت و  نودب  سپ  دشابن  یجرح  نآ  هب  لمع  هک  تسا  طرـش  زین  دشاب و  هتـشادن  وا  لاح  هب  يررض 

یم طقاس  رذن  هب  لمع  بوجو  دوش  یجرح  ای  يررـض  لمع  نیب  رد  نکل  دشابن  یجرح  يررـض و  لوا  رد  رگا  و  دوش ،  یمن  دقعنم  رذـن 
هب شرذن  ترابع  فارصنا  ای  نیعت  هک  دنچره  دوش  یم  نیعتم  رذن  ماگنه  رد  نییعت  هلیـسو  هب  نتفر  هنهرب  ای  يور و  هدایپ  ءادبم  و  ددرگ ، 

نیرخآ و  شیگدنز )  لحم  زا  يور  هدایپ  رد  تسا  رهاظ  ترابع  نیا  دورب  جح  هب  هدایپ  دشاب  هدرک  رذن  رگا  هکنانچمه   ، ) دـشاب يا  هطقن 
رگید ياج  رذن  ماگنه  هکنآ  رگم  تسا  تارمج  یمر  دشاب  هدشن  نیعم  رذن  ماگنه  هک  یتروصرد  نتفر  هدایپ  ياپ  اب  ای  يور و  هدایپ  دـح 

یتشک و راوس  تسین  زئاج  دنک  يور  هدایپ  جح  رفسرد  ای  دورب و  هدایپ  یجح  هدرک  رذن  هک  یـسک  يارب  هلءاسم 10 -  دشاب .  هدش  نییعت 
طقاس يور  هدایپ  بوجو  تقونآ  دوش  یتشک  رب  ندـش  راوس  زا  ریزگان  و  دوش ،  ادـیپ  یعنام  یتشک  هار  ریغ  رد  هکنیا  رگم  دوش ،  نآ  ریظن 
هتشاد دوجو  یطش  ای  رهن  زا  یکـشخ  هار  رد  رگا  تسا و  هدشن  دقعنم  رذن  هدوب  دوجوم  عضو  نیا  نیا  راک  لوا  نامه  زا  رگا  و  دوش ،  یم 

رگا هلءاسم 11 -  دتـسیاب .  بکرم ،  رب  تسا  بجاو  هک  تسا  نیا  يوقا  دنک ،  روبع  نآ  زا  دـناوتن  بکرم  رب  ندـش  راوس  اب  زج  هک  دـشاب 
یگنت تروص  ردو  دهد  ماجنا  هدایپ  ارنآ  دیاب  دشاب  عیـسو  تقو  رگا  نیاربانب  تسین  نآ  زا  یفاک  هراوس  جح  دورب  جح  هدایپ  هک  دنک  رذـن 

هدایپ لاسما  جح  الثم  نیعم  یجح  رد  هک  دـنک  رذـن  رگا  تسین و  بجاو  نآ  ءاضق  دوش و  یم  بجاو  هرافک  اهنت  درک  تفلاخم  رگا  تقو 
هدایپ هدرک  رذن  هک  یئاج  رد  هار  زا  یـضعب  رد  ندش  راوس  و  دوش ،  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اهنت  تسا و  حیحـص  دیایب  هراوس  ارنآ  دورب و 

( دوش جلف  الثم   ) دوش يور  هدایپ  زا  زجاع  رذن  داقعنا  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 12 -  هدش .  راوس  ار  هار  همه  هک  دراد  ار  یـسک  مکح  دنک  جح 
دوخ زجع  ندش  فرطرب  زا  سویءام  هکنیا  هچ  دروایب ،  هراوس  ار  جح  تسا  بجاو  دشابن  هچ  دشاب و  ینیعم  لاس  هب  دـیقم  رذـن  هکنیا  هچ 

عورش زا  لبق  زجع  ندش  ضراع  نکمت و  لوصح  زا  ندوبن  سویءام  رذن و  ندوب  قلطم  تروص  رد  هلب  دشابن ،  ای  دشاب و  دعب  ياهلاس  رد 
تـسا نآ  طایتحا  و  دروایب ،  هدایپ  ار  دوخ  يرذن  جح  رگید  راب  هدومنن و  كرت  رد  طایتحا  دش  لصاح  شیارب  نکمت  ادعب  رگا  نتفر ،  رد 
يرایب سرت  ای  يرامیب  نوچ  رگید  عناوم  ایآ  و  تسین ،  توق  زا  یلاخ  هکلب  دورب  هدایپ  دـناوت  یم  هک  يرادـقم  هب  لوا  ضرف  نامه  رد  هک 
میئوگب ضرم  رد  هداد و  لیصفت  ار  نمشد  لثم  ضرم و  نیب  تسین  دیعب  تسا و  هجو  ود  هن ؟  ای  دراد  ار  زجع  مکح  نآ  لاثما  ای  نمشد  ای 

 . درادن ار  زجع  مکح  میئوگب  نآ  ریظن  نمشد و  رد  دراد و  ار  مکح 

جح تباین  رد  راتفگ 

زا یـضعب  رد  یبحتـسم و  جح  تسا  هدنز  زونه  هک  یـسک  فرط  زا  تسا و  حیحـص  لاح  ره  رد  هتفر  ایند  زا  هک  یـسک  زا  جـح  رد  تباین 
یلو زا  هک  دـنچره  غلابان  تباین  طایتحاربانب  هک  غولب :  لوا -  تسا :  طرـش  زیچ  دـنچ  بیاـن  رد  هلءاسم 1 -  تسا .  حیحـص  بجاو  روص 

 - مود تسا .  لمءات  یبحتسم  جح  رد  غلابان  تباین  تحـص  رد  نآ و  نودب  هچ  ترجا و  اب  هچ  تسین  حیحـص  دشاب  هتـشاد  هزاجا  شدوخ 
 . درادن یلاکـشا  هیفـس  تباین  اما  تسین  حیحـص  شنونج  لاح  رد  دـشاب  يراودا  هک  دـنچ  ره  نونجم  ندـش  بئان  نیاربانب  هک  تسا  لقع 

دنک لصاح  نانیمطا  هک  تسین  طرش  رگید  تقاثو  زارحا  زا  دعب  اما  و  دروآ ،  دهاوخ  ار  جح  بئان  هکنیا  هب  قوثو  مراهچ -  نامیا  موس - 
یم حیحـص  ایآ  هکنیا  رد  دـنک  کش  دروآ و  یم  ار  جـح  بئان  هکنیا  هب  دـنک  نیقی  رگا  سپ  دـهد  یم  ماجنا  حیحـص  ارنآ  بئان  هکنیا  هب 
نآ طایتحا  هب  رتکیدزن  تروص  نیا  رد  نکل  دشاب ،  لمع  ماجنا  زا  لبق  کش  هک  دـنچره  تسا  حیحـص  هدرک  هکنیا  هب  دانتـسا  هن  ای  دروآ 

یلمع ره  لاح  رد  یملعم  هک  دنچره  جح  ماکحا  لاعفا و  هب  یئانـشآ  مجنپ -  دهد .  یم  ماجنا  حیحـص  هکنیا  هب  دنک  ادیپ  قوثو  هک  تسا 
رد شنایب  هک  دشابن  لوغشم  بجاو  جح  هب  شا  همذ  دروایب  ار  یتباین  جح  دهاوخ  یم  هک  یلاس  رد  بئان  هکنیا  مشـش -  دنک .  داشرا  ار  وا 
 . تسا لکـشم  زین  یـسک  نینچ  عربت  هب  ءافتکا  یتح  هک  دـشابن ،  جـح  لامعا  زا  یـضعب  كرت  رد  روذـعم  هکنیا  متفه -  تشذـگ .  قباس 
هلب تسین ،  حیحص  رفاک  زا  ندش  بئان  سپ  دشاب  ناملـسم  هک  تسا  طرـش  دروآ  یم  جح  وا  زا  تباین  هب  بئان  هک  یـسک  رد  هلءاسم 2 - 
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و دشاب ،  حیحـص  جح  باوث  ءادـها  يارب  نتفرگ  ریجا  تسین  دـیعب  دوش  یم  دـنم  هرهب  وا  هب  باوث  ءادـها  اب  الثم  رفاک  هک  دوش  ضرف  رگا 
هتفر ایند  زا  ای  هک  تسا  نیا  رگید  طرش  دتسرفب ،  جح  هب  هتفرگ  ریجا  وا  زا  تباین  هب  هک  تسین  بجاو  وا  ناملسم  هثرو  رب  دریمب  رفاک  رگا 

( دوش یم  ماجنا  جح  وا  زا  تباین  هب  هک  یـسک  رد   ) لقع غولب و  اما  و  دشاب ،  بجاو  جح  نداد  ماجنا  زا  زجاع  دـشاب  هدـنز  رگا  ای  دـشاب و 
زا نونج  لاح  رد  دش و  هناوید  جح  هب  نتفر  زا  لبق  دش و  رقتـسم  شا  هدهع  رب  جـح  شیتمالـس  لاح  رد  یـصخش  رگا  سپ  تسین ،  طرش 

درم و زا  نز  ندش  بئان  سپ  تسین  طرش  هنع  بونم  بئان و  نیب  تیـسنج  رد  هلثامم  زین  و  دننک ،  راجیتسا  شیارب  تسا  بجاو  تفر  ایند 
جح تحص  رد  هلءاسم 3 -  نز .  هچ  دـش و  اب  درم  هچ  دوش  نز  ای  درم  بئاـن  دـناوت  یم  هتفرن  هکم  هک  یـسک  تسا و  حیحـص  نز  زا  درم 

دشاب لامجا  روطب  تین  رد  نییعت  نیا  هک  دنچره  دنک  نیعم  تین  رد  ار  هنع  بونم  صخش  هدومن  تباین  دصق  بئان  هک  تسا  طرـش  یتباین 
هک روطناـمه  جـح  رد  تباـین  دربـب ،  ار  وا  ماـن  فقاوم  نطاوم و  همه  رد  هک  تسا  بحتـسم  هک  دـنچره  دربـب  ار  وا  ماـن  تسین  مزـال  سپ 

حیحـص زین  میهدیم )  غلبم  نالف  دهد  ماجنا  ار  تباین  نیا  سکره  دیوگب  یعمج  رد  هکنیا  هب   ) هلاعج اب  تسا  حیحـص  هراجا  اب  هنابلطواد و 
مارحا و زا  دـعب  رگا  هلب  دـناسرب ،  مامتا  هب  حیحـص  روطب  ار  لمع  بئان  هک  یتقو  رگم  دوش  یمن  غراـف  هنع  بونم  همذ  هلءاسم 4 -  تسا . 

هتفر ایند  زا  مارحا  زا  دعب  هک  دـنچره  تسین ،  يزجم  دورب  ایند  زا  نیا  زا  لبق  رگا  دوب و  دـهاوخ  يزجم  دورب  ایند  زا  مرح  رد  ندـش  لخاد 
زا دعب  ریجا  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  لاکشا  زا  یلاخ  زین  مالسالا  ۀجح  ریغ  رد  هکلب  تسا  لکشم  یعربت  جح  رد  مکح  نیا  ءارجا  دشاب و 
ره هب  دنک  غراف  ار  تیم  همذ  هکنیا  رد  دشاب  هدش  ریجا  هک  دوش ،  یم  ترجا  همه  قحتـسم  یتروص  رد  دورب ،  ایند  زا  مرح  لوخد  مارحا و 

رادقم ره  هدش  نیعم  هک  یترجا  زا  دشابن  لخاد  تامدقم  جح و  هصوصخم  لامعا  ندروآ  رد  دشاب  هدش  ریجا  رگا  اما  و  دشاب ،  هک  يوحن 
لمع رگا  اما  و  تسین )  قحتسم  ار  ترجا  زا  يزیچ  دریمب  مارحا  زا  لبق  رگا  سپ   ، ) دوش یم  قحتسم  تسا  مرح  لوخد  مارحا و  مهـس  هک 
ینم هکم و  هب  هتفر  مارحا  زا  دعب  اما  تسا و  قحتـسم  هراجا  غلبم  زا  ار  نآ  دزم  دشاب  هتفر  ایند  زا  مارحا  زا  دعب  دشاب و  هدشن  ءانثتـسا  مارحا 

یم قحتـسم  هبـسنلاب  ار  نآ  دزم  لاح  ره  رد  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  هراجا  زا  يزیچ  ریجا  تسین و  هراجا  دروم  لمع  رد  لـخاد  تاـفرعو 
رد اما  تسا و  هراجا  تیفیک  هب  هب  حیرـصت  تروص  رد  اـهنیا  همه  دراد ،  یمدـقم  هبنج  اـهنت  تسین و  جـح  لاـمعا  ءزج  هک  دـنچ  ره  دوش 
نآ ریغ  هچ  یمدـقم و  هچ  لامعا  همهب  ۀبـسنلاب  ترجا  ینعی  دراد  ار  مکح  نیمه  زین  دـیاین  نایم  تایئزج  زا  ینخـس  هراجا  رد  هک  یتروص 

دـشاب حیحـص  فرع  رظن  زا  هک  درواـیب  یجح  هک  یتروـص  رد  تسا  ترجا  همه  قحتـسم  یـضرف  نینچ  رد  هکناـنچمه  دوـش  یم  میـسقت 
جح ارنآ  نانچمه  صقن  دوجو  اب  فرع  ینعی ،  دشابن ،  مسا  هب  رضم  هک  دشاب  یئزج  یصقن  نآ  رد  هک  دنچره  دنادب ،  جح  ار  نآ  فرعو 
رگا هلءاسم 6 -  رجءاتـسم .  رب  هن  تسا  ریجا  هدهعب  نآ  ءاضق  ارهاظ  تسا  بجاو  نآ  ءاضق  هک  دشاب  يزیچ  صقن  رگا  هلب  دنادب ،  حـیحص 

هدـشن و ترـشابم  دـیق  رگا  اـیو  دـشاب  ریجا  ترـشابم  هب  دـیقم  نیعم و  یلاـس  رد  جـح  رب  رارق  هک  یتروـص  رد   ) دریمب مارحا  زا  لـبق  ریجا 
نآ رد  ترـشابم  دیق  هدش  رگا  ای  هدشن و  نیعم  یلاس  دیق  رگا  و  دوش ،  یم  خـسف  دوخب  دوخ  هراجا  هدوبن )  نکمم  رگید  یـسک  نداتـسرف 
هب ار  یسک  شا  هدنام  ياجب  لام  زا  تسا  بجاو  هتفر  ایند  زا  هداتسرفن و  دتسرفب و  دوخ  ياجب  ار  یـسک  هک  هدوب  نکمم  زین  هدشن و  لاس 

قحتـسم هدروآ  ار  تامدقم  زا  يرادقم  شدوخ  هچنانچ  تامدقم  هن  هدوب و  لامعا  سفن  رد  ریجا  رگا  ضرف  ود  نیا  رد  و  دتـسرفب ،  جـح 
روذنم ای  یبحتـسم  جح  عاونا  نیب  تسا  ریخم  الثم  رگا  سپ  دوش  نییعت  جح  عون  تسا  بجاو  جـح  هراجا  رد  هلءاسم 7 -  تسین .  یترجا 

ریغ هب  هدرک  نیعم  هچنآ  زا  رجءاتـسم  هزاجا  نودب  تسین  زئاج  طایتحاربانب  دنک و  نیعم  دهاوخ  یم  هک  ار  کی  ره  هراجا  رد  دـیاب  قلطم ، 
یـصاخ عون  هدنام  هنع  بونم  هدهعب  هک  یجح  رگا  دهد و  هراجا  رجءاتـسم  هکنآ  رگم  دـشاب  لضفا  ریغ  نآ  هک  دـنچره  دـنک  لودـع  نآ 

رجءاتسم نذا  اب  رییخت ) تروص  ینعی   ) لوا ضرف  رد  رگا  و  دنک ،  لودع  دناوت  یمن  ریجا  درادن و  يا  هدئاف  لودعب  رجءاتـسم  هزاجا  دشاب 
لمع لثملا  ةرجا  هدنام )  هنع  بونم  هدهعب  ینیعم  جح  یتروص  ینعی   ) مود ضرف  رد  دوش و  یم  قحتسم  ار  هدش  نیعم  ترجا  درک  لودع 

طایتحا تسین و  هنع  بونم  زا  يزجم  هدروآ  هک  یجح  درک  لودـع  رجءاتـسم  تیاضر  نودـب  لوا  ضرف  رد  رگا  و  دوش ،  یم  قحتـسم  ار 
نییعت رگا  دننک و  هحلاصم  رگیدکی  اب  هدوب )  یصاخ  عون  هب  دیقم  ینعی   ) هدوب دیقت  وحنب  نییعت  هک  یتروص  رد  هزاجا  هجو  رد  هک  تسنآ 
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هدومن هدافتسا  طرش  فلخت  رایخ  زا  رجءاتسم  و  يدروآ )  نآرق  جح  رگا  دشاب  هتفگ  الثم   ) هدوب تیطرش  وحن  هب  هکلب  هدوبن  دییقت  وحن  هب 
 . دوش یم  قحتـسم  ار  یمـسم  نامه  هدرکن  خـسف  رگا  اما  یمـسملا و  ترجا  هن  دوش  یم  لـثملا  ةرجا  قحتـسم  ریجا  درک  خـسف  ار  هلماـعم 
هب هارنآ  ریغ  زا  دناوت  یمن  ریجا  دش  نیعم  رگا  یلو  تسین  طرـش  هار  ندرک  نیعم  دشاب  يدلب  جح  هک  دـنچره  جـح  هراجا  رد  هلءاسم 8 - 

رکذ هراجا  دـقع  رد  ار  هار  نـالف  صوصخ  رگا  وت  درادـن  تیـصوصخ  رد  یـضرغ  رجءاتـسم  هک  دـشاب  هدرک  زارحا  هکنآ  رگم  دورب  هکم 
تسا یـضار  زین  رگید  یهار  زا  نتفر  هب  رجءاتـسم  هنرگو  دننک  یم  نیعم  ار  یهار  هک  تسا  نیا  فراعتم  هک  هدوب  نیا  باب  زا  طقف  هدرک 
یتروص رد  تسا  قحتـسم  ار  ترجا  مامت  نینچمه  و  دوش ،  یم  قحتـسم  ار  ترجا  همه  درک  لودـع  هدـش  نیعم  هار  زا  رگا  تروصنیا  رد 

هتفر رگید  هار  زا  ریجا  هدش و  ربتعم  هراجا  رد  ینیعم  قیرط  رگا  و  دشاب ،  هدرک  طاقسا  دوخ  زا  ار  هار  نییعت  قح  دقع  زا  دعب  رجءاتـسم  هک 
نآ ریغ  زا  ریجا  تدشاب و  هتـشاد  نیعم  قیرط  هدمآ  تیم  هدهعب  هک  یجح  رگا  اما  و  دوش ،  یم  يرب  شا  همذ  حیحـص و  هنع  بونم  زا  جح 

راـجیتسا دادرارق  رد  تیدـیق  هجو  رب  ارنآ  صوصخ  زا  نتفر  هک  یتروـص  رد  مه  ریجا  و  دوـش ،  یمن  يرب  تیم  همذ  دـشاب  هدرک  جـح  هار 
تـسا هار  مهـس  هک  رادقم  نآ  هراجالا  لام  زا  دشاب  هدش  رکذ  تیئزج  هجو  رب  رگا  و  دوش ،  یمن  قحتـسم  ار  یترجا  چیه  دشاب  هدـش  رکذ 
شدوخ وا  هک  دـشاب  هدـش  دـیق  هلماعم  رد  ینیعم و  لاس  رد  یـصخش و  يارب  دـنک  ریجا  ار  دوخ  یـسک  رگا  هلءاسم 9 - دوش .  یم  طـقاس 

رگا تسا و  لطاب  مود  هراجا  دروایب  یجح  شدوخ  ترـشابم  هب  لاس  نامه  رد  هک  دوشب  رگید  یـصخش  ریجا  هاگنآ  دـشاب و  لمع  رـشابم 
دروایب و شدوخ  ار  یکی  دناوت  یم   ) تسا حیحـص  هلماعم  ود  ره  دشاب  هدشن  رکذ  ترـشابم  دیق  ود  نآ  زا  یکی  رد  ای  هلماعم و  ود  نیا  رد 
ای و  دشاب ،  عیسو  شتقو  ودنآ  زا  یکی  ای  دشابن و  نیعم  یلاسب  دیقم  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دهدب ) رگید  صخـش  هب  ار  يرگید 

هتـسب هظحل  کی  رد  هراجا  ود  ره  رگا  و  دشابن ،  لیجعت  هب  فرـصنم  قالطا  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دشاب  قلطم  ودـنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هکنیا 
هکنیا رب  دنک  ریجا  ار  دوخ  رگا  هلءاسم 10 -  تسا .  لطاب  هلماعم  ود  ره  دشاب  ریجا  ترشابم  هب  دحاو و  نامز  هب  دیقم  ود  ره  دشاب و  هدش 

رجءاتـسم هک  تسین  دیعب  دزادنیب ،  ریخءات  رگا  و  تسین ،  زئاج  رجءاتـسم  تیاضر  اب  زج  نآ  ریخءات  میدـقت و  دروایب  جـح  نیعم  یلاس  رد 
رطاخب ریخءات  هکنیا  هچ  لاح  دنک  هبلاطم  ار  لثملا  ةرجا  دنکن و  خـسف  هکنآ  ای  هدـش و  نیعم  هک  یترجا  هبلاطم  خـسف و  نیب  دـشاب ،  ریخم 

رب رگا  اما  و  دشاب ،  هدش  دیق  هلماعم  رد  دییقت  هجو  رب  نیعم  لاس  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  رذـع ،  نودـب  ای  دـشاب و  هدوب  يرذـع 
درکن خسف  رگا  دریگ و  یم  سپ  نیعم  ترجا  درک  خسف  رگاو  دنک  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یم  اهنت  رجءاتـسم  دشاب  هدش  دـیق  تیطرـش  هجو 

جح رجءاتـسم  خسف  زا  لبق  رگا  دوش و  قحتـسم  ار  هدش  نیعم  ترجا  نامه  دروایب و  رگید  لاس  رد  ار  وا  هلماعم  دروم  جح  دناوت  یم  ریجا 
ار وت  دیوگب  ینعی   ، ) دـشاب دـییقت  هجو  رب  هراجا  دـقع  رد  نیعم  لاس  رکذ  هک  یتروص  رد  دروایب  هدـش  نیعم  هک  یلاس  زا  دـعب  لاس  رد  ار 
هب دـنک  یم  عوجر  درک  خـسف  رگا  دراد  خـسف  رایخ  رجءاتـسم  درواین  رگا  هدوب  يروایب )  لاسما  هکنیا  هب  طورـشم  مدومن  جـح  يارب  ریجا 

یلاسرد جح  يارب  دـش  ریجا  رگاو  دریگب ،  ار  هدـش  نیعم  ترجا  دروایب و  رگید  لاس  رد  ارنآ  هک  تسا  ریجارب  هنرگو  هدـش  نیعم  تءارج 
رد دوشیم و  يرب  هنع  بونم  همذ  هک  دنچره  تسین  ترجا  قحتـسم  دییقت  تروص  رد  داد  ماجنا  دعب  لاس  رد  تخادـنا و  ریخءات  رگا  نیعم 

لثملا ترجا  قحتـسم  ریجا  تروص  نیا  رد  هک  دنک  خـسف  ار  هراجا  رجءاسم  هکنیا  رگم  تسه  هدـش  نیعم  ترجا  قحتـسم  طرـش  تروص 
ندز مه  هب  قح  رجءاتـسم  ایآ  هکنیا  رد  دوش و  یمن  لطاب  هراجا  دـقع  لامها  اب  میتسناد  بجاو  ار  تیروف  درکن و  ناـمز  دـیق  رگا  تسا و 

زا زجاع  رامیب و  ینعی   ) روصحم ایو  جح )  هب  نتفر  زا  عونمم  ینعی   ) دودـصم ریجا  رگا  هلءاسم 11 -  تسا .  لیصفت  هن ؟  ای  دراد  ار  هراجا 
 ( تسا یکی  ود  ره  مکح   ) دوش روصحم  ای  دودصم  دورب و  جح  هب  شدوخ  يارب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک  مکح  شمکح  دوش  رفس )

رطاخب رجءاتـسم  دـشاب  هدـش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  لاسما  دـیق  هک  یتروص  رد  و  دـنام ،  یم  یقاب  بئان  همذ  هب  تباین  جـح  هراجا  رگا  و 
ریجا رگا  و  دوش ،  یمن  غراف  هنع  بونم  همذ  دشاب  مرح  لوخد  مارحا و  زا  دـعب  رـصح  دـص و  هچ  رگا  دراد و  خـسف  قح  هدـش  هک  یفلخت 
بجاو وا  لوق  نتفریذپ  دـشاب  دـمآ  دـقع  نمـضرد  نامز  دـیق  هک  یتروص  رد  مروآ  یم  هدـنیآ  لاس  ار  هراجا  دروم  جـح  هک  دوش  نماض 

هک دریگ  یم  رارق  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  هک  تسا  يرادـقم  نآ  قحتـسم  هررقم  ترجا  زا  روصحم  اـی  دودـصم و  بئاـن  تسین و 
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هک دشاب  هدش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  هکنآ  رگم  تسا  ریجا  هدـهعب  ینابرق  مارحا و  هماج  ود  هیهت  هلءاسم 12 -  تشذگ .  هلءاسم  لیـصفت 
هلءاسم 13 تسوا .  دوخ  هدهعب  هرافک  نآ  تسا  هرافک  بجوم  هک  دشاب  هدش  بکترم  یفالخ  ریجا  رگا  نینچمه  و  دهدب ،  ارنآ  رجءاتسم 
( دشاب هتشادن  هدنیآ  ياهلاس  ای  لاسما  هب  مه  یفارصنا  دشاب و  هدشن  رکذ  نآ  رد  نامز  دیق  ینعی   ) دشاب قلطم  هراجا  دقع  هک  یتروصرد  - 

لاح یـضرف  نینچ  رد  سپ  تیروف  يانعم  هب  هن  تسا  راد ) تدم   ) لیجءات لباقم  رد  لولح  لیجعت  زا  روظنم  هتبلا  دراد ،  ار  لیجعت  ءاضتقا 
رگا و  روایب ) ار  یتباین  جح  لاسما  نیمه  دهاوخب  ریجا  زا  دراد  قح  ینعی   ) دراد هبلاطم  قح  رجءاتـسم  هجیتن  رد  تسا و  عیب  لاح  هراجا  نیا 

دروایب و ریجا  دوخ  هک  یتباین  جـح  هک  دراد  ءاضتقا  هراجا  دـقع  قـالطا  هکناـنچمه  دـنک ،  ترداـبم  تسا  بجاو  ریجا  رب  درک  هبلاـطم  وا 
مامتا زا  هاتوک  دشابن و  یفاک  هدش  نیعم  هک  یترجا  رگا  هلءاسم 14 -  دهد .  هزاجا  رجءاتـسم  هکنآ  رگم  دنک  لوحم  يرگیدب  ارنآ  دناوتن 
ریجا هلءاسم 15 -  دنک .  دادرتسا  ار  يدایز  درادن  قح  دیایب  دایز  رگا  هکنانچمه  دـنک  ناربج  ارنآ  تسین  بجاو  رجءاتـسم  رب  دـشاب  لمع 

دقع نمـض  رد  ریجا  هکنآ  رگم  لمع  ماجنا  زا  دـعب  رگم  تسین  بجاو  يوب  نآ  میلـست  نکل  دوش  یم  ترجا  کـلام  هراـجا  دـقع  زا  سپ 
هک نآ  لاثما  لاح و  دـهاش  ای  تاملک  فارـصنا  لیبق  زا  يا  هنیرق  ای  دـنهدب و  وا  هب  لـمع  زا  لـبق  ار  ترجا  هک  دـشاب  هدرک  طرـش  هراـجا 

دشاب نیع  ترجا  رگا  و  نید ،  ای  دشاب  نیع  ترجا  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  بوجو  مدع  نیا  ردو  دشاب ،  راک  رد  هتشاد  لیجعت  رب  تلالد 
هب ار  لمع  ریجا  هکنآ  زا  لبق  تسین  زئاج  لیکو  یـصو و  يارب  تسا و  ریجا  هب  قلعتم  نآ  دـمآرد  تسا  دـمآرد  اـی  ومن و  ياراد  هک  ینیع 

لطاب ارنآ  ای  درواین و  اجب  ار  لمع  ریجا  دننک و  نینچ  رگا  لکوم و  هدننک و  تیـصو  نذا  هب  رگم  دنک  يو  میلـست  ار  ترجا  دـناسرب  ماجنا 
هب دناوت  یمن  رگید  دـنکن  طرـش  رگا  هک  یتروص  رد  یـصو  یلو  دروایب  لوا  لاس  نامه  يارب  و  دوب ،  دـنهاوخ  نماض  ود  ره  دـهد  ماجنا 
جح هب  نتفر  لاس  نامهرد  درک و  میلـست  ریجا  هب  ار  هراجالا  لام  رگا  ضرف  نیا  رد  و  دنکب ،  ار  طرـش  نیا  تسا  زئاج  دنک  لمع  تیـصو 

خـسف رگا  دنک و  خسف  ار  هراجا  دراد  قح  يا  هدنریگ  بئان  رهای  یـصو  دورب  جح  تسناوتن  ریجا  رگا  و  تسین ،  نماض  یـصو  دش  رذـعتم 
ریجا هب  نآ  زا  یتمـسق  ای  هراجا و  همه  نتخادرپ  رگا  و  دوش ،  یم  خسف  دوخب  دوخ  هراجا  دـقع  هک  تسا  نیا  رهاظ  درذـگب  تقو  ات  دـنکن 
هبلاطم قح  ریجا  دهدب ،  لمع  ماجنا  زا  دعب  ار  ترجا  هک  دشاب  هدرکن  طرـش  هدنریگ  بئان  دشاب و  فراعتم  جح  هب  شندـش  جراخ  زا  لبق 
هلءاسم دنتـسین .  نماض  دهدب و  ار  رادقم  نیا  دناوت  یم  دشاب  یـصو  ای  لیکو و  هدنریگ  بئان  رگا  روطنیمه  و  دراد ،  ارنآ  فراعتم  رادقم 

وا دوخ  رب  جـح  رگا  تسا و  گنت  نآ  ندـناسر  مامتا  هب  يارب  شتقو  هک  دـنریگب  ریجا  عتمت  جـح  تباین  يارب  ار  یـسک  تسین  زئاج   - 16
دوش یـسک  بئان  دناوت  یمن  یـسک  نینچ  دهد  لودـع  دارفا  جـح  هب  عتمت  زا  ار  دوخ  تین  هک  دوب  نیا  لاح  نیا  رد  شا  هفیظو  دوب  بجاو 

طاـیتحا دـنک و  لودـع  تسا  بجاو  هک  تسا  نیا  يوقا  دوش  گـنت  عـتمت  يارب  تقو  هک  داـتفا  قاـفتا  نینچ  نکل  درواـیب  عـتمت  جـح  هک 
داد ماجنا  ار  بحتـسم  بجاو و  جـح  تیم  ضوعب  اعربت  تسا  زئاج  هلءاسم 17 -  تسین .  هنع  بونم  زا  يزجم  جـح  نیا  میئوگب  هکتـسنآ 
جح هک  دـنچره  تسا  زئاـج  تیم  زا  عربـت  ناونعب  یبحتـسم  جـح  ندروآ  هکلب  هن )  اـی  دـشاب  هداد  ماـجنا  ار  دوـخ  بجاو  تیم  هکنیا  هچ  )
جح وا  زا  تباین  هب  ات  دنریگب  ریجا  تیم  يارب  تسا  زئاج  نینچمه  دنـشاب و  هتفرگن  مه  بئان  شبجاو  جح  ياربو  دشاب  وا  هدـهع  رب  بجاو 

رد اما  هتـشذگ و  قباس  رد  شمکح  هدنز  يارب  بجاو  جح  رد  تباین  دشاب ،  هدنام  بجاو  جح  تیم  هدهع  رب  هک  دنچره  دروایب  یبحتـسم 
دشاب و هتشاد  ندرگ  هب  بجاو  جح  هدنز  صخـش  هک  دنچره  نآ  يارب  نتفرگ  ریجا  مه  تسا و  زئاج  نآ  یعربت  تباین  مه  یبحتـسم  جح 

جح هکیـسک  زا  تباین  هب  یبحتـسم  جـح  يارب  راجیتسا  زاوج  نیاربانب  تسا ،  زئاج  زین  نآ  زا  نکمت  اـب  هکلب  درواـیب  ارنآ  دـناوت  یمن  ـالعف 
زا عربـت  تحـص  يوقا  هکناـنچمه  تسین  توق  زا  یلاـخ  دـشاب  هتـشادن  يدـمعت  نآ  ندروآ  رد  هدرواـین و  زوـنه  دراد و  ندرگ  هب  بجاو 

رگم دروایب  بجاو  جح  نانآ  زا  تباین  هب  هکنیا  رد  دوش  رفن  دنچ  ای  ود  بئان  لاسکی  يارب  رفن  کی  هک  تسین  زئاج  هلءاسم 18 -  تسوا . 
جح کـی  ماـجنارد  کـی  ره  هک  دنـشاب  هدرک  رذـن  هکنیا  لـثم  دـشاب  تکرـش  وحن  هب  رفن  دـنچ  اـی  ود و  نآ  رب  نآ  بوجو  هکیتروص  رد 

 . دنک هیده  رفن  دـنچ  هب  ارنآ  باوث  دروایب و  اجب  جـح  تسا  زئاج  هکنانچمه  تسا  زئاج  یبحتـسم  جـح  رد  اماو  دوش ،  کیرـش  يرگیداب 
هچ دنروآ  اجب  جح  لاسکی  رد  رفن  کی  زا  تباین  هب  رفن  دنچ  تسا  زئاج  یعربت  هچ  ترجا و  نتفرگ  اب  هچ  یبحتسم  جح  رد  هلءاسم 19 - 
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جح ود  ای  يرذن و  جح  مالـسالا و  ۀجح  الثم  فلتخم  جح  عون  ود  هکنیا  لثم  تسا  زئاج  زین  بجاو  جح  رد  هکلب  هدنز ،  هچ  دشاب و  هدرم 
روذعم جح  هب  شدوخ  نتفر  زا  هکیا  هدنز  يارب  يرذن  جح  رد  ندش  بئان  اما  و  دشاب ،  هدمآ  وا  هدهعب  يرذن  جـح  ود  دـننام  عون  کی  زا 

ار بجاو  جح  یکی  هکیتروص  رد  رفنکی  يارب  رفن  دنچ  تباین  تسا  زئاج  نینچمه  تسا و  لاکشا  لحم  میتفگ  زین  البق  هک  روطنامه  تسا 
جح کی  وا  يارب  ود  ره  هک  دـننک  راجیتسا  رفن  کی  يارب  ار  ریجا  ود  لاسکی  رد  تسا  زئاـج  هکلب  ار  وا  یبحتـسم  جـح  يرگید  درواـیب و 

زا رتولج  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـنچره  دـننک  بوـجو  تین  ود  نآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  حیحـص  سپ  دـنروایب  مالـسالا  ۀـجح  ـالثم  بجاو 
 . دننک مامت  مه  اب  ود  ره  هدومن  ار  نراقت  تیاعر  دیاب  لمع  ندرک  مامت  رد  نکل  دشاب  هدش  جح  لمع  لوغشم  يرگید 

جح هب  تیصو  رد  راتفگ 

یم هداد  شا  هدنام  ياج  هب  لام  لصا  زا  نآ  هنیزه  دـشاب  بجاو  جـح  هکیتروص  رد  دـشاب  هدرک  جـح  هب  تیـصو  یـسک  رگا  هلءاسم 1 - 
ار هیقب  دمآ  مک  رگا  دنرادیمرب و  ثلث  زا  تروصنیا  رد  هک  دنرادرب  وا  لام  ثلث  زا  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  حیرصت  شدوخ  هکنآ  رگم  دوش . 

يداسفا جح  ای  يرذن و  جح  ای  دشاب  مالسالا  ۀجح  وا  بجاو  جح  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  لام  لصا  زا  نتـشادرب  رد  و  دنرادیمرب ،  لصا  زا 
تیـصو دروم  جـح  رگا  اما  و  دـننک ) راـجیتسا  شیارب  هک  هدرک  تیـصو  هداد و  ماـجنا  دـساف  روطب  ار  جـح  تیـصو  بحاـص  دوخ  ینعی  )

یم هتشادرب  ثلث  زا  شا  هنیزه  دشاب  یبحتسم  تیصو  هک  یجح  دشابن  مولعم  هاگره  دوش و  یم  هتشادرب  ثلث  زا  شا  هنیزه  دشاب  یبحتسم 
هب تیـصو  ترابع  ای  دشاب و  راک  رد  يا  هنیرق  رگا  یبابحتـسا  ای  تسا  یبجاو  دـشاب  هدرک  تیـصو  هک  یجح  دـشابن  مولعم  هاگره  دوش و 
وا رب  جح  هک  دننادب  هکنآ  رگم  دوش  یم  هتـشادرب  ثلث  زا  نآ  هنیزه  هنرگو  دوش  یم  لمع  نآ  قبط  دـشاب  هتـشاد  فارـصنا  ودـنآ  زا  یکی 
هب لـمع  رد  هلءاسم 2 -  دـنرادیمرب .  لام  لـصا  زا  تروصنیا  رد  هک  هن  اـی  هداد  ماـجنا  ارنآ  شدوخ  هکنیا  رد  دـننک  کـش  هدوب و  بجاو 
جح يارب  بئان  راجیتسا  هنیزه  تسه  هکیزیچ  اـهتنم  بحتـسم ،  هچ  بجاو و  جـح  رد  هچ  دوش  ماـجنا  یتاـقیم  جـح  تسا  یفاـک  تیـصو 

دـشاب هدرک  دـیق  ینعی   ) دـشاب هدرک  تیـصو  يدـلب  جـح  هب  رگا  و  دوش ،  یم  هتـشادرب  ثلث  زا  بحتـسم  جـح  يارب  لام و  لصا  زا  بجاو 
دوش یم  باسح  ثلث  زا  یتاقیم  جح  رب  دئاز  جراخم  بجاو  جح  رد  دورب ) جح  يوس  هب  يو  تنوکس  لحم  زا  هک  دننک  ریجا  ار  یـصخش 
مزال یصو  رب  دشاب  هدرکن  نیعم  ار  ترجا  هدننک  تیـصو  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  باسح  ثلث  زا  شجراخم  همه  یبحتـسم  جح  رد  و 
نیعم یترجا  ینعی   ) دنک تعانق  لثملا  ترجا  هب  هک  نانآ  نیب  رد  رـصاق  يدارفا  ای  يدرف  دوجو  ای  هثرو و  ندوبن  یـضار  تروص  رد  تسا 

دوش تفای  یسک  رگا  دهدب و  تساوخ  هک  یترجا  ره  شدوخ  ثرالا  مهس  زا  دناوت  یم  رـصاق  ریغ  هلب  رتشیب ) هن  دشاب  زور  هلداع  هک  دنک 
طایتحاربانبو دنک  ریجا  ار  سک  نآ  هثرو  نیب  رد  يرصاق  دوجو  تروص  رد  تسا  بجاو  یـصو  رب  دریگب  لثملا  ةرجا  زا  رتمک  یترجا  هک 

دوجو هکلب  دـنک  صحف  یـسک  نینچ  دوجو  زا  ناـنآ )  نیبرد  يرـصاق  دوجو  اـی  هثرو  ندوبن  یـضار  تروص  رد   ) تسا بجاو  یـصو  رب 
 ، دبای یم  تسد  یـسک  نینچ  هب  دنک  صحف  رگا  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  هنظم  یـصو  هکیدروم  رد  اصوصخم  تسین  توق  زا  یلاخ  صحف 

دهد ماجنا  اعربت  ار  تیـصو  بحاص  جح  هک  دوش  ادیپ  یـصخش  رگاو  دشابن  بجاو  فراعتم )  دح  زا  رتدایز  ینعی   ) غیلب صحف  ارهاظ  هلب 
ار تیم  جح  بلطواد  درف  نآ  رگا  هکلب  دیامن  تردابم  ریجا  نتفرگ  رد  تسین  بجاو  هک  انعم  نیا  هب  دنک  افتکا  نامه  هب  یصو  تسا  زئاج 

ارهاظ دوشن  تفای  دـشاب  لثملا  ترجا  هب  یـضار  هک  یـسک  رگا  و  دریگب ،  ریجا  تسا ،  بجاو  هنرگو  تسا  یفاک  هک  داد  ماـجنا  حـیحص 
دزادـنیب ریخءات  دـعب  لاس  ات  ار  راجیتسا  تسین  زئاج  تسا و  بجاو  لثملا  ةرجا  زا  شیب  نداد  دـشاب ) تیم  رب  بجاو  جـح  هک  یتروصرد  )

جح هک  مه  یتروص  رد  دـشاب ،  یـضار  نآ  زا  رتمکاـی  لـثملا و  ترجا  هب  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  دـعب  لاـس  دـنادب  هکیتروص  رد  یتح 
یلام تیـصو  بحاص  رگاو  دراد  ار  مکح  نیمه  رتدوز ) هچ  ره  دشاب  هتفگ  ینعی   ) دشاب هدرک  تردابم  هب  تیـصو  نکلو  دـشاب  یبحتـسم 
نییعت رادقم  هک  یطرـش  هب  دوش  یم  هتـشادرب  شلام  لصا  زا  بجاو  جح  رد  دوش و  یم  نیعتم  رادقم  نامه  دشاب  هدرک  نیعم  جح  ياربار 

لام ثلث  زا  هدش  نیعم  رادقم  نآ  همه  یبحتـسم  جح  رد  دوش و  یم  باسح  ثلث  زا  دئاز  رادقم  هنرگو  دشابن  رتشیب  لثملا  ترجا  زا  هدـش 
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ای هثرو و  تیاـضر  مدـع  تروـص  رد   ) تسا بجاو  نتفرگ  ریجا  رد  هلءاسم 4 -  تسه .  یلیـصفت  یبحتـسم  جح  رد  دوش و  یم  هتـشادرب 
ریبک دارفا  رب  طایتحاربانب  دریگ و  یم  يرتمک  ترجا  يرگید  سک  ره  زا  هک  دوش  اـفتکا  سک  راـجیتسا  هب  ناـنآ )  نیب  رد  يرـصاق  دوجو 

تیصو رد  رگا  هلءاسم 5 -  دشاب .  هتشاد  بسانت  تیم  لاح  اب  تفارش  رظن  زا  هک  دنریگب  ریجا  تیم  جح  يارب  ار  یـسک  تسا  بجاو  هثرو 
دنچ رابکی و  زا  یمـسا  رگا  اما  و  دوش ،  یم  نیعتم  هدرک  تیـصو  هک  نامه  دننک  راجیتسا  شیارب  راب  دنچ  ای  راب و  کی  دشاب  هدرک  نیعم 

هک دشاب  هدرک  تیـصو  رگا  و  دنک ،  ددعت  رب  تلالد  هک  دـشاب  نیب  رد  يا  هنیرق  هک  نآ  رگم  دـنک  یم  تیافک  راب  کی  دـشاب  هدرواین  راب 
رد فرـص  نآ  همه  تسا  مزال  میئوگب  تسین  دیعب  دـشاب  هدرکن  مولعم  راب  دـنچ  رابکیو و  دـننک  فرـص  جـح  راجیتسا  رد  ار  وا  ثلث  همه 
هک دشاب  راک  رد  يا  هنیرق  هکنآ  رگم  دننک  راجیتسا  شیارب  رابود  تسا  یفاک  دننک  جح  شیارب  راب  دنچ  هک  دش  تیـصو  رگاو  دوشب  جح 

فرص دشاب  هدرک  نیعم  مه  ار  ریجا  دوش و  فرص  بجاو  جح  رد  هک  دشاب  هدرک  تیصو  ار  یلام  رگا  و  دنک ،  تلالد  رابود  زا  رتدایز  رب 
خرن  ) لثملا ةرجا  زا  شیب  هب  رگم  دریذپ  یمن  صخـش  نآ  رگا  لاح  دوش ،  یم  نیعتم  هدرک  نیعم  هک  يدرف  ترـشابم  هب  بجاو و  جح  رد 
دیاب دوش و  یم  لطاب  صخش )  نآ  دروم  رد   ) تیـصو هنرگو  دوش  یم  هتـشادرب  ثلث  زا  ناکما  تروص  رد  نآ  زا  دئاز  رادقم  زور ) هلداع 

هلئـسم نیا  رئاظن  رد  مکح  و  دوش ،  هتـشادرب  لصا  زا  دئاز  رادقم  نآ  هک  دنهد  هزاجا  هثرو  هکنآ  رگم  دننک  ریجا  لثملا  ترجا  اب  ار  وا  ریغ 
ریجا دیاب  هدش  نیعم  صخش  نامه  دوش  ریجا  وا  يارب  یبحتسم  جح  رد  نیعم  یـصخش  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  تیـصو  رگاو  تسا  نیمه  زین 

ترابع زا  هک  یتروص  رد  رگم  تسا  لطاب  تیـصو  ثلث  زا  شیب  هب  رگم  تفریذپن  وا  رگا  لاح  دوش ،  یم  جراخ  ثلث  زا  نآ  هنیزه  دوش و 
صخش نالف  هکنیا  رگید  یبابحتـسا و  جح  لصا  یکی  هتـساوخ  زیچ  ود  يو  هک  دوش  هدیمهف  ینعی   ) دوش هدافتـسا  بولطم  دادعت  تیـصو 

هنیزه و  دوش ،  جح  راجیتسا  رد  فرـص  نیعم  لاس  دنچ  رد  لام  ینیعمرادقم  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  رگا  هلءاسم 6 -  دـهد . ) ماجنا  ارنآ 
ای لاسکی و  جـح  فرـص  ار  لاس  ود  هنیزه  دـشابن  یفاک  اهلاس  نآ  زا  کیچیه  يارب  رادـقم  نآ  اقافتا  دـشاب و  هدرک  نیعم  مه  ار  لاـس  ره 
هک دمآ  دایز  يزیچ  لاس  دنچ  هنیزه  زا  رگا  دنیامن و  یم  لمع  قیرط  نیا  هب  نینچمه  و  دـنک ،  یم  لاسود  جـح  فرـص  ار  لاس  هس  هنیزه 

دشاب و يدلب  جح  هدرک  تیـصو  هک  یجح  رگا  دننک و  فرـصم  ریخ  ياههار  زا  یهار  رد  دـیاب  ار  نآ  دوبن  یفاو  یتاقیم  جـح  يارب  یتح 
تسا نیعتم  لوا  قش  دیامن  راجیتسا  یتاقیم  جح  لاس  ودای  دننک و  يدلب  جح  کی  فرص  ار  جح  لاس  ود  ترجا  هکنیا  نیب  دشاب  رئاد  رما 
لطاب تیـصو  هنرگو  تسا  هنیزه  رادقم  نیا  دیقب  جح  تیـصو  بحاص  روظنم  هک  دنـشاب  هدرواین  تسدـب  هک  تسا  یتقو  اهنیا  همه  هتبلا  ، 
هلءاسم دشاب .  هدوب  نیعم  یئاهلاس  هب  تیصو  هکنیا  ای  دشابن و  دعب  ياهلاس  رد  تیـصو  هب  لمع  ناکما  هب  يدیما  هک  یتروص  رد  دوش  یم 

یم هبلاطم  ریجا  هک  یترجا  دشاب و  بجاو  جح  هک  یتروص  رد  دشاب  هدرک  نیعم  لام  يرادقم  رد  ار  جح  ترجا  هدرک و  تیصو  رگا   - 7
زا هک  دنهد  هزاجا  هثرو  تسین و  یفاک  رگا  ایو  دشاب  هدایز  نآ  هب  یفاک  لاوما  ثلث  تسا  دئاز  رگا  ایو  دـشابن  لثملا  ترجا  رب  دـئاز  دـنک 

هدرک نیعم  هک  یترجا  اب  تیـصو  تروصنیا  ریغ  ردو  دـننک ،  لمع  تیـصو  هب  ترجا  نامه  اـب  هک  تسا  نیعتم  دوش  هتـشادرب  لاـم  لـصا 
رگم دـشاب  نآ  هب  یفاو  ثلث  هک  دـننک  یم  راجیتسا  یجح  دـشابن  یفاو  رگا  دراد و  ار  مکح  نیمه  دـشاب  نآ  هب  یفاو  ثلث  هک  تسا  لطاب 

زا یتح  جح  هب  یفاو  ثلث  رگا  و  مهاوخ )  یمن  ار  دـشاب  نیا  زا  شترجا  هک  یجح  دـشاب  هدـنامهف  ینعی   ) دـشاب دـییقت  هجو  رب  نیعت  هکنآ 
لطاب تیـصو  دشاب  دییقت  هجو  رب  تیـصو  رد  غلبم  نیعتای  دوش و  هتـشادرب  لام  لصا  زا  نآ  دوبمک  هک  دنهدن  هزاجا  هثرو  دشابن و  تاقیم 

زا یتح  ار  یتباین  جح  غلبم  نآ  هب  دشابن  رـضاح  يدحا  هک  دنک  نیعم  یبحتـسم  جـح  يارب  ار  یترجا  تیـصو  رد  رگا  هلءاسم 8 -  تسا . 
فرصم تاریخ  رد  هدش  نییعت  غلبم  تسا و  لطاب  تیصو  دشابن  دنک  تباین  غلبم  نآ  اب  هک  یسک  ندش  ادیپ  هب  دیما  هچنانچ  دروایب  تاقیم 

 ، ددرگ یمرب  هثرو  هب  روبزم  غلبم  تروصنیا  رد  هک  هدوب  لاـسما  صوصخم  تیم  روظنم  هک  دوش  هدـیمهف  تیـصو  زا  هکنآ  رگم  دوش  یم 
جح هنیزه  یناهگان  ادعب  هدوب  یفاو  غلبم  تیـصو  ماگنه  ینعی   ) دشاب یـضراع  غلبم  نیا  اب  جح  ناکما  مدع  تروص  ره  رد  هکنیا  هچ  لاح 

وا يارب  هک  دنک  تیـصو  رگا  هلءاسم 9 - هن .  ای  دـشاب  ثلث  هب  تیـصو  فراصم  ءزج  تیـصو  نیا  هکنیا  هچ  یـضراع و  ریغ  ای  هتفر )  الاب 
ثلث زا  نآ  هنیزه  دـیاب  تسا و  حیحـص  دـننک  راجیتسا  ار  صاخ ،  بکرم  هلیـسو  هب  هراوس  اـی  هنهرب و  ياـپاب  اـی  و  هداـیپ ،  ياـپ  اـب  یجح 
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ربارب رد  هک  يا  هنیزه  رادقم  نینچمه  تاقیم و  زا  جح  ترجا  رب  دئاز  دشاب  یبجاو  جـح  رگا  و  دـشاب ،  یبحتـسم  جـح  رگا  دوش  هتـشادرب 
اب ای  هدایپ و  هک  هدرک  رذـن  یجح  رگا  و  ددرگ ،  یم  جراخ  ثلث  زا  دوش  یم  هتخادرپ  فراعتم  جـح  رب  دـئاز  صاخ  بکرم  ای  يور  هداـیپ 

هدرکن هچ  دشاب و  هدرک  تیـصو  هچ  دوش  یم  هتـشادرب  لام  لصا  زا  نآ  هنیزه  دورب  ایند  زا  هدادـن  ماجنا  دـهد و  ماجنا  رگید  یتیـصوصخ 
هک تسا  نیارهاظ  دورب ) جح  هب  تیـصوصخ  نالف  اب  ای  هدایپ و  شدوخ  هک  هدرک  رذن  ینعی   ) هدوب ترـشابم  هب  دیقم  شرذن  رگا  و  دشاب ، 

شنایب هک   ) هدوب بولطم  ددـعت ،  باب  زا  شترـشابم  دـیق  هک  دنـشاب  دروآ  تسدـب  هکنآ  رگم  دـنریگب  ریجا  شیارب  دـشابن  بجاو  هثرو  رب 
قیدـصت ار  وا  تسا  مزال  هثرو  رب  هدوب  بجاو  جـح  ود  ره  هک  دـیوگب  دـنک و  تیـصو  رتشیب  ای  جـح  ود  هب  رگا  هلءاسم 10 -  تشذـگ . ) 

شتوم ضرم  لاح  رد  جـح  ود  ره  ندوب  بجاو  هب  تیم  رارقا  هکنآ  رگم  دـنرادرب ،  هکرت  لصا  زا  ار  يراجیتسا  جـح  ود  نآ  هنیزه  هدومن 
 . دوش یم  هتـشادرب  ثلث  زا  هدربمان  جراخم  تروص  نیا  رد  هک  دنادب  دوخ ) اب  ینمـشد  يزرو و  ضرغ  هب   ) مهتم ار  وا  هثرو  دـشاب و  هدوب 

همه تسین  زئاج  هن  ای  تسه  لام  ثلث  هب  دودحم  تیـصو  هک  دنادنو  دنک  یبحتـسم  جح  هب  تیـصو  ار  دوخ  لاوما  همه  رگا  هلءاسم 11 - 
لاوما هجیتـن  رد  و   ) تسا هثرو  تسد  رد  تسه  مدوخ  تسد  رد  هچنآ  ربارب  ود  هک  دـنک  اـعدا  رگا  اـما  دوش و  شتیـصو  فرـص  وا  لاوـما 

نآ هب  عومسم  تسا ،  عومسم  شیاعدا  دنهد  هزاجا  ار  وا  تیصو  هثرو  هکنآ  ای  و  تسا )  وا  لام  لک  موس  کی  شدوخ  تسد  رد  دوجوم 
نتفرگ لیوحت  زا  دعب  یصو  رگا  هلءاسم 12 -  دشاب .  ذـفان  قلطم  روطب  وا  هتفگ  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا  حرط  لباق  همکحم  رد  هک  ینعم 

جح هچنانچ  رگا  هن  ای  درک  راجیتسا  شندرم  زا  لبق  ار  تیم  جح  هکنیا  رد  دننک  کش  ناگدـنامزاب  دورب و  ایند  زا  هکرت  زا  راجیتسا  ترجا 
بحاص گرم  نیب  هک  مه  ییاج  ردو  دـننک  راجیتسا  شیارب  جـح  هکرت  هیقب  زا  تسا  هدوب  بجاو  جـح  دراد و  عسوم  تقو  هدـش  تیـصو 
یتروص رد  هکلب  تسا  نیمه  مکح  دشاب  هتشذگن  دشاب  هدش  عقاو  نآ  رد  راجیتسا  دشاب  نکمم  هک  ینامز  رادقم  یـصو  گرم  تیـصو و 

جح رگا  و  تسا ،  بجاو  راجیتسا  ارهاـظ  دـشاب  هدـش  هلـصاف  دـشاب  نکمم  نآ  رد  راـجیتسا  هک  مه  یتدـم  هدوب و  يروف  بجاو  جـح  هک 
تیـصو هب  لمع  يارب  هچنآ  هب  تبـسن  یـصو  هک  تسا  نآ  يوقا  دـننک و  یم  راجیتسا  يو  ثلث  هیقب  زا  ارنآ  هدوب  یبحتـسم  هدـش  تیـصو 

هکنآ رگم  دـنریگ  یم  سپ  شا  هثرو  زا  ارنآ  دـشاب  دوجوم  هدوب  هتفرگ  لیوحت  هک  ار  یلام  نآ  نیع  رگا  اما  تسین و  نماض  هتفرگ  لیوحت 
زئاج میئوگب  تسین  دیعب  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  هدرک  نینچ  وا  هثرو  ای  دشاب و  هدرک  تیکلم  هلماعم  لام  نآ  اب  شتایح  لاح  رد  یصو 
لام یـصو  رگا  هلءاـسم 13 -  تسا .  لاکـشا  لـحم  لو  تروص  رد  اـصوصخم  تروص و  ود  ره  رد  هلئـسم  هتبلا  دـنریگب  سپ  ارنآ  تسین 
تیم ثرا  هیقب  زا  تسا  بجاو  هثرو  رب  تسین و  نماض  دشاب  هدش  فلت  شظفح  رد  ریصقت  نودب  وا  تسد  رد  هتفرگ و  لیوحت  ار  هراجالا 

زا فلت  هکنیا  رد  دوش  کش  رگا  ددرگیمرب و  تیصو  هنیزه  لداعم  دشاب  هدش  میسقت  ثرا  رگاو  دننک  راجیتسا  ار  وا  جح  وا  ثلث  هیقب  ای  و 
رگا ای  دشاب و  هتـشاذگن  ياجب  دوخ  زا  يا  هکرت  چیه  دورب و  ایند  زا  لمع  ماجنا  زا  لبق  ریجا  رگاو  تسین  نماض  مه  زاب  هن  ای  هدوب  ریـصقت 

 - هلءاسم 14 دننک .  راجیتسا  ار  وا  جـح  وا  ثلث  هیقب  زا  ای  تیم و  ثرا  هیقب  زا  دـیاب  دـنریگب  سپ  شا  هثرو  زا  ارنآ  تسین  نکمم  هتـشاذگ 
تسا رضاح  رگا  ای  تسین و  هکم  رد  رضاح  شدوخ  هک  يا  هدنز  زا  نینچمه  دنهد و  ماجنا  یبابحتـسا  فاوط  تیم  زا  تباین  هب  تسا  زئاج 

کت کت  ندوب  بحتـسم  اهراک  ریاس  اما  درک و  فاوط  وا  زا  تباین  هب  دوش  یمن  رذـع  نتـشادن  روضح و  اب  اما  و  دـنک ،  فاوط  دـناوتیمن 
بحتـسم یتدابع  القتـسم  شدوخ  هک  تسین  مولعم  هورم  افـص و  نیب  یعـس  یتح  تسین  مولعم  ریغ  زا  تباین  زاوج  لالقتـسا و  روطب  اـهنآ 

یتناما یـسک  دزن  رگا  هلءاسم 15 -  دـیآ .  یمرب  نینچ  تایاور  یـضعب  زا  هک  دـنچره  داد  ماجنا  نارگید  زا  تباین  هب  دـشاب  زئاج  دـشاب و 
رگا هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  هنظم  ای  دنادنو و  هدوب  وا  ندرگ  هب  مالـسالا  ۀجح  هک  دناد  یم  نیما  هک  یلاح  رد  دورب  ایند  زا  شبحاص  دشاب و 

ماجنا یجح  شبحاص  زا  تباین  هب  لام  نآ  اب  هک  وا  رب  تسا  بجاو  دننک  یمن  راجیتسا  وا  يارب  جـح  وا  هثرو  دـهدب  هثرو  هب  ار  تناما  نآ 
عرـش مکاح  زا  دراد  ناکما  شیارب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دـنادرگربوا ،  هثرو  هب  دـیآ  دایز  لاـم  نآ  زا  يزیچ  رگا  دـهد 
نیما هک  تسین  نیا  هب  صوصخم  زین  دـشاب و  هتـشادن  يزیچ  هثرو  هک  تسین  یتروـص  نآ  صوـصخم  مکح  نیا  ارهاـظ  و  دریگب ،  هزاـجا 

تاکز و لثم  تابجاو  ریاس  ای  بجاو و  جح  ماسقا  زا  مالـسالا  ۀجح  زا  ریغ  ایآ  هکنیا  رد  دهد و  ماجنا  ار  لام  بحاص  یتباین  جح  شدوخ 
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عرش دروم  لام  نیع  الثم  دشابن  هعیدو  یتناما  لام  هک  یئاج  رد  لاکشا  نیمهو  تسه  لاکشا  هن ؟  ای  تسا  مالسالا  ۀجح  هب  قحلم  نآ  ریغ 
 ، دنکن لمع  دوخ  يارب  شدوخ  هداد  عاجرا  عرش  مکاح  هب  ار  هلئـسم  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دیآ ،  یم  دشاب  نآ  ریظن  هیراع و  ای  عاجرا و 

تابثا ار  هدربمان  بوجو  عرـش  مکاح  دزن  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ناکما  نیما  يارب  دشاب و  تیم  رب  جح  بوجو  رکنم  ثراو  هک  مه  یتروص 
دوخ ینعی  دراد  ار  مکح  نیمه  دـنک ،  رابجا  ار  وا  هلیـسو  هب  دـناوت  یم  نیما  دور و  یمن  راب  ریز  یلو  تسین  رکنم  هک  یتروص  زین  دـنک و 
يارب یتباین  لامعا  زا  تغارف  زا  دـعب  هکنیا  تسا  زئاـج  بیاـن  يارب  هلءاسم 16 -  دـنک .  لمع  مکاح  روتـسد  قبط  هکلب  دـنکن  لمع  هنارس 

هلءاسم 17 دروایب .  ریغ  زا  تباین  هب  ای  دوخ و  يارب  يا  هدرفم  هرمع  تسا  زئاج  نینچمه  دهد و  ماجنا  فاوط  ریغ  زا  تباین  هب  ای  شدوخ و 
راجیتسا شروظنم  هک  دوشن  هدافتـسا  لام  بحاـص  مـالک  رهاـظ  زا  رگا  دـنک  راـجیتسا  یجح  نآ  اـب  اـت  دـنا  هداد  یلاـم  وا  هب  هک  یـسک  - 

دنک فلخت  تسین  زئاج  دشاب  نیا  وا  مالک  رهاظ  رگا  اما  دورب و  جح  هب  لام  بحاص  يارب  دـناوت  یم  هدـنریگ  دوخ  تسا  لام  هدـنریگریغ 
هک تسا  نآ  طایتحا  هکلب  هدرکن ،  هدارا  ار  شمالک  رهاظ  لام  هدـنهد  هک  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  هکنآ  رگم  دورب ) جـح  هب  شدوخ  ینعی  )
 ، درادن نآ  هدنروآ  هب  يرظن  چیه  دوشب و  عقاو  یجح  هک  تسا  نیا  لام  هدنهد  روظنم  هک  دنک  ادیپ  ملع  هکنآ  رگم  دورن  جـح  هب  شدوخ 

تیلها صخـش  نآ  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  ملع  هکنآ  رگم  دنک  راجیتسا  ار  صخـش  نآ  دیاب  اهنت  دنک  نیعم  ار  یـصخش  لام  هدـنهد  رگا  و 
 . هدرب مان  راک  نیا  يارب  حلاص  دارفا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  ای  هدرک و  هابتشا  وا  نییعت  رد  لام  هدنهد  درادن و 

یبحتسم جح  رد  راتفگ 

جح تسا  نکمم  هک  یئاج  ات  تسا ،  بحتسم  درادن  ارنآ  ریغ  تعاطتسا و  غولب و  ینعی  جح  بوجو  طئارـش  هک  یـسک  يارب  هلءاسم 1 - 
هلاس همه  هکلب  دـنک  رارکت  ارنآ  تسا  بحتـسم  و  تسه ،  بابحتـسا  نیا  هدروآار  بجاو  جـح  هک  یـسک  يارب  نینچمه  و  دروآ ،  ياجب 

دـشاب و هتـشاد  ار  نتـشگرب  تین  هکم  زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه  تسا  بحتـسم  تسا و  هورکم  یلاوتم  لاس  جـنپ  رد  نآ  كرت  دروآ  ياـجب 
هدـنز هدرم و  زا  تباـین  هب  ترجا  نـتفرگ  نودـب  اـعربت و  یمدآ  هـک  تـسا  بحتـسم  هلءاـسم 2 -  تسا .  هورکم  نآ  هـب  نتـشگنرب  دـصق 

نیا هتبلا  دـنک  فاوـط  ناـنآ  فرط  زا  و  دروآ ،  ياـجب  جـح  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  زا  تباـین  هب  نینچمه  ناـنآ و  ریغ  نادـنواشیوخ و 
ناسنا تسا  بحتـسم  دروآ و  ياجب  جح  دناوت  یمن  تسا  رـضاح  رگا  ای  دـشابن و  رـضاح  هکم  رد  هنع  بونم  هک  تسا  یتقو  رد  ابابحتـسا 

تعاطتـسا هک  داد  ار  یـسک  جح  هنیزه  ةاکز  زا  تسا  زئاج  دشابن و  ای  دشاب و  عیطتـسم  يرگید  نآ  هکنیا  هچ  دتـسرفب  جـح  هب  ار  يرگید 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دنک  ضرق  ارنآ  هلحارو  داز  تسا  بحتـسم  درادـن  ار  جـح  هنیزه  هک  یـسک  يارب  هلءاسم 3 -  درادن .  ارنآ 

رتهب جح  ندروآ  دنک و  جرخ  دایز  جح  رفس  رد  تسا  بحتسم  هلءاسم 4 -  دزادرپب .  ار  ضرق  نآ  دناوت  یم  هکنیا  هبدشاب  هتشاد  نانیمطا 
هک يا  هزئاج  لیبق  زا  هبتـشم  لام  اب  یلو  تسین  زئاـج  مارح  لاـم  اـب  جـح  ندروآ  هلءاـسم 5 -  دـهد .  هقدـص  ار  نآ  هنیزه  هک  تسا  نآ  زا 
زا دعب  ار  جـح  باوث  کنیا  تسا  زئاج  هلءاسم 6 -  تسا .  زئاج  دشاب  هتـشادن  لام  نآ  تمرح  هب  یملع  وا  دهدب و  یـسک  هب  روج  ناطلس 
نآ یلام  هک  یـسک  يارب  هلءاسم 7 -  دنک .  تین  ار  ریغ  هب  ءادها  عورـشزا  لبق  دناوت  یم  هکنانچمه  دنک  ادـها  يرگید  هب  نآ  ندـش  مامت 

 . دروایب ارنآ  ریغ  فرط  زا  ندش  ریجا  وحن  هب  دنچ  ره  تسا  بحتسم  درادن  دورب  جح  نآ  اب  هک 

هرمع ماسقارد  راتفگ 

بحتسم هرمع  و  رذن ) نوچ  رگید  ببس  رطاخ  هب  هچ  عرـش و  لصا  هب  هچ  بجاو (  ةرمع  هب  دوش  یم  میـسقت  جح  دننام  هرمع  هلءاسم 1 - 
رد تسا  بجاو  دشاب  جح  رد  هربتعم  طئارش  ياراد  هک  یفلکم  ره  رب  دوشیم ،  مالسالا  ۀجح  اب  هک  تسا  نامه  عرش  لصا  هب  بجاو  هرمع 

تعاطتـسا هک  تسین  طرـش  نآ  ندش  بجاو  ردو  تسا  يروف  جـح  دـننام  هرمع  نیا  بوجو  دروآیاجب و  ار  هرمع  راب  کی  شرمع  ضرع 
هتشادن جح  يارب  تعاطتسا  هک  دنچره  دوش  بجاو  وا  رب  هرمع  هک  تسا  یفاک  ياهنت  هب  هرمع  رب  شتعاطتسا  هکلب  دشاب  هتشاد  زین  ار  جح 
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تسا بجاو  وا  رب  یئاهنت  هب  جح  دراد  ار  جح  ماجنا  تعاطتـسا  اهنت  یـسک  رگا  ینعی  دراد  ار  مکح  نیمه  زین  نآ  سکع  هکنانچمه  دشاب 
ارنآ تعاطتسا  یلو  تسا  عتمت  جح  شا  هفیظو  هک  یـسک  رب  ایآ  لاح  تسا ،  يزجم  هدرفم  هرمع  زا  عتمت  هرمع  هلءاسم 2 -  هرمع .  نودب 

رب نیاربانب  تسا و  يوقا  لوق  نیمه  تسین و  بجاو  دنا  هتفگ  روهشم  هن ؟  ای  تسا  بجاو  وا  رب  هرمع  دراد  ار  هرمع  تعاطتـسا  اهنت  درادن 
وا رب  هکم  رد  نوچ  دراد  ار  هدرفم  هرمع  ندروآ  تعاطتـسا  هکنیا  اـب  نآ  ماـجنا  زا  دـعب  دروآ  ياـجب  جـح  ریغ  يارب  هدـش  ریجا  هک  یـسک 

نکل درواـیب  ارنآ  تسین  بجاو  دراد  ار  هرمع  زا  نکمت  یلو  درادـن  جـح  زا  نکمت  یعناـم  رطاـخب  هک  یـسک  رب  نینچمه  تسین و  بـجاو 
دقع و نمض  رد  یطرش  ای  دهع و  ای  دنگوس و  ای  رذن و  رطاخب  هرمع  هک  دوش  یم  هاگ  هلءاسم 3 -  تسا .  نآ  ندروآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

بوجو قالطا  هک  تسا  نیا  قیقحت  ریخا  ضرف  ریغ  رد  هک  دنچ  ره  دوش ،  یم  بجاو  یلبق  جح  ندـش  دـساف  ای  ریغ و  يارب  ندـش  ریجا  ای 
هک يدراوم  زا  رگید  یکی  جح )  هن  تسا  بجاو  دنگوس  طرـش  دـهع و  رذـن و  هب  يافو  تقیقح  رد  نوچ   ) تسا هحماسم  یجح  نینچ  رب 

تـسا مارح  مارحا  نودب  هکم  هب  ندـش  لخاد  تقیقح  رد  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  هکم  ندـش  لخاد  رطاخب  هک  هرمع  دوش  یم  بجاو  هرمع 
ددرگرب دوش و  جراخ  هکم  زا  هزور  همه  دنک  باجیا  هک  دشاب  هتشاد  ینک )  هتوب  مزیه و  لیبق  زا   ) یلغـش هکنآ  یکی  دروم : دنچ  رد  رگم 

نوطبم و ضیرم و  هدش  ءانثتـسا  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی  دنا  هدش  ءانثتـسا  دـنوش  یم  جراخ  نآ  زا  رارکت و  مزلتـسم  وا  لغـش  رگا  اما  و 
دننام زین  هرمع  رد  تسا  بحتـسم  نآ  ندروآ  میتفگ  هک  يدروم  دنچ  زا  ریغ  و  دـنا ،  هدرک  رکذ  شدوخ  ياج  رد  هک  تسا  يرگید  دارفا 

رد دهاوخب  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنا و  هدرک  فالتخا  هرمع  ود  نیب  ربتعم  هلصاف  رد  دوش و  رارکت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  جح 
 . دروایب باوث  دیما  هب  ارنآ  دهد  ماجنا  لوا  هرمع  کی  زا  رتمک 

جح ماسقا  رد  راتفگ 

هفیظو دارفا  نارق و  جـح  و  دـشاب ،  رود  هکم  زا  شلزنم  هک  تسا  بجاو  یـسک  رب  عـتمت  جـح  دارفا  نارق و  عـتمت و  تسا :  مسق  هـس  جـح 
یـسک و  تسا ،  فرط  ره  زا  لیم  تشه  لهچ و  يوقا  ربانب  هکم  زا  يرود  دح  دشابن ) رود  هکم  زا  ینعی   ) دنـشاب رـضاح  هک  تسا  یناسک 

ای تسا و  دح  لخاد  شلزنم  هکنیا  رد  دنک  کش  یسک  رگا  تسا و  عتمت  شا  هفیظو  رهاظلا  یلعدراد  رارق  یلیم  تشه  لهچرس و  رد  هک 
هفیظو مه  دـهد و  ماجنا  ار  رود  هفیظو  مه   ) دـیامنب ار  طایتحا  تیاعر  درادـن  صحف  زا  نکمت  رگا  دـنک و  صحف  تسا  بجاو  نآ  جراخ 

دنک و رذن  ار  مسق  نیا  زا  کی  ره  دناوت  یم  صخـش  نآ  لاثما  يرذن و  جح  اماو  تسا  مالـسالا  ۀجح  هرابرد  دش  هتفگ  هچنآ  ار ) کیدزن 
رگا دروایب و  عتمت  دیاب  هدوب  عتمت  رگا  هدش  دساف  هک  تسا  یجح  عبات  يداسفا  جح  اما  دنک و  دای  دـنگوس  نآ  ءادا  رب  ای  هدومن و  دـهع  ای 

ای نآ و  جراخ  رد  یکی  تدح و  رد  لخاد  یکی  تسا  نطو  ود  ياراد  هک  یسک  هلءاسم 1 -  دروایب .  دارفا  ای  نارق  دیاب  هدوب  دارفا  ای  نارق 
دشاب هدرکن  تماقا  هکم  رد  لاسود  هک  یطرش  هب  نکل  دهد  ماجنا  ارنآ  هفیظو  دنک  یم  یگدنز  رتشیب  نطو  مادک  رد  دنیبب  دیابدح  رس  رد 
عتمت باختنا  رتهب  هک  دـنچره  تسا  هفیظو  ود  نیعم  ریخم  دراد  ار  لزنم  ود  ره  زا  جـح  تعاطتـسا  رگادـندوب  يواـسم  رظن  نیا  زا  رگا  و  ، 

دروایب ار  تعاطتسا  نطو  هفیظو  تسا  بجاو  درادن  تعاطتسا  رگید  لزنم  زا  دراد و  ار  شلزنم  ود  زا  یکی  زا  جح  تعاطتسا  رگا  تسا و 
دروایب ار  هکم  لها  بجاو  هک  تسا  نآ  طایتحا  هتـشگرب  سپـس  هتفر و  اهرهـش  زا  یـضعب  هب  هدوب و  هکم  لها  زا  هک  یـسک  هلءاسم 2 -  . 

دعب شا  هماقا  رگا  دوش ،  میقم  هکم  رهش  رد  رگا  تسین )  هکم  رد  شلزنم  هک  یـسک   ) یقافآ هلءاسم 3 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  نیا  هکلب 
نطوت دـصق  هب  شتماقا  هکنیا  هچ  تسا  یقاب  شا  هرابرد  عتمت  مکح  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هک  هدوب  عتمت  جـح  بوجو  تعاطتـسا و  زا 

زا دعب  وا  تعاطتـسا  هچنانچ   ) هدش عطیتسم  تماقا  زا  دعبو  هدوبن  عیطتـسم  رگا  اما  و  لاس ،  ود  زا  شیپ  هب  ولو  رواجم  دصقب  ای  دـشاب  هدوب 
هدوب ترواجم  دصقب  شتماقا  هک  یطرـش  هب  نکل  دروایب  ار  هکم  لها  بجاو  دیاب  دوش و  یم  بلقنم  شا  هفیظو  دشاب ) موس  لاس  هب  دورو 

تعاطتسا هب  تبسن  بالقنا  تروص  رد  تسا و  هدش  بلقنم  شا  هفیظو  هدرک  دصق  هک  نامز  نامه  زا  هدوب  نطوت  دصق  هب  رگا  اما  دشاب و 
هک تبـسن  نیا  هب  طورـشم  رگید  دنک  جح  هکم  زا  دناوتب  هک  تسا  یفاک  نیمه  شندش  عیطتـسم  رد  ینعی  دنک  یم  ادیپ  ار  یلک  مکح  زین 
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زا لبق  هچنانچ  دش  لصاح  شیارب  تعاطتـسا  لاس  ود  هتـشذگ  زا  لبق  هکم و  رد  تماقا  زا  دعب  رگا  دنک و  ادیپ  ار  نطو  زا  جح  تعاطتـسا 
موس لاس  ات  هک  دنچره  دروایب  عتمت  جح  دیاب  هک  هدش  عیطتسم  شنطو  رد  هک  دوش  یم  یـسک  لثم  ارهاظ  دنک  هفیظو  هب  تردابم  لاس  ود 
ادیپ ار  رهش  نآ  لها  مکح  دوش  رواجم  قافآ  ياهرهش  زا  يرهش  رد  دوش و  جراخ  هکم  زا  رگا  زا  یکم  اما  و  دنامب ،  هکم  رد  مه  رتشیب  ای 
دشاب هدش  عیطتـسم  و  دصق ) زا  دعب  و   ) دشاب هتـشاد  ار  اجنآ  رد  نطوت  دصق  هک  تقو  رگم  دوش  یمن  عتمت  جح  شا  هفیظو  ینعی  دنک  یمن 
بجاو وا  رب  جـح  رگا  دراد  تماقا  هکم  رد  هک  یـسک  هلءاسم 4 -  دوش .  یم  عتمت  شا  هفیظو  لوا  لاـس  ناـمه  زا  یتح  تروصنیا  رد  هک 

هکم زا  تسا  بجاو  دشاب ،  هدـش  عیطتـسم  هکم  رد  هفیظو  بالقنا  زا  لبق  ایو  هدوب  شنطو  رد  وا  يارب  تعاطتـسا  لوصح  هکنیا  لثم  دوش 
نیمزرـس صوصخم  تاقیم  هب  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا  هب  و  ددـنبب ،  مارحا  عتمت  هرمع  يارب  اجنآ  ردو  دورب  تاقیم  هب  دوش و  جراخ 

دورب و تاقیم  نیرتکیدزن  هب  هک  تسا  یفاک  درادـن  ناکما  شیارب  رگاو  تسین  توق  زا  یلاخ  نیا  هکلب  دوش ،  مرحم  اجنآ  زا  دورب و  دوخ 
تـسا شدوخ  نیمزرـس  تاقیم  هب  هطقن  نیرتکیدزن  هک  دوش  مرحم  یئاج  رد  دوش و  رود  هکم  زا  دناوت  یم  هک  ردق  ره  هک  تسنآ  طایتحا 

هک تسا  نامه  طایتحا  هب  رتکیدزن  ددـنب و  یم  مارحا  تسه  هک  یئاجنامه  رد  دورب  تاقیم  نیرتکیدزن  هب  هک  درادـن  ناکما  شیارب  رگا  و 
 . دوش رود  هکم  زا  دناوت  یم  ات 

عتمت جح  تیفیک  رد  یلامجا  يراتفگ 

تفه هدش ،  همظعم  هکم  لخاد  سپـس  ددنبب و  ار  جـح  يارب  عتمت  هرمع  مارحا  اهتاقیم  زا  یکی  رد  جـح  ياههام  رد  هک  تسنآ  عتمت  جـح 
تفه هورم  افص و  نیب  سپس  و  دناوخب ،  فاوط  زامن  تعکر  ود  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  کیدزن  دهد و  ماجنا  ار  هبعک  هناخ  فاوط  رود 

هک دنچره   ) دروآ ياجب  ار  ءاسن  فاوط  زامن  سپـس  ءاسن و  فاوط  رگید  تبون  تفه  اطایتحا  هاگنآ  دـنزب ) مدـق  ینعی   ) دـنک یعـس  تبون 
ار دوخ  نخان  ای  يوم و  زا  يزیچ  ینعی   ) دنک ریـصقت  رخآ  رد  و  تسین )  بجاو  عتمت  هرمع  رد  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  هک  تسا  نیا  يوقا 

عتمت هرمع  تیفیک  تروص و  تسا  نیا  دوش ،  یم  لالح  شیارب  دوب  هدـش  مارحا  وا  رب  مارحا  اب  هک  هچنآ  همه  ریـصقت  زا  دـعب  هک  دـنیچب )
هک دراد  تعـسو  ینامز  ات  مارحا  نیا  تقو  جح و  يارب  ددنب  یم  یمارحا  همظعم  هکم  رد  سپـس  و  تسا ،  عتمت  جـح  ءزج  ود  زا  یکی  هک 

دهد ماجنا  رهظ  زامن  زا  دعب  ۀجحلا  يذ  متـشه  ینعی  هیورت  زور  رد  ار  نآ  هک  تسنآ  رتهبو  دنک  كرد  ار  هفرع  رد  فوقو  دناوت  یم  دنادب 
رعـشم يوس  هب  سپـس  هدومن ،  فقوت  تافرع  رد  زورنآ  بورغ  ات  هفرع  زور  رهظ  زا  دـنک و  یم  تکرح  تافرع  يوس  هب  هکم  زا  سپـس  ، 

هب سپـس  دنک ،  یم  فقوت  اجنآ  رد  دیـشروخ  عولط  ات  نابرق  دـیع  زور  رجف  عولط  زا  دـعب  دـنام و  یم  رعـشم  رد  ار  بشو  دـنک  یم  چوک 
ای رتـش  سپـسو  دـنک  یمر  ار  هبقع  هرمج  لوا  هک  وحن  نیا  هب  دـهد ،  ماـجنا  اـجنآ  رد  ار  دـیع  زور  لاـمعا  اـت  دـنک  یم  چوـک  ینم  يوـس 
وا جح  رفـس  نیلوا  رگا  دشارت و  یم  ار  رـس  بجاو  طایتحاربانب  دشاب  وا  لوا  جـح  هک  یتروص  رد  هاگنآ  و  دـنک ،  یم  ینابرق  ار  دنفـسوگ 

هاتوک ار  نخان  ای  رـس و  يوم  اهنت  تسا  نز  رگا  و  نخان )  ای  وم  زا  يرادقم  ندرک  هاتوک   ) ریـصقت رـس و  ندیـشارت  نیب  تسا  ریخم  دشابن 
هتبلا دوش ،  یم  لالحوا  رب  رطع  نز و  زا  ریغ  تامرحم  همه  دیآ و  یمرد  مارحا  زا  صخـش  نخان  ای  وم و  ندرک  هاتوک  زا  دعب  و  دنک ،  یم 
مارح وا  رب  مارحا  ثیح  زا  ندرک  راکـش  هک  تسا  نآ  يوقا  هک  دـنچ  ره  دزیهرپب و  زین  ندرک  راکـش  زا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن 

هدومن جح  فاوط  دیآ و  یم  هکم  هب  زور  نامه  رد  تساوخ  رگا  ریـصقت  ای  قلح و  زا  دـعب  تسا  مارح  طقف  تمرح  ثیح  زا  هکلب  تسین ، 
رگید طوش  تفهاددـجم  دوش و  یم  لـالح  وا  رب  شوخ  يوـب  دـنک و  یم  هورم  افـص و  نیب  یعـس  دـناوخ و  یم  فاوـط  زاـمن  تعکر  ود 
ینعی قیوشت  بش  هس  هتـشگرب  ینم  هب  سپـس  و  ددرگ ،  یم  لالح  وا  رب  زین  نز  دـناوخ  یم  ار  فاوط  زامن  تعکر  ود  ءاسن  فاوط  ناونعب 

هلءاسم روص  زا  یضعب  صوصخم  مهدزیـس  بش  هتوتیب  هتبلا  دنک ،  یم  هتوتیب  ینم  رد  ار  هجحلا  يذ  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای و  بش 
دور و یمن  هکم  هب  دیع  زور  تساوخ  رگا  دنک و  یم  یمر  ار  نوتس  هس  ره  هزور  همه  قیرشت  مایا  رد  و  دیآ ،  یم  نآ  حرش  ادعب  هک  تسا 

چوک هکم  يوسب  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دـعب  هاگنآ  دـنک  یمر  ار  هرمج  هس  ره  مهدزاود  مهدزای و  زور  رد  ات  دـنام  یم  ینم  رد  ناـنچمه 
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زور ینعی  مود  چوک  ات  رگا  هتـشاد و  زیهرپ  راکـش  نانز و  زا  هک  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـهد ،  ماـجنا  هکم  رد  ار  یعـس  فاوط و  ود  هدومن 
رخآ ات  جح  یعـس  فاوط و  هک  تسا  نآ  رت  حیحـص  و  دنک ،  چوک  رهظ  زا  لبق  هرمج  هس  یمر  زا  دعب  دـناوت  یم  هدـنام  ینم  رد  مهدزیس 

هلءاسم 1 قیوشت .  مایا  زا  دعب  هب  دسر  هچ  ات  دزادنیب  ریخءات  دیع  زور  يادرف  ات  نآ  رذع  نودـب  هک  تسین  راوازـس  هکلب  تسا  رتکیدزن  هام 
یم هک  دـنک  تین  دوش  مرحم  عتمت  هرمع  مارحا  هب  دـهاوخ  یم  یتـقو  هک  اـنعم  نیا  هب  تین :  لوا  تسا :  طرـش  زیچ  دـنچ  عتمت  جـح  رد  - 
تین دـیدرت  روطب  ای  دـشاب و  هدرک  تین  ار  رگید  عون  اـیو  دـشاب  هدرکن  یتین  نینچ  رگا  سپ  درواـیب ،  ار  جـح  عون  هس  زا  عون  نیا  دـهاوخ 

رد وا  جـح  هرمع و  عومجم  هکنیا  مود :  تسین .  حیحـص  شلمع  دارفا ) نارق و  ای  مارحا  هب  دوش  یم  مرحم  دـشاب  هتفگ  ـالثم   ) دـشاب هدرک 
عتمت جـح  يارب  شا  هرمع  دـشاب  هدـش  عقاو  جـح  ياههام  ریغ  رد  نآ  زا  یتمـسق  ای  وا و  هرمع  همه  رگا  نیاربانب  دوش ،  عقاو  جـح  ياههام 

 . تسا جح  ياههام  ءزج  هجحلا  يذ  همه  حصا  ربانب  هک  هجح  يذ  هدـعق و  يذ  لاوش و  هام  هس  زا  دـنترابع  جـح  ياههام  و  تسین ،  یفاک 
هفیظو و  تسین ،  حیحص  دروایب  رگید  لاس  رد  ار  جح  لاس و  کی  رد  ار  هرمع  رگا  سپ  دوش ،  عقاو  لاسکی  رد  هرمع  جح و  هکنیا  موس : 

لحم شا  هرمع  مارحا  زا  هکنیا  هچ  و  دنامن ،  ای  دنامب و  هکم  رد  دـعب  لاس  ات  شا  هرمع  زا  دـعب  هکنیا  هچ  دـنک ،  یمن  طقاس  ار  عتمت  جـح 
و دوش ،  عقاو  هکم  دوخ  رد  وا  جح  مارحا  رایتخا  لاح  رد  هکنیا  مراهچ :  دشاب .  هدنام  مارحا  لاح  هب  دعب  لاس  ات  نانچمه  ای  دـشاب و  هدـش 

دجسم طاقن  همه  زا  لضفا  مارحلادجسم و  هکم  طاقن  همه  رد  لضفا  و  دوش ،  یم  رکذ  ادعب  هک  تسا  یئاهتاقیم  شا  هرمع  مارحا  لحم  اما 
دوش یم  مرحم  دراد  ناکما  شیارب  هک  اجره  زا  دوب  رذعتم  شیارب  هکم  رهش  زا  نتـسب  مارحا  رگاو  تسا  لیعامـسا  رجح  ای  میهاربا و  ماقم 

هب ندمآ  اهنت  تسا  لطاب  زین  شجح  دنکن  دیدجت  اجنآ  رگا  تسا و  لطاب  شمارحا  دوش  مرحم  هکم  ریغ  زا  ادـمعو  رایتخا  لاح  رد  رگا  و 
رطاخب رگاو  تسا  نتـسبن  مارحا  لثم  هکم  ریغ  رد  صخـش  نتـسب  مارحا  اریز  دـنک  دـیدجت  اجنآ  رد  ار  مارحا  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  هکم 

ار مارحاو  ددرگرب  هکم  هب  ناکما  تروص  رد  تسا  بجاو  دشاب  هدـش  مرحم  هکم  ریغ  رد  نآ  ندرک  شومارف  ای  هلئـسم و  هلئـسم  نتـسنادن 
کی ياربای  رفن و  کی  ار  جحو  هرمع  عومجم  هکنیا  مجنپ  دنک .  دیدجت  تسه  هک  اجنامه  رد  درادن  ناکما  رگا  دنک و  دـیدجت  اجنآ  رد 
نامه زا  تباین  هب  يرگید  دروایب و  عتمت  هرمع  هدرک  توف  هک  یصخش  زا  تباین  هب  یکی  هک  دنوش  ریجا  رفن  ود  رگا  سپ  دهد ،  ماجنا  رفن 
ماـجنا ار  عتمت  جـح  هرمع و  يدرف  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  طـقاس  هدوب  تیم  ندرگب  هک  یفیلکت  دـهد  ماـجنا  ار  وا  عتمت  جـح  صخش 

زا دعب  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  هلءاسم 2 -  تسین .  حیحص  رگید  صخش  زا  تباین  هب  ار  شجح  یـسک و  زا  تباین  هب  ار  شا  هرمع  دهد 
هکم رد  لوا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دمآ  شیپ  شیارب  یتجاح  رگا  و  دوشن ،  جراخ  هکم  زا  تجاح  نودب  عتمت  هرمع  مارحا  زا  ندـش  جراخ 
رگا نکل  دـهد ،  ماجنا  ار  جـح  لامعا  ددرگرب و  مارحا  لاح  رد  هتفر و  نوریب  شتجاح  عفر  يارب  هاـگنآو  دوش  مرحم  عتمت  جـح  مارحا  هب 

حیحـص شجح  دروآ  اجب  ار  جح  لامعا  دـش و  هکم  رد  شجح  يارب  تشگرب و  دـش و  جراخ  مارحا  نودـب  ترورـضو و  تجاح  نودـب 
ار هفرع  يرایتخا  فوقو  دناوتب  هک  یماگنه  ات  نآ  نتخادنا  ریخءات  نیاربانب  تسا ،  عیسو  جح  يارب  نتـسب  مارحا  تقو  هلءاسم 3 -  تسا . 

جح يارب  يارحا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  بحتـسم  تسین و  زئاج  نتخادـنا  ریخءات  نآ  زا  شیب  یلو  تسا  زئاج  دـنک  كرد 
هکم هب  تسا  بجاو  دوش  جراخ  تاـفرع  يوس  هب  هکم  زاو  دـنک  شومارف  ار  نتـسب  مارحا  رگا  هلءاسم 4 -  دـهد .  ماجنا  هیورت  زور  رد  ار 

یم مارحا  تسه  هک  اجنامه  زا  تروصنیا  رد  هک  ددرگرب  دناوتن  يرذع  ای  تقو  یگنت  رطاخب  هکنآ  رگم  ددـنبب  مارحا  اجنآ  رد  ددرگرب و 
تسا و راک  شومارف  لثم  تسا  مکح  هب  لهاج  هک  مه  یسک  تسا  حیحـص  شجح  دوش  مامت  جح  لامعا  همه  ات  دیاین  شدایب  رگاو  ددنب 

هفیظو هک  یسک  هلءاسم 5 -  تسا .  لطاب  شجح  دوش  توف  شرعشم  هب  تافرع  هب  فوقو  هک  ینامز  ات  دنک  كرت  ار  مارحا  ادمع  رگا  اما 
هب ندیـسر  عتمت و  هرمع  مامتا  يارب  شتقو  رگا  هلب  دـنک ،  لودـع  رگید  مسق  ود  نآ  هب  رایتخا  لاـح  رد  تسین  زئاـج  تسا  عتمت  جـح  شا 
دح ددنبب و  مارحا  هرمع  يارب  رگید  راب  جـح  ندرک  مامت  زا  دـعب  دـنک و  لودـع  دارفا  جـح  هب  عتمت  هرمع  زا  تسا  زئاج  دـشاب  گنت  جـح 
رد رگا  سپ  دوش  یم  زین  یبحتـسم  جح  لماش  مکح  نیا  ارهاظو  دوش ،  توف  شا  هفرع  يرایتخا  فوقو  دـسرتب  هک  تسا  نیا  تقو  یگنت 

هرمع زا  تسا  زئاج  دـسرب  زین  جـح  هبو  دـنک  مامت  ار  هرمع  دـناوتن  ینعی  دوش  گنت  شتقو  هدرک و  تین  ار  یبحتـسم  عتمت  هرمع  شمارحا 
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رگا تسا  عتمت  شا  هفیظو  هک  یـسک  هلءاسم 6 -  تسین .  بجاو  وا  رب  هرمع  رگید  هک  تسا  نیا  يوقا  دـنک و  لودـع  دارفا  جـح  هب  عتمت 
لوا نامه  زا  هک  دشاب  زئاج  تسین  دیعب  دهد  یمن  ار  جح  هب  ندیـسر  هرمع و  مامتا  هزاجا  تقو  یگنت  دنادب  هرمع  رد  ندـش  لخاد  زا  لبق 

ماجنا زا  دعب  دنک و  تین  ار  دارفا  جح  الـصا  تسا  زئاج  دنک  ادیپ  تقو  یگنت  هب  ملع  مارحا  لاح  رد  رگا  هکلب  دنک ،  لودـع  دارفا  جـح  هب 
لخاد عتمت  تین  هب  تقو  تعـسو  رد  رگا  و  یفاک ،  مالـسالا  ۀجح  زا  تسا و  مامت  شجح  تروص  نیا  رد  هک  دروایب  ار  هدرفم  هرمع  جح 

ۀجح زا  یفاک  درک  لودع  رگاو  دنک  لودع  تسا  زئاج  ایآ  دوش  گنت  تقو  ات  دزادنیب  ریخءات  ادـمع  ارنآ  فاوط  یعـس و  یلو  دوش  هرمع 
هدوب بجاو  وا  رب  جـح  رگا  ینعی  دـیامنن  افتکا  نآ  هب  یلو  دـنکب  لودـع  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  تسا و  لکـشم  هن ؟  اـی  تسه  وا  مالـسالا 
بجاو دـشابن  هرمع  مامتا  و  ندـش )  كاپ   ) رهط هب  ندیـسر  يارب  یفاک  شتقو  رگا  ءاـسفن  ضئاـح و  هلءاسم 7 -  دروایب .  ار  جـح  هرابود 

هدش و هکم  لخاد  مارحا  نودب  يرذع  رطاخب  رگا  و  دروایب ،  يا  هدرفم  هرمع  سپـس  دنک و  مامت  ار  جح  هدومن  لودع  دارفا  جـح  هب  تسا 
يا هدرفم  هرمع  جح  ندش  مامت  زا  دعب  ددـنب و  یم  دارفا  جـح  مارحا  درادـن  ار  ندـش  مرحم  تاقیم  زا  ندـمآ و  نوریب  شیاجنگ  مه  تقو 
نیا نآ  زیچ و  کی  رد  رگم  تسا  عتمت  جح  دـننام  دارفا  جـح  هلءاسم 8 -  تسا .  مالـسالا  ۀجح  زا  یفاک  حیحـص و  شلمع  هدروآ و  یم 
اهنت تسا و  عتمت  هرمع  دـننام  هدرفم  هرمع  تروص  هلءاسم 9 - تسا .  بحتـسم  دارفا  رد  یلو  تسا  بجاو  ینابرق  عتمت  جح  رد  هک  تسا 

تسا و نخان )  وم و  ندرک  هاتوک   ) ریـصقت اـهنت  مارحا  زا  ندـش  نوریب  هار  عتمت  هرمع  رد  هکنیا  یکی  دراد ،  تواـفت  نآ  اـب  زیچ  دـنچ  رد 
ءاسن فاوط  عتمت  هرمع  رد  هک  تسا  نیا  مود :  تواـفت  ود  نآ  زا  یکی  نیب  تسا  ریخم  هدرفم  هرمع  رد  یلو  تسین ،  زئاـج  رـس  ندیـشارت 
هرمع تاـقیم  هک  تسا  نیا  موس :  تسا  بجاو  ءاـسن  فاوط  هدرفم  هرمع  رد  یلو  تسا  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  نآ  ماـجنا  هک  دـنچره  تسین 

تیقاوم ریاس  زا  هک  دنچره  تسا  لح  هطقن  نیرتکیدزن  تاقیم  هدرفم  هرمع  رد  یلو  دـیآ  یم  شرکذ  هک  تسا  یئاه  تایقم  زا  یکی  عتمت 
 . ددنبب مارحا  زئاج  زین 

اهتاقیم رد  راتفگ 

تاقیم هک  تسا  هفیلحلاوذ  لوا :  تسا .  هطقن  جـنپ  جـح  هرمع  تهج  نآ  هدـش و  نییعت  نتـسب  مارحا  يارب  هک  یطاقن  زا  دـنترابع  اـهتاقیم 
هرجش دجسم  دوخ  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک و  یم  روبع  هنیدم  زا  همظعم  هکم  هب  دوخ  ریسم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ره  هنیدم و  مدرم 
تسین زئاج  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 1 -  تسین .  هجو  زا  یلاخ  انعم  نیا  هکلب  ددنبن  مارحا  نآ  يذاحم  دجـسم و  نوریب  رد  هدومن  افتکا 

ياهرذـعای فعـض و  ای  ضرم  لیبق  زا  هک  یتروص  رد  هلب  دزادـنیب ،  ریخءات  تسا  ماش  مدرم  تاقیم  هک  هفجح  ات  ار  مارحا  رایتخا  لاح  رد 
 . دوش مرحم  اج  نآ  رد  هفحج و  هب  دسرب  ات  دوشن  مرحم  هرجش  دجـسم  رد  ینعی  دزادنیب  ریخءات  دناوت  یم  دشاب  راک  رد  ود  نآ  ریغ  رگید 

نتـسب مارحا  هک  یتروص  رد  ددـنبب ،  مارحا  هرجـش  دجـسم  زا  ندرک  روبع  لاح  رد  تسا  زئاج  ءاسفن  ضئاـح و  بنج و  يارب  هلءاسم 2 - 
اه نآ  نوخ  هکیئاسفن  ضئاح و  نینچمه  بنج و  دشابن  نکمم  رگا  اما  دـنک و  نینچ  تسا  بجاو  دـشاب  نکمم  دجـسم  رد  فقوت  نودـب 

عطق زا  لبق  اما  و  دننک ،  ممیت  دجـسم  رد  نتـسب  مارحا  ندش و  لخاد  يارب  دیاب  دننک  لامعتـسا  دنناوت  یمن  ای  دـنرادن و  بآ  هدـش و  عطق 
هفجح و رد  سپس  دنوشب و  مرحم  نآ  يولهپ  دجـسم و  جراخ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هنرگو  دوش  عطق  ات  دننک  ربص  دشاب  نکمم  رگا  نوخ 
هب شریـسم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ره  قارع و  دجن و  مدرم  تاقیم  هک  تسا  قیقع  مود :  دـننک .  دـیدجت  ار  مارحا  هرابود  نآ  يذاحم  ای 

تـسا نآ  يوقا  تسا و  قرع  تاذ  نآ  رخآو  هرمع  نآ  طسو  خلـسم و  نآ  لوا  هک  تسا  یناـبایب  قیقع  و  دـنکیم ،  روبع  هطقن  نیا  زا  هکم 
ریخءات قرع  تاذ  هب  هرمع  نآ  زا  سپ  خلـسم و  شرتهب  همه  زا  هتبلا  تسا  زئاـج  هطقن  دـنچ  نیا  همه  رد  نتـسب  مارحا  راـیتخا  لاـح  رد  هک 

هک تسا  هفحج  موس :  تسین .  هجو  زا  یلاخ  قرع  زا  لبق  مارحا  ندوبن  زئاج  ضرف  نیا  رد  هکلب  دـنک ،  نینچ  هک  تسنآ  طایتحا  دزادـنیب 
تسا ململی  مراهچ :  درذگ .  یم  نیمزرـس  نیا  زا  هکم  فرط  هب  شریـسم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ره  برغم و  رـصم و  ماش و  لها  تاقیم 
تاقیم هک  تسا  لزانملا  نرق  مجنپ :  دـنک .  یم  روبع  اجنآ  زا  هکم  يوس  هب  شریـسم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ره  نمی و  مدرم  تاـقیم  هک 
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ار اهنآ  دراد و  اهتاقیم  نیا  هب  ملع  یسک  رگا  هلءاسم 3 -  درذگ .  یم  اج  نآ  زا  هکم  هب  شهار  رس  هک  تسا  یـسک  نآ  ره  فئاط و  لها 
ود هار  زا  شندوب  تایقم  ریخ ،  ای  تسا  تاقیم  نالف  ناـمه  هطقن  نیا  لـثم  هک  درادـن  عـالطا  رگاو  ددـنب  یم  مارحا  اـجنآ  رد  دسانـش  یم 

دنچره دوش  یم  تباث  دروایب  هنظم  شا  هتفگ  هک  عالطا  لها  هتفگ  اب  ود  نآ  ندوبن  اب  و  دوش ،  یم  تباث  روآ  نانیمطا  عایش  لداع و  دهاش 
مارحا دیاب  تسا  خلسم  لحم  نالف  هک  دشاب  هدشن  تباث  شیارب  دوش و  مرحم  خلسم  زا  دهاوخب  الثم  رگا  نیاربانب  دشابن ،  روآ  نانیمطا  هک 

زا کی  چـیه  هب  هکم  يوس  هب  شریـسم  رد  هک  یـسک  هلءاسم 4 -  تسا  هدـش  تاقیم  لخاد  دـنک  نیقی  ات  دورب  شیپو  دزادـنیب  ریخءاـت  ار 
تـسه تاـقیم  ود  شریــسم  رد  رگا  تساـهنآ و  زا  یکی  يذاـحم  هـک  دوـش  مرحم  يا  هـطقن  زا  تـسا  زئاـج  دـنک  یمن  دروـخرب  اـهتاقیم 
تاقیم يذاحم  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  هتبلا  تسا ،  يرگید  زا  رترود  هکم  هب  هک  دوش ،  مرحم  یتاقیم  نآ  يذاحم  تسا  بجاو  طاـیتحاربانب 
تاقیم هک  دـسرب  یلحم  هب  هکم  هب  شریـسم  رد  یجاح  هک  تسا  نیا  تاذاـحم  زا  روظنم  هلءاسم 5 -  دـنک .  دـیدجت  ار  دوخ  مارحا  رگید 

دنک دروخرب  تاقیم  هب  دوش  ضرف  تاقیم  فرط  هب  وا  لحم  زا  یمیقتـسم  طخ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دشاب  وا  پچ  تمـس  ای  تسار و  تسد 
و قیقد ،  یلقع و  هن  تسا  یفرع  تاذاحم  نازیم  هتبلا  دوش ،  لیامتم  وا  رـس  تشپ  فرط  هب  تاقیم  دورب  رتولج  لـحم  نآ  زا  یجاـح  رگا  و 

تـسا لکـشم  دـشابن ) نکمم  تاذاحم  ظفح  اـب  مارحا  هک  یـضرف  هب   ) تسا هراـیط  هراوس  هک  یـسک  يارب  ـالاب  زا  تاذاـحم  ندوب  یفاـک 
لـصا میتفگ  هک  دوش  یم  تابثا  یئاههار  ناـمه  هب  تاذاـحم  هلءاـسم 6 -  دوشن .  اـفتکا  مارحا  نینچنیا  هب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  نیارباـنب 

هنظم نانآ  هتفگ  رگا  دننک  یم  فشک  ارنآ  یملع  دـعاوق  ę یـسو هب  هک  یناسک  هربخ و  لها  هتفگ  هب  هتبلا  دوش  یم  تباث  اهنآ  اب  تاـقیم 
تسه زین  يرگید  ياهتاقیم  هنرگو  تسا  جح  هرمع  صوصخم  یئاهتاقیم  میدرمـش  هک  یئاهتاقیم  هلءاسم 7 -  دوش .  یم  تباث  زین  دروایب 

هب تاقیم  زا  ناشتنوکـس  لحم  هک  تسا  یناسک  تاقیم  هک  یـصخش ،  هناـخ   - 2 تسا .  عتمت  جـح  تاـقیم  هک  همظعم ،  هکم   - 1 دننام :
لدبم دارفا  نارق و  جح  هب  عتمت  جح  زا  نانآ  هفیظو  دنا و  هدـش  هکم  رواجم  هک  تسا  یناسک  هکم و  لها  تاقیم  زین  تسا و  رتکیدزن  هکم 

زا دـنک  یم  ءاـضتقا  رواـجم  صوصخ  يارب  طاـیتحا  هک  دـنچره  دوشیم  مرحم  دارفا  نارق و  جـح  يارب  هکم  دوـخ  زا  اـهنیا  هک  تسا  هدـش 
تاـقیم زا  نتـسب  مارحا  هکنیا  هن  تسا  فـیفخت  تصخر و  باـب  زا  ناـگدربمان  يارب  هناـخ  زا  نتـسب  مارحا  ارهاـظو  دوـش ،  مرحم  هـنارعج 

هدرفم هرمع  تاـقیم  هک  مرح :  هب  لـح  هطقن  نیرتکیدزن  دـنوش 3 -  مرحم  اج  نآ  زا  هتفر  تاقیم  هب  دـنناوت  یم  سپ  دـشابن  زئاج  ناشیارب 
رتهب دوش و  یم  ماجنا  جح  نودب  یئاهنت و  هب  هک  يا  هرمع  هچ  دوش و  یم  هدروآ  دارفا  جـح  نارق و  جـح  زا  دـعب  هک  يا  هرمع  هچ  تسا ، 

اهتاقیم ماکحا  رد  راتفگ  دریگ .  ماجنا  تسا  هکم  هب  لح  هطقن  نیرتکیدزن  هک  میعنت  ای  هنارعج و  اـی  هیبیدـح  زا  هدرفم  هرمع  رد  هک  تسنآ 
رد دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  تاقیم  زا  مارحا  اب  روبع  دوش و  یمن  دـقعنم  ددـنبب  رگا  نتـسب و  مارحا  تاقیم  زا  لبق  تسین  زئاـج  هلءاسم 1 - 

حیحص زئاج و  رذن  نیا  هک  ددنبب  مارحا  تاقیم  زا  لبق  هک  دشاب  هدرک  رذن  هکنیا  یکی  هدش  ءانثتـسا  هک  اج  ود  رد  رگم  دوش  مرحم  تاقیم 
 ، دنک دیدجت  تاقیم  رد  هتسب  تاقیم  زا  لبق  هک  ار  یمارحا  تسین  بجاو  یـسک  نینچ  رب  و  دنک ،  لمع  دوخ  رذن  هب  تسا  بجاو  تسا و 

رذـن طایتحاربانب  سپ  دـنک  نییعت  ار  نتـسب  مارحا  هطقن  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـیامن ،  یم  روبع  تاـقیم  زا  اـمتح  هک  تسین  بجاو  زین  و 
ناکم ود  نیب  دـیدرت  اب  نییعت  هک  تسین  دـیعب  هلب  تسین ،  حیحـص  ددـنبب  مارحا  اجک  دـنک  نیعم  هکنیا  نودـب  تاقیم  زا  لبق  نتـسب  مارحا 

رد نیا و  فالخ  طایتحا  هکت  دنچره  هرـصب  زا  ای  دوش و  مرحم  هفوک  زا  ای  هک  نم  هدهع  رب  داب  ادخ  يارب  دـیوگب  هکنیا  هب  دـشاب  حـیحص 
تسا نآ  شطرـش  دشاب  عتمت  هرمع  ای  جح  يارب  رگا  هلب  هدرفم ،  هرمع  ای  بحتـسم  ای  بجاو  جح  يارب  مارحا  نیب  تسین  یقرف  هلئـسم  نیا 

دوب هدرک  رذن  هک  یناکم  نآ  زا  ینعی   ) دنکشب انایـسن  ای  ادمع و  ار  دوخ  رذنو  دنک  رذن  رگا  هلءاسم 2 -  دشاب .  هدوب  جح  ياههام  رد  هک 
دیآ یم  شا  هدهعب  هرافک  يدمع  فلخت  تروص  رد  اهنت  تسین  لطاب  شمارحا  دشاب  هدش  مرحم  تاقیم  زا  هک  یتروص  رد  ددـنبن ) مارحا 

دیآرس بجر  هام  دزادینب  ریخءات  تاقیم  هب  ندیسر  ات  ار  مارحا  رگا  هک  دسرتب  دنک و  كرد  ار  هرمع  دهاوخب  هک  تسا  یئاج  مود  دروم  . 
دوش عقاو  نابعش  رد  شا  هرمع  لامعا  هیقب  هک  دنچ  ره  ددنبب  مارحا  بجر  هرمع  باسح  هب  ندیسر  زا  لبق  زا  دناوت  یم  تروصنیا  رد  هک  ، 

نتـسب هک  تسنآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  هکنانچمه  دـنک  دـیدجت  ارنآ  دیـسر  تاـقیم  هب  نوچ  هک  تسنآ  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  رتهب و  و 
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هتشاد نییعت  هک  یطرش  هب  تسا  زئاج  زین  تقو  یگنت  زا  لبق  هک  تسا  نیا  رهاظ  هک  دنچره  دزادنیب ،  ریخءات  بجر  تقو  رخآ  ات  ار  مارحا 
هرمع بجاو و  یبحتـسم و  هرمع  نیب  یقرف  ارهاظ  و  دوش ،  یم  توف  وا  زا  بجر  دزادـنیب  ریخءاـت  تاـقیم  هب  ندیـسر  اـت  ار  مارحا  رگا  هک 
ياجب ار  هرمع  ای  جح و  دهاوخ  یم  هک  یـسک  الثم  تسین ،  زئاج  تاقیم  زا  مارحا  نتخادنا  ریخءات  هلءاسم 3 -  دشابن .  نآ  لاثما  يرذن و 

زا یتح  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  درذـگب ،  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  رایتخا  لاح  رد  تسین  زئاج  دوش  هکم  لـخاد  دـهاوخ  یم  اـی  دروآ و 
بجاو دشاب  هدشن  مرحم  تاقیم  زا  رگا  نیاربانب  دشاب ،  هتـشاد  شیپ  رد  رگید  یتاقیم  دوخ  هار  رـس  هک  دنچره  درذگن  زین  تاقیم  يذاحم 
دـصق اـما  و  دـشاب ،  رگید  یتاـقیم  شیور  شیپ  رد  دـنچره  ددرگرب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هکلب  ددـنبب  مارحا  تاـقیم و  هب  ددرگرب  تـسا 
بجاو دراد ،  يراک  هکم  جراخ  مرح و  لخاد  يا  هطقن  رد  الثم  دوش  هکم  لـخاد  دـهاوخ  یمن  درادـن و  هرمع )  اـی  جـح  يارب   ) یکـسانم

هب دـناوتن  يرذـعای  تقو و  یگنت  رطاخب  سپـس  دزادـنیب و  ریخءات  تاقیم  زا  مارحا  ملع  اـب  ادـمع و  رگا  هلءاسم 4 -  ددـنبب .  مارحا  تسین 
جح دعب  لاس  هدوب  عیطتـسم  هک  یتروص  رد  تسا  بجاو  تسا و  لطاب  شجحو  مارحا  دشابن  یتاقیم  مه  يور  شیپ  رد  ددرگرب و  تاقیم 

دناوتن دشاب و  ضیرم  رگا  هلءاسم 5 -  تسا .  هدرک  هانگ  مارحا  كرت  رطاخب  هک  دنچره  تسین  بجاو  دوبن  عیطتـسم  رگا  اما  و  دروایب ،  ار 
تفر نیب  زا  شرذع  هکنیمه  هتبلا  دـیوگب ،  هیبلت  هدومن  مارحا  تین  هکنیا  تسا  یفاک  دـنک  نت  هبار  مارحا  هماجود  هدروآرد  ار  دوخ  سابل 
رذع یشوهیب و  ای  يرامیب  رطاخب  رگا  هلءاسم 6 -  ددرگرب .  تاقیم  هب  تسین  بجاو  رگید  دشوپب و  ار  مارحا  سابل  دـنکب و  ار  هماج  دـیاب 

هب تسا  بجاو  دش  فرطرب  شرذع  هک  نامزره  درذگب ،  تاقیم  زا  مارحا  نودب  هجیتن  رد  دوش  مرحم  تاقیم  زا  دـناوتن  اهنآ  لثم  يرگید 
هب دـناوت  یم  هک  رادـقم  رهب  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  و  ددـنب ،  یم  مارحا  تسه  هکیئاـجنامه  رد  تسناوـتن  رگا  ددرگرب و  تاـقیم 
مرح جراـخ  هب  ناـکمالا  یتـح  دـشاب  هدیـسر  مرح  لـخاد  هب  رگا  هلب  تسا ،  يوـقا  نیا  ندوـبن  بجاو  هک  دـنچره  ددرگرب  تاـقیم  تمس 

هب دـناوت  یم  هک  رادـقم  ره  هب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  رتهب و  دوش و  یم  مرحم  تسه  هک  اـجنامه  دوبن  نکمم  رگا  ددرگیمرب و 
لهج الثم   ) عوضوم هب  لهج  ای  مکح و  نتسنادن  ای  یـشومارف و  رطاخ  هب  مارحا  كرت  هک  مه  یئاج  رد  دوش ،  رتکیدزن  مرح  جراخ  فرط 
رگا ددرگرب و  نآ  تمس  هب  اب  تاقیم  زا  نتشذگ  زا  دعب  هتشادن و  کسانم  ماجنا  يانب  هک  یضرف  رد  نینچمه  هدوب و  تاقیم )  عوضوم  هب 

رتکیدزن نکل  تسین  دیعب  شا  هرمع  تحص  دشابن  نکمم  شیارب  زین  شناربج  درواین و  ارنآ  هرمع  لامعا  رخآ  ات  دنک و  شومارف  ار  مارحا 
 . تسا حیحص  شا  هرمع  جح و  درواین  دای  هب  جح  هرمع و  لامعا  رخآ  ات  رگا  تسا و  لطاب  میئوگب  هک  تسنآ  طایتحا  هب 

مارحا تیفیک  رد  راتفگ 

نیا دـنک  نیعم  هک  انعم  نیا  هب  هکلب  مارحا  تسین  نتـشاد  يانعم  هب  هن  ندرک ،  دـصق  لوا :  تسا :  بجاو  زیچ  هس  مارحا  نتـسب  ماـگنه  رد 
دوش و یم  مرحم  دـیوگب  هیبـلت  ددـنبب و  مارحا  جـحای )  و   ) هرمع دـصق  هب  ـالثم  رگا  نیارباـنب  تسا  کـسانم  زا  کیمادـک  يارب  شمارحا 

اریز تسین  حیحـص  شمارحا  دنک  تین  ار  مارحا  اهنتو  دنکن  دصق  ار  جح  ای  هرمع  ناونع  رگا  اماو  ددرگ ،  یم  بترتم  نآ  رب  مارحا  ماکحا 
هچو اوهـس  هچ  دـشاب و  هدرکن  ار  جـح  اـی  هرمع  تین  ادـمع  هکنیا  هچ  دـشاب ،  مارحا  ناونع  هدـنهد  قیقحت  مارحا  دـصق  هک  تسین  لوقعم 
لهج وهس و  تروص  رد  اما  تسا و  لطاب  دمع  تروص  رد  هداد  ماجنا  یمارحا  نینچ  اب  هک  مه  یکـسانم  هجیتن  رد  مکح  نتـسنادن  رطاخب 

هک تسا  نکمم  هک  اجره  زا  دوبن  نکمم  رگا  دـنک و  دـیدجت  دوب ) نکمم  رگا   ) تاقیم زا  ار  مارحا  هراـبود  تسا  بجاو  دوشیمن و  لـطاب 
برقت تین  هب  ار  لمع  الوا  هکنیا  هب   ) تبرق یکی  تسا  ربتعم  زیچود  تادابع  ریاس  دـننام  مارحا  تین  رد  هلءاسم 1 -  تشذگ .  نآ  لیصفت 

رما ود  نیا  دیاب  تسا و  بلطاب  مارحا  ودنآ  زا  یکی  ای  ود و  نآ  ندوبناب  هک  صولخ  رگیدو  دـشاب ) هللا  هجول  اصلاخ  ایناث  دروایب و  ادـخ  هب 
كرت ار  ود  نآ  رگا  تسین و  یفاک  دوش  لصاح  ءانثا  رد  دشابن و  ققحم  عورـش  نیح  رد  رگا  سپ  دشاب  ققحم  مارحا  رد  عورـش  اب  نراقم 

ای تسا و  جح  يارب  شمارحا  نیا  هک  دنک  نیعم  هک  تسا  ربتعم  تین  رد  هلءاسم 2 -  دنک .  دیدجتار  دوخ  مارحا  تسا  بجاو  دشاب  هدرک 
يرذـن جـحای  تسا  مالـسالا  ۀـجح  يارب  تسا ،  ریغزا  تباـین  اـی  تسا و  شدوخ  يارب  دارفااـی ،  نارق  اـی  تسا و  عـتمت  يارب  هرمع ،  يارب 
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تـسین بجاو  هجو  تین  اما  تسا و  لطاب  شمارحا  دـیامن  دـعب  هب  لوکوم  ارنآ  نییعت  دـنک و  تین  نییعت  نودـب  رگا  نیاربانب  یبحتـسمای ، 
هک تسین  ربتعم  تین  رد  و  نآ )  بوجو  تهج  هب  ار  یبجو  جـح  ماجنا  دـشاب  هدرک  رذـن  ـالثم   ) دـشاب نآ  رب  فقوتم  نییعت  هک  یتقو  رگم 

كرت دـنک  دـصق  لامجا  ای  لیـصفت و  روط  هب  هک  تسین  ربتعم  مارحا  رد  هلءاسم 3 -  دـهد .  روطخ  دوخ  لد  رد  ای  دـیوگب و  نابز  هب  ارنآ 
هک يراک  دشاب  هتشاد  دصق  رگا  هلب  دنز ،  یمن  شمارحا  هب  يررـض  دشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  باکترادصق  رگا  یتح  ار ،  تامرحم 
دنک شومارف  مارحا  نتسب  زا  دعب  رگا  هلءاسم 4 -  دزاس .  یمن  جح  دصق  اب  نوچ  تسا  لطاب  شمارحا  دهد  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  جـح 

هب ار  دوخ  تین  دـشاب  ودـنآ  زا  یکی  هب  صتخم  یعقاو  تحـص  هک  یتروص  رد  ار ،  هرمع  اـی  ار و  جـح  هدرک  نیعم  تین  رد  ار  یناونع  هچ 
یم حیحـص  شلمعو  دهد  یم  لودعار  تین  دشاب  زئاج  يرگید  هب  یکی  زا  لودع  هک  یئاج  رد  دـنک و  یم  دـیدجت  حیحـص  ناونع  نامه 

یلامجا دعاوق  قبط  تسین  یجرح  تسا و  نکمم  رگا  تسین  زئاج  يرگید  هب  یکی  زا  لودع  یلو  تسا  حیحص  ناونع  ود  ره  رگاو  دوش ، 
دیاین مزال  جرح  هک  يرادـقم  هب  شناکما و  بسح  هب  دوبن ،  نکمم  جرح  نودـب  یلامجا  ملع  دـعاوق  قبط  رب  لـمع  رگاو  دـنک  یم  لـمع 

هچ هب  وا  هک  دنادب  رگا  هدش  مرحم  جح  نآ  هب  ینالف  هک  یجح  هب  مدنب  یم  مارحا  دیوگب  دوخ  تین  رد  رگا  هلءاسم 5 -  دیامن .  یم  راتفر 
لـصا بسح  هب  هک  يا  هرمع  ای  جـح  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  لطاب  شجح  دـنادن  رگا  اـما  و  تسا ،  حیحـص  شمارحا  هدـش  مرحم  یجح 

رذن هبـش  رذن و  اب  هدمآ  شا  هدهع  هب  هچ  نآ  رگا  اما  و  تسا ،  لطاب  دنک  تین  ارنآ  ریغ  وا  دشاب و  هدوب  ینیعم  عون  هدمآ  شندرگ  هب  عرش 
رایعم دیوگب  ار  رگید  یعون  نابز  رد  دنک و  تین  ار  ینیعم  عون  لد  رد  رگا  و  دوش ،  یمن  لطاب  دنک  تین  ارنآ  ریغ  وا  دشاب و  هدـش  بجاو 
ارنامه مارحا  ماگنه  هکنیا  رد  دـنک  کش  ءانثا  ردو  دـشاب  نیعم  یعون  کـسانم  لوغـشم  رگاو  هدرک ،  تین  لد  رد  هک  تسا  یعون  ناـمه 
مرحم یلمع  نامه  يارب  هک  هدوب  نیا  وا  دوصقم  رگا  دنک  تین  ار  عتمت  جح  عتمت  هرمع  ياجب  لهج  يور  زا  رگا  هلءاسم 7 -  هدرک .  تین 

وا لمع  تسا  جـح  شمان  تسب  مارحا  شیارب  دـیاب  لوا  راـب  هچنآ  هک  هدرک  یم  لاـیخ  دـنوش و  یم  مرحم  نآ  يارب  نارگید  هک  دوش  یم 
نآ جح  مارحا  هب  مرحم  تسا و  هرمع  رب  مدـقم  جـح  عتمت  رد  هک  دـنک  لایخ  رگا  اما  دوش و  یم  عقاو  هرمع  ناونعب  تسا و  حیحـص  ارهاظ 

تسا و لطاب  شمارحا  ددـنبب  مارحا  شا  هرمع  يارب  هاگ  نآ  هدومن  مامت  ار  جـح  لاـمعا  دورب و  تاـفرع  هب  اـجنآ  زا  هک  تین  نیا  هب  دوشب 
 . تشذگ مارحا  كرت  رد  نآ  لیـصفت  هک  یئاج  رد  تسین  نکمم  رگا  تاقیم و  رد  تسا  نکمم  رگا  و  دنک ،  دیدجت  ار  نآ  تسا  بجاو 

کیبل ال کیبل  مهللا  کیبل  تسا :  نینچ  رت  حیحـص  لوق  ربانب  نآ  تروص  تسا و  هناـگراهچ  ياـه  کـیبل  نتفگ  مارحا  تاـبجاو  زا  مود 
نآ رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  یلو  تسا  حیحـص  مه  شمارحا  دوش و  یم  مرحم  دـیوگب  رگا  هک  تسا  یلقادـح  نیا  کیبل  کـل  کـیرش 
دعب هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  مه  نیا  زا  کیبل و  کل  کیرشال  کلملا  کل و  ۀمعنلا  دمحلا و  نا  دنک : هفاضا  نآ  لابند  هک  تسا 
هجو رب  ار  اـه  هیبلت  تسا  بجاو  هلءاسم 8 -  کیبل  کل  کیرـشال  کلملا  کل و  ۀـمعنلا  دـمحلا و  نا  کیبل  مهللا  کیبل  دـیوگب : نآ  زا 

زا دنچره  ار  حیحـص  دناوت  یم  هکنیا  اب  دنک  ءادا  طلغ  رگا  سپ  دروآ ،  نابز  هب  یبرع  دعاوق  قبط  رب  نآ  تاملک  ینعی  دـنک  ءادا  حـیحص 
ره هب  هیبلت  ندروآ  نیب  دـنک  عمج  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  تسین  نکمم  شیارب  رگا  اما  تسین و  یفاک  دروایب  نیقلت  ای  يریگداـی و  هار 

ءادا رب  تردـق  هک  یـسک  و  دریگب ،  مه  بئان  نیا  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  رتهب  شیردام و  نابز  هب  نآ  همجرت  ندروآ  دـنادیم و  هک  يوحن 
هب زین  ار  نابزو  دنک  یم  هراشا  دوخ  ناتشگنا  اب  تسا  لال  هک  یسک  و  دنک ،  ءافتکا  نآ  همجرت  هب  تسین  حیحصو  دراد  حیحص  روطب  هیبلت 

هلءاـسم 9- دـیوگ .  یم  يرگید  ار  زیمم  ریغ  كدوک  هیبـلت  و  دریگب ،  مه  بئاـن  نیا  رب  هوـالع  هک  تسا  نآ  رتـهب  دروآ و  یمرد  تکرح 
فلکم نآرد  هک  تسا  نارق  جـح  اهنت  هیبلت ،  نتفگ  اـب  رگم  دوش  یمن  دـقعنم  هدرفم  هرمع  دارفا و  جـح  مارحا  عتمت و  جـح  هرمع و  مارحا 

و تسا ،  يده  عاونا  ریاس  رتش و  نیب  كرتشم  دیلقت  اما  تسا و  رتش  هب  صوصخم  راعـشا  دیلقت ،  ای  راعـشا و  هیبلت و  نتفگ  نیب  تساریخم 
نتفگ  - 1 دوش .  یم  دـقعنم  هار  هس  زا  یکی  هب  نارق  جـح  مارحا  نیاربانب  دـیلقت ،  مه  دـننک و  راعـشا  مه  ارنآ  هک  تسنآ  رتهب  زین  رتش  رد 

طایتحا هب  رتکیدزن  نکل  نتـسب .  ناویح  ندرگ  هب  ار  یلعن  ینعی  دیلقت : ندرک 3 -  هدولآ  نآ  نوخب  ار  رتش  ناهوک  ینعی  راعـشا : هیبلت 2 - 
ار هیبلت  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  ماجنا  نارق  جـح  هک  یـسک  رب  بجاو  طاـیتحاو  دـنک  همیمـض  ار  هیبلت  زین  دـیلقت  راعـشا و  اـب  هک  تسا  نآ 
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 - هلءاسم 10 طایتحا .  باـب  زا  تسا  بجاو  وا  يارب  هیبلت  نتفرگ  سپ  تسین  نآ  هب  فوقوم  شمارحا  ندـش  دـقعنم  هک  دـنچره  دـیوگب ، 
رگا بجاو  طایتحاربانب  دوبن  نکمم  شنتـشگرب  رگا  و  دـنک ،  كرادـت  ار  نآ  ددرگرب و  تایقم  هب  تسا  بجاو  دـنک  شومارفار  هیبلت  رگا 

رد هک  دـهد  ماجنا  ار  یلمع  هیبلت  زا  لبق  رگا  دـنک و  تیاعر  تشذـگ  مارحا  كرت  هلئـسم  رد  هک  یلیـصفت  نامه  دـیاب  يوقا  ربانب  میئوگن 
هلءاسم 11 دوش .  یمن  دقعنم  هیبلت  اب  زج  هدشن و  دقعنم  شمارحا  زونه  نوچ  دیآ  یمن  شا  هدـهعب  هرافک  تسا  هرافک  بجوم  مارحا  لاح 

زامن ره  لابند  رد  اصوصخم  تسا  بحتسم  دناوتب  هک  رادقم  ره  هب  نآ  رارکت  نتفگ و  رابکی  زا  شیب  هلب  تسا  بجاو  رابکی  هیبلت  نتفگ  - 
رهظ و ماگنه  ندـش و  راوس  عقوم  ندـش و  رادـیب  ماگنه  بش و  رخآ  رد  اه و  هرد  هب  ندـمآ  نیئاپ  اهیدـنلب و  زا  نتفر  الاب  هلفان و  بجاو و 

ندید ماگنه  دهد  یم  ماجنا  عتمت  هرمع  یسک  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلءاسم 12 -  رحس .  ماگنه  رد  دیآ و  یم  هک  يا  هراوس  هب  ندروخرب 
درک هدـهاشم  رود  زاار  هکم  ياه  هناخ  هک  نیمه  دـشاب  هدـش  گرزب  رهـش  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک و  عطقار  هیبلت  هکم  ياه  هناـخ 
مرح رد  ندـش  لخاد  ماگنه  ار  هیبلت  دـیآ  یم  هکم  فرط  هب  مرح  جراـخ  زا  رگا  دروآ  یم  ار  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  دـنک و  عطق  ار  هیبلت 
یسک و  دنک ،  عطق  ارنآ  دید  ار  هبعک  یتقو  هداد  همادا  ار  هیبلت  هبعک  ندید  ماگنه  ات  هدش  جراخ  هکم  زا  مارحا  نتسب  يارب  رگا  دنک و  عطق 

ود رد   ) هیبلت عطق  میئوگب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک و  یم  عطقار  هیبلت  هفرع  زور  رهظرد  دشاب  هک  یجح  عون  ره  هتسب  مارحا  جح  يارب  هک 
داقعنا ماگنه  رد  هک  وحن  نامه  هب  ارنآ  تسین  مزال  هیبلت  رارکت  رد  ارهاظ  هلءاسم 13 -  یبابحتسا .  هب  یبوجو  تسا  يا  هفیظو  ریخا ) ضرف 

زین کیبل )   ) هملک رارکت  هک  تسین  دـیعب  هکلب  کیبل  مهللا  کـیبل  دـیوگب ،  هک  تسا  یفاـک  رادـقم  نیمه  هکلب  دـیوگبدوب ،  ربتعم  مارحا 
یلو دراذـگ ،  یم  تحـص  رب  ار  انب  هنای  هداد  ماجنا  حیحـص  ارنآ  کنیا  رد  دـنک  کش  هیبلت  نتفگ  زادـعب  رگا  هلءاسم 14 -  دـشاب .  یفاک 

تـسا ینامز  ات  نیا  هتبلا   ) هتفگن هک  دراذگ  یم  نیاربانب  هن  ای  هتفگ  هیبلت  هکنیا  رد  دنک  کش  مارحا  هماج  ندیـشوپ  تین و  زا  دـعب  هچنانچ 
نینچ رگا  داد ،  ماجنا  دیاب  مارحا  زا  دعب  هک  یئاهراکب  لاغتشا  زا  دعب  اصوصخم  تاقیم و  زا  نتـشذگ  زا  دعب  اما  درادرارق ) تاقیم  رد  هک 

زا دعب  هکنیا  رد  دنک  کش  سپس  دروآ  یم  هرافک  هک  دوش  بکترم  یلمع  رگا  هلءاسم 15 -  هتفگ .  ارنآ  هک  دراذگب  نیاربانب  دنک  یکش 
هب هکنیا  هچ  تسین  بجاو  وا  رب  هرافک  دـشاب ،  هدـشن  بجاو  ات  هیبلت  زا  لبق  ای  و  دـشاب ،  هدـمآ  شندرگ  هب  هراـفک  اـت  هدـش  بکترم  هیبلت 
ود ندیـشوپ  مارحا  تابجاو  زا  موس  دشاب .  لهاج  ود  نآ  زا  یکی  خـیرات  هب  هچ  دـشاب و  لهاج  ود  ره  لمع  نآ  خـیرات  رد  هیبلت و  خـیرات 

رمک هب  گنل  دننام  ار  هماج  ود  نآ  زا  یکی  هک  بیترت  نیدب  تسا  مارح  مرحم  رب  ندیـشوپ  هک  یئاه  هماج  هیلک  ندنک  زا  دعب  مارحا  هماج 
یبجاو هکلب  تسین  مارحا  ققحت  طرش  مارحا  هماج  ود  ندیـشوپ  هک  تسا  نآ  يوقا  و  دزادنا .  یم  شودب  ابع  نوچ  ار  يرگید  ددنب و  یم 

گنل ار  یکی  دهاوخ  یم  هک  يوحن  ره  هب  دناوت  یم  نیاربانب  تسین  ربتعم  یصاخ  تیفیک  هماج  ود  نآ  ندیـشوپ  رد  ارهاظ  تسا و  يدبعت 
دزادنیب و تسار  شودب  ارنآ  پچ  پچ و  شود  هب  ارنآ  تسار  هنماد  ای  دزاس و  اهر  ارنآ  فرطود  هکنیا  هچ  دـنک  یـشودرس  ار  يرگید  و 

نآ طاـیتحا  نینچمه  دـشوپب و  فراـعتم  زرط  هب  ارنآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  تسه  هک  يزیچ  دـشوپب ،  ارنآ  يرگید  زرط  هب  اـی 
اهنیا همه  زاوج  يوقا  هک  دـنچره  ددـنبن  یقاجنـس  نزوس و  اـب  دـنزن و  هرگ  يرگید  هب  ار  یکی  یتح  يزیچ و  اـب  ار  مارحا  ساـبل  هک  تسا 

ردو دـنک  كرت  دـیابن  ار  دـنزن  هرگ  دوخ  ندرگ  هب  ار  گنل  هک  طایتحا  نیا  هلب  دوشن ،  نوریب  ءادر  گنل و  تروص  زا  هک  یئاـج  اـت  تسا 
هب گنل  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  هک  دنچره  تسا  یفاک  دـیآ  لمع  هب  نآ  يامـسم  هک  رادـقم  نیمه  هماج  ود  نیا  هزادـنا 

دیابن هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلءاسم 16 -  دهد .  ياج  دوخ  رد  ار  اه  هناش  ءادر  دناشوپب و  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  دشاب  دنلب  يرادـقم 
رد ترورـض  رگا  ترورـض و  تروص  رد  رگم  دیامن  ءافتکا  دنک  ءادر  ار  شرگید  فرط  گنلار و  نآ  فرط  کی  هک  دنلب  هماج  کی  هب 

هداعا ار  ود  نآ  ندیـشوپ  زا  دعب  هرابود  دیاب  دشاب  هداد  ماجنا  ار  ود  نآ  طایتحا  نینچمه  و  دشوپب ،  هماج  ود  دیاب  دـش  فرطرب  لمع  ءانثا 
هک دنچره  تسین  ربتعم  همین  تین  هماج  ندنک  رد  اما  دشاب و  هتـشاد  برقت  دصق  تین و  مارحا  ندیـشوپ  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـنک ، 

نهاریپ رد  ادمعو  مکح  هب  ملع  اب  رگا  هلءاسم 17 -  دشاب .  هتـشاد  تین  زین  هماج  ندنک  ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحا  هبو  رتهب 
 ، دـشوپب نهاریپ  نآریز  ای  مارحا و  هماج  ود  يور  رگا  نینچمه  تسین و  بجاو  نآ  هداـعا  یلو  هدـش  بکترم  یمارح  لـمع  ددـنبب  مارحا 
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نهاریپ رد  یـشومارف  ای  یناداـن و  يور  زا  رگا  تسا و  يروف  بجاو  نهاریپ  ندـنک  تسا و  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  ندرک  هداـعا  هک  دـنچره 
ار نهاریپ  مارحا  نتـسب  زا  دعب  رگا  تسا و  حیحـص  شمارحا  دنکب و  ارنآ  تسا  بجاو  دش  رکذـتم  ای  دـیمهف و  ار  مکح  یتقو  دوش  مرحم 

شندـنک هک  دـشاب  هدـش  مرحم  نهاریپ  هک  یئاجنآ  فالخب  دروآ  نوریب  ندـب  نیئاپ  زاو  دـنک  هراپ  ارنآ  تسا  مزال  شندـنک  يارب  دـشوپب 
نآ تسا  زئاج  هکلب  دـشاب  هتـشاد  نت  رب  ار  مارحا  هماج  ود  اـمئاد  هک  تسین  بجاو  مرحم  رب  هلءاسم 18 -  شندرک .  هراـپ  هن  تسا  بجاو 

 . دـنک هنهرب  ود  نآ  زا  ار  دوخ  تاقوا  زا  یهاگ  هک  تسا  زئاج  ارهاظ  هکلب  دـیامن  لیدـبت  هدروآرد  نت  زا  ندرک  زیمت  ریهطت و  يارب  ار  ود 
هلءاسم 20 دشابن .  نیب  رد  مه  يرارطضا  هکدنچره  درادن  یلاکشا  طئارش  نتـشاد  رظن  رد  اب  ود  زا  شیب  ندیـشوپ  مارحا  رد  هلءاسم 19 - 
زا هک  يا  هماج  ای  یمـشیربا  هچراپ  اب  مارحا  سپ  تسا  زئاج  نآ  رد  زامن  هک  دـشاب  ییاهزیچ  زا  هک  تسا  نآ  طرـش  مارحا  هماـج  ود  رد  - 
نآ طایتحا  هکلب  تسین ،  زئاج  هدـشن  وفع  زامن  رد  هک  یتساـجن  هب  شنجتم  هماـج  اـی  یبصغ  هماـج  اـی  هدـش  تسرد  تشوگ  مارح  ناویح 

هلءاسم دشوپن .  ریرح  سابل  مارحا  رخآ  ات  هک  تسا  نآ  نانز  يارب  طایتحا  هکلب  ددنبن  مارحا  صلاخ  یمـشیربا  هچراپ  اب  زین  نانز  هک  تسا 
نانز رب  هلءاسم 22 -  دـشابن .  كزان  روطنیا  زین  ءادر  هک  نآ  رتهب  تسین و  زئاج  دـشاب  اـمن  ندـب  هک  كزاـن  یگنل  رد  نتـسب  مارحا   - 21

نآ بجاو  طایتحا  هلءاسم 23 -  ددنبب .  مارحا  هدش  هتخود  هماج  رد  هک  تسا  زئاج  نانآ  يارب  سپ  تسین  بجاو  مارحا  هماج  ود  ندیشوپ 
ای دـشاب  لمع  ءانثا  رد  هچ  دـنک ،  ضوع  ای  دـیامن و  ریهطت  دوش  سجنتم  تسین  هنعوفعم  هک  یتساجن  هب  رگا  ار  مارحا  هماـج  ود  هک  تسا 

لطاب شمارحا  دنکن  ریهطت  رگا  یلو  دیامن ،  تردابم  نآ  ریهطت  رد  دوش  سجن  مارحا  لاح  رد  رگا  زین  ندب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشابن و 
دـشابن تسوپ  سنج  زا  مارحا  هماج  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هلءاسم 24 -  دوب .  دهاوخن  شا  هدـهع  رب  مه  يا  هرافک  دوش و  یمن 

رد دمن  رد  نتـسب  مارحا  سپ  دشاب  يا  هتفاب  تسین  مزال  هکنانچمه  دشابن  زئاج  دنک  هماج  قدـص  هک  یتروص  رد  تسین  دـیعب  هکدـنچ  ره 
نهاریپ اب  ابق  ندیـشوپ  زا  ریزگان  نآ  دننام  امرـس و  رطاخب  رگا  هلءاسم 25 -  تسا .  حیحـص  دـشاب  قداص  نآ  رب  مارحا  هماج  هک  یتروص 

نیئاپ نآ  هنیـس  اب  دنک و  مرگار  دوخ  هنیـس  نآ  نماد  اب  ینعی  دـشوپب  الاب  نیئاپ و  ارنآ  تسا  بجاو  نکل  دوش  یم  زئاج  نآ  ندیـشوپ  دوش 
رد و  دـنک .  شلامعتـسا  ور  تشپ و  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دـهد  رارق  شیوخ  يادر  هکلب  دـنکن  نت  هب  ارنآ  ار و  دوخ  هنت 

ندیـشوپ دوش  یمن  فرطرب  ترورـض  ود  نآ  ندیـشوپ  اب  زج  رگا  هلب  دـنکن ،  نت  رب  هدومن  دوخ  يادر  ارنآ  تسا  بجاو  زین  نهاریپ  دروم 
دـشوپب تخود  ياراد  يا  هماج  ای  دیـشوپن و  ار  مارحا  هماج  ود  ادـماع  املاع و  نتـسب  مارحا  ماگنه  رگا  هلءاسم 26 -  تسا .  زئاـج  ود  نآ 

زا تراهط  مارحا  تحص  رد  هلءاسم 27 -  هدرکن .  مه  تیصعم  هدوب  رذع  اب  هک  یتروص  رد  تسا و  حیحص  شمارحا  یلو  هدرک  تیصعم 
 . تسا حیحص  مارحا  مه  سافن  ضیح و  تبانج و  لاح  رد  وضو و  نودب  سپ  تسین  طرش  ربکا  ثدح  رغصا و  ثدح 

دوش كرت  مارحا  لاح  رد  دیاب  هک  یئاهزیچ  رد  راتفگ 

نآ مارحا  نودـب  صخـش  هک  دـنچره   ) نآ تشوگ  ندروخ  یئارحـص و  ناوـیح  ندرک  راکـش  لوا :  تسا :  زیچ  كورت  نیا  زا  تاـمرحم 
مارح ندرب  نیب  زا  ار  غرم  مخت  هجوج و  ندومن  حبذ  نتسب و  راکش  رب  ار  هار  یچراکش و  هب  یئامنهار  هراشا و  زین  و  دشاب ) هدرک  راکشار 

زین خلم  نینچمه  ناغرم و  تسا  نیمه  زین  طوحا  دش و  دهاوخ  هتیم  ناویح  نآ  روهشم  ربانب  دنک  حبذ  ار  یناویح  مرحم  رگا  نیاربانب  تسا 
هتـشاد ندز  شین  دـصق  هکنآ  رگم  دـشکن  زین  ار  لسع  روبنز  هزره و  روبنز  مرحم  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  تسا و  یئارحـص  دیـص  مکح  هب 

لمع هچ  تسا  ناـنز  اـب  ترـشاعم  مود :  میدـشن .  اـه  نآ  ضرعتم  دوبن  ءـالتبا  دروم  نوچ  هک  تسه  يرایـسب  ماـکحا  راکـش  رد  دـشاب و 
عونمم نانآ  زا  يریگماک  ندرب و  تذـل  عون  ره  هلکب  توهـش  هب  نتخادـنا  رظن  هچ  ندرک و  سمل  هچ  ندیـسوب و  ای  ناـنآ و  اـب  یئوشاـنز 

املاع هک  یتروص  رد  درم  اب  هچ  نز و  اب  هچ  بقع و  زا  هچ  ولج و  زا  هچ  دـنک ،  عامج  عتمت  هرمع  مارحا  لاح  رد  رگا  هلءاسم 1 -  تسا . 
یعس زا  لبق  لمع  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دیآ ،  یم  شا  دهعب  هرافک  اهنت  دوش و  یمن  لطاب  شا  هرمع  ارهاظ  دشاب 

طایتحا هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  درادن و  تقو  ددجم  هرمع  يارب  رگا  و  دهد ،  ماجنا  ارنآ  هرابود  دنک و  مامت  ار  لمع  هدوب  هورم  افـص و  نیب 
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هراـفک نیا  دـیآ و  یم  شندرگب  هراـفک  اـهنت  هدوـب  یـس  زا  دـعب  لـمع  نیا  رگا  دـنک و  هداـعا  ار  عـتمت  جـح  زین  دـعب  لاـس  هک  تـسا  نآ 
جح مارحا  رد  ادـماع  املاع و  ار  هانگ  نیا  رگا  هلءاسم 2 -  ینغ .  هچو  دـشاب  ریقف  لمع  نآ  بکترم  هکنیا  هچ  تسا  رتش  کی  طایتحاربانب 

هدوبرعـشم رد  فوقو  زا  لبقو  نآ  زا  دـعب  رگا  تسا و  لطاب  لاکـشا  نودـب  شجح  هدوب  تاـفرع  هب  فوقو  زا  لـبق  هچناـنچ  دوش  بکترم 
زا تسا  ترابع  هک  یئ  هرافک  زین  دروایب و  ارنآ  هرابود  دعب  لاس  هدومن  مامت  ار  لمع  دیاب  تروص  ود  نیا  رد  سپ  تسا ،  لطاب  يوقاربانب 

حیحـص شجح  هدادن  ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  زا  یمین  زا  شیب  زونه  هک  یتروص  رد  هدوب  رعـشم  هب  فوقو  زا  دعب  رگا  دنک و  حبذ  رتش  کی 
بجاو وا  رب  مه  يا  هرافک  حـصاربانب  تسا و  حیحـص  شجح  هدوب  فاوط  فصن  زا  زواجت  زا  دـعب  رگا  دـهدب و  هرافک  دـیاب  اهنت  تسا و 

رد هک  دنچره  دنفسوگ  کی  دشاب  توهش  ریغب  رگا  تسا و  رتش  کی  شا  هرافک  دسوبب  ار  ینز  توهـش  يور  زا  رگا  هلءاسم 3 -  تسین . 
ربانب شا  هراـفک  دوش  جراـخ  وا  زا  ینمو  دـنک  هاـگندوخ  رـسمه  هب  توهـش  يور  زا  رگا  تسا و  رتش  حـبذ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  زین  اـجنیا 

نآ طایتحا  دوش  جراخ  وا  زا  ینم  دنک و  هاگن  شسمه  ریغ  هب  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  دشاب  توهش  نودب  رگا  تسا و  رتش  کی  روهشم 
يور زا  ار  رـسمه  ریغ  رگاو  دنفـسوگ  کـی  هن  رگا  واـگ و  کـی  درادـن  ناـکما  رگاو  دـهدب ،  هراـفک  يرتش  ناـکما  تروصرد  هک  تسا 

زا یلاخ  دنفـسوگ  ندوب  یفاک  تسا و  رتش  کی  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـهدب  هرافک  دـیاب  دوش  جراخ  يو  زا  ینم  دـنک و  سمل  توهش 
رد دـنک  عامج  مارحا  لاح  رد  هک  شرـسمه  اـب  رگا  هلءاـسم 4 -  تسا .  دنفـسوگ  شا  هراـفک  دوشن  جراـخ  وا  زا  ینم  رگا  تسین و  توق 

یضار اریذپ و  زین  شرـسمه  رگا  دهدب و  هرافک  ود  دیاب  وا  دوخ  تسین و  شرـسمه  رب  يزیچ  دشاب  هدرک  راداو  ار  شرـسمه  هک  یتروص 
هب لـهج  يور  زا  رگا  تسا  هراـفک  بجوـم  هک  یلمع  ره  هلءاسم 5 -  ار .  دوخ  هراـفک  مه  رهوش  دـهدب  ار  شدوخ  هراـفک  دـیاب  وا  هدوب 
زا موس :  دیآ .  یمن  بکترم  ندرگ  هب  يزیچ  دـنک و  یمن  لطاب  ار  هرمع  جـح و  دـشاب  هدزرـس  مکح  ندرک  شومارف  ای  تلفغ و  ای  مکح 

تداهش روطنیمه  و  دشابن ،  مارحا  لاح  رد  ریغ  نآ  هک  دنچره  ریغ  يارب  هچ  دشاب و  شدوخ  يارب  هچ  حاکن :  دقع  ءارجا  مارحا  تامرحم 
مرحم رگا  نآ ،  زاوج  تسین  دیعب  دنچ  ره  دشاب  هدـش  لمحتم  مارحا  ریغ  رد  ار  نآ  هچ  رگا  طایتحاربانب  دـقع  رب  تداهـش  هماقا  دـقع و  رب 

هب لهاج  رگا  یلو  دـشاب  هتـشاد  مکح  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دوش  یم  يدـبا  مارح  وا  رب  زین  نآ  دـنک  دـقع  مارحا  لاـح  رد  شدوخ  يارب 
وا اـب  هک  یتروص  رد  اـصوصخم  تسا  يدـبا  مارح  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  هچرگ  دوش  یمن  يدـبا  مارح  یلو  تسا  لـطاب  دـقع  هدوـب  مکح 

عوجر اما  تسا و  نآ  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  تسا  زئاج  ندرک  يراگتساوخ  مارحا  لاح  رد  هلءاسم 6 -  دشاب .  هدرک  مه  تبراقم 
طاـیتحا دروآرد  دوـخ  دـقع  هب  تسا  مارحا  رد  هک  ار  ینز  رگا  لـحم  درم  هلءاسم 7 -  درادـن .  یلاکـشا  مارحا  لاح  رد  یعجر  قالط  رد 

ار وا  دـیاب  هتـسناد  یم  ار  هلئـسم  مکح  رگا  دـنک و  تقرافم  وا  زا  قالط  اب  و  دـهدن ،  ماجناارنآ  لاـثما  عاـمج و  وا  اـب  هک  تسا  نآ  بجاو 
رد دـنک ،  عاـمج  نز  نآ  اـب  مرحم  دـنک و  دـقع  یمرحم  يارب  ار  ینز  یــصخش  رگا  هلءاسم 8 -  دـنکن .  جاودزا  وا  ابادـبا  دـهد و  قالط 

رگا تسا و  يرتش  کی  ره  هرافک  دنهدب و  هرافک  دیاب  هس  ره  هتسناد  یم  ار  هلئـسم  مکح  دقاع ) نز و  مرحم و  ینعی   ) هس ره  هک  یتروص 
مرحم ود  ره  ای  دنـشاب  لحم  ود  ره  نز  دقاع و  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هلئـسم  نیا  رد  تسین و  هرافک  کیچیه  رب  دـشاب  هدرکن  عامج  وا  اب 
يزیچ دهد و  یم  هرافک  هدوب  مکح  هب  ياناد  هکنآ  اهنت  دنا  هتسناد  یمن  یضعب  هتـسناد و  یم  ار  مکح  یـضعب  رفن  هس  نیا  زا  رگاو  دنـشاب 
مارحا تامرحم  زا  مراهچ :  تسین .  یعاطقنا  دقع  مئاد و  دـقع  نیب  یقرف  دـش  هتفگ  هک  یماکحا  رد  ارهاظ  هلءاسم 9 -  تسین .  لهاج  رب 

و دهد ،  هرافک  رتش  کی  دیاب  دـنک  نینچ  رگا  هک  يرگید ،  هلیـسو  هب  هچ  دریگب و  تروص  تسد  اب  هچ  تسا  دوخ  زا  ینم  ندروآ  نوریب 
ندز رطع  مجنپ :  تشذـگ .  هک  یلیـصفت  نامهب  درک ،  یم  لطاب  ار  نآ  عامج  هک  ار  هچنآره  دوش  یم  لطاب  لمع  نیا  رطاخب  طایتحاربانب 
ندب رب  نداد ،  روخب  ای  ندیلام و  ای  ندرک و  گنر  وحنب  هچ  دشاب  هک  وحن  ره  هب  روفاک  یتح  دشاب  هک  شعونره  شوخ :  يوب  لامعتسا  و 

و دروخب ،  ار  نارفعز  بانتجا  نوچ  وبـشوخ  زیچ  دشوپب و  تسا  شوخ  يوب  ياراد  هک  يا  هماج  تسین  زئاج  مرحم  ياربو  سابل ،  ای  دشاب 
مرحم رب  هلءاسم 10 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  اهنآ  ندروخ  زا  بانتجا  هک  دـنچره  تسا  نآ  تمرح  مدـع  يوقا  نیچراد  لیبجنز و  اما 

نآ ینابایب  ماسقا  زا  یـضعب  رگم  دـنک  باـنتجا  دـشاب  هتـشاد  شوخ  يوب  هک  یهاـیگ  ره  ینعی  اـهناحیر  عاونا  ندروخ  زا  هک  تسا  بجاو 
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تایرطع زا  رخذا و  هنم و  رد  ناردام و  وب  لـثم  تسا و  لـگ  نیرتوبـشوخ  نآ  لـگ  هدـش  هتفگ  هک  يروط  هب  هک  نرتسن )   ) یمازخ دـنناک 
نآ طایتحا  هب  رتکیدزن  اذل  تسا و  لوهجم  ام  يارب  مکح  نیا  یلو  هدش ،  ءانثتسا  هبعک )  قولخ  مان  هب   ) دنلام یم  هبعک  هب  هک  یشوخ  يوب 

لاقترپ بیـس و  نوچ  وبـشوخ  ياه  هویم  زا  بانتجا  هلءاسم 11 -  دنک .  بانتجا  زین  دـنا  هدـیلام  هبعک  هب  هچنآ  ندـیئوب  زا  مرحم  هک  تسا 
یشوخ يوب  هلءاسم 12 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  نآ  ندیئوب  زا  بانتجا  هک  دنچ  ره  نآ  ندـیئوب  زا  هن  شدوخ و  زا  هن  تسین ،  بجاو 

زا ریزگاـن  مرحم  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  زئاج  نآ  ندـیئوب  سپ  هدـش  ثانتـسا  دـسر  یم  ماش  هب  هورم  افـص و  ناشورف  رطع  رازاـب  زا  هک 
يوب زا  ار  دوخ  ینیب  تسین  زئاج  و  دریگبار ،  دوخ  ینیب  تسا  بجاو  دوشب  دراد  شوخ  يوب  هک  يزیچ  ندیـشون  ندروخاـی و  ندیـشوپ و 

لاکشا مرحم  يارب  نآ  ندرک  یسررب  ندیرخ و  رطع و  نتخورف  هلءاسم 14 -  دوش .  رود  دنک و  رارف  نآ  رانک  زا  دناوت  یم  هلب  دریگب  دـب 
رگا تسا  دنفسوگ  کی  طایتحاربانب  شوخ  يوب  لامعتسا  هرافک  هلءاسم 15 -  دنک .  بانتجا  نآ  ندیئوب  زا  هک  تسا  بجاو  نکل  درادـن 
یمن رارکت  هنرگو  دوش ،  یم  رارکت  زین  هرافک  دشاب  هدش  هلـصاف  يا  هرافک  لامعتـسا  ود  نیب  هچنانچ  دنک  رارکت  ار  شوخ  يوب  لامعتـسا 

رارکت نامز  کی  رد  رگا  و  ددرگ ،  یم  رارکت  هرافک  طاـیتحاربانب  هک  دـشاب  هتفرگ  تروص  فلتخم  تاـقوا  رد  لامعتـسا  هکنآ  رگم  دوش 
 ، ابق راولش و  نهاریپ و  دننام  تسا :  هتخود  سابل  ندیشوپ  مارحا  تامرحم  زا  مشـش :  دشاب .  یفاک  هرافک  کی  نداد  هک  تسین  دیعب  دوش 

هتخاس سابل  هدش و  هتفاب  نهاریپ  دننام  تسا  هتخود  هب  هیبش  هک  يزیچ  ندیـشوپ  تسین  زئاج  هکلب  تسا  مارح  نادرم  صوصخ  رب  هک  اهنیا 
هلب دوش ،  بانتجا  دراد  یکدنا  تخود  راولش  دنب  هالکبـش و  نوچ  هک  مه  يزیچ  ندیـشوپ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دمن و  زا  هدش 

هب جاتحم  دوخ  قتف  نتـسب  يارب  رگا  هلءاسم 16 -  هدش .  انثتـسا  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هنیدـقن  لقنو  لمح  يارب  هک  هتخود  نایمه 
ياراد هماج  ندیـشوپ  زا  راچان  رگا  و  دـهدب ،  هرافک  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  تسا  زئاـج  شندیـشوپ  تسا  تخود  ياراد  هک  دـش  قتف 

ره هب  راد  تخود  هماج  ندیشوپ  نانز  يارب  هلءاسم 17 -  دهدب .  هرافک  دیاب  یلو  تسا  زئاج  شندیشوپ  دوش  نآ  لاثما  ابق و  ریظن  تخود 
هدش هتخود  هماج  ندیشوپ  هرافک  هلءاسم 18 -  تسین .  زئاج  نانآ  يارب  شکتسد )  ینعی   ) نیزافق ندیـشوپ  هلب  تسا  زئاج  دشاب  هک  وحن 
لبق رگا  و  دنک ،  حبذ  دیاب  دنفسوگ  کی  هماج  کی  ره  يارب  دشوپب  تخود  ياراد  هماج  عون  دنچ  مرحم  رگا  سپ  تسا .  دنفـسوگ  کی 
کی هماج  ره  يارب  زاـب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشوپب  هراـبکی  هب  ار  همه  هاـگنآو  دـنک  مه  لـخاد  ار  هماـج  عون  دـنچ  ندیـشوپ  زا 

هلءاسم ددرگ .  یمن  طقاس  اهنآ  هرافک  یلو  دوش  یم  زئاج  نآ  ندیـشوپ  دوش  راچان  هماج  دنچ  ندیـشوپ  رد  رگا  دـنک و  ینابرق  دنفـسوگ 
نهاریپ ایو  دشوپب ،  هرابود  هدروآرد  نت  زا  ارنآ  سپـس  دهدب و  ار  شا  هرافک  دشوپب و  نهاریپ  نوچ  يراد  تخود  هماج  مرحم  رگا   - 19

ءابق دنچ  ای  نهاریپ  دـنچ  الثم  دـشوپب  ددـعتم  هتخود  هماج  عون  کی  زا  رگا  و  دـیآ ،  یم  شا  هدـهع  هب  رگید  يا  هرافک  دـنک  نت  هب  رگید 
زا متفه :  دشاب .  هتفرگ  تروص  هسلج  کی  رد  يو  لمع  نیا  هک  دنچره  دهدب  ددعتم  زین  ار  هرافک  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشوپب  مه  يور 

ار دوخ  ندرک  تنیز  دـصق  دوخ  راـکنیا  اـب  مرحم  هک  دـنچره  دوش  هدرمـش  تنیز  هک  یتروص  رد  تسا  ندیـشک  همرـس  مارحا  تاـمرحم 
هتـشاد شوخ  يوب  رگا  اما  و  دـنکن ،  كرت  ار  طایتحا  نیا  دوش  باسح  تنیز  هک  تسیا  همرـس  قلطم  كرت  رد  طایتحا  و  دـشاب ،  هتـشادن 

 - هلءاسم 21 تسا .  مارح  زین  نادرم  رب  هکلب  درادن  نانز  هب  صاصتخا  ندیشک  همرس  تمرح  هلءاسم 20 -  تسا .  نآ  تمرح  يوقا  دشاب 
زا راچان  یمرحم  رگا  هلءاسم 22 -  تسا .  هرافک  نداد  بجاو  طایتحا  دشاب  شوخ  يوب  ياراد  رگا  نکل  تسین  هرافک  ندیشک  همرـس  رد 

تـسین درم  نز و  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  تسا و  هنیئآ  رد  ندرک  رظن  مارحا :  تاـمرحم  زا  متـشه :  دوش .  یم  زئاـج  دوش  همرـس  ندیـشک 
رد ندرک  رظن  زا  روطب  هک  تسنآ  طایتحا  و  دـیوگب ،  هیبلت  ندرک  رظن  زا  دـعب  هک  تسا  بحتـسم  نکل  تسین  هرافک  نآ  باکترا  رد  زینو 
نآ رد  زیچره  سکع  هک  یفاص  بآ  راد و  لقیص  ماسجا  رد  ندرک  رظن  هلءاسم 23 -  دشابن .  شیارآ  روظنم  هبدنچره  دنک  بانتجا  هنیآ 

لاکشا تروصنیا  ریغ  رد  تسا و  لاکشا  یب  دشابن  تنیز  روظنم  هب  نآ  ندز  رگا  کنیع  اب  ندرک  هاگن  نینچمهو  درادن ،  لاکشا  دتفا  یم 
مکح نیا  هتبلا  نآ ،  ریغ  باروج و  همکچ و  دـناشوپب : ار  ناـسنا  ياـپ  يور  هک  يزیچ  نآ  ره  ندیـشوپ  مارحا :  تاـمرحم  زا  مهن :  دراد . 

دوش نآ  ندیـشوپ  زا  ریزگاـن  مرحم  رگا  تسین و  هراـفک  يزیچ  نینچ  ندیـشوپ  رد  و  تسین ،  مارح  ناـنز  رب  تسا و  نادرم  هب  صوـصخم 
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تسا و لماش  زینار  هرخافم  شحف و  هکلب  دوش  یمن  غورد  لماش  اهنت  قوسف  قوسف :  مهد :  دـنک .  هراپ  ار  نآ  يور  هک  تسا  نآ  طایتحا 
نتشک رتهب  هک  دهدب  هرافک  ناونع  هب  ار  يزیچ  تسا  بحتسم  دنک و  هبوت  نآ  زا  تسا  بجاو  اهنت  هکلب  تسین  يا  هرافک  نآ  باکترا  رد 

هک یتغل  هملک و  ره  ای  و  ادـخ ) هب  يرآ  ادـخ و  هب  هن   ) هللا یلب و  هللاو و  نتفگ  زا  تسا  ترابع  لادـج  لادـج :  مهدزای :  تسا .  واگ  کی 
لالج ظفل  هب  هچ  دنگوس  دـشاب و  یبلطم  راکنا  ای  تابثا و  نآ  نتفگ  زا  هدـنیوگ  روظنم  دـشاب و  هک  ینابز  ره  هب  دـشاب  ینعم  نیا  فدارم 

نمحر و دـننام  یلاعت  يادـخ  ءامـسا  ریاس  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسا ،  لادـج  نآ  فدارم  رگید  ظفل  هب  هچ  دـشاب و  هللا )   ) هملک ینعی 
هب قحلم  تاسدـقم  ریاس  زا  یهلا  ءامـسا  ریغ  هب  ندروخ  مسق  اما  مینادـب و  هلالج  ظـفل  هب  قحلم  زین  ارنآ  لاـثما  اهنامـسآ و  قلاـخ  میحر و 
رد یلو  دـیآ  یمن  شا  هدـهعب  هراـفک  مود  لوا و  راـب  دـنگوس  رد  دـشاب  قداـص  دوخ  لادـج  رد  مرحم  رگا  هلءاسم 24 -  تسین .  لادـج 
رتش دنگوس  هس  يارب  واگ و  کی  دنگوس  ود  رد  دنفـسوگ و  دـشابن و  قداص  رگا  اما  و  دـنک ،  ینابرق  دـیاب  دنفـسوگ  کی  موس  دـنگوس 
دنک لادج  مود  تبون  يارب  سپـس  دهدب و  هرافک  دنک و  لادج  غورد  هب  رگا  هلءاسم 25 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  نیا  هکلب  دـنک  ینابرق 

هرابود ضرف  نیمه  رد  رگا  و  تسا ،  دنفـسوگ  کی  دـنک  لادـج  رابود  رگا  و  واگ ،  هن  دوش  بجاو  دنفـسوگ  کی  اـهنت  هک  تسین  دـیعب 
هرافک دنک  ادـج ل  راب  هس  زا  شیب  دـشاب و  قداص  شلادـج  رد  رگا  هلءاسم 26 -  رتش .  هن  تسا  رگید  واگ  کی  شا  هرافک  دـنک  لادـج 

یم شا  هدهعب  رگید  يا  هرافک  دنک  لادج  رتشیب  ای  تبون  هس  اددجم  دهدب و  هرافک  تبون  هس  زا  دـعب  رگا  هلب  تسا ،  دنفـسوگ  کی  شا 
اددـجم دـهدب و  هرافک  رتشیب  ای  تبون  هس  رگا  هلب  تسا ،  رتش  کی  شا  هرافک  دـنک  لادـج  رتشیب  راـب و  هد  دـشاب و  بذاـک  رگا  و  دـیآ ، 

هلالج مسا  هب  مرحم  هک  دـنک  ءاضتقا  ترورـض  هک  یئاجرد  هلءاسم 27 -  دوش .  یم  رارکت  یلبق  بیترت  نامه  هب  شا  هرافک  دـنک  لادـج 
 : ندب تارـشح  نتـشک  مهدزاود :  دوش .  یم  زئاج  نآ  ریغ  هلالجب و  دنگوس  دنک  لاطباار  یلطابای  تابثا و  ار  یقح  الثم  دنک  دای  دنگوس 
ای دزادنیب و  ندب  زا  ارنآ  تسین  زئاج  دشاب  هتسشن  ندب  رب  رگا  تاناویح و  ریاس  ندب  تارـشح  نینچمه  نآ و  لاثما  کک و  شپـش و  دننام 

تسنآ طایتحا  هکلب  دهدن  لقن  تسا  نداتفا  ضرعم  رد  هک  مه  یئاجب  یتح  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دتفیب  شدوخ  هک  دهد  لقن  یئاجب 
هب رتکیدزن  نکل  دـشانب  يا  هرافک  اـه  نآ  نتـشک  رد  هک  تسین  دـیعب  دـهدن و  لـقن  تسا  نآ  زا  رتظوفحم  لوا  ناـکم  هک  مه  یئاـجب  هک 

بابحتـسا و شروظنم  رگا  سپ  تسا  تنیز  روظنم  هب  رتشگنا  ندیـشوپ  مهدزیـس :  دهد .  هقدـص  مدـنگ  تشم  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا 
هک تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  درادـن و  یلاکـشا  دـنا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  هـک  دـشاب  یتیـصاخ  زا  هافتـسا  شروظنماـیو  دـشاب  ندرب  باوـث 

دیاـمن يراددوخ  نآ  لامعتـسا  زا  دوـش  یم  هدرمـش  تنیز  رگا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هکلب  دـنک  كرت  ار  تنیز  دـصق  هب  ءاـنح  لامعتـسا 
هب مارحا  زا  لبق  رگا  اما  و  تسین ،  هجو  زا  یلاخ  تروص  ود  نیا  رد  لامعتـسا  تمرح  هکلب  دشاب  تشادن  ار  تنیز  دصق  دوخ  هک  دـنچره 
رد دشاب .  هدنام  یقاب  نآ  گنر  هک  دـنچره  درادـن  یلاکـشا  دـشاب  هدـش  مرحم  سپـس  هدرک و  لامعتـسا  انح  نآ  نودـب  ای  تنیز و  دـصق 

رگا تسا :  ناـنز  يارب  تـالآرویز  ندیـشوپ  مهدراـهچ :  تسا .  مارحا  هک  دـنچره  تسین  يا  هراـفک  ءاـنح  لامعتـسا  رتشگنا و  ندیـشوپ 
نآ تمرح  هکلب  دشاب  هتشادن  تنیز  دصق  هک  دنچره  دنک  كرت  ارنآ  ندیـشوپ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوش  هدرمـش  تنیز  يزیچ  ندیـشوپ 

ناشن نکل  دروآرد  ارنآ  تسین  بجاو  درادن  یلاکشا  هدرک  یم  هدافتسا  هشیمه  مارحا  نتسب  زا  لبق  هک  يرویز  اما  تسین و  توق  زا  یلاخ 
نغور ندیلام  مهدزناپ :  تسین .  نآ  رد  هرافک  یلو  تسا  مارح  دنچره  رویز  ندیشوپ  تسا و  مارح  شرـسمه  هب  یتح  نادرم  هب  نآ  نداد 

 . نتسب نامز  ات  نآ  يوب  دشاب و  هتـشاد  شوخ  يوب  هک  یتروص  رد  نآ  لامعتـسا  هکلب  دشاب  هتـشادن  شوخ  يوب  هک  دنچره  تسا  ندب  رب 
دشاب هتشادن  شوخ  يوب  هک  یتروص  رد  نغور  ندروخ  نینچمه  درادن و  لاکـشا  رارطـضا  تروصرد  اما  تسا و  مارح  دنامب  یقاب  مارحا 
تروص رد  یتح  هک  تسا  دنفـسوگ  کـی  نآ  لامعتـسا  هراـفک  دراد و  هراـفک  دـشاب  هتـشاد  شوخ  يوب  رگا  اـما  تسین و  مارح  مرحم  رب 

هچ تسا  ندب  يوم  ندرک  فرطرب  مهدزناش :  دیآ .  یمن  شا  هدهعب  يزیچ  دشاب  هتشادن  شوخ  يوب  رگا  اماو  دنک  حبذ  دیاب  زین  رارطـضا 
ندنک و هب  هچ  دشاب و  ندیشارت  هب  هچ  تسا  مارح  ندب  ریاس  شیور و  رـس و  ار  يوم  هناد  کی  ندرک  فرطرب  یتح  دایز  هچ  دشاب و  مک 

ندرک فرطرب  هلءاسم 28 -  دشابن .  مرحم  ریغ  نآ  هک  دنچ  ره  ریغ  ندب  زا  هچ  دـشاب و  شدوخ  ندـب  زا  هچ  هرون  ریظن  رگید  هلیـسو  هب  ای 
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لاکـشا دهد  یم  رازآ  ار  هقدح  هدیئور و  مشچ  رد  هک  یئوم  عفد  هدرک و  هنال  نآ  رد  هک  یـشپش  عفد  نوچ  ترورـض  لاح  رد  ندب  يوم 
 - هلءاسم 29 تسین .  یلاکـشا  هتـشادن  ارنآ  ندرک  فرطرب  دـصق  رگا  وضو  ماگنه  رد  تروص  رـس و  يوم  نداتفا  رد  نینچمه  و  درادـن ، 

ترورـض لاح  رد  اما  تسین و  دـیعب  نآ  بوجو  هکلب  تسا  دنفـسوگ  کی  طاـیتحاربانب  ترورـض  ریغ  تروص  رد  رـس  ندیـشارت  هراـفک 
تسا هزور  زور  هس  نتفرگای  دنفسوگ و  کی  حبذ  ای  دم و  ود  نیکسم  ره  هب  نیکسم  رفن  شـش  هب  ماعط  دم  هدزاود  نداد  زا  تسا  ترابع 
هرافک هلءاسم 30 -  دـهدب .  ار  ندیـشارت  هرافک  دـنک  هلازا  ندیـشارت  زا  ریغ  يرگید  وحن  هب  ار  رـس  يوم  هچنانچ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  و 

رگا و  دـهدب ،  زین  لغب  ریز  ود  زا  یکی  يوم  ندـنک  رد  ار  هرافک  نیا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  دنفـسوگ  کی  لغب  ود  ریز  ویم  ندـنک 
اب رـس : ندناشوپ  مهدفه :  دهدب .  هقدـص  ماعط  فک  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـتفیب  رتشیب  ای  يوم  هناد  ای  دـشکب و  دوخ  يوم  هب  تسد 
نآ طایتحا  هکلب  دوش ،  بانتجا  نآ  زا  دیاب  طایتحاربانب  هک  دشاب  نآ  لاثما  لگای و  ءانح و  ای  هایگ  دـنچره  دـناشوپب  ار  رـس  هک  يزیچ  ره 

 ، دراد ار  نآ  همه  ندناشوپ  مکح  رس  زا  یتمسق  ندناشوپ  و  دراذگن ،  دناشوپب  ار  رس  هک  يوحن  هب  دوخ  رس  يور  يزیچ  یتمسق  هک  تسا 
مکح نیا  زا  ددنب  یم  رس  هب  دردرس  ماگنه  هک  یلامتسد  کشم و  دنب  یلو  دناشوپب  ار  اهنآ  تسین  زئاجو  تسا  رـس  ءزج  اهـشوگ  ارهاظ  و 

رد اهشوگ  دننام  رس  ياهتمـسق  زا  یـضعب  ندب  ورف  هکلب  تسین ،  زئاج  رگید  تاعیام  بآ و  رد  رـس  ندرب  ورف  هلءاسم 31 -  تسا .  انثتسم 
يور زا  اـی  اـتلفغ و  رگا  سپ  تـسین  زئاـج  زین  باوـخ  ماـگنه  رــس  ندـناشوپ  مرحم  يارب  و  تـسین ،  زئاـج  دـناشوپب  ار  نآ  هـک  يزیچ  ره 

هلب تسا ،  نآ  نتفگ  رد  طایتحا  هکلب  دیوگب  هیبلت  یتقو  نینچ  رد  هک  تسا  بحتـسم  درادرب و  ار  شـشوپ  دیاب  اروف  درک  نینچ  یـشومارف 
 - هلءاسم 32 تسین .  لاکشا  لحم  یلاح  چیه  رد  تروص  ندناشوپ  اماو  درادن  لاکشا  نآ  لاثما  اکتم و  يور  رب  باوخ  ماگنه  رس  نداهن 

ار هرافک  نیمه  زین  رس  زا  یتمسق  ندناشوپ  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  دنفسوگ  کی  شا  هرافک  دشاب  هک  يوحن  ره  هب  رس  ندناشوپ 
دیعب شندوبن  بجاو  هک  دنچره  دهدب  ررکم  زین  ار  هرافک  دـش  بکترم  ررکم  ار  لمع  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـهدب و 
یتقو هرافک  هلءاسم 33 -  تسا .  بولطم  رایـسب  نآ  رد  طایتحا  هچرگ  دـهدب  هراـفک  ندـناشوپ  راـبود  نیب  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ، 

ارنآ ای  هدـش و  ماـجنا  تلفغ  باـب  زا  اـیو  هدوب  مکح  هب  لـهاج  رگا  سپ  دریگب  تروص  ادـماع  اـملاع  فـالخ  لـمع  هک  دوش  یم  بجاو 
نزداب اب  یتح  هک  تسا  تروص  هب  نز  نتخیوآ  باقن  ندناشوپ و  مارحا  تامرحم  زا  مهدجیه :  دوش .  یمن  بجاو  هرافک  هدومن  شومارف 

مکح مه  تروصزا  یتمسق  دناشوپن  ارنآ  زین  لگای  فلع و  نوچ  فراعتم  ریغ  زیچ  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دناشوپب و  ار  تروص  دیابن  مه 
 . درادـن یعنام  باوخ  يارب  نآ  لاثما  شلاـب و  رب  تروص  نداـهن  زین  درادـن و  یلاکـشا  نداـهن  تروصرب  تسد  هلب  دراد  ار  تروص  همه 

همدقم ناونع  هب  زین  ار  تروص  فارطا  زا  یمک  رادقم  تسا  بجاو  و  دـناشوپب ،  زامن  يارب  ار  دوخ  رـس  تسا  بجاو  نز  رب  هلءاسم 34 - 
زا رتست  روظنم  هب  تسا  زئاـج  هلءاسم 35 -  درادرب .  تروص  زا  ار  شـشوپ  نآ  اروف  تسا  بجاو  دـش  غراف  زامن  زا  هکنیمه  نکل  دـناشوپب 

يروط هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  دریگب و  ار  شا  هنیس  ات  هکلب  ینیبو  تروص  هک  دزادنیب  رس  يروط  ار  دوخ  زادنارس  یبنجا 
تروص و ندناشوپ  رد  هلءاسم 36 -  دراد .  هگن  تروص  زا  رود  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  هکنیا  هبولو  دبسچن  يو  تروص  هب  هک  دنک  نازیوآ 
هب تروص  ود  ره  رد  هراـفک  نداد  هک  دـنچره  تسین  يا  هراـفک  ود  نآ  نیب  نتخادـنین  هلـصاف  تروص و  رب  شوـپور  ندنابـسچ  نینچمه 
رس رب  هیاس  دشاب  هک  وحن  ره  هب  تسا  زئاج  نانز  يارب  سپ  نانز  هن  تسا  نادرم  يارب  هتفرگرس  رب  هیاس  مهدزون :  تسا .  رتکیدزن  طایتحا 
وا رب  هیاـس  هک  يروـط  هب  دـشاب  هدیـشوپرس  لـمحم  رد  مرحم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هیاـس  هلئـسم  رد  لاـفطا و  يارب  نینچمه  دـنزادنیب و 
هب رتکیدزن  و  دزادنیب ،  هیاس  وا  رب  هک  دشاب  يرگید  بکرم  ره  ای  نآ و  لاثما  هدیشوپرس و  یتشک  راطقو و  امیپاوه  نیـشام و  رد  ای  دنکفیب 
رد ای  دورن  هار  نآ  هیاس  رد  لمحم و  يولهپ  زا  ـالثم  دـنکن  هدافتـسا  تسا  وا  فارطا  رد  هک  هیاـس  زا  زین  هار  نیب  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

لاحب صوصخم  هیاس  زا  هدافتـسا  ندوب  مارح  هلءاسم 37 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  نآ  ندوب  زئاج  هک  دـنچره  دنیـشنن  یتشک  راوید  هیاـس 
ریغ تافرعای و  ینم و  دراو  الثم  هدمآ  دورف  یلزنم  رد  رگا  اما  و  تسین ،  هدایپ  هراوس و  هنایم  یقرف  نآ  رد  هک  تسا  هار  ندومیپ  تکرح و 
سپ دریگب  رـس  رب  رتچ  لزنم  رد  نتفر  لاح  رد  زین  و  دـنک ،  هدافتـسا  نآ  هیاس  زا  هتفرگ  رارق  همیخ  فقـس و  ریز  تسا  زئاـج  هدـش  ود  نآ 
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طایتحا هک  دنچره  دورب ،  تارمج  یمر  هب  روطنیمه  دریگب و  رس  رب  رتچ  هاگنابرق  هب  نتفر  يارب  تسا  زئاج  هدرک  لزنم  ینم  رد  هک  یـسک 
بـش رد  هچنانچ  راد  فقـس  نیـشام  لمع و  نوچ  یبکرم  رد  لزنم  یط  لاح  رد  مرحم  نتـسشن  هلءاسم 38 -  تسا .  لـمع  نیا  كرت  رد 

یم تکرح  هنابـش  هک  یئامیپاوه  مرحم  نتفرگ  رارق  رگا  نیاربانب  تسین  توق  زا  یلاخ  نآ  زاوج  هک  دـنچره  تسا  طایتحا  فـالخ  دـشاب 
هیاس زا  تکرح  لاح  رد  تسا  زیاج  دوش  ریزگان  رگید  ياهرذعای  نارابای و  امرگ و  امرـس و  رطاخ  هب  رگا  هلءاسم 39 -  تسا .  زئاج  دنک 

يوقا دشاب و  روذعم  هک  دنچ  ره  تسا  دنفسوگ  کی  طایتحاربانب  هیاس  زا  هدافتسا  هرافک  هلءاسم 40 -  دهدب .  هرافک  دیاب  دنک و  هدافتسا 
ررکم ود  نآ  رد  ار  هیاس  زا  هدافتـسا  هک  دنچره  تسا  یفاک  جح  مارحا  رد  دنفـسوگ  کی  هرمع و  مارحا  رد  دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نیا 

اما و  دشاب ،  نآ  لاثما  ندرک و  كاوسم  ندیراخ و  هلیـسو  هب  هک  دـنچره  تسا  ندـب  زا  نوخ  ندرک  نوریب  متـسیب :  دـشاب .  دـش  بکترم 
دوخ ندب  زا  نآ  ندروآ  نوریب  هکنانچمه  درادن  لاکشا  ندرک  تماجح  ندیـشک و  نادند  هار  زا  الثم  يرگید  ندبزا  نوخ  ندروآ  نوریب 

نآ ندـیچ  نخان و  نتفرگ  مکی :  تسیب و  درادـن .  هرافک  نوخ  ندروآ  نوریب  لاح  ره  رد  درادـن و  یلاکـشا  ترورـض  تجاح و  ماـگنه 
نخان هک  تسنآ  طایتحا  و  نآ ،  لاثما  وقاچ و  اب  ای  دـشاب  یچیقاب  اپ ،  ای  دـشاب  تسد  زا  اـهنآ ،  زا  یـضعب  اـی  اـه و  نخاـن  همه  هچ  تسا : 

هک دـنچره  دریگن  زین  ار  يدایز  تشگنا  ای  يدایز و  تسد  نخان  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دـنکن ،  هاتوک  نآ  لاـثما  نادـند و  اـب  یتحار 
هک یطرش  هب  تسا  ماعط  دم  کی  اپ  تسد و  ياه  نخان  زا  کی  ره  هرافک  هلءاسم 41 -  تسین .  دیعب  وضع  نآ  يدایز  هب  ملعاب  نآ  زاوج 

هلءاسم 42 دهدب .  ماعط  دم  هدجیه  دیاب  دریگب  نخان  هن  زین  اپ  زا  نخان و  هن  تسد  زا  رگا  نیاربانب  دسرن ،  هد  هب  اپ  تسد و  ياهنخان  ددـع 
رد ار  اهاپ  اهتسد و  ياهنخان  همه  رگا  هلب  تسا ،  دنفسوگ  کی  زین  اپ  ياهنخان  همه  دنفسوگ و  کی  تسد  ياهنخان  همه  ندیچ  هرافک  - 

سپـس دشاب و  هداد  ار  نآ  هرافک  یکی  ياهنخان  ندیچ  زا  دعب  هکنآ  رگم  تسا  دنفـسوگ  کی  اه  نآ  عومجم  هرافک  دـنیچب  سلجم  کی 
ود و نآ  زا  یکی  ياهنخان  همه  رگا  و  دهدب ،  هرافک  رگید  دنفـسوگ  کی  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتفرگ  ار  يرگید  نآ  ياهنخان 

ماعط دم  کی  تشگنا  ره  يارب  هدنامیقاب  رگید  یضعب  هرافک  تسا و  دنفسوگ  کی  همه  هرافک  دنیچب  ار  يرگید  نآ  ياهنخان  زا  یـضعب 
سلجم ود  ای  سلجم و  کـی  رد  زین  ار  رگید  ياـهنخان  همه  دـنیچب و  سلجم  ود  اـی  سلجم  کـی  رد  ار  یکی  ياـهنخان  همه  رگا  تسا و 

دهد و یم  هرافک  دنفـسوگ  کی  دنیچب  سلجم  دنچرد  ار  دوخ  تسد  ياه  نخان  همه  رگاو  دهدب  هرافک  دنفـسوگ  ود  دیاب  دـنیچب  رگید 
ره يارب  دیاب  دنیچب  ار  همه  دشاب و  ددـع  هد  زا  رتمک  وا  ياپ  ایو  تسد  ياهنخان  رگا  هلءاسم 43 -  اپ .  ياهنخان  ندیچ  رد  تسا  نینچمه 

دشاب ددع  هد  زا  شیبوا  ياپ  ای  تسد و  ياهنخان  رگاو  دشکب ،  يدنفـسوگ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دهدب و  ماعط  دم  کی  نخان 
وـضع نخان  دـنیچب و  ار  دوخ  یلـصا  ياهنخان  همه  هک  مه  یتروص  رد  طایتحاربانب  دـنک و  یناـبرق  دنفـسوگ  کـی  دـیاب  دـنیچب  ار  همهو 
یلصا نخان  ره  يارب  دنیچب  ار  يدایز  ياهنخان  زا  یضعب  یلصا و  ياهنخان  زا  یضعبرگا  و  دراد ،  ار  مکاح  نیمه  دراذگب  یقاب  ار  يدایز 

 . دـهدبار ماعط  دـم  کی  زین  يدایز  ياهنخان  زا  کی  ره  يارب  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  رتهب و  دـهدیم و  هراـفک  ماـعط  دـم  کـی 
تـشذگ هک  یلیـصفت  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  زئاج  دـنیچب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ای  اهنخان و  هکنیا  رد  دوش  راـچان  رگا  هلءاسم 44 - 

طایتحاربانب دیاین و  نوریب  ینوخ  هک  دـنچره  دـنک  بانتجا  نآ  زا  دـیاب  طایتحاربانب  هک  تسا  نادـند  ندـنک  مودو :  تسیب  دـهدب .  هرافک 
مکح نیا  زا  هک  دروم  دنچ  زجب  دشاب ،  هدیئور  مرح  رد  هک  يا  هتوبو  تخرد  ندیربو  ندنک  موسو :  تسیب  دهدب .  هرافک  دنفـسوگ  کی 

شا هناخ  رد  وا  رگا  نیاربانب  دشاب ،  هدیئور  دشاب ) هدش  وا  هناخ  هک  نآ  زا  دعب   ) وا ینوکسم  هناخ  رد  هک  یندیئور  ره  لوا :  هدش :  ءاثنتسا 
اماو دـنک  عطق  ای  هدومن و  نک  هشیر  ار  هتوبو  تخرد  نآ  تسا  زئاج  دـنایورب  يزیچای  دراـکب و  یتخرد  تسا )  عقاو  مرح  لـخاد  رد  هک  )
لمع نیا  زاوج  يوقا  هک  دـنچره  دـنک  بانتجا  نآ  ندـنک  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـشاب  هدرکن  سرغ  وا  دوخ  ار  تخرد  رگا 

تخرد و نآ  رد  هک  دنک  يرادیرخ  يا  هناخ  مرحرد  رگاو  دنکن ،  كرت  ار  طایتحا  هتشاکن  ارنآ  وا  دوخ  هک  یهایگ  دروم  رد  اماو  تسا ، 
دشاب هتشاک  ار  نآ  یـصخشای  دشاب و  هدیئور  شدوخ  هکنیا  هچ  تسا  امرخ  هویم و  تخرد  مود :  دنک .  عطق  ار  نآ  تسین  زئاج  هدوب  هایگ 

گرزب هچنانچ  دروآرد  هشیر  زا  اـیو  دـنک  عطق  تسین  زئاـج  شندـنک  عطق و  هک  ار  یتخرد  رگا  هلءاـسم 45 -  تسا .  ( 3  ) رخذا موـس :  . 
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زا یـضعب  رگا  هلءاسم 46 -  دـهدب .  هرافک  دنفـسوگ  کی  طایتحاربانب  دـشاب  کچوک  تخرد  رگاو  دـهدب  هرافک  واگ  کی  دـیاب  دـشاب 
 - هلءاسم 47 تسین .  رافغتـسا  زج  يا  هرافک  هایگ  ندـنک  رد  دـهدب و  هرافک  ارنآ  تمیق  هک  تسا  نآ  يوقا  دـنک  عطق  ار  یتخرد  اهتمـسق 
رد ار  دوخ  رتش  تسا  زئاج  هکنانچمه  درادن  یلاکشا  دوش  عطق  یهایگ  وا  تکرح  رطاخ  هب  دوربار و  دوخ  هار  فراعتم  روط  هب  مرحم  رگا 

تخرد و نآ  تسین  زئاـج  تسین  مارحا  رد  هک  مـه  یـسک  هلءاسم 48 -  دـنیچن .  رتش  يارب  ار  هاـیگ  شدوخ  نکلو  دـنارچب  مرح  يارحص 
ریـشمش و دیابن  مرحم  طایتحاربانب  هک  تسا  هحلـسا  ندیـشوپ  مراهچ :  تسیب و  دیامن .  عطقار  تسا  مارح  مرحم  يارب  نآ  عطق  هک  یهایگ 

حالس نتشادرب  و  دنک ،  ءاضتقا  ترورض  هکنآ  رگم  درادرب  هارمه  ار  دوش  یم  هدرمـش  گنج  تالآ  ءزج  هک  نآ  لاثما  هچناپط و  رجنخ و 
 . تسا نآ  كرت  طایتحا  دراد و  تهارک  نآ  ندوب  ادیپ  تروص  رد  نآ  ندیشوپ  نودب 

فاوط رد  راتفگ 

هبعک هناـخ  رود  دـیآ  یم  هک  یلیـصفت  هب  راـب  تفه  ناـسنا  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  تسا و  هرمع  تاـبجاو  زا  بجاو  نیلوا  فاوـط  لـمع 
مکح هب  ملاع  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  لطاب  هرمع  دـهدن  ماجنا  اجنآ  هرمع  تقو  رخآ  ات  هچنانچ  ینعی  تسا  نکر  هرمع  رد  فاوط  ددرگرب و 

ار نآ  زا  دـعب  لامعا  ارنآ و  دـهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  دـشاب  هدـش  گـنت  تقو  هک  تسا  یناـمز  نآ  توف  تقو  و  لـهاجای ،  دـشاب  هدوب 
جح لوا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدرک  لطابار  دوخ  هرمع  ادـمع  هک  یـسک  هلءاسم 1 -  دـنک .  یمن  كرد  ار  هفرع  هب  فقوت  دروایب 

بجاو دـنک  كرت  ار  فاوط  اوهـس  رگا  هلءاسم 2 -  دورب .  جـح  هرابود  مه  دـعب  لاـس  رد  ار و  هدرفم  هرمع  نآ  زا  دـعب  درواـیب و  ار  دارفا 
رد تسیاب  یم  هدادن  ماجنا  ار  فاوط  هتـشگرب و  دوخ  فاوط  هب  ناسنا  هچنانچ  و  دروایب ،  ارنآ  دشاب  نکمم  شیارب  هک  ینامز  ره  رد  تسا 

رطاخب رگا  هلءاسم 3 -  دـهد .  ماجنا  هک  دریگب  بئان  تقـشم  تروصرد  دـهد و  ماجنا  ار  فاوط  و  ددرگرب .  دـشابن  تقـشم  هک  یتروص 
بجاو دهد  فاوط  دناشنب و  یتخت  رب  ار  وا  هکنیا  هب  ولو  دهدب  شفاوط  يرگید  تسا  نکمم  رگا  دشابن  فرطرب  رداق  نآ  لاثما  يرامیب و 
هچنانچ و  دـیامن ،  تیاعر  تسا  ربتعم  فاوط  رد  هک  ار  يروما  همه  ناکما  ردـق  هب  تسا  بجاو  دـهد و  ماجنا  وحن  نیا  هب  ار  فاوط  تسا 

تسا نآ  طایتحا  دهد  ماجنا  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  فاوط  زا  لبق  رگا  هلءاسم 4 -  دنریگ .  یم  بئان  شیارب  دشابن  نداد  فاوط  ناکما 
دنک هداعا  ارنآ  تسا  بجاو  فاوط  زا  دعب  دشاب  هدناوخ  ار  فاوط  زامن  فاوط  زا  لبق  رگا  روطنیمهو  دنک  یعس  هرابود  فاوط  زا  دعب  هک 

.

فاوط تابجاو  رد  راتفگ 

مود تشذگ .  مارحا  رد  هک  یطئارش  نامه  اب  تین  لوا :  تسا .  زیچ  دنچ  هک  تسا  نآ  طئارش  لوا :  مسق  تسا :  مسق  ود  فاوط  تابجاو 
لهاج و ملاع و  نیب  یقرف  و  تسین ،  حیحص  وضو  یب  ضئاح و  نز  بنج و  فاوط  نیاربانب  رغـصا  ربکا و  ثدح  زا  نآ  تراهط  نتـشاد  : 
دریگ و یم  ءوضو  دشاب  مراهچ  رود  ندش  مامت  زا  دعب  هچنانچ  دنزب  رس  وا  زا  رغصا  ثدح  فاوط  ءانثا  رد  رگا  هلءاسم 1 -  تسین .  یسان 

هدروآ ار  فاوط  هیقب  دیدج  يوضو  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب  نآ  زا  لبق  رگا  و  تسا ،  حیحص  شفاوط  دروآ و  یم  ار  رگید  طرش  هس 
هدش جراخ  دجـسم  زا  اروف  تسا  بجاو  دـنزب  رـس  وا  زا  ربکا  ثدـح  فاوط  نیب  رد  رگاو  دـنک  هداعا  ار  طوش  تفه  هرابود  نآ  زا  سپ  و 

 - هلءاسم 2 دریگب .  رـس  زا  هدوب  نآ  زا  لبق  رگاو  دیامن  لیمکت  هدـش  ضئاح  ای  بنج  مراهچ  رود  زا  دـعب  هچنانچ  ار  فاوط  دـنک و  لسغ 
هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنک و  ممیت  اهنآ  زا  لدب  دـیاب  دـنک  وضو  ای  لسغ  دـناوتن  دـشاب و  روذـعم  بآ  اب  تراهط  نتفرگ  زا  رگا 
رد دـنک  کش  فاوط  نیب  رد  رگا  هلءاسم 3 -  دـنک .  ربص  تقو  یگنت  ات  دوش  فرطرب  شرذـع  تقو  ندـش  گنت  زا  لبق  دراد  دـیما  رگا 

تـسا حیحـص  شفاوط  دـنک و  مامت  ار  دوخ  فاوط  هتفرگ  وضو  دـیاب  دـشاب  مراهچ  رود  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  رگا  هناـی ،  دراد  وضو  هکنیا 
زا هکنیا  رد  دـنک  کش  فاوط  نیب  رد  رگاو  دـیامن ،  هداعا  ارنآ  هرابود  هدرک و  مامت  ار  فاوط  وضو  زا  سپ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هنرگو 
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ضراع کش  هدرک و  مامت  ار  مراهچ  رود  رگا  لاح  دوش  جراخ  دجـسم  زا  اروف  تسا  بجاو  هن ؟  ای  هدرک  لسغ  تشاد  هک  يربکا  ثدح 
هداعا ار  طوش  تفههرابود  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  حیحـص  شفاوط  دـهد و  ماجنا  ار  رگید  رود  هس  لـسغ  زا  دـعب  هدـش 
فاوط ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  دریگ و  یمرـس  زا  لسغ  زا  دـعب  ار  فاوط  دوش  ضراع  مراهچ  رود  ندـش  مامت  زا  لبق  کـش  رگا  دـنک و 
سابل ندب و  ندوب  كاپ  فاوط  طئارـش  زا  موس :  دـنک .  یم  لسغ  شدـعب  ياهراک  يارب  هدومنن  ءانتعا  دوخ  کش  هب  دـنکب  یکـش  نینچ 

هب نآ  رد  زاـمن  هک  يزیچ  تساـجن  مهرد و  زا  رتمک  نوخ  دـننام  هدـش  وفع  زاـمن  رد  هک  مه  یتاـساجن  زا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  و  تسا : 
شندرک كاـپ  رگا  كروک  مخز و  نوخ  اـماو  دوش ،  باـنتجا  رتشگنا  تساـجن  یتح  دـنبرمک و  هالکبـش و  لـثم  تسین  حیحـص  یئاـهنت 

 ، دزادنیب ریخءات  ار  فاوط  دنک  ریهطت  جرح  نودب  دناوتب  ادعب  دراد  دیما  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  درادن و  بیع  دشاب  یجرح 
نکمم رگا  تسا  نآ  ندرک  ضوع  ای  ساـبل و  ریهطت  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هکناـنچمه  دوشن  تقو  یگنت  ثعاـب  ریخءاـت  نیا  هک  یطرـش  هب 

لبق رگا  تسا و  حیحـص  شفاوط  هدوب  سجن  وا  ندب  ای  سابل و  فاوط  لاح  رد  هکنیا  هب  دنک  نیقی  فاوط  زا  دعب  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب . 
رگم تسا  حیحـص  شفاوط  دـنک و  فاوط  ندـب  سابل و  نآ  اب  تسا  زئاج  سابل  ندـب و  یکاپ  رد  دـشاب  هتـشاد  کش  فاوط  هب  عورـش  زا 

سجن شندب  ای  سابل  فاوط  نیب  رد  رگا  هلءاسم 5 -  ریخ .  ای  هدرک  ریهطت  هکنیا  رد  دنک  کش  سپس  هتشاد و  تساجن  هب  ملع  البق  هکنآ 
هدش ادیپ  هظحل  نامه  رد  دهد  لامتحا  دنیبب و  یتساجن  رگا  تسا  نینچمهو  دروایب ،  ار  فاوط  هدـنایقاب  هدومن  ریهطت  ار  ود  نآ  دـیاب  دوش 

هرابود دنک و  مامت  ریهطت  زا  دعب  ار  فاوط  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب  فاوط  لوا  زا  هک  دـنادب  رگا  اما  و  هدوبن )  فاوط  ءادـتبا  رد  (و 
ندـش مامت  زا  دـعب  نمه  ار  فاوط  زامن  هک  تسنآ  طاـیتحا  نیارباـنب  دـشکب ،  لوط  رهیطت  هک  يدروم  رد  اـصوصخم  دـیامن ،  شا  هداـعا 

ار مراهچ  رود  مهکنیا  نیب  تسین  یقرف  نآ  هداعا  فاوط و  ندرک  مامت  هب  طایتحارد  دیامن و  هداعا  ار  زامن  فاوط و  هاگنآ  دناوخب  فاوط 
فاوط هک  تسا  نآ  طایتحا  دیآ  شدای  نآ  نیب  رد  ای  فاوط و  زا  دعبو  هدرک  شومارفار  تراهط  رگا  هلءاسم 6 -  هن .  ای  دشاب  هدرک  مامت 

زین لافطا  تسا ه  نآ  طایتحا  تسا و  نادرم  صوصخم  طرـش  نیا  دشاب : هدـش  هنتخ  هدـننک  فاوط  هک  تسا  نیا  مراهچ :  دـنک .  هداعا  ار 
یلو تسا  حیحـص  شمارحا  دنک  شمرحم  وا  یلو  ای  دوش و  مرحم  دوخ  یلو  رما  هب  يا  هدشن  هنتخ  لفط  رگا  نیاربانب  دننک  تیاعر  ار  نآ 

فاوط هک  دنوش  یم  لالح  یتقو  دنمارح  وا  رب  اهنز  طایتحاربانب  هدش  مرحم  جـح  مارحا  هب  رگا  سپ  تسین ،  حیحـص  طایتحاربانب  شفاوط 
حیحـص شفاوط  دشاب  هدمآ  ایند  هب  هدـش  هنتخ  یلفط  رگا  و  دـنریگب ،  بئان  شفاوط  يارب  ار  یـصخش  ایو  دـهد  ماجنا  هدـش  هنتخ  ار  ءاسن 

حابم هک  تسا  رتعم  رتاس  ردو  تسا  لطاب  شفاوط  دنک  فاوط  شـشوپ  نودب  رگا  تسا :  تروع  دـناشوپ  فاوط  طئارـش  زا  مجنپ  تسا . 
مشش دشابن .  تروع  رتاس  دنچره  تسین  حیحص  یبصغ  یـسابل  چیه  اب  طایتحاربانب  هکلب  تسین  حیحـص  فاوط  یبصغ  رتاس  اب  اریز  دشاب 

زا ار  فاوـط  هک  يداـیز  هلـصاف  فاوـط  ياـهرود  نیب  دـیاب  هک  ینعم  نیا  هب  طاـیتحاربانب : فاوـط  ياـهطوش  نیب  یفرع  تـالاوم  تیاـعر 
یهتنم دـیآ  یم  رامـش  هب  نآ  تقیقح  زج  هک  تسا  يروما  فاوط :  تابجاو  زا  مود  تمـسق  دزادـنین .  دزاس  جراخ  فاوط  کـی  تروص 

زا فاوط  عورش  هکنیا  لوا  تسا .  رما  دنچ  نآ  و  تسین )  مهم  نآ  ندوب  ءزج  ای  ندوب و  طرش  هچرگ   ) تسا طرش  لیبق  زا  اهنآ  زا  یـضعب 
نآ رخآ  ای  طسو و  زا  ای  نآ  لوا  زا  هچ  دشاب ،  دوسالارجح  زا  فاوط  ادتبا  هک  دوش  یم  لصاح  نیمه  هب  بجاو  نیا  و  دشاب : دوسالارجح 

کی راک  نیا  اب  هدوب و  هدرک  زاـغآ  اـجنآ  زا  هک  يا  هطقن  ناـمه  ینعی  دـنک : متخ  دوسـالارجح  ناـمه  هب  ار  يرود  ره  هکنیا  مود  دـشاب . 
یم لصاح  هدرک  زاغآ  هک  اجنادب  ندرک  متخو  ندز  رود  راب  تفه  ودوسالارجح  زا  یئزج  زا  عورش  اب  طرـش  ود  نیا  دوشیم و  مامت  طوش 

ثعاب اریز  تسین  زئاج  هکلب  تسین  بجاو  اهنت  هن  دـنهد  یم  ماجنا  فاوط  لاح  رد  لاهج  زا  یـضعب  هسوسو و  لـها  زا  یـضعب  هچنآ  دوش 
طوشره و زا  دـعب  ندرک  ثکم  هلءاسم 7 -  تسا .  لاکـشا  شفاوط  تحـص  رد  دنک  نینچ  یـسک  رگا  هکلب  تسا  هعیـش  بهذم  رب  نهو 

هکنیا موس  تسا .  بهذـم  نیهوت  ثعاـب  هکلب  تسین  بجاو  اـهنت  هن  دـنوش  یم  بکترم  ارنآ  ناداـن  دارفا  هک  نتفر  وـلج  بقع و  نینچمه 
بجاو هتبلادـشاب  هدـننک  فاوط  پچ  تمـس  فاوط  لاح  رد  همظعم  هبعک  هک  انعم  نیا  هب  دریگ ،  ماجنا  ندـب  پچ  تمـس  هب  دـیاب  فاوط 

تیب زا  هناش  یکدنا  ع )   ) لیعامسا رجح  هب  ندیـسر  ماگنه  رگا  سپ  دشاب  هناش  اب  یقیقح  يذاحم  ادخ  هناخ  تالاح  یمامت  رد  هک  تسین 
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ندز رود  کـنیمه  دریگ ،  رارق  وا  تشپ  هب  لـیامتم  تیب  هظحل  نآ  رد  هکدـنچره  تسا  حیحـص  فاوط  درادـن و  یلاکـشا  دوـش  فرحنم 
وحن هب  ندز  رود  هک  یماداـم  هک  دـیایب  شیپ  هناـخ  جـنکراهچ  زا  روـبع  ماـگنه  فارحنا  نـیا  رگا  نـینچمهو  تـسا ،  یفاـک  دـشاب  یفرع 
هناش ربارب  هبعک  هناخ  تالاح  همه  رد  هکنیا  هب  ندرک  طاـیتحا  هلءاسم 8 -  درادن .  یلاکشا  دشاب  نیملـسم  همه  ندز  رود  دننام  فراعتم و 

بهذم نیهوتو  توهش  ثعاب  رگا  طایتحا  نیا  زا  تسا  بجاو  ماوع  نادان و  مدرم  رب  تسا و  فیعض  رایـسب  طایتحا  هکدنچره  دشاب  پچ 
دوشن ترهـش  قعاب  ای  هیقت و  اـب  فلاـخم  هک  دـنک  تیاـعر  ار  نآ  يوحن  هب  تسا  لـقاع  ملاـع و  هک  یـسک  رگا  نکل  دـننک ،  رازتحا  دوش 
شیور ندز  هنت  رثا  رد  هکنیا  لثم   ) دنک فاوط  فراعتم  فالخرب  شفاوط  ياهطوش  ءازجا  زا  یـضعب  رد  رگا  هلءاسم 9 - درادن .  یلاکشا 

هک تسین  زئاج  دـیامن و  ناربج  ارنآ  تسا  بجاو  دورب ) شیپ  بقع  بقع  فراعتم  سکعرب  ای  ددرگرب ،  نآ  هب  تشپ  اـی  هبعک و  فرط  هب 
هکدـنچره دورب  ولج  رایتخا  یب  تیعمج  راشف  ابو  دوش  بلـس  وا  زا  رایتخا  ماحدزا  تمحازم و  رثارد  رگا  هلءاسم 10 -  دنک .  افتکا  نآ  هب 

ماجنا هچ  نآ  هب  دناوت  یمن  دـهد و  ماجنا  دوخ  رایتخا  اب  هدومن  ناربج  ار  رادـقم  نآدـیاب  تتـسین و  یفاک  دـشاب  هتفر  ولج  شپچ  تمـساب 
نکلو يدنک  اب  هچ  تعرـس و  اب  هچ  هراوس  هچ  هدایپ و  هچ  تسا ،  حیحـص  دبای  ماجنا  وحن  ره  هب  فاوط  هلءاسم 11 -  دنک .  ءافتکا  هتفای 
دیامن فاوط  رجح  هبعک و  رود  ینعی  دنک : فاوط  رد  لخاد  ار  ع )   ) لیعامـسا رجح  هکنیا  مراهچ  دـنک .  هن  دورب و  دـنت  هن  هک  تسا  رتهب 

دراد ار  یـسک  مکح  دشاب  هدرک  نینچ  ادمع  رگا  و  تسا ،  بجاو  نآ  هداعا  لطاب و  شفاوط  نآ  راوید  يور  ای  رجح و  لخاد  زا  رگا  سپ 
و هدرک ،  لطاب  اوهـس  ار  شفاوط  هک  درادار  یـسک  مکح  دشاب  اوهـس  رگا  اما  و  تشذگ ،  هک  دشاب  هدرک  لطاب  ادـمع  ار  دوخ  فاوط  هک 

دنک هداعا  ار  فاوط  لصا  تسین  بجاو  ارهاـظ  دـیامن و  هداـعا  ار  طوش  هک  تسا  نآ  طوحا  دـشاب  هدرک  فلخت  اـهطوش  زا  یکی  رد  رگا 
تـسا ود  نآ  نیب  هک  ار  يا  هلـصاف  رادقم  و  دشاب : ع )   ) میهاربا ماقم  تیب و  نیب  فاوط  هکنیا  مجنپ  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دنچره 

شش تسیب و  ود  نآ  نیب  هلصاف  دنا  هتفگ  هک  يروط  هبو  دنکن  زواجت  هلـصاف  رادقم  نیا  زا  اجک  چیه  رد  و  دنک ،  تیاعر  بناوج  ریاس  زا 
ار میهاربا  ماقم  تسین  زئاـج  هلءاسم 12 -  دـنکن .  زواجت  نآ  زا  هدومن  تیاـعر  ار  هلـصاف  نیا  فارطا  همه  رد  دـیاب  سپ  تسا  مین  عارذ و 

درک فاوط  لخاد  ارنآ  اهطوش  زا  یـضعب  رد  رگا  نکل  دوش  یم  لطاب  شفاوط  دنک  نینچ  رگا  دنزب و  رود  ار  نآ  دـنک و  فاوط  رد  لخاد 
هلءاسم 13 دروایب .  ار  رود  تفه  هرابود  رود  نآ  ندرک  مامت  زادعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دروایب و  هرابود  ار  تمـسق  نآ  دـیاب 
زا شیب  دنا  هتفگ  هک  يروط  هب  تسا و  عارذ  مینو  شـشو  تسیب  زا  رتمک  رجح  يانهپ  رادـقم  هب  لیعامـسا  رجح  تشپ  رد  فاوط  لحم  - 
رد ارنآ  هرابود  درک  زواجت  یمدق  دنچ  رگاو  دنکن  زواجت  رادـقم  نیا  زا  هک  تسا  بجاو  نیاربانب  دـنام  یمن  یقاب  ابیرقت  مین  عارذ و  شش 

هبعک راوید  يور  رگا  سپ  دـنکن  فاوط  هبعک  ناینب  راوید و  زا  جراـخ  هدـننک  فاوط  هک  تسا  نیا  مشـش :  دـیامن .  هداـعا  هدرب  ماـن  دـح 
دیامن و هداعا  ار  رادقم  نآ  هدومن  ناربج  ار  نآ  تسا  بجاو  دنک  فاوط  رجح  راوید  يور  رگا  هک  روطنامه  دیامن  هداعادیاب  دنک  فاوط 

هکنیا متفه :  تسا .  رتهب  نآ  كرت  یلو  درادـن  یعنام  فاوط  لاح  رد  تسه  ناور  داش  هک  یفرط  هس  رد  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  اـما 
تـسا لطاب  شفاوط  دنک  فاوط  نآ  زا  رتمک  ای  طوش و  تفه  زا  شیب  دـشاب  هتـشاد  دـصق  رگا  هلءاـسم 14 -  دوش .  طوش  تفه  شفاوط 

زا هک  تسا  یـسک  هب  قحلم  هدرک  تلفغ  ای  وهـس و  هک  یـسک  مکاح و  هب  لهاج  طایتحاربانب  درواـیب و  ار  طوش  تفه  ناـمه  هک  دـنچره 
کی بجاو  طوش  تفه  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هک  دـنک  لایخ  رگا  هلءاسم 15 -  دـنک .  هداعا  ار  شفاوط  دـیاب  هدرک و  نینچ  دـمع  يور 

 ، دروایب صقان  ار  شفاوط  اوهس  رگا  هلءاسم 16 -  تسا .  حیحص  شفاوط  دنک  دصق  زین  ار  نیمه  لوا  نامه  زا  دروایب و  یبابحتـسا  طوش 
هک تسا  نآ  طایتحا  هنرگو  تسا  هیقب  هب  ناـیتا  بوجو  يوقا  دـشاب  هدادـن  ماـجنا  يریثک  لـعفو  دـشاب  هتـشذگ  فصن  زا  هک  یتروص  رد 

طایتحا هب  رتکیدزن  یلو  دـنک  یم  هداعا  ار  دوخ  فاوط  هدرکن  زواجت  فصن  زا  رگاو  دـنک  هداعا  ار  شفاوط  هراـبود  هدومن  ماـمتار  ناـمه 
نطو هب  تعجارم  زا  دـعب  رگم  درواین  داـیب  ار  فاوط  صقن  رگا  هلءاسم 17 -  دـیامن .  هداعا  مه  دـنک و  مامت  ار  صقان  نآ  مه  هک  تسنآ 
يارب تسا  بجاو  دوب  یجرح  ای  تشادـن و  ناـکما  رگا  ددرگرب و  شکم  هب  شفاوط  دـیدجت  يارب  ناـکما  تروص  رد  تساـبجاو  ـالثم ، 

هک یتروص  رد  دنزب  رود  طوش  تفه  زا  شیب  اوهس  رگا  هلءاسم 18 -  تسا .  نآ  هداعا  سپسو  صقان  ندرک  مامت  طایتحاو  دریگب  بئانآ 
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تـسا نآ  طایتحا  دشاب  رتشیب  اب  طوش  کی  دئاز  رگا  تسا و  حیحـص  شفاوط  دنکیم و  عطق  ارنآ  اجنامه  دـشاب  طوش  کی  زا  رتمک  دـئاز 
ماجنا مود  ای  لوا  فاوط  زامن  تعکر  ود  سپـس  دـنکن و  بابحتـسا  بوجو و  دـصق  دـنک و  مامت  طوش  تفه  ات  تبرق  دـصقب  ارناـمه  هک 
فاوط تسا  زئاـج  هلءاـسم 19 -  دـهدیم .  رارق  بجاو  ریغ  فاوط  زاـمن  ارنآ  دـناوخیم و  زاـمن  رگید  تعکر  ود  یعـس  زا  دـعب  دـهدیم و 
دهاوخ یمن  هچناـنچ  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  نکل  يوـقا  رباـنب  ار  بجاو  فاوـط  نینچمه  دـنک و  عـطق  رذـع  نودـب  ار  یبحتـسم 

یتح یفانم  لعف  زا  لـبق  دـنک و  عطق  ار  شفاوط  رگا  هلءاسم 20 -  دنکن .  عطق  ارنآ  دـیامن  عوجر  یفرع  تالاوم  توف  زا  لبق  هلـصافالب و 
هک تسنآ  طایتحا  هدوب  مراهچ  طوش  زا  دـعب  شعطق  رگا  هدروآ  یفانم  لعف  رگا  تسا و  حیحـص  شفاوط  دـنک  لیمکت  ارنآ  داـیز  هلـصاف 

رگا دوش  ثداح  شیارب  ثدح  ای  ضرم  دننام  يرایتخا  ریغ  يرذـع  شفاوط  نیب  رد  رگا  هلءاسم 21 -  دیامن .  هداعا  سپس  لیمکت و  ارنآ 
هلءاسم دنک .  هداعا  دیاب  هدوب  نآ  زا  لبق  رگا  تسا و  حیحـص  شفاوط  دنک و  لیمکت  ار  نامه  رذع  عفر  زا  دعب  هدوب  مراهچ  طوش  زا  دـعب 
هدومنن انتعا  دوخ  کش  هب  هن  ای  هدش  طوش  تفه  زا  رتدایز  شفاوط  هکنیارد  دنک  کش  فاطم  زا  ندش  نوریب  فاوط و  زا  دـعب  رگا   - 22

رب ار  انب  مود  تروص  رد  نکل  دراذـگ ،  یم  تحـص  ربار  انب  نینچمه  دـنک  کش  نآ  ندوب  مک  رد  رگا  و  دراذـگ ،  یم  تحـص  رب  ار  اـنب 
نیا زا  کشو  دنک  کش  شفاوط  تحص  رد  فارصنا  زا  دعب  رگا  و  دوشن ،  كرت  طایتحا  تهج  نیمه  هب  دراد  یلاکشا  نتـشاذگ  تحص 

جراخ فاوط  لاح  زا  هک  دـنچ  ره  دراذـگ ،  یم  تحـص  رب  ار  انب  هن  ای  هدوب  یعنام  دـجاو  ای  یطرـش و  دـقاف  شفاوط  ایآ  هک  دـشاب  تهج 
رب يرود  هکنیا  رد  دنک  کش  دوسالارجح  هب  ندیسر  زا  دعب  رگا  هلءاسم 23 -  دایز .  مک و  نودب  طوش  تفه  رب  ظفح  زا  دعب  دشاب  هدشن 

الثم یمتشه  ای  تسا  یمتفه  طوش  نیا  هک  دنک  کش  نآ  هب  ندیسر  زا  لبق  رگا  دراذگ و  یم  تحـص  رب  ار  انب  هن  ای  هدرک  هفاضا  شفاوط 
 . تسا لطاب  شفاوط  نآ  زا  رتمک  ای  یمـشش  ای  تسا  یمتفه  نیا  هک  دـنک  کـش  ءاـنثارد  اـی  رود  رخآ  رد  رگا  زین  تسا و  لـطاب  شفاوط 

یقثوم صخـش  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک و  یمن  انتعا  دوخ  کش  هب  تسا  کشلاریثک  فاوط  ياهطوش  دهع  رد  هک  یـسک  هلءاسم 24 - 
نیقی یعس  لاح  رد  رگا  هلءاسم 25 -  تسا .  کش  مکح  رد  زین  اهطوش  دع  رد  نظ  دنک و  فظوم  شفاوط  ياهطوش  ددـع  ظفح  يارب  ار 

هک دـنک  نیقی  یعـس  لاـح  رد  رگا  دـنک و  یم  عطق  ار  یعـس  سپـس  دروآ و  یم  ار  فارطا  هدومن  عطاـق  ار  یعـس  هدرکن  فاوط  هک  دـنک 
شفاوط یعس و  دنک و  یم  مامت  هدنام  هک  اجنامه  ار  یعس  ددرگیمرب و  فاوط  لیمکت  زا  دعبو  دنک  یم  عطق  ار  یعس  هدوب  صقان  شفاوط 

زا هرابود  هدومن  مامت  ار  نآ  هدوب  طوش  راهچ  زا  رتمک  شیعـس  رگا  نینچمه  دـیامن و  هداعا  هرابود  دـنک و  رتکیدزن  نکل  تسا ،  حـیحص 
بحتسم دراد و  تهارک  نکل  دنز  یمن  فاوطب  يررـض  رعـش  داشنا  ندیدنخ و  نتفگ و  نخـس  فاوط  لاح  رد  هلءاسم 26 -  دریگب .  رس 

فرط هب  تروص  هحفص  فاوط  لاح  رد  تسین  بجاو  هلءاسم 27 -  دیوگب .  رکذ  ای  دنک و  اعد  ای  دـناوخب و  نآرق  فاوط  لاح  رد  تسا 
تـسا زئاج  دـنادرگرب و  بقع  فرط  هب  ار  يور  دـناوت  یم  یتح  دـنک ،  لیامتم  پچ  ای  تسار  فرط  هب  ارنآ  تسا  زئاـج  هکلب  دـشاب  ولج 
نیبرد تسا  زئاج  هکنانچمه  دـنک  مامت  هدـنام  هک  اجنامه  زا  ار  دوخ  طوش  هتـشگرب  هرابود  دـسوبب و  ار  هبعک  هناـخ  هدومن  عطق  ار  فاوط 

ار فاوط  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دهد  لوط  رگا  اما  دروخن و  مه  هب  یفرع  تالاوم  هک  يرادـقم  هب  دـباوخب  زاب  قاط  ای  دنیـشنب و  فاوط 
 . دنک هداعا  هرابود  هدومن  مامت 

فاوط زامن  رد  راتفگ 

 ، دهد ماجنا  اروف  فاوط  زا  دعب  ار  تعکر  ود  نآ  تسا  بجاو  اطایتحا  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  فاوط  زا  دـعب  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
نآ هدجس  هک  يا  هروس  راهچ  زج  هب  زامن  تساوخ  هک  يا  هروس  ره  تعکر  ود  نآ  رد  تسا  زئاج  تسا و  حبـص  زامن  دننام  نآ  تیفیک  و 
مه نآ  تئارق  و  دناوخب ،  ار  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  مود  تعکر  رد  دـحا و  هللا  وه  لق  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  تسا و  بجاو 
هب نظ  هک  تسین  دـیعب  دزاس و  یم  لطاب  ار  زاـمن  فاوط  زاـمن  ياـه  تعکر  ددـع  رد  کـش  هلءاسم 2 -  هتـسهآ .  مه  تسا و  زئاج  دـنلب 

ماقم کیدزن  فاوط  زامن  تسا  بجاو  هلءاسم 3 -  تسا .  بجاو  ياهزامن  ریاس  دننام  ماکحا  همه  رد  زامن  نیا  دشاب و  ربتعم  نآ  تاعکر 
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هن نکل  تسا  رتشیب  شباوث  دشاب  ماقم  هب  رتکیدزن  هچره  دوش و  عقاو  ماقم  تشپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش و  هدناوخ  ع )   ) میهاربا
رگا دـناوخب و  نآ  پچ  ای  تسار و  فرط  دـشن  نکمم  ماـقم  تشپ  ماـحدزا  رطاـخب  رگاو  دـنک  مدرم  يارب  تمحازم  داـجیا  هک  يروط  هب 
دوب رتکیدزن  ماقم  هب  هک  مادـک  ره  تشپ  پچ و  تسار و  ینعی  فرط  هس  نیا  زا  دـشن  نکمم  زین  پچ و  تسار و  فرط  رد  ماقم  کیدزن 

تـشپ زا  رتمک  پچ  تسار و  فرط  ود  هلـصاف  رگا  دنک و  باختناار  مه  رـس  تشپ  دوب  ناسکی  ماقم  هب  هس  ره  هلـصاف  رگاو  دنک  باختنا 
نامه تسین  دیعب  هدش  عقاو  ماقم  کیدزن  شزامن  هک  دنک  یمن  قدص  هطقن  هس  زا  کیچیه  رد  هک  تسا  رود  ماقم  زا  ردق  نآ  نکل  تسا 

دـناوخب و تسا  ماقم  هب  رتکیدزن  هک  فرط  ود  زا  یکی  رد  رگید  زامن  کی  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دـشاب  یفاـک  ماـقم  تشپ 
ماقم تشپ  رد  زامن  ندناوخ  زا  دش  نکمتم  هچنانچ  تسه  تقو  هدشن  گنت  یعـس  ماجنا  تقو  هک  ینامز  ات  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 
یعـس نیب  رد  رگا  دناوخب و  ارنآ  هدمآ  ماقم  دزن  دمآ  شدایب  هک  اج  ره  دنک  شومارفار  فاوط  زامن  رگا  هلءاسم 4 -  دناوخب .  ارنآ  هرابود 
ماجنا زا  دـعب  رگا  و  تسا ،  حیحـص  دـهد و  یم  همادا  هدـنام  هک  اج  ره  زا  ار  یعـس  هاگنآ  دـناوخ  یم  ار  زامن  ددرگ و  یمرب  دـمآ  شدایب 

یئاج رد  رگا  دـنک و  هداعا  ار  لامعا  نآ  تسین  بجاو  رگید  داد  ماجناار  زاـمن  دـمآ و  شداـیب  دـهد  ماـجنا  زاـمن  زا  دـعب  دـیاب  هک  یلمع 
هب تسین  بجاو  دشاب و  يرگید  يرهـش  دنچره  دناوخ  یم  ار  زامن  تسه  هک  اجنامه  تسا  راوشد  دجـسم  هب  شنتـشگرب  هک  دش  رکذـتم 

هلءاسم دراد .  ار  راکشومارف  مکح  ماکحا  همه  رد  تسا  مکح  هب  لهاج  هک  مه  یـسک  تدشاب  ناسآ  نتـشگرب  هک  دنچره  ددرگرب  مرح 
شیارب رگا  هلءاـسم 6 -  تسا .  بجاو  رتـگرزب  دـنزرف  رب  نآ  ءاـضق  تسه  شندرگ  هب  فاوط  زاـمن  هک  یلاـح  رد  دورب  اـیند  زا  رگا   - 5
شزامن دناوخب و  دراد  ناکما  شیارب  هک  يوحن  ره  هب  درادن  مه  يریگدای  زا  نکمت  دناوخب و  حیحـص  تئارق  اب  ار  زامن  هک  درادـن  ناکما 

نینچ هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دراذگب ) شناهد  رد  هملک  هب  هملک  ار  زامن   ) دنک نیقلت  ار  وا  یسک  دشاب  نکمم  رگا  تسا و  حیحص 
زامن هب  هکنانچمه  دنک  یمن  افتکا  نآ  هب  نکل  دنک ،  ءادتقا  دـشاب  لداع  هک  يرگید  صخـش  هب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  زین  دـنک و 

 . دنک افتکا  دیابن  بئان 

یعس لئاسم  رد  راتفگ 

وحن نیا  هب  دیامن ،  یط  راب  تفه  ار  تحاسم  نیاو  دـنک  یعـس  هورم  افـص و  نیب  فاوط  زامن  تعکر  ود  زا  دـعب  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
هورم رد  نآ  نایاپ  افص و  زا  یعس  زاغآ  هک  تسا  بجاو  دنک  باسح  رگید  یطوش  ار  افص  هب  هورم  زا  طوش و  کیار  هورم  هب  افص  زا  هک 

طایتحاربانب هلءاسم 2 -  یعس .  نیب  رد  یتحدش  هجوتم  هک  اجره  تسا  بجاو  نآ  هداعا  لطاب و  شیعـس  دنک  لمع  نیا  سکعرگاو  دشاب 
ار دوخ  یعس  اجنآ  زا  دورب و  الاب  تسه  افص  هوک  رد  هک  يا  هلپ  دنچ  هب  رگا  نیاربانب  دنک  زاغآ  افص  ءزج  نیلوا  زا  ار  یعـس  تسا  بجاو 

دنک یم  تیافک  دورب  الاب  هورم  هلپ  دـنچ  هب  رگا  دـشاب و  هورم  زا  ءزج  نیلوا  هب  یعـس  متخ  تسا  بجاو  و  دـنک ،  یم  تیافک  دـنک  زاـغآ 
زا تراهط  زین  ثدح و  زا  تراهط  یعـس  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  لضفا  هدایپ  یلو  هراوس  مهو  دـهد  ماجنا  هدایپ  مه  ار  یعـس  تسا  زئاجو 

تسا بجاو  هلءاسم 4 -  تسا .  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  ثدـح  زا  تراـهط  تیاـعر  هک  دـنچره  تسین  بجاو  تروع  رتس  نینچمه  ثبخ و 
یناتحت ای  یناقوف و  هقبط  رد  ارنآ  تسا  زئاـج  هلب  دوش  فرحنم  هداـج  نآ  زا  داـیز  تسین  زئاـج  سپ  دـبای  ماـجنا  فراـعتم  فیرط  زا  یعس 

ود يالاب  هن  دـشاب  هوک  ود  نیب  فاوط  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـهد  ماـجنا  دـننک ) تسرد  ار  تاـقبط  نیا  شیارب  يزور  هک  مینک  ضرف  رگا  )
 . دـهد ماـجنا  هدوب  فراـعتم  هقبط  ود  ثادـحا  زا  لـبق  هک  فراـعتم  هار  ناـمه  رد  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و  هوک ،  ود  ریزاـی  هوک 

سپ دشاب ،  افص  فرط  هب  شیور  افـص  هب  هورم  زا  دشاب و  هورم  فرط  هب  وا  يور  هک  تسنآ  ربتعم  هورم  هب  افـص  زا  یعـس  رد  هلءاسم 6 - 
تـسا زئاجرـس  تشپ  هب  ای  پچ و  تسار و  هب  ندـنادرگرب  ور  یلو  تسین  یفاک  دـنک  یط  ولهپ  هب  ای  بقع و  بقع  ار  تفاسم  ود  نیا  رگا 

 . دشاب هتشادن  يرذع  هک  دنچ  ره  دناوخب  ای  دنیشنب و  اهنآ  دوخ  رد  ای  هورم  ای  افص  نیب  رد  یعـس  ندش  مامت  زا  لبق  تسا  زئاج  هکنانچمه 
یم ار  ریخءات  نیا  یتح  دزادنیب و  هلصاف  اوه  يامرگ  فیفخت  ای  تحارتسا و  تهج  نآ  زامن  فاوط و  یعـس و  نیب  تسا  زئاج  هلءاسم 7 - 
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 . تسین زئاج  رذع  نودب  زور  نآ  يادرف  ات  ریخءات  اما  و  تسا ،  بش  ات  نتخادنین  ریخءات  رد  طایتحا  دهد و  همادا  بش  ندیـسرارف  ات  دناوت 
تسا نکر  یعس  و  تین ،  رد  صولخ  تین و  لیبق  زا  تسا  ربتعم  نآ  رد  تسا  ربتعم  تدابع  رد  هچنآ  رهو  تسا  تدابع  یعـس  هلءاسم 7 - 
هفاضا یعس  رد  رتشیب  ای  طوش  کی  اوهـس  رگا  هلءاسم 9 - تشذـگ .  شنایب  هک  فاوط  كرت  مکح  نآ  يوهـس  يدـمع و  كرت  مکح  و 
تسین دیعب  طوش  تفه  هب  نآ  لیمکت  زاوج  هک  اجره  دنک  عطاق  دمآ  شدای  اج  ره  ارنآ  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  تسا  حیحص  شیعس  دنک 

دـشاب و هتـشگرب  دوخ  رهـش  هب  رگا  و  دـنک ،  لـیمکت  دـش  هجوـتم  تقو  ره  تسا  بجاو  دـشاب  هدروآ  رتـمک  طوـش  دـنچ  اـی  کـی  رگا  و 
زا یتمـسق  رگا  و  دریگب ،  بئان  دوب  راوشد  ای  تشادن و  ناکما  رگا  و  دـنک ،  نینچ  تسا  بجاو  دـشاب  هتـشادن  یتقـشم  هکم  هب  شتعجارم 

یعس ندش  مامت  زا  لبق  عتمت  هرمع  رد  رگا  هلءاسم 10 -  دریگب .  رس  زا  ارنآ  هک  تسنآ  طایتحا  درواین  ار  هیقب  اوهس  دروآ و  ار  لوا  طوش 
کی حبذ  اب  هدروآ  ار  یعـس  همتت  تسا  بجاو  دیامن  عامج  رـسمه  اب  دوش و  جراخ  مارحا  زا  هدـش  مامت  شیعـس  هکنیا  لایخ  هب  اهابتـشا و 

هک تسنآ  طایتحا  هدومن  عامج  هدرک و  ریـصقت  یعـس  ندش  مامت  زا  لبق  اوهـس  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دـهدب ،  هرافک  طایتحاربانب  واگ 
 . مینادب يراج  ار  مکح  نیمه  دیآ  شیپ  عتمت  ریغ  رد  هابتـشا  ود  نیا  هچنانچ  هک  تسنآ  طایتحا  و  دـهدب ،  مه  هرافک  هدومن  مامت  ار  یعس 

و دراذـگب ،  تحـص  رب  ار  انب  هدومنن  ءانتعا  دوخ  کـش  هب  دـیاب  دـنک  کـش  شیعـس  ياـهطوش  دـع  رد  ریـصقت  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 11 - 
رگا و  دروایب ،  هدوب  مک  رب  ار  انب  دیاب  هکنیا  رد  دـنک  اهطوش  دوبمک  رد  کش  نتفر  دوخ  راک  لابند  هب  لمع و  دایز  رد  رگا  تسا  نینچمه 
کش رگا  تسا  نیچمه  دراذگب و  تحـص  رب  ار  انب  هن  ای  هدوب  حیحـص  هدروآ  هچنآ  هکنیا  رد  دنک  کش  یطوش  ره  زا  دعب  ای  غارف  زا  دعب 

تحـص رب  ار  انب  دیاب  هدوب  تمـسق  نآ  زا  نتـشذگزا  دعب  شکـش  رگا  هن  ای  هدوب  حیحـص  ایآ  هک  طوش  کی  زا  یتمـسق  تحـص  رد  دـنک 
طوش نیب  رد  رگا  یلو  دراذگ  یم  تحص  رب  ار  انب  طوش  هن  الثم  رتشیب  طوش و  تفه  نیب  دنک  کش  هورم  رد  رگا  هلءاسم 12 -  دراذگب . 

و دـهد ،  صقن  لامتحا  هک  ضرف  نیا  رئاظنرد  تسا  نینچمه  و  تسا ،  لـطاب  شیعـس  ـالثم  یمـشش  اـی  تسا  یمتفه  نیا  هک  دـنک  کـش 
هلءاسم رتشیبای .  تسا  متفه  تسا  نآ  لوغـشم  هک  یطوش  هکنیا  رد  دـنک  کش  نآ  ندـش  مامت  زا  لبق  طوش و  نیب  رد  رگا  تسا  نینچمه 
يزورنآ زادعب  رگا  و  هداد ،  ماجنا  هکنیا  رب  دراذگ  یمار  انب  هن  ای  هداد  ماجنا  ار  یعس  الـصا  هکنیا  رد  دنک  کش  ریـصقت  زا  دعب  رگا   - 13

نکل دراذـگ ،  یم  نآ  ماجنا  رب  ار  انب  زین  اـجنیا  رد  میئوگب  تسین  يدـعب  هن  اـی  هدرک  یعـس  هکنیارد  دـنک  کـش  هدرک  فاوط  نآ  رد  هک 
 . دروایب ارنآ  هدوب  ریصقت  زا  لبق  وا  کش  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن 

ریصقت لئاسم  رد  راتفگ 

ار شیر  يوم  ای  براش و  يوم  ای  رـس و  يوم  ای  نخاـن و  زا  يرادـقم  ینعی  دـنک ،  ریـصقت  یعـس  ماـجنا  زا  دـعب  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
هچ ات  تسین  یفاک  رـس  ندیـشارت  ریـصقت  رد  و  دنکن ،  ءافتکا  نخان  ندرک  هاتوک  هب  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهبو و  دـنک  هاتوک 

لالخا نآ  تین  رد  رگا  سپ  تسا  بجاو  نآ  رد  شطئارـش  مامت  اب  تین  اذـل  تسا  تداـبع  ریـصقت  هلءاسم 2 -  شیر .  ندیـشارت  هب  دسر 
كرت ار  هرمع  زا  ریصقت  ادمع  یسک  رگا  هلءاسم 3 -  دیامن .  ناربج  ار  نآ  لماک  ریصقت  ماجنا  اب  هکنآ  رگم  دوش  یم  لطاب  شمارحا  دنک 

مامت زا  دعب  هک  تسنآ  طایتحا  دوش و  یم  دارفا  جح  هب  لدبم  وا  عتمت  جح  ارهاظ  دوش و  یم  لطاب  شا  هرمع  ددنبب  مارح  جح  يارب  دنک و 
دـشاب هدرک  شومارف  ار  ریـصقت  جح  مارحا  رد  ندش  لخاد  ات  رگا  اما  و  دروایب ،  زین  ار  جح  دعب  لاس  هدروآ و  هدرفم  يا  هرمع  جح  ندرک 

زا دعب  هلءاسم 4 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  هیدف  نیا  نداد  هکلب  دهدب  هیدـف  دنفـسوگ  کی  تسا  بحتـسم  تسا و  حیحـص  شا  هرمع 
عتمت هرمع  رد  هلءاسم 5 -  نانز .  یتح  دوش  یم  لـالح  دوب  هدـش  مارح  وا  رب  مارحا  رطاـخب  هک  یتاـمرحم  یماـمت  عتمت  هرمع  رد  ریـصقت 

 . درادن یعنام  دروایب  طایتحا  ناونع  هب  ای  و  دشاب ) فیلکت  هکنیا  لامتحا  هب  ینعی   ) ءاجر ناونع  هب  یلو  تسین ،  بجاو  ءاسن  فاوط 

تافرع هب  فوقو  رد  راتفگ 
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رد و  ددنبب ،  مارحا  تافرع  رد  فوقو  جح و  يارب  اددجم  نآ  مارحا  زا  ندـش  نوریب  هرمع و  ندـش  مامت  زا  دـعب  تسا  بجاو  هلءاسم 1 - 
دیعب دـنامب و  تافرع  رد  یعرـش  بورغ  ات  هفرع  زور  رهظ  زا  هک  تسنآ  طاـیتحا  تسا و  بجاو  تبرق  دـصق  تاداـبع  ریاـس  دـننام  فوقو 

نآ رد  ندوب  فرـص  فوقو  زا  روظنم  هلءاسم 2 -  دشاب .  زئاج  فوقو  ریخءات  دوش  هدـناوخ  امءاوت  هک  رـصعو  رهظ  زامن  رادـقم  هب  تسین 
ای باوخ  رد  فوقو  نامز  مامت  رد  رگا  هلب  دتـسیاب ،  هچ  دورب و  هار  هچ  رگید  یلاح  اـب  هچ  دـشاب و  هراوس  هچ  لاـح  تسا  فیرـش  ناـکم 

فوقو يامسم  اهنت  تسین ،  جح  نکر  تدم  نآ  همه  نکلو  تسا  بجاو  هدربمان  فوقو  هلءاسم 3 -  تسا .  لطاب  شفوقو  دشاب  یشوهیب 
نکلو دوش  یم  لطاب  شجح  دنک  كرت  ادمع  رادـقم  نیا  هب  یتح  ار  فوقو  رگا  سپ  تسا ،  نکر  دـشاب  هقیقد  ود  ای  هقیقد  کی  دـنچره 
بورغ زا  لـبق  رگا  هلءاسم 4 -  هدرک .  هانگ  هک  دـنچره  تسا  حیحـص  وا  جـح  دـیامن  كرت  ار  هیقب  دـنک و  فوقو  يامـسم  ردـق  هب  رگا 

ارنآ دیاب  هک  دیآ ،  یم  شندرگب  رتش )  ) هندب کی  ددرگنرب  رگید  دوش و  جراخ  نآ  دودح  زا  دنک و  چوک )   ) رفن تافرع  زا  ادـمع  یعرش 
تـشادن ار  رتش  زا  نکمت  رگا  و  دـشاب ،  هکم  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  طاـیتحا و  هب  رتـکیدزن  دـیامن و  حـبذ  ادـخ  هار  رد  تساوخ  اـجره  رد 

يا هرافک  هدرک و  هانگ  ددرگنرب  رگاو  ددرگرب  تسا  بجاو  دیایب  شدای  ندش  جراخ  زا  دعب  دـنک و  چوک  دریگ و  یم  هزور  زور  هدـجیه 
مامت فوقو  تقو  ات  دیاین  شدای  رگاو  دراد  ار  راکـشومارف  مکح  هب  لهاج  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  هرافک  نداد  هک  دـنچره  تسین  وا  رب 

زا دـعب  ددرگرب و  یتجاح  رطاـخب  اـی  دوش و  نامیـشپ  دـعب  دـنک و  چوک  ادـمع  بورغ  زا  لـبق  رگا  هلءاـسم 5 -  تسینوا .  رب  يزیچ  دوـش 
یشومارف و نوچ  يرذع  رطاخ  هب  رگا  هلءاسم 6 -  دیآ .  یمن  شا  هدهع  هب  يا  هرافک  دنامب  تافرع  رد  بورغ  ات  تبرق  دصق  هب  نتـشگرب 

دیع بش  زا  يزیچ  هک  تـسا  یفاـک  رادـقم  نـیمه  وا  يارب  دـنک  كرت  ار  تاـفرع  رد  بورغ  اـت  رهظ  زا  فوـقو  نآ  لاـثما  تـقو و  یگنت 
هب يرارطـضا  فوقو  رذـع  نودـب  ادـمع و  رگا  تسا و  تافرع  هب  فوقو  يرارطـضا  تقو  نامه  نیا  دـنامب و  تافرع  رد  كدـنا  دـنچره 

يرارطضا يرایتخا و  فوقو  رگا  اما  دیامن و  كرد  ار  رعـشم  هب  فوقو  هک  دنچره  دوش  یم  لطاب  شجح  ارهاظ  دنک  كرت  زین  ار  تافرع 
رد هک  دـنک  كرد  ار  مارحلارعـشم  يرایتخا  فوقو  هک  تسا  یفاک  نیمه  شجح  تحـص  يارب  دـنک  كرت  رذـع  رطاـخ  هب  ار  تاـفرع  هب 

یلو دـنک  مکح  نآ  هب  دوش و  تباث  تسا  تنـس  لها  زا  هکیئ  یـضاق  يارب  هجحلا  يذ  هام  لاله  رگا  هلءاسم 7 -  دیآ .  یم  رعـشم  ماکحا 
بهذـم هب  تسا  بجاو  دـشاب  نکمم  هیقتو  سرت  نودـب  قح  بهذـم  قبط  رب  لمع  هچنانچ  دوشن  تباث  هجحلا  يذ  لاله  تیءور  ام  يارب 

دـشابن ملـسم  عقاواب  نآ  ندوب  فلاخم  هک  یتروص  رد  مه  جح  دنک و  تعباتم  نانآ  زا  تسا  بجاو  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  لمع  قح 
هکلب تسین  زیاج  نانآ  اب  تفلاخم  تسا و  حیحص  زین  عقاو  اب  نآ  تفلاخم  هب  ملع  تروص  رد  یتح  میئوگب  تسین  دیعب  هکلب  تسا  حیحص 
قفااب اصوصخم  اهقفا  رگید  اب  دجن  نیمزرس  زاجح و  قفا  هک  اجنآ  زا  تسه و  لاکشا  هدرک  لمع  هیقت  تفلاخم  هک  یسک  جح  تحـصرد 
یجاح رب  تسا  بجاو  مارحلا  رعـشم  رد  فوقو  لئاسم  رد  راتفگ  تردـن .  هب  رگم  دوش  یمن  لصاح  تفلاـخم  هب  ملع  دراد  تواـفت  ناریا 

رد هک  یطئارش  همه  اب  تین  تسا و  تدابع  فوقو  نیا  و  دنک ،  فوقو  رعـشم  رد  دیـشروخ  عولط  ات  نابرق  دیع  زور  رجف  عولط  لوا  زا  هک 
تین اب  ار  دیع  بش  همه  رعـشم  هب  دورو  تافرع و  زا  چوک  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  ربتعم  فوقو  نیا  رد  تسا  نآ 
عولط زا  لبق  تسا  بحتـسمو  دـیامن ،  فوقو  تین  هرابود  مه  دیـشروخ  عولط  رجف و  عولط  نیب  سپـس  دـنک  فوقو  رجف  عولط  ات  صلاخ 

 ، تسینوا رب  يا  هرافک  یلو  هدرک  هانگ  دوش  جراخ  رگا  و  دوشن ،  جراخ  رسحم  يداو  زا  هک  يروط  هب  اما  دنک  تکرح  رعشم  زا  دیشروخ 
نکر رعشم  رد  فوقو  زا  هچنآ  و  دسرن ،  رسحم  يداو  هب  دیـشروخ  عولط  زا  لبق  هک  دنک  تکرح  يروط  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و 

فوقو یلک  روط  هب  رگا  هلب  تسا  یفاـک  دوش  فوقو  رگا  مه  هقیقد  کـی  اذـل  عوـلط  ود  نیب  تقو  ماـمت  هن  تسا  نآ  يامـسم  تسا  جـح 
نادرمریپ و لافطا و  ناـنز  دـننام  ناوتاـن  دارفا  هیلک  يارب  هلءاسم 1 -  تسا .  لطاب  دـیآ  یم  هک  یلیـصفت  هب  وا  جـح  دـنک  كرت  ار  رعـشم 

يرادقم هکنآ  زا  دعب  دیع  بش  تسا  زئاج  راد  ناوراک  بقارم و  ای  راتـسرپ و  روطنیمهو  دنراد  سرت  يرامیب و  دـننام  يرذـع  هک  یناسک 
هلءاسم 2 تسین .  بجاو  نیعولطلا  نیب  فوقو  هفیاط  دنچ  نیا  رب  نیاربانب  دننک و  کچوک  ینم  فرط  هب  اجنآزا  دندرک  فوقو  رعـشم  رد 

هدشن توف  شا  هفرع  هب  فوقو  رگا  ددرگنرب ،  دیشروخ  عولط  ات  دوش و  جراخ  رعشم  زا  رجف  عولط  زا  لبق  ادمع  رذع و  نودب  هک  یسک  - 
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نکلو دهد ،  هرافک  دنفسوگ  کی  دیاب  اهنت  و  تسا ،  حیحص  شجح  روهشم  ربانب  هدوب  رعـشم  رد  ار  رجف  عولط  ات  دیع  بش  زا  يرادقم  و 
رگا هلءاسم 3 -  دروایب .  یطاـیتحا  یجح  رگید  یلاـس  شجح  ندرک  ماـمت  زا  دـعب  تسا  بجاو  وا  رب  سپ  تسا  نیا  فـالخ  رد  طاـیتحا 
یلو دـشاب  هتـشاد  رعـشم  رد  فوقو  تسناوتن  مه  بشو  دـنک  كرد  ار  رعـشم  نیعولطلا  نیب  تقو  مامت  تسناوتن  يرذـع  رطاـخ  هب  یـسک 

دنچره دـنک  كرد  ار  رعـشم  رد  دـیع  زور  رهظو  دیـشروخ  عولط  نیب  نامز  لوط  زا  يرادـقم  رگا  دـشاب  هدرک  كردار  تافرع  هب  فوقو 
يرایتخا و تقو  یکی  دراد : تقو  هس  رعـشم  هب  فوقو  هک  دش  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  هلءاسم 4 -  تسا .  حیحـص  شجح  دشاب  كدنا 

زور دیشروخ  عولط  يرگید  تسا و  نداد  رذع  يرارطـضا  تقو  هک  دیع  بش  یکی  يرارطـضا  تقو  نیعولطلا و  نیب  زا  تسا  ترابع  نآ 
تقو کی  تافرع  هب  فوقو  هک  دش  نشور  زین  و  دشاب ،  هتـشاد  رذـع  هک  تسا  یـسک  صوصخم  زین  نیا  هک  نآ  رهظ  ات  تسا  نابرق  دـیع 

نیروذـعم يارب  هک  يرارطـضا  تقو  مه  یکی  و  زورنآ ،  یعرـش  بورغ  ات  هجحلا  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  يرایتخا 
هب رارطـضا ،  لاح  رایتخا و  لاح  رد  فقوم ،  ود  رهای  فقوم  کی  نتفرگ  رظن  رد  اب  بیترت  نیا  هب  دـیع  بش  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و 

هچنآ اه  نآ  هنایم  زا  هک  دوش  یم  ریوصت  يرایسب  ماسقا  یـشومارف  ای  لهج  ای  دمع  لاح  نتفرگ  رظن  رد  زین  لاح و  ود  زا  یبیکرت  یئاهنت و 
تحـص رد  یلاکـشا  دـنک  كردار  رعـشم ) هفرع و  هب  فوـقو   ) ود ره  يراـیتخا  تقو  هک  یـسک  لوا :  مینک .  یم  رکذ  تـسا  ـالتبا  دروـم 
شجح نالطب  رد  یکش  هک  دنک ،  كردار  ود  نآ  يرارطضا  هن  ود و  نآ  يرایتخا  تقو  هن  هک  یـسک  مود :  تسین .  تباب  نیا  زا  شجح 

نآ رتهب  دروایب و  هدرفم  هتسب  جح  تین  هب  هک  یمارحا  اب  تسا  بجاو  یـسک  نینچو  راکـشومارف  هچ  لهاج و  هچ  دشاب  دماع  هچ  تسین ، 
شندرکن كرد  رگا  دنک و  حبذ  ار  نآ  هدروآ  ینابرق  دوخ  اب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنکب و  مه  هدرفم  هرمع  هب  لودـع  تین  هک  تسا 

جح هدوب  رصقم  رگا  اما  دوش ،  لصاح  شیارب  تعاطتسا  طئارش  دعب  ياهلاس  رد  هکنآرگم  دوش  یمن  بجاو  وا  رب  جح  هدوب  ریصقت  نودب 
يرارطضا تقو  هفرع و  يرایتخا  هک  یسک  موس :  دشابن .  عیطتـسم  هک  دنچ  ره  دروایب  ارنآ  دیاب  دعب  لاس  ددرگ و  یم  رقتـسم  شندرگ  رب 

يرایتخا هک  یسک  مراهچ :  تسا .  حیحص  هنرگو  لطاب  شجح  دشاب  هدرک  كرت  ادمعار  رعـشم  رایتخا  رگا  دنک  كرد  ار  رعـشم  هنازور 
هک یـسک  مجنپ :  تسا .  حیحـص  هنرگو  لطاب  شجح  هدوب  ادمع  شا  هفرع  يرایتخا  كرت  رگا  دـنک  كرد  ار  هفرع  يرارطـضا  رعـشم و 

حیحـص شجح  هدوب  يرذـع  رطاخ  هب  شرعـشم  رد  فوقو  يرایتخا  كرت  رگا  دـنک  كرد  رعـشم  هنابـش  يرارطـضا  اب  ار  هفرع  يراـیتخا 
كرت هدوب و  رذع  بحاص  رگا  هدرک ،  كرد  ار  رعشم  يرارطـضاو  هفرع  يرارطـضا  هک  یـسک  مشـش :  تسا .  لطاب  طایتحا  ربانب  هنرگو 
يدمع شا  هفرع  يرایتخا  كرت  هک  یتروص  رد  هدوبن  روذـعم  رگا  اماو  تسا  حیحـص  شجح  يوقاربانب  هدوبن  يدـمع  شا  هفرع  يرایتخا 
طایتحا زین  دـمع  ریغ  رد  کنانچمه  تسا  لطاب  زین  وا  جـح  طاـیتحاربانب  هدوب  يدـمع  شرعـشم  يراـیتخا  كرت  رگاو  لـطاب  شجح  هدوب 

تسا لطاب  شجح  هدرک  كرت  ادمع  ار  يرایتخا  ود  زا  یکی  رگا  سپ  تسا  رعشم  هنازور  يرارطضا  كرد  تروص  متفه :  تسا .  نیمه 
 : متشه دروایب .  ار  جحدش  عیطتـسم  رگا  دعب  لاس  هک  تسنآ  طایتحا  هب  کیدزن  هک  دنچره  دشاب  حیحـص  تسیندیعب  هدوبن  يدمع  رگا  و 
 : مهن تسا .  لطاب  طاـیتحاربانب  هنرگو  لـطاب  شجح  هدرک  كرت  ادـمع  ار  رعـشم  رگا  هک  تسا  یئاـهنت  هب  هبرع  يراـیتخا  كرد  تروص 

حیحص جح  هک  تسا  یئاهنت  هب  رعشم  يرایتخا  كرد  مهد :  تسا .  لطاب  جح  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یئاهنت  هب  هبرع  يرارطضا  كرد 
رد هک  تسا  یئاـهنت  هب  رعـشم  هنازور  تقو  يرارطـضا  كرد  مهدزاـی :  دـشاب .  هدوـب  يدـمع  شا  هفرع  يراـیتخا  كرت  هکنآ  رگم  تسا 

تافرع هب  فوقو  هدوب و  رذع  نابحاص  زا  رگا  هک  تسا  یئاهنت  هب  رعشم  هنابـش  يرارطـضا  كرد  مهدزاود :  تسا .  لطاب  جح  تروصنیا 
 . تسا لطاب  هنرگو  تسا  حیحص  شجح  يوقاربانب  هدرکن  كرت  ادمع  ار 

ینِم تابجاو  رد  راتفگ 

گنـسابو هسام  اب  یمر  نیاربانب  دشاب ،  قداص  نآ  رب  گیر  ناونع  هک  گیر  اب  تسا  هبقع  هرمج  یمر  لوا :  تسا :  زیچ  هس  ینم  تابجاو 
دیاب زین  و  تسین ،  یفاک  مرح  جراخ  ياهگیر  اب  یمر  سپ  دشاب  مرح  ياهگیر  زا  هک  تسا  طرش  تسین و  حیحـص  نآ  لاثما  لافـس و  ابو 
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هک یئاهگیر  یبصغ و  ياهگیراب  یمر  سپ  دشاب  حابم  دیاب  زینو  دشاب ،  هدشن  یمر  لبق  ياهلاس  رددنچ  ره  نآ  اب  البق  دـشاب و  رکب  گیر 
یمر تقو  هلءاسم 1 -  دـشاب .  رعـشم  ياهگیر  زا  هک  تسنآ  بحتـسم  و  تسین ،  زئاج  شبحاص  نذا  نودـب  هدرک  تزایح  ار  نآ  نارگید 
دایب رگا  دهد و  ماجناارنآ  مهدزیـس  زورات  هک  تسا  زئاجدنک  شومارف  رگا  نآ و  بورغ  ات  تسا  نابرقدـیع  زور  دیـشروخ  عولط  زا  هرمج 

زیچ دـنچ  یمر  رد  هلءاسم 2 -  دروآ .  ياجب  ارنآ  بئان  هلیـسو  هب  دـنچره  دـعب  لاس  هک  تسنآ  طایتحا  مه  مهدزیـس  زا  دـعب  رگمدرواـین 
نتخادـنا مود :  تادابع .  ریاس  لثمدـشاب  یلاعت  يادـخ  زا  تعاطا  رطاخ  هب  طـقف  نآ  نداد  ماـجنا  ینعی  صلاـخ  تین  لوا :  تسا :  بجاو 

تـسداب نآ  نتخادـنا  موس :  تسین .  یفاک  دراذـگب  هرمج  يور  ار  گیر  دوخ  تسداـب  رگا  سپ  دوش  هدرمـش  یمر  هک  يوحن  هب  اـهگیر 
هک دـنچره  دـهدن  ماجنا  نخالف  نوچ  یتلآ  هلیـسو  هب  ار  راک  نیا  هک  تسنآ  طایتحا  تسین و  یفاک  دزادـنیب  هرمج  هب  شیاـپ  اـب  رگا  سپ 
 : مجنپ دوش .  یمن  باسح  دـنکن  تباصا  فدـه  هب  اـهگیر  زا  هچنآ  سپ  تسا  هرمج  هب  گـیر  تباـصا  مراـهچ :  تسین .  دـیعب  نآ  زاوج 

رگا هلب  تسین ،  یفاک  دناسرب  فده  هب  ارنآ  يرگید  دزادنیب و  وا  رگا  سپ  دشابوا  نتخادـنا  تلع  هب  طقف  فدـه  هب  گیر  ندیـسر  هکنیا 
متفه دشاب .  تفه  اهگنس  ددع  هکنیا  مشش :  درادن .  یعنامدسرب  فده  هب  هدش  دنلب  سپس  ودنک  دروخرب  يرگید  زیچ  یگنس و  هب  گیر 

هب مه  اب  هک  دـنچره  دوش  یم  باسح  یمر  کـی  اـهنت  دـنک  نینچ  رگا  هک  دزادـنین  هعفدـکی  ار  همه  دنابـسچن و  مه  هب  ار  اهگنـس  هکنیا  : 
 . تسا حیحـص  دنروخب  فده  هب  هعفدکی  یلو  دزادنیب  مه  رـس  تشپ  رگا  هکنانچمه  دنـسرب ،  يرگید  زا  سپ  یکی  هکلب  دنروخن  فدـه 

لامتحا رگاو  دـنک ،  یمر  نآ  اب  دـناوت  یم  هناـی  هدـش  لامعتـسا  یمر  رد  ـالبق  دراد  هک  یئاهگنـس  هکنیا  رد  دـنک  کـش  رگا  هلءاسم 3 - 
گیر نآ  هب  هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  دـنکن و  انتعا  لامتحا  نیا  هب  هدـش  هدروآ  مرح  هب  اجنآ  زا  دـشاب و  مرح  جراخ  زا  اهگنـس  هکدـهد 
شراب تفه  هک  دنک  نیقیات  دزادنیب  ردق  نآ  دیاب  دنک  کش  اهگیر  باترپ  ددع  رد  رگا  و  دـیامن ،  افتکا  نآ  هب  تسا  زئاج  دوش  یم  هتفگ 

یمر هکنیا  رد  دـنک  کش  ندیـشارت  رـس  زا  دـعب  ایو  ندرک  ینابرق  زا  دـعب  رگا  و  درادار ،  کش  مکح  یمر  ددـع  رد  نظو  هدـش ،  لـماک 
زا ندش  غراف  زا  دعبو  ندیشارت  رـس  زا  لبق  ینابرق و  زا  لبق  رگا  و  دنکن ،  انتعا  دوخ  کش  هب  رگید  یمر  ددع  رد  دنک  کش  هن و  ای  هدرک 

ددع ندوب  دایز  رد  شکـش  رگا  ودنک  مامتارنآ  ددرگرب و  هک  تسنآ  طایتحا  دشاب  دوبمک  رد  شکـش  رگا  دـنک  کش  نآ  ددـع  رد  یمر 
تحـص رب  ار  ءانب  هن  ای  هدش  ماجنا  حیحـص  ایآ  هکنیا  رد  دنک  کش  راک  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  و  دـنک ،  یمن  یئانتعا  دوخ  کش  هب  تسا 
یصخش رد  هکنانچمه  تسین  طرـش  تراهط  اهگیر  رد  هلءاسم 4 -  هتـشاد .  ددع  ظفح  رد  تبقارم  دنادب  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دراذگ  یم 

دننک یمر  دـنناوت  یمن  هک  یناسک  يارب  تسا  زئاـج  هلءاسم 5 -  تسین .  ربتعم  ثبخو  ثدـح  زا  تراـهط  زین  دـنک  یم  باـترپ  ار  نآ  هک 
دننک لمح  هرمج  کیدزنات  ار  ضیرم  ناکما  تروص  رد  تسا  بحتـسمو  دنریگب ،  بئان  هتفر  شوه  زا  هکیـسک  نارامیب و  لافطا و  نوچ 
رامیب صخش  بئان  هلیـسو  هب  یمر  ندش  مامت  زا  دعبرگا  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  نیا  هکلب  دنهد  ماجنا  ار  یمر  شیارب  شروضح  رد  و 

نانآ دوخ  دـش  فرطرب  رذـع  بئان  یمر  نیب  رد  رگا  اما  و  دـننک ،  یمر  نانآ  دوخ  تسین  بجاو  رگید  دـمآ  شوه  هب  اب  تفاـی و  يدوبهب 
دوش روذعم  دـیع  زور  رد  یـسک  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  لاکـشا  لحم  هتخادـنا  بئان  هچنآ  هب  ندرک  ءافتکا  دـنریگ و  یم  رـس  زاار  یمر 

لـضفا هدایپ  یلو  داد  ماـجنا  هراوس  مه  هداـیپ و  مه  ناوت  یمار  یمر  هلءاسم 7 -  دـهد .  ماجنا  ارنآ  بش  رد  تسا  زئاجدـنک  یمر  دـناوتنو 
شیم واگ   ) دشاب دنفسوگ  واگ و  رتش و  ینعی  هناگ  هس  ماعنا  زا  یکی  هک  تسا  بجاو  تسا و  ندرک  ینابرق  ینم :  تابجاو  زا  مود  تسا . 

ود ياجب  ینابرق  کی  و  واگ ،  نآ  زا  دـعب  تسا و  رتش  اهنآ  نیرتهب  و  تسین ،  زئاج  تاناویح  رگید  ندرک  یناـبرق  و  تسا )  واـگ  ءزج  مه 
تیافک مهرارطـضا  لاح  رد  دـنوش ،  کیرـش  ینابرق  کی  رد  رفن  دـنچ  دـنناوت  یمن  رایتخا  لاح  رد  سپ  تسین ،  يزجم  رفن  دـنچ  اـی  رفن 

 : لوا تسا :  ربتعم  زیچدـنچ  ینابرق  رد  هلءاسم 8 -  دنریگب .  مه  ار  هزور  دننکب و  تکرـش  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لکـشم  شندرک 
واگ دننام  زین  زبو  دشاب ،  هدش  موس  لاس  لخاد  دیاب  طایتحاربانب  واگ  رد  دشاب و  هدش  شرمع  مشش  لاس  لخاد  دیاب  رتش  رد  هک  تسا  نس 

ناویح یتح  ضیرم  ناویح  نیاربانب  تسا ،  تحـص  یتمالـس و  مود :  دـشاب .  هدـش  مود  لاس  لخاد  دـیاب  طایتحاربانب  دنفـسوگ  و  تسا ، 
دـشاب مامت  ناویح  ندـب  ءاضعا  هکنیا  مراهچ :  دـشابن .  هدروخلاس  رایـسب  هک  تسا  نیا  موس :  تسین .  یفاک  طاـیتحاربانب  زین  يرگ  ياراد 
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مخت هک  مه  یناوـیح  طاـیتحاربانب  تسین و  یفاـک  دنـشاب  هدروآ  رد  ار  نآ  ياـهمخت  هـک  هـتخآ  دـننام  صقاـن  ناوـیح  ندرک  یناـبرق  سپ 
مدای هدیرب و  شوگ  هک  تسا  طرـش  روطنیمهو  دشاب ،  هتـشادن  مخت  لصا  زا  هک  یناویح  روطنیمه  دنک و  یمن  تیافک  دنـشاب  هدیبوکارنآ 

درادن یبیع  دشاب  هتسکش  شینوریب  خاش  هک  یناویحاما  و  تسین ،  یفاک  دشاب  هتسکش  شینورد  خاش  هک  یناویح  روطنیمهو  دنشابن  هدیرب 
يوقاربانب تسا و  نآ  ندرکن  ینابرق  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دشاب  یفاک  درادـن  خاش  شوگ و  تقلخ  لصا  رد  هک  یناویح  تسیندـیعبو  ، 

شوگ اما  تسین و  یفاکزین  ندوب  ادیپان  تروصرد  طایتحاربانب  تسین و  یفاک  دش  ادیپ  نآ  یلش  يروک و  تسا و  لش  روک و  هک  یناویح 
تـسا نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکنانچمه  دنکن ،  ءافتکا  نآ  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  درادن ،  بیع  هدـش  خاروس  هتفاکش و 

تسا و یفاک  دشاب  دوجوم  هیپ  شتـشپ  رب  هک  نینچمه  ودشابن  رغال  هکنیا  مجنپ :  دیامنن .  ءافتکا  هدش  دیفـس  شمـشچ  هک  یناویح  هب  هک 
ناوـیح هتخا  ناوـیح  زا  ریغ  رگا  هلءاـسم 9 - دـیامنن .  ءاـفتکا  درامـشب  رغـال  ارنآ  فرع  هک  یناوـیح  هب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن 
ینابرق دیع  زوررد  ار  هتخا  نآ  مه  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  دـشاب  یفاک  هتخا  نامه  هک  تسیندـیعب  دوشن  تفای  يرگید 

عمج هزور  ناویح  نآ  ندرک  ینابرق  نیب  هکنیا  ای  و  دـعب ،  لاس  رد  دـشن  رگا  و  لاـسنآ ،  هجحلا  يذ  لوط  رد  ار  ملاـس  یناویح  مه  دـنک و 
رد ار  ملاس  یناویح  دـیع و  زور  رد  ارنآ  هک  تسنآ  طایتحا  دراد  يرگید  صقن  نکل  تسین  هتخا  هک  دوش  تفای  رگید  ناویح  رگاو  دـیامن 

هلءاسم دریگب .  هزور  مه  دنکب و  ار  راک  ود  نآ  مه  هک  تسنآ  مات  طایتحا  دعب و  لاس  رددشن  رگا  دـنک و  ینابرق  لاسنآ  هجحلا  يذ  لوط 
هدرک یم  لایخ  رگا  هلب  دنک ،  حبذ  ار  يرگید  ناویح  هتشاد  بجاو  هتشاد  يرامیب  ای  صقن و  ناویح  هک  دوش  مولعم  حبذ  زا  دعب  رگا   - 10

نیع رد  تسا و  رغال  هک  هدیسر  یم  شلایخ  هب  رگا  دنک و  یم  تیافک  رغال  نامه  هدوب  رغال  دوش  مولعم  حبذ  زا  دعب  تسا و  قاچ  ناویح 
رگا اما  و  تسین ،  شا  هدـهع  هب  يزیچ  رگید  هدوب  قاچ  دوش  مولعم  دـعب  دـشاب  هدرک  حـبذ  ارنآ  برقت  تیناب  ندوب و  قاـچ  دـیما  هب  لاـح 
رگا تسین و  یفاک  هدرک  حبذارنامه  تعاطا  دـیما  هب  هن  یتالابم و  یب  تلع  هب  نکل  هداد  یم  لامتحا  ای  هداد و  یمن  یقاچ  دـیما  لامتحا و 
دنک هداعا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب  قاچ  دوش  مولعم  حبذ  زا  دعب  دشاب و  قاچ  دیاب  هک  هتـسناد  یمن  تسا و  رغال  ناویح  هک  هدوب  دقتعم 

هدوبن صقان  هک  دش  فشک  سپـس  دشاب و  صقان  دیابن  هکنیا  هب  دوب  لهاج  هک  یلاح  رد  هدرک  حبذ  تسا و  صقان  هک  هدوب  دـقتعم  رگا  و 
ار حبذ  هک  تسا  نآ  طایتحا  زین  دنک و  حبذ  هبقع  هرمج  یمر  زا  دعبار  ینابرق  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلءاسم 11 -  دنک .  یم  تیافک  ارهاظ 
مهدزای و  ) قیرـشت مایا  رد  ارنآ  هک  تسنآ  طایتحا  تخادنا  ریخءات  رذع  نودبای  يرذع و  رطاخب  هچنانچ  و  دزادـنین ،  ریخءات  دـیع  زور  زا 

نآ رد  تسا و  ربتعم  نآ  رد  تین  هک  تسا  تادابع  زا  یکی  حبذ  و  هجحلا ،  يذ  مایا  هیقب  رد  درکن  رگا  دنک و  حبذ  مهدزیس )  مهدزاود و 
تسا ربتعم  بئانرد  دنک و  تین  زین  هنع  بونم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنک و  تین  دیاب  بئاندوخ  حبذ  ماگنه  تسا و  زئاج  تباین 

رد دنک  کش  حبذ  زا  دعب  رگا  هلءاسم 12 -  تارافک .  حبذ  رد  نینچمه  تسین و  توق  زا  یلاخ  هکلب  طایتحاربانب  دشاب  بهذم  هعیـش  هک 
ءانتعا دوخ  کش  هب  دنک  کش  بئان  لمع  تحص  رد  رگا  هکنانچمه  دنکن ،  ءانتعا  دوخ  کش  هب  هن  ای  هتشاد  ار  طئارش  همه  ناویح  هکنیا 

هنظم باب  نیا  رد  دوش و  لصاح  نیقی  شیارب  ات  دنک  قیقحت  دیاب  هدرک  ینابرق  وا  يارب  شبئان  هکنیا  رد  دـنک  کش  رگا  اما  و  دـنک ،  یمن 
هدوب و ادـمعرگا  دـشاب  هدرک  لمع  ناویح  افـصوا  رد  هچ  حـبذ و  لصا  رد  هچ  هدرک  نییعت  عرـش  هچنآ  فالخرب  بئانرگا  تسین و  یفاک 

یترجا هک  یتروص  رد  هدوب  نایسن  لهج و  زا  هکلب  هدوبن  ادمع  رگا  دنک و  هداعا  دیاب  تسا و  دنفـسوگ  تمیق  نماض  هتـسنادیم  ار  هلئـسم 
 . تسا بجاو  هداعا  ضرفود  ره  رد  تسین و  مولعم  نماض  هدـش  بئاـن  اـعربت  رگا  تسه و  زین  ترجا  نآ  نماـض  هتفرگ  شتباـین  ربارب  رد 

شموس کـی  هقدـص و  ارنآ  موس  کـی  دروخب و  شدوخ  ارنآ  ثلث  کـی  دوش  تمـسق  هس  یناـبرق  تشوـگ  تسا  بحتـسم  هلءاسم 13 - 
ینابرق هیهت  رب  رداقرگا  هلءاسم 14 -  تسین .  بجاو  یلو  دروخب  ارنآ  زا  یکدنا  شدوخ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دهدب و  هیدهار 

تفه جـح و  نامهرد  زور  هس  دریگب  هزور  زور  هد  نآ  ياجب  تسا  بجاو  ارنآ  تمیق  نتـشادن  رطاخ  هب  ای  نآ و  ندوبن  رطاـخب  اـی  دـشابن 
رد هکدشاب  هتـشاد  ضرق  لباقم  رد  یلام  ودشاب  نتفرگ  ضرق  رب  رداق  تقـشم  تمحز و  نودـب  رگا  هلءاسم 15 -  تعجارم .  زا  دـعب  زور 

جاـیتحا نآ  هب  هک  يدـئاز  زیچ  شرفـس  هنبو  راـب  زا  رگا  و  دـهد ،  ماـجنا  ار  یناـبرق  هدومن  ضرق  تسا  بجاو  دزادرپب  ارنآ  تخادرپ  تقو 
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هچ ره  سابل  نتخورف  اما  دشورفب و  ینابرق  هیهت  يارب  ارنآ  تسا  بجاو  دشاب  نکمم  تقـشم  نودب  زین  نآ  نتخورف  دشاب و  هتـشاد  درادـن 
هلءاسم دریگب .  مهار  هزور  اطایتحا  دـهد و  ماجناار  ینابرق  تسا  بجاو  دـشورفب  ار  شیدایز  سابل  رگا  اـما  تسین ،  بجاو  دـشاب  هک  مه 

 . درخبار ینابرق  تسا  بجاو  دروآ  تسد  هب  یلوپ  تخادرپرگا و  اما  دزادرپب  بسک  راـکب و  تسین  بجاو  یناـبرق  ياـهب  هیهت  يارب   - 16
زا هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  دوش و  ماـجنا  هجحلا  يذ  ماـیا  رد  تسا  یناـبرق  زا  لدـب  هک  يا  هزور  زور  هس  نآ  تسا  بجاو  هلءاسم 17 - 
هب مارحا  زا  دـعب  هک  تسنآ  شطرـش  زین  و  دـهد ،  ماجنا  مه  رـس  تشپ  زور  هس  تسا  بجاو  دـشابن و  نآ  زا  رتولج  دـشاب و  مهن  اـت  متفه 

تعجارم زا  دعبار  موس  زورو  دریگ  یم  هزور  ار  مهن  متـشه و  دشن  متفه  زور  هزور  زا  نکمتم  رگا  تسین و  زئاج  نآ  زا  لبق  دشاب و  هرمع 
تسین زئاج  هلءاسم 18 -  دشاب .  هجحلا  يذ  مهدزیـس  مهدزای و  زا  دعب  ینعی  قیوشت  مایا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دریگ و  یم  ینم  زا 

هچ دشاب و  جـح  هب  طوبرم  هچ  تسین  زئاج  يا  هزور  چـیه  زور  هس  نیارد  الوصا  هکلب  دریگب  ینم  رد  قرـشت  مایا  رد  ار  هزور  زور  هس  نیا 
هرابود ینم  زا  نتشگرب  زا  دعب  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  هتفرگ  هزور  ار  مهن  متشه و  هک  یسک  يارب  هلءاسم 19 -  نآ .  ریغ 

هزور زور  جنپ  زا  زور  هس  هک  دنک  تین  دشاب و  مهدزیس  ینعی  ندرک  چوک  زور  نامه  نآ  لوا  زور  هک  دریگب  هزور  مه  رس  تشپ  زور  هس 
یتـقو ینم و  زا  نتـشگرب  يارب  دزادـنا  یم  ریخءاـت  ار  هزور  هس  هزور  تفرگن ،  هزور  مه  ار  متـشه  زور  رگا  هلءاـسم 20 -  تسا .  بجاو 
دروایب هجحلا  يذ  لوط  رد  ارنآ  هک  تسا  زئاج  هتفرگن  هزور  ار  متشه  زور  هک  یسک  يارب  و  دروآ ،  یم  مه  رس  تشپ  ار  زور  هس  تشگرب 

 . دروایب ارنآ  رتدوز  هچ  ره  قرـشت  مایا  زا  دـعب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  دراد ،  تعـسو  هجحلا  يذ  رخآ  ات  نآ  تقو  هک 
تلهم رگا  هکلب  دـنک ،  هماـقا  دـصق  هکم  رد  نآ  رطاـخب  تسین  بجاو  سپ  تسا  زئاـج  رفـس  رد  هزور  زور  هس  نیا  نـتفرگ  هلءاسم 21 - 
ینابرق دیاب  هکلب  درادن  شیارب  يا  هدـئاف  هزور  رگید  درواین  ارنآ  هجحلا  يذ  لوط  رد  رگا  و  دروایب ،  هار  رد  ارنآ  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشادن 

 ، تسین بجاو  رگید  دنک  ینابرق  هک  درک  ادیپ  نکمت  ادعب  تفرگ  ار  هزور  زور  هس  رگا  هلءاسم 22 -  بئان .  هلیسو  ای  شدوخ و  ای  دنک و 
زور تفه  هکم  رفـس  زا  تعجارم  زا  دـعب  تسا  بجاو  هلءاسم 23 -  دـنک .  یناـبرق  تسا  بجاو  تفاـی  نکمت  زور  هس  نیب  رد  رگا  اـما  و 

دـشاب و مه  رـس  تشپ  مه  زور  تفه  نیا  هک  تـسا  نآ  طاـیتحا  و  دوـش ) زور  هد  هـکم  رد  هزور  زور  هـس  نآ  اـب  اـت   ، ) دریگب هزور  رگید 
میمصت نیا  زا  هام  کی  نتشذگ  زا  دعب  دناوت  یم  دوش  میقم  هکم  رد  دراد  میمصت  رگا  هلب  دریگب ،  رفس  رد  ای  هکم و  رد  ار  نآ  تسینزئاج 

ره دوب  هدیسر  تشگ  یمرب  نطو  هب  تدم  نآ  رد  هچنانچ  هک  میمصت  نامز  زا  یتدم  نتشذگ  تسا  یفاک  هکلب  دروایب ،  ار  زور  تفه  نیا 
تـسین یفاک  میتفگ  هک  یتدم  نآ  نتـشذگ  دنک  هماقا  هار  نیب  رد  ای  دالب و  ریاس  زا  رگید  يرهـش  رد  دراد  انب  رگا  دشابن و  هام  کی  دـنچ 

یم تشگرب  شنطو  هب  رگا  شپ  دوـش  ماـجنا  شنطو  رد  اـمتح  زور  تفه  نیا  هک  تسین  بجاو  هلب  دریگب ،  ار  اـهزور  نآ  تـسین  زئاـجو 
زا  ) دیدج لئاسو  اب  نطو  هب  نتـشگرب  هلءاسم 24 -  دروایب .  ار  زور  تفه  هزور  دـنک و  هماقا  دـصق  مایا  نیا  يارب  رگید  یئاـج  رد  دـناوت 
زا دـعب  تسا  زئاج  دـنیزگ  تماقا  هکم  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  اذـل  دشـش  یمن  لوط  تعاس  دـنچ  زا  شیب  هزورما  اـمیپاوه ) لـیبق 
ره رد  نکل  دریگن ،  هزور  هک  تسنآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دـنچره  دـنک ،  عورـش  ار  شا  هزور  تفه  هزور  تعاس  دـنچ  نامه  نتـشذگ 

شیارب رگا  هلءاـسم 25 -  دزادـنیب .  هلـصاف  ود  نآ  نیب  هکلب  دـنکن  عمج  زور  تفه  زور و  هس  نیب  هک  دـنکن  كرت  ار  طاـیتحا  نیا  لاـح 
هدنامیقاب هجحلا  يذ  هام  زا  يزیچ  لحم  هب  ندیـسر  زا  دعب  رگا  تشگرب  دوخ  لحم  هب  دریگب و  هکم  رد  ار  هزور  هس  هزور  هک  دشن  نکمم 

دوب هدش  مامت  هجحلا  يذ  رگا  و  دزادنا ،  یم  هلـصاف  زور  تفه  زور و  هس  نیب  نکل  رگید ،  لحم  رد  هدنامیقاب  نامه  رد  ار  شا  هزور  دوب 
ات تفرگن  ارنآ  یلو  دوب  هزور  زا  نکمتم  رگا  هلءاسم 26 -  دتـسرفب .  بئان  ایو  دنک  حبذ  ینم  رد  ارنآ  شدوخ  ای  دنک  ینابرق  تسا  بجاو 

دنک ءاضق  زین  ار  رگید  زور  تفه  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک و  ءاضق  شیارب  ј شا  هزور  زور  هس  هک  تسا  بجاو  وا  یلو  رب  تفر  ایند  زا 
دنک و هاتوک  ای  دشارتب و  ار  دوخ  رـس  ندرک  ینابرق  زا  دـعب  هک  تسا  بجاو  هلءاسم 27 -  تسا .  ندرک  ریـصقت  ینم :  تابجاو  زا  موس  . 
رس ینز  رگا  سپ  ندیـشارت  رـس  هن  تسا  ریـصقت  نانآ  رب  بجاو  هک  نانز  لوا :  هفئاط .  دنچ  رگم  تسا  راتخم  کی  ره  باختنا  رد  یجاح 

ینعی دبلم : موس  دشارتب .  ار  دوخ  رـس  بجاو  ربانب  دیاب  هک  تسا  جح  رفـس  نیلوا  شرفـس  هک  یـسک  مود :  تسین .  یفاک  دشارتب  ار  دوخ 
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نیا طایتحاربانب  هک  شپـش  عفد  يارب  تسا  هدـیلام  دوخ  رـس  هب  تسا )  یتخرد  هریـش   ) غمـص ای  لسع  لثم  يا  هدنبـسچ  یـش ء  هک  یـسک 
زین وا  طایتحاربانب  هک  تسا  هدز  هرگو  هدیچیپ  مه  هب  هدرک و  عمج  ار  دوخ  رس  يوم  هک  یسک  مراهچ :  دشارتب .  ار  دوخ  رـس  دیاب  صخش 

ریخا تیـصوصخ  هس  زا  یکی  رگا  شندوب )  درم  هبنج  هن  دـبرچ و  یم  شندوب  نز  هبنج  هن  هک   ) لکـشم ياـثنخ  مجنپ :  دشارتبرـس .  دـیاب 
ار نآ  مه  دنک و  هاتوک  ار  دوخ  يوم  مه  ینعی  دنکب  ار  راک  ود  ره  طایتحاربانب  دشاب  هتـشاد  رگا  دنک و  ریـصقت  دیاب  امتح  دشاب  هتـشادنار 
هک تسا  نآ  رتهب  و  دنیچب ،  دشاب  هک  يا  هلیسو  ره  اب  ار  دوخ  نخان  يوم و  زا  يرادقم  هک  تسا  یفاک  ریـصقت  رد  هلءاسم 28 -  دشارتب . 

قلح و و  دشارتب ،  ار  رس  همه  هک  تسنآ  طایتحا  تسا  ابجاو  رب و  رس  ندیشارت  هک  یسک  و  ار ،  نخان  مه  دنیچب و  ار  يوم  زا  يرادقم  مه 
هک تسا  بجاو  شطئارـش  همه  اب  تین  ریـصقت  قلح و  رد  دـنک و  لوحم  يرگید  هب  ای  دـهد و  ماجنا  دوخ  مه  دـناوت  یم  ناسنا  ار  ریـصقت 
 - هلءاـسم 29 وا .  مهو  دـنک  تین  شدوخ  مه  هدرک  لوحم  يرگید  هب  ار  راـک  نیا  رگا  هک  تسنآ  رتـهب  و  دـنک ،  تین  دـیاب  یجاـح  دوخ 
رس ندیشارت  زا  نیمه  دناشکب و  دوخ  رس  رب  ار  یشارت  رس  غیت  تسا  یفاک  درادن  یئوم  رس  رب  یلو  تسا  رس  ندیشارت  وا  هفیظو  هک  یـسک 

رگا و  دوش ،  یم  نیعتم  وا  رب  نخان  ای  وم و  ندرک  هاتوک  ریصقت  نایم  ندیـشارت و  رـس  نایم  دوب  ریخم  یـسک  نینچ  رگاو  دنک  یم  تیافک 
افتکا هلءاسم 30 -  دناکشب .  دوخ  رس  رب  ار  یـشارت  رـس  غیت  تس  ایفاک  تسین  شتـشگنا  رد  مه  نخان  درادن و  دوخ  ناوربا  رب  یتح  یئوم 

 . رس ندیشارت  زا  هن  تسا و  ریصقت  زا  یفاک  هن  شیر  ندیشارت  تسا و  لکـشم  لغب  ریز  يوم  ای  راهز )  ) هناع يوم  ندومن  هاتوک  هب  ندرک 
هنو تسا  ریصقت  زا  یفاک  هن  شیر  ندیشارت  تسا و  لکشم  لغب  ریز  يوم  ای  راهز )  ) هناع يوم  ندومن  هاتوک  هب  ندرک  افتکا  هلءاسم 30 - 

ات نآ  ریخءات  زاوج  هک  دـنچ  ره  دوش ،  ماجنا  دـیع  زور  رد  ریـصقت  قلح و  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هلءاسم 31 -  رس .  ندیـشارت  زا 
ار نآ  رگا  دهد و  ماجنا  ینم  ریغ  رد  ار  نآ  تسین  زئاج  رایتخا  لاح  رد  تسا و  ینم  راک  نیا  لحم  اما  و  تسین ،  دیعب  قیرـشت  مایا  نیرخآ 
ملاع و نایم  یقرف  هفیظو  نیا  رد  دهد و  ماجنا  ار  ریـصقت  ای  قلح  ددرگرب و  ینم  هب  تسا  بجاو  درک  چوک  هکم  هب  ات  دادـن  ماجنا  ینم  رد 
دهد و ماجنا  ار  ریـصقت  ای  قلح و  تسه  هک  اج  ره  رد  دوبن  نکمم  شیارب  ینم  هب  نتـشگرب  رگاو  تسین  نانآ  ریغ  راکـشومارف و  لهاج و 
 . دـنک نفد  دوب  هدز  رداچ  هک  اجنامه  رد  ینم  رد  ارنآ  تسا  بحتـسم  دتـسرفب و  ینم  هب  تشاد  ناـکما  رگا  ار  دوخ  هدیـشارت  يوم  سپس 

اوهس رگا  نیاربانب  دزادنیب ،  ریخءات  یمر  زا  ار  حبذ  زین  دزادنیب و  ریخءات  ینابرق  حبذ  زا  ار  ریـصقت  قلح و  هک  تسنآ  طایتحا  هلءاسم 32 - 
دشاب و یهاس  هب  قحلم  مه  مکح  هب  لهاج  هک  تسیندیعب  تسین و  بجاو  بیترت  لیصحت  هداعا و  دشاب  هدرک  لمع  بیترت  نیا  فالخ  رب 

 - هلءاسم 33 دـیامن .  لیـصحت  ار  بیترت  ناکما  تروص  رد  هک  تسنآ  طایتحا  دـشاب  هدرک  لمع  بیترت  فـالخ  ادـماع  اـملاع و  رگا  اـما 
لوا ددرگرب  تسا  بجاو  درادب  مدقم  ارنآ  ادمع  رگا  نیاربانب  دوش ،  عقاو  ندیـشارت  رـس  ای  ریـصقت و  زا  دـعب  یعـسو  فاوط  تسا  بجاو 

ار یئاهنت  هب  فاوط  رگا  تسا  نینچمه  و  دهدب ،  هرافک  دنفسوگ  کی  دروایب و  اجب  ار  یعس  زامن و  فاوط و  سپس  دنک  قلح  ای  ریصقت و 
نآ و هداعا  هک  دنچره  دوش  یمن  بجاو  وارب  هرافک  درادب  مدقم  ار  یئاهنت  هب  یعـس  رگا  اما  دـهد ،  ماجنا  قلح  ای  ریـصقت  زا  رتولج  ادـمع 

نیمه دروایب  قلح  ریصقت و  رب  مدقم  وهس  ای  شومارف و  ای  مکح و  هب  لهج  تلع  هب  ار  یعس  فاوطرگا و  و  تسا ،  بجاو  بیترت  لیصحت 
ای فواط و  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 34 -  دیآ .  یمن  شا  هدـهعب  هرافک  هکنیا  زج  دـنک ) لیـصحت  ار  بیترت  تسا  بجاو  ینعی   ) دراد ار  مکح 
وا نیعتم  هفیظو  رگا  دیامن و  هداعا  ار  ود  نآ  بیترت  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسنآ  طایتحا  دشارتب  رـس  ای  دنک و  ریـصقت  یعـس  زا  دـعب 

یناـبرق و یمر و  زا  دـعب  هلءاـسم 35 -  دـناشکب .  دوخ  رـس  رب  ار  غیت  اطایتحادـیاب  هدـنامن )  شرـس  رب  یئوم  رگید  و   ) هدوـب ندیـشارت  رس 
هلب دوش  لالح  وا  يارب  زین  دیـص  هک  تسین  دـیعب  و  رطع ،  نز و  زجب  دوش  یم  لـالح  دوب  مارح  مرحم  رب  هچنآ  همه  ریـصقت  اـی  یـشارترس 

 . تسا مارح  مارتحا  رطاخب  نآ  تمرح  نوچ  درادن  مرحم  هب  یصاصتخا  تسا و  مارح  همه  يارب  ندرک  دیص  ار  مرح  راکش 

ینم لامعا  زا  دعب  تابجاو  رد  راتفگ 

 . هورم افـص و  نیب  یعـس  موس :  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  مود :  جـح  فاوط  لوا :  تسا :  بجاو  یجاـح  رب  زیچ  جـنپ  ینم  لاـمعا  زا  دـعب 
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هب جح  رد  هورم  افص و  نیب  یعـس  نآ و  زامن  فاوط و  یگنوگچ  هلءاسم 1 -  ءاسن .  فاوط  زامن  تعکر  ود  مجنپ :  ءاسن  فاوط  مراـهچ : 
یعس فاوط و  تین  هب  ار  زامن  یعـس و  فاوط و  دیاب  هک  تسا  تین  رد  نآ  قرف و  کی  اب  دوش  یم  ماجنا  هرمع  رد  هک  تسا  يوحن  نامه 

لامعا ات  ددرگرب  هکم  هب  دیع  زور  نامه  رد  یجاح  تسا  بحتسم  هکلب  زئاج  ینم  لامعا  نتفای  نایاپ  زا  دعب  هلءاسم 2 -  دروآ .  اجب  جح 
زاوج دهد و  ماجنا  مهدزای  زور  ار  روبزم  لامعاو  دنامب  اجنامه  تسه  مه  زئاج  و  دهد ،  ماجنا  ار  یعس  نآ و  زامن  فاوط و  ینعی  هدربمان 

تادابع رایتخا  لاـح  رد  تسین  زئاـج  هلءاسم 3 -  دروایب .  هام  زور  نیرخآ  رد  ارنآ  تسا  زئاـج  نیارباـنب  تسین ،  دـیعب  هاـم  اـت  نآ  ریخءاـت 
نیز لوا :  تسا :  زئاج  راکنیا  هفئاط  دـنچ  يارب  هلب  دـهد  ماجنا  ینم  کسانم  ماجنا  ینم و  رعـشم و  تافرع و  هب  فوقو  زا  لبق  ار  هناگجنپ 

لخاد دـناوتن  رگید  دوش و  ساـفن  اـی  ضیح  راـتفرگ  دـهد  ماـجنا  هدربماـن  ياـهفوقو  زا  دـعب  ار  روبزم  تداـبع  رگا  هک  دراد  نآ  سرت  هک 
تافرع هب  نتفر  زا  لبق  رگا  هک  يدرم  نز و  مود :  دنامب .  رهط  راظتنا  هب  هکم  رد  یکاپ  مایا  ندیسر  ارف  ات  دناوتن  زین  ددرگ و  مارحلادجسم 

ماجنا ار  کسانم  نآ  ماحدزا  رطاخب  دنناوت  یمن  رگید  ياهفوقو  زا  دـعب  دـنهدن  ماجنا  ار  هناگجنپ  کسانم  تسا  تولخ  مارحلادجـسم  هک 
 . دـنوش زجاع  هک  دـنراد  سرت  ای  دنکـسانم و  نآ  ماجنا  زا  زجاع )  ) رطاخب هک  ینارامیب  موس :  دـندرگرب .  هکم  هب  دـنناوت  یمن  اـی  دـنهد و 
ار اه  نآ  تسناوت  دـهاوخن  هجحلا  يذ  رخآ  ات  رگید  دـهدن  ماجنا  ار  کسانم  هدربماـن  فقاوم  زا  لـبق  رگا  دراد  نیقی  هک  یـسک  مراـهچ : 

اهفوقو زا  لبق  شکـسانم  ماجنا  زا  دـعب  نز  نآ  الثم  دـش ،  فـالخ  فشک  هفئاـط  دـنچ  نیا  زا  یمراـهچ  ریغ  رد  رگا  هلءاسم 4 -  درواـیب . 
تـسین بجاو  رگید  دوبن  تشاد  ار  شـسرت  هک  روـط  نآ  ماـحدزا  اـی  تفاـی و  يدوـبهب  شیرم  نآ  اـی  و  دـشن ،  ساـفن  اـی  ضیح و  راـچد 

یگدروخلاس ای  يرامیب و  ناشنیقی  داقتعا و  ءاشنم  رگا  مراهچ  هفئاط  اما  و  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دنچره  دنک  هداعا  ار  شکـسانم 
 ، دنروایب دیاب  ینم  زا  تعجارم  زا  دـعب  تسین و  یفاک  هدوب  اهنیا  ریغ  رگا  اما  تسا و  یفاک  دـندوب  هدروآ  هک  یلامعا  ناه  هدوب  یلیلعای  و 

نوریب هلءاسم 5 -  دوش .  فالخ  فشک  ادعب  دروایب  اجب  ار  لامعا  دناوت  یمن  دوش و  یم  ینادنز  ای  دیآ و  یم  لیس  هدوب  دقتعم  هکنیا  لثم 
لالح ناسنا  رب  مارحا  تامرحم  همه  نآ  ماجنا  اب  هک  ریـصقتای  ندیـشارترس و  زا  دعب  یکی  دریذـپ : یم  تروص  اج  رد  هس  مارحا  زا  ندـش 

فاوـط زا  دـعب  مود  مارحا  هن  تسا  مرح  رطاـخ  هب  ندرک  راکـش  تمرح  هـچرگ  ندرک  راکـش  ارهاـظ  شوـخ و  يوـب  نز و  زجب  دوـش  یم 
ءاسن و فاوط  زا  دعب  موس :  دوش  یم  لالح  زین  شوخ  يوب  نآ  ماجنا  اب  هک  تسا  هورم  افـص و  نیب  یعـس  نآ و  زامن  تعکر  ود  ترایز و 
ترایز و فاوط  تشذگ  هک  يا  هناگراهچ  فئاوط  دننام  هک  یـسک  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  لالح  زین  نز  نآ  ماجنا  اب  هک  تسا  نآ  زاـمن 

هکلب دوش  یمن  لالح  شیارب  نزو  شوخ  يوب  نآ  ماجنا  زا  دعب  هداد  ماجنا  تافرعب  نتفر  زا  لبق  هتـشاد  هک  يرذـع  رطاخب  ار  ءاسن  فاوط 
فاوط هلءاسم 7 -  دوش .  لالح  شیارب  تامرحم  یمامت  هک  ریـصقت  ای  ندیـشارت  رـس  زا  دـعب  ات  تسه  مارحا  رد  اهنآ  هب  تبـسن  ناـنچمه 

سپ تسا ،  بجاو  زین  زیمم  لافطا  دـنا و  هدروآرد  ار  شا  هیـصخ  هک  یـسک  یثنخ و  دارفا  ناـنز و  رب  هکلب  تسین  نادرم  هب  صتخم  ءاـسن 
یلو رگا  هکلب  تسا ،  مارح  وا  رب  نز  دشاب  درم  رگا  تسا و  مارح  وا  رب  رهوش  دشاب  نز  رگا  دنک  كرت  ار  ءاسن  فاوط  نانآ  زا  یـسک  رگا 

فاوط هلءاسم 8 -  دوش .  لالح  وا  رب  نتفرگ  نز  ات  دـهدب  مه  ءاسن  فاوطار  وا  تسا  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنک  مرحمار  وا  زیمم  ریغ  لفط 
نز اهنت  دوش  یمن  لطاب  شجح  دـنک  كرت  مه  ادـمع  ارنآ  رگا  نیاربانب  دنتـسین ،  جـح  ناکرا  زا  اـما  دـنبجاو  شزاـمن  تعکر  ود  ءاـسن و 

هلءاـسم 9- تسین .  لـالح  شیارب  زین  نآ  عوقو  رب  نداد  تداهـش  نآ و  هبطخ  جاودزا و  دـقع  طاـیتحاربانب  هکلب  دوش  یمن  لـالح  شیارب 
ار ءاسن  فاوط  رایتخا  لاح  رد  تسین  زئاج  هکنانچمه  دـهد ،  ماجنا  نآ  زامن  ترایز و  فاوط  زا  لبق  ار  یعـس  رایتخا  لاح  رد  تسین  زئاج 
 . دوش لصاح  بیترت  هک  دـنک  هداعا  يروط  دـیاب  دروایب  بیترت  فلاخم  رگا  نیاربانب  دروایب ،  یعـسو  نآ  زامن  ترایز و  فاوط  زا  رتدوز 
ار ءاسن  فاوط  تسا  زئاج  یکاپ  مایا  ندیـسر  ات  هکم  رد  ءاقب  زا  نکمت  مدع  ضیح و  زا  سرت  لاح  نوچ  ترورـض  لاح  رد  هلءاسم 10 - 
ایو دـنک  وهـس  رگا  و  دریگب ،  بئان  ءاسن  فاوط  يارب  دـنک و  تیاعر  ار  بیترت  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دروایب ،  یعـس  زا  لبق 

ار فاوط  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  تسا  حیحـص  شفاوط  یعـس و  دـنک  لمع  بیترت  فالخ  رب  دـشاب و  مکح  هب  لهاج 
درادن یتقـشم  تسا و  نکمم  نتـشگرب  شیارب  رگا  ددرگزاب ،  نطو  هب  دنک و  كرت  ار  ءاسن  فاوط  اوهـس  رگا  هلءاسم 11 -  دنک .  هداعا 
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فاوط ینعی  بجاو  ياـهفاوط  زا  یکی  رگا  هلءاسم 12 -  دـنوش .  لالح  وا  رب  نانز  نآ  ماجنا  زا  دـعب  ات  دریگب  بیان  هنرگ  ددرگرب و  دـیاب 
ای هدومن  رحن  هکم  رد  يرتش  هک  دوش  یم  بجاو  دـنک  عامج  ناـنز  اـب  ددرگرب و  دـنک و  كرتار  ءاـسن  فاوط  اـی  جـح و  فاوط  اـی  هرمع 

هتـشگرب هکم  هب  هاگنآ  دـنک و  رحن  رتش  تسین  وا  رب  یتقـشم  دراد و  نکمت  رگا  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دـنک ،  حـبذ  يدنفـسوگ 
هداعا مه  ار  یعـس  نآ  ماجنا  زا  دعب  هک  تسنآ  طایتحا  دشاب  هدوب  ءاسن  فاوط  ریغ  هدش  كرت  فاوط  رگا  دروایب و  ار  هدـش  كرت  فاوط 

هتشگرب هدرک و  كرت  مکح  نتسنادن  رطاخب  ار  ترایز  ای  هرمع و  فاوط  رگا  هلءاسم 13 -  دریگب .  بئان  درادن  ناکما  شیارب  رگا  دنک و 
 . دنک هداعا  ار  دوخ  جح  هرابود  هداد  هرافک  رتش  کی  تسا  بجاو  وا  رب  دشاب 

ینم رد  هتوتیب  ماکحا  رد  راتفگ 

ار مهدزاود  مهدزای و  بش  ات  ددرگرب  ینم  هب  تسا  بجاو  داد  ماجنا  هکم  رد  ار  دوخ  کسانم  دیع  زور  رد  یصخش  هچنانچ  هلءاسم 1 - 
همینات لوا  زا  مهدزیس  بش  هتوتیب  هلءاسم 2 -  تسا .  بش  فصنات  بورغ  زا  بش  ود  هتوتیب  نیا  زا  بجاو  رادقم  دـنک و  هتوتیب  اجنآ  رد 

طایتحا دشاب و  هدرکن  زیهرپ  راکـش  زا  جح  مارحا  ای  هرمع  مارحا  لاح  رد  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  یکی  تسا :  بجاو  هفیاط  دنچرب  بش 
ای دیـص و  تشک  ینعی  راـکود  نیا  رگا  اـما  و  دـنک ،  هتوتیب  ار  مهدزیـس  بش  هتـشکن  ارنآ  یلو  هتفرگ  ار  راکـش  هک  مه  یـسک  هک  تسنآ 

ناشن ای  نآ و  تشوگ  ندروخ  نوچ  دیـص  تامرحم  ریاس  هک  دنچره  تسین  بجاو  وا  رب  بش  نیا  هتوتیب  دشاب  هدشن  بکترم  ارنآ  نتفرگ 
مارحا ای  جح  مارحا  لاح  رد  هک  تسا  یـسک  رگید  هفئاط  دشاب  هدـش  بکترم  ار  اهنیا  ریغ  نآ و  هب  ندرک  هراشا  یچراکـش و  هب  نآ  نداد 

یلو دنک  هتوتیبار  مهدزیس  بش  تسا  بجاو  دشابن  شرسمه  نز  نآ  هک  دنچره  بقع  زا  هچو  ولج  زا  هچ  دشاب  هدرک  عامج  ینز  اب  هرمع 
يوس هب  ینم  زا  مهدزاود  زور  هک  تسا  یـسک  رگید  یکیو  تسین .  مزال  هتوتیب  دشاب  هدـش  بکترم  ار  هریغ  سمل و  هسوب و  اهنت  هچنانچ 

هلءاسم 3 دوش .  یم  بجاو  ینم  رد  مهدزیس  بش  هتوتیب  دیـشروخ  بورغ  كرد  اب  هک  دشاب  هدرک  بورغ  دیـشروخ  ات  هدرکن  چوک  هکم 
دراد يرذع  هک  یـسک  ره  هکلب  اهنآ  ناراتـسرپ  نارامیب و  لوا :  تسین :  بجاو  هفئاط  دنچ  رب  دـش  هتفگ  هک  یئاهبـش  رد  ینم  رد  هتوتیب  - 

هتوتیب ینم  رد  رگا  دـسرت  یم  دراد و  یئانتعا  لباق  لاـم  هکم  رد  هک  یـسک  مود :  دـشاب .  راوشد  ینم  رد  شندرک  هتوتیب  نآ  دوجو  اـب  هک 
هک یناسک  مراهچ :  دـنارچب .  ار  دوخ  ماد  اهبـش  دـیاب  هک  يرادـماد  ناـپوچ و  موس :  دـیابرب .  ار  نآ  دزداـی  دورب و  نیب  زا  لاـم  نآ  دـنک 

ینعی تایرورض  تدابع و  زا  ریغو  هدوب  تدابع  رجف  عولط  ات  هکم  رد  هک  یسک  مجنپ :  دنتسه .  هکم  رد  نایجاح  هب  بآ  ندناسر  لوئسم 
هار نیب  رد  یتح  هکم  ریغرد  هک  یـسک  يارب  اما  دشاب  هتـشادن  يرگید  راک  نآ  لاثما  وضو و  دیدجتو  جایتحا  ردق  هب  ندیـشون  ندروخ و 
ینم رد  بش  لوا  يرذع  چـیه  نودـب  هک  یـسکرب  هلءاسم 4 -  تسین .  زئاـج  طاـیتحاربانب  هتوتیب  كرت  هدوب  تداـبع  لوغـشم  ینم  هکم و 

هتوتیب هلءاسم 5 -  دنک .  هتوتیب  اج  نآ  رد  رجف  عولطات  دناسرب و  اجنادب  ار  دوخ  بش  همین  زا  لبق  ات  تسا  بجاو  طایتحاربانب  هتفای  روضح 
بجاو هدرک  كرت  ار  ینم  رد  بجاو  هتوتیب  هک  یسک  هلءاسم 6 -  تسا .  بجاو  نآ  رد  شطئارش  همه  اب  تین  هک  تسا  تادابع  زا  یکی 

دنچ نآ  رب  یتح  هرافک  نیا  هکلب  انایـسن  ای  الهج و  ای  دـشاب و  ادـمع  شکرت  هکنیا  هچ  دـهد ،  هرافک  دنفـسوگ  کـی  یبش  ره  يارب  تسا 
هفئاط يارب  نآ  بوجو  هتبلا  تسا  بجاو  زین  مجنپ  هفئاط  ریغ  دوب  زئاج  ناشیارب  هتوتیب  كرت  هک  میدرمـشرب  موس  هلءاسم  رد  هک  يا  هفئاط 
تـسه ینابرق  رد  هک  یطئارـش  نآ  دوش  حبذ  دـیاب  هرافک  نیا  رد  هک  يدنفـسوگ  رد  هلءاسم 7 -  تسا .  طایتحا  ساـسا  رب  مراـهچو  موس 

دوخ لحم  رد  تعجارم  زا  دعب  دناوت  یم  هدمآ  شا  هدهعب  هرافک  نیا  هک  یـسک  نیاربانب  درادن  یـصوصخم  ناکم  نآ  حبذ  تسین و  ربتعم 
تسین یلاکـشا  هدوب  ینم  ار  بش  همین  ات  بش  لوا  تمـسق  رگا  هدوبن  ینم  جراخ  بش  مامت  رد  هک  یـسک  هلءاسم 8 -  دنک .  حـبذ  ار  نآ 

ار بش  لوا  زا  يرادـقمای  بش و  همین  زا  لـبق  رگا  و  تسا )  رادـقم  ناـمه  نآ  بجاو  نوچ   ) دـیآ یمن  شا  هدـهع  هب  يا  هراـفک  هکنیارد 
دنک کـچوک  ینم  زا  مهدزاود  زور  تسا  زئاـج  شیارب  هک  یـسک  هلءاسم 9 - دـهدب .  هرافک  هک  تسنآ  طایتحا  دـشاب  هتفر  ینم  جراـخ 

تیدودـحم نیا  دـنک  یم  چوک  مه  مهدزیـس  زور  هک  یـسک  اما  دـنک و  چوک  رهظ  زا  دـعب  دـنامب و  ینم  رد  زور  نآ  رهظاـت  تسا  بجاو 
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 . دوش جراخ  دناوت  یم  دهاوخب  تقوره  درادنار و 

هناگ هس  ياه  هرمج  یمر  رد  راتفگ 

يارب مهدزیس  زور  یتح  تسا  بجاو  نآ  بش  هتوتیب  هک  یئاهزور  رد  هبقع  یطـسو و  یلوا و  هرمج  ینعی  هرمج  هس  ره  یمر  هلءاسم 1 - 
ادـمع رگا  یتح  دوش  یمن  لطاب  شجح  دـنک  كرت  ار  نآ  رگا  اـما  تسا ،  ینم  تاـبجاو  زا  تسا  بجاو  وا  رب  نآ  بش  هتوتیب  هک  یـسک 
بجاو یمر  هـک  يزور  ره  رد  هلءاسم 2 -  تسا .  هدـش  بکترم  یهانگ  طـقف  تسه  هک  يزیچ  تسا  حیحـص  شجح  دـشاب  هدرک  كرت 

یمر رد  هک  هچنآ  مامت  تسا  ربتعم  زور  ره  رد  هناگ  هس  تارمج  یمر  رد  دیامن و  یمر  هدزیرگنـس  ددـع  تفه  اب  ار  هرمج  ره  دـیاب  تسا 
رد نیاربانب  تسا  نآ  بورغ  ات  دیـشروخ  عولط  زا  یمر  تقو  هلءاسم 3 -  درادن .  نآ  اب  یقرف  چـیه  تشذـگ و  شنایب  هدوب و  هبقع  هرمج 
رد یناپوچ  هب  لاغتـشا  ای  یلیلع و  ای  يرامیب و  سرت و  نوچ  يرذع  دوجو  اب  اماو  دهد ،  ماجنا  بش  رد  ار  نآ  هک  تسین  زئاج  رایتخا  لاح 

دیاـب تسا و  بجاو  بیترت  تیاـعر  تارمج  یمر  رد  هلءاسم 4 -  دـهد .  ماجنا  شا  هدـنیآ  بش  ای  زورنآ و  بش  رد  ارنآ  تسا  زئاـج  زور 
هک يوحن  ره  هبار  یمر  لمع  ددرگرب و  دیاب  تسا و  حیحص  دزادرپب  یبقع  هرمج  یمر  هب  سپس  هدومن  یمرار  یطـسو  هرمج  رگید  ءادتبا 

زئاج نینچمه  و  دریگب ،  رـس  زا  هرابود  هک  تسا  نیا  هدرک  نینچ  ادـمع  هک  یـسک  يارب  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دـنک  لـیمکت  تساوخ 
تفه همه  رد  مدقتم  هرمج  یمر  نتشاد  مدقم  سپ  دنک  یمر  ارنآ  دیایب و  يدعب  هرمج  هب  سپس  گیر و  راهچ  اب  مدقتم  هرمج  یمر  تسا 
هدومن یمر  ار  یطـسو  هرمج  رگید  گیر  راهچ  اب  هاگنآ  دـنک  یمر  گیر  راهچ  اـب  ار  یلوا  هرمج  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  بجاو  گیر 

هب رتکیدزن  نکل  دـنک  لـیمکت  تساوخ  هک  يوحن  رهب  ار  یمر  لـمع  ددرگرب و  دـیاب  تسا و  حیحـص  دزادرپب  یبقع  هرمج  یمر  هب  سپس 
گیر و راهچ  اب  مدـقتم  هرمج  یمر  تسا  زئاج  نینچمه  دریگب و  رـس  زا  هرابود  هک  تسا  نیا  هدرک  نینچ  ادـمع  هک  یـسک  يارب  طاـیتحا 
رد رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  بجاو  گیر  تفه  همه  رد  مدقتم  هرمج  یمر  نتـشاد  مدقم  سپ  دنک  یمر  ارنآ  دیایب و  يدعب  هرمجب  سپس 
رد دـیامن  شومارف  زور  ود  رد  رگا  دـیامن و  ءاـضق  ار  نآ  رگید  زور  رد  تسا  بجاو  دـنک  شوـمارف  ار  تارمج  یمر  اـهزور  نیا  زا  یکی 

ءاضق تسا  بجاو  دنک  ءاضق  تساوخ  نوچ  تسا و  نیمه  دشاب  هدرک  كرت  ادمع  هک  مه  یتروص  رد  مکح  دـنک و  یم  ءاضق  موس  زور 
ار مهدزای  زور  دـیع و  زور  یمر  رگا  نیاربانب  دـنک ،  ءاـضق  رتدوز  هدـش  توف  رتدوز  هچ  نآ  تسا  بجاو  زین  و  درادـب ،  مدـقم  ءادا  رب  ار 

ءادا تین  هب  ار  مهدزاود  زور  رخآ  رد  ار و  مهدزای  زور  یمر  سپس  دنک و  یم  ءاضق  ار  دیع  زور  یمر  لوا  مهدزاود  زور  رد  هدرک  كرت 
رد مه  اـه و  هرمج  همه  رد  مه  تسا  بجاو  زین  ءاـضق  رد  تسا  بجاو  بیترت  تیاـعر  ءادا  رد  هک  روطناـمه  مـالک  هصـالخ  دروآ و  یم 

یمر لوا  هدمآ  شدای  هب  دعب  زور  هدرک و  كرت  ار  یلوا  هرمج  الثم  اه  هرمج  زا  یضعب  مهدزای  زور  رد  الثم  رگا  سپ  اه ،  نآ  زا  یـضعب 
زور هدرک و  یمر  گیر  راهچاب  اهنآ  زا  یـضعب  تارمج و  همه  رگا  هک  تسنآ  طایتحا  هکلب  ار ،  زورنآ  ادـعب  دـهد  یم  ماجنا  ار  لبق  زور 

یکی رد  رگا  هلءاسم 7 -  ارنآ .  يدعب  سپـس  دروآ و  یم  هدش  ءاضق  البق  هچنآ  لوا  ار و  ءادا  دعب  دروآ  یم  ار  ءاضق  لوا  دمآ  شدای  دـعب 
نآ دوش  لصاح  لبق  ياهزور  بیترت  هک  دنک  هداعا  يروط  ار  یمر  دیاب  دش  هجوتم  دعب  زور  هدرک و  یمر  بیترت  فالخرب  اهزور  نیا  زا 

شدایب قیرـشت  مایا  رد  رگا  دوش  هکم  لخاد  ات  دـنک  شومارفار  هرمج  هس  ره  یمر  رگا  هلءاسم 8 -  دروایب .  ار  شرـضاح  زور  هفیظو  هاگ 
ارنآ ادمعای  دیایب و  شدایب  قیرشت  مایا  زا  دعب  رگاو  دریگب ،  بئان  ناکما  ندوبن  اب  ددرگرب و  ینم  هب  نکمت  تروص  رد  تسا  بجاو  دیایب 

نآ ریغ  ردو  ددرگرب  نکمت  تروص  رد  ینعی   ) دهد ماجنا  میتفگ  هچ  نآ  مه  هک  تسنآ  طایتحا  قیرـشت  مایا  زا  دـعب  ات  دـشاب  هدرک  كرت 
جراخ زا  دعب  رگا  شبئان و  ای  شدوخ و  ای  دـنک  ءاضق  ارنآ  هدـش  توف  وا  زا  هک  یمایا  نامه  رد  دـعب  لاس  رد  مه  و  دریگب ) بئان  تروص 
هرمج هس  زا  یـضعب  ندرک  شومارف  مکح  دنک  ءاضق  ارنآ  نتفرگ  بئان  اب  ولو  دعب  لاس  رد  هک  تسنآ  طایتحا  دـیایب  شدایب  هکم  زا  ندـش 

اهنآ زا  یـضعب  ای  هرمج و  هس  ره  هب  ار  گیر  تفه  زا  رتمک  هک  مه  یـسک  مکح  طاـیتحا  هکلب  دراد  ار  هرمج  هس  ره  یـشومارف  مکح  زین 
بئان دیاب  لفط  دـننام  یمر  رب  رداق  ریغ  لیلع و  رامیب و  دـننام  دـنروذعم  هک  یناسک  هلءاـسم 9 - تسنآ .  همه  ندرک  شومارف  مکح  هدز 
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هک تسنآ  طایتحا  و  دریگ ،  یم  بئان  شیارب  رگید  يدرف  ای  وا و  یلو  شوهیب  ریظن  تسین  زین  نتفرگ  بئان  رب  رداـق  دوخ  رگا  و  دـنریگب ، 
لحم هب  ار  روذعم  دراد  ناکما  رگا  هک  تسنآ  رتهب  دوش ،  دیماان  هنع  بونم  نکمت  زا  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دـهدن  ماجنا  ار  یمر  لمع  بئان 
دنزب هرمج  هب  وا  تسد  اـب  دراذـگب و  وا  دوـخ  تسد  رد  ار  هزیرگنـس  ناـکما  تروـص  رد  دـهد و  ماـجنا  یمر  وا  روـضح  رد  دربـب و  یمر 
هداعا هدرک  تباین  شرذع  عفرزا  يدیمون  اب  بئان  رگا  دش  فرطرب  روذعم  رذع  بئان  هلیسو  هب  یمر  ماجنا  زا  دعب  رگا  دش  هتفگ  هچنآربانب 
روذعم رذع  ندـش  فرطرب  زا  وا ) یلو  الثم   ) روذـعم ریغ  رگا  هلءاـسم 10 -  دـنک .  هداـعا  ارنآ  وا  دوخ  تسا  بجاو  هنرگو  تسین  بجاو 
هزاجا بسک  رب  رداق  رگا  اما  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دـنچره  دریگب  هزاـجا  وا  زا  شندـش  بئاـن  رد  تسین ،  بجاو  دوش  سویءاـم 

هب یئانتعا  هن  ای  هداد  ماجنا  ار  یمر  لـبق  زور  هکنیا  رد  دـنک  کـش  يزور  نتـشگرب  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 11 -  تسین .  ربتعم  هزاجا  دـشابن 
کـش ای  هن  ای  درک  یمر  ار  یلبق  هرمج  هکنیا  رد  دنک  کش  يدعب  هرمج  یمر  رد  ندش  لخاد  زادعبرگا  نینچمه  دـنک و  یمن  دوخ  کش 

رد دنک  کش  یلمع  زواجت  ای  تغارف و  زا  دعب  رگا  هکنانچمه  دـنک ،  یمن  ءانتعا  دوخ  کش  هب  هن ،  ای  هدرک  یمر  حیحـص  هکنیا  رد  دـنک 
دهد لامتحا  یمر و  هناگتفه  ددع  رد  دنک  کش  رگا  و  هداد ،  ماجنا  حیحص  هک  دراذگ  یم  نیا  رب  ار  انب  هنای  هداد  ماجنا  حیحص  ایآ  هکنیا 

طایتحاربانبو دروایب  دهد  یم  لامتحا  هک  يدوبمک  نآ  دیاب  دـشاب  يدـعب  هرمج  یمر  هب  عورـش  زا  لبق  رگا  هدوب  تفه  زا  رتمک  دـیاش  هک 
یمر هب  عورـش  زا  دعب  شکـش  رگا  اماو  دروایب ،  ار  دوبمک  نآ  دیاب  دشاب  هدش  لوغـشم  رگید  يراک  هب  هدـش و  مه  فرـصنم  یمر  زا  رگا 

نینچمه هکلب  دروایب  مه  ار  هیقب  طایتحاربانب  دراد  کش  هیقب  رد  هتخادـنا و  گیر  راـهچ  هک  تسا  زرحم  شیارب  رگا  هدوب ،  يدـعب  هرمج 
راهچ هکنیا  رد  دنک  کش  ینعی  دـشاب  هتـشاد  مه  راهچ  ددـع  رد  کش  رگا  اما  دـشاب و  مه  يدـعب  هرمج  یمر  زا  دـعب  وا  کش  رگا  تسا 
نیقی زور  کی  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  هلءاسم 12 -  دروآ .  یم  ار  هیقب  هتخادـنا و  ار  راهچ  هکنیا  رب  دراذـگ  یم  انب  رتمک  ای  متخادـنا  گیر 

تسا و یفاک  دنک  یمر  ار  هبقع  هرمج  نآ  ءاضقرد  هکنیمه  هدوب  مادک  دـنادن  هدرکن و  یمر  ار  هرمج  هس  زا  یکی  لبق  زور  هکنیا  هب  دـنک 
زا رتمکای  هس  هرمج  هسزا  یکی  هک  دنک  نیقی  هرمج  هس  ره  یمر  زا  دعب  رگا  و  دنک ،  ءاضق  ار  هرمج  هس  ره  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

نیقی ضرف  نیمه  رد  رگا  دـنک و  یمر  ادـعت  نآ  هب  ار  هرمج  هس  ره  هدومن و  ناربـج  ار  دوبمک  رادـقم  نآ  تسا  بجاو  هتـشاد  دوبمک  نآ 
رتکیدزن یلو  دوبمک ،  نآ  لیمکت  هبقع و  هرمج  یمر  هب  ءافتکا  دشاب  زئاج  تسین  دیعب  هدش  مک  ددع  راهچ  هرمج  هس  زا  یکی  زا  هک  دـنک 

رـس زا  هرمج  هس  ره  ردار  یمر  لـمع  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  مه  زاـب  درواـیب  ار  هبقع  هرمج  هفیظو  همه  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب 
دناد یمن  هدرک و  كرت  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  ار  یمر  لمع  هکنیا  هب  دـنک  نیقی  زور  هس  نیا  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 13 -  دریگب . 
رخآ زور  هفیظو  ءاضق  هب  ءافتکا  دراد  لامتحا  هک  دـنچ  ره  دـنک  ءاضق  بیترت  تیاعر  ابار  زور  هس  ره  یمر  تسا  بجاو  هدوب  زور  مادـک 

 . دشاب زئاج 

هرمع ای  جح  لامعا  رد  رصح  دص و  رد  راتفگ 

تسا ترابع  روصحمو  دنک  يریگولج  وا  جح  ای  هرمع  ماجنا  زا  نآ  ریظن  یعنام  ای  نمشد و  هکیسک  زا  تسا  ترابع  دودصم  هلءاسم 1 - 
مامت رگاو  دنک  مامت  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  دوش  یم  مرحم  جحایو  هرمع  يارب  هک  یسک  هلءاسم 2 -  دوش .  وا  عنام  يرامیب  هک  یسک  زا 
ریغای تلود و  نانکراک  نوچ  نمـشد  ریظن  اـی  نمـشد و  یلو  ددـنبب  مارحا  هرمع  يارب  رگا  نیارباـنب  دـنام ،  یم  مارحا  رد  ناـنچمه  دـنکن 
هنیزه دراد  رگا  اـی  و  درادـن ،  دوجو  هکم  يوس  هب  هدـش  هتـسب  هار  نآ  زا  ریغ  يرگید  هار  دوـش و  يریگوـلج  هکم  هب  نتفر  زا  ار  وا  تلود 

ای واگ و  تسه  هک  اجنامه  رد  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  هدـش و  مارح  شیارب  هچنآ  ندـش  لالح  يارب  تسا  زئاج  درادـن  ار  هار  نآ  ترفاسم 
نینچمه و  دـنکب ،  ار  تامرحم  ندـش  لالح  دـصق  حـبذ  ماگنه  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و  دـنک ،  یناـبرق  يرتش  اـی  دنفـسوگ و 

اب رگا  هلءاسم 3 -  دوشیم .  لالح  شیارب  نانز  یتح  مارحا  تامرحم  همه  راک  ود  نیا  زا  دـعب  هک  دـنکب  مه  ریـصقت  هک  تسا  نیا  طایتحا 
لبق هلئـسم  مکح  دروآ  ياجب  ار  هرمع  لامعا  دراذـگن  رگید  یعنام  ای  نمـشد و  هکم  نامه  رد  یلو  دوش  همظعم  هکم  لـخاد  هرمع  مارحا 
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دوش یعـس  ای  فاوط  زا  عونمم  هک  مه  یتروص  رد  تسیندـیعب ،  هکلب  دـیآ ،  یم  رد  مارحا  زا  دـش  هتفگ  هک  یئاهراک  ناـمه  اـب  درادار و 
ایدـنک سبح  ار  وا  یملاظ  رگا  دـشاب و  نیمه  شمکح  دوش  یعـسای  يراکبلط  ای  دـنک  سبح  ار  وا  یملاـظ  رگاو  دـشاب ،  نیمه  شمکح 
لخاد يارب  رگا  هلءاسم 4 -  دراد .  ار  مکح  نامه  مه  زاب  دـیامن  سبح  درادـن  ارنآ  تخادرپ  تردـق  وا  هک  یبلطرطاـخب  ار  وا  يراـکبلط 

نآ دیاب  دشاب  نآ  تخادرپ  هب  رداق  وا  هک  دیامن  هبلاطم  ار  یغلبم  وا  زا  یملاظ  سپسو  دوش  مرحم  کسانم  ماجنا  رطاخب  ای  هکم و  رد  ندش 
یجرح شیارب  نآ  تخادرپ  ایو  درادن  تخادرپ  زا  نکمت  رگا  و  دـهد ،  ماجناار  کسانم  دزادرپب و  دـشابن  یجرح  هک  یتروص  رد  ار  غلبم 

هکم يوس  هب  رگید  ار  هدـش  هتـسب  هک  یهار  نآ  ریغ  رگا  هلءاسم 5 -  دراد .  ار  دودـصم  مکح  ناـمه  هک  تسا  نیا  رهاـظ  تسا  راوشد  و 
ار هدرفم  هرمع  لامعا  دیـسرن  جـح  هب  رگاو  دورب  جـح  هب  تسا  بجاو  دـنام و  یم  یقاـب  دوخ  مارحا  رب  دراد  زین  ارنآ  زا  هتفر  هنیزه  دراد و 

هکلب دوش ،  یمن  جراخ  مارحازا  دودصم  لامعا  اب  دسرن  جـح  لامعا  هب  دـسرتب  هکنیا  فرـص  هب  و  دوش ،  یم  جراخ  مارحا  زا  دروآ و  یم 
نیا هب  جح  زا  دـص  هلءاسم 6 -  دوش .  جراخ  مارحا  زا  دروایب و  ار  هدرفم  هرمع  لامعا  دـش  توف  وا  زا  جـح  رگا  اـت  دـهد  همادا  امتحدـیاب 

نیمه هب  دص  هکلب  شرارطضا  هب  هنو  نآ  يرایتخا  هب  هن  دسرن  رعـشم  هفرع و  نیفوقو  زا  مادکچیه  هب  نآ  رطاخب  ناسنا  هک  دبای  یم  قیقحت 
هکلب دسرن ،  دوش  یم  جح  توف  بجوم  شیدمع  یملع و  ریغ  یتح  نآ  كرت  هک  يا  هفیظو  ماجنا  هب  ناسنا  هک  دبای  یم  ققحت  زین  رادقم 
ودـنآ زا  یکی  ماجنا  زا  دروایب و  ار  ینم  هکم و  تابجاو  هکنیا  زا  دوش  عونمم  رعـشم  تاـفرع و  هب  فوقو  زا  دـعب  رگا  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
ماجنا مه  ار  ینمو  هکم  تابجاو  همه  رگا  هلب  دبای ،  یم  ققحت  تیعونمم  دـص و  دریگب  بئان  هن  دروایب و  شدوخ  هن  دـناوتن  دوش و  عونمم 

شجحو دـبای ،  یمن  ققحت  تیدودـصم  دوش  عونممو  دودـصم  قیرـشت  ماـیا  لاـمعا  هتوتیب و  يارب  ینم  هب  نتـشگرب  زا  سپ  هاـگنآ  دـهد 
هرمع زا  دودصم  هلءاسم 7 -  دریگب .  بئان  قیرـشت  مایا  لامعا  يارب  دعب  لاس  تسناوتن  رگا  لاس و  نامه  رد  تسا  بجاو  تسا و  حیحص 
يارب هک  يروتـسدب  دیابنو  دروایب  ار  جح  تسا  بجاو  دوش  عیطتـسم  دعب  لاس  ردای  هدش و  رقتـسموا  رب  جـح  هک  تسا  یـسک  رگا  جـحای 
يارب تسا  زئاـج  میتفگ  هک  دودـصم  هلءاسم 8 -  تسین .  وا  مالـسالا  ۀـجحزا  یفاک  روتـسد  نآو  دـنک  اـفتکا  داد  ماـجنا  مارحا  زا  جورخ 
دیما نتشاداب  هکلب  تسین  دشاب  دیمون  عنام  ندش  فرطرب  زا  هک  يدودصم  اهنت  صوصخم  ددنب  راکب  ار  روتـسد  نآ  مارحا  زا  ندش  نوریب 

رطاخب ینعی  دـش  روصحمو  هتـسب  مارحا  هرمع  يارب  هک  یـسک  هلءاـسم 9 - دـیآرد .  مارحا  زا  روتـسد  نآ  قبط  دـناوت  یم  زین  عناـم  عفر  هب 
هب ینیما  طسوت  ارنآ  لوپ  ای  ینابرق  هک  تسنآ  طایتحا  و  دـنک ،  ینابرقدـیاب  دـیآرد  مارحازا  دـهاوخب  رگا  دـسرب  هکم  هب  هتـسناوتن  يرامیب 
دنک یم  ریـصقت  دسر  ررقم  دعوم  نآ  نوچ  هک  دنک  حبذ  ار  وا  ینابرق  نیعم  یتعاس  نیعم و  زور  رد  هک  دراذگب  رارق  وا  اب  دتـسرفب و  هکم 
ندش نوریب  تین  شنابرق  حبذ  ماگنه  وا  بئان  هک  تسنآ  طایتحا  و  دوش ،  یم  لالح  شیارب  نز  زج  هب  تامرحم  همه  دیآرد و  مارحا  زا  و 

مارحا زا  دهاوخب  دسرن و  رعـشم  تافرعرد و  فوقو  هب  يرامیب و  رطاخب  ودوش  مرحم  جح  يارب  رگا  هلءاسم 10 -  دنکبار .  مارحا  زا  اروا 
رد ار  نآ  هک  دراذگب  رارق  دوخ  بئان  اب  دتسرفب و  ینم  هب  ارنآ  لوپ  ای  دوخ و  ینابرق  هک  تسنآ  طایتحا  دنک و  ینابرق  تسا  بجاو  دیآرد 

هدهعرب یبجو  جح  رگا  هلءاسم 11 -  دوش .  یم  لالح  شیارب  نز  زا  ریغ  هب  مارحا  تامرحم  حبذ  زا  دعب  هک  دنک  حـبذ  ینم  رد  دـیع  زور 
ماجنا ار  ءاسن  فاوط  جـح و  لامعا  دـعب  لاس  هکنیارگم  دـنک  یمن  ادـیپ  للحت  نز  صوصخ  زا  دوش  روصحم  يرامیب  رطاخب  دـشاب و  شا 

دیآ یم  نوریب  مارحا  زا  بئان  هلیسو  هب  نآ  ماجنا  زا  دعب  تسا و  یفاک  بئان  نتفرگ  میئوگب  تسیندیعب  دوش  زجاع  راک  نیا  زا  رگا  دهد و 
هب رتکیدزنو  مارحا  زا  ندـش  نوریب  يارب  دـشاب  یفاـک  ءاـسن  فاوط  يارب  نتفرگ  بئاـن  هک  تسین  دـیعب  دـشاب  یبحتـسم  شمجح  رگا  و  ، 

دیامن عامج  نانز  اـب  دـیآرد و  مارحازا  قوف  روتـسد  هب  هرمع  لاـمعا  زا  عونمم  رگا  هلءاسم 12 -  درواـیب .  شدوخ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 
ارنآ ياهب  ای  ینابرق و  تسا  بجاو  نکل  تسین  وا  رب  يا  هرافک  هدرکن و  یهانگ  هدوب  هدـشن  حـبذ  ررقم  زور  رد  شینابرق  هک  ددرگ  مولعم 
عقاو هک  يا  هظحل  زا  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  دـنک و  يرود  نانز  زا  تسا  بجاو  دراذـگب و  رارق  دوخ  بئان  اـب  رگید  راـب  دتـسرفب و 
رصح ققحت  هلءاسم 13 -  دشاب .  ینابرق  ای  لوپ  نداتـسرف  هظحل  زا  بانتجا  موزل  دراد  لامتحا  هک  دنچره  دنک  بانتجا  دش  فشک  شیارب 
دبای يدوبهب  نآ  تمیق  ای  ینابرق و  نداتسرف  زا  دعب  ضیرم  رگا  هلءاسم 14 -  تفای .  یم  ققحت  اه  نآاب  دص  هک  تسا  یئاهزیچ  نامه  هب 
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هک دنک  یم  كرد  ار  هرمع  لامعا  هدـش و  مرحم  عتمت  مارحا  هب  رگا  دروآ ،  ياجب  ار  جـح  تسا  بجاو  دـناسرب  هکم  هب  ار  دوخ  دـناوتب  و 
هک تسنآ  طایتحا  دهد و  یم  ماجنا  دارفا  جح  دسر  یمن  رعـشم  تافرع و  فوقو  هب  ینعی  درادن  ار  هرمع  لامعا  ماجن  تقو  رگا  اما  چیه و 
وا مالـسالا  ۀجح  زا  یفاکو  دوش  یم  مرحم  هدرفم  هرمع  يارب  دارفا  جح  ماجنا  زا  دعب  دنادرگرب و  دارفا  جح  هب  عتمت  هرمع  زا  ار  دوخ  تین 

اجب تشاد  ار  شطئارش  رگا  هدنیآ  لاس  ار  بجاو  جحو  دیآرد ،  كرد  ار  رعـشم  يرایتخا  فوقو  هک  دیـسر  هکم  هب  یتقو  رگا  و  تسه ، 
زین ار  فیعضو  مولعم  دننام  نکمتم  ریغ  هک  تسین  دیعب  هلءاسم 15 -  تسا .  رامیب  روصحم و  دننام  ضرف  نیارد  مه  دودصم  دروآ ،  یم 

یقاب دوخ  مارحا  رب  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لکـشم  هلئـسم  نکل  مینادـب  روصحم  دودـصم و  هب  قحلم  دـش  هتفگ  هک  ماـکحا  نیا  رد 
هاگنآ دـیآ و  یمرد  مارحا  زا  دروآ و  یم  ار  هدرفم  هرمع  دـش  توف  وا  زا  جـح  رگا  لاح  دـهد ،  ماجنا  ار  شبجاو  هتفای  يدوبهب  اـت  دـنامب 
ررقم دوخ  بئان  اـب  هک  يزور  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلءاسم 16 -  دروایب .  ار  جح  دـعب  لاسرد  طئارـش  لوصح  طرـش  هب  هک  تسا  بجاو 

 . دشاب دیع  زور  جح  مارحا  رد  دشاب و  تافرع  يوس  هب  نایجاح  جورخ  زور  زا  لبق  عتمت  هرمع  رد  دراد  یم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

دوـش و یم  هماـقا  ود  نآ  هلیـسو  هب  ضئارف  ریاـس  هک  تسا  مالـسا  ضئارف  نـیرت  فیرـش  نیرتـالاب و  ءزج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
زا دـشاب  مزتلم  نآ  مزاول  هب  دراد و  یمزاول  هچ  شراـکنا  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  رگا  نآ  رکنم  تسا و  نید  تایرورـض  زا  ود  نآ  بوجو 
رد هلمج  نآ  زا  هدومن  ضیرحت  بیغرت و  ود  نآ  هماقا  هبار  نیملـسم  فلتخم  یئاهنایب  اب  هفیرـش  راـبخا  زیزع و  باـتک  رد  تسا و  نارفاـک 

نوحلفملا مه  کئلوا  رکنملا  نع  نوهنیو  فورعملاب  نورمءای  ریخلا و  یلا  نوعدی  ۀما  مکنم  نکتل  و  دیامرف : یم  یلاعتیادـخ  میرک  نآرق 
زین و  دنتعامج ) نیمه  ناراگتسر  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدومن  توعد  ریخ  يوس  هب  هک  دنـشاب  یتعامج  امـش  زا  دیاب  ( 4)
نیب زا  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امش  و  ( 5  ) هللااب نونم  ؤت  رکنملا و  نع  نوهنتو  فورعملاب  نورمءات  سانلل  تجرخءا  ۀما  ریخ  متنک  هدومرف : 

 : تایاور اما  و  رگید .  تایآ  روطنیمه  و  دیراد ) نامیا  ادخ  هبو  هدومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دیدش  نوریب  رشب  يارب  رـشب و 
رکنملا نع  یهنلاو  فورعملاـب  رمـالا  تکلاوت  یتما  اذا  هدومرف :  یم  هراومه  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )   ) اـضر ترـضح  زا 

زور نآ  رد  دننک  راذـگاو  رگیدـکی  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـسرب  متما  رب  يزور  رگا  ( 6  ) یلاعت هللا  نم  عاقوب  اونذ  ءاـیلف 
يذلا فیعـضلا  نم  ؤملا  ضغبیل  لجوزع  هللا  نا  دومرف : هک  هدش  تیاور  ص )   ) ادخ لوسر  زا  و  دـننک .  یلاعتیادـخ  اب  گنج  نالعا  دـیاب 
درادن نید  هکار  فیعـض  نم  ؤم  لجوزع  يادـخ  ( 7  ) رکنملا نع  یهنیال  نیذـلا  لاق :  هل ؟  نیدال  يذـلا  نم  ؤملااـم  هل و  لـیقف  هل  نیدـال 

نآ زا  زین  و  دـنکیمن : رکنم  زا  یهن  هک  تسا  یـسک  دومرف : تسیک ؟  درادـن  نید  هک  یفیعـض  نم  ؤـم  دیـسرپ : یـصخش  دراد  یم  نمـشد 
کلذ اولعفی  ملاذاف  ربلا ،  یلع  اونواعت  رکنملا و  نعاوهن  فورعملاب و  اورمآ  اـم  ریخب  یتما  لازتـال  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ص )   ) باـنج
یبوخ ریخ و  هب  هراوـمه  نم  تما  ( 8  ) ءامسلا یف  ضرالا و ال  یف  رـصان  مهل  نکی  ملو  ضعب  یلع  مهـضعب  طلـس  تاکربلا و  مهنم  تعزن 

یم هتفرگ  اهنآ  زا  تاکرب  دـنکن  نینچرگا  سپ  دـیامن  کمک  ریخ  راـک  رد  ار  رگیدـکی  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ماداـم  تسا 
 ( ع  ) نینم ؤـملاریما  زا  و  نامـسآ .  رد  هن  نیمز و  رد  هن  تشاد  دـنهاوخن  يرواـی  رگیدو  دـنوش  یم  طلـسم  رگید  ضعب  رب  یـضعب  دوـش و 

اولمع امثیح  مکلبق  ناک  نم  کله  امنا  هناف  دعب  اما  دومرف : سپـس  تفگ و  ادخ  يانث  دمح و  نآ  رد  دـناوخ و  يا  هبطخ  هک  هدـش  تیاور 
تلزن کلذ  نع  رابحالاو  نوینابرلا  مههنی  مل  یـصاعملا و  یفاو  دامت  امل  مهنا  کلذ و  نع  رابحالا  نویناـبرلا و  مههنی  مل  یـصاعملا و  نم 

(9  ) اقزر امطقی  نل  الجا و  ابرقی  نل  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب  رمالا  نا  اولمعا  رکنملا و  نع  اوهنا  فورعملاـب و  رمءاـف  تاـبوقعلا  مهب 
دوهی رابحا  يراصن و  نوینابر  ینعی  ءاملع  دندرک و  یم  هانگ  هکدوب  تهج  نیدب  دندسر  تکاله  هک  امـش  زا  لبق  ماوقا  هک  دینادب  دعب  اما 
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عضو نیا  زا  ارنآ  رابحا  نوینابر و  تفای و  همادا  عضو  نیا  هکنیمه  دندش  تیصعم  رد  قرغ  هکنیا  ات  دندرک  یمن  یهن  لامعا  نآ  زا  ار  اهنآ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دینادبو  دیئامن  رکنم  ایهن ز  ودینک  فورعم  هب  رما  سپ  دیدرگ ،  لزان  نانآ  رب  یهلا  ياهتبوقع  دـندرکن ،  یهن 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  و  ثیدح . )  رخآ  ات   . . . ) دیامن یم  عطق  ار  یقزر  هن  دـنک و  یم  کیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم 
اذا الا  رکنم  نع  ایهنالو  فورعم  هب  ارما  نوبجویال  ءاهفسءاثدح  نوکـسنتی  نو و  ؤرقتیف  نو  ؤارم  موق  مهیف  عبتی  موق  نامزلا  رخآ  یف  نوکی 

اوضفر امک  اهوضفرل  مهنادبا  مهلاوماب و  نوملعی  ام  رئاسب  ةالصلا  ترضا  ولو  لاق )  مث   ) ریذاعملا صخرلا و  مهسفنال  نوبلطی  ررضلا  اونمآ 
مهیلع لجوزع  هللا  بضغ  متی  کلانه  ضئارفلا  ماقت  اهب  همیظع  هضیرف  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب  رمـالا  نا  اهفرـشا  ضئارفلا و  یمـسا 
عوبتم راکایر  يا  هدع  دوب  دنهاوخ  یمدرم  نامزلا  رخآ  رد  ( . 10  ) رابکلاراد یف  راغصلا  رارشالا و  راد  یف  راربالا  کلهیف  هباقعب ،  مهمعیف 

یمن بجاو  دروخربار  يرکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  چـیه  لهاج ،  نایامن  دـباع  رازگتعدـب و  ناـیامن  ملاـع  دـنوش  یم  ناـنآ  يدـتقم  و 
نآ هب  ات  دنتـسه  یـشارت  رذع  هناهب و  هار  لابند  دوش  یمن  ناشهجوتم  يررـض  نآ  هیحان  زا  هک  دننک  ادیپ  نانیمطا  هک  یتقو  رگم  دـنرامش 

 ، دننک یم  كرت  ارنآ  دـشاب  هتـشاد  یندـب  یلام و  ررـض  ناشیارب  زامن  رگا  و  دومرف ،  هاگنآ  دـننک . .  یلاخ  هفیظو  راب  ریز  زا  هناش  هلیـسو 
ریاـس نآاـب  هک  میظع  تسا  يا  هضیرف  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يرآ  دـندرک  كرت  ار  تاـبجاو  نیرتفیرـشو  نـیرت  مـهم  هکناـنچمه 

دریگارف ار  همه  هک  دتـسرف  یم  یتبوقع  دوش و  یم  مامت  مدرم  نآ  رب  لجوزع  يادـخ  بضغ  هک  تسا  نامزنآ  رد  دوش ،  یم  هماقا  ضئارف 
تیاور ملـسم  نبدـمحم  زا  و  دـندرگ . ) كاله  اهرتگرزب  هناخ  رد  لافطا  دنـسرب و  تکاله  هب  رارـشا  هناخ  لـخاد  رد  راربا  هک  يروط  هب 

و  ) دننک هجوت  تسایر  نابلاط  واهنآدان  هب  امش  نادنمدرخ  ناگدروخلاس و  دیاب  هتبلا  تشون :  نایعیـش  هب  ع )   ) قداص ماما  تفگ  هک  تسا 
 . لیبق نیا  زا  ثیداحا  رگید  و  تفرگ )  دهاوخار  امش  همه  نم  تنعل  هنرگو  دنزاس ) انشآ  ناشفئاظو  هب  ار  اه  نآ 

ود نآ  بوجو  تیفیکو  ماسقا  رد  راتفگ 

هب فورعم  هب  رما  دشاب  اعرش  ای  القع  هک  یلمع  ره  بحتـسم ،  بجاو و  دنمـسق  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  کی  ره  هلءاسم 1 - 
نآ ماجنا  هک  يزیچره  تسا و  بجاو  نآ  باـکترا  زا  مدرم  یهن  دـشاب  مارح  اعرـش  اـیو  حـیبق  ـالقع  هک  يزیچ  ره  تسا و  بجاو  زین  نآ 
 - هلءاسم 2 تسا .  هورکم  زین  نآ  هب  رما  دشاب  هورکم  شنداد  ماجنا  هک  يزیچره  تسا و  بحتـسم  زین  نآ  هب  رما  دـشاب  بحتـسم  قلطم و 

طقاس نارگید  زا  داد  ماجناار  مهم  نیا  يدروم  رد  یـسک  رگا  ینعی  تسا  یئاـفک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هک  تسنآ  يوقا 
ای يا و  هضیرف  هماقا  رگا  هلءاسم 3 -  دنا .  هدرک  كرت  ار  یهلا  بجاو  همه  دنا  هدرک  توکـس  دروم  نآ  رد  هک  مدرم  مه  هنرگو  دوش  یم 

طقاس هیقب  هدـهع  زا  بجاو  نت  دـنچ  عامتجا  اب  دـننک  یهن  ای  رما و  یگمه  هک  دـشاب  يا  هدـع  عامتجا  هب  طونم  يرکنم  نتخاس  نک  هشیر 
هیقبو دنوش  عمج  تیافک  رادقم  زا  رتمک  يا  هدـع  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب .  هدش  لصاح  عامتجا  تیافک  ردـق  هب  هک  ینامز  رگم  دوش  یمن 
ندرگ هب  هاـنگ  دوش و  یم  طـقاس  وا  زا  بوجو  دـنک  عمجار  ناـنآ  دـناوتن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هدـننک  مادـقا  دـنوشن و  عمج 

لامتحا نکلو  دندربن  شیپ  زا  يراک  یلو  دندومن  هفیظو  ماجنا  هب  مایق  یـصاخشا  ای  یـصخش و  رگا  هلءاسم 5 -  تسا .  ناگدننک  فلخت 
 . دـنیامنب يراـکمه  طئارـش  عاـمتجا  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  ناـنآ  رب  دوش  عقاو  رث  ؤم  دـننک  يراـکمه  زین  نارگید  رگا  هک  دور  یم 

ماـیق وا  رب  تسین  بجاو  هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ماـیق  يرگید  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  اـی  دـنک و  نیقی  رگا  هلءاسم 6 - 
مایق هک  یـسک  مایق  هکنیا  هب  دـنک  ناـنیمطاای  نیقی  رگا  نینچمه  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  دوش  فشک  شنیقی  فـالخ  ادـعب  رگا  هلب  دـیامن 

یم بجاو  هدوبن  یفاک  مولعم  رگا  یلو  دـنک  مایق  تسین  بجاو  وا  رب  رگید  تسه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ققحت  يارب  یفاـک  هدرک 
نآ دوجو  اب  تسین و  یفاک  دنک  یم  تیافک  هدرک  مایق  هکنآ  مایق  ایو  دنک  یم  مایق  يرگید  هکنیا  هب  هنظم  ای  لامتحا و  هلءاسم 7 -  دوش . 
یم طقاس  وا  زا  فیلکت  دـنهد  تداهـش  وا  مایق  تیافک  ای  ریغ  مایقرب  لداع  دـهاش  ود  رگا  هلب  تسا  بجاو  وا  دوخ  رب  مایق  هنظم  لاـمتحا و 
نیب زا  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دورب  نیب  زا  رکنم  باـکترا  هنیمز  اـی  بجاو و  فـیلکت  عوـضوم  رگا  هلءاسم 8 -  دوش . 
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سفن ظـفح  يارب  اـی  تراـهط و  تهج  نآ  ظـفح  هک  يرـصحنم  بآ  ـالثم  دـشاب  هدرب  نیب  زا  ار  هنیمز  فلکم  دوـخ  هک  دـنچره  دور  یم 
یبجاو كرت  ای  مارح  باـکترا  رب  فقوتم  يرکنم  نتخاـس  نک  هشیراـب  يا  هضیرف  هماـقا  رگا  هلءاـسم 9 - دزیرب .  ار  تسا  بجاو  همرتـحم 

هب رما  ای  دـشاب  بجاو  ود  زا  یکی  رب  رداـق  رگا  هلءاسم 10 -  دهد .  ماجنا  ارنآ  تسا  رتمهم  کیمادـک  دـنک  هظحالم  یتسیاب  ارهاظ  دـشاب 
نآ نیب  تسا  ریخم  دوب  يواسم  ود  ره  رگاو  دهد  ماجنا  ارنآ  تسا  رتمهم  کیمادـک  هک  دـنیبب  دـیاب  رکنم  نالف  زا  یهن  ای  فورعم و  نالف 

ای دـیامن و  دزـشوگ  ار  یعرـش  مکح  هک  تسین  یفاـک  رادـقم  نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فـیلکت  طوقـس  رد  هلءاـسم 11 -  ود . 
هکنآایو دـنادب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نآ  نئارق  اب  ولو  فرع  هکنآ  رگم  دـنک ،  ناـیب  ار  مارح  باـکترا  بجاو و  كرت  دـسافم 

یهن فورعم و  هب  رما  لمع  نیا  زا  یـصاخ  هنیرق  رطاخب  لباقم  فرط  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دوش ،  لصاح  رادـقم  نامه  هب  دوصقم 
زا  ) باب نیا  رد  یهن  رما و  هلءاسم 12 -  دمهفن .  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  نآ  زا  فرع  هکدنچره  دـنک  یم  تیافک  دـمهفب  رکنم  زا 

یهن فورعم و  هب  رمارد  نیاربانب  دنک ،  یم  شیهنای  رما و  هک  دشاب  یـسک  زا  رت  نیئاپ  رمآ  هک  دـنچ  ره  تسا  يولوم  یهان )  رمآ و  هیحان 
دوش لصاح  ضرغ  نآ  نتفگ  اـب  هکنآ  رگم  هدرک  یهن  يراوخبارـش  زا  اـی  هدرک و  زاـمن  هب  رما  ار  وت  ادـخ  دـیوگب : تسین  یفاـک  رکنم  زا 

زاـمن دـیوگب  فرط  هب  ـالثم  درک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینـالف  دـیوگب  فرع  هک  يروط  هب  دـنک  یهن  رما و  وا  دوـخ  دـیاب  هنرگو 
هفیظو ود  نیا  نوچ  تسین  ربـتعم  تین  صوـلخ  تبرق و  دـصق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هلءاسم 13 -  شونن .  بارـش  ای  ناوخب و 

یم رجا  دنک  تبرق  دصق  نآ  رد  رگا  هلب  تسا )  تابجاو  نتـشاد  اپب  داسف و  ندـش  نک  هشیر  نآ  زا  ضرغ  اریز   ) يدـبعت هن  تسا  یلـصوت 
رگا هلءاـسم 15 -  هریغــص .  هاـنگای  دـشاب  هریبـک  هاـنگ  رکنم  نآ  هـکنیا  نـیب  تـسین  یقرف  رکنم  راـکنا  بوـجو  رد  هلءاــسم 14 -  درب . 

مارحب ار  وا  تامدقم  نیا  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  هدننیب  رگا  مارح ،  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسا  مارح  تامدقم  لوغـشم  هک  ار  یـصخشدینیبب 
رب رگم  دـنک  یهنار  وا  تسین  بجاو  دـناسر  یمن  مارح  هب  ار  وا  هک  دـنادب  رگا  و  دـنک ،  یهن  مارح  نآ  زا  ار  وا  تسا  بـجاو  دـناسرت  یم 
ایآ هکنیا  رد  دنک  کش  رگا  و  مینادـب ،  مارح  یلمع  ار  هانگ  رب  ندرک  تئرج  يرجت و  ای  مینادـب و  مارح  زین  ار  مارح  تامدـقم  هک  یئانبم 

رگا هلءاـسم 16 -  دـش .  رکذ  هک  اـنبم  ود  نآ  رباـنب  رگم  تسین  بـجاو  وا  رب  رکنم  زا  یهن  هناـی  دـناسر  یم  مارح  هـب  ار  وا  تامدـقم  نـیا 
ارهاظ هنای  تسه  مارح  نآ  ماجنا  هب  رداق  هکنیا  رد  دراد  کش  هدـش  علطم  هک  یـصخش  رگا  دوش  بکترم  یهنگ  هتفرگ  میمـصت  یـصخش 

 . تسا بجاو  میمصت  زا  يو  یهن  تسا  مارح  زین  نتفرگ  مارحرب  میمصت  میئوگب  رگا  هلب  دشابن ،  بجاو  یهن 

ود نآ  بوجو  طئارش  رد  راتفگ 

وا هچنآ  هک  دشاب  هتشاد  ار  نیا  صیخشت  یهانو  رمآ  صخـش  هکنیا  لوا :  طرـش  دراد : طرـش  دنچ  رکنم  زا  یهن  فروعم و  هب  رما  بوجو 
هب تسا  رکنم  فورعم و  هب  لـهاج  هک  یـسک  رب  نیارباـنب  تـسا  رکنم  دـهد  ماـجنا  دـهاوخ  یم  هـچنآ  فورعم و  دـنک  كرت  دـهاوخ  یم 

نیا رد  هلءاـسم 1 -  جـح .  رد  تعاطتـسا  ریظن  تسا  بوـجو  طرـش  رکنم  فورعم و  نتخانـشو  تـسین ،  بـجاو  رکنم  زا  یهنو  فورعم 
ود رگا  نیاربانب  دیلقت ،  ای  اهتجا و  يور  زا  رگید ،  یعرـش  هربتعم  قیرط  زا  ای  دـشاب  عطق  هار  زا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  صیخـشت  تفرعم و 
 ، دنک كرتار  هعمج  زامن  ود  نآ  زا  یکی  هاگنآ  دراد و  ینیع  بوجو  هعمج  زامن  هکنیا  هب  تسا  لئاق  هک  دننک  یم  دیلقت  يدهتجم  زا  رفن 
ار شتآ  هب  هدیـشوج  روگنا  بآ  هک  دننک  یم  دیلقت  يدهتجم  زا  ود  ره  رگا  نینچمه  دیامن و  فورعم  هب  رماار  وا  تسا  بجاو  يرگید  رب 

دروم شمکح  یلمع  رگا  هلءاسم 2 -  دنک .  رکنم  زا  یهنار  يو  تسا  بجاو  يرگید  رب  دـشون  یم  ارنآ  ود  نآ  زا  یکیو  دـناد  یم  مارح 
زا نآ  كراتای  دناد و  یم  زئاجار  لمع  نآ  هک  دنک  یم  دیلقت  یـسک  زا  لمع  نآ  هدـنروآ  اجب  هک  دـهد  لامتحا  فلکم  دـشاب و  فالتخا 
مه زئاج  هکلب  تسین ،  بجاو  وا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تروص  نیا  رد  دناد  یمن  بجاو  ار  لمع  نآ  هک  دنک  یم  دیلقت  یسک 

دروم هلئسم  رگا  هلءاسم 3 -  دشاب .  هتشاد  ملع  يدیلقت  نینچ  هب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنک  یهن  هدرمش  رکنم  ار  وا  كرتای  لمع  هک  تسین 
دنادب رگا  اصوصخم  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ارهاظ  تسا  مکح  هب  لهاج  بکترم  دیاش  دهد  لامتحا  دشابن و  فالتخا 
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دهد یم  همادا  مه  زاب  رگا  دـنیبب  سپـس  دـنک  داشرا  هلئـسم  مکح  هب  لوا  ار  وا  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  رـصقم  لـهاجوا  هک 
فرطرب شراکنا و  دـشاب  عوضوم  هب  لـهاج  لـعاف  رگا  هلءاسم 4 -  دـشاب .  رـصاق  لهاج  رگا  اصوصخم  دـنک  یهن  راـکنا و  ار  وا  تقونآ 

 ، دشونب تسا  تبرش  هکنآ  لایخ  هب  ار  بارش  ایو  دشاب  هدناوخن  زامن  یشومارف  ای  تلفغ و  باب  زا  هکنیا  لثم  تسین  بجاو  شلهج  ندرک 
دشابن نآ  كرت  ای  ماجنا  هب  یضار  هجو  چیه  هب  لجوزع  يادخ  هک  روط  هب  دشاب  همرتحم  سفن  لتق  ریظن  یمهم  رایسب  رما  عوضوم  رگا  هلب 
كرت ار  يراـک  رگا  هلءاـسم 5 -  دـنک .  یهن  اـی  رما و  ار  فرط  دـنک و  هماـقا  دروم  نآ  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا  بجاو 

هب یلو  تسا  مارح  لیلد  نامه  هب  هک  دهد  ماجنا  ار  یلمعای  تسا و  بجاو  شدهتجم  ياوتف  هب  ای  شدوخ و  داهتجا  هب  نآ  ماجنا  هک  دـنک 
يرجت و هک  نآ  رگم  دشابن  بجاو  يو  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارهاظ  مارح ،  نیا  هن  دشاب و  بجاو  نآ  هن  نارگید  ياوتف 
ود نآ  دـهتجمای  رومءاـم و  رمآ و  رظن  هب  هک  دوـش  بـکترم  ار  یلمع  رگا  هلءاسم 6 -  مینادـب .  مارح  ار  دوش  يرجت  نآ  اـب  هک  یلمع  اـی 

الامجا یسک  رگا  هلءاسم 7 -  تسین .  دیعب  نآ  بوجو  هکلب  دیامن  یهن  راکنا و  ار  وا  هک  تسنآ  طایتحا  دـشاب  بجاو  طایتحا  اب  فلاخم 
ندرک یهن  لوا  تروص  رد  دیـشون ،  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  فرط و  ود  لاح  نیع  اب  تسا و  بارـش  فرط  ود  زا  یکی  الثم  هکنیا  رب  دناد  یم 
زجنم ار  یلامجا  ملع  وا  دیاش  هک  دـنهد  لامتحا  هکنآ  رگم  دـشاب ،  بجاو  هک  تسین  دـیعب  زین  مود  تروص  رد  تسا و  بجاو  امـسم  لوا 

رد هن  تسین  بجاو  وا  یهن  تروـص  نیا  رد  هک  فرطکی  باـکترا  هب  تبـسن  هن  فرط و  ودره  باـکترا  هب  تبـسن  هن  دـناد  یمن  فـیلکت 
یمن فیلکت  زجنم  هیعطق  تقفاوم  دروم  هب  تبـسن  ار  یلاـمجا  ملع  وا  هک  دـنهد  لاـمتحا  رگا  تسین و  مه  زئاـج  هکلب  مود  هن  لوا و  ضرف 
هکلب دننک ،  رکنم  زا  یهن  فرط  کی  باکترا  زا  ار  وا  تسین  بجاو  تسین )  بجاو  نآ  هیعطق  تقفاوم  هکنیا  هب  تسا  دقتعم  ینعی   ) دـناد

هلءاسم تسا . )  راکرد  یبجاو  هک  دـناد  یم  الامجا  ینعی   . ) بوجو هب  یلامجا  ملع  فارطا  كرت  رد  تسا  نینچمه  و  تسین ،  مه  زئاـج 
صخـش هکنیا  ات  تسا  بجاونآ  زاوج  مدـعو  زاوجو  بوجو  مدـع  بوجو و  دراوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هبرما  طئارـش  نتخومآ   - 8

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  یئاـج  رد  رگا  هلءاسم 9 - ددرگن .  عرـش  فالخ  رکنم و  راـچد  شیوخ  یهلا  هفیظو  ود  نیا  ماـجنا  رد 
زا یهنای  فورعم و  هب  رما  رگا  هلءاسم 10 -  دـنیامن .  یهن  ار  وا  هک  تسا  بجاو  نارگید  رب  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم و  هب  رما  تسین  زئاج 
نآ رد  تسین  زئاج  شدوخ ،  هن  دشابروطنیا  نارگید  رظن  زا  دنچره  دشاب  سدقم  تعیرش  نیهوت  ثعاب  یضعب  هب  تبسن  يدروم  رد  رکنم 

تامهم زا  دروم  هکنآ  رگم  دهد ،  یم  ارنآ  لامتحا  افرـصو  درادن  ریثءات  هب  نیقی  رگا  اصوصخ  دنک ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم 
نیاربانب دهدب  ار  رکنم  زا  یهنای  فورعم و  هب  رما  ریثءات  لامتحا  هکنیا  مود :  طرـش  تسا .  فلتخم  تیمها  رظن  زا  دراوم  هتبلا  دشاب ،  روما 

ریثءاـت مدـعب  نظ  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  بوـجو  هلءاـسم 1 -  تسین .  بجاو  رگید  دـنک  یمن  ریثءاـت  هـک  دراد  ناـنیمطا  رگا 
مایق هفیظو  نیا  هب  تسا  بجاو  دشاب  انتعا  دروم  القع  دزن  هک  یلامتحا  دـهدب  ریثءات  لامتحا  رگا  سپ  دوش  یمن  طقاس  دـشاب  يوقدـنچره 

اب ارهاظ  درادـن  ریثءات  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صاـخ  دروم  رد  هکنیا  رب  دـنهد  تداهـش  لداـع  دـهاش  ود  رگا  هلءاسم 2 -  دـیامن . 
هظعوم شهاوخ و  اب  ارنآ  هکنآرگم  دنک  یمن  ریثءات  رکنم  زا  شراکنا  هک  دنادب  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  طقاس  فیلکت  ریثءات  لامتحا 

رما و نودب  دراذگ  یم  رثا  هظعوم  شهاوخ و  اهنت  هک  دـنادب  رگا  دـنک و  رکنم  زا  یهن  قیرط  نامه  هب  دوش  یم  بجاو  ارهاظ  دزاس  هارمه 
فلکمو دـنک  كرت  ار  بجاو  ود  اـی  دوـشب و  مارح  ود  بـکترم  یـصخش  رگا  هلءاسم 4 -  دـشاب .  بجاو  ود  ناـمه  هک  تسیندـیعب  یهن 

ای رما و  نیعم  زا  یکی  هب  رگا  هک  دهد  لامتحا  دوش و  یمن  عقاو  رث  ؤم  دـنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ود  ره  هب  تبـسن  رگا  هکدـنادب 
رتمهم هکنآ  زا  هدومن و  رما  تسا  رتمهم  هکنآ  هب  تسا  بجاو  دهد  نیعم  ریغ  یکی  رد  ریثءات  لامتحارگا  رث و  ؤم  دنک  یهن  نیعم  رکنم  زا 

عقاو رث  ؤم  دنک  زامن  هب  رما  ار  وا  رگا  هک  دنادب  دریگ و  یمن  هزور  هدناوخ و  یمن  زامن  هک  دـنیبب  ار  یـصخش  رگا  الثم  دـیامن ،  یهن  تسا 
هب رگا  هک  دهد  لامتحا  رگا  و  دـنک ،  شا  هزور  هب  رما  تسا  بجاو  دـنک  یم  رثا  دـنک  شا  هزور  هب  رما  رگا  هک  دـهد  لامتحا  دوش و  یمن 

يرگید زا  رتمهم  بجاو  ود  نآ  زا  کی  چـیه  رگا  دـنک و  شزامن  هب  رما  دـیاب  دوش  عقاو  رث  ؤم  دـنک  شرما  یئاـهنت  هب  ود  نآ  زا  کـی  ره 
هب دـنک  رما  بجاو  ود  نآ  زا  یکی  هب  یلامجا  روط  هب  ار  وا  دـناوت  یم  هکلب  دـنک  یم  رما  تساوخ  هک  کـیره  هب  ار  وا  تسا  ریخم  دـشابن 
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ؤم رارکت  اب  وا  یهن  ای  رما و  هک  دهد  لامتحا  ای  دنادب و  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  عقاو  رث  ؤم  ندرک  رما  هنوگنیا  دهد  لامتحا  هک  یطرش 
رث ؤم  دنک  رکنم  زا  یهن  ار  وا  یعمج  روضح  رد  رگا  هک  دـهد  لامتحا  ای  دـنادب و  رگا  هلءاسم 6 -  دـنک .  رارکت  تسا  بجاو  دوش  یم  رث 

بوجو تروص  نیا  ریغ  ردو  دنک  یهن  عمج  نیب  ار  وا  تسا  بجاو  دـنک  یم  هانگ  انلع  هک  تسا  یـسک  لعاف  رگا  تولخ  رد  هن  دوش  یم 
رث ؤم  یمارح  زا  شندرک  یهنو  یبـجاو  هب  شندرک  رما  یتـقو  دـنادب  رگا  هلءاـسم 7 -  تسا .  لاکـشا  لـحم  نآ  زاوج  هکلب  رکنم  زا  یهن 

تیمها رگید  مارح  بجاو و  نیا  هک  یتروص  رد  دراذـگب  دازآ  رگید  یبـجاو  كرت  رگید و  یمارح  باـکترا  رد  ار  وا  هک  دوش  یم  عـقاو 
رد ارهاظ  هکلب  دوش ،  یم  طقاس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  دهد و  شا  هزاجا  تسین  زیاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دشاب  هتشاد 

فورعم و هب  رمادروم  رگا  اما  و  تسا ،  طقاس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  تسین و  زئاج  مه  كـالم  رد  ندوب  يواـسم  تروص 
بجاو تسین  یـضار  نآ  اـب  ادـخ  یهجو  چـیه  هب  همرتحم  سفن  لـتق  نوچ  هک  تسا  يدـح  هب  نآ  تیمها  رگا  دـشاب  رتمهم  رکنم  زا  یهن 

 - هلءاسم 8 تسین .  هجو  زا  یلاخ  هکدنچره  تسا  لمءات  دروم  دشابن  دـح  نیا  رد  شتیمها  رگا  اما  و  دـهدب ،  وا  هب  يا  هزاجا  نانچ  تسا 
نینچمه و  دهد ،  ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  تسا  بجاو  دراذگ  یم  رثا  هدنیآرد  نکلو  درادن  يرثا  چیه  العف  شرکنم  زا  یهن  هک  دنادب  رگا 

لصا هب  تبسن  اما  درادن  رثا  صوصخم  فرط  هب  تبسن  شیهن  دنادب  هک  یتروص  رد  بارش  ندیشون  زا  دنک  یهن  ار  بکترم  تسا  بجاو 
فرط هب  تبـسن  شرکنم  زا  یهن  ای  شفورعم و  هب  رما  هک  دـنادب  رگا  هلءاسم 9 - دراد .  يدـعب  رثا  هلمجلا  یف  اـی  یلک  روط  هب  رمخ  برش 

یم رثا  هداد  ماـجنا  زین  وا  هک  يرگید  صخـش  هب  تبـسن  یلو  درادـن  يرثا  چـیه  هدـش  بـکترم  ار  رکنم  اـی  هدرک و  كرت  ار  فورعم  هـک 
صخـش يرگید  رد  ریثءات  روظنم  هب  تسا  بجاو  دنک  لوا  بکترم  هجوتم  هکلب  دنکن  وا  صخـش  هجوتم  ار  باطخ  هک  یطرـش  هب  دراذگ 

شیهن رما و  نیعم  صخـش  نالف  هک  دنادب  رگا  هلءاسم 10 -  دـنک .  فورعم  هب  رما  ایو  رکنم  زا  یهن  ار  لوا  فورعم  كرات  اـی  بکترم و 
هتبلا دنک ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماار  فرط  وا  هک  دـنک  رما  صخـش  نآ  هب  تسا  بجاو  شدوخ  یهن  رما و  هن  تسا  رث  ؤم  فرطرد 
نالف هتفرگ  میمصت  صخش  نالف  هک  دنادب  رگا  هلءاسم 11 -  تسا .  هدرک  لامها  فیلکت  طئارـش  دوجو  اب  يو  هک  دنادب  هک  یتروص  رد 
یهن فورعم و  هب  رما  رگا  هلءاسم 12 -  دنک .  یهن  تسا  بجاو  عقاو  رث  ؤم  دنک  یهن  ار  وا  رگا  هک  دـهد  لامتحا  دوش و  بکترم  ار  هانگ 
رگم دوش  یم  طقاس  نآ  بوجو  تسین و  زئاج  رکنم  زا  طهن  دوش  بکترم  ار  یمارح  لـمع  وا  دوخ  هک  دـشاب  نکمم  یتروص  رد  رکنم  زا 

نآ هانگ و  یب  يدرف  نتـشک  دـننام  تسین  نآ  باکترا  هب  یـضار  هجو  چـیه  هب  یلاعت  كراـبت و  یلوم  هک  دـشاب  مهم  ردـقنآ  رکنم  هکنآ 
بکترم ار  هانگ  لخاد  هک  دـنچره  دـنکب  سفن  لتق  زا  یهن  تسا  بجاو  دـشابن  تیمها  نیا  هب  تسا  نآ  باـکترا  زا  ریزگاـن  هک  یهاـنگ 

يریگولج سفن  لتق  زا  دـهد و  ماجنا  هک  تسا  بجاو  دوش  یبصغ  يا  هناخ  لـخاد  هک  دـشاب  نآ  مزلتـسم  سفن  لـتق  زا  یهن  ـالثم  دوش ، 
زا یهن  رگا  دـنک ،  یم  ار  نآ  فـالخ  دـیوگب  وا  هب  هچره  هـک  تـسا  يزاـبجل  مدآ  شلباـقم  فرط  هـک  دـنادب  رگا  هلءاسم 13 -  دـیامن . 

فورعم زا  یهن  رکنم و  هب  رما  ار  وا  تسا  بجاو  دنک ،  یم  كرت  ارنآ  دـنک  شفورعم  هب  رما  رگا  دوش و  یم  بکترم  رتشیب  دـنک  شرکنم 
رد شرکنم  زا  یهن  شفورعم و  هب  رما  هک  دـهد  لامتحا  ای  دـنادب و  رگا  هلءاسم 14 -  دشابن .  نیب  رد  يرگید  روذحم  هک  یطرـش  هب  دنک 

دیعب هکلب  دـنک ،  یهن  رکنم  رما و  فورعم  هب  ار  وا  تسا  بجاو  دزاـس  یمن  نک  هـشیر  ار  نآ  یلو  دراذـگ  یم  رثا  تیـصعم  ندـش  رتـمک 
هانگ هک  یـضرف  رد  اصوصخم  هکلب  دشاب ،  بجاو  دـشاب  رث  ؤم  رتکچوک  یهانگ  هب  رتگرزب  یهانگ  لیدـبت  رد  هک  مه  یتروص  رد  تسین 

هک یهانگ  رد  هلءاسم 15 -  تسا .  بجاو  لاکشا  نودب  تسین  نآ  ماجنا  هب  یـضار  یلاعت  هناحبـس و  یلوم  هک  دشاب  یناهانگ  زا  رتگرزب 
باکترا یعطق و  تفلاخم  كرت  رد  شرکنم  زا  یهن  هک  دهد  لامتحا  رگا  تسا  یلامجا  هب  مولعم  فرط  زا  هکلب  تسین  لیـصفت  هب  مولعم 

هتشاد نیقی  رگا  هلءاسم 16 -  دنکب .  رکنم  زا  یهن  تسا  بجاو  فارطا ،  همه  كرت  یعطق و  تیعقوم  رد  هن  تسا  رث  ؤم  ملع  فارطا  همه 
یهانگ فارطا  زا  فرط  کی  بکترم  نآ  ياجب  ینم  صخش  یلو  تسا  رث  ؤم  لیصفت  هب  مولعم  مارح  كرت  رد  شرکنم  زا  یهن  هکدیشاب 

هب مولعم  هانگ  زا  رتمهم  یهانگ  سفن  لتق  ریظن  لامجا  هب  مولعم  هکنآرگم  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  ارهاظ  دـش  دـهاوخ  لاـمجا  هب  مولعم 
هلءاسم تسا .  لاکشا  لحم  هن  ای  دوش  یم  بوجو  ثعاب  تیمها  قلطم  ایآ  و  تسین ،  زئاج  رکنم  زا  یهن  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  لیصفت 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارهاظ  ار ،  ندـش  رتدـب  ینعی  نآ  فالخ  لاـمتحا  مه  مهدـب و  ار  ریثءاـت  لاـمتحا  مه  يدروم  رد  رگا   - 17
دهد لامتحا  رگا  دزادـنا  یم  ریخءات  ار  باکترا  هک  دراد  ار  رثا  نیا  شرکنم  زا  یهن  هک  دـهد  لاـمتحا  رگا  هلءاسم 18 -  تسین .  بجاو 
نینچ رگا  اـماو  دـنکب ،  رکنم  زا  یهن  تسا  بجاو  دوش ،  بکترم  ارنآ  دـناوت  یمن  لـعاف  اهدـعب  رگید  نآ  نداـتفا  قیوعت  تروـص  رد  هک 
نیقی رفن  ود  رگا  هلءاسم 19 -  دشاب .  بجاو  زین  ضرف  نیا  تسین و  دیعب  هکلب  تسا  هفیظو  نیا  هب  لمعرد  طایتحا  دشابن  نیب  رد  یلامتحا 

لاح دننک ،  رکنم  زا  یهن  تسا  بجاو  ود  ره  رب  تسین  رث  ؤم  يرگید  زا  تسا و  رث  ؤم  ود  نآ  زا  یکی  یهن  لامجاروطب  هک  دنـشاب  هتـشاد 
ملع رگا  هلءاـسم 20 -  تسا .  بجاو  زین  وا  رب  هنرگو  دوـش  یم  طـقاس  يرگید  زا  دـش  عـقاو  مـه  رث  ؤـم  درک و  یهن  ود  نآ  زا  یکی  رگا 

 . دننک یهن  شهانگ  زا  ار  وا  کیچیه  تسین  بجاو  دوش  یم  وا  رارصا  ثعاب  رگید  یهن  رث  ؤم  ود  نآ  زا  یکی  یهن  هکنیا  هب  دنشاب  هتـشاد 
كرت راکهنگ  هک  دنادب  رگا  سپ  دشاب ،  بکترم  ارنآ  رارمتـسا  روط  هب  دشاب و  هتـشاد  هانگ  رب  رارـصا  راکهنگ  هک  تسا  نیا  موس :  طرش 
هناشن هکلب  دشابن  سح  هار  زا  هدرک  كرت  ار  هانگ  وا  هکنیا  هب  يو  ملع  رگا  هلءاسم 1 -  تسین .  بجاو  رکنم  زا  وا  یهن  رگید  هدرک  هانگ 

و دوش ،  یم  طقاس  رکنم  زا  یهن  بوجو  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دـشاب  هدرک  ادـیپ  ملع  اه  هناشن  نیمه  زا  هدـید و  هاـنگ  كرت  زا  یئاـه 
یطرـش هب  هدرک  كرتار  هانگ  وا  هک  دنهد  ربخ  لداع  دهاش  ود  نکلو  دشاب  هتـشادن  ملع  رگا  روطنیمه  و  دراد ،  ار  ملع  مکح  مه  نانیمطا 

هبوت تمادـن و  راهظا  راکهنگ  دوخ  هک  یتروص  رد  تسا  طقاس  نینچمه  زین  سح و  هب  کیدزن  ای  دـشاب و  سح  دـهاش  ود  نآ  لـیلد  هک 
شندوبن بجاو  هنای  تسا  بجاو  رکنم  زا  دروآ  یم  هنظم  ناسنا  يارب  هک  دوش  هدـهاشم  یئاـه  هناـشن  راـکهنگ  زا  رگا  هلءاسم 2 -  دنک . 

العف ایآ  هک  دنک  کش  سپـس  دهد و  رارمتـسا  هانگ  وا  هکنیا  رد  دشاب  هتـشاد  کش  فلکم  هک  یتروص  نآ  تسا  نینچمهو  تسین ،  دیعب 
يا هربتعم  هراـما  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  لکـشم  بوجو  مکح  هک  دـنچره  دـشاب  بجاو  هک  دراد  لامتحا  هن  ای  دراد  ار  دـصق  ناـمه  مه 

رد دـشابن  ربتعم  هراما  رگا  اما  و  دـنک ،  شرکنم  زا  یهن  تسا  بجاو  دـهد  یم  همادا  هاـنگ  باـکترا  هب  ناـنچمه  وا  هکنیا  رب  درک  تلـالد 
رگید راب  هک  تسا  نیا  نداد  همادا  رارمتسا و  زا  روظنم  هلءاسم 4 -  تسا .  رتکیدزن  دعاوق  هب  شندوبن  بجاو  تسه و  دیدرت  یهن  بوجو 

دراد دـصقو  دیـشون  بارـش  راـبکی  رگا  سپ  درواـیب  ارنآ  اـمئاد  هک  تسین  نیا  روظنم  دوـش و  بکترم  ار  هاـنگ  نآ  تبوـن  کـی  دـنچ  ره 
رگا سپ  تسا ،  هاـنگ  زا  هبوـت  دوـمن ) رما  نآ  هب  دـیاب  هک   ) یهلا تاـبجاو  زا  یکی  هلءاسم 5 -  تسا .  بجاو  وا  یهن  دـشونب  رگیدراـبکی 
هبوت وا  هکنیا  رد  دـننک  کش  رگا  تسا  بجاو  نینچمه  و  دـننک ،  اروف  تسا  بجاو  درک  كرت  ار  یجاو  ای  دـش و  یمارح  بکترم  لـعاف 
رگا سپ  تسا ،  ناهانگ  ریاس  هب  تبسن  یهن  رما و  ریغ  هبوت  كرت  زا  ینعی  رکنم  زا  یهن  هبوت و  هب  ینعی  فورعم  هب  رما  نیا  و  هن ،  ای  هدرک 
یهن نکل  تسین  بجاو  هدربمان  رکنم  زا  وا  یهن  درادن  رارصا  هک  دننادب  ایو  دراد  هدرک  هک  یهانگ  رب  رارصا  لعاف  هک  نیا  رد  دننک  کش 
دهاش ود  هتفگ  نوچ   ) يربتعم قیرط  زا  ای  دـننک و  ادـیپ  نانیمطا  ای  ملع و  لـعاف  لاـح  زا  رگا  هلءاـسم 6 -  تسا .  بجاو  هبوت  كرت  زا  وا 

 . تسا بجاو  وا  یهن  ارهاظ  هدشن  بکترم  زونه  یلو  دوش  بکترم  ار  یهانگ  هتفرگ  میمصت  صخش  نالف  هک  دوش  تباث  ناشیارب  لداع ) 
ادیپ نانیمطا  ای  ملع و  رگا  هکلب  دنک  هبوتو  ینامیـشپ  راهظا  احیرـص  بکترم  هک  تسین  طرـش  رکنم  زا  یهن  ندوبن  بجاو  رد  هلءاسم 7 - 

وا هک  میشاب  هتـشاد  ملع  هک  دنچره  دوش ،  یم  طقاس  ام  ندرگ  زا  رکنم  زا  وا  یهن  هفیظو  زین  دهد و  یمن  همادا  هانگ  نآ  هب  رگید  هک  مینک 
هک میتـفگ  ـالبق  نوچ  تسا  بجاو  هبوت  هب  وا  ندرک  رما  تروص  نیا  رد  هلب  تسا ،  هدـشن  نامیـشپ  هاـنگ  نآ  باـکترا  زا  شلد  نورد  رد 
هک دوش  تباـث  اـم  يارب  ربتعم  یقیرط  زا  اـی  مینادـب و  رگا  هلءاـسم 8 -  هدرک .  هک  تسا  یهاـنگ  زا  یهن  بوجو  ریغ  هبوـت  هب  رما  بوـجو 
نآ دراد  انب  تهج  نیمه  هب  تسا و  ربخ  یب  شیناوتان  نیا  زا  شدوخ  وا  هک  مینادب  درادن و  ار  هانگ  نآ  باکترا  رب  تردـق  رگید  راکهنگ 

تـسا بجاو  هانگ  نآ  زا  هبوت  هب  تبـسن  هک  دنچره  تسین ،  بجاو  تسین  رودقم  میتفگ  هک  یهانگ  هب  تبـسن  وا  یهن  دنک  رارکتار  هانگ 
مارح باکترا  زا  زجاع  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  بجاو  مینادب )  مارح  زین  ار  هانگ  رب  میمصت  رگا  هتبلا   ) هانگرب میمصت  زا  وا  یهن  نینچمهو 

وا هک  دوش  تباث  ربتعم  یقیرط  زا  اـی  مینادـب و  هک  یتروص  رد  دوش  بکترم  ار  هاـنگ  نآ  تفاـی  تردـق  تقوره  دراد  میمـصت  یلو  دـشاب 
باکترا رب  میمـصت  هک  يوتف  نیاربانب  رگم  تسین  بجاو  دوشن  تباث  رگا  اـماو  تسا  بجاو  رکنم  زا  وا  یهن  ارهاـظ  هتفاـی  هاـنگرب  تردـق 
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رد رارمتسا  زا  زجاع  هک  دنک  لایخ  یسک  رگا  هلءاسم 10 -  درک .  یهن  دیاب  شمیمـصت  زا  ار  وا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  مارح  مه  مرح 
نآ باکترا  زا  یهن  ایآ  دوش  یم  هانگ  نآ  بکترم  تسا  رداق  دمهفبوا  رگا  هک  مینادـب  ام  تسین و  زجاع  اعقاو  هک  یلاح  رد  تسا  یهانگ 

ار هاـنگ  دـناوت  یم  هک  دـمهف  یم  دور و  یم  نیب  زا  هرخـالاب  زجع  هب  شداـقتعا  مینادـب  هک  یتروـص  رد  ارهاـظ  هناـی ؟  تسا  بجاو  هاـنگ 
هلءاسم 11 تسین .  بجاو  دشاب  هتـشادن  یملع  نینچ  رگا  اما  تسا و  بجاو  دوشن  شهابتـشا  هجوتم  هک  یقیرط  هب  وا  یهن  دوش ،  بکترم 

اما دوش ،  یم  بجاو  رکنم  زا  یهن  ارهاظ  دراد  هانگرب  رارصا  رفن  دنچ  ای  ود و  زا  یکی  هکنیا  هب  دنک  ادیپ  ملع  لامجا  روط  هب  یسک  رگا  - 
هب هکنیا  اما  نک و  كرت  ار  لمع  نیا  دیاب  دـشون  یم  بارـش  هک  سکره  دـیوگب  الثم  دوشب  بکترم  لماش  هک  دـنک  یهن  یترابع  هب  دـیاب 

کته ثعاب  میتفگ  هک  یقیرط  نآ  هب  یهن  رگا  تسین و  مه  زئاج  هک  تسین  بجاو  اهنت  هن  شونن  بارـش  دـیوگب  رفن  دـنچ  نآ  کی  کـی 
ایو هدش  بکترم  یمارح  لمع  یصخش  هک  دنادب  رگا  هلءاسم 12 -  تسین .  مه  زئاج  هکلب  تسین  بجاو  ارهاظ  دشاب  صخـش  نآ  تمرح 

ار شا  هفیظو  هتـسبرس  روط  هب  تسا  بجاو  دوش  یم  بکترمار  ود  نیا  زا  کیمادک  دـناد  یمن  صخـشم  روط  هب  هدرک و  كرت  ار  یبجاو 
دنک و یم  كرت  ار  یبجاو  ای  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  یلامجا  ملع  رگا  نینچمه  و  نکن )  ادـخ  روتـسد  فالخ  دـیوگب  الثم   ، ) دـهد ماجنا 
زا یهن  رد  هکنیا  مراهچ :  طرش  دهد .  ماجنا  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو  هتسبرس  وحن  نیمه  هب  تسا  بجاو  دوش  یم  بکترم  ار  یمارحای 

ناج و هب  یمهم  ررض  دوش  یم  ثعاب  شراکنا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  هنظم  ای  هک و  دنادب  رگا  هلءاسم 1 -  دشابن .  يا  هدسفم  ندرک  رکنم 
تسین و بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید  دـسربوا  نامزالم  نارای و  ناشیوخ و  ریظن  نیقلعتم  زا  یکی  لام  هب  اـی  ضرع و  هب  اـی 

مزاول نآ  زا  سرت  راچد  ار  وا  یئالقع  لامتحا  اـهنت  دـشاب و  هتـشادن  اـنعم  نیا  هب  ملع  رگا  تسا  نینچمه  هکلب  تسا  طـقاس  وا  زا  شبوجو 
ررض نیب  تسین  یقرف  ررـض  هجوت  رد  هلءاسم 2 -  دـنناشیا .  هب  قحلم  دـنیوا و  نادـنواشیوخ  لثم  زین  نینم  ؤم  ریاس  ارهاظو  دـشاب ،  هدرک 
دوش یم  وا  ریغ  ای  وا و  هجوتم  لاملاب  يررـض  رکنم  زا  یهن  رطاخب  هک  دـسرتب  رگا  نیاربانب  دوش  وا  هجوتم  اهدـعب  هک  يررـض  اـی  يروف و 

زا ار  فرط  رگا  هک  دـهدب  سرت  بجوم  لامتحا  ای  دـنک و  ادـیپ  هنظم  ای  دـنادب و  رگا  هلءاسم 3 -  ددرگ .  یم  طقاس  رکنم  راـکنا  بوجو 
قحلم مه  نینم  ؤم  هک  تسین  دیعب  دوش و  یم  طقاس  نآ  بوجو  دنوش  یم  عقاو  تقشم  جرحرد و  وا  نیقلعتم  ای  شدوخ و  دنک  یهن  رکنم 

و دوش ،  یم  مارح  رکنم  راکنا  سرتب  نانآ  ضرع  نینم و  ؤم  سوفن  ای  شدوخ و  ضرع  اـی  ناـج  رب  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب .  وا  نیقلعتم  هب 
رد دـنکادیپ  ررـض  هب  نیقی  یتـح  هکلب  دـسرتب  شدوخ  لاـم  رب  رگا  اـما  و  دـسرتب ،  نینم  ؤـم  زا  یهجوـت  لـباق  لاـم  رب  رگا  تسا  نینچمه 

مارح تسین  دیعب  دسرب  جرح  تقشم و  دحب  رگا  اما  دوب و  دهاوخن  مارح  رکنم  زا  یهن  ارهاظ  دشابن  یجرح  شیارب  ررـض  نآ  هک  یتروص 
جرخ دنک  جرخ  ار  یهجوت  لباق  لام  هکنیا  هب  دـشاب  فوقوم  يرکنم  نتخاس  نک  هشیر  ای  يا و  هضیرف  يراداپ  هب  رگا  هلءاسم 5 -  دشاب . 

هک تسین  دیعب  دـتفا  یم  جرح  رد  رگا  دـتفین و  یتخـس  جرح و  رد  شدوخ  هک  یطرـش  هب  تسا  یبوخ  راک  نکل  تسین  بجاو  نآ  ندرک 
هب ار  نآ  فالخ  ودراد  مامتها  نآ  هب  عراش  هک  دشاب  يزیچ  دنک  نک  هشیر  ایو  درادب  اپب  دـهاوخ  یم  هک  یعوضوم  رگا  هلب  دـشابن ،  زئاج 
نآ هب  سدـقا  عراش  هک  دـشاب  يروما  زار  رکنم  فورعم و  رگا  هلءاسم 6 -  دنک .  لذـب  ار  لام  نآ  تسا  بجاو  تسین  یـضار  هجو  چـیه 
هک يروط  هب  نآ  تجح  نتفر  نیب  زا  مالـسا و  راثآ  وحمای  نانآ و  سیماون  کتهو  نیملـسم  زا  هلیبق  کی  سوفن  ظـفح  ریظن  دراد  ماـمتها 
زا شلحم  شراثآ و  هک  يروطب  هبعک  هناخ  ندش  ناریو  ریظن  مالـسا  رئاعـش  زا  یـضعب  ندش  وحم  ای  دشاب و  ناناملـسم  ندش  هارمگ  ثعاب 

هـسیاقم دزیخ  یمرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هک  يدـسافم  دـسافم و  نآ  نیب  دـیاب  دـشاب  هدوب  اهداسف  هنوگنیا  لاـثما  دورب و  نیب 
رگا نیاربانب  دوش ،  یمن  فیلکت  عفر  ثعاب  دـشاب  جرح  اـی  یناجررـض و  دـنچره  ررـض  فرـصو  دوش ،  ظـفح  تسا  رتمهم  هچنآ  دوش و 

يراداپب نیا  رهاظلا  یلع  دـشاب  اهناج  ای  ناج و  نداد  رب  فقوتم  دورب  نیب  زا  تلالـض  هنیمز  هک  يوحن  هب  مالـسا  لئالد  اهتجح و  يراداـپب 
مالـسا رد  یتعدب  رگا  هلءاسم 7 -  دـشاب .  یناج  ریغ  ررـض  جرح و  رد  ندـش  عقاو  ثعاب  نید  يراداپب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  بجاو 

دیاقع فعض  مالـسا و  کته  ثعاب  دزاس ) بلاغ  رگید  قطنم  ره  رب  ار  ناشقطنم  ادخ   ) بهذم ءاس  ؤر  نید و  ءاملع  توکـس  دیآ و  دیدپ 
رث ؤم  ناشراکنا  نانآ و  یهن  هکنیا  هچ  دننک ،  یهن  تعدـب  نآ  زا  تسا  نکمم  ناشیارب  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  تسا  بجاو  ددرگ  نیملـسم 
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هنوگنیارد دوش و  تمرح  کته  نیا  ثعاب  تارکنم  راکنا  زا  نانآ  توکـس  رگا  نینچمه  و  دشابن ،  هچ  دشاب و  داسف  ندـش  نک  هشیر  رد 
نید و ءاملع  توکس  رد  رگا  هلءاسم 8 -  دوش .  تیاعر  مهمو  مها  هلءاسم  دیاب  هکلب  دوش  یمن  هتفرگ  رظن  رد  جرح  ررض و  هلئـسم  دراوم 

راهظا ار  دوخ  ملع  نانآ  رب  تسا  بجاو  دوش  رکنم  فورعم  ای  فورعم و  رکنم  هک  دـشاب  نآ  فوخ  مهتملک )  هللا  یلعا   ) بهذـم ءاـس  ؤر 
هک زیناجنیا  رد  درادن ،  نآ  لعاف  رد  يریثءات  چیه  ناشراکنا  هک  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  دـنچره  تسین  زئاج  نانآ  يارب  توکـس  دـننک و 

بهذـم ءاس  ؤر  نید و  ءاملع  توکـس  رگا  هلءاسم 9 -  دوش .  یمن  جرح  ررـض و  هظحالم  تسا  سدقا  عراش  يدـج  مامتها  دروم  هلئـسم 
دوخ ملع  هک  ناشیارب  تسا  بجاو  تسا و  مارح  نانآ  رب  توکس  دشاب  وا  دییءات  هللاابذایعلا )   ) ملاظ و تیوقت  بجوم  مهتملک )  هللا  یلعا  )

هللا یلعا   ) بهذم ياسور  نید و  ءاملع  توکس  رگا  هلءاسم 10 -  درادن .  رثا  وا  ملظ  ندومن  فرطرب  رد  هک  دننادب  دنچره  دننک  راهظا  ار 
ناشراکنا مارح و  نانآ  توکـس  دنوش  يرج  اهتعدب  ندروآ  دیدپ  تامرحم و  ریاس  باکترا  رد  ناراکمتـس  هک  دوش  نآ  ثعاب  مهتملک ) 

ؤر نید  ءاملع  توکـس  رگا  هلءاسم 11 -  دشاب .  هتـشادن  رثا  دـنوش  یم  بکترم  هملظ  هک  یمارح  يریگولج  رد  هک  دـنچره  تسا  بجاو 
تبـسن مدرم  ددرگ و  کته  ناشتمرح  دـننک و  ادـیپ  نظءوس  ناشیا  هب  تبـسن  مدرم  هک  دوش  نآ  ثعاب  مهتملک )  هللا  یلعا   ) بهذـم ءاـس 

نانآ رب  تسا  بجاو  دنناوخب  هملظ  ناوعا  ار  نانآ  هللاابذوعن )   ) الثم تسین  زئاج  حیحص و  اه  نآ  هب  ناشباستنا  هک  دنهدب  نانآ  هب  یئاهراک 
 . دـشاب هتـشادن  ملظ  عفر  رد  يرثا  چـیه  نانآ  یهن  هک  دـنچره  دزاـس ،  رود  دوخ  تحاـس  زا  ار  راـع  گـنن و  هدومن  رکنم  زا  یهن  ار  هملظ 

يرکنم و علق  ثعاب  ای  یضئارف و  ای  يا  هضیرف  هماقا  ثعاب  رگا  ملاظ  تلود  نوئش  زا  یضعب  رد  ءاملع  زا  یـضعب  ندش  دراو  هلءاسم 12 - 
بجاو دشابن  راک  رد  مه  هدیقعلا  فیعـض  مدرم  دـئاقع  فیعـضت  ءاملع و  ملع و  تمرح  کته  ریظن  يرتمهم  رودـخم  دوش و  یتارکنم  ای 

نآ رب  اهنت  دنـشاب  هتـشاد  ار  راک  نآ  تردق  نیعم  ءاملع  زا  یـضعب  اهنت  دیاین و  رب  ءاملع  ریاس  زا  هکنآ  رگم  تسا  یئافک  شبوجو  تسا و 
ریظن هدرک  سیسءات  ارنآ  ملاظ  تلود  هک  یتلود  تاسس  ؤم  رد  هک  تسین  زئاج  ینید  مولع  بالط  يارب  هلءاسم 13 -  تسا .  بجاو  ضعب 

سرادم نآ  هیرهـش  تسین  زئاج  زین  دنوش و  دراو  دهد  یم  ار  شبالط  قوقح  فاقوا  زا  هتفرگ و  تسد  هب  ارنآ  تلود  هک  همیدـق  سرادـم 
رد اریز  فاقوا ،  ریاس  نیبو  هسردم  نآ  نیب  كرتشم  قودنـص  زا  هچو  دشاب  هسردـم  نآ  صاخ  هفوقوم  قودنـص  زا  هکنیا  هچ  دـنریگب  ار 

تلود فرط  زا  هکنیا  نازامنـشیپ  ءاملع و  يارب  تسین  زئاج  هلءاسم 14 -  دزادنا .  یم  رطخب  ار  مالـسا  هک  تسا  یمیظع  هدـسفم  راک  نیا 
هچ دزادرپب و  كرتشم  قودنـص  زا  ار  هسردم  بالط  نانآ و  قوقح  تلود  هکنیا  هچ  دنوشب ،  ینید  سرادم  زا  يا  هسردم  يدـصتم  ملاظ 

هزوح هک  درذگ  یمن  يزیچ  تسا و  میظع  يا  هدـسفم  راک  نیا  رد  نوچ  دـهدب ،  هسردـم  نآ  ریغ  ای  هسردـم  نآ  دوخ  تافوقوم  زا  هکنیا 
هک دنوشب  يا  هینید  ياه  هسردـم  لخاد  تسین  زئاج  ینید  مولع  بالط  يارب  هلءاسم 15 -  دـناشک .  یم  يدوبان  هب  ار  ینید  یملع و  ياه 

هکنیا هچ  تسا  نآ  هرادا  يدـصتم  تموکح  هیحان  زا  يا  هراشا  هب  ای  رئاج و  تلود  فرط  زا  نید  ملع و  لها  سابل  هب  نیـسبلتم  زا  یـضعب 
هدـنیآ رد  راک  نیا  هکنیا  يارب  دـشاب ،  ینید  نآ  سورد  هک  دـنچره  يدـصتم  هیحان  زا  هچ  دـشاب و  تموکح  فرط  زا  نآ  یـسرد  همانرب 

کی هک  دیآرب  نینچ  نئارق  زا  رگا  هلءاسم 16 -  درب .  ادخ  هب  هانپ  نآ  زا  دیاب  هک  دراد  ینید  ياه  هزوح  مالـسا و  يارب  يا  همیظع  هدسفم 
يدصتم تسین  زئاج  ملاع  يارب  دوش  یم  نیمءات  نآ  هرادا  هنیزهای  هدش و  سیسءات  رئاج  تلود  هلیسو  هب  هطساو  دنچ  اب  ولو  ینید  هسس  ؤم 

نینچ رگا  هکلب  دـنریگب ،  ارنآ  هیرهـش )   ) قوقح دـنوش و  نآ  لخاد  تسین  زئاج  زین  ینید  مولع  بـالط  يارب  هکناـنچمه  دوشب ،  نآ  هرادا 
نیا اریز  دنک ،  زارتحا  نآ  رد  دورو  زا  تسا  مزال  دراد  تسد  هسـس  ؤم  نآ  رد  رئاج  تلود  هک  دهدب  يوق  لامتحا  یلو  دـشابن  مه  ینئارق 

 - هلءاـسم 17 تسا .  بجاو  نآ  لـثم  رد  طاـیتحا  تهج  نیمه  هب  دراد و  ماـمتها  نآ  هب  تبـسن  عراـش  هک  تسیا  هـمهم  روـما  زا  لاـمتحا 
رب تلادع  راثآ  تسین  زئاج  ناناملـسم  يارب  و  دنتلادع ،  مدـع  هب  موکحم  دـنوش  یم  نآ  هب  دراو  هک  یناسک  تاسـس و  ؤم  نینچ  يدـصتم 
رد هک  يرما  ره  رد  ای  دنوش و  هتفرگ  قالط  ءارجا  دهاش  قالط  سلجم  رد  ای  هدومن و  ءادتقا  نانآ  هب  تعامج  زامن  رد  الثم  دننک  راب  نانآ 

مهـس مالـسلا و  هیلع  ماما  مهـس  زا  يزیچ  تسین  زئاـج  يدارفا  نینچ  يارب  هلءاسم 18 -  دـنیآ .  باسح  هب  لداـع  تسا  ربتعم  تلادـع  نآ 
هبوت دنوش و  نوریب  تاسس  ؤم  نآ  زا  هکنآ  رگم  دنهدب  نانآ  هب  مهس  ود  نیا  زا  يزیچ  تسین  زئاج  زین  ناناملـسم  يارب  و  دنریگب ،  تاداس 
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دزن هک  دنچره  تسین  عومسم  دنـشارت  یم  دوخ  يدصت  يارب  نید  ملع و  سابل  هب  نیـسبلتم  زا  یـضعب  هک  یئاهرذع  هلءاسم 19 -  دننک . 
طرش زین  و  تسین ،  طرش  تلادع  دنک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک  رد  هلءاسم 20 -  دشاب .  هجوم  لفاغ  یحطس و  دارفا 

بجاو دنک  یم  كرت  ار  یبجاو  شدوخ  رگا  سپ  دنک ،  كرت  دنک  یم  یهن  هک  ار  هچنآ  هدومن و  دنک  یم  رما  هچنادب  شدوخ  هک  تسین 
شدوخ رگا  نینچمه  و  دنک ،  لمع  نآ  هب  شدوخ  تسا  بجاو  هکنانچمه  دنک  رما  نادـب  ار  نارگید  طئارـش  دوجو  تروص  رد  هک  تسا 

ار نآ  شدوـخ  تسا  بجاو  هکناـنچمه  دـنک  یهن  نآ  باـکترا  زا  ار  نارگید  هک  وا  رب  تسا  بجاو  دوـش  یم  بـکترم  ار  یمارح  لـمع 
کیدزن  ) قهارم هک  دنچره  تسین  بجاو  هدیـسرن  فیلکت  دح  هب  هک  یـسک  رب  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هلءاسم 21 -  دیامن .  كرت 

هب رما  ار  اهنآ  لاثما  هناوید و  ریغـص و  ینعی  فلکم  ریغ  تسین  بجاو  دنا  هدیـسر  فیلکت  هب  هک  مه  یناسک  و  دشاب ،  زیمم  و  فیلکت )  هب 
رب ددنـسپ  یمن  سکچیه  زا  ار  نآ  رودـص  یلاعت  كرابت و  یلوم  هک  دـشاب  تشز  ردـق  نآ  رکنم  رگا  هلب  دـننک ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ار یبجاو  اـیو  دوش  یم  بکترم  ار  یمارح  هک  یـسک  رگا  هلءاـسم 22 -  دـننک .  یهن  نآ  زا  ار  فلکم  ریغ  هک  تسا  بجاو  فـلکم  دارفا 
زئاج هکلب  تسین  بجاو  شرکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دشاب  هتـشاد  یلقع  ای  یعرـش  يرذـع  نیا  كرتو  نآ  باکترا  رد  دـنکیم  كرت 
لحم نآ  زاوج  هکلب  تسین ،  بجاو  رکنم  زا  وا  یهن  مه  زاب  دهد  لامتحا  یسک  هرابرد  ار  رذع  نیا  نتـشاد  رگا  هلءاسم 23 -  تسین .  مه 
هکلب تسین  بجاو  رکنم  زا  وا  یهن  دشابرفاسم  الثم  دروخ  یم  هزور  ناضمر  رد  هک  يدرف  نیا  هک  دهد  لامتحا  رگا  نیاربانب  تسا  لاکشا 
دـشاب مارح  باکترا  رد  مدرم  ندرک  ادـیپ  تئرج  مالـسا و  ماکحا  کته  ثعاـب  ینلع و  شندروخ  هزور  رگا  هلب  تسا ،  لکـشم  شزاوج 
دقتعم دنک  یم  كرت  ار  یبجاو  ای  دوش و  یم  بکترم  ار  یمارح  هک  یسک  رگا  هلءاسم 24 -  دنک .  یهن  تهج  نیا  زا  ار  وا  تسا  بجاو 

هزور هک  تسا  دـقتعم  وا  الثم  دـشاب  یعوضوم  ههبـش  هک  یتروص  رد  دـنادب ،  راـک  اـطخ  شداـقتعا  رد  ار  وا  فلکم  دـشاب و  نآ  زاوج  هب 
 ، تسین شرصحنم  ياود  بارـش  هتـشادن و  ررـضوا  يارب  هزور  هک  دنادب  نیا  تسا و  وا  درد  رـصحنم  ياود  بارـش  دراد و  ررـض  شیارب 

نیا دشاب  هتفر  اطخ  هب  هلئـسم  مکح  رد  ینعی  دشاب  یمکح  ههبـش  رگا  اما  دزاس و  فرطرب  ار  وا  لهج  اطخ و  دوخ  راکنا  اب  تسین ،  بجاو 
یهن زاب  دناد  یم  بجاو  ریغ  ار  بجاو  نآ  لالح و  ار  مارح  نآ  هک  تسا  يدـهتجم  دـلقم  ای  تسا و  دـهتجم  وا  رگا  دراد : تروص  ود  زین 

هب لهاج  دـناد و  یمن  ار  هلئـسم  مکح  وا  دوخ  رگا  و  دزاس ،  فرطرب  ار  وا  ياطخ  لـهج و  مکح  ناـیب  اـب  تسین  مزـال  تسین و  بجاو  وا 
 . دراد زاب  مارح  باکترا  زا  ار  وا  دنک و  نایب  ار  هعقاو  مکح  هتخاس  فرطرب  ار  وا  لهج  تسا  بجاو  فلکم  رب  تسا  شیوخ  هفیظو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  رد  راتفگ 

رگا هکلب  دوش  زاغآ  رتالاب  هبترم  زا  تسین  زئاج  رت  نیئاپ  هبترم  زا  ضرغ  ندـش  لـصاح  اـب  هک  دراد  یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
يرکنم و لمع  یتقو  هکنیا  لوا :  هبترم  تسب .  راکب  ار  رتالاب  هبترم  دـیابن  دـنوش  یم  لصاح  رت  نیئاپ  هبترم  اب  ضرغ  هکدوش  هداد  لامتحا 

دنک كرت  ار  رکنم  نآ  دیاب  هک  دنامهفب  وا  هب  درادـب و  راهظا  دوخ  هفایق  اب  ار  دوخ  ینورد  یتحاران  یبلق و  راجزنا  دـنیبب  یفورعم  كرت  ای 
سوبع ار  دوخ  هرهچ  هکنیا   - 2 ددنبب .  ار  دوخ  مشچ  هکنیا   - 1 دراد .  یتاجرد  زین  نتفرگ  هفایق  نیمه  و  دـهد ،  ماجنا  ار  فورعم  نآ  و 

اب رگیدو  دنک  رهق  وا  اب  الصا  هکنیا   - 4 دنادرگب .  وا  زا  ار  دوخ  ندب  همه  ای  تروص و  هکنیا   - 3 دهد .  ناشن  رطاخ  هتفرگ  ار  دوخ  هدرک 
تـسد رکنم  زا  هدش  هبنتم  فرط  لمعلا  سکع  زا  لوا  هبترم  نداد  ناشن  اب  هک  دهد  لامتحا  رگا  هلءاسم 1 -  دنکن .  نآ  لاثما  هدوارم و  وا 

نآ رت  نیئاپ  هجرد  هب  تسا  بجاو  زین  هبترم  نامه  رد  دـهد و  ماجنا  ار  مود  هبترم  تسین ،  زئاج  دـهد  یم  ماجنا  ار  فورعم  اـی  هتـشادرب و 
ار ایح  هدرپ  لباقم  فرط  دهد  ماجنا  ار  رتدـیدش  هبترم  رگا  دـهد  صیخـشت  هک  یئاجرد  اصوصخم  دـهد  ماجنا  ارنآ  رتناسآو  دـنک  ءافتکا 

شنامـشچ نتـسب  اب  اهنت  هک  دـهد  لامتحا  رگا  ـالثم  تسین  زئاـج  مزـال  رادـقم  زا  يدـعت  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم  رت  يرج  درادـیم و 
ندنادرگ و يور  رگا  هلءاسم 2 -  دـهد .  ناشن  دوخ  زا  ار  رتالاب  هبترم  تسین  زئاج  دـمهف  یم  ار  بلطم  فرط  دوش و  یم  لصاح  بولطم 

نک هشیر  رد  ینابز  یهن  رما و  هک  دـهدن  مه  لاـمتحا  نآ ،  ندـش  نک  هشیر  رد  هن  دـشاب  هتـشاد  رثا  رکنم  فیفخت  رد  اـهنت  ندرک  يرود 
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هک دور  لاـمتحا  رگا  هلءاـسم 3 -  تسا .  بجاو  ندرک  يرود  تسین  نکمم  شیارب  مه  نآ  زا  شیبو  دـشاب  هتـشاد  تلاـخد  نآ  نتخاـس 
هک رادـقم  نیمه  هب  ولو  دراذـگ  یم  ریثءات  نانآ  رد  روج  نیطالـس  هملظ و  زا  مهتملک )  هللا  یلعا   ) بهذـم ءاـس  ؤر  نید و  ءاـملع  ضارعا 

ثعاب نانآ  اب  ترـشاعم  هدوارم و  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  ضرف  نیا  سکع  رگاو  دننک  ضارعا  تسا  بجاو  دهد  یم  فیفخت  ار  نانآ  ملظ 
يروذـحم چـیه  هک  یتروـص  رد  تفرگ و  ار  مها  بناـج  هدوـمن  ار  مـهم  مـها و  تیاـعر  دـیاب  تروـص  نآ  رد  دـشاب  ناـشملظ  فـیفخت 

کتهرب ناشتئرج  دوش و  ناشتیوقتو  تکوش  ثعاب  نانآ  اب  ترـشاعم  دـیاش  هک  دوبن  نیب  رد  لامتحا  نیا  یتح  هدوبن  نانآ  اـب  ترـشاعمرد 
مالـسا املع  هب  مدرم  نظ  ءوس  تیناحور و  ملع و  ماقم  هب  کته  نانآ  اب  ترـشاعم  دـیاش  کنیا  لامتحا  ایو  دـنک  داـیز  ار  یهلا  ياـهتمرح 

نیطالساب بهذم  ياس  ؤر  نید و  ءاملع  ترـشاعم  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  بجاو  روظنم  نیا  هب  نانآ  اـب  ترـشاعم  تروص  نیا  رد  دوش ، 
هدش ماهتا  ثعاب  نانآ  ترشاعم  هک  یتروص  رد  اصوصخم  تسین  زئاج  دشاب  هتشادن  دشاب  مزال  نآ  تاعارم  هک  یتحلـصم  هنوگچیه  روج 

ثعاب روج  نیطالـس  هملظ و  يایاده  نتفریذپن  هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  هلءاسم 5 -  دنیضار .  نیطالـس  ياهراکب  هک  دننک  روصت  مدرم 
نیا سکع  لامتحا  رگاو  تسین  زئاج  نآ  نتفریذـپ  دـنریذپن و  تسا  بجاو  دوش  یم  ناشاهتعدـب  رب  نانآ  تئرج  فیفخت  ای  ملظ  فیفخت 

رد رگا  هلءاسم 6 -  دوش .  تیاعر  مها  بناج  میتفگ  نالبق  هک  روطنامه  هدومن  صخـشم  ار  مهم  مها و  تاهج  دیاب  تقونآ  دـشاب  نیب  رد 
رگا و  تسا ،  مارح  نآ  لوبق  دوش  ناشیاهتعدـب  ندرک  یمـسر  رب  ای  ملظ  رب  ناـشنتفای  تئرج  ناـنآ و  تکوش  تیوقت  ناـنآ  يایادـه  لوبق 
مدقم ار  مها  هدش  تیاعر  تاهج  هیلک  تسا  بجاو  دش  سکع  رگا  اما  دننکن و  لوبق  هک  تسنآ  طایتحا  دوش  هداد  اهروذحم  نیا  لامتحا 

دشاب و بجاو  ود  نآ  زا  یلبق  تهارک  هک  تسین  دـیعب  هکلب  تسا  مارح  فورعم  كرت  رکنم و  لعف  هب  ندوب  یـضار  هلءاسم 7 -  دنرادب . 
هب نآ  زا  تهارک  بوـجو  رکنم  هب  تیاـضر  تمرح  هلءاـسم 8 -  تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ریغ  یلبق  تـهارک  اـضر و  نـیا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مود :  هبترم  تسا .  لاوحا  همه  رد  قلطم و  نیا  بوـجو  نآ و  تمرح  هکلب  تسین ،  طورـشم  یطرـش  چـیه 
رد تسا  بجاو  دوش  یمن  لصاح  لوا  هبترم  اب  فیلاکت  ماجنا  هب  يزاس  راداو  هانگ و  زا  يریگولج  هک  دنادب  رگا  هلءاسم 1 -  تسا  ینابز 

بجاو دوش  یم  لصاح  ضرغ  یمرن  هب  هظعوم  داشرا و  اب  هک  دهد  لامتحا  رگا  هلءاسم 2 -  دراذگب .  هلحرم  هب  اپ  ریثءات  لامتحا  تروص 
یم يدـعب  هلحرم  هب  اـپ  دوش  یمن  لـصاح  نآ  اـب  ضرغ  هک  دـنادب  رگا  هلءاسم 3 -  دـنک .  زواـجت  نآزا  تسین  زئاـج  دـنک و  نینچ  تسا 

زا تسا  بجاو  دـهد ،  یم  ریثءاـت  لاـمتحا  رگا  هلحرم  نیا  رد  و  دـنک ،  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ار  وا  مـکحت  اـب  ینعی  دراذـگ 
یـسک دروم  هچنانچ  رگا  اصوصخم  دیوگب ) نخـس  تنوشخ  اب   ) هدومن زواجت  نآ  زا  تسین  زئاجو  دـنک  زاغآ  مالک  نیرت  مرن  نیرتناسآ و 

رما رد  دیدشت  تشرد و  نخـس  رب  فقوتم  بجاو  هماقا  رکنم و  زا  يریگولج  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  وا  کته  وا  هب  تبسن  تنوشخ  تسا 
يارب تسین  زئاج  هلءاسم 5 -  دوش .  تیاعر  غورد  زا  رازتحا  یلو  تسا  بجاو  هکلب  دوش  یم  زئاج  اهنیا  همه  دـشاب  تفلاخم  رب  دـیدهت  و 

هب عراش  هک  دـشاب  یلمع  رکنم  رگا  هلب  دـنرکنم ،  اهنآ  دوخ  اریز  دریگب  کمک  تناها  غورد و  ازـسان و  ریظن  مارح  یلمع  زا  رکنم  زا  یهن 
زا عنم  رگا  هکلب  تسا  رئاج  تسا  تکاله  هیام  هکیرئابک  حیبق و  ياهراکو  همرتحم  سفن  نتشک  ریظن  تسین  نآ  هب  یـضار  یطئارـش  چیه 
 . دوش یم  بجاو  اـهنآ  زا  رتـگرزب  زا  يریگولج  يارب  اـهنآ  باـکترا  تاـمرحم  هنوگنآ  هلیـسو  هب  رگم  دوـش  یمن  لـصاح  يرکنم  ناـنچ 

میتـفگ و لوا  هلحرم  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تسه  يرتـمک  ءاذـیا  تناـها و  مود )  هلحرم   ) یناـبز یهن  بتارم  زا  یـضعب  رد  رگا  هلءاسم 6 - 
دوش ضرف  رگا  الثم  دـهد ،  ماـجنا  ار  لوا  هلحرم  فیاـظو  دوش و  اـفتکا  رادـقم  ناـمه  هب  تسا  بجاو  دوش  یم  لـصاح  ناـمه  هب  ضرغ 
یم رازآ  ار  فرط  نآ  لاثما  ندرک و  رهقو  ضارعا  زا  رتمک  تسا و  ریثءاتلا  لمتحم  ای  رث و  ؤم  هداشگ  يور  مرن و  نایب  اب  داـشرا  هظعوم و 
رما هچ  صاخـشا  دـیوجب  کـسمت  تسا  لوا  هلحرم  هک  ضارعا  هب  هدوـمن  زواـجت  تـسا  مود  هـلحرم  هـک  یناـبز  یهن  نـیا  زا  دـیابن  دـهد 
رازآ رتشیب  ار  فرط  ناشندرک  رهق  ضارعا و  هک  دنتـسه  يرایـسب  دنفلتخم ،  رایـسب  لاوحا  قالخا و  رظن  زا  ناگدنوش  رما  هچ  ناگدننک و 
تسا مزال  هدننک  یهنو  هدننک  رما  رب  نیاربانب  ینابز ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  تسا  رتزیمآ  تناهاو  رت  نیگنـس  وا  يارب  دهدیم و 

زا یـضعب  هک  دوش  ضرف  رگا  هلءاسم 7 -  دـهد .  ماجنا  هار  نیرتناسآ  رتناسآ و  هب  ار  دوخ  هفیظو  دـیامنب و  ار  صاخـشا  بتارم و  تیاعر 
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ود زا  کی  ره  زا  تسا  ریخم  فلکم  هدوبن  هلحرم  ود  نیب  یبیترت  رگید  دـشاب  مود  هلحرم  بتارم  زا  یـضعب  اـب  يواـسم  لوا  هلحرم  بتارم 
کی هب  ینادرگ  يور  یناـبز و  فورعم  هب  رما  يدروم  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  ـالثم  دـنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تساوـخ  هک  هار 

نبی تسا  ریخم  تسا  رث  ؤم  قیرط  ود  ره  هک  دهد  لامتحا  نیا  دنادب و  رکنم  زا  یهانو  فورعم  هب  رمآ  دنک و  یم  تحاران  ار  فرط  هزادنا 
دنچ نیا  هکدوش  یم  رث  ؤم  وا  فورعم  هب  رما  یتقو  هک  دهد  لامتحا  رگا  هلءاسم 8 -  دنک .  زواجت  رتدیدش  هبترم  هب  تسین  زئاج  ود و  نآ 

مه نکمم  یعمج  نینچ  و   ) دنک عمج  مود  لوا و  هلحرم  بتارم  همه  نیب  ایو  دنک ،  عمج  مود  هلحرم  زا  هبترم  دنچ  ای  لوا  هلحرم  زا  هبترم 
زا یـضعب  هک  دـنادب  رگا  نیاربانب  دـنک ،  عمج  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دـیاب  دـشاب  نکمم  زین  نآ  دـنک و  عمج  هبترم  ود  نیب  اـیو  دـشاب )

ار وا  نابز  مهو  دنک  رهق  فرط  زا  مهو  دوش  سوبع  مه  دـشکب و  مه  ردار  دوخ  هرهچ  مه  رگا  یلو  درادـن  يرثا  چـیه  لوا  هلحرم  بتارم 
تقو نآ  نیا  لاثما  دـناسرتب و  ار  وا  هدومن  دـنلب  مهار  ادـص  هوالع  هدومن و  تفج  دـیدهتو  تنوشخ  اـب  مهار  یناـبز  یهن  نیاو  دـنک  یهن 
ملاظ نآ  هک  دوش  یملاظ  هب  لسوت  رب  فوقوم  فورعم  هماقا  اـی  يرکنم  عفد  رگا  هلءاسم 9 -  دنک .  عمج  تسا  بجاو  دراد  رثءات  لامتحا 

بجاو دـنک  یمن  زواجت  فیلکت  ياضتقم  زا  ملاظ  هک  تسا  نئمطم  رگا  هکلب  تسا ،  زئاج  ملاظ  هب  لسوت  دـنک  رود  تیـصعم  زا  ار  فرط 
هک روطنامه  تسا  بجاو  القتـسم  ملاظ  دوخ  رب  راکهنگ  زا  يریگولج  هکلب  دـنک  تباجا  ار  وا  لسوتم  هک  تسا  بجاو  زین  ملاـظ  رب  تسا 
 . دـنک زاغآ  هار  نیرتناسآ  زا  دـیاب  زین  وا  تسا و  مزال  دوب  مزـال  ملاـظ  ریغ  رب  هک  هچنآ  تاـعارم  زین  ملاـظ  رب  و  تسا ،  بجاو  نیریاـس  رب 

یم لصاح  رتالاب  هبترم  اب  رگید  صخـش  زا  لصاح و  یـصخش  زا  رت  نیئاـپ  هبترم  اـب  رکنم  زا  یهن  زا  دوصقم  بولطم و  رگا  هلءاسم 10 - 
لوا صخـش  هب  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  تسین  بجاو  یمود  رب  دـنراد و  یئاـفک  روط  هب  ار  دوـخ  فـیلکت  کـی  ره  ارهاـظ  دوـش 

يرگید زا  رکنم و  ندش  مک  ثعاب  یصخش  هلیـسو  هب  رکنم  زا  یهن  رگا  هلءاسم 11 -  دوش .  لصاح  لوا  هبترم  هب  يو  زا  هک  دـنک  لوحم 
هـشیر ار  رکنم  درک و  مایق  یمود  رگا  نکل  دـننک ،  ماـیق  دوخ  هفیظو  هب  تسا  بجاو  ناـنآ  يود  ره  رب  دوش  یم  رکنم  نتفر  نیب  زا  ثعاـب 
طقاس ار  یمود  هفیظو  هک  دزاس  رتمک  ار  هانگ  دهد و  ماجناار  شا  هفیظو  یلوا  هکنیا  فالخب  دوش  یم  طقاس  یلوا  زا  فیلکت  تخاس  نک 

زا یهن  رت  نیئاپ  هبترم  اب  لوا  تسا  بجاو  دتفا  یم  رثوم  دشاب  هک  يا  هبترم  ره  هب  وا  راکنا  هک  دـنادب  الامجا  رگا  هلءاسم 12 -  دنک .  یمن 
 . تسا تسد  يریگراـک  هب  یلمع و  راـکنا  موس :  هبترم  دوش .  لـقتنم  رتـالاب  هبترم  هب  هاـگنآ  دـشن  لـصاح  ضرغ  دـید  رگا  دـنک ،  رکنم 

موس هبترم  هب  تسا  بجاو  تسین  رث  ؤـم  یلبق  هبترم  ود  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـشاب  نمئطم  اـی  دـنک  نیقی  رگا  هلءاسم 1 - 
یم هک  یـسک  ورکنم  نیب  هـک  دـشاب  شنکمم  رگا  هلءاسم 2 -  رت .  مرن  رت و  مرن  تیاـعر  اـب  هتبلا  دـنک  ترتدـق  لاـمعا  ینعی  دوش  لـقتنم 

رگید فرط  زارتمک  نآ  روذـحم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـنک ،  اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  تسا  بجاو  ددرگ  لـئاحدوش  بکترم  ارنآ  دـهاوخ 
هب شراک  رازبا  رد  ای  دـنک و  یفرـصت  وا  دوخ  رد  ای  هک  دـشاب  نآ  مزلتـسم  هانگ  وا و  نیب  ندـش  لـئاح  رگا  هلءاسم 3 -  دـشاب .  يریگولج 
وا دراک  رد  ای  شبارش و  ماج  رد  ای  دنک و  درط  ار  وا  ای  دریگب و  ار  وا  تسد  هک  دش  نیا  رب  فقوتم  الثم   ) دزادنیب راک  زا  ار  رازبا  نآ  هکنیا 

نیا رب  فوقوم  رکنم  زا  يریگوـلج  رگا  هلءاسم 4 -  دنک .  نینچ  تسا  بجاو  هکلب  زئاج و  اهنیا ) ریظن  يرگید  فرـصت  ای  دنک و  فرـصت 
رد نیا  هتبلا  تسازئاج  دـنک  فرـصت  وا  باوختخر  شرف و  لیبق  زا  شلاومارد  ای  دوشوا  کلم  ای  هناخ و  لخاد  وا  هزاـجا  نودـب  هک  دـشاب 
یب نوخ  نتخیر  ریظن  ستین  نآ  باکترا  هب  یـضار  هجو  چـیه  هب  یلاعت  كراـبت و  ـالوم  هک  دـشاب  يا  همهم  روما  زا  هاـنگ  هک  تسا  یتقو 

یضعب رد  فرصت  بتارم  زا  یضعب  تسین  دیعب  هک  دنچره  تسا  لکـشموا  کلم  رد  فرـصت  زاوج  تارکنم  هنوگنیا  ریغ  رد  اما  و  هانگ ، 
شبارـش ماج  الثم  دروخب  ار  راـکهنگ  هب  يررـض  هک  دوش  نآ  ثعاـب  راـکهنگ  یلمع  يرادزاـبرگا  هلءاسم 5 -  دـشاب .  زئاـج  تارکنم  زا 
صخـش هک  میئوگب  تسین  دیعب  دشاب  يریگولج  همزال  فرع  رظن  زا  اهررـض  هنوگ  نیا  هک  یتروص  رد  دوش  مین  ود  شدراک  ای  دنکـشب و 
راکهنگ نماض و  دوش  دراو  رکنم  زا  یهانو  فورعم  هب  مآ ر  هب  يررـض  راـکهنگ  هیحاـن  زا  رگا  اـما  و  تسین ،  نآ  نماـض  رکنم  زا  یهاـن 

تسا و نآ  نماض  مه  درادن  نآ  هب  یتجاح  رکنم  زا  یهن  هکنیا  اب  دنکشب ،  ار  رامق  تالآ  هبعج  ای  بارش و  يرطب  رگا  هلءاسم 6 -  تسا . 
رکنم لعاف  رب  يررـض  هک  دوش  نآ  هب  رجنم  يدعت  نیا  يدعت و  مزال  رادـقم  زا  رکنم  زا  یهن  رد  رگا  هلءاسم 7 -  هدش .  هانگ  کبترم  مه 
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رکنم لعف  لعاف و  هناـیم  ندـش  لـئاح  رگا  هلءاـسم 8 -  تسا .  هدـش  مارح  بکترم  دوخ  يدـعت  رد  تسا و  نماـض  رکنم  زا  یهاـن  دـسرب 
رت و مرن  تاعارم  اب  تسا  بجاو  هکلب  زئاج و  دوش  نوریب  شا  هناخ  زا  دراذگن  ای  دنک و  سبح  یئاج  رد  ار  لعاف  هک  دشاب  نیا  رب  فوقوم 
هب رگم  دوشن  لصاح  بولطم  رگا  هلءاسم 9 - دریگب .  گنت  وا  رب  ار  یگدنز  دنک و  تیذا  اروا  تسینزئاج  و  دـنک ،  نینچ  رتناسآ  رت و  مرن 

رگا هلءاسم 10 -  رتمرن .  رتمرن و  تیاعر  اب  هتبلا  تسا  بجاو  هکلب  زئاج و  ارهاظ  دزادنیب  تمحزب  دـهد و  رارق  انگنت  ار  وا  يوحن  هب  هکنیا 
هبتلا دشاب ،  زئاج  رتناسآ  رتمیالم و  بتارم  تیاعر  اب  ارهاظ  دروآ ،  دراو  وا  رب  يدرد  دـنزب و  ار  فرط  هک  یتقو  رگم  دوشن  لصاح  ضرغ 

لاثماو نتفرگ  هزاجا  زین  لعاف  رب  نتفرگ  گنت  ندرک و  سبح  رد  هکلب  دریگب  نذا  طئارشلا  عماج  یهیقف  زا  هک  تسا  نآ  راوازـس  اجنیا  رد 
نذا هب  رگم  تسین ،  زئاج  دـشاب  شنتـشک  ای  يو و  ندرک  یمخز  مزلتـسم  هانگ  زا  لـعاف  يریگولج  رگا  هلءاسم 11 -  تسا .  راوازـس  نآ 
رگا تسا  ترـضح  نآ  ماقم  مئاق  طئارـشلا  عماج  هیقف  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  رـصع  هک  رـصع  نیا  رد  دوش و  یم  زئاج  يوقاربانب  هک  ماما 
ریظن تسین ،  نآ  عوقو  هب  یضار  هجو  چیه  هب  یلاعت  هناحبـس و  یلوم  هک  تسا  یلمع  رکنم  لمع  رگا  هلءاسم 12 -  دشاب .  لصاح  طئارش 

نیاربانب دشاب ،  وا  ندش  هتـشک  ای  لعاف و  ندش  یمخز  هب  رجنم  هک  دنچره  تسا ،  بجاو  هکلب  زئاج  نآ  عفد  هانگ  یب  نوخ  ندـش  هتخیر 
نتـشک ایو  ندرک  یمخز  نودـب  هک  یتروص  رد  تسا ،  بجاو  وا  نتـشک  ای  لـعاف و  ندرک  یمخز  اـب  هاـنگ  یب  درف  کـی  ناـج  زا  عاـفد 

رگید صخش  رب  یصخش  رگا  سپ  تسین ،  طئارشلا  عماج  هیقف  ای  مالـسلا و  هیلع  ماما  نذا  هب  جایتحا  اجنیا  رد  و  دشابن ،  نکمم  يریگولج 
هب يزیچ  تشک  رگا  دشاب و  يداسف  ره  زا  نمیا  لعاف  هک  یطرش  هب  هتبلا  وا  نتشک  اب  ولو  تسا  بجاو  وا  عفد  دکـشب  اروا  هک  هدرب  موجه 

دیاب مه  ندرک  یمخز  رد  تسین  زئاج  وا  نتـشک  دوش  یم  لصاح  لـعاف  ندرک  یمخز  اـب  ضرغ  رگا  هلءاسم 13 -  دیآ .  یمن  شا  هدـهع 
دناسرب لتق  هب  ایو  دـنک  یمخز  ار  وا  رکنم  لعاف  رگا  هکنانچمه  تسا ،  نماض  دـنک  يدـعت  رگا  دـنکب و  ار  شرتناـسآ  رتناـسآ و  تیاـعر 

اب هک  دشاب  یبیبط  نوچ  شراکنا  بتارم  شیهن و  رما و  رد  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  هک  تسنآ  راوازس  هلءاسم 14 -  تسا .  نماض 
فطل شراکنا  هکنیا  دنک و  یم  تیاعر  ار  دنزرف  تحلصم  هراومه  هک  دشاب  قفشم  يردپ  نوچ  دنک و  یم  هجلاعم  ار  دوخ  رامیب  ینابرهم 

نیا دنک  صلاخ  لجوزع  يادخ  ياضر  يارب  ار  دوخ  تین  هکنیا  و  دـشاب ،  تما  يارب  ماع  یتمحر  فطل و  لعاف و  يارب  صاخ  یتمحر  و 
نوچ دـنیبن ،  لعاف  قوفام  هزنم و  یـصخش  ار  دوخ  شرکنم  زا  یهن  لاحرد  درادـب و  كاپ  ولع  راهظا  زا  اهاوه و  بئاوش  زا  ار  دوخ  لـمع 

زا لمع  زا  هک  دنچره  دراد  یم  تسود  ارنآ  یلاعتیادـخ  هک  دراد  سفن  رد  یلئاضف  هانگ  دـنچای  هانگ و  کی  بکترم  هک  دوش  یم  رایـسب 
تافـص شلد  نطاـب  رد  ینعی   ) تسا ضرف  نیا  سکعرب  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  دوخ  هک  دوـش  یم  رایـسب  هچ  تسا  نیگمـشخ 

یهن فورعم و  هب  رما  قیداصم  نیرتگرزب  زا  هلءاسم 15 -  درادن . ) ربخ  شدوخ  زا  تسا و  ادخ  مشخ  دروم  هک  دراد  يا  هدیهوکن  رایـسب 
رـشابم مهتملک )  یلعا هللا   ) بهذـم ءاس  ؤر  نید و  ءاـملع  رگا  اـصوصخم  سوفن  رد  نآ  نیرترث  ؤم  نیرت و  فیطل  نیرتفیرـش و  رکنم و  زا 
دنشاب هدش  هتخانش  نید  بحتسم  تابجاو و  هب  لمع  هب  دنشاب و  فورعم  لها  هک  تسا  یناسک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنشاب ،  نآ 
قالخا زا  ار  دوخو  دنـشاب  قلختم  نییناـحور  ءاـیبنا و  قـالخا  هب  دـننک و  یم  يرود  تاـهورکم  زا  هکلب  تارکنم و  زا  دوخ  هک  یناـسک  ، 

دـشاب مدرم  يارب  وگلا  رکنم و  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  دوخ  نانآ  قالخا  يز و  لمع و  هک  يروط  هب  دنرادب ،  هزنم  ایند  لها  ناهیفس و 
ياه هتفگ  هب  هک  دـننیبب  ار  دـنتما  تماعز  ءایبنا و  ینیـشناج  یعدـم  هک  ار  نید  ملاع  مدرم  دنـشاب و  نیا  فالخرب  هللااب )  ذایعلا   ) رگا اماو  ، 

یم حلاص  فلـس  هب  ناشندش  نامگدـب  یـصاعم و  رب  نانآ  نتفای  تئرج  مدرم و  هدـیقع  فعـض  ثعاب  وا  راتفر  اعبط  دـنک  یمن  لمع  دوخ 
هب برقت  تمهت  عـضوم  نیرتـگرزب  و  دـننک ،  يرود  تمهت  عـضاوم  زا  تسا  بـجاو  بهذـم  اـس  ؤر  اـصوصخم  ءاـملع و  رب  سپ  دوـش ، 

دنهد یم  تحـص  لامتحا  رگا  دندرک  دروخرب  يروطنیا  یملاع  هب  رگا  هک  تسا  یمالـسا  تما  رب  و  تسا ،  هملظ  ءاس  ؤر  روج و  نیطالس 
تیناحور سابل  هب  اهنتو  تسین  یناحور  يدرف  نینچ  نوچ  دننارب  دوخ  زا  ار  وا  هدومن  ضارعا  وا  زا  الاو  دننک  تحـص  رب  لمح  ار  وا  لمع 

 . دنراد مالسا  يارب  دارفا  نینچ  هک  يرش  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  هدرک ،  نت  هب  ار  ءاملع  ءادر  هک  تسا  یناطیش  هدمآرد ، 

تسا هلئسم  دنچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  همتاخ  رد  همتاخ : 
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یعرـش تایلام  جارخ و  نتفرگ  ریظن  یلام  روما  ءاضق و  روما  دودح و  ءارجا  لیبق  زا  یـسایس  روما  لفکتم  یـسک  تسین  زئاج  هلءاسم 1 - 
تبیغ رصع  رد  هلءاسم 2 -  دشاب .  هدرک  بصن  روما  هنوگنیا  يارب  ار  وا  موصعم  ماما  هک  یـسک  ای  مالـسلا و  هیلع  نیملـسم  ماما  رگم  دوش 
ءارجا رد  بانجنآ  ماقم  مئاق  ءاضق  يوتف و  طئارشلا  عماج  اهقف  ینعی  ترضحنآ  ماع  باون  فیرشلا  هجرف  هللا  جع  رـصع  ناطلـسو  رما  یلو 

ماع باون  رب  هلءاسم 3 -  تسا .  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  صوصخم  هک  داهج  هب  ندرک  ادتبا  زجب  دنتـسه  تماما  نوئـش  رئاس  تاسایس و 
هدربمان روما  هب  تسا  نکمم  هک  هزادنا  ره  هب  روج  ماکحازا  نتـشادن  سرتو  دـی  طسب  نتـشاد  اب  هک  تسا  یئافک  بجاو  مالـسلا  هیلع  ماما 

هب صتخم  تبیغ  رصع  رد  هک  يا  هیبسح  روما  ریاس  تاسایـس و  ءارجاردار  ءاهقف  هک  تسا  یئافک  بجاو  مدرم  رب  هلءاسم 4 -  دننک .  مایق 
تسین زئاج  هلءاسم 5 -  دنهد .  يرای  دراد  ناکما  هک  يرادقم  هب  درادـن  ناکمارگا  دـننک  تدـعاسم  کمک و  ناکما  دـح  ات  تسه  نانآ 

اب یسک  رگا  سپ  یعرش ،  ریغ  تاسایـس  ءارجا  هب  دسر  هچات  دوش  نآ  ریغ  ءاضق و  دودح و  يدصتم  ملاظ  زئاج و  ناطلـس  هیحان  زا  یـسک 
هریبک هانگ  مه  لمع  لصا  دوش و  یم  نماض  تسا  دروآ  نامـض  هک  دهد  ماجنا  یلمعو  دوش  تاسایـس  يدـصتم  وا  لبق  زا  رایتخا  نتـشاد 
هکنآ رگم  تسا  زئاج  نآ  لوبق  دریگب  هدهعربار  هدربمان  روما  زا  يرما  هکنیارب  دنک  روبجم  ار  یسک  رئاج  ناطلـس  رگا  هلءاسم 6 -  تسا . 

حورجم میئوگب  هکنیارد  تسا و  رئاج  هدهعب  نآ  نامض  دهد  ماجنا  رومءام  هک  يروآ  نامـض  لمع  ره  دشاب و  یـسک  نتـشک  تیرومءام 
 - هلءاسم 7 میدرک .  هراشا  اهنآ  هب  نالبق  هک  تسا  نتشک  هب  قحلم  همهم  روما  زا  یضعب  هلب  تسا ،  لمءات  درادار  نتـشک  مکح  مه  ندرک 

هکلبو زئاج  تفرگ  هدـهعب  یتحلـصم  رطاـخب  ارنآ  لاـثما  یئاـضق و  یـسایس و  روما  زا  يرما  روج  یلاو  فرط  زا  طئارـشلا  عماـج  هیقف  رگا 
ای دـنک و  مکح  یعرـش  نیزاوم  قبط  ءاـضق  ماـقم  رد  هدوـمن و  يراـجار  هیعرـش  دودـح  تاسایـس  هدرپ  تشپ  رد  هک  يو  رب  تسا  بجاو 
زا شندش  يدصتم  هک  دهد  صیخشت  هیقف  رگا  هلءاسم 8 -  دنک .  زواجت  یهلا  دودح  زا  دناوت  یمن  دوش و  یبسح  یلام و  روما  يدـصتم 

يدـصتم هدـسفم  هکنآ  رگم  دوشب ،  يدـصتم  تسا  بجاو  دوش  ءارجا  هیهلا  تاسایـس  یعرـش و  دودـح  دوش  یم  ثعاب  زئاج  یلاو  فرط 
تسین زئاج  دشاب  دهتجم  عرش  لئاسم  زا  یضعب  رد  اهنت  هک  یسک  هلءاسم 9 - دشاب .  یهلا  ماکحا  ندش  يراج  كرت  زا  رت  میظع  شندـش 
لئاسم همه  رد  هک   ) قلطم دهتجم  رگا  هلب  تسا ،  یماع  يدرف  لاح  وا  لاح  طایتحاربانب  هکلب  ددرگ ،  يدصتم  ار  هدربمان  روما  زا  کیچیه 

دشاب و دهتجم  ءاضق  لئاسم  رد  هک  یطرـش  هب  ددرگ  ءاضق  رما  يدصتم  هک  دشاب  زئاج  تسین  دیعب  دوشن  تفای  دشاب  يوتف  بحاص  یعرش 
زئاج ناملـسم  يارب  هلءاسم 10 -  تسا .  نینم  ؤم  لودـع  رب  مدـقم  یبسح  یلام و  روما  يدـصت  رد  يدـهتجم  نینچ  طایتحاربانب  نینچمه 

هعجارم طئارـشلا  عماج  هیقف  هب  تسا  بجاو  يوعد  فرط  ود  رب  هکلب  دـنک  هعجارم  روج  نایـضاق  هب  تاـعفارم  اـهتموصخ و  رد  هک  تسین 
هک یلیـضفت  اب  هتبلا  تسا ،  تحـس  مارح و  دیآ  ناشتـسد  هب  وا  مکح  اب  هچنآ  دننک  عوجر  يرگید  هب  يو  هب  عوجر  ناکما  اب  رگا  دـننک و 

بجاو مصخ  رب  دـنورب  یهیقف  دزن  تموصخ  لصف  يارب  هک  دـنک  توعد  ار  دوخ  مصخ  یعدـم  رگا  هلءاسم 11 -  تسه .  هلئـسم  نیا  رد 
يرگید هب  تسین  زئاـج  یعدـم  يارب  دـنربب  هیقف  دزن  ار  هعفارم  هک  دـشاب  یـضار  مصخ  رگا  هک  ناـنچمه  دـنک ،  لوبق  ار  وا  توـعد  تسا 

بجاووا رب  دوش  رـضاح  هک  تساوخ  ار  يوعد  فرط  مکاـح  درب و  یعرـش  مکاـح  دزن  ار  هعفارم  یعدـم  رگا  هلءاسم 12 -  دـنک .  عوجر 
رهش رد  رگا  دنریذپب و  ار  مدرم  عفارت  هک  یعرش  ماکح  رب  تسا  یئافک  بجاو  هلءاسم 13 -  تسین .  زئاج  یچیپرس  ددرگ و  رضاح  تسا 

 . تسا نیعتم  وا  رب  يوعد  حرط  لوبق  تسا  دوجوم  هیقف  رفن  کی  اهنت 

عافد رد  راتفگ 

 : عافد لوا  مسق  رد  راتفگ  دوخ .  تاقلعتم  ریاسو  ناج  زا  عاـفد  مود :  نآ .  هزوح  مالـسا و  هضیب  زا  عاـفد  یکی :  تسا :  مسق  ود  رب  عاـفد 
مالـسا و هضیب  هک  دور  نآ  فوخ  هک  يروط  هب  دریگ  رارق  نمـشد  هطلـس  تحت  نآ  ياهزرم  دودح و  ای  نیملـسم و  دالبرگا  هلءاسم 1 - 

عافد مالسا  تمظعو  نایک  زا  ناج  لام و  لذب  لیبق  زا  دشاب  نکمم  هک  يا  هلیسو  ره  هب  تسا  بجاو  همه  رب  دورب  نیب  زا  یمالـسا  عمتجم 
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وا ماع  بئانای  صاخ و  بئان  نذا  ای  وا و  هزاجا  مالسلا و  هیلع  موصعم  ماما  روضح  هب  طورشم  مالـسا  زا  عافد  بوجو  هلءاسم 2 -  دنیامن . 
دیآ شیپ  یعضو  رگا  هلءاسم 3 -  دیامن .  عافد  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  هدـش  هک  هلیـسو  ره  هب  تسا  بجاو  فلکم  ره  رب  سپ  تسین ، 
ریسا ارناشیا  دنریگب و  ار  نانآ  رهش  رافک  هجیتن  رد  دبای و  هعسوت  هتشگ و  دایز  نیملسم  دالب  رب  رافک  هبلغ  ءالیتسا و  هک  دور  نآ  سرت  هک 

نیملسم دالب  رب  يداصتقا  یـسایس و  رظن  زا  رافک  هک  دیآ  شیپ  سرت  نیا  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  بجاو  نکمم  هلیسو  ره  هب  عافد  دنیامن 
فیعض راوخ و  نیملسم  مالسا و  هتشگ  رافک  يداصتقا  ای  یسایس و  ریسا  نیملسم  هک  دوش  نآ  هبرجنم  طلست  ءالیتسا و  نیاو  دنبای  ءالیتسا 
يالاک ندـیرخن  لیبق  زا  یفنم  تمواقم  اب  عافد  نینچمه  دـشاب و  رافک  لـئاسو  هب  هیبش  هک  یلئاـسو  هب  عاـفد  تسا ،  بجاو  عاـفد  دـندرگ 

نآ سرت  نآ  ریغ  یناـگرزاب و  طـباور  رد  رگا  هلءاسم 5 -  قلطم .  روط  هب  نانآ  اب  طاـبترا  هلماـعم و  كرتو  نآ  لامعتـسا  كرت  نمـشد و 
روشک ای  نانآ و  دوخ  رامعتـسا  هب  ءالیتسا  نیاو  دـنبای  ءالتیـسا  نیملـسم  دالب  مالـسا و  رب  رگید  تاهج  ای  یـسایس  رظن  زا  بناـجا  هک  دور 

دننک بانتجا  اهدتسو  داد  طباور و  نیا  زا  تسا  بجاو  ناناملسم  همه  رب  دشاب ،  يونعم  رامعتـسا  لکـش  هب  دنچره  ددرگ  یهتنم  یمالـسا 
ای نانآ و  روشک  رب  بناجا  ءالیتسا  بجوم  هناگیب  ياـهتلود  یمالـسا و  ياـهتلود  نیب  یـسایس  طـباور  رگا  هلءاـسم 6 -  تسا .  مارح  اریز 

ياهروشک نارادـمامز  رب  یتابـسانم  طباور و  نینچ  ندرک  رارقرب  ددرگ  نانآ  یـسایس  تراسا  ثعاـب  اـیو  دوش  ناـنآ  لاوما  اـی  سوفنرب و 
تـسا بجاو  ناناملـسم  رب  تسا و  طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  دـنزاس  دـقعنم  طـباور  هنوگنیا  هیاـس  رد  يدادرارق ،  ره  تسا و  مارح  یمالـسا 

زا یکی  رب  رگا  هلءاـسم 7 -  دـشاب .  یفنم  ياـهتمواقم  اـب  هک  دـنچره  دـنیامن  هطبار  كرت  هب  مزلم  رخآ  رد  داـشرا و  ار  دوخ  نارادـمامز 
نآ زا  هنکمم  هلیـسو  ره  اب  هک  تسا  بجاو  یمالـسا  ياـهتلود  همهرب  دـنربب ،  موجه  نآ  رب  بناـجا  هک  دور  نآ  سرت  یمالـسا  ياـهتلود 

مالـسا و حـلاصم  فلاـخم  يدادرارق  یمالـسا  لود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  بجاو  ياـهتلم  رب  هکناـنچمه  دـنیامن ،  عاـفد  روشک 
اب الثم  دننک  تیدج  يداصتقا  یـسایس و  ياههار  زا  دادرارق  نآ  نتـسسگ  رد  تسا  بجاو  اهتلود  ریاس  رب  دـنک  ءاضما  بناجا  اب  نیملـسم 

نکمم رادـقم  هب  دـنزروب و  مامتها  هراب  نیا  رد  تسا  بجاو  زین  ناناملـسم  ریاـس  رب  دـنیامن و  یناـگرزاب  یـسایس و  هطبار  عطق  تلود  نآ 
لود ياس  ؤر  زا  یـضعب  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  مالـسا  رظن  زا  اهدادرارق  هنوگنیا  دـنیامن و  یفنم  تمواـقم 
دور نآ  فوخ  دنوش و  یمالسا  تکلمم  رد  بناجا  يداصتقا  ای  یسایس و  ذوفن  ثعاب  اهنآ  سلجم  ود  ناگدنیامن  زا  یضعب  ای  یمالـسا و 

نآ زا  دوخ  هب  دوخ  دشاب  هک  یماقم  ره  رد  تسا و  نئاخ  وا  دیآ ،  دراو  يا  همطل  مالسا  هضیب  روشک و  لالقتـسا  رب  هدنیآ  رد  دنچ  ره  هک 
هدوب لطاب  لوا  زا  شیدصت  هن  رگا  دشاب و  هدش  يدـصتم  ار  ماقم  نآ  قح  هب  لوا  زا  هک  تسا  یـضرف  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  یم  رانکرب  ماقم 
هلماعم ترـشاعم و  وا  اب  الثم  دـنیامن  یفنم  تمواقم  وا  هیلع  هک  هار  نیا  زا  دـنچره  دـننک ،  تازاـجمار  وا  تسا  بجاو  یمالـسا  تما  رب  و 

یعامتجا قوقح  زا  شنتخاس  مورحم  یـسایس و  نوئـش  زا  شندرک  نوریب  رد  دنیامن و  ضارعا  وا  زا  دـشاب  نکمم  هک  وحن  ره  هب  دـننکن و 
هناگیب راجت  ای  هناگیب و  ياهتلود  زا  یـضعب  اب  نیملـسم  راجت  ای  یمالـسا و  تلود  طباور  ندرک  رارقرب  رگا  هلءاسم 10 -  دنزروب .  مامتها 
كرتار هطبار  نآ  تسا  بجاو  دروآ  دراو  نانآ  داصتقا  نیملـسم و  رازاب  هب  يا  همطل  هطبار  نیا  تسا  نکمم  هک  دـنک  داـجیا  ار  سرت  نیا 

هک يوحن  هب  ار  ناگناگیب  تراجت  الاک و  یـسرت  نینچ  دوجو  اـب  هک  تسا  بهذـم  ياـس  ؤر  رب  و  تسا ،  مارح  یتراـجت  ناـنچ  و  دـننک ، 
رب هکنانچمه  دـننک ،  تعباتمار  دوخ  بهذـم  ءاـس  ؤر  هک  تسا  بجاو  یمالـسا  تما  رب  و  دـنیامن ،  میرحت  دـشاب  هتـشاد  ءاـضتقا  تیعقوم 

 . دنیامن ششوک  هدربمان  هطبار  عطق  رد  تسا  بجاو  نیملسم  مومع 

عافد مود  مسق  رد  راتفگ 

يوحن ره  هب  دوخ  لام  سومان و  ناج و  زار  نانآ  لاثما  دزد و  مجاهم و  براحم و  دراد  قح  ناسنا  همکنیا  رد  تسین  یلاکشا  هلءاسم 1 - 
هب قحان  هب  ار  وا  دـهاوخب  دروایب و  موجه  وا  رب  رگید  ياج  رد  اـی  وا و  هناـخ  رد  يدزد  ریغ  اـیو  يدزد  رگا  هلءاسم 2 -  دنارب .  دـناوتب  هک 

دوخ تسین  زئاج  دوش و  مجاهم  ندش  هتشک  هبرجنم  دنچره  دنک  عفد  دوخ  زا  ار  وا  نکمم  هلیسو  ره  هب  هک  وا  رب  تسا  بجاو  دناسرب  لتق 
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ریاس ای  ردارب  ای  ردـپ و  ای  رتخد  ای  رـسپ و  هب  نالثم  وا  ناسک  هب  هدربمان  مجاـهم  رگا  هلءاسم 3 -  دـهدب .  وا  ملظ  هب  نت  هدومن  وا  میلـست  ار 
دنچره دنک  عافد  وا  زا  تسا  بجاو  هکلبو  زئاج  دناسرب  لتق  هب  ملظ  هب  ار  وا  دهاوخب  دربب و  موجه  وا  زینکایو  مداخ  هب  یتح  وا  هب  نیقلعتم 

هب دهاوخب  دربب و  موجه  شرسمه  ریغ  هچو  دشاب  شرـسمه  هچ  يو  میرح  هب  مجاهم  نآ  رگا  هلءاسم 4 -  دماجنایب .  مجاهم  نتشک  هب  هک 
مکح ارهاظ  هکلب  ددرگ ،  مجاهم  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  دـنچره  تسا  بجاو  دـشاب  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  عافد  دـنک  زواجت  وا  سوماـن 
دنرب موجه  وا  لایع  لام  ایوا  لام  رب  رگا  هلءاسم 5 -  دشاب .  سومان  هب  زواجت  زا  رتمک  هب  میرح  ضرع  هب  موجه  هک  یئاج  رد  تسا  نیمه 

همهرد طایتحاربانب  هلءاسم 6 -  دماجنایب .  مجاهم  ندش  هتشک  هب  دنچره  دنک  عافد  ار  مجاهم  نکمم  هلیـسو  ره  هب  هک  تسا  زئاج  وا  يارب 
هفرس لیبق  زا  راطخا  هیبنت و  اب  نمشد  رگا  الثم  دنک ،  زاغآ  قیرط  زاغآ  قیرط  نیرتناسآ  زا  رتناسآ  زا  عافد  رد  تسا  بجاو  دش  هتفگ  هچنآ 

دنک و عفد  ار  وا  دیدهت  دنلب و  هحیـص  اب  دوش  یمن  عفد  قیرط  نیا  هب  رگا  و  دنکب ،  ار  راک  نیمه  درادـیمرب  دوخ  راک  زا  تسد  الثم  ندرک 
ایو دـنک  ءافتکا  نامه  هب  بوچ  اب  رگم  دوشن  عفد  رگا  و  دـیامن ،  افتکا  نآ  هب  دـیاب  تسد  اب  رگم  دوشن  عفد  رگا  و  دـیامن ،  افتکا  نیمه  هب 

هدنشک تلآ  ره  هب  تسا  زئاج  نتشک  اب  رگم  دشن  نکمم  رگا  و  دزاس ،  یم  شحورجم  هدومن  ءافتکا  نآ  هب  ریشمش  اب  رگم  دوش  یمن  عفد 
دنادب رگا  اما  و  تسا ،  مجاهم  هبلغ  زا  نتـشادن  سرت  تصرف و  دوجو  ناکما و  تروص  رد  بیترت  تاعارم  هتبلا  دـناسرب ،  لتق  هب  ار  وا  يا 
بیترت بوجو  زین  نآ  زا  سرتاب  هکلب  تسین ،  مزال  نآ  تیاعر  دوش  یم  بلاغ  وا  رب  دزد  دور و  یم  تسد  زا  تقو  بیترت  تاعارم  اـب  هک 

دح زا  زواجت  نودب  رگا  هلءاسم 7 -  دیوجب .  لسوت  تسا  عطق  روط  هب  نمـشد  عفد  بجوم  هک  يزیچ  ره  هب  تسا  زئاج  دور و  یم  نیب  زا 
زا رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  نماض  وا  تسا و  رده  هدراو  تراسخ  دناسرب  لتق  هب  ار  وا  ای  دیآدراو و  مجاهم  رب  یندبای  یلام  یصقن  مزال ، 

تراسخ وا  نکل  دوب  رتمک  تراسخ  اب  نمـشد  عفد  ناکما  عقاو  رد  مه  شدوخ و  رظن  هب  مه  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنک  يدـعت  تیاـفک  رادـقم 
ای یلتق و  ای  یتحارج  وا  روتسد  هب  ای  شدوخ و  ترشابم  هب  مجاهم  هیحان  زا  رگا  هلءاسم 9 - تسا .  نماض  طایتحاربانب  دورآ  دراو  يرتشیب 

میرح ای  ار و  وا  ات  دربب  هلمح  وا  رب  مجاهم  وا  رب  مجاـهم  رگا  هلءاسم 10 -  تسا .  نماض  دیآ  دیراو  یـسک  هب  نآ  لاثما  یلام و  یتراسخ 
زا رتمک  یتراسخ  هکنیا  هب  دسر  هچات  دوش  یم  هتشک  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  نیقی  هک  دنچره  تسا  بجاو  عافد  دناسرب  لتق  هب  ار  وا  سومان 

مجاهم موجه  رگا  اما  و  دهدب ،  لامتحا  ای  هنظم و  هکلب  دشاب  هتـشادن  ندش  هتـشک  هب  نیقی  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دوش و  یم  دراو  وا  رب  لتق 
بجاو عافد  دوش  یم  هتشک  دنک  عافد  رگا  دشاب  هتشاد  نیقی  دشاب و  وا  لام  ندرب  يارب  هکلب  دشابن  يو  سومان  هب  زواجت  ای  نتشک و  يارب 

زا ریغ  يرگید  قیرط  زا  مجاهم  گنچ  زا  رارف  هچنانچ  هلءاسم 11 -  تسا .  ندش  میلست  رد  طایتحا  مه  لامتحا  تروص  رد  هکلب  تسین ، 
ندـیگنج ریغ  یهار  زا  دـناوتب  وا  دربب و  موجه  وا  سومان  هب  مجاـهم  رگا  سپ  دـنکن ،  گـنج  هک  تسنآ  طاـیتحا  دـشاب  نکمم  ندـیگنج 

هلمح وا  رب  شـسومان  هب  زواجت  ای  وا و  نتـشک  يارب  مجاهم  رگا  هلءاسم 12 -  دـنک .  نینچ  هک  تسنآ  طایتحا  دزاس  اهر  ار  دوخ  سوماـن 
دوخ تسین  زئاج  و  درادن ،  نمشد  عفد  رد  يدوس  ندیگنج  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  نیقی  هک  دنچره  دزیخرب ،  وا  اب  گنجب  تسا  بجاو  درب 

هب زواجت  روظنم  هب  موجه  رگا  اما  و  دهدب ،  ارنآ  لامتحا  ای  هنظم و  اهنت  دشابن و  ینیقی  نینچنیا  هک  یئاج  هب  دـسر  هچ  ات  دـنکوا  میلـست  ار 
وا دصق  مجاهم  هکنیا  زا  عالطا  ققحت و  زا  دعب  هلءاسم 13 -  تسا .  لاتق  كرت  طایتحا  هکلب  تسین  بجاو  لاتق  هار  زا  عافد  دـشاب  وا  لام 

سرت بجوم  لامتحا  ایو  هنظم  فرص  اب  اما  و  تسا ،  زئاج  لاکـشا  نودب  عافد  دشاب  هدوب  روآ  نانیمطا  نئارق  قیرط  زا  هک  دنچره  دراد  ار 
روظنم دنادب  هک  دشاب  هتشاد  تهج  نیدب  تینما  هکنیا  هچ  تسین ،  زیاج  عافد  وا  ررض  زا  تینما  ضرف  اب  ارهاظ  هنای ؟  تسا  زئاج  عافد  ایآ 

ار وا  يوحن  هب  هک  دنیب  یم  ارنآ  ناکما  دوخ  رد  دشاب  ندرک  هلمح  اعقاو  شروظنم  رگا  هک  تهج  نیا  زا  ای  و  تسا ،  یئامن  تردق  مجاهم 
ای ناج و  دصق  مجاهم  هک  دروآ  تسدب  رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  لاکشا  عافد  زاوج  رد  دشاب  هتشادن  تینما  رگا  اما  و  دنک ،  عفد  دوخ  زا 

هدرک و هابتـشا  هک  دـش  مولعم  دـعب  دروآ ،  دراو  وا  رب  یتیانج  ای  دـناسر و  مجاهم  هب  يررـض  عافد  ماقم  رد  دراد و  ار  وا  لام  ای  سوماـن و 
دصق براحم  ای  دزد و  رگا  هلءاسم 15 -  تسا .  هدرکن  هانگ  هک  دنچره  تسه  وا  رب  تیانج  ررض و  نماض  هتـشادن  يدصق  نینچ  مجاهم 

دنک هلمح  وا  هب  رگید  یـضرغ  هب  هکلب  عافد  رطاخب  هن  يو  و  هدمآ )  يراک  يارب  الثم   ) درادـن هلمح  دـصق  وا  هک  دـنک  لایخ  وا  دـنک و  وا 
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ریظن ای  دزد  رفن  ود  رگا  هلءاسم 16 -  تسا .  راک  اطخ  هدرک  يرجت  هک  نیا  زا  نکل  دناسرب ،  لتق  هب  ار  وا  هک  دنچره  تسین  نماض  ارهاظ 
هدرک زاغآ  هکنآ  دشاب  هدرب  هلمح  وا  رب  عافد  ناونع  هب  يرگید  دشاب و  هدش  زاغآ  یکی  هیحان  زا  هلمح  رگا  دننک ،  هلمح  رگیدـکی  هب  دزد 

رو هلمح  رگیدـکی  هب  مه  اب  رگا  اما  درک و  یم  زاغآ  نیا  درک  یمن  زاغآ  یلو  رگا  هک  دـنچره  تسین  نماض  هدـننک  عاـفد  تسا و  نماـض 
هلمح وا  رب  هدش  يرج  يرگید  درادرب و  هلمحزا  تسد  یکی  نیب  رد  رگا  و  تسا ،  نماض  ار  يرگید  رب  هدراو  تیانج  یکیره  دنشاب  هدش 
دشاب هتشاد  نیقی  وا  یلو  دربب  موجهوا  رب  دزد  ریظن  یسک  ای  دزد و  رگا  هلءاسم 17 -  تسا .  نماض  وا  اهنت  دروآ  دراو  وا  رب  یتیانجو  دنک 

زئاج درادرب و  وا  زا  تسد  دـیاب  دوش ،  یم  وا  دـصقم  ءارجا  عنام  راوید  اـی  بآ و  رهن  ریظن  یلئاـح  نوچ  درب  یمن  شیپ  زا  يراـک  هکنیا  هب 
 - هلءاسم 18 دشاب .  وا  فعض  وا  عنام  رگا  نینچمه  تسا و  نماض  دروآ  رگا  دراد و  وا  رب  نآ  ریغ  ای  لتقای و  مخز و  نوچ  يررض  تسین 
دوش وا  ضرعتم  تسین  زئاج  رگید  دنکب  مه  راهظا  ار  دوخ  ینامیشپ  دوش و  نامیـشپ  هدیـسرن  وا  هب  زونه  یلو  دربب  هلمح  وا  رب  مجاهم  رگا 

دهدب تلهم  وا  هبای  دنکن و  زاغآ  ار  عافد  رگا  دسرتب  دشاب و  بیرف  هعدخ و  وا  تمادن  راهظا  هک  دـسرتب  رگا  هلب  تسا ،  نماض  دـش  رگاو 
ياهتراسخ نماض  هدوب  قداص  شنتشادن  يوعد  رد  وا  هک  دش  مولعم  ادعب  رگا  یلو  دشاب ،  زئاج  عافد  تسین  دیعب  دورب  شتسد  زا  تصرف 

و دیایب ،  ناسنا  فرط  هب  مجاهم  هک  تسا  زئاج  یتقو  میدرک  نایب  البق  هک  یبیترت  تیاعر  اب  مه  نآ  عافد  هلءاسم 19 -  تسا .  وا  رب  هدراو 
دراو يررـض  رگا  درادرب و  وا  زا  تسد  تسا  بجاو  دزاـس و  دراو  يررـضوا  هب  تسین  زئاـج  دـشاب  ضارعا  نتـشگرب و  لاـح  رد  رگا  اـما 
ادـعب رگا  تسا و  زئاج  وا  عفد  تسا  ورین  هیهت  روظنم  هب  وا  نتـشگرب  هکنیا  هب  دراد  نانیمطا  ای  ملع  رگا  هلءاسم 20 -  تسا .  نماض  دروآ 

یئالقع لاـمتحا  اـی  هنظم و  رگا  هلءاسم 21 -  تسا .  نماـض  دروآ  دراو  وا  رب  هک  یئاهررـض  هدوب  اـطخ  شناـنیمطا  ملع و  هک  دـش  مولعم 
لاح نیع  رد  و  دسرتب ،  دوخ  سومان  ضرع و  ایو  ناج  رب  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  رتشیب  ندش  زهجم  روظنم  هب  مجاهم  نتـشگرب  هک  دـهدب 

دـشاب نکمم  رگا  روبزم  بیترت  تیاعر  اب  ارهاظ  دنک ،  هبلغ  وا  رب  هدـش  زهجم  نمـشد  تسد و  زا  تصرف  هداد  شتلهم  رگا  هک  دـسرت  یم 
هتـشاد دوخ  لام  زا  سرت  رگا  اما  تسا و  نماض  ار  تسا  نامـض  بجوم  هچنآ  هدرک  اطخ  هک  دـش  مولعم  ادـعب  رگا  یلو  تسا  زئاج  عاـفد 
یتبرض اب  ای  ددنبب و  دریگبار و  براحم  ای  دزد و  رگا  هلءاسم 22 -  لتقو .  تحارج  لثم  رد  اصوصخم  تسا  عافد  كرت  رد  طایتحا  دشاب 

دزاس و یمخز  ای  دشکب و  ای  دنزب و  يررض  وا  رب  تسین  زئاج  رگیددزاس  یلمعار  دوخ  دوصقم  دناوتن  هک  يروط  هب  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا 
لـسوت دشاب  هتـشادن  عافد  تردق  مه  یئاهنت  هب  دسرتب و  دوخ  سومان  ناج و  رب  هک  یئاج  رد  هلءاسم 23 -  تسا .  نماض  دـنک  نینچ  رگا 

 . تسا زئاج  نآ  هب  لسوت  زین  لام  زا  سرت  رد  و  دـشاب ،  رفاک  یتحای  ملاـظ و  و  زئاـج ،  يرگید  نآ  هک  دـنچ  ره  تسا ،  بجاو  يرگید  هب 
یم زواجت  عافد  رد  مزال  رادقم  زا  دنک  عافد  سومان و  ناج و  زا  ات  هدـش  لسوتم  يو  هب  هک  يرئاجای  ملاظ و  نآ  دـنادب  رگا  هلءاسم 24 - 

شزواجت زا  ار  وا  تسا  بجاو  تسا  مهارف  رکنم  زا  یهن  طئارـش  رگا  هک  تسه  يزیچ  تسا  بجاو  هکلب  رئاج و  وا  هب  لسوت  مه  زاب  دنک 
رئاجب لسوت  نودـب  هلمح  دروم  یـصخش  رگا  هلب  تسا  نماض  وا  دوخ  دومن  زواجت  زاجم  دـح  زاو  درکن  یهجوت  رئاج  رگا  و  دـننک ،  یهن 

دنک عطق  ار  وا  ندب  زا  يوضع  دنزب و  تسا  ندـش  کیدزن  لاح  رد  الثم  هک  ار  يدزد  رگا  هلءاسم 25 -  تسین .  زیاج  شیارب  هتسناوت  یم 
دـنک و تیارـس  رگید  ياج  هب  وضع  نآ  مخز  رگا  تسین و  تیانج  نآ  رد  ینامـض  هدـش  یمن  وضع  نآ  عطق  نودـب  عافد  هک  یتروص  رد 

دنک رارف  هدومن  تشپ  دوخ  ناج  تاجن  روظنم  هب  وا  تبرـض  زا  دـعب  دزد  رگا  اماو  تسین  نماض  زین  ددرگ  یهتنم  وا  ندـش  هتـشک  هب  یتح 
دومن عطق  وا  زا  يوضع  ای  دروآ و  دراو  وا  رب  رگید  یتحارح  دز و  رگ  او  دـنزب  ار  وا  تسین  زئاـج  رگید  درادرب و  وا  زا  تسد  تسا  بجاو 

ار وا  رگید  تسدو  دنک  عطق  عافد  ناونعب  دـمآ  یم  هک  یماگنهار  دزد  تسد  کی  رگا  هلءاسم 26 -  تسا .  نماض  دناسر  لتق  هبار  وا  ایو 
دزد يارب  شمود  تسد  هب  تسین  براض  زا  صاصق  قح  دـنک  ادـیپ  يدوبهب  تسد  ود  ره  ادـعبو  دـیامن  عطق  درک  یم  رارف  هک  یلاـح  رد 
ندب عضاوم  رگید  هب  نآ  مخز  هک  دنچره  درادـن  نامـض  لوا  تسد  هب  تبـسن  دـنک  ادـیپ  يدوبهبوا  مود  تسد  اهنت  رگا  دوش و  یم  تباث 

یم تباث  ناج  رد  صاصق  دشکبار  وا  دنک و  تیارـس  مود  تسد  دبای و  يدوبهب  دزد  لوا  تسد  رگا  و  دـشکب ،  ار  وا  هدرک  تیارـس  دزد 
عورشمان لمع  وا  اب  هک  دنیبب  ار  یسک  شماحرا  زا  ود  نآ  ریغ  ای  رتخد  ای  رسپ  نوچ  ناکیدزن  زا  یکی  ای  رسمه  دزن  رگا  هلءاسم 27 -  دوش 
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زاغآ قیرط  نیرتناسآ  رتناسآ و  زا  ار  عافد  تسا  نکمم  رگا  هدومن  عافد  دناوت  یم  دشاب  انز  زا  رتمک  هچ  ره  دهد  یم  ماجنا  تفع  یفانم  و 
دنیبب مه  هناگیب  يدرف  هب  تبـسن  ار  يزواجت  نینچ  رگا  هکلب  تسا  شزرا  یب  رده و  زواجتم  نوخو  دماجنایب  وا  نتـشکب  هک  دنچره  دـنک 

 . تسا رده  دیآ  دراو  مجاهم  هب  یتراسخ  ره  زین  اجنیا  رد  دنک و  عافد  دوخ  ناسک  زا  تسناوت  یم  هک  يروطنامه  دـنک ،  عافد  دـناوت  یم 
هب ار  ود  ره  دناوت  یم  هدوب  وا  مار  دوخ  شنز  هک  دمهفب  رگا  دنک ،  یم  انز  وا  اب  دراد  هک  دنیبب  ار  یـسک  شرـسمه  دزن  رگا  هلءاسم 28 - 

رسمه شرسمه  هن و  ای  دنشاب  رسمه ) اب  ینعی   ) نصحم ود  ره  هکنیا  نیب  قرف  نودب  یصاصق ،  هن  تسا و  وا  ندرگب  یهانگ  هن  دناسرب  لتق 
تسازئاج یسک  نتشک  ندرک و  یمخزو  ندز  هک  يدراوم  رد  هلءاسم 29 -  هن .  ای  دشاب  هدرک  لوخد  وا  هب  هک  یعاطقنا ،  ای  دشاب  یمئاد 

نیزاوم قبط  یـضاق  رهاظ  رظن  زا  اماو  درادـن  عقاو  نتم  رد  یتساوخزاـب  چـیه  رظن  نیا  زا  هک  تسا  یهلا  تساوخزاـب  رظن  زا  اـهنت  شزاوج 
يدهاش متشک و  مدید و  مرـسمه  رتسب  رد  ار  وا  هک  دنک  ءاعدا  همکحم  رد  دناسرب و  لتق  هب  ار  یـسک  رگا  نیاربانب  دنک ،  یم  مکح  ءاضق 

 - هلءاسم 30 هلئـسم .  نیارئاظن  هابـشا و  رد  نینچمهو  دنک  یم  صاصق  هب  موکحمار  وا  یـضاق  درواین  دوخ  ياعدم  رب  عرـش  تاررقم  قبط 
راک نیا  زا  تسد  رگاو  تسا ،  بجاو  هکلب  دننک  رجز  عنم و  ار  وا  دنناوت  یم  همه  دنک  اشامت  ار  مدرم  تاروع  نانز و  یئاج  زا  هک  یـسک 

هب هلاتق  تالآ  یتح  گنـسدنناوت و  یم  داد  همادا  زاب  رگا  و  دـنیامن ،  عفد  دوخ  سیماون  زا  ار  وا  نآ  لاـثماو  ندز  اـب  دـنناوت  یم  تشادـنرب 
لبق رگا  اماو  دوش ،  رجنم  شندش  هتـشک  هب  هکدنچره  تسا  شزرا  یب  رده و  داتفا  قافتا  وا  رب  یتیانج  رگا  نیاربانب  دـننک  باترپ  شیوس 

ار نارچ  مشچ  رگا  هلءاسم 31 -  دننماض .  طایتحاربانب  دیآ  دراو  وا  رب  یتیانج  دننک و  باترپ  شیوس  هب  يزیچ  راب  نیلوا  نامه  رد  یهن  زا 
رب فـقوتم  نآ  عـفد  یطرـش  هب  دـنک ،  يزادـناریت  وا  يوـس  هب  شندرک  حورجم  دـصق  هب  تـسا  زئاـج  تشادـنرب  تـسد  وا  یلو  درک  عـنم 
نز ماـحرازا  نارچ  مشچ  رگا  هلءاسم 32 -  تسا .  زئاج  وا  نتـشک  دوشن ،  ققحم  عافد  وا  نتـشک  زجب  رگا  نینچمه  و  دـشاب ،  يزادـناریت 
هب يزادناریت  تسین  نیب  رد  مه  يا  هبیر  توهش و  تسا و  زئاج  اجنآ  هب  شنرک  هاگن  هک  دنک  هاگن  نز  نآ  زا  یئاجب  رگا  دشاب  هناخبحاص 
هب هناـخبحاص  نز  ماــحرا  زا  یکی  رگا  هلءاـسم 33 -  تسا .  نماـض  دروآ  دراو  وا  رب  یتیاـنجو  دـنک  نینچ  رگاو  تسین ،  زئاـج  وا  يوـس 

تـسا هناگیب  يدرف  دننام  دنک  هاگن  توهـش  رظن  هب  وا  تروع  هب  الثم  تسین ،  زئاج  نآ  هب  ندرک  هاگن  هک  دزادنیب  رظن  نز  نآ  زا  یعـضوم 
 - هلءاسم 34 تسا .  رده  دوش  دراو  وا  رب  یتیانج  يزادـناریت  رثا  رد  رگا  تسا و  زئاج  هیبنت  ینابز و  عنم  زا  دـعب  شیوس  هب  يزادـناریت  هک 
دیآ دراو  وا  رب  تیانج  وا  عفد  روظنم  هب  رگا  سپ  دـنوش ،  وا  ضرعتم  تسین  زئاج  دـش  انیبان  تسا  نانز  تاروع  هب  فرـشم  هک  یـسک  رگا 

نآ هلـصاف  نانز  وا و  نیب  دـنیبن و  ار  يزیچرود  زا  دـشاب  نیب  کیدزن  وا  مشچ  نکلو  دـشابن  انیبان  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  نماض  یناج 
زئاج دزادـنیب  رظن  توهـش  هب  هناخبحاص  رـسپ  هب  یئاج  زا  ینارچ  مشچ  رگا  هلءاسم 35 -  دهدن .  زیمتای  دنیبن و  ار  نانآ  ای  هک  دـشاب  ردـق 

 . تسا ردـه  دـمآ  دراو  یتیاـنج  رگا  دزادـنا و  گنـس  شیوس  هب  دـناوت  یم  تشادـنرب  تسد  رگاو  دـیامن ،  عنم  هدومن و  عـفد  ار  وا  تسا 
وا يوس  هب  تسین  زئاج  دشاب ،  مارح  وا  هب  هاگن  هک  دشابن  یـسک  نآ  رد  هک  دزادـنیب  رظن  يا  هناخ  لخاد  هب  نارچ  مشچ  رگا  هلءاسم 36 - 

تخادنا و رظن  یـسک  سومان  هب  یئاج  زا  رظان  رگا  هلءاسم 37 -  تسا .  نماض  دش  دراو  وا  رب  یتیانج  تخادنا و  رگا  و  دزادـنیب ،  گنس 
دـصق نم  هک  درک  اعدا  ادعب  دـش  دراو  وا  رب  یتیانج  درک و  باترپ  گنـس  شیوس  هب  راچان  هب  تشادـنرب و  تسد  یلو  درک  عنم  ار  يو  وا 

 . تسین یناج  هدـهعب  يزیچ  رهاظ  رد  دوش و  یمن  هدینـش  شیاعدا  مدـیدن ،  ار  یـسک  يزیچ و  نم  هک  دـنک  اعدا  ای  متـشادن و  ندرک  رظن 
مکح دزادنیب  رظن  حلسم  مشچ  اب  نکلو  دنیبب  ار  مدرم  سومان  زا  يزیچ  دناوت  یمن  هک  تسا  يرود  رایسب  لحم  رد  رظان  رگا  هلءاسم 38 - 

 . دوب دهاوخ  ردـه  وا  رب  هدراو  تیانج  تسا و  زئاج  تشذـگ  هک  یئاههار  زا  وا  عفد  هک  تسا  هتخادـنا  رظن  کیدزن  زا  هک  دراد  ار  یـسک 
دراد ار  هنیآ  نودب  رظن  مکح  ارهاظ  دزادنیب  رظن  مدرم  تاروع  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  دراذگب  راک  يروط  ار  يا  هنیآ  رظان  رگا  هلءاسم 39 - 

كرت طایتحا  نیا  و  دنهد ،  تاجن  وا  رش  زا  ار  دوخ  يرگید  وحن  هب  هکلب  دنزادنین  گنـس  وا  يوس  هب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل 
ياشامت ضرعم  زا  ار  دوخ  ندب  ندناشوپ  هلیـسو  هب  دنناوتب  نانز  هک  دنچره  تسا  زئاج  تشذـگ  هچنآ  هب  عفد  ارهاظ  هلءاسم 40 -  دوشن . 

ای وا و  يارب  هک  ار  یشومچ  ناویح  دناوت  یم  ناسنا  هلءاسم 41 -  دنیبن .  ار  نانآ  رظان  رگید  هک  دنور  یلحم  لخادب  ای  هتـشاد و  رود  رظان 
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شعفد هک  یتروص  رد  دوش  فلتای  دـیآ و  دراو  نآ  رب  یبیع  نآ  عفد  رثا  رد  رگا  نیاربانب  دـنک ،  عفد  هدرک  داجیا  رطخ  وا  لام  ای  وا و  ریغ 
 . تسا نماض  دز  ررض  رگا  ودشابن  زئاج  نآ  هب  ندز  ررض  ارهاظ  دنک  رارف  دشاب  نکمم  رگا  تسین و  نماض  هدوبن  نکمم  قیرط  نآ  نودب 

اهتشون یپ 

ره رد  دراد ، هنادکی  یفالغ  ره  رد  هک  نآ  فالخرب  نکل  مدنگ  لکـش  هب  تسیا  هناد  هتفگ  نیرحبلا  عمجم  بحاص  هکیروطب  سلع  و  - 1
تسا 2- لوـمعم  نمی  نمی  ياعنـص  رد  نآ  فرـصم  تسا و  رت  تخـس  مدـنگ  زا  شا  هناد  دراد و  رارق  هناد  هس  یهاـگ  هناد و  ود  یفـالغ 
-3 نآ )  ریغ  هچ  دشاب و  مالـسالا  ۀجح  هچ  دروایب  یجح  کی  هک  دشاب  نیا  رذن  زا  شروظنم  هک  تسا  نیا  دصق  ندوب  یمومع  زا  روظنم 
زا یعون  هک  نالوک  هب  هیبش  تسا  یهایگ  دنیوگ  ار  یتشد  هبرک  هکم و  هاک  یـسراف  هب  رخذا  درادن ، لاکـشا  شندـیچ  تسا و  هایگ  یعون 

هیآ 110 6- نارمع ،  لآ  هروس  هیآ 104 5 - نارمع ،  لآ  - 4 تسا .  ذیذل  رایـسب  هیقایرت و  هوق  اب  هارمه  شنغور  نآ و  قرع  تسا ،  لسا 
ثیدح 13 8- باب 1  رکنم -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هعیشلا ،  لئاسو  ثیدح 5 7 - رکنم  زا  یهن  فورعم  هب  رما  بابهعیشلا 1 -  لئاسو 
بیذهت ج 6 ص یفاک ج 5 ص 55  5 ص 57 10 - یفاک ج ،  ثیدح 18 9 - باب 1  رکنم -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هعیـشلا -  لـئاسو 
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موس دلج 

رجاتملا بساکملا و  باتک 

هلئسم دنچ  ۀمدقم  هللا .  ءاش  نا  مینک  یم  رکذ  باتک  دنچ  یط  رد  ار  قلعتم  لئاسم  اهنآ و  همه  ام  هک  دراد  يرایسب  عاونا  تراجت  بسک و 
همه هک  يروط  هب  هلئـسم  تیموـمع  رد  هتبلا  تسا  زئاـج  تسا  سنج  نآ  نیع  هک  يزیچ  اـب  ندرک  یبساـک  هلءاـسم 1 -  ددرگ .  یم  داریا 
رارق هدش  يرادیرخ  سنج  ياهب  ار  نآ  دوشن و  شورف  دـیرخ و  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  نکل  تسا ،  لاکـشا  دوش  لماش  ار  سجن  عاونا 
یتح دریگن  تروص  اه  هضراـعم  عاونا  زا  کـی  چـیه  اـهنآ  يور  رب  هکلب  دریگن  رارق  هلاـعج  رد  یلمع  ضوع  هراـجا و  رد  ترجا  دـهدن و 

تسین ززیاج  ضوع  نودب  حلص  رد  یتح  شنداد  رارق  هحلاصملا  لام  نآ و  ندیشخب  هکلب  دوشن ،  عقاو  نآ  لاسما  علخ و  ضوع  ای  هیرهم 
رد هک  یناـسنا  دوک  لـثم  تسین  زیاـج  زین  دـشاب  هدافتـسا  دروم  لـالح و  تعفنم  ياراد  هک  یتروص  رد  یتـح  نآ  اـب  ندرک  یبساـک  هکلب 

نینچمه و  هدش ،  ءانشتسا  مینادب  شـسجن  رگا  هدشن  راخب  نآ  ثلث  ود  زونه  هدیـشوج و  هک  يروگنا  بآ  هلب  دوش ،  یم  هدافتـسا  تعارز 
ناتـسب و تعارز و  هک  یگـس  هلگ و  گس  هکلب  يراکـش  گس  زین  هدـش و  ءانـشتسا  يوقا  رب  انب  يرکف  دـترم  یتح  هدومرفاک  ماسقا  مامت 

اهنآ اب  اعرـش  دنچره  تسا  زیاج  شا  هلماعم  میتفگ  هک  هچنآ  نآ  ریغ  دشاب  هک  هچ  ره  سجن  نیع  هلءاسم 2 -  دنک .  یم  ینابهگن  ار  هناخ 
یصاصتخا قح  تسا  وا  يالیتسا  تحت  رد  سجن  نآ  دراد و  رایتخا  رد  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  لاح  نیع  رد  نکل  دوش  یمن  لاوما  هلماعم 

سجن نیع  هب  لدـبم  هکنآ  زا  لـبق  هکنیا  اـی  هدرک و  مهارف  ار  نآ  وا  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  اـی  صاـصتخا  قح  نیا  و  وا ،  هب  قـلعتم  تسه 
قح و  هدش ،  بارش  هتـشاد  يروگنا  ای  هدش و  رادرم  هتـشاد  یناویح  الثم  اهنیا  ریظن  رگید  ءاشنم  ای  هدوب و  لام  هدوب و  كاپ  لصا  رد  تسا 

دروم ضوع  نتفرگ  نودـب  هک  تسین  زیاـج  يدـحا  يارب  دوش و  يرگیدـب  لـقتنم  نآ  ریغ  اـی  ثرا  هار  زا  هک  تسه  نآ  لـباق  صاـصتخا 
هب یسک  رگا  هکلب  دشاب ،  عونمم  ياهیبساک  ءزج  هک  تسین  دیعب  هکلب  تسین  لاکشا  زا  یلاخ  نآ  نداد  رارق  ضوع  اما  دهد  رارق  هحلاصم 

دوخ فرـصت  هب  ار  نآ  يو  درک  دـی  عفر  شبحاص  هک  نآ  زا  دـعب  سپـس  دـنک و  دـی  عفر  سجن  نآ  زا  وا  هکنیا  ربارب  رد  دزادرپب  یلوپ  وا 
یلوپ هدرک  تزایح  ار  هسردـم  دجـسم و  ریظن  كرتشم  ياهناکم  زا  یناکم  ـالبق  هک  یـسک  هب  هکنیا  ریظن  دوش ،  یم  لاکـشا  یب  دروآرد 

هتیم ندب  زا  یئازجا  شورف  زا  وج  رد  یلاکشا  هلءاسم 3 -  دنیـشنب .  اج  نآ  رد  يو  وا  دی  عفر  زا  دعب  دنک  دی  عفر  ناکم  نآ  زا  وا  اتدـهدب 
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نآ ریش  هکلب  ناویح و  مشپ  وم و  دننام  دشاب  هتـشاد  یئالقع  لالح و  تعفنم  هک  یئزج  نآ  هتبلا  تسین  دنک  یمن  لولح  نآ  رد  تایح  هک 
یتح ای  دوخ و  هک  یتروص  رد  نآ  لاثما  یهام و  هتیم  ریظن  كاپ  هتیم  نتخورف  زاوج  رد  یلو  میـشاب ،  هتیم  ریـش  ندوب  كاپ  هب  لـئاق  رگا  ، 
دوک نتخورف  هک  تسین  نیا  رد  یلاکـشا  هلءاسم 4 -  تسا .  نآ  هلماعم  كرت  طایتحا  هک  تسا  لاکـشا  دشاب  هتـشاد  ياهدـئاف  نآ  نغور 

زا یضعب  رد  هک   ) رتش لوب  نتخورف  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  كاپ :  ياهلوب  هب  تبسن  اما  و  تسا ،  زئاج  دشاب  هتـشاد  یتعفنم  رگا  یناویح 
یئالقع لالح و  تعفنم  هک  یتروص  رد  تسین  دیعب  تسه  لاکـشا  نآ  رد  رتش  ریغ  لوب  اما  و  تسا ،  زئاج  تسا )  درد  هنیـس  ياود  دراوم 

و تسا ،  زیاـج  تسا  ندـش  كاـپ  لـباق  هک  یـسجن  زیچ  شورف  دـیرخ و  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 5 -  دشاب .  زئاج  دـشاب  هتـشاد 
دننام دریگ ،  رارق  هدافتـسا  دروم  دوش  یم  شتـساجن  لاح  نامهاب  رایتخا و  لاح  رد  یهتنم  تسین  ریهطت  لباق  هک  یـسجنتم  تسا  نینچمه 

درک نشور  نآ  اب  ار  زوس  نغور  غارچ  الثم  دیـشک  نآ  زا  ار  تفن  راک  دوش  یم  یلو  تسا )  مارح  شندروخ  و   ) هدش سجنتم  هک  ینغور 
اما و  تخاس ،  نوباص  سجنتم  نغور  اـب  اـی  تخاـس و  گـنر  سجنتم  لـگ  همیمـضب  نآ  اـب  اـی  هدرک و  برچ  نآ  اـب  ار  یتشک  هراوید  اـی 

دیرخ و نآ  لاثما  هدش و  سجن  نیبجنکـس  ریظن  تسا  نآ  ندوب  كاپ  هب  فوقوم  نآ  زا  ندش  دنم  هرهب  تسین و  ریهطت  لباق  هک  یـسجنتم 
رد دـشاب  ( رام  ) یعفا تشوگ  نآ  تابیکرت  زا  یکی  هک  ینوجعم  رهزداپ  شورف  دـیرخ و  هلءاسم 6 -  تسین .  زئاج  شا  هضواـعم  شورف و 
هک دشاب  هدش  کلهتـسم  نوجعم  تابیکرت  نمـض  رد  یعفا  تشوگ  زین  دراد و  هدـنهج  نوخ  یعفا  نآ  هک  دـشاب  هدـشن  تباث  هک  یتروص 
نآ تابیکرت  زا  یکی  هک  ینوجعم  اما  و  تسا ،  زئاج  نآ  زا  ندرب  هدافتسا  لامعتسا و  تسا و  لاکشا  یب  تسا  نینچ  فراعتم  هکلب  ابلاغ و 

نوچ رایتخا ،  لاح  رد  شتساجن  فصو  اب  نآ  زا  ندرب  هرهب  هن  تسا و  نکمم  نآ  ریهطت  هن  اریز  تسینزیاج  ششورف  ودیرخ  تسا  بارش 
هبرگ شورف  دـیرخ و  هلءاسم 7 -  رارطـضا .  لاـح  رد  هن  تسا  راـیتخا  لاـح  رد  نآ  زا  يریگ  هرهب  زاوج  شورف  دـیرخ و  زاوج  رد  راـیعم 

رب طونم  شـشورف  دیرخ و  زاوج  ارهاظ  ناراوختـشوگ  ریاس  اما  تسا ،  لالح  دریگ  یم  رادـیرخ  هک  یئاهب  تسا و  زئاج  لاکـشا و  نودـب 
یئالقع لالح و  یتعفنم  رگا  زین  هدش )  خسم   ) خوسم هکلب  تارشح ،  تسا  نینچمه  دشاب و  هتشاد  یئالقع  لالح و  یتعفنم  هک  تسا  نیا 

تـسا یئالقع  لالح و  تعفنم  نتـشاد  نیمه  تاناویح  عاونا  همه  شورف  دیرخ و  زاوج  رد  رایعم  سپ  دراد ،  ار  مکح  نیمه  دـشاب  هتـشاد 
همه هکنیا  اب  تسا  زیاج  لسع  روبنز  مشیربا و  مرک  زین  دـکم و  یم  ار  ندـب  دـساف  نوخ  هک  ولاز  عاونا  همه  شورف  دـیرخ و  تهج  نیمهب 

ار لیف  هک  دنچره  شناوختسا  زا  مه  دوش و  یم  هدافتسا  يربراب  يارب  نآ  تشپ  زا  مه  هک  لیف  شورفو  دیرخ  نینچمه  دنتارشح و  زا  اهنیا 
رد رـصحنم  نآ  یئالقع  تعفنم  هک  يروط  هب  مارح  لـمع  يارب  دـشاب  تلآ  هک  يزیچ  ره  شورف  دـیرخ و  هلءاسم 8 -  مینادـب .  خوسم  زا 

دزن و لیبق  زا  رامق  تالآ  نآ و  لاثما  طـبرب و  راـمزم و  دوع و  لـیبق  زا  وهل  تـالآ  دـننام  تسا  مارح  دـشاب  مارح  تسا  مارح  لـمع  ناـمه 
زا نتـسکش و  هکلب  تسا  مارح  زین  نآ  نتخاس  ربارب  رد  نتفرگ  دزم  نتخاس و  نآ  شورف  دیرخ و  تمرح  رب  هوالع  هک  نآ  لثم  جـنرطش و 

شیلصا تروص  زا  هک  نآ  زا  دعب  سم  بوچ و  لیبق  زا  اهنآ  هیلوا  دراوم  شورف  دیرخ و  هلب  تسا ،  بجاو  ندرک  جراخ  شیلصا  تروص 
 ، تسا لاکشا  لحم  نآ  شورف  دیرخ و  زاوج  تروص  نیا  ریغ  رد  اما  تسا ،  زئاج  مه  لکش  رییغت  زا  لبق  هکلب  درادن ،  لاکشا  دش  جراخ 

رابتعا هجرد  زا  هک  یئاه  هکس  هلءاسم 9 -  تسا .  زیاج  يرادهگن  فرص  ای  شیارآ  روظنم  هب  يا  هرقن  یئالط و  ياهفرظ  شورف  ودیرخ  و 
رد ار  نآ  تسین  زئاـج  تسا و  مارح  اـه  نآ  اـب  هلماـعم  هدـش  هتخاـس  مدرم  نداد  بیرف  روـظنم  هب  هدـش و  بلقت  نآ  رد  اـی  هدـش و  طـقاس 
هب رت  کیدزن  هکلب  تسا ،  لهاج  نآ  ندوب  یبالق  هب  ای  يرابتعا  یب  هب  هضواعم  فرط  هکنیا  اـب  دـنهد  رارق  ضوعم  اـی  ضوع و  تـالماعم 

شزلف ینعی  نآ  هدام  رب  هلماعم  هک  نآ  رگم  دوشن  هلماعم  نآ  اب  زین  هلماعم  فرط  عـالطا  ملع و  اـب  هک  تسا  نآ  يوقا  میئوگن  رگا  طاـیتحا 
دیعب نوچ  دنکـش  یم  ار  نآ  هلماعم  فرط  هک  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  ای  دنکـشب و  ار  نآ  دـیاب  هک  دوش  طرـش  هلماعم  فرط  اب  دوش و  عقاو 

 - هلءاسم 10 دورب .  نیب  زا  يداسف  هدام  هلیـسو  نیدب  ات  دشاب  نتـسکش  هب  دـنچره  دـشاب  بجاو  یئاه  هکـس  نینچ  ندرب  نیب  زا  هک  تسین 
ای رامق  ای  وهل  تالآ  ای  تب  نتخاـس  يارب  بوچ  نتخورف  نینچمه  تسا و  مارح  بارـش  نتخاـس  روظنم  هب  اـمرخ  روگنا و  شورف  دـیرخ و 

دقع رد  منک و  تسرد  ار  رامق  تلآ  نالف  ای  مزاسب  بارـش  مهاوخ  یم  هک  دـیوگب  رادـیرخ  هک  تسا  نیا  هب  هلئـسم  ریوصت  و  نآ ،  لاـثما 
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بحاصب يرتشم  هک  وحن  نیا  هب  دنچره  دنـشاب  هدرک  قافتا  هراب  نیا  رد  ود  ره  هدنـشورف  رادیرخ و  ایو  دـشاب ،  هدـش  مزتلم  نیا  رب  هلماعم 
هکنیا يارب  نکسم  نداد  هراجا  تسا  مارح  نینچمه  و  دشورفب ،  مه  وا  منک  تسرد  بارـش  ات  شورفب  نمن  روگنا  نم  کی  دیوگب  روگنا 

زا یکیب  نآ  لاثما  بارش و  لمح  يارب  یتشک  نداد  هراجا  دوش و  هتخاس  تامرحم  زا  یضعب  نآ  رد  ای  دوش و  بارـش  هاگـشورف  ای  رابنا و 
هوالع يا  هراجا  شورف و  دیرخ و  نینچ  و  قوف ، )  روظنم  رب  نیفرط  قافتا  ای  دقع و  نتم  رد  نآ  مازتلا  هب  ای  ینعی   ) دش رکذ  هک  یهجو  ود 

یم نکـسم  بحاص  هک  يا  هراجا  ای  دنک و  یم  تفایرد  الثم  روگنا  هدنـشورف  هک  یئاهب  سپ  تسه  زین  دـساف  تسا  مارح  یلمع  هکنیا  رب 
هکلب دزاس ،  یم  تب  ای  بیلـص  نآ  اـب  رادـیرخ  دـناد  یم  هدنـشورف  هک  یـسک  هب  بوچ  نتخورف  رد  نینچمه  دوش و  یمن  وا  کـلم  دریگ 
دزاس یم  طبرب  رامق و  تلآ  ای  بارش و  نآ  اب  رادیرخ  دناد  یم  هدنشورف  هک  یـسک  هب  بوچ  امرخ و  روگنا و  نتخورف  رد  تسا  نینچمه 

نآ رد  ای  دهدیم و  ماجنا  ار  هدربمان  ياهراک  نآ  رد  رجءاتـسم  دناد  یم  نکـسم  بحاص  هک  یـسک  هب  نکـسم  نداد  هراجا  روط  نیمه  و  . 
رایسب دراد  هک  یصوصن  رظن  زا  هلئسم  و  دراد ،  ار  مکح  نامه  يوق  یهجو  ربانب  دنک  یم  يرگید  هلماعم  ای  دشورف و  یم  ار  همرحم  ءایـشا 

اب هک  ینامز  رد  نید  نانمشد  هب  یگنج  حالـس  نتخورف  هلءاسم 11 -  دنتلع .  نایب  ماقم  رد  هک  دـیآ  یمرب  اه  نآ  رهاظ  زا  تسا و  لکـشم 
نیا هک  تسه  نیب  رد  نآ  سرت  دنراد و  درس  گنج  حالطصاب  تنیابم و  نیملسم  اب  هک  یلاح  رد  یتح  هکلب  دنتـسه  گنج  رد  ناناملـسم 

دنگنج یم  رگیدکی  اب  دوخ  رافک  هک  ینامز  رد  ای  نیملسم  اب  نانآ  حلص  لاح  رد  اما  تسا و  مارح  دماجنایب  یلمع  یگنج  هب  درـس  گنج 
رظن نآ  صیخـشت  رد  هک  دوش  تیاـعر  زور  تایـضتقم  نیملـسم و  مالـسا و  حـلاصم  دـیاب  ناـنآ  هب  حالـس  نتخورف  عـقوم  ماـگنه  نیا  رد 
رفاک هک  مه  یناسک  دنک ،  لمع  دوخ  صیخشت  قبط  هدومن  دادبتسا  دوخ  رظن  هب  دناوت  یمن  وا  ریغ  یـسک  تسا و  ربتعم  نیملـسم  رادمامز 
لماش هکلب  ات  میهد  شرتسگ  ار  نآ  هکلب  دـنرافکب و  قحلم  دـنراد  گنج  رـس  هیماـما  هقح  قرف  اـب  یلو  دنیمالـسا  قرف  ریاـس  زا  دنتـسین و 

هلءاسم ددرگ .  زین  نآ  لاثما  بکرم و  رابراوخ و  ریظن  دوش  یم  قح  لها  هیلع  نمـشد  تیوقت  ثعاب  هک  يزیچ  ره  زا  هحلـسا  ریغ  نتخورف 
یگتـسجرب هک  تسا  يریوصت  نآ  صوصخم  تمرح  هکح  هتبلا  تسا  ناویح  ناـسنا و  زا  نارادـناج  ریوـصت  مارح  لـغاشم  زا  یکی   - 12

نآ زاوج  يوقا  دشاب  هدوب  لکش  فرص  رگا  اما  دنزاس و  یم  نآ  لاثما  بوچ و  تازلف و  اهگنس و  زا  هک  یئاه  همـسجم  ریظن  دشاب  هتـشاد 
نآ لاثما  اهلگ و  ناتخرد و  نوچ  نارادـناج  ریغ  ریوصت  اما  دـننک و  كرتزین  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دـنچره  تسا 
هچ يراـک و  هدـنک  هچ  دـشاب و  ملقاـب  هچ  تسین  ریوصت  ماـسقا  هنیاـم  یقرف  دـشاب و  همـسجم  هتـسجرب و  تروـصب  رگا  یتـح  تسا  زئاـج 

تسا زئاج  تسا  لوادتم  نامز  نیا  رد  هک  یـساکع  ياهاگتـسد  هلیـسو  هب  ریوصت  و  نآ ،  ریغ  هچ  يزودلگ و  هچ  تفاب  اب  هچ  يراکملق و 
هار و نآ  زا  ندرک  یبساک  تسا  مارح  يزاس  همـسجم  قیرطب  نارادـناج  ریوصت  هک  نانچمه  دـشابن و  ریوصت  يرادرب  سکع  ارهاـظ  هکلب 

راکب نآ و  يرادـهاگن  ریوصت و  شورف  دـیرخ و  اما  هدوب و  ریوصت  لمع  هرابرد  همه  اـهنیا  تسا ،  مارح  زین  نآ  لـباقم  رد  نتفرگ  ترجا 
هناخ رد  اهنآ  نتـشاذگ  اـه و  همـسجم  يرادـهگن  هلب  نآ  همـسجم  یتح  تسا  زئاـج  شا  همه  هک  تسا  نآ  يوقا  شندرک  اـشامت  نتـسب و 

تـسا ترابع  هکلب  تسین  یتوص  شوخ  اهنت  ءانغ  و  تسا ،  مارح  شندادرارق  بسک  ندینـش و  ءانغ و  لمع  هلءاسم 13 -  دراد .  تهارک 
تسا و برط  لفاحم  وهل و  سلاجم  صوصخم  هک  یبرط  دروآرد  برطب  ار  هدنونش  هک  صاخ  یتیفیکب  ندز  هچ  هچ  توص و  ندیشک  زا 

هیثرم اعد و  نآرق و  تئارق  هیظن  قح  مالک  رد  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  انغ  لامعتسا  رد  و  دوش ،  یم  هدناوخ  یهالم  وهل و  تالآ  اب  بسانتم 
ود شهانگ  دراد  ادخ  تعاطا  هبنج  هچ  نآ  رد  ءانغ  لمعتـسا  هکلب  رـشن  ای  دشاب  رعـش  ندناوخ  رد  هکنیا  نیب  و  قح ،  ریغ  یمالک  ای  دـشاب 

طایتحا نیا  یلو  دـشاب  نینچ  هک  تسین  دـیعب  دوش و  یم  ءانثتـسا  یـسورع  رد  ناوخ  هزاوآ  نانز  ءانغ  مکح  نیا  زا  یهاگ  هلب  تسا ،  ربارب 
قلطم هن  نآ  زا  دـعب  هچ  دـشاب و  فافز  زا  لبق  هچ  لاحدوش  یم  لیکـشت  فافز  يارب  هک  دوش  لامعتـسا  یـسلاجم  رداهنت  هک  دوشن  كرت 

هک یمارح  لمع  ره  رد  هکلب  ناملاظ  ملظب  ندرک  کـمک  هلءاسم 14 -  دوش .  بانتجا  نآ  زا  اقلطم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  سلاـجم ، 
دورب يراکمتس  يوسب  هک  یسک   : ) دندومرف هک  هدش  دراو  ص )   ) ادخ لوسر  زا  هکلب  تسا  مارح  لاکـشا  نودب  دنوش  یم  بکترم  نانآ 

هک هدیـسر  ص )   ) بانج نآ  زا  و  تسا )  هدش  جراخ  مالـسا  زا  دـشاب  هدرک  کمک  ار  وا  هکنیا  تین  هب  تسا  ملاظ  وا  دـناد  یم  هک  نیا  اب 
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هدیـشارت و یملق  نانآ  يارب  هک  یـسک  یتح  ناراکمتـس  ناروای  ناراکمتـس و  دنیاجک  دـنز  یم  ادـن  يدانم  يدرف  دوش  تمایق  زور  نوچ  )
هب ندرک  کمک  اما  )و  دنزادنا یم  منهج  رد  ار  همه  دـنوش و  یم  عمج  نهآ  زا  یتوبات  رد  نانآ  همه  دومرف :  هاگ  نآ  هتخادـنا  هقیل  یتاود 
رد شهان  هدـشن و  هدرمـش  نانآ  هب  نیبوسنم  یـشاوح و  ناوعا و  ءزج  هک  یتقو  ات  هک  تسا  نیا  رهاـظ  مارح  ياـهراک  ریغ  رد  ناراـکمتس 
 - هلءاسم 15 تسا .  زئاج  هدشن  نانآ  يورین  تکوش و  ندـش  رتدایز  ثعاب  نانآ  هب  شندرک  کمک  هدـشن و  تبث  نایرابرد  ناوید  رتفد و 

رگا نآ  نتفرگ  سرد  نداد و  سرد  ندناوخ و  نآ و  ندرک  خاسنتسا  تسا و  مدرم  تلالـض  هیام  هک  یئاهباتک  يرادهگن )   ) ندرک ظفح 
ندناوخ اب  دهاوخب  هکنیا  لثم  درادن  لاکشا  دشاب  حیحص  يروظنم  يارب  رگا  یلو  تسا ،  مارح  دشاب  هدوبن  یعرش  حیحـص و  ضرغ  يارب 

دنک ساسحا  ار  نآ  لاطبا  تردق  تیلها و  دوخ  رد  هک  یطرشب  دیامن ،  لاطبا  ار  نآ  دسیونب و  نآ  رب  يدر  هدومن و  ضقن  ار  شبلاطم  نآ 
دراد یبلاطم  هچ  دـمهفب  هکنیا  يارب  افرـص  یئاهباتک  نینچ  ندـناوخ  اما  و  ددرگ ،  هارمگ  نآ  ندـناوخ  اـب  شدوخ  هکنیا  زا  دـشاب  نمیا  و 

هک تسا  مزال  ماوع  رب  نیاربانب  تسین ،  دورب  نانآ  رد  یهارمگ  شزغل و  میب  هک  مدرم  يارب  نآ  يرادـهگن  تهج  يزوجم  تسین و  لالح 
نآ لح  عفد و  زا  هک  تسا  یتاهبـش  رب  لمتـشم  هک  یئاهباتک  اصوصخم  دراد و  نیملـسم  دـئاقع  فـالخرب  یبلاـطم  هک  اـهباتک  هنوگنیا  زا 

رحس هلءاسم 16 -  دربب .  نیب  زا  ار  نآ  تسا  بجاو  هکلب  تسین  زئاـج  نآ  تظفاـحم  نتـشادهگن و  ندـیرخ و  دـننک و  باـنتجا  دـنزجاع 
هب دنناوخ و  یم  ای  دسیون و  یم  هک  تسا  ینوسفا  رحـس  زا  روظنم  تسا و  مارح  نآ  اب  ندرک  بسک  نآ و  نتفرگ  دای  نداد و  دای  ندرک و 

شوهیب ای  درب و  یم  باوخب  ای  دنک و  یم  راضحا  ار  روحسم  هار  نیا  زا  دراذگ و  یم  رثا  وا  لقع  ای  وا  بلق  ای  روحـسم  ندب  رد  نآ  هلیـسو 
راضحا هتشرف و  مادختسا  دننک ،  یم  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياهراک  ای  دنزاس و  یم  یسک  زا  رفنتم  یـسک و  رادتـسود  ار  وا  ای  دنزاس و  یم 

زا تسا  ترابع  هک  هدبعش  هکلب  دراد  ار  رحـس  مکح  تسا و  رحـس  هب  قحلم  اهنیا  ریظن  شریخـست و  حاورا و  راضحا  نآ و  ریخـست  نج و 
ترابع هک  تناهک  نینچمه  و  تسا ،  نآ  زا  یعون  اـی  رحـس و  هب  قحلم  زین  دـنهدیم  ناـشن  عقاو  ار  عقاو  ریغ  تاـکرح  یتسدرت و  اـب  هکنیا 

نم هک  دـنک  اعدا  ای  دریگب و  نج  هفئاط  زا  ار  رابخا  نیا  دوخ  لایخب  ددرگ و  هاگآ  هدـنیآ  یبیغ  ثداوح  زا  دـیآرب  ماقم  رد  هکنیا  زا  تسا 
هک مناوخیم  یـسک  ره  هفاـیق  زا  اـی  و  دوش ،  یم  عقاو  یثداوح  هچ  هدـنیآ  رد  منک  یم  فشک  نآ  اـب  هک  مراد  یتامدـقم  بابـسا و  زومر و 

هطبار عطق  یـسک و  هب  ار  یکدوک  ندرک  قحلم  نوچ  تسا  يوعد  فرط  ود  زا  کیمادک  دـنزرف  هدـش  عازن  نآ  رـس  رب  هک  یکدوک  نالف 
هداد رارق  یئوشانز  رتسب  ار  باب  نیا  رد  رایعم  اهنت  عراش  هداد ،  رارق  رایعم  ار  نآ  عراش  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رگید  یـسک  زا  دنزرف 

یمزج یعطق  ربخ  میجنت  تسا و  رحـس  هب  قحلم  زین  میجنت  و  تسا ،  هناگیب  هنرگ  تسا و  دنزرف  دـشاب  رتسب  زا  رگا  كدوک  دومرف  تسا و 
ای یطحق و  اـی  دوـش ،  یم  نارگ  اـی  نازرا و  ساـنجا  لاـسما  دـنیوگ  یم  هکنیا  ریظن  دـهد  یم  خر  هدـنیآ  رد  هک  تـسا  یثداوـح  زا  نداد 
هب دنتـسم  ارنآ  نینچمه  هک  رـش  ریخ و  دـب و  بوخ و  ياهربخ  هنوگنیا  لاثما  دراب و  یم  كدـنا  ای  داـیز و  ناراـب  دـیآ ،  یم  شیپ  یناوارف 

تکرـش اـب  اـی  القتـسم و  تـالاصتا  تاـکرح و  نیا  دوـخ  هکنیا  هب  دـندقتعم  هتـشاد و  ناگراتـس  تـالاصتا  تارظن و  كـالفا و  تاـکرح 
لیلد دانتـسا  هب  یـسک  رگا  هلب  نوملاظلا )  لوقی  امع  لوقی  امع  هللا  یلاـعت  و   : ) دـنراذگ یم  ياـجب  ملاـع  نیا  رد  ار  راـثآ  نآ  یلاعتیادـخ 

هام عوقو  زا  نداد  ربخ  اما  و  درادـن ،  یلاکـشا  تسا  هداد  رارق  الامجا  یکلف  تاکرح  نـالف  رد  ار  ریثءاـت  نـالف  یلاعتیادـخ  دـیوگب  یعطق 
دروم موجن  زا  برقع  جرب  زا  رمق  الثم  ندـش  جراخ  ای  بکاوک و  ندیـسر  مهب  ای  هاـم و  لـاله  عولط  اـی  یگتفرگ و  دیـشروخ  یگتفرگ و 

خر یئاطخ  اـنایحا  رگا  تسین و  دـعاوق  نآ  رد  ياـطخ  هک  تسا  مکحم  یلوصا  دـعاوق و  زا  یـشان  اـه  یئوگـشیپ  نیا  اریز  تسین ،  ثحب 
رد هعدخ  شغ و  هلءاسم 17 -  تسا .  نینچ  مولع  ریاس  رد  هک  روطنامه  تسا  دعاوق  نآ  يریگراکب  هبساحم و  رد  ياطخ  زا  یشان  دهدب 
بآ هیپ  دب و  بوخ و  مدنگ  ندرک  طولخم  ریش و  رد  نتخیر  بآ  لثم  تسا  مارح  دوشن  رادربخ  نآ  زا  هلماعم  فرط  هک  يوحن  هب  هلماعم 
نکل تسا  مارح  دـنچره  لمع  نیا  و  دـنک ،  مالعا  يرتشم  هب  هکنیا  نودـب  اهنیا  لاثما  هدرک و  نغور  رد  یتابن  نغور  اـی  نغور  رد  ندرک 
دـشاب لکـش  نیا  هب  هلماعم  رد  شغ  رگا  دروآ ،  یم  خسف  قح  دش  هاگآ  هک  نآ  زا  دعب  هلماعم  فرط  يارب  اهنت  دـنک  یمن  لطاب  ار  هلماعم 

دنک يراک  نآ  لاثما  سم و  ای  هرقن  رد  الثم  دروآرد  يرگید  زیچ  لکـشب  دـهد و  ناشن  شتقیقح  فالخ  رب  يزیمآ  گنر  اب  ار  يزیچ  هک 
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تـسا ینیع  بجاو  ناـسنا  دروـخ  رب  هک  یلمع  رباربرد  ترجا  نتفرگ  هلءاسم 18 -  دوش .  یم  دـساف  هلماعم  لصا  دـیآرد  الط  لکـشب  هک 
نفد ندرک و  نفک  نداد و  لسغ  دـننام  تسا  مارح  زین  یئاـفک  بجاو  رباربرد  یـسک  زا  نتفرگ  ترجا  طاـیتحا  نیارباـنب  هکلب  تسا  مارح 
یم هک  مه  یترجا  یئاهنت و  هب  نفد  دننام  دشاب  یلـصوت  هکلب  دهاوخب  تبرق  دصق  هک  دشابن  يدـبعت  بجاو  رگا  هکلب  ناگ ،  هدرم  ندومن 
دزم هدنهد  هک  یتروص  نالفب  دـهد  ماجنا  تروص  دـنچ  هب  دـناوت  یم  ار  لمع  نیا  هک  دـشاب  نیا  يارب  هکلب  دـشابن  نفد  لصا  يارب  دریگ 

باختنا ربارب  رد  ترجا  اما  دریگب و  نفد  لـصا  ربارب  رد  هک  تسا  یترجا  مارح ،  ترجا  سپ  درادـن ،  لاکـشا  دـهد  ماـجنا  هدرک  باـختنا 
نیا رهاظ  دشاب  صاخ  ناکم  نآ  باختنا  يارب  دهد  یم  هک  يدزم  هتساوخ و  وا  هک  یصاخ  ربق  ای  هتـساوخ و  تیم  یلو  هک  یـصاخ  ناکم 

درادن لاکـشا  دـنربن  وا  دزن  ار  رامیب  دوش و  رـضاح  رامیب  نیلاب  رد  هکنیا  يارب  بیبط  نتفرگ  ترجا  هکنانچمه  درادـن ،  لاکـشا  هک  تسا 
تبرق دصق  هب  فوقوم  شندوب  حیحص  ینعی  دشاب  يدبعت  لمع  رگا  اما  و  تسا ،  زئاج  هجلاعم  لصا  ربارب  رد  وا  نتفرگ  ترجا  هک  دنچره 

نداد لسغ  رد  هک  یئاهراک  زا  یـضعب  ربارب  رد  هلب  تسین ،  زئاج  نآ  ربارب  رد  تفرگ  ترجا  هجو  چـیهب  تیم  هب  نداد  لـسغ  دـننام  دـشاب 
رب هک  یئاـهزیچ  زا  یکی  و  تشذـگ ،  تیم  لـسغ  باـب  رد  هکناـنچمه  درادـن  لاکـشا  نآ )  لاـثما  بآ و  ندرک  مرگریظن   ) تسین بجاو 
رد نتفرگ  ترجا  اما  تسین و  زئاـج  نآ  لـباقم  رد  نتفرگ  ترجا  تهج  نیمهب  تسا و  مارح  لـالح و  لـئاسم  میلعت  تسا ،  بجاو  یمدآ 
رد نتفرگ  ترجا  میتفگ  هک  یتابجاو  هب  دارم  و  درادـن ،  لاکـشا  لیبق  نآ  زا  یئاهزیچ  طخ و  میلعت  هب  دـسر  هچ  ات  نآرق  نداد  دای  لـباقم 

ترجا تسا و  يرگید  هدـهع  هب  نآ  ماـجنا  هک  یبـجاو  اـما  دـشاب و  بجاو  نآ  ماـجنا  ریجا  دوخ  هک  تسا  یلمع  تسا ،  مارح  نآ  لـباقم 
يارب نتفرگ  ریجا  نیاربانب  دـشاب  عورـشم  نآ  رد  تباین  هک  یتدابع  هتبلا  دـشاب  تدابع  لمع  نآ  هک  دـنچره  درادـن  لاکـشا  نآ  رب  نتفرگ 

لغش ار  ماعط  نتخورف  یشورف و  نفک  یفارص و  هلءاسم 19 -  درادن .  لاکـشا  دهد  ماجنا  ار  زامن  ای  هزور  ای  جح  نانآ  تباین  هب  ات  تاوما 
واـگ و نتـشک  نینچمه  و  دـشورفب ،  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  نآ  مدرم  نیرتدـب  هـک  یـشورف  هدرب  تـسا  نـینچمه  دراد و  تـهارک  رارق 

تهج رن  ناویح  نداد  هراجا  روطنیمه  تماجح و  یگدـنفاب و  هار  زا  ندرک  یبساـک  زین  نداد و  رارق  لغـش  ار  رتش  ندرک  رحن  دنفـسوگ و 
ناویح نداد  هلب  ندناهج ،  راب  ود  اب و  کی  هب  ای  دـهد و  هراجا  تدـم  هب  ار  نآ  هکنیا  هچ  دـلو  داز و  جاتن و  تهج  هدام  ناویح  رب  يراوس 

لیـصحت بسک و  راک و  هکنیا  رد  تسین  یکـش  هلءاسم 20 -  درادـن .  لاکـشا  فراعت  هیطع و  ناونع  هب  يزیچ  نتفرگ  هیدـه و  ناونعب  رن 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  همئا  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هیحان  زا  تسا و  بوبحم  یلاعت  يادـخ  دزن  تمحز  جـنر و  اب  شاـعم 

تراجت و صوصخ  هرابرد  يرایـسب  تسا و  لـالح  بسک  قلطم  هراـبرد  اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  هدـش  دراو  نآـب  مدرم  قیوشت  رد  یتاـملک 
یم هــک  سک  ره  رب  هلءاـسم 21 -  تسا .  هدـش  یهن  نارتـش  ندرک  داـیز  صوصخ  زا  هلب  تسا ،  واـگ  دنفـسوگ و  يرادـهگن  تعارز و 

زا حیحـص  ات  دریگب  ارف  ار  راک  نآ  هب  قلعتم  لئاسم  ماکحا و  هک  تسا  بجاو  دـنزب  بسکت  عاونا  ریاـس  تراـجت و  راـک  هب  تسد  دـهاوخ 
ار يا  هلماعم  نآ  مکح  دیلقت  هار  زا  دنچره  هک  تسا  نیا  يریگارف  نیا  زا  مزال  رادقم  و  ددرگن ،  ابر  راتفرگ  دهد و  صیخشت  ار  نآ  دساف 

تـسا یتروص  رد  نیا  هتبلا  دریگب ،  ارف  ار  نآ  هلماعم  ماجنا  زا  دعب  دنچره  هکلب  دنادب  هلماعم  ماجنا  لاح  رد  ار  دهد  ماجنا  دـهاوخ  یم  هک 
مکح هلماعم  ماجنا  زا  لبق  دیاب  دراد  ههبش  نآ  ندوب  مارح  ای  لالح  تهج  زا  رگا  اما  دشاب و  هتـشاد  کش  نآ  داسف  تحـص و  رد  طقف  هک 

هکنیاربانب هنای ،  تسا  يوبر  هلماعم  مسق  نیا  هکنیا  هب  دـنک  کش  هک  يدراوم  ریظن  دـنک  بانتجا  نآ  ماجنا  زا  ای  دـشاب و  هتفرگ  دای  ار  نآ 
تاـهورکم تابحتـسم و  تراـجت  بسک و  يارب  هلءاـسم 22 -  تسا .  نیمه  مه  طاـیتحا  ياـضتقم  هک  تسا .  مارح  يوبر  هلماـعم  لـصا 

لهـس یلبنت و  هن  دشاب  ور  هنایم  قزر  بلط  رد  دنک و  مادـقا  یهاگآ  ینءات و  اب  هک  تسا  نیا  شنیرت  مهم  بسک ،  تابحتـسم  اما  تسه ، 
اب هک  مه  یلایخ  و   ) دش نامیـشپ  شا  هلماعم  زا  هلماعم  فرط  يا  هلماعم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  یکی  دزروب  صرح  هن  دنک و  يراگنا 

نارگ هلماعم  نیب  نتـشاذگن  قرف  زین  و  دنک ،  خسف  دریگب و  هدیدان  ار  هلماعم  نآ  دومن  خسف  ياضاقت  و  تشادن )  دنک  خـسف  ار  هلماعم  نآ 
دشابن نینچ  دریگ و  یم  نز  هناچ  زا  هک  دریگب  ار  یتمیق  نامه  دنز  یمن  هناچ  هک  یسک  زا  الثم  دنک  هلماعم  تمـسق  کیب  همه  اب  هکنیا  هب 

هکدرادن یعنام  زین  درادن و  بیع  نآ  لاثما  نید و  تلیـضف و  رطاخب  نتـشاذگ  قوف  ارهاظ  هلب  دریگب و  رتشیب  یلوا  زا  رتمک و  یمود  زا  هک 
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هدنشورف هکنیا   - 1 تسا .  زیچ  دـنچ  بسک  تاهورکم  اما  و  دـهد ،  لیوحت  برچ  دریگب و  لـیوحت  مک  حالطـصا  هب  یـصقان و  نزو  اـب 
شورف دیرخ و  ماگنه  ندرک  دای  دنگوس  دنک 3 -  تمذم  درخب  غورد  دـهاوخ  یم  هک  ار  سنج  يرتشم  دنک 2 -  شیاتس  ار  دوخ  سنج 

نودب هکنیا  و  دوشن 5 -  صخـشم  الاک  صقن  لیلد  ای  یکیراـت  رثا  رد  هک  یئاـج  رد  سنج  نتخورف  تسا 4 -  مارح  غورد  دـنگوس  اریز 
ياهب هک  نآ  ای  دنک و  یم  يرادـیرخ  شورف  تراجت و  يارب  ار  نآ  نم  ؤم  دـنادب  هک  نآ  رگم  دریگب ،  دوس  نم  ؤم  زا  جایتحا  ترورض و 
نتفرگ دریگب و  دوس  شزور  نآ  جرخ  رادقم  هب  يا  هلماعم  نینچ  رد  دناوت  یم  هدنـشورف  دـشاب  مهرد  دـص  زا  شیب  عاتم  ربارب  رد  يرتشم 
هدئاف نتفرگ  زا  يا  هراچ  هک  نآ  رگم  تسا  هداد  ناسحا  هدعو  يوب  هک  یـسک  زا  نتفرگ  دوس  درادن 6 -  تهارک  نم  ؤم  زا  يدوس  نینچ 

دعب دوش و  رازاب  لخاد  هبسک  ریاس  زا  لبق  هکنیا  و   - 8 دهد .  ماجنا  دیـشروخ  عولط  رجف و  عولط  نیب  ار  هلماعم  هکنیا  و  دشاب 7 -  هتشادن 
هچ نانآ  هرابرد  نارگید  دـنیوگ و  یم  هچ  هکنیازا  دـنرادن  اورپ  هک  یناـسک  دـنک  هلماـعم  ناـگیامورف  اـب  هکنیا  و  دور 9 - نوریب  هـمه  زا 

تحاـسم اهیندرمـش و  شرامـش  نوزوـم و  لـیکم و  نزو  لـیک و  ضرعتم  یهاـگآ  صـصخت و  نتـشاد  نودـب  دـننک 10 -  یم  یتواضق 
ؤم البق  هک  يا  هلماعم  رد  ندـش  دراو  دنک 12 -  مک  ار  هدش  نیعم  تمیق  دهاوخب  هدنـشورف  زا  هلماعم  دقع  زا  دـعب  دوش 11 -  اهیندرکرتم 

هتبلا تسا ،  هورکم  اـم  رظنب  نکل  دـنا  هداد  يوتف  نآ  تمرح  هب  ءاـهقف  زا  یـضعب  هک  درخب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  هدرک و  ار  شیوگتفگ  ینم 
و تسین 13 -  هلئـسم  دراوم  زا  درخ  یم  يرتشیب  ياهب  هب  يرگید  يرتمک و  تمیق  هب  یکی  دنراذگ و  یم  هدـیازم  هب  ار  یـسنج  هک  یئاج 

درخب ار  نانآ  سنج  رهش  هب  ناشندیسر  زا  لبق  ات  دنروآ ،  یم  رهش  هب  شورف  يارب  ار  دوخ  سنج  هک  ییاهناوراک  هلفاق و  لابقتسا  هب  نتفر 
دنا و هتـسناد  حیحـص  ار  يا  هلماعم  نینچ  هک  دنچره  دـنا  هداد  لمع  نیا  تمرح  هب  يوتف  یـضعب  هک  دـشورفب  نانآ  هب  ار  دوخ  سنج  ای  و 

طرـش دنچ  هب  تسا  نابکر  یقلت  شمان  هک   ) لمع نیا  و  دسر ،  یم  رظن  هب  رتنـشور  تهارک  هکنیا  وگ  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  يوتف  نیا 
موس دوش  ققحم  رهـش ) زا  جورخ   ) يامـسم هکنیا  مود  دشاب ،  نایناوراک  اب  هلماعم  دصق  هب  رهـش  زا  ندش  نوریب  هکنیا  یکی  دراد  تهارک 

ار مکح  نآ  تسین و  نابکر  یقلت  يرگید  دـش  رتشیب  ای  خـسرف  راهچ  رگا  هک  دـشاب  خـسرف  راهچ  زا  رتمک  ناوراک  اـب  رهـش  هلـصاف  هکنیا 
ربخ یب  رهش  رد  دوخ  سنج  تمیق  زا  دیاب  ناوراک  هک  دنا  هتـسناد  طرـش  زین  ار  نیا  یـضعب  تسا و  تراجت  دصق  هب  ترفاسم  هکلب  درادن 
نآ لاثما  هراجا و  ریظن  شورف  دـیرخ و  ریع  لماش  ناـبکر )  یقلت   ) مکح اـیآ  و  تسین ،  ربتعم  طرـش  نیا  هک  تسا  نیا  يوقا  نکل  دـشاب ، 
هک تسا  نیا  نآ  تسا و  راکتحا  بساـکم  تاـمرحم  زا  یکی  هلءاسم 23 -  تسا .  یهجو  لاـمتحا  ود  زا  کـی  ره  يارب  هن ؟  اـی  دوش  یم 

ار نآ  هک  تسین  رگید  یسک  دنراد و  يرورض  جایتحا  نآ  هب  ناناملـسم  هکنیا  اب  دنک  عمج  سبح و  دوخ  دزن  ندش  نارگ  دیما  هب  ار  ماعط 
هک یناسک  دنـشاب  ای  دشابن و  مدرم  ترورـض  دروم  هک  یتروص  رد  ندـش  نارگدـیما  اب  ماعط  سبح  فرـص  هلب  دراذـگب ،  ناشرایتخا  رد 

يارب دراد  هاگن  ار  نآ  ماعط  یبایان  نامز  رد  یـصخش  رگا  و  دراد ،  تهارک  هک  دـنچره  تسین  مارح  راـکتحا  دنـشورفب  مدرم  هب  ار  ماـعط 
راـکتحا صوـصخم  تهارک  تمرح و  مکح  هک  تسا  نآ  يوـقا  و  هورکم ،  هن  تسا و  مارح  هن  شورف ،  يارب  هن  دوـخ  یـصخش  فرـصم 

یـسنج ره  زا  اهنیا  ریغ  ندرک  راکتحا  هلب  تسا ،  نوتیز  نغور و  صوصخم  زین  شمـشک و  امرخ و  وج و  مدنگ و  ینعی  هناگراهچ  تالغ 
مکاح فرطزا  دـنک  راکتحا  ار  مدرم  ماعط  هک  یـسک  و  درادـن ،  ار  راکتحا  ماکحا  یلو  تسا  يدنـسپان  راک  دـنراد  زاـین  نآ  هب  مدرم  هک 

شدوخ هک  یتمیق  هب  رکتحم  هکلب  دـنک  مولعم  تمیق  وا  ماعط  يارب  دـیابن  مکاح  طایتحا  رباـنب  دـشورفب و  ار  نآ  هکنیا  هب  دوش  یم  روبجم 
رد دهد  لزنت  شدوخ  رایتخا  هب  ار  تمیق  هکنیا  هب  دـنک  یم  شروبجم  مکاح  هک  دـنک  فاحجا  دـهاوخب  هکنیا  رگم  دـشورف  یم  تساوخ 

نیعم ار  تمیق  تحلـصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  مکاح  دنک  نیعم  ار  تمیق  دشن  رـضاح  وا  رگا  دنک و  یمن  نیعم  تمیق  مکاح  زین  تروص  نیا 
رئاج تسد  هب  تموکح  هک  ینامز  رد  دوخ  رایتخا  اب  یتلود  لغاشم  اـه و  تیـالو  اـه و  بصنم  رد  ندـش  لـخاد  هلءاسم 24 -  دـنک .  یم 

يروآ عمج  ریظن  دشاب ،  عورـشم  یلغـش  رگمتـس  رئاج و  فرط  زا  ندش  بوصنم  زا  رظن  عطق  اب  لغـش  نآ  هک  دـنچره  تسین ،  زئاج  تسا 
هب دسر  هچ  ات  نآ  لاثما  و  يرادنامرف )   ) اهرهش تموکح  و  ینابرهـش )   ) یتینما یـشترا و  بصانم  نتفرگ  هدهع  هب  ةاکز ،  جارخ و  ندرک 

رگا هلب  دریگ ،  یم  دوخ  هب  نوناـق  تروص  یعون  هب  يزور  ره  هک  یئاـهملظ  زا  نآ  ریغ  تاـیلام و  ضراوع و  نتفرگ  ریظن  شعورـشم  ریغ 
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دریگب و هدهع  هب  ار  قوف  بصانم  وا  لبق  زا  هک  دنک  روبجم  ار  یـسک  رباج  الثم  دوش  یم  زئاج  اهنیا  همه  دشاب  نایم  رد  هارکا  رابجا و  ياپ 
نوخ هکنیا  هب  دنک  شروبجم  رگا  اما  و  دـشاب ،  نیب  رد  هب  دـتعم  یلام  یـسومان و  یناج و  رطخ  دریگن  هدـهع  هب  هچنانچ  هک  دـسرتب  ناسنا 

هک مه  يدراوم  نآ  رد  تیمومع  قالطا و  هکنیا  رتالاب  هکلب  دـشاب ،  ناـیم  رد  مه  سرت  نآ  ياـپ  هک  دـنچره  تسین  زئاـج  دزیرب  ار  یـسک 
ضارعا و کـته  ریظن  ملظ  عاونا  زا  یـضعب  ءارجا  رد  رئاـج  فرط  زا  یلوت  زاوج  اریز  تسه  لاکـشا  دوش ) یم  زئاـج  اـهنیا  همه   : ) میتفگ

هکنیا فرصب  نآ  زاوج  هکلب  تسا  لکشم  ناشنتخادنا  جرج  رد  ناشنانز و  نتفرگ  ریسا  ناشلاوما و  تراغ  نیملسم و  زا  يا  هفئاط  تیثیح 
هک نآ  رگم  تسا  عنم  لحم  دـیآ  دراو  يا  همطل  وا  لام  ای  سوماـن و  رب  دـنکن  ءارجا  رگا  هک  دراد  دوجو  سرت  فیعـض  بتارم  زا  یـضعب 

مـسق صوصخ  هک  يزیچ  اـهنت  دوش ،  یمن  ملظ  زوجم  زین  جرح  ملظ  عاونا  زا  یـضعب  رد  هکلب  دزادـنیب  جرحب  ار  وا  ءارجا  زا  شیراددوـخ 
یتح تسوا  ینید  ناردارب  نیملسم و  حلاصم  ظفح  دنک  یم  زئاج  ار  تسا )  عورشم  هسفن  یف  هک  یئاهتـسپ  لوبق  شریذپ و   ) یلوت زا  لوا 

صاخشا زا  یضعب  ندش  لخاد  هک  دوش  یم  هاگ  هکلب  تسبوخ ،  زین  دشاب  نانآ  زا  ررض  عفد  نینم و  ؤم  ناسحا  دصقب  شندش  لخاد  رگا 
دناوت یم  یلغش  یبصنم و  يدصت  هار  زا  دهد  صیخشت  یسک  هکنیا  لثم  دسر  یم  بوجو  دح  هب  یتلود  لغاشم  بصانم و  زا  یـضعب  رد 

ياهرطخ رئاج  فرط  زا  راک  يدصت  رد  لاح  نیع  رد  نکل  دـیامن  يریگولج  یعرـش  تارکنم  زا  الثم  ای  دـنک و  عفد  ار  هیینید  يا  هدـسفم 
ناوـنعب تموـکح  هچ  نآ  هلءاـسم 25 -  دـیامرفب .  شظفح  یلاعتیادـخ  هک  نآ  رگم  دـنام  یمن  نوـصم  نآ  زا  یـسک  هک  تسه  يرایـسب 

لـخن و رب  تاـیلام  ار  هچنآ  نینچمه  دراد و  ار  جارخ  طئارـش  هک  یتروص  رد  دـقن  لوپ  هچ  دـشاب و  سنج  هچ  دریگ  یم  نیمز  رب  تاـیلام 
جارخ لومـشم  یـسک  نیمز  رگا  نیاربانب  دریگ  یم  لداع  ناطلـس  هک  درک  یجارخ  هلماـعم  نآ  اـب  ناوت  یم  دریگ  یم  ددـنب و  یم  تخرد 

يرگید سکره  دوش و  یم  يرب  شا  همذ  دریگب  يو  زا  ار  هراجا  نآ  زئاـج  تموکح  دزادرپب و  هراـجا  دـیاب  دراد و  ار  نآ  طئارـش  تسا و 
ار نآ  شدوخ  تموکح  رگا  هکلب  دیامنب  یفرصت  مسق  ره  نآ  رد  دریگب و  یناجم  ای  دنک و  يرادیرخ  تموکح  زا  ار  هراجا  نآ  دناوت  یم 

فرصتم همذ  تسا و  لالح  شیارب  دریگب  ار  هراجا  هلاوح  هدنریگ  دریگب و  نیمز  فرـصتم  زا  ار  نآ  هک  دهد  هلاوح  یـسک  هب  هکلب  دریگن 
هراجا هرابرد  نیمز  رد  فرـصتم  مه  هک  تسا  نیا  راصعا  نیا  لثم  رد  اـصوصخم  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نکلو  دوش ،  یم  يرب  مه  نیمز  رد 

لثم هعیـش  رئاج  ناطلـس  ارهاظ  و  دیامنب ،  هعجارم  زین  عرـش  مکاح  هب  دـنک  فرـصت  هراجا  نآ  رد  دـهاوخ  یم  هک  سک  نآ  مه  شنیمز و 
ياـهنیمز هک  تسا  زیاـج  یـسک  ره  يارب  هلءاسم 26 -  تسا .  رتدـیدش  یلوا  رد  قوف  طاـیتحا  هک  دـنچره  تسا  فلاـخم  رئاـج  ناـطلس 

ای تعارز  هار  زا  ریغ  تسد  هـب  اـی  دوـخ  تسدـب  دریگب و  لـیوحت  هـتفرگ  تنامـض  هـب  هـک  يا  هراـجا  لـباقم  رد  تموـکح  زا  ار  هـیجارخ 
دشاب رتشیب  يا  هراجا  اب  هک  دنچره  دنک  راذگاو  يرگید  هب  شدوخ  تنامض  اب  ار  نآ  دناوت  یم  زین  و  دربب ،  دوس  نیمز  نآ  زا  يراکتخرد 

يرگید يراک  ای  دشاب و  هدنک  يرهن  ای  هدرک  رفح  یهاچ  الثم  دـشاب  هدرک  يراک  نیمز  نآ  رد  هک  نآ  رگم  دراد  تهارک  لمع  نیا  نکل 
كرت ار  نداد  هراجا  لیبق  نیا  يا  هزات  زیچ  هنوگ  چیه  ثادحا  نودب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دشاب ،  شرجءاتسم  عفن  هب  هک 

 . دنک

عیبلا باتک 

عیب

ار هدنـشورف  يرتشم  هک  یئاج  لثم  دنکب  لوبق  زا  تیافک  باجیا  هک  دوش  یم  هاگ  دراد و  لوبق  باجیا و  هب  جایتحا  عیب  دـقع  هلءاسم 1 - 
دشورفب یکی  فرط  زا  هک  دننک  لیکو  ار  یثلاث  صخش  ود  ره  ای  دزاس و  شورف  رد  لیکو  ار  يرتشم  هدنـشورف  ای  دنک و  دیرخ  رد  لیکو 

مزال رگید  يوقا  رب  انب  تسا و  یفاک  تمیق )  نیا  هب  ار  سنج  نیا  متخورف   . ) دیوگب هکنیمه  تروص  دنچ  نیا  رد  درخب و  يرگید  يارب  و 
دوش یم  عقاو  زین  يرگید  ناـبزره  اـب  هکلب  تسین  مزـال  تیبرع  عیب  دـقع  رد  يوقا  رب  اـنب  زین  و  مدرک ، )  لوبق   : ) دـیوگب نآ  لاـبند  تسین 
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يارب ار  دوصقم  هک  يریبعت  یظفل و  ره  اب  هکلب  تسین  ربتعم  نآ  رد  تحارص  هکنانچمه  دننادب ،  ار  یبرع  رادیرخ  هدنـشورف و  هک  دنچره 
کیلمت وت  هب  ار  نیا   : ) دـیوگب ای  و  متخورف )   : ) دـیوگب رادـیرخ  هب  هدنـشورف  باجیا  رد  هکنیا  لثم  دوش  یم  عقاو  دـنامهفب  هرواحم  لها 

و متفریذپ )  ار  وت  شورف   ) ای و  مدیرخ )   : ) دیوگب ای  و  مدرک )  لوبق   : ) دیوگب رادـیرخ  لوبق  رد  ود و  نیا  ریظن  رگید  يریبعت  ای  و  مدرک ) 
دوش یم  عقاو  زین  هدـنیآ )  عراضم -   ) ظـفل اـب  هکلب  دوش  ریبعت  هتـشذگ )   ) یـضام ظـفل  هب  تسین  ربتعم  ارهاـظ  و  اـهنیا ،  ریظن  یتاراـبع  اـی 
هکلب دوش  ءادا  حیحص  یترابع  هب  هک  تسین  ربتعم  دیق  نیا  لوبق  باجیا و  رد  زین  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  یـضام )   ) اب ریبعت  هک  دنچره 
هدـش ءادا  شورف  دـیرخ و  تیعقوم  زا  یبنجا  یلکب  هک  یمالک  هن  تسا  یفاک  دـنامهفب  هرواحم  لـها  رظن  رد  ار  دوصقم  رگا  زین  نآ  طـلغ 

 ( تعب  : ) هملک ءاب ) هرـسک  اب  تعب -   : ) ياجب هکنیا  لثم  نآ  بارعا  رد  هچ  نآ و  تئیه  رد  هچ  دشاب و  هژاو  هدام  رد  طلغ  هکنیا  هچ  تسا 
نانآ لاثما  داوس و  لها  نیب  رد  هک  يا  هدش  فیرحت  ياه  هژاو  سپ  ءات  نوکس  نیع و  هرسک  اب  تعب )   : ) دیوگب ای  دروایب و  ار  ءاب  هحتف  اب 
تسا زیاج  ارهاظ  باجیا  رب  لوبق  نتخادنا  ولج  هلءاسم 2 -  تسا .  نانآ  يردام  نابز  نوچ  تسا  لاکـشا  یب  یلوا  قیرطب  تسا .  لوادتم 

دقع ءاشنا  نآ  نتفگ  زا  شروظنم  دـشاب و  متفریذـپ )  ار  تعیب  تعتبا -   ) ای و  مدـیرخ )  تیرتشا   ) لثم هب  وا  لوبق  هک  یتروص  رد  نیا  هتبلا 
مداد تیاضر  ای  مدرک  لوبق   : ) دیوگب هدنـشورف  باجیا  زا  رتولج  رگا  تهج  نیمهب  هدشن  ءاشنا  زونه  هک  عیاب  عیب  لوبق  هن  دشاب ،  ندیرخ 

 : دـیوگب هدنـشورفب  درخب  ار  يزیچ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هکنیا  لثم  دـشاب  باجیا  ياضاقت  رما و  ظفلب  هچناـنچ  رگا  تسین و  حیحـص  ( 
هک دـنچره  تسا  حیحـص  ارهاظ  غلبم )  نآ  وت  هب  ار  نآ  متخورف   : ) دـیوگب هدنـشورف  هاـگ  نآ  غلبم )  نـالفب  شورفب  نم  هب  ار  زیچ  نـالف  )

تـسا ربتعم  لوبق  اب  باجیا  ندوب  یپ  رد  یپ  تـالاوم و  هلءاسم 3 -  دـیوگب .  هرابود  ار  لوبق  يرتشم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کـیدزن 
اب هک  كدنا  هلـصاف  اما  دوشن و  عقاو  دزاس  جراخ  هلماعم  دـقع و  هسلج  زا  ار  هسلج  هک  يروط  هب  ینالوط  هلـصاف  ود  نآ  نیب  هک  انعم  نیاب 

ربتعم هلماعم  دـقع  رد  هلءاسم 4 -  درادـن .  ررـض  تسا  هدنـشورف  باجیا  نامه  لوبق  يرتشم  لوبق  نیا  هک  دـنک  قدـص  مه  زاب  نآ  دوجو 
یصاخ يرتشم  هب  دنک  باجیا  یصوصخم  هجوب  هدنـشورف  الثم  دنـشاب ،  فلتخم  رگا  سپ  دنـشاب ،  قباطم  مه  اب  لوبق  باجیا و  هک  تسا 

دشورفب یصوصخم  طرشب  الثم  دنک  دیق  دقع  عباوت  رد  ار  تیصوصخ  ای  دشورفب و  یئاهب  هب  ای  دنک و  هضرع  ار  یصاخ  سنج  ای  دشورفب 
نالفب متخورف  وت  لکوم  هب  ار  عانم  نیا  نم  دیوگب :  هدنشورف  رگا  نیاربانب  دوش ،  یمن  دقعنم  دقع  نآ  دنک  لوبق  رگید  یهجوب  رادیرخ  و 

وا لیکو  هب  هدنـشورف  دشاب و  رـضاح  هلماعم  سلجم  رد  لکوم  رگا  هلب  دوش ،  یمن  عقاو  دـقع  مدوخ  يارب  مدـیرخ  دـیوگب :  لیکو  غلبم و 
باطخ دروم  هک  لکوم  دوخ  دوب  وا  باطخ  دروم  هک  لیکو  ياجب  هاـگ  نآ  غلبم )  نـالف  هب  متخورف  وت  لـکوم  هب  ار  عاـتم  نیا   : ) دـیوگب

 : دـیوگب يرتشم  و  غلبم )  نـالف  هب  متخورف  وت  هب  ار  نیا   : ) دـیوگب رگا  و  دـشاب ،  حیحـص  دـقع  تسین  دـیعب  مدرک )  لوبق   : ) دـیوگب دوبن 
رگا اما  و  دوش ،  یمن  دـقعنم  دـشورفب  بطاخم  صخـش  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  تیانع  هدنـشورف  هک  یتروص  رد  ملکوم )  يارب  مدرک  لوبق  )

هب متخورف  وت  هب  ار  نیا   : ) دیوگب رگا  و  تسا ،  حیحـص  لیکو  هچ  دـشاب و  فرط  شدوخ  ۀـلاصا  هچ  دـشورفب  وا  هک  دـشاب  نیا  شروظنم 
ار نآ  فصن  ود  زا  کی  ره  دیوگب :  رگا  یتح  دوش ،  یمن  دقعنم  دصناپ  هب  ای  رازه و  هب  مرادیرخ  ار  فصن  نم   : ) دیوگب يرتشم  و  رازه )
ود هب  رگا  و  دشاب ،  عاشم  فصن  ره  شروظنم  هک  یتروص  رد  دشاب  حیحص  تسین  دیعب  هلب  تسین ،  لاکشا  زا  یلاخ  زاب  مدیرخ  دصناپ  هب 

دوش یمن  دقعنم  دصناپ  هب  مدیرخ  ار  نآ  فصن  نم  دیوگب :  ود  نآ  زا  یکی  هاگ  نآ  رازه ،  هب  متخورفرفن  ود  امـش  هب  ار  نیا  دیوگب :  رفن 
هب متخورف  وت  هب  ار  نیا   : ) دیوگب رگا  و  تسین ،  یلاخ  لاکشا  زا  هک  دنچره  دشاب ،  حیحـص  تسین  دیعب  دنیوگب  ار  نیا  ود  ره  رگا  اما  و  ، 

ینعی دـش  نیا  سکع  رگا  و  دوش ،  یمن  دـقعنم  طرـش  نودـب  مدـیرخ   : ) دـیوگب يرتشم  و  الثم ) میـشاب  هتـشاد  راـیخ  زور  هس  هک  یطرش 
يرتشم طرش  هب  طورشم  هلماعم  نیا  طرش  نالف  اب  مدرک  لوبق  دیوگب  يرتشم  یلو  غلبم )  نالف  هب  متخورف  وت  هب  ار  نیا   : ) دیوگب هدنشورف 

ندوب لال  رطاخب  نتفگ  نخس  رگا  هلءاسم 5 -  تسه .  لاکشا  نآ  رد  هن  ای  دوش ،  یم  عقاو  طرش  نودب  قلطم و  ایآ  لاح  دوش ،  یمن  عقاو 
يوقا ربانب  نتفرگ  لیکو  ناکما  تروصرد  یتح  دوش و  یم  ظفل  نیزگ  ياج  دـنامهفب  ار  بلطم  هک  يا  هراـشا  دـشابن  نکمم  نآ  لاـثما  و 

رگا و  دهد ،  ماجنادقع  نودب  یتاطاعم و  ار  هلماعم  ای  دریگب و  لیکو  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  زجاع  زین  هراشا  زا  رگا  و  تسا ،  حـیحص 
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نودب دتـس  داد و  ینعی   ) ةاطاعم هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 6 -  دنک .  یم  ءاشنا  نتـشون  هلیـسوب  ار  هلماعم  دشابن  نکمم  زین  قیرط  ود  نیا 
ترابع تاطاعم  و  دوش ،  یم  عقاو  زین  نالک  تالماعم  رد  هکلب  تسین  كدنا  یئزج و  ياهالاک  شورف  دـیرخ و  صوصخم  یظفل )  دـقع 

زا ضوع  نتفرگ  ربارب  رد  هک  دصق  نیا  هب  دنک  يو  میلـست  دـهد و  رارق  يرتشم  رایتخا  رد  ار  شورف  دروم  نیع  هدنـشورف  هک  نیا  زا  تسا 
دـصق هب  میلـست  فرـصب  ةاطاعم  رهاظ  و  دـشاب ،  وا  يالاک  ضوع  هک  دـصق  نیا  هب  دریگب  يرتشم  زا  ار  نآ  ياهب  دوش و  وا  کـلم  يرتشم 

دنـشورف تسا  زئاج  نیاربانب  دبای ،  یم  ققحت  دوش  وا  کلم  ضوع  لباقم  رد  الاک  هکنیا  نآ  نتفرگ  رد  يرتشم  دـصق  ضوع و  هب  کیلمت 
نودـب دریگب  يرتشم  زا  هضواعم  دـصقب  ار  الاک  ياهب  اهنت  هکنیا  هب  نآ  ققحت  اما  و  دـهد ،  رارق  يرتشم  همذ  رد  یلک  ار  دوخ  سنج  ياهب 

اب عیب  رد  هک  یئاـهزیچ  هیلک  هلءاسم 7 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  لکـش  نیا  هب  ققحت  هک  دنچره  تسا  لکـشم  دـهد  لیوحت  ار  الاک  هکنیا 
 ، دـیآ یم  ادـعب  هللا  ءاش  نا  تسا  ربتعم  هغیـص  اب  عیب  رد  هک  يروما  و  ظفل ،  هغیـص و  ياوس  تسا  ربتعم  زین  تاـطاعم  رد  تسا  ربتعم  هغیص 

يروما زا  ای  تسا  ربتعم  هدنشورف  رادیرخ و  صخش  رد  هک  دشاب  يروما  نآ  زا  هچ  تسین  حیحص  تاطاعم  روما  نآ  زا  یکی  ندوبن  اب  سپ 
تباث زین  تاطاعم  رد  دیآ  یم  ادعب  تسه و  هغیص  اب  عیب  رد  هک  تارایخ  هک  تسا  نآ  يوقا  هکنانچمه  تسا ،  هدش  رابتعا  نیضوع  رد  هک 
هلماعم ندز  مه  رب  قح  فرط  ود  زا  کی  چیه  تارایخ  زا  یکی  دوجو  نودب  و  تسا .  مزال  فرط  ود  ره  زا  هغیص  اب  عیب  هلاسم 8 -  تسا . 

يوقا و  دنیوگ ،  هماقا  ار  نیا  دنک و  خسف  دریگب و  هدیدان  ار  هلماعم  هک  دنک  شهاوخ  رگید  فرط  زا  دـناوت  یم  کی  ره  هلب  درادـن - ،  ار 
 . تسه زین  هلاقا  تاطاعم  رد  دـشاب و  نیب  رد  يرایخ  هک  نآ  رگم  تسا  مزـال  فرط  ود  ره  زا  ینعی  تسا  نینچ  زین  تاـطاعم  هک  تسا  نآ 

يرایخ ای  دنک و  تابثا  عیب  رد  ار  يرایخ  طرش  اب  دهاوخب  یسک  رگا  نیاربانب  دنک ،  یمن  لوبق  طرش  تاطاعم  عیب  طایتحاربانب  هلءاسم 9 - 
لسوتم دیاب  دهد  رارق  تمیق  تخادرپ  ای  عاتم و  لیوحت  يارب  یتدم  دهاوخب  رگا  یتح  دنک  تباث  رگید  یطرش  ای  دنک و  طقاس  طرش  اب  ار 
تاطاعم هک  تسین  تقو  هجو و  زا  یلاخ  انعم  نیا  هک  دـنچره  دـیامن ،  جرد  یعیب  نانچ  نمـض  رد  ار  دوخ  طرـش  دوش و  هغیـص  اـی  عیب  هب 

وگتفگ ناشرظن  دروم  طرـش  هرابرد  ضوع  نتفرگ  اهب و  نداد  زا  لبق  يا  هظحل  هلماـعم  نیفرط  هکنیا  هب  دریذـپ  یم  هلواـقم  روطب  ار  طرش 
یلک روطب  ای  تسا و  يراج  یلک  روطب  تالماعم  ریاس  رد  تاطاعم  اـیآ  هلءاسم 10 -  دنهد .  ماجنا  وگتفگ  نآ  ساسا  رب  ار  هلماعمو  دـننک 

 . دـش دـهاوخ  نشور  هدـنیآ  باوبا  رد  یلاعت  هللا  ءاشنا  تسین ؟  يراج  رگید  یـضعب  رد  يراـج و  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  اـی  تسین و  يراـج 
 ، دوش یم  ماجنا  زین  تیالو  تلاکو و  قیرط  زا  دوش  یم  ماجنا  هدنشورف  رادیرخ و  ترـشابم  هب  هک  روطنامه  شورف  دیرخ و  هلءاسم 11 - 

فرطکی زا  ۀـلاصا  هک  دـقع  فرط  ود  ره  ءارجا  يارب  دوش  لیکو  دـحاو  صخـش  هک  تسا  زئاج  و  فرط ،  ود  زا  مه  فرط و  کی  زا  مه 
ود ای  دوخ و  لکوم  رفن  ود  يارب  اتلاکو  اـی  دوخ و  هیلع  یلوم  اـی  لـکوم  يارب  رگید  فرط  زا  اـتیالو  اـی  اـتلاکو  دـنک و  هلماـعم  دوخ  يارب 

قلعم و ار  عیب  تسین  زئاج  طاـیتحاربانب  هلءاسم 12 -  یلو .  رگید  فرط  زا  دـشاب و  لیکو  فرطکی  زا  ای  دـهد و  ماـجنا  دوخ  هیلع  یلکوم 
لثم  ) دشاب هتشادن  ای  دوش و  یم  لصاح  ادعب  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  نیقی  هکنیا  هچ  تسین ،  لصاح  دقع  نیح  رد  هک  دنک  يزیچب  طورـشم 

لـصاح زیچ  نآ  دقع  لاح  رد  دناد  یمن  هک  دـنک  قلعم  يزیچ  هب  زین  و  دـیایب ، ) ناراب  زورما  رگا  متخورف  وت  هب  ار  هناخ  نیا  دـیوگب  هکنیا 
هبنش زورما  رگا  متخورف  وتب  ار  نیا  دیوگب  هکنیا  لثم  تسا ،  دوجوم  دقع  لاح  رد  دناد  یم  هک  يزیچ  هب  عیب  ندرک  قلعت  اما  هن ،  ای  تسه 

دریگب لیوحت  هدرک  يرادیرخ  دساف  دـقع  اب  هک  ار  یعاتم  يرتشم  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  زئاج  يوقا  ربانب  تسا  هبنـش  هک  دنادب  دشاب و 
هب دنچره  دوش  فلت  رگا  دنادرگرب و  شبحاص  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  هک  انعم  نیا  هب  دوب ،  دهاوخ  وا  تنامض  رد  دوش و  یمن  نآ  کلام 
هلب ار ،  نآ  تمیق  تسا  یتمیق  رگا  ار و  نآ  لثم  تسا  یلثم  عاتم  رگا  دـهدب  شکلاـم  هب  ار  نآ  ضوع  تسا  بجاو  دـشاب  ینامـسآ  یتفآ 

ناشتـسد هب  هچ  نآ  رد  دساف  هچ  دشاب  حیحـص  ناشدـقع  هچ  لاح  ره  رد  هک  دنـشاب  یـضام  رادـیرخ  هدنـشورف و  ینعی  فرط  ود  ره  رگا 
 . تسین ود  نآ  هدهعب  ینامض  دیامن و  فلت  ار  نآ  یتح  دنک  فرصت  الاک  رد  يرتشم  ءاهب و  رد  دناوت  یم  عیاب  دننک  فرصت  هدیسر 

نیضوع طورش  ةرات  تسا و  هدنشورف  رادیرخ و  طورش  ةرات  هک  عیب  طورش  رد  راتفگ 
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رادیرخ هدنشورف و  طئارش 

هدیسر زیمت  دحب  لفط  هک  دنچره  گرزب  تالماعم  رد  ریغص  لفط  هلماعم  سپ  دنشاب :  غلاب  هکنیا  لوا  تسه .  طرش  دنچ  تمـسق  نیا  رد 
يوقاربانب تسین  زئاج  دشاب  نآ  ماجنا  رد  لقتسم  لفط  دوخ  هک  يروطب  دشاب  هتخاس  عقاو  ار  هلماعم  دوخ  یلو  هزاجا  اب  هک  دنچره  دشاب و 

هجو زا  یلاخ  دراد  نایرج  نآ  رب  هریس  هک  کچوک  تالماعم  رد  زیمم  لفط  زا  نآ  تحص  هک  هچ  ره  ریغـص  تالماعم  رد  طایتحاربانب  و  ، 
تقیقح رد  دوش و  هدرمـش  غلاـب  صخـش  راـک  تلآ  ربناـمرف و  وا  هک  يروط  هب  وا  لالقتـسا  مدـع  تروص  رد  هکناـنچمه  تسین ،  توق  و 

ریطخ و ءایـشا  رد  كدوک  هلماعم  هک  روطنامه  و  دشابن ،  هچ  دشاب و  زیمم  هچ  درادن  لاکـشا  لاح  چـیه  رد  هدـش  عقاو  غلاب  ود  نیب  هلماعم 
یئالاک شورف  دیرخ و  رد  یسک  لیکو  دناوت  یمن  شیلو  ناذا  اب  یتح  وا  سپ  تسین  زئاج  زین  شدوخ  ریغ  يارب  تسین  شدوخ  يارب  مهم 

زا یلاخ  نآ  تحـص  دـشاب  هدـش  ماجنا  غلاب  رفن  ود  نیب  هلماعم  هک  يروط  هب  دـشاب  هغیـص  ءارجا  رد  اهنت  شتلاکو  رگا  اـما  و  دوش ،  ریطخ 
زا مود  تسین .  راوازـس  مه  طایتحا  كرت  نکل  تسین  ةرابعلا  بولـسم  یلک  روط  هب  زیمم  كدوک  سپ  تسا )  رتکیدزن  رظنب   ) تسین برق 

یخوش هب  هکنیا  لثم  درادن  دصق  هک  یسک  هلماعم  سپ  تسا :  دصق  موس  تسین .  حیحص  هناوید  هلماعم  سپ  تسا  لقع  نیدقاعتم  طئارش 
شورف رب  یـسک  رگا  سپ  تسا :  راـیتخا  مراـهچ  تسین .  حیحـص  ـالثم ) متخورف  وت  هب  ار  ما  هناـخ   ) دـشاب هتفگ  وهـس  هب  اـی  طـلغ و  هب  اـی 

هک تسا  نیا  ندرک  راداو  هارکا و  زا  دوصقم  و  تسین ،  حیحـص  شا  هلماـعم  دـشورفب  ار  نآ  هدـننک  راداو  سرت  زا  دوش و  راداو  شـسنج 
هراچ هک  يرارطضا  اما  دیآ ،  دراو  وا  رب  یجرح  ای  يررض  هدننک  دیدهت  هیحان  زا  هک  دشاب  هتشاد  نآ  سرت  شسنج  نتخورفن  زا  هدنشورف 

یملاظ هکنیا  لثم  دشاب ،  ریغ  هیحان  زا  شرارطـضا  هک  دنچره  دـنز  یمن  وا  هلماعم  تحـص  هب  يررـض  دزاس  راچان  شیالاک  نتخورف  زا  وا 
و دشورفب ،  ار  دوخ  لام  دوش  ریزگان  درادـن  لوپ  نوچ  وا  و  دـنک ) یم  نانچ  نینچ و  هنرگ  و   ) دـهدب وا  هب  یلوپ  هک  دـشاب  هدرک  شراداو 

لام ضرع و  ناج و  ای  وا و  لام  ای  سومان و  ای  دـشاب و  وا  ناـج  هب  طوبرم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هدـش  دـیدهت  نآ  هب  هک  يررـض  نآ  رد 
زا دعب  هدش  هارکا  صخش  رگا  اما  و  دشاب ،  وا  دوخ  راتفرگ  شیراتفرگ  روذحم و  ررض و  هک  یسک  ره  شدنزرف و  رسمه و  زا  وا  ناگتـسب 
 - هلءاسم 1 دوش .  یم  مزال  حیحـص و  شا  هلماعم  دـش  هلماعم  هب  یـضار  ادـعب  تخورف  تیاضر  نودـب  هارکا و  اب  ار  دوخ  يـالاک  هک  نآ 

هدننک هارکا  دنزگ  زا  دناوتن  هیروت  اب  یتح  هک  دوش  هارکا  هک  يروطب  هدش  هارکا  صخـش  هک  تسین  ربتعم  دـیق  نیا  هارکا  قدـص  رد  ارهاظ 
يانعم دـصق  لد  رد  دـناوت  یم  هکنیا  اب  وا  دـشورفب و  ار  دوخ  سنج  هکنیاب  دوش  راداو  دـیدهت  هارکا و  اب  رگا  نیاربانب  دـنک ،  اهر  ار  دوخ 
تـسا هرکم  مه  زاب  دنک  دصق  ار  شورف  يانعم  نامه  کلذعم  دنک  دصق  شورف  ریغ  ار  يرگید  يانعم  هملک  نیا  زا  دنکن و  ار  متخورف )  )

نینچ رد  اعون  هکنانچمه  دوش ،  يروذحم  راچد  ادعب  دـهد  لامتحا  دـشاب و  لکـشم  شیارب  ندرک  هیروت  هک  تسا  یـضرف  رد  نیا  هتبلا  ، 
ار یعقاو  يانعم  دـصق  رگا  يروذـحم  چـیه  ندوبن  نآ و  ندوب  ناسآ  هیروت و  هب  نتـشاد  هجوت  اب  اما  و  دـیآ ،  یم  لامتحا  نیا  یئاهتیعقوم 

هیروت ناکما  مدعاب  اهنت  هارکا  قدـص  میئوگب  هک  تسین  هجو  زا  یلاخ  نیا  هکلب  تسا ،  قداص  هارکا  مه  زاب  میئوگب  تسا  لکـشم  دـنکب 
دشورفب و ار  شا  هناخ  ای  دنک :  هارکا  راک  ود  زا  یکی  هب  ار  وا  هدننک  هارکا  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  ربتعم  زین  نآ  ندوبن  ناسآ  هکلب  تسین 

زارتحا نآ  زا  اتداع  هدوب و  یئایند  یتراسخ  ای  ینید و  يروذـحم  رگید  لمع  نآ  رد  رگا  دـشورفب  ار  شا  هناخ  وا  دـنک و  رگید  يراک  اـی 
هارکا ار  وا  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  حیحـص  هدوب و  يراـیتخا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ،  لـطاب  هدوب و  یهارکا  شا  هناـخ  عیب  دوش  یم 

مه اب  ار  ود  ره  رگا  و  تسا ،  یهارکا  دشورفب  ررـض  عفد  رطاخ  هب  هک  ار  کی  ره  دوخ  رایتخا  باختنا و  اب  زیچ  ود  زا  یکی  نتخورفب  دنک 
هک نآ  رگم  يرایتخا  یمود  تسا و  یهارکا  یلوا  ارهاظ  دشورفب  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  ینعی  دـشاب  یجیردـت  هک  یتروص  رد  دـشورفب 
ود هن ؟  ای  تسا  حیحـص  ایآ  یمود  اما  و  تسا ،  حیحـص  یلوا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتخورف  هدـننک  هارکا  تعاطا  روظنم  هب  ار  یمود 

لوا هک  تسا  یهوجو  هعرق  اب  نآ  جارختـسا  نییعت و  نودـب  یکی  تحـص  ود و  ره  رگا  یلو  تسا ،  لوا  هجو  ود  نآ  رتیوق  هک  دراد  هجو 
ار ود  ره  درک و  همیمـض  زین  ار  يرگید  عاتم  وا  دـشورفب و  ار  نیعم  عاتم  هکنیا  هب  دـنک  هارکا  ار  وا  رگا  و  تسین ،  ناحجر  زا  یلاـخ  اـهنآ 
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زا مجنپ :  تسا .  حیحـص  يرگید  هب  تبـسن  لطاب و  دوب  هدـش  هارکا  نآ  رب  هچ  نآ  هب  تبـسن  هلماعم  هک  تسا  نیا  رهاظ  تخورف  هعفدـکی 
هن تسا و  کلام  دوخ  هن  هک  یسک  زا  هلماعم  سپ  دنشاب ،  هتشاد  فرصت  قح  ینعی  دنـشاب  فرـصت  کلام  هک  تسا  نیا  نیدقاعتم  طئارش 

دوش یمن  عقاو  تسا  مکاح  هن  تسا و  يردپ  دج  ردپ و  یـصو  هن  تسا و  کلام  یلو  يردپ  دج  ردپ و  دننام  هن  کلام و  فرط  زا  لیکو 
زا هک  ود  نآ  ریظن  رگید  دارفا  تسکشرو و  هیفـس و  ریظن  دوش  یمن  عقاو  درادن  فرـصت  قح  یلو  تسه  کلام  هک  یـسک  زا  هکنانچمه  ، 

دوش یمن  عقاو  تسین  فرـصت  کلام  هک  یـسک  زا  هلماعم  میتفگ  هکنیا  يانعم  هلءاسم 4 -  دنا .  هدش  فرصتلا  عونمم  عرـش  مکاح  فرط 
هک ار  یسک  دقع  کلام  رگا  نیاربانب  تسین ،  رث  ؤم  ذفان و  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسا  لطاب  وغل و  وا  هلماعم  یلک  هب  هک  تسین  نیا 

دنهد تیاضر  وا  هلماعمب  تسکـشرو  صخـش  ناراکبلط  ای  دهد و  هزاجا  ار  وا  دقع  هیفـس  یلو  ای  دـنک و  ءاضما  هتخورف  اتلوضف  ار  وا  لام 
دوش یم  حیحـص  وا  هلماعم  دـنک  ءاضما  ار  یلوضف  دـقع  کلام  رگا  میتفگ  هکنیا  رد  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  مزال  حیحـص و  نانآ  هلماـعم 
هدرک لایخ  طلغ  هب  هک  یـسک  عیب  بصاغ و  عیب  ریظن  شدوخ  يارب  ای  دـشاب و  هتخورف  کلام  يارب  ار  کلام  عاـتم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف 

مود تروص  رد  هک  یلاکـشا  اب  هتبلا  دـشاب  هدرک  ای  دـشاب و  هدرکن  عنم  ار  وا  البق  کلام  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هکنانچمه  تسا ،  کـلام 
دـشاب هدرکن  در  هزاجا  زا  لبق  دـقع و  زا  دـعب  هک  تسا  ربتعم  دـهد  یم  یلوضف  هلماعم  زا  دـعب  کلام  هک  يا  هزاجا  ریثءاـت  رد  هلب  تسه ، 

ار وا  لمع  کلام  دشورفب و  ار  کلام  لام  یلوضف  رگا  سپ  نک )  حیحـصت  ار  نآ  هزاجا  ات  دنام  یمن  یقاب  يدـقع  وا  در  ضحم  هب  اریز  )
دنک در  هزاجا  زا  دعب  رگا  و  تسین ،  مه  لاکـشازا  یلاخ  هک  دنچره  دوب  دـهاوخ  وغل  يوقا  ربانب  شا  هزاجا  دـنک  هزاجا  سپـس  دـنک و  در 

فرع مهافتم  بسحب  هک  یظفل  دوش  یم  عقاو  عیب  رب  تیاضر  رب  تلـالد  هک  یظفل  اـب  هک  روطناـمه  هزاـجا  هلءاـسم 6 -  تسا .  وغل  شدر 
ای و  مداد )  هزاجا  ارنآ   : ) دیوگب ای  و  مدومن )  ءاضما  ار  یلوضف  هلیسوب  ما  هناخ  هلماعم  نم   : ) دیوگب الثم  دنامهفب  ار  تیاضر  نتـشونب  ولو 

( دهد رارق  تکرب  تیارب  نآ  رد  ادخ  دشاب و  تکرابم   : ) دـیوگب يرتشم  هب  ای  اهترابع و  نیا  لاثما  و  مراد )  تیاضر   ) ای و  متخاس )  ذـفان  )
هک شکلم  ياهب  رد  هکنیا  لثم  دوش ،  یم  عقاو  دـهد  ربخ  ینطاب  تیاضر  زا  فرع  بسحب  هک  یلمع  اب  نینچمه  تایانک ،  لـیبق  نیا  زا  و 

يارب يزیچ  هتفرگ  وا  کلم  ربارب  رد  یلوضف  هک  یلوپ  اب  اضرف  رگا  هکنیا  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دنک ،  فرـصت  هتفر  شورف  ۀلوضف  دناد  یم 
يدرم رایتخا  رد  ار  دوخ  ینز  هکنانچمه  تسه ،  زین  وا  یلبق  ءاضما  مزلتـسم  ءاـضما  نیا  هک  دـنک  ءاـضما  ار  يو  هلماـعم  نیا  وا  درخب و  وا 

زا یلوضف  زا  رداص  دـقع  هکنیا  زا  دـنک  یم  فشک  کلام  هزاـجا  اـیآ  هلءاـسم 7 -  هدروآرد  يو  جاودزا  هب  ار  وا  یلوـضف  هک  دـهد  رارق 
رد هدـش و  لقتنم  يرتشم  هب  ماگنه  نامه  زا  هلماعم  دروم  کلم  هکنیا  زا  دـنک  یم  فشک  هجیتن  رد  هدوب و  حیحـص  شعوقو  ماگنه  نامه 

يرتشمب هدربمان  کلم  هزاجا  عوقو  نیح  زا  هکلب  درادن  یفـشک  نینچ  هک  نآ  ای  هدـش و  الاک  بحاص  کلم  نآ  ياهب  هدـمآرد و  وا  کلم 
ود نیا  هرمث  دشخب ؟  یم  طرش  ققحت  نیح  زا  ار  دوخ  رثا  دقع  تسا و  دقع  ریثءات  رد  ینعی  لاقتنا  نیا  رد  طرـش  هزاجا  دوش و  یم  لقتنم 

دئاوف لوا  هیرظن  ربانب  دوش ،  یم  لصاح  هزاجا  عوقو  دـقع و  عوقو  نیب  رد  هلماعم  کلم  زا  هک  دوش  یم  رهاظ  یئاه  هدـئاف  جاـتن و  رد  رظن 
کلام و  دنفـسوگ ،  سءار  دنچ  هب  هدـش  هتخورف  یلوضف  عیب  هب  يا  هناخ  رگا  اضرف   ) تسا هدنـشورف  لام  ءاهب  دـئاوف  رادـیرخ و  لام  الاک 
هیرظن انب  و  تسا )  هناخ  هدنشورف  نآ  زا  نادنفـسوگ  هرب  ریـش و  يرتشم و  نآ  زا  تدم  نیا  رد  هناخ  هزاجا  هدرک  هزاجا  یتدم  زا  دعب  هناخ 

هناخ يرتشم  کلم  رد  دنفـسوگ  نآ و  هدنـشورف  کلم  رد  زونه  هناخ  هدربمان  تدـم  رد  میدز  هک  یلاـثم  رد  نوچ   ) تسا نیا  سکع  مود 
 - هلءاسم 8 دننک .  هحلاصم  رگیدـکی  اب  هلـصاح  جاتن  هب  تبـسن  هلماعم  نیفرط  دوشن و  كرت  طایتحا  تسا  لکـشم  هلئـسم  نوچ  و  تسا ) 

ای دـشورفب و  ار  يو  کلم  ریغ  نآ  دـشاب و  هدـشن  رداص  ریغ  يارب  وا  زا  یلیکوت  ای  ینذا  نکلو  دـشاب  شورف  هب  یـضار  اـنطاب  کـلام  رگا 
ریغ نآ  هلماعم  زا  کلام  هک  يدروم  رد  اصوصخم  تسا  جراـخ  یلوضف  عیب  زا  يا  هلماـعم  نینچ  میئوگب  تسین  دـیعب  درخب  شیارب  يزیچ 
نیا وا  عضو  زا  یلوضف  نکل  دشاب  هدرکن  راهظا  ار  شکلم  شورف  هب  تبسن  ار  دوخ  تیاضر  کلام  رگا  هلب  یضار ،  مه  دشاب و  هاگآ  مه 

هلئـسم نیا  ضرف  زا  تسا و  یلوضف  وا  يارـش  عیب و  دـهد  یم  تیاـضر  اـنیقی  دوش  وا  راـک  هجوـتم  رگا  هک  دـشاب  هدروآ  تسدـب  ار  ینعم 
تسین توق  زا  یلاخ  هک  یهجوب  هجوت  نیمه  هتشادن  یلوضف  هلماعم  تایئزجب  یلیصفت  هجوت  نکلو  دشاب  یـضار  رگا  اما  و  تسا ،  جراخ 
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تیلوضف دصق  یلوضف  صخش  هک  تسین  طرش  انعم  نیا  یلوضف  رد  هلءاسم 9 -  دزاس .  جراخ  ندوب  یلوضف  زا  ار  هلماعم  هک  تسا  یفاک 
یلایخ تلاکو  تیالو و  نیا  اب  هتـشاد و  تلاکو  ای  تیـالو و  هبنج  کـلام  هب  تبـسن  هک  هدرک  یم  لاـیخ  رگا  نیارباـنب  دـشاب ،  هتـشاد  مه 

اما و  دوش ،  یم  حیحـصت  کلام  يدـعب  هزاـجا  اـب  تسا و  یلوضف  زین  وا  هلماـعم  هدوبن  نینچ  هک  دـش  مولعم  سپـس  هتخورف و  ار  وا  کـلم 
یلوضف دـنک  یم  وا  يارب  هک  يا  هلماعم  درادـن و  کلام  يارب  ار  نتخورف  ندـیرخ و  قح  هدرک  یم  لایخ  یلوضف  هک  ضرف ؟  نیا  سکع 

ای تلاکو و  وا  فرط  زا  هک  دش  مولعم  ادعب  تسا و  یلوضف  دنک  یم  وا  يارب  هک  يا  هلماعم  درادن و  کلام  زا  هک  دش  مولعم  ادـعب  تسا و 
نتشاد ضرف  ینعی  مود  ضرف  رد  هک  یلاکشا  اب  هتبلا  درادن  کلام  هزاجا  هب  یجایتحا  تسا و  حیحص  وا  هلماعم  ارهاظ  هتـشاد  تیالو  وا  رب 

دش هجوتم  شورف  زا  دعب  دشورف  یم  ار  ریغ  کلم  اتلوضف  دراد  هدرک  یم  لایخ  یلوضف  هک  يدروم  تسا  هلئـسم  نیا  ریظن  تسه ،  تیالو 
رگا هلءاسم 10 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  وا  دوخ  هزاجاب  شجاـیتحا  هلماـعم و  ندوبن  حیحـص  دروم  نیا  رد  نکل  هدوب  شدوخ  کـلام  هک 

ار نآ  الثم  دوش  کلام  دوخ  رایتخا  هب  ای  دوش و  نآ  کلام  شدوخ  ثرا  هار  زا  الثم  يرایتخاریغ  روطب  سپـس  دشورفب و  اتلوضف  ار  يزیچ 
هدنهد هزاجا  رد  هلءاسم 11 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  دـنکن  حیحـصت  ار  نآ  مه  هزاجا  هک  يوحنب  هلماعم  نالطب  اجنیا  رد  درخب  کـلام  زا 
هزاجا نیح  رد  کلام  ریغ  دـقع  نیح  رد  کلام  تسا  نکمم  دـشاب و  لاـم  نآ  کـلام  یلوضف  هلماـعم  ماـگنه  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا 
ثراو هزاجا  دوش  ثراوب  لقتنم  شکلم  دورب و  ایند  زا  دـنک  هزاجا  هکنیا  زا  لـبق  وا  دـشورفب و  ار  دـیز  کـلم  یلوضف  هکنیا  لـثم  دـشاب ، 
یکی هزاجا  نیح  رد  یلوضف و  نیح  رد  کلام  هک  تسا  یئاج  حیحـصت  هب  رتراوازـس  لاثم  نیا  زا  دـنک ،  یم  حیحـصت  ار  یلوضف  هلماـعم 

اب هک  دوش  فرـصتلا  زئاج  هزاجا  نیح  رد  هدوب و  هیفـس  اـی  غلاـبان و  ـالثم  هدوب  فرـصتلا  زئاـج  ریغ  روجحم و  یلوضف  نیح  رد  یلو  دـشاب 
يرگید هب  ار  نآ  یلوضف  ناونعب  یکی  دوش  عقاو  عـیب  دـنچ  ریغ  لاـم  رد  رگا  هلءاسم 12 -  دوش .  یم  حیحـصت  یلوضف  هلماعم  شا  هزاـجا 

ماجنا يرگید  هلماعم  هتفرگ  هک  یئاهب  اب  یلوضف  هک  نآ  ای  دـشورفب و  یمراهچب  وا  یموس و  هب  ار  ریغ  لام  ناـمه  يرگید  نآ  دـشورفب و 
ماجنا الاک  يور  رب  تالماعم  همه  هک  لوا  تروص  رد  دهد ،  ماجنا  يرگید  هلماعم  نآ  اب  اهب  هدنریگ  دزادرپب و  نآ  ءازا  رد  ار  ءاهب  دهد و 

ار نآ  اتلوضف  رگید  راب  هتخورف  ورمع  هب  رابکی  دیز  هناخ  الثم  هدش  ماجنا  یلوضف  کی  تسدـب  تالماعم  نآ  همه  هک  تسا  نیا  ای  هدـش ، 
هناخ هکنیا  لثم  دنا  هدرک  يددـعتم  ياه  هلماعم  الاک  نآ  اب  يددـعتم  ياه  یلوضف  هک  تسا  نیا  ای  و  دـلاخ ،  هب  اتلوضف  موس  راب  رکب و  هب 

سپـس تفرگ و  یغالا  شئازارد  تخورف و  يرگید  هب  ارنآ  هناخ  رادیرخ  هاگ  نآ  تفرگ  یبسا  ار  نآ  ءاهب  تخورف و  یـصخش  هب  ار  دیز 
تـالماعم همه  هکنیا  یکی  تسه  تروص  دـنچ  مه  مود  تروص  رد  لاونم ،  نیمهب  تخورف  یباـتک  لـباقم  رد  ار  هناـخ  نآ  مود  يرتـشم 

واگ يواگ و  ربارب  رد  ار  هماج  سپس  دشورفب و  يا  هماج  رباربرد  ار  دیز  هناخ  یلوضف  هکنیا  لثم  دشاب  هدزرس  يدحاو  صخـش  زا  ددعتم 
ربارب رد  ار  هناخ  هک  لاثم  نامه  رد  هکنیا  لثم  دوش  ماجنا  یـصخش  ياهب  اب  تالماعم  نآ  همه  هکنیا  رگید  نینچمه ،  یـشرف و  ربارب  رد  ار 
کی ره  کلام  روص  نیا  همه  رد  دراد و  تروص  راهچ  هلئـسم  سپ  دشورفب ،  ددعتم  صاخـشاب  راب  دنچ  ار  هماج  نامه  تخورف  هماج ي 

ایآ تالماعم  هیقب  اما  و  دوش ،  یم  حیحـص  دـش  هزاـجا  دروم  ناـمه  شا  هزاـجا  اـب  دـنک و  ءاـضما  دـناوت  یم  تساوخ  هک  ار  تـالماعم  زا 
زا دعب  میتفگ  هک  يدر  هلءاسم 13 -  تسین .  رصتخم  نیا  اب  بسانم  نآ  داریا  هک  تسا  یلیصفت  حرش و  هب  جاتحم  هن ؟  ای  دوش  یم  حیحص 
دنچ ره  رانک  رثا  هزاجا  هکنیا  زا  تسا  قلطم  روطب  عنام  یهاگ  میتشاد  نآ  رد  هک  یلاکـشا  زا  رظنفرـص  اب  دنک  یمن  ریثءات  هزاجا  رگید  نآ 

در دـیوگب  ای  مدرک و  خـسف  ار  يا  هدرک  وت  هک  يا  هلماعم  دـیوگب  یلوضفب  کلام  هکنیا  لـثم  دـشاب  دـقع  نیح  کـلام  ریغ  زا  در  نآ  هک 
رگا هکنانچمه  دسرب ،  شورفب  شا  هناخ  دـهاوخ  یمن  هجو  چـیهب  هک  تسا  نیا  رد  شروهظ  هک  دـنک  در  اهنیا  ریظن  یترابع  هب  ای  مدرک و 

یلحم عرش  بسحب  ای  دربب و  نیب  زا  دنکـشب و  ار  نآ  الثم  دنامن  یقاب  هزاجا  يارب  یلحم  لقع  بسحب  رگید  هک  دنک  یفرـصت  الاک  نآ  رد 
صوصخ هزاـجا  قوحل  عناـم  در  یهاـگ  و  تسا ،  نینچ  زین  دزاـس  دازآ  دوب  هتخورف  ار  نآ  یلوـضف  هک  ار  دوـخ  هدرب  هک  نآ  لـثم  دـنامن 
فرـصت شا  هناخ  رد  کلام  نآ  زا  دعب  دـشورفب و  دـیز  هب  ار  کلام  هناخ  یلوضف  هکنیا  لثم  قلطم  روطب  عنام  هن  تسا  دـقع  نیح  کلام 

یلوضف هلماعم  دناوت  یمن  دقع  نیح  کلام  رگید  تروص  نیا  رد  هک  نآ  لاثما  دشخبب و  ای  دشورفب و  ورمع  هب  ار  نآ  الثم  دنک  نیع  لقان 
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هزاجا اهنت  رگا  هتبلا  دیامن ،  ءاضما  ار  یلوضف  هلماعم  هدومن  رظن  فرص  دوخ  دیرخ  زا  دناوت  یم  ورمع  ینعی  وا  يرتشم  یلو  دنک  هزاجا  ار 
لاثم نامه  رد  تسین  هزاجا  قوحل  زا  عنام  یلاح  چیه  رد  کلام  نداد  هزاجا  اما  و  تشذگ ،  شنایب  هک  مینادـن  ربتعم  ار  دـقع  نیح  کلام 
دوخ مهو  دـنک  هزاـجا  ار  یلوضف  هلماـعم  دـناوت  یم  ورمع  مه  دـهد  هزاـجا  ورمع  هب  هتخورف  دـیز  هب  یلوضف  هک  ار  يا  هناـخ  کـلام  رگا 

هک يزیچ  نآ  تعفنم  لقان  کلام  هزاجا  تسا و  هناخ  نیع  لقان  یلوضف  عیب  تسین  کلام  هزاـجا  یلوضف و  عیب  نیب  یتاـفانم  نوچ  کـلام 
هلماعم رد  يا  هزاـجا  کـلام  زا  هک  اـجره  هلءاسم 14 -  تسا .  هعفنملا  بولـسم  هزاجا  تدـم  ات  هک  هدـش  لـقتنم  دـیز  هب  يا  هناـخ  تسه 

هدنام یقاب  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  لام  نیع  دناوت  یم  دـشاب  دـیدرت  لاح  رد  ای  دوشن و  رداص  مه  يدر  هک  دـنچره  هدـشن  رداص  یلوضف 
هبلاطم وا  زا  زین  هتشاد  تدم  نیا  رد  هک  ار  لام  عفانم  دناوت  یم  یتح  يوقا  ربانب  هکلب  دریگب ،  دشاب  هدوب  وا  تسد  رد  هک  سک  ره  زا  دشاب 

هک یتروص  رد  هدومن  هعجارم  یلوضف  هدنـشورف  هب  دـناوت  یم  زین  و  هن ،  ای  دـشاب  هدرک  هدافتـسا  هدربماـن  نیع  عفاـنم  زا  وا  هکنیا  هچ  دـنک 
يرتشم هب  امیقتـسم  دـناوت  یم  هک  نانچمه  دریگب ،  وا  زا  ار  نآ  عفاـنم  لاـم و  نیع  هداد  يرتشم  لـیوحت  دوخ  تسدـب  ار  لاـم  نآ  یلوضف 

یجراخم لام  ندنادرگرب  رگا  و  دیامن ،  هبلاطم  وا  زا  ار  هدـش  فلت  وا  تسد  رد  ای  هدرب و  لام  زا  وا  هک  یعفانم  لام و  نیع  هدومن  هعجارم 
رد هدـش  فلت  رگا  اما  و  دـشاب ،  هدـنام  یقاـب  لاـم  نیع  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنیا  همه  دـنک ،  هبلاـطم  دـناوت  یم  زین  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد 

دـشاب هتـشگ  تسد  دنچ  روبزم  لام  رگا  و  دنک ،  یم  هبلاطم  وا  زا  ار  نآ  لدب  کلام  دـشاب  هدـش  فلت  یلوضف  عیاب  تسد  رد  هک  یتروص 
نینچمه و هتخورف و  يرگید  هب  ار  نآ  يرتشم  هداد و  يرتشم  لیوحت  یلوضف  عیب  زا  دـعب  هدوب و  یلوضف  هدنـشورف  تسد  رد  لوا  رد  الثم 

نآ همه  هب  دناوت  یم  اهنآ ،  زا  کی  ره  هب  هعجارم  رد  تسا  ریخم  نآ  لدـب  نتفرگ  يارب  کلام  دـشاب  هدـش  فلت  یکی  تسد  رد  ماجنارس 
زا دـناوت  یمن  رگید  تفرگ  رفن  کی  زا  ار  هدـش  دراو  نیب  نیا  رد  هک  یتراسخ  لام و  رگا  دـنک و  هعجارم  توافت  اب  ای  يواسم و  روطب  اـه 
اما و  هتفرگ ،  رارق  ناشتـسد  رد  لام  هک  تسا  یئاه  نآ  همه  يرتشم و  یلوضف و  عیاب  هب  تبـسن  کـلام  مکح  نیا  دـنک ،  هبلاـطم  نارگید 

لام و نآ  لدـب  هبلاطم  وا  زا  دـناوت  یمن  تسا  بصاغ  یلوضف و  هدنـشورف  هک  هتـسناد  یم  رگا  هک  تسا  نیا  یلوضف  عیاب  اب  يرتشم  مکح 
رد زونه  هک  یتروص  رد  هداد  یلوضف  هدنـشورف  هب  ار  لاـم  ياـهب  رگا  هلب  دـیامنب ،  هتـشاد  هک  یتراـسخ  هتخادرپ و  کـلامب  هک  يزیچ  ره 
هک هتـسناد  یمن  رگا  اما  دریگب و  ار  نآ  لدـب  فالتا  ای  فلت  تروص  رد  دـنک و  هبلاـطم  ار  نآ  نیع  دـناوت  یم  دـشاب  یقاـب  یلوضف  تسد 

هیحان زا  هک  یتراسخ  ره  هداد و  تمارغ  کلام  هب  هک  هچ  نآ  همه  هدومن  هعجارم  هدنـشورفب  دـناوت  یم  تسا  بصاغ  یلوضف و  هدنـشورف 
نآ هدرک و  هلماعم  دروم  ناویح  يرادهگن  رد  هک  يا  هنیزه  دـش و  یم  شدـیاع  دوبن  هلماعم  نیا  رگا  هک  یجئاتن  عفانم و  هدـید  هلماعم  نیا 
اریز دـیامن ،  هبلاطم  وا  زا  هدـش  فلت  لام  نآ  زا  هچ  نآ  هریغ و  هاچ و  رفح  تعارز و  يراکتخرد و  ریظن  هدومن ،  لاـم  نآ  دوخ  جرخ  هچ 

عوجر يوب  اهنآ  همهب  دـناوت  یم  تسا  یلوضف  شا  هدنـشورف  دـناد  یمن  هک  يرتشم  تسه و  اهنیا  همه  نیمءاـت  نماـض  یلوضف  هدنـشورف 
دناوت یم  کلام  هدرک  داجیا  یتعارز  ای  يراک  لاهن  ای  یئانب و  هدـیرخ  یلوضف  زا  هک  ریغ  لام  ناـمه  رد  يرتشم  رگا  هلءاسم 15 -  دنک . 
صقان حیحص و  تمیق  توافت  هدش  ادیپ  وا  لام  رد  یصقن  رگا  دنک و  فاص  ار  وا  نیمز  هدرب  نیب  زا  هدرک  ثادحا  هچ  نآ  دنک  مزلم  ار  وا 
نوریب نیمز  زا  هدرک  داجیا  هچ  نآ  دناوت  یم  مه  يرتشم  هکنانچمه  دـشاب ،  نماض  ار  وا  رب  هدراو  ياهتراسخ  هکنیا  نودـب  دریگب  وا  زا  ار 
دنچره دراذگب  یقاب  هدرک  داجیا  هچ  نآ  هکنیا  هب  دنک  مزلم  ار  يرتشم  دناوت  یمن  کلام  دیامن و  ناربج  دیآ  یم  دراو  یـصقن  رگا  دربب و 

کلم هراجا  نداد  اب  دنچره  دراذـگب  یقاب  کلام  نیمز  رد  ار  هدرک  داجیا  هچ  نآ  درادـن  قح  يرتشم  هکنانچمه  دـهاوخن  وا  زا  يا  هراجا 
رگا ار  نیمز  دـنک و  رپ  ار  رهن  هلاچ  هدرک  روک  ار  هاـچ  نآ  تسا  بجاو  وا  رب  هدرک  داـجیا  يرهن  اـی  هدرک  رفح  یهاـچ  ـالثم  رگا  دـشاب و 

حیحـص و نیب  تمیق  تیوقت  نماض  هدـمآ  دراو  کلام  لام  رب  یـصقن  رگا  و  دروآرد ،  لوا  تلاح  هب  تشاد  مه  ناکما  تساوخ و  کلام 
وا هنیزه  لمع و  هک  دنچره  دنک  هبلاطم  کلام  زا  ار  هدرک  وا  کلم  رد  هک  يا  هنیزه  دوخ و  لمع  ترجا  درادـن  قح  وا  تسا و  نآ  صقان 

شلوا تلاـح  هـب  ار  نـیمز  دوـخ  شیپ  زا  دـناوت  یمن  دـهدن  تیاـضر  کـلام  رگا  هکناـنچمه  دــشاب ،  هدرب  ـالاب  ار  کـلام  کـلم  تـمیق 
ترجا دـناوت  یم  هدوب  لاحب  لهاج  هک  یتروص  رد  هلب  دـیامن  وحم  هدرک  هک  ار  يرگید  فرـصت  ره  اـی  دـنک  رپ  ار  اـه  هلاـچ  هدـینادرگرب 
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و دریگب ،  بصاغ  هدنـشورف  زا  ار  هدـمآ  دراو  وارب  هک  یتراسخ  هدرک و  فرـص  هک  ار  يا  هنیزه  هداد و  ماجنا  کـلم  نآ  رد  هک  ار  یلمع 
زا هک  ار  یمدـنگ  ـالثم  دـشاب  هدرک  رتهب  نوگرگد و  ار  نآ  تفـص  نکل  هدوزفین  کـلم  نآ  رد  يزیچ  يرتشم  هک  اـج  نآ  تسا  نینچمه 

هتخیر ار  هرقن  شمش  دشاب و  هتفاب  هدیرخ  هک  ار  يا  هتشر  دشاب و  هتشر  هدیرخ  هک  ار  یمـشپ  دشاب و  هدرک  درآ  هدیرخ  بصاغ  یلوضف و 
هلءاسم 16 میوش .  یم  اه  نآ  ضرعتم  بصغ  باتک  رد  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  تسه  يرایـسب  تاعورف  باب  نیا  رد  و  دـشاب ،  هدرک  يرگ 

تـسا وا  ریغ  وا و  نیب  كرتشم  هک  دـشورفب  ار  یکلم  ای  دـشورفب و  هلماـعم  کـی  رد  ریغ  کـلم  اـب  هارمه  ار  دوخ  کـلم  هدنـشورف  رگا  - 
ریغ کلم  هب  تبسن  هلماعم  تحـص  یلو  دوش ،  یم  کلام  شدوخ  کلم  هب  تبـسن  ار  هلماعم  ياهب  ذفان و  شدوخ  کلم  هب  تبـسن  هلماعم 

هدوب لاح  هب  لهاج  رگا  يرتشم  هنرگ  دوش و  یم  ءاهب  کلام  شدوخ  کـلم  هب  تبـسن  زین  وا  داد  هزاـجا  رگا  تسا ،  وا  هزاـجا  هب  فوقوم 
زا هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هدـشن ،  نآ  همه  کلام  هدـیرخ  هک  یئالاک  اریز  دـنک  یم  ادـیپ  ار  هلماـعم  ندز  مه  رب  قح  ینعی  خـسف  راـیخ 
یم لطاب  لصا  زا  ار  هلماعم  ریغ  ندادن  هزاجا  هنرگ  دیاین و  شیپ  نآ  لثم  ابر و  لیبق  زا  يروذـحم  سنج  نتفای  ضعبت  ریغ و  ندادـن  هزاجا 

میوقت شیعقاو  تمیقب  ادـج  ادـج  عیاب  ریغ  عیاب و  کلم  هک  تسا  نیا  اهب  زا  ود  نآ  زا  کی  ره  مهـس  نتخانـش  قیرط  هلءاسم 17 -  دنک . 
رگا الثم  دنرب ،  یم  مهس  هلماعم  رد  هدش  نیعم  ياهب  زا  ود  نآ  زا  کی  ره  تبـسن  نیمهب  دوش  نیعم  يرگید  اب  یکی  تمیق  تبـسن  دوش و 

دـشاب رانید  هس  يرگید  زا  شـش و  ود  نآ  زا  یکی  یعقاو  تمیق  هتخورف و  راـنید  شـش  غلبم  هب  مه  اـب  ار  ریغ  مهـس  دوخ و  مهـس  یلوضف 
نآ مهس  فصن  رانید  شـش  ینعی  هلماعم  ياهب  زا  هدش  تمیق  رانید  هس  شکلم  هک  سک  نآ  مهـس  سپ  تسا  فصن  شـش  هب  هس  تبـسن 
هک تسا  حیحص  فراعتم  تالماعم  عون  رد  نیا  هتبلا  درب ،  یم  رانید  راهچ  يرگید  رانید و  ود  هلماعم  دروم  ياهب  زا  وا  سپ  تسا  يرگید 
ود نیا  رد  ود  نآ  تمیق  هک  ضرف  رد  اـما  و  تسین ،  عاـمتجا  لاـح  رد  ود  نآ  تمیق  اـب  تواـفتم  دارفنا  لاـح  رد  کـلم  هصح  ود  تـمیق 
نآ زا  کی  ره  تمیق  هک  تسا  نیا  هطباض  ارهاظ  و  دوب ،  دـهاوخن  حیحـص  دـشاب  رتمک  يرگید  رتشیب و  یکی  ای  رتمک و  ای  رتشیب و  تلاح 

ءاهب زا  ود  نآ  زا  کی  ره  يارب  دنجنـسب و  هلماعم  ياهب  اب  ار  ود  نآ  تمیق  تبـسن  دننک و  نیعم  ناشعامتجا  لاح  ظاحلب  ادـج  ادـج  ار  ود 
دج ردپ و  يارب  هلءاسم 18 -  دراد .  تمیق  ود  عومجم  اب  هک  یتبـسن  اب  دشاب  يواسم  اهب  اب  شتبـسن  هک  دـنهد  صاصتخا  ار  يرادـقم  نآ 

دننک لیبق  نیا  زا  یتافرصت  دنهد و  هراجا  دنشورفب و  دنرخب و  ینعی  دننک  فرصت  ریغص  لام  رد  هک  تسا  زئاج  دنور  رتالاب  دنچره  يردپ 
رد زین  و  تسین ،  تلادـع  هب  طورـشم  نانآ  تیالو  نیا  هک  تسا  نآ  يوقا  و  دنلقتـسم ،  دـنراد  هک  یتیالو  رد  ناـگدربمان  زا  کـی  ره  و  ، 

تیاعر هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  تسا  یفاک  هدسفم  نتشادن  فرص  هکلب  تسین  طرش  تحلصم  دوجو  نانآ  فرصت  ذوفن 
ریجا ار  وا  دنناوت  یم  دنراد ،  تیالو  زین  وا  دوخ  هب  تبسن  دنراد  تیالو  ریغص  لام  هب  تبسن  دج  ردپ و  هکنانچمه  و  دنیامنب ،  ار  تحلصم 

دسرب و غولب  دح  هب  وا  ات  دنـشاب  رظتنم  دیاب  هکلب  دنرادن  نآ  رب  تیالو  هک  قالط  رگم  دنریگب  نز  شیارب  دنهد و  شرهوش  دننک و  یـسک 
یم تشگ  رادیدپ  دنا  هتـسب  وا  يارب  هک  يدقع  رد  حاکن  خـسف  بابـسا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  ایآ  و  دـهد ،  قالط  ار  شرـسمه  شدوخ 

ود هکلب  هجو  ود  ریخ ؟  ایدنشخبب  ار  وا  تدم  دنناوت  یم  دندرک  دقع  شیارب  تقوم  يرـسمه  رگا  زین  هن و  ای  دننک  خسف  ار  وا  حاکن  دنناوت 
ردـپ و زا  براقا  نیب  رد  دـنرادن و  یتیالو  نینچ  هک  تسا  نیا  لوق  ود  نآ  رتیوق  دراد ) لئاق  هیماـما  ءاـهقف  نیب  رد  ود  ره  ینعی   ) تسا لوق 
 . دنا هناگیب  يدرف  دننام  نانآ  همه  هک  يردام  دـج  ردام و  ای  ردارب و  یتح  درادـن  تیالو  لفط  رب  يرگید  سکچیه  هتـشذگ  يردـپ  دـج 

توف زا  دعب  يارب  هک  دنراد  تیالو  نینچمه  دنراد  تیالو  ریغـص  رب  ناشتایح  لاح  رد  هک  يروط  نامه  يردـپ  دـج  ردـپ و  هلءاسم 19 - 
ذفان زین  میق  زا  دوب  ذفان  ریغص  هب  تبسن  نانآ  دوخ  زا  هک  یفرصت  ره  هجیتن  رد  دنیامن ،  بصن  نیعم و  ریغص  يارب  یمیق  تسرپرـس و  دوخ 

هدسفم فرـص  تسا و  تحلـصم  دوجو  هب  طورـشم  میق  فرـصت  ذوفن  ارهاظ  و  تسا ،  لاکـشا  لحم  ریغـص  جیوزت  رب  شتیالو  اهنت  تسا 
هلءاسم تسین .  دیعب  تقاثو  تناما و  نتشادب  ءافتکا  هک  دنچره  دشاب  هدوب  لداع  میق  هک  تسا  نآ  طوحا  هکنانچمه  تسین  یفاک  نتشادن 

دراد و تیالو  وارب  تسا  لداع  دهتجم  نامه  هک  یعرش  مکاح  دشابن  اهنآ  بناج  زا  یصو  ای  يردپ و  دج  ای  ردپ و  هک  یتروص  رد   - 20
مکاح يارب  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکلب  دشاب ،  هدوب  ریغص  تحلصم  هب  شفرصت  هکنیا  هب  طورشم  دنک  فرصت  راغـص  لاوما  رد  دناوت  یم 
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یعرـش مکاح  هک  يدروم  رد  و  دوش ،  یم  ریغـص  دیاع  يداسف  يررـض و  دنکن  مادقا  رگا  هک  دیامن  مادقا  یتافرـصت  هب  اهنت  هک  تسا  نآ 
یتافرـصت ریغـص  لاوما  رد  دنناوت  یم  نانآ  هک  دنـشاب  لداع  نینم  ؤم  نآ  دیاب  طایتحاربانب  دتفا و  یم  نینم  ؤم  تسدـب  ریغـص  رما  دوبن  مه 

يا هدسفم  نآ  كرت  رد  هک  دننک  ءافتکا  یتافرـصت  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دشاب ،  ریغـص  هطبغ  حالـصا و  هیام  هک  دننک 
 . دیآ رابب  ریغص  يارب 

نیضوع طئارش  رد  راتفگ 

یجراخ يدوجوم  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب  تیلام  ياراد  طایتحاربانب  الاک  هکنیا  لوا :  تسا .  زیچ  دـنچ  هلماـعم  دروم  ياـهب  ـالاک و  طـئارش 
ناسنا کی  راک  ای  ناویح  ای  هناخ  الثم  ار  تعفنم  هک  تسین  زیاج  طاـیتحاربانب  سپ  وا ،  ریغ  همذ  رد  اـی  هدنـشورف  همذ  رد  یلک  اـی  دـشاب و 

اما و  تسین ،  توق  زا  یلاـخ  قوقح  رد  اـصوصخم  نآ  زا  وج  هک  دـنچره  دنـشورفب ،  ار  قوقح  زا  یقح  نینچمه  هماـج و  تطاـیخ  نوچ 
یلمع تسا  زئاج  هکنانچمه  دشاب  الثم ) يا  هناخ   ) تعفنم هدش  يرادـیرخ  يالاک  ياهب  تسا  زئاج  سپ  درادـن  ار  طرـش  نیا  هلماعم  ياهب 

قح ریجحت و  قح  ریظن  یلاقتنا  لقن و  لـباق  قح  تسا  زئاـج  یتح  هکلب  دریگب ،  رارق  قوقح  زا  یقح  اـی  و  یطاـیخ )  نوچ   ) تیلاـم ياراد 
تسین و لقن  لباق  اریز  دـشاب  هعفـش  رایخ و  قح  دـننام  هک  دریگب  رارق  یقح  سنج  ياـهب  تسا  زئاـج  اـیآ  هکنیا  رد  و  دـشاب ،  صاـصتخا 

نیعم نآ  لیک  تسا  یندرک  لیک  رگا  ینعی  تسا  رادقم  نییعت  نیضوع  طئارش  زا  مود :  تسه .  لاکشا  تسین  زئاج  ای  تسا و  طاقسااهنت 
نآ اب  دیاب  هک  ینازیم  ریغب  نآ  شجنـس  زین  هدـهاشم و  فرـص  نیاربانب  نآ ،  ددـع  تسا  يددـع  رگا  نآ و  نزو  تسا  نوزوم  رگا  دوش و 

روطنیا هلب  تسین ،  یفاک  ددـع  ریغب  دودـعم  يالاک  ددـع و  ای  لیک و  اـب  نوزوم  يـالاک  يریگ  هزادـنا  سپ  تسین ،  یفاـک  دوش  هدـیجنس 
رگا ار  نآ  لیک  کی  هاگ  نآ  دنجنـس  هب  لیک  اب  تسا  دایز  هکنیا  رطاخب  ار  نوزوم  ای  دودـعم و  يـالاک  هک  درادـن  لاکـشا  يریگ  هزادـنا 

ریدقت تقیقح  رد  نیا  و  دنیامن ،  اه  لیک  ددعرد  برـض  ار  هدمآ  تسدب  رادقم  دنرامـشب و  تسا  دودعم  رگا  دـننک و  نزو  تسا  نوزوم 
بجوم دناسرن و  مهب  فالتخا  یعقاو  هزادنا  اب  هک  تسا  لاکـشا  یب  یتقو  نیا  هتبلا  لیکو ،  هب  هن  تسا  هرامـش  هب  دودـعم  نزوب و  نوزوم 

دنک و دامتعا  ءافتکا و  تسا  رادقم  نالف  هلماعم  دروم  يالاک  دیوگیم  هک  هدنشورف  لوقب  يرتشم  تسا  زئاج  هلءاسم 1 -  ددرگن .  تلاهج 
دـش فشک  وا  هتفگ  فـالخ  ادـعب  رگا  تسه  هک  يزیچ  دزادرپب ،  هتفگ  هدنـشورف  هک  یلیک  يددـع و  ینزو و  ساـسا  رب  ار  سنج  ياـهب 

ياهب درک  ءاضما  رگا  و  دریگ ،  یم  سپ  ار  اهب  همه  دـهد و  یم  سپ  ار  ـالاک  همه  هک  درک  خـسف  رگا  دـنک ،  یم  ادـیپ  راـیخ  قح  يرتشم 
فراعتم روطب  هک  یئاهزیچ  رد  هلءاسم 2 -  دریگ .  یم  سپ  هدنـشورف  زا  ار  هدش  عقاو  نآ  ساسا  رب  هلماعم  هک  یتمیق  نامهب  صقان  رادقم 
هدـهاشم نآ  رادـقم  نییعت  يارب  یندـنازوس  بوچ  عاونا  زا  یـضعب  فلع و  یندـنازوس و  هتوب  هاک و  ریظن  دوش  یم  شورف  دـیرخ و  راب  اب 
يرایسب تسا  نآ  دننام  و  تسا ،  یفاک  هدهاشم  اج  نآ  رد  دنشورفب  راب  اب  ار  بوچ  یلک  روطب  قطانم  زا  یـضعب  رد  رگا  هلب  تسا ،  یفاک 

تسا اه  فرظ  نآ  رد  هک  مادام  تسا و  فراعتم  وحن  نیمه  هب  اه  نآ  شورف  ودیرخ  هک  یطوق  هشیش و  رد  هتسب  رد  ياهاود  تاعیام و  زا 
شتـسوپ ندنک  زا  دعب  دودعم و  حـبذ  زا  لبق  هک   ) هدـش حـبذ  دنفـسوگ  رهاظلا  یلع  هکلب  تسا ،  لاکـشا  یب  هدـهاشم  اب  شورف  دـیرخ و 

 ، دوش هتخورف  نزوب  دیاب  تسوپ  ندنک  زا  دعب  یلو  تسا  یفاک  شورف  دیرخ و  رد  هدهاشم  هدشن  هدنک  شتسوپ  هک  مادام  تسا )  نوزوم 
رد تسا و  نوزوم  یلحم  رد  دوش  یم  فلتخم  اه  لحم  لاوحا و  فالتخا  هب  شعـضو  یئـالاک  هک  دوش  یم  هاـگ  هکنیا  مـالک  هصـالخ  و 
 . دوش یم  فلتخم  شعـضو  روط  نیمه  مه  دودـعم  تسا ،  نوزوم  ریغ  رگید  یلاـح  رد  نوزوـم و  یلاـح  رد  تسین  نوزوـم  رگید  یلحم 

هکلب تسین ،  یفاک  هدهاشم  دوش  یم  يریگ  هزادنا  عرذ  رتم و  اب  نآ  شجنس  تمیق و  هک  نیمز  هلماعم  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلءاسم 3 - 
زا یـضعب  رد  رگا  هلب  هتخودن ،  هدیربن و  ياه  هچراپ  زا  يرایـسب  تسا  روط  نیمه  و  دننک ،  ادیپ  عالطا  نآ  تحاسم  رب  هلماعم  نیفرط  دیاب 

نیفرط هک  یطرش  هب  تسا  زئاج  ندرک  رتم  نودب  شورف  دیرخ و  رداچ ) ابع و  هقاط  دننام   ) دشاب فراعتم  یصاخ  رتم  يا  هچراپ  ياه  هقاط 
هتفگ هب  دامتعا  هک  روط  نامه  دوش ) یم  ابع  کی  دننک  یم  هلماعم  هک  يا  هقاط  دننادب  و   ) دنـشاب هتـشاد  دـیکءات  فراعتم  هزادـنا  نامه  هب 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


اجکی مدرم  الثم  دنشاب  هتشاد  فالتخا  یئالاک  شجنس  رد  اهرهش  رگا  هلءاسم 4 -  دنک .  یم  تیافک  تسا )  رتم  دنچ  هکنیا  هب   ) هدنشورف
 . دوش یم  ماجنا  نآ  رد  هلماعم  هک  تساهرهـش  نامه  كالم  ارهاظ  دنجنـسب  ندرمـش  اب  ار  نآ  رگید  ياج  مدرم  دنجنـسب و  نزو  اب  ار  نآ 

دوش و یم  فلتخم  اهب  الاک و  تمیق  فاصوا  نآ  دوبن  دوب و  ظاحلب  هک  تسا  یفاصوا  یئاسانش  نآ و  یئاسانـش  نیـضوع  طئارـش  زا  موس 
تلاهج هک  نشور  تسا  یفیصوت  هلیسو  هب  ای  تسا و  هدهاشم  هلیسو  هب  ای  یئاسانـش  نیا  و  دنک ،  یم  ادیپ  توافت  نآ  هب  تبـسن  اه  تبغر 

ادیپ رییغت  ةداع  هک  دـشاب  يزیچ  مه  هلماعم  دروم  هدـید و  رگا  مه  البق  دـشاب  هلماعم  ماگنه  رد  هدـهاشم  تسین  مزال  و  دزاسب ،  فرطرب  ار 
رد تسا  ینوـگرگد  ضرعم  رد  هک  تسا  يزیچ  هلماـعم  دروـم  رد  رگا  اـما  تسا ،  یفاـک  هدرکن  ادـیپ  رییغت  هب  نیقی  هک  ماداـم  دـنک  یمن 

کلم هلماعم  دروم  هکنیا  مراهچ  دسر .  یم  کیدزن  رظن  هب  يدتس  داد و  نینچ  ندوبن  زئاج  هکلب  تسه  لاکـشا  نآ  یلبق  هدهاشم  تیافک 
اب ار  نآ  هک  نآ  زا  لبق  یندـنازوس  هتوب  فلع و  بآ و  نتخورف  نیارباـنب  دـشاب ) هتـشادن  نآـب  یقح  کـلام  زجب  یـسک  ینعی   ) دـشاب قلط 

نیمز نتخورف  زین  و  تسین ،  زئاج  دنک  دوخ  کلم  راکش  هلیـسو  هب  هک  نآ  زا  لبق  یـشحو  ناویح  یهام و  دروآرد و  دوخ  کلمب  تزایح 
ای دنک و  رفح  یهاچ  یبصغ  ریغ  حابم و  ینیمز  رد  رگا  هکلب  تسین ،  زئاج  دروآرد  دوخ  کلمب  ءایحا  هلیسو  هب  هک  نآ  زا  لبق  تاوم  ياه 
ار رهن  نآ  هاـچ و  نآ  دـناوت  یم  دوش  یم  نآ  بآ  کـلام  دزاـس  يراـج  نآ  ردار  نآ  لاـثما  طـش و  بآ  نوچ  حاـبم  یبآ  دـشکب و  يرهن 

دروم لام  هدـنهد  ورگ  رگا  تسین و  زئاج  هدـنریگ  ورگ  هزاجا  ای  نذا و  نودـب  هدـش  هداد  ورگ  هب  هک  يزیچ  نتخورف  نینچمه  دـشورفب و 
ورگ هزاجا  هب  جایتحا  شتحـص  رد  تسا و  حیحـص  شا  هلماعم  ارهاظ  دنک  دازآ  ار  نآ  دوخ  یهدـب  تخادرپ  اب  سپـس  دـشورفب و  ار  ورگ 

دروم دنچ  رد  هلءاسم 5 -  هللا . )  ءاشنا  دیآ  یم  الیذ  هک   ) دراوم زا  یـضعب  رد  رگم  فقو  نتخورف  تسین  زئاج  نینچمه  و  درادن ،  هدنریگ 
ریت ریظن  دـشابن  نکمم  نآ  زا  عاـفتنا  نآ  نیع  ءاـقب  اـب  رگید  هک  يروط  هب  دوش  بارخ  فـقو  هک  یناـمز  یکی  تسا  زئاـج  فـقو  نتخورف 

تهج هب  نکل  هدشن  بارخ  هک  مه  يا  هناخ  و  تفرگ ،  هرهب  دوشن  نآ  نیمز  زا  یتح  هک  يا  هدـش  بارخ  هناخ  هنهک و  ریـصح  هدیـسوپ و 
ار نآ  فرع  هک  يروط  هب  هدش  جراخ  هب  دـتعم  عافتنا  زا  هک  یفقو  ای  تسا و  باوخ  هب  قحلم  تسین و  نکمم  الـصا  نآ  زا  عافتنا  يرگید 

دننک هراجا  يزیچان  غلبم  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  دیآ  رد  هصرع  کی  تروص  هب  دوش و  مدهنم  هفوقوم  هناخ  هکنیا  لثم  دناد  یمن  هدـئاف 
شیندابآ لاح  رد  لوا  هناخ  دوس  لثم  ای  شدوس  هک  دوش  یم  يرادـیرخ  يا  هناـخ  نآ  اـب  دوش  هتخورف  رگا  هک  دراد  یتیعقوم  نیمز  نآ  و 

نآ يوقا  هنرگ  دشابن و  نیب  رد  لوا  لاحب  هفوقوم  نتـشگرب  دیما  هک  تسا  یتروص  رد  اه  نیا  همه  هتبلا  رادقم ،  نآ  هب  کیدزن  ای  دـشاب و 
تعفنم رگا  هکنانچمه  تسین ،  زئاج  نآ  نتخورف  هک  دوش  كدنا  هفوقوم  لام  تعفنم  رگا  هکنانچمه  تسین ،  زئاج  نآ  نتخورف  هک  تسا 

اب دشاب  نکمم  دنچره  تسین  زئاج  شنتخورف  رهاظلا  یلع  دنادب  تعفنم  یب  دننام  ار  نآ  فرع  هک  يدـحب  هن  اما  دوش  كدـنا  هفوقوم  لام 
زا ای  هدـش  بارخ  رـضاح  لاح  رد  هفوقوم  لام  هک  تسا  یـضرف  رد  اهنیا  همه  دـشاب ،  رتشیب  شدوس  هک  درک  يرادـیرخ  يزیچ  نآ  ياـهب 

تـسا لاکـشا  نآ  نتخورف  زاوـج  رد  دـماجنا  یم  شیبارخ  هب  شندـنام  یقاـب  نکل  تسا  داـبآ  ـالعف  رگا  اـما  دـشاب ،  هدـمآرد  یهددوـس 
توق زا  یلاخ  ندوبن  زئاـج  تروص  نیا  رد  هکلب  دـشاب ،  هجوم  نونظم  هکلب  دـشابن  یعطق  شندـیماجنا  بارخ  هب  هک  یـضرف   ) اـصوصخم

 . درب هدئاف  نآ  زا  رگید  یلکـشب  دوشب  شندش  بارخ  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  نآ  نتخورف  تسین  زئاج  لاکـشا  نودـب  هکنانچمه  تسین ، 
كدنا هفوقوم  لام  دوس  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرش  فقاو  دوخ  هک  تسا  یئاج  تسا  زئاج  هفوقوم  لام  نتخورف  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی 

نآ دنناوت  یم  دمآ  شیپ  نانآ  يارب  يدیدش  تجاح  ترورـض و  ای  داتفا و  فالتخا  مهیلع  فوقوم  نیب  ای  دش و  دایز  نآ  تایلام  ای  دش و 
هلءاسم 6 تسین .  لاکـشا  زا  یلاخ  تسین  رگید  زیچ  هب  شیلدبت  نآ و  شورف  زا  یعنام  هکنیا  نتفگ  مه  تروص  نیا  رد  هک  دنـشوورفب  ار 

تـسد رد  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  ینیمز  نآ  تسین و  زئاج  دـنیوگ  یم  ةونع )  ۀـحوتفم   ) ار نآ  هقف  حالطـصا  رد  هک  ینیمز  نتخورف  - 
هک تسا  نیملسم  مومع  کلم  ینیمز  نینچ  هک  دشاب  هدومن  حتف  گنج  اب  ار  نآ  مالـسا  رگـشل  هدوب و  مه  دابآ  نامز  نآ  رد  هدوب و  رافک 

نیملـسم حلاصم  فرـص  دنریگ و  یم  ار  شتایلام  جارخ  تسه و  دنک  دابآ  ار  نآ  هک  یـسک  رایتخا  رد  تسا و  یقاب  لاح  نیمه  هب  دـبا  ات 
نیمه اب  و  تسا ،  نآ  هدننک  ءایحا  کلم  دش  ءایحا  حتف  زا  سپ  هدوب و  تاوم  دش  یم  حتف  هک  نامز  نآ  رد  هک  یئاه  نیمز  اما  دـننک ،  یم 
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شیپ لامتحا  نیا  نوچ  دوش ،  یم  لح  دـننک  یم  کلم  نآب  هک  یعاطقا  ياه  نیمز  زا  یـضعب  راقع و  اـه و  هناـخ  لکـشم  هک  تسا  مکح 
لمح ياج  هدشن  ادیپ  نآ  فالخرب  نیقی  هک  مادام  سپ  هدش  نآ  کلام  هک  هدرک  يراک  دبال  اه  نیمز  نآ  رد  نآ  فرـصتم  هک  دـیآ  یم 
هدرک رارف  یسک  هدنرپ  رگا  نیاربانب  و  تسا ،  میلست  رب  تردق  نیضوع  طارش  زا  مجنپ  دوش .  یم  مکح  نآ  تیکلم  هب  تسه و  تحص  هب 

زا هک  یناویح  و  هدرک ،  رارف  بآ  نورد  رد  هک  ار  دوـخ  یکلم  یهاـم  تسین  زئاـج  نینچمه  و  تخورف ،  اوـه  رد  ار  نآ  دوـش  یمن  دـشاب 
ار نآ  دـناوت  یم  يرتـشم  هک  یتروص  رد  اـما  تخورف ،  تسین  نآ  نداد  لـیوحت  نتفرگ و  هب  رداـق  هدنـشورف  هتخیرگ و  شبحاـص  تسد 

 . تسا حیحص  نآ  عیب  زئاج و  شنتخورف  ارهاظ  دروایب  تسدب 

تارایخ رد  راتفگ 

سلجم رایخ  لوا : 

ار هلماعم  دنناوت  یم  ینعی  دنراد  رایخ  دنا  هدشن  ادـج  رگیدـکی  زا  هدنـشورف  رادـیرخ و  هک  مادام  دریگب  تروص  یـشورف  دـیرخ و  هاگره 
ود ره  زا  سلجم  رایخ  تفای  ققحت  رگا  هک  دبایب  ققحت  ماگ  کی  هب  یتح  تسا  نکمم  هک  یـضرع  تسا  يرما  ندش  ادـج  دـننک و  خـسف 

رایخ دنا  هدشن  ادج  مه  زا  هک  مادام  دـننک  كرت  ار  هلماعم  سلجم  رگیدـکی  قافتاب  رگا  اما  و  ددرگ ،  یم  مزال  هلماعم  هدـش  طقاس  فرط 
 . تسا یقاب 

ناویح رایخ  مود : 

ياهب هک  یتروص  رد  الاک  هدنشورف  يارب  رایخ  نیا  توبث  رد  و  دراد ،  رایخ  زور  هس  ات  دقع  نیح  زا  دنک  يرادیرخ  ار  یناویح  هک  یـسک 
یناویح رد  يرتشم  رگا  هلءاسم 1 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  هدنـشورف  يارب  رایخ  نیا  ندوبن  هکلب  تسه ،  لاکـشا  دـشاب  ناویح  وا  يالاک 

 ، تسا تیاـضر  زا  فشاـک  تافرـصت  عون  نیا  اـبلاغ  دراد و  وا  ياـضر  رب  تلـالد  اـعون  هک  دـنک  یفرـصت  زور  هس  تدـم  رد  هدـیرخ  هک 
گنر ار  نآ  ای  دنک و  یچیق  ار  یناویح  يوم  ای  دشارتب و  ار  نآ  مس  ای  دنک و  لعن  هدـیرخ  هک  ار  یبسا  هکنیا  لثم  دوش  یم  طقاس  شرایخ 

یتح فرـصت  قلطم  هک  تسین  نانچ  و  دوش ،  یم  طقاس  شرایخ  تافرـصت  هنوگنیا  لاثما  دـنک و  گـنر  ار  نآ  يوم  رگا  یتح  هکلب  دـنک 
تدم رد  ناویح  رگا  هلءاسم 2 -  ددرگ .  رایخ  طوقـس  ثعاب  نآ  هب  نداد  فلع  بآ و  ءانتعا و  لباق  ریغ  رادـقم  هب  ناویح  رب  ندـش  راوس 

ار هلماعم  ءاهب  هدومن  هعجارم  هدنـشورف  هب  يرتشم  دوش و  یم  لطاب  هلماعم  هجیتن  رد  تسا ،  هدـش  فلت  هدنـشورف  لاـم  زا  دوش  فلت  راـیخ 
شیادیپ رد  يرتشم  مآ د و  دـیدپ  ناویح  رد  یبیع  دراد  رایخ  يرتشم  هک  يزور  هس  تدـم  رد  رگا  هلءاسم 3 -  دریگ .  یم  سپ  هداد  رگا 

هب ار  ناویح  هدومن  خسف  دناوت  یم  مه  زاب  يرتشم  درب  یمن  نیب  زا  ار  رایخ  بیع  نآ  شیادـیپ  دـشاب  هتـشادن  تلاخد  هنوگ  چـیه  بیع  نآ 
 . دنادرگرب شبحاص 

طرش رایخ  موس : 

نکمم هدرک ،  طرش  ار  نآ  دقع  نمض  رد  فرط  کی  ای  هلماعم و  فرط  ود  هکلب  تسین  هلماعم  رد  عرـش  لصا  بسح  هب  هک  يرایخ  ینعی 
مک ار  تدـم  هک  تسا  نانآ  دوخ  اب  راـیتخا  هکلب  درادـن  يررقم  تدـم  راـیخ  نیا  و  دننکطرـش ،  ثلاـث  صخـش  يارب  ار  راـیخ  تسه  مه 
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دشاب تدم  نالف  ات  هلماعم  ءادتبا  زا  رایخ  زاغآ  هک  دننک  نیعم  نینچمه  دشاب و  طوبضم  نیعم و  تدم  رادقم  دیاب  هتبلا  دایز ،  ای  دنریگب و 
دندادن حیـضوت  رگید  دنراد و  رایخ  هام  کی  الثم  ینیعم  تدم  رد  رگا  هلب  دشاب ،  هتـشاد  همادا  تدم  نالف  ات  زاغآ و  هامکی  زا  دـعبالثم  ای 

نیفرط تسا  زئاـج  هلءاسم 1 -  تسا .  دـقع  هب  نآ  لاصتا  یطرـش  نینچ  ارهاظ  دوش  زاغآ  زور  دـنچ  زا  دـعب  ای  دـشاب  هلماعم  هب  لصتم  هک 
هچره مریگ  یم  يروتسد  وا  زا  ای  منک و  یم  تروشم  ثلاث  صخش  اب  نم  هک  دنک  رایخ  طرش  دوخ  يارب  روط  نیا  ود  نآ  زا  یکی  ای  دقع 
تروص نیا  رد  هک  منز  یمن  نزن  مه  رب  ار  نآ  تفگ  رگا  منک و  یم  نک  خـسف  تفگ  رگا  منکیم  لمع  تسناد  حالـص  اـی  داد  روتـسد  وا 

ار دقع  دناوت  یمن  طرش  بحاص  وا  روتسد  زا  لبق  سپ  تسا  مزال  تدم  نییعت  طرـش  مسق  نیا  رد  هتبلا  تسا  عبتم  ثلاث  صخـش  نآ  لوق 
هدنـشورف رگا  سپ  دنکن ،  دناوت  یم  دنک و  خسف  دناوت  یم  هکلب  دنک  تعاطا  ار  وا  تسین  بجاو  داد  خسف  روتـسد  رگا  هتبلا  دـنک ،  خـسف 

دوش عیب  هب  مزتلم  دنتسناد  حالص  رگا  دنک  تروشم  لالد  اب  ای  شتسود و  اب  ات  دنـشاب  هتـشاد  تلهم  زور  هس  درک  طرـش  الثم  يرتشم  هیلع 
طرـش ار  راـیخ  دوخ  يارب  قلطم  روطب  هدنـشورف  هک  تسین  نیا  هب  طرـش  نیا  تشگرب  اـنعم و  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ندز  مه  رب  قح  هنرگو 

لالد هک  تسا  یتروص  نآ  تروص و  کی  رد  تسا  رایخ  نداد  رارقب  شتـشگرب  هکلب  دـنادن  هچ  دـنادب و  حالـص  لـالد  هچ  دـشاب  هدرک 
دیرخ و هب  صتخم  طرش  رایخ  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 2 -  دراد .  رایخ  ضرف  نیا  رد  اهنت  هک  دـنادن  حالـص  يو  ياربار  هلماعم 

هکنیا رد  تسین  یلاکـشا  هکنانچمه  دراد ،  هار  دـنمزال  طرـش  لـصا  بسح  هب  هک  یتـالماعم  دوقع و  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین ،  شورف 
هلءاسم 3 درادـن .  نایرج  نآ  لاثما  راکهدـب و  همذ  ندومن  يرب  هدرب و  ندرک  دازآ  قالط و  ریظن  تسا )  یفرطکی  هک   ) تاعاقیا رد  طرش 
هک ار  یئاهب  نیع  تدـم  نیا  ات  رگا  هک  وحن  نیاب  دـهد  رارق  راـیخ  دوخ  يارب  نیعم  یتدـم  اـت  هدنـشورف  تسا  زئاـج  شورف  دـیرخ و  رد  - 

ار ءاهب  همه  تدم  نآ  رد  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  خـسف  ار  هلماعم  هک  دـشاب  هتـشاد  قح  دـنادرگرب  يرتشمب  ار  نآ  لداعم  ایو  هتفرگ 
طرـش هدنـشورف  يارب  هک  دـشاب  حیحـص  زین  نیا  ارهاظ  دـنمان و  یم  يرایخ  عیب  فرع  رد  ار  عیب  هنوگنیا  و  دوش ،  یم  مزال  عیب  دـنادرگنرب 

ءاهب ندنادرگرب  رد  و  دشاب ،  هتـشاد  ار  ءاهب  رادـقم  نآ  لداعم  ای  هلماعم و  همه  خـسف  قح  دـنادرگرب  مه  ار  ءاهب  زا  یتمـسق  رگا  هک  دـننک 
يراددوخ نآ  نتفرگ  زا  يرتشم  هک  دنچره  دهدب  ماجنا  يرتشم  هب  ءاهب  ندناسر  رد  ار  دوخ  هفیظو  هدنشورف  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه 

درادنرب یلو  درادرب  ار  نآ  دناوتب  وا  هک  يروط  هب  دنک  هضرع  يو  هب  دنک و  رضاح  هدنشورف  دزن  ار  هلماعم  ياهب  هدنشورف  رگا  سپ  دنک ، 
 ، تسا يرتشم  هب  قلعتم  راـیخ  تدـم  رد  نآ  عفاـنم  ـالاک و  دـمآرد  هلءاسم 4 -  دـنک .  خـسف  دـناوت  یم  عیاـب  دزروب  عاـنتما  نآ  لوبق  زا  و 

دقع خسف  هب  طوبرم  عیاب  رایخ  هک  یطرش  هب  دور  یمن  نیب  زا  هدنـشورف  رایخ  دوش  فلت  رگا  و  تسا ،  يرتشم  هدهعب  نآ  فلت  هکنانچمه 
فلت اب  دـشاب  الاک  نیع  ندـنادرگرب  رایخ  زا  شروظنم  اما  و  دریگ ،  یم  يرتشم  زا  ار  نآ  تمیق  ای  الاک و  لثم  درک  خـسف  رگا  هک  دـشاب ، 

نآ رایخ  تدم  رد  دناوت  یمن  يرتشم  دشاب  الاک  نیع  ندنادرگرب  رایخ  زا  روظنم  هک  مود  ضرفرب  و  دوش ،  یم  طقاس  مه  رایخ  الاک  ندش 
هدرک طرش  هدنشورف  هک  یئاهب  نآ  هلءاسم 5 -  دشاب .  زئاج  هک  تسین  دیعب  لوا  ضرف  رب  انب  اما  دنک  فلت  ای  دـهد و  لاقتنا  يرگید  هب  ار 
لباقم رد  دشورف .  یم  وا  هب  ار  دوخ  هناخ  ادـعب  هدوب  راکهدـب  دـیز  هب  مهرد  رازه  الثم  هکنیا  لثم  دـشاب  يو  همذ  رد  یلک  رگا  دـنادرگرب 
مشاب هتشاد  خسف  قح  مدنادرگرب  ار  مهرد  رازه  رگا  هک  دنک  یم  طرـش  رایخ  دوخ  يارب  هاگ  نآ  دراد  بلط  وا  زا  هک  یمهرد  رازه  نامه 
یهدب نداد  رارق  ءاهب  هناخ و  نداد  اب  هک  دنچره  دنادرگرب  دوب  راکهدب  يرتشمب  ار  نامه  هک  تسا  نیا  هب  ءاهب  ندنادرگرب  ضرف  نیا  رد 

يزیچ هلماعم  دروم  ءاهب  هکنیا  هچ  دـشاب  هدرکن  تفایرد  ار  ءاهب  الـصا  هدنـشورف  طرـش  عیب  رد  رگا  هلءاسم 6 -  دوب .  هدـش  يرب  شا  همذ 
دراد و رایخ  هدنـشورف  دیآرـس  هدش  نیعم  تدم  هک  نآ  زا  لبق  ایآ  وا  دزن  رد  دوجوم  یـصخش و  يزیچ  هچ  دـشاب و  يرتشم  همذ  رد  یلک 

يارب ایآ  درک  تفایرد  ار  ءاـهب  هدنـشورف  رگا  تسین و  ناـحجر  زا  یلاـخ  نآ  لوا  هجو  هک  تسا ،  هجو  ود  هن ؟  اـی  دـنک  خـسف  دـناوت  یم 
هک تسین  مزال  دـشاب  یلک  يزیچ  ای  یغلبم  هلماعم  دروم  ياهب  هک  یتروص  رد  هنای ؟  دـنادرگرب  يرتشم  هب  ار  نآ  نیع  تسا  مزـال  هلماـعم 
هک نآ  رگم  دـنادرگرب  دـشاب  هلماعم  دروم  یلک  هدنـشورف  قادـصم  هک  ار  يرگید  درف  تسا  یفاک  هکلب  دـنادرگرب  ار  هتفرگ  هچ  نآ  نیع 

دروم ياهب  رگا  اما  و  دـنادرگرب ،  هتفرگ  يو  زا  هچ  نآ  نیع  دـیاب  دـنک  خـسف  دـهاوخب  هدنـشورف  هاگره  هک  دـشاب  هدرک  حیرـصت  يرتشم 
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ار نآ  نیع  الثم  دوبن  نکمم  نآ  در  رگا  هجیتن  رد  نمث  نآ  نیع  در  هب  رگم  دبای  یمن  ققحت  نمث  در  دشاب  یصخش  يزیچ  یغلبم و  هلماعم 
نیع میتسناوتن  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرـش  يرتشم  اب  هلماعم  ماگنه  هک  نآ  رگم  دوش  یم  طقاس  شرایخ  دوب  هداد  تسد  زا  ای  هدرک و  فلت 

دـشاب رـصحنم  نآ  فراعتم  هدئاف  هک  دشاب  دقن  لوپ  دـننام  يزیچ  هلماعم  ياهب  رگا  هلب  منادرگ ،  یم  رب  ار  نآ  لدـب  منادرگرب  ار  نمث  نیا 
یم نهذ  هب  نیا  مشاب )  هتشاد  خسف  قح  منادرگرب  ار  تلوپ  رگا   : ) ترابع لثم  زا  میئوگب  تسا  نکمم  نتـشاد  هگن  رد  هن  ندرک  جرخ  رد 
روط نامه  نمث  در  هلءاسم 7 -  دـنک .  حیرـصت  ار  نیا  فالخ  يرتشم  هکنآ  رگم  ار  لوپ  نیا  نیع  هن  منادرگرب  ار  غلبم  نیا  رگا  هک  دـسر 

نمث و نتفرگ  سپ  صوصخ  رد  تسا  وا  لیکو  هک  یـسک  هب  ای  وا و  قلطم  لیکو  هب  نآ  ندناسر  اب  دوش  یم  يرتشم  هب  نآ  ندناسر  اب  هک 
وا یلو  نینموم  لودـع  هک  مه  یتروص  رد  هلب  دوش ،  یم  ققحم  دـشاب  وا  یلو  مکاح  ای  تبیغ و  رطاخب  رگا  وا  یلو  هب  نآ  ندـناسر  اـب  زین 

نودب نمث  در  هب  طورشم  رایخ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دبای  یم  ققحت  دشاب  نانآ  تیالو  دروم  رگا  نانآ  هب  ندناسر  اب  دنشاب  هدش 
وا تسدب  يرتشمدوخ و  هب  ار  نآ  هک  دشاب  هدش  طرـش  رگا  اما  و  دناسرب ،  يرتشم  هب  ار  نآ  هک  دـشاب  دـیق  نیا  اب  رثکادـح  ای  دـیق و  چـیه 
زا لبق  درخب و  دوخ  هیلع  یلوم  يارب  يرایخ  غیب  اـب  ار  يزیچ  یلو  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  یفاک  یلو  لیکو و  تسدب  شندناسر  دـناسرب 

رگا هک  تسا  نیا  رهاـظ  دوش  یم  جراـخ  وا  تیـالو  تحت  زا  هیلع  یلوم  دـنادرگرب  يرتشم  هب  ار  ءاـهب  دـسرب و  ناـیاپب  راـیخ  تدـم  هکنیا 
تیالو العف  هک  قباس  یلو  هب  نآ  ندناسر  دنک و  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یم  هتفای و  ققحت  نمث  در  دنادرگرب  هیلع  یلوم  هب  ار  ءاهب  هدنشورف 

يرادیرخ رایخ  عیب  هب  ار  يزیچ  سک  نآ  يارب  الثم  ردپ  دـننام  دـنراد  تیالو  صخـش  رب  هک  يرفن  ود  زا  یکی  رگا  تسین و  یفاک  درادـن 
یتروص رد  اصوصخ  دناوتب  تسین  دیعب  دنک ؟  خسف  ار  هلماعم  دنادرگرب و  دج  هب  الثم  رگید  یلو  هب  ار  نمث  دناوت  یم  هدنـشورف  ایآ  دـنک 

عیب هب  يزیچ  وا  يارب  دراد  یسک  هب  تبـسن  هک  یتیالو  اب  مکاح  رگا  اما  دشاب ،  هتـشادن  تسا  ردپ  ام  لاثم  رد  هک  يرتشم  هب  یـسرتسد  هک 
مکاح هب  یـسرتسد  رگا  هلب  دـشابن ،  یفاک  رادـیرخ  مکاح  هب  در  ناکما  ای  رگید  یمکاـح  هب  هدنـشورف  در  هک  تسا  نآ  يوقا  درخب  طرش 
مکاح هب  دناوت  یم  یتقو  یلبق  هلئسم  دننام  زین  اجنیا  رد  دیامن ،  خسف  ار  هلماعم  دنک و  در  رگید  یمکاح  هب  ار  نمث  تسا  یفاک  درادن  لوا 
مکاح هب  در  اب  دشاب  هدش  یطرـش  نینچ  رگا  هک  دیامن ،  در  رادیرخ  مکاح  صخـش  هب  هک  دشاب  هدشن  طرـش  هلماعم  رد  هک  دنک  در  رگید 

ریاس دـننام  وا  طرـش  راـیخ  دورب  اـیند  زا  هدرک )  طرـشار  راـیخ  دوخ  يارب  هک   ) هدنـشورف رگا  هلءاسم 9 -  دـنک .  خـسف  دـناوت  یمن  رگید 
يالاک دننک و  خـسف  ار  هلماعم  هدومن  در  رادـیرخ  هب  ار  هلماعم  ياهب  دنتـساوخ  رگا  دـنراد  قح  نانآ  و  دوش ،  یم  لثتنم  وا  هثروب  تارایخ 

مهس قباطم  دنکیرش و  همه  دننک  در  دیاب  هک  یئاهب  رد  هکنانچمه  دوش  میـسقت  نانآ  نیب  ثرا  دعاوق  قبط  ددرگرب و  نانآ  هب  هتفر  شورف 
هدینادرگرب هثروب  ار  ءاهب  هدنـشورف  تسا  زئاج  ارهاظ  دورب  ایند  زا  يرتشم  يا  هلماعم  نینچ  رد  رگا  اما  و  دـنزادرپ ،  یم  ار  نآ  دوخ  ثرالا 

رهاظلا یلع  دهدب  وا  دوخ  تسدب  دنادرگرب و  وا  صخـشب  ار  ءاهب  هک  دشاب  هدرک  طرـش  هلماعم  رد  يرتشم  رگا  هلب  دنک ،  خـسف  ار  هلماعم 
عیب رد  هلءاسم 10 -  ددرگ .  یم  طقاس  هدنشورف  رایخ  وا  گرم  اب  هجیتن  ردو  دنشاب  ءاهب  نتفرگ  رد  وا  ماقم  مئاق  دنناوت  یمن  وا  هثرو  رگید 

رد هاگره  هک  دنک  طرش  دوخ  يارب  ار  رایخ  دناوت  یم  زین  يرتشم  دنک  طرش  ار  رایخ  دوخ  يارب  هدنشورف  تسا  زئاج  هک  روط  نامه  طرش 
تسا نیا  حیضوت  نودب  طرـش  نیا  زا  فرـصنم  رهاظ و  دنک  نینچ  رگا  دشاب و  هتـشاد  خسف  قح  دنادرگرب  هدنـشورفب  ار  الاک  ررقم  تدم 

رد هک  نآ  رگا  دشاب  هدش  فلت  الاک  نیع  هک  دنچره  دنک  یمن  ادیپ  ققحت  الاک  در  نآ  لدب  ندنادرگرب  اب  سپ  دنادرگرب  ار  الاک  نیع  هک 
يارب هدنـشورف  مه  تسا  زئاج  زین  و  دشاب ،  هتـشاد  خسف  قح  نآ  لدب  ای  الاک و  نیع  ندنادرگرب  اب  هکنیاب  دنـشاب  هدرک  حیرـصت  دقع  نتم 

 . رادیرخ مه  دنک و  رایخ  طرش  دوخ 

تسا نبغ  رایخ  تارایخ  زا  مراهچ 

یتقو رایخ  نیا  دشاب و  هدیرخ  تمیق  زا  شیب  هب  ار  نآ  يرتشم  تمیق و  زا  رتمک  هب  ار  دوخ  يالاک  هدنشورف  هک  تسا  یئاج  رد  نبغ  رایخ 
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دناوت یم  دراد و  نبغ  رایخ  هدش  نوبغم  دیمهف  یتقو  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هجوب  تمیقب و  لهاج  هلماعم  ماگنه  رد  نوبغم  هک  دیآ  یم 
ییالاک رگا  سپ  دوش ،  یم  هظحالم  نآ  طورـش  هلماعم و  ياه  همیمـض  نتفرگ  رظن  رد  اب  تمیق  ندوب  دایز  مک و  و  دنک ،  خسف  ار  هلماعم 
تـسا هدرکن  نوبغم  ار  وا  هدرک  طرـش  ار  راـیخ  دوخ  يارب  هک  درخب  یـسک  زا  راـنید  رازه  زا  رتمک  یلیخ  تسا  راـنید  رازه  نآ  تمیق  هک 

دشاب طرش  رایخ  نآ  رایخ  هکنیا  هچ  دوش  هتخورف  مزال  عیب  اب  هک  تسا  یسنج  زا  رتمک  ششزرا  دوش  هتخورف  رایخ  عیب  اب  هک  یسنج  نوچ 
فرع هک  دشاب  دایز  هلماعم  هب  تبـسن  ردق  نآ  رازاب  تمیق  اب  هدـش  نییعت  تمیق  توافت  هک  تسا  طرـش  رایخ  نیا  رد  و  رگید .  تارایخ  ای 

تسا و فرع  اب  تسین  ای  تسه و  هزادنا  نیا  هب  توافت  ایآ  هکنیا  صیخشت  و  دریگ ،  یمن  هدیدان  ار  توافت  نآ  لثم  زا  هلماعم  نآ  لثم  رد 
ردو دوش  یم  هحماسم  تمیق  مهرد  کی  زا  یتح  متـسیب  کی  زا  هک  دوش  یم  اـسب  هچ  دـنفلتخم ،  تهج  نیا  زا  تـالماعم  هک  تسا  مولعم 

نآ رد  فرع  دوش و  یم  هدرمـش  نبغ  مه  تمیق  مدـص  کـی  هک  دوش  یم  اـسب  دوـش و  یمن  هدرمـش  نبغ  تواـفت  رادـقم  نیا  هلماـعم  نآ 
توافت نباـغ  زا  درادـن  قح  نوبغم  هلءاـسم 1 -  دراد .  فرع  صیخـشت  هب  یگتـسب  تسین ،  نآ  يارب  مه  يا  هطباـض  دـنک ،  یمن  حـماست 

تخادرپ اب  هکنانچمه  دهد ،  تیاضر  هدش  ررقم  هک  یئاهب  نامهب  ای  هدومن و  خـسف  ار  هلماعم  دـناوت  یم  اهنت  هکلب  دـنک ،  هبلاطم  ار  تمیق 
يارب نبغ  رایخ  هلءاسم 2 -  درادـن .  لاکـشا  دـشاب  رگیدـکی  تیاضر  اب  رگا  هلب  دور ،  یمن  نیب  زا  نوبغم  رایخ  مه  نباغ  هیحان  زا  توافت 

نبغ رب  عالطا  زا  لبق  رگا  اذـل  دوش و  ثداح  نوبغم  ندـش  علطم  ماـگنه  هکنیا  هن  تسا  تباـث  هلماـعم  لوا  دـقع  نیح  زا  نوبغم  صیخـشت 
نکلو دوشب  هاگآ  نبغ  زا  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  خسف  هلماعم  حیحـص و  وا  خسف  تسا  نوبغم  هک  دمهفب  ادعب  دنک و  خـسف  ار  هلماعم 
شرایخ هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دناد  یمن  ار  هلئسم  مکح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شیراگنا  لهـس  هچنانچ  دیامنن  هلماعم  خسف  هب  تردابم 
رطاخب نکلو  تسین  هلماـعم  نآ  هب  یـضار  نوچ  دـنک  خـسف  ار  نآ  دراد  اـنب  تسه و  هلئـسم  ملاـع  رگا  هکناـنچمه  تسا ،  یقاـب  ناـنچمه 

شنتخادـنا ریخءات  دـیابن  تروص  نیا  رد  هلب  تسا ،  یقاب  شرایخ  اب  هک  تسا  نیا  رهاظ  هتخادـنا  ریخءاـت  ار  خـسف  دراد  هک  تسا  یـضرغ 
عالطا زا  دعب  هک  مه  ضرف  رد  یتح  تسا  یقاب  وا  رایخ  دسرن  دح  نیا  هب  رگا  هک  دوش ،  ررـضتم  یفیلکتالب  رثا  رد  نباغ  هک  دشاب  يدحب 

نبغ رد  رایعم  هلءاسم 4 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  شرایخ  ءاقب  دشاب  هتفرگ  خسف  هب  میمصت  یناهگان  دنک و  خسف  ار  نآ  هتشادن  انب  نبغ  زا 
يرتشم هک  دوش  یئاهب  اب  لداعم  هجیتن  رد  و   ) دوش دایز  الاک  تمیق  هلماعم  تیماـمت  دـقع و  زا  دـعب  رگا  سپ  تسا ،  دـقع  لاـح  رد  تمیق 

و دشاب ،  دقع  لاح  رد  الاک  يرتنازرا  هب  يرتشم  ندش  هاگآ  زا  لبق  تمیق  ندش  دایز  نیا  هک  دنچره  دوش ،  یمن  طقاس  وا  رایخ  هتخادرپ ) 
طرـش دنچ  هب  نبغ  رایخ  هلءاسم 5 -  هدوبن . )  نوبغم  دـقع  لاح  رد  نوچ   ) درادـن رایخ  يرتشم  دـیایب  نیئاپ  دـقع  زا  دـعب  الاک  تمیق  رگا 
رادقم نآ  رایخ  اهنت  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  هدرک  طرش  ار  دوخ  نبغ  رایخ  طوقس  نیفرط  دقع  نمـض  رد  هکنیا  لوا :  دوش :  یم  طقاس 

هد یمک  يداـیز و  ـالثم  نبغ  زا  ناـشروظنم  رگا  سپ  هدـش ،  یم  نآ  لـماش  ناـشترابع  هدوب و  نیفرط  روظنم  هک  دوـش  یم  طـقاس  نبغ  زا 
 ، ددرگ یمن  طقاس  شرایخ  تسا  نوبغم  تمیق  دص  رد  تسیب  فرطکی  هک  دوش  یم  مولعم  هلماعم  زا  دعب  یلو  هدوب  یعقاو  تمیق  دـصرد 

( دشاب شحفا  هکلب  شحاف و  نبغ  هک  دنچره  دشاب  طقاس  نبغ  رایخ   : ) هکنیا هب  دنشاب  هدرک  حیرـصت  دقع  نمـض  رد  هک  مه  اج  نآ  هکلب 
ناموت دـصب  ار  یعاتم  اضرف  رگا  سپ  دوش ،  یم  هداد  شلامتحا  يا  هلماـعم  ناـنچ  لـثم  رد  هک  دوش  یم  طـقاس  نبغ  رادـقم  نآ  راـیخ  اـنت 

 ( تشز  ) شحاف و نبغ  هک  تسا  نیا  دور  یم  نآرد  هک  یلامتحا  دشاب و  ناموت  تسیب  ای  هد  شیعقاو  شزرا  دور  یمن  لامتحا  هک  هدیرخ 
ناموت تسیب  ای  ناموت و  دـصب  هدـیرخ  وا  هک  یئالاک  شزرا  اقافتا  دـشاب و  ناـموت  داـتفه  نآ  رت ) تشز   ) شحفا نبغ  ناـموت و  هاـجنپ  نآ 

 ، تسین طقاس  رایخ  نیاربانب  دوش  یمن  ناموت  داتـشه  لهاش  شحفا )   ) هملک ناموت و  دون  لماش  یطرـش  نینچ  رد  شحاف )   ) هملک تسا ، 
ار دصرد  هد  نانآ  رظن  رد  دیآ و  یم  تمیق  فالتخا  دصرد  هد  رطاخب  الثم  هک  دننکب  ار  يرایخ  طوقـس  طرـش  هک  تسا  ینامز  اهنیا  همه 

تسا ترابع  دنک  یم  طقاس  ار  نبغ  رایخ  هک  يروما  زا  مود :  مینک .  یم  نایب  مود  رما  رد  ار  رگید  تروص  دنشاب و  هداد  رارق  طاقسا  دیق 
ار نبغ  رایخ  دیوگب :  طاقـسا  ماگنه  ینعی  دوش  علطم  ادعب  هچ  دشاب و  نبغ  زا  علطم  طاقـسا  ماگنه  هکنیا  هچ  دـقع  زا  دـعب  نآ  طاقـسا  زا 
نآ لماش  وا  ترابع  هک  دوش  یم  ءافتکا  نبغ  زا  يا  هبترم  هب  یلبق  هلئسم  دننام  زین  ضرف  نیا  رد  مدرک )  طاقـسا  مشاب  نوبغم  هک  یـضرفب 
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هداد رارق  طاقـسا  دیق  ار  دص  رد  هد  دح  هدرک و  طاقـسا  دص  رد  الثم  نبغ  زا  یـصاخ  هبترم  هب  تبـسن  ار  نبغ  رایخ  رگا  سپ  دشاب ،  هدوب 
زا ینبغ  هلماعم  نیا  رد  رگا   ) هک تسا  نیا  نداد  رارق  دـیق  يانعم  نوچ  دوش  یمن  طقاس  راـیخ  هدوب  نوبغم  زا  شیب  دوش  مولعم  ادـعب  دـشاب 
اما و  مدرک ، )  طقاس  ار  نآ  نبغ  رایخ  دوشب و  جراخ  اب  قبطنم  شبـسانم  فرظ  رد  یلک  ناونع  نیا  دیایب و  تمیق  توافت  دصرد  هد  هیحان 
امتح دـیایب  رگا  ینبغ  هک  دـشاب  هدرک  روصت  دوخ  نهذ  رد  نمـض  رد  دـنک  طقاس  دـنک  ادـیپ  نبغ  رطاخب  تسا  نکمم  هک  ار  يرایخ  رگا 

هب ار  دوخ  روصت  هکنیا  هچ  تسا  طقاس  شرایخ  دشاب  هدش  نوبغم  رتشیب  رگا  تروص  نیا  رد  رتشیب  هن  دوب  دهاوخ  تمیق  دصرد  هد  دودح 
هک دوش  ادیپ  هلماعم  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  ینبغ  رایخ  نم   : ) دیوگب دروایب و  ار  نآ  مه  رگا  سپ  دـشاب  هتفگن  ای  دـشاب و  هتفگ  مه  ظفل 

نهذ رد  طقف  هک  یتروص  رد  تسا و  طقاس  شرایخ  مه  زاب  هدوب  رتشیب  دوش  یم  مولعم  ادعب  مدرک )  طاقـسا  دوب  دـهاوخ  دـصرد  هد  ارهق 
تسین مود  طقسم  هب  صتخم  تروص  ود  نیا  و  تسا ،  رت  نشور  رایخ  طوقـس  دوب  دهاوخن  دصرد  هد  زا  شیب  هک  دشاب  هدرک  لایخ  دوخ 
ترابع دقع  نمض  رد  ای  دنکب و  ار  نبغ  زا  یصاخ  هبترم  طوقس  طرش  هکنیا  هچ  دراد  ریوصت  زین  طاقسا  طرش  ینعی  لوا  طقـسم  رد  هکلب 

دیآ یم  زین  دنک  هحلاصم  ار  دوخ  نبغ  رایخ  دـهاوخ  یم  نوبغم  هک  یئاج  رد  میتفگ  هچ  نآ  دروایب و  ار  شحفا )  هکلب  شحاف  دـنچره  : )
هدرک یم  لایخ  هک  رگید  تروص  ود  رد  دراد و  رایخ  دشاب  رادقم  نآ  زا  شیب  نبغ  رگا  دنک  یم  دیق  ار  نآ  هبترم  هک  لوا  تروص  رد  هک 
نوچ تسا ،  طـقاس  مه  فلخت  تروص  رد  شراـیخ  درواـینرد  هچ  دروآرد و  ظـفلب  ار  دوـخ  روـصت  هکنیا  هچ  تسین  دـصرد  هد  زا  شیب 

رد ار  نآ  تسا  زئاج  دنک  طاقـسا  اناجم  ار  نبغ  رایخ  دـقع  زا  دـعب  تسا  زئاج  هک  روطنامه  هدرکن و  دـصرد  هد  هب  دـیقم  ار  دوخ  طاقـسا 
یمن رگا  نینچ  مه  و  دیآ ،  یمن  شا  هحلاصم  رد  یلاکشا  تسا  يا  هبترم  دح و  هچ  رد  وا  نبغ  دناد  یم  رگا  دنک  هحلاصم  یضوع  لباقم 
مدرک هحلاصم  لوپ  رادـقم  نالفب  مشاـب  نوبغم  هک  يا  هبترم  رهب  ار  هلماـعم  نیارد  نبغ  راـیخ  نم   : ) هکنیاـب دـنک  یم  حیرـصت  نکل  دـناد 
القع هک  یفرصت  هتبلا  دنک  فرصت  لام  نآ  رد  دوخ  نبغ  هب  ملع  زا  دعب  نوبغم  هک  تسا  نآ  نبغ  رایخ  تاطقسم  زا  موس  درادن .  یلاکشا 

نآ هکنیا  لثم  تسا ،  هدرک  طقاس  ار  دوخ  نبغ  رایخ  هناـک  نک  خـسف  ار  نآ  دـهاوخ  یمن  تسه و  هلماـعم  هب  مزتلم  هکنیا  زا  دـنک  فشک 
جراخ دوخ  کلم  زا  مزال  ریغ  هکلب  مزال و  عیب  اب  ار  نآ  ای  دنک و  در  ار  نآ  دناوتن  رگید  هک  دنک  یفرـصت  نآ  رد  ای  دـنک و  فالتا  ار  لام 

رصتخم و ندش  راوس  دننام  یئزج  یتافرصت  اما  دشاب ،  هدرک  تشذگ  ناویح  رایخ  رد  هک  یتافرصت  زا  يرگید  فرـصت  ای  و  دشاب ،  هدرک 
هک نآ  زا  لبق  نباغ  تافرـصت  هکنانچمه  دنک ،  یمن  طقاس  رایخ  درادـن  هلماعم  نآب  وا  ياضر  رب  یتلالد  چـیه  هک  نآ  لاثما  نداد و  فلع 

هدنشورف هلءاسم 6 -  نآ .  ریغ  هچ  یئرج و  تافرـصت  هچ  دـنک  یمن  طقاس  ار  وا  راـیخ  هدـش  لـقتنم  يوب  هچ  نآ  رد  تسا  نوبغم  دـمهفب 
فلت ار  نآ  يرتشم  رگا  و  دـنادرگ ،  یم  رب  ار  نآ  دـشاب  يرتشم  دزن  هدروخن  تسد  الاک  رگا  درک  خـسف  ار  هلماـعم  هک  نآ  زا  دـعب  نوبغم 

وا و تسد  رد  رگا  و  ار ،  شتمیق  دـشاب  یمیق  رگا  دریگ و  یم  ار  وا  لـثم  دـشاب  یلثم  ـالاک  رگا  دـشاب  هدـش  فلت  وا  تسد  رد  اـی  هدرک و 
رگا و  دریگ ،  یم  شبویعم  حیحـص و  تمیق  توافت  اب  ار  نآ  نیع  دشاب  هدش  بویعم  نآ  لاثما  ینامـسآ و  یتفآ  هلیـسو  هب  ای  وا و  تسدـب 

دـشاب هدرک  فلت  ار  نآ  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب  هتخورف  مزال  عیب  هب  ای  هدرک و  فقو  الثم  دشاب  هدرک  جراخ  دوخ  کلم  زا  ار  نآ  يرتشم 
دـشاب هدیـشخب  ای  دشاب و  هتخورف  رایخ ) اب  عیب  ینعی   ) مزال ریغ  یعیب  هب  رگا  اما  دریگ و  یم  ار  نآ  تمیق  ای  لثم و  هب  هدنـشورف  هجیتن  رد  و 

هب هدنـشورف  عوجر  زا  لبق  الاک  نیع  رگا  اما  و  تسا ،  لاکـشا  هن  ای  شا  هلماعم  خسف  هب  دنک  مزلم  ار  وا  هدنـشورف  تسا  زئاج  ایآ  هکنیا  رد 
ار وا  دناوت  یم  هدنـشورف  میئوگب  تسین  دیعب  دشاب  هتـشگرب  يرتشم  هب  خسف  ای  دیدج و  دـقع  ای  هلاقا  هلیـسو  هب  لدـب  نتفرگ  يارب  يرتشم 
ار نآ  الثم  دشاب  هدرک  لقتنم  يرگید  هب  ار  نآ  تعفنم  يرتشم  رگا  و  دـشاب ،  هدوب  مزال  يرتشم  هلماعم  هک  دـنچره  نیع  در  هب  دـنک  مزلم 

کلم نیع  خسف  زا  دعب  تسه  هک  يزیچ  تسین  هراجا  ءاقب  عنام  وا  خسف  هک  روطنامه  دوش و  یمن  هدنشورف  خسف  زا  عنام  دشاب  هداد  هراجا 
هتـشاد یعفانم  رگا  هتبلا  هدومن -  راذگاو  يرتشم  هب  هچ  نآ  ریغ  کلم  رگید  عفانم  زا  دناوت  یم  وا  ددرگ و  یم  رب  هدنـشورفب  هدـئاف  نودـب 
هکنیا لوا  دراد  روصت  تروص  ود  دنک  كرادت  ار  هدش  بلـس  وا  کلم  زا  هک  یتعفنم  هنوگچ  هدنـشورف  هکنیا  رد  دنک و  هدافتـسا  دشاب - 

هک یـصقن  هکنیا  مود  يوق ،  تسا  یهجو  نیا  هک  دریگب  يرتشم  زا  هدنام  رجءاتـسم  هراجا  زا  خسف  زا  دـعب  هک  ار  تدـم  نیا  لثملا  ترجا 
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نیا رد  تعفنم  نتـشاد  اب  ار  کلم  هک  قیرط  نیاب  دریگب  وا  زا  ار  هدمآ  دراو  کلم  رب  تدم  نیا  رد  شکلم  ندش  ۀـعفنملا  بولـسم  رثا  رد 
بلاـغ تـالماعم و  بلاـغ  رد  ارهاـظ  و  دریگب ،  يرتـشم  زا  ار  تمیق  ود  نـیا  تواـفت  کـلم و  љȘ هاگ ف نآ  دـننک  تمیق  تدـم 

یقاب يرتشم  تسد  رد  الاک  رگا  درک  خسف  ار  هلماعم  نوبغم  هدنـشورف  هک  نآ  زا  دعب  هلءاسم 7 -  دـشابن .  تروص  ود  نیب  یتوافت  سانجا 
دوب هتخاس  رگید  زیچ  ای  جوزمم  ای  دایز و  ای  هدرک و  شصقان  ای  هتخاس و  نوگرگد  ار  نآ  هک  دوب  هدرک  یفرـصت  نآ  رد  يرتشم  نکل  دوب 

هب رگا  و  دریگیم ،  يرتشم  زا  ار  نآ  صقان  حیحـص و  تمیق  توافت  الاک و  نیع  تشذگ  قباس  رد  هک  روط  نامه  دشاب  صقن  هب  رییغت  رگا 
هب مه  ای  هرقن و  شمـش  يرگ  هتخیر  هچراپ و  ندـیرب  مدـنگ و  ندرک  درآ  دـننام  تسالاک  تفـص  رد  افرـص  ای  تدایز  نیا  دـشاب  تدایز 

دنناـم تسا  نیع  هب  اـهنت  تداـیز  هک  نآ  اـی  دراد و  نیع  مرج و  اـفرع  هک  یگنر  هب  ـالاک  ندرک  گـنر  نوـچ  نـیعب  مـه  دـشاب و  تـعنص 
تمیق ندـش  رتداـیز  رد  یتلاـخد  تراـیز  نآ  رگا  لوا  تروـص  رد  يرادـیرخ ،  نیمز  رد  ناـمتخاس  ياـنب  تعارز و  تشک  يراـکلاهن و 

رگا و  دـیآ ،  یمن  يرتـشم  هدـهعب  يزیچ  هکناـنچمه  دـیآ ،  یمن  وا  هدـهع  هب  مه  يزیچ  دریگ و  یم  ار  نآ  نـیع  هدنـشورف  دـشاب  هتـشادن 
تـسه یتالامتحا  هدش  داجیا  تعنـص  هرابرد  یلو  دریگ  یم  ار  نیع  هدنـشورف  دراد  تلاخد  الاک  تمیق  ندش  رتدایز  رد  هک  تسا  یتعنص 

 . دـهدب يرتشم  هب  ار  هدـش  دایز  تمیق  تدایز و  دریگب و  ار  نیع  هدنـشورف  هک  انعم  نیاـب  دـشاب  يرتشم  نآ  زا  تمیق  تداـیز  هکنیا  یکی 
هکنیا موس  دننک .  میسقت  تعنص  نیع و  تبسن  هب  ار  اهب  دشورفب و  ار  الاک  نآ  هک  انعم  نیاب  دشاب  يرتشم  اب  کیرـش  تمیق  رد  هکنیا  مود 

لمع ترجا  اهنت  يرتشم  دشاب و  هدنشورف  لم  يدایز  تعنص  نیع و  هکنیا  مراهچ  دشاب  عیاب  کیرش  نیع  رد  تدایز  نآ  تبسن  هب  يرتشم 
نکلو تسا  مود  لاـمتحا  شرت  يوـق  لاـمتحا  جـنپ  نیا  زا  هک  دـشابن  راـکبلط  يزیچ  الـصا  يرتـشم  هکنیا  مـجنپ  دـشاب  قحتـسم  ار  دوـخ 
یتعنص هدش  داجیا  یتدایز  هک  مود  تروص  رد  دزادرپب .  ار  يرتشم  مهس  دناوت  یم  هکلب  دشورفب  ار  هدربمان  يالاک  تسین  مزلم  هدنـشورف 

دوخ لام  نیعب  خسف  زا  دعب  هدنـشورف  دشاب  نیع  هب  یتدایز  هک  موس  تروص  رد  اما  و  دـیآ ،  یم  الاب  لامتحا  جـنپ  زین  دراد  نیع  هک  دـشاب 
ار وا  درادـن  قح  عیاب  دراذـگب  یقاب  نیمز  رد  ار  اه  نآ  دـهاوخب  رگا  دوب .  دـهاوخ  يرتشم  نآ  زا  انب  تعارز و  يراکلاهن و  ددرگ ،  یمرب 

نیمز هب  تمیق  توافت  شرا -  تخادرپ  هب  راداو  ار  وا  دـناوت  یمن  زین  دـنک و  ناریو  ار  انب  دروآرد و  هشیر  زا  ار  لاـهن  هکنیا  هب  دـنک  مزلم 
هک دـنچره  دراذـگب  یقاب  نیمز  نآ  رد  ار  انب  اـی  تخرد و  هکنیا  هب  دـنک  مزلم  ار  وا  دـناوت  یمن  دریگب و  وا  زا  ار  شلاـم -  نیم  لوغـشم و 

دراذگب یقاب  تساوخ  رگا  نیاربانب  دراذگب ،  یقاب  نیمز  رد  ار  اه  نآ  یناجم  درادن  قح  يرتشم  هکنانچمه  دـشاب  یناجم  ترجا و  نودـب 
ناربج هدـمآ  دراو  نیمز  رب  هک  يرگید  صقن  ره  دـنک و  رپ  ار  هدـش  داجیا  ياه  هلاچ  دـنکب و  ار  اهتخرد  هک  نآ  اـی  دـهدب و  هراـجا  دـیاب 

هک يروطب  دشاب  نکمم  رگید  ياج  رد  اهلاهن  ددجم  ندناشن  رگا  هلب  دنک  مزلم  راک  ود  نیا  زا  یکی  هب  ار  وا  دراد  قح  مه  هدنشورف  دیامن 
یقرف باب  نیا  رد  ارهاظ  دنکب و  راکنیا  هب  راداو  ار  وا  دناوت  یم  اهنت  هدنـشورف  دیاین  دراو  اهتخردرب  یـصقن  چـیه  نیمز  ندـش  ضوع  زجب 
تسا سنج  نآ  ریغ  زا  هک  يرگید  زیچ  اب  الاک  ندرک  طولخم  جازتما و  رطاخب  تعنـص  يدایز  رگا  اما  و  تسین .  تعارز  يراکلاهن و  نیب 

زا ار  تمیق  ای  لـثم و  خـسف  زا  دـعب  هدنـشورف  ینعی  دراد  ار  فـالتا  مکح  تقیقح  رد  دوش ،  یمن  هداد  صیخـشت  رگید  هک  يوحنب  دـشاب 
بالگ هکنیا  ای  دشاب و  هدرک  طولخم  نوتیز  اب  ار  بالگ  الثم  دشاب  هدش  فلت  مکحب  کلهتسم و  هکنیا  نیب  قرف  نودب  دریگ  یم  يرتشم 

هدنـشورف هکنیاب  دوشن  كرت  طایتحا  تروص )  ود  نیا   ) تروص نیا  ریغ  رد  و  دنـشاب ،  هدش  بلقنم  يرگید  زیچو  فرع  بسحب  نوتیز  و 
تسین و توق  زا  یلاخ  اجنیا  رد  زایتما  عفار  طلخ  مکح  ندش  يراج  هک  دنچره  دننک  یضار  ار  رگیدکی  هحلاصم و  رگیدکی  اب  يرتشم  و 

دوخ مدنگ  تبـسن  هب  ارهاظ  دشاب ) هدرک  طولخم  دوخ  مدنگ  اب  ار  هدـش  يرادـیرخ  مدـنگ  رادـیرخ  الثم   ) دـشاب الاک  سنج  اب  جازتما  رگا 
یم وا  زا  ار  تمیق  توافت  دشاب  رتهب  رگا  دهد و  یم  عیابب  ار  تمیق  توافت  دشاب  رت  تسپ  شدوخ  مدنگ  رگا  دوش و  یم  هدنشورف  کیرش 

دشورفب عیب  کی  اب  ار  زیچ  دنچ  اب  زیچ  ود  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  هحلاصم  مود  تروص  رد  اصوصخم  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  دریگ ، 
ای دیاب  هکلب  دنک ،  خسف  ار  یکی  خسف  ماگنه  دناوت  یمن  دشابن  يرگید  رد  دـشاب و  نوبغم  سانجا  نآ  زا  یکی  رد  دـنک و  يرادـیرخ  ای  و 

 . دهدب تیاضر  ود  ره  هب  تبسن  ای  دنزب و  مهب  الاک  ود  ره  هب  تبسن  ار  هلماعم 
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تسا ریخءات  رایخ  تارایخ  زا  مجنپ 

هراشا

ار هیقب  سنج  نداد  لیوحت  ماگنه  ات  دریگب  يرتشم  زا  يا  هناـعیب  حالطـصاب  دـشورفب و  ار  يزیچ  هدنـشورف  هک  تسا  ییاـج  رد  راـیخ  نیا 
نوچ  ) دوشن طرـش  کی  چیه  اهب  الاک و  میلـست  ریخءات  تدـم  دـنامب و  هدنـشورف  دزن  دوش  يرتشم  لیوحت  هکنیا  نودـب  سنج  تفایرد و 

 ، تسا مزال  زور  هس  ات  اهنت  عیب  هک  تسا  اجنیا  رد  تسا ، )  هیـسن  رد  لخاد  اهب  ریخءات  طرـش  فلـس و  عیب  رد  لـخاد  ـالاک  ریخءاـت  طرش 
نیا رد  رگا  دـنک و  خـسف  ار  هلماعم  دراد  قح  هدنـشورف  هنرگ  تسا و  ـالاک  هب  رتراوازـس  وا  دروآ  ار  اـهب  يرتشم  زور  هس  نیا  رد  رگا  سپ 
رایخ هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلءاسم 1 -  تسا .  نتفرگن  دننام  هتفرگ  هک  یئاهب  رادـقم  نآ  تسا و  هدنـشورف  هسیک  زا  دوش  فلت  الاک  تدـم 

زا یکی  ات  تسا  یقاب  شرایخ  نانچمه  دوش  مامت  شزور  هس  تلهم  ات  دزادنیب  ریخءات  ار  نآ  هدنـشورف  رگا  هجیتن  رد  تسین  يروف  ریخءات 
نآ طاقسا  اب  نینچمهو  دوش ،  یم  طقاس  دقع  نمض  رد  شطوقس  طارتشا  اب  ریخءات  رایخ  هلءاسم 2 -  دنک .  طاقسا  ار  نآ  رایخ  تاطقسم 
هک تسا  نآ  يوقا  و  تسا ،  لاکشا  لحم  هن  ای  دوش  یم  طقاس  طاقـسا  اب  زین  نآ  زا  لبق  ایآ  هکنیا  اماد  زور ،  هس  تلهم  ندش  مامت  زا  دعب 
زاب دهدب  هدنشورفب  ار  اهب  همه  يرتشم  رگا  هدنشورف  خسف  زا  لبق  زور و  هس  زادعب  تسا  نیا  يوقا  هکنانچمه  دوش ،  یمن  طقاس  طاقسا  اب 

 ، دوش یم  طقاس  شرایخ  دریگب  لیوحترگید  ناونعب  هن  دراد  وا  زا  هک  یبلط  ناونعب  ار  نآ  هدنشورف  رگا  هلب  دوش ،  یمن  طقاس  وا  رایخ  مه 
زور هس  زا  روـظنم  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  طـقاس  ارهاـظ  و  تسا ،  هجو  ود  هن  اـی  دوش  یم  طـقاس  يرتشم  زا  اـهب  هعلاـطم  اـب  وا  راـیخایآو 
زور لوا  رد  هلماعم  رگا  نیارباـنب  دوش ،  یم  زور  هس  نیب  طـسوتم  بش  ود  لـماش  هلب  دوش  یمن  اهبـش  لـماش  رگید  و  تسا ،  زور  ینـشور 

یتمـسق ای  لوا و  بش  دشاب  هدش  عقاو  بش  رد  رگا  هلب  هلءاسمراهچ  زور  ءادتبا  هن   ) تسا موس  زور  بورغ  زور  هس  رخآ  دشاب  هدـش  ماجنا 
زاغآ دوش  ماجنا  رهظ  لوا  زور  رد  هلماـعم  رگا  سپ  تسا ،  یفاـک  یقیفلت  زور  هس  ره  رهاـظلا  یلع  و  تسه ،  تدـم  نیا  لـخاد  زین  نآ  زا 

دیرخ و ریغ  رد  ریخءات  رایخ  هلءاسم 4 -  دوش .  ضرف  هک  يرگید  تروص  ره  تسا  لاونم  نیدب  دوش و  یم  مراهچ  زور  رهظ  زا  دعب  رایخ 
تسا و هدنـشورف  لام  زا  دشاب  زور  هس  لخادرد  هک  یتروص  رد  دوش  فلت  الاک  رگا  هلءاسم 5 -  درادن .  نایرج  تالماعم  ریاس  زا  شورف 
هب هک  دشاب  يزیچ  هتخورف  هک  یئالاک  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  هدش  فلت  وا  لام  زا  هک  تسا  نآ  يوقا  مه  زاب  دـشاب  زور  هس  زا  دـعب  رگا 

دوش یم  بارخ  دوش  هدنام  بش  رگا  هک  نآ  لاثما  عقاوم و  یضعب  رد  تشوگ  اه و  هویم  یضعب  تاج و  يزبس  ریظن  دوش  یم  دساف  يدوز 
الاک نآ  رد  تساوخ  هک  يروط  ره  هدومن  خسف  ار  عیب  هدشن  دساف  هک  مادام  ات  دراد  رایخ  دنـشورف  دراذگب  هدنـشورف  دزن  ار  نآ  يرتشم  و 

 . دنک فرصت 

تسا تی  ؤر  رایخ  مشش 

يرتشم لیوحت  ماگنه  تسا و  هتخورف  ار  نآ  فصو  نایب  اب  هدادن و  ناشن  يرتشم  هب  ار  دوخ  سنج  هدنشورف  هک  تسا  یئاج  رد  رایخ  نیا 
رادیرخ هک  مه  يدروم  رد  رایخ  نیا  و  دنیبب ،  صقان  هدنـشورف  ياه  هتفگ  هب  تبـسن  ار  نآ  هک  انعم  نیاب  دنیبن  عاتم  نآ  رد  ار  فاصوا  نآ 

نیا و  دراد ،  فصو  فلخت  رایخ  يرتشم  تروص  ود  نیا  رد  هک  دـبایب ،  دوب  هدـید  البق  هچ  نآ  فالخ  رب  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  ار  سنج 
زا رترادشزرا  ار  نآ  لیوحت  ماگنه  دشاب و  هتخورف  نارگید  فیصوت  اب  ار  دوخ  سنج  هدنشورف  هکنیا  لثم  تسه  زین  هدنـشورف  يارب  رایخ 

دشاب و هتفریذپ  وا  فیـصوت  اب  ار  يرتشم  ياهب  ای  دبایب و  دوب  هدـید  البق  شدوخ  هچ  نآ  زا  رترادـشزرا  ای  دـندوب و  هتفگ  نارگید  هچ  نآ 
هک دبایب  دوب  هتفگ  يرتشم  هچ  نآ  زا  رتشزرا  مک  ینعی  دـبایب  يرتشم  فیـصوت  فالخرب  ار  نآ  دریگب  ار  اهب  نآ  دـهاوخ  یم  هک  یماگنه 
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خـسف ای  راک  ود  زا  یکی  باختنا  زا  تسترابع  فصو  فلخترد  راـیخ  هلءاسم 1 -  دراد .  ار  فصو  فلخت  راـیخ  هدنـشورف  دراوم  نیا  رد 
نداد اب  هکنانچمه  دـنک ،  لوبق  ار  هلماعم  توافت  نتفرگ  طرـشب  دـناوت  یمن  رایخ  بحاص  و  توافت ،  نتفرگ  نودـب  نآ  لوبق  ای  هلماـعم و 

رد هک  تسا  يوحن  هب  فصو  فلخت  رگا  هلب  دوش ،  یمن  طقاس  رایخ  بحاص  راـیخ  نیع  ندرک  ضوع  اـی  تمیق و  تواـفت  لـباقم  فرط 
دریگب ار  توافت  شزرا و  دـناوت  یم  لباقم  فرط  هدرک  بویعم  ار  نآ  تقیقح  رد  دراد و  تلاخد  هداد  فرطب  هچ  نآ  تمالـس  تحص و 

طرـش هدوبن و  رـضاح  هلماـعم  ماـگنه  رد  هک  تسا  صخـش  نیع  عیب  راـیخ  نیا  دروم  هلءاـسم 2 -  فصو .  فلخت  هن  بیع  راـیخ  رطاـخب 
نآ هکنیاب  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  هلماعم  ماگنه  دـشاب و  هدـید  ار  الاک  نآ  البق  رادـیرخ  هنیا  یکی  تسا  زیچ  ود  زا  یکی  هلماعم  نیا  تحص 

رگید تسه ،  لاکـشا  شرایخ  نتـشاد  رد  دـشاب  هتـشادن  ار  نانیمطا  نیا  رگا  هک  تسا  یقاب  زین  لاح  رد  هدـید و  البق  الاک  رد  هک  یتافص 
فرط وا  فیصوت  اب  هک  انعم  نیاب  دنامن  یقاب  یتلاهج  فرع  بسح  هب  هک  دنک  نایب  ار  دوخ  سنج  تاصخـشم  يروط  لباقم  فرط  هکنیا 

یم فلتخم  اه  تمیق  اه و  تبغر  اه  نآ  فالتخا  اب  هک  یتافـص  شعون و  ار و  نآ  سنج  دشابن  يررغ  هلماعم  دنک و  ادیپ  قوثو  شلباقم 
هلءاسم 4 تسا .  لاکشا  نآ  تیروف  رد  نکل  تسا  يروف  سنج  تی  ؤر  زا  سپ  روهشم  ربانب  تی  ؤر  رایخ  هلءاسم 3 -  دنک .  نایب  ار  دوش 

ینانیمطا نتفر  نیب  زا  بجوم  طارتشا  نیا  هک  یطرشب  دقع  نمض  رد  نآ  طوقـس  طارتشا  هب  یکی  دوش  یم  طقاس  زیچ  دنچ  هب  رایخ  نیا  - 
يزیچ هچ  دهد  یم  هچ  نآ  لباقم  رد  دمهفن  لباقم  فرط  طوقـس  طارتشا  زا  دعب  هک  دشابن  نانچ  و   ) دوشن دوب  هدرب  نیب  زا  ار  تلاهج  هک 

 ، سنج ندید  زا  دعب  رایخ  طاقسا  مود -  دنک ،  یم  دساف  لطاب و  مه  ار  دقع  دساف  طرـش  تسا و  دساف  طرـش  نیا  هنرگ  و  دریگ ،  یم  ار 
رایخ نیا  تیروف  ربانب  هکنیا  مراهچ -  دـشاب ،  هلماعم  رب  تیاـضر  زا  فشاـک  هک  یفرـصت  هدـهاشم  زا  دـعب  نآ  رد  ندرک  فرـصت  موس - 

 . دنکن خسف  يروف  ار  هلماعم 

تسا بیع  رایخ  متفه 

نداد تیاضر  اـی  راـک  هس  زا  یکی  باـختنا  نیب  تسا  ریخم  دـید  رگا  هک  دـبایب ،  ـالاک  رد  ار  یبیع  يرتشم  هک  تسا  یئاـج  رد  راـیخ  نیا 
ای ینابز و  حیرصت  اب  ار  هلماعم  در  هک  تساراد  ینامز  ات  ار  رایتخا  نیا  بویعم و  حیحص و  تمیق  توافت  نتفرگ  ای  نآ و  خسف  ای  هلماعم و 

بیع و  دشاب ،  هدرکن  دنک  نوگرگد  ار  نآ  نیع  هک  یفرـصت  بویعم  يالاک  رد  زین  و  دشاب ،  هدرکن  طقاس  دنک  تلالد  نآ  رب  هک  یلمع  اب 
طرـش سلجم و  زین  ناویح و  رایخ  تدم  رد  ثداح  بیع  دننام  هک  تسا  یبیع  ریغ  روظنم  هتبلا  دشاب  هدرکن  ادـیپ  يو  تسد  رد  يدـیدج 
یـسک لام  زا  دـیآ  دـیدپ  الاک  رد  یبیع  ای  فلت و  رایخ  تدـم  رد  رگا  هکنیا  حیـضوت   - ) تسا هدنـشورف  تنامـض  رد  يرتشم  صوصخم 

رد بیع  نآ  هک  دـنک  یم  طـقاس  ار  وا  راـیخ  تسا  يرتـشم  تسد  رد  هک  یئـالاک  رد  دـیدج  بیع  یتـقو  نیارباـنب  درادـن  راـیخ  هک  تسا 
ای بویعم و  ای  فلت و  ریظن  یتلاح  ای  فلت و  رطاخب  الاک  هک  تسا  نیا  ناویح  رایخ  ندـش  طقاس  رد  رایعم  ارهاظ  و  دـشابن ، ) عیاب  تنامض 

عناوم نیا  زا  یکی  دوجو  اب  لاح  رهب  دشاب و  هدش  ادیپ  نآ  رد  یتکرـش  الثم  هک  دنچره  دشاب  هدنامن  یقاب  انیع  ندش  صقان  بیع و  نودـب 
هکنانچمه دریگب و  ار  تمیق  توافت  شزرا  دناوت  یم  اهنت  دنک و  در  هدنشورف  هب  ار  بویعم  سنج  هدومن  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یمن  رگید 

ببس نیدب  و   ) دوش یم  تباث  دبایب  بویعم  ار  الاک  نیعم  تمیق  هک  یتروص  رد  زین  هدنشورف  يارب  دوش  یم  تباث  يرتشم  يارب  بیع  رایخ 
هک تسا  یتلاح  ره  بیعب  دارم  و  دـیامن ) ار  نآ  لیدـبت  تساوخرد  دـیاب  هکلب  دـیآ  یمن  بیع  رایخ  دـشاب  یلک  رگا  هک  نیعم  نمث  میتفگ 

دوجو تعلب  بیع  راـیخ  هلءاسم 1 -  نآ .  لاـثما  یگنل و  يروک و  دـننام  دـنک  جراـخ  شیلـصا  تقلخ  زا  شیعیبط و  يارجم  زا  ار  يزیچ 
دوجوم بیع  هلماعم  لوا  زا  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  نآ  روهظ  هجیتن  رد  دـشاب  هدـشن  رهاظ  زونه  هک  دـنچره  دوش  یم  تباـث  یعقاو  یبیع 

ملام طاقـسا   ) دـشاب هدرک  طقاس  ار  دوخ  بیع  رایخ  بیع  روهظ  زا  لبق  رگا  نیاربانب  دـشاب  يرتشم  دزن  بیع  شیادـیپ  تلع  هکنیا  هن  هدوب 
نآ طوقـس  بابـسا  زا  رگید  یکی  دوش و  یم  طقاس  شطاقـسا  اب  نآ  روهظ  زا  دـعب  هکناـنچمه  دوش  یم  طـقاس  شراـیخ  هدرکن  بسحی ) 
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شبویع همه  اب  ار  راک  نیا  نم  دیوگب  هدنشورف  هک  انعم  نیاب  تسا  بیع  ره  زا  يربم  رگید  یکی  تسا و  دقع  نمض  رد  شطوقس  طارتشا 
هبلاـطم دـناوت  یمن  رگید  هکنیا  مه  دوش و  یم  طـقاس  يرتشم  راـیخ  مه  دـیوگب  نینچ  رگا  هک  دـنک  لوبق  يرتـشم  غلبم و  نـالفب  متخورف 

روطنامه هلءاسم 2 -  تسا .  دادرارق  عبات  شندش  طقاس  دقع و  نمض  رد  رایخ  طاقسا  اب  هبلاطم  نیا  طوقس  هکنانچمه  دنک  تمیق  توافت 
یم تباث  زین  يرتشم  هب  الاک  لیوحت  زا  لبق  دقع و  زا  دعب  بیع  ندش  ادـیپ  رطاخب  دوش  یم  تباث  دـقع  نیح  رد  بیع  دوجو  رایخ  نیا  هک 
نآ رد  هک  يرایخ  تدم  ندـش  مامت  زا  دـعب  زین  يرتشم و  هب  نداد  لیوحت  زا  دـعب  دـقع  زا  دـعب  ثداح  بیع  رگا  تسه  هک  يزیچ  دوش ، 
اهنت هکلب  دنادرگرب  هدنشورف  هب  ار  سنج  دناوت  یمن  تشذگ  هک  روطنامه  رادیرخ  دوش  ثداح  تسا  هدنشورف  لام  زا  بیع  فلت و  تدم 
نینچ رد  هک  تسا  مولعم  تسا و  بیع  رایخ  ببس  دوش  ادیپ  نداد  لیوحت  زا  لبق  رگا  اما  دراد و  ار  بویعم  حیحـص و  توافت  نتفرگ  قح 
خـسف در  زا  عنام  یلوا  قیرطب  دنک  خـسف  ضبق  رب  قباس  بیع  ببـس  هب  رگا  سپ  دـنکب  در  خـسف و  دـناوت  یم  نآ  رطاخب  رادـیرخ  یـضرف 

دوش فرطرب  بیع  دنک  ادیپ  عالطا  يرتشم  هک  نآ  زا  لبق  نکل  هدوب  بویعم  دـقع  لاح  رد  هدـش  هتخورف  يالاک  رگا  هلءاسم 3 -  تسین . 
هلءاسم دننک .  هحفاصم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  تسین .  توق  زا  یلاخ  زین  شرا  طوقـس  هکلب  دوش  یم  طقاس  رایخ  رهاظلا  یلع 

اب رگید  راب  دننک و  یم  تمیق  تحـص  ضرف  هب  راب  کی  ار  هدـش  يرادـیرخ  يالاک  هک  تسا  نیا  هب  شرا  نتفرگ  هبـساحم و  تیفیک   - 4
تمیق رگا  الثم  دـننک ،  یم  مک  تبـسن  نآ  هب  هلماعم  دروم  ياهب  زا  سپـس  دنجنـس و  یم  ار  تمیق  ود  نیب  تبـسن  هاگ  نآ  بیع و  نتـشاد 
هلماعم رانید  شش  ياهب  هب  هچنانچ  تسا و  موس  ود  ود  نآ  تبـسن  دوش  نییعت  رانید  شـش  هب  نآ  بیع  اب  رانید و  هب 9  نآ  ملاس  حیحص و 

یسک هچ  هکنیا  اما  و  دوش ،  یم  لمع  لاونم  نیمه  هب  رگید  لاثم  ره  رد  دوش و  یم  مک  رانید  ود  ینعی  موس  کی  رانید  شـش  نیا  زا  هدش 
هک یطرـش  هب  مه  موقم  کی  لوق  هک  تسا  نآ  نیا  يوقا  و  تسا ،  هربخ  لها  راکنیا  عجرم  دنک  نیعم  لاح  ود  رد  ار  نآ  تمیق  دناوت  یم 

تیاعر ندوب  لداع  ندوب و  ات  ود  ینعی  تداهـش  طئارـش  همه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  تسا ،  ربتعم  دشاب  قوثو  دروم 
دندرک فـالتخا  ود  ره  نییعت  رد  اـی  نآ  بوـیعم  تمیق  نییعت  رد  اـی  نآ  حیحـص  تقو  نییعت  رد  ندراذـگ  تمیق  رگا  هلءاـسم 5 -  دوش . 

لح عجرم  روص  زا  یضعب  رد  اصوصخم  هک  تسین  دیعب  دنهد و  هلصیف  ار  هلئسم  هحلاصم  هار  زا  هدنـشورف  رادیرخ و  هک  تسا  نآ  طایتحا 
بویعم ود  نآ  زا  یکی  دوش  مولعم  سپس  دشورفب  هلماعم  کی  رد  مه  يور  ار  سنج  ود  هدنـشورف  رگا  هلءاسم 6 -  دشاب .  هعرق  فالتخا 

سنج هتـشادهگن  ار  ملاس  سنج  هک  درادن  ار  قح  نیا  و  دـنک ،  خـسف  ار  سنج  ود  ره  هلماعم  ای  دریگب و  شرا  ای  دـناوت  یم  يرتشم  تسا 
تسین زئاج  تسا  بویعم  هک  دوش  مولعم  دعب  دننک و  يرادیرخ  ار  يزیچ  كارتشا  هب  رفن  ود  رگا  تسا  نینچمه  و  دهدب ،  سپ  ار  بویعم 

اـصوصخم هلءاـسم  ود  ره  دـهدب و  سپ  ار  دوخ  هصح  هدومن  خـسف  ار  یئاـهنت  هب  دوخ  مهـس  يرگید  تقفاوـم  نودـب  ود  نآ  زا  یکی  هک 
 . دوش یم  زئاج  ضیعبت  لاکشا  نودب  هلئسم  ود  ره  رد  دشاب  یضار  هدنشورف  رگا  هلب  تسا ،  لکشم  یمود 

رایخ ماکحا  رد  راتفگ 

رـصتخم نیا  هک  تسا  اـه  نآ  زا  کـی  ره  یـصاصتخا  مه  یعوـن  و  تاراـیخ ،  همه  رد  كرتـشم  یعوـن  تـسا  عوـن  ود  تاراـیخ  ماـکحا 
ایند زا  رایخ  بحاص  رگا  هک  تسا  نیا  تارایخ  همه  نیب  كرتشم  ماـکحا  زا  یکی  درادـن ،  ار  ماـکحا  نآ  زا  مود  عون  لیـصفت  شیاـجنگ 

دـشاب مورحم  ثرا  زا  یثراو  دوش  ثعاب  هک  یعنام  ره  دـشاب و  رایخ  عاونا  نیب  یقرف  هکنیا  نودـب  دوش  یم  لـقتنم  شثراوب  وا  راـیخ  دورب 
ندرب و ثرا  زا  بوجحم  ار  وا  هک  یلماـع  نآ  هکناـنچمه  دوـش ،  یم  زین  راـیخ  زا  شتیمورحم  ثعاـب  ثراو  رفک  اـی  ثروـم  نتـشک  ریظن 
هب طوبرم  تیم  رایخ  رگا  اـما  دـنک و  یم  زین  نیا  زا  تسا  تیم  هب  رتکیدزن  هک  یـسک  دوجو  زا  تستراـبع  نآ  هک  دـنک  یم  نآ  زا  مورحم 

یئاه نآ  رتگرزب  رسپ  ریغ  هب  تبسن  هوبح  هجوز و  هب  تبسن  نیمز  دننام  دنمورحم  نآ  زا  هثرو  زا  یضعب  هک  تسا  یـصوصخم  لام  هلماعم 
یلاکـشا دشاب  رفنکی  اهنت  ثراو  هک  ییاج  رد  هلءاسم 1 -  دـنوش .  یمن  مورحم  اقلطم  نآ  رایخ  زا  دـنا  هرهب  یب  صوصخم  لام  نآ  زا  هک 

کی خـسف  هک  يروطب  تسا  نانآ  همه  يارب  رایخ  هک  تسا  نآ  يوقا  دنـشاب  ددـعتم  رگا  اما  و  دـیآ ،  یمن  شیپ  رایخ  قح  نتـسب  راکب  رد 
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قاـفتا هثرو  همه  رگا  هلءاسم 2 -  وا .  دوخ  مهـس  خسف  رد  هچ  دشاب و  هلماعم  همه  خسف  رد  هچ  درادن  يرثا  چـیه  هیقب  مامـضنا  نودـب  رفن 
دـشاب دوجوم  هتفرگ  رادـیرخ  زا  ناشثروم  هک  یئاهب  نآ  نیع  رگا  دـننک  خـسف  هداد  ماجنا  نانآ  ثروم  هک  ار  يا  هلماـعم  هکنیا  رب  دـندرک 
هکنیا رد  دـشاب  هتـشادن  یلام  تیم  رگا  دـنهدیم و  دـنراد و  یم  رب  تیم  لام  زا  دـشابن  دوجوم  رگا  و  دـننادرگ ،  یم  رب  يرتشم  هب  ارناـمه 

لاـمتحا نیارباـنب  هک  ددرگ  لوغـشم  نآ  هب  هثرو  همذ  دوش و  لـقتنم  هثروب  تیم  نید  هکنیا  یکی  تسه ،  لاـمتحا  ود  تسیچ  هثرو  هفیظو 
دشاب و نانآ  هب  قلعتم  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دزاس  غراف  ار  دوخ  همذ  هدـش  شکلام  خـسف  اب  هک  الاک -  نامه  نتخورف  اب  هثرو  تسا  بجاو 

رادقم هب  سکره  هک  دوش  هثرو  هب  لقتنم  تیم  نید  هکنیا  مود  دزادرپب ،  ات  دشاب  شا  همذ  رد  هیقب  درکن  غراف  ار  نانآ  همذ  دـمآ و  مک  رگا 
عیب هملک  هکنیا  رد  راتفگ  تسا .  رت  هیجو  لوا  هجو  هجو  ود  نیا  زا  دـشاب و  هتـشادن  الاک  نآ  اـب  یطاـبترا  دزادرپب و  ار  نآ  شثرـالا  مهس 

نآ و نیمز  دـشورفب  ار  یغاب )   ) ناتـسب یـسک  رگا  هلءاسم 1 -  دوش ؟  یم  لماشار  ییاهزیچ  هچ  دـشاب  قلطم  حیـضوت و  نودـب  هچناـنچ 
نآ قفارم  عباوت و  زا  هک  يزیچ  ره  هدـش و  عقاو  غاب  يراوید  راچ  نورد  هک  ینامتخاس  نینچمه  و  دوش ،  یم  لماش  ار  همه  لخن  ناـتخرد 

لاثما غاب و  ناخولج  نینچمه  و  دوش -  هدرمـش  عباوت  زا  لحم  فرع  رد  رگا  هتبلا  هاچ -  یـشکبآ  خرچ  هاچ و  لیبق  زا  دوش ،  هدرمـش  غاـب 
هک نآ  رگم  تسین  هلماعم  ءزج  دـشاب  نآ  رد  اضرف  هک  یتخرد  لخن و  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  نیمز  هلماـعم  دروم  هکنیا  فـالخب  نآ ، 
رد هک  نآ  رگم  دوش و  طرـش  رگم  تسین  هلماعم  لخاد  نآ  لمح  نتـسبآ  ناویح  هلماعم  رد  نینچمه  و  دشاب ،  هدش  طرـش  دقع  نمـض  رد 

نینچ نیااهنآویح  اهناکم و  عون  رد  هک  دشاب  شندرک  طرش  دننام  شندرکن  طرش  هک  يدح  هب  دوش  هدرمـش  الاک  ءزج  لمح  لحم  فرع 
هجوم یناـشنادرگ )  حـیقلت -   ) ریبءاـت زا  دـعب  هلماـعم  هک  یتروص  رد  دـشورفب  ار  یلخن  رگا  و  تخرد ،  هویم  رد  تسا  نینچمه  و  تسا ، 

 ، دنامب لخن  يالاب  رب  تسا  فراعتم  هک  يرادقم  هب  هویم  ات  دهد  تلهم  اریو  هک  تسا  يرتشم  رب  و  تسا ،  هدنشورف  هب  قلعتم  هویم  دشاب و 
لاح ره  رد  هویم  عیب  ریغ  رد  اما  تسا ،  عیب  هب  صوصخم  مکح  نیا  رهاظلا  یلع  و  تسا ،  رادیرخ  هب  قلعتم  هویم  دشاب  هدرکن  ریبءات  رگا  و 

هلماعم رد  لخاد  لحم  فرع  بسح  هب  ای  دنـشاب و  هدرک  طرـش  هک  نآ  رگم  دشاب  هدـشن  هچ  دـشاب و  هدـش  ریبءات  هچ  تسا  لقان  هب  قلعتم 
هک نآ  رگم  تسا  هدنـشورف  هب  قلعتم  هویم  اهنآ  رد  هک  تسین  رگید  ياه  هویم  لماش  تسا و  لخن  هب  صتخم  مکح  نیا  هکنانچمه  دشاب ، 

رگا هلءاسم 2 -  دـشاب .  شندرک  طرـش  دـننام  شندرکن  طرـش  هک  يروطب  دـشاب  لحم  فراـعتم  اـی  دنـشاب و  هدرک  طرـش  ار  نآ  لوخد 
بآ دـناوت  یم  دوش  تخرد  يرایبآ  هب  جاـتحم  هویم  هک  یتروص  رد  دراذـگب  دوخ  يارب  ار  هویم  دـشورفب و  ار  ناـتخرد  هنت  غاـب  بحاـص 

ررضتم يرایبآ  رطاخب  فرط  ود  زا  یکی  رگا  و  تسا ،  نینچ  زین  هلئسم  سکع  دنک ،  يریگولج  ار  وا  دناوت  یمن  تخرد  بحاص  دهدب و 
ود تسا  تخرد  هنت  کلام  هک  يرتشم  قح  ای  تسا و  هویم  کلام  العف  هک  عیاـب  قح  میدـقت  رد  دوش  یم  ررـضتم  نآ  كرت  اـب  يرگید  و 

رگید رب  یکی  میدـقت  رد  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  نکلو  تسین  لاـجم  زا  یلاـخ  يرتـشم )  قـح  میدـقت  ینعی   ) نآ یمود  هـک  تـسا  لاـمتحا 
ار لخن  کی  دشورفب و  ار  یغاب  رگا  هلءاسم 3 -  دنک .  لمحت  ار  يرگید  ررض  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  هب  دنچره  تسا  یـضارت  هحلاصم و 

اجره ات  نآ  ياه  هشیر  اه و  هخاش  دنک و  دش  دمآ و  دوخ  تخرد  يوسب  نیمز  بحاص  يرتشم  هزاجا  نودب  دناوت  یم  دـنک  ءانثتـسا  الثم 
نآ و نیمز  دـشورفب  ار  هناخ ي  رگا  دـنک و  عنم  نتفر  ندـمآ و  زا  ار  وا  دـناوت  یمن  يرتشم  درادـن و  یـضارتعا  قح  يرتشم  دوش  هدیـشک 

هار جورخ  دورو و  يارب  ـالاب  هقبط  هک  نآ  رگم  تسا  هلماـعم  لـخاد  همه  نیریز  هقبط  اـت  هـتفرگ  ـالاب  هـقبط  زا  تـسا  نآ  رد  هـک  ییاـهانب 
فرع بسح  هب  نآ  لالقتسا  جورخ و  رب  تلالد  هک  دشاب  يرگید  ياه  یناشن  تاراما و  ای  دشاب و  هتشاد  يا  هناگادج  قفارم  ای  یلقتسم و 

یتح هکلب  نآ  رد  هدش  هدیبوک  ياهخیم  انب و  رد  هتفر  راک  ياهبوچ  اهرد و  هاچ و  بادرـس و  هناخ  هلماعم  رد  نینچمه  و  دـشاب ،  تداع  و 
طرـش نآ  لوخد  هک  نآ  رگم  تسین  لخاد  هدـش  بصن  هناخرد  هک  یتسد  ایـسآ  نکل  تسا  لخاد  دـنک  یم  ار  هلپ  راک  هک  تباـث  ماـبدرن 

هک هچنآ  اـب  ار  هناـخ  نیا  دـیوگب ،  هکنیا  هب  دـنچره  طرـشب ،  رگم  تسین  لـخاد  دـشاب  یتـخرد  یلخن و  هناـخ  رد  رگا  روطنیمه  و  دوش ، 
تـسا روط  نیمه  مه  ابلاغ  هک  دـشاب  هلماعم  دروم  لام  رد  لخاد  لحم  فرع  رد  هک  نآ  ای  متخورف و  ار  هدرک  هطاـحا  ار  نآ  يراویدراـچ 

رد هک  یئاهگنس  هلءاسم 4 -  دشاب .  لخاد  زین  اهب  رد  دیلک  هک  تسین  دـیعب  و  دوش ،  یم  هدرمـش  هناخ  ءزج  تخرد  اهلحم  بلاغ  رد  ینعی 
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نآ رد  هک  یئاهگنس  فالخ  هب  تسا  نیمز  عیب  رد  لخاد  دشاب  هتفرگ  لکـش  نآ  رد  هک  یندعم  نینچمه  هتفای و  نوکت  هلماعم  دروم  نیمز 
 . نآ لاثما  تارهاوج و  لیبق  زا  هدش  نفد 

سنج نتفرگ  لیوحت  نداد و  لیوحت  لئاسم  رد  راتفگ 

هدرک طرـش  ار  ریخءات  هک  نآ  رگم  ءاهب  نداد  لیوحت  يرتشم  رب  الاک و  نداد  لیوحت  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب  دـقع  زا  دـعب  هلءاسم 1 - 
رگا و  لباقم ،  فرط  تیاضر  اب  رگم  دـنزادنیب  ریخءات  ار  لیوحت  ناکما  دوجو  اب  هک  تسین  زئاج  ود  نآ  زا  کی  چـیه  يارب  سپ  دنـشاب ، 

ای هدنـشورف و  تسا  زئاـج  و  دوش ،  یم  راـبجا  وا  دزروب  عاـنتما  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـنوش و  یم  روـبجم  مکاـح  فرط  زا  دـنزروب  عاـنتما 
طرـش بحاصب  دناوت  یمن  لباقم  فرط  تروص  نیا  رد  دزادنیب و  ریخءات  نیعم  یتدمات  ار  اهب  ای  سنج و  لیوحت  هک  دنک  طرـش  رادـیرخ 
ارهاظ دش  مامت  طرش  بحاص  تلهم  هکنیا  ات  داتفا  ریخءات  وا  میلست  قافتا  روطب  رگا  هکلب  منک ،  یمن  میلست  نم  ینکن  میلـست  وت  ات  دیوگب 
يارب نیمز  ای  بکرم  ای  هناخ  هدنشورف  تسا  زئاج  نینچمه  و  منک ،  یمن  میلست  نم  ینکن  میلـست  وت  ات  دیوگب  طرـش  بحاص  هب  دناوت  یم 

لیوحت نتفرگ و  لیوحت  دشاب .  نم  صوصخم  نیعم  یتدم  ات  نیمز  رد  تعارز  ای  ناویح  يراوس  ای  هناخ و  يانکـس  هک  دـنک  طرـش  دوخ 
هب هدوـمن  فرطرب  ار  عـناوم  هدرک و  دـی  عـفر  نآ  زا  هدوـمن  هیلخت  ار  نآ  هدنـشورف  هک  تسا  نیا  هب  راـقع  هناـخ و  دـننام  لوـقنمریغ  نداد 

يالاک رد  اما  و  دریگب ،  رارق  وا  يالیتسا  تحت  رد  کلم  نآ  هک  يروط  هب  دـنک  فرـصت  شیرادـیرخ  کلم  رد  اـت  دـهد  هزاـجا  رادـیرخ 
تسد رد  اهلوقنم  همه  رد  ای  تسا و  ندرک  دی  عفر  هیلخت و  فرـص  زین  نآ  رد  ندرک  میلـست  ایآ  ود  نیا  لاثما  هماج و  ماعط و  ریظن  لوقنم 

ملـست و میلـست و  رظن  زا  دی  عفر  هیلخت و  فرـص  تسین  دـیعب  هک  تسا  یلاوقا  تالوقنم ،  عاونا  نیب  نتـشاذگ  قرف  ای  تسا و  نداد  فرط 
وا رب  نامض  فلت  تروص  رد  هکنیا  شنامـض و  زا  ندش  جراخ  بجوم  نآ  هچ  رگا  دشاب  یفاک  تسا  هلماعم  رد  ربتعم  هک  ضابقا  ضبق و 
رد ضبق  هک  تاماقم  نآ  رد  ام  تسا و  يوق  لامتحا  تسین  نآ  لیـصفت  ياج  العف  هک  یتاماقم  ریاـس  رد  لاـمتحا  نیا  هتبلا  تسین ،  دـشاب 
زا لبق  هدش  هتخورف  يالاک  رگا  هلءاسم 2 -  میناد .  یمن  ضابقا  ار  دی  عفر  هیلخت و  فرص  مینک و  یمن  افتکا  رادقم  نیا  هب  تسا  ربتعم  نآ 
یم رب  يرتشم  هب  هلماعم  ياهب  دوش و  یم  خـسفنم  دوخ  يدوخ  هب  عیب  هجیتن  رد  هدـش  فلت  هدنـشورف  لام  زا  دوش  فلت  يرتشم  هب  لـیوحت 

يرتشم هب  قلعتم  دیآ  تسدب  تخرد  زا  هویم  ناویح و  زا  جاتن  لیبق  زا  یئاهن  ضبق  زا  لبق  عیب و  زا  دعب  ینعی  تدـم  نیا  رد  رگا  و  ددرگ ، 
درک ءاضما  رگا  دنک و  ءاضما  دناوت  یم  خـسف و  ار  هلماعم  دـناوت  یم  دراد  رایخ  يرتشم  دوش  بویعم  الاک  هلـصاف  نیمه  رد  رگا  و  تسا ، 

 . درادن قاقحتـسا  هک  تسا  نآ  يوقا  تسه و  دیدرت  هن  ای  تسه  تمیق -  توافت  شرا -  قحتـسم  ایآ  هکنیا  رد  دزادرپب ،  ار  اهب  همه  دیاب 
نآ هب  تبـسن  عیب  دوش  فلت  نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  اهنآ  زا  یـضعب  هاگ  نآ  دشورفب  هلماعم  کی  هب  مه  يور  ار  زیچ  دـنچ  رگا  هلءاسم 3 - 
هب تبـسن  دریگ و  یم  سپ  هدنـشورف  زا  هدش  عقاو  هدـش  فلت  یـش ء  ربارب  رد  هک  ار  هلماعم  ياهب  زا  يرادـقم  يرتشم  دوش و  یم  خـسفنم 
 - هلءاسم 4 دیامن .  ءاضما  ءاهب  زا  هدنامیقاب  ربارب  رد  ار  نآ  دناوت  یم  دنک و  خسف  ار  هلماعم  دقع  دناوتیم  ینعی  دراد  رایخ  هدنامیقاب  يالاک 

نیمز رگا  یتح  دـنک  یلاخ  ار  نآ  تسه  نآ  رد  یعاـتم  یثاـثا و  رگا  هتخورف  هک  يزیچ  میلـست  رب  هوـالع  هکنیا  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب 
هب رضم  نیمز  زا  شندرب  نوریب  هک  دنچره  دزاس ،  جراخ  نیمز  زا  دنیچب و  ار  نآ  دیاب  هدش  نآ  ندیچ  تقو  هک  تسا  یتعارز  هب  لوغـشم 
نآ دیاب  دشاب  هدش  نفد  یگنس  نیمز  رد  رگا  زین  دزیر و  یم  نآ  ياه  هفخ  نآ و  ياه  هناد  لاقتنا  اب  هک  هبنپ  ترذ و  ریظن  دشاب  عراز  لاح 

نامتخاس زا  يرادقم  هک  نآ  رگم  تسین  نکمم  شندرب  نوریب  هک  دشاب  يزیچ  نیمز  رد  رگا  و  دـهد ،  لیوحت  فاص  نیمز  هدروآرد ،  ار 
دـشاب یتعارز  نیمز  رد  رگا  اما  و  دنک ،  حالـصا  ار  هدش  بارخ  رطاخ  نیا  هب  هچ  نآ  دربب و  نوریب  ار  نآ  تسا  بجاو  دوش  نوگرگد  نآ 

هن ای  دسرب  شندیچ  تقو  ات  دراذـگب  یقاب  نیمز  رد  هزاجا  نداد  نودـب  ار  نآ  دراد  قح  هدنـشورف  ایآ  هکنیا  رد  هدـشن  شندـیچ  تقو  هک 
درخب نزو  هن  دوش و  یم  لـیک  هن  هک  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 5 -  دنکن .  كرت  ار  دـنک  هحلاصم  يرتشم  اب  هک  طایتحا  نیا  تسا و  لاکـشا 
لکش هب  هدنـشورف  زا  نتفرگ  لیوحت  ضبق و  زا  لبق  زین  ار  نوزوم  اب  لیکم  تسا  زئاج  نینچمه  و  دشورفب ،  ار  نآ  ضبق  زا  لبق  دناوت  یم 
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نآ يوقا  تسا و  لکـشم  دشورفب  ار  نآ  دوس  اب  دـهاوخب  رگا  اما  و  دـشورفب ،  هدـیرخ  هک  یتمیق  نامه  هب  هرهب و  نودـب  ینعی  تیلوت  عیب 
شا هدنـشورف  ریغب  ار  نآ  دـهاوخب  هک  تسا  یتـقورد  نیا  هتبلا  دوـشن ،  كرت  طاـیتحا  لاـح  نیع  رد  نکل  هورکم  تسا و  زئاـج  هک  تـسا 

هار زا  ریغب  رگا  تسین  نزو  لیک و  نودب  نآ  نتخورف  رد  یلاکشا  هک  نانچمه  درادن  یلاکشا  ندوب  دوس  نودب  دوس و  اب  هنرگ  دشورفب و 
هچ شتمرح و  رطاـخ  هب  هچ  نآ  تیعوـنمم  ارهاـظ  هکلب  دـشاب  هدـش  نآ  کـلام  هریغ  عـلخ و  اـی  قادـص و  اـی  ثرا  هار  ار  ـالثم   ) ندـیرخ

قادص و نزو  لیک و  نودب  نآ  زا  يزیچ  نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  دناوت  یم  سپ  درادن  لاکـشا  عیب  ریغ  رد  تسا و  عیب  صوصخم  شتهارک 
 . دهد رارق  نآ  لاثما  ریجا و  دزم  ای 

هیسن دقن و  رد  راتفگ 

ار نآ  دیاب  يرتشم  هک  تسا  دقن  هلماعم  نآ  دوشن  طرش  دقع  ماگنه  نمث  تخادرپ  رد  ریخءات  دشورفب و  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هلءاسم 1 - 
تـساوخ يرتشم  هک  ینامز  ره  دنک و  هبلاطم  ار  نمث  يرتشم  زا  دهاوخب  هک  تقو  ره  سنج  میلـست  زا  دعب  دـناوت  یم  هدنـشورف  دزادرپب و 

رب تسا و  هیـسن  هلماعم  نآ  دـتفیب  ریخءات  هلماعم  ياهب  تخادرپ  درک  طرـش  رگا  و  دزروب ،  عانتما  نآ  نتفرگ  زا  دـناوت  یمن  دزادرپب  ار  نآ 
زا لبق  تساوخ  يرتشم  رگا  هک  نانچمه  دنک ،  هبلاطم  هدنـشورف  هک  دنچره  دزادرپب  ار  اهب  تدم  ندش  مامت  زا  لبق  تسین  بجاو  يرتشم 
هک دوش  طوضبم  نیعم و  يوحنب  تدم  تسا  مزال  هیـسن  عیب  رد  و  دنک ،  لوبق  تسین  بجاو  هدنـشورف  رب  دزادرپب  ار  نآ  تدم  ندـش  مامت 
هک دننک  نیعم  یحن  هب  ای  دننکن و  نیعم  ار  نآ  یلو  دوشب  تدم  طرش  هلماعم  رد  رگا  نیاربانب  دورن  نآ  رد  ناصقن  يدایز و  لامتحا  رگید 

لقتنم هدنشورف  هب  اهب  یترشم و  هب  سنج  ینعی   ) تسا لطاب  هلماعم  دیآ ) رفـس  زا  ینالف  تقوره  دنیوگب  الثم   ) دشابن مولعم  نآ  دیـسر  رس 
 - هلءاسم 2 تسین .  یفاک  دنـشاب  هاـگآ  نآ  زا  دـقع  فرط  ود  هکنیا  نودـب  عقاو  رد  تدـم  ندوب  نیعم  هک  تسا  نآ  يوقا  و  دوش ، ) یمن 

ۀیسن رانید و  هد  هب  ادقن  متخورف  وت  هب  ار  الاک  نیا  دیوگب :  الثم  دشورفب  رگید  یتمیق  هب  هیسن  یتمیقب و  تدم  نودب  ادقن و  ار  یئالاک  رگا 
طقف هدنـشورف  تسا و  حیحـص  دـیوگب  یـسک  رگا  و  تسا ،  لاکـشا  نآ  نالطب  رد  دـنک  لوبق  مه  يرتشم  رانید و  هدزناپ  هب  لاس  کی  اـت 

طایتحا نکل  تسا  هدادن  يدیعب  هیرظن  دهدب  اراهب  هدربمان  تدـم  زا  دـعب  يرتشم  هک  دـنچره  تسا  تمیق  ود  نآ  زا  رتمک  تمیق  قحتـسم 
ههام ود  رانید و  هد  هب  ههام  کی  متخورف  وت  هب  ار  عاتم  نیا  دیوگب  الثم  هک  یتروص  رد  تسین  یلاکشا  هلماعم  نالطب  رد  هلب  دوشن ،  كرت 

هک ینید  ره  نینچمه  ار و  هلماعم  ياهب  تسین  زئاـج ،  دـش ،  ماـمت  تدـم  هک  نآ  زا  دـعب  هیـسن  هلماـعم  رد  هلءاسم 3 -  راـنید .  هدزاود  هب 
 ، دریگب رانید  هدزاود  تلهم  هام  دنچ  ربارب  رد  ار  رانید  هد  الثم  راکهدب  زا  هکنیا  هب  دنک .  دایز  تدم  دیدمت  ربارب  رد  ار  هدمآرـس  شتدـم 
هب ای  دـشاب و  عیب  هلماعم  نامه  دانتـسا  هب  هچ  دـنک  هفاضا  ار  اهب  تدـم  ندرک  دایز  ربارب  رد  هیـسن  تدـم  لخاد  رد  تسین  زئاـج  نینچمه  و 

ءاربا ای  هحلاصم و  قیرطبار  دراد  تدم  یهدب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  زئاج  نیا  سکع  یلو  دـشاب ،  نآ  لاثما  هلاعج و  حـلص و 
اهب و نآ  نیعب  نآ  زا  دعب  ای  تدم و  ندیـسر  زا  لبق  ار  نامه  تسا  زئاج  دشورفب  هیـسن  ار  یعاتم  رگا  هلءاسم 4 -  دریگب .  دقن  دنک و  مک 
رد نیا  اما  و  هیـسن ،  ای  دـشاب و  دـقن  مود  هلماعم  هکنیا  هچ  هن و  ای  دـشاب  لوا  ياهب  اب  ربارب  هکنیا  هچ  دـنک ،  يرادـیرخ  رگید  یئاـهب  هب  اـی 
 : دیوگب دنک و  طرـش  يرتشم  رب  دوخ  هلماعم  نمـض  رد  هدنـشورف  رگا  نیاربانب  دوشن ،  طرـش  لوا  عیب  رد  مود  عیب  هک  تسا  زئاج  یتروص 
ار وت  عاتم  نم  هک  دنک  طرـش  هدنـشورف  هب  رادـیرخ  ای  یـشورفب و  نم  هب  ار  نآ  هرابود  وت  هک  یطرـش  هب  مشورف  یم  وت  هب  ار  عاتم  نیا  نم 

رگا يا  هلماعم  نینچ  هک  نانچمه  تسین ،  حیحـص  طاـیتحا  رباـنب  يا  هلماـعم  نینچ  يرخب  نم  زا  ار  نآ  هراـبود  وت  هک  یطرـش  هب  مرخ  یم 
 . يرتشم هیحان  زا  هچ  دشاب و  عیاب  فرط  زا  هکنیا  هچ  تسین  زئاج  دشاب  ابر  زا  رارف  رطاخب 

ابر رد  راتفگ 

زا هک  تسین  دـیعب  هکلب  هدـش ،  تباـث  نیملـسم  عاـمجا  مالـسلا و  مـهیلع  نیموـصعم  تاـملک  ینعی  تنـس  ادـخ و  باـتک  هـب  اـبر  تـمرح 
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زا هک  یئاج  ات  هدـش  دـیدشت  نآ  رما  رد  يرایـسب  رابخا  زیزع و  باتک  رد  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  يراوخابر  و  دـشاب ،  نید  تایرورض 
همه هک  انز  داتفه  زا  تسا  رتدیدش  یلاعت  يادـخ  دزن  ابر  مهرد  کی  هانگ   : ) دومرف هک  هدـش  دراو  حیحـص  ربخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
داتفه ابر  هانگ  یلع  ای   : ) دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  شتیـصو  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  ص )   ) ادخ لوسر  زا  و  دوش ) ماجنا  مرحم  اب  اهنآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  بانج  نامه  زا  و  دنک ) عامج  مارح  هللا  تیب  لخاد  دوخ  ردام  اب  یـسک  هک  تسا  نیا  لثم  نآ  نیرتمک  هک  دراد  هبترم 
ابر هار  زا  رگا  دنک و  یم  رپ  منهج  شتآ  ار  وا  مکش  نورد  هدروخ  هک  يرادقم  هب  یلاعت  يادخ  دروخب  ابر  هک  یسک   : ) دومرف هک  ملـس  و 
رد لازیال  دشاب  هدنام  شدزن  ابر  نآ  زا  طاریق  کی  هک  ینامز  ات  دنک و  یمن  لوبق  وا  زا  ار  یلمع  چـیه  یلاعت  يادـخ  دروآ  تسد  هب  یلام 

ابر و هدـنناروخ  اـبر و  هدـنروخ  یلاـعت  يادـخ   : ) هدومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  باـنج  نآ  زا  زین  و  تسا )  هکئـالم  ادـخ و  تنعل 
يابر یضرق -  يابر  رگید  یلماعم و  يابر  یکی  تسا  مسق  ود  ابر  و  رگید .  یتایاور  و  تسا . )  هدرک  تنعل  ار  شدهاش  دنس و  هدنـسیون 

زیچ همیمـض  هب  نزو  نامه  هب  ای  رتشیب و  نزو  اب  سنج  نامه  لباقم  رد  یـشورفب  تسا  یلثم  هک  ار  یـسنج  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یلماعم 
نم کی  هکنیا  لثم  یمکح  يدایز  اب  نزو  نامه  هب  ایو  مهرد ،  کی  نم و  کی  هب  ای  نت و  ود  هب  یـشورفب  ار  مدـنگ  نت  کی  ـالثم  رگید 
نوچ تالماعم  ریاس  رد  هکلب  تسین  عیب  هب  صتخم  یلماعم  يابر  هک  تسا  نآ  يوقا  و  هیسن ،  مدنگ  نم  کی  هب  یـشورفب  دقن  هب  ار  مدنگ 

دـشاب دـحاو  فرع  بسح  هب  هلماعم  سنج  هکنیا  لوا  طرـش  دراد ،  طرـش  ود  ابر  مسق  نیا  تمرح  و  دراد ،  نایرج  زین  نآ  لاثما  حـلص و 
تـسین زئاج  دـنادب  سنج  کی  ار  نآ  فرع  دـشاب و  قداص  نآ  رب  روگنا  ای  امرخ و  ای  جـنرب  ای  مدـنگ  فرع  رظن  هب  هک  يزیچره  نیاربانب 
یلومعم هدنشورف  مدنگ  الثم  دنشاب ،  فلتخم  صاوخ  تافص و  رظنزا  هک  دنچره  دشورفب  رادقم  نآ  زا  شیب  لباقم  رد  ار  نآ  زا  يرادقم 

کی يامرخ  دشاب ،  تسپ  اپمچ  رادیرخ  جنرب  زاتمم و  ربنع  هدنـشورف  جنرب  دشاب ،  گنر  دیفـس  زاتمم و  رادیرخ  مدـنگ  گنر و  خرـس  ای 
هب نوـچ  دـشاب  تسپ  رادـیرخ  زا  زاـتمم و  هدنـشورف  زا  يرگید  يـالاک  ره  نینچمه  و  زاـتمم ،  يواتـسخ و  يرگید  زا  تسپ و  يدـهاز و 

دیرخ و هک  دشاب  سدع  رادیرخ  مدـنگ و  هدنـشورف  زا  الثم  دـشاب  سنج  ود  هک  اج  نآ  فالخ  هب  تسا ،  دـحاو  سنج  فرع  رظن  بسح 
هدیجنـس ددع  اب  هک  یـسنج  رد  نیاربانب  دشاب  نوزوم  ای  لیکم  هلماعم  دروم  سنج  هکنیا  مود  طرـش  درادن .  لاکـشا  لضافت  اب  نآ  شورف 

نآ هضواعم  هجیتن  رد  دندحاو ،  سنج  وج  مدنگ و  ابر  باب  رد  هلءاسم 1 -  تسین .  ابر  دوش  یم  شورف  دیرخ و  هدهاشم  اب  ای  دوش و  یم 
هجیتن رد  دنـسنج  ود  نآ  لاثما  تاکز و  باب  رد  عرـش  رظن  زا  نینچمه  فرع و  رظن  زا  هک  دـنچره  تسین  زئاج  لضافت  اب  رگیدـکی  هب  ود 

لاکشا لحم  هن  ای  تسا  وج  سنج  زا  تلس  مدنگ و  سنج  زا  سدع  ایآ  هکنیا  رد  و  دیامن ،  ناربج  ار  مدنگ  باصن  دوبمک  دناوت  یمن  وج 
ماجنا لثم  هب  لثم  طقف  دـنریگن  رارق  زین  وج  مدـنگ و  اب  هضواـعم  رد  دوشن و  هتخورف  يرگید  لـباقم  رد  یکی  تسا  نآ  طاـیتحا  و  تسا ، 

هک هدرا  دـننام  دنـشاب  هتـشاد  مسا  ود  دـنچره  دـیآ  یم  باسح  هب  دـحاو  سنج  شدوخ  لصا  اب  يزیچره  ابر  باـب  رد  هلءاسم 2 -  دـبای . 
ود نآ  زا  هریش  هکرـس و  لصا  هک  روگنا  وامرخ  و  تساهنآ ،  لصا  هک  ریـش  اب  تاقتـشم  ریاس  ذغآ و  غود و  رینپ و  تسا و  دجنک  شلـصا 

ریـش و تاناویح و  تشوگ  هلءاـسم 3 -  نآ .  ریغ  هرک و  کـشک و  هب  رینپ  نتخورف  دـننام  لـصا  کـی  زا  عرف  ود  تسا  نینچمه  و  تسا ، 
مین نم و  کی  لـباقم  رد  ار  دنفـسوگ  تشوگ  نم  کـی  ـالثم  هک  تسا  زئاـج  نیارباـنب  دوش  یم  فلتخم  ناویح  فـالتخا  اـب  اـهنآ  نغور 
یئاج رد  اهنت  لصا  اـب  عرف  تیعبت  هلءاـسم 4 -  نیا .  نغور  هب  ار  نآ  نغور  نیا و  ریـش  هب  ار  نآ  ریـش  نینچمه  و  تخورف ،  واـگ  تشوگ 

نوزوم لیکم و  رگید  هک  دوش  هتفرگ  یعرف  تسا  نوزوم  ای  لیکم  دوخ  هک  لصا  زا  رگا  اما  دنـشاب و  نوزوم  ای  لـیکم و  ود  ره  هک  تسا 
مین اب  هبنپ  نم  کی  هضواعم  نیاربانب  نآ ،  سنج  اب  عرف  نآ  هضواعم  نینچمه  و  درادـن ،  لاکـشا  لضافت  اب  شلـصا  اب  نآ  هضواـعم  تسین 

نوزوم لیکم و  یلاح  رد  یـسنج  هک  اسب  هچ  و  درادـن ،  لاکـشا  رگید  هچراپ  مین  رتم و  کی  اب  هچراپ  رتم  کی  هضواعم  زین  هچراـپ و  نم 
هدش و حبذ  هک  یلاح  رد  ناویح  ای  و  هدش ،  هدیچ  هک  یلاح  رد  تسا و  تخرد  رب  هک  یلاح  رد  هویم  دـننام  دـشابن  رگید  لاح  رد  ودـشاب 

دوش هضواعم  دنفـسوگ  ود  هب  دنفـسوگ  کی  تسا  زئاج  لاکـشا  نودب  نیاربانب  هدـمآرد ،  تشوگ  شتـسوپ  ندـنک  زا  سپ  هک  یلاح  رد 
تـشوگ نتخورف  الثم  ناویح  نامه  هدنز  لباقم  رد  ناویح  تشوگ  نتخورف  اما  تسین ، )  زئاج  تشوگ  نم  ود  هب  تشوگ  نم  کی  نکل  )
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لماش تسین  دیعب  هک  دراد ) هناگادج  لیلد  هکلب   ) تسین ابر  باب  زا  نآ  تمرح  نکل  تسین ،  زئاج  ارهاظ  هدنز  دنفسوگ  ءازا  هب  دنفـسوگ 
 - هلءاسم 5 هدنز .  واگ  لباقم  رد  دنفسوگ  تشوگ  نتخورف  دننام  دوشب  زین  سنج  نآ  ریغ  زا  يرگید  هدنز  ناویح  هب  یناویح  تشوگ  عیب 
رد دـنیوگ و  یم  بطر  ار  نآ  يرت  تلاح  رد  هک  یکـشخ  تلاح  يرت و  تلاـح  دـشاب  هتـشاد  تلاـح  ود  روگنا  اـمرخ و  نوچ  يزیچ  رگا 
رد نآ  کشخ  نتخورف  زاوج  رد  دنیوگ  یم  همرق  ار  نآ  دوش  کشخ  نوچ  هک  تشوگ  نان و  نینچمه  شمشک و  امرخ و  یکشخ  تلاح 

کشخ نتخورف  زاوج  رد  اما  و  تسین ،  یلاکـشا  شلـضافت  اب  نآ  تمرح  رد  هکنانچمه  تسین ،  یلاکـشا  لضافت  نودب  شکـشخ  لباقم 
لضافت نودب  لثم و  هب  لثم  هچ  لضافت و  اب  هچ  دوش  كرت  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسین و  لاکشا  بطر  لباقم  رد  امرخ  نتخورف  الثم  نآ 

فرط کی  هک  یتدایز  لضافت و  اب  ود  نآ  هضواعم  هک  دوش  یمن  ثعاـب  سنج  يدـب  یبوخ و  هب  نیـضوع  نتـشاد  تواـفت  هلءاسم 6 -  . 
 - هلءاسم 7 دنـشاب .  ربارب  تمیق  رد  هک  دنچره  تسین  زئاج  تسپ  يالط  لاقثم  ود  هب  بوخ  يالط  لاقثم  کی  نتخورف  نیاربانب  دوش  زئاج 

هوجو نآ  زا  کی  چـیه  اب  هک  متفایرد  نینچ  مدرک و  رظن  دـیدجت  باب  نیا  رد  نم  دـنا و  هدرک  رکذ  یهوجو  اـهباتک  رد  اـبر  زا  رارف  يارب 
زا رارف  صلخت و  زا  تسا  ترابع  تسا  زئاج  هچ  نآ  دوش ،  یمن  زئاـج  اـبر  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  هب  لـسوت  اـب  درک و  رارف  اـبر  زا  ناوت  یمن 
نآ تمیق  هک  ار  زاتمم  مدـنگ  نم  کی  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  سپ  دـشاب  حیحـص  لضافت  اب  هضواعم  ات  تسا  نآ  ندرب  نیب  زا  تلثامم و 

رارف تلثامم  زا  تقیقح  رد  دوش  یم  يا  همیمـض  مض  هب  لسوتم  دـنک و  هضواعم  نآ  اب  تسا  تسپ  مدـنگ  نم  ود  ای  وج و  نم  ود  اب  ربارب 
رگا هلءاسم 8 -  تسین .  زئاج  هوجو  نآ  زا  کی  چیه  هب  ابر  زا  رارف  هک  دشاب  هدرک  رارف  ابر  زا  هکنیا  هن  هتخیرگ  لالح  هب  مارح  زا  هدرک و 

ردـپ و نیب  هلءاسم 9 -  دراد .  ار  دوخ  فراعتم  مکح  يرهـش  ره  نزو  اب  رگید  يرهـش  رد  دوش و  یم  هلماـعم  یفازج  يرهـش  رد  یئـالاک 
دریگب هفاضا  یبرح  رفاک  زا  دناوت  یم  ناملسم  هک  ینعم  نیا  هب  تسین  ابر  یبرح  رفاک  ناملسم و  نیب  شرـسمه و  رهوش و  نیب  شدنزرف و 

میوش یم  ضرعتم  ادعب  هللا  ءاش  نا  هک  یضرق  يابر  اما  یلماعم و  يابر  زا  دنچ  یلئاسم  دوب  نیا  تسه  ابر  یمذ  رفاک  ناملسم و  نیب  نکلو 
.

فرص عیب  رد  راتفگ 

هرقن ـالط و  نیب  یقرف  باـب  نیا  رد  ـالط و  هب  اـی  هرقن و  هب  هرقن  نتخورف  هرقن و  اـی  ـالط و  هب  ـالط  نـتخورف  زا  تـسا  تراـبع  فرـص  عـیب 
نتبالگ رگا  هک  انعم  نیا  هب  دوش  یم  تسا  فاب  هرقن  ای  فابالط  مشیربا  نامه  هک  نوتبالگ  لماش  یتح  تسین  كوکسم  ریغ  كوکسم و 

اما و  تسا ،  فرص  زین  هلماعم  نآ  دریگب  تروص  ود  نآ  هرقن  ای  ود  نآ  يالط  نیب  هضواعم  دنـشورفب و  نآ  لثم  هب  ار  يا  هرقن  ای  یئالط و 
الط لباقم  رد  نوتبالگ  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یمن  يراج  نآ  رد  فرص  مکح  رهاظلا  یلع  دوش  عقاو  ود  نآ  هچراپ  نیب  هضواعم  رگا 

زا لباق  رگا  نیاربانب  دوشب ،  عقاو  هلماـعم  سلجم  رد  ضاـبقا  ضبق و  هکنیا  فرـص  عیب  تحـص  رد  تسا  طرـش  و  دوش ،  هتخورف  هرقن  اـیو 
حیحص هدش  ضبق  هچ  نآ  رد  اهنت  هلماعم  دوشن  یعنام  دوشب و  ضبق  الاک  زا  یضعب  رگا  دوش و  یم  لطاب  عیب  دنوش  قرفتم  ضابقا  ضبق و 

هرقن ای  الط  هب  هلماعم  کی  هب  سنج  ود  نآ  ریغ  رگید  زیچ  اب  هرقن  اـی  ـالط و  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  لـطاب  هدـشن  ضبق  هچ  نآ  رد  و 
تسا سنج  ود  نیا  ریغ  زا  هچ  نآ  هب  تبـسن  لطاب و  هرقن  ای  الط  هب  تبـسن  هلماعم  دنوشن  ضرعتم  ای  دوشن  ضبق  الاک  همه  دوش و  هتخورف 

 ، هدشن لطاب  نانآ  عیب  زونه  دننک  كرت  ار  هلماعم  سلجم  رگیدکی  تبحاصم  قافتا و  هب  هلماعم  فرط  ود  رگا  هلءاسم 1 -  تسا .  حیحص 
هرقن الط و  ینعی  نیدـقن  هضواـعم  رد  هلءاسم 2 -  تسا .  حیحـص  عیب  دـننک  ضابقا  ضبق و  رگیدـکی  زا  ندـش  ادـج  زا  لبق  رگا  نیارباـنب 

دـشاب ود  نآ  ریغ  راد و  ضوع  هبه  حلـص و  نوچ  يرگید  هلماعم  رگا  اما  دشاب  شورف  دیرخ و  هضواعم  نآ  هک  تسا  طرـش  یتقو  ضباقت 
ام نامز  رد  هک  يراداهب  قاروا  ریاـس  تون و  تاـنم و  سانکـسا و  رب  هلماـعم  رگا  هلءاسم 3 -  تسین .  طرـش  ضابقا  ضبق و  شتحـص  رد 
رد لضافت  نکلو  تسین ،  يراج  نآ  رب  فرص  عیب  ماکحا  هک  تسا  نیا  رهاظ  ینیفرط  هچ  دشاب و  یفرط  کی  هچ  دوش  عقاو  هدش  فراعتم 
یم هک  یسک  هک  تسا  نیاربانب  تسین )  زئاج  دشورفب  یناموت  دص  سانکسا  هدزای  هب  ار  یناموت  رازه  سانکسا  هکنیا  هب   ) ابرروظنم هب  نآ 
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لمع هدـش و  اـبر  بکترم  دـشورفب  نآ  زا  شیب  یغلبم  هب  ار  سانکـسا  اـبر  زا  رارف  روظنم  هب  دروآ و  تسدـب  دوس  نداد  ضرق  اـب  دـهاوخ 
دـشاب و هدـش  ماجنا  هرقن  الط و  نیب  عقاو  رد  هلماعم  صاخ  يدروم  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  و  تسا ،  لطاب  زین  وا  عیب  هداد و  ماـجنا  یمارح 

يزیچ نینچ  نکل  دبای  یم  هار  زین  ابر  دوش و  یم  يراج  فرص  ماکحا  دروم  نآ  رد  دشاب  هتشاد  ار  یتراجت  هتفس  کچ و  مکح  سانکسا 
الط و هلماعم  رد  هک  یضابقا  ضبق و  نآ  تهج  نیمه  هب  و  درادن ،  یجراخ  تیعقاو  نامز  نیا  لاثما  رد  تسا و  هیـضرف  اهنت  دراوم  نآ  رد 
زا راکهدب  یهدب  هک  دشاب  یفاک  نیا  ضبق  ققحت  رد  ارهاظ  هلءاسم 4 -  دریگ .  یمن  تروص  سانکسا  نتفرگ  نداد و  اب  تسا  ربتعم  هرقن 
يو هب  ار  نامه  ورمع  تسا و  راکهدب  ورمع  هب  یمهرد  دنچ  دیز  رگا  نیاربانب  تسین ،  یجراخ  ضبق  هب  جایتحا  رگید  دوش  طقاس  وا  همذ 

رادقم نیمه  هب  اه  مهرد  نداد  رد  و  تسا ،  حیحـص  هلماعم  دریگب  لیوحت  دیز  زا  ار  دوخ  رانید  ندش  ادج  زا  لبق  دشورفب و  رانید  دنچ  هب 
هلءاسم 5 دهد .  ضبق  شدوخ  هب  شدوخ  يو  فرط  زا  تسا  راکهدب  هک  ار  ییاه  مهرد  هکنیا  رد  دـنک  لیکو  ار  وا  دـیز  هک  تسا  یفاک 

درخب رانید  دنچ  نآ  هب  دنک  ضبق  دریگب و  هدنـشورف  زا  ار  نآ  هک  نآ  زا  لبق  سپـس  دنک و  يرادیرخ  ار  مهرد  دنچ  فرـص  عیب  اب  رگا  - 
لبق رگا  و  حیحص ،  لوا  هلماعم  دریگب  تروص  ضابقا  ضبق و  لوا  هلماعم  سلجمزا  ندش  ادج  زا  لبق  رگا  و  تسین ،  حیحـص  مود  هلماعم 

وا هب  دراد و  بـلط  هدنـشورف  زا  هرقن  یمهرد  دـنچ  يرتـشم  رگا  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  لطاب  زین  نآ  دـنوش  ادـج  رگیدـکی  زا  ضباـقت  زا 
هک یئاهرانید  هب  لدبم  ار  هرقن  مهرد  دنچ  نآ  دوخ  همذ  دنک  لوبق  تیاضر  اب  مه  وا  و  نک )  الط  رانید  هب  لیلدبت  ارم  ياهمهرد   : ) دیوگب
زا یئاهرانید  مراد  بلط  وت  زا  هک  یئاه  مهرد  لباقمرد   ) ات مدرک  لیکو  ار  وت  نم  هک  دـشاب  نیا  يرتشم  مالک  نیا  ياـنعم  رگا  دـنک  ـالط 

تیاضر هکنیا  فرـصب  هن  رگ  و  تسا ،  حیحـص  یـشورفب  رانید  غلبم  نـالف  هب  مراد  بلط  وت  زا  هک  ار  ییاـه  مهرد  يرخب )  میارب  تدوخ 
ناونع عیب  زا  ریغ  راکبلط  نخـس  هکنیا  لامتحا  دوش و  عقاو  هلماـعم  تسا  لکـشم  دـنک  لوبق  مه  يرتشم  دـنک و  ضوع  ار  نآ  نیا  هب  دراد 
دننادب هک  يوحن  هب  دشاب  هتـشاد  جاور  مدرم  مومع  نیب  رد  رگا  صلاخان  ياهرانید  مهرد و  هلءاسم 7 -  تسا .  دیعب  دشاب  هتشاد  يرگید 
مالعا فرط  هب  ار  نآ  عضو  هک  نآ  زا  دعب  رگم  تسین  زئاج  هنرگ  و  تسا ،  زئاج  نآ  اب  هلماعم  نآ و  ندرک  جرخ  یفارص و  تسا  صلاخان 

هک اج  نآ  زا  هلءاسم 8 -  دشاب .  هدشن  هتخاس  بیرف  شغ و  روظنم  هب  هک  دنچرهدنکـشب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـیامن ، 
ار هلماعم  تسا  مزال  هلماعم  فرط  ود  رب  دوش  هتخورف  شدوخ  سنج  لباقم  رد  اه  نآ  زا  کی  ره  رگا  دنتـسه  يوبر  سنج  زا  هرقن  ـالط و 

تـسا يرما  نیا  دنرواین و  راک  رد  يرگید )  رب  یکی  یتدایز  ینعی   ) یلـضافت هک  انعم  نیا  هب  دندرگن  ابر  راتفرگ  هک  دـنزاسب  عقاو  يروط 
نیمه ار  شتلع  هدـش  یهن  یفارـص  لمع  زا  رگا  نوچ  دـنزروب  مامتها  نآ  رد  تسا  راوازـس  اهفارـص  اصوصخم  هلماـعم و  فرط  ود  رب  هک 

الط و رد  یطیلخ  دناوت  یم  تسا  تیلثم  زا  رارف  ضرغب  هک  يا  همیمـض  هلءاسم 9 -  دنتسین .  ابر  رطخ  زا  ملاس  نافارـص  هک  دنا  هدرک  رکذ 
هب مه  تسا  زئاج  نآ  لثم  رگید  يا  هرقن  لـباقم  رد  صلاـخان  هرقن  نتخورف  نیارباـنب  دـشاب  هتـشاد  تیلاـم  القتـسم  شدوخ  هک  دـشاب  هرقن 

هرقن لباقم  رد  صلاخان  نآ  رگا  و  دـشابن ،  اـبر  زا  رارف  طـیلخ  نآ  نداد  رارق  همیمـض  زا  دوصقم  هک  یطرـش  هب  رتشیب  هب  مه  نآ و  لداـعم 
شرادقم هچ  دشابن  مولعم  رگا  و  دریگ ،  رارق  طیلخ  ربارب  رد  دئاز  رادـقم  نآ  ات  دـشاب  رتشیب  صلاخ  هرقن  نزو  دـیاب  دوش  هتخورف  صلاخان 

هب دـیاب  دـشورفب  هرقن  ینعی  شدوخ  سنج  لباقم  رد  دـنهاوخب  رگا  دوش و  هتخورف  سنج  نآ  ریغب  دـیاب  تسا  هرقن  شرادـقم  هچ  طیلخ و 
هک یئایـشا  دتـس  داد و  لماش  مکح  نیا  و  تسه ،  صلاخان  رد  هک  تسا  يا  هرقن  نزو  زا  رتشیب  نآ  نزو  دننادب  الامجا  هک  دشاب  يرادقم 
ای هرقن  هـب  ار  ینیعم  هرقن  رگا  هلءاسم 10 -  دوش .  یم  زین  هتفر  راک  هب  نآ  رد  هرقن  الط و  يوحن  هب  ای  هدـش و  يراـک  هرقن  اـی  يراـکالط و 

هدنـشورف زا  دـناوت  یمن  و  تسا ،  لطاب  هلماعم  تسا  نآ  ریظن  ای  علق و  ای  سم  هکلب  هدوبن  هرقن  دوش  مولعم  دـعب  دـنک  يرادـیرخ  الثم  الط 
ملاس ار  یضعب  یبلقت و  ار  اهنآ  زا  یضعب  رگا  و  دنک ،  مزلم  نآ  لوبق  هب  ار  وا  دناوت  یمن  هدنشورف  هک  نانچمه  دنک  ضوع  ار  نآ  دهاوخب 

 ، دنک خسف  ار  هلماعم  همه  هقفـص  ضعبت  رطاخ  هب  دـناوت  یم  يرتشم  تسا و  حیحـص  هیقب  هب  تبـسن  لطاب و  یبلقت  هب  تبـسن  هلماعم  تفای 
يا هرقن  هک  دوب  یـضرف  رد  اهنیا  همه  دنادرگرب  هدیرخ  وا  زا  هک  یـسک  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  هدوب  عالطا  یب  هک  یتروص  رد  مه  هدنـشورف 
همه نتفرگ  لیوحت  زا  دعب  هاگ  نآ  هرقن  ای  الط و  لباقم  رد  دـنک  يرادـیرخ  ار  عیاب  همذ  رد  یلک  يا  هرقن  رگا  اما  و  دـشاب ،  هدـیرخ  نیعم 
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دروم سنج  هتفرگ  سپ  ار  نآ  دـناوت  یم  هدنـشورف  دـشاب  هدنـشورف  زا  ندـش  ادـج  زا  لبق  رگا  تفای  سنج  ریغ  ار  نآ  زا  یـضعب  ای  نآ و 
زا دعب  تسا  یبالق  سنج  هکنیا  زا  شعالطا  رگا  و  دنک ،  ضوع  ار  نآ  هک  دهاوخب  وا  زا  دناوت  یم  مه  يرتشم  دـهدب  رادـیرخب  ار  هلماعم 

تـسا یتروص  رد  نیا  تسا ،  لطاب  نآ  زا  یـضعب  رد  ای  الاک و  همه  رد  ای  دش  نایب  البق  هچ  نآ  قبط  هلماعم  دشاب  هدنـشورف  زا  ندش  ادـج 
طیلخ ای  رهوج و  تنوشخ  ریظن  یبیع  هتفرگ  لیوحت  هچ  نآ  رد  نکل  دشاب  نامه  رگا  اما  و  دبایب ،  هدـش  يرادـیرخ  سنج  ریغ  ار  الاک  هک 

رایخ رادیرخ  دشاب  یجراخ  صخشم  هرقن  الاک  هک  لوا  ضرف  رد  دنیبب ،  اهنیا  لاثما  هکـس و  بارطـضا  ای  فراعتم و  دح  زا  رتدایز  رایع  و 
دهاوخب هک  نآ  رگم   ) دـنادرگرب ار  بویعم  اـهنت  دـناوت  یمن  و  دـنک ،  لوبق  ار  همه  اـی  دـنادرگرب و  دـشورفب  ار  سنج  همه  هکنیا  هب  دراد 

رباـنب زین  و  تسا ،  هجوتم  زین  اـجنیا  دـش  رکذ  بیع  راـیخ  رد  هک  یلاکـشا  هتبلا  ار ) بوـیعم  صوـصخ  هن  دـنادرگرب  ار  ـالاک  همه  زا  یمین 
کی زا  نمثم  نمث و  ینعی  ضوع  ود  ره  هک  یتروص  رد  دـنک  تمیق  تواـفت  هبلاـطم  هدنـشورف  زا  دـناوت  یمن  يوقا  میئوـگن  رگا  طاـیتحا 
نتفرگ زا  هکنیا  يارب  دشاب  هتشاد  یصلاخان )   ) هکس بارطضا  ای  رهوج و  تنوشخ  ود  نآ  زا  یکی  دنشاب و  هرقن  ود  ره  الثم  دنـشاب  سنج 

هدنـشورف زا  ندش  ادـج  زا  لبق  دـناوت  یم  دـشاب  هدـیرخ  الطب  ار  هرقن  الثم  دـشاب  سنج  ود  زا  رگا  اما  و  دـیآ ،  یم  مزال  ابر  تمیق  توافت 
نکل دشاب  هرقن  الط و  سنج  زا  دریگب  دهاوخ  یم  هک  یتوافت  رگا  اصوصخم  دراد  لاکـشا  ندـش  ادـج  زا  دـعب  اما  دریگب و  تمیق  توافت 

رد یلک  هلماعم  دروم  يالاک  هک  مود  ضرف  رد  اما  و  دشاب ،  هدوب  سنج  ریغ  زا  توافت  رگا  اصوصخم  دریگب  دناوت  یم  هک  تسا  نآ  يوقا 
نییعت تمیق  نامه  اب  ار  بویعم  نامه  هکنیا  نیب  دـشاب  ریخم  يرتشم  هک  تسین  دـیعب  دـشاب  هداد  واب  بویعم  سنج  هدنـشورف  دـشاب و  همذ 

لحم ندش  ادج  زا  دعب  اما  و  دهدب ،  واب  بیع  نودب  دنک و  ضوع  ار  نآ  هک  دهاوخب  وا  زا  ندش  ادج  زا  لبق  هکنیا  نیب  دراد و  هگن  هدـش 
ریظن سنج  مه  ریغ  رد  یتح  تسا  رت  کیدزن  نهذب  یقح  نینچ  نتـشادن  هن  ای  دنک  هبلاطم  ار  تمیق  توافت  دراد  قح  ایآ  تسا و  لاکـشا 

دنک يرادیرخ  نآ  هدنزاس  ورگ  هتخیر  زا  ار  يدـنبولگ  ای  رتشگنا و  هکنیا  تسین  زئاج  هلءاسم 11 -  ندش .  ادج  زا  لبق  یتح  الطب و  هرقن 
ریغ يرگید  سنج  هب  ار  نآ  دیاب  ای  هکلب  دریگب ،  رارق  هدنزاس  ترجا  لباقم  رد  نآ  يرتشیب  هک  رتشیب  ینزو  اب  هدشن  هتخاس  هرقن  ای  الطب و 

يارب ار  یترجا  نآ و  هدـشن  هتخاـس  سنج  زا  نآ  نزو  مه  لـباقم  رد  درخب  ار  هدـش  هتخاـس  هـک  نآ  اـی  دـنک و  يرادـیرخ  هرقن  ـالط و  زا 
ار رتشگنا  نآ  تسا  زئاج  نآ  هقلح  سنج  زا  ریغ  دشاب  يزیچ  دـشاب و  هدـنزاس  دوخ  زا  رتشگنا  نیگن  الثم  رگا  هلب  دـیامن ،  نیعم  شنتخاس 
زا روظنم  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دریگب  رارق  نیگن  ربارب  رد  نآ  لاقثم  کی  ات  هرقن  لاقثم  هس  هب  دـنک  يرادـیرخ  تسا  هرقن  لاقثم  ود  الثم  هک 

ار یئاهمهرد  وا  زا  هدروخ  هدروخ  یتاعفد  رد  دـشاب و  هتـشاد  بلط  رانید  دـنچ  دـیز  زا  رگا  هلءاسم 12 -  دـشابن .  ابر  زا  رارف  هلماـعم  نیا 
ره رد  دـشاب  هتفرگ  دوخ  بلط  تفایرد  ناونع  هب  راـکبلط  هداد و  دوخ  یهدـب  تخادرپ  ناونع  هب  ار  نآ  دـیز  هک  یتروص  رد  دـشاب  هتفرگ 

ناونع نیاـب  زین  نیا  هداد و  ضرق  ناونعب  وا  رگا  اـما  و  دوش ،  یم  مک  زور  رازاـب  تمـسق  قـبط  شیاـهرانید  زا  هتفرگ  هک  رادـقم  رهب  هعفد 
هبلاطم يرگید  زا  ار  دوخ  بلط  دناوت  یم  کیره  دشاب  لوغشم  يو  ياهرانید  هب  زین  دیز  همذ  لوغشم و  دیز  ياهمهرد  هب  شا  همذ  هتفرگ 

یـضارت اب  دنچره  دنک  باسح  يرگید  هب  دوخ  یهدب  تخادرپ  ار  يرگید  زا  دوخ  بلط  دهاوخب  فرط  ود  زا  کیره  هکنیا  اما  و  دیامن ، 
نیا زج  يا  هراچ  سپ  تسا ،  لاکـشا  لحم  رگید  هنیدقن  هب  ار  هنیدقن  ود  نآ  زا  یکی  نتخورف  هکنانچمه  تسا ،  لکـشم  دـشاب  رگیدـکی 

هلب شورف ،  دیرخ و  هن  دـهد  ماجنا  حلـص  لکـش  هب  ار  هلماعم  هک  نآ  ای  دـنک و  همذـلا  یئرب  دوخ  بلطزا  ار  يرگید  کی  ره  اب  هک  تسین 
بـسح هب  اه  نآ  عومجم  هدوب و  تناما  ناونع  هب  هکلب  هدوبن  ضرق  ناونعب  زین  ءافیتسا و  ناونع  هب  هتفرگ  جـیردت  هب  هکار  یئاه  مهرد  رگا 

دهد رارق  هتفرگ  هک  یئاهتناما  هب  ءاف  باسح و  ماگنه  رد  ار  اهرانید  نآ  دناوت  یم  هدیسر  تسا  دیز  همذ  رد  هک  شیاهرانید  ربارب  هبـساحم 
اه تمیق  هبـساحم  ماگنه  دـیاب  لاـح  رهب  دـشورفب و  دوجوم  ياـهمهرد  هب  ار  تسا  دـیز  همذ  رد  هک  اـهرانید  نآ  دـناوت  یم  هکناـنچمه  ، 

هکس ینیعم  رادقم  رگا  هلءاسم 13 -  دنریگب .  رظن  رد  دیابن  ار  دنا  هتـشاد  البق  هک  یتمیق  فالتخا  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  اهمهرد  اهرانید و 
دیسررس زور  رد  دشورفب و  هیـسن  روطب  هریل  رادقم  نالف  الثم  هکـس  نیعم  يرادقم  ربارب  رد  ار  يزیچ  ای  دهدب و  ضرق  دیز  هب  هرقن  ای  الط 

ای ندش  نارگ  دیابن  دنک و  هبلاطم  دناوت  یمن  ار  هکـس  نآ  نیع  زا  ریغ  دـشاب  هدـمآ  نیئاپ  ای  هتفر و  الاب  هکـس  تمیق  هیـسن  نآ  ضرق و  نآ 
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هک يا  هرقن  لاـقثم  کـی  ربارب  رد  ـالثم  رگ  هتخیر  هب  ار  صلاـخ  هرقن  لاـقثم  کـی  نتخورف  هلءاـسم 14 -  دریگب .  رظن  رد  ار  ندـش  نازرا 
 : دیوگب رگ  هتخیر  هب  هکنیا  تسا  زئاج  نینچمه  و  تسا ،  زئاجدزیرب  هدنـشورف  يارب  ار  رتشگنا  رادـیرخ  هکنیا  طرـشب  دراد  یتمیق  يرایع 
ود نیا  زا  کی  چـیه  رد  هک  مشورفب ،  وت  هب  تسپ  هرقن  لاقثم  تسیب  ربارب  رد  العا  هرقن  لاـقثم  تسیب  هکنیا  اـت  دزاـسب  يرتشگنا  نم  يارب 

ياهنم هریل  کـی  هب  ار  هیپور  هد  ـالثم  رگا  هلءاسم 15 -  دـشابن .  ابر  زا  رارف  راک  نیا  زا  روظنم  هک  یطرـش  هب  دـیآ  یمن  مزال  اـبر  تروص 
هچ دنمهفب  هجیتن  رد  دراد و  هریل  اب  یتبـسن  هچ  زور  خرن  بسح  هب  هیپور  دننادب  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسا  حیحـص  دـشورفب  هیپور  کی 

 . دشابن ابر  زا  رارف  دتس  داد و  نیا  زا  روظنم  هک  تسا  حیحص  یطرش  هب  زین  هدش و  ءانثتسا  يرادقم 

دیرخ شیپ  فلس  رد  راتفگ 

ار نآ  هدنـشورف  هک  دنک  يرادیرخ  ادقن  هدنـشورف  همذ  رد  یلک  ناونعب  ار  يزیچ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دـنیوگ  زین  ملـس  ار  نآ  هک  فلس 
نیا رد  هک  دوش ،  یم  تخادرپ  نیعم  یتدم  زا  دـعب  نآ  ياهب  دـقن و  نآ  رد  سنج  هک  هیـسن  هلماعم  سکعرب  دـهد  لیوحت  یتدـم  زا  دـعب 
نیا و  دنیوگ ،  یم  هیف )  ملسم   ) ار الاک  و  هیلا )  ملسم   ) ار هدنشورف  مال و  هحتف  اب  ملسم )   ) ار اهب  مال و  هرسک  اب  ملسم )   ) ار رادیرخ  هلماعم 
رارق لوبق  باجیا و  فرط  هک  دـنراد  تیحالـص  رادـیرخ  هدنـشورف و  زا  کی  ره  هلماعم  نیا  رد  لوبق و  باجیا و  هب  دراد  جاـیتحا  هلماـعم 
مدنگ هنزو  کی   : ) دیوگ یم  دنک و  یم  ریبعت  نآ  لاثما  عیب و  ظفل  هب  ار  باجیا  دوش  عقاو  باجیا  فرط  تساوخ  هدنـشورف  رگا  دـنریگ ، 
لوبق  : ) دـیوگ یم  خـساپ  رد  يرتشم  مهد ،  لیوحت  تدـم  نالف  تشذـگ  زا  دـعب  ار  نآ  هک  نالف  غلبم  هب  متخورف  وت  هب  ار  ینانچ  نینچ و 

 : دیوگ یم  هدومن و  ریبعت  فلس  ای  ملس  ظفل  هب  ار  دوخ  باجیا  دوش  عقاو  باجیا  فرط  يرتشم  رگا  و  مدیرخ ، )   : ) دیوگ یم  ای  مدرک و 
رد یهد )  لیوحت  تدم  نالف  تشذگ  زا  دـعب  هک  ینانچ  نینچ و  مدـنگ  هنزو  کی  ربارب  رد  ار  ناموت  دـص  مدرک  فلـس  ای  ملـس و  ار  وت  )

یغلبم ره  هب  دشاب  هرقن  الط و  ریغ  هک  يزیچ  ره  ندرک  فلس  و  مدرک ، )  لوبق   : ) دیوگ یم  تسا  هدنشورف  نامه  هک  هیلا  ملـسم  وا  خساپ 
ود نآ  سنج  هک  یطرـش  هب  ءاهب  مه  دـشاب و  سنج  ود  نآ  ریغ  زا  الاک  مه  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  زئاـج  دـشاب  هرقن  ـالط و  ریغ  زین  نآ  هک 

ار هرقن  الط و  سنج  ود  زا  یکی  ندرک  فلس  هکنانچمه  دنشابن  نوزوم  لیکم و  دنـسنج  کی  زا  ود  ره  اهب  الاک و  رگا  ای  دشاب و  فلتخم 
يزیچ و  هرقن ،  هب  هچ  دـشاب و  الط  هب  هچ  تسین ،  زئاج  اقلطم  ود  نآ  زا  یکی  رد  ود  نآ  زا  یکی  ندرک  فلـس  زین  سنج و  ود  نآ  ریغ  رد 

زا زج  دوش و  یم  دایز  مک و  نآ  ياهب  نینچمه  نآ و  هب  يرتشم  تبغر  هک  تسا  تافص  نامه  رطاخ  هب  تسین و  طبض  لباق  شتافص  هک 
هک اـنعم  نیا  هب  تسا ،  نکمم  نآ  رئاـظن  نیمز و  هعرزم و  ءول و  ءول  رهاوـج و  ریظن  دوـش ،  یمن  هداد  صیخـشت  تافـص  نآ  هدـهاشم  هار 
هن دنتخورف  هچ  دندیرخ و  هچ  دننادب  نیفرط  هک  يرادقم  هب  دوش  یم  فلتخم  نآ  فالتخا  رطاخب  الاک  تمیق  هک  نآ  دـب  بوخ و  تافص 

هکلب نآ  لاثما  جـنرب و  وج و  مدـنگ و  نوچ  تابوبح  ناتـسب و  غاب و  هویم  دـننام  تسا ،  نکمم  دـنک  دوجولا  زیزع  ار  نآ  هک  يرادـقم  هب 
هچ نآ و  تادرفم  هچ  اهوراد  اهیندیشون و  هماج و  ناویح و  عاونا  دننام  زین  نآ و  لاثما  ماداب و  ودرگ و  غرم و  مخت  نوچ  اهیندرمـش  یتح 
هب ار  هلماعم  دروم  يالاک  تایصوصخ  سنج و  هکنیا  لوا  تسا :  طرش  دنچ  فلس  عیب  رد  تسا .  زئاج  اه  نآ  ندرک  فلس  هک  شتابیکرت 

يرادـیرخ سلجم  نامه  رد  رگیدـکی  زا  هلماعم  فرط  ود  ندـش  ادـج  زا  لبق  هکنیا  مود :  دـننک .  نایب  دـنامن  یقاب  یتلاـهج  هک  يرادـقم 
ياهب رگا  و  تسا ،  لطاب  هیقب  رد  حیحـص و  رادـقم  نامهب  طقف  هلماعم  دزادرپب  ار  ءاهب  زا  يرادـقم  رگا  سپ  دـهدب ،  هدنـشورفب  ار  هلماعم 

رـس رگا  اما  دهدب و  رارق  ءاهب  ار  نآ  دناوت  یمن  هدیـسرن  زونه  بلط  نآ  تدم  رگا  دراد  هدنـشورف  همذ  رد  رادیرخ  هک  دـشاب  یبلط  هلماعم 
نآ طایتحا  هب  رت  کیدزن  سپ  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاخ  راک  نیا  هک  دـنچره  دـهد  رارق  ءاهب  ار  نآ  تسا  زئاـج  رهاـظلا  یلع  دـشاب  هدـمآ 

دراد عیاب  همذ  رد  يو  هک  یلام  اب  ار  نآ  هاگ  نآ  دـنهد  رارق  يرتشم  همذ  رد  یلک  یهجو  ار  هلماعم  ياهب  رگا  اما  دـننکن و  نینچ  هک  تسا 
ای نزو و  ای  تسا و  لیک  ای  هک  شدوخ  رایعم  اب  فلـس  دروم  يالاک  رادـقم  هکنیا  موس :  دـننام .  یم  ملاـس  لاکـشا  نآ  زا  دـننک  باـسح 

تسا زور  ای  هک  طوبضم  يرایعم  اب  دهد  لیوحت  ار  الاک  نآ  نتشذگ  زا  دعب  دیاب  هدنـشورف  هک  یتدم  هکنیا  مراهچ :  ددرگ .  نیعم  هرامش 
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رد و  تسا ،  لطاب  هلماعم  دنهد  رارق  نآ  لاثما  ندـیچ و  ای  ورد و  لصف  ار  دـمآ  رـس  تدـم  رگا  دـننک و  نیعم  نآ  لاثما  لاس و  ای  هام و  ای 
هک نیا  مجنپ :  لاس .  تسیب  نوچ  نآ  رایـسب  نیب  زور و  فصن  زور و  کـی  نوچ  نآ  كدـنا  نیب  تسین  یقرف  دـننک  یم  ررقم  هک  یتدـم 

دوش هتخادرپ  دننک  یم  طرـش  ای  دنراذگ  یم  رارق  هک  يرهـش  رد  تخادرپ و  ماگنه  دیـسر و  رـس  رد  هک  دشاب  يزیچ  هلماعم  دروم  يالاک 
 - هلءاسم 1 دنـشاب .  نمیا  شیبایان  زا  رودـقم و  شمیلـست  هکلب  دوش  باـیان  ناـکم  نآ  ناـمز و  نآ  رد  هک  دـشابن  یـسنج  دوشب و  تفاـی 

يارب هک  دشابن  راک  رد  يدهاوش  هک  نآ  رگم  دننک  نیعم  ار  دوش  لیوحت  نآ  رد  الاک  دیاب  هک  يرهش  فلـس  عیب  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا 
نآ نییعت  تروص  نیا  رد  هک  تسا  رهـش  نالف  ای  هلماعم و  لحم  نامه  سنج  لیوحت  لحم  هک  دـنک  ینیقی  ملـسم و  هدنـشورف  رادـیرخ و 

دـشاب هدوب  هام  لوا  رد  هلماعم  عوقو  هک  یتروص  رد  دـنهد  رارق  هام  ود  اـی  کـی و  ار  لـیوحت  تدـم  رگا  هلءاسم 2 -  تسین .  مزال  لـحم 
هدوب هام  نیب  رد  رگا  و  دوش ،  یمن  هجوت  هام  تیمامت  دوبمک و  هب  و  زور ،  تصـش  تدـم  هن  دوب  دـهاوخ  یلاله  هام  ود  اـی  کـی و  تدـم 

دعب مایا  يور  هب  هدـش  توف  لوا  هام  زا  هک  یمایا  يدـعب  هام  زا  هک  انعم  نیا  هب  دوش  قیفلت  لوا  هام  هب  مود  هام  زا  یمایا  هک  تسا  نآ  يوقا 
یم رـس  تدم  يدعب  هام  مهد  دـشاب  هامکی  مه  لیوحت  تلهم  دوش و  عقاو  هام  مهد  زور  رد  هلماعم  رگا  الثم  دـننک ،  یم  باسح  هلماعم  زا 

تسیب و لوا  هام  هکنیا  يارب  دوش  یمن  زور  یـس  لیوحت  تدم  هک  دوش  یم  اسب  هچ  هجیتن  رد  دشاب ،  هدوب  هام  دـنچ  رگا  نینچمه  دـسر و 
الاب ضرف  رد  دـیاب  هک  دـنا  هداد  يوتف  اه  یـضعب  نوچ  دـننک  شزاس  قفاوت و  مه  اب  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نکل  هدوب ،  زور  هن 
هیناث یلوا و  يدامج  دنهام  ود  کی  ره  هک  دنهد  رارق  عیبر  هام  ای  يدامج  هام  ار  تدم  دیسر  رس  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  هدرمش  زور  یس 

و دوش ،  یم  رت  کـیدزن  هب  لـمح  فرط  ود  نآ  رارق  دـشاب  دیـسررس  عیبر  مادـک  يداـمج و  مادـک  هک  دـننک  دـیق  یناـث و  لوا و  عـیبر  و 
ضرفرد هعمج  ای  هبنش  جنپ  زور  نیلوا  لوا و  ضرف  رد  هام  لاله  زا  ءزج  نیلوا  دنهد  رارق  هعمج  ای  هبنـش و  جنپ  ار  دیـسررس  رگا  نینچمه 

هن دشورفب  ار  نآ  دناوت  یمن  تدم  ندیـسر  ارف  زا  لبق  دنک  يرادیرخ  فلـس  عیب  هب  ار  یئالاک  رگا  هلءاسم 4 -  دسر .  یم  رس  تلهم  مود 
رتشیب ای  رتمک و  ای  دشاب و  نآ  اب  يواسم  هکنیا  هچ  رگید و  یئاهب  هب  هچ  دشاب و  لوا  ياهب  نامه  هب  هکنیا  هچ  وا ،  ریغ  هب  هن  هدنـشورف و  هب 

هچ دـشاب  هتفرگن  ای  دـشاب  هتفرگ  لـیوحت  هدنـشورف  زا  ار  ـالاک  هکنیا  هچ  دـشورفب  ار  نآ  دـناوت  یم  دیـسر  ارف  تدـم  هک  نآ  زا  دـعب  هلب  ، 
رتمک هچ  دشاب و  اهب  نآ  اب  ربارب  هچ  رگید  سنج  هب  ای  هتخادرپ و  دوخ  هک  یئاهب  سنج  هب  هچ  وا ،  ریغب  هچ  دشورفب و  هدنـشورفب  دهاوخب 

نآ رادیرخ  دهدب و  رادیرخ  لیوحت  ار  الاک  تدم  ندیسر  ارف  زا  دعب  هدنشورف  رگا  هلءاسم 5 -  دشابن .  ابر  مزلتسم  هک  یطرش  هب  رتشیب  ای 
تـسا بجاو  تفای  نآ  لثم  رگا  اماو  دنک ،  لوبق  ار  نآ  تسین  بجاو  دنیبب  هدیرخ  هک  يزیچ  نآ  زا  رتمک  رادـقم  ای  تفـص و  ثیح  زا  ار 

يرادـیرخ هک  تفای  یئالاک  نآ  زا  رتهب  قوفام و  ار  الاک  نآ  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  نینچ  زین  نوید  ریاس  هک  روطنامه  دـنک  شلوبق 
بـسا هکنیا  لثم  اهفالتخا  هنوگنیا  ریغ  رد  اما  و  دـئاز ،  یلامک  هفاضاب  دـشاب  هتـشاد  ار  هدـش  يرادـیرخ  يالاک  تافـص  همه  هکنیاب  هدرک 
هدیرخ مدنگ  راورخ  کی  اضرف  ای  و  دهد ،  لیوحت  يوب  هدـش  تیبرت  بسا  دـهاوخب  هدنـشورف  دـشاب و  هدـیرخ  فلـس  عیب  هب  ار  یـشومچ 
تدـم دیـسررس  ماگنه  رگا  هلءاـسم 6 -  تسین .  بجاو  نآ  لوبق  رهاـظلا  یلع  دـهد  لـیوحت  ار  نآ  زا  رتـشیب  دـهاوخب  هدنـشورف  دـشاب و 
دناوتن وا  ای  دربب و  نیب  زا  ار  وا  تعارز  لصاح  یتفآ  الثم  دهد  رادیرخ  لیوحت  ار  سنج  دـناوتن  يا  هضراع  رطاخب  فلـس  عیب  هب  هدنـشورف 
تدـم ات  دـشاب  راک  رد  يرگید  رذـع  ای  دـنک و  دراو  رگید  رهـش  زا  دـشابن  مه  نکمم  دوش و  بایان  رهـش  رد  ای  دروایب و  تسد  هب  ار  نآ 

نآ ای  و  دریگب ،  سپ  هتخادرپ  هک  ار  يا  هیامرس  هداد و  هک  ار  یئاهب  هدومن  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یم  دوش  یم  رایخ  ياراد  يرتشم  درذگب 
ار يزور  تمیق  هکنیاب  دنک  مزلم  ار  هدنشورف  دناوت  یمن  يوقا  ربانب  و  دوشب ،  سنج  لیوحت  هب  نکمم  هدنشورف  هک  ینامز  ات  دنک  ربص  هک 

 . دسر یم  رس  لیوحت  تدم  هک  دزادرپب 

هیلوت هعضاوم و  هحبارم و  رد  راتفگ 

دروم يالاک  اهنت  ینعی  دنهدن  ماجنا  وگتفگ  هلواقم و  زج  هب  يراک  هکنیا  یکی  تسا :  وحنود  دـهد  یم  ماجنا  هلماعم  فرط  ود  ار  هچ  نآ 
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هب نایز  ای  درب و  یم  دوس  هلماعم  نیا  رد  ایآ  هدـیرخ و  دـنچ  شدوخ  هدنـشورف  هکنیا  هرابرد  ینخـس  دـننک و  مولعم  ار  نآ  ياهب  هلماـعم و 
هک دـنیوگ  یم  همواسم  ار  شورف  دـیرخ و  مسق  نیا  دـنزاس  یم  عقاو  نیعم  یئاهب  ای  نیعم و  یئـالاک  يور  رب  ار  هلماـعم  و  دـنرواین ،  ناـیم 
هس شورف  دیرخ و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش ،  ظاحل  نتـشادن  نتـشاد و  ظاحل  زا  نایز  ای  دوس  هکنیا  مود  تسا .  هلماعم  عون  نیرتهب 

ار الاک  هکنیا  مود  دـشورفب ،  نیعم  يدوس  هفاضا  هب  هدـیرخ  شدوخ  هک  غلبم  نامهب  ار  الاک  هدنـشورف  هک  نیا  یکی  دـنک .  یم  ادـیپ  مسق 
مود دوس و  ياراد  ینعی  هحبارم  عیب  یلوا  هک  دـشورفب ،  تساک  مک و  نودـب  غلبم  نامهب  هکنیا  موس  و  دـشورفب ،  دـیرخ  تمیق  زا  رتنازرا 
دننک نیعم  هلماعم  نیفرط  دـیاب  راچان  نیوانع  نیا  ققحت  رد  و  دوش ،  یم  هدـیمان  تیلوت  عیب  یموس  دـیرخ و  زا  رتمک  هب  ینعی  هعـضاوم  عیب 

 . دننک مولعم  ار  ناصقن  رادقم  مود  مسق  رد  و  دوس ،  رادقم  لوا  مسق  رد  دیاب  راچان  زین  دنراد و  رظن  رد  ار  ناونع  هس  نیا  زا  کیمادک  هک 
وت هب  تساک  رادـقم  نالف  اب  ما  هدـیرخ  هک  غلبم  نامهب  ار  ـالاک  نیا  دـیوگب :  هدنـشورف  مود  مسق  رد  و  مدرک ،  لوبق  دـیوگب  لوا  مسق  رد 
عیب ینعی  لوا  مـسق  رد  هدنـشورف  رگا  هلءاـسم 1 -  متخورف .  وت  هب  ما  هدـیرخ  هک  یغلبم  ناـمهب  ار  ـالاک  نیا  دـیوگب  یموس  رد  متخورف و 

هلماعم لاحرد  رگا  دص  رد  هد  هصیقن  اب  دیوگب  مود  مسق  رد  و  دصرد ،  هد  دوس  اب  ناموت  دص  متخورف  وت  هب  ار  الاک  نیا  دـیوگب :  هحبارم 
زا دـعب  دـنادن  هک  مه  هک  یتروص  رد  هکلب  تهارک ،  اب  یلو  تسا  حیحـص  يوقا  ربانب  شا  هلماعم  هتخورف  یئاهب  هچ  هب  هرخالاب  هک  دـنادب 

رازاب رد  جئار  لوپ  رگا  هلءاسم 2 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  تحـص  دوش  یم  ردقچ  هلماعم  ياهب  ناصقن  ندش  مک  ایو  دوس  ندش  همیمض 
لوپ مادک  اب  هک  دننک  نیعم  هلماعم  ماگنه  رد  دیاب  مرجال  دشاب  فلتخم  نآ  ندرک  فرـص  رگیدکی و  اب  اه  نآ  تمیق  هک  دشاب  مسق  دنچ 

دننک و نیعم  دراد  رگا  ار  یتدم  هلماعم و  طورـش  تسا  مزال  نینچمه  و  دوش ،  یم  ردقچ  لوپ  نآ  فرـص  درخ و  یم  دشورف و  یم  جئار 
یئاهب اب  ار  یئالاک  رگا  هلءاسم 3 -  دننک .  رکذ  اردنک  یم  ادیپ  توافت  هلماعم  تمیق  نآ  رطاخب  تدم  طورـش و  نوچ  هک  يرگید  زیچره 

ای هحبارم  عیب  هب  ار  نآ  دهاوخ  یم  یتقو  دشاب  هدادن  ماجنا  نآ  يور  رب  دـشاب  نآ  تمیق  يدایز  ثعاب  هک  يراک  هدرک و  يرادـیرخ  نیعم 
اما و  ما ،  هدـیرخ  رگید  یئاهب  هب  دـیوگب  تسین  زئاج  هتخادرپ  وا  دوخ  هک  تسا  یئاهب  نامه  شلاملا  سءار  دـشورفب  هیلوت  اـی  هعـضاوم و 
اهب يور  ار  شراک  دزم  تسین  زئاج  دـشاب  هدرک  شدوخ  ار  راـک  نآ  رگا  هدـش  هفاـضا  نآ  تمیق  هک  هداد  ماـجنا  نآ  يور  رب  يراـک  رگا 

هد ودص  ملاملا  سءار  ای  ما و  هدیرخ  ناموت  هد  ودص  ار  نیا  نم  دیوگب  هدوب  ناموت  هد  شلمع  دزم  هدیرخ و  ناموت  دـص  رگا  الثم  دـشکب 
راک نآ  يور  ناموت  هد  ردـقب  یهتنم  تسا  ناموت  دـص  الاک  نیا  دـیرخ  تمیق  دـیوگب  هک  تسا  نیا  وا  قداص  ترابع  هکلب  تسا ،  ناموت 

دـص و غلبم  هب  نم  يارب  الاک  نیا  هک  دـیوگب  هدومن  ءاهب  همیمـض  ار  وا  دزم  تسا  زئاج  هداد  ماجنا  يریجا  ار  راک  نآ  رگا  اما  و  ما ،  هدرک 
یبویعم سنج  رگا  و  هدوب ،  ناموت  هد  ودـص  ملاملا  سءار  ای  ما و  هدـیرخ  ناموت  هد  ودـص  دـیوگب  تسین  زئاج  یلو  هدـش  مامت  ناـموت  هد 

ار هیضق  عقاو  دناوت  یم  مه  دریگب  ار  بویعم  حیحص و  تمیق  توافت  ینعی  شرا  هدنشورف  زا  هتـشاد  هک  یبیع  رایخ  رطاخب  سپـس  درخب و 
تـسین زئاج  تسا و  هدوب  رادقم  نالف  ملاملا  سءار  دیوگب  دنک و  مک  هداد  هک  یلوپ  زا  ار  شرا  رادقم  دناوت  یم  مه  دـیوگب و  يرتشم  هب 

هلماعم هک  نآ  زا  دعب  هدنـشورف  رگا  اما  و  دربب ،  مان  ار  شرا  ندرک  مک  نودب  ار  یلوا  ياهب  نامه  هلماعم  ياهب  نمث و  زا  نداد  ربخ  ماگنه 
لاـملا سءار  هب  ار  نآ  دـهاوخیم  یتقو  يرتشم  دـشخبب  يرتشم  هب  ار  نمث  زا  يرادـقم  لـضفت  باـب  زا  دـش  ماـجنا  ماـمت و  نیعم  یغلبم  هب 

دـشورفب و ار  یعاتم  تسا  زئاـج  هلءاسم 4 -  دنکن .  مک  ار  دوخ  هدنـشورف  شـشخب  دهد و  ربخ  ار  یلـصا  نمث  نامه  دـناوت  یم  دـشورفب 
دـشاب هدرکن  طرـش  رگا  هک  دوشن  طرـش  مود  هلماعم  هب  مادـقا  لوا  هلماعم  رد  هک  یطرـش  هب  درخب  رتمک  ای  رتشیب و  یتمیق  اب  هرابود  ارنامه 

دیرخ هیامرس  دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  تسا  يا  هلیح  دوخ  نیا  و  تسا ،  زئاج  حیحص و  هلماعم  ود  ره  دشاب  ود  نآ  تین  رد  هک  دنچره 
نآ هب  ار  نآ  سپـس  هدیرخ و  هچ  نآ  زا  شیب  یغلبم  هب  دشورف  یم  دوخ  رـسپ  هب  ار  الاک  دـنک  دایز  یفاضا  یغلبم  هب  الاک  شورفاب  ار  دوخ 

دشاب يدج  شرسپ  اب  شا  هلماعم  هک  یتروص  رد  وا  هدوب و  غلبم  نالف  دیرخرد  ملاملا  سءار  هک  دهدیم  ربخ  يرتشم  هب  دشورف و  یم  غلبم 
تسا هدنشورف  هب  تبسن  شغ  تنایخ و  نکل  تسا  حیحص  یفاضا  غلبم  نآ  هب  ششورف  لاح  ره  رد  هتفگن و  غورد  دنچره  شربخ  نیا  رد 

 . تسین نآ  رد  يروذحم  چیه  تسا و  زئاج  دشاب  هدشن  ماجنا  هلیح  روظنم  هب  یلبق و  هئطوت  اب  راک  نیا  رگا  هلب  تسین ،  زئاج  شباکترا  هک 
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هلماعم دوب ) هدـیرخن  هتفگ  هک  یغلبم  نآ  هب  ار  الاک  و   ) هتفگ غورد  شلاملا  سءار  هب  راـبخا  رد  هدنـشورف  هک  دوش  مولعم  رگا  هلءاسم 5 - 
نیا رد  و  دـنک ،  یم  خـسف  تساوخ  رگا  دـنک و  ءاضما  اهب  نامه  اب  ار  هلماعم  تساوخ  رگا  دـنک  یم  ادـیپ  رایخ  يرتشم  نکل  تسین  لطاب 

تروص رد  ایآ  و  دشاب ،  هدش  بکترم  ار  یطلغای  دشاب و  هدرک  هابتشا  ای  دشاب و  هتفگ  غورد  ادمع  هدنشورف  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مکح 
هب ار  یئالاک  رجاـت  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  دـیعب  نآ  ندـشن  طقاس  و  تسا ،  لاکـشا  هن  ای  دوش  یم  طقاس  يرتشم  رایخ  الاک  ندـش  فلت 

ناموت هد  هب  ار  نیا  دـیوگب  وا  هب  الثم  دـشاب  شدوخ  نآ  زا  تخورفرتدایز  رگا  دـناسرب و  شورف  هب  تمیق  نالف  هب  ار  نآ  هک  دـهدب  لـالد 
دوس اـب  ینعی  هحبارم  عـیب  هب  ار  نآ  تسین  زئاـج  تروـص  نیا  رد  تدوـخ  لاـم  ناـموت  هد  زا  رتداـیز  تسا و  نم  لاـملا  سءار  هک  شورفب 

ناونعب ار  نآ  ای  هک  تسا  نآ  مزال  هکلب  دیازفیب ،  نآ  رب  دوس  ناونعب  ار  يرادـقم  هداد  رارق  ناموت  هد  نامه  ار  لاملا  سءار  ینعی  دـشورفب 
رد رجات  هک  دـیوگب  دـنک و  نایب  يرتشم  يارب  ار  بلطم  عقاو  ای  دـشورفب و  دوس  رادـقم  لاملا و  سءار  رادـقم  رکذ  نودـب  ینعی  همواـسم 

ناـموت هد  زا  رتداـیز  رگا  تروص  نیا  رد  هک  مهاوخ ،  یم  مدوخ  يارب  دوـس  رادـقم  نـالف  نم  دـهاوخ و  یم  نم  زا  ناـموت  هد  نآ  لـباقم 
تسا و رجات  نآ  زا  ناموت  هد  همه  حیحـص و  شا  هلماعم  دـشورفب  ناموت  هد  ناـمهب  رگا  دوب و  دـهاوخ  شدوخ  نآ  زا  شیداـیز  دـشورفب 

دشورفب ناموت  هد  زا  رتمک  هب  رگا  اما  دنک و  یضار  ار  وا  رجات  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  تسین  قحتسم  يزیچ  وا  دوخ 
تـسا زئاج  درخب  ار  يرگید  زیچ  ای  هناـخ و  اـی  ـالاک و  یـسک  رگا  هلءاـسم 7 -  تسا .  رجاـت  هزاـجا  هب  فوقوم  هک  تسا  یلوضف  وا  عـیب 
هکنیاب هثلاثم  هب  ای  دریگب و  وا  زا  ار  اهب  فصن  هکنیاب  هفـصانم  اب  ای  دـنک  دوخ  کیرـش  هداد  هک  یغلبم  ناـمهب  هلماـعم و  نآ  رد  ار  يرگید 

کیرـشت ظفل  اب  تسا  زئاج  ار  راک  نیا  و  ود ،  نیا  ریغ  یتبـسن  هب  ای  دـنک و  شکیرـش  الاک  موس  کی  رد  هتفرگ و  وا  زا  ار  اـهب  موس  کـی 
نآ زا  ءاهب  ثلث  ربارب  رد  نآ  ثلث  ای  ءاهب و  فصن  لباقم  رد  نآ  فصن  هک  مدرک  کیرش  الاک  نیا  رد  ار  وت  دیوگب  وا  هب  ینعی  دهد  ماجنا 

ترابع نیا  هک  تسین  دیعب  مدرک  کیرش  ار  وت  دیوگب  اهنت  دربن و  تبسن  زا  یمـسا  رگا  اما  و  مدرک ،  لوبق  دیوگب  خساپ  رد  وا  دشاب و  وت 
تسا تیلوت  عیب  دشاب  عیب  هکنیاربانب  تسا و  لمتحم  ودره  دراد ؟  لقتسم  ناونع  ای  تسا و  عیب  لمع  نیا  ایآ  و  دشاب ،  هفصانم  هب  فرصنم 

.

تاج هویم  شورف  رد  راتفگ 

تاجیزبس تعارز و  نتخورف  لماش  هکدـنمان  یم  نامـض  زورما  فرع  رد  ار  تخرد  يور  رب  اه  هویم  ریاس  لخن و  يالابرب  اـمرخ  نتخورف 
عورـش زا  لبق  روهظ و  زا  دعب  نینچمه  دوش و  رهاظ  هک  نآ  زا  لبق  ناتخرد  ریاس  لخن و  يالاب  رب  هویم  نتخورف  هلءاسم 1 -  دوش .  یم  زین 

نآ هلاسکی  نتخورف  نینچمه  رتالاب و  لاس و  ود  تدم  رد  نآ  نتخورف  اما  و  همیمـض ،  نودب  تسین  زئاج  لاس  کی  يارب  ندش  هدیـسر  هب 
لاکـشا نودب  شنتخورف  همیمـض  اب  ای  لاس و  ود  يارب  ای  ندش و  هدیـسر  هب  عورـش  نآ و  روهظ  زا  دعب  اما  و  تسا ،  رگید  زیچ  همیمـض  اب 

یبتارم هلماعم  نیا  تهارک  هک  تسین  دیعب  و  تسا ،  زئاج  تهارک  اب  هک  تسا  نآ  يوقا  تسا  فالتخا  لحم  دـیق  هس  نیا  نودـب  و  تسا ، 
ای ندش و  زمرق  امرخ  رد  ندیسر  هب  عورـش  تمالع  هلءاسم 2 -  دوش .  رتمک  شتهارک  دوش  رتکیدزن  ندیـسر  هب  هچ  ره  ینعی  دشاب  هتـشاد 
 - هلءاـسم 3 دـشاب .  هدـش  نمیا  تفآ  زا  هـک  يروـط  هـب  تـسا  نآ  لـگ  نـتخیر  زا  سپ  هتـسه  ندـش  هتـسب  نآ  ریغ  رد  نآ و  ندـش  درز 
رد دشاب و  زئاج  یئاهنت  هب  نآ  نتخورف  الوا  هک  دشاب  يزیچ  هکنیا  تسا  ربتعم  دش  تجاح  دروم  اجره  تشذگ  شرکذ  هک  يا  همیمـضرد 

هویم بحاص  هکنیا  هب  تسا  تخرد  دوخ  هنت  دوش  عقاو  همیمـض  دـناوت  یم  هک  یئاـهزیچ  زا  و  دـشاب ،  هویم  کـلام  کـلم  رد  هکنیا  یناـث 
يوقا هن ؟  ای  دشاب  نآ  عبات  هویم  تخرد و  نتخورف  یلصا  دوصقم  هک  تسا  ربتعم  ایآ  تروص  نیا  رد  و  دشورفب ،  مه  اب  ار  هویم  تخرد و 

زا العف  هچ  نآ  ینعی  غاب  همه  هویم  تسا  زئاج  دشاب  هدمآرد  لگ  زا  غاب  ياه  هویم  زا  یـضعب  رگا  هلءاسم 4 -  تسین .  ربتعم  هک  تسا  نآ 
هچ تخرد و  دنچ  ای  دـشاب  تخرد  کی  زا  هکنیا  هچ  دـشورفب ،  لاس  کی  يارب  ار  دـیآ  یم  لاس  نامه  رد  ادـعب  هچ  نآ  هدـمآرد و  لگ 

رگید یغاب  هویم  اب  ار  غاب  کی  هدیـسر  هویم  تسا  زئاج  نینچمه  و  دـشاب ،  فلتخم  عاونا  ای  دنـشاب و  عون  کی  زا  همه  هویم  ناتخرد  هکنیا 
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تـسا زئاج  هجیتن  رد  تسا  لاس  ود  هلزنم  هب  نیمه  ارهاـظ  درواـیب  هویم  تبون  ود  لاـس  رد  یتخرد  رگا  هلءاسم 5 -  تخورف .  هدیـسرن  هک 
هنت نآ  زا  سپ  تخورف و  ار  تخرد  لاس  دنچ  ای  لاسکی و  هویم  رگا  هلءاسم 6 -  تخورف .  شیادیپ  روهظ و  زا  لبق  ار  نآ  تبون  ود  هویم 

نودب تخرد  هنت  هشیر و  هجیتن  رد  دوش  یمن  لطاب  هدیرخ  ار  هویم  هک  لوا  صخـشاب  هلماعم  دشورفب  رگید  صخـش  هب  ار  تخرد  هشیر  و 
دنک و یم  ادـیپ  خـسف  رایتخا  هدـش  هتخورف  يرگید  هب  هویم  هکنیا  هب  دـشاب  لهاج  رگا  و  دوش ،  یم  مود  يرتشم  هب  لقتنم  هلاس  دـنچ  هرمث 

تیکلم وا و  هثرو  هب  رادیرخ  گرم  اب  هویم  تیکلم  هکلب  نآ  يرتشم  گرم  اب  هن  دوش و  یم  لطاب  هدنـشورف  گرم  اب  هن  هویم  عیب  نینچمه 
هب قلعتم  شا  هویم  لاس  دنچ  ای  لاس  کی  هک  يا  هنت  هعفنملا  بولسم  هنت  نامه  دوش ،  یم  وا  هثرو  هب  لقتنم  هدنـشورف  گرم  اب  هنت  هشیر و 
هک  ) يرتشم هب  نآ  نداد  لیوحت  زا  لبق  سپس  دشورفب  ندیسر  هب  عورش  زا  دعب  ای  روهظ و  زا  دعب  ار  هویم  رگا  هلءاسم 7 -  تسا .  يرگید 

نوچ ینمیز  یتفآ  اـی  یگ و  هدز  خـی  گرگت و  نوچ  ینامـسآ  یتفآ  تسا )  هیلخت  ياـنعم  هب  نآ  لـثم  رد  لـیوحت  میتفگ  ضبق  باـب  رد 
هب قحلم  زین  اهنیا  ریظن  رگید  ياهتفآ  نتفر و  تقرس  هب  ندش و  تراغ  ارهاظ  و  تسا ،  هدنـشورف  هجوتم  تراسخ  دربب  نیب  زا  ار  نآ  نافوط 

ار هویم  نآ  لدب  درک  ءاضما  رگا  تسا  هلماعم  ءاضما  خسف و  نیب  ریخم  يرتشم  دشاب  نیعم  یـصخش  هویم  هدننک  فلت  رگا  هلب  تسا ،  تفآ 
نآ درادن  قح  يرتشم  تسا و  يرتشم  لام  زا  تراسخ  دشاب  نداد  لیوحت  زا  دعب  فلت  رگا  اما  و  دنک ،  یم  هبلاطم  هدننک  فلت  صخش  زا 

يرادقم ای  ار و  نآ  مراهچ  کی  ای  موس و  کی  لاثم  هویم  زا  عاشم  یمهـس  هویم  هدنـشورف  تسا  زئاج  هلءاسم 8 -  دنک .  هبلاطم  عیاب  زا  ار 
ار نیعم  لخن  کی  يامرخ  ار و  نیعم  تخرد  کی  هویم  تسا  زئاج  هکنانچمه  دنک  ءانثتـسا  دوخ  يارب  ار  نم  ود  ای  نم و  کی  نوچ  نیعم 
هب هدرک  ءانثتـسا  عاشم  روطب  ار  يرادـقم  هک  لوا  تروص  رد  دوش  صقن  يداسک و  راـچد  تخرد  اـب  غاـب  رگا  و  نک ،  ءانثتـسا  دوخ  يارب 

هدرک ءانثتـسا  ار  نیعم  یلخن  یتـخرد و  هک  مود  ضرف  رد  و  دوش ،  یم  هتـساک  زین  هدنـشورف  مهـس  زا  اـه  هویم  لـک  اـب  رادـقم  نآ  تبـسن 
هک يزیچ  رهب  ار  لـخن  رب  اـمرخ  تخرد و  رب  هوـیم  نـتخورف  تـسا  زئاـج  هلءاسم 9 -  دـننک .  هحلاصم  رگیدـکی  اـب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

عفانم و هب  تخورف  ار  نآ  تسا  زئاج  هکلب  رگید ،  زیچ  هچ  ـالاک و  هچ  دـشاب و  هنیدـقن  هچ  دریگ  رارق  ءاـهب  اـهعیب  عاونا  رد  دـشاب  حـیحص 
لخن يامرخ  ای  دـشاب و  لخن  نامه  يامرخ  هکنیا  هچ  تخورف  امرخ  هب  ار  لخن  يالاب  رب  يامرخ  تسین  زئاج  هلب  ود ،  نآ  لاـثما  لاـمعا و 
قحلم زین  ار  ناتخرد  ریاس  هویم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دنمان ،  یم  هنیازم  عیب  ار  نآ  هک  هدش  هدـیچ  يامرخ  نآ و  يالاب  رگید 

هویم هک  تسا  نآ  يوقا  هلب  تسا ،  يوقا  شندوبن  قحلم  هک  دـنچره  تخورف  شدوـخ  سنج  هب  ار  نآ  دـیابن  هک  مینادـب  لـخن  ياـمرخ  هب 
رتدایز هب  دشورفب  ار  دوخ  هدش  يرادیرخ  هویم  هکنیا  تسا  زئاج  هلءاسم 10 -  تخرد .  نامه  هویمزا  يرادقم  هب  دشورفب  زئاج  ار  یتخرد 

روهظ هک  نآ  زا  لبق  ار  تعارز  ناـشفا  مخت  هلءاسم 11 -  نآ .  زا  دـعب  هچ  نآ و  نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  هچ  هدـیرخ  هچ  نآ  زا  رتمک  اـی  و 
رد و  تسا ،  یهجو  هن  ای  تسا  زئاج  نآ  رب  حلص  ایآ  هکنیا  رد  و  دشورفب ،  تسین  زئاج  دشاب ) هدروآردرس  نیمز  زا  حالطصاب   ) دشاب هتفای 

دـشاب وا  نآ  زا  مه  تعارز  هک  دـنک  طرـش  رادـیرخ  دـشاب و  ـالاک  نیمز  هک  اـنعم  نیا  هب  هتبلا  دـشورفب  شنیمز  عبت  هب  ار  نآ  هکنیا  زاوـج 
هدیرخ ناونع  نیا  هب  ار  نآ  يرتشم  رگا  هک  دوش  هتخورف  فلع  ناونعب  تسا  زئاج  نآ  يزبس  شیادیپ  روهظ و  زا  دعب  اما  و  تسه ،  لاکشا 
تدم هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دشاب ،  هدشن  هچ  دشاب و  هدش  شندـیچ  تقو  هچ  دـنیچب ،  ار  نآ  لبنـس  شیادـیپ  زا  لبق  دـیاب  دـشاب 

شندیچ تقو  ندیسر  ات  نآ  ندیچ  زا  دناوت  یم  رادیرخ  دنـشاب  هدرکن  تدم  رکذ  رگا  اما  و  دنـشاب ،  هدرک  نیعم  ار  نیمز  رد  شندنامیقاب 
و دشاب ،  یضار  شندنامیقاب  رب  هدنشورف  هک  نآ  رگم  دنیچب  ار  نآ  تسا  بجاو  يرتشم  رب  دیسر  شندیچ  نامز  یتقو  و  دنک ،  يراددوخ 

ناکما رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنیچب و  ار  نآ  شدوخ  دناوت  یم  عیاب  دنکن  نآ  ندیچب  مادقا  مه  يرتشم  دشابن و  یضار  رگا 
نآ هراجا  دـنک  دوخ  نیمز  هراجا  هبلاطم  يرتشم  زا  درادـب و  یقاـب  شنیمز  رد  ار  نآ  دـناوت  یم  زین  و  دریگب ،  هزاـجا  مکاـح  زا  ـالبق  دراد 

ار نآ  رگا  و  دنکب ،  ار  نآ  هبلاطم  دناوت  یم  دشاب  هدروآ  دراو  نآ  رب  یصقن  نیمز  رد  شندنام  رگا  و  هدنام ،  شنیمز  رد  هک  يدئاز  تدم 
نیا طوحا  تسا و  یهوجو  دنکیرش ؟  نآ  رد  ود  ره  ای  رادیرخ و  کلم  ای  تسا و  يرتشم  کلم  هلبنـس  نآ  ایآ  دنیـشنب  هلبنـس  هب  ات  دنیچن 

ناونعب هن  تسا  زئاـج  زین  لـصا  زا  نآ  نتخورف  تسا  زئاـج  فلع  ناونعب  تعارز  نتخورف  هک  روطناـمه  دـننک ،  هحلاـصم  نیفرط  هک  تسا 
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تساوخ رگا  دنیچ و  یم  ار  نآ  فلع  ناونعب  تساوخ  رگا  تسا  يرتشم  کلم  تعارز  تروص  نیا  رد  هک  شندرک ،  عطق  طرشب  فلع و 
 ، تسین زئاج  نآ  هناد  ندش  هتسب  زا  لبق  زین  شندیئور و  ندش و  ادیپ  زا  لبق  لبنـس  نتخورف  هلءاسم 12 -  دنک .  لبنس  ات  دراذگ  یم  یقاب 

هناد هک  مدنگ  نوچ  یتعارز  ای  تسا  فالغ  نودب  ادیپ و  شیاه  هناد  هک  دشاب  وج  دننام  یتعارز  هچ  تسا  زئاج  هناد  ندش  هتـسب  زا  دعب  و 
زا يا  هنادب  نآ  نتخورف  و  ورد ،  زا  دعب  هچ  اپ و  رـس  هچ  نآ  هتوب  اب  هچ  دـشاب و  هلماعم  دروم  اهنت  لبنـس  هکنیا  هچ  دراد ،  شـشوپ  شیاه 

نیا و  تسین ،  زئاج  طایتحاربانب  دشورفب  وجب  ار  يوج  نیمز  ياهلبنـس  مدـنگب و  ار  یمدـنگ  نیمز  ياهلبنـس  الثم  هکنیا  هب  نآ  دوخ  سنج 
هب وج  هبنـس  وج و  هب  مدـنگ  هلبنـس  نتخورف  لماش  هلقاحم  هکنیا  رد  و  دـنمان ،  یم  هلقاحم  ار  نآ  حالطـصا  رد  هک  تسا  يا  هلماـعم  ناـمه 

لماش مکح  نیا  هک  تسا  نآ  يوقا  و  مدنگ ،  هب  وج  هلبنس  نتخورف  رد  اصوصخ  دوشن  كرت  طایتحا  نکل  تسا ،  لاکشا  دوشب  مه  مدنگ 
تـسا نآ  يوقا  هلب  میرت ،  کیدزن  طایتحا  هب  مینادب  يراج  رگا  هک  دنچره  دوش  یمن  ود  نآ  ریغ  ترذ و  جنرب و  لیبق  زا  وج  مدنگ و  ریغ 

رایخ و لاثما  يزیلاج  ياـه  هویم  نتخورف  هلءاسم 13 -  دنـشورفب .  دـیآ  تسد  هب  نآ  زا  هک  یمدـنگ  نزومه  هب  ار  هلبنـس  تسین  زئاج  هک 
نیچ و کی  لکـش  هب  ار  نآ  تسا  زئاج  نآ  ندش  دقعنم  ندـمآرد و  زا  دـعب  و  تسین ،  زئاج  لگ  زا  ندـمآرد  زا  لبق  ار  هزبرخ  ناجنداب و 
فرع و اب  نآ  صیخـشت  دوش  یم  یئاهرایخ  هچ  لماش  تسا و  رادـقم  هچ  الثم  رایخ  زا  نیچ  کی  هکنیا  اما  تخورف و  صخـشم  نیچ  ود 

نتخورف هلءاسم 14 -  دـیآ .  یمن  باسحب  نیچ  کی  دوش  یم  تشادرب  ربون  ناونعب  اه  نآ  زا  هچ  نآ  ارهاـظ  تسا و  ناراـکزیلاج  تداـع 
هکنیا و  تسه ،  رایخ  ردـق  هچ  اهگرب  ریز  رد  دوش  مولعم  دـشاب و  هدـش  هدـهاشم  هک  تسا  زئاج  یتقو  هزبرخ  راـیخ و  نوچ  يزیلاـج  هویم 
ندیچ دحب  اهنآ  همه  ای  اهرایخ و  زا  یضعب  ندیسرن  هک  روط  نامه  درادن  يررض  دوشن  هدهاشم  هدش  ناهنپ  اهگرب  ریز  رد  اهنآ  زا  یضعب 

زاوج مغلـش  جـیوه و  دـننام  تسا  نآ  ینیمزریز  تمـسق  یلـصا  دوصقم  هک  تسا  يزیچ  زیلاج  لصاح  رگا  هلءاسم 15 -  درادـن .  يررض 
هب تمسق  نامه  نتخورف  تسا  زئاج  تسا  بولطم  زین  نآ  يادیپ  تمـسق  هک  زایپ  لثم  رد  هلب  تسا ،  لکـشم  شندنک  زا  لبق  نآ  نتخورف 

کی هب  دمآ  الاب  هک  نآ  زا  دعب  عانعن  هرت و  هچزایپ و  نتخورف  تسا  زئاج  هلءاسم 16 -  تسا .  نیمز  ریز  رد  هچ  نآ  هب  مضنم  زین  یئاهنت و 
کی هکنیا  هدـنهد  صیخـشت  عجرم و  نیچ و  ود  نیچ و  کی  هب  مه  نآ  ءاـنح  تخرد  توت و  تخرد  گرب  نینچمه  و  نیچ ،  ود  نیچ و 

هلماعم تحص  هب  رـضم  اهگرب  زا  یـضعب  نتفر  نیب  زا  تسا و  تداع  فرع و  دوش  یم  یئاهگرب  هچ  لماش  ءانح  گرب  ای  توت  گرب  نیچ 
همیمـض دوجوم  رادقم  نآ  هک  دشاب  هدیـسرن  رادقم  نآ  ندیچ  تقو  هک  دنچره  دشاب  دوجوم  ندیچ  يارب  يرادـقم  هک  نآ  زا  دـعب  تسین 

ار نآ  فصن  کی  ره  الثم  هک  دشاب  رفن  ود  کلم  یتعارز  ای  یتخرد  ای  یلخن  رگا  هلءاسم 17 -  دوش .  یم  تبسن  هب  تسا  دوجوم  هچ  نآ 
نیمخت ار  مهس  ود  هویم  عومجم  هک  قیرط  نیاب  درخب ،  وا  زا  هدومن  مولعم  نیمخت  اب  ار  دوخ  کیرش  مهس  کیره  تسا  زئاج  دشاب  کلام 

زا دعب  هکنیا  هچ  لاح  دهدب  يوب  ار  ینیمخت  عومجم  نامه  فصن  هاگ  نآ  دشاب و  وا  نآ  زا  اه  هویم  همه  هک  دـنک  یم  لبقت  رادـیرخ  هدز 
حیحـص کیرـش  ندوب  یـضار  تروص  رد  هلماعم  نیا  هک  نآ  زا  رتمک  ای  دـشاب  هدـش  نیمخت  فصن  زا  رتدایز  هدـمآ  تسدـب  فصن  نیچ 
یـصاخ هغیـص  هلماعم  نیا  ارهاظ  هکنانچمه  تسا ،  نآ  لاثما  حلـص و  عیب و  زا  ریغ  یلقتـسم  هلماعم  عون  کی  هلماـعم  نیا  ارهاـظ  و  تسا ، 

هغیـص دنناوت  یم  دمهفب  ریبعت  نآ  زا  ار  دوصقم  نامه  مه  فرع  دـناسرب و  حوضو  هب  ار  ناشدوصقم  هک  يریبعت  ره  هب  نیفرط  سپ  درادـن 
دـشابن هویم  ندروخ  اج  نآ  زا  روبع  زا  شدوصقم  درذگب و  يا  هویم  تخرد  ای  لخن و  رانک  زا  یـسک  رگا  هلءاسم 18 -  دننک .  يراج  ار 

دناوت یمن  زین  و  دربب ،  بوخ  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  دـناوت  یمن  یلو  دروخب  دوش  ریـس  دراد و  جاـیتحا  هک  يرادـقم  هب  هویم  نآزا  تسا  زئاـج 
و تسین ،  تخرد  يـالاب  هویم  تخرد و  ریز  هدـش  هتخیر  ياـه  هویم  نیب  یقرف  ارهاـظ  دـنک و  عیاـض  ار  يا  هوـیم  اـی  دنکـشب  ار  يا  هخاـش 

 . دوشن ادیپ  کلام  تهارک  هب  ملع  هک  دنک  ءافتکا  يرادقم  هب  ندروخ  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 

ناویح شورف  رد  راتفگ 

راهچ ای  فصن  ریظن  یمهـس  دناوت  یم  دشورفب  ار  نآ  همه  دناوت  یم  هک  روط  نامه  دشاب  هدنـشورف  کلم  رد  هک  یناویح  ره  هلءاسم 1 - 
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هک یتروص  رد  دراد  رارق  نآ  رد  رس  الثم  هک  یفصن  ای  اپ و  تسد و  ای  تسوپ و  ای  رـس و  ریظن  نآ  نیعم  یـضعب  اما  دشورفب ،  ار  نآ  کی 
يراوس و روظنم  هکلب  درخ  یمن  شتـشوگ  روظنم  هب  ار  نآ  یـسک  تسا  تشوگ  لالح  رگا  ای  دـشابن و  یندروخ  لالح و  ناویح  تشوگ 

زئاج دـشاب  هیکذـت  لباق  تشوگ  مارح  ناویح  رگا  هلب  تسین ،  زئاج  شنتخورف  تسا  نآ  لاثما  يراصع و  گنـس  ندـنادرگ  نآ و  يربراب 
حبذ شتـسوپ  يارب  دـنهاوخب  رگا  هک  تسین  اهنآ  تشوگ  اهنآ  زا  دوصقم  هک  غالا  بسا و  تسا  نینچمه  دنـشورفب و  ار  نآ  تسوپ  تسا 

تـشوگ مدرم  دنرخ و  یم  اهباصق  هک  یتاناویح  لثم  دشاب  شتـشوگ  شدوخ و  نآ  حبذ  زا  دوصقم  رگا  اما  تسا ،  زیاج  شنتخورف  دـننک 
يرتشم درک  حـبذ  ار  ناویح  هدنـشورف  رگا  نیاربانب  تسا ،  زیاـج  نآ  هشـال  زا  ینیعم  تمـسق  نتخورف  ارهاـظ  دـنرخ  یم  ناـنآ  زا  ار  اـهنآ 

هب تسا  کیرـش  نآ  ياهب  رد  تسوا  لام  هچ  نآ  هب  تبـسن  يرتشم  تخورف  ار  نآ  هدـنز  رگا  و  دراد ،  یم  رب  ار  دوخ  يرادـیرخ  تمـسق 
نامه هب  تشاد  یتبـسن  هچ  شا  هیقب  تمیق  لباقم  رد  الثم  نآ  تسوپ  رـس و  تمیق  دوب  هدش  حبذ  ناویح  نیا  رگا  دننک  مولعم  هک  انعم  نیا 

رـس و دـشورفب و  ار  یتشوگ  ناویح  هدنـشورف  هک  یئاـج  رد  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  يو  مهـس  هتفرگ  هدنـشورف  هک  یئاـهب  زا  تبـسن 
هکنیا هب  دنک  طورشم  ار  دوخ  تکرش  ندیرخ  ماگنه  ءاکرش  زا  یکی  دنوش و  کیرش  رفن  دنچ  ای  رفن  ود  ای  و  دنک ،  ءانثتسا  ار  نآ  تسوپ 

دوخ اب  الثم  شتـسوپ  رـس و  رد  ار  يرگید  هدـیرخ  ار  یناویح  هک  یـسک  ای  دـنهدب و  واب  ار  نآ  هچاپ  هلک  اـی  ناویح و  تسوپ  رـس و  ـالثم 
یصاصتخا تمسق  نیعم  کیرش  دش  حبذ  ناویح  رگا  تسا  حیحـص  تسا  ناویح  حبذ  روظنم  هک  اهنیا  همه  رد  هلماعم  هک  دزاس ،  کیرش 

نم تکرـشاب  ار  یناویح  دیوگب :  يرگید  هب  یـصخش  رگا  هلءاـسم 2 -  تسا .  کیرـش  میتفگ  هک  روطناـمه  هنرگ  دراد و  یم  رب  ار  دوخ 
ناویح دـنک  يرادـیرخ  يو  روتـسد  بسح  هب  ار  ناویح  نآ  لیکو  رگا  نیاربانب  دنفـسوگ ،  ندـیرخ  رد  تسا  وا  لیکوت  مـالک  نیمه  رخب 

رخب و ار  یناویح  دیوگب :  الثم   ) دنک حیرـصت  ار  فصن  ود  فالخ  هدـننک  داهنـشیپ  هک  نآ  رگم  فصن ،  ود  هب  تسا  ود  نآ  نیب  كرتشم 
هک نآ  رگم  دـنک  هبلاطم  يو  زا  ارنآ  دـناوت  یمن  داد  مه  ار  رمآ  مهـس  ياهب  دـیرخ و  ار  ناویح  رومءام  رگا  و  نک ، )  کیرـش  اپ  کی  ارم 
زا رود  يا  هطقن  رد  رومءام  الثم  دزادرپب  وا  فرط  زا  زین  ار  ءاهب  زا  يو  مهـس  هک  دوب  نیا  رمآ  روظنم  دـنامهفب  هک  دـشاب  راک  رد  يا  هنیرق 
زا نم  مهس  هک  تسا  نیمه  رمآ  داهنشیپ  يانعم   ) تروص نیا  رد  هداد  یمن  ار  ناویح  هتفرگ  یمن  ار  لوپ  همه  ات  مه  هدنـشورف  هدوب و  رمآ 

 . دنک هبلاطم  وا  زا  هتخادرپ  وا  باسح  هب  هک  ار  یلوپ  دناوت  یم  رادیرخ  و  زادرپب ) نم  فرط  زا  ار  ناویح  ياهب 

هلاقا رد  راتفگ 

تسا نیا  برقا  و  دراد ،  هار  حاکن  زا  ریغ  دوقع  همه  رد  هلاقا  و  تسا ،  هلماعم  فرط  ود  زا  هلماعم  ندز  مهب  خسف و  نامه  تقیقحرد  هلاقا 
لثم دوش ،  یم  عقاو  ریبعت و  دـنامهفب  ار  دوصقم  نابز  لها  نیب  رد  هک  یترابع  ره  اب  هلاقا  نیا  و  دوش ،  یمن  هدرب  ثرا  رایخ ) فالخب   ) هک
هکلب مراد ،  لوبق  زین  نم  دـیوگب  يرگید  مدرک و  هلاقا  ار  هلماعم  نم  دـیوگب  یکی  ای  میدرک ،  خـسف  ای  میدرک  هلاقا  دـنیوگب  نیفرط  هکنیا 

 ، دوش عقاو  یبرع  ترابع  اب  هک  تسین  ربتعم  هلاقا  رد  و  دـنک ،  یم  تیافک  هلاقا  رد  يرگید  نتفرگ  سپ  يرگید و  زا  یکی  ياضاقت  ارهاظ 
رادیرخ ار و  سنج  هدنشورف  دنادرگرب و  ار  لوپ  هدنشورف  ای  ار و  سنج  رادیرخ  هکنیا  هب  ینعی  دوش  یم  عقاو  زین  تالطاعم  روطب  ارهاظ  و 

نآ زا  رتمک  ای  هلماعم و  ياهب  زا  شیب  یئاهب  یلوپ و  اب  ندرک  هلاـقا  هلءاسم 1 -  دنروآ .  نایم  هب  یظفل  هکنیا  نودـب  دریگب  سپ  ار  وا  لوپ 
زا رتمک  یئاهب  تخادرپ  اب  هدنـشورف  ای  دـهدب و  سپ  هداد  هچ  نآ  زا  رتشیب  یئاهب  نتفرگ  ربارب  رد  ار  سنج  يرتشم  رگا  سپ  تسین ،  زئاج 
 - هلءاسم 2 تسا .  یقاب  عیاب  کلم  رد  اهب  يرتشم و  کلم  رد  سنج  زونه  هک  انعم  نیاب  تسا  لطاب  هلاقا  دریگب  سپ  ار  نآ  هتفرگ  هچ  نآ 

مدرک هلاقا  ای  خسف و  ار  ما  هلاقا  نم  دیوگب :  دناوت  یمن  هدینادرگرب  ار  سنج  هدرک و  هلاقا  هک  یسک  ینعی   ) درادن هار  هلاقا  خسف و  هلاقا  رد 
رد ای  نآ و  فصن  رد  الثم  ار  هلماعم  فرط  ود  زا  یکی  رگا  هک  نآ  زا  یـضعب  رد  مه  تسا و  زئاج  هلماعم  لـک  رد  مه  هلاـقا  هلءاسم 3 -  . 

رگا هکلب  دوش ،  یم  مک  هلماعم  ياـهب  زا  تبـسن  ناـمهب  درک  هلاـقا  هدـش  لـقتنم  يو  هب  هلماـعم  کـی  اـب  هک  يا  هعطق  دـنچ  زا  هعطق  کـی 
دنک هلاقا  لباقم  فرط  اب  دوخ  مهـس  هب  تبـسن  ار  هلماعم  دـناوت  یم  اه  نآ  زا  یکی  دنـشاب  ددـعتم  هلماعم  کی  رد  رادـیرخ  اـی  هدنـشورف و 
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دندرک هلاقا  رگا  نیاربانب  تسین ،  هلاقا  تحـص  زا  عنام  ءاهب  اـی  سنج  فلت  هلءاسم 4 -  دشاب .  هتشادن  تقفاوم  وا  اب  شکیرـش  هک  دنچره 
لثم دـشاب  هدـش  فلت  رگا  دریگ و  یم  ارنامه  هک  دـشاب  دوجوم  رگا  سپ  دوش ،  یم  لقتنم  نآ  یلبق  کلام  کلم  هب  ضوع  ود  زا  کیره 

 . دریگ یم  دشاب  یتمیق  رگا  ار  نآ  تمیق  یلثم و  رگا  ار  نآ 

هعفشلا باتک 

همه دوجو  تروص  رد  شکیرـش  دـشورفب  هناـگیب  هب  هکلب  دـشورفن  دوخ  کیرـش  هب  ار  دوخ  هصح  کیرـش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 1 - 
نآ نم  دیوگب  کیرـش  هیحان  زا  هناگیب و  نآ  هیحان  زا  یباجیا  نودب  دنک و  کلمت  ار  هصح  نآ  دراد  قح  دـش  دـهاوخ  هتفگ  هک  یطیارش 

ار قح  نیا  دزادرپب :  يو  هب  هداد  هدنشورفب  وا  هک  ار  یئاهب  هدروآرد  يرتشم  تسد  زا  ار  نآ  هاگ  نآ  و  مدروآرد ،  دوخ  دوخ  کلم  هب  ار 
ریظن دـشاب  تمـسق  لباق  رگا  لوقنم  ریغ  ره  رد  هعفـش  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 2 -  دنیوگ .  عیفـش  ار  نآ  هدـنراد  هعفـشلا و  قح 

یلوقنم ریغ  رد  زین  ناویح و  یتشک و  ثاثا و  هماج و  نوچ  لوقنم  رد  قح  نیا  ایآ  اما  تسا و  تباث  نآ  لاثما  هناخ و  اهناتـسب و  یـضارا و 
اهنآ يالاب  رب  هویم  امرخ و  ناتخرد و  نینچمه  اهمامح و  اهایـسآ و  بلاغ  هاچو و  گنت  ياـههار  اـه و  هویم  ریظن  تسین  تمـسق  لـباق  هک 
يارب طایتحا  دنکن و  هعفـش  هب  ذـخا  يرتشم  تیاضر  اب  زج  کیرـش  هک  تسا  نآ  طایتحا  نیاربانب  تسا ،  لاکـشا  لحم  هن  ای  دراد  نایرج 
کلم زا  عاشم  یمهـس  نتخورف  رداهنت  هعفـش  قح  هلءاسم 2 -  دـنک .  تباجا  ار  وا  درک  هعفـش  هب  ذـخا  کیرـش  رگا  هک  تسا  نآ  يرتشم 

دـشورفب ار  دوخ  ینوکـسم  ای  هناخ و  یـصخش  رگا  نیارباـنب  دوش  یمن  تباـث  ندوب  هیاـسمه  اـب  هعفـش  قح  سپ  دوش  یم  تباـث  كرتشم 
رگم دنک ،  هعفش  هب  ذخا  دناوتیمن  هدش  صخشم  هدش و  ادج  میسقت  رد  شگناد  هس  الثم  هک  یکیرـش  زین  درادن و  هعفـش  قح  شا  هیاسمه 

دـشاب و كرتشم  شروبع  هار  یهتنم  دوب  هدـش  ادـج  رما  لوا  نامه  زا  ای  هدرک و  میـسقت  سپـس  هدوب و  كرتشم  البق  هک  يا  هناـخ  هک  نآ 
دراد هعفش  قح  شکیرش  دشاب  هتخورف  نآ  روبع  قح  اب  رگا  هک  دشورفب  هبیرغ  هب  ار  هناخ  زا  دوخ  هدش  ادج  مهس  کیرش  ود  نآ  زا  یکی 

قح یتروص  نینچ  رد  هک  دـشاب  هدـنام  یقاب  كارتشا  لاح  نامه  هب  دـشابن و  شا  هلماعم  رد  لـخاد  روبع  قح  هک  یتروص  نآ  فـالخب  ، 
 ، تسا لاکـشا  دراد  ار  هار  رد  كارتشا  مکح  بآ )  يارجم   ) هیقاس رهن و  هاچ و  دـننام  برـش  رد  كارتشا  اـیآ  هکنیا  رد  و  تسین ،  هعفش 
هک یئاهنیمز  رمملا  كرتشم  یـضارا  ناتـسب و  ندوب  قحلم  رد  لاکـشا  نیمه  و  دوشن ،  كرت  زین  اجنیا  یلبق  هلئـسم  رد  طاـیتحا  ناـمه  هک 

رگا هلءاسم 4 -  تسا .  بجاو  زین  اجنیا  رد  طایتحا  نامه  و  دراد ،  دوجو  تسا  کیرـش  نآ  رمم  هک  يا  هناخ  هب  دنراد  یکرتشم  هاگرذگ 
مهـس اب  ار  يا  هناخ  زا  هدش )  ادج   ) زورفم مهـس  ای  دراد و  كرتشم  شا  هناخ  زا  هک  یعاشم  مهـس  اب  ار  یئالاک  هلماعم  کی  رد  هدنـشورف 

هک ءاهب  لک  زا  هچ  نآ  هدومن  هعفش  هب  ذخا  دناوت  یم  دراد و  هعفش  قح  عاشم  مهس  رد  اهنت  وا  کیرش  دشورفب  ار  رگید  يا  هناخ  زا  عاشم 
میتـفگ ار  نآ  هک  نیفرط  تیاـضر  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  هک  دـنچره  دزادرپـب  يرتـشم  هب  ار  هتفرگ  رارق  مهـس  نـیا  لـباقم  رد 
کیرش رگا  سپ  دشاب ،  هدش  لقتنم  عیب  هلیسو  هب  یلاقتنا  مهـس  هک  تسا  نآ  طرـش  هعفـش  قح  ندش  تباث  رد  هلءاسم 5 -  دوش .  تیاعر 

عیب رد  اهنت  هعفـش  قح  هلءاسم 6 -  درادن .  هعفـش  قح  رگید  کیرـش  دشخبب  یـسک  هب  ای  دـهد و  رارق  علخ  هیدـف  ای  قادـص  ار  دوخ  مهس 
رهاـظلا یلع  و  تسین ،  هعفـش  قح  دـشاب  رتشیب  اـی  رفن  هس  نیب  كرتشم  زا  سپ  دـشاب ،  كرتشم  رفن  ود  نیب  لاـم  هک  تسا  تباـث  یعاـشم 

لوارد عاشم  کـلم  رگا  هلب  رفن ،  کـی  کیرـش  دـشاب و  رفن  ود  هدنـشورف  اـی  رفن و  ود  کیرـش  دـشاب و  رفن  کـی  هدنـشورف  هکنیا  هچره 
دنا هدش  رفن  هس  ءاکرش  هجیتن  رد  هتخورف و  رفن  ود  هب  جیردت  هب  ای  اتعفد  ای  ار  دوخ  مهـس  کیرـش  ود  زا  یکی  هدوب و  رفن  ود  نیب  كرتشم 
نآ مهس  دنک و  کلمت  ار  دیدج  کیرش  کی  مهس  دناوت  یم  هعفـش  قح  اب  ایآ  تسه  هک  يزیچ  تسا .  ظوفحم  لوا  کیدزن  هعفـش  قح 
ود دیامن ؟  لامعا  دیدج  کیرـش  ود  ره  مهـس  هب  تبـسن  دیاب  دـنک  لامعا  ار  شا  هعفـشلا  قح  تساوخ  رگا  هکنآ  ای  دزاس  اهرار  يرگید 
نآ زا  يرادقم   ) دـشاب فقو  قلط و  نیب  كرتشم  شا  هناخ  رگا  هلءاسم 7 -  تسین .  توق  زا  یلاـخ  لوا  لوق  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو 
هیلع فوقوم  هن  دراد و  هعفـش  قح  فقو  یلو  هن  دورب  شورف  یـصخش  رادـقم  نآ  و  دـشاب ) فوقوم  شرگید  يرادـقم  یـصخش و  کلم 
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هعفـشلا قح  دش  تباث  دورب  شورف  تسا  زئاج  شنتخورف  هک  يدراوم  رد  یفقو  رادقم  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دشاب ،  رفنکی  هک  دـنچره 
 . دشاب يددعتم  صخشم و  صاخشا  رب  فقو  هفوقوم  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  و  تسا ،  لاکـشا  لحم  قلط  کلم  بحاص  يارب 
هک دنچره  درادن  هعفش  تسا  نآ  زا  زجاع  هک  یسک  سپ  دشاب  اهب  تخادرپ  رب  رداق  عیفـش  هکنیا  تسا  ربتعم  هعفـش  توبث  رد  هلءاسم 8 - 
قح نیا  لامعا  ماگنه  هکنیا  تسا  ربتعم  هعفـش  رد  هکلب  دنک ،  ربص  هک  دوش  رـضاح  يرتشم  هک  نآ  رگم  دراپـسب  نهر  ای  دروایب و  نماض 

رهـش نامه  رد  رگا  دروایب  ار  نآ  دورب  دـهاوخب  تسا و  رگید  یئاج  رد  ملوپ  هک  درواـیب  رذـع  رگا  و  دـشاب ،  هدرک  رـضاح  ار  اـهب )  ) نمث
زا ار  نمث  دناوتب  ةداع  عیفش  ات  دنام  یم  رظتنم  ردق  نآ  تسا  رگید  يرهش  رد  رگا  دشک و  یمن  ار  شراظتنا  زور  هس  زا  شیب  يرتشم  تسا 
هک دـشاب  رود  رایـسب  رهـش  نآ  هک  تسا  يدروـم  رد  نیا  هتبلا  دـنام  یم  رظتنم  رگید  زور  هس  تدـم  نیا  راـظتنا  زا  دـعب  دروایبرهـش و  نآ 

ناملسم يرتشم  رگا  هلءاسم 9 -  درادن .  هعفش  قح  دنکن  رضاح  ار  نمث  تدم  نیا  رد  عیفـش  رگا  دوش  ررـضتم  دایز  راظتنا  رطاخب  يرتشم 
نآ ناملسم  يرتشم  هک  دنچره  درادن  هعفش  قح  ناملـسم  يرتشم  هیلع  دشاب  رفاک  رگا  نیاربانب  تسا  ربتعم  ندوب  ناملـسم  عیفـش  رد  دشاب 

يرتشم هیلع  دشاب  ناملسم  رگا  هکنانچمه  دراد ،  هعفش  قح  رفاک  يرتشم  هیلع  دشاب  رفاک  عیفش  رگا  اما  دشاب ،  هدیرخ  يرفاک  زا  ار  کلم 
اذل تسا  روصت  لباق  هتخورف  ار  دوخ  کلم  وا  بایغ  رد  شکیرش  هک  مه  یکیرـش  يارب  هعفـش  قح  هلءاسم 10 -  دراد .  هعفـش  قح  رفاک 

ای شروما و  همه  رد  هک  دراد  ار  یسک  رگا  و  دنا ،  هعفش  هب  ذخا  دناوت  یم  دشاب  ینالوط  هلصاف  دنچره  دش  علطم  ارجام  زا  هک  نآ  زا  دعب 
دـشاب هدشن  هاگآ  شلکوم  هک  دنچره  دش  ربخاب  کیرـش  کلم  شورف  زا  لیکو  نآ  هک  نیمه  تسا  وا  لیکو  هعفـش  هب  ذخا  صوصخ  رد 

هک يدروم  رد  هعفـش  هب  وا  دوخ  ذـخا  هک  دـنچره  تسا  تباـث  زین  هیفـس  يارب  هعفـش  هلءاسم 11 -  دنک .  هعفـش  ذـخا  وا  يارب  دـناوت  یم 
نانآ هعفـش  قح  لامعا  هک  دـنچره  تسا  تباث  زین  هناوید  ریغـص و  يارب  نینچمه  و  یلو ،  هزاجا  نذا و  اـب  رگم  تسین  ذـفان  تسا  روجحم 

عـفن و هب  هعفـش  لاـمعا  هک  یئاـج  رد  رگم  دـنک  لاـمعا  ار  نآ  دـناوت  یمن  دـشاب  یـصو  ود  نآ  یلو  رگا  هلب  تـسا ،  ود  نآ  یلو  تسدـب 
نکل تسا ،  یفاک  هدـقن  ندوبن  هکلب  تسین  تحلـصم  دوجو  هب  طورـشم  ود  نآ  راـک  هک  دـج  ردـپ و  فـالخب  دـشاب ،  ود  نآ  تحلـصم 

 ، تسین راوازـس  طایتحا  نیا  كرت  دـننکب و  ار  دوخ  هیلع  یلوم  تحلـصم  تیاعر  هک  تسا  نیا  زین  ود  نآ  يارب  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
هعفـش هب  ذخا  دنناوت  یم  ناشدوخ  دندیـسر  لامک  دح  هب  ود  نآ  دوخ  ات  درکن  هعفـش  هب  ذخا  ود  نآ  يارب  نونجم  ریغـص و  یلو  رگا  لاح 
هناگیب هب  ار  دوخ  مهس  دشاب و  کیرش  دوخ  لکوم  ای  لیکو  ای  دشاب و  کیرش  یکلم  رد  دوخ  هیلع  یلوم  اب  یلو  رگا  هلءاسم 12 -  دننک . 

ود نآ  نتـشادن  هکلب  تسا ،  لاکـشا  لحم  هن  ای  دـنراد  هعفـش  مود  ضرف  رد  لـکوم  لوا و  ضرف  رد  هیلع  یلوم  اـیآ  هک  نیا  رد  دـشورفب 
دیوگب ای  مدرک و  هعفش  هب  ذخا  نم  دیوگب :  هکنیا  لثم  دوش  یم  ماجنا  نخـس  اب  ای  هعفـش  قح  لامعا  هلءاسم 13 -  تسین .  هجو  زا  یلاخ 
لمعاب ای  و  هدروآرد ،  دوخ  کلم  هب  هعفش  یتح  نتـشاد  تلعب  ار  هصح  نآ  دنامهفب  هک  یتارابع  نیا  لاثما  متـشادرب و  نم  ار  ینالف  مهس 

زا يرتشم  ینعی  درادرب  دوخ  يارب  ار  وا  يرادـیرخ  مهـس  دـهدب و  وا  هب  يو  هداد  هدنـشورفب  يرتشم  هک  ار  یئاهب  هکنیا  هب  دوش  یم  ماجنا 
يرتشم هب  ار  ءاهب  لمع  اب  هچ  نابزاب و  هچ  هعفـش  هب  ذـخا  ماگنه  هک  تسا  نآ  ربتعم  و  دـهد ،  شرارق  عیفـش  رایتخا  رد  هدرک  دـی  عفر  نآ 

نیا رهاظ  هتخادرپن  یلوپ  ادقن  هدیرخ و  تدمب  کیرـش  زا  ار  کلم  يرتشم  رگا  هلب  دشاب ،  ریخءات  هب  یـضار  وا  دوخ  هک  نآ  رگم  دزادرپب 
هب ذخا  دناوت  یم  هکنانچمه  دزادرپب  تدم  دیـسر  رـس  رد  ار  نآ  ياهب  هدومن  کلمت  تلهم  تدم و  نودب  ار  کلم  دناوت  یم  عیفـش  تسا 
هب رتکیدزن  نکل  دزادنیب  ریخءات  تدم  ندیـسر  ات  ار  اهب  نداد  مه  کلم و  نتفرگ  مه  دـناوت  یم  هکلب  دزادرپب ،  ادـقن  ار  نمث  هدومن  هعفش 
قح ینعی  دوش  لئاق  ضیعبت  دوخ  قح  نتفرگ  رد  دـناوت  یمن  عیفـش  هلءاسم 14 -  دزادنین .  ریخءات  ار  هعفـش  هب  ذـخا  هک  تسا  نآ  طایتحا 

 . دنک كرت  ار  همه  ای  دریگب و  ار  همه  دیاب  ای  هکلب  دریگن ،  ار  هیقب  دریگب و  ار  نآ  هدومن  لامعا  هتفر  شورف  کلم  زا  یتمسق  رد  ار  هعفش 
هدوب نآ  رب  يرتشم  اب  کیرش  هلماعم  دقع  هک  تسا  یئاهب  نامه  تسا  مزال  هعفش  هب  ذخا  ماگنه  عیفش  هب  شنتخادرپ  هچ  نآ  هلءاسم 15 - 
ماجنا هاررد  يرتشم  هچ  نآ  اما  و  دـشاب ،  نآ  زا  رتشیب  ای  یعقاو و  تمیق  زا  رتمک  ای  دـشاب و  کیرـش  مهـس  یعقاو  تمیق  اب  ربارب  هکنیا  هچ 

رب هوالع  يزیچ  دقع  زا  دعب  يرتشم  رگا  هکنانچمه  تسین ،  مزال  عیفـش  هب  شنتخادرپ  نآ  لاثما  لالد و  ترجا  لیبق  زا  هدرک  جرخ  هلماعم 
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ياهب زا  يزیچ  دـقع  زا  دـعب  هدنـشورف  رگا  هک  روطنامه  تسین ،  مزال  عیفـش  رب  يو  هب  نآ  تخادرپ  هداد و  هدنـشورفب  اعربت  هلماعم  ياهب 
لاثما هرقن و  الط و  دـننام  هلماعم  ياهب  رگا  هلءاسم 16 -  دنک .  مک  اهب  زا  ار  رادقم  نآ  دناوتیمن  عیفش  دشاب  هدیـشخب  يرتشم  هب  ار  هلماعم 
لباقم رد  ار  هناخ  زا  دوخ  مهـس  عیاب  الثم  دـشاب  یمیق  رگا  اـما  و  دزادرپب ،  يرتشم  هب  اراـهب  لـثم  تسا  مزـال  عیفـش  رب  دـشاب  یلثم  اـه  نآ 

عیفش رب  ایآ  دراد  نایرج  رگا  هن و  ای  دراد  نایرج  هعفش  زین  اجنیا  رد  ایآ  هکنیا  رد  دشاب  هتخورف  نآ  لاثما  شامق و  ای  رهاوج و  ای  ناویح و 
لوق ود  هکلب  تسا  هجو  ود  درادـن  نایرج  هعفـش  الـصا  هک  نآ  ای  دزادرپب و  هتـشاد  هلماعم  عوقو  زور  رد  هک  ار  اـهب  نآ  تمیق  تسا  مزـال 

هبلاطم ار  دوخ  قح  دیاب  تیروف  هب  دش  علطم  شکیرش  مهـس  شورف  زا  عیفـش  هک  نامز  ره  هلءاـسم 17 -  تسا .  يوقا  مود  لوق  هک  تسا 
هب دوش ،  یم  لطاب  وا  هعفش  قح  تخادنا  ریخءات  درک و  يراگنا  لهس  يداع  ای  یعرـش  ای  یئالقع  یعاد  یلقع و  رذع  نودب  رگا  و  دنک ، 

هدنهد ربخ  هتفای  ربخ  رگا  ای  تسا و  کیرش  هلماعم  زا  وا  عالطا  یب  راذعا  زا  یکی  هک  هدوب  يرذع  رطاخب  شنتخادنا  ریخءات  هکنیا  فالخ 
زئاج قح  لامعا  رد  هحماسم  ریخءاـت و  هکنیا  هب  شلهج  اـی  دراد و  هعفـش  قح  هکنیا  هب  تسا  وا  لـهج  نینچمه  و  هدوبن ،  قوثو  دروم  شا 
یم لایخ  ای  هدوبن و  نینچ  هک  دمهفب  یتدم  زا  دعب  تسا  دایز  رایـسب  هلماعم  ياهب  هدرک  یم  لایخ  هک  تسا  راذعا  زا  زین  نیا  هکلب  تسین ، 
لیبق نیا  زا  هدوبن و  روط  نیا  هک  دوش  مولعم  ادعب  تسا و  راوشد  وا  يارب  نآ  ندرک  هیهت  هک  هدوب  الط  نوچ  یلوپ  اب  کیرش  هلماعم  هدرک 

هکنیاب دشاب  یضار  هلماعم  زا  لبق  رگا  هکلب  دوش ،  یم  طقاس  عیفـش  طاقـسا  اب  تسا و  قوقح  زا  هعفـش  هلءاسم 18 -  رگید .  راذـعا  تسا 
هدیزرو عانتما  نآ  ندیرخ  زا  وا  هدرک و  داهنشیپ  هضرع و  يو  هب  ار  دوخ  مهس  شورف  کیرش  ای  دشورفب و  وا  ریغب  ار  دوخ  مهس  شکیرش 

زا هدنشورف  نتفرگ  سپ  ای  هدنشورفب و  ار  کلم  يرتشم  نداد  سپ  زا  دعب  ایآ  هکنیا  رد  و  درادن ،  هعفـش  قح  هلماعم  نیا  رد  لصا  زا  دشاب 
 . دراد ییهجو  هجو  نآ  طوقـس  هن ؟  ای  دوش  یم  طقاس  کیرـش  هعفـش  قح  رگید  تلع  بیع و  رطاخ  هب  ار  هلماعم  يرتشم  خـسف  اـی  يو و 
هب ذخا  لوا  يرتشم  زا  دناوت  یم  عیفـش  دشاب  نآ  نتخورفب  فرـصت  نیا  رگا  دنک  فرـصت  دـیرخ  هک  یکلم  رد  يرتشم  رگا  هلءاسم 19 - 

هعفـش هب  ذخا  مود  يرتشم  زا  دناوت  یم  هکنانچمه  دوش ،  یم  لطاب  مود  هلماعم  داد  لوا  يرتشم  هب  ار  اهبو  درک  ذخا  هکنیمه  دنک و  هعفش 
عیفـش هک  دسرب  شورفب  راب  ود  زا  شیب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  حیحـص  لوا  هلماعم  هجیتن  رد  دـهدب  مود  يرتشم  هب  ار  اهب  هدومن 
حیحـص نآ  یلبق  تالماعم  همه  دنک  ذخا  يرتشم  نیرخآ  زا  رگا  و  دوش ،  یم  لطاب  يدـعب  تالماعم  همه  دـنک  ذـخا  لوا  يرتشم  زا  رگا 

رگا تسا  نینچمهو  دوش ،  یم  لطاب  نآ  زا  دـعب  تالماعم  حیحـص و  نآ  زا  لبق  تـالماعم  دـنک  ذـخا  طـسو  يرتشم  زا  رگا  و  دوش ،  یم 
رگا هک  دهد ،  ماجنا  نآ  يور  رب  رگید  هلماعم ي  ای  دنک و  فقو  ار  هدیرخ  کیرش  زا  هک  ار  یکلم  الثم  دشاب  عیب  ریغ  هب  يرتشم  فرـصت 

هب قلعم  عرفتم و  هکلب  دوش  یمن  لطاب  میئوگب  دراد  مه  لامتحا  دوش ،  یم  لطاب  هدزرس  يرتشم  زا  هک  يا  هلماعم  دنک  هعفش  هب  ذخا  عیفش 
نیا زا  کیمادک  هکنیا  رد  دشاب ،  لطاب  لصا  زا  وا  هلماعم  درک  رگا  حیحص و  شا  هلماعم  درکن  هعفش  هب  ذخا  رگا  دشاب  عیفش  ندرکن  ذخا 

هک يروط  هب  دورب  نیب  زا  یلک  روط  هب  هدرک  يرادـیرخ  يرتـشم  هک  يا  هصح  رگا  هلءاسم 20 -  تسه .  ددرت  تسا  رت  يوق  لاـمتحا  ود 
تسد هب  هدش  يرادیرخ  هصح  درک  هعفش  هب  ذخا  عیفـش  هکنآ  زا  دعب  رگا  اما  و  دوش ،  یم  طقاس  مه  هعفـش  دنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  چیه 

رد يرتشم  یلو  هدرک  هعفش  هب  ذخا  عیفش  دوب و  عمج  هعفش  هب  ذخا  طیارش  هک  یتروص  رد  دوش  فلت  وا  لمع  تلاخد  نودب  ای  يرتشم و 
هناخ هلزلز  الثم  دشاب  هدـنامیقاب  نآ  زا  يزیچ  فلت  زا  دـعب  رگا  اما  و  تسا ،  نآ  نماض  هدرک  ادرف  زورما و  هحماسم و  هصح  نداد  لیوحت 

عیفـش و  دوش ،  یمن  طقاس  هعفـش  دشاب  هدش  بویعم  هناخ  ای  دشاب و  هدنامیقاب  اهبارخ  نآ و  هصرع  هدرک  ناریو  ار  يرتشم  هدش  يرادیرخ 
نماض يرتشم  دریگب و  يرتشم  زا  نمث  مامت  تخادرپ  لباقم  رد  ار  هبارخ  هصرع و  ینعی  کـلم  زا  هدـنامیقاب  هدومن  نآ  هب  ذـخا  دـناوت  یم 
ضرف نیمه  رد  هک  نآ  رگم  تسین ،  يزیچ  يرتـشم  لـمع  رطاـخ  هب  ندـش  بویعم  اـی  فـلت  ضرف  نیمه  رد  هک  نآ  رگم  تسین ،  يزیچ 

هک مه  یتروص  رد  هکلب  تسه ،  بیع  شرا  فلات و  تمیق  نماض  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  يرتشم  لمع  رطاـخب  ندـش  بویعم  اـی  فلت 
ذخا رد  هلءاسم 21 -  تسا .  نماض  دـش  هتفگ  البق  هک  روطنامه  دـشاب  هدوب  لیوحت  رد  هحماسم  رطاخ  هب  هکلب  هدوبن  وا  لمع  رطاخب  فلت 
رگا نیاربانب  تسا ،  طوحا  دـشابن  يوقا  رگا  نیا  تسا و  دـنچ  هلماعم  ياهب  دـنادب  هعفـش  هب  ذـخا  ماگنه  عیفـش  هک  تسا  طرـش  هعفـش  هب 
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 - هلءاسم 22 تسا .  هدوب  غلبم  هچ  دمهفب  ادعب  هک  دـنچره  تسین  حیحـص  یـشاب  هدـیرخ  هک  غلبم  رهب  مدرک  هعفـش  هب  ذـخا  نم  دـیوگب : 
قبط عوفشم  دندرک  هعفش  هب  ذخا  هثرو  رگا  هک  تسا  نینچ  تسه  نآ  ندرب  رد  هک  یلاکـشا  اب  نآ  تیفیک  دوش و  یم  هدرب  ثرا  هب  هعفش 

يرسپ يرسمه و  دورب و  ایند  زا  هعفش  هب  ذخا  بحاص  رگا  نیاربانب  دوش ،  یم  میـسقت  هثرو  نیب  هدرک  ثرا  رد  یلاعت  يادخ  هک  یمیـسقت 
عوفشم دشاب  هدنام  وا  زا  رتخد  رسپ و  رگا  و  درب ،  یم  دنزرف  ار  هیقب  دسر و  یم  شرسمه  هب  کلم  نآ  مشـش  کی  دشاب  هدنام  ياجب  وا  زا 

لاح دنک ،  هعفش  هبذخا  دناوت  یمن  رفن  کی  هثرو  همه  تقفاوم  نودب  و  درب ،  یم  رتخد  ار  یکی  رسپ و  ار  تمسق  ود  دوش  یم  تمسق  هس 
رگا هلءاسم 23 -  تسا .  لاکـشا  هن  ای  تسه  هعفـش  قح  هیقب  هب  تبـسن  مه  زاب  ایآ  دنـشوپب  مشچ  دوخ  هعفـش  قح  زا  هثرو  زا  یـضعب  رگا 
نینچ هک  هتسناد  یم  رگا  اصوصخم  دنام  یمن  یقاب  يا  هعفـشلا  قح  رگید  ارهاظ  دشورفب  ار  دوخ  کلم  مهـس  هعفـش  هب  ذخا  زا  لبق  عیفش 

نودـب ای  ضوع و  نتفرگ  اب  ای  هدومن  هحلاصم  يرتشم  اـب  ار  دوخ  قح  دـناوت  یم  هعفـش  قح  هدـنراد  هلءاسم 24 -  تسا .  هتـشاد  ار  یقح 
يارب ینعی  دـنک  ءاشنا  ار  نآ  طوقـس  تسین  مزال  وا  يارب  رگید  تسا و  هعفـش  قح  طوقـس  هحلاصم  نیا  رثا  دـشوپب و  مشچ  نآ  زا  ضوع 

درک نینچ  رگا  هک  دنک  هحلاصم  ار  نآ  هب  ذـخا  كرت  نآ و  طاقـسا  هکنیا  تسا  حیحـص  زین  و  دربب ،  راکب  یظفل  يا و  هغیـص  نآ  طوقس 
بترتم نآ  رب  رثا  ایآ  دنکب  مه  هعفـش  هب  ذخا  درواین و  دنک  طاقـسا  ار  شقح  هک  یلمع  یطقـسم و  عیفـش  رگا  و  تسا ،  مزال  نآ  هب  يافو 

ود دوش ؟  یمن  بترتم  نآ  رب  يو  هعفـش  ذـخا  رثا  هک  نآ  ای  هدرک و  هانگ  هدـش  مزتلم  هچ  نآ  هب  ندرکن  اـفو  رطاـخب  هک  دـنچره  دوش  یم 
هکنیا هن  دـننکن  ذـخا  نآـب  قح  ندوب  اـب  هک  دـشاب  نیا  هحلاـصم  زا  روـظنم  رگا  مه  مود  هجو  هکلب  تسا  لوا  هجو  رت  هیجو  هک  تسا  هجو 

نآ زا  یکی  هک  دـشاب  رفن  ود  نیب  كرتشم  الثم  يا  هناـخ  رگا  هلءاسم 25 -  هیجو .  تسا  یهجو  دـشاب  قح  طوقـس  زا  هیانک  نآ  زا  روظنم 
يرتشم هکنیارد  تسین  یلاکشا  هتخورف  ار  نآ  تلاکو  ياعدا  اب  تسا ،  یـسک  تسد  رد  بئاغ  مهـس  تسا و  بئاغ  يرگید  رـضاح و  ود 

نیا رد  لاکـشا  طقف  دـنکب ،  نآ  رد  یفرـصت  ره  درخب و  ار  نآ  تسا  زئاج  دـیوگ  یم  غورد  تلاـکو  يوعد  رد  هدنـشورف  دـناد  یمن  رگا 
 . تسا رت  يوق  مود  لامتحا  هک  هن ؟  ای  دریگب  يرتشم  زا  ار  کلم  هدومن  هعفش  هب  ذخا  دناوت  یم  کیرش  ایآ  هک  تسا 

حلص باتک 

طرـش حلـص  رد  و  اهنیا ،  ریغ  ای  یقح و  ای  ینید و  طاقـسا  ای  یتعفنم  ای  ینیع  کیلمت  ریظن  يرما  رب  شزاس  یـضارت و  زا  تسترابع  حـلص 
رگم دوش  عقاو  هحلاصم  يزیچ  ره  رـس  رب  تسا  زئاج  دـشاب و  هدـش  عقاو  یعازن  قح  نآ  ای  کـلم  نآ  رـس  رب  نآ  ماـجنا  زا  لـبق  هک  تسین 
لالح ماقمرد  نیفرط  هک  نآ  رگم  تسا  زئاج  یماقم  ره  رد  زین  مینک و  یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ادـعب  ام  و  هدـش ،  ءانثتـسا  هک  یئاهزیچ 

رد ادـج ،  تسا  یناونع  دوقع و  ریاس  لباقم  رد  لقتـسم ،  تسا  يدـقع  حلـص  هلءاسم 1 -  دنـشاب .  لـالح  ندرک  مارح  اـی  مارح و  ندرک 
اجکی  ، ) دراد ار  دوقع  ریاس  هدـیاف  دـقع  نیا  هک  دـنچره  تسین  يراج  حلـص  رد  دوقع  نآ  طورـش  درادـن و  ار  دوقع  ریاس  ماـکحا  هجیتن 
تهج نیدب  ار و  نآ  طئارـش  هن  دراد و  ار  هراجا  عیب و  طورـش  ماکحا و  هن  لاح  نیا  اب  نکل  دراد ) ار  هراجا  هدیاف  رگید  یئاج  عیب و  هدیاف 
هرقن الط و  رـس  رب  رگا  درادن ،  ار  هعفـش  ناویح و  سلجم و  رایخ  نوچ  عیب  هب  صتخم  ياهرایخ  دشخب  یم  ار  عیب  رثا  هک  اج  نآ  هک  تسا 

هلماعم دروم  نیع  امتح  هک  تسین  مزال  هبه  دـننام  دـهد  ماجنا  ار  ۀـبه  راک  رگا  و  تسین ،  نیـضوع  ضبقب  طورـشم  عیب  دـننام  دوش  ماـجنا 
قلطم روطب  تسا و  دقع  حلص  هلءاسم 2 -  درادن .  ار  دقع  نآ  طئارش  دشخب  هب  ار  دوقع  زا  رگید  يدقع  هدئاف  رگا  نینچمه  دوش و  ضبق 

ار طاقـسا  هدئاف  هک  يدروم  دـنک و  یم  هدافا  ار  ندرک )  همذـلا  يرب   ) ءاربا هدـئاف  هک  مه  يدروم  رد  یتح  تسا  لوبق  باجیا و  هب  جاتحم 
ناونع ود  نیمه  نکل  تسین  فرط  لوبق  رب  فقوتم  قح  طاقـسا  نویدم و  همذ  ءاربا  هچ  رگا  دـهاوخ ،  یم  لوبق  باجیا و  يوقا  ربانب  دراد 

هک یظفل  رهب  هکلب  تسین ،  ربتعم  یـصاخ  هغیـص  حلـص  رد  هلءاسم 3 -  دـنلوبق .  باجیا و  رب  فقوتم  دـنوش  یم  عقاو  حلـص  ناونعب  یتقو 
غلبم هب  مدرک  هحلاصم  وت  اب  ار  نآ  تعفنم  ای  ار و  هناخ  نیع   ) تراـبع ریظن  دوش  یم  عقاو  دادرارق  لـقن و  لـیبق  زا  يرما  رب  نیفرط  شزاـس 
مزال فرط  ود  ره  زا  حلـص  دقع  هلءاسم 4 -  دـناسرب .  ار  نآ  يانعم  هک  دـیوگب  يرگید  زیچ  مدرک )  هحلاصم   ) هملک ياجب  ای  و  نالف ، ) 
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یم هدافا  ار  ندیـشخب )   ) هبه نوچ  يزئاج  دـقع  هدـیاف  هک  مه  يدروم  رد  یتح  دوش  یمن  خـسف  رایخ  ای  هلاـقا و  هلیـسو  هب  زج  ینعی  تسا 
دنتـسه عیب  هب  صتخم  هک  ریخءات  رایخ  ناویح و  رایخ  سلجم و  رایخ  زجب  میدرمـش  عیب  رد  هک  یتارایخ  همه  ارهاـظ  و  تسا ،  مزـال  دـنک 

خـسف و هک  روطنامه  تسا  تباث  زین  شرا  دـش  تفای  نآ  ضوع  رد  ای  حلـص و  دروم  نیع  رد  یبیع  رگا  ایآ  هکنیا  رد  و  دـبای ،  یم  نایرج 
 ، تسین توق  زا  یلاخ  شرا  ندوبن  تباث  هکلب  تسه ،  لاکـشا  تسا  عیب  هب  صتخم  بیع  رد  شرا  تسین و  تباث  ای  تسا و  تباـث  ءاـضما 

نید ای  تعفنم و  ای  تسا و  نیع  ای  حلـص  قلعتم  هلءاسم 5 -  هدوب .  لاس  لوط  رد  هک  یئاهامن  هب  تبـسن  در  هک  تسا  نآ  يوقا  هکنانچمه 
ضوع لباقم  رد  هک  یتروص  رد  و  ضوع ،  نودب  ای  دوش و  یم  ماجنا  یـضوع  لباقم  رد  ای  دشاب  هک  مادـکره  و  قح ،  ای  و  يراکهدـب )  )

روص الاب  تروص  راهچ  رد  تروص  راهچ  نیا  برـض  زا  هک  قح ،  اـی  تسا و  نید  اـی  تعفنم و  اـی  تسا و  نیع  اـی  ضوع  نآدوش  ماـجنا 
نآ هک  تسا  نیا  شا  هدـئاف  دریگب  قلعت  یتعفنم  ای  ینیع و  هب  حلـص  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  حیحـص  اهنآ  همه  دوش و  یم  ریوصت  يدایز 

نودب هچ  دـشاب و  ضوع  لباقم  رد  حلـص  هچ  لاح  دوش  یم  لقتنم  حـلاصتم  کلمب  هدـمآرد  هدـننک  حلـص  کلم  زا  تعفنم  نآ  ای  نیع و 
قح ریجحت و  قح  نوچ  یلاـقتنا  لـباق  قح  اـی  دراد و  بلط  حـلاصتم  زا  هدـننک  حلـص  هک  ینید  هب  هک  یئاـج  رد  تسا  نینچمهو  ضوع ، 
نید نآ  طوقـس  حلـص  هدئاف  اجنیا  رد  تسا  نآ  هب  لوغـشم  حلاصتم  همذ  هک  دریگب  قلعت  ینید  هب  رگا  اما  و  دشاب ،  هتفرگ  قلعت  صاصتخا 

 . رایخ قح  هعفـش و  قح  دـننام  تسین  لـقن  لـباق  یلو  تسا  طاقـسا  لـباق  هک  دریگب  قلعت  یقح  هب  هک  یئاـج  رد  تسا  نینچمه  و  تسا ، 
وا هناخ  رد  يو  هکدنک  هحلاصم  یسک  اب  هناخ  بحاص  هکنیا  لثم  یلئاضف  ای  يرو و  هرهب  فرـص  رب  ندرک  حلـص  تسا  زئاج  هلءاسم 7 - 

هناخ بآ  ای  و  دوش ،  عقاو  وا  راوید  يور  رب  دزاس  یم  هک  يا  هناخ  فقـس  ياهریت  رـس  ای  دشوپب ،  ار  وا  هماج  یتدم  ای  و  دیامن ،  تنوکس 
بحاص اب  ای  رگید و  ياه  يرو  هرهب  لـیبق  نیازا  و  دریگ ،  رارق  وا  هناـخ  ياـضف  رد  وا  هناـخ  نادواـن  اـی  و  دزیرب ،  يو  ماـب  تشپ  يورب  وا 

نیا همه  هک  دریگ  رارق  وا  کلم  رد  شتخرد  ياه  هخاش  ای  و  دوش ،  عقاو  وا  ياضف  رد  شا  هناخ  نکلاب  هکنیا  رد  دنک  هحلاصم  يا  هصرع 
لقن و لباق  هک  تسا  حیحص  یقوقح  رد  اهنت  قح  رـس  رب  حلـص  هلءاسم 8 -  ضوع .  نودب  هچ  ضوع و  اب  هچ  تسا  حیحـص  حلـص  عاونا 

قح نید و  هبلاطم  قح  دـننام  تسین ،  حیحـص  نآ  رب  حلـص  درک  شطاقـسا  دوش  یم  هن  تسا و  لـقن  لـباق  هن  هک  یقح  و  دـشاب ،  طاقـسا 
ود رد  تسا  طرـش  عـیب  فرط  ود  رد  هـچ  نآ  هلءاسم 9 -  اـهنیا .  لاـثما  علخ و  قـالط  رد  لذـب  رد  عوجر  قح  یعجر و  قـالط  رد  عوجر 
یم ماجنا  اتلوضف  عیب  دـننام  زین  حلـص  هک  تسا  نینچ  رهاظ  هلءاسم 10 -  رایتخا .  دصق و  لقع و  دننام  تسا  طرـش  زین  حلـص  دقع  فرط 

ءاربا و دوخ  هکنیا  اب  دنک  هدافا  ار  یقح  طاقسا  ءاربا و  هدئاف  دوش و  عقاو  قح  طاقسا  ای  نید و  طاقسا  روظنم  هب  هک  يدروم  رد  یتح  دوش 
دنچره شندمآ  دـیدپ  زا  لبق  ود  نآ  ریغ  يزیلاج و  یتخرد و  ياه  هویم  رب  حلـص  تسا  زئاج  هلءاسم 11 -  تسین .  رادرب  یلوضف  طاقسا 

هلءاسم 12 تسین .  زئاج  همیمض  نودب  اهنآ و  ندمآ  دیدپ  زا  لبق  هلاسکی  لصاح  عیب  هکنیا  اب  دشاب  همیمض  نودب  دنچ  ره  لاسکی و  يارب 
هیلع حلاصم  نتخانـش  هک  یتروص  رد  حلـص  رد  تسا  هلماعم  تحـص  هب  رـضم  تالماعم  ریاس  رد  هک  تلاهج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  - 

فرط ود  زا  یکی  لام  هکنیا  لثم  هدش ،  هدوشخب  هشیمه )  يارب  هچ  دشاب و  نکمم  ریغ  العف  هچ   ) اقلطم دـشابن  نکمم  حلـص  نیفرط  يارب 
ای يواست  روط  هب  لام  نآ  رد  هک  دننک  یم  حلـص  رگیدـکی  اب  قیرط  نیا  هب  اذـل  دـنناد  یمن  ار  نآ  رادـقم  هدـش و  يرگید  لام  هب  طولخم 

دنناد یمن  ار  نآ  رادـقم  تسین  راک  رد  لایکم  وزارت و  نوچ  العف  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دنـشاب و  کیرـش  يرگید  زا  رتمک  یکی 
هدوشخب زین  رگید  هلیـسو  رهب  تلاهج  عفر  ای  وزارت و  هیهت  ناکما  اـب  یتح  هک  تسین  دـیعب  هکلب  تسین ،  رـضم  تلاـهج  نیا  رهظارباـنب  هک 

وا دزن  ار  یلام  نیع  یـسک  ای  دناد و  یم  راکهدب  دناد و  یمن  ار  نآ  رادقم  راکبلط  هک  دراد  وا  زا  یبلطریغ  رگا  هلءاسم 13 -  دشاب .  هدش 
رتمک هب  هدرک  هحلاصم  يو  ای  لام  نآ  ای  بلط و  نآ  رسرب  وا  اب  راکبلط  دناد و  یم  راکهدب  یلو  دناد  یمن  ار  نآ  رادقم  شدوخ  هک  دراد 
هدرک مالعا  يوب  هک  نآ  رگم  تسین  لالح  نآ  رب  دـئاز  تسا و  لالح  رادـقم  نامه  راکهدـب  يارب  تسا  نآ  قحتـسم  هک  يرادـقم  نآ  زا 

روط هب  راکهدب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دشاب ،  هدش  یضار  مه  وا  هدرک و  هحلاصم  هک  تسا  رادقم  نیا  زا  شیب  وا  قح  هک  داشب 
یعقاو قح  راکبلط  رگا  هلب  تسا ،  رتشیب  هک  دـناد  یم  لامجا  روطب  یلو  تسا  راکهدـب  حلـص  دروم  زا  رتشیب  ردـق  هچ  دـناد  یمن  لیـصفت 
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غلبم نآ  زا  رتشیب  یلیخ  شقح  شبلط و  هک  دوش  نشور  شیارب  عقاو  رگا  هک  يروط  هب  یغلبم  هب  دشاب  هدرک  هحلاصم  دشاب  هچره  ار  دوخ 
نآ دوخ  سنج  اـب  يوـبر  یلاـم  رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  لـالح  راکهدـب  يارب  دـئاز  رادـقم  تروص  نیا  رد  هدـش  یم  یـضار  زاـب  هدوب 
ود زا  یکی  رد  سنج  رادـقم  هک  یتروص  رد  هلب  تسا ،  لطاب  هلماعم  تسا و  يراج  حلـص  رد  ابر  مکح  رتشیب  يرادـقم  هب  دوش  هحلاـصم 

يرادقم يرگید  زا  کیره  هکنیا  لثم  تسا  رگید  فرط  رادـقم  زا  رتشیب  دـنهدب  لامتحا  هک  دـنچره  درادـن  لاکـشا  دـشابن  مولعم  فرط 
کلام شبلط  لباقم  رد  یـسک  ره  هک  دننک  یم  حلـص  روطنیا  رگیدکی  اب  دـناد  یمن  ار  دوخ  بلط  رادـقم  کی  چـیه  دراد و  بلط  مدـنگ 

حلص هلءاسم 15 -  دنهدب .  لضافت  لامتحا  هک  دنچره  درادن  لاکـشا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  راکهدب  يرگید  هب  هک  دوش  یم  يرادقم 
دشاب یقاب  شتدم  زونه  یکی  ینعی  فلتخم  هچ  تدم و  یب  هچ  دنشاب و  راد  تدم  نید  ود  ره  هچ  تسا  حیحـص  لاح  ره  رد  نید  هب  نید 

دنشاب و راکهدب  رفن  ود  هب  هکنیا  هچ  فلتخم  ای  دنشاب  سنج  مه  دنراد  بلط  رگیدکیزا  هچ  نآ  هکنیا  هچ  دشاب  هدیسرن  نآ  لجا  رگید  و 
یم هحلاصم  ورمع  اب  هاگ  نآ  تسا  راکهدـب  ورمع  هب  وج  راورخ  کی  دراد و  بلط  مدـنگ  راورخ  کی  دـیز  زا  هکنیا  لثم  رفن  کـی  هب  اـی 

هک یتروص  رد  رگم  تسا ،  حیحـص  روص  همه  رد  هحلاصم  نیا  هک  دراد  وا  زا  هک  یبلط  ياج  هب  دریگب  دیز  زا  ار  يو  بلط  هکنیا  هب  دنک 
دننک هحلاصم  بلط  نامه  فصن  اب  ار  یبلطرگا  هلب  دننک ،  هحلاصم  لضافت  اب  دنهاوخب  دنـشاب و  سنج  کی  زا  نآ  هب  یهدـب  نیا و  بلط 

دزادرپب ادقن  هک  مهرد  هاجنپ  هب  دنک  هحلاصم  ار  بلط  نامه  هاگ  نآ  دزادرپب  هام  هس  زا  دعب  هک  دراد  بلط  یسک  زا  مهرد  دص  هکنیا  لثم 
رتمک هب  ناسحا -  رد  زا  و  دنک -  يرب  رگید  مهرد  هاجنپ  تبسن  ار  راکهدب  همذ  راکبلط  هک  دشاب  نیا  روظنم  هک  یطرش  هب  درادن  لاکـشا 

هـضواعم صقان  اب  ار  دئاز  دنهاوخب  هکنیا  هن  تسا  نیمه  اه  هحلاصم  هنوگ  نیا  دوصقم  الومعم  هکنانچمه  دـشاب  هدرک  ءافتکا  دوخ  قح  زا 
 . يرگید زا  ررض  دوس و  دشاب و  یکی  زا  هیامرـس  هک  دننک  هحلاصم  روط  نیا  رگیدکی  اب  کیرـش  رفن  ود  تسا  زئاج  هلءاسم 16 -  دننک . 

دنراد نآ  ياوعد  هچ  نآ  زا  يرادقم  هب  تسا  زئاج  دنراد  یعادـت  عازن و  یتعفنم  ایو  ینیع  ای  نید و  هرابرد  هک  رفن  ود  يارب  هلءاسم 17 - 
زا ءاعدا  قح  هک  تسا  نیا  نآ  هدئاف  و  تسا ،  زئاج  زین  هیلع  یعدم  رکنم -  راکنا  اب  یتح  هحلاصم  نیا  دـننک  هحلاصم  رگید  يزیچ  هب  ای  و 

یعدم رگید  هحلاصم  نیا  زا  دعب  ینعی  دوش ،  یم  طقاس  دراد  رکنم  هدهع  هب  یعدم  هک  يدنگوس  قح  نینچمه  دوش و  یم  طقاس  یعدـم 
هک هچ  نآ  زا  ار  عقاو  دزاس و  یم  عطق  ار  عازن  دـنک و  یم  تموصخ  لصف  رهاظ  بسح  هب  هحلاصم  نیا  نکل  درادـن ،  يوعد  دـیدجت  قح 

یمکح قبط  دشاب و  نید  نآ  رکنم  صخـش  نآ  دراد و  ینالف  زا  یبلط  هک  دنک  اعدا  دـیز  الثم  رگا  نیاربانب  دزاس ،  یمن  نوگرگد  تسه 
نآ حلـص  نیا  هجیتن  تخادرپ  يو  هب  ار  دیز  ییاعدا  غلبم  فصن  صخـش  نآ  دندرک و  هحلاصم  نید  نآ  فصن  هب  رگیدـکی  اب  میتفگ  هک 

تسا لوغشم  غلبم  رگید  فصن  هب  تبـسن  صخـش  نآ  همذ  هدرک  یم  اعدا  تسرد  عقاو  رد  رگا  نکل  دوش  یم  طقاس  دیز  يوعد  هک  تسا 
هدرک هحلاصم  ار  دراد  بلط  عقاو  رد  هچنآ  همه  دیز  هک  دوش  ضرف  هک  نآ  رگم  دشابن ،  قحم  شیوعد  رد  دـیز  وا  داقتعا  هب  هک  دـنچره 
ضرف هک  نآ  رگم  تسا ،  مارح  وا  رب  هتفرگ  هک  مه  ار  یفـصن  نآ  دشاب  هدوب  لطاب  شیوعد  رد  عقاو  رد  دیز  رگا  و  نآ ،  فصن  هب  دـشاب 
ياعدا رـش  زا  ار  دوخ  هک  هدوبن  نیا  رطاخب  شتیاضرو  دشاب  هداد  یعدـم  هب  ار  غلبم  نآ  یعقاو  تیاضر  رطاخ و  بیط  اب  صخـش  نآ  دوش 

زا ار  يزیچ  و  نک -  هحلاصم  دوخ  يوعد  رـس  رب  نم  اب  دیوگب :  یعدم  هب  رکنم -  هیلع -  یعدم  رگا  هلءاسم 18 -  دناهرب .  دیز  نیغورد 
راکنا تروص  رد  هحلاصم  میتفگ  قباس  رد  نوچ  تسین  یعدم  تیناقح  هب  رارقا  يو  داهنشیپ  نیا  نک -  رظن  فرص  تیاعدا  زا  ریگب و  نم 

شداهنـشیپ نیا  نک )  کیلمت  نم  هب  ای  شورفب و  نم  هب  یتسه  نآ  راد  يوعد  هک  ار  هچ  نآ   : ) دیوگب یعدـم  هب  رگا  اما  تسا و  زئاج  زین 
هلءاسم تسین .  لاکـشا  زا  یلاخ  دشاب  لام  نآ  کلام  یعدم  هکنیا  هب  دـشاب  رارقا  هکنیا  اما  تسین و  نآ  کلام  يو  هک  تسا  نیا  هب  رارقا 

نیا تسا و  ناموت  یس  نآ  ياهب  هک  دراد  يا  هماج  يرگید  تسا و  ناموت  تسیب  نآ  ياهب  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هماج  یـصخش  رگا   - 19
رد ار  فاصنا  دنک  ریخم  تساوخ  هک  ار  کی  ره  باختنا  رد  ار  يرگید  ود  نآ  زا  یکی  رگا  لاح  دنـشاب  هدش  هبتـشم  رگیدکی  اب  هماج  ود 

هقیاضم راک  نیا  زا  رگا  و  تسا ،  لالح  يرگید  نآ  يارب  زین  يرگید  لالح و  شیارب  دـنک  باختنا  ار  کی  ره  وا  هدرک و  تیاعر  وا  قح 
دنـشورف و یم  ار  هماج  ود  ره  دـنا  هدـیرخ  شورف  يارب  ار  دوخ  هماج  ود  ره  الثم  تسا  هماج  تمیق  تیلاـم و  ود  ره  دوصقم  رگا  دـندرک 
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نییعت يارب  دـیاب  تسا  هماج  نیع  ود  نآ  فدـه  رگا  دـننک و  یم  میـسقت  مجنپ  هس  مجنپ و  ود  یـس -  تسیب و  تبـسن  هب  ار  ود  نآ  ياهب 
ياج ای  هتـشاذگ و  تناـما  هب  ینیما  دزن  سنج  کـی  زا  لاـم  يرادـقم  کـی  ره  رفن  ود  رگا  هلءاسم 20 -  دـنزادنیب .  هعرق  کی  ره  هماـج 

هک یتروص  رد  هدش  فلت  ود  نآ  زا  کیمادـک  زا  ددرگن  مولعم  دوش و  فلت  لام  ود  نآ  زا  يرادـقم  دنـشاب و  هتـشاذگ  تناما  هب  يرگید 
فلت هدش  فلت  هچ  نآ  هک  دوش  هتفگ  تسین  دیعب  هدوب  نآ  زا  مهرد  ود  نیا و  زا  مهرد  ود  الثم  هدوب  هزادنا  کی  هب  ود  ره  زا  لام  رادـقم 

هچ نآ  هک  تسا  نیا  ای  هدوب  توافتم  ود  نآ  رادقم  هک  یتروص  رد  و  دوش ،  فصن  ود  هب  ود  نآ  نیب  هدنامیقاب  دیآ و  باسح  هب  ود  ره  زا 
دوش هتفگ  تسین  دیعب  لواربانب  تسا ،  رتمک  ود  نآ  کت  کت  یتناما  زا  ای  تسا و  يرگید  یتناما  زا  رتمک  یکی و  تناما  ربارب  هدـش  فلت 
الثم دـننک ،  میـسقت  يواسم  مسق  ود  هب  ود  نآ  نیب  ار  هیقب  دـنهدب و  رتشیب  تناما  بحاص  هب  ار  تسا  فلات  زا  رتدایز  هچ  نآ  هدـنامیقاب  زا 

دنهدب و مهرد  کی  مهرد  ود  بحاص  هب  هدـش  فلت  یکی  مهرد  هس  نیا  زا  مهرد و  کی  يرگید  هتـشاد و  مهرد  ود  رفن  ود  نآ  زا  یکی 
تفه نیا  زا  هتـشاد و  مهرد  ود  يرگید  هتـشاد و  مهرد  جنپ  یکی  ای  دننک و  میـسقت  يواسم  روط  هب  ود  نآ  نیب  ار  هدنام  یقاب  مهرد  کی 

مود ضرف  رد  دننک .  فصن  ود  نآ  نیب  تسا  مهرد  ود  هک  ار  هیقب  دنهدب و  مهرد  جنپ  بحاصب  ار  مهرد  هس  هدـش  فلت  مهرد  ود  مهرد 
رتشیب کی  ره  لام  هک  رادقم  ره  هدنام  هچ  نآ  زا  دوش :  هتفگ  تسین  دـیعب  نیا  زا  رتمک  مه  هدوب و  نآ  زا  رتمک  مه  هدـش  فلت  رادـقم  هک 

يرگید لام  مهرد و  جنپ  یکی  لام  رگا  الثم  دننک ،  یم  میـسقت  ود  نآ  نیب  يواسم  روطب  ار  هیقب  دنهد و  یم  کی  ره  هب  ار  هدوب  فلات  زا 
یم مهرد  جـنپ  بحاـص  هب  تسا  فلاـت  زا  رتداـیز  هک  مهرد  ود  هدوب  مهرد  هس  هدـش  فلت  مهرد  هن  نیا  زا  هچ  نآ  هدوـب و  مهرد  راـهچ 

فـصن هب  ود  نآ  نیب  تسا  مهرد  هس  هک  ار  یقابلا  دـنهد و  یم  مهرد  راهچ  بحاـصب  تسا -  فلاـت  زا  رتداـیز  هک  مهرد  کـی  دـنهد و 
راـنید و ود  یکی  هک  یتروص  نآ  ریغ  رد  اـصوصخم  هلءاـسم و  روـص  همهرد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  نکل  دـننک ،  یم  میـسقت 
 ، تسین راوازـس  طایتحا  نیا  كرت  دننک و  هحلاصم  رگیدکی  اب  نیفرط  هدـش  فلت  رانید  هس  زا  یکی  هتـشاذگ و  تناما  رانید  کی  يرگید 
نم ود  نم و  کی  دـننام  زاتمم  یلثم و  سانجا  همه  رد  ود  نآ  مکح  هک  تسین  دـیعب  و  دوب ،  رانید  مهرد و  ریظن  يزیچ  هرابرد  اـهنیا  همه 

كرت زین  اجنیا  رد  و  مینادب ،  يراج  ار  مکح  نامه  دوب  مادک  زا  هک  دشن  مولعم  دـش و  فلت  نم  کی  نم  هس  نآ  زا  رگا  هک  دـشاب  يراج 
رادقم ود  ای  رفن و  ود  زا  نغور  ود  دننام  دنریذپ  یم  جازتما  طالتخا و  هک  دنشاب  یعون  ود  زا  یلثم  ود  نآ  رگا  هلب  تسین ،  راوازس  طایتحا 

الثم تسا ،  هدش  دراو  فرط  ود  ره  هب  لام  ود  تبسن  هب  فلت  دوش  فلت  عومجم  زا  يرادقم  اهنآ  ندش  طولخم  زا  دعب  رفن و  ود  زا  مدنگ 
ثلث کی  تبـسن  هب  هدنامیقاب  دش  فلت  نم  کی  دندش  طولخم  هک  نآ  زا  دعب  نم و  کی  يرگید  دوب و  هتـشاذگ  تناما  نم  ود  یکی  رگا 
هراچ دندوب  مه  ریظن  ناویح  ود  مه و  هب  هیبش  هماج  ود  الثم  دندوب  یمیق  هکلب  دندوبن  یلثم  لام  ود  نآ  رگا  و  دوش ،  یم  میسقت  ثلث  ود  و 

هک نشور  ثادحا  هلءاسم 21 -  دنیامن .  نیعم  ار  هدـش  فلت  هعرق  هار  زا  هک  نآ  ای  دـننک و  هحلاصم  رگیدـکی  اب  ای  هک  تسین  نیا  زج  يا 
دشاب و دنلب  هک  یتروص  رد  تسب -  نب  ریغ  یمومع و  هچوک  يالاب  رب  یقاطا  نتخاس  ینعی  دنیوگ -  یم  لیشانش  رـضاح  فرع  رد  ار  نآ 

هتخاس نشور  هک  دـنچره  لباقم  هناخ  بحاص  یتح  دـنک  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و  زئاج  دـشابن  مدرم  روبع  محازم 
یتقو نیا  هتبلا  دزاسب  وا  نشور  لباقم  رد  ینـشور  دـناوتن  رگید  وربور  هیاـسمه  هک  يروط  هب  دـشاب  هتفرگ  ار  هچوک  ياـنهپ  یماـمت  هدـش 
تسا لاکشا  ددرت و  نآ  زاوج  رد  دشاب  هیاسمه  هناخ  رب  فارشا  مزلتـسم  راکنیا  رگا  هلب  دراذگن ،  هیاسمه  راوید  يور  رب  يزیچ  هک  تسا 

یصخش رگا  هلءاسم 22 -  دوشن .  كرت  طایتحا  نیاربانب  مینادب  زئاج  دوخ  هناخ  ندرک  هقبط  دنچ  رد  ار  یفارـشا  نینچ  لثم  هک ،  دـنچره 
يارب درادن  نآ  يانب  دیدجت  رب  میمصت  هک  یتروص  رد  دوش  بارخ  دوخ  هب  دوخ  ای  دنک و  بارخ  دوب  هتخاس  هداج  يور  رب  هک  ار  ینشور 
یلبق نشور  بحاص  هیاسمه  زا  تسین  مزال  دنک و  لاغشا  ار  هیاسمه  یلبق  نشور  ياضف  هک  دزاسب  ینشور  تسین  یعنام  وا  لباقم  هیاسمه 

هب هک  یتروص  رد  زاوج  مدع  هکلب  تسه  لاکشا  شا  هیاسمه  ءانب  زاوج  رد  دشاب  هتشاد  انب  دیدجت  رب  میمـصت  وا  رگا  اما  و  دریگب ،  هزاجا 
شلباقم هیاسمه  ایآ  دنک  انب  ار  ینشور  هداج  يور  رب  یـصخش  رگا  هلءاسم 23 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  هدرک  شبارخ  انب  دـیدجت  روظنم 

زاوج مدـع  هکلب  شلوا  ضرف  اصوصخم  تسا  لاکـشا  لحم  دزاسب ؟  رگید  ینـشور  نآ  ریز  ای  وا و  نشور  ماب  رب  وا  نذا  نودـب  دراد  قح 
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بـسحب لوا  نشور  بحاص  هک  ار  یئاضف  نآ  هک  يروطب  دـشاب  لوا  نشور  زا  رتدـنلب  رایـسب  مود  نشور  رگا  هلب  تسین ،  توق  زا  یلاـخ 
يور رب  نشور  ثادحا  هک  روط  نامه  هلءاسم 24 -  درادن .  لاکشا  دنکن  لاغـشا  تسا  نآ  هب  دنمزاین  نآ  لاثما  باتفآ و  تهج  زا  تداع 

زاب تسا  زئاج  نینچمه  هن و  ای  دشاب  هتشاد  رگید  هزاورد  هناخ  هکنیا  هچ  لاح  تسا  زئاج  زین  دیدج  هزاورد  ندرک  زاب  تسا  زئاج  اه  هداج 
رگا ای  دـشابن و  نارگید  راوید  رب  نآ  هیکت  هک  یطرـش  هب  هتبلا  ناب  هیاس  نتخاـس  ریت  رد  نآ  فرطب  نادواـن  بصن  هنزور و  هرجنپ و  ندرک 

زا ررـض  نآ  لابق  رد  رگا  و  دشاب ،  هتـشادن  تملظ  تهج  زا  دـنچره  رذـگهر  لاح  هب  يررـض  زین  دـشاب و  هتفرگ  ناذا  شبحاص  زا  تسه 
دـشاب هتـشاد  رگید  يدئاوف  ای  دنک و  يریگولج  هار  ندـش  لگ  زا  امرـس و  امرگ و  زا  الثم  دـشاب  رذـگهر  عفن  هب  رگید  یتاهج  ای  تهج و 

هداج نایم  رد  ناراب  بآ  يارب  کهاچ  ثادـحا  زاوج  رد  و  دـننک ،  لمع  وا  هیرظن  قبط  هدومن  هعجارم  عرـش  مکاح  هب  تسا  بجاو  ارهاظ 
نآ فقس  ناینب و  هیاپ و  ماکحتسا  اب  یتح  هداج  ریز  رد  بادرس  ندنک  زین  دشاب و  هتشادن  رذگهر  يارب  يررض  چیه  هک  یتروصرد  یتح 
 - هلءاسم 25 تسا .  لاکشا  دشاب  هتـشادن  رذگهر  يارب  نآ  نتخیرورف  ای  فقـس و  ندش  خاروس  لیبق  زا  يرطخ  هنوگ  چیه  هک  يروط  هب 
ای دـنک و  زاب  هزاورد  ای  دراذـگب و  راک  نادواـن  اـی  دزاـسب و  ناـبیاس  نشور و  نکلاـب و  تسب  نب  هچوک  رد  هک  تسین  زئاـج  يدـحا  يارب 

نانکاس همه  هک  نآ  رگم  دشاب  هتشادن  ای  هتشاد و  نانآ  لاحب  يررـض  هکنیا  هچ  دهد  تروص  لیبق  نیا  زا  رگید  يراک  ای  دنکب و  بادرس 
هداج نآ  ءاکرش  همه  هزاجا  اب  رگم  تسین  زئاج  تسب  نب  ياه  هناخ  بحاص  زا  کی  چیه  يارب  راکنیا  نینچمه  و  دنهدب ،  هزاجا  تسب  نب 

حیحـص و دـهد  ماجنا  ار  هدربمان  روما  زا  یکی  هکنیا  رب  دـنک  هحلاصم  نانکاس  همه  اب  یلاـها  زا  یکی  اـی  تسب و  نب  نآ  لـها  ریغ  رگا  و  ، 
 . دـمآ دـهاوخ  هار  هب  طوبرم  لئاسم  يا  هراپ  تاوم  ءایحا  باتک  رد  هللا  ءاـش  نا  و  نآ ،  نودـب  اـی  دـشاب  ضوع  اـب  هکنیا  هچ  تسا  تسرد 

نتفرگ اب  رگم  دراذگب  نآ  يور  ار  دوخ  فقس  زیت  رـس  ای  دزاسب و  یئانب  دوخ  هیاسمه  راوید  رب  هک  تسین  زئاج  يدحا  يارب  هلءاسم 26 - 
و تسا ،  دک  ؤم  بحتسم  هک  دنچره  تسین ،  بجاو  هیاسمه  رب  شتباجا  دنک  یـشهاوخ  نینچ  دوخ  هیاسمه  زا  رگا  و  وا ،  تیاضر  نذا و 

یطرـش الثم  تشاد  یئافولا  مزال  ناونع  شنذا  تقفاوم و  نیا  رگا  تشاذگ  وا  راوید  يور  ار  دوخ  ریت  رـس  ای  انب و  وا  ياضر  نذا و  اب  رگا 
نذا زا  دناوت  یمن  هیاسمه  رگید  حلص  طرـش و  ریظن  رگید  یقیرط  زا  دوب و  هدش  ماجنا  نآ  يوررب  يا  هحلاصم  ای  يدقع و  نمـض  رد  دوب 

 ، ددرگرب دوخ  هزاجا  زا  ندز  فقس  ریت و  رس  نداهن  انب و  زا  لبق  دناوت  یم  دوب  یئادتبا  تصخر  هزاجا و  فرص  رگا  اما  و  ددرگرب ،  دوخ 
هزاجا هکنیا  هب  ای  لاح  دـننک  لصاح  ار  رگیدـکی  تیاضر  هدومن  هحلاصم  يو  اب  هک  دـنکن  كرت  ار  طایتحا  نیا  انب  نتخاـس  زا  دـعب  اـما  و 
نودـب عوجر  زاوج  رد  هک  دـنچره  دزادرپب  ار  يو  تراسخ  هدرک  بارخ  ار  نآ  ای  دراذـگب و  یقاـب  شراوید  يور  رب  ار  وا  ياـنب  دریگب و 

دنک فرصت  روط  نیا  راوید  نآ  رد  تسین  زئاج  دراد  کیرـش  يراوید  رد  هک  یـسک  هلءاسم 27 -  تسا .  رتکیدزن  نهذـب  تراسخ  نداد 
ای دشاب و  هداد  هزاجا  شکیرـش  هک  نآ  رگم  دبوکب  وا  رد  خیم  ای  دنک و  نآ  لخاد  یبوچ  ای  دـنزب و  فقـس  ای  دزاسب و  انب  نآ  يور  رب  هک 
نآ رب  نداهن  تسد  راوید و  نآب  ندرک  هیکت  دننام  رصتخم  تافرـصت  هکنانچمه  دشاب ،  هدرک  فشک  لاح  دهاش  هب  دنچره  ار  وا  تیاضر 

ناذا و زارحا  هب  جاـیتحا  زیچاـن  روـما  نیا  لـثم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هـکلب  دراد  ار  لاـح  نـیمه  نآ  لاـثما  نآ و  يور  رب  هماـج  نتخادـنا  و 
نیا رگید  تقو  نآ  دیامن  راهظا  ار  دوخ  یتیاضران  دنک و  عنم  هب  حیرـصت  کیرـش  رگا  هلب  تسا ،  يراج  نیا  رب  مه  هریـس  درادن  تیاضر 

شکیرـش دـنک  ریمعت  ار  نآ  دـهاوخب  کیرـش  ود  زا  یکی  دزیرب و  ورف  یکارتـشا  راوـید  رگا  هلءاسم 28 -  تسین .  زئاـج  تافرـصت  هنوگ 
لاکشا نودب  هن ؟  ای  دنک  ریمعت  یناجم  شدوخ  لام  زا  کیرش  نذا  نودب  دناوت  یم  ایآ  لاح  دیامن ،  تکرش  ریمعت  راک  رد  تسین  روبجم 
شدوخ یصاصتخا  حلاصم  اب  دهاوخب  دشاب و  یئاهنت  هب  وا  کلم  راوید  يانب  ریز  نیمز  هک  تسا  ینامز  نآ  تسا و  زئاج  تروص  کی  رد 

لباق رگا  دـشاب  كرتشم  نیمز  رگا  اما  و  تسین ،  زئاج  دـشاب  کیرـش  کـلم  نیمز  هک  یتروص  رد  لاکـشا  نودـب  هکناـنچمه  دـنک ،  اـنب 
دزاسب راوید  دوخ  هدش  ادج  مهس  رد  هدومن  تمسق  داهنشیپ  دراد  قح  اهنت  دربب ،  الاب  ار  راوید  کیرش  نذا  نودب  دناوت  یمن  تسا  تمسق 

زا یکی  نیب  ریخم  ار  کیرـش  ات  دوش  یم  عرـش  مکاح  مکح  هب  لوکوم  واراک  دنکن  تقفاوم  مه  شکیرـش  دشابن و  تمـسق  لباق  رگا  و  ، 
ای هدومن  ریمعت  یناجم  وا  هک  دهد  هزاجا  ای  دوش  کیرـش  ریمعت  جرخ  رد  ای  دهد و  هراجا  ای  دشورفب و  ار  دوخ  مهـس  ای  دـنکب :  راک  دـنچ 
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نیا همه  رد  ینعی  دراد ،  ار  مکح  نیمه  دـشاب  اهنیا  لاثما  روعان و  ای  تانق  ای  رهن  اـی  هاـچ  رد  تکرـش  هک  مه  یئاـج  رد  دربب .  ـالاب  ار  نآ 
بآ درک و  جرخ  شدوـخ  لاـم  زا  ءاکرـش  زا  یکی  رگا  درک و  هعجارم  مکاـحب  فـالتخا  لـح  يارب  دـیاب  دوـبن  نـکمم  میـسقت  رگا  روـما 
شبآ مهـس  ندرب  زا  درک  هقیاضم  جراخم  زا  شمهـس  نداد  زا  ار  دوخ  کیرـش  دـناوت  یمن  درک  رتشیب  ار  هاچ  ای  تاـنق  بآ  اـی  دروآرد و 

ناکلام الثم  هدوب  هچ  نآ  هجو  دـننادن  هدـش و  عقاو  شا  هیاـسمه  راوید  يور  رب  يا  هناـخ  ياهریترـس  رگا  هلءاسم 29 -  دـنک .  يریگولج 
بحاص هتفرگ و  تروص  قحب  لمع  نیا  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  هدشن  فالخ  فشک  هک  مادام  هن  ای  دنا  هدرک  یـضارت  رگیدـکی  اب  یلبق 

رگا یتح  هکلب  رادرب  نم  راوید  يور  زا  ار  تیاهریت  رـس  هک  دنک  هبلاطم  وا  زا  دناوت  یمن  هیاسمه  و  دـنکب ،  يراک  نینچ  هتـشاد  قح  اهریت 
دـنک و عنم  يو  راوید  يور  دـیدج  ياهریت  رـس  نداهن  زا  ار  وا  دـناوت  یمن  شا  هیاسمه  دـنزب  فقـس  ون  زا  دـهاوخب  دوش و  بارخ  فقس 
 ، دـشابن مولعم  شتلع  دوش و  هدـید  ریغ  کلم  رد  ینادوان  ای  یبآ  يارجم  ای  دوش  تفای  ریغ  کلم  رد  یئانب  هک  اج  ره  لاح  تسا  نینچمه 

ناونع هب  ای  تسا و  هدوب  ناودـع  هب  هک  دـنک  تباـث  یلیلد  هک  نآ  رگم  هدوب  قحب  هک  دوش  یم  مکح  رهاـظ  هب  روما  هنوگنیا  لاـثما  رد  هک 
ياضفب هدومن  زواجت  تخرد  بحاص  کلم  زا  یتخرد  ياه  هخاش  رگا  هلءاسم 30 -  تشگرب .  لباق  زئاج و  تسا  يدقع  هک  هدوب  هیراع 

ار دوخ  تخرد  ياه  هخاش  هک  دـهاوخب  وا  زا  دـناوت  یم  هیاسمه  دـشاب  هتـشادن  یقح  نینچ  تخرد  بحاص  دـشکب و  شا  هیاسمه  کلم 
دنک نینچ  دـناوت  یم  شدوخ  هیاسمه  درکن  لوبق  تخرد  بحاص  رگا  دـنک و  عطق  دوخ  کلم  دـح  ات  ای  دـنادرگرب و  دوخ  کـلم  فرطب 

 . تسین زئاج  نآ  عطق  اه  هخاش  ندنادرگرب  ناکما  اب  هتبلا 

هراجا باتک 

حیضوت

لباقم رد  ار  تعفنم  کیلمت  هدـئاف  دریگ و  یم  قلعت  اهنیا  لاثما  هماج و  ثاثا و  راقع و  هناخ و  ای  ناویح  لیبق  زا  هکولمم  نایعا  هب  ای  هراجا 
ماجنا وا  يارب  ار  یلمع  هکنیا  يارب  دـنک  ریغ  ریجا  ار  دوخ  دازآ  صخـش  هکنیا  لثم  دوش  یم  ناسنا  دوخ  هب  قلعتم  اـی  و  دـهد ،  یم  ضوع 
تـسین لمع  کیلمت  نآ  هدـئاف  هک  دوش  یم  مه  یهاگ  دـهد ،  یم  ار  ررقم  یترجا  لباقم  رد  ار  ریغ  هب  دوخ  لمع  کیلمت  اـبلاغ  هک  دـهد 

رجءاتسم رایتخا  رد  ار  دوخ  ناتـسپ  ریـش  هکنیا  يارب  دنک  ریجا  عاضرا  هن  عاضر  يارب  دنک  ریجا  ار  دوخ  ینز  هکنیا  لثم  تسا  تعفنم  هکلب 
 . وا كدوک  هب  نادریش  هن  دهد  رارق 

ات 11 هلاسم 1 

تسا هتـساوخ  نآ  هدنیوگ  هکنیا  رب  دنک  تلالد  شیفرع  روهظاب  هک  ظفل  هلیـسوب  باجیا  رب  لمتـشم  تسا  یترابع  هراجا  دقع  هلءاسم 1 - 
لوبق تسا و  نیعم  یـضوع  نتفرگ  لباقم  رد  وا  لمع  کیلمت  ای  لام و  تعفنم  کـیلمت  هطبار  نآ  هجیتن  هک  دـنک  رارقرب  ار  یـصاخ  هطبار 
فرط رد  دـقع  نیا  حیرـص  ترابع  نکل  دـناسرب ،  ار  ضوع  ربارب  رد  شکلمت  هب  هلماعم و  نآب  رجءاتـسم  تیاضر  هک  تسا  یظفل  مه  نآ 

تعفنم  : ) ریبعت اب  هتبلا  تدـم )  نالف  رد   ) غلبم نالفب  مداد  هیارک  وت  هب  ار  هناخ  نیا  ای  ار و  هناخ  نیا  وت  هب  مداد  هراجا   : ) تسا نیا  باجیا 
رد ترابع  نیا  نکل  دـشاب  هراجا  ناـمه  ریبعت  نیا  زا  شروظنم  رجوم  هک  یطرـش  هب  دوش  یم  عقاو  زین  مدرک )  کـیلمت  وت  هب  ار  هناـخ  نیا 
رهب دناسرب  ار  رظن  دروم  يانعم  هک  یظفل  ره  هکلب  تسین  ربتعم  ندوب  یبرع  هراجا  دقع  ءارجا  رد  و  تسین ،  حیحـص  هراجا  دـقع  ندـناسر 
نینچ ناشعیب  دـقع  رد  هکنانچمه  دوش  یم  ظفل  ماقم  مئاق  هراشا  اه  نآ  لاثما  لال و  دارفا  هراجا  رد  تسا و  یفاک  دـشاب  هک  یتغل  ینابز و 

یم ققحت  نیا  هب  هراجا  رد  ةاطاعم  و  دـبایب ،  نایرج  تسا  هکولمم  نایعا  هب  قلعتم  هک  هراجا  لوا  مسق  رد  یتاطاعم  هلماعم  ارهاـظ  و  تسا ، 
ار صاخ -  طبر  نآ  ینعی  هراجا -  يانعم  راکنیا  اب  هک  دصق  نیاب  دهد  رارق  رجءاتـسم  رایتخا  رد  ار  دوخ  راد  تعفنم  نیع  کلام  هک  دـبای 
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نایرجزین هزاجا  مود  مسق  رد  ةاطاعم  هک  تسین  دیعب  و  دریگب ،  لیوحت  ار  رجوم  لام  نیع  دـصق  نیمه  هب  مه  رجءاتـسم  و  دـشخبب ،  ققحت 
هلءاسم دنک .  وا  راک  ماجنا  هب  عورش  ریجا  ناونعب  هداد  رارق  راک  بحاص  رایتخا  رد  ار  دوخ  تسا -  رگراک  اضرف  هک  رجوم -  هکنیاب  دبایب 

هب طوبرم  رگید  یضعب  و  تسا ،  رجءاتسم  رجوم و  دقع  نیفرط  هب  طوبرم  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  طرـش  زیچ  دنچ  هراجا  تحـص  رد   - 2
رد تسا  ربتعم  هراجا  دقع  فرط  ود  اما  تسا .  ترجا  هب  طوبرم  یـضعب  و  لام ،  نآ  تعفنم  هب  طوبرم  نآ  زا  یـضعب  و  هراجا ،  دروم  لام 
اب سالفا  رطاخب  رجح  نتـشادن  رایتخا و  دصق و  لقع و  غولب و  نتـشاد  زا  دوب  رربتعم  عیب  دـقع  فرط  ود  رد  هک  یطئارـش  نآ  همه  ود  نآ 
زا یکی  هدنهد  هراجا  رگا  نیاربانب  دوش ،  نیعم  هک  نیا  یکی  تسا :  ربتعم  نآ  رد  زیچ  دنچ  هراجا  دروم  نیع  اما  ود و  نآ  رئاظن  تهافس و 

سپ تسا  نآ  ندوب  مولعم  رگید  یکی  تسین ،  حیحـص  هراجا  دنکن  صخـشم  ار  نآ  دـهد و  هراجا  ار  دوخ  ناویح  ود  زا  یکی  ای  هناخ  ود 
تبغر رد  فاصوا  نآ  دوجو  هک  نآ  زا  یفاصوا  رکذ  اب  ایو  ددرگ  مولعم  هدـهاشم  اـب  دـیاب  اـی  تسا  یجراـخ  نیع  هراـجا  دروم  لاـم  رگا 

هک تسا  یلک  یلام  ای  تسا و  بئاغ  هراجا  ماجنا  لـحم  زا  هک  یلاـم  نآ  تسا  نینچمه  و  تسا ،  رث  ؤم  یلاـم  ناـنچ  ندرک  هراـجاب  مدرم 
نکمم رجوم  يارب  رجءاتـسم  هب  نآ  نداد  لیوحت  میلـست و  هکنیا  رگید  یکی  دوش .  مولعم  صخـشم و  شینانچ  نآ  فاصوا  رکذ  اـب  دـیاب 

نیع ءاقب  نآ  زا  هدافتـسا  هک  دشاب  یلام  هکنیا  رگید  یکی  تسین .  حیحـص  نآ  لاثما  يرارف و  ناویح  نداد  هراجا  طرـش  نیاربانب  و  دشاب ، 
دهد هراجا  تعارز  يارب  ار  ینیمز  هکنیا  لثم  تسا  لطاب  تسین  نکمم  نآ  زا  هدافتـسا  هک  يزیچ  نداد  هراجا  نیاربانب  دـشاب ،  نکمم  نآ 

نینچمه لاوما و  هنوگ  نیا  لاثما  تسا و  نآ  یفاک  هن  درادـن و  نآ  تعارز  لاحب  يدوس  مه  ناراـب  بآ  دوش و  یمن  راوس  نآ  رب  بآ  هک 
دروم لام  طیارش  زا  رگید  یکی  ندنازوس .  يارب  مزیه  عمـش و  نان و  ریظن  تسا  لام  نآ  ندرب  نیب  زا  شا  هدافتـسا  هک  يزیچ  نداد  هراجا 
هراجا ای  نذا  نودـب  ریغ  لام  نداد  هراجا  سپ  دـشاب  وا  هراـجا  رد  تسین  وا  کـلم  رگا  اـی  دـشاب و  هدـنهد  هراـجا  کـلم  تسا  نیا  هراـجا 

ار دجـسم  شدوـخ  هکنیا  يارب  ضئاـح  نز  ندرک  ریجا  سپ  تـسا ،  لاـم  نآ  ندوـب  عاـفتنالا  زئاـج  رگید  یکی  تـسین .  زئاـج  شبحاـص 
نآ يارب  ناکد  نداد  هراجا  نیارب  انب  دشاب ،  حابم  هک  تسا  نیا  یکی  تسا :  ربتعم  تعفنم  رد  هک  هچ  نآ  اما  تسین و  زئاج  دـنک  بوراج 
زینک نداد  هراجا  بارش و  لمح  يارب  یتشک  ای  ناویح و  نداد  هراجا  زین  تسین و  زئاج  دنشورفب  بارش  نآ  رد  ای  دننک و  شبارش  رابنا  هک 

دـشاب یتعفنم  ینعی  تسا  تعفنم  نآ  ندوب  لام  رگید  یکی  تسین .  عورـشم  هک  یعفانم  هنوگنیا  لاثما  زاوآ و  ندـناوخ  يارب  ناوخ  هزاوآ 
تعفنم دنچ  ياراد  هک  دراد  ضرف  یلام  دروم  رد  طرـش  نیا  تسا و  تعفنم  نآ  عون  نییعت  رگید  یکی  دنهدب ،  لام  نآ  ءازا  رد  القع  هک 

گنـس ندنادرگ  ای  يربراب و  ای  دهد و  یم  هراجا  ندـش  راوس  يارب  دـنک  مولعم  دـیاب  دـهد  یم  هراجا  ار  یبسا  اضرف  رگا  نیاربانب  دـشاب ، 
لام نآ  رد  هک  یعفانم  همه  رجءاتـسم  هجیتن  رد  و  تسا ،  زئاج  تاعافتنا  عاونا  همه  يارب  دـهد  هراـجا  ارنآ  رگا  هلب  اـهنیا ،  ریغ  اـی  ایـسآ و 

هام کی  يارب  ار  هناخ  هکنیا  لثم  دـننک  نیعم  ار  نآ  نامز  هکنیاب  ای  تسا  تعفنم  نآ  ندرک  مولعم  رگید  یکی  دوش .  یم  کـلام  ار  دـشاب 
نیعم ار  دوخ  لمع  ای  دهد و  ماجنا  ریمعت  ای  یئانب و  یطایخ و  زور  کی  رجءاتـسم  يارب  هک  دهد  هراجا  ار  دوخای  دـهدب و  هراجا  تنوکس 

رجءاتسم ضرغ  رد  هک  یتروص  رد  ار  لمع  نامز  دزودب و  یمور  ای  یـسراف و  شرب  اب  ار  نیعم  نهاریپ  کی  هکنیا  هب  دوش  ریجا  الثم  دنک 
تـسا ربتعم  ترجا  رد  هچ  نآ  اما  و  دننک .  نیعم  دـیاب  زین  ار  نامز  نآ  ياهتنم  دـشاب  هتـشاد  تلاخد  رگا  یلو  دـنکن  نیعم  درادـن  تلاخد 

چیه ترجا  رگا  تسا و  دودعم  نوزوم و  لیکم و  رد  ددـع  نزو و  لبک و  هب  نآ  رادـقم  نییعت  نآ و  ندوب  مولعم  نآ  تسا و  طرـش  کی 
نیعم و یلمع  مه  همذ و  رد  یلک  مهو  دشاب  یجراخ  ینیع  دناوت  یم  مه  ترجا  تسا و  فیـصوت  ای  دهاش  هب  نآ  نییعت  دوبن  اهنیا  زا  کی 
ار یناویح  رگا  هلءاسم 3 -  دـنوش .  عقاو  عیب  هلماعمرد  ياهب  دـناوت  یم  اهنیا  همه  هکنانچمه  لاقتنا  لباق  قوقح  زا  یقح  اـی  یتعفنم و  مه 

فلتخم سانجا  نآ  فالتخاب  ضارغا  نوچ  دـنک  نیعم  ار  دـنک  ناویح  راب  تسا  رارق  هک  یـسنج  نآ  تسا  مزال  دـنک  هراجا  يربراب  يارب 
ار نآ  رگا  و  دـنک ،  ناویح  راب  دـهاوخ  یم  ار  سنج  نآ  زا  رادـقم  هچ  هک  نیمـضت  هدـهاشم و  هب  دـنچره  دـنک  مولعم  نینچمه  و  تسا ، 

هکلب دنک ،  نیعم  ار  لیبق  نیا  زا  رگید  ياهزیچ  زور و  ای  تسا  بش  هکنیازا  ار  تکرح  نامز  زین  هار و  دیاب  ترفاسم  يارب  دـنک  یم  هراجا 
هلءاسم دشابن .  يررغ  هراجا  ات  دنک  فیـصوت  ار  وا  دوش  فرطرب  تلاهج  هک  يروما  هب  ای  دهدب و  ناویح  بحاص  ناشن  زین  ار  بکار  دیاب 
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 ، نآ ریغ  ای  لاس و  کی  ای  هام و  کی  ای  تسا  زور  کی  هک  دوش  نیعم  نآ  نامز  دیاب  دـشاب  نامز  بسحب  تعفنم  تیمولعم  هک  اجره   - 4
رجءاتـسم هب  هناخ  بحاص  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  حیحـص  نایجاح )  نتـشگرب  الثم  لثم   ) مولعمان لکـش  نامز  رب  يریگ  هزادـنا  نیاربانب 

تسا لطاب  وا  هراجا  دقع  دشاب  هراجا  دقع  شروظنم  رگا  هدب  رانید  کی  یهام  نک  تنوکـس  نم  هناخ  رد  یتساوخ  رادقم  ره  الثم  دیوگب 
تـسا نیا  هراجا  اب  نآ  قرف  و  تسا ،  حیحـص  ارهاظ  دـشاب  ضوع  تخادرپ  لباقم  رد  تنوکـس  رد  يو  هب  نداد  نذا  شروظنم  رگا  یلو  . 
کلام دـنک و  هدافتـسا  هناخ  نآ  رد  تنوکـس  زا  رگا  هلب  تسین ،  کلام  ناذا  هحاـبا و  رد  تسا و  تعفنم  کـلام  رجءاتـسم  هراـجا  رد  هک 
تخود اب  ارم  هماج  نیا  رگا  دـیوگب  ریجا  هب  رجءاتـسم  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  راکبلط  وا  زا  کلام و  دوب  هدرک  نیعم  ار  یـضوع  هناـخ 
هلءاسم تسا .  حیحـص  هلاعج  ناونعب  یلو  تسا  لطاب  شا  هراجا  مهد  یم  دزم  مهرد  ود  يزودب  یمور  رگا  و  مهردکی ،  يزودب  یـسراف 

هفرع زور  رد  ار  وا  الثم  دنک  لمح  نیعم  یناکم  ات  نیعم  یتقو  رد  ار  وا  راب  ای  ار و  وا  هکنیا  يارب  دنک  هراجا  یـسک  زا  ار  یناویح  رگا   - 6
تـسا لطاب  هراجا  هتـشادن  ناکما  رگید  یتهج  زا  شندناسر  ای  هدوب و  تقو  یگنت  رطاخب  ندناسرن  نیا  رگا  دیناسرن  یلو  دناسرب  البرک  هب 

یهاتوک رجءاتسم  ندناسر  رد  هکنیا  هچ  لاح  تسین  هراجا  قحتسم  ناویح  بحاص  هدناسرن  لاح  نیا  اب  هتشاد و  تعـسو  تقو  رگا  اما  و  ، 
دنک طرـش  نکلو  دناسرب  یناکمب  ار  وا  هکنیاب  دنک  هراجا  ار  یـصخش  ناویح  رگا  و  دـشاب ،  هدرک  مگ  ار  هار  هکنیا  لثم  هن  ای  دـشاب  هدرک 

يزیچ دریذپب ،  دیاب  ار  هدش  نییعت  ترجا  تسا و  حیحـص  هراجا  دنک  فلخت  ریجا  ای  دوشن و  نکمم  یلو  دناسرب  ار  وا  ینیعم  تقو  رد  هک 
قحتـسم ناویح  بحاص  دریگ و  یم  سپ  ار  هدش  نیعم  هراجا  درک  خسف  رگا  دراد و  خـسف  قح  رجءاتـسم  طرـش  فلخت  رطاخب  تسه  هک 

زا ترایز  دسرن و  ترایز  هب  یلو  ترایز  هب  نتفر  يارب  دـنک  هراجا  ار  یناویح  هفرع  یترایز  مایا  رد  رگا  هلءاسم 7 -  تسا .  لثملا  ترجا 
هک تسا  نیا  ضرف  نوچ  درادن  مه  يرایخ  رجءاتسم  تسا و  ترجا  همه  قحتسم  ناویح  بحاص  و  تسا ،  حیحـص  هراجا  دوش  توف  يو 
 - هلءاسم 8 دوبن .  طرش  نیا  هب  تبسن  یفارـصنا  مه  نیب  رد  دوب و  هدرکن  طرـش  ار  هفرع  زوررد  ترایزب  شندناسر  هراجا  دقع  نمـض  رد 

هجحلا يذ  هام  يارب  دهد  هراجا  ار  دوخ  هناخ  ناضمر  هام  رد  الثم  رگا  سپ  تسین ،  طرـش  دـقع  نتـسب  نامز  اب  هراجا  تدـم  زاغآ  لاصتا 
دقع ترابع  دوشن  هدرب  هجحلا  يذ  هام  مان  رگا  اما  و  دـشابن ،  ای  دـشاب  يرگید  هراجاب  شا  هناـخ  هلـصاف  نیا  رد  هکنیا  هچ  تسا ،  حـیحص 
قلطم يروط  دقع  ترابع  نکل  دـهدب  هراجا  هامکی  يارب  رگا  اما  و  تسا ،  دـقع  نتـسب  هب  لصتم  نامز  ینعی  ناضمر  هام  نامهب  فرـصنم 

ود زا  هراجا  دـقع  هلءاسم 9 -  تسا .  دـقع  نالطب  يوقا  لصتم  ریغ  هام  مه  دوش و  هدـیمهف  نآ  زا  دـقع  نامز  هب  لصتم  هاـم  مه  هک  دـشاب 
ای و  شهاوخ )  تساوخرد و  ینعی   ) هلاقا هار  زا  رگم  دنرادن  ارنآ  ندز  مهب  قح  کی  چیه  تسا و  مزال  رجءاتسم  رجوم و  ینعی  دقع  فرط 

راـیخ ناویح و  راـیخ  سلجم و  راـیخ  زجب  دراد  ناـیرج  زین  هراـجا  رد  تسه  عیبرد  هک  یتاراـیخ  همه  ارهاـظ  و  تاراـیخ ،  زا  یکی  دوجو 
يوقا ربانب  تسا و  يراج  نآ  ریغ  تی و  ؤر  رایخ  نبغ و  رایخ  بیع و  رایخ  طرـش و  فلخت  راـیخ  طرـش و  راـیخ  هراـجارد  سپ  ریخءاـت ، 
نکل درادن ) ،  ار  نآ  ندز  مهب  قح  هدربمان  بابسا  زا  یکی  نودب  فرط  ود  زا  کی  چیه  و   ) تسا مزال  یتاطاعم  عیب  دننام  یتاطاعم  هراجا 

ار یلام  نیع  رجوم  نتخورف  اب  هراجا  هلءاسم 10 -  تسا .  راوازس  زین  یتاطاعم  هراجا  رد  هتشاد  یتاطاعم  عیبرد  هک  یطایتحا  نامه  تیاعر 
یم هعفنملا  بولـسم  تسا  یقاب  هراجا  هک  یتدـم  ات  هتبلا  دوش  یم  يرتشم  هب  لـقتنم  لاـم  نآ  هجیتن  رد  دوش ،  یمن  لـطاب  هداد  هراـجا  هک 
مه یتروص  رد  هکلب  دراد ،  خسف  رایخ  هداد  هراجا  يرگیدـب  البق  ار  عیبم  هدنـشورف  هک  هتـشادن  انعم  نیا  زا  عالطا  يرتشم  رگا  هلب  دـشاب . 
رد رجءاتـسم  رگا  و  دراد ،  خسف  قح  تسا  ینالوط  هک  هدش  شمولعم  ادعب  تسا  هاتوک  هراجا  تدم  هدرک  یم  لایخ  نکل  هتـسناد  یم  هک 

کلام هب  هن  تسا  رجوم  ینعی  یلبق  کلام  هب  قلعتم  تدم  هیقب  رد  لام  نآ  تعفنم  دش  خسف  یتلعب  ای  درک و  خسف  ار  نآ  هراجا  تدـم  نیب 
زین رجءاتـسم  دوخب  شنتخورف  اب  دوش و  یمن  لطاب  رجءاتـسم  ریغ  هب  لام  نتخورف  رطاخب  هراجا  هک  روط  ناـمه  و  تسا ،  يرتشم  هک  یلعف 

تسا و یقاب  نانچمه  شا  هراجا  دـیامن  يرادـیرخ  ار  نآ  تدـم  نیب  رد  دـنک و  هراجا  ار  يا  هناخ  یـسک  رگا  نیارباـنب  دوش ،  یمن  لـطاب 
هراجا نیب  نیا  رد  رگا  هجیتن  رد  هناخ  نیع  ندوب  کلام  تیعبت  هب  هن  تسا  هراجا  ببس  هب  هراجا  تدم  هیقب  رد  تعفنم  هب  تبـسن  شتیکلام 

خسف بابـسا  زا  یکی  رطاخب  عیب  هلماعم  نایم  نیا  رد  رگا  هکنانچمه  ددرگ  یم  رب  هدنـشورفب  هدنام  یقاب  تدم  رد  هناخ  تعفنم  دوش  خسف 
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هک تسا  نیا  رهاـظ  هلءاسم 11 -  تسا .  رجءاتـسم  کلم  هراجا  تدـم  هیقب  رد  نآ  تعفنم  یلو  ددرگ  یم  رب  هدنـشورفب  هناخ  کلم  دوش 
هب دودـحم  تعفنم  هب  تبـسن  رجوم  تیکلم  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  لطاب  رجءاتـسم  گرم  رطاخ  هب  ای  رجوم و  گرم  رطاخب  ناـیعا  هراـجا 
هک دیز  يارب  دنک  تیـصو  یـصخش  هکنیا  لثم  دوش ،  یم  لطاب  هداد  ریغب  هک  يا  هراجا  دریمب  رگا  ضرف  نیا  رد  هک  دـشاب  شتایح  نامز 

دهد هراجا  يرگیدـب  ار  هدربمان  هناخ  دـیز  دورب و  ایند  زا  سپـس  دـنهد و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  شا  هناخ  نالف  تسا  تایح  لاح  رد  ماداـم 
رگا هلب  دوش ،  یم  لطاب  هدـنامیقاب  لاس  کی  هب  تبـسن  هراـجا  هک  دورب  اـیند  زا  شدوخ  لاـسکی  نتـشذگ  زا  سپ  لاـس و  ود  تدـم  يارب 
دننک ءاضما  ار  هدـنامیقاب  هراجا  اهنآ  ددرگرب و  رگید  یـسک  هب  ای  تیـصو و  بحاص  هثرو  هب  هدـنام  یقاب  لاس  کی  نیا  رد  هناـخ  تعفنم 

هلب دنک ،  ءاضما  ار  قباس  نطب  هراجا  يدعب  نطب  هک  نآ  رگم  تسا  يدعب  نطب  هفوقوم  تعفنم  کلام  دعب  هب  نآ  زا  نوچ  دوش ،  یم  لطاب 
تحلصم رطاخب  هفوقوم  یلوتم  هک  تسا  نیا  نآ  درادن و  مه  قحال  نطب  ءاضما  هب  جایتحا  دوش و  یمن  لطاب  هراجا  رگید  تروص  کی  رد 

هب تبـسن  هراجا  نیا  دشاب  دوجوم  نطب  رمع  زا  رتشیب  هک  دـهد  هراجا  ینالوط  یتدـم  يارب  ار  هفوقوم  نیع  هدـنیآ  نوطب  تحلـصم  فقو و 
 . دوش یمن  لطاب  هراجا  دـقع  نتـسب  تقو  رد  دوجوم  نطب  اب  تسا  رجوم  نامه  هک  یلوتم  ندربمان  تسا و  ربتعم  ذـفان و  زین  هقحـال  نوطب 

دوش یم  لطاب  هراجا  ریجا  ندرم  اب  اهراک  زا  يراک  ماجنا  رطاخب  صاخشا  هراجا  هرابرد  اما  دوب و  كالما  نایعا و  هراجا  هرابرد  اهنیا  همه 
دنام یم  یقاب  وا  ندرگب  ینید  دوش و  یمن  لطاب  هراجا  شندرم  زا  دعب  دریگب  همذـب  ار  نآ  ماجنا  ینعی  دـنک  لبقت  ار  یلمع  ریجا  رگا  هلب  ، 

 . دننک ءادا  ار  نآ  يو  لاوما  زا  ات 

ات 24  12 هلاسم

رـسب زا  لبق  دـهد و  هراجا  یتدـم  يارب  وا  هطبغ  تحلـصم و  تیاعر  اب  ار  وا  کلم  اـی  كدوک و  نآ  دوخ  كدوک  یلو  رگا  هلءاسم 12 - 
وا دشر  زا  لبق  هک  نآ  رگم  دنک  خـسف  هدـنام  یقاب  تدـم  هب  تبـسنار  هراجا  دـناوت  یم  دـسرب  دـشر  دـحب  كدوک  هراجا  تدـم  ندیـسر 

رگا هک  يروط  هب  دهد  هراجا  وا  دشر  دح  زا  رتشیب  یتدم  يارب  ار  وا  کلم  هک  دشاب  هدرک  راداو  ار  وا  تسرپرـس  یتیاعرلا  مزال  تحلـصم 
هراجا دشر  دح  هب  شندیـسر  زا  دعب  دناوت  یمن  تروص  نیا  رد  دش  یمن  يو  دیاع  تحلـصم  نآ  داد  یم  هراجا  نآ  زا  رتمک  یتدـم  يارب 

رد هراجا  عوقو  خیرات  زا  لبق  هک  دنیبب  نآ  رد  یبیع  درک  هراجا  ار  یلام  هک  نآ  زا  دـعب  رجءاتـسم  رگا  هلءاسم 13 -  دنک .  خسف  ار  شیلو 
هدوب گنل  هک  هدرک  هراجا  ار  یناویح  الثم  دشاب  وا  تعفنم  صقن  ثعاب  بیع  نآ  دوجو  هک  یتروص  رد  هتـسناد  یمن  وا  دوب و  دوجوم  نآ 

تروص ود  نیارد  هک  دشاب  هدیرب  مد  ای  هدـیرب و  شوگ  ناویح  هکنیا  لثم  دـشاب  ترجا  رد  صقن  بجوم  بیع  هکنیا  ای  هتـسناد  یمن  وا  و 
یلام رب  رگا  اما  دشاب و  هدش  عقاو  نیعم  یناویح  الثم  صخـشم و  یلام  رب  هک  تسا  يا  هراجا  رد  نیا  هتبلا  دنک ،  خـسف  ار  هراجا  دـناوت  یم 
سپ ار  درف  نآ  دناوت  یم  هلب  دنک ،  خسف  ار  هراجا  دـقع  دـناوت  یمن  دـشاب  بویعم  هتفرگ  لیوحت  هک  یلک  نآ  زا  يدرف  هدـش و  عقاو  یلک 
خـسف ار  هراجا  دناوت  یم  رجءاتـسم  تروص  نآ  رد  هک  دشابن  نآ  ضیوعت  ناکما  رجوم  يارب  هکنآ  رگم  دریگب  رجوم  زا  ملاس  يدرف  هداد 

نآ رد  رجوم  دشاب و  نیعم  صخـشم و  یلام  ترجا  هک  یتروص  رد  دشاب  بویعم  ترجا  رگا  اما  دوب ،  هراجا  دروم  لام  هرابرد  نیا  دنک ، 
دنک هبلاطم  رجءاتسم  زا  ار  بویعم  حیحـص و  تمیق  توافت  دنکن و  خسف  دناوت  یم  ایآ  لاح  دنزب ،  مهب  ار  هراجا  دناوت  یم  دنک  ادیپ  یبیع 

هراجا دقع  درادن  قح  دنکب و  ار  نآ  لدب  هبلاطم  دناوت  یم  اهنت  رجوم  دشاب  هدوب  یلک  یلام  ترجا  رگا  اما  و  تسا ،  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای 
دراد نبغ  رایخ  دوش  مولعم  رجءاتسم  ای  رجوم  فرط  ود  زا  یکی  نبغ  رگا  هلءاسم 14 -  دشاب .  رذعتم  نآ  لدب  هک  نآ  رگم  دیامن  خسف  ار 

نیع و نآ  تعفنم  کلام  رجءاتـسم  نایعا ،  هراجا  رد  هلءاسم 15 -  دنشاب .  هدرک  طرـش  ار  نبغ  رایخ  طوقـس  دقع  نیح  رد  هک  نآ  رگم  ، 
اما دنوش  یم  ترجا  کلام  ریجا  رجوم و  دـقع  ندـش  هتـسب  درجم  هب  نینچمه  و  دوش ،  یم  صخـشم  نآ  لمع  کلام  صاخـشا  هراجا  رد 
نیا و  دنـشاب ،  هدرک  رجءاتـسم  میلـست  میا  هداد  ماجنا  ار  هچ  نآ  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دنرادن  ار  دوخ  کلم  هبلاطم  قح  ود  نآ  زا  کی  چیه 

هلءاسم 16 دننک .  يراددوخ  میلست  زا  دنناوت  یم  تسین  میلست  هب  رضاح  لباقم  فرط  دندید  رگا  اما  تسا  بجاو  ود  نآ  رب  دنچره  میلست 
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میلـست صخـش  هراجا  رد  اما  و  دنک ،  وا  میلـست  ار  نیع  هک  تسا  نیا  هب  رجءاتـسم  هب  نآ  تعفنم  میلـست  دریگ  قلعت  نیع  هب  هراجا  یتقو  - 
هزور و زامن و  لثم  لمع  دوخب  دـشاب  هتفرگ  قلعت  هک  تسا  يا  هراجا  رد  نیا  هتبلا  دـناسرب  مامتاب  ار  لمع  نآ  ریجا  هک  تسا  نیا  هب  لـمع 
زا لبق  دراوم  هنوگنیا  هک  دـشاب ،  هتـشادن  ریجا  تسد  رد  رجءاتـسم  لاح  هب  یطبر  هک  اهنیا  لاثما  رجءاتـسم و  هناخ  رد  هاچ  ندـنک  جـح و 
نآ رگم  درادن ،  ترجا  تخادرپ  رد  ندرک  ادرف  زورما و  قح  رجءاتـسم  مه  لمع  زا  دعب  تسین و  ترجا  هبلاطم  قحتـسم  ریجا  لمع  مامتا 

حیرص روط  هب  هچ  لاح  دزادرپب ،  لمع  زا  لبق  ار  نآ  زا  یضعب  ای  ترجا و  همه  رجءاتسم  هک  دشاب  هدرک  طرـش  هراجا  دقع  نمـض  رد  هک 
تروص نیارد  هک  دنادب  نآ  ندادب  مزلتـسم  ار  دوخ  يرجءاتـسم  ره  هک  يروط  هب  دشاب  نیا  رب  مولعم  الثم  ینمـض  هچ  دشاب و  هدش  طرش 
دـشاب هداد  ریجاب  هماج ي  رجءاتـسم  الثم  دشاب ،  هتـشاد  طابترا  ریجا  تسد  رد  رجءاتـسم  لام  هب  قلعتم  رگا  اما  و  دوش ،  یم  لمع  نآ  قبط 

نآ میلـست  هزور  زامن و  دننام  ایآ  اه  هراجا  هنوگ  نیا  لاثما  دنک و  يرگ  هتخیر  رتشگنا  تروص  هب  ار  نآ  هک  هداد  يا  هرقن  ای  دزودب و  هک 
و تسا ،  يوقا  ود  نآ  لوا  هک  تسا ،  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  تسا ؟  لمع  دروم  هرقن  هماـج و  نتفرگ  لـیوحت  هب  اـی  تسا و  لـمع  ماـمتاب 

هدهع هب  يزیچ  دشابن  نآ  نماض  ریجا  هک  دوش  فلت  يروط  دوش و  فلت  طایخ  تسد  رد  الثم  هماج  لمع  ندش  مامتا  زا  دعب  رگا  نیاربانب 
هدش هتخود  هچراپ  تمیق  دیاب  تروص  نآ  رد  دشاب  نماض  ریجا  هک  دوش  فلت  يروط  هب  رگا  هلب  تسه ،  شترجا  قحتـسم  دیآ و  یمن  وا 
عبت هب  هدـش  هتخود  فـصو  هجو  ود  ره  رباـنب  اریز  تسا ،  روـط  نیمه  بلطم  هجو  ود  ره  رب  اـنب  ار ،  تخود  زا  لـبق  تمیق  هـن  دزادرپـب  ار 
دنا هدرک  هک  یطرـش  بجوم  هب  ای  دشاب و  هتخادرپ  ار  ترجا  رجءاتـسم  رگا  هلءاسم 17 -  تسا .  هچراپ  بحاص  کلم  رد  هچراـپ  تیکلم 

لیوحت هکنیا  هب  دوش  یم  رابجا  مکاح  فرط  زا  دهد  لیوحت  ار  هراجا  دروم  لام  نیع  تسین  رضاح  رجوم  یلو  دزادنیب  ریخءات  هتـشاد  قح 
ار هراجا  دناوت  یم  مهو  دریگب ،  سپ  هتخادرپ  رگا  ار  ترجا  هدومن  خسف  ار  هراجا  دراد  قح  رجءاتـسم  دوبن  نکمم  شرابجا  رگا  و  دـهد ، 

لیوحت ورجوم  میلـست  زا  دعب  رجءاتـسمرگا  تسا  نینچمه  دـنک و  هبلاطم  رجوم  زا  ار  هدـش  توف  وا  زا  هک  یتعفنم  ضوع  دراذـگب و  یقاب 
هراجا دنک  خسف  یتدم  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  نکل  هراجا ،  تدم  زا  يرادقم  نتـشذگ  زا  دعب  هچ  هلـصافالب و  هچ  دنک  خسف  يو  زا  نتفرگ 

زا ار  یناویح  رجءاتسم  رگا  هلءاسم 18 -  ددرگ .  یم  رب  تدم  دادعت  نآ  هب  تبسن  هراجالا  لام  دوش و  یم  خسف  هدنامیقاب  تدم  هب  تبـسن 
نآ ظفح  رد  رجءاتـسم  هک  یتروص  رد  دـنک  رارف  ناویح  هراجا  تدـم  ءانثا  رد  نآ  زا  دـعب  ای  نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  دـنک و  هراـجا  یـسک 
نآ تعفنم  زا  یلو  دریگب  لیوحت  رجوم  زا  ار  هراـجا  دروم  نیع  رجءاتـسم  رگا  هلءاسم 19 -  دوش .  یم  لطاب  هراجا  دـشاب  هدرکن  یهاتوک 
نآ رد  یلو  دریگب  مه  لیوحت  ار  نآ  دنک و  هراجا  لاسکی  تدمب  تنوکس  يارب  ار  يا  هناخ  الثم  دوش  مامت  هراجا  تدم  ات  دنکن  هدافتـسا 

مکح رد  و  ددرگ ،  یم  رقتسم  شا  هدهعب  هراجالا  لام  هدوب  شدوخ  رایتخا  هب  شندرکن  تنوکس  نیا  رگا  دیآرـس  تدم  ات  دنکن  تنوکس 
دنکن هدافتـسا  نآ  زا  دزروب و  عانتما  نتفرگ  لیوحت  زا  وا  یلو  دـهدب  رجءاتـسم  لـیوحت  ار  هناـخ  رجوم  هک  یئاـج  نآ  تسا  هلئـسم  نیمه 

یلو دـهدب  رارق  رجءاتـسم  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  ریجا  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  دـیآ  یم  مـکح  نـیا  زین  لاـمعا  رب  هراـجا  رد  دیآرـس و  تدـمات 
دهدن وا  هبار  سابل  رجءاتسم  یلو  دزودب  شیارب  نیعم  یتقو  رد  ار  ینیعم  سابل  ات  هدرک  ریجا  ار  طایخ  الثم  دهاوخن  يراک  وا  زا  رجءاتسم 

لوغـشم ریغ  يارب  ای  شدوخ  يارب  رگید  يراکب  هراجا  تدم  رد  ریجا  هکنیا  هچ  لاح  تسا  راکهدب  ار  ترجا  دوش  مامت  نیعم  تقو  نآ  ات 
هدنهد هراجا  تسا و  لطاب  هراجا  دشاب  هدوب  يرذع  رطاخ  هب  رجءاتـسم  يراددوخ  نیا  رگا  و  دشاب ،  راکیب  تقو  همه  رد  ای  دـشاب و  هدـش 

هدافتـسا لباق  هراجا  دروم  نیع  نآ  دوجو  اب  دـشاب و  یمومع  يرذـع  هدربماـن  رذـع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسین  یترجا  قحتـسم 
هن ناویح و  نآ  هن  هک  درابب  ینیگنـس  فرب  ناهگان  دوش و  راوس  وا  رب  ینیعم  رهـش  ات  هک  دـنک  هراجا  شبحاص  زا  ار  یناویح  الثم  دـشابن ، 

يارب دـنک  هراجا  يا  هناخ  ای  و  دوش ،  هتـسب  هار  رگید  یتلع  هب  ای  ددـنبب و  ار  هار  فرب  اـی  دـشابن و  ندومیپ  هار  هب  رداـق  رگید  ناویح  چـیه 
رگا و  دـیایب ،  شیپ  یمومع  ياهرذـع  هنوـگ  نیا  لاـثما  دوـش و  شحو  غاـب  اـی  دریگب و  رارق  گـنج  ههبج  هلحم  نآ  ناـهگان  تنوـکس و 
رگا اما  و  دوش ،  یم  لطاب  تدـم  هیقب  هب  تبـسن  اهنت  هراجا  دـتفیب  قافتا  هراجا  نامز  زا  یتدـم  رد  تعفنم  ءافیتسا  زا  دـعب  اهرذـع  هنوگنیا 

هراجا ایآ  تروص  نیا  رد  دوش  ناویح  رب  راوس  دناوتن  هک  يروط  هب  دوش  ضیرم  الثم  دشاب  رجءاتـسم  هب  صتخم  هکلب  دشابن  یمومع  رذع 
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راوس وا  دوخ  هک  دشاب  هدش  طرـش  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسین ،  ناحجر  زا  یلاخ  نآ  مود  هک  تسا  هجو  ود  هن ؟  ای  تسا  لطاب 
و دنک ،  ءافیتسا  هدش  کلام  هک  ار  یتعفنم  قیرط  نیا  زا  دهد و  هراجا  يرگید  هب  ار  ناویح  دناوتن  رجءاتـسم  طرـش  نیا  هجیتن  رد  هک  دوش 

نآ زا  ار  دوخ  تعفنم  رجءاتـسم  دراذـگن  دـنک و  بصغ  ار  هراـجا  دروم  نیع  یبصاـغ  رگا  هلءاسم 20 -  تسین .  لطاب  اـعطق  هراـجا  هنرگ 
هراـجا دروم  نیع  رگا  هلءاسم 21 -  تسا .  مود  قش  نامه  شا  هراچ  دوب  نتفرگ  لـیوحت  زا  لـبق  بصغ  هک  یتروص  رد  دـیامن ،  ءاـفیتسا 

هبانتعم و هلصاف  نودب  نتفرگ  لیوحت  زا  دعب  رگا  نینچ  مه  و  تسا ،  لطاب  هراجا  دوش  فلت  دریگب  لیوحت  ار  نآ  رجءاتـسم  هک  نآ  زا  لبق 
لام زا  تسا و  لطاب  هدنام  یقاب  تدم  هب  تبسن  هراجا  دوش  فلت  هراجا  تدم  نیب  رد  رگا  و  دوش ،  فلت  هراجا  نامز  ندیسر  ارف  زا  لبق  ای 

ددرگ و یم  رب  هراجالا  لام  ثلث  هدـنامیقاب  ثلثرد  رگا  فصنب و  هدـنام  یقاب  تدـم  فصن  رگا  ددرگ  یم  رب  تدـم  نآ  رادـقمب  هراـجالا 
نآ دـشاب  هتـشاد  توافت  رگا  اـما  و  دـشاب ،  ناـسکی  يواـسم و  هراـجا  تدـم  همه  رد  نیع  ترجا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  وحن ،  نیمهب 

ربارب ود  شناتسمز  هام  هس  هراجا  هک  هدرک  هراجا  لاسکی  تدم  يارب  ار  يا  هناخ  رگا  الثم  دوش ،  یم  تیاعر  تبسن  میـسقت  رد  زین  توافت 
تسا ناموت  رازه  ود  ناتسمز  هام  هس  رد  تسا  ناموت  رازه  زیئاپ  ناتسبات و  راهب و  هس  رد  شا  هراجا  رگا  اضرف  تسا  رگید  لصف  رس  هراجا 

ثلث کی  هتـشذگ  هک  یهام  هن  يارب  ددرگ و  یم  رب  نآ  ثلث  ود  هدش  نیعم  لاس  کی  يارب  هک  یترجا  زا  دـش  فلت  زیئاپ  رخآ  رد  هناخ  و 
تمیق توافت  باسح  نیمهب  دـیآ  شیپ  یخاسفنا  ای  یخـسف  تدـم  طسو  رد  تسا و  دروم  نیا  ریظن  هک  مه  یئاج  ره  رد  دـنام ،  یم  یقاب 

دوش فلت  نآ  زا  یـضعب  رگا  اـما  و  دوش ،  فلت  هراـجا  دروم  نیع  ماـمت  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش  یم  تیاـعر  تبـسن  هب  میـسقت  رد 
هلءاسم تشذگ .  هک  یبیترت  نامهب  تدـم  ءانثا  رد  ای  دـشاب  رما  لوا  زا  فلت  هکنیا  هچ  دوش  یم  لطاب  هدـش  فلت  هچ  نآ  هب  تبـسن  هراجا 

دورب نیب  زا  یلک  روط  هب  هدـش  هراجا  نآ  رطاخب  هک  يا  هدافتـسا  هک  یتروص  رد  دوش  مدـهنم  هناـخ  دـنک و  هراـجا  ار  يا  هناـخ  رگا   - 22
دنک تنوکـس  نآ  رد  هک  نآ  زا  لبق  هلـصافالب و  نآ  زا  دـعب  ای  هناخ و  نداد  لیوحت  زا  لبق  مادـهنا  نیا  رگا  لاح  ددرگ  یم  لـطاب  هراـجا 

نآ تهج  رد  هناخ  زا  هدافتـسا  رگا  و  ددرگ ،  یم  رب  تشذگ  هک  یباسح  نامه  هب  تبـسن و  هب  هنرگ  و  ددرگ ،  یم  رب  ترجا  یمامت  دشاب 
یم رجءاتـسم  دوش و  یمن  لطاب  هراجا  دقع  دوب  ءانتعا  لباق  مه  فرع  رظن  زا  هدافتـسا  نآ  دوب و  نکمم  نآ  نیع  رد  هن  تشاد  هک  یـضرغ 

زا یـضعب  رگا  و  تشذگ ،  هک  تسا  یبیترت  نامه  قبط  شترجا  مکح  دنک  خسف  رگا  و  درادب ،  یقاب  دناوت  یم  دنک و  خـسف  ار  نآ  دـناوت 
رجءاتسم دوشن  توف  رجءاتـسم  عفانم  زا  يزیچ  هک  يروط  هب  دنک  نآ  ریمعت  رد  تردابم  کلام  هک  یتروص  رد  دوش  مدهنم  هناخ  ياهقاطا 

لطاب و هدش  ناریو  هچ  نآ  هب  تبسن  هراجا  دنکن  تردابم  رگا  و  دوش ،  یمن  خسفنم  مه  دوخ  هب  دوخ  هراجا  درادن و  خسف  قح  يوقا  ربانب 
يدروم ره  رد  هلءاسم 23 -  دراد .  رایخ  هقفص  ضعبت  رطاخب  رجءاتسم  یلو  تسا  یقاب  دوش  یم  عقاو  نآ  لباقم  رد  هک  یترجا  هب  تبـسن 

هدش و فلت  وا  تسد  رد  ای  هدرک و  ءافیتسا  وا  هک  ار  یتعفنم  رادقم  نآ  لثملا  ترجا  رجءاتـسم  زا  هدـنهد  هراجا  دوش  یم  لطاب  هراجا  هک 
یلمع رادقم  نآ  رودزم  ینعی  دیآ  یم  زین  لمع  يارب  صخشم  هراجا  رد  مکح  نیا  نیع  و  تسا ،  قحتسم  ار  هدوب  وا  تنامض  رد  شفلت  ای 

راـک و بحاـص  هکنیا  نیب  دـشابن  یقرف  مکح  نیا  رد  ارهاـظ  و  دوش ،  یم  قحتـسم  راـک  بحاـص  زا  ار  نآ  لـثملا  ةرجا  هداد  ماـجنا  هک  ار 
هدشن یط  یترجا  نآ  رد  هک  دوب  نیا  رطاخب  هراجا  نالطب  رگا  هلب  دنـشاب ،  لهاج  ای  هدوب  لطاب  ود  نآ  هراجا  هکنیا  هب  دنـشاب  ملاع  رگراک 

هتشادن تیلام  افرع  هک  ار  يزیچ  رگا  اما  و  تسین ،  يزیچ  قحتسم  ریجا  تروص  نیا  رد  هتـشادن  تیلام  افرع  دنا  هدرک  مولعم  هک  یترجا  ای 
هدـنهد هراجا  هکنیا  هچ  تسا  زئاج  عاشم  لام  هراجا  هلءاسم 24 -  تسه .  لثملا  ةرجا  قحتـسم  ریجا  ارهاظ  دنا  هتـشادنپ  یم  تیلام  ياراد 

ار نآ  ثلث  ای  نآ  فصن  الثم  نآ  زا  یعاشم  زج  دـشاب و  لام  لک  کـلام  اـی  دـهد و  هراـجا  ار  نآ  دـشاب و  کـلام  ار  نآ  زا  عاـشم  یئزج 
رایتخا رد  ار  کلم  همه  شکیرـش  هراجا  نودـب  دـناوت  یمن  تسه  کیرـش  ياراد  هدـنهد  هراـجا  هک  لوا  تروص  رد  نکل  دـهد ،  هراـجا 

دننک تنوکس  نآ  رد  رگیدکی  یضارت  اب  دننک و  هراجا  كارتشا  وحنب  ار  يا  هناخ  الثم  رفن  ود  تسا  زئاج  نینچمه  و  دهد ،  رارق  رجءاتسم 
دنزادنیب هعرق  درادرب  ار  تمسق  مادک  کیمادک  دننک  مولعم  هکنیا  يارب  هدومن  میسقت  هنالداع  روطب  دوخ  نیب  ار  نآ  قفارم  اهقالطا و  ای  و 

قفاوت روطب  ار  نآ  يانکـس  عفانم و  همه  هک  نآ  ای  دننک و  یم  میـسقت  دوخ  نیب  ار  نآ  دنتـسه  هناخ  کی  کلام  هک  رفن  ود  هک  روطنامه  ، 
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 ، يرگید نآ  رگید  هاـم  شـش  رد  دـنک و  تنوکـس  هناـخ  همه  رد  ود  نآ  زا  یکی  هاـم  شـش  دـنراذگب  رارق  ینعی  دـننک  میـسقت  دوخ  نیب 
قفاوت قیرط  نیمه  هب  زج  نآ  ندـش  راوس  تعفنم  میـسقت  تبون  هب  ندـش  راوس  يارب  دـندرک  هراـجا  ار  یناوـیح  يرفن  ود  رگا  هکناـنچمه 

 . نآ خسرف  کی  دوش و  شراوس  نیا  خسرف  کی  ای  نآ  زور  کی  دوش و  شراوس  نیا  زور  کی  الثم  دیاب  تسین  نکمم 

ات 47 هلاسم 25 

دناوت یم  رجءاتـسم  دنک  تعفنم  يافیتسا  نآ  زا  شدوخ  اهنت  هک  دنکن  طرـش  هدـنهد  هراجا  دـنک و  هراجا  ار  یلام  نیع  رگا  هلءاسم 25 - 
هناخ قاطا و  ریغ  هراجا  رد  مکح  نیا  نآ ،  يواسم  هب  ای  رتشیب و  ای  هداد و  شدوخ  هک  یترجا  زا  رتمک  هب  ای  دـهد  هراجا  يرگید  هب  ار  نآ 

ماجنا نیع  نآ  رد  يراک  هک  نآ  رگم  دـهد  هراـجا  هداد  شدوخ  هچ  نآ  زا  رتشیب  هب  تسین  زئاـج  اـهنآ  رد  اـما  و  تسا ،  رودزم  ناـکد و  و 
هک یتروص  رد  مه  لمع  نیا  زاوج  هک  دـنچره  دـشاب  هدرک  نآ  رد  لیبق  نیا  زا  يرگید  راک  ای  يراک و  دیفـس  اـی  ریمعت  ـالثم  دـشاب  هداد 

ایسآ و ارسناوراک و  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  و  تسین ،  دیعب  هداد  هک  دشاب  يا  هراجا  سنج  ریغ  دریگ  یم  هک  يا  هراجا  سنج 
هراجا مهرد  هد  هب  الثم  ار  يا  هناخ  رگا  و  تسین ،  توق  زا  یلاخ  اه  نآ  ندوبن  قحلم  هک  دنچره  مینادب  قاطا  هناخب و  قحلم  مه  ار  یتشک 

لثم و  تسا ،  زئاج  دـهد  هراجا  مهرد  هد  هب  دـشاب  هدرک  نآ  رد  يراک  هکنیا  نودـب  ار  رگید  فصن  دنیـشنب و  شدوخ  ار  نآ  فصن  دـنک 
هیقب رد  دنیشنب و  نآ  رد  شدوخ  تدم  فصنرد  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  هدرک  هراجا  هچ  نآ  زا  رتشیب  هب  نداد  هراجا  ینعی  الاب  هلئسم 

هراجا مهرد  هد  زا  رتشیب  هب  ار  نآ  فصن  ءادـتبا  زا  اـی  تدـم و  هیقب  رد  ار  نآ  رگا  هلب  مهرد ،  هد  هب  دـهد  هراـجا  يرگید  هب  ار  نآ  تدـم 
ماجنا شدوخ  ار  لمع  نآ  هک  دشاب  هدشن  طرـش  دریگب و  ندرگ  هب  دـنک و  لبقت  ار  یلمع  يرگراک  رگا  هلءاسم 26 -  تسین .  زئاج  دهد 

ای ترجا و  نامهب  دـنک  ریجا  لمع  نآ  ماجنا  يارب  ار  دوخ  ریغ  تسا  زئاـج  دـهدب  یئاـنعم  نینچ  وا  هلماـعم  هب  هک  دـشابن  نیب  رد  مه  دـهد 
نآ زا  یتمـسق  ای  دـشاب  هدرک  يراک  دوش  یم  شدـیاع  هک  يدوس  ربارب  رد  شدوخ  هک  نآ  رگم  تسین  زئاج  رتمک  یترجا  هب  اما  و  رتشیب ، 

شدوخ ار  نآ  شرب  سپـس  مهرد  کی  ربارب  رد  دنک  لبقت  ار  يا  هماج  نتخود  طایخ  رگا  الثم  دـشاب  هداد  ماجنا  كدـنا  دـنچره  ار  لمع 
نآ نتخود  رب  دنک  ریجا  ار  يرگید  هک  درادن  یلاکـشا  دشاب  هداد  ماجنا  دوخ  ار  كدنا  دنچره  ار  شنتخود  زا  يرادـقم  ای  دـشاب و  هدرک 
نیع ره  ای  هچراپ و  نآ  هچراپ  بحاص  نذا  نودب  تسا  زئاج  ایآ  هکنیا  رد  نکل  نآ ،  مشش  کی  ای  مهرد  کی  دنچره  رتمک  یغلبمب  هماج 

هک یسک  هلءاسم 27 -  تسین .  هجو  زا  یلاـخ  نآ  زاوج  هک  دـنچره  تسا  لاکـشا  هن  اـی  دـهدب  دوخ  ریجا  تسد  هب  اررگید  هراـجا  دروم 
شدوخ و يارب  تدم  نآ  رد  تسین  زئاج  دشاب  رجءاتسم  هب  قلعتم  هراجا  تدم  رد  وا  عفانم  همه  هک  دنک  يرگید  ریجا  وحن  نیا  هب  ار  دوخ 

دقع هک  یئاهراک  زا  یـضعب  هلب  هراجا ،  هار  زا  هن  هلاعج و  قیرط  هب  هن  مه  دزم  نتفرگ  دزم و  اب  هن  دزم و  نودـب  هن  دـنک  راـک  ریغ  يارب  اـی 
اب هراجا  دروم  هکنیا  لثم  درادـن ،  لاکـشا  درادـن  هراجا  دروم  لمع  اب  مه  یتافانم  دوش و  یمن  نآ  لماش  دراد و  فارـصنا  نآ  زا  وا  هراجا 

لامعا زا  یـضعب  بش  رد  هک  درادن  یعنام  تروص  نیا  رد  دوشب  هنازور  ياهراک  لماش  اهنت  ناشدقع  فارـصنا  اب  ای  فرط و  ود  حیرـصت 
دـشاب كدنا  ریثءات  نیا  دنچره  هک  دوشب  زور  رد  شیراک  مک  ثعاب  شیراک  بش  هک  نآ  رگم  دهد ،  ماجنا  ریغ  يارب  ای  شدوخ  يارب  ار 
شدوخ يارب  رگا  هدوب  نآ  لماش  شا  هراجا  هک  دـهد  ماجنا  ریغ  يارب  ای  شدوخ  يارب  يراک  هراجا  تدـم  رد  رگا  نیاربانب  تسین ،  زئاـج 
الـصا رگراک  رگا  هتبلا  دـنادرگرب ،  هداد  رگراک  هب  هک  ار  یترجا  یمامت  هدومن  خـسف  ار  هراجا  هکنیا  نیب  دراد  رایخ  رجءاتـسم  هداد  ماجنا 

ار شا  هراجا  هکنیا  نیب  دنادرگ و  یم  رب  ار  هیقب  هدرک  باسح  هب  ار  ترجا  زا  تبـسن  نامه  هب  دشاب  هدرک  رگا  دشاب و  هدرکن  راک  وا  يارب 
 ، هدرک راک  یناجم  روطب  ریغ و  يارب  رگا  نینچمه  و  دنک ،  هبلاطم  وا  زا  ار  هدرک  دوخ  يارب  هک  یلمع  لثملا  ةرجا  رگراک  زا  دنکن و  خسف 

دنک هبلاطم  شرگراک  زا  ار  نآ  لثملا  ةرجا  دـناوت  یم  هکنیا  رب  هوالع  دـشاب  هداد  ماجنا  يراک  هراجا  هلاـعج و  ناونعب  ریغ  يارب  رگا  اـما  و 
دوخ رگا  هلءاسم 28 -  درادرب .  شدوخ  يارب  نیا  هدرک  نیعم  شدوخ  يارب  وا  هک  ار  یترجا  هدومن  ءاضما  ار  وا  هراجا  ای  هلاعج  دـناوت  یم 

تدم نآ  رد  هک  درادـن  یعنام  دـهد  ماجنا  نیعم  ینامز  رد  میقتـسم و  روطب  شدوخ  ار  نآ  هک  صوصخم  یلمع  ماجنا  يارب  دـنک  ریجا  ار 
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يارب زور  کیرد  هک  تسا  هدـش  ریجا  الثم  دـشاب ،  هتـشادن  رجءاتـسم  راک  اب  تافانم  هک  يراک  هتبلا  دـنک  راک  ریغ  يارب  اـی  شدوخ  يارب 
ماجنا رد  ار  وا  شنتفرگ  هزور  هک  یتروص  رد  دریگب  یتباین  هزور  هک  دوش  ریجا  زور  نامه  رد  انمـض  دنک  یطاطخ  ای  یطایخ و  رجءاتـسم 

ریجا اب  یفانم  هک  عون  نآ  ریغ  زا  عون و  نآ  زا  یلمع  تطایخ و  ماجنا  اما  و  درادن ،  لاکشا  دزاس  یمن  فیعـض  شرجءاتـسم  يارب  تطایخ 
هدـش ریجا  زور  کی  هکنیا  لثم  دـشاب  لـمع  ناـمه  عون  زا  رگا  داد  ماـجنا  رگا  تسین و  زئاـج  ریغ  يارب  هچ  دوخ و  يارب  هچ  دراد  شندوب 
نامه شمکح  ترجا  اب  هچ  یناجم و  هچ  دوشب  زین  ریغ  يارب  ای  شدوخ  يارب  یطایخ  لوغـشم  زور  نامه  رد  دـنک و  یطایخ  یـسک  يارب 

راک هس  نیب  هدوب و  یناجم  رگا  لثملا  ةرجا  نتفرگ  ءاـقبا و  خـسف و  نیب  راـک  ود  نیب  دراد  راـیخ  رجءاتـسم  هک  تسا  قباـس  تروص  مکح 
اما و  دریگب ،  دوخ  يارب  يو  هدرک  نیعم  دوخ  يارب  وا  هک  ار  يدزم  هدومن  ءاضما  ار  شرودزم  هراجا  هلاعج و  هکنیا  ءاـقبا و  خـسف و  ینعی 

لوغـشم یلو  تطایخ  رد  هدـش  ریجا  الثم  هدـش  ریجا  شماجنا  يارب  هک  تسا  يراـک  نآ  عون  ریغ  هدرک  ریغ  اـی  دوخ  يارب  هک  يراـک  رگا 
هچ دوخ و  يارب  هچ  ترجا  اب  هچ  دشاب و  هدوب  یناجم  هچ   ) اقلطم تسا  رما  ود  نیب  ریخم  قلطم  روطب  رجءاتـسم  یطاطخ  تباتک و  هب  هدش 

هتـشاذگ یقاب  دوخ  لاحب  ار  هراجا  هکنیا  ای  دنادرگرب و  هداد  هک  ار  یترجا  خـسف و  ار  دوخ  هراجا  ای  هک  تسا  نیا  رما  ود  نآ  و  ریغ ) يارب 
ترـشابم دیق  یلو  یلمع  نداد  ماجنا  يارب  دنک  يرگید  ریجا  ار  دوخ  رگا  هلءاسم 29 -  دریگب .  ریجا  زا  هدـش  توف  هک  ار  یتعفنم  ضوع 

زئاج دنـشاب  هدرک  دیق  ار  ترـشابم  یلو  دننکن  نییعت  ار  لمع  تقو  هکنیا  ای  دنـشاب و  هدرک  نییعت  ار  لمع  تقو  دنچره  دـنرواین  نآ  رد  ار 
ار نآ  دـض  ای  لمع و  نآ  عون  لوا  رجءاتـسم  يارب  لمع  ماـجنا  زا  لـبق  هک  دـنکب  زین  رگید  صخـش  ریجا  ار  دوخ  تروص  ود  ره  رد  تسا 
وا نکل  دنک  لمح  يرهش  هب  ار  دوخ  راب  نآ  هلیسو  هب  نیعم  یتقو  رد  هکنیا  يارب  دنک  هراجا  ار  یناویح  رگا  هلءاسم 30 -  دروایب .  وا  يارب 
اب نوچ  دوش  یم  رقتـسم  شا  همذ  رب  هدـش  نیعم  ترجا  دوش  ناویح  رب  راوس  دـنک  لمح  راب  هکنیا  ياجب  اهابتـشا  ای  ادـمع  نامز  نامه  رد 

تسا نیا  رد  بلطم  لاح  دنکن ،  ءافیتسا  ناویح  نآ  زا  ار  هدش  نیعم  تعفنم  هک  دنچره  دوش  یم  رقتسم  شا  همذ  رب  ناویح  نتفرگ  لیوحت 
ود هجیتن  رد  ندش و  راوس  رطاخب  دیآ  یم  وا  هدـهع  هب  زین  رگید  یلثملا  ترجا  تسا  هدـش  نییعت  راب  لمح  يارب  هک  یترجا  زا  ریغ  ایآ  هک 

شا هدـهع  هب  يزیچ  دـشاب -  هتـشاد  توافت  رگا  يراوس -  ترجا  لمح و  ترجا  نیب  توافت  زجب  هکنآ  ای  دـیآ و  یم  وا  هدـهع  هب  ترجا 
نیا زا  دیآ ،  یم  شا  هدهع  هب  هدش  نیعم  ترجا  نامه  اهنت  ناموت  جنپ  غلبم  هب  لمح  يارب  دشاب  هدرک  هراجا  ار  ناویح  رگا  الثم  دـیآ  یمن 

یلمع ماــجنا  يارب  ار  دوـخ  رگا  هلءاـسم 31 -  تسا .  هحلاـصم  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  نکل  تـسین  ناـحجر  زا  یلاـخ  شمود  لاـمتحا  ود 
يارب وا  نکل  دزودب  وا  يارب  يا  هماج  ات  دوب  هدش  ریجا  الثم  دهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  ریغ  رجءاتـسم  روتـسد  نودـب  دـهد و  هراجا  صخـشم 
دـشاب هداد  هراجا  ار  دوخ  ناویح  رگا  نینچمه  و  اهابتـشا ،  ای  دشاب و  ادمع  هکنیا  هچ  تسین  یترجا  چیه  قحتـسم  دشاب  هتـشون  يزیچ  يو 

لمح ترجا  هن  و  هدرکن -  نوچ  دیز -  راب  لمح  ترجا  هن  تسین  یترجا  قحتـسم  دشاب  هدرک  لمح  ار  ورمع  راب  وا  دیز و  راب  لمح  يارب 
زئاج زین  شندروخ  ریش  تهج  هکلب  لفط  هب  نداد  ریش  تهج  نز  ندرک  ریجا  هلءاسم 32 -  هدوب -  هدشن  ریجا  نآ  يارب  نوچ  ورمع -  راب 

هراجا نیا  تحـص  رد  و  دهدن ،  ماجنا  يراک  چـیه  شدوخ  دراذـگب و  لفط  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناتـسپ  هک  دـننک  ریجا  ار  وا  هکنیا  هب  تسا 
يو عاتمتسا  زا  عنام  شندش  ریجا  هک  نآ  رگم  دنک  عنم  ندش  ریجا  زا  ار  نز  دناوت  یمن  رهوش  یتح  تسین  طرـش  وا  تیاضر  رهوش و  نذا 

يارب هدریـش  دنفـسوگ  ندرک  هراجا  تسا  زئاج  نینچمه  و  تسوا ،  هزاجا  نذا و  هب  طونم  تحـص  دوش  عنام  رگا  هتبلا  دوش ،  شرـسمه  زا 
شا هوـیم  زا  هدافتـسا  يارب  تخرد  ندرک  هراـجا  هک  تسین  دـیعب  هکلب  نآ و  بآ  ندیـشک  يارب  هاـچ  ندرک  هراـجا  شریـش و  زا  هدافتـسا 

دـهد و ماجناار  رگید  يراک  ای  نیعم و  يا  هماج  تطایخ  ای  یئانب  نوچ  ینیعم  لمع  هکنیا  رد  دوش  ریجا  رگا  هلءاسم 33 -  دشاب .  حیحص 
ریجا زا  عربت  ناونعب  دزم و  نتفرگ  نودب  رگید  یـصخش  رگا  تروص  نیا  رد  دهد  ماجنا  ار  نآ  شدوخ  ریجا  هک  دشاب  هدشن  دیق  هراجا  رد 

رگا اما  و  دـشاب ،  یم  هدـش  نیعم  هک  یترجا  قحتـسم  دـشاب و  هداد  ماجنا  ار  نآ  ریجا  دوخ  هک  دـیامن  یم  نیا  لثم  دـهد  ماجنا  ار  راک  نآ 
دوش یم  لطاب  نآ  لحم  نتفر  نیب  زا  رطاخب  هراجا  هکلب  تسین  یترجا  قحتـسم  دـشاب  هداد  ماجنا  ار  راک  هماج  انب و  کلام  زا  عربت  ناونعب 

تـسا ینیع  بجاو  وا  دوخ  رب  هک  يراک  ماجنا  يارب  ار  دوخ  ناسنا  تسین  زئاج  هلءاسم 34 -  تسین .  کلام  زا  یترجا  قحتـسم  مه  لماع 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب ناسنا  یئافک  بجاو  ناونع  نامه  هب  هک  مه  یلمع  دـناوخب ،  ار  شدوخ  هیموی  ياـهزامن  هک  دوشب  یـسک  ریجا  ـالثم  دـنک  ریغ  ریجا 
هب هن  نکل  تسه  یئافک  بجاو  هک  یلمع  اما  دراد ،  ار  مکح  نیمه  طاـیتحاربانب  نآ  نفد  ندـناشوپ و  نفک  تیم و  هب  نداد  لـسغ  دـننام 
نآ لاثما  تبابط و  يزود و  شفک  یطاـیخ و  لـیبق  زا  قلخ  تجاـح  ندروآرب  ماـظن و  ظـفح  ریظن  رگید  ناونع  هب  هکلب  لـمع  دوخ  ناونع 
ریغ يارب  دنک  ریجا  ار  دوخ  یسک  هک  درادن  لاکشا  هکنانچمه  درادن ،  یلاکـشا  نآ  لباقم  رد  نتفرگ  دزم  شنداد و  ماجنا  رد  ندش  ریجا 
 - هلءاسم 35 دـشاب .  عورـشم  نآ  رد  تباین  هک  یبجاو  نآ  هتبلا  دروایب  ار  وا  یعرـش  بجاو  هدرم  هچ  دـشاب و  هدـنز  هچ  وا  زا  تباین  هب  اـت 

ناوت یم  و  زئاج ،  عورـشم و  تسا  يرما  نیعم  یتدم  يارب  تقرـس  زا  ناتـسب  هناخ و  ینابهگن  ندش و  فلت  زا  الاک  ظفح  يارب  ندش  ریجا 
دشاب هتشادن  يریصقت  چیه  هک  دنچره  دشاب  نماض  وا  تفر  تقرس  هب  ای  دش و  فلت  لام  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنک  نامض  طرـش  ریجا  هیلع 

ار شتراسخ  تفر  تقرـس  هب  شناتـسب  ای  هناخ  زا  يزیچ  اـی  دـش و  فلت  شیـالاک  رگا  هکنیا  هب  دوش  مزتلم  هراـجا  دـقع  نمـضرد  ریجا  و 
هدش ماجنا  یعورشم  وحن  هب  مازتلا  هک  یطرـش  هب  عورـشم  تسا  يرما  لام  فلت  ربارب  رد  درگبـش )  ) روطان ندرک  نماض  نیاربانب  دزادرپب ، 

ترجا قحتـسم  دهد  ماجنا  دـنک و  تباجا  مه  وا  دـهد و  ماجنا  وا  يارب  ار  یلمع  هک  دـنک  تساوخرد  یـسک  زا  رگا  هلءاسم 36 -  دشاب . 
عربت دـصق  هب  مه  لماع  و  تسا -  لئاق  دزم  نآ  يارب  فرع  هک  دـشاب  یلامعا  زا  لمع  نآ  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوش -  یم  شلمع  لـثملا 

هک دـنچره  دوش  یمن  يدزم  قحتـسم  دزم  نتفرگ  دـصق  هب  هن  دـشاب  هداد  ماجنا  ناـسحا  عربت و  دـصق  هب  رگا  هک  دـشاب ،  هدادـن  شماـجنا 
دنک تزایح  ار  یتاحابم  شیارب  هک  نیعم  یتدم  يارب  دنک  ریجا  ار  یسک  رگا  هلءاسم 37 -  دشاب .  دزم  نداد  شروظنم  هدننک  تساوخرد 

کلم دنک  یم  عمج  وا  هچره  هک  دشاب  نیا  راجیتسا  نیا  زا  شدوصقم  دروایب و  بآ  ای  دنک و  عمج  فلع  ای  مزیه  هامکی  تدـم  يارب  الثم 
دنچره تسا  یقاب  دوخ  هحابا  تلاح  رب  حابم  نآ  هک  تسا  رجءاتـسم  کـلم  دروآ  تسدـب  ریجا  هک  ار  هچره  تروص  نیا  رد  دـشاب ،  يو 

شیئالقع ضرغ  هکلب  دوش  وا  لام  هکنیا  دصق  هب  هن  تاحابم  يروآ  عمج  يارب  دنک  ریجا  ار  یسک  رگا  و  تسا ،  لاکـشا  لحم  هلئـسم  هک 
دقعب يافو  دـصق  هب  رگا  مه  ریجا  دوش  یمن  نآ  کلام  دـشاب  هدرک  هراـجا  روظنم  نیمه  يارب  ار  ریجا  تسا و  حاـبم  نآ  ندرک  عمج  اـهنت 
يارب نیمز  ندرک  هراجا  هلءاسم 38 -  دنک .  کیلمت  ار  نآ  دـناوت  یم  سکره  هجیتن  رد  دوش  یمن  کلام  دـشاب  هدرک  عمج  ار  نآ  هراجا 

نیا اب  هکلب  تسین ،  زئاج  لصاح  نآ  زا  نیعم  يرادـقم  لـباقم  رد  دـیآ  تسدـب  نآ  زا  هک  يرگید  لـصاح  ره  هکلب  وج  مدـنگ و  تعارز 
زا ار  مدنگ  نآ  هک  دنک  طرـش  دقع  نمـضرد  نکل  همذ  رد  مدـنگ  رادـقم  نالف  لباقم  رد  دـهد  هراجا  ار  نیمز  هک  تسین  زئاج  مه  روظنم 

طرـش ای  ندرک و  دیق  نودب  رگید  یعرز  ره  ای  وج  ای  مدنگ  تعارز  رب  نیمز  نداد  هراجا  اما  و  دزادرپب ،  نیمز  نآ  زا  هدمآ  تسدب  مدـنگ 
رجءاتسم تسد  هراجا  تدم  رد  هدش  هداد  هراجا  هک  یلام  هلءاسم 39 -  تسا .  زئاج  دزادرپب  عرز  نامه  زا  ار  هراجالا  لام  هک  نیا  ندرک 

لومعم دح  زا  شیب  ینعی  هدرک  طیرفت  يدعت و  هکنآ  رگم  تسین  شندش  صقان  نآ و  فلت  نماض  رجءاتـسم  هک  انعم  نیا  هب  تسا  تناما 
هدرک وا  ریجا  ار  دوخ  هک  یـسک  تسد  رد  رجءاتـسم  لام  تسا  نینچمه  و  دشاب ،  هدرک  یهاتوک  نآ  ظفح  رد  ای  دشاب و  هدز  راکب  ار  نآ 

رد دـش  فلت  رگا  دزاسب  ار  نآ  ات  داد  وا  هب  هک  یئالط  اـی  دزودـب و  اـت  هداد  وا  هب  هک  يا  هچراـپ  دـننام  دـهد  ماـجنا  یلمع  لاـم  نآ  رد  اـت 
ندـیرب رد  یتح  ندرک و  دیفـس  ای  نتخود و  ای  ندرک و  گنر  رد  رگا  هلب  تسین ،  نآ  نماـض  دـشاب  هدرکن  طـیرفت  يدـعت و  هک  یتروص 

هکلب دـشاب ،  هتـشادن  داسفا  دـصق  هک  دـنچره  تسا  نماض  دـشاب  هدرک  دـساف  ار  رجءاتـسم  لام  نآ  لاثما  الط و  يرگ  هتخیر  رد  هچراپ و 
ار دوخ  هک  یسک  ره  تسا  نینچمه  و  دشاب ،  هتسب  راک  هب  ار  طایتحا  رظن و  تقد  لامک  شراک  ماجنا  رد  دشاب و  رهام  يداتسا  هک  دنچره 

هدش ریجا  هک  یباصق  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـشاب ،  هدرک  دـساف  ار  لام  نآ  دـهد و  تروص  يراک  رجءاتـسم  لام  رد  ات  دـشاب  هداد  هراجا 
بحاص هب  ار  نآ  تمیق  دیاب  هک  دشاب  هدرک  مارح  ار  ناویح  هک  يروط  هب  هدرک  حبذ  یعرـش  هجو  ریغ  رب  وا  دنک و  حـبذ  ار  یـسک  ناویح 
دنچره رگ  هنتخ  هلءاسم 40 -  تسا .  نیمه  مکح  دـشاب  هدرک  حـبذ  ترجا  نودـب  اعربت و  هک  مه  یئاج  رد  رهاـظ  هکلب  دزادرپب ،  ناویح 

لاح هب  رـضم  هنتخ  نکل  دشاب  هدرکن  زواجت  هک  یتروص  رد  اما  تسا ،  نماض  دنک  زواجت  دح  زا  یـسک  ندرک  هنتخ  رد  رگا  دشاب  قذاح 
وراد دوخ  تسد  هب  رگا  بیبط  هلءاسم 41 -  تسین .  نماض  ام  رظن  هب  تسا و  لاکشا  شنامض  رد  دوش  وا  گرم  هب  رجنم  دشاب و  كدوک 
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یترـشابم شدوخ  دنچره  تسین  دیعب  دشاب  هداد  هخـسن  فراعتم  وحن  هب  هک  مه  یتروص  رد  وا  نامـض  هکلب  تسا  نماض  دهدب  ضیرم  هب 
هک دهدن  روتسد  تسا و  زیچ  نالف  وت  ياود  دیوگب  ای  تسا و  عفان  يرامیب  نالف  يارب  وراد  نالف  دیوگب  ضیرم  هب  رگا  هلب  دشاب ،  هتشادن 
نآ ای  دراد و  شود  رب  هچ  نآ  هجیتن  رد  دزغلب و  شیاـپ  لاـمح  رگا  هلءاسم 42 -  تسین .  نماض  هک  تسا  نآ  يوقا  نکب  لامعتـسا  ار  نآ 

فلت و ششود  راب  دزغلب و  رگا  هک  هدش  هراجا  يراب  لمح  يارب  هک  ربراب  ناویح  فالخ  هب  تسا ،  نماض  دنکـشب  هداهن  دوخ  رـس  رب  هچ 
یهاگترپ رد  ای  دـنزب و  ار  ناویح  الثم  دـشاب  هدوب  شبحاص  ناویح  ندـیزغل  تلع  هکنآ  رگم  تسین  نماض  ناویح  بحاص  دوش  بویعم  ای 

هدش طرش  هک  يرادقم  نآ  زا  تسین  زئاج  دنک  هراجا  يراب  لمح  يارب  ار  یناویح  رگا  هلءاسم 43 -  دشاب .  هدرک  يرگید  راک  ای  دنارب و 
نینچمه و  تسا ،  نماض  دوش  بویعم  ای  فلت  ناویح  دنکب و  رگا  و  دنک ،  راب  ناویح  نآ  رب  فراعتم  رادقم  زا  شیب  هدشن  طرش  رگا  ای  و 

دربب ار  عاتم  نآ  دزد  یعاـتم و  ظـفح  يارب  دوش  ریجا  یـسک  رگا  هلءاسم 44 -  دربب .  هدـش  طرـش  هک  یتفاـسم  نآ  زا  شیب  ار  ناویح  رگا 
 - هلءاسم 45 دشاب .  هدرک  نامض  طرـش  دقع  نمـض  رد  رجءاتـسم  ای  دشاب و  هدرک  یهاتوک  نآ  ظفح  رد  هک  نآ  رگم  تسین  نماض  ریجا 

دـشاب و هدرپس  تناما  یمامح  تسد  هب  ار  نآ  يرتشم  هک  نآ  رگم  تسین  يرتشم  تاقلعتم  ریاس  سابل و  نتفر  تقرـس  هب  نماـض  یماـمح 
لـصاح یتفآ  دـنک و  هراـجا  تعارز  يارب  ار  نیمز  رگا  هلءاسم 46 -  دـشاب .  هدرک  يدـعت  ای  یهاتوک و  وا  تناما  ظـفح  رد  مه  یماـمح 

نمـض رد  رجءاتـسم  رگا  هلب  دوش ،  یمن  هراجالا  لام  ندـش  مک  بجوم  لصاح  ندـش  فلت  دوش و  یمن  لطاب  هراجا  دربب  نیب  زا  ار  نیمز 
وا همذ  دریگن و  وا  زا  ار  ترجا  ثلث  ای  فصن و  ای  رادقم و  نامه  هب  درب  نیب  زا  ارم  لصاح  یتفآ  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرـش  رجوم  رب  دقع 

یتدم يارب  يرگید  راک  ای  تعارز و  ياربار  نیمز  هکنیا  تسا  زئاج  هلءاسم 47 -  تسا .  ءافولا  مزال  حیحص و  دنک  يرب  نآ  هب  تبسن  ار 
نیمز ای  دراکب و  تخرد  ای  دنک و  یبور  هیال  ار  نآ  تانق  ای  دروآرد و  رهن  الثم  دهد  رارق  نیمز  ریمعت  ار  نآ  ترجا  دـهد و  هراجا  مولعم 

هک دننک  نیعم  يروط  هب  ار  هدربمان  تاریمعت  هک  یطرش  هب  دهد  ماجنا  يرگید  تاحالصا  ای  دنک و  عمج  ار  نآ  گنس  ای  دنک و  راومه  ار 
 . دشابن نآ  نییعت  هب  یجایتحا  هک  يروط  هب  دشاب  صخشم  لحم  فرع  رد  هک  نآ  ای  و  دیاین ،  مزال  يررغ  تلاهج و 

دادرارق هلاعج  باتک 

زا تسا  ترابع  ای  و  نآ ،  هب  مازتلا  ءاشنا  زا  تسا  ترابع  ای  و  دوصقم ،  لالح و  یلمع  لاـبق  رد  یـضوع  هب  مازتلا  زا  تسا  تراـبع  هلاـهج 
هک یسک  هب  دنرادن ،  ینادنچ  توافت  فیرعت  هس  نیا  دهد و  ماجنا  وا  يارب  ار  نیعم  یلمع  هک  یسک  ره  يارب  دنک  نیعم  ار  یضوع  هکنیا 
یم ۀـلیعج  ای  لعج و  ار  ضوع  لماع و  دـهد  یم  ماجنا  ار  لـمع  هک  ار  یـسک  و  دـنیوگ ،  یم  لـعاج  دـهدب  ار  ضوع  هک  دوش  یم  مزتلم 
یم تروص  مسق  ود  هلماعم  نیا  و  دـناسرب ،  ار  مازتلا  نیا  هک  تسا  یظفل  ره  نآ  باجیا  و  دراد ،  باجیا  هب  جایتحا  هلماـعم  نیا  و  دـنمان ، 

راوید سکره  الثم  ای  دزودب و  ارم  سابل  سک  ره  ای  دروایب و  ارم  هدـش  مگ  ناویح  سک  ره  دـیوگب  لعاج  هکنیا  هب  یمومع  یکی  دریگ : 
نالف يروایب  الثم  ارم  ناویح  رگا  دیوگب  یـصخش  هب  لعاج  هکنیا  هب  یـصوصخ  رگید  یکی  و  مزادرپ ،  یم  وا  هب  غلبم  نالف  نم  دزاسب  ارم 
قرف دـنچ  نآ  رب  هلاعج  لـمع و  رب  هراـجا  نیب  هلءاـسم 1 -  شیـصوصخ .  تروص  رد  یتح  درادـن  لوبق  هب  جاـیتحا  مهد و  یم  وت  هب  غلبم 

کلام و مه  ریجا  دوش و  یم  ریجا  زا  لمع  راـکبلط  کـلام و  رجءاتـسم  دـش  هدـناوخ  دـقع  هک  یـضحم  هب  هراـجا  رد  هکنیا  یکی  تسه : 
فرـصب مه  رجءاتـسم  دوش و  یمن  دزم  کلام  ریجا  هدـشن  ماجنا  لـمع  ماداـم  هلاـعج  رد  هک  هلاـعج  فـالخ  هب  رجءاتـسم  زا  دزم  راـکبلط 

زا لعج  راکبلط  قحتسم و  لمع  ماجنا  زا  دعب  لماع  هک  درادن  رثا  نیا  زا  شیب  هلاعج  نوچ  دوش  یمن  ریجا  زا  لمع  کلام  باجیا  ندناوخ 
تسا و تاعاقیا  زا  يوقا  ربانب  هلاعج  یلو  یلوبق  مه  دـهاوخ و  یم  باجیا  مه  ینعی  تسا  دوقع  زا  هراجا  هکنیا  رگید  یکی  دوش ،  لـعاج 

بولطم يرما  زین  القع  رظن  رد  دشاب و  لالح  اعرش  هک  تسا  حیحـص  یلمع  ره  رب  هراجا  دننام  هلاعج  هلءاسم 2 -  درادن .  لوبق  هب  جایتحا 
تسا تهافـس  نآ  لباقم  رد  لام  نداد  تسین و  بترتم  نآ  رب  یئالقع  یـضرغ  هک  وغل  لمع  رب  زین  مارح و  لمع  رب  هلاعج  نیاربانب  دشاب ، 

یـضرغ هکنآ  رگم  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  ندیرپ  دنلب و  ياهانب  اههوک و  هلق  رب  دوعـص  روآ و  سرت  ياهاج  هب  نتفر  لثم  تسا ،  لطاب 
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حیحـص یئافک  تابجاو  رب  طایتحاربانب  ینیع و  تابجاو  ماجنا  رب  ندـش  ریجا  هک  يروط  ناـمه  هلءاسم 3 -  دوش .  بترتم  نآ  رب  یئـالقع 
نیا رد  هک  یلئاسم  همه  تسا و  لطاب  زین  نآ  رب  هلاعج  نینچمه  دوب  لطاب  تشذگ  هراجا  باتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  هراجا  عون  نیا  دوبن و 
غولب ینعی  تشذگ  رجءاتسم  رجوم و  يارب  هراجا  باتک  رد  هک  یطئارش  نامه  هلءاسم 4 -  دیآ .  یم  زین  هلاعج  رد  تشذگ  هراجا  رد  هراب 
ربتعم لماع  رد  هک  يزیچ  اهنت  تسین  ربتعم  لماع  رد  اما  و  تسا ،  ربتعم  زین  لـعاج  رد  رجح  نتـشادن  راـیتخا و  دـصق و  دـشر و  لـقع و  و 
يارب دـهد  رارق  یلعج  لعاج  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  هتـشادن  یعرـش  یلقع و  یعناـم  دـشاب و  نکمم  يو  زا  لـمع  لوصح  تسا :  نیا  تسا 

وا رد  فرـصت  ذوفن  اما  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  دهدب  ماجنا  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  دـناوت  یمن  ضئاح  بنج و  صخـش  دجـسم  نتفور 
ررقم لعج  قحتـسم  دـشاب  هناوید  ای  زیمم و  ریغ  رگا  هکلب  دـشاب  یلو  نذا  نودـب  یتح  زیمم  كدوک  دـناوت  یم  لماع  نیاربانب  تسین  ربتعم 

سکره دیوگب  لعاج  رگا  نیاربانب  تسا ،  هدوشخب  هلاعج  رد  تسین  هدوشخب  هراجا  رد  هک  یلمع  رادقم  هب  لهج  هلءاسم 5 -  دنوش .  یم 
یط وا  بسا  لابند  هب  هار  رادـقم  هچ  لماع  هک  دـنکن  مولعم  هچرگ  تسا  حیحـص  مهد  یم  وا  هب  رادـقم  نالف  دروایب  ارم  يرارف  بسا  الثم 
دیآ یم  تسدب  یناسآ  هب  هک  تسا  ناویح  کی  دنفلتخم  تهج  نیا  رد  تاناویح  نوچ  تسا  یبسا  هنوگچ  وا  بسا  هک  دنکن  نیعم  دنک و 

زا ددرم  روط  هب  ار  زیچ  ود  زا  یکی  لـعج  کـی  اـب  هک  تسا  زئاـج  هلاـعج  رد  نینچمه  و  يراوشد ،  هب  رگید  یناویح  دوـش ،  یم  میلـست  و 
لعج ود  اب  ار  ددرم  زیچ  ود  زا  یکی  ای  مهد و  یم  غلبم  نالف  دروایب  دنک و  ادیپ  ارم  غالا  ای  ارم و  بسا  سکره  دیوگب  الثم  دـهاوخب  لماع 

زیچره هلاعج  هلب  مهد ،  یم  ناموت  جنپ  دروایب  ارم  غالا  سکره  مهد و  یم  ناموت  هد  دروایب  ارم  بسا  سکره  دیوگب  الثم  دـبلطب  فلتخم 
نآ سکره  مراد  يا  هدش  مگ  نم  دیوگب :  الثم  تسین ،  زئاج  دنک  لیصحت  ار  نآ  دناوتن  لماع  هک  يروط  هب  تهج  ره  زا  مهبم  لوهجم و 
هک دنکن  نیعم  هجو  چیه  هب  مهد و  یم  غلبم  نالف  دروایب  ار  نآ  سکره  هدش  مگ  نم  زا  یناویح  دیوگب  ای  مهد و  یم  غلبم  نالف  دروایب  ار 

عون و سنج و  تسا  طرش  هکنیا  لثم  تسا ،  یطئارش  زین  ضوع  رد  اما  دوب ،  لمع  رد  طئارش  اهنیا  همه  تسیچ ،  ناویح  نآ  ای  زیچ و  نآ 
ای تسد و  رد  هچ  نآ  دـنکب  ار  راک  نالف  سکره  دـیوگب  رگا  نیاربانب  دوشب ،  مولعم  نآ  ددـع  ای  نزو و  ای  لـیک و  یتح  هکلب  نآ  فصو 

دنچ دنیچب  ارم  غاب  هویم  نالف  الثم  سکره  دیوگب  هک  هلاعج  هنوگ  نیا  ارهاظ  هلب  تسا  لطاب  يا  هلاعج  نینچ  مهدـیم  وا  هب  مراد  بیج  رد 
نینچمه و  دشاب ،  هدرکن  فیـصوت  شیارب  ار  نآ  لعاج  هدیدن و  ار  غاب  هویم  لماع  هک  دنچره  تسا ،  حیحـص  مهدیم  وا  هب  ار  نآ  دصرد 

زین قباس  رد  هلئـسم  نیا  و   ) تدوخ لام  یتخورف  رتشیب  دـنچره  شورفب  غلبم  نالف  هب  ارم  يالاک  نیا  دـیوگب  لـالد  هب  هکنیا  تسا  حـیحص 
هچ نآ  تسا  لیبق  نآ  زا  ارهاظ  و  تسا ،  قحتـسم  ار  دوخ  لمع  لثملا  ترجا  لماع  دـشاب  لطاب  هلاعج  هک  اـجره  هلءاسم 6 -  تشذگ . ) 

مهد یم  وا  هب  ینیریش  کی  دهدب  نمب  ارم  هدش  مگ  ناویح  ای  ارم و  هدش  مگ  رسپ  یناشن  یـسکره  دنیوگ  یم  هک  تسا  لومعم  فرع  رد 
وا لام  لمع  هک  دـشاب  یـسک  هب  طوبرم  اـمتح  هلاـعج  هک  تسین  ربتعم  ینعم  نیا  هلءاسم 7 -  دـننک .  یمن  نیعم  ار  ینیریـش  نآ  الومعم  و 

ار وا  هدش  مگ  ناویح  ای  دزودب و  ار  دیز  سابل  الثم  هک  سک  ره  يارب  دـهد  رارق  یلعج  شدوخ  لام  زا  لعاج  تسا  زئاج  نیاربانب  تسا ، 
لعج قحتسم  هدربمان  صخش  دهد  ماجنا  ار  لمع  يرگید  یلو  دهد  رارق  ینیعم  صخش  يارب  ار  یلعج  لعاج  رگا  هلءاسم 8 -  دنک .  ادیپ 

ار لمع  هک  هتساوخن  وا  زا  هدادن و  رارق  یلعج  وا  يارب  لعاج  هکنیا  يارب  تسین  لعج  قحتسم  مه  لماع  هدادن ،  ماجنا  ار  لمع  اریز  تسین 
دیق صخش  نآ  ترـشابم  هلاعجرد  رگا  هلب  تسا ،  هداد  ماجنا  وا  يارب  ار  يراک  هنابلطواد  هک  تسا  یعربتم  ریظن  وا  هجیتن  رد  دهد ،  ماجنا 

ار ریغ  الثم  دهد ،  ماجنا  ریغ  تسد  هب  ار  وا  لمع  شلعج  دروم  صخـش  هک  ار  ضرف  نیا  دوش  لماش  شا  هلاعج  هک  يروط  هب  دشاب  هدـشن 
رد دـهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  يوب  ناسحا  عربت و  ناونعب  دـنک و  کمک  ار  يو  ریغ  ای  ددـنب و  هب  هلاعج  وا  اب  ای  دـنک و  دوخ  بئان  اـی  ریجا و 
هک دوش  مولعم  ادعب  دهد  ماجنا  ار  یلمع  هکنیا  رب  دـنک  هلاعج  لماع  اب  لعاج  رگا  هلءاسم 9 -  دوش .  یم  ررقم  لعج  قحتسم  تروص  نیا 
هن وا  لمع  هداد  شماجنا  ضوع  تشاد  مشچ  نودـب  عربت و  هلاعج  عوقو  زا  دـعب  يرگید  نآ  ایو  هداد  ماـجنا  ار  نآ  يرگید  صخـش  ـالبق 
هب يافو  ناونعب  هک  دـنچره  تسه  ررقم  لعج  قحتـسم  هتـشادن  عربت  دـصق  هک  یتروص  رد  لـماع  هلءاـسم 10 -  ترجا .  هن  دراد و  لـعج 

ار لمع  رگا  هکلب  دشاب  هتـشاد  عالطا  لعاج  مازتلا  زا  لماع  هک  تسین  ربتعم  هلاعج  رد  دیق  نیا  نیاربانب  دشاب ،  هدادـن  ماجنا  ار  لمع  هلاعج 
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هکنانچمه رهاظلا  یلع  دشاب  هداد  ماجنا  ار  نآ  ینونجم  ای  زیمم و  ریغ  یلفط  الثم  دـشاب  هداد  ماجنا  زییمت  نودـب  رگا  یتح  اتلفغ و  ءاطخ و 
ربخم هتفگ  هب  مهد و  یم  واب  غلبم  نالف  دروایب  ارم  ناویح  سکره  هتفگ  ینالف  هک  دونـشن  رگا  هلب  تسه ،  لـعج  قحتـسم  میتفگ  مه  ـالبق 

هن ناویح و  بحاص  زا  هن  تسین  یلعج  قحتسم  هدوب  هتفگ  غورد  ربخم  هک  دوش  مولعم  ادعب  دناسرب و  شبحاص  هب  ار  ناویح  هدومن  دامتعا 
رورغ ثعاب  وا  نوچ  دشاب  نماض  ار  وا  لمع  لثملا  ترجا  ربخم  تسین  دیعب  دشاب  وا  نانیمطا  ثعاب  ربخم  ربخ  رگا  هلب  وگغورد ،  ربخم  زا 

هک یـسک  مهدیم و  وا  هب  غلبم  نالف  تساجک  ما  هدش  مگ  هکنیا  هب  دنک  یئامنهار  ارم  سکره  دیوگب  لعاج  رگا  هلءاسم 11 -  هدش .  يو 
ماجنا ار  دوخ  بجاو  فیلکت  اریز  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  تسا  نم  تسد  رد  دیوگب  دـنک و  شیئامنهار  دراد  دوخ  تسد  رد  ار  لام  نآ 
رادرب هنیزه  راوشد و  لام  نآ  ندـنادرگرب  هک  یتروص  رد  مهد  یم  وا  هب  غلبم  نالف  دـنادرگرب  نمب  ارم  لام  سکره  دـیوگب  رگا  و  هداد ، 

رانید مهرد و  دـننام  هک  یتروص  رد  و  تسه ،  لـعج  قحتـسم  دـشاب  هدرکن  بصغ  ار  نآ  شدوخ  رگا  لـماع  يرارف  ناویح  دـننام  دـشاب 
نیاربانب دـشاب  هداد  ماجنا  ار  لمع  هک  تسا  لعج  قحتـسم  یتقو  لـماع  هلءاسم 12 -  تسین .  يزیچ  قحتـسم  دشابن  راوشد  شندـنادرگرب 

نآ دروایب و  رهـش  لخاد  ات  ار  نآ  لماع  مهد و  یم  وا  هب  غلبم  نالف  دهد  لیوحت  نم  هب  ارم  يرارف  ناویح  سکره  دـشاب  هتفگ  لعاج  رگا 
و تسه ،  لعج  قحتـسم  لماع  دروایب  رهـش  ات  ارم  ناویح  سکره  دشاب  هتفگ  رگا  هلب  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  دنک  رارف  هرابود  ناویح  اج 
رد یمدـق  الـصا  هک  دـنچره  تسا  لـعج  قحتـسم  اـمنهار  دـنک ،  یئاـمنهار  ارم  تساـجک و  نم  ناویح  دـیوگب  سکره  دـشاب  هتفگ  رگا 
یم غلبم  نـالف  دـنادرگرب  نم  هب  ارم  ناویح  سکره  دـشاب  هتفگ  لـعاج  رگا  هلءاسم 13 -  دشاب .  هتـشادن  رب  شبحاص  هب  ناویح  ندـناسر 
نیب يواست  هب  ار  لعج  هدوب  يواسم  ناشراک  رگا  دنکیرش  لعج  رد  نانآ  همه  دنشاب  هدروآ  ار  ناویح  رگیدکی  کمک  هب  رفن  دنچ  مهد و 
هداد رارق  لعج  ینیعم  صخش  يارب  لعاج  رگا  هلءاسم 14 -  دننک .  یم  میسقت  راک  تبسن  هب  هدوب  توافتم  رگا  و  دننک ،  یم  میسقت  دوخ 
هداد ماجنا  يو  هک  یلمع  تبـسن  هب  دوش  کیرـش  وا  اب  لمع  ماجنا  رد  يرگید  درف  سپـس  يا  هماج  نتخود  ای  راوید و  نتخاس  يارب  دشاب 

هب هدوب  توافتم  رگا  درب و  یم  ار  لعج  فصن  لماع  دـنا  هداد  ماجنا  ار  لمع  يواسم  روطب  رگا  نیارباـنب  دوش  یم  هتـساک  لـماع  لـعج  زا 
ناونع هب  مه  رگید  درف  هدشن و  صخـش  نآ  ترـشابم  دیق  هلاعج  دـقع  رد  رگا  هلب  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  رگید  درف  اما  درب و  یم  تبـسن 
هلماعم لمع  ندش  مامت  زا  لبق  هلاعج  هلءاسم 15 -  دوش .  یم  قحتسم  ار  لعج  همه  لماع  هدرک  تکرش  يو  هب  ناسحا  لماع و  هب  کمک 
تـسا نیا  نآ  ندوب  زئاج  يانعم  و  دشاب ،  هدرک  عورـش  ار  نآ  هدش و  لمع  راک  هب  تسد  لماع  هک  دنچره  فرط  ود  ره  زا  زئاج  تسا  يا 

و دنک ،  صقنار  دوخ  مازتلا  لاح  ره  رد  درادرب و  تسد  دوخ  هلاعج  زا  لعاج  مه  دوش و  فرـصنم  لمع  ماجنا  زا  دناوت  یم  لماع  مه  هک 
ترجا دیاب  دشاب  لمع  هب  عورـش  زا  دـعب  رگا  تسین و  قحتـسم  ار  لعج  زا  يزیچ  دـشاب  لمع  هب  لماع  عورـش  زا  لبق  رگا  درک  ضقن  رگا 

هک تسه  مه  نیا  لامتحا  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  دـشاب  هدرک  ضقن  لماع  رگا  و  دـهدب ،  يو  هب  هدرک  لمع  لماع  هک  رادـقم  نآ  لثملا 
هک تسا  اهنیا  لاثما  راوید و  يانب  هماج و  تطایخ  لثم  هدـش  عقاو  هلاعج  دروم  هک  یلمع  رگا  میئوگب  میراذـگب و  قرف  لـماع  لاـمعا  نیب 

ندرک ادیپ  لثم  رگا  یلو  دوش ،  یم  قحتـسم  تبـسن  نامه  هب  هدـش  ررقم  هک  یلعج  زا  تسا  نآ  زا  يرادـقم  داجیا  يانعم  هب  نآ  هب  عورش 
یتقو قرف  نیا  هتبلا  تسین ،  قحتـسم  ار  لعج  زا  يزیچ  تسا  یجراخ  تامدـقم  داجیا  ياـنعم  هب  نآ  هب  عورـش  هک  تسا  يرارف  تاـناویح 

هدشمگ ندرک  ادیپ  دننام  زین  نآ  لاثما  تطایخ و  هنرگ  دشاب و  هدادـن  رارق  لمع  ندـش  مامت  طرـش  هب  ار  دوخ  لعج  لعاج  هک  تسا  مامت 
هیحان زا  خـسف  هک  مینک  یئاج  صوصخم  ار  تروص  ود  رد  قرف  تسا  نکمم  و  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  لماع  دوشن  لـصاح  اـت  هک  تسا 

رد هداد و  ماجنا  هک  دشاب  یلمع  رادقم  اب  ربارب  هک  تسا  ررقم  لعج  زا  يرادقم  قحتـسم  راوید  يانب  لثم  رد  لماع  میئوگب  دـشاب و  لعاج 
رد تسا و  لاکـشا  لحم  هلئـسم  و  هداد ،  ماجنا  هک  تسا  يراک  لثملا  ترجا  قحتـسم  تطایخ  مامتا  نینچمه  هدش و  مگ  ندرک  ادیپ  لثم 

دـشکب راک  زا  تسد  دناوت  یم  لاح  ره  رد  لماع  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 16 -  تسین .  راوازس  هحلاصم  یـضارت و  هب  طایتحا  كرت  لاح  ره 
و دشاب ،  هتشادن  لعاج  لاح  هب  يررض  راک  ماجنا  زا  وا  ندش  فرـصنم  هک  تسا  يدروم  رد  اهنت  دشاب  هدش  مه  راک  هب  تسد  هک  دنچره 

یلامعا زا  یضعب  ای  مشچ  ندیرب  یحارج و  رب  دشاب  هدش  عقاو  هلاعج  رگا  الثم  دنک  مامت  ار  نآ  تسا  بجاو  لمع  رد  عورـش  زا  دعب  هنرگ 
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یجالع حالـص و  هک  یئاج  رد  دنک ،  اهر  ار  نآ  لمع  رد  عورـش  زا  دعب  تسین  زئاج  بیبط  يارب  تسا  لوادـتم  مایا  نیا  رد  ءابطا  نیب  هک 
نآ هب  تبسن  دنک  اهر  رگا  تسا و  داسف  بجوم  نآ  ندشن  لیمکت  تروص  رد  دوش و  یم  لصاح  لمع  لیمکت  اب  دراد  رظن  رد  لعاج  هک 

هنوگ نیا  رگا  نیاربانب  تسا ،  نآ  مامتا  اهراک  هنوگنیا  لاـثما  رد  هلاـعج  زا  روظنم  اریز  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  هدرک  لـمع  هک  يرادـقم 
دیاب بیبط  دوش  لعاج  هجوتم  يررض  رگا  نکل  تسه  لعج  قحتـسم  هداد  ماجنا  هچ  نآ  هب  تبـسن  ارهاظ  دوش  ضرف  تطایخ  ریظن  لامعا 

 . دزادرپب ار  نآ  تمارغ 

هیراع باتک 

 ، دنک هدافتسا  نیع  نآ  زا  وا  ات  دنک  دوخ  لاوما  زا  ینیع  رب  طلسم  ار  یسک  ناسحا  عربت و  ناونع  هب  یـصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هیراع 
هب عربت  زا  تسا  ترابع  شا  هرمث  ای  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  يا  هرمث  نینچ  هک  تسا  يدقع  میئوگب  هیراع  فیرعت  رد  تسه  مه  نکمم 

دـشاب هتـشاد  انعم  نیا  رد  یفرع  روهظ  هک  تسا  یظفل  ره  شباجیا  دراد  لوبق  باجیا و  هب  جایتحا  هک  تسا  يدوقع  زا  دقع  نیا  تعفنم و 
مداد هزاجا   : ) دیوگب ای  و  مداد )  هیراع  وت  هب  ار  شرف  نیا   : ) دـیوگب دـهاوخ  یم  هیراع  یـشرف  الثم  هک  یـسک  هب  لام  بحاص  هکنیا  لثم 
لاثما و  يزادنیب )  هار  ار  تراک  اتریگب  ار  نیا   : ) دیوگب ای  و  نک )  هدافتسا  شرف  نیا  زا   : ) دیوگب ای  و  ینک )  هدافتـسا  شرف  نیا  زا  وت  هک 
ینعی دنک  هدافا  دوخ  لمع  اب  ار  لوبق  هک  تسه  مه  زئاج  دناسرب ،  ار  هدنریگ  تیاضر  هک  یظفل  ره  زا  تسا  ترابع  زین  نآ  لوبق  و  اهنیا ، 

هک دـهدب  وا  هب  یـشرف  ای  یفرظ  اـی  دریگب و  ار  نآ  هیراـع  ناونع  هب  ینعی  ناونع  نیمه  هب  وا  تفگ  ار  باـجیا  لاـم  بحاـص  هکنآ  زا  دـعب 
کلام هک  تسا  طرـش  هیراع  هدنهد  رد  هلءاسم 1 -  دـنزب .  راک  هب  دریگب و  لـیوحت  ار  نآ  ناونع  نیمه  هب  مه  وا  دزادـنیب  هار  ار  شراـک 
نایرج رد  و  تسین ،  حیحـص  تعفنم  بصاغ  ای  نیع و  بصاغ  هیراع  سپ  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  رد  فرـصت  تیلها  دشاب و  نیع  نآ  تعفنم 

ار وا  لمع  کلام  سپـس  دـهد و  هیراـع  یـسک  هب  ار  کـلام  لاـم  اـتلوضف  کـلام  ریغ  رگا  هجیتن  رد  يوق  تسا  یهجو  هیراـع  رد  یلوضف 
نآ رگم  تسین  حیحـص  سالفا  ای  تهافـس و  تلعب  روجحم  هناوید و  كدوک و  نداد  هیراع  نینچمه  و  تسا ،  حیحـص  هیراع  دنک  ءاضما 

ندرک هراـعا  تحـص  رد  و  دـشاب ،  اـهراکبلط  هزاـجا  هب  تسکـشرو  هیراـع  اـه و  نآ  یلو  هزاـجا  هب  هیفـس  هناوید و  كدوک و  هیراـع  هک 
 ، دشاب نیع  کلام  هک  تسین  ربتعم  طرش  نیا  هیراع  هدنهد  رد  هلءاسم 2 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  هک  تسا  لامتحا  یلو  ینذا  اب  كدوک 

هدرک تیصو  وا  يارب  ار  نآ  تعفنم  یصخش  ای  هدرک و  هراجا  ار  یلام  هکنیا  لثم  تسا  یفاک  هیراع  تحص  رد  تعفنم  ندوب  کلام  هکلب 
رد هلءاسم 3 -  دهدب .  هیراع  ار  نآ  دناوت  یمن  دنک  هدافتسا  نآ  عفانم  زا  شدوخ  اهنت  هک  دشاب  هدرک  دیق  کلام  هراجا  رد  رگا  هلب  دشاب ، 
هب راکـش  نداد  هیراع  رافک و  هب  دیجم  نآرق  نداد  هیراع  نیاربانب  دـشاب ،  هتـشاد  ار  نآ  زا  هدافتـسا  تیلها  هک  تسا  طرـش  هیراع  هدـنریگ 
درف هک  تسا  طرش  هیراع  هدنریگ  رد  زین  و  مارحا ،  زا  نوریب  ای  دشاب و  مرحم  هیراع  هدنهد  هکنیا  هچ  تسین  حیحص  هتسب  مارحا  هک  یـسک 

هدـنریگ رد  نکلو  تسین ،  حیحـص  تعامج  نیا  زا  یکی  ای  رفن و  ود  نیا  زا  یکی  هب  دـهدب  هیراع  ار  دوخ  لام  رگا  سپ  دـشاب  یـصخشم 
باتک و نیا  نم   : ) دیوگب هکنیا  لثم  تسا  حیحص  دهدب  هیراع  نیعم  رفن  دنچ  هب  ار  دوخ  لام  هکلب  دشاب  رفن  کی  هک  تسین  طرـش  هیراع 

یم هعرق  تبون  نییعت  يارب  دـننک و  یم  هدافتـسا  تبوـن  هب  لاـم  نآ  زا  اـهنآ  همه  هجیتـن  رد  مداد )  هیراـع  رفن  هد  امـش  هب  ار  فرظ  نیا  اـی 
نیع رد  هلءاسم 4 -  تسین .  حیحـص  نیعم  ریغ  روصحم و  ریغ  یتعامج  هب  نداد  هیراع  يوقا  رب  اـنب  اـما  و  هرجءاتـسم ،  نیع  ریظن  دـنزادنا 

نایاپراچ و یتعارز و  ياهنیمز  دننام  دشاب  مه  لالح  نآ  تعفنم  دشاب و  نکمم  نآ  نیع  ءاقب  اب  نآ  زا  عافتنا  هک  تسا  طرـش  هیراع  دروم 
هیراع نیاربانب  اهنیا  لاثما  نابـساپ و  گس  يراکـش و  گس  هبرگ و  یـشک و  مخت  لـحم  هکلب  نآ  لاـثما  ثاـثا و  باـتک و  ساـبل و  عاونا 
يزیچ نداد  هیراع  زین  مارح و  رد  لامعتـسا  يارب  هرقن  الط و  ياهفرظ  نینچمه  وهل و  تالآ  دـننام  درادـن  لـالح  تعفنم  هک  يزیچ  ندرک 

 . تسین حیحـص  اهیندیـشون  اه و  یندروخ  زا  نآ  لاثما  اه و  یندیـشون  نغور و  نان و  دـننام  تسا  نآ  نتفر  نیب  زا  اـی  نآ  زا  هدافتـسا  هک 
توق هجو و  زا  یلاـخ  نآ  بآ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هاـچ  نداد  هیراـع  نآ و  ریـش  زا  هدافتـسا  يارب  شیم  نداد  هیراـع  زاوـج  هلءاسم 5 - 
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ياه بسا  زا  یکی  دیوگب  رگا  نیاربانب  دنک  نیعم  ار  راعتـسم  نیع  نداد  هیراع  ماگنه  هک  تسین  طرـش  هیراع  رد  نیا  هلءاسم 6 -  تسین . 
دریگ یم  رارق  هیراع  دروم  هک  يزیچ  هلءاسم 7 -  تسا .  حیحـص  ریگب  یهاوخ  یم  ار  مادک  ره  دیوگب  مه  وا  هدب و  هیراع  نم  هب  ار  دوخ 

نت ندناشوپ  شا  هدئاف  هک  فاحل  تسا و  هناخ  ندرک  شرف  شا  هدئاف  هک  میلگ  یلاق و  ریظن  دشاب  تهج  کی  رد  رصحنم  نآ  تعفنم  رگا 
نییعت نآ  عافتنا  تهج  تسین  مزال  هیراع  هب  شنداد  ماگنه  رد  اهنیا  ریظن  تسا و  امرگ  امرـس و  زا  دوخ  ظفح  شا  هدئاف  هک  همیخ  تسا و 

يرادماد و مه  نامتخاس و  مه  يراکتخرد و  مه  دوش و  یم  تعارز  مه  نآ  رد  هک  نیمز  دـننام  تسا  ددـعتم  نآ  هدـئاف  رگا  اما  و  دوش ، 
هداد هیراع  ینیعم  عفانم  ای  تعفنم  زا  عافتنا  رطاـخب  هک  یتروص  رد  اـهنیا  لاـثما  دـهد و  یم  يراوس  مه  درب و  یم  راـب  مه  هک  ناویح  ریظن 

و تسا ،  لالح  هدش  رکذ  هک  یعفانم  ای  تعفنم  زا  عافتنا  اهنت  شا  هدـنریگ  يارب  دوشب و  اه  نآ  ضرعتم  نداد  هیراع  ماگنه  دـیاب  دوش  یم 
الثم هلب  دـنک  حیرـصت  نآ  عفانم  همه  ای  دـنک و  هدافتـسا  نآ  حابم  عفانم  همه  زا  تسا  زئاج  دـشاب  نآ  عفانم  همه  زا  هدافتـسا  يارب  رگا  اـما 

یتعفنم نیع  نآ  عفانم  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هاگ  نآ ،  اب  نکب  یهاوخ  یم  يراـکره  مداد  هیراـع  وت  هب  ار  نیا  دـیوگ  یم  هدـنهد  هیراـع 
هک دنک  نایب  يروط  ار  قالطا  ای  دوش و  حیرـصت  نآ  هب  دـیاب  یتعفنم  نینچ  لثم  رد  هک  دوش  یمن  نآ  لماش  دـقع  قالطا  هک  ادـیپان  تسا 
هک دنچره  دوش  یمن  نآ  لماش  هیراع  دقع  هک  هدـش  هداد  هیراع  هک  ینیمز  رد  تیم  نفد  ریظن  دوشب  نآ  يادـیپان  ادـیپ و  عفانم  همه  لماش 
ود ره  نیاربانب ،  تسا ،  تشگرب  لباق  زئاج و  هدنریگ  هدـنهد و  ینعی  فرط  ود  ره  زا  هیراع  هلءاسم 8 -  تسا .  نیمز  عفانم  زا  یکی  دوخ 

نیمز هیراع  صوصخ  رد  هلب  دنادرگرب ،  ار  نآ  مه  هدنریگ  دنک  بلط  ار  دوخ  لام  نیع  هدنهد  دندرگرب  دنهاوخب  هک  تقو  ره  دنناوت  یم 
شبن هدومن  خسف  ار  دوخ  هیراع  دناوت  یمن  طایتحاربانب  هدنهد  هیراع  رگید  نیمز  رد  تیم  ندـش  هدیـشوپ  نفد و  ققحت  زا  دـعب  نفد  يارب 

ددرگرب رگا  و  دنـشاب ،  هداهن  ربقرد  ار  تیم  هک  دنچره  دنک  عوجر  دـناوت  یم  نیمز  بحاص  ربق  رد  كاخ  نتخیر  زا  لبق  اما  و  دـنک ،  ربق 
لادوگ نآ  تسین  بجاو  تیم  یلو  رب  هکنانچمه  دهدب ،  هیراع  هدـنریگ  هب  ار  نیمز  رفح  ندـنک و  هنیزه  ترجا و  هک  تسین  بجاو  وا  رب 

لثم دوش  یم  لطاب  لام  رب  شتنطلـس  لاوز  اب  هکلب  هدـنهد  گرم  اب  هیراع  هلءاسم 9 -  هدش .  داجیا  نیمز  بحاص  نذا  اب  نوچ  دـنک  رپ  ار 
اب تسا  بجاو  هیراع  هدنریگ  رب  هلءاسم 10 -  دزاس .  لیاز  ار  لام  رب  شتنطلـس  يرگید  لماع  ای  دوش و  هناوید  نداد  هیراع  زا  دـعب  هکنیا 

رارق هدافتسا  دروم  ار  يرگید  عفانم  هدومن  يدعت  نآ  زا  تسین  زئاج  شیارب  و  دنک ،  افتکا  هدرک  نیعم  هدنهد  هیراع  هک  یعفانم  زا  هدافتسا 
هک عافتنا  تیفیک  نآ  هب  تسا  بجاو  وا  رب  نینچمه  دشاب و  رتمک  رتزیچان و  هدنهد  هیراع  يارب  شررـض  نآ  زا  هدافتـسا  هک  دنچره  دـهد 

نانچ راب  ةداع  هک  يرادـقم  رب  دـئاز  دـناوت  یمن  يربراب  يارب  هدرک  هیراع  ار  یناویح  رگا  نیاربانب  دـنک  افتکا  دراد  ناـیرج  نآ  رب  تداـع 
عون رد  رگا  نیاربانب  تسا ،  فلتخم  اهراب  عاونا  هب  تبـسن  اهنامز  اهناکم و  رد  تداع  نیا  هتبلا  هک  دنک  راب  ناویح  نآ  رب  دوش  یم  یناویح 

دهدب و هدرب  هک  ار  یتعفنم  نآ  ترجا  دیاب  هدوب  عون  رد  شیدـعت  هک  یتروص  رد  تسا و  نماض  بصاغ و  دـنک  يددـعت  تیفیک  رد  ای  و 
ای ناـمتخاس و  يارب  ار  نیمز  رگا  هلءاسم 11 -  دیایب .  شا  هدهع  هب  دئاز  رادقم  ترجا  هک  تسین  دیعب  دـشاب  تیفیک  رد  شیدـعت  رگا  اما 

تخرد تمیق  توافت  دیاب  نکل  دیامن ،  اهتخرد  ندنک  هب  مزلم  ار  هدـنریگ  هیراع  دـنک و  خـسف  ار  نآ  تسا  زئاج  دـهد  هیراع  يراکتخرد 
ندـش هتـسب  زا  لبق  دـشاب و  هداد  هیراع  تعارز  يارب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دزادرپب ،  هیراع  هدـنریگ  هب  ار  هدـنک  اج  زا  اـجرب و 
هیراـع مازلا  قح  هدـنهد  هیراـع  دـشاب  نیمز  هراـجا  نداد  هب  یـضار  هدـنریگ  هک  یتروص  رد  هک  تسه  مه  لاـمتحا  دـنک  خـسف  عرز  هناد 

شقوقـش همه  رد  هلئـسم  نیا  و  تسا ،  لمتحم  تمیق  توافت  نداد  نودب  مازلا  زاوج  هکنانچمه  دشاب ،  هتـشادن  عرز  ندنک  رب  ار  هدـنریگ 
هیراع ار  دوخ  یبوچ  ياهریت  یسک  هکنیا  ریظن  دوشن ،  كرت  یضارت  هحلاصم و  هار  زا  ندرک  طایتحا  نآ  رئاظن  رد  اذل  تسا  لکشم  رایسب 

رد هدش  هیراع  هب  هک  ینیع  هلءاسم 12 -  دنک .  خسف  ار  دوخ  هیراع  درک  انب  ار  فقس  وا  هک  نآ  زا  دعب  ندز و  فقس  يارب  یـسک  هب  دهد 
راکب رد  هک  نآ  رگم  تسین  نماض  دشاب  هتـشادن  یتلاخد  شندش  فلت  رد  وا  دوش و  فلت  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  تناما  هدنریگ  تسد 
هکنیا هچ  تسا  نماض  قلطم  روطب  دشاب  هرقن  ای  الط  راعتسم  نیع  رگا  هکنانچمه  دشاب ،  هدرک  یهاتوک  نآ  ظفح  رد  ای  يدعت و  نیع  ندز 

 - هلءاسم 13 دشاب .  هدرک  طرش  ار  نامض  طوقـس  نتفرگ  لیوحت  ماگنه  هک  نآ  رگم  دشاب  هتـشادن  ایو  دشاب  هتـشاد  تلاخد  نآ  فلت  رد 
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نیا رد  هک  دـشاب  هتفرگ  نذا  کلام  زا  هک  نآ  رگم  دـهدب  هراجا  ای  هیراع و  يرگید  هب  ار  راعتـسم  نیع  تسین  زئاـج  هیراـع  هدـنریگ  يارب 
وا رگا  نیاربانب  تسا ،  هدوب  کلام  زا  بئان  لیکو و  عقاو  رد  هیراع  هدـنریگ  تسا و  هداد  هراجا  ای  هیراع و  کـلام  دوخ  تقیقح  رد  ضرف 

نیع رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  مود  هیراع  دوش  هناوید  الثم  دوش  جراخ  تافرصت  هنوگنیا  تیلباق  زا  هیراع  نداد  زا  دعب 
هدرکن مه  يدعت  فراعتم  قیرط  زا  هتـشاد و  نذا  هک  هدوب  يدروم  رد  نآ  لامعتـسا  رطاخ  هب  رگا  دوش  فلت  هدنریگ  هیراع  لعف  اب  راعتـسم 

هک دیآ  یم  رب  هراعتسم  نیع  هدهع  زا  ینامز  هیراع  هدنریگ  هلءاسم 15 -  تسا .  نماض  هدوب  يرگید  ببس  رطاخ  هب  رگا  و  تسین ،  نماض 
دوب اج  نآ  رد  کلام  تسد  رد  البق  هک  شدوخ  ياجب  ار  نآ  رگا  اـما  و  وا ،  یلو  هب  اـی  وا  لـیکو  هب  اـی  دـهدب و  سپ  کـلام  هب  اـی  ار  نآ 

هیراع ار  ناویح  هکنیا  لثم  دوش ،  یمن  يرب  شا  همذ  اج  نالف  شراذـگب  دـشاب  هتفگ  وا  ای  دـهدب و  کلام  لیوحت  هکنیا  نودـب  دـنادرگرب 
رگا هک  دشاب  هتفرگ  نذا  وا  زا  هداد و  عالطا  کلام  هب  هکنیا  نودب  ددنبب  اج  نآ  رد  هدرب و  کلام  لبطـصا  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  دشاب و  هدرک 

هک یتروص  رد  دریگب  هیراع  بصاغ  زا  ار  ینیع  رگا  هلءاسم 16 -  تسا .  نماض  يو  دنک  فلت  ار  نآ  یسک  ای  دوش و  فلت  دوخ  هب  دوخ 
لبق هیراع و  عوقو  زا  دعب  ای  دوش و  فلت  ریعتسم  تسد  رد  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  بصاغ  رب  نامـض  رارق  تسا ،  بصاغ  وا  هک  دنادن 

ریعتسم تفرگ  ریعتسم  زا  ار  نآ  تمارغ  رگا  یلو  ریعتسم  هب  مه  دنک و  عوجر  بصاغ  هب  دناوت  یم  مه  کلام  دوش  فلت  نتفرگ  لیوحت  زا 
مه ریعتسم  هب  دناوت  یمن  رگید  درک  عوجر  بصاغ  هب  رگا  تسا و  بصاغ  رب  نامض  رارق  میتفگ  نوچ  دریگ  یم  بصاغ  زا  ار  تمارغ  نآ 

توف وا  تسد  رد  هدرکن  رگا  ای  هدرک و  ءافیتسا  هیراـع  نآ  زا  ریعتـسم  هک  یعفاـنم  ضوع  هب  تبـسن  مکح  تسا  نینچمه  و  دـنک ،  عوجر 
یلو دریگب ،  ار  نآ  هدومن  عوجر  بصاغ  هب  دراد  قح  وا  تفرگ  يو  زا  ار  عفانم  نآ  ضوع  درک و  عوجر  ریعتـسم  هب  کلام  رگا  هک  هدـش 

هبلاطم وا  زا  هداد  کلام  هب  هک  ار  یتمارغ  دـنک و  عوجر  ریعتـسم  هب  درادـن  قح  بصاغ  تفرگ  وا  زا  درک و  عوجر  بصاغ  هب  کـلام  رگا 
هبلاطم بصاغ  زا  هداد  کلام  هب  هک  ار  یتمارغ  درادـن  قح  هنرگو  تسا  یبصغ  لاـم  دـناد  یمن  ریعتـسم  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  دـیامن ، 

دراد قح  بصاغ  دریگب  بصاغ  زا  ار  نآ  تمارغ  کلام  دوش و  فلت  ریعتـسم  تسد  رد  هیراـع  رگا  ینعی  تسا ،  سکع  هب  رما  هکلب  دـنک 
نآ دناوت  یمن  رگید  تفرگ  بصاغ  زا  ار  هیراع  یتقو  لاح  ره  رد  ریعتسم  دریگب و  وا  زا  هداد  کلام  هب  ار  هچ  نآ  هدومن  عوجر  ریعتسم  هب 

 . دنک در  نآ  کلام  هب  دیاب  هکلب  دنادرگ  رب  يو  هب  ار 

هعیدو باتک 

هعیدو

تـسد رد  دوخ  لاـم  نداـهن  رگید  یتراـبع  هب  و  تسا ،  شیوـخ  لاـم  ظـفح  رد  يرگید  نتفرگ  بئاـن  نآ  هدـئاف  هک  تسا  يدـقع  هعیدو 
ار لام  بحاص  دـننک ،  یم  قالطا  لام  نآ  هب  ار  هعیدو  هملک  ابلاغ  و  دـنک ،  يرادـهگن  ظـفح و  شکلاـم  يارب  ار  نآ  وا  اـت  تسا  يرگید 
نآ باجیا  و  دراد ،  لوبق  باجیا و  هب  جایتحا  دـقع  نیا  دـنیوگ و  یم  عدوتـسم  دـنراذگ  یم  تناما  وا  دزن  ار  لاـم  هک  یـسک  نآ  عدوم و 

 : دـیوگب ای  و  مداهن )  هعیدو  هب  وت  دزن  ار  لام  نیا   : ) دـیوگب لام  بحاص  هکنیا  لثم  دـناسرب  ار  هبانتـسا  نیا  هک  یظفل  ره  زا  تسا  ترابع 
رد تباین  رب  تیاضر  هک  ینخس  ره  زا  تسا  ترابع  زین  نآ  لوبق  اهنیا و  ریظن  و  تسا )  وت  تسد  تناما  نیا   ) ای و  نک )  ظفح  ار  لام  نیا  )

تسا رت  حیحص  زین  نیا  و  تسا ،  حیحـص  زین  رگید  تغل  ره  اب  هکلب  تسین  طرـش  ندوب  یبرع  لوبق  باجیا و  نیا  رد  و  دناسرب ،  ار  ظفح 
هب هکلب  دریگب  لیوحت  ار  لام  تفگر  ار  باجیا  لام  بحاص  هک  نآ  زا  دـعب  نیما  هکنیا  هب  لمع  اب  شلوبق  دـشاب و  ظفل  اب  نآ  باـجیا  هک 

ار نآ  مه  وا  دراذـگب  نیما  دزن  ار  شتناما  لام  بحاص  هکنیا  لثم  تسا ،  حیحـص  زین  لوبق  مه  تسا و  لـمع  هب  باـجیا  مه  هک  تاـطاعم 
یلمع ای  نابز و  هب  رگا  وت  دزن  دشاب  تناما  نیا  دیوگب :  دزادـنیب و  یـسک  دزن  الثم  ار  يا  هماج  رگا  هلءاسم 1 -  دریگب .  لیوحت  درادرب و 

لاکـشا هنای  دوش  یم  ققحم  تیاضر  رب  لاد  توکـس  اب  ایآ  هکنیا  رد  و  هتفرگ ،  تروص  هعیدو  دنک  لوبق  دشاب  هتـشاد  لوبق  رب  تلالد  هک 
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رد دورب و  دزادـنیب و  وا  دزن  ار  لاـم  روظنم  نیا  هب  لاـم  بحاـص  هک  یتروص  رد  یتـح  دوش  یمن  ققحم  هعیدو  دـنکن  لوـبق  رگا  و  تسا ، 
 - هلءاسم 2 دـنک .  مایق  نآ  ظفح  هب  تسا  نکمم  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دـنچره  دـیآ  یمن  وا  هدـهع  هب  ینامـض  هجیتن 

ربانب تسا  تناما  ظفح  زا  زجاع  هک  یسک  نیاربانب  دشاب ،  هتشاد  نآ  ظفح  رب  تردق  هک  تسا  زئاج  یـسک  يارب  اهنت  تناما  هعیدو و  لوبق 
نآ ظفح  رب  رداق  هک  رگید  ینیما  دـشاب و  رتزجاع  وا  زا  شلام  ظفح  رد  لام  بحاـص  هک  نآ  رگم  دـنک  لوبق  ار  نآ  تسین  زئاـج  طاـیتحا 
ره زا  هعیدو  هلءاسم 3 -  نیما .  عضو  هب  لام  بحاص  هجوت  اب  اصوصخ  تسین  دیعب  نآ  لوبق  زاوج  تروص  نیا  رد  هک  دوشن ،  تفای  دشاب 

نامز ره  دـناوت  یم  عدوتـسم )   ) نیما مه  دریگب و  سپ  ار  دوخ  تناما  تساوخ  هک  نامز  ره  دـناوت  یم  کلام  مه  تسا ،  زئاـج  فرط  ود 
عدوتـسم رگا  دزروب و  عانتما  نآ  لوبق  زا  دـناوت  یمن  عدوم )   ) لام لام  بحاص  درک  در  رگا  و  دـنک ،  در  شبحاص  هب  ار  نآ  تساوخ  هک 

تناما هب  يو  دزن  لام  نآ  سپ  نآ  زا  دور و  یم  نیب  زا  یکلام  تناما  دروخ و  یم  مه  هب  هعیدو  دنک  خسف  ار  نآ  دوخ  شیپ  هبناج و  کی 
دهد عالطا  دوخ  خسف  هب  ار  کلام  ای  هدومن  در  يو  ماقم  مئاق  ای  شبحاص و  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  هک  انعم  نیا  هب  دنام ،  یم  یقاب  یعرش 
تسا ربتعم  لقع  غولب و  عدوم  عدوتسم و  زا  کی  ره  رد  هلءاسم 4 -  تسا .  نماض  دنک  يراگنا  لهس  یلقع  ای  یعرش  رذع  نودب  رگا  هک 

هلب دنلماک  هک  ناشیا  ریغ  زا  ای  دشاب و  نانآ  دوخ  زا  لام  هکنیا  هچ  تسین  حیحص  هناوید  كدوک و  تناما  لوبق  ندرپس و  تناما  نیاربانب  ، 
شا همذ  تسا و  نماض  دریگب  ود  نآ  تسد  زا  يزیچ  یـسک  رگا  تسین و  زئاج  دـنا  هداهن  هعیدو  هب  ود  نآ  هک  یلام  رب  نداهن  تسد  یتح 

هلب دوش ،  یمن  يرب  شا  همذ  دـنادرگرب  ود  نآ  دوخ  هب  رگا  سپ  دـنادرگرب  ود  نآ  یلو  هب  ار  لام  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  يرب 
یم ود  نآ  تسد  زا  ظفح  روظنم  هب  هبـسح و  ناونع  هب  ددرگ  كاله  تسا  ناویح  رگا  دوش و  فلت  ود  نآ  تسد  رد  لام  هک  دـسرتب  رگا 

دنک و ظفح  ار  نآ  تسا  بجاو  عرش  مکح  هب  هک  یعرش  تسا  یتناما  هکلب  دوش  یمن  یکلام  يا  هعیدو  تناما و  شنتفرگ  اب  هتبلا  دریگ ، 
تلآ و هلزنم  هب  هناوید  كدوک و  نوـچ  تسا  وا  دزن  ناـشلام  هک  دـنک  مـالعا  اـی  دـناسرب و  ود  نآ  یلو  هب  ار  نآ  نکمم  تصرف  نیلوا  رد 

دشاب هعیدو  وا  شیپ  ات  دتسرفب  یصخش  دزن  هناوید  ای  هچب  هلیسو  هب  ار  یلام  یلماک  صخش  رگا  هلءاسم 5 -  لماک .  درف  يارب  تسا  هلیسو 
يارب راک  رازبا  هلزنم  هب  هناوید  هچب و  اریز  دوش ،  یم  هعیدو  وا  دزن  هک  تسا  نآ  رهاـظ  دریگب ،  لـیوحت  ار  نآ  ناونع  نیمه  هب  مه )   ) وا و 

دنتـسین نماض  لام  ندـش  فلت  تروص  رد  ود  نآ  داهن  هعیدو  هناوید  ای  كدوک  دزن  ار  یلاـم  رگا  هلءاسم 6 -  دنـشاب .  یم  لماک  صخش 
هتشاد ار  تناما  ظفح  تیحالـص  دنـشاب و  زیمم  هناوید  كدوک و  رگا  اما  و  دنتـسین ،  زیمم  نوچ  دننک  فلت  ار  لام  ود  نآ  دوخ  رگا  یتح 
فلت ار  نآ  ناشدوخ  هک  اج  نآ  هب  دـسر  هچ  اتدنـشاب  نماض  نآ  ظفح  رد  یهاتوک  رطاـخ  هب  ندـش  فلت  تروص  رد  تسین  دـیعب  دنـشاب 
تسا الاک  عون  نآ  زرح  هک  یئاج  رد  ار  نآ  دنک و  ظفح  فراعتم  رادقم  هب  ار  تناما  تسا  بجاو  عدوتسم )   ) نیما رب  هلءاسم 7 -  دننک . 

رد ار  دنفـسوگ  و  هتـسب ،  رد  طوبـضم و  لبطـصا  رد  ار  ناویح  نآ و  لاـثما  قودنـص و  رد  ار  تـالآرویز  لوپ و  هماـج و  ـالثم  دراذـگب ، 
رد هدرک و  تنایخ  تناما  رد  دـنیوگ  یمن  دـهد  شرارق  اج  نآ  رد  هک  دـهد  رارق  یلحم  رد  ار  يزیچ  ره  هکنیا  هاـتوک  نخـس  و  دـنبراهب ، 
وا تناما  ظفح  يارب  یئاج  عدوتـسم  هک  دـنادیم  لام  بحاص  هک  ضرف  رد  یتح  تسا  يراج  مکح  نیا  هدومن ،  يراگنا  لهـس  نآ  ظفح 

و تسا ،  بجاو  بجاو  همدـقم  اریز  دـنک .  ماـیق  یلحم  ناـنچ  ندروآ  تسدـب  رد  دـیاب  درک  لوبق  ار  نآ  رگا  عدوتـسم  هجیتن  رد  درادـن ، 
یمـشیربا یمـشپ و  هماج  الثم  دیامن ،  مایق  دراد  تلاخد  ندش  بویعم  فلت و  زا  نآ  ظفح  رد  هک  یتامادقا  همه  هب  تسا  بجاو  نینچمه 

 . تسا نماض  دـنک  لامها  فئاظو  نیا  رد  رگا  هک  دـنک  ظفح  امرـس  امرگ و  زا  هداد  فلع  بآ و  ار  ناویح  دـهدب و  وا  هب  ناتـسبات  رد  ار 
افتکا لحم  نامه  هب  دیاب  دوش  هدافتسا  تیدیق  وا  مالک  زا  دنک و  نیعم  شتناما  ظفح  يارب  ار  یصاخ  لحم  تناما  هدنهد  رگا  هلءاسم 8 - 

دهد لقن  رگا  هک  دـشاب ،  رتظوفحم  اج  نآ  رد  هک  دـنچره  دـهدن  لقن  رگید  ياجب  تشاذـگ  اج  نآ  رد  ار  تناما  هک  نآ  زا  دـعب  هدومن ، 
وا رب  ینامـض  دـهدب و  لـقن  رت  نما  ياـج  هب  تسا  زئاـج  دـشاب  فلت  ضرعم  رد  هدرک  نیعم  يو  هک  یناـکم  نآ  رد  رگا  هلب  تسا  نماـض 

نکل دوشب ،  فلت  هک  دنچره  نکن  شیاجباج  اجنیا  زا  دـشاب  هتفگ  الثم  دـشاب  هدرک  یهن  لقن  نیا  زا  وا  تناما  بحاص  هک  دـنچره  تسین 
فلت عدوتـسم  تسد  رد  هعیدو  رگا  هلءاسم 9 -  دـیامن .  هعجارم  يو  هب  دـشاب  سرتسد  رد  مکاـح  رگا  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رتکیدزن 
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هچ دریگب  يو  زا  رهق  روز و  هب  ار  نآ  یملاظ  رگا  نینچمه  و  تسین ،  نماض  دـشابن  يو  یهاـتوک  اـی  يدـعت و  هب  دنتـسم  فلت  نیا  دوش و 
ملاظ میلـست  ار  نآ  شدوخ  راچانب  عدوتـسم  منک و  یم  نانچ  نینچ و  هنرگ  هدب و  دیوگب  وا  هب  ای  دریگب و  وا  زا  ار  نآ  شدوخ  ملاظ  هکنیا 

نم هب  ار  یتناما  ینالف  هک  دـشاب  هداد  ربخ  ملاظ  هب  الثم  دـشاب  هتـشاد  تلاـخد  ارجاـم  نیا  رد  شدوخ  عدوتـسم  هک  یتروص  رد  هلب  دـنک ، 
نامـض لامتحا  دـسرب  ملاظ  شوگ  هب  يزیچ  نینچ  دوجو  ربخ  هک  تسه  نآ  هنظم  هک  دـشاب  هداد  دارفا  ناشن  ار  نآ  یئاـج  رد  اـی  هدرپس و 

 . دـسرن اـی  دـسرب  هعیدو  نآ  هب  ملاـظ  تسد  هکنیا  هچ  لاـح  دوش  بلقنم  تنامـض  تسدـب  شیتناـما  تسد  هک  تسین  دـیعبو  تسا ،  يوق 
دوش نیا  هب  جاتحم  ملاظ  عفد  رگا  یتح  تسا ،  بجاو  وا  عفد  دنامب  ظوفحم  تناما  ات  ملاظ  عفد  رب  دشاب  رداق  راد  تناما  رگا  هلءاسم 10 - 
نینچ رگا  هک  دروخب  دـنگوس  تسا  بجاو  هکلب  زئاج و  دوخ  يوعد  تابثا  يارب  یتح  تسین و  نم  دزن  یتناما  نینچ  دـیوگب  غورد  هب  هک 

 ( تسا غورد  عقاو  رد  تسار و  رهاظ  هب  هک  ینخـس  نتفگ  ینعی   ) هیروت نیا  دـنک  هیروت  دـناوتب  رگا  اـیآ  هکنیا  رد  و  تسا ،  نماـض  دـنکن 
عفد رگا  هلءاسم 11 -  تسا .  نآ  بوجو  مدع  يوقا  یلو  دنک  هیروت  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا ،  لاکشا  هن  ای  تسا  بجاو 

ای دوشب و  شضرع  کته  ای  دنیبب و  رگید  یبیسآ  ای  دوش و  یمخز  الثم  دسر  شندب  رب  يررـض  هک  دشاب  نیا  مزلتـسم  تناما  لام  زا  ملاظ 
نآ هب  نت  تسین  زئاج  دـشاب  یلام  تراـسخ  ناـمه  هک  يرخآ  ریغ  رد  هکلب  دـنک ،  لـمحت  ار  نآ  تسین  بجاو  دـیآ  دراو  وا  رب  یتراـسخ 

يروط هب  دشاب  زیچان  یلیخ  هک  اهررـض  نآ  نیئاپ  هبترم  هلب  تسین  زئاج  شبتارم  زا  یـضعب  هب  مه  یلام  تراسخ  رد  هکلب  دـهدب ،  اهررض 
وا تیـصخش  وربآ و  اب  هسیاقم  رد  هک  ینحل  هتبلا  دـیوگب  نخـس  وا  اب  نشخ  نحل  اب  هکنیا  لثم  دـننک ،  یم  لـمحت  ار  نآ  مدرم  بلاـغ  هک 
لام زا  ملاظ  عفد  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  بجاو  نآ  لمحت  ارهاظ  ددرگ -  يذءاتم  نآ  زا  عبط  بسح  هب  دنچره  دوش  یمن  هدرمش  گته 
رازه زا  ناموت  هد  الثم  هکنیا  هب   ) دشاب یتناما  لام  نامه  زا  یتمسق  لام  نآ  رگا  دشاب  ریغ  زا  ای  شدوخ و  زا  ای  لام  نداد  رب  فقوتم  یتناما 

رادقم نآ  نماض  دربب  ار  لام  همه  ملاظ  دنک و  لامها  رگا  و  دنک ،  نینچ  تسا  بجاو  دنامب ) ملاس  هیقب  ات  دـهدب  ملاظ  هب  ار  یتناما  ناموت 
ثلث کی  نداد  اب  رگا  تسا و  فصن  نماض  دش  یم  عفر  رطخ  لام  فصن  نداد  اب  رگا  نیاربانب  تسا ،  ناموت )  دون  دـصهن و  ینعی   ) دـئاز

عفد ملاظ  ود  نآ  زا  یکی  نداد  اب  تسوا و  دزن  تناما  ود  رفنکی  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  روط ،  نیمه  تسا و  ثلث  ود  نماض  دش  یم  عفر 
هددن و رگا  دش  یم  عفد  رطخ  تناما  ود  نآ  زا  یکی  صوصخ  نذا  اب  رگا  ضرف  نیا  رد  دربب ،  ار  ود  ره  ملاظ  دنک و  لامها  وا  دوش و  یم 
ار ود  ره  ملاظ  دـهدن و  رگا  دـش  یم  عفد  رطخ  نییعت  نودـب  ود  نآ  زا  یکی  نداد  اب  رگا  و  تسا ،  يرگید  نآ  نماض  دربب  ار  ود  ره  ملاظ 

دهدـب ملاـظب  ار  عدوتـسم  زا  یلاـم  هک  وحن  نیاـب  تسا  شزاـس  رب  فقوتم  ملاـظ  عفد  رگا  و  تسا ،  ود  نآ  زا  رت  تمیق  نارگ  نماـض  دربب 
نکمم رگا  دزادرپب  کلام  زا  نتفرگ  دصقب  دوخ  لام  زا  دـهاوخب  رگا  اما  و  دزادرپب ،  یناجم  عربت و  ناونعب  دوخ  لام  زا  هک  تسین  بجاو 
عوجر قحتـسم  دهدب  ملاظب  يزیچ  هزاجا  نودب  رگا  سپ  دریگب  هراجا  مکاح  دننام  وا  ماقم  مئاق  زا  دشن  رگا  لام و  بحاص  زا  دـیاب  دـشاب 

نیا رد  دـهدب و  ملاظب  ار  جاب  نآ  تسا  بجاو  طایتحا  ربانب  دـشابن  نکمم  هزاـجا  نتفرگ  رگا  اـما  و  تسین ،  يو  زا  نآ  نتفرگ  کـلامب و 
 . دریگب کلام  زا  ار  نآ  هک  دشاب  هدوب  نیا  شدـصق  ملاظ  هب  نداد  ماگنه  هک  یطرـش  هب  دـنکب  ار  نآ  هبلاطم  کلام  زا  دـناوت  یم  تروص 

یهن ار  وا  هک  دنچره  هکلب  دشاب  هتفگن  کلام  هک  دنچره  دهدب  ار  شفلع  بآ و  تسا  بجاو  وا  رب  دشاب  ناویح  هعیدو  رگا  هلءاسم 13 - 
دهدب شدوخ  ار  نآ  فلع  بآ و  تسین  بجاوو  دنادرگ ،  رب  وا  ماقمئاق  ای  شکلام و  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  دهد  یمن  رگا  دـشاب و  هدرک 

نداد يارب  دـناوت  یم  هکلب  دـهدب  ار  نآ  فلع  بآ و  شدوخ  هناخ  رد  تسین  بجاو  زین  درامگب و  راک  نآ  هب  ار  يرگید  دـناوت  یم  هکلب 
یم دـشاب  هتـشاد  ندرب  نوریب  رب  تداـع  یتـقو  نکلو  دـشاب  نکمم  زین  لزنم  رد  هک  دـنچره  دربـب  نوریب  شلزنم  زا  ار  ناویح  فلع  بآ و 

فلع بآ و  ندادـب  يرگید  ندراـمگ  رگا  هکناـنچمه  تسین ،  زئاـج  شندرب  نوریب  دـشاب  فوـخم  هار  ـالثم  رگا  هلب  دربـب ،  نوریب  دـناوت 
نخـس لامجا  و  دراپـسب ،  ریغب  ار  یتناما  ناویح  دـناوت  یمن  دـشاب  وا  هارمه  نیما  يدرف  اـی  شدوخ و  هک  نآ  رگم  دـشاب  راـبتعا  یب  ناویح 

 ، تسا هدرکن  يدعت  یهاتوک و  تناما  ظفح  رد  دنیوگب  افرع  هک  يروط  هب  دنکب  ار  تناما  ظفح  تیاعر  داتعم  لومعم و  قبط  دـیاب  هکنیا 
هداد هزاجا  وا  هب  ای  هداهن و  يو  دزن  ار  نآ  نیع  کلام  رگا  نآ  هنیزه  هب  تبـسن  اما  و  تسا ،  ناویح  فلع  بآ و  نداد  لصا  هب  تبـسن  نیا 
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زا لوا  هبترم  رد  تسا  بجاو  هنرگو  دیآ  یمن  شیپ  یلاکـشا  چیه  هک  دریگب  وا  زا  ادعب  ات  دنک  نیمءات  ار  ناویح  هنیزه  شدوخ  لام  زا  هک 
هعجارم مکاح  هب  دـیاب  تسین  سرتسد  رد  وا  لیکو  ای  کلام  رگا  و  دـنک ،  هیهت  ار  ناویح  فلع  بآ و  هتفرگ  هزاجا  وا  لیکو  اـی  کـلام و 

رگا و  نک ،  هیقب  جرخ  شورفب و  ار  یتناما  لام  زا  يرادقم  دیوگب  واب  هکنیاب  دنچره  دهد  روتـسد  وا  هب  دید  حالـص  هچره  مکاح  ات  دـنک 
دوخ لام  زا  ار  ناویح  يرادـهگن  هنیزه  دـهاش  رفن  ود  رظن  ریز  هک  تسا  نآ  رتهب  طاـیتحا و  هب  رت  کـیدزن  تسین  سرتسد  رد  مه  مکاـح 

ره توم  اب  هعیدو  دقع  هلءاسم 14 -  دشاب .  هتشاد  عربت  ناسحا و  دصق  ناویح  هنیزه  لمحت  رد  هک  نآ  رگم  دریگب  کلام  زا  ادعب  دهدب و 
ندرم زا  لبق  ات  هک  هعیدو  دریمب  عدوم  رگا  دوش ،  یم  لطاب  شندش  هناوید  اب  و  نآ )  هدنریگ   ) عدوتـسم و  تناما )  هدـنهد   ) عدوم زا  کی 

ای دناسرب و  وا  یلو  ای  عدوم و  ثراو  هب  ار  نآ  اروف  تسا  بجاو  هجیتن  رد  دوش  یم  یعرش  تناما  عدوتسم  تسد  رد  دوب  یکلام  تناما  وا 
هلب تسا ،  نماض  دنک  لامها  هقطنم  نیا  رد  یعرـش  يرذع  نودب  رگا  هک  هدرپس  تناما  ار  زیچ  نالف  نم  دزن  ینالف  هک  دنک  مالعا  ود  نآ 

یئاهنامه هب  رصحنم  شثراو  هن  ای  تسه  کلام  ثراو  اعقاو  ثرا  یعدم  دناد  یمن  هک  دشاب  نیا  رطاخب  تناما  در  رد  شندرک  لامها  رگا 
هیـضق فارطا  رد  اـت  دزادـنیب  ریخءاـت  ار  نآ  مـالعا  زین  تناـما و  تخادرپ  مه  تهج  نیدـب  ناـشیا  ندوب  ثراو  هب  دراد  ملع  يو  هک  تسا 

يددعتم دارفا  کلام  ثراو  رگا  تسین و  نماض  يوقا  ربانب  دش  فلت  تناما  نیب  نیمه  رد  رگا  و  تسا ،  یعرـش  شرذع  نیا  دـنک  قیقحت 
تسا هثرو  هیقب  هیمهـس  نماض  نارگید  نذا  نودب  دنک  در  یکی  هب  رگا  هک  دنک  در  نانآ  ماقم  مئاق  ای  نانآ و  همه  هب  ار  تناما  دیاب  دندوب 

هتبلا دریگ ،  یم  رارق  وا  یلو  ای  وا و  ثراو  تسد  رد  هدش  یعرش  دوب  یکلام  عقوم  نآ  ات  هک  مدرم  تناما  دورب  ایند  زا  عدوتسم  رگا  اما  و  ، 
ماقم مئاق  ای  عدوم  هب  ار  نآ  ای  هک  تسا  يروف  بجاو  یلو  ای  ثراو  رب  دوش  عقاو  دی  تحت  رد  هک  دشاب  يزیچ  تالوقنم  دـننام  تناما  رگا 

دنک هبلاـطم  ار  نآ  کـلام  رگا  دوش  یم  بجاو  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  هعیدو  در  هلءاسم 15 -  دـنیامن .  مالعا  نانآ  هب  ای  دـننک و  در  وا 
يارب شلام  هک  دـشاب  یبرح  رفاک  دـنچره  طایتحاربانب  هکلب  دـشاب ) هتـشاد  مارتحا  شلام  هک  يرفاک  هتبلا   ) دـشاب رفاک  کلام  هک  دـنچره 
هکنیا اما  دوشن و  لئاح  شکلام  نآ و  نیب  درادرب و  لام  نآ  زا  تسد  هک  تسا  نیا  بجاو  رادـقم  تناـما  در  رد  و  تسا ،  حاـبم  نیملـسم 

یفاک نیمه  هداد  شرارق  هتـسبرد  یقاطا  اـی  لـفقم و  یقودنـص  رد  ـالثم  رگا  سپ  تسین  بجاو  دـناسرب  کـلامب  درادرب و  ار  نآ  شدوخ 
ار دوخ  فیلکت  رادـقم  نیمهب  رادرب ،  ار  دوخ  تناما  دـیوگب  کلام  هب  دـنک و  زاـب  ار  هناـخ  برد  درادرب و  قودنـص  زا  ار  لـفق  هک  تسا 

یفاک یفرع  تیروف  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  نآ  در  تیروف و  هلئـسم  رد  هکناـنچمه  تسا ،  هتخاـس  جراـخ  دوخ  هدـهع  زا  هداد و  ماـجنا 
 ، دنکـشب ار  نآ  نآ  لاثما  هلفان و  زامن  رد  یتح  تسا  زامن  رد  رگا  دزیخرب و  ماعط  زا  هدشن  ریـس  تسین  مزال  تسا  هار  رد  رگا  سپ  تسا ، 

ریخءات ثعاب  دهاش  راضحا  هک  نآ  رگم  يرآ  هک  تسا  نیا  يوقا  دزادنیب ؟  ریخءات  ار  تناما  در  دـهاش  ود  راضحا  يارب  تسا  زئاج  ایآ  و 
نیا هتبلا  دنـشاب ،  هدرپسن  يو  هب  ار  تناما  دـهاش  روضح  اب  هک  یئاج  نآ  رد  اصوصخم  تسین  زئاج  ریخءات  تروص  نیا  رد  هک  دوش  داـیز 

 . تسین بجاو  تردابم  تیروف و  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هنرگ  دـشاب و  هتـشادن  لیجعت  مدـع  ریخءات و  رد  تصخر  هک  تسا  یئاج  رد 
رد هکلب  دنک ،  در  يو  هب  ار  نآ  دیابن  عدوتـسم  ناکما  تروص  رد  دراذگب  تناما  یـسک  دزن  هدیدزد  هک  ار  يزیچ  دزد  رگا  هلءاسم 16 - 

باتک رد  هک  يروتسد  قبط  دسانش  یمن  رگا  و  دناسرب ،  دسانـش  یم  رگا  شبحاص  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  یعرـش و  تسا  یتناما  وا  تسد 
شبحاص باسح  هب  ار  نآ  هکنیا  هب  دـنکن  كرت  ار  طایتحا  دـشنادیپ  شبحاص  لاسکی  زا  دـعب  رگا  دـنک و  یم  مالعا  لاـسکی  هدـمآ  هطقل 

رگا يو  زا  تمارغ  نتفرگ  یلاعت و  يادخ  زا  هقدص  رجا  نتفرگ  نیب  دنک  یم  ریخم  ار  وا  دش  ادیپ  شبحاص  نآ  زا  دعب  رگا  دـهد ،  هقدـص 
هک دـنچره  تسا ،  تمارغ  هدـنهد  نآ  زا  هقدـص  رجا  درک  رایتخا  ار  تمارغ  رگا  و  تسا ،  وا  نآ  زا  هقدـص  رجا  درک  لوبق  ار  هقدـص  رجا 

تـسا بجاو  نآ  کلام  هبلاطم  ماگنه  هعیدو  در  هک  روطناـمه  هلءاسم 17 -  دـبای .  نایرج  زین  یلام  نینچ  هرابرد  هطقل  مکح  تسین  دـیعب 
 ، دنک در  شبحاص  هب  ارنآ  تسا  بجاو  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  لثم  ایو  شنتخوس  ای  نآ و  نتفر  تقرـس  هب  ای  نآ و  فلت  سرت  هک  مه  ینامز 

نانآ زا  کی  چـیه  هب  رگا  اـما  و  دـناسرب ،  هک  دـناسرب  شماـع  لـیکو  اـی  وا و  صاـخ  لـیکو  اـی  نآ  بحاـص  هب  ار  نآ  تسناوت  رگا  لاـح 
تشادن مکاح  هب  یسرتسد  رگا  و  دشاب ) نآ  ظفح  رب  رداق  مکاح  رگا  هتبلا   ) دناسرب عرـش  مکاح  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  تشادن  یـسرتسد 
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 - هلءاسم 18 دراپـسب .  دنک  ظفح  ار  نآ  دناوت  یم  هک  ینیما  هقث  یـصخش  دزنار  نآ  دیاب  دشاب  فلت  ضرعم  رد  زین  مکاح  دزن  تناما  ای  و 
تروص رد  ار  تناما  تسا  بجاو  وا  رب  رگید  یتهج  هب  ای  يرامیب و  رطاخب  اـی  لاـح  دـشاب  هدـش  رادومن  عدوتـسم  گرم  ياـه  هناـشن  رگا 

دنک و تیـصو  نآ  هرابرد  مکاح  ندوبن  تروص  رد  دناسرب و  مکاحب  دشابن  نکمم  رگا  و  دـنک ،  در  شکلام  لیکو  ای  شکلامب و  ناکما 
دهاش ندرک و  تیـصو  تسا  مزال  و  تسا ،  نماـض  دـنک  یهاـتوک  فئاـظو  نیا  رد  رگا  و  دریگب ،  دـههاش  دوخ  تیـصو  رب  ار  رفن  دـنچ 

رکذ تیـصو  رد  ار  تناما  فصو  سنج و  تسا  بجاو  تهج  نیمهب  دـشاب  بحاص  يارب  تناما  ظفحرد  رث  ؤم  هک  دـشاب  يوحنب  نتفرگ 
هک تسا  یتناما  مدزن  هک  دسیونب :  ای  دیوگب و  هکنیا  فرـص  سپ  تسیک  زا  تناما  نیا  هک  دنک  نیعم  زین  دنک و  نیعم  ار  نآ  لحم  دنک و 

تـسا نآ  يوقا  تسا  نیما  تسا و  وا  قوثو  دروم  تسا و  تناـما  نآ  زا  علطم  ثراو  رگا  هلب  تسین ،  یفاـک  هدرپس  نم  هب  ار  نآ  یـصخش 
زرح و نامه  رد  هعیدو  دورب و  يرورـض  ریغ  ترفاـسم  هب  تسا  زئاـج  عدوتـسم  يارب  هلءاسم 19 -  تسین .  مزال  یتیـصو  نینچ  الـصا  هک 

یهتنم دـشابن ،  وا  دوخ  روضح  رب  فقوتم  هعیدو  ظفح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـنامب  یقاب  دوخ  لایع  لـها و  دزن  شقباـس  نمءاـم 
اهنآ هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد  دنک و  در  شلیکو  ای  کلام  هب  ار  نآ  ای  دنک و  رفس  كرت  دیاب  ای  دوش  یمن  ظفح  وا  روضح  اب  زج  رگا 
زئاج طایتحاربانب  و  تناما ،  دزن  ندنام  رفس و  كرت  رد  دوش  یم  رـصحنم  يو  فیلکت  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوبن  مه  مکاح  رگا  مکاح و  هب 

لامتحا نیا  دـشاب ،  ناسکی  ظفح  رظن  زا  روضح  رد  شنداهن  رفـس و  رد  شندرب  دـشاب و  نما  هار  هک  دـنچره  دربب  دوخاب  ار  تناما  تسین 
نکل درب ،  ناوت  یمن  ار  اه  یضعب  درب و  رفس  هب  ناوت  یم  ار  اه  یضعب  تسا  قرف  اه  هعیدو  نیب  دیوگب  یـسک  هک  تسا  یبوخ  لامتحا  مه 

ترفاسم هک  دوب  یـضرف  رد  اهنیا  همه  دراذـگب ،  تناـما  ینیما  دزن  ار  نآ  تسین  زئاـج  هک  تسا  نآ  يوقا  و  دوشن ،  كرت  اـقلطم  طاـیتحا 
نیعتم و شفیلکت  دشابن  نکمم  مکاح  ای  کلام و  لیکو  ای  نآ  کلامب  تناما  در  هک  یتروص  رد  دشاب  يرورض  رگا  اما  دشابن ،  يرورض 

نآ ظفح  رد  ناکما  ردـقب  دربب و  رفـس  هب  دوخ  اب  ار  نآ  دـشن  نکمم  زین  نآ  رگا  و  دراپـسب ،  ینیما  دزن  ار  نآ  هکنیا  رد  دوش  یم  رـصحنم 
ار یـسک  هلماعم  تناما  اب  تسا  مزال  رطخ  رپ  ینالوط و  ياهرفـس  لثم  رد  هلب  تسین ،  نماـض  دوش  فلت  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دـشوکب 

نیما تسا و  نیما  ناونع  قیداـصم  زا  یکی  عدوتـسم  هلءاسم 20 -  تشذـگ .  شلیـصفت  دـبای و  یم  رد  ار  دوخ  گرم  ياهیناشن  هک  دـنک 
نآ ظـفح  رد  هک  نآ  رگم  تسین ،  نماـض  دوـش  بوـیعم  اـی  فـلت و  وا  تسد  رد  وا و  دزن  تناـما  رگا  ینعی  تـسین  شا  هدـهعب  یتناـمض 

یهاتوک و زا  روظنم  و  تسا ،  نیمه  ینیما  ره  هرابرد  مکح  هکناـنچمه  دـشاب ،  هدز  راـکب  ار  نآ  کـلام  نذا  نودـب  اـی  هدرک و  یهاـتوک 
یب فرع  رظن  رد  فئاظو  نآ  كرت  دش و  یم  ظفح  ةداع  تناما  داد  یم  ماجنا  رگا  هک  تسا  یفئاظو  كرت  نآ و  ظفح  رد  يراگنا  لهس 

ای و  درامگب ،  نآ  رب  یبقارم  هکنیا  نودـب  دورب  دزادـنیب و  ظفح  نودـب  یلحم  رد  ار  تناما  هکنیا  لثم  دوش ،  یم  هدرمـش  تناما  هب  یئانتعا 
هب ار  نآ  ای  دـهدن و  داـب  ار  نآ  ناتـسبات  رد  تسا  یمـشیربا  یمـشپ و  هچراـپ  رگا  دراذـگب و  فلع  بآ و  نودـب  ار  نآ  تسا  ناویح  رگا 

دنکن و شظفح  تبوطر  زا  دزاس  یم  دساف  ار  نآ  تبوطر  هک  تسا  شامق  عاونا  زا  یـضعب  باتک و  رگا  دراپـسب و  يرگید  تسدب  تناما 
رد يدـعت  اما  و  تسا ،  طیرفت  اه  تناـما  قلطم  ندرب  رفـسب  نینچمه  رفـس و  قلطم  تفگ  ناوت  یمن  هتبلا  دربب ،  رفـس  هب  دوخ  اـب  ار  نآ  اـی 
 ، هدادن يوب  ار  نآ  نذا  کلام  هک  دنک  فرصت  تناما  رد  عدوتسم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دوش ) یم  نامض  ثعاب  طیرفت  دننام  هک   ) تناما

تناما ظفح  هک  نآ  رگم   ) دوش راوس  یتناما  ناویح  رب  ایو  دـنک ،  نهپ  دوخ  ياپ  ریز  ار  یتناما  شرف  ای  دـشوپب  ار  یتناما  هماـج  هکنیا  لـثم 
هب تبـسن  يو  زا  يراک  ای  و  دنک ) نهپ  دشوپب و  ار  نآ  هک  دشاب  نیاب  یگدروخدیب  زا  شرف  هماج و  ظفح  الثم  دـشاب  فرـصت  رب  فوقوم 

تناما لام و  هکنیا  لثم  دوش ،  یم  هدرمش  تنایخ  تسد  لام  نآ  رب  ار  وا  تسد  دشاب و  هتـشاد  تافانم  يراد  تناما  اب  هک  دنزب  رـس  تناما 
يدعت قادصم  مه  دوش و  هدرمـش  طیرفت  قادصم  مه  تناما  هب  تبـسن  لمع  کی  هک  دوش  یم  اسب  و  دوش .  رکنم  لیلد  نودب  ادـمع و  ار 

دیاش و  دنک ،  دساف  ار  نآ  دیب  دورب و  دزادنیب و  یئاج  رد  تسا .  ندز  دیب  رطخ  رد  هک  ار  باتک  شرف و  یمشیربا و  یمـشپ و  هچراپ  لثم 
نودب وا  دنهدب و  وا  هب  ار  هدش  هتسب  نامـسیر  اب  ایو  هدش  هتخود  ای  رهم و  هب  رـس  هسیک  رد  هک  ار  یتناما  مهرد  هکنیا  دشاب  دروم  نیمه  زا 
دراوم زا  یکی  و  دوش ، ) مگ  دزیرب و  اهمهرد  هجیتن  رد   ) دنک زابار  نامسیر  ای  دفاکـشب و  ار  نآ  تخود  ای  دنکـشب و  ار  هسیک  رهم  تهج 
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سنج هکنیا  هچ  سنج و  ود  ای  دنـشاب  سنج  کی  زا  ود  ره  هکنیا  هچ  لاح  دـنک  طولخم  دوخ  لام  اب  ار  یتناما  لاـم  هک  تسا  نیا  يدـعت 
الثم دـنک ،  طولخم  تناما  بحاص  دوخ  لام  اب  ار  یتناما  لام  رگا  اما  و  رتدـب ،  ای  رتهب و  اـی  دـشاب  یتناـما  سنج  اـب  يواـسم  شدوخ  لاـم 

هدرمـش يدعت  زین  نیا  ارهاظ  دنک  هسیک  کی  ار  هسیک  ود  نآ  وا  دهدب و  واب  زابرـس  رهم و  نودـب  هسیک  ود  رد  ار  یئاهمهرد  لام  بحاص 
یضرغ نینچ  دوجو  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  هداهن  هسیک  ود  رد  ار  مهارد  هک  هتشاد  یضرغ  لام  بحاص  دیاش  هک  دهد  لامتحا  رگادوش  یم 

نماض طیرفت  يدـعت و  تروص  رد  نیما  میئوگ  یم  هکنیا  زا  روظنم  هلءاسم 21 -  تسا .  رت  نشور  راـک  نیا  ندوب  يدـعت  هک  دوش  زارحا 
یترابعب تسا و  نآ  نماض  دشابن  يو  يدعت  طیرفت و  هب  دنتـسم  نآ  ندش  فلت  هک  دنچره  دوش  فلت  یتناما  لام  رگا  هک  تسا  نیا  تسا 

تین عدوتـسم  رگا  هلءاسم 22 -  دوش .  یم  یتنامـض  یتنایخ و  تسد  هب  لدـبم  وا  یتنامـض  ریغ  یتناما و  تسد  طـیرفت  يدـعت و  اـب  رگید 
شبحاصب ار  نآ  رگید  هک  دریگب  میمـصت  دنک و  نآ  بصغ  تین  رگا  هلب  تسین ،  نماض  دنکن  فرـصت  نکل  دـنکب  ار  تناما  رد  فرـصت 

نیا زا  دعب  رگا  یناما و  هن  تسا  یناودع  دـی  وا  دـی  دوش و  یم  نماض  دـنک  دوخ  کلم  هلماعم  نآ  اب  اه  بصاغ  ریاس  دـننام  دـنادرگنرب و 
یم نآ  هبلاطم  شبحاص  یتقو  ای  دوشب و  نآ  رکنم  هک  یئاج  نآ  تسا  نیا  لثم  و  دوش ،  یمن  لئاز  وا  نماض  دوش  فرصنم  نآ  زا  میمصت 

عانتما نآ  ای  راـکنا  نآ  درجم  هب  هک  دراد ،  ار  شبحاـصب  نآ  ندـنادرگرب  زا  نکمت  اعرـش  ـالقع و  هکنیا  اـب  دزروب  عاـنتما  نآ  در  زا  دـنک 
یمن فرطرب  وا  زا  نماـض  ددرگرب  یناطیـش  رکف  نآ  زا  هک  مه  ضرف  رب  دوش و  یم  بلقنم  یتنامـض  وا  یناودـع  تسدـب  وا  یناـما  تسد 

درادرب ار  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  زا  یـضعب  دنکـشب و  ار  نآ  رهم  نیما  دشاب و  رهم  هب  رـس  الثم  يا  هسیک  رد  تناما  رگا  هلءاسم 23 -  دوش . 
یفرظ رد  یتناما  لام  رگا  اما  و  دیآ ،  یم  تنامض  نآ  ندرک  زاب  درجم  هب  میتفگ  قباس  رد  هک  روط  نامه  هکلب  دوش ،  یم  نآ  همه  نماض 

نیا شدصق  رگا  درادرب  ار  یتناما  لام  نآ  زا  یـضعب  دشاب و  هداهن  شدوخ  فورظ  زا  یفرظ  رد  ار  نآ  عدوتـسم  دوخ  ای  دشابن و  يزرح  و 
هک تسا  نیا  شدـصق  رگا  اما  و  تسا ،  نماض  هتـشادرب  هک  ار  رادـقم  نامه  اهنت  رهاظلا  یلع  دـنک  ءافتکا  يدـعت  رادـقم  نامهب  هک  تسا 
رد نیا  دوش ،  یم  لام  همه  نماـض  شتـشادرب  نیلوا  ناـمه  زا  هک  تسین  دـیعب  درادرب  هدروخ  هدروخ  جـیردتب و  ار  یتناـما  لاـم  نآ  همه 

هتفرگ عدوتسم  زا  ار  هظفحم  لام  بحاص  رگا  اما  دشاب و  هداهن  شدوخ  هظفحم  زرح و  رد  ار  یتناما  لام  عدوتـسم  دوخ  هک  تسا  یتروص 
رگا تروص  نیا  رد  دـشاب  هدرپس  تناما  هب  عدوتـسم  تسدـب  دـشاب و  هتخود  اـی  هدرک و  رهم  ار  نآ  برد  هداـهن  نآ  رد  ار  دوخ  تناـما  و 

يدرم رگا  هلءاسم 24 -  دوش .  یم  نماض  ندرک  زاب  درجمب  دنک  زاب  ار  هظفحم  نآ  برد  دنک  باجیا  یترورض  ای  یتحلـصم  هکنیا  نودب 
تـسا نماض  تناما  هدـنریگ  دـهد  رارق  ینمءام  يزرح و  رد  ار  نآ  وا  ات  دراپـسب  شمداخ  ای  دـنزرف و  ای  رـسمه و  تسد  هب  ار  دوخ  تناما 

نیما رگا  هلءاسم 25 -  دنک .  یم  وا  روضح  رد  رظن و  ریز  دـنک  یم  هچ  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  تلآ  مکح  نآ  بحاص  يارب  هک  نآ  رگم 
نآ ظفح  فئاظو  رب  دـهد و  رارق  شبـسانم  نمءام  زرح و  رد  ار  تناما  ددرگرب و  شراتفر  نیا  زا  سپـس  دـنک و  یهاتوک  هعیدو  ظفح  رد 
دوخ نت  زا  دوب  هدیشوپ  ار  نآ  رگا  الثم  هدومن  عوجر  شراتفر  نیا  زا  سپس  درادب و  اور  يدعت  یتناما  هب  تبسن  زاغآ  رد  ای  و  دیامن ،  مایق 

هعیدوب ار  لام  نآ  رگید  راب  دنک و  خـسف  ار  لوا  هعیدو  کلام  وا  يدـعت  طیرفت و  زا  دـعب  رگا  هلب  دوش ،  یمن  يرب  نآ  نامـض  زا  دروآرد 
و دـنک ،  طیرفت  ای  يدـعت  هرابود  هک  نآ  رگم  تسین  نماض  مه  مود  هعیدو  هب  تبـسن  و  دور ،  یم  نیب  زا  لوا  هعیدو  نامـض  دراپـسب  يوب 
هب رهاظلا  یلاع  دراذگب و  تناما  وا  دزن  هعیدو  ناونع  هب  ار  نآ  کلام  دشاب و  بصاغ  تسد  هب  یلام  هک  تسا  يدروم  نآ  ریظن  هلئسم  نیا 
زا يرب  ار  بصاغ  کلام  رگا  و  دـش ،  يرادـتناما  ناونع  هب  لدـبم  بصغ  ناونع  نوچ  دوش  یم  فرطرب  نامـض  هعیدو  ناونع  نیمه  رطاخ 

دوش و فلت  وا  تسد  رد  لام  رگا  هلب  تسا ،  طوقـس  هب  لوق  ود  نآ  رت  هجوم  هک  تسا  لوق  ود  هن  ای  دوش  یم  طقاس  هکنیا  رد  دنک  نامض 
هعیدو رکنم  عدوتسم  رگا  هلءاسم 26 -  تسا .  حیحص  بصاغ  هلیسو  هب  وا  همذ  ندرک  يرب  هک  تسین  یلاکـشا  دوش  لوغـشم  بصاغ  همذ 
لداع دهاش  ود  دوخ  ياعدا  رب  هدرک و  در  شکلام  هب  ار  نآ  هک  دنک  ءاعدا  ای  هدش و  فلت  هک  دنک  ءاعدا  نکل  دنک  رارقا  نآ  هب  ای  دوش و 
فلت تناما  هک  دنـشاب  هتـشاد  لوبق  ود  ره  عدوتـسم  عدوم و  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  هتفریذپ  دـنگوس  اب  شیاعدا  دـشاب  هتـشادن  هنیب )  )

اب تسا  عوتسم  لوق  لوق  دنکن  هماقا  دهاش  رگا  هک   ) هدرک يدعت  ای  یهاتوک و  يو  تناما  ظفحرد  عدوتسم  هک  دنک  اعدا  عدوم  نکل  هدش 
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کلام دوب و  هداد  نذا  کلام  دوخ  هک  دـنک  اعدا  هدومن  در  کلام  ریغ  رگید  یـصخش  هب  ار  تناما  عدوتـسم  رگا  هلءاسم 27 -  دنگوس . )
نکلو هداد  نذا  هک  دنک  قیدصت  ار  عدوتسم  کلام  رگا  اما  و  تسا ،  کلام  لوق  لوق  درواین  هنیب  عدوتسم  هک  یتروص  رد  دشاب  نذا  رکنم 

در شکلام  هب  ار  تناما  دـنک  اعدا  عدوتـسم  هک  دراد  ار  یئاج  نآ  مکح  دـشاب  هداد  صخـش  نآ  هب  ار  تناما  عدوتـسم  هک  دوش  نیا  رکنم 
يرآ هک  دـنک  شقیدـصت  يو  دـنک  هنیب  هماقا  کلام  نوچ  دوش و  هعیدو  رکنم  عدوتـسم  رگا  هلءاـسم 28 -  تسا .  وا  لوق  لوـق  هک  هدرک 

و دوش ،  یمن  لوبق  وا  زا  دـنگوس  تسین و  هتفریذـپ  شیاـعدا  دوب  هدـش  فلت  موش  نآ  رکنم  هک  نآ  زا  لـبق  نکل  يدرپس  تناـما  نم  هبوت 
جاتحم نآ  تابثا  نکل  دوش  یم  هتفریذپ  شیوعد  دش  فلت  نم  راکنا  زا  دـعب  هک  دـنک  اعدا  رگا  اما  تسا و  لاکـشا  لحم  مه  وا  هنیب  لوبق 

دـنکب و هعیدو  هب  رارقا  عدوتـسم  رگا  هلءاسم 29 -  تسه .  فلات  نآ  نماض  هدوب  رذـع  نودـب  شراـکنا  رگا  لاـح  نیا  اـب  تسا و  هنیب  هب 
نآ هتـشاذگ و  تناما  نم  دزن  ار  شرف  نالف  ینالف  دـیوگب  الثم  و  دـنک ،  نییعت  صخـشم  نیعم و  ینیع  رد  ار  تناـما  نآ  رگا  دریمب  سپس 

نمـض رد  ار  تناـما  نآ  رگا  نینچمه  و  دـنهد ،  یم  شبحاـصب  دوـش و  یم  جراـخ  وا  هکرت  زا  هدوـب  مه  دوـجوم  شندرم  لاـح  رد  نـیع 
لاح رد  و  هدرپس )  نم  هب  ینالف  هک  تسا  یتناما  نم  نادنفـسوگ  نیا  زا  یکی   ) دـشاب هتفگ  الثم  هدرک و  نیعم  سنج  ناـمه  زا  یقیداـصم 

هناـیم زا  ار  یتناـما  دنفـسوگ  هتفگ و  تسار  ناـشثروم  دـنهد  یم  لاـمتحا  رگا  هک  تسا  هثرو  رب  دنـشاب  مه  دوـجوم  نادنفـسوگ  شگرم 
زا یکی  دنتشاد  یم  نییعت  لامجا  روطب  هک  دننکب  ار  يا  هلماعم  نامه  ثروم  نادنفسوگ  زا  یکی  اب  هکنیادنهد  یمن  صیخشت  نادنفـسوگ 

ار نآ  بحاص  نکل  دـنک  مولعم  ار  هعیدو  نیع  رگا  اما  و  دـننک ،  نیعم  هعرق  هلیـسو  هب  ار  یکی  نآ  هک  تسا  نآ  يوقا  تسا ،  یتناما  اـهنآ 
رد ار  دوخ  هعیدو  عدوم  کلام  هک  یتروص  رد  و  تشذگ ،  سمخ  باتک  رد  شمکح  هک  دراد  ار  کلاملا  لوهجم  مکح  دنکن  صخشم 

ار وا  قدص  هثرو  رگا  ایآ  مدوب )  هدرپس  وا  هب  نم  هک  تسا  یتناما  وا  دنفسوگ  نالف  دیوگب  الثم   ) دنک نیعم  تیم  لاوما  زا  صخـشم  یلام 
هن دـنکن  نیعم  ار  هعیدو  نآ  ثروم  رگا  اـما  و  هن ،  میئوگب  هک  تسا  نآ  رت  هیجو  تسا ؟  هجو  ود  هن  اـی  تسا  ربتعم  شلوق  دـنهد  لاـمتحا 
هب دورب  ایند  زا  هلـصافالب  دیوگب و  راک  نیا  ینالفزا )  تسه  یتناما  نم  لاوما  نیا  نایم  رد   ) دیوگب هکنیا  لثم  ار  شدرف  هن  ار و  نآ  سنج 

فلت نآ  ظفح  رد  وا  یهاتوک  نودـب  ای  هدرک و  در  شبحاص  هب  ار  نآ  ادـعب  دـیاش  هک  دـنامن  لاـمتحا  نیا  يارب  یلاـجم  رگید  هک  يروط 
نیا و  دزاس ،  اهر  یلامتحا  نید  زا  ار  دوخ  حلـص  هار  زا  تسا  بجاو  هثرو  رب  طایتحا  ربانب  و  دراد ،  رابتعا  شلوق  رهاظلا  یلع  دـشاب  هدـش 
دیاش هکنیا  لامتحا  ینعی   ) میتفگ هک  لامتحا  ود  زا  یکی  دوجو  اب  و  دـننک ،  مولعم  هعرق  هلیـسو  هب  ار  یتناـما  لاـم  هک  تسا  يوق  لاـمتحا 
حلـص هار  زا  صلخت  بوجو  رد  دـشاب ) هدـش  فلت  نآ  ظفح  رد  طیرفت  نودـب  هکنیا  لاـمتحا  دـشاب و  هدرک  در  شبحاـص  هب  ار  نآ  ادـعب 

ای و  تسه )  یتناما  نم  دزن   ) دشاب هتفگ  رگا  هلب  تسه )  یتناما  لاوما  نیا  رد  نم  دزن   ) دشاب هتفگ  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  تسه ،  دیدرت 
ارهاظ اجنیا  رد  تسا  نم  كرتام  رد  یتناما  نآ  دشاب  هتفگن  یلو  دشاب  هداد  ار  نآ  زا  یناشن  رصتخم  ای  دشاب و  هدرکن  نییعت  قلطم  روط  هب 
فلت ثروم  يدعت  ای  طیرفت و  رطاخب  تناما  هک  دنـشاب  هتـشاد  ملع  عالطا و  هک  نآ  رگم  دشاب  بجاو  هثرو  رب  هک  تسین  هکرت  نیب  يزیچ 

 . تسا هدش 

ۀمتاخ

دزن ارنآ  وا  نذا  هب  وا  ریغ  ای  کلام و  دوخ  ای  هک  تسا  يزیچ  نآ  یکلام  تناـما  یعرـش ،  تناـما  یکلاـم و  تناـما  تسا :  عون  ود  تناـما 
ای و  تسا ،  نینچ  هعیدورد  هکنانچمه  دـشاب  هتـشاد  ار  يراپـس  تناما  ناونع  اهنت  کلام  لمع  هکنیا  هچ  لاـح  دـشاب  هدرپس  تناـما  یـسک 

هراجا هیراع و  نهر و  ققحت  زا  دعب  هک  یتناما  ریظن  دشاب  هتفرگ  تروص  هدوب  نآ  تاذلاب  دوصقم  هک  يرگید  ناونع  عبت  هب  يراپس  تناما 
نوچ دوش  یم  یکلاـم  تناـما  فرط  تسد  رد  لاـم  نیع  نکل  تسا  نیواـنع  نیا  تاذـلاب  ـالوا و  دوصقم  هک  دوـش ،  یم  ادـیپ  هبراـضم  و 

اما و  درادـن .  لام  نآ  هب  تبـسن  یتبقارم  وا  دوخ  رگید  هک  يروط  هب  هدرپس  يو  هب  ار  نآ  ظفح  هداد و  فرط  تسد  هب  ار  نآ  کـلامدوخ 
ریغ لام  رگا  و  دشابن ،  وا  نذا  هب  کلام و  نامیتسا  هب  نآ  رب  شنتـشاذگ  تسد  لام و  رب  نیما  يالیتسا  هک  تسا  يزیچ  نآ  یعرـش  تناما 
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ریغ هماج  داب  هکنیا  لثم  دشاب  هدش  عقاو  وا  تسد  رد  رهق  روط  هب  ای  هکلب  دـشاب  هدوبن  زین  ناودـع  زواجت و  ناونعب  هتفرگ  رارق  وا  تسد  رد 
ار نآ  عالطا  نودب  کلام  ای  و  دشاب ،  هداد  رارق  وا  طلـست  تحت  رد  هدروآ و  وا  نیمز  هب  ار  وا  شرف  الثم  لیـس  ای  هتخادـنا و  وا  هناخ  هب  ار 

لاوما زا  يزیچ  نآ  رد  سپـس  درخ و  یم  یقودنـص  هدنـشورف  زا  يرتشم  هکنیا  لـثم  دـشاب ،  هدرک  تسا  عـالطا  یب  زین  وا  هک  يو  میلـست 
هب هدنشورف  قح  زا  شیب  يرتشم  ای  دهدب و  وا  هب  سنج  يرتشم  قح  زا  شیب  باسح  رد  هابتشا  رطاخب  هدنـشورف  ای  دبای و  یم  ار  هدنـشورف 
هب ات  هدروآرد  بصاغ  ای  دزد  تسد  زا  ای  هتـسج و  ار  یناویح  ای  یلوپ و  یعاتم و  هکنیا  لثم  هدوب  عرـش  زا  یتصخر  اب  ای  و  دهدب ،  لوپ  وا 
رد ود  نآ  لام  اـت  دریگ  یم  هناوید  اـی  غلاـبان  كدوک  تسد  زا  ار  نآ  فلکم  صخـش  هک  هچ  نآ  تسا  روط  نیمه  و  دـناسرب ،  شبحاـص 
رد هک  مدرم  مرتحم  لاوما  زا  هچ  نآ  زین  و  دـناسرب ،  ود  نآ  یلو  هب  ات  دـنک  یم  ظـفح  ار  نآ  هبـسح  ناونع  هب  دوشن و  فلت  اـه  نآ  تسد 
رد نوچ  تسا و  مولعم  شکلاـم  هک  یناویح  دـننام  دوش  ظـفح  فلت  زا  اـت  دریگ  یم  ار  نآ  فلکم  هدـش و  عقاو  فـلت  كـاله و  ضرعم 
وا يالیتسا  تحت  فلکم و  تسد  رد  مدرم  لام  نیع  دراوم  نیا  همه  رد  هک  دریگ  یم  ار  نآ  هدش  عقاو  لیس  ریسم  رد  ای  ناگدنرد  ضرعم 

هبلاطم ار  نآ  شبحاص  هک  دنچره  دـناسرب  شبحاصب  نکمم  نامز  نیلوا  رد  هدومن  ظفح  ار  نآ  تسا  بجاو  وا  رب  تسا و  یعرـش  تناما 
شندناسر هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  هتبلا  دوش ،  فلت  لاح  نیا  اب  دیامنن و  يددـعت  نآ  رد  دـنکن و  یهاتوک  نآ  ظفح  رد  رگا  و  دـنکن ، 

لام و نآ  نیب  تسا و  يو  تسد  رد  شلام  هک  دـنک  مالعا  نآ  بحاـصب  هک  دـشاب  بجاو  رادـقم  نیا  اـهنت  دـشابن  بجاو  نآ  بحاـص  هب 
 ، تسین توق  زا  یلاخ  لامتحا  نیا  هتبلا  دریگب  لیوحت  ار  نآ  دناوت  یم  تساوخ  شبحاص  تقو  ره  هک  يروط  هب  دوشن  لئاح  نآ  بحاص 

دعب هنوهرم  نیع  هراجا و  تدـم  تیمامت  زا  دـعب  هراجا  دروم  نیع  ریظن  دـشاب  یکلام  تناما  رگید  یناونع  عبت  هب  مدرم  لام  زا  ینیع  رگا  و 
هکلب هجو  ود  تسا :  یعرـش  یتناما  ای  تسا و  یکلام  تناما  مه  زاب  ایآ  هبراضم  خسف  زا  دعب  لماع  تسد  رد  هبراضم  لام  نهر و  کف  زا 

 . تسین ناحجر  زا  یلاخ  لوا  هجو  هک  تسا  لوق  ود 

هبراضم باتک 

حیضوت

ود نآ  زا  یکی  زا  تراجت  هیامرس  هک  ساسا  نیا  رب  دوش  یم  دقعنم  رفن  ود  نیب  هک  تسا  يدقع  دنیوگ  یم  مه  ضارق  ار  نآ  هک  هبراضم 
لصاح دوس  هک  دشاب  نیا  رب  ناشرارق  رگا  دنشاب و  کیرـش  نآ  رد  ود  ره  دوش  لصاح  يدوس  رگا  هک  يرگید ،  زا  تراجت  لمع  دشاب و 

لوبق باجیا و  هب  جاتحم  اذل  تسا  دوقع  زا  هبراضم  هک  اج  نآ  زا  و  دنیوگ ،  یم  ۀعاضب  ار  نآ  دـشاب  هیامرـس  بحاص  صوصخم  شمامت 
یفاک دناسرب  ار  انعم  نیا  شیفرع  روهظ  اب  هک  یترابع  ره  نآ  باجیا  رد  و  لماع ،  فرط  زا  لوبق  هیامرس و  بحاص  هیحان  زا  باجیا  تسا 

 ، اذک یلع  کتلماع   ) ای و  مدومن )  ضارق  وت  اب  کتضراق ،   ) ای و  مدرک )  هبراضم  وت  اب  کتبراض ،   ) دیوگب لماعب  کلام  هکنیا  لثم  تسا 
 . نآ لاثما  و  مدرک )  لوبق  تلبق ،   : ) دیوگب لوبق  ماقم  رد  مه  لماع  و  مدرک )  هیامرس  نیا  رب  لماع  ار  وت 

ات 15 هلاسم 1 

هکنیا تسا  طرـش  لام  بحاص  صوصخ  رد  و  دنـشاب ،  رایتخا  ياراد  لقاع و  غلاب و  هک  تسا  طرـش  هبراضم  دـقع  نیفرط  رد  هلءاسم 1 - 
ار هیامرس )   ) لاملا سءار  اب  تراجت  تردق  هکنیا  تسا  طرـش  لماع  صوصخ  رد  و  دشابن ،  دوخ  لام  رد  فرـصتلا  عونمم  سالفا  رطاخب 

یلو  ) دـشاب زجاع  نآ  زا  یـضعب  هب  تبـسن  رگا  و  تسا ،  لطاب  هبراضم  دـشاب  ناوتان  یلک  روطب  هیامرـس  اب  تراـجت  زا  رگا  هک  دـشاب  اراد 
لاکـشا یب  نکل  دشاب  لطاب  هیقب  هب  تبـسن  حیحـص و  رادقم  نامه  هب  تبـسن  هبراضم  هک  تسین  دیعب  دنک ) تراجت  نآ  زا  یمین  اب  دـناوتب 

زا رگا  ینعی  دوش ،  یم  لطاب  میتفگ  هک  یلیصفت  اب  هبراضم  نیح  نامه  زا  يوقاربانب  دوش  ضراع  یناوتان  تراجت  نیب  رد  رگا  هلب  تسین ، 
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رد دوش .  یم  لطاب  نامه  هب  تبسن  دوش  زجاع  نآ  زا  یـضعب  هب  تبـسن  رگا  تسا و  لطاب  هبراضم  لک  دوش  زجاع  هیامرـس  لک  اب  تراجت 
دشاب لماع  ندرگب  نید  هکنیا  هچ  تسین  حیحـص  نید  اب  تعفنم و  اب  هبراضم  سپ  دشاب ،  نیع  هک  نآ  یکی  تسا :  یطئارـش  لاملا  سءار 

لوپ هکنیا  شرگید  طرـش  هبراضم ،  يارب  دـهدب  وا  هب  سپـس  دریگب  لیوحت  راکهدـب  زا  ار  نید  راکبلط  لوا  هک  نآ  رگم  لماع ،  ریغ  ای  و 
هبراضم زاوج  هلب  تسین ،  حیحص  الاک  عاونا  اب  ود و  نآ  زا  شمـش  اب  كوکـسم و  ریغ  هرقن  الط و  اب  هبراضم  سپ  دشاب  یئالط  ای  يا  هرقن 

هک تسا  نیا  شرگید  طرـش  هایـس .  لوپ  نینچمه  تسین و  توق  زا  یلاخ  هرقن  الط و  ریغ  ياهلوپ  زا  نآ  لاثما  راداهب و  ياـهقرو  لـثم  اـب 
ود نیا  زا  یکی  اب  منک  یم  هبراضم  وت  اب   : ) دـیوگب لـماع  هب  کـلام  هکنیا  لـثم  شمولعماـن  مهبم و  هیامرـس  اـب  هبراـضم  سپ  دـشاب  نیعم 

لماع هب  کلام  رگا  سپ  دشاب  مولعم  هک  تسا  نآ  طرش  دوس  ردو  دشاب .  مولعم  هیامرـس  فصو  رادقم و  دیاب  تسین و  حیحـص  هیامرس ) 
لطاب هبراضم  دننکن  مولعم  ار  نآ  رادقم  و  هتـشاذگ )  رارق  دوخ  لماع  اب  ینالف  هک  دشاب  يرادـقم  نآ  وت  مهـس  لصاح  دوس  زا   : ) دـیوگب

وت اب   : ) دیوگب لماع  هب  کلام  رگا  سپ  دـشاب  نآ  لاثما  موس و  کی  فصن و  لیبق  زا  عاشم  روط  هب  دوس  رد  يدـنب  مهـس  هکنیا  و  تسا ، 
ناموت دص  ینعی  سکع  هب  ای  و  دـشاب ) نم  نآ  زا  هیقب  وت و  مهـس  ناموت  دـص  تراجت  زا  لصاح  دوس  زا  هک  رارق  نیا  رب  منک  یم  هبراضم 

طرش تسین .  حیحص  دشاب ) نم  نآ  زا  هیقب  الثم و  ناموت  هد  هفاضاب  نآ  فصن  دوس  زا  وت  مهـس  دیوگب  ای  و  دشاب ،  وت  زا  هیقب  نم و  مهس 
هبراضم حیحص  دنهد  رارق  هبراضم  زا  هناگیب  يارب  ار  نآ  زا  یمهس  رگا  سپ  دوش  میـسقت  کلام  لماع و  نیب  هک  تسا  نیا  دوس  رد  رگید 

هرهب هک  تسا  طرـش  هبراضم  رد  هلءاسم 2 -  دـشاب .  هتـشاد  یتلاخد  یلمع و  لماع  تراجت  راـک  رد  مه  هناـگیب  نآ  رگم  دوش  یم  لـطاب 
لصاح دنک و  تعارز  رد  فرص  ار  نآ  ات  دهدب  زرواشک  هب  ار  يا  هیامرس  رگا  سپ  دشاب ،  دتس  داد و  تراجت و  هار  زا  هیامرـس  زا  يریگ 

نآ نیب  كرتشم  لصاح  دوس  دنک و  فرصم  دوخ  هفرح  رد  ار  نآ  ات  دهدب  رگ  تعنـص  هب  ار  هیامرـس  ای  دوش و  میـسقت  زرواشک  وا و  نیب 
زیاج نآ  اب  هبراضم  دشاب  جـیار  یـصلاخان  نامه  اب  رگا  صلاخان  ياهلوپ  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  عقاو  هبراضم  تسین و  حیحـص  دشاب  ود 
چیه دننکشب و  ار  نآ  تسا  بجاو  دشاب  یبلقت  لوپ  رگا  هلب  دشاب ،  شغ  نودب  صلاخ و  لوپ  هیامرس  هک  تسین  طرش  هبراضم  رد  تسا و 

تسا زئاج  دشاب  هتـشاد  یبلطو  ینید  یـسک  هدهع  رب  رگا  هلءاسم 4 -  تسین .  حیحـص  نآ  اب  زین  هبراضم  تسین و  زئاج  نآ  اـب  يا  هلماـعم 
هب ار  دقع  باجیا  ددنبب  هبراضم  دقع  هیامرس  نآ  رـس  رب  شدوخ  اب  سپـسو  دریگب  صخـش  نآ  زا  ار  بلط  نآ  وا  هک  دنک  لیکو  ار  یـسک 

دهد تلاکو  واب  دناوت  یم  کلام  دشاب  لماع  دوخ  نویدـم  رگا  نینچمه  و  دـیامن ،  لوبق  شدوخ  فرط  زا  دـناوخب و  وا  فرط  زا  تلاکو 
 . دناوخب شدوخ  ار  لوبق  باجیا و  هدومن  هبراضم  هیامرـس  نآ  رـسرب  هاگ  نآ  دـنک  نیعم  يو  يارب  نیعم  يدـقن  لوپ  رد  ار  دوخ  نید  هک 

رگم تسین  حیحـص  دـشاب  هبراضم  نآ  ياهب  شورفب و  اراهنیا  دـیوگب :  دـهد و  رارق  لماع  رایتخا  رد  ار  یئاهالاک  کلام  رگا  هلءاسم 5 - 
هچ ره  هک  دـهدب  لـماع  هب  ار  يریگ  یهاـم  روت  رگا  هلءاسم 6 -  ددنبب .  هبراضم  رب  لقتـسم  يدـقع  اه  نآ  ندـش  هتخورف  زا  دـعب  هک  نآ 
نآ رد  دیـص  هچ  ره  و  تسا ،  يدـساف  هلماعم  هکلب  تسین  هبراضم  هلماعم  نیا  دـشاب  لماع  زا  فصن  وا و  زا  نآ  فصن  داتفا  نآ  رد  یهام 

لحم وا  تیکلام  دشاب  روت  بحاص  لام  هدرک  دصق  هک  هچ  نآ  تسا و  وا  کلم  دشاب  وا  لام  هدرک  دـصق  هک  لماع  مهـسرادقم  هب  دـتفیب 
هب دـیاب  ار  روت  لثملا  ترجا  تسه  هک  يزیچ  دـنامب  یقاب  حابم  دوب  تاحابم  زا  دیـص  زا  لـبق  هکناـنچمه  دراد  لاـمتحا  و  تسا ،  لاکـشا 

لخن و هویم  هک  رارق  نیا  رب  درخب  ینادنفـسوگ  ای  امرخ  ناتخرد  نآ  اب  هک  دهدب  لماع  هب  ار  یلام  کلام  رگا  هلءاسم 7 -  دزادرپب .  کلام 
کلم دنفـسوگ  جاتن  لخن و  هویم  تسا و  يدـساف  هلماـعم  هکلب  تسین ،  هبراـضم  هلماـعم  نیا  دـننک  میـسقت  دوخ  نیب  ار  نادنفـسوگ  هرهب 
حیحص صخشم  زورفم و  لام  اب  هکنانچمه  هبراضم  هلءاسم 8 -  دشاب .  یم  شلمع  لثملا  ةرجا  قحتـسم  اهنت  لماع  و  تسا ،  لام  بحاص 

 : دیوگب لماعب  دناوت  یم  کیرـش  ود  نآ  زا  یکی  دـشاب  رفن  ود  نیب  كرتشم  نیعم  یغلبم  رگا  سپ  تسا ،  حیحـص  زین  عاشم  لام  اب  تسا 
دوخ يور  شیپ  رانید  رازه  الثم  دـشاب  شدوخ  کلم  اهلوپ  همه  رگا  نینچمه  و  مراد )  اهلوپ  نیا  زا  هک  یمهـس  هب  مدرک  هبراـضم  وت  اـب  )
نیا  : ) دیوگب لماعب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هلءاسم 9 -  تسا .  حیحص  اهلوپ ) نیا  زا  یمین  هب  مدرک  هبراضم  وت  اب   : ) دیوگب لماعب  دراد و 

دیوگب ای  و  دوش ) میسقت  وت  نم و  نیب  دوس  دیوگب . . . ( :  هکنیا  ای  و  حبر )  فصن  وت  نم و  زا  کی  ره  يارب  ریگب  ضارق  ناونع  هب  ار  لام 
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فـصن کی  ره  يارب  هک  تسا  نیا  اهترابع  نیا  همه  رهاظ  هک  دـشاب ) نم  زا  دوس  فصن  اـی . . . (  و  دـشاب ) وت  نآ  زا  دوس  فصن  : ) . . . 
 : ) دیوگب ای  و  وت ) نآ  زا  شدوس  فصن  ریگب و  ضارق  ناونع  هب  ار  نیا   : ) دیوگب هکنیا  نیب  تسین  یقرف  نینچمه  و  هدش ،  هداد  رارق  دوس 

هب قلعتم  هک  هیامرـس  کی  رد  تسا  زئاج  هلءاسم 10 -  دـمهف .  یم  زیچ  کـی  اـهترابع  نیا  همه  زا  فرع  اریز  وت ) زا  شفـصن  دوس  و  . . . 
دنربب و يواست  هب  کلام  مهس  زا  دعب  ار  لصاح  دوس  هک  دننک  طرـش  اهلماع  تسا  زئاج  زین  دننک و  تکرـش  لماع  دنچ  تسا  کلام  کی 

لماع ود  نآ  هب  کـلام  رگا  دـشاب و  ناـسکی  تراـجت  راـک  رد  ود  ره  لـمع  شزرا  هک  دـنچره  دربب  يرگید  زا  یکی  ینعی  لـضافت  هب  اـی 
و دـنربب .  يواست  هب  ار  دوس  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـشاب  رفن  ود  امـش  لام  دوس  فصن  هکنیاب  منکیم  ضارق  رفن  ود  امـش  اـب  نم   : ) دـیوگب

دنزاس دقعنم  هبراضم  رارق  رفن  کی  اب  ودره  دشاب و  رفن  ود  کلم  هیامرس  دشاب ،  دحاو  لماع  ددعتم و  هیامرس  کلام  تسا  زئاج  نینچمه 
زا یکی  ای  دننک و  میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روط  هب  هک  هیامرـس  ود  مهـس  رگید  فصن  دشاب و  لماع  مهـس  لصاح  دوس  فصن  هکنیا  هب  ، 

فصن کلام  کی  هب  لصاح  دوس  زا  لماع  هک  انعم  نیا  هب  ثلث ،  ساسا  رب  رگید  کلام  ددنبب و  رارق  دوس  فصن  ساسا  رب  کلام  ود  نآ 
ارهق هک  تسا  هدزاود  هیامرـس  ود  زا  لصاح  دوس  رگا  الثم  درادرب ،  دوخ  يارب  ثلث  کی  دزادرپب و  ثلث  ود  رگید  کلام  هب  دهدب و  دوس 
مهـس هس  هک  درادرب  فصن  دوس  ود  نیا  زا  یکی  زا  تسا  رگید  هیامرـس  دوس  شرگید  مهـس  شـش  هیامرـس و  کـی  دوس  نآ  مهـس  شش 

یکلام نآ  لام  مهس  هس  دوش و  یم  لماع  لام  مهس  جنپ  هب  مهس  هدزاود  زا  هجیتن  رد  تسا و  مهس  ود  هک  درادرب  ثلث  يرگید  زا  تسا و 
قاقحتسا رد  رگا  هلب  دوش ،  هتسب  ثلث  رارق  يو  اب  هک  دوش  یم  يرگید  کلام  لام  مهس  راهچ  دوب و  هتـسب  فصن  رارق  يو  اب  هک  دوش  یم 

رد اهنت  لضافت  و  دـشاب ) هتـسب  رارق  فصن  رب  ود  ره  اب  هک  ینعم  نیاب   ) دـشابن یفالتخا  کیرـش  نآ  کیرـش و  نیا  مهـس  هب  تبـسن  لماع 
هب کیرش  ود  نیب  تسا  هیامرس  مهـس  هک  رگید  فصن  دشاب و  لماع  لام  دوس  فصن  هک  دشاب  هتـشاذگ  رارق  الثم  دشاب  کیرـش  ود  مهس 

شش الاب  لاثم  نامه  رد  کلام و  نآ  موس  ود  دریگب و  کلام  نیا  موس  کی  تسا  يواسم  ود  ره  هیامرـس  هکنیا  اب  دوش و  میـسقت  لضافت 
هب لوق  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  يا  هبراضم  نینچ  تحص  رد  رگید ،  کلام  مهس  راهچ  کلام و  کی  مهـس  ود  دربب و  لماع  مهس 

دنک و خسف  ار  نآ  دناوت  یم  هیامرـس  کلام  مه  ینعی  فرط  ود  ره  زا  زئاج  تسا  يدقع  هبراضم  دـقع  هلءاسم 11 -  تسا .  يوقا  نالطب 
هدش دقن  هیامرـس  همه  هکنیا  هچ  نآ  زا  دـعب  هچ  دوس و  لوصح  زا  لبق  هچ  نآ  زا  دـعب  هچ  لمع و  رد  لماع  عورـش  زا  لبق  هچ  لماع ،  مه 
هدرک مه  طرـش  دوخ  هبراضم  يارب  ار  یتدـم  لماع  کـلام و  رگا  هکلب  هتفرن ،  شورفب  زونه  هک  دـشاب  ساـنجا  نآ  رد  هکنیا  هچ  دـشاب و 
رگا دننکن  خسف  ار  نآ  هک  دنشاب  هدرک  طرش  دقع  نمض  رد  رگا  و  دننک .  خسف  ار  هبراضم  تدم  نآ  ندش  مامت  زا  لبق  دنناوت  یم  دنـشاب 

دوشن خسفنم  ود  نآ  زا  کی  چیه  خسف  اب  هک  يروط  هب  دشاب  مزال  يدقع  نانآ  هبراضم  هک  دـشاب  نیا  ود  نآ  دوصقم  طرـش و  نیا  يانعم 
لطاب ناشدقع  يوقا  ربانب  دنک  تلالد  دوصقم  نیا  رب  دشاب  يا  هنیرق  ناشمالکردو  دنهد  رارق  ناشروظنم  نیا  زا  يا  هیانک  ار  دوخ  طرش  و 

لمع هک  تسین  دیعب  درادن و  لاکـشا  ناشدقع  دـننکن  خـسف  ار  نآ  هک  تسا  رگیدـکی  هب  ندرپس  دـهعت  اهنت  ناشروظنم  رگا  اما  و  تسا ، 
الثم  ) دنهد رارق  مزال  يدقع  نمـض  رد  ار  دهعت  نیا  هک  یئاج  رد  تسا  بجاو  دهعت  نیا  هب  لمع  روط  نیمه  و  دشاب ،  بجاو  دـهعت  نیاب 

يا هبراضم  هک  متخورف  وت  هب  ار  هناخ  نیا  یطرشب  دیوگب  دنک و  طرش  عیب  دقع  نمض  رد  هدرک  حلـص  ای  هتخورف و  لماعب  يا  هناخ  کلام 
نینچمه تاطاعم و  رهاظلا  یلع  هلءاسم 12 -  تسا .  بجاو  مازتلا  نآ  هب  يافو  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  ینکن )  خسف  ما  هدرکوت  اب  هک  ار 

حیحص نآ  یلوضف  هکنانچمه  تسا ،  حیحص  زین  تاطاعم  روطب  دقع و  نودب  هبراضم  نیاربانب  دبای ،  یم  نایرج  زین  هبراضم  رد  تیلوضف 
نیا زا  کلام  هن  هکنیا  اب  دراذـگب  هبراضم  هب  ار  لماع  لمع  اـی  دـهدب و  ضارق  لـماع  هب  ار  کـلام  هیامرـس  یلوضف  هکنیا  هچ  لاـح  تسا 

کلام و زا  کی  ره  گرم  اب  هبراضم  هلءاسم 13 -  تسا .  حیحص  هلماعم  دننک  هزاجا  ار  نآ  هکنیمه  لماع و  هن  دشاب و  هتشاد  ربخ  هلماعم 
هجیتن رد  دـنهد و  هزاجا  هتـسب  لماع  اب  وا  هک  ار  يدـقع  دـناوت  یم  وا  هثرو  تفر  ایند  زا  کلام  رگا  ایآ  هکنیا  رد  و  دوش ،  یم  لطاب  لماع 
ینعی تسین  وا  رب  ینامض  نیاربانب  تسا و  نیما  لماع  هلءاسم 14 -  دنناوت .  یمن  هک  تسا  نآ  يوقا  ریخ ؟  ای  دنامب  یقاب  نانچمه  هبراضم 
هدرک یهاتوک  نآ  ظفح  رد  ای  يدعت و  نآ  رد  هک  نآ  رگم  تسین  وا  هدهعب  يزیچ  دـش  بویعم  ایو  فلت  وا  تسد  رد  کلام  هیامرـس  رگا 
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و دوش ،  یم  دراو  هیامرس  بحاص  رب  تراسخ  همه  تسین و  نماض  دش  دراو  هیامرـس  رب  یتراسخ  تراجت  هیحان  زا  رگا  هکنانچمه  دشاب ، 
نیا تحـص  رد  تسا  کیرـش  نآ  دوس  رد  هکنانچمه  دشاب  کیرـش  تراجت  ررـض  رد  وا  هک  دـنک  طرـش  لماع  هیلع  هیامرـس  کلام  رگا 

رب یتراـسخ  دورو  ضرف  رد  هک  دـشاب  نیا  هب  طرـش  نیا  تشگرب  رگا  هلب  تسین ،  حیحـص  هک  تسا  نآ  يوـقا  هـک  تـسا  هـجو  ود  طرش 
دهدب کلام  هب  لماع  هک  دشاب  یلوق  فرـص  طرـش  نیا  رگا   ) دزادرپب ار  نآ  فصن  الثم  ینیعم  رادـقم  دوخ  هسیک  زا  لماع  کلام  هیامرس 

رگا هکلب  تسا ،  مزال  نآ  هب  يافو  تروص  نآ  رد  همزـال  دوقع  زا  يرگید  دـقع  نمـض  رد  دـشاب  یطرـش  رگا  یلو  تسین )  ءاـفولا  مزـال 
یم لماع  تسه  هک  يزیچ  دشاب  مزال  تسا  یقاب  زئاج  دقع  نآ  هک  مادام  نآ  هب  يافو  تسین  دیعب  دوش  طرـش  مه  يزئاج  دـقع  نمـضرد 

هک دنک  کطرش  دقع  نمض  رد  يوحن  هب  ار  طرش  نیا  رگا  هکنانچمه  دربب  نیب  زا  ار  طرـش  نآ  هب  يافو  عوضوم  زئاج  دقع  خسف  اب  دناوت 
لماع هدهعب  دش  ادـیپ  وا  کلم  رد  هک  نآ  زا  دـعب  تراسخ  هک  دـشاب  نیا  هب  نآ  تشگرب  هک  یطرـشب  درادـن  لاکـشا  دوشن  هدرمـش  دـیعب 

ره دـنک و  مایق  دوخ  هفیظو  هب  هبراضم  دـقع  داقعنا  زا  دـعب  هک  تسا  بجاو  لماع  رب  هلءاسم 15 -  هجیتن .  طرـش  روط  هب  دوش  یم  لـقتنم 
ماجنا ار  دنهد  یم  ماجنا  یلماع  نینچ  لاثما  ینامز و  نانچ  لثم  رد  يرهـش و  نانچ  لثم  رد  يا  هراجتلا  لام  نینچ  راجت  الومعم  هک  يراک 

لوپ دچیپ و  هب  هرابود  دنک  زاب  يرتشم  ولج  ار  نآ  هقاط  ود  هقاط و  کی  يرتشم  هب  ندرک  هضرع  روظنم  هب  تسا  یـشامق  رگا  الثم  دـهد ، 
لالد لیبق  زا  دنریگ  یم  تراجت  نیا  يارب  نارگید  الومعم  هک  يریجا  ره  دراذگب و  تسا  لوپ  صوصخم  هک  يا  هظفحم  رد  هتفرگ  ار  نآ 

شدوخ ار  اـهراک  نیا  همه  رگا  رهاـظلا  یلع  هکلب  دزادرپب  لاـم  لـصا  زا  ار  اـه  نآ  ترجا  و  دریگب ،  ار  نآ  لاـثما  لاـمح و  رادوزارت و  و 
دوخ الومعم  هک  يراک  ماجنا  يارب  رگا  هلب  درادرب ،  دنک و  باسح  زین  ار  دوخ  ترجا  تسا  زئاج  دـشاب  هتـشادن  عربت  دـصق  دـهد و  ماجنا 

 . دزادرپب شدوخ  دیاب  ار  نآ  ترجا  دریگب  ریجا  دهد  یم  ماجنا  رجات 

ات 30 هلاسم 16 

عون ره  دناوت  یم  لماع  دنک  تراجت  یسنج  هچ  رد  هک  دوشن  طرـش  دقع  رد  ینعی  دشاب  قلطم  هبراضم  دقع  هک  یتروص  رد  هلءاسم 16 - 
تسین بجاو  و  تسا ،  دازآ  مه  الاک  ياهب  رظن  زا  یتح  دیامن  دتس  داد و  دید  حالـص  هک  یـسکره  اب  دنکب و  دید  تحلـصم  هک  یتراجت 

هبراـضم دـقع  هک  تسا  یناـمز  اـهنیا  همه  دریگب  رگید  سنج  نآ  لـباقم  رد  دـناوت  یم  هکلب  دـشورفب  لوپ  لـباقم  رد  ار  سنج  اـمتح  هک 
سنج ای  درخن و  ار  سنج  نالف  هک  دنک  طرش  لماع  هیلع  کلام  رگا  و  دشاب ،  هتـشادن  صاخ  يدتـس  داد و  صاخ و  يالاک  هب  فارـصنا 
نماض هنرگو  دیامن  تفلاخم  ار  وا  لماع  تسین  زئاج  دنک  رگید  یطرش  ای  دشورفن و  لیماف  نالف  ای  صخش  نالف  هب  ای  درخب و  ار  یـصاخ 

هک يرارق  قبط  دوب  دـهاوخ  دوس  رد  کلام  کیرـش  دروآ  دوس  تراجت  تفلاـخم  ضرف  نیمه  رد  رگا  نکل  دوب ،  دـهاوخ  ررـض  فلت و 
زا هک  نآ  رگم  دـنک  طولخم  تسا  وا  ریغ  ای  وا و  دوخ  زا  هک  يرگید  لام  اب  ار  لاملا  سءار  لماع  تسین  زئاج  هلءاسم 17 -  دنا .  هتشاذگ 
 ، دشاب یم  دیآ  دراو  وا  رب  هک  یتراسخ  کلام و  لام  نماض  دنک  طولخم  وا  ناذا  نودب  رگا  هک  دشاب ،  هتشاد  ماع  ای  صاخ و  نذا  کلام 

هلءاسم 18 دوش .  یم  میسقت  هیامرس  ود  تبسن  هب  دوس  نآ  دش  لصاح  يدوس  درک و  یتراجت  هیامرس  ود  عومجم  اب  لاح  نیا  اب  رگا  نکل 
یضعب رد  اصوصخ  دشورفب  هیسن  هب  ار  سنج  تسین  زئاج  دشاب  قلطم  رظن  نیا  زا  دقع  هدشن و  يدیق  هیسن  دقن و  هب  تبـسن  دقع  رد  رگا  - 

هک يروط  هب  دشاب  راجت  نیب  فراعتم  هیسن  نداد  سنج  نآ  صوصخ  رد  ای  ورهش  نآ  رد  هک  نآ  رگم  صاخـشا  زا  یـضعب  هب  تاقوا و  زا 
رگا لاح  نیا  اب  نکل  تسا ،  نماض  دشورفب  هیـسن  دشابن و  یفارـصنا  نینچ  رگا  اما  و  دشاب ،  نآ  لماش  نآ و  هب  فرـصنم  مه  قلطم  دـقع 

 . دوش یم  میسقت  کلام  لماع و  نیب  دنراد  هبراضم  رد  هک  يرارق  قبط  دش  لصاح  يدوس  درک و  لوصو  ار  نآ  لوپ  ادعب  تخورف و  هیسن 
دزادرپب تراجت  هب  هیامرس  بحاص  رهش  ریغ  رگید  يرهش  رد  دربب و  یئایرد  یکشخ و  رفـس  هب  ار  هیامرـس  دناوت  یمن  لماع  هلءاسم 19 - 

نودـب نذا و  نودـب  رگا  سپ  تسا ،  نانچ  تراجت  فراعتم  نوچ  دـشاب  نآ  هب  فرـصنم  دـقع  ای  هداد و  حیرـص  هزاجا  کلام  هکنآ  رگم 
دوش و یم  میـسقت  ود  نآ  نیب  دـش  لصاح  يدوس  لاح  نیا  اـب  نکل  تسا ،  نآ  تراـسخ  فلت و  نماـض  دربب  نوریب  ار  هیامرـس  فارـصنا 
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کلاـم هک  یتروص  رد  هلءاسم 20 -  دـشاب .  هدرک  رفـس  يرگید  رهـش  هب  وا  یلو  نک  رفـس  رهـش  نالف  هب  دوب  هتفگ  کـلام  رگا  نینچمه 
و دنهد ،  یم  ءاقـس  هب  هک  يدروخ  لوپ  یتح  دشاب  كدنا  دنچره  دنک  جرخ  ضارق  لام  زا  رـضح  رد  دناوت  یمن  لماع  دشاب  هدادن  هزاجا 

لماع هیلع  هب  هبراضم  دقع  رد  کلام  هک  نآ  رگم  درادرب  ار  دوخ  جراخم  هیامرـس  زا  دـناوت  یم  دـشاب  وا  نذا  اب  رگا  اما  رفـس  رد  نینچمه 
زا دشاب  نآ  هب  جاتحم  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  ترابع  هنیزه  جراخم و  زا  روظنم  و  دشاب ،  وا  دوخ  هدـهع  هب  وا  هنیزه  هک  دـشاب  هدرک  طرش 
نآ تیاعر  اب  نآ  لاثما  هناخ و  هیارک  نیجروخ و  کشم و  نوچ  رفس  تاودا  تالآ و  بکرم و  یندیشوپ و  اه و  یندیشون  اه و  یندروخ 
یم باسح  وا  دوخ  باسح  هب  دنک  فارسا  جرخ  رد  رگا  هک  جرخ ،  رد  يور  هنایم  تیاعر  ای  تسا و  وا  لاح  هب  قئال  هک  يا  هزادنا  دح و 

دناوت یمن  هدوب  يرگید  نامهیم  هکنیا  رطاخ  هب  دنکن  جرخ  الـصا  ای  دنک و  تعانق  دریگب و  تخـس  دوخ  رب  ندرک  جرخ  رد  رگا  و  دوش ، 
هنوگ نیا  دنک  ینامهیم  ای  دـهد و  يا  هیدـه  ای  هزئاج  یـسک  هب  رگا  هبراضم  راک  رد  و  دـنک ،  باسح  دوخ  عفن  هب  هدرکن  جرخ  ار  هچ  نآ 

هک دشاب  هدوب  تراجت  تحلـصم  رطاخب  هک  نآ  رگم  دهد  دوخ  هسیک  زا  ار  جراخم  هنوگ  نیا  دـیاب  و  دوش ،  یمن  باسح  هقفن  شجراخم 
لاملا سءار  زا  ندرک  جرخ  زوجم  میتفگ  هک  يرفس  زا  روظنم  هلءاسم 21 -  دنک .  یم  باسح  تراجت  جراخم  باسح  هب  تروص  نیا  رد 

نآ زوجم  زین  دـشاب  تفاسم  نیا  زا  رتمک  رفـس  رگا  هجیتن  رد  خـسرف ،  تشه  زا  تسا  تراـبع  هک  یعرـش  رفـس  هن  تسا  یفرع  رفـس  تسا 
يارب دنامب  رهش  رد  زور  هد  هکنیا  لثم  تسه  رفس  ضراوع  رطاخ  هب  اهرهش  رد  شتماقا  مایا  رد  جراخم  زوجم  هکنانچمه  تسه ،  جراخم 
نداد لیبق  زا  تسا  تراجت  هب  طوبرم  هک  يروما  رطاخ  هب  ای  نآ و  لاثما  هار و  ندش  نما  ای  رفس  مه  ندرک  ادیپ  راظتنا  هب  ای  یگتـسخ  عفر 

هک يرگید  راک  ای  نک و  یبساک  دوخ  صخـش  يارب  ای  دـنک و  جرفت  اج  نآ  رد  هکنیا  يارب  دـنامب  رگا  اما  و  یجورخ ،  نتفرگ  تاـیلام و 
نیا هتبلا  دهدب ،  دوخ  هسیک  زا  دیاب  هکلب  دروایب  هبراضم  باسح  هب  ار  مایا  نآ  جراخمدـیابن  رهاظلا  یلع  دـشاب  هتـشادن  شتراجت  هب  یطبر 
زونه رگا  اما  و  دـشاب ،  هدربمان  ضارغا  رطاخ  هب  هبراضم و  هب  طوبرم  ياهراک  ندـش  مامت  زا  دـعب  رهـش  نآ  رد  شندـنام  هک  تسا  ینامز 

هک دـشاب  نیا  هفیظو  هک  تسین  دـیعب  یـصخش  ضارغا  هب  ندیـسر  يارب  مه  هدـنام و  نآ  ماـمتا  يارب  مه  هدـشن  ماـمت  وا  هب  هبراـضم  راـک 
ماـمتا رگا  دزادرپب و  دوخ  هسیکزا  ار  نآ  همه  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دوش ،  میـسقت  روظنم  ود  ره  نیب  شا  هماـقا  جراـخم 

و تسا ،  وا  دوخ  هدهع  هب  شا  هماقا  جراخم  دشاب  شیـصخش  ضارغا  رطاخ  هب  اهنت  شندنام  دـشابن و  هماقا  ءاقب و  رب  فقوتم  هبراضم  راک 
ادـیپ شیارب  رگید  یـضرغ  ترفاسم  لالخ  رد  دـنچره  هدوب  نآ  رطاخ  هب  اهنت  شنتفر  رگا  تسا  هبراضم  باسح  هب  وا  نتـشگرب  هنیزه  اـما 

هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  دنک و  میسقت  ار  جراخمزین  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  دشاب 
شدوخ لماع  مه  دوش و  کلام  لماع  مه  ای  دوش و  لماع  رتشیب  اـی  رفن  ود  يارب  رگا  هلءاسم 22 -  دـنک .  باسح  دوخ  باسح  هب  ار  همه 

زا کی  ره  يارب  هک  یلمع  تبسن  هب  ای  دنهد و  ماجنا  هیامرس  تبسن  هب  ار  میسقت  ایآ  و  دوش ،  یم  میـسقت  هیامرـس  بحاص  ود  نیب  جراخم 
تـسا لماع  دوخ  زا  مود  هیامرـس  رگا  دوشن  كرت  طایتحا  تهج  نیدـب  تسا ،  لاکـشا  لمءات و  لـحم  دـبای ؟  یم  ماـجنا  هیامرـس  ود  نآ 

دوخ ریغ  هیامرس  ود  ره  بحاص  رگاو  دنک ،  میـسقت  نآ  قبط  دراد  ریغ  يارب  يرتمک  هنیزه  مادکره  میـسقت  عون  ود  نآ  نیب  دنک  هظحالم 
هلءاسم 23 دنک .  هحلاصم  زین  ود  نآ  دوخ و  نیب  دزاس و  رارقرب  حلص  هیامرس  بحاص  ود  نآ  نیب  تسا  هیامرس  ود  ره  لماع  وا  تسا و  وا 
زا ار  تراجت  هنیزه  لماع  هکلب  دـشاب ،  هدـش  رادومن  تراجت  دوس  ياه  هناـشن  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  تراـجت  هنیزه  قاقحتـسا  رد  - 
هچ نآ  دش  لصاح  يدوس  سنج  شورف  زا  دـعب  تشادرب و  ار  جرخ  رگا  هلب  درواین ،  يدوس  تراجت  هک  دـنچره  دـهد  یم  هیامرـس  لصا 
هب هیامرـس  دوش و  یم  ناربج  اهتراسخ  اهتمارغ و  ریاس  هکنانچمه  دوش ،  یم  ناربج  دوس  هلیـسو  هب  هتـشادرب  هیامرـس  زا  ندرک  هنیزه  يارب 

مهف بسح  هب  هـچنآ  هلءاسم 24 -  ددرگ .  یم  میـسقت  دادرارق  قبط  ود  نآ  نیب  دـنام  یقاـب  يزیچ  رگا  دوش  یم  در  کـلام  هب  لـماک  روط 
وحن ود  زا  یکی  هب  دـناوت  یم  لماع  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـیمهف  يرگید )  هیامرـس  اب  ندرک  تراـجت  ینعی   ) هبراـضم ياـنعم  زا  فرع 
رانید رازه  نیا  هب  ار  وت  سنج  دـیوگب  دریگب و  دوخ  تسد  رد  هدرک  ادـج  رانید  رازه  کلام  هیامرـس  زا  ـالثم  هکنیا  یکی  درخب ،  ار  یلاـم 

کلام هک  يا  هیامرـس  اب  ار  یلک  نآ  هکنیا  هب  ادیقم  درخب  دوخ  همذ  رد  یلک و  رانید  رازه  هب  ار  نآ  مدرم  ریاس  دننام  هکنیا  مود  مدـیرخ ، 
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هبراـضم لاـم  زا  ار  نآ  تخادرپ  ماـقم  رد  سپـس  درخب و  کـلام  همذ  رد  یلک  راـنید  رازه  هب  ار  یـسنج  هکنیا  اـما  و  دزادرپـب ،  هداد  يوـب 
هب و  دوش ،  یمن  هدـیمهف  يزیچ  نینچ  هبراـضم  دـقع  زا  دزادرپب  دوخ  هسیک  زا  ار  نآ  کـلام  دوب  هدـش  فلت  هبراـضم  لاـم  رگا  دزادرپب و 
یم لماع  نیاربانب  تسین  راکهدـب  کلام  دورب  نیب  زا  هبراضم  لام  سنج  ياهب  تخادرپ  زا  لبق  درک و  هلماـعم  روط  نیا  رگا  تهج  نیمه 

دنچره هلماعم  هنوگ  نیا  درخب و  یـصخش  غلبم  نآب  ار  سنج  نآ  هدومن و  ادج  هیامرـس  زا  یغلبم  دراد  هک  يدیرخ  هلماعم و  ره  رد  دـناوت 
هتفگ هچ  نآ  هتبلا  و  تسا ،  ریغ  لام  اب  تراجت  ینیقی  قادـصم  نوچ  دوش  یم  نآ  لماش  هبراضم  دـقع  اـنیقی  نکل  تسا  فراـعتم  ریغ  هک 

نآ دننک  نیعم  رگا  اما  و  دشاب ،  هدرکن  طرـش  نیعم و  ار  ندیرخ  هوحن  کلام  ینعی  دـشاب  قلطم  هبراضم  دـقع  هک  تسا  یتروص  رد  دـش 
لام اب  تراجت  کلام  نذا  نودب  ینعی  دنک  تراجت  رد  دوخ  لیکو  ار  يرگید  دـناوت  یمن  لماع  هلءاسم 25 -  تسا .  عبتم  هدش  نیعم  هچ 

تـسا نیا  رازاب  فراعتم  هک  تالماعم  زا  یـضعب  ماجنا  رد  هکلب  تراجت و  تامدـقم  ماجنا  يارب  هلب  دزاس ،  لوحم  يرگید  هب  ار  هبراـضم 
هیامرس نامه  رس  رب  یصخش  اب  لماع  تسین  زئاج  نینچمه  و  دریگب ،  ریجا  ای  لیکو و  دنناوت  یم  دنیامن  راذگاو  اهلالد  هب  ار  نآ  ماجنا  هک 
یـسک اب  لماع  داد و  نذا  رگا  دهدب و  نذا  کلام  هک  نآ  رگم  دنک  دوخ  کیرـش  ار  يرگید  ای  ددنبب و  هبراضم  دـقع  هتفگ  کلام  زا  هک 

لوا لماع  نیب  کلام و  نیب  ای  مود و  لماع  کلام و  نیب  دیدج  هبراضم  عاقیا  لوا و  هبراضم  خـسف  هب  هبراضم  نیا  تشگرب  تسب  هبراضم 
حیحص هک  تسا  نیا  يوقا  دشاب  لوا  لماع  لماع  مود  لماع  هک  دشاب  نیا  مود  هبراضم  زا  دوصقم  رگا  اما  و  تسا ،  مود  لماع  تکرـش  اب 

یکی هکنیا  لثم  تسا ،  حیحص  دقع  نمـض  رد  يرگید  هیلع  هبراضم  فرط  ود  زا  یکی  ندرک  تکرـش  رهاظلا  یلع  هلءاسم 26 -  تسین . 
هدئاف و روهظ  ضحم  هب  لماع  رهاظلا  یلع  هلءاسم 27 -  دنک .  تطایخ  وا  يارب  يا  هماج  ای  دهدب و  وا  هب  یلام  هک  دنک  طرـش  يرگید  رب 

دناسرب شورف  هب  ار  سنج  ینعی  دنک  دقن  ار  هیامرـس  هک  تسین  نیا  رب  فوقوم  شندش  کلام  دوش و  یم  دوخ  مهـس  کلام  تراجت  دوس 
میـسقت دقن و  دنچره  تسه  دوخ  مهـس  کلام  وا  هکلب  دنـشاب ،  هدرک  میـسقت  کلام  وا و  نیب  ار  دوس  نآ  هک  تسین  نیا  رب  فوقوم  زین  و 

زا هک  دراد  قح  نیاربانب  تسا و  کیرـش  کلام  اب  شدوخ  مهـس  تبـسن  هب  دوجوم  لام  نیع  رد  وا  رهاظلا  یلع  هکناـنچمه  دـشاب ،  هدـشن 
راثآ همه  دنک و  حلـص  ای  دشورفب و  ار  نآ  ینعی  دنک  فرـصت  دوخ  هصح  رد  دناوت  یم  زین  دنک و  مادقا  میـسقت  يارب  دـنک  هبلاطم  کلام 

دوش و یم  جح  يارب  لماع  تعاطتـسا  ثعاب  دریگ و  یم  قلعت  نآ  هب  تاکز  سمخ و  تسا و  ثرا  لباق  ینعی  دوش  یم  راب  نآ  رب  تیکلم 
هلءاسم ددرگ .  یم  بترتم  نآ  رب  تیکلم  راثآ  ریاس  نینچمه  دوش و  یم  هصح  نآ  هب  قلعتم  ناراـکبلط  اـمرغ و  قح  دـش  تسکـشرو  رگا 

هکنیا هچ  دوش  یم  ناربج  نآ  دوس  اب  تسا  یقاب  هبراضم  هک  مادام  هبراضم  لام  رب  هدراو  تراسخ  ررض و  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا   - 28
مهـس کلام  هدئاف  روهظ  ضحم  هب  لماع  میتفگ  لبق  هلئـسم  رد  هچ  نآ  نیاربانب  نآ ،  زا  دعب  هچ  دـشاب و  هدـش  لصاح  ررـض  زا  لبق  دوس 

زا یـضعب  ای  دوس  همه  دیآ  شیپ  یتراسخ  يررـض و  رگا  اریز  تسا  لزلزتم  یتیکلم  دوس  هب  تبـسن  يو  تیکلم  نیا  دوش  یم  نآ  زا  دوخ 
همه هک  دوش  یم  لصاح  عطق  روط  هب  یتقو  دوس  رارقتـسا  و  دوش ،  رقتـسم  دوس  ات  تسا  یقاب  ناـنچمه  لزلزت  نیا  درب و  یم  نیب  زا  ار  نآ 

رد و  تسین ،  یناربج  رگید  نآ  زا  دعب  هک  دشاب  هدش  میـسقت  دوس  خسف و  هب  هبراضم  هدـش و  دـقن  نآ  لوپ  هدیـسر و  شورفب  هراجتلا  لام 
هک تسا  نیا  هوجو  نآ  زا  ياوقا  هک  تسا  یلاوقا  یهوجو و  میسقت )  خسف و  ندش و  دقن  ینعی   ) طرش هس  نیا  عامتجا  نودب  نآ  رارقتـسا 

لـصاح زین  ندش  دقن  خسف و  اب  هک  تسین  دیعب  هکلب  دشاب ،  هدشن  دقن  سنج  هک  دنچره  دوش  یم  لصاح  رارقتـسا  تمـسق  خسف و  زا  دعب 
دنا هتشاذگ  تدم  شیارب  رگا  هبراضم  تدم  ندش  مامت  هب  ای  اهنت و  خسفب  رارقتـسا  ققحت  هکلب  دشاب  هدشن  میـسقت  دوس  هک  دنچره  دوشب 
دوس اب  زین  نآ  ندـش  فلت  دوش  یم  ناربج  دوس  هلیـسو  هب  تراجت  رد  شتراسخ  هیامرـس  هکنانچمه  هلءاسم 29 -  تسین .  هجو  زا  یلاـخ 
فلت نآ  همه  هکنیا  هچ  تراجت ،  هب  عورـش  زا  لبق  ای  نآ  زا  لبق  هچ  دشاب و  تراجت  رد  شنایرج  زا  دـعب  فلت  هکنیا  هچ  دوش  یم  ناربج 
ماگنه نیا  رد  دـشاب و  هدوب  رانید  رازه  مه  هیامرـس  درخب و  دوخ  همذ  رد  رانید  رازه  هب  ار  یئالاک  رگا  نیارباـنب  نآ ،  زا  يرادـقم  اـی  دوش 

رگید رانید  رازه  دهد و  یم  هدنـشورفب  ار  نآ  رانید  رازه  دـشورفب  رانید  رازه  ود  هب  ار  نآ  الاک  ياهب  تخادرپ  زا  لبق  هاگ  نآ  دوش  فلت 
دوش یم  لطاب  هبراضم  دوش  فلت  تراجتب  عورـش  زا  لبق  هیامرـس  یمامت  رگا  هلب  دزادرپ ،  یم  کلام  هب  ار  نآ  هدـش  لاـملا  سءار  ناربج 
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دـشاب لوـصولا  نکمم  تمارغ  نیا  رگا  هک  دـشاب  شتمارغ  تخادرپ  هب  موـکحم  هدـننک  فـلت  دـشاب و  نامـض  هب  نآ  فـلت  هـک  نآ  رگم 
دـشاب نآ  تامدقم  تراجت و  رد  عورـش  زا  لبق  رگا  دـهدب  خر  یخاسفنا  ای  یخـسف  هبراضم  رد  رگا  هلءاسم 30 -  تسین .  لطاب  هبراـضم 

کی ندش  مامت  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و  دیآ ،  یم  شا  هدـهع  هب  يزیچ  هن  دوش و  یم  لماع  دـیاع  يزیچ  هن  دـیآ  یمن  شیپ  یلاکـشا 
کلام هدشن  رگا  دننک و  یم  میـسقت  ار  نآ  هک  هدش  دـیاع  یحبر  رگا  نوچ  دـهد  خر  خاسفنا  خـسف و  لوپ و  ندـش  دـقن  تراجت و  هرود 

ءانثا رد  یخاسفنا  ای  خـسف  رگا  اما  و  دـیآ ،  یم  شا  هدـهع  هب  يزیچ  هن  دوش و  یم  لماع  دـیاع  يزیچ  هن  دراد  یم  رب  ار  دوخ  لاملا  سءار 
رادقم نآ  ترجا  دوش  یمن  لماع  دیاع  يزیچ  دـشاب  حـبر  لوصح  زا  لبق  رگا  دـیآ  شیپ  تراجت  هب  لماع  ندـش  لوغـشم  زا  دـعب  لمع و 

هب دوخ  یتلع  هب  هبراضم  دقع  هک  نآ  ای  کلام و  هیحان  زا  ای  دشاب  وا  دوخ  هیحان  زا  خـسف  هکنیا  هچ  تسین  قحتـسم  هدرک  هک  مه  ار  یلمع 
خـسف ار  هبراضم  دوب  هتفر  کلام  نذا  هب  هک  يرفـس  رد  شدوخ  هک  یتروص  رد  یتح  دیآ ،  یمن  وا  هدهع  هب  مه  يزیچ  دوش  خسفنم  دوخ 

قح لماع  دشاب  لوپ  زا  ریغ  هب  يزیچ  هبراضم  لام  رد  رگا  و  تسین ،  هدرک  هیامرس  زا  رفس  يارب  هک  یجراخم  نماض  تهج  نیمه  هب  دنک 
رگا و  دنک ،  دقن  دشورفب و  ار  لام  نآ  هکنیا  هب  دنک  مازلا  ار  وا  درادن  قح  لام  هکنانچمه  دـنک  فرـصت  نآ  رد  کلام  نذا  نودـب  درادـن 
کی ره  دوش و  یم  میـسقت  حبر  هدش و  مامت  لمع  هک  دشاب  هیامرـس  ندش  دقن  زا  دعب  رگا  دهد  خر  حبر  لوصح  زا  دـعب  خاسفنا  ای  خـسف 

زا دوخ  مهـس  لماع  میتفگ  اج  نآ  رد  دننک  یم  لمع  تشذـگ  هک  يروتـسد  قبط  دـشاب  ندـش  دـقن  زا  لبق  رگا  و  درب ،  یم  ار  دوخ  مهس 
دندش یـضار  ای  دش و  میـسقت  هب  یـضار  لاح  نیمه  رد  رگا  دشاب  یم  هدشن  دقن  نیع  نآ  رد  کیرـش  کلام و  شروهظ  درجم  هب  ار  دوس 
کلام رب  تشاد  نآ  نتخورف  هب  رارـصا  لماع  رگا  اما  و  دیآ ،  یمن  شیپ  یلاکـشا  هک  دننک  میـسقت  شلوپ  ندش  دقن  شورف و  زا  دـعب  هک 

البق هک  دـنچره  دـنک  لوبق  تسین  بجاو  لماع  رب  تشاد  یئاـضاقت  نینچ  کـلام  رگا  هکناـنچمه  دریذـپب ،  ار  وا  ياـضاقت  تسین  بجاو 
رب یتراسخ  میـسقت  زا  لبق  رگا  تسه  هک  يزیچ  دشاب ،  هدش  دقن  هیامرـس  هک  دوش  یم  رقتـسم  یتقو  دوس  هب  تبـسن  لماع  تیکلم  میتفگ 

 . تسیچ لماع  تیکلم  رارقتسا  رد  طانم  هک  میتفگ  قباس  رد  نکل  دوش  ناربج  دوس  زا  تسا  بجاو  دیآ  دراو  هیامرس 

ات 50  31 هلاسم

ای دنک  لوصو  ار  تابلاطم  نآ  تسا  بجاو  لماع  رب  خاسفنا  خسف و  زا  دعب  ایآ  دشاب  مدرم  هدـهع  رب  ینوید  هیامرـس  رد  رگا  هلءاسم 31 - 
تـسین راوازـس  طایتحا  كرت  نکل  دشابن ،  لماع  هیحان  زا  خسف  هک  یتروص  رد  اصوصخم  تسا  رتراگزاس  دعاوق  اب  شندوبن  بجاو  هن ؟ 

ندرک لوصو  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنک  لوصو  ار  تابلاطم  هک  دـشاب  هتـساوخ  وا  زا  کلام  دـشاب و  هدرک  خـسف  لماع  دوخ  رگا  اصوصخم 
دراذگبزاب ار  شا  هیامرس  تفایرد  هار  کلام  يارب  هک  تسین  بجاو  نیا  زا  شیب  لماع  رب  خاسفنا  ای  خسف و  زا  دعب  هلءاسم 32 -  تسوا . 

هلب دشاب ،  هداتسرف  يو  رهش  ریغ  رگید  يرهشب  کلام  هزاجا  اب  ار  لام  رگا  یتح  دناسرب  کلام  هب  ار  هیامرس  هک  تسین  بجاو  وا  رب  سپ  ، 
دهدب ار  ترجا  دیاب  دشاب  یترجا  نداد  مزلتـسم  رگا  یتح  دنادرگرب  کلام  هب  ار  نآ  هک  لماع  رب  تسا  بجاو  هداتـسرف  وا  نذا  نودب  رگا 

يارب لماع  هب  هک  ینذا  رگا  دوش  یم  کـلام  نآ  زا  دوس  همه  دوش  عقاو  دـساف  هبراـضم  رگا  هلءاسم 33 -  دـناسرب .  شبحاص  هب  ار  لام  و 
تـسا يا  هلماعم  تسین  هبراضم  ضرف  بسح  هب  هک  اج  نآ  زا  هدرک  هک  يا  هلماـعم  هنرگو  دـشابن ،  هبراـضم  بوچراـچ  رد  هداد  تراـجت 

ود ره  هچ  دنـشاب و  داسف  هب  لهاج  ود  ره  هکنیا  هچ  تسوا  نآ  زا  هلماعم  دوس  داد  هزاجا  هک  نآ  زا  دعب  کلام ،  هزاجا  هب  طونم  یلوضف و 
ماجنا هک  تسا  یلمع  لثملا  ةرجا  قحتـسم  داسف  هب  لـماع  لـهج  تروص  رد  تسه  هک  يزیچ  لـهاج ،  يرگید  ملاـع و  یکی  هچ  ملاـع و 

زا یلاخ  شترجا  قاقحتـسا  دـشاب  هدوب  داسفب  هاگآ  لماع  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  لهاج  ای  دـشاب  هدوب  ملاع  کلام  هکنیا  هچ  لاح  هداد 
ای لثملا  ةرجا  اب  ربارب  دوب  حیحـص  هبراضم  هک  ضرفب  هدـش  لصاح  هک  یحبر  زا  لمع  مهـس  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسین ،  هجو 

رگا درواین و  يدوس  چـیه  هبراـضم  رگا  اـما  و  تسا ،  قحتـسم  ار  لـثملا  ترجا  ناـمه  شلهج  ملع و  ضرف  ود  ره  رد  وا  هک  دـشاب  رتشیب 
رد دـشابن و  يزیچ  قحتـسم  تراجت  ندوب  هرهب  یب  تروص  رد  هک  تسین  دـیعب  دـشاب ،  وا  لمع  لثملا  ترجا  زا  رتمک  لماع  مهـس  هدروآ 
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هک تسا  نآ  طایتحا  داسف  هب  شلهج  تروص  رد  اماو  دشاب ،  رتمک  دوس  نامه  قحتسم  لثملا  ترجا  زا  شدوس  مهس  ندوب  رتمک  تروص 
دیآ دراو  لاملا  سءار  رب  هک  یـصقن  فلت و  نماض  لماع  لاـح  ره  رد  دوشن و  كرت  اـقلطم  طاـیتحا  نیا  هکلب  دـننک  هحلاـصم  کـلام  اـب 

یسک رگا  هلءاسم 34 -  دشاب .  داسف  هب  لهاج  هک  دنچره  تسه  دنک  یم  دوخ  يارب  رفـس  رد  هک  یجراخم  نماض  يوقا  ربانب  هلب  تسین ، 
دهد هزاجا  کلام  رگا  تسا ،  یلوضف  هبراضم  نیا  دـنک  هبراضم  دـشاب  هتـشاد  وا  هب  تبـسن  تیـالو  اـی  تلاـکو  هکنیا  نودـب  ریغ  لاـم  اـب 
دنراد هک  يرارق  قبط  لـماع  وا و  نیب  دـمآ  تسد  هب  يدوس  رگا  تسا و  وا  رب  دـش  دراو  رگا  یتراـسخ  دوش و  یم  عـقاو  وا  يارب  هبراـضم 

ار دوخ  لام  دشاب  هدرک  يا  هلماعم  وا  اب  لماع  هک  دشاب  نآ  زا  لبق  در  نیا  رگا  درک  در  ار  یلوضف  دادـن و  هزاجا  رگا  و  دوش ،  یم  میـسقت 
یلوضف هب  مه  دـناوت  یم  کـلام  دوش  بویعم  اـی  فلت  لاـم  رگا  دـنک و  در  يو  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  لـماع  رب  دـنک و  یم  هبلاـطم  وا  زا 
هعجارم لماع  هب  کلام  رگا  دـنک و  هعجارم  لـماع  هب  دـناوت  یمن  یلوضف  رگید  درک  هعجارم  یلوضف  هب  رگا  لـماع  هب  مه  دـنک و  هعجارم 
یلوضف هبراضم  هک  دـشاب  هتـشادن  عالطا  لماع  هک  تسا  ینامز  نیا  هتبلا  دـنک  یم  هعجارم  یلوضف  هب  لـماع  تفرگ  ار  شتراـسخ  درک و 

یم سکع  هب  ضورفم  هجیتن  رد  هدش  بویعم  ای  فلت و  شتسد  رد  لام  هک  تسا  ود  نآ  زا  کی  ره  رب  نامـض  رارق  دنادب  رگا  اما  تسا و 
تفرگ ار  شتراـسخ  درک و  هعجارم  یلوضفب  کـلام  رگا  یلو  دـنک  یمن  عوجر  یلوضف  هب  درک  عوجر  لـماع  هب  کـلام  رگا  ینعی  دوـش 

هداد ماجنا  يا  هلماعم  لام  نآ  اب  بارـض  لماع  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  ار  یلوضف  هبراضم  کلام  در  رگا  دـنک و  یم  عوجر  لـماع  هب  یلوضف 
تراسخ همه  وا و  زا  دوس  همه  دوش و  یم  عقاو  وا  يارب  هلماعم  درک  هزاجا  کلام  رگا  تسا  یلوضف  هبراـضم  لـصا  دـننام  زین  هلماـعم  نآ 

دنک هعجارم  دـناوت  یم  یلوضف  براضم  لماع و  زا  کی  رهب  شا  هیامرـس  نتفرگ  هرابرد  درک  در  ار  هلماـعم  نآ  رگا  تسوا و  هسیک  زا  زین 
دید رگا  دنک و  هراجا  ار  نآ  تسا  روآدوس  هلماعم  دید  رگا  هک  دـنکب  دـناوت  یم  مه  ار  راکنیا  کلام  تشذـگ و  نآ  فلت  رد  هکنانچمه 
کی ره  اب  کلام  لاح  نیا  دنک ،  در  هن  رگا  دنک و  ءاضما  دراد  هدئاف  دید  رگا  دنک  هظحالم  ار  دوخ  تحلـصم  دنک و  در  تسا  روآ  نایز 

تسین و يزیچ  قحتـسم  هک  هدرکن  یتراجت  هدادن و  ماجنا  ار  یلمع  چیه  لماع  رگا  براضم ؟  اب  لماع  لاح  اما  دوب و  براضم  لماع و  زا 
لام هکنیا  هب  تبـسن  یلو  هداد  ماجنا  يراک  رگا  اما  و  تسا ،  براضم  ریغ  کلام  لاـم  هک  هدوب  نیا  زا  هاـگآ  هدرک و  لـمع  رگا  نینچمه 

زا ار  هیامرـس  لماع  رگا  هلءاسم 35 -  دریگب .  براضم  زا  دـیاب  هک  دـشاب  یم  شلمع  لـثملا  ةرجا  قحتـسم  هدوب  ربخ  یب  تسا  ریغ  کـلم 
رگا و  دراذـگ ،  یمن  لطعم  ار  هیامرـس  ةداع  هک  یتدـم  هب  ار  نآ  هدومن  لیطعت  ار  نآ  اب  تراجت  دـناوت  یمن  رگید  تفرگ  لیوحت  کـلام 

نآ نماض  دوش  فلت  هیامرس  دنک و  نینچ  رگا  هک  درادن ،  هگن  دوخ  دزن  دوش  یم  هدرمـش  راک  هحماسم  رـصنع و  تسـس  تخادنا  ریخءات 
تروص رد  هک  ارم  هیامرـس  دوـس  دـیوگب  دـناوت  یمن  ینعی  درادـن  ار  وا  زا  رگید  زیچ  هبلاـطم  قـح  لاـم  لـصا  زا  ریغ  کـلام  نکل  تسا ، 
کلام همذ  رد  شیراکهدب  دنک  يرادـیرخ  ۀیـسن  ار  یـسنج  کلام  نذا  هب  رگا  هلءاسم 36 -  هدب .  نم  هب  دـش  یم  مدـیاع  ندرک  تراجت 
عوجر راکبلط  نوچ  هدوب و  لاح  هب  لهاج  لماع  هک  یئاج  رد  اصوصخ  لماع ،  هب  مه  دـنک و  عوجر  يو  هب  مه  دراد  قح  راکبلط  تسا و 

بـسحب هدیرخ  ریغ  يارب  ار  وا  سنج  رادیرخ  هکنیا  زا  دشاب  هتـشادن  عالطا  راکبلط  رگا  و  دنک ،  یم  عوجر  کلام  هب  لماع  لماع  هب  درک 
کلام رگا  هلءاسم 37 -  دنک .  عوجر  مه  کلام  هب  دناوتب  عقاو  بسح  هب  هک  دنچره  دـنک  عوجر  لماع  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  نیعتم  رهاظ 

رگید ناموت  دصناپ  تراجت  ءانثا  رد  دنک و  تراجت  نآ  اب  وا  دهد و  لیوحت  وا  هب  ار  غلبم  دنک و  هبراضم  الثم  ناموت  دصناپ  رس  رب  لماع  اب 
عفن هلیـسو  هب  تراجت  ود  زا  یکی  رد  ررـض  تهج  نیمهب  هتفای  ماجنا  هبراضم  ود  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هبراـضم ،  يارب  دـهد  لـیوحت  وا  هب 

تراجت لوغـشم  وا  دـهدب و  ار  نآ  ناموت  دـصناپ  دـنک و  هبراضم  ناموت  رازه  رـس  رب  لوا  زا  رگا  اـما  و  دوش ،  یمن  ناربج  رگید  تراـجت 
 . دوش یم  ناربج  يرگید  دوس  اب  کی  ره  تراسخ  هجیتن  رد  هتفاـی  ماـجنا  هبراـضم  کـی  دـناسرب  وا  هب  رگید  ناـموت  دـصناپ  سپـس  دوشب 

کیرـش ود  نآ  زا  یکی  هاـگ  نآ  دـننک  هبراـضم  صخـش  اـب  کـلام  ود  ره  دـشاب و  رفن  ود  نیب  كرتـشم  لاـملا  سءار  رگا  هلءاسم 38 - 
یم خسفنم  مه  نآ  ای  تسا  یقاب  هبراضم  ایآ  يرگید  مهـس  هب  تبـسن  اما  و  دوش ،  یم  خسف  وا  مهـس  هب  تبـسن  اهنت  دنک  خـسف  ار  هبراضم 
لوق دنـشاب  هتـشادن  يدهاش  مادک  چیه  دـنک و  عازن  لاملا  سءار  رادـقم  رد  لماع  اب  کلام  رگا  هلءاسم 39 -  تسا .  لاکـشا  لحم  دوش 
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رد لماع  لوق  ندوب  مدقم  نیا  هتبلا  دشاب  هدـمآرد  لماع  تنامـضب  هدـش  فلت  ای  دـشاب و  دوجوم  لام  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  مدـقم  لماع 
هک دنک  ءاعدا  لماع  رگا  هلءاسم 40 -  تسه .  لیصفت  لباق  هلئسم  هنرگو  دشابن  دوس  زا  لماع  مهس  رادقمب  عازن  تشگرب  هک  تسا  یئاج 

تابلاطم لوصو  مدع  ررـض و  فلت و  اضرف  هدـشن و  لوصو  شتابلاطم  ای  هدرک و  ررـض  شتراجت  هک  دـنک  ءاعدا  ای  هدـش و  فلت  هیامرس 
هرابرد رگا  هلءاسم 41 -  تسا .  مدقم  لماع  لوق  دشابن  هنیب  فرط  چیه  زا  دـنک و  نآ  فالخ  ياعدا  کلام  یلو  هدوب  وا  تنامـض  نودـب 

دننک فالتخا  دوس  ندمآ  تسد  هب  لصا  رد  هکنیا  هچ  تسا ،  مدقم  لماع  لوق  دشابن  فرط  چیه  رد  يا  هنیب  دننک و  فالتخا  دوس  رادقم 
غلبم نامه  لداعم  يدـعب  تراجت  رد  نکل  ما  هدرب  دوس  ناموت  رازه  الثم  نم  دـیوگب  لماع  رگا  تسا  نینچ  لاح  هکلب  نآ  رادـقم  رد  اـی  و 
دشاب نم  زا  دوس  فصن  دوب  رارق  دیوگب  لماع  الثم  دننک  فالتخا  لماع  مهس  رادقم  رد  لماع  کلام و  رگا  هلءاسم 42 -  ما .  هدرک  ررض 

فلت و رگا  هلءاسم 43 -  تسا .  مدقم  کلام  لوق  دشابن  نیب  رد  فرط  ود  زا  کی  چیه  زا  مه  يا  هنیب  دوب و  ثلث  رب  رارق  دیوگب  کلام  و 
لوق دشابن  مه  يا  هنیب  هدوب و  نآ  ظفح  رد  لماع  يراگنا  لهـس  ای  تنایخ  رطاخ  هب  نیا  دـنک  اعدا  کلام  دـیآ و  دراو  لام  رب  یتراسخ  ای 

هک ار  یطرـش  دـنک  اعدا  ای  هدومن و  تلاخم  وا  هدرک و  یطرـش  وا  هیلع  هک  دـنک  ءاعدا  وا  هیلع  کلام  رگا  نینچمه  و  تسا ،  مدـقم  لماع 
لماع هدرک و  ررـض  دیرخ و  وا  درخن و  ار  سنج  نالف  مدوب  هدرک  طرـش  نم  هک  دـنک  اعدا  هکنیا  لثم  هدرکن ،  لمع  تسا  نآ  هب  فرتعم 
اعرـش هک  دـشاب  یلمع  رد  ناشفالتخا  رگا  هلب  دـشاب .  نآ  اـب  تفلاـخم  رکنم  تسا  نآ  هب  فرتعم  رگا  اـی  دـشاب و  طارتشا  نیا  لـصا  رکنم 
هجیتن رد  هداد و  ۀیـسن  ار  سنج  ای  هدرب و  رفـس  هب  ار  هیامرـس  دنک  ءاعدا  کلام  هکنیا  لثم  دهد  ماجنا  کلام  نذا  نودـب  دـناوت  یمن  لماع 

لوق دشاب  نآ  رکنم  کلام  هداد و  ماجنا  کلام  نذا  هب  ار  اهراک  نیا  هک  دنک  ءاعدا  لماع  یلو  هدرک  ررض  تراجت  ای  هدش و  فلت  هیامرس 
 . تسا مدقم  رکنم  لوق  دشاب  نآ  رکنم  کلام  هدرک و  در  کلام  هب  ار  هیامرـس  هک  دنک  اعدا  لماع  رگا  هلءاسم 44 -  تسا .  مدقم  کلام 

مدوخ يارب  ار  نیا  نم  هک  دـنک  اعدا  تسین  دـنمدوس  هلماـعم  درک  ساـسحا  هکنیمه  درخب و  ار  يا  هراـجتلا  لاـم  لـماع  رگا  هلءاسم 45 - 
يارب ار  نیا  نم  هک  درک  ءاعدا  دـنک  یم  ررـض  الاک  دـید  نوچ  لماع  ای  يا و  هدـیرخ  ضارق  يارب  ریخ  هک  درک  اعدا  کـلام  ما و  هدـیرخ 

یتراسخ ای  فلت  رگا  هلءاسم 46 -  تسا .  لوبق  وا  دنگوس  اب  لماع  لوق  يا  هدیرخ  تدوخ  يارب  هک  دـنک  ءاعدا  کلام  مدـیرخ و  ضارق 
ود اجنیا  رد  يا ،  هداد  هبراـضم -  ضارق -  هک  دـنک  اـعدا  لـماع  ما و  هداد  ضرق  وت  هب  ار  هیامرـس  نم  هک  دـنک  ءاـعدا  کـلام  دـیآ  شیپ 

دهد و مسق  ار  لماع  کلام  دـیاب  هجیتن  رد  دراد ،  هناگادـج  یئاعدا  کی  ره  ینعی  تسا  یعادـت  دروم  میئوگب  هکنیا  یکی  تسه  لامتحا 
هک تسا  نآ  یعدـم  لماع  هک  تسا  يوعد  کیب  ود  نآ  یعادـت  تشگرب  نوچ  دـشاب  مدـقم  لماع  لوق  تسه  لامتحا  ار و  کلام  لماع 

اعدا لماع  هدرک و  ضارق  لماع  اب  هک  دنک  اعدا  کلام  دیآ  تسد  هب  يدوس  رگا  و  تسا ،  نآ  نامض  یعدم  کلام  تسین و  فلت  نماض 
یعادـت و لامتحا  ناشمالک  رهاظ  ظاحل  هب  زین  اـجنیا  درب ) یمن  مهـس  دوس  زا  کـلام  هجیتن  رد   ) هداد ضرق  ناونع  هب  ار  هیامرـس  هک  دـنک 
ره رد  دـیاش  دـشاب و  مدـقم  کلام  لوق  هک  تسه  نآ  لامتحا  راکنا ،  ءاعدا و  کی  هب  مـالک  ود  تشگرب  ظاـحل  هب  مه  تسه و  فلاـحت 

شیانعم باتک  لوا  رد  هک  تعاضب -  ناونعب  ار  لام  هک  دـنک  اعدا  کلام  رگا  هلءاسم 47 -  دـشاب .  رتکیدزن  رظن  هب  مود  لامتحا  تروص 
یلع تسا  میهـس  دوس  رد  هداد و  هبراضم  ناونع  هب  هک  دـنک  ءاعدا  لماع  تسین و  دوس  زا  يزیچ  قحتـسم  لماع  هداد و  لماعب  تشذـگ - 
دشاب يدوس  رگا  ار  دوس  همه  هاگ  نآ  هدادن  هبراضم  ناونع  هب  ار  لام  هک  دروخب  مسق  دیاب  تسا و  مدقم  شدنگوس  اب  کلام  لوق  رهاظلا 

دوس زا  یتمسق  يا و  هیامرس  اب  تراجت  لمع  رب  ندرک  هلاعج  تسا  زئاج  هلءاسم 48 -  تسا .  فیعض  اجنیا  رد  فلاحت  لامتحا  درب و  یم 
وت هب  ار  دوس  فصن  يروآ  تسدب  يدوس  ینک و  تراجت  نم  هیامرـس  نیا  اب  رگا  دیوگب :  لعاج  هکنیا  هب  نداد  رارق  نآ  لعج  ار  تراجت 
نآ رد  تسه  هبراضم  رد  هک  یطئارـش  نکل  دهدیم  ار  هبراضم  هدـیاف  هک  تسا  هلاعج  هلماعم  نیا  و  دـشاب ،  وت  لام  نآ  ثلث  ای  مهد و  یم 

دنناوت یم  دج  ردپ و  هلءاسم 49 -  تسا .  زئاج  زین  تعفنم  نید و  سنج  اب  هکلب  دشاب  هنیدقن  یتح  هیامرس  تسین  مزال  رگید  ینعی  تسین 
تیاعر هک  دوشن  كرت  طایتحا  نیا  نتشادن ،  هدسفم  رب  هوالع  یلو  دشاب  هتـشادن  هدسفم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دننک  هبراضم  ریغـص  لام  اب 

هک یطرش  هب  هتبلا  یعرش  مکاح  یصو و  نوچ  یعرش  میق  يارب  ریغـص  لام  نداد  هبراضم  تسا  زئاج  نینچمه  و  دننکب ،  مه  ار  تحلـصم 
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ار ثلث  نآ  هک  تسا  تیم  ثلث  یصو  هک  یسک  يارب  تسا  زئاج  هکلب  دنیامنب ،  ار  وا  تحلصم  هظحالم و  هدوب و  لام  ندش  فلت  زا  نمیا 
وا هب  ـالک  ار  ثلث  رما  اـی  دـشاب  هدرک  نآ  هب  تیـصو  تیم  هچناـنچ  هتبلا  دـهدب  هدـش  نیعم  ثلث  يارب  هک  یفراـصم  رد  هبراـضم  ناونع  هب 

دوجوم يو  هکرت  رد  انیع  لام  نآ  دننادب  هثرو  رگا  دـشاب  وا  دزن  هبراضم  لام  دورب و  ایند  زا  لماع  رگا  هلءاسم 50 -  دشاب .  هدرک  راذگاو 
هبراضم لام  هک  انعم  نیا  هب  تسیچ  دنناد  یمن  نیقی  روط  هب  نکل  دنراد  نآ  دوجو  هب  نیقی  رگا  اما  و  دـیآ ،  یمن  شیپ  یلاکـشا  هک  تسا 

هبتـشم اه  نآ  اب  هبراضم  لام  نارگید و  سانجا  ای  اه  تناما  لیبق  زا  هدوب  وا  دزن  هک  يرگید  لاوما  اب  ای  هدـش و  لماع  دوخ  لام  اـب  طولخم 
نتـسب راکب  اب  راک  جالع  ایآ  لاح  دوش ،  یم  ددعتم  لاوما  هابتـشا  دراوم  زا  شرئاظن  اب  هک  دوش  یم  هلماعم  نامه  یثرا  نینچ  اب  دشاب  هدش 

هک تسا  یهوجو  دـنراد ؟  مه  اب  هک  یتبـسن  ساسا  رب  تسا  لام  میـسقت  ای  و  تسا ،  لاوما  نابحاص  نیب  هحلاصم  ندرک  رارقرب  اـی  هعرق و 
هدوب شدزن  يا  هبراضم  لام  مه  دراد و  یناراکبلط  مه  تیم  رگا  هلب  تسا ،  اهنآ  طوحا  هحلاصم  ندرک  رارقرب  هنآ و  يوقا  هعرق  هب  عوجر 

ار لام  رادـقم  سنج و  رگا  تسا  نینچمه  دوش .  یم  ناراـکبلط  همه  قح  قلعتم  لاوما  ریاـس  دـننام  لاـم  نآ  تسین  صخـشم  نآ  نیع  هک 
مهب جوزمم  لام  ود  نیا  رگا  هک  ریغ  زا  ای  هدوب  شدوخ  کلم  ای  لاح  هدوب  تیم  دزن  سنج  نامه  زا  هک  یلام  اـب  هدـش  هبتـشم  یلو  دـننادب 
رگا و  دنـشاب ،  فلتخم  نآ  يدـب  یبوخ و  رظن  زا  هک  یتروص  رد  اصوصخم  دور  راکب  هعرق  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  دـشاب  هدـشن 

دننادب رگا  و  دوش .  یم  میـسقت  اهنآ  نیب  ناشمهـس  تبـسن  هب  هک  دوش  یم  اهنآ  نابحاص  نیب  كرتشم  لام  ود  عومجم  دشاب  هدش  جوزمم 
فلت وا  ریغ  طیرفت  ای  وا  طیرفت  نودب  ای  هدنادرگرب و  شبحاص  هب  ار  نآ  دیاش  دنهد  لامتحا  تسین و  تیم  لاوما  نیب  رد  هبراضم  لام  هک 
هکلب دنرادن  یلمع  نینچ  هک  مه  اج  نآ  تسا ،  وا  هثرو  قلعتم  شلاوما  همه  دوش و  یمن  نامـض  هب  موکحم  تیم  هک  تسا  نیا  رهاظ  هدش 
لماع گرم  زا  لبق  هبراضم  لام  زا  يرادقم  هک  دننادب  هثرو  رگا  دراد و  ار  مکح  نیمه  دنهدب  تیم  لاوما  نیب  رد  ار  لام  نآ  ءاقب  لامتحا 

در کلامب  شگرم  زا  لبق  ار  نآ  لماع  اـی  تسا و  یقاـب  مه  زونه  نآ  هک  دـننادن  یلو  هدوب  شگرم  زا  دـعب  هدـنامیقاب  ساـنجا  رد  لـخاد 
نیا طایتحا  هب  رتکیدزن  تسین و  توق  زا  یلاخ  وا  لاوما  همه  ندوب  ثرا  هب  مکح  هک  دـنچره  تسا ،  لاکـشا  لحم  هدـش  فلت  ای  هدرک و 

 . دنناسرب شبحاصب  هدومن  جراخ  تیم  لام  زا  رادقم  نآ  دنشابن  رصاق  یصاخشا  ای  یصخش  هثرو  نیب  رد  رگا  هک  تسا 

تکرش باتک 

تکرش

ای تعفنم و  رد  ای  نید و  رد  ای  تسا  نیع  رد  ای  تکرـش  نیا  و  دشاب ،  رتشیب  ای  رفن  ود  هب  قلعتم  يزیچ  کی  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تکرش 
ای دنرخب و  ار  یلام  مه  اب  رفن  ود  هکنیا  لثم  تسا  لاقتنا  شا  هجیتن  هک  تسا  يدقع  یهاگ  تسا و  ثرا  یهاگ  تکرش  ببـس  و  قح ،  رد 

تسا نایعا  هب  صتخم  هک  دراد  رگید  ببس  ود  تکرش  دنروآ ،  تسدب  كرتشم  یقح  اب  هحلاصم  هلیسو  هب  ار  نآ  ای  دننک و  هراجا  ار  نآ 
مود دـنروآ ،  ـالاب  هاـچ  زا  ار  یبآ  ولد  قاـفتا  هب  اـی  دـنزادنایب و  ار  یلگنج  تخرد  كارتشا  هب  رفن  ود  هک  نیا  لـثم  تسا  تزاـیح  یکی  : 

يرهق جازتما  نیا  هکنیا  هچ  دوش  جوزمم  نآ  هکرـس  اب  نیا  هکرـس  ای  جوزمم و  يرگید  زا  یبآ  اب  تسا  یکی  زا  هک  یبآ  هکنیا  لثم  جازتما 
لام رد  کیرش  ار  یصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دنیوگ و  یم  کیرشت  ار  نآ  هک  تسه  يرگید  ببـس  هتبلا  رایتخا ،  يرمع و  ای  دشاب و 

رد نآ  و  دوش ،  یم  یقیقح  یعقاو و  تکرش  ثعاب  یهاگ  جازتما  هلءاسم 1 -  دراد .  توافت  یهجو  هب  تکرـش  دقع  اب  نیا  هک  دنک  دوخ 
ریغ اـب  یهاـگ  نغور و  اـب  نغور  اـی  بآ و  اـب  بآ  نوچ  دـنوش  طولخم  مه  هب  لـماک  ماـت و  روط  هب  سنج  مه  عیاـم  ود  هک  تسا  یئاـج 
درب یم  نیب  زا  عقاو  بسح  هب  افرع  ار  رگیدـکی  زا  ود  نآ  زایتما  یطلخ  نینچ  هک  الثم  ماداب  نغور  اب  ودرگ  نغور  جازتما  دـننام  سناـجتم 

ایآ هکنیا  رد  مدـنگ  درآ  نوچ  هدـش  درآ  ياهدـماج  ندـش  طولخم  اما  و  دنـشاب ،  زیامتم  مه  زا  ود  نآ  تارذ  لقع  بسح  هب  هک  دـنچره 
يرهاظ نآ  رد  تکرش  هک  تسین  دیعب  تسا و  لاکـشا  لمءات و  لحم  هن  ای  دوش  یم  یعقاو  تکرـش  ثعاب  رگیدکی  اب  اهنآ  ندش  طولخم 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا لیبق  نیمه  زا  يوقا و  ربانب  وج ،  اب  وج  مدنگ و  اب  مدنگ  ندش  طولخم  دننام  دوش  یم  یمکح  يرهاظ  تکرـش  ثعاب  یهاگ  دشاب و 
ققحت تکرـش  ارهاظ  دوخ  سنج  ریغب  نآ  طالتخا  اب  اما  و  دـجنک ،  اب  دـجنک  نزرا و  اب  شاخـشخ  نوچ  راد  هناد  ناـهایگ  ندـش  طولخم 

اب ودرگ  طلخ  رد  تسا  نآ  لاثما  حلـص و  هب  صلخت  طایتحا  هکنانچمه  دـننکب ،  ار  راک  هراچ  نآ  لاـثما  حلـص و  هار  زا  دـیاب  دـبای و  یمن 
نآ طالتخا  رد  اما  و  دشاب ،  هدنامن  يزایتما  هک  دنـشاب  هدـش  طولخم  يروطب  هک  مهب  هیبشرانید  مهرد و  نینچمه  ماداب و  اب  ماداب  ودرگ و 

اب اهنآ  رد  جالع  ارهاظ و  هن  اعقاو و  هن  دبای ،  یمن  ققحت  تکرـش  نآ  لاثما  نادنفـسوگ و  مهب و  هیبش  ياه  هماج  ریظن  تسا  یمیق  هک  هچ 
یکی رگا  یتح  دننک ،  فرصت  یکارتشا  لام  رد  هیقب  تیاضر  نودب  ءاکرش  زا  یـضعب  تسین  زئاج  هلءاسم 2 -  هحلاصم .  ای  تسا و  هعرق 
بجاو مه  نوذءام  رب  دیامن ،  فرـصت  لام  نآ  رد  نوذءام  نذا  نودب  دـناوت  یمن  وا  دوخ  دـهد  فرـصت  هزاجا  يرگید  هب  کیرـش  ود  زا 

ره رد  نذا  ترابع :  قالطا  تروص  رد  هتبلا  هلب  دـنک ،  ءاـفتکا  دوش  یم  نآ  لـماش  نذآ  نذا  هک  فرـصت  نآ  هب  فیک  مک و  رظن  زا  تسا 
هک دوش  یم  اسب  اریز  درک  ظاحل  ار  دراوم  دـیاب  دراد و  فـالتخا  فلتخم  دراوم  رد  مزاول  نیا  هک  تسه ،  زین  نآ  مزاول  رد  ناذا  یفرـصت 

وا و ناتسود  دش  دمآ و  لماش  هکلب  دوشب  زین  وا  دنزرف  نز و  تنوکس  لماش  دنک  تنوکس  یکارتشا  هناخ  رد  هکنیا  هب  کیرـشب  نذآ  نذا 
نآ زا  یضعب  ای  همه و  نذآ  ترابع  هکنآ  رگم  تسا ،  زئاج  تافرـصت  نیا  همه  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم  لومعم  رادقم  هب  شنانامهیم 
انعم نآ  دوش و  یم  قالطا  ـالاب  ياـنعم  هب  هک  روطناـمه  تکرـش )   ) هملک هلءاسم 3 -  تسا .  ترابع  ناـمه  راـیعم  هک  دـنک  یفن  ار  مزاول 
رفن ود  نتـسب  دقع  زا  تسا  ترابع  نآ  دوش و  یم  قالطا  زین  رگید  یئانعم  رب  دشاب ،  رتشیب  ای  رفن  ود  کلم  زیچ  کی  هکنیا  زا  دوب  ترابع 

نآ هرمث  و  دـنمان ،  یم  یباستکا  يدـقع و  تکرـش  ار  تکرـش  مسق  نیا  هک  كرتشم  لام  اب  يا )  هناخ  دـیرخ  الثم   ) يا هلماعم  رب  رتشیب  ای 
نایز و و  دـنهد ) هراجا  ار  هناخ  نآ  الثم   ) دـننک بسکت  نآ  اب  هکنیا  هب  كرتشم  لام  نآ  رد  فرـصت  دـشاب  زئاـج  ءاکرـش  يارب  تسا  نیا 
 : دـنیوگب ای  هکنیا  هب  لوبق  باجیا و  هب  جاتحم  تکرـش  دـقع  و  دوش ،  میـسقت  اه  نآ  نیب  دـنا  هتـشاذگ  هک  يا  هیامرـس  تبـسن  هب  شدوس 
رد ةاطاعم  هک  تسین  دیعب  مدرک و  لوبق  دیوگب  مه  يرگید  شاب  نم  کیرـش  دیوگب :  يرگید  هب  یکی  ای  و  میکیرـش )  مه  اب  انکرتشا -  )

دقع تکرش  رد  هلءاسم 4 -  دننک .  بسک  نآ  اب  دنـشاب و  کیرـش  هک  دصق  نیا  هب  دنزیرب  مه  يور  ار  دوخ  لام  هکنیا  هب  دبای  نایرج  نآ 
یگتسکشرو رطاخ  هب  ندوبن  روجحم  رایتخا و  دصق و  لقع و  غولب و  لیبق  زا  تسا  ربتعم  هدوب  ربتعم  یلام  دوقع  رد  هک  یطیارـش  نآ  همه 

اما و  دنیوگ ،  یم  نانع  تکرـش  ار  نآ  هک  سنج  هچ  هنیدقن و  هچ  لاوما  رد  زج  تسین  حیحـص  يدـقع  تکرـش  هلءاسم 5 -  تهافس .  و 
دندنب هب  دقع  مه  اب  رفن  ود  هک  تسا  نیا  هب  نادبا  رد  تکرش  و  تسین ،  حیحص  دنمان  یم  نادبا  رد  تکرـش  ار  نآ  هک  لامعا  رد  تکرش 

تکرـش نوچ  دـشاب  فلتخم  ای  طایخ و  رفن  ود  نوچ  دـشاب  عون  کی  زا  ناشلمع  هکنیا  هچ  دـشاب  ود  نآ  نیب  كرتشم  ناـشلمع  ةرجا  هک 
دننک یم  عمج  مزیه  هچره  هک  دـندنب  هب  دـقع  مه  اب  نک  عمج  مزیه  رفن  ود  هکنیا  تسا  مسق  نیمه  زا  و  جاسن ،  کی  اب  طایخ  کی  یندـب 
کی ره  هکلب  دبای ،  یمن  ققحت  ود  نآ  نیب  یتکرش  دادرارق  نیا  فرـصب  تسین و  حیحـص  اهتکرـش  هنوگنیا  هک  دشاب  كرتشم  ود  نآ  نیب 

تدـم رد  دوخ  تعفنم  فصن  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هلب  هدرک ،  تزایح  هک  تسا  يزیچ  نآ  کلام  شیوخ و  ترجا  همه  کـلام  ود  نآ  زا 
حیحـص دنک  لوبق  ار  هحلاصم  نیا  مه  يرگید  نآ  تدم و  نیارد  يرگید  تعفنم  فصن  اب  دنک  هحلاصم  ار  لاس  ود  ات  الثم  ای  شبـسک و 

یکی رگا  دوش  یم  لصاح  تکرش  نینچمه  و  تسه ،  تدم  نآ  رد  يرگید  تزایح  ترجا و  کیرـش  ودنآ  زا  کی  ره  تقو  نآ  تسا ، 
فرط رانید و  کی  لثم  ینعی  یـضوع  لباقم  رد  یهتنم  دنک  هحلاصم  تدم  نآ  رد  يرگید  ياهدـمآرد  اب  ار  دوخ  عفانم  فصن  ود  نآ  زا 

ياهتکرـش زا  رگید  یکی  رانید .  کیب  دـنک  هحلاـصم  ار  تدـم  نآ  رد  يرگید  ياهدـمآرد  فصن  ینعی  دـنکب  ار  راـک  نیمه  مه  لـباقم 
ود تسا :  نیا  دنا  هدرک  تیاکح  نارگید  هک  يروط  هب  نآ  يانعم  نیرتروهـشم  و  تسین ،  حیحـص  هک  تسا  هوجو  رد  تکرـش  عورـشمان 

نالفب همذ  رد  هیـسن و  ار  یئالاک  کی  ره  هک  دندنب  هب  رگیدکی  اب  تکرـش  دـقع  لام  زا  تسد  یهت  مدرم و  نیب  رد  دـنموربآ  هجوم و  رفن 
میـسقت ود  نآ  نیب  دنام  یقاب  دوس  هچره  دنزادرپب  ار  نآ  ياهب  دنـشورفب و  سپـس  دشاب  ود  نآ  نیب  كرتشم  الاک  ود  نیا  دنرخب و  تدـم 

لیکو ار  يرگید  کیره  هک  تسا  نیا  شهار  دنهدب  نآ  هب  یعرـش  تروص  دنهاوخب  هچنانچ  تسین و  حیحـص  تکرـش  هنوگنیا  و  دوش ، 
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 . ودره نیب  تسا  كرتـشم  هلماـعم  ود  نیا  ناـیز  دوس و  هجیتـن  رد  درخب و  رفن  ود  همذ  رد  رفن و  ود  يارب  درخ  یم  هچ  نآ  هکنیا  رد  دـنک 
هک يدوس  يدمآرد و  ره  هکنیا  رب  دندنب  یم  دقع  رفن  ود  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ،  هبراضم  تکرش  حیحـصان  ياهتکرـش  زا  رگید  یکی 

اهنیا و ریغ  ای  تیـصو  ای  ثرا  اـی  شورف  دـیرخ و  اـی  تعارز  اـی  دـشاب  تراـجت  هار  زا  هچ  دـشاب  وا  کیرـش  مه  يرگید  دـش  یکی  دـیاع 
دش رصحنم  حیحـص  هیدقع  تکرـش  تشذگ  هچ  نآ  رب  انب  دشاب ،  كرتشم  ود  نآ  نیب  دش  یکی  هجوتم  هک  یتمارغ  ررـض و  ره  نینچمه 

كرتشم دنریگ  یم  هک  یترجا  نیعم  لمع  کی  ماجنا  يارب  دـنهد  هراجا  ار  دوخ  دـقع  کی  رد  رفن  ودرگا  هلءاسم 6 -  نانع .  تکرش  رد 
اب ار  یبآ  ای  دـننکب و  ار  یتخرد  مه  اب  ـالثم  دـننک ،  تزاـیح  ار  تاـحابم  زا  يزیچ  مه  اـب  ود  ره  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  ود  نآ  نیب 

دـشاب لطاب  ات  تسین  نادـبا  تکرـش  باب  زا  تکرـش  نیا  و  تسا ،  ود  نآ  نیب  كرتشم  هک  دـنروآ  نوریب  هاچ  زا  رابکی  هب  فرظ و  کـی 
اهنآ نیب  ناـشلمع  تبـسن  هب  هک  تسا  ود  نآ  نیب  كرتشم  دـننک  یم  تزاـیح  مه  اـب  ار  هچ  نآ  زین  یـشک و  بآ  لـمع  زا  هک  مه  یترجا 

تسا طرش  ینانع  تکرش  دقع  رد  هلءاسم 7 -  دننک .  هحلاصم  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوشن  مولعم  ناشلمع  تبسن  رگا  و  دوش ،  یم  میسقت 
هچ لاح  دوشن ،  هداد  صیخشت  نآ  زا  نیا  رگید  هک  یجزم  دوش  جوزمم  مه  اب  تسا  ود  ره  زا  هک  هیامرـس  نآ  زا  دعب  ای  دقع  زا  لبق  هکنیا 

نوچ دوشن  ای  تاعیام و  نوچ  دوشب  لصاح  يرهق  تکرـش  جازتما  فرـصب  هک  دشاب  يزیچ  سنج ،  ای  دـشاب و  لوپ  ود  نآ  هیامرـس  هکنیا 
هک تسا  نآ  طایتحا  درادـن ،  نایرج  اـهنآ  رد  زییمت  عفار  جازتما  هک  یفلتخم  ساـنجا  رد  یمیق و  اـی  دنـشاب  یلثم  راـنید ،  اـب  مهرد  جازتما 

عاقیا هدوب  ثوروم  الثم  هدوب  كرتشم  دـقع  عاقیا  زا  لبق  لام  رگا  اما  دـنیوج و  لسوت  تکرـش  بابـسا  زا  یکی  هب  تکرـش  لوصح  يارب 
 . دـنا هداد  ار  تراجت  رد  نذا  رگیدـکی  هب  نیفرط  یلام  نینچ  لثم  رد  هک  تسا  نیا  دـقع  نیا  هدـیاف  و  تسا ،  یفاک  نآ  رب  تکرـش  دـقع 

بسکت نآ  اب  دنک و  فرـصت  يرگید  لام  رد  کیرـش  ود  زا  کی  ره  هک  تسین  نیا  زوجم  شقالطا  شدوخ و  تکرـش  دقع  هلءاسم 8 - 
دقع یلام  نینچ  رب  هدوب و  لصاح  تکرـش  دقع  زا  لبق  هک  یئاج  نآ  لثم  دنک ،  تلالد  نآ  رب  یظفل  ای  یلاح و  يا  هنیرق  هکنآ  رگم  دـنک 

هزادـنا دودـح و  رد  دریگب و  فرـصت  نذا  يرگید  زا  کـیره  دـیاب  راـچان  دـشابن  نیبرد  یتلـالد  نینچ  هک  یئاـج  رد  دـندنب و  هب  تکرش 
دیاب تسا و  عبتم  طرش  نامه  دشاب  ود  ره  زا  ای  دشاب  یکی  زا  لمع  هک  دننک  طرـش  دقع  رد  رگا  و  تسا ،  عبتم  لام  بحاص  نذا  فرـصت 

ره كرتشم  هیامرـس  اب  لماع  دشاب  قلطم  نذا  هک  یتروص  رد  بسکت  لمع و  ثیح  زا  اما  هدوب و  لماع  ثیح  زا  نیا  درک ،  راتفر  نآ  قبط 
دنشاب هدرک  دیق  ار  یصاخ  هتـشر  دشابن و  قلطم  رگا  و  هبراضم ،  رد  لماع  دننام  دنک  باختنا  دناوت  یم  دنادب  تحلـصم  هک  یبسک  هتـشر 

ار یکارتشا  هیامرـس  دوشن و  ءاـفتکا  ناـمه  هب  دـیاب  نآ  ریغ  اـی  شاـمق  شورف  دـیرخای و  نآ و  نتخورف  ماـعطای و  دنفـسوگ  ندـیرخ  ریظن 
دنتسب تکرش  دقع  یتقو  دراد  اررگید  کیرش  لماع  لیکو و  مکح  کیرش  ود  زا  کی  ره  هک  اج  نآ  زا  هلءاسم 9 -  دنزن .  رگید  يراکب 

ای دشورفب  هیـسن  دناوت  یمن  لماع  سپ  دوش ،  ءافتکا  فراعتم  رادقم  هب  بسک  هتـشر  نآ  رد  دـیاب  صاخ  یبسکت  ای  بسکت و  قلطم  يارب 
تسا فلتخم  دراوم  هتبلا  هک  دشاب ،  فراعتم  رفس  رد  هیامرس  ندرب  هارمه  زین  یشورف و  هیـسن  هک  نآ  رگم  دربب  رفـس  هب  دوخ  اب  ار  هیامرس 

دنک و هلماعم  ار  یـسنج  هچ  هکنیا  رظن  زا  فراعتم  ياهفرـصت  همه  ود  ره  يارب  دراد و  صاخ  نذا  هب  جایتحا  فراعتمریغ  ياهفرـصت  رد  و 
تسین زئاج  تفلاخم  دنـشاب  هدرک  نیعم  ار  یـصاخ  سنج  رگا  هلب  تسا ،  زئاج  کلذ  لاثما  دشورفب و  یـسک  هچ  هب  درخب و  یـسک  هچ  زا 

فلت لام  ای  دنک و  ررـض  تراجت  دنک و  زواجت  تسا  فراعتم  هک  هچ  نآ  زا  ای  دنا و  هدرک  نیعم  هچ  نآ  زا  رگا  و  کیرـش ،  نذا  هب  رگم 
هجوتم نایز  دوس و  هک  دراد  ءاضتقا  دوش  دقعنم  یتکرـش  دیق و  نودب  قلطم و  رگا  هلءاسم 10 -  تسا .  نآ  فلت  تراسخ و  نماـض  دوش 

ناش هیامرـس  تبـسن  قبط  تسین  ربارب  رگا  دنربب و  ربارب  ار  نایز  دوس و  تسا  ربارب  ناشلام  رگا  دوشب ،  اهنآ  لام  تبـسن  هب  کیرـش  ود  ره 
زا رتشیب  یکی  ای  دـشاب  يواـسم  ناـشراک  هکنیا  هچ  تسا  ود  ره  زا  رگا  ود و  ره  زا  ایدـشاب  یکی  زا  لـمع  هکنیا  هچ  لاـح  دـننک ،  میـسقت 

هیامرس هکنیا  هب  دنک  طرش  ای  دشاب و  يرگید  زا  شیب  یکی  دوس  هیامرس  يواست  اب  هک  دننک  طرـش  دقع  نمـض  رد  رگا  و  دشاب .  يرگید 
نودب دشاب  يرگید  زا  رتشیب  شراک  ای  دشاب و  لماع  درب  یم  دوس  رتشیب  هک  نآ  رگا  طرـش  ود  ره  رد  دنربب  ربارب  ار  دوس  تسا  رتشیب  یکی 

زا رتشیب  شلمع  تسه  رگا  ای  تسین و  لماع  هک  دـنهد  رارق  یـسک  يارب  ار  دوس  زا  رتشیب  مهـس  رگا  اـما  و  تسا ،  حیحـص  طرـش  لاکـشا 
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يوقا لوا  لوق  هک  تسا  يوقا  طرـش  نالطب  دـقع و  تحـص  ای  ود و  ره  نالطب  ای  ودره و  طرـش  دـقع و  تحـص  رد  تسین  يرگید  لمع 
نماض وا  دوش  فلت  هیامرـس  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  نیما  هدـش  تراجت  رد  لـماع  کیرـش  ود  فرط  هک  یـسک  هلءاسم 11 -  تسا . 

وا لوق  نینچمه  و  تسا ،  لوبق  شلوق  هدـش  فلت  هیامرـس  هک  دـنک  اعدا  نیما  رگا  دـشاب و  هدرک  یهاـتوک  اـی  يدـعت  هک  نآ  رگم  تسین 
طیرفت يدعت و  رکنم  وا  يا و  هدومن  یهاتوک  هیامرس  ظفح  رد  ای  يا و  هدرک  يددعت  وت  هک  دنک  اعدا  وا  هیلع  کیرـش  رگا  تسا  هتفریذپ 

و دوش ،  یم  خسفنم  دنک  خسف  ار  نآ  فرط  ود  نآ  زا  کی  ره  هجیتن  رد  تسا ،  زئاج  فرط  ود  ره  زا  تکرـش  دـقع  هلءاسم 12 -  دشاب . 
يودرگ اب  نیا  يودرگ  ندش  جوزمم  نوچ  يرهق  ياهتکرش  رد  اما  دوش و  یم  لطاب  خسف  اب  تکرش  لصا  يدقع  تکرش  رد  رهاظلا  یلع 

زا ار  دوخ  لام  یـسک  ره  دیاب  دننزب ،  مهب  ار  تکرـش  دـنهاوخب  رگا  نآ  رانید  اب  نیا  رانید  نآ و  مهرد  اب  نیا  مهرد  نآ  ماداب  اب  نیا  ماداب 
ای وا و  نونج  ای  کیرـش و  ود  زا  یکی  گرم  اـب  تکرـش  نینچمه  تسا و  هحلاـصم  هراـچ  هار  تسین  نکمم  نوچ  و  دـنک .  ادـج  يرگید 
یم یقاب  روص  نیا  همه  رد  تکرـش  لصا  میئوگب  هک  تسین  دیعب  دروخ و  یم  مهب  شتهافـس  ای  یگتـسکشرو و  اب  زین  وا و  ندـش  شوهیب 
نآ ثعاب  دننک  نیعم  یتدم  دوخ  تکرش  يارب  رگا  هلءاسم 13 -  دنک .  فرصت  كرتشم  لام  نآ  رد  دناوت  یمن  رگید  کیرش  نکل  دنام 

تدم ندش  مامت  زا  لبق  دناوت  یم  نیفرط  زا  کیره  زئاج و  تسا  يدـقع  نانچمه  هکلب  دوش ،  مزال  تدـم  نآ  رد  تکرـش  هک  دوش  یمن 
نآ هب  يافو  تروص  نیا  رد  هک  دننکن  خسف  ار  دوخ  تکرش  هک  دنشاب  هدرک  طرش  یمزال  دقع  نمض  رد  هک  نآ  رگم  دننک ،  خسف  ار  نآ 

بجاو طرـش  نآ  هب  يافو  هدـشن  خـسف  تسا و  یقاب  زئاج  دـقع  نآ  مادام  هک  زئاج  يدـقع  نمـض  رد  نینچمه  هکلب و  تسا  بجاو  طرش 
تحـص هب  موکحم  هدش  عقاو  نالطب  هب  ملع  زا  لبق  هک  یتالماعم  هدش  ماجنا  لطاب  تکرـش  دقع  هک  دوش  مولعم  رگا  هلءاسم 14 -  تسا . 
دریگب تروص  دقع  اب  هک  یتکرش  هب  دیقم  دشاب  ینذا  دنداد  رگیدکی  هب  تکرـش  داقعنا  ماگنه  رد  هک  یفرـصت  رد  نذا  هک  نآ  رگم  تسا 
ینامز نیا  هتبلا  دندرک  یم  رکذ  ار  دقع  تحص  دیق  دنا  هتسب  یم  یتکرش  دقع  ره  دقع  تروصنیا  ریغ  رد  ای  دشاب و  حیحـص  نآ  دقع  ای  و 

تسین و یلاکشا  چیه  نآ  تحص  رد  دنشاب  هدرک  يا  هلماعم  قافتاب  رگا  اما  و  دنشاب ،  هدرک  لقتـسم  یتراجت  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا 
لثملا ترجا  قحتسم  ود  نآ  زا  کیره  دوش و  یم  میسقت  کی  ره  هیامرـس  تبـسن  هب  اهنآ  نایز  دوس و  یلبق  تالماعم  ندوب  حیحـص  ربانب 

 . دشاب یم  يرگید  زا  يرگید  هیامرس  هب  تبسن  دوخ  لمع 

تمسق رد  راتفگ 

يانعم هب  هن  تسین ،  نیعم  عقاو  بسح  هب  هک  يزیچ  ندرک  نیعم  يانعم  هب  ءاکرـش  کت  کت  مهـس  ندرک  نیعم  زا  تسا  تراـبع  تمـسق 
هب يا  هضواـعم  چـیه  هن  تسا و  عیب  هن  تمـسق  نیا  تسا و  نیعم  مولعم و  عـقاو  بسح  هب  مولعماـن و  رهاـظ  بسح  هب  هک  يزیچ  صیخـشت 

ارابر هک  دـنچره  دراد  هار  نآ  رد  ءاـبر  هن  تسا و  يراـج  نآ  رد  تسا  عیب  صئاـصخ  زا  هک  ناویح  راـیخ  سلجم و  راـیخ  هن  تهج  نیمه 
قیرط دنچ  هب  ماهس  لیدعت  و  درک ،  لیدعت  ءاکرش  ماهس  هنایم  تسا  مزال  تمـسق  رد  هلءاسم 1 -  میهد .  میمعت  تاضواعم  همه  هب  تبسن 

بوبح و نوچ  تسا  تایلثم  صوصخم  زارفا  تمسق  در ،  تمـسق  مه  یکی  لیدعت و  تمـسق  یکی  و  زارفا ،  تمـسق  یکی  تسا :  نکمم 
رد زین  دوش و  یم  میسقت  تحاسم  ای  ندرمش و  ای  نزو و  لیک و  هلیـسو  هب  نآ  ءازجا  بسح  هب  هک  اهنیا  لاثما  ریـش و  هکرـس و  اه و  نغور 

لیدعت تمـسق  دـشاب و  ربارب  نآ  ءازجا  تمیق  هک  دـیاب  نیمز  هعطق  کی  شامق و  زا  هقاطکی  دـننام  ءازجالا  يواستم  ياه  یمیق  زا  یـضعب 
بـسح هب  دـیاب  هک  ناتخرد  اهرازتشک و  نادنفـسوگ و  دـننام  دنتـسین  مه  ربارب  نآ  ءازجا  هک  تسا  یمیق  ياهالاک  زا  يرایـسب  صوصخم 

دوش یم  اـسب  هچ  هک  دـننک  تمیق  ار  نادنفـسوگ  دنکیرـش  دنفـسوگ  هس  رد  رفن  ود  رگا  ـالثم  دوـمن  رارقرب  يربارب  نآ  ضاـعبا  نیب  تمیق 
رگید کیرش  مهس  رگید  دنفسوگ  ود  کیرش و  کی  مهس  دنفسوگ  کی  هجیتن  رد  دوشب  دنفـسوگ  ود  تمیق  ربارب  دنفـسوگ  کی  تمیق 

يرگید هب  یکی  دیاب  راچان  دنوش و  یمن  ربارب  مه  اب  نآ  ضاعبا  هک  تسا  یتمیق  ياهالاک  زا  رگید  یضعب  صوصخم  در  تمسق  و  دوشب ، 
دشاب رانید  راهچ  يرگید  تمیق  رانید و  جنپ  یکی  تمیق  هک  دنـشاب  کیرـش  دنفـسوگ  ود  رد  رفن  ود  هک  یئاج  لثم  دزادرپب  توافتلا  هبام 
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يرگید هب  رانید  مین  دیاب  درب  یم  ار  يرانید  جنپ  دنفسوگ  هک  نآ  هجیتن  رد  تسا  رانید  مین  راهچ و  کی  ره  مهـس  رانید و  هن  ود  ره  ياهب 
کی زا  هک  یتایلثم  رد  یتح  تسا  نکمم  دـشاب  ریذـپ  میـسقت  هک  تکرـش  روص  همه  رد  در  تمـسق  نایرج  ارهاـظ  هلءاـسم 2 -  دزادرپب . 

زا رتمک  هک  يرگید  هب  درب  یم  ار  رتدایز  هک  یسک  نآ  دننک و  یم  میسقت  يواستم  ریغ  ار  دحاو  سنج  نامه  هک  تروص  نیا  هب  دنسنج ، 
تمیق هک  دـشاب  دنفـسوگ  هس  رد  تکرـش  هک  یئاج  رد  نینچمه  و  دـنک ،  یم  ناربج  لوپ  اب  ار  نآ  صقن  دـهد و  یم  لوپ  هدرب  دوخ  قح 

هب رگید  یکی  دـنهدب و  کیرـش  کـی  هب  ود  نآ  زا  یکی  اـب  ار  رتـنارگ  دنفـسوگ  هکنیا  هب  تسا  رگید  سءارود  تمیق  ربارب  اـهنآ  زا  یکی 
رد هک  لیدعت  تمـسق  فالخ  هب  دوش  لمع  روص  همه  رد  بیترت  نیدب  دـنک و  ناربج  لوپ  اب  ار  یمود  دوبمک  یلوا  سپـس  رگید  کیرش 
یم یهاگ  مود ،  لاثم  دننام  درادن  ناکما  روص  زا  یـضعب  رد  زارفا  تمـسق  هکنانچمه  لوا ،  لاثم  دننام  دوش  یمن  يراج  روص  زا  یـضعب 

تسا و مهرد  هد  اب  لداعم  شتمیق  هک  مدنگ  هنزو  کی  رد  رفن  ود  هکنیا  لثم  دبای  نایرج  تروص  هس  ره  تکرش  کی  میسقت  رد  هک  دوش 
سنج هس  ره  رگا  دنشاب  کیرش  تسا  مهرد  هدزناپ  شتمیق  هک  دوخن  هنزو  کی  رد  تسا و  مهرد  جنپ  ربارب  شتمیق  هک  وج  هنزو  کی  رد 

لیدعت تمسق  اب  دنهد  رگید  کیرش  هب  ار  دوخن  کیرش و  کی  هب  ار  وج  مدنگ و  رگا  دنا و  هدرک  میسقت  زارفا  تمسق  اب  دننک  میـسقت  ار 
در تمـسق  اب  دـنهدب  يرگید  هب  دنـشاب  هتفرگ  وا  زا  هک  مهرد  جـنپ  اب  ار  مدـنگ  دـنهدب و  یکی  هب  ار  وج  دوخن و  رگا  دـنا و  هدرک  میـسقت 
ود نآ  ناکما  اب  در  تمسق  الا  تسا  حیحص  تمسق  وحن  هس  ره  ود  نآ  ندوب  یضار  تروص  رد  هک  تسین  یلاکـشا  و  دنا ،  هدرک  میـسقت 

دـشاب هتـشاد  ار  در  تمـسق  هدیاف  هک  يا  هحلاصم  اب  ار  راک  نیا  رگا  هکلب  دشابن ،  حیحـص  ارهاظ  هکلب  تسا  لاکـشا  دروم  هک  رگید  وحن 
هب مراد  مدنگ  رد  هک  ار  یقح  مدرک  هحلاصم  دـیوگب  مدـنگ  بحاص  هب  وج  دوخن و  بحاص  هک  انعم  نیا  هب   ) درادـن لاکـشا  دـنهد  ماجنا 

دننک و مولعم  ار  ماهس  رادقم  هک  تسین  ربتعم  طرش  نیا  تمـسق  رد  هلءاسم 3 -  دـنک . ) لوبق  مه  وا  يراد و  وج  دوخن و  رد  وت  هک  یقح 
هنامیپ اب  ار  نآ  تسین و  مولعم  نآ  نزو  هک  دشاب  کیرش  مدنگ  ینمرخ  رد  رفن  هس  رگا  سپ  هدیسر  ولیک  دنچ  یکیرـشره  هب  الثم  دنمهفب 

ءازجالا يواستم  ینیمز  هصرع  رگا  زین  و  تسا ،  یفاک  دننک  میسقت  يواسم  تمـسق  هس  هب  دریگ  یم  مدنگ  ولیک  دنچ  دشابن  مولعم  هک  يا 
هک دنچره  تسا  حیحص  دننک  میسقت  ربارب  تمسق  هس  هب  تسا  رتم  دنچ  تسین  مولعم  هک  یبانط  ای  بوچ و  اب  ار  نآ  دشاب و  رفن  هس  کلم 

ماسقا زا  یکی  هب  ار  كرتشم  لام  هک  دهاوخب  شکیرش  زا  کیرـش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 4 -  هدیـسر .  رتم  دنچ  کی  ره  هب  هک  دنمهفن 
دوش یمن  تمسق  هب  روبجم  دراد و  عانتما  قح  شکیرش  دشاب  شکیرـش  ررـض  ثعاب  میـسقت  ای  دهاوخب و  ار  در  تمـسق  رگا  دنک  میـسقت 

ثعاب میسقت  دهاوخن و  ار  در  تمسق  هک  یئاج  فالخ  هب  دشاب  یم  یضارت  تمسق  تمـسق  وحن  نیا  و  دوش ،  لصاح  شتیاضر  دیاب  هکلب 
كرتشم لام  رگا  لاح  دـنیوگ ،  یم  راـبجا  تمـسق  ار  میـسقت  مسق  نیا  دوش و  یم  لوبق  هب  روبجم  وا  کیرـش  هک  دـشابن  شکیرـش  ررض 

رگا اما  و  دیآ ،  یمن  شیپ  یلاکـشا  لیدعت  ای  تسا  نکمم  نآ  رد  زارفا  تمـسق  ای  دریذپ  یمن  میـسقت  میـسق  کی  زا  شیب  هک  دـشاب  یلام 
هب دوش  یم  لوبق  هب  روبجم  شعنتمم  کیرـش  دـنک  داهنـشیپ  ار  زارفا  تمـسق  کیرـش  رگا  لاح  دریذـپ  یم  ار  مسق  ود  ره  هک  دـشاب  یلام 

يواـستم يـالاک  یعاونا  ردرفن  ود  رگا  نیارباـنب  دوش ،  یمن  لوـبق  هب  روـبجم  شکیرـش  هک  دـنک  بلط  ار  لیدـعت  تمـسق  هکنیا  فـالخ 
تمـسق روط  هب  ار  اهالاک  نآ  کت  کت  هک  دهاوخب  يرگید  زا  یکی  هاگ  نآ  زیوم  امرخ و  وج و  مدـنگ و  دـننام  دنـشاب  کیرـش  ءازجالا 

بسح هب  لیدعت  تمسق  وحن  هب  دهاوخب  وا  زا  رگا  و  تمسق ،  هب  دنک  یم  شروبجم  مکاح  دزروب و  عانتما  دناوت  یمن  وا  دنک  میسقت  زارفا 
ای هناخ  ود  ای  نیمز  هعطق  ود  کیرش  ود  نیب  رگا  نینچمه  دنک و  یمن  شلوبق  هب  روبجم  مکاح  دنکن و  لوبق  دناوت  یم  دنک  میـسقت  تمیق 

شرابجا دزروب  عانتما  يرگید  نآ  رگا  دوش  میـسقت  هدـحیلع  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دـهاوخب  يرگید  زا  یکی  دـشاب و  كرتشم  هزاـغم  ود 
مزلتسم هدحیلع  نآ  ندرک  تمـسق  رگا  هلب  دوش ،  یمن  لوبق  هب  روبجم  شکیرـش  دوش  تمـسق  لیدعت  وحن  هب  دهاوخب  رگا  یلو  دننک  یم 

لوا وحن  هب  تمـسق  زا  دوش و  یم  روبجم  لیدعت  تمـسق  زا  عنتمم  دشاب  هتـشادن  يررـض  لیدعت  وحن  هب  شمیـسقت  دـشاب و  کیرـش  ررض 
کی ره  هب  هک  يوحن  هب  ینعی  زارفا  وحن  هب  نآ  تمسق  دنـشاب و  کیرـش  هقبط  ود  يا  هناخ  رد  رفن  ود  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یمن  روبجم 

شمهـس زا  رتمک  الاب  هقبط  زا  یکی  هب  رگا  هک  زین  لیدعت  وحن  هب  و  دشاب ،  نکمم  دسرب  هقبط  ود  ره  زا  شمهـس  رادـقم  هب  کیرـش  ود  زا 
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هب نیئاپ  هقبط  دسرب و  یکی  هب  الاب  هقبط  هک  دشاب  نکمم  مه  روط  نیا  هب  و  دشاب ،  نکمم  دسرب  شمهـس  زا  رتشیب  رت  نیئاپ  هقبط  زا  دـسرب 
وا يارب  مه  يررـض  اضرف  دـنک و  میـسقت  لوا  وحن  هب  ار  هزاغم  ای  هناخ  ای  نیمز  هک  دـهاوخب  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی  هاگ  نآ  يرگید ، 

شکیرش دوش  میـسقت  موس  مود و  قیرط  ود  زا  یکی  هب  هک  دهاوخب  ار  نیا  رگا  اما  و  دوش ،  یم  لوبق  هب  روبجم  يرگید  نآ  دشاب  هتـشادن 
کیرش يارب  يررض  مه  دشاب و  نکمم  مه  لوا  وحن  هب  میسقت  میدرک  ضرف  هک  روط  نامه  هک  تسا  ینامز  نیا  هتبلا  دوش ،  یمن  روبجم 
روبجم نآ  زا  عنتمم  فلاخم و  تسا و  موس  رب  مدقم  مود  قیرط  هک  دوش  یم  میسقت  موس  مود و  قیرط  ود  زا  یکی  هب  هنرگو  دشاب  هتـشادن 

ررـض و مزلتـسم  رگا  هک  دوش  قیرط  نامه  رد  رـصحنم  هار  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  روبجم  نآ  زا  عنتمم  هک  موس  قیرط  فـالخب  دوش ،  یم 
زین ماقم  لاثما  رد  بلاطم  نیا  دوش و  یمن  رابجا  میتفگ  مه  ـالبق  هک  روطناـمه  دـشاب  مزلتـسم  رگا  و  دوش ،  یم  راـبجا  شعنتمم  دـشابن  در 

دشاب یتعامج  هب  قلعتم  تسا  هرجح  دنچ  ياراد  هک  یئارـس  ناوراک  ای  تسا و  هناخ  دنچ  ياراد  هک  یلزنم  رگا  هلءاسم 6 -  دراد .  نایرج 
یم دایز  ءاکرش  مک و  اج  هکنیا  رطاخب  دشاب  ررض  مزلتـسم  هکنیا  رگم  دنوش  یم  میـسقت  هب  روبجم  یقاب  هدننک  تمـسق  ياضاقت  یـضعب  و 

تسا يرابجا  تمسق  لیدعت  وحن  هب  نآ  ناتخرد  میسقت  دشاب  رفن  ود  نیب  كرتشم  یناتخرد  لخن و  ياراد  ناتسب  رگا  هلءاسم 7 -  دنشاب . 
نآ زا  عنتمم  تسا و  یضارت  تمـسق  تمـسق  نیا  هک  دوش  میـسقت  ادج  شناتخرد  ادج و  شنیمز  دهاوخب  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  فالخب  ، 

میـسقت هدـحیلع  ار  تعارز  هدـحیلع و  ار  نیمز  تسا  زئاـج  دـشاب  رفن  ود  نیب  كرتشم  عورزم  ینیمز  رگا  هلءاـسم 8 -  دوش .  یمن  روبجم 
هرابکی تعارز  نیمز و  میسقت  اما  و  تسا ،  رابجا  تمسق  میـسقت  وحن  نیا  دشاب و  هدرک  لبنـس  ای  دشاب و  لیـصق  شتعارز  هکنیا  هچ  دننک 

وحن نیمه  هب  رصحنم  ررض  زا  یلاخ  میسقت  هک  نآ  رگم  تسا  یضارت  تمـسق  هکلب  دوش  یمن  روبجم  نآ  زا  عنتمم  تسین و  رابجا  تمـسق 
و دشاب ،  لبنس  ای  لیـصق و  تروص  هب  نآ  عرز  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش ،  یم  رابجا  نآ  زا  عنتمم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  تمـسق 

میـسقت دشاب  هدماین  نوریب  نیمز  زا  شیاه  هناد  همه  لماک و  روط  هب  نکل  دشاب  هدش  زبس  مه  يرـصتخم  ای  هدش و  یناشفارذب  اهنت  رگا  اما 
زارفا هحلاصم  هب  ار  تعارز  هک  تسا  نیا  طایتحا  و  درادن ،  یلاکـشا  هعاشا  كارتشا و  رب  شعرز  ندنام  یقاب  یئاهنت و  هب  وا  نیمز  ندرک 

ددـعتم و یئاهناکد  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  لاکـشا  لـحم  دـشاب  نیمز  عباوت  زا  عرز  هک  يروط  هب  نآ  عرز  اـب  نیمز  میـسقت  اـما  دـننک و 
ار نیمه  ءاکرـش  زا  یـضعب  دوش و  میـسقت  اهنآ  کت  کـت  دـشاب  نکمم  رگا  دـشاب  رفن  دـنچ  نیب  كرتشم  مه  زا  يادـج  اـی  مه و  يولهپ 

مدقم لوا  هتساوخ  دسرب  رتشیب  ای  گناد و  شش  ناکد  کی  ءاکرش  زا  کی  رهب  ات  دنشاب  لیدعت  تمسق  ناهاوخ  رگید  یـضعب  دنهاوخب و 
تروص نیا  رد  هک  لیدـعت  هوحن  نامهب  دـشاب  رـصحنم  ررـض  زا  یلاـخ  میـسقت  هکنآ  رگم  دـنوش  یم  نآ  لوبق  هب  روبجم  نارگید  تسا و 

دنچ نیب  كرتشم  تسین  تمـسق  لباق  ررـض  نودب  هک  نآ  هیبش  يزیچ  مامح و  رگا  هلءاسم 10 -  دـنوش .  یم  نآ  لوبق  هب  روبجم  یگمه 
لباق ررض  نودب  مه  میسقت  زا  دعب  هک  دشاب  گرزب  ردق  نآ  كرتشم  کلم  رگا  هلب  دوش ،  یم  میسقت  هب  روبجم  میسقت  زا  عنتمم  دشاب  رفن 

رفح شیارب  يرگید  بآ  لضاف  هاچ  اـی  دـنزاسب و  تمـسق  نآ  يارب  هناگادـج  ینخلگ  هکنیا  هب  ولو  دـشاب  ماـمح  تروص  هب  يرادرب  هرهب 
كرتشم يا  هناخ  زا  کی  هد  الثم  کلام  کیرش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 11 -  دوش .  یم  رابجا  میسقت  زا  عنتمم  هک  تسا  نآ  برقا  دننک 

يارب  ) دشاب تمسق  راتساوخ  وا  رگا  هیقب  کلام  هن  دوش  یم  ررضتم  وا  اهنت  میسقت  زا  دعب  هجیتن  رد  دشابن و  تنوکـس  لباق  مه  نآ  دشاب و 
میسقت راتساوخ  وا  کیرش  رگا  یلو  دوش ،  یم  میسقت  هب  روبجم  شکیرش  دنکب ) تنوکـس  ریغ  يا  هدافتـسا  دوخ  مهـس  رد  دهاوخب  هکنیا 
ثعاب میـسقت  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  دوش  یم  رابجا  عنام  میتفگ  هک  يررـض  رد  هلءاسم 12 -  دوش .  یمن  لوبق  هب  روبجم  وا  دـشاب 

زا یلکب  لام  نیع  هک  دنچره  دشابن  هحماسم  تشذگ و  لباق  ةداع  هک  يرادقم  هب  دروایب  نیئاپ  ار  نآ  تمیق  ای  دوش و  لام  نیع  رد  یصقن 
اما درک ،  مولعم  ار  کی  ره  مهـس  هعرق  اـب  سپـس  هدومن و  لیدـعت  ار  ماهـس  تسخن  دـیاب  تمـسق  رد  هلءاسم 13 -  دـتفین .  عافتنا  تیلباق 

ای دشاب و  كرتشم  لام  فصن  ياراد  کی  ره  دنرفن و  ود  ءاکرش  الثم  دشاب  مه  يواسم  ءاکرش  ماهـس  رگا  هک  تسا  نینچ  لیدعت  تیفیک 
ره يارب  دننک و  یم  میـسقت  ماهـس  ددعب  ار  كرتشم  لام  نآ  رتالاب  رفن و  راهچ  نینچمه  دشاب و  نآ  ثلث  کلام  کی  ره  دنـشاب و  رفن  هس 

تیبوغرم رظن  زا  نآ  فارطا  همه  هک  دشاب  ینیمز  كرتشم  لام  رگا  الثم  دشاب ،  اه  تمسق  ریاس  زا  زاتمم  هک  دنراذگ  یم  یتمالع  یتمسق 
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لوا هعطق  هصخشم  ار  فلا  فرح  الثم   ) هتخاس صخشم  یتمالع  اب  ار  کی  ره  و  دننک ،  یم  میسقت  يواسم  تمـسق  هس  هب  ار  نآ  دنناسکی 
هس زا  یکی  ءاکرش  زا  کی  ره  دنشک و  یم  هعرق  هداد  رارق  موس  تمسق  تمالع  ار  نیـس  فرح  مود و  تمـسق  هصخـشم  ار  میج  فرح  و 

نیا هب  نیمز  کلام  نیـس  هعرق  بحاص  هدـش و  صخـشم  فلا  فرح  هب  هک  تسا  ینیمز  بحاص  فلا  هعرق  بحاص  دراد  یم  رب  ار  هعرق 
قاتا راهچ  ياراد  الثم  هک  دـشاب  يا  هناخ  كرتشم  کلام  رگا  و  دوش ) یم  میج  تمالع  ياراد  نیمز  کلام  میج  هعرق  بحاص  تمالع و 

یم صخشم  یتمالع  هب  ار  یتمسقره  همیقلا و  يواستم  تمسق  راهچ  هب  ار  هناخ  نآ  دشابن  نکمم  نآ  رد  ررض  نودب  دارفا  تمسق  تسا و 
دـشاب توافتم  ماهـس  رگا  دنزادنا ،  یم  هعرق  هاگ  نآ  یئاذک  دودحب  تمـسق  ره  یبونج و  یلامـش و  یبرغ و  یقرـش و  هعطق  ریظن  دـنزاس 

مهـس نیرتمک  قبط  ار  ماهـس  دـشاب  فصن  کلام  یموس  نآ و  ثلث  کلام  يرگید  نآ و  سدـس  کلام  یکی  دنـشاب  رفن  هس  ءاکرـش  الثم 
تیفیک اما  و  دننک .  یم  لمع  الاب  روتسد  قبط  دننک و  یم  صخشم  یتمالع  اب  ار  مهس  شش  نآ  زا  کی  ره  دنریگ و  یم  مشش  کی  ینعی 

هـس دنرفن  هس  رگا  هعقر و  ود  دنرفن  ود  رگا  الثم  دننک  یم  تسرد  هعقر  ءاکرـش  ددعب  دندوب  ربارب  ماهـس  هک  لوا  ضرف  رد  نتخادـنا  هعرق 
یموس رد  ورمع و  يرگید  رد  دیز و  دنسیونب  یکی  رد  الثم  دنسیونب  اهنآ  رد  ار  ءاکرـش  مسا  هکنیا  نیب  دنریخم  هاگ  نآ  نینچمه  و  هعقر ، 

هب دـننک و  یم  ناهنپ  هدز  مهب  ار  نآ  هاگ  نآ  نینچمه ،  مود و  يرگید  رد  لوا و  دنـسیونب  یکی  رد  هتـشون  نآ  رد  ار  ماهـس  مسا  ای  رکب و 
یم دنریگ و  یم  رظن  رد  ار  یمهـس  هدش  هتـشون  نآ  رد  ار  ءاکرـش  مسا  رگا  رادرب  ار  اهنآ  زا  یکی  دنریگ  یم  هدیدن  ار  اه  هعقر  هک  یـسک 
مان دشک  یم  نوریب  ار  هعقر  ربخ  یب  صخـش  دیآرد ،  وا  مانب  لوا  هعقر  هک  سک  ره  نآ  زا  هناخ )  یبونج  تمـسق  الثم   ) مهـس نیا  دنیوگ 
یم رارق  دیآرد  هعرق  شمانب  مود  تبون  هک  یـسک  مانب  ار  هناخ  رگید  تمـسق  سپ  دوش ،  یم  وا  لام  یبونج  تمـسق  دوب  نآ  رد  سک  ره 

رد دیز  بحاص  مانب  الثم  ماهـس  نابحاص  زا  یکی  مانب  ندروآ  نوریب  ماگنه  دنا  هتـشون  اه  هعرق  رد  ار  ماهـس  مان  رگا  و  نینچمه ،  دـنهد و 
لاثم رد  هک  روط  نامه  تسا  توافتم  ماهس  هک  مود  ضرف  رد  و  دش .  دهاوخ  رکب  مهس  هیقب  ارهق  هک  ورمع  مانب  رگید  تبون  دنروآ و  یم 

هن دوش  هتشون  اه  هعرق  رد  ءاکرش  مان  دیاب  اهنت  اج  نیا  رد  و  تسا ،  مشش  کی  هک  دنهد  یم  رارق  مهـس  نیرتمک  قبط  ار  ماهـس  میتفگ  الاب 
هتفگ الاب  رد  هک  روط  نامه  رکب و  یموس  رد  ورمع و  يرگید  رد  دیز و  دنـسیون  یم  یکی  رد  هدرک و  هیهت  هعرق  ددـع  هس  الثم  ماهـس  مان 
دمآ رد  سک  ره  مان  هب  هعرق  نیا  هک  دـننک  یم  دـصق  یگمه  و  درادرب ،  ار  هعرق  دـنیوگ  یم  هاگآان  صخـش  هب  هدومن  ناـهنپ  ار  نآ  دـش 

بحاص مانب  رگا  مود  راب  دوش و  یم  وا  نآ  زا  کی  هرامش  مهـس  دمآرد  سدس  بحاص  مانب  رگا  دشاب  وا  نآ  زا  الاب  هب  کی  هرامـش  مهس 
یجایتحا رگید  دش و  دهاوخ  فصن  بحاص  لام  شش  جنپ و  راهچ و  هرامش  ارهق  دوش ،  یم  وا  نآ  زا  هس  ود و  هرامش  مهـس  دمآرد  ثلث 

هیقب درب و  یم  ار  راهچ  هس و  ود و  هرامش  مهـس  دمآرد  فصن  بحاص  مسا  مود  تبون  رگا  و  دروآ ،  نوریب  ار  موس  هعرق  هکنیا  هب  تسین 
نوریب رگید  هعرق  کی  هاگ  نآ  دوش  یم  وا  نآ  زا  مود  لوا و  مهـس  دـمآرد  ثلث  بحاص  مان  راب  نیلوا  رگا  دوش و  یم  ثلث  بحاص  لاـم 
فـصن بحاص  لام  هیقب  مهـس  هس  دوش و  یم  وا  لام  موس  هرامـش  دوب  نآ  رد  سدـس  بحاص  ماـن  رگا  هس  هرامـش  مهـس  يارب  دروآ  یم 

رگید ضورفم  رد  و  دوش ،  یم  سدس  بحاص  لام  یمـشش  وا و  لام  جنپ  راهچ و  هس و  هرامـش  دـمآرد  فصن  بحاص  مان  رگا  و  تسا ، 
میـسقت هک  تسا  نیا  رب  طونم  اهنت  هعرق  اریز  تسین ،  ربتعم  یـصاخ  تیفیک  هعرق  رد  ارهاظ  هلءاسم 14 -  دوش .  یم  لمع  ساـیق  نیمه  هب 

درادن یتلاخد  چیه  نآ  رد  قولخم  تساوخ  هک  دوش  يرما  هب  طونم  کی  ره  مهس  نییعت  هکنیا  هب  دنشاب  رضاح  تمـسق  نابحاص  هدننک و 
هچ لاح  دننک  راذـگاو  هنءاش  لج  يادـخب  ار  ماهـس  نییعت  هلئـسم  دـنوش  رـضاح  هصالخ  یلاعت و  يادـخ  تساوخ  زا  تسا  ترابع  نآ  و 
اب هک  تسا  نیا  يوقا  هلءاسم 15 -  دشاب .  اهنیا  ریغ  ای  بوچ و  ای  گرب  ای  گیر  رد  نداهن  تمالع  هب  ای  دشاب و  هعرق  دنچ  نتـشونب  هکنیا 

هکنیا هب  دسر  هچ  ات  تسین  طرـش  يدیدج  یـضارت  رگید  هعرق  زا  دعب  دوش و  یم  مامت  تمـسق  راک  تشذگ  هک  يوحن  نامهب  ندز  هعرق 
طایتحاب در  تمـسق  رد  راکنیا  هک  دنچره  دننک  ءاشنا  هدومن  مالعا  هدرک  مولعم  هعرق  هچنادب  ار  دوخ  تیاضر  کی  ره  تسا  مزال  میئوگب 
دنراذگب تبون  دننک و  ةایاهم  رگیدکی  اب  كرتشم  لام  زا  يرادرب  هرهب  رد  هک  دهاوخب  ءاکرـش  زا  یکی  رگا  هلءاسم 16 -  تسا .  رتکیدزن 

درادرب و ار  یناقوف  هقبط  همه  یکی  تسا  هقبط  ود  رگا  ای  شکیرـش و  هامکی  دـنک و  تنوکـس  هناخ  رد  نیا  هاـمکی  تسا  هناـخ  رگا  ـالثم 
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هلب دنک ،  روبجم  ار  وا  دـناوت  یمن  مکاح  تفریذـپن  رگا  و  دریذـپب ،  ار  اضاقت  نیا  تسین  بجاو  وا  کیرـش  رب  ار  نیئاپ  هقبط  همه  يرگید 
مهب ار  رارق  نآ  دـناوت  یم  تساوخن  هک  کی  ره  هجیتن  رد  تسین  رییغت ) لـباق  ریغ  و   ) مزـال نکل  تسا  حیحـص  دـشاب  نیب  رد  یـضارت  رگا 

زین ةایاهم  نیا  نکل  تسا  ةایاهم  رد  رـصحنم  ندرک  ادـج  زارفا و  عفانم  تکرـش  رد  اما  دوب  نانع  رد  تکرـش  هرابرد  میتفگ  هچ  نآ  دـنزب ، 
مزال درک  ةایاهم  هب  مکح  کیرـش  ود  نیب  عازن  عطق  روظنم  هب  يدروم  رد  یعرـش  مکاح  رگا  هلب  تسین ،  خسف  لباق  ریغ  مزال و  الاب  دـننام 

يدحا تسا و  خسف  لباق  ریغ  مزال و  هعرق  ماجنا و  زا  دعب  نایعا  رد  تمـسق  هلءاـسم 17 -  دوش .  یم  لوبق  هب  روبجم  نآ  زا  عنتمم  تسا و 
یلع اریز  دـننک  خـسف  لاطبا و  ار  نآ  رگیدـکی  یـضارت  اب  یتح  دـنناوت  یمن  ارهاظ  هکلب  دـنک  خـسف  لاطبا و  ار  نآ  دـناوت  یمن  ءاکرـش  زا 

رد تمسق  هلءاسم 18 -  تسا .  لاکشا  لحم  شندوب  مزال  هعرق  نودب  تمـسق  اما  و  تسین ،  عورـشم  تمـسق  رد  ندز  مهب  هلاقا و  رهاظلا 
دزن یتابلاطم  مه  اب  ثرا  دـنام  تسا  تکرـش  بجوم  هک  یلماع  رطاخ  هب  ورمع  دـیز و  اضرف  نیاربانب  تسین  عورـشم  یکارتشا  ياـه  نید 

ار اتـسور  تابلاطم  یکی و  ار  رهـش  رد  تابلاطم  لیدعت  زا  دعب  الثم  هدومن  میـسقت  دوخ  نیب  لوصو  زا  لبق  ار  نآ  دـنهاوخب  دـنراد و  مدرم 
ۀعاـشا وحن  هب  تاـبلاطم  عون  ود  ره  رد  ود  ره  ناـنچمه  هکلب  تسین  رگیدـکی  زا  قح  ود  ندـش  زورفم  ثعاـب  میـسقت  نیا  درادرب  يرگید 

انعم نیا  هب  درادب  تفایرد  نویدم  زا  ار  دوخ  مهس  ود  نآ  زا  یکی  دنراد و  رفنکی  رب  هک  ینید  رد  دنشاب  کیرش  رفن  ود  رگا  هلب  دنکیرش ، 
همذ رد  شکیرش  مهس  دنک و  یم  ادیپ  نیعت  وا  مهـس  راکنیا  اب  ارهاظ  دشاب  يوب  شیهدب  ءادا  نیا  هک  دنک  دصق  نتفرگ  ماگنه  راکبلط  هک 

زا یکی  رگا  هلءاسم 19 -  دوش . ) یم  رگید  کیرش  مهس  دنام  یم  یقاب  راکهدب  همذ  رد  هچ  نآ  رگید  ترابعب  و   ) دنام یم  یقاب  راکهدب 
 ، دوش یمن  هتفریذپ  هنیب  اب  زج  وا  ياعدا  دشاب  نآ  رکنم  رگید  کیرـش  هدش و  هابتـشا  لیدعت  رد  ای  میـسقت و  رد  هک  دنک  اعدا  کیرـش  ود 
 - هلءاسم 20 دهد .  دنگوس  ار  رکنم  ناوت  یم  تشادن  هنیب  رگا  دوش و  میسقت  دیاب  هرابود  دوش و  یم  ضقن  میسقت  نآ  درک  هنیب  هماقا  رگا 

دناوت یمن  یمود  دزیرب و  يرگید  ماب  رب  یکی  ماب  بآ  دتفیب و  یقاتا  یکیرش  ره  هب  دننک و  میسقت  ار  دوخ  یکارتشا  هناخ  کیرش  ود  رگا 
يارجم داتفا  کیره  دنلب  ماب  هک  دنشاب  هدرک  طرش  میـسقت  ماگنه  هک  نآ  رگم  دنک  عنم  دوخ  ماب  رب  شماب  بآ  نایرج  زا  ار  یلوا  کیرش 
هلءاسم دشاب .  هتـشاد  رارق  رگید  مهـس  رد  مهـس  کی  روبع  هار  هک  تسا  یکرتشم  هناخ  هلئـسم  نیا  ریظن  دنادرگرب ،  هاتوک  ماب  زا  ار  شبآ 

نیا هک  يروط  هب  دـشاب  يراگزاسان  عازن و  نانآ  نیب  هک  یناـمز  رد  رگم  تسین  زیاـج  مهیلع  فوقوم  نیب  رد  هفوقوم  کـلم  میـسقت   - 21
نیب رد  کـلم  تروـص  نـیا  رد  هـک  ددرگن ،  فرطرب  میــسقت  هار  زا  زج  ناـنآ  هلئاـغ  عازن و  دـماجنایب و  هفوـقوم  یناریو  هـب  يراـگزاسان 
نطب رد  هدربماـن  میـسقت  هک  نآ  رگم  تسین  ربتعم  ذـفان و  يدـعب  نطب  يارب  میـسقت  نیا  یلو  دوش ،  یم  میـسقت  رـضاح  نطب  زا  نیدوجوم 

هب دـشابن  فقو  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  ماداـم  تروص و  نیا  رد  هک  دـشاب  فقو  ياـضتقم  اـب  قفاوم  مهیلع  فوقوم  دادـعت  رظن  زا  يدـعب 
یکلم هک  یئاج  لثم  تسین  حیحـص  قلط  لام  زا  نآ  ندرک  ادـج  دـشاب  قلط  یلام  اب  كرتشم  هفوقوم  لاـم  رگا  هلب  تسا ،  یقاـب  شراـبتعا 

تسا و زئاج  رگید  یفقو  کلم  زا  فقو  کلم  ندرک  ادـج  رهاظلا  یلع  هکلب  دـشاب ،  فقو  شرگید  فصن  قلط و  نآ  عاشم  فصن  عاشم 
و دنک ،  وا  هیرذ  ورمعرب و  فقو  ار  شرگید  فصن  وا و  لسن  دیز و  رب  فقوار  دوخ  کلم  فصن  یـصخش  هک  دراد  ضرف  یئاج  رد  نیا 
رد هک  دنک ،  دوخ  لسن  دـعب  لسن  نادـنزرف  رب  فقو  ار  دوخ  مهـس  ود  نآ  زا  کی  ره  دـشاب و  رفن  ود  نیب  كرتشم  یکلم  هک  یئاج  رد  ای 

مهیلع فوقوم  زا  دوجوم  نطب  تمـسق  يدصتم  درک و  تمـسقار  نآ  ادج و  رگید  فقو  زا  ار  فقو  کی  کلم  تسا  زئاج  دراوم  هنوگنیا 
 . تسا هدنیآ  نوطب  یلو  و 

ۀعرازم باتک 

تسا و دقع  هعرازم  و  نآ ،  لصاح  زا  يا  هصح  لباقم  رد  دنک  تعارز  ار  یـسک  هعرزم  یـصخش  هک  ساسا  نیا  رب  تسا  هلماعم  ۀـعرازم 
نینچ ءاشنا  هک  یظفل  ره  زا  تسا  ترابع  شباجیا  عراز ،  هیحان  زا  شلوبق  نیمز و  بحاص  هیحاـن  زا  شباـجیا  لوبق  باـجیا و  هب  جاـتحم 
يارب مدرک  وت  میلـست  ار  دوخ  نیمز   : ) دیوگب ای  و  رارق ) نالف  رب  وت  اب  مدرک  هعرازم   : ) دیوگب عراز  هب  هکنیا  لثم  دـنک  هدافا  ار  يا  هلماعم 
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باجیا نتفریذـپ  هک  یظفل  ره  زا  تسا  ترابع  نآ  لوبق  و  اه ،  ترابع  نیا  لاثما  رارق و  نـالف  رب  يراـکب  تعارز  ار  نآ  هک  تدـم  نـالف 
وا باجیا  زا  دـعب  هک  تسا  نیمه  هب  یلعف  لوبق  تسا و  یفاک  کلام  باجیا  زا  دـعب  عراز  هیحان  زا  یلمع  لوبق  ارهاظ  دـناسرب و  ار  کلام 

دیعب دوش و  یم  عقاو  رگید  تغل  ره  هب  هکلب  دوش  ادا  یبرع  نابز  اب  هک  تسین  طرش  ۀعرازم  دقع  رد  دریگب و  لیوحت  دصق  نیمهب  ار  نیمز 
ۀعرازم رد  هلءاـسم 1 -  دـشاب .  هدـش  نیعتم  دوش ،  نیعتم  تسا  مزـال  هچ  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  هتبلا  دوـش  يراـج  نآ  رد  ةاـطاعم  هک  تسین 

دشر و رایتخا و  دـصق و  غولب و  لقع و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  ربتعم  هلماعم )  فرط  ود   ) نیدـقاعتم رد  دوقع  ریاس  رد  هچ  نآ  رب  هوالع 
اهنت شفرـصت  ابلاغ  هک  عراز  نوچ  هن  دشاب  یلام  وا  فرـصت  هک  تسا  یئاج  رد  يرخآ  طرـش  نیا  هتبلا  هک   ) سالفا زا  یـشان  رقف  نتـشادن 

یمامت يا  هعرازم  رد  رگا  سپ  دـشاب ،  عاشم  کلام  عراز و  نیب  عرز  لصاح  هکنیا  لوا  تسا :  ربتعم  زین  رگید  طرـش  دـنچ  تسا )  یلمع 
هعرازم نیا  يرگید  صوصخم  هیقب  دـشاب و  اهنآ  زا  یکی  صوصخم  هعطق  نالف  لصاح  ای  لوا و  نیچ  لیبق  زا  نآ  زا  یـضعب  ای  لـصاح و 

 ، دوش نیعم  نآ  لاثما  مراهچ و  کی  ای  موس و  کی  ای  مود و  کـی  لـیبق  زا  عاـشم  رـسک  قیرط  هب  عراز  مهـس  هکنیا  مود  تسین .  حـیحص 
نالف تشک  ای  تشک  کی  هب  دنک  ءافتکا  رگا  و  دوش ،  نیعم  تسا  لاس  دنچ  ای  هام و  دـنچ  ات  شرابتعا  هکنیا  هعرازم و  تدـم  هکنیا  موس 
دـشاب هدش  نیعم  تعارز  رد  عورـش  ءادبم  هک  یئاج  رد  لوا  هجو  هک  تسا ،  هجو  ود  تدـم  رکذ  زا  شندوب  یفاک  رد  لاس  کی  رد  عرز 
تدـم رکذ  سپ  دـهد  یم  تسد  تدـم  نآ  رد  تعارز  ةداع  هک  دـشاب  یتدـم  دـیاب  دـننک  یم  تدـم  رکذ  هک  یئاج  رد  تسا و  رت  هیجو 

ندرک رپ  حالـصا و  جالع و  هلیـسو  هب  دـنچره  نیمز  هکنیا  مراهچ  تسین .  یفاک  دـهد  یمن  تسد  تدـم  نآ  رد  عرز  نالف  هک  یهاـتوک 
تسا حلاص  نیمز  ای  دیور و  یمن  نآ  رد  یعرز  چیه  هک  دشاب  يراز  هروش  رگا  سپ  دوشب ،  تعارز  لباق  نآ  لاثما  یشکرهن و  اه و  هلاچ 

نارگید زا  يرادـیرخ  ای  هاچ  ای  رهن  رفح  هار  زا  دـنچره  مه  بآ  لیـصحت  دراب و  یمن  نآ  رب  تیاـفک  ردـقب  مه  ناراـب  درادـن و  بآ  نکل 
 - رگید زیچ  ای  وج  ای  دـشاب  مدـنگ  ایآ  هک  دوش  نیعم  ۀـعارز  عون  هعرازم  دـقع  رد  هکنیا  مجنپ  تسین ،  حیحـص  نآ  هعرازم  تسین  نکمم 
هچ هک  دـشاب  هتـشادن  توافت  کی  چـیه  يارب  رگا  اما  و  دـشاب ،  فلتخم  اـهعورزم  هب  تبـسن  ضارغا  هک  تسا  یئاـج  رد  طرـش  نیا  هتبلا 

طرـش نیا  رگید  دوش  یم  هتـشاک  نیمز  نیا  رد  یعرز  هچ  هک  دنناد  یم  فراعتم  بسحب  ود  ره  دنک  یم  توافت  رگا  ای  دنراکب و  یتعارز 
هکنیا مشش -  تسا .  تعارز  عاونا  همه  نتشاک  ردریخم  عراز  راکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  هکنیا  هب  دنک  حیرصت  کلام  رگا  و  تسین ،  ربتعم 

لیبق نیا  زا  هعرزم  کی  رب  ای  هعطق  دـنچ  ای  نیمز  نیا  زا  هعطق  کی  رب  دـنک  هعرازم  عراز  اـب  رگا  سپ  دـننک ،  نیعم  ار  هلماـعم  دروم  نیمز 
دـنک و نیعم  تسین  نآ  فـلتخم  ياهتمـسق  رد  یفـالتخا  هک  ار  یگرزب  نیمز  زا  يا  هعطق  رگا  هلب  تـسا ،  لـطاب  وا  هـعرازم  هـعرزم  دـنچ 

راتکه کی  نآ  نییعت  تسا و  حیحص  رهاظلا  یلع  نیعم  رد  یلک  وحنب  يراتکه  هد  نیمز  نیا  زا  راتکه  کی  رب  مدرک  هعرازم  وت  اب  دیوگب 
هچ هدهع  هب  جراخم  ریاس  رذب و  هنیزه  هک  دـننک  نیعم  دـشابن  نیب  رد  یفراعتم  رگا  هکنیا  متفه  تسا .  نیمز  بحاص  اب  راتکه  هد  هنایم  زا 
نآ لاثما  هراجا و  هار  زا  هک  نیمه  هکلب  دشاب ،  هدننک  هعرازم  کلم  نیمز  هک  تسین  ربتعم  طرش  نیا  هعرازم  رد  هلءاسم 2 -  دشاب .  یسک 
نآ رد  شدوخ  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  دیق  وا  هب  هدنهد  هراجا  هک  نآ  رگم  تسا  یفاک  دشاب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  کلام  ای  نآ و  عفانم  کلام 

یـصخش اب  دـناوت  یمن  رگید  هک   ) دـشاب هتفرگ  شکلام  زا  ار  نآ  هعرازم  ناونع  هب  اـی  دـهدن و  یـسک  هب  هعرازم  هبار  نآ  دـنک و  تعارز 
ناطلس ریغای  ناطلس  نآ  هدرک و  لبقت  وا  ریغ  زا  ای  تقو  ناطلـس  زا  ار  نآ  هدننک  هعرازم  هک  هدوب  یجارخ  نیمز  ای  و  دنک ، ) هعرازم  رگید 

یتنطلـس چیه  نآ  رب  یقح و  چیه  نیمز  رد  وا  رگا  اما  و  دهدب ،  هعرازم  هب  دـناوت  یم  زین  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرکن  ترـشابم  طرش 
كرتشم رذب  اب  هدومن  تکرش  رگید  یـصخش  اب  تسا  نکمم  هک  دنچره  تسین  حیحـص  نآ  هعرازم  دشاب  تاوم  نیمز  الثم  دشاب  هتـشادن 

نیا سک  ره  دـیوگب  دـهدب و  یمومع  ینذا  هعرزم  ای  نیمز  کلام  رگا  هلءاسم 3 -  تسین .  هعرازم  رگید  نیا  نکل  دـننک  تعارز  نآ  رد 
قحتـسم کلام  دنکب  نآ  رد  تعارز  هب  مادقا  یـصخش  ماع  نذا  نیا  لابندـب  الثم و  شدوخ  لام  نآ  لصاح  فصن  دـنک  تشک  ارم  نیمز 

یـسک هب  رذب  هنیزه  تایلام و  جارخا  زا  دعب  نیمز  لصاح  هک  دننک  طرـش  هعرازم  دقع  رد  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب .  یم  نآ  لصاح  فصن 
جارخا زا  دعب  دنناد  یمن  هک  یتروص  رد  دوش  میـسقت  ود  نآ  نیب  هتخادرپ  هکیـسک  هب  نآ  تخادرپ  نیمز و  ریمعت  هنیزه  هداد و  ار  رذب  هک 
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رگا هلءاسم 5 -  تسا .  حیحـص  دنامیم  یقاب  يزیچ  هک  دنراد  نانیمطا  رگا  تسا و  لطاب  هعرازم  هن  ای  دـنام  یم  یقاب  يزیچ  اه  هنیزه  نیا 
یقاب هراجا  نداد  اب  دنچره  کلام  نیمز  رد  ار  دوخ  هدیـسرن  تعارز  درادن  قح  عراز  دیاین  تسدـب  تعارز  یلو  دوش  مامت  هعرازم  تدـم 

توافت تسین  بجاو  کلام  رب  دـنک  نینچ  رگا  دربب و  نوریب  شنیمز  زا  ار  تعارز  هکنیا  هب  دـنک  مکح  دـناوت  یم  کلام  هکلب  دراذـگب ، 
رگا هلءاسم 6 -  درادب .  یقاب  شنیمز  رد  هراجا  هب  ای  یناجم و  ار  نآ  دـناوت  یم  کلام  دـشاب  یـضار  عراز  رگا  یلو  دزادرپب ،  وا  هب  تمیق 

ای تسه و  نیمخت  بسح  هب  کلام  هصح  لداعم  نماض  ای  نیمز و  لثملا  ةرجا  نماض  ایآ  دوش  مامت  هعرازم  تدـم  ات  دـنکن  تعارز  عراز 
یهاتوک تعارز  راک  رد  دوب و  شرایتخا  تحت  رد  نیمز  رگا  میئوگب  هک  تسا  نیا  نآ  رت  هیجو  هک  تسا  یهوجو  تسین ؟  نماض  يزیچ 

یـضارت و طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  تسین و  نماـض  هتـشادن  يریـصقت  چـیه  رگا  تسا و  نماـض  ار  نیمز  لـثملا  ةرجا  هدرک  يراـگنا  لهـس  و 
موجه دروم  اـی  نیمز و  هاگرگـشل  اـی  يداـع و  ریغ  نیگنـس و  ياـهفرب  نوـچ  يرذـع  رطاـخ  هب  هک  تسا  یتـقو  نیا  هتبلا  تسا ،  هحلاـصم 

عراز هدـهع  هب  يزیچ  هدـش  خـسفنم  دوخ  هب  دوخ  هعرازم  دـشاب  اهرذـع  نیا  رطاخ  هب  رگا  هک  دـشابن ،  نآ  لاثما  نتفرگ و  رارق  ناگدـنرد 
هلیـسو هب  بآ  لیـصحت  نکلو  درادن  بآ  الثم  نیمز  هک  دوشب  هجوتم  عراز  سپـس  دنک  هعرازم  ینیمز  رب  کلام  رگا  هلءاسم 7 -  تسین . 

دوش فشک  عراز  يارب  رگا  تسا  نینچمه  و  دراد ،  خسف  رایخ  لماع  نکل  تسا ،  حیحـص  هعرازم  نیا  تسا  نکمم  نآ  لاثما  هاچ و  رفح 
رگا هلب  تسا ،  نکمم  نآ  زا  بآ  عطق  یلو  هتفر  بآ  ریز  ـالعف  نیمز  هکنیا  لـثم  تسین  عرز  تشک و  لـباق  دوـشن  جـالع  رگا  نیمز  هک  ، 

هن هک  تسه  نآ  رد  بآ  لیصحت  زا  یعنام  نونکا  مه  ای  درک و  لیـصحت  شیارب  بآ  تسا  نکمم  هن  دراد و  بآ  العف  هن  هک  دوش  فشک 
زا ینیعم  عون  کـلام  رگا  هلءاـسم 8 -  تسا .  لـطاب  هعرازم  هدـنیآ  رد  شندـش  فرطرب  دـیما  هن  تسا و  نکمم  نآ  ندرک  فرطرب  ـالعف 

نمـض رد  طرـش  وحن  هب  کلام  نییعت  رگا  تشاک ،  ار  يرگید  زیچ  شدوخ  رذـب  اب  وا  یلو  دـنک  نیعم  عراز  يارب  ار  مدـنگ  ـالثم  تعارز 
یم ار  لصاح  زا  دوخ  مهـس  درک  ءاضما  رگا  دنک  ءاضما  دناوت  یم  خسف و  ار  هلماعم  دناوت  یم  دراد ،  خسف  رایخ  کلام  هدوب  هعرازم  دقع 
دقع نمضرد  طرـش  وحن  هب  رگا  اما  و  دزادرپب ،  کلام  هب  ار  نیمز  هزاجا  هک  تسا  وا  رب  تسا و  عراز  کلم  تعارز  درک  خسف  رگا  درب و 

 . دـشاب هدـش  صقان  رگا  ار  نیمز  ندـش  صقان  ياهب  مه  تسا و  قحتـسم  ار  نیمز  هزاـجا  مه  کـلام  تسا  هدوب  يدـیق  افرـص  هکلب  هدوبن 
و دشاب ،  يرگید  زا  روتکارت ) ای  واگ  ینعی   ) لماوع رذب و  یکی و  زا  راک  دزم  نیمز و  هک  تسا  حیحص  هعرازم  هنوگنیا  ارهاظ  هلءاسم 9 - 

دقع رد  تسا  مزال  تسا و  حیحـص  زین  دش  هتفگ  هچ  نآ  همه  رد  كارتشا  هکلب  دشاب  يرگید  زا  هیقب  یکی و  زا  میتفگ  هچ  نآ  زا  یکی  ای 
هک دـشاب  يدـح  هب  تروص  نآ  زا  یکی  ندوب  فراعتم  هکنآ  رگم  تسا ،  تروص  دـنچ  نیا  زا  کـی  مادـک  رب  هک  دوش  نیعم  نیفرط  رارق 

الثم دشاب  رفن  راهچ  ای  هس  نیب  تسا  زئاج  هکلب  دشاب  فرط  ود  نیب  هعرازم  امتح  هک  تسین  مزال  ارهاظ  و  دـنک ،  دـییقت  زا  راین  یب  ار  نانآ 
تسا و تروص  نیا  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  یمراهچ ،  زا  لماوع  یموس و  زا  لمع  يرگید و  زا  رذـب  دـشاب و  یکی  زا  نیمز 
اب هعرزم  رد  ار  رگید  یکی  تسا  زئاـج  عراز  يارب  هلءاسم 10 -  دوشن .  كرت  طایتحا  نیا  نکمااـمهم  هکلب  دوشن  زواـجت  رفن  ود  زا  هکنیا 

هفیظو نینچمه  ار و  دوخ  مهس  همه  تسا  زئاج  وا  يارب  هکنانچمه  دزادرپب ،  کیرش  نآ  هب  ار  دوخ  مهس  زا  یمهس  دزاس و  کیرـش  دوخ 
ثلاث و صخـش  نآ  هن  تسا  لقان  نیمه  وا  يوگخـساپ  کلام و  فرط  تسه  هک  يزیچ  دیامن ،  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  تشادرب  تشک و 
فرط و وا  هک  يروط  هب  صخـش  نآ  اب  لقان  هعرازم  اما  صخـش و  نآ  تسد  هب  دـنچره  دـنک  تشادرب  تشک و  رما  هب  ماـیق  دـیاب  وا  دوخ 

نیمز لقان  تسین  زئاج  طایتحا  ربانب  هلب  تسا ،  لـطاب  دـندنب  هب  هعرازم  دـقع  دـصق  نیا  هب  رگا  تسین و  هعرازم  دـشاب  کـلام  يوگخـساپ 
عراز ترشابم  طرش  هعرازم  دقع  نمض  رد  کلام  رگا  هکنانچمه  دشاب ،  هداد  نذا  کلام  هک  نآ  رگم  دنک  صخـش  نآ  میلـست  ار  کلام 

دوخ مهس  عراز  هک  دشاب  هدرک  طرش  ای  دشاب و  هدرک  یفن  ار  يو  اب  رگید  سکره  تکرـش  هک  دشاب  هدرک  يوحن  هب  ار  تعارز  لمع  رد 
فرط زا  مه  کـلام و  فرط  زا  مه  تسا  مزـال  دوقع  زا  هعرازم  دـقع  هلءاسم 11 -  تسا .  مکاح  عبتم و  وا  طرـش  دـنکن  ریغ  هب  لقتنم  ار 

دقع نیا  هلب  دشاب ،  هتـشاد  رایخ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  خسفنم  دنک  خسف  ار  نآ  ود  نآ  زا  یکی  هک  مه  ضرف  هب  تسین و  خـسف  لباق  عراز 
ار نآ  دـنناوت  یمن  دـنراد  نیقی  هک  یتلع  رطاخب  عافتنا  تیلباق  زا  نیمز  جورخ  اب  هکنانچمه  تسه  هلاـقا  لـباق  رگید  مزـال  دـقع  ره  دـننام 
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بحاص رگا  اذل  دوش ،  یمن  لطاب  دـقع  فرط  ود  زا  یکی  گرم  اب  هعرازم  هلءاسم 12 -  دوش .  یم  خسف  دوخب  دوخ  لطاب و  دـننک  جالع 
مامتا هب  ار  دوخ  ثروم  لمع  هک  تسا  نیا  اب  روط  نیمه  دورب  ایند  زا  عراز  مه  رگا  و  دوش ،  یم  وا  ماقم  مئاق  وا  ثراو  دورب  اـیند  زا  نیمز 
ثروم لام  زا  ای  لاح  دنک  مامت  ار  ثروم  راک  ات  دننک  یم  ریجا  ار  یـصخش  ای  دنریگ و  یم  لصاح  زا  ار  وا  مهـس  هجیتن  رد  دنناسر و  یم 
کلام رگا  هلب  تسا ،  ثراو  دوخ  لام  نآ  يدایز  دـنداد  نآ  زا  رگا  هک  تعارز  زا  ناـشثروم  مهـس  زا  اـی  دـنهد و  یم  ار  ریجا  نآ  ترجا 
تعارز زا  دـعب  رگا  هلءاسم 13 -  دوش .  یم  لطاب  هعرازم  وا  ندرم  اب  دـهد  ماـجنا  ار  هعرازم  شدوخ  لـماع  هک  دـشاب  هدرک  طرـش  نیمز 

يراک لثملا  ترجا  دیاب  وا  و  تسوا ،  نآ  زا  مه  تعارز  دشاب  نیمز  بحاص  لام  رذب  رگا  هدش  ماجنا  لطاب  هعرازم  هک  دوش  مولعم  نیمز 
نیدـب هعرازم  نالطب  هک  نآ  رگم  دـشاب ) هدوب  عراز  لام  لماوع  رگا  هتبلا   ) دزادرپب ار  وا  لماوع  لـثملا  ةرجا  زین  هداد و  ماـجنا  عراز  هک  ار 

رب وا  لماوع  عراز و  راک  ترجا  هک  تسا  نیا  يوقا  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  هداد  نیمز  کلام  هب  ار  لـصاح  همه  هک  دـشاب  هدوب  تهج 
بحاص زا  رگا  ار  لماوع  هراجا  زین  کـلام و  نیمز  هراـجا  دـیاب  وا  تسا و  وا  لاـم  مه  تعارز  دـشاب  عراز  زا  رذـب  رگا  و  تسین ،  کـلام 

نیا رد  هک  دـنا  هداد  رارق  عراز  يارب  ار  لصاح  همه  هک  دـشاب  نیا  هب  دنتـسم  هعرازم  دـقع  نـالطب  هک  نآ  رگم  دـهدب ،  وا  هب  دـشاب  نیمز 
دوش هدـیچ  اـت  دراد  هگن  نیمز  رد  ار  دوـخ  عرز  درادـن  قـح  عراز  تسین و  لـماع  رب  لـماوع  نیمز و  ترجا  هک  تسا  نآ  يوـقا  تروـص 

 - هلءاسم 14 دنک .  نوریب  نیمز  زا  ار  دوخ  سران  تعارز  هک  دهاوخب  وا  زا  دراد  قح  کلام  کلذ  عم  دزادرپب  ار  نیمز  هراجا  هک  دـنچره 
رد ود  ره  هک  دوش  یم  هاگ  هدـش ،  عقاو  ود  نآ  نیب  هک  تسا  يدادرارق  هب  یگتـسب  نیمز  لصاح  رد  کلام  اـب  لـماع  كارتشا  یگنوگچ 

دنراد هک  يرارق  قـبط  ود  نآ  نیب  همه  نآ  هناد  هفوـلع و  هاـک و  تروـص  نیا  رد  هک  دنکیرـش ،  رخآ  اـت  شندـش  زبـس  ءادـتبا  زا  تـعارز 
لاـم شا  همه  هاـک  لیـصق و  فلع و  تروص  نیا  رد  هک  دنکیرـش  لـصاح  هناد  صوـصخ  رد  اـهنت  هک  دوـش  یم  هاـگ  و  تسا ،  كرتـشم 

( رذب  ) مخت تسه  مه  نکمم  دشاب  ورد  نامز  ات  داقعنا  زا  دعب  ای  دشاب و  هناد  داقعنا  نیح  زا  ود  نآ  تکرـش  هکنیا  هچ  تسا  مخت  بحاص 
رد مسق  هس  نیا  هتبلا  دـشاب ،  هـناد  رد  اـهنت  ود  نآ  كارتـشا  يرگید و  مهـس  رد  ار  هاـک  لیـصق و  هاـیگ و  دـنهد و  رارق  یکی  مهـس  رد  ار 

دیق و نودب  قلطم و  هعرازم  ياضتقم  ارهاظ  دنشابن  ماسقا  نیا  ضرعتم  رگا  اما  دنشاب و  هدرک  حیرـصت  اه  نآ  زا  یکی  هب  هک  تسا  یتروص 
دنچ هجو  نیا  هجیتن  تسا .  ود  نآ  نیب  كرتشم  ندش  ورد  ماگنه  ات  شندش  زبس  لوا  نامه  زا  تعارز  هک  تسا  لوا  هجو  نامه  حیـضوت 
یم قلعت  ناـنآ  يودرهب  تاـکز  هکنیا  رگید  یکی  و  تسا ،  ود  نآ  نیب  كرتـشم  لـصاح  هاـک  و  فلع )   ) لیـصق هکنیا  یکی  تسا .  زیچ 

وا رب  تاکز  دـسر  یم  دـح  نیا  هب  ود  نآ  زا  یکی  مهـس  رگا  دـسرب و  باصن  دـح  هب  ود  نآ  زا  کـی  ره  مهـس  هک  یتروص  رد  هتبلا  دریگ 
نآ هلماعم  رگا  هکنیا  رگید  یکی  دشابن  بجاو  کی  چیه  رب  تاکز  دسر  یمن  باصن  دح  هب  ود  نآ  زا  کی  چیه  مهس  رگا  دشاب و  بجاو 
نیب تعارز  دوش  خـسف  هعرازم  دـنا  هدرک  هعرازم  ءانثا  رد  ود  ره  هک  يا  هلاقا  تلعب  ای  هتـشاد و  رایخ  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  تلع  هب  اـی  ود 

هب تبسن  ار  شلمع  ترجا  درادن  قح  مه  لماع  دنک و  هبلاطم  لماع  زا  ار  شنیمز  هراجا  درادن  قح  نیمز  بحاص  تسا و  كرتشم  ود  نآ 
نیا هتبلا  دهد -  یم  ماجنا  دعب  هب  نامز  نآ  زا  عراز  هک  یلمع  هب  تبـسن  اما  و  دنک .  هبلاطم  کلام  زا  هداد  ماجنا  خـسف  نامز  ات  هک  هچ  نآ 

ای ندیچ و  دحب  ات  دنامب  نیمز  رد  نانچمه  هراجا  اب  ای  هراجا  نودب  تعارز  هک  دننک  یضارت  رگیدکی  اب  خسف  زا  دعب  هک  تسا  یـضرف  رد 
کی ره  خسف  زا  دعب  دشابن  یـضارت  رگا  اما  تسا و  ود  نآ  نیب  كرتشم  لیـصق  ای  لصاح و  هک  تسین  یلاکـشا  دسرب -  لیـصق  دح  هب  ات 
دربب هدومن  ورد  ار  دوخ  مهس  هکنیا  هب  دنک  مازلا  ار  عراز  هدومن  میـسقت  ياضاقت  دراد  قح  نیمز  بحاص  تسا و  شیوخ  مهـس  رب  طلـسم 
هدهع هب  دـشاب  يا  هراجا  رگا  نیمز  هراجا  تایلام و  هلءاسم 15 -  دنیچب .  ار  دوخ  مهـس  دنک و  تمـسق  هبلاطم  دناوت  یم  عارز  هکنانچمه 
عراز هدهع  هب  نآ  زا  ینیعم  رادقم  ای  نآ و  همه  هک  دنشاب  هدرک  طرـش  دقع  نمـض  رد  هک  نآ  رگم  عراز  هدهع  هب  هن  تسا  هدننک  هعرازم 

هروعان و اب  هاچ  خرچ  بصن  يرایبآ و  تالآ  هیهت  اهیوج و  حالـصا  هاچ و  ندـنک  رهن و  قش  لیبق  زا  تعارز  جراـخم  ریاـس  اـما  و  دـشاب ، 
هک دشاب  نشور  ردق  نآ  لحم  مسر  فراعتم و  هک  نآ  رگم  دشاب  فرط  ود  زا  کی  مادـک  هدـهعب  هک  دوش  نیعم  دـقع  رد  دـیاب  نآ  لاثما 

بـسح رب  ار  يرگید  مهـس  لصاح  ندیـسر  ماگنه  تسا  زئاج  عراز  کلام و  زا  کـی  ره  يارب  هلءاسم 16 -  دـشابن .  نآ  رکذ  هب  تجاح 
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زا دعب  لیقت  نیا  هک  تسا  نیا  يوقا  و  لصاح ،  نامه  زا  ینیعم  رادقم  لباقم  رد  دنک  لبقت  رگیدکی  یـضارت  یـسانشراک و  دید  نیمخت و 
مامت دیاب  وا  هدوب  رتمک  وا  مهـس  دـش  مولعم  رگا  هدوب و  رتمک  ای  رتشیب و  يرگید  نآ  مهـس  دوش  مولعم  ادـعب  هک  دـنچره  تسا  مزال  لوبق 
مهـس دمهفب  ادعب  هک  دنچره  دریگب  ار  هدش  لبقت  رادـقم  نامه  تسا  بجاو  يرگید  نآ  رب  هکنانچمه  دزادرپب ،  هدرک  لبقت  هک  يرادـقم 

رد تعارز  هشیر  هعرازم  تدم  ندش  مامت  زا  دعب  ورد و  زا  دعب  رگا  هلءاسم 17 -  دنکب .  ار  رتدایز  نآ  هبلاطم  دناوت  یمن  هدوب و  رتشیب  وا 
هدوب نآ  هشیر  تعارز و  رد  كارتـشا  ود  نآ  رارق  هک  یتروص  رد  دوش  زبـس  دوـخ  هب  دوـخ  اددـجم  هدـنیآ  لاـس  رد  دـنامب و  یقاـب  نیمز 

لـصاح رد  ود  نآ  كارتشا  رب  رارق  هک  یتروص  رد  و  تسا ،  كرتشم  ود  نآ  نیب  لبق  لاس  رارق  نامه  بسح  رب  زین  دـیدج  لاـس  تعارز 
وا نآ  زا  دنک  بحاصت  ار  نآ  رتدوز  سکره  دشوپب  مشچ  نآ  زا  وا  رگا  تسا  رذـب  بحاص  هب  قلعتم  هشیر  دـشاب  يراج  لاس  رد  تعارز 
هک وحن  نیا  هب  تسا ،  زئاج  ریمعت  حالصا و  زا  دعب  رگم  تسین  نکمم  نآ  رد  تعارز  هک  يرئاب  نیمز  رب  هعرازم  هلءاسم 18 -  دوش .  یم 
هاگ نآ  دراکب  دوخ  يارب  الثم  لاس  ود  ای  لاسکی  لباقم  رد  هدومن  حالـصا  ریمعت و  ار  نیمز  هکنیا  رب  ددنب  یم  رارق  عراز  اب  نیمز  بحاص 

 . دشاب كرتشم  نیعم  يرارقرب  هعاشا و  روط  هب  ود  نآ  نیب  لصاح  نیعم  یتدم  رد 

تاقاسم باتک 

ددـنب یم  رارق  یـصخش  اب  نآ  کلام  هک  وحن  نیا  هب  دوش  یم  ماجنا  نیمز  رد  تباث  زبس و  یناتخرد  يور  رب  هک  تسا  يا  هلماعم  تاقاسم 
زا هلماعم  نیا  دـهدب و  وا  هب  ار  ناتخرد  نامه  هویم  زا  ینیعم  رادـقم  لباقم  رد  سپـس  دـنک  يرایبآ  ار  وا  ناتخرد  نیعم  یتدـم  ات  هکنیا  رب 

الثم رایبآ ،  هیحان  زا  شلوبق  لوصا و  بحاص  هیحان  زا  شباجیا  دراد ،  لوبق  باجیا و  هب  جاـیتحا  تهج  نیمهب  تاـعاقیا و  هن  تسا  دوقع 
 ( مداد رارق  وت  رایتخا  رد  ار  غاب  نیا   : ) دیوگب ای  و  مدرک )  راک  نیا  رد  لماع  ار  وت   : ) دنیوگب ای  و  مدرک )  تاقاسم  وت  اب   : ) دـیوگب کلام 

ینابز رهب  یظفل و  ره  تاقاسم  لوبق  باجیا و  رد  و  نآ ،  ریظن  یترابع  ای  مدرک )  لوبق   : ) دیوگب لوبق  ماقم  رد  نیا  اهترابع و  نیا  لاثما  و 
هکنانچمه تسا ،  یفاک  رایبآ  لمع  لوبق  تخرد  بحاـص  هیحاـن  زا  باـجیا  نتفگ  زا  دـعب  ارهاـظ  تسا و  یفاـک  دـناسرب  ار  اـنعم  نیا  هک 

ربتعم دـقع  فرط  ود  رد  دوقع  ریاسرد  هک  هچ  نآ  رب  هوالع  تاقاسم  رد  و  تشذـگ .  هعرازم  رد  هکنانچ  دراد  ناـیرج  نآ  رد  مه  ةاـطاعم 
ریغ فرط  زا  سالفا  رطاخ  هب  ای  فرط و  ود  زا  کی  ره  تهافـس  رطاـخ  هب  رجح  نتـشادن  راـیتخا و  دـصق و  لـقع و  غولب و  لـیبق  زا  تسا 

هب تسین  کلام  وا  رگا  ای  دـشاب و  رایبآ  هدـنریگ  کلم  اتعفنم  ای  اـنیع و  اـی  تخرد  لـصا  هکنیا  یکی  تسا ،  ربتعم  رگید  زیچ  دـنچ  لـماع 
یکی دشاب ،  مولعم  نیعم و  فرط  ود  ره  يارب  اه  لصا  نآ  رادقم  هکنیا  مود  دـشاب ،  فرـصتلاذفان  رگید  یتهج  ای  کلام  رب  تیالو  رطاخ 

ریغ ياه  هتوب  يور  رب  زین  هدـشن و  هتـشاک  ياهلاهن  يور  رب  تاقاسم  نیاربانب  هک  دـشاب  تباث  هدـش و  هتـشاک  سرغ و  اهتخرد  هکنیا  رگید 
تـسا لاس  دـنچ  ای  هام  دـنچ  يارب  هکنیا  تاقاسم و  تدـم  هکنیا  رگید  یکی  تسین ،  حیحـص  نآ  لاثما  رایخ و  هزبرخ و  هتوب  نوچ  تباـث 

هک دشاب  یفاک  رادقم  نیا  رهاظلا  یلع  و  دیاین ،  نآ  رد  ندش  رتشیب  رتمک و  لامتحا  رگید  هک  دـشاب  هدـش  دـیدحت  يروط  هب  دـشاب  مولعم 
روط هب  ود  نآ  زا  کی  ره  مهس  هکنیا  رگید  یکی  يرایبآ . -  رد  عورش  ءادبم  نییعت  اب  هتبلا  دنهد -  رارق  لاس  کی  هویم  ندیـسر  ار  تدم 
مهس ار  هیقب  راورخ و  کی  الثم  ار  يرگید  مهس  هک  تسین  حیحص  نیا  طرـش  نیاربانب  دوش و  نیعم  نآ  لاثما  ثلث و  ای  فصن  ینعی  عاشم 
زئاج هک  تسین  دـیعب  هلب  دـنهد ،  رارق  يرگید  مهـس  ار  هیقب  تخرد و  جـنپ  الثم  هویم  ار  فرط  ود  زا  یکی  مهـس  اـی  دـنهد و  رارق  يرگید 
هویم نیعم  رادقم  فرط  ود  زا  یکی  هب  ای  دنزاس و  كرتشم  ود  ره  نیب  ار  هیقب  هداد و  صاصتخا  یکی  هب  ار  نیعم  تتخرد  دنچ  هویم  دـشاب 
یکی هب  هک  تسا  يرادـقم  نآ  زا  شیب  غاـب  هویم  دـننادب  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـنزاس ،  فرط  ود  نیب  كرتـشم  ار  هیقب  دـنهد و  صاـصتخا 

هویم روـهظ  زا  لـبق  تاـقاسم  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 1 -  دـنام .  یم  یقاـب  يرگید  يارب  يزیچ  هصـالخ  دـنا و  هداد  صاـصتخا 
میئوگب هک  تسا  نیا  لوق  ود  نآ  زا  يوقا  هک  تسا  لوق  ود  نآ  ندش  هدیـسر  زا  لبق  روهظ و  زا  دعب  نآ  تحـص  رد  اما  و  تسا ،  حـیحص 

نینچ دـنک  یم  ادـیپ  يرتهب  تیفیک  ای  دوش و  یم  رتشیب  ای  ناتخرد  هویم  نآ  اـب  هک  دراد  رگید  یلمع  اـی  يراـیبآ  هب  جاـیتحا  ناـتخرد  رگا 
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نآ و ندمآ  تسدب  اه و  هویم  ندش  هدیسر  زا  دعب  تاقاسم  هکنانچمه  تسا  لاکشا  لحم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ،  حیحـص  یتاقاسم 
يور رب  تاـقاسم  هلءاسم 2 -  تسا .  لاکـشا  لحم  درادـن  ندـیچ  تظفاحم و  زا  ریغ  يراک  چـیه  هب  جایتحا  رگید  هک  ینامز  رد  هصـالخ 
دروم اهنآ  لگ  ای  اهنآ و  گرب  هک  یناتخرد  هرابرد  تاقاسم  تسین  دیعب  هلب  تسین ،  زئاج  نآ  لاثما  دیب و  تخرد  نوچ  هویم  ریغ  ناتخرد 

نآ لاثما  دهد و  یم  لگ  طقف  هک  دیب  ماسقا  زا  یضعب  انح و  تخرد  و  دهد ) یمن  هویم  هک   ) رن توت  تخرد  دننام  دوش  یم  عقاو  هدافتـسا 
تاقاسم تدم  هک  یطرش  هب  اما  نآ  نتسشن  رابب  زا  لبق  هویم  تخرد  هملق  يور  رب  نتسب  تاقاسم  رارق  تسا  زئاج  هلءاسم 3 -  دشاب .  زئاج 
ینیمزرـس رد  رگا  هلءاسم 4 -  رتالاب .  لاس و  شـش  لاس و  جـنپ  ریظن  دوشن  لماش  ار  نآ  یهدراب  نارود  هک  دـنریگب  ینـالوط  ردـق  نآ  ار 

جایتحا نکلو  دـنک  یم  هیذـغت  نیمز  تابوطر  زا  شا  هشیر  ای  دـسر و  یم  وا  هب  تیافک  ردـقب  ناراب  بآ  ای  هک  دـشاب  یمید  هویم  تخرد 
اهراک نآ  رگا  میئوگب  هک  تسا  نآ  برقا  ریخ ؟  ای  تسا  حیحـص  یناتخرد  نینچ  رب  نتـسب  تاقاسم  رارق  ایآ  دراد  يرایبآ  ریغ  یئاـهراکب 
تحـص تروصنیا  ریغ  رد  و  تیفیک ،  ای  دشاب  ینیع  ظاحل  زا  ندش  رتدایز  هچ  تسا  حیحـص  ددرگ  یم  تخرد  هویم  ندـش  رتدایز  ثعاب 

تسا زئاج  دشاب  هویم  ناتخرد  لخن و  زا  نوگانوگ  عاونا  رب  لمتـشم  غاب  رگا  هلءاسم 5 -  دوشن .  كرت  نآ  رد  طایتحا  تسا و  لکشم  نآ 
وم هویم  رد  هداد و  رارق  رایبآ  مهس  ار  فصن  لخن  هویم  يارب  الثم  داد ،  رارق  عاونا  ریاس  زا  مهس  ریغ  هویم  زا  یمهـس  نآ  زا  یعون  ره  يارب 

ار تلاهج  ررغ و  هک  يدح  هب  رادقم  هب  ملع  هکنانچمه  دـننادب ،  ار  عاونا  زا  عون  ره  رادـقم  هک  یطرـش  هب  نکل  کی  راهچ  رانا  رد  ثلث و 
نآ و ریمعت  غاب و  حالـصا  هک  دـنناد  یم  همه  هلءاسم 6 -  تسا .  مزال  دوش  یم  نیعم  هصح  کـی  عومجم  رب  تاـقاسم  رد  دزاـس  فرطرب 
هک تسا  یئاهراک  نآ  یکی  تسا  مسق  ود  اـهنآ  مه  يور  هک  دراد  يداـیز  ياـهراک  هب  جاـیتحا  شیرادـهگن  نآ و  یهدزاـب  ندرک  رتشیب 

ندرک فرطرب  بآ و  هار  حالـصا  اهرهن و  ندرک  كاپ  نیمز و  ندرک  راومه  ندز و  لیب  لیبق  زا  دراد  نآ  هب  جایتحا  هلاس  همه  غاـب  کـی 
لحم ندرک  دودـنا  هویم و  نداد  باتفآ  لخن و  هدام  رن و  حـیقلت  و  روگنا ،  لخن و  رد  اـصوصخم  اـه  هخاـش  ندرک  سره  زره و  ياـهفلع 

ابلاغ هک  تسا  یئاهراک  رگید  مسق  تسا  غاب  کی  هلاس  همه  راک  هک  اـهنیا  لاـثما  میـسقت و  ماـگنه  اـت  هویم  يراد  هگن  هویم و  ندناکـشخ 
یم ار  نآ  بآ  هـک  یخرچ  هـیلاد )  و  یلوـمعم )  خرچ   ) بـالود راوـید و  نتخاـس  رهن و  هاـچ و  رفح  دــننام  دوـش  یمن  رارکت  هلاـس  هـمه 

هک تسا  نیا  ارهاظ  دـشاب .  هدـش  حیرـصت  تایئزج  نیا  رب  نآ  رد  دـشاب و  قلطم  تاقاسم  دـقع  هک  یتروص  رد  اهنیا ،  لاـثما  و  دـناخرچ )
هک هتفای  نایرج  نیا  رب  تداع  هچ  نآ  تسا  یلحم  ره  تداـع  فراـعتم و  عباـت  لوا  مسق  اـما  تسا و  کـلام  هدـهع  هب  مود  مسق  ياـهراک 
لاح نیا  اب  تسوا و  هدـهع  هب  دـشاب  رایبآ  هدـهع  هب  هک  تسا  نیا  رب  تداـع  هچ  نآ  تسوا و  هدـهع  هب  دـشاب  کـلام  هدـهع  هب  شا  هنیزه 

فالتخا فلتخم  یحاون  رد  تداع  فراعت و  نیا  هک  اسب  هچ  دننک و  نیعم  هدومن  یط  ار  نآ  دـقع  نتم  رد  هک  تسین  نآ  هب  جایتحا  رگید 
 . دشاب فرط  ود  زا  کی  مادک  هدهع  هب  اهراک  زا  کیمادـک  هک  دـننک  مولعم  دـیاب  دـشابن  راک  رد  یتداع  یفرع و  رگا  اما  دـشاب و  هتـشاد 
ای خـسف  هلیـسو  هب  ای  و  نآ )  زا  ندرک  رظنفرـص  ياضاقت   ) هلاقا هلیـسو  هب  زج  تسا و  فرط  ود  ره  زا  همزال  دوقع  زا  تاـقاسم  هلءاسم 7 - 

رگم دوش ،  یم  وا  ماقم  مئاق  تیم  ثراو  تروص  نیا  رد  هکلب  دوش  یمن  لطاب  فرط  ود  زا  کی  چـیه  گرم  اب  و  دروخ ،  یمن  مهب  راـیخ 
تاقاسم رد  هلءاسم 8 -  دوش .  یم  لطاب  لماع  گرم  اب  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  هدرک  لماع  ترـشابم  هب  دیقم  ار  نآ  دقع  ماگنه  هکنآ 

نآ مامتا  ای  اهراک و  زا  یـضعب  ماجنا  يارب  تسا  زئاـج  نیارباـنب  دـنک ،  يراـیبآ  هب  مادـقا  امیقتـسم  شدوخ  لـماع  اـمتح  هک  تسین  طرش 
دنکب ار  ریجا  راک  دزم  نودب  هنابلطواد و  یسک  تسا  زئاج  هکنانچمه  تسا ،  لماع  دوخ  هدهع  هب  وا  ترجا  تفرگ  رگا  هک  دریگب  يریجا 

نیا زا  و  تسا ،  لکشم  لماع  زا  شندوب  یفاک  دشاب  هتـشاد  عربت  دصق  صخـش  نآ  رگا  هلب  دریگب ،  شدوخ  ار  دوخ  ررقم  هیمهـس  ریجا  و 
نداد بآ  هب  فظوم  اهنت  لماع  هک  مه  يدروم  رد  دشاب ،  هتـشاد  ار  وا  هب  کمک  کلام و  زا  عربت  دصق  عربتم  هک  تسا  یئاج  رت  لکـشم 

زا ریغ  رگا  هلب  تسه ،  لاکـشا  نیمه  دنـشابن  بآ  هب  جاتحم  الـصا  دنـشاب و  يرایبآ  زا  زاـین  یب  ناراـب  شراـب  رطاـخ  هب  ناـتخرد  دـشاب و 
هب دشاب و  هتفرگ  هدـهع  هب  زین  رگید  یفئاظو  يرایبآ  زا  ریغ  رگا  هلب  تسه ،  لاکـشا  نیمه  دنـشابن  بآ  هب  جاتحم  الـصا  دنـشاب و  يرایبآ 
ؤم هویم  ندش  رتشیب  رد  هک  دـشاب  یئاهراک  فئاظو  نآ  رگا  دـشاب  یقاب  نانچمه  رگید  فئاظو  نکل  دوشب  يرایبآ  زا  زاین  یب  ناراب  رطاخ 
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لماع يارب  هویم  زا  هک  یمهـس  زا  ریغ  هک  تسا  زئاـج  هلءاسم 9 -  تسا .  لاکـشا  لحم  هنرگ  تسه و  دوخ  مهـس  قحتـسم  لماع  تسا  رث 
درف ار  ینیعم  دادـعت  ای  اـه و  تخرد  دوخ  زا  یکی  دـنچ  دـناوت  یم  یتح  دوش و  ررقم  زین  نآ  ریغ  لوپ و  ریظن  يرگید  زیچ  دوش  یم  ررقم 

ترجا قحتـسم  اهنت  لماع  و  تسا ،  غاب  کلام  کلم  غاب  هویم  همه  دوش  ماجنا  لطاب  تاقاسم  دقع  اجکره  هلءاسم 10 -  دهد .  رارق  دوخ 
رگا هلب  تسا ،  قحتـسم  هدوب  تاقاسم  یعرـش  داسف  هب  ملاع  هک  یتروصرد  یتح  ار  لثملا  ةرجا  نیا  هداد و  ماـجنا  هک  تسا  يراـک  لـثملا 
لهاج هک  دنچره  تسین  يزیچ  قحتسم  لماع  دنا  هداد  رارق  کلام  مهس  ار  غاب  هویم  یمامت  تاقاسم  دقع  رد  هک  دشاب  نیا  هب  دنتسم  داسف 
هجیتن رد  تسه ،  دوخ  هیمهـس  کلام  دـهدب  ناشن  ار  دوخ  دوش و  رهاـظ  هویم  هک  يزور  زا  لـماع  هلءاسم 11 -  دـشاب .  هدوب  مه  داسف  هب 

یم شثراو  هب  لقتنم  شمهس  دوش  لطاب  لمع  رد  يو  ترـشابم  طارتشا  رطاخب  تاقاسم  دورب و  ایند  زا  میـسقت  زا  لبق  روهظ و  زا  دعب  رگا 
هلماعم هسراغم  هلءاسم 12 -  دیآ .  یم  شا  هدهع  هب  تاکز  دسرب  باصن  دح  هب  وا  مهس  دشاب و  شمشک  ای  امرخ و  غاب  هویم  رگا  و  دوش ، 

لماع وا و  نیب  اهتخرد  رارق  نیا  رب  دـناشنب  تخرد  نآ  رد  هک  دـهدب  یـسک  هب  ار  دوخ  نیمز  کـلام  هک  تسا  نیا  نآ  و  لـطاب :  تسا  يا 
هکنیا هچ  دـشاب و  تخرد  رد  میهـس  اهنت  ای  دربب و  مه  ار  نیمز  زا  یمهـس  لماع  دـننک  طرـش  هلماعم  رد  هکنیا  هچ  لاـح  دـشاب ،  كرتشم 

قحتـسم اهنت  لماع  دـشاب  نیمز  کلام  نامه  نآ  کلام  رگا  تسا  نآ  کلام  کلم  اهلاهن  نیاربانب  لماع ،  زا  ای  دـشاب و  کـلام  زا  اـهلاهن 
هکنیا رب  دـندرک  یـضارت  رگا  لاح  دزادرپب  کلام  هب  ار  نیمز  هراـجا  دـیاب  دـشاب  لـماع  کـلم  رگا  هدرک و  هک  تسا  يراـک  لـثملا  ةرجا 

شیاهلاهن دهد  روتـسد  لماعب  دناوت  یم  نیمز  کلام  هنرگو  چیه  هک  دنامب  یقاب  کلام  نیمز  رد  هراجا  اب  ای  هراجا  نودب  لماع  ياهتخرد 
لماع هکنانچمه  دزادرپب  کلامب  مه  ار  صقن  نآ  شرا  درک  ادیپ  یـصقن  شنیمز  راک  نیا  رطاخ  هب  رگا  و  دـنک ،  نک  هشیر  وا  نیمز  زا  ار 

بحاص دـنک و  رپ  ار  نآ  ياه  هلاچ  حیطـست و  ار  کلام  نیمز  دـیاب  درک  رگاو  دـنک  نک  هشیر  وا  نیمز  زا  ار  دوخ  تخرد  دـناوت  یم  مه 
 - هلءاسم 13 دهاوخب .  وا  زا  مه  یترجا  هک  هچره  دراذـگب و  یقاب  وا  نیمز  رد  ار  شناتخرد  هکنیا  هب  دـنک  روبجم  ار  وا  درادـن  قح  نیمز 
نآ تسا و  نکمم  شجالع  دهد  ماجنا  عورـشم  وحن  هب  ار  يا  هلماعم  نانچ  دهاوخب  یـسک  رگا  تسا  لطاب  هسراغم  میتفگ  هک  نآ  زا  دـعب 

هکنیا هب  اـی  دـنوشب ،  ناـتخرد  رد  کیرـش  لـماع  نیمز و  کـلام  هدومن  عورـشم  یناونع  تحت  رد  لـخاد  ار  هسراـغم  هجیتن  هک  تسا  نیا 
ره يارب  يرخ  یم  لاهن  هچره  دـیوگب  دـنک و  لیکو  ار  راکتخرد  نیمز  کلام  هکنیا  هب  دـنچره  دـننک  يرادـیرخ  تکرـش  هب  ار  اـهتخرد 

تمدخ دهدب و  بآ  نیعم  یتدم  ات  دـناشنب و  ار  وا  ياهتخرد  هکنیا  رب  دـنک  نیمز  بحاص  ریجا  ار  دوخ  راکتخرد  هاگ  نآ  رخب ،  ام  يود 
تـسا نیمز  کلام  کـلم  اـهتخرد  رگا  هکنیا  هب  اـی  و  دوش ،  يو  کـلم  وا  نیمز  فصن  اـی  وا و  نیمز  تعفنم  فصن  هکنیا  لاـبق  رد  دـنک 

هک دنک  طرـش  مه  راکتخرد  دنک و  تمدخ  نیعم  یتدم  ای  دـناشنب و  زین  ار  وا  هفـصن  هکنیا  لباقم  رد  دـنک  يرگید  کیلمت  ار  نآ  فصن 
تسا و راکتخرد  کلم  اهتخرد  رگا  و  دـنامب ،  یقاب  تدـم  نالف  ات  هراـجا  نودـب  وت  نیمز  رد  ناـتخرد  هک  یطرـش  هب  منک  یم  نینچ  نم 
هک دـنک  طرـش  دوخ  هیلع  دـهدب و  رارق  نیمز  نآ  هویم  فصن  ای  وا و  نیمز  فصن  ار  شـضوع  هدرک  نیمز  بحاص  کیلمت  ار  نآ  فصن 

یـضارا ناتخرد  ریاس  لـخن و  زا  تلود  هک  یتاـیلام  هلءاسم 14 -  دـنک .  تمدـخ  نیعم  یتدـم  ات  دـناشنب و  زین  ار  نیمز  بحاص  ناتخرد 
دزادرپب و دنک و  دهعت  ار  نآ  راکتخرد  هک  دنشاب  هدرک  طرـش  دقع  نمـض  رد  هک  نآ  رگم  تسا  نیمز  کلام  هدهع  هب  دریگ  یم  هیجارخ 

شدوخ الثم   ) دنک تاقاسم  يرگید  ای  نیمز  نامه  رس  رب  هک  تسین  زئاج  تاقاسم  هلماعم  رد  لماع  هلءاسم 15 -  دشاب .  ود  ره  هدهع  رب  ای 
وا هب  يراک  نینچ  هزاجا  کلام  هکنآرگم  هویم )  ثلث  لباقم  رد  دـنک  راذـگاو  يرگیدـب  ار  غاب  هویم و  فصن  رب  دـنک  تاقاسم  کـلام  اـب 

سپـس خـسفار و  شدوخ  تاقاسم  هکنیا  هب  دـنک  دوخ  لیکو  ار  لماع  هک  تسا  نیا  هب  ینذا  نینچ  تشگرب  تقیقح  رد  نکل  دـشاب ،  هداد 
هک تسا  زئاج  راک  نیا  رهاظلا  یلع  هلب  تسین  يزیچ  قحتسم  یلوا  لماع  هجیتن  رد  دنک ،  تاقاسم  ثلث  صخـش  ینعی  يرگید  هب  ار  وا  غاب 

 . دنک لمع  رد  دوخ  کیرش  ار  ثلاث  صخش  لماع 

ضرق يراکهدب و  باتک 
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ضرق يراکهدب و 

هب شا  همذ  هک  یـسک  هب  دشاب ،  هدش  تباث  يرگید  همذرد  یـسک  يارب  للع  زا  یتلع  هب  هک  یلک  یلام  زا  تسا  ترابع  نید  يراکهدـب و 
نیا تلع  و  میرغ ،  ای  نئاد و  دنیوگ  یم  تسا  راکبلط  يو  زا  هک  يرگید  نآ  هب  و  نیدم ،  ای  نویدم و  دـنیوگ  یم  هدـش  لوغـشم  لام  نآ 

رـس رد  ات  هتخورف  ملـس  هب  ار  نآ  هک  یـسنج  ای  هدیرخ و  ۀیـسن  ار  نآ  هک  یـسنج  ياهب  ریظن  رگید  يروما  ای  و  تسا ،  ضرق  ای  يراکهدب 
ار نآ  ای  هداد و  رارق  هیرهم  ار  نآ  هک  يزیچ  ای  هتخادرپن و  زونه  هدرک و  هراجا  ار  نآ  الثم  هک  يا  هناخ  ترجا  ای  و  دـهد ،  لیوحت  لصاح 

یماکحا ضرق  ضرق و  اب  كرتشم  دراد  یماکحا  يراکهدـب  نیا  و  اهنیا ،  ریظن  رگید  يروما  اـی  هتخادرپن و  زونه  هداد و  رارق  علخ  ضوع 
 . شدوخب صوصخم  دراد 

يراکهدب ماکحا  رد  راتفگ 

هظحل هب  هظحل  مه  نودیم  رب  دنک و  هبلاطم  ار  نآ  دناوت  یم  نئاد  هدیـسر و  رـس  نآ  تدم  ینعی  لاح  تسا  عون  ود  يراکهدب  هلءاسم 1 - 
رب درادن و  ار  نآ  هبلاطم  قح  شراکبلط  هک  تسا  راد  تدم  یهدـب  رگید  یکی  و  دزادرپب ،  ار  نآ  راسی  نکمت و  تروص  رد  تسا  بجاو 
هک تسا  يدادرارق  اب  یهاگ  یهدـب  تدـم  نییعت  و  دزادرپب ،  ار  نآ  هدـش  نییعت  هک  یتدـم  ندـش  مامت  زا  لـبق  تسین  بجاو  مه  نویدـم 
رد عرـش  مکاح  هک  یطاسقا  دننام  تسا  عراش  رارق  اب  یهاگ  و  هیـسن ،  ملـس و  هلماعم  رد  تدم  دـننام  دـنراد  دوخ  نیب  راکهدـب  راکبلط و 
هک روط  نامه  دشاب  هدمآرس  شتدم  هتشاد  تدم  رگا  ای  دشاب و  تدم  نودب  لاح و  یهدب  رگا  هلءاسم 2 -  دنک .  یم  نیعم  هید  تخادرپ 

بلط تسا  بجاو  راکبلط  رب  نینچمه  دـنکن  ادرف  زورما و  راـکبلط  هبلاـطم  خـساپ  رد  دـنک و  ءادا  ار  نآ  تسا  بجاو  نکمتم  راکهدـب  رب 
راکبلط هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  راد  تدـم  یهدـب  اما  و  دریگب ،  لیوحت  هدـمآرب  دوخ  همذ  غیرفت  نید و  ءادا  ددـص  رد  هک  وا  زا  ار  دوخ 

ار دوخ  یهدب  دـهاوخب  راکهدـب  رگا  تدـم  زا  لبق  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  تسه  هک  یلاکـشا  درادـن ،  هبلاطم  قح  تدـم  ندمآرـس  زا  لبق 
تـسا مود  لوق  ود  نآ  زا  يوقا  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  تسا  هجو  ود  هن ؟  ای  دـنک  لوبق  تسه  بجاو  راکبلط  رب  دزادرپب  رتدوز  هنابلطواد 

رد هک  دشاب  راکبلط  يارب  یقح  هکنیا  هن  تسا  راکهدب  هب  قافرا  روظنم  هب  افرـص  تدـم  نداد  رارق  هک  دـیآ  تسدـب  نئارق  زا  هک  نآ  رگم 
یتروص رد  میتفگ  هلءاسم 3 -  دریگب .  لیوحت  ار  دوخ  بلط  تسا  بجاو  وا  رب  دنک  لوبق  ار  وا  قافرا  دهاوخن  راکهدـب  رگا  تروص  نیا 

لوبق هب  روبجم  ار  وا  مکاح  درکن  لوبق  رگا  لاح  دـنک ،  لوبق  تسا  بجاو  راکبلط  رب  دزادرپب  ار  دوخ  هدمآرـس  نید  دـهاوخب  نویدـم  هک 
و دزاسب ،  لوبق  هب  روبجم  ار  شراکبلط  هک  دشاب  هتساوخ  وا  زا  هدرب  تیاکش  مکاح  دزن  هب  راکهدب  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  هتبلا  دزاس  یم 
رایتخا و رد  فرع  قیدصت  بسح  هب  هک  يوحن  هب  دهد  یم  رارق  راکبلط  سرتسد  رد  ار  دوخ  یهدب  نویدم  دشابن  مکاح  هب  یسرتسد  رگا 

رگا و  تسین ،  وا  رب  ینامـض  دوش  فلت  نآ  زا  دـعب  رگا  هتخاس و  غراف  ار  دوخ  همذ  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـشاب  هتفرگ  رارق  راکبلط  تنطلس 
و هدش ،  يرب  شا  همذ  دنک  نینچ  رگا  هک  دهد  لیوحت  مکاح  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دراذـگب  راکبلط  رایتخا  تحت  ار  لام  روط  نیا  هب  دـناوتن 

نآ دـناوت  یم  راکهدـب  ایآ  دوشن  تفای  یمکاح  رگا  و  تسا ،  لاکـشا  لمءات و  لحم  هن ؟  ای  دـنک  لوبق  ار  نآ  تسا  بجاو  مکاح  رب  اـیآ 
دوخ لاوما  زا  ار  نآ  سپـس  و  دـشاب ) شبلط  تباب  نالف  لاـم  نیا  دـیوگب  دوخ  اـب   ) هدومن نییعت  صوصخم  لاـم  رد  ار  دوخ  همذ  رد  یلک 

دهاوخب نویدم  دشابن و  نکمم  هب  وا  بلط  ندـناسر  دـشاب و  بئاغ  راکبلط  رگا  و  تسا ،  لاکـشا  لمءات و  زین  نیا  رد  هن  ای  دراذـگب  رانک 
تشذگ هک  تسا  لاکشا  نامه  مکاح  لوبق  بوجو  رد  و  دشاب ، -  مکاح  رگا  هتبلا  دناسرب -  مکاح  هب  ار  نآ  دیاب  دنک  غراف  ار  دوخ  همذ 
نارگید نید  ءادا  هلءاسم 4 -  دناسرب .  وا  ماقم  مئاقای  راکبلط  هب  ار  نآ  ات  تسا  یقاب  وا  همذ  رد  نانچمه  یهدـب  نآ  دـشابن  یمکاح  رگا  و 

هدادن هزاجا  وا  دوخ  هک  دـنچره  دوش  یم  يرب  نویدـم  همذ  راکنیا  اب  و  هدرم ،  ای  دـشاب  هدـنز  نویدـم  هکنیا  هچ  تسا  زئاج  عربت  ناونع  هب 
تسا نویدم  همذ  رد  هک  یلک  نید  هلءاسم 5 -  دنک .  لوبق  ار  نآ  تسا  بجاو  مه  وا  راکبلطرب  دشاب ،  هدرک  عنم  هک  دـنچره  هکلب  دـشاب 

زا راکبلط  رگا  هک  میتفگ  مه  موس  هلئسم  رد  دوش ،  یمن  وا  کلم  هدادن  راکبلط  تسد  هب  هک  مادام  هتشگن  نیعتم  نآ  ندش  ادج  فرص  هب 
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زا راکبلط  رگا  هک  میتفگ  مه  موس  هلئسم  رد  دوش ،  یمن  وا  کلم  هدادن  راکبلط  تسد  هب  هک  مادام  هتشگن  نیعتم  نآ  ندش  ادج  فرص  هب 
لحم ندرک  ادج  فرـص  هب  نآ  ندش  نیعتم  دنک  ادج  دوخ  لام  زا  ار  نید  نآ  راکهدب  هکنیا  فرـص  دزروب  عانتما  شبلط  نتفرگ  لیوحت 
فرط هب  دریگب و  تسد  رد  دـنک و  نوریب  دوـخ  بیج  زا  ار  نآ  تـسا و  راکهدـب  ناـموت  هد  ـالثم  رگا  نیارباـنب  تـسا ،  لاکـشا  لـمءات و 

همذ رب  ار  نید  نآ  زونه  هجیتن  رد  راکبلط  لوپ  هن  هدش  فلت  شدوخ  لوپ  دوش  فلت  لوپ  نآ  لام  نیمه  رد  دهدب و  يوب  ات  دورب  راکهدـب 
گرم اب  یلو  دوش ،  یم  يروف  نآ  دمآرـس  ندیـسر  ارف  زا  لبق  تدـم و  لالخ  رد  نویدـم  گرم  اب  راد  تدـم  یهدـب  هلءاسم 6 -  دراد . 
تدم ینز  هیرهم  رگا  سپ  دیآرـس ،  ناشبلط  تدم  ات  دنامب  رظتنم  نانچمه  دـیاب  وا  هثرو  دریمب  راکبلط  رگا  سپ  دوش  یمن  يروف  راکبلط 

ار دوخ  هیرهم  تدم  نآ  ندمآرـس  راظتنا  نودب  دناوت  یم  نز  دورب  ایند  زا  تسا  راکهدب  هک  رهوش  تدـم  نآ  لولح  زا  لبق  دراد و  ینیعم 
هدش نیعم  تافوتم  هیرهم  يارب  هک  یتدم  ندش  مامت  زا  لبق  دنناوت  یمن  وا  هثرو  هک  دورب  ایند  زا  نز  هکنیا  فالخب  دـنک ،  هبلاطم  هثرو  زا 

تدم هیرهم  داد  قالط  ار  شرـسمه  يدرم  رگا  سپ  درادن  ار  وا  گرم  مکح  رهوش  نداد  قالط  و  دـننک ،  هبلاطم  شرهوش  زا  ار  وا  هیرهم 
رگا سپ  درادـن  ار  وا  گرم  مکح  یگتـسکشرو  رطاخ  هب  نویدـم  ندـش  روجحم  هکنانچمه  تسا ،  یقاب  ررقم  تدـم  ات  نانچمه  نز  راد 

هک نیا  راکبلط  دوش و  یم  میـسقت  وا  يروف  یلعف و  ناراکبلط  نیب  رد  وا  لاوما  راد  تدـم  مه  ینوید  دراد و  يروف  لاـح و  ینوید  سلفم 
نید ود  ره  هک  يدروـم  رد  نیا  تسین و  زئاـج  نید  هب  نید  نتخورف  هلءاسم 7 -  دنرادن .  تکرش  لوا  هتسد  اب  هدیسرن  رـس  ناشبلط  تدم 
نید هب  نید  نتخورف  و  تسا ،  طایتحا  ربانب  دروم  نیاریغ  رد  دـشاب و  هدمآرـس  اه  نید  نآ  تدـم  دـنچره  تسا  يوقا  ربانب  دـنتدم  ياراد 
کی مه  دیز  دراد و  بلط  مدنگ  هنزو  کی  دیز  زا  یـصخش  هکنیا  لثم  ءاهب ،  مه  تسا و  نید  الاک  مه  هلماعم  نیا  زا  لبق  هک  تسا  نینچ 

یمدنگ يو  زا  مه  وا  دراد و  بلط  مدنگ  رگید  یصخش  زا  یـصخش  ای  دشورف و  یم  مدنگ  هب  ار  دوخ  وج  وا  دراد و  بلط  وا  زا  وج  هنزو 
رکب دراد و  بلط  ورمع  زا  ار  یمدنگ  الثم  دیز  ای  دشورفب و  دهاوخ  یم  يو  زا  وا  هک  یمدـنگ  لباقم  رد  ار  دوخ  مدـنگ  دـهاوخب  رگید و 

زا ار  رکب  مدنگ  دیز  هجیتن  رد   ) دشورفب يو  هب  رکب  مدنگ  لباقم  رد  ار  دوخ  مدنگ  دهاوخب  دیز  هاگ  نآ  دراد  بلط  دـلاخ  زا  یمدـنگ  مه 
ود ره  ای  ود و  نآ  زا  یکی  هک  دنچره  دشابن  نید  عیب  زا  لبق  ضوع  ود  ره  رگا  اما  و  ورمع . ) زا  ار  دیز  مدنگ  رکب  دریگب و  لیوحت  دـلاخ 

قوقـش دـشورفب  وا  همذ  رد  ۀیـسن و  صخـش  ناـمهب  دراد  رگید  یـصخش  همذ  رد  هک  ار  یمدـنگ  ـالثم  دوش  نید  عیب  رطاـخب  عیب و  زا  دـعب 
یغلبم هب  نیفرط  یـضارتاب  تسا  تدـم  ياراد  هک  ار  یبلط  تسا  زئاج  هلءاسم 8 -  تسین .  رـصتخم  نیا  عسو  رد  شنایب  هک  دراد  يرایـسب 
هدیسر شتدم  هک  یبلط  ینعی  نیا  سکع  یلو  دنناوخ ،  یم  شلوزن  ررصع  نیا  راجت  حالطصا  رد  هک  تسا  نامه  نیا  و  دنک ،  دقن  رتمک 

 . تسین زئاج  دننک  رتشیب  ار  شتدـم  رتشیب  یغلبم  لباقم  رد  هدـنام  شتدـم  زا  الثم  هام  کی  هک  یبلطای  دـننک و  راد  تدـم  رتشیب  یغلبم  هب 
نیب كرتشم  یـسنج  الثم  دنـشاب ،  هتـشاد  یبلطرفن  دنچ  زا  رفن  ود  رگا  سپ  تسین  زئاج  كرتشم  نید  بلط و  ندرک  تمـسق  هلءاسم 9 - 

زا دعب  دنهاوخب  دنشاب و  هتشاد  بلط  رفن  دنچ  زا  نانآ  ثروم  هک  دنشاب  یسک  ثراو  رفن  ود  ای  دنـشاب و  هتخورف  ۀیـسن  رفن  دنچ  هب  ار  دوخ 
دنهد صاصتخا  رگید  ثراو  هب  ار  ناراکهدب  هیقب  همذلا  یف  ام  ثراو و  کی  هب  ار  رفن  دنچ  همذلا  یفام  تابلاطم  نآ  يدنب  مهس  لیدعت و 

دنـشاب هتـشاد  بلط  ار  یکرتشم  لام  رفن  کی  زا  رفن  دنچ  رگا  تشاذـگ  تکرـش  باتک  رد  هک  روطنامه  رهاظلا  یلع  هلب  تسین ،  حـیحص 
هک دوش  یم  نامه  رد  نیعتم  هلیسو  نیا  هب  وا  قح  درک  لوصو  رگا  هک  دنک  لوصو  صخش  نآ  زا  ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی  تسا  زئاج 

تـسا بجاو  نویدم  رب  هلءاـسم 10 -  درادـن .  نید  میـسقت  هب  یطبر  نیا  نکل  دـنام ،  یم  راکهدـب  همذ  رد  ناـنچمه  هیقب  بلط  هـتفرگ و 
یئالاک ای  هدیرخ و  وا  زا  هیسن  هک  يزیچ  نامه  نتخورف  هب  یتح  هدش  هک  هلیسو  رهب  راکبلط  هبلاطم  تروص  رد  نید و  دعوم  لولح  ماگنه 

ءادا يارب  ایآ  و  دـیامن ،  یعـس  دوخ  نید  ءادا  رد  رگید  یهار  ره  ای  شکالما و  نداد  هراجا  ای  شراکهدـب و  زا  هبلاطم  ای  غاب و  اـی  رگید و 
هکلب هجو  ود  هن ؟  ای  دریگب  تسد  دشاب  هتـشادن  شتردـق  وربآ و  اب  یتافانم  دـشاب و  شلاح  هب  قیال  هک  یبسک  راک و  تسا  بجاو  شنید 

اـصوصخم دـشاب و  هتـشادن  تقـشم  فلکت و  هب  جایتحا  راک  نآ  رگا  اصوصخم  تسا  طوحا  ندز  راک  نینچ  هب  تسد  هک  تسا ،  لوق  ود 
ینوکسم و هناخ  نید  ءادا  رد  هلب  تسا و  يوق  شبوجو  یسک  نینچ  هب  تبسن  هکلب  هدوب ،  وا  لغـش  بسک  راک و  هک  یـسک  صوصخ  رد 

همه هکلب  دشاب  هتشاد  مه  جایتحا  و  دشاب -  ندش  راوس  لها  رگا  هتبلا  يراوس -  ناویح  دشاب  لمجت  سابل  هک  دنچره  تجاح  دروم  سابل 
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يارب هـک  هـچ  نآ  یتـح  یخاــبط  يروخاذــغ و  باقــشب  هساــک و  فرظ و  شوـپور و  باوـختخر و  شرف و  زا  شا  هناــخ  تاــیرورض 
( دنک اه  نآ  شورف  هب  روبجم  ار  وا  دوخ  بلط  لوصو  يارب  دناوت  یمن  راکبلط  هک   ) هدش ءانثتسا  دوش  یم  عقاو  تجاح  دروم  شیاهینامهم 

دوخ نید  ءادا  رد  اه  نآ  ربدئاز  و   ) دنک ءافتکا  شیوربآ  شلاح و  بسح  هب  تجاح  رادـقم  هب  دـش  هتفگ  هچ  نآ  رد  دـیاب  مه  وادوخ  هتبلا 
هک اهنیا  همه  و  دوش ،  یم  عقاو  تصقنم  یتحاران و  تدـش و  رـسع و  رد  اهنآ  نتخورف  هب  دـننک  شروبجم  رگا  هک  يرادـقم  هب  دـشورفب )

بـسح هب  تجاـح و  رادـقم  هب  یملع  بتک  یتح  هک  تسین  دـیعب  هکلب  اـه  نآ  زا  یـضعب  صوصخ  هن  تسا  نید  تاینثتـسم  زا  دـش  هتفگ 
رتدایز و هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هناخ  يراکهدـب  رگا  هلءاـسم 11 -  مینادـب .  نید  تاینثتـسم  زا  ملع  لـها  دروم  رد  زین  ار  شا  هبترم  تلاـح 

هناخ دشورف و  یم  ار  نآ  ای  و  دشورف ،  یم  ار  هیقب  دراد و  هگن  ار  شتجاح  رادقم  هب  تسا  جاتحم  نادـب  هک  تسا  يرادـقم  نآ  زا  رتگرزب 
زا کی  چیه  دراد  جایتحا  اه  نآ  همه  تنوکس  يارب  هک  دراد  يددعتم  ياه  هناخ  رگا  و  دنک ،  یم  يرادیرخ  شلاح  هب  قیال  رتنازرا و  يا 

هناخ رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  لاونم  نیمه  هب  مکح  زین  تشذـگ  الابرد  هچ  نآ  ریاس  هماج و  يراوس و  ناویح  رد  دـشورف ،  یمن  ار  اـهنآ 
هک دراد  رگید  يا  هناـخ  و  تسین ،  وا  رب  مه  یتـسپ  تصقنم و  چـیه  بجوم  تسا  یفاـک  شتنوکـس  يارب  هک  دراد  راـیتخا  رد  هفوقوم  يا 

شنید رطاخب  نویدم  يانکـس  هناخ  هکنیا  هلءاسم 13 -  دـشورفب .  ار  نآ  شنید  ءادا  يارب  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا  وا  یـصخش  کـلم 
رگا ای  دـشاب و  هتـشاذگن  ياجب  شینوکـسم  هناخ  زج  يزیچ  دورب و  ایند  زا  رگا  سپ  تسا ،  وا  تاـیح  لاـح  صوصخم  دوش  یمن  هتخورف 

شورفب شکرتام  ریاس  دننام  زین  شا  هناخ  دشاب  بعوتسم  هب  هیبش  ای  بعوتـسم و  ار  شلاوما  همه  وا  نید  هتـشاذگ  ياجب  مه  يرگید  زیچ 
هک یـسک  هک  تسا  نیا  تسا  نید  تاینثتـسم  زا  نآ  لاثما  هناـخ و  هکنیا  ياـنعم  هلءاسم 14 -  دوش .  یم  شنید  ءادا  فرـص  دـسر و  یم 

شدوخ رگا  اما  و  دنک ،  نینچ  هک  تسین  بجاو  وا  رب  زین  اعرـش  دشورفب  ار  اه  نآ  شنید  ءادا  يارب  دـننک  یمن  روبجم  ار  وا  تسا  نویدـم 
یضار راکبلط  هک  تسا  نآ  راوازس  نکل  تسا  زئاج  وا  زا  بلط  نتفرگ  راکبلط  يارب  دشورفب  ار  اه  نآ  شنید  ءادا  يارب  هک  دشاب  یـضار 

هک هدمآ :  دیز  نب  نامثع  ربخ  رد  اریز  دشاب  یـضار  شدوخ  وا  هک  دنچره  دوشن  راکنیا  ثعاب  دشورفب و  ار  شتنوکـس  لحم  وا  هک  دوشن 
ارم نید  دـشورفب و  ار  شا  هناـخ  دـهاوخ  یم  شدوخ  وا  مراد و  بلط  ینید  یـسک  زا  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب   : ) تفگ

نتفرگ رظن  رد  اب  هکلب  ینک )  نوریب  شا  هیاس  ریز  زا  ار  وا  هکنیا  زا  مهد  یم  هانپ  ادخ  هب  ار  وت  نم   : ) دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دهدب 
یلمع نینچ  هب  تسد  راکهدـب  دراذـگن  راکبلط  هک  دراد  ءاـضتقا  نید  رد  عرو  طاـیتحا و  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  ریمع ،  یبا  نبا  ناتـساد 
تمیق زا  رتمک  هب  زج  هک  دشاب  هتـشاد  راقع  ای  الاک و  عاتم و  زا  يرگید  ياهزیچ  نید  تاینثتـسم  زا  ریغ  راکهدـب  رگا  هلءاسم 15 -  دنزب . 

ار دنک  یم  نآ  هبلاطم  شبحاص  هدیـسر و  شدـعوم  هک  ینید  دـشورفب و  رتمک  تمیق  نامهب  ار  اهنآ  تسا  بجاو  دور  یمن  شورف  یعقاو 
تمیق هب  رگم  دـنرخ  یمن  ار  نآ  رگا  هلب  تسین ،  زئاج  دـشورفب  یعقاو  تمیق  هب  ار  نآ  يزور  هکنیا  راـظتنا  هب  راـکنیا  ریخءاـت  و  دزادرپب ، 

 . دـشابن بجاو  شنتخورف  هک  تسین  دـیعب  دـشاب  ندز  شتآ  ار  دوخ  لاـم  فورعم  لوقب  تمیق  نآ  هب  شنتخورف  هک  يروط  هب  مک  رایـسب 
وا رب  دراذگب و  انگنت  رد  ار  وا  هک  تسا  مارح  مه  راکبلط  رب  تسین  بجاو  یهدب  نداد  تسدگنت  راکهدب  رب  هک  روط  نامه  هلءاسم 16 - 

هکنیا اب  راکهدـب  ندرک  ادرف  زورما و  هلءاسم 17 -  دوش .  زاب  شلاب  تسد و  يزور  اـت  دـهد  تلهم  ار  وا  تسا  بجاو  هکلب  دروآ ،  راـشف 
ناکما هنمزا  نیلوا  رد  نآ  تخادرپ  تین  درادن  هک  مه  یتروص  رد  هک  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  تسا ،  تیصعم  دراد  یهدب  ءادا  رب  تردق 

 . دشاب هتشاد  ار 

ضرق رد  راتفگ 

تمیق ای  لثم و  ای  نآ و  نیع  هک  دریگب  هدهع  هب  ار  لام  نآ  وا  هکنیا  هب  تنامـض  ناونع  هب  يرگید  هب  یلام  کیلمت  زا  تسا  ترابع  ضرق 
رد نـتفرگ  ضرق  هلءاـسم 1 -  دـنمان .  یم  ضرقتـسم  زین  ضرتقم و  ار  هدـنریگ  ضرقم و  ار  لاـم  هدـنهد  هلماـعم  نیا  رد  دزادرپب ،  ار  نآ 

دـشاب رتمک  ضرق  هب  تجاح  هک  رادقمره  دنک  یم  ادیپ  فیفخت  شتهارک  تجاح  ندوب  اب  و  هورکم ،  تسا  یلمع  تجاح  مدـع  تروص 
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یلک هب  ار  تهارک  تجاح  تدش  هک  یئاج  هب  ات  دوش  یم  رت  فیفخ  تهارک  دشاب  رتدیدش  تجاح  هک  رادقم  ره  رتدیدش و  نآ  تهارک 
بجاو نتفرگ  ضرق  نآ  لاثما  ضرع و  ظفح  فلت و  زا  سفن  ظفح  دـننام  بجاو  یلمع  ماجنا  رطاخ  هب  هک  اسب  هچ  هکلب  درب ،  یم  نیب  زا 

یلام نینچ  هب  ندیـسر  راظتنا  لامتحا و  دهدب و  ار  دوخ  ضرق  نآ  اب  هک  درادـن  یلام  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دوش ،  یم 
ؤم هب  نداد  ضرق  هلءاسم 2 -  دشاب .  هاگآ  وا  زور  لاح و  زا  هدنهد  ضرق  هک  نآ  رگم  دنکن  ضرق  ترورـض  ماگنه  رد  زج  درادـن  مه  ار 

فرطرب تبرک و  فشک  نم و  ؤم  تجاـح  ءاـضق  هبنج  نوچ  دـشاب  نآ  هب  دـنمزاین  هک  ینموـم  اـصوصخم  تسا  دـکوم  تابحتـسم  زا  نم 
یمهرد رهب  دهدب  ضرق  دوخ  ناملـسم  ردارب  هب  هک  یـسک   : ) دومرف هک  تسا  هدیـسر  ص )   ) ادخ لوسر  زا  دراد ،  مه  ار  وا  هودنا  ندرک 

ضرق ندرک  هبلاطم  رد  رگا  دراد و  انیـس  روط  يوضر و  ياههوک  زا  دحا  هوک  گنـسمه  يا  هنـسح  یـشاداپ و  دشاب  هداد  ضرق  وا  هب  هک 
ردارب یـسک  رگا  دنهد و  یم  روبع  طارـص  لپ  زا  فطاخ  قرب  نوچ  باذع  نودـب  باسح و  نودـب  ار  وا  دـنک  ارادـم  وا  اب  يو  زا  ار  دوخ 

زا ار  وا  دهدیم  ار  ناراکوکین  شاداپ  هک  يزور  رد  یلاعت  يادخ  دهدن  ضرق  يو  هب  وا  دـنک و  تیاکـش  یتسد  یهت  زا  وا  دزن  شناملـسم 
 - کتضرقا  : ) دیوگب هدنهد  ضرق  دراد  لوبق  باجیا و  هب  جایتحا  اذل  تسا و  دوقع  زا  یکی  ضرق  هلءاسم 3 -  دزاس .  یم  مورحم  تشهب 

باجیا هب  شتیاضر  هک  رگید  یترابع  ای  و  مدرک )  لوبق   : ) دـیوگب هدـنریگ  دـناسرب و  ار  انعم  نیا  هک  رگید  یترابع  ای  و  مداد )  ضرق  وتب 
دریگ و یم  تروص  زین  ةاطاعم  لکش  هب  هکلب  و  دوش ،  یم  عقاو  یتغل  ره  اب  هکلب  تسین  ربتعم  تیبرع  لوبق  باجیا و  نیا  رد  و  دناسرب ،  ار 

لیوحت ار  نآ  دصق  نیمه  هب  مه  هدنریگ  دهد و  رارق  هدنریگ  رایتخا  رد  ضرق  ناونع  هب  ار  لوپ  هدنهد  هک  تسا  نیمه  هب  ضرق  رد  ةاطاعم 
غلاب و دیاب  ینعی  تسا  طرـش  ضرتقم  ضرقم و  رد  تسا  طرـش  نیدقاعتم  رد  هک  یطئارـش  همه  نآ  رد  تسا  دـقع  ضرق  نوچ  و  دریگب ، 

طایتحاربانب دوش  یم  هداد  ضرق  هب  هک  یلاـم  رد  هلءاسم 4 -  دنـشاب .  اراد  مه  ار  طیارـش  ریاس  دشاب و  هدوب  رایتخا  دصق و  ياراد  لقاع و 
دننام هک  يزیچ  زین  تعفنم و  نداد  ضرق  زین  تابلاطم و  نداد  ضرق  سپ  دـشاب ،  هدوب  كولمم  دـیاب  زین  دـشاب و  نایعا  زا  هک  تسا  ربتعم 

عقاو نآ  يور  رب  ار  ضرق  دـقع  هکنیا  هب  یلک  نداد  ضرق  اـیآ  هکنیا  و  تسین ،  حیحـص  دـیآ  یمن  رد  یـسک  تیکلم  هب  كوـخ  بارش و 
طرش نیا  یلثم  لاوما  نداد  ضرق  رد  و  تسا ،  لمءات  لحم  هن  ای  تسا  حیحص  دنزادرپب  ار  یلک  نآ  زا  یقادصم  تخادرپ  ماگنه  دنزاس و 

دوش یم  فلتخم  فاـصوا  نآ  فـالتخا  اـب  اـهناسنا  تبغر  تمیق و  هک  نآ  تایـصوصخ  وفاـصوا  طبـض  هک  دـشاب  يزیچ  هک  تسا  ربتعم 
تمیق هب  ملع  اهنت  هکلب  دشابن ،  ربتعم  طرـش  نیا  هک  تسین  دیعب  رهاوج  دنفـسوگ و  دننام  یمیق  لاوما  نداد  ضرق  رد  اما  و  دشاب ،  نکمم 

نآ تمیق  هک  یطرـش  هب  دـنهد  ضرق  ار  رهاوج  تسا  زئاـج  هک  تسا  نآ  برقا  نیاربانبدـشاب  موـلعم  دوـش  یم  هتفرگ  ضرق  هب  هک  يزور 
ضرق سپ  دوش ،  عقاو  نیعم  یلاـم  رب  دـیاب  اـمتح  ضرق  هلءاسم 5 -  دـشابن .  نکمم  نآ  فاصوا  طبـض  هک  دـنچره  دـننادب و  ار  نآ  زور 
نوزوم لیکم و  لام  نآ  رگا  هکنیا  رگید  طرش  تسین ،  حیحـص  مداد )  ضرق  ار  دنفـسوگ  ود  نیا  زا  یکی  دیوگب  هکنیا  لثم   ) مهبم نداد 
دنچره تسین  حیحـص  نیمخت  روط  هب  مدنگ  نمرخ  کی  نداد  ضرق  سپ  دشاب ،  مولعم  شددع  تسا  دودـعم  رگا  شنزو و  لیک و  تسا 
گنـس کی  اب  هک  دـنچره  دوش و  نیعم  شرادـقم  فراعتم  لیک  اب  هن  نیعم و  يودـنک  کی  ای  نیعم  ینوگ  کـی  ریظن  فرظ  کـی  اـب  هک 

تسا نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  تسین  دیعب  نآ  هب  ءافتکا  هک  دنچره  دوش  نزو  ولیک ) ریظن   ) مدرم هماع  نیب  رد  فراعتم  رایع  ریغ  ینیعم 
فرـصب تروصنیا  ریغ  رد  و  دریگب ،  تروص  ضاـبقا  ضبق و  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  ضرق  تحـص  رد  هلءاسم 6 -  دـننکن .  نینچ  هک 

 - هلءاسم 7 دشاب .  هدرکن  فرصت  نآ  رد  هک  دنچره  دوش  یم  کلام  ضبق  زا  دعب  دوش و  یمن  ضرق  کلام  ضرقتسم  شدقع  ندناوخ ، 
دـشاب دوجوم  هک  یـضرف  هب  ار  ضرق  لام  نیع  هدومن  خسف  ار  نآ  دناوت  یمن  هدنهد  ضرق  تسا و  مزال  يدـقع  ضرق  هک  تسا  نآ  يوقا 
دناوت یم  هدنهد  ضرق  هلب  دهدب ،  سپ  ار  ضرق  لام  نیع  تایمیق  رد  هدومن  خسف  ار  نآ  دـناوت  یمن  مه  شرتقم  دریگب  سپ  ضرقتـسم  زا 
يارب هک  ینامز  دنچره  دشاب و  هدماینرب  نآ  زا  شتجاح  هک  دـنچره  دـنک  ءادا  ار  نآ  هک  دـهاوخب  وا  زا  دـهدن و  تلهم  هدـنریگ  ضرق  هب 
هرقن الط و  وج و  مدـنگ  ریظن  دوش  یم  هتفرگ  ضرق  هب  هک  یلام  رگا  هلءاسم 8 -  دشاب .  هتـشذگن  تسا  مزال  لام  نآ  زا  تجاح  ندروآرب 
چیه هک   ) دـیآ یم  نوریب  دـیدج  رـصع  ياـه  هناـخراک  زا  هک  مه  ساـنجا  دـیآ ،  یم  رد  وا  همذ  هب  هتفرگ  ضرق  هچ  نآ  لـثم  دـشاب  یلثم 
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و دراد ،  ار  یلثم  مکح  ینوتـساف  هچراپ و  ياه  هقاط  برقا  ربانب  هکلب  ینیچ  يرولب و  ياهفرظ  دننام  تسین )  نآ  ياه  هناد  هناد  رد  یتوافت 
ضرق ار  نآ  هک  تسا  يزور  تمیق  نیا  ایآ  دـیآ و  یم  رد  وا  همذ  هب  هتفرگ  ضرق  هک  هچ  نآ  دنفـسوگ  ریظن  دـشاب  یمیق  لام  نآ  رگا  اما 

هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  تسا  برقا  لوا  هجو  هک  تسا  هجو  ود  دزادرپ ؟  یم  ارنآ  هک  تسا  يزور  تمیق  ای  هتفرگ و 
هلءاسم 9 دیامن .  لصاح  ار  وا  تیاضر  دنک و  هحلاصم  هدنهد  ضرق  اب  رادقم  هب  تبـسن  تسا  توافتم  زور  ود  نآ  رد  لام  نآ  تمیق  رگا 
رد ای  دننک و  طرش  ار  نآ  احیرص  هکنیا  هچ  لاح  دریگب ،  هداد  هک  رادقم  نآ  زا  شیب  دنک  طرش  هدنهد  ضرق  هک  تسین  زئاج  ضرق  رد  - 

دیدشت هک  تسا  مارح  یـضرق  يابر  نامه  نیا  و  دنزاس ،  عقاو  ینطاب  رارق  نآ  ساسا  رب  ار  ضرق  دنـشاب و  هتـشاد  يرارق  نینچ  ناشریمض 
سپ مهرد  هدزاود  دهد و  ضرق  مهرد  هد  الثم  دشاب  ینیع  يدایز  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دایز  نیا  رد  تسا و  هدـش  دراو  نآ  رب  يدـیدش 

هچ دزودب و  وا  يارب  یسابل  ضرقتـسم  هک  دنک  طرـش  نکل  دریگب  مهرد  هو  دهدب  مهرد  هد  هکنیا  لثم  دشاب  لامعا  زا  یلمعای  و  دریگب ، 
فرـصت هتفرگ  ورگ  وا  زا  هک  یلام  رد  ای  دنیـشنب و  وا  هناخ  رد  لاس  کی  دنک  طرـش  هکنیا  لثم  دشاب  یعافتنا  ای  یتعفنم  يدایز  نآ  هکنیا 

وا هک  یطرـش  هب  دـهد  ضرق  وا  هب  هدـیرب  بل  ياه  مهرد  هکنیا  لثم  دـشاب  تاعنـص  زا  یتعنـص  هکنیا  هچ  و  دنیـشنب ،  وا  شرف  يور  دـنک 
الثم دشابن  يوبر  ای  دشاب  نوزوم  لیکم و  ینعی  يوبر  لاوما  زا  ضرق  دروم  لام  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  دهدب و  سپ  وا  هب  ملاس  مهرد 
سنج نالف  هک  یطرـش  هب  مهد  یم  ضرق  وت  هب  دیوگب  هدنریگب  هدنهد  ضرق  رگا  هلءاسم 10 -  دشاب .  یندرمش  غرم  مخت  ودرگ و  دننام 
تروص نیا  سکع  هلب  تسا ،  تدایز  طرش  رد  لخاد  زین  نیا  اریز  هدرک  يدایز  طرش  یهد  هراجا  ای  یـشورفب  نم  هب  تمیق  زارتمک  هب  ار 

هب ار  نیا  نم  دیوگب  دـشورفب و  وا  هب  تسا  هدـنهد  ضرق  تجاح  دروم  الثم  هک  يزیچ  هدـنریگ  ضرق  هک  تسا  نیا  نآ  درادـن و  لاکـشا 
طرـش دـقع  نمـض  رد  ار  نآ  هک  تسا  یتقو  تدایز  تمرح  هلءاـسم 11 -  یهدـب .  ضرق  نم  هب  غلبم  نـالف  هک  مشورف  یم  وـت  هب  یطرش 

 ، دـنا هدومرف  هک  دراد  ار  ءاضق  نسح  ناونع  دوخ  نیا  اریز  تسا  بحتـسم  ضرتقم  يارب  هکلب  درادـن ،  لاکـشا  طرـش  نودـب  اما  دـننک و 
ره دنامهف  هب  هدنهد  هب  هک  دشاب  نیا  هدنریگ  روظنم  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  دـشاب ) رتهب  شنید  ءاضق  هک  تسا  یـسک  نآ  مدرم  نیرتهب  )

رگا هک  دـنچره  درادـن ،  لاکـشا  هدـنریگ  هدـنهد و  يارب  مهد  یم  وت  هب  ار  تدایز  نیا  ءاضق  نسح  ناونع  هب  نم  یهد  ضرق  نم  هب  تقو 
هک یتروص  رد  اصوصخم  دراد  تهارک  ضرقم  ار  نآ  نتفرگ  دـعب  داد  یمن  ضرق  وا  هب  تشاد  یمن  غارـس  هدـنریگ  زا  ارانعم  نیا  هدـنهد 

رگید یناونع  هیدـه و  ناونع  هب  يزیچ  ضرقتـسم  یتقو  هک  وا  يارب  تسا  بحتـسم  هکلب  دـشاب ،  تداـیز  نتفرگ  روظنم  هب  شنداد  ضرق 
طرش هلءاسم 12 -  دـنک .  مک  دوخ  بلط  زا  رادـقم  نامه  هب  ینعی  دـنک  باسح  دوخ  بلط  باسح  هب  ار  نآ  وا  دـهدیم  وا  هب  هیدـه  ریظن 

وا هب  مهرد  هد  هکنیا  لثم  درادـن  لاکـشا  ضرقم  هیلع  ضرتقم و  يارب  نآ  طرـش  اما  و  تسا ،  مارح  ضرقم  رب  اـهنت  ضرتقم  هیلع  تداـیز 
هب هدیرب  بل  یئاه  مهرد  وا  هک  یطرـش  هب  دهد  ضرق  وا  هب  ملاس  یئاه  مهرد  ای  و  دنادرگرب ،  مهرد  تشه  وا  هک  یطرـش  هب  دهدب  ضرق 

دنهدیم و هلاوح  هدنـشورفب  ار  ناموت  دص  نامه  دنریگ و  یم  سنج  ناموت  دص  الثم  هک  هدش  لومعم  راجت  نیب  هکنیا  سپ  دهدب ،  سپ  وا 
ار لمع  نیا  هدش  لقن  هک  يروط  هب   ) دشورف یم  ار  نآ  دراد  تسد  رد  تارب  هلاوح ،  هک  نآ  هاگ  نآ  دـنراذگ  یم  تارب  فرـص  ار  شمان 

يرادقم نآ  زا  رتمک  هلاوح  هصالخ  و   ) دننک يرادـیرخ  رتشیب  تمیق  هب  ار  یناموت  دـص  هلاوح  نآ  رگا  دـنمان ) یم  هلاوح  شورف  دـیرخ و 
فرط زا  تسا  وا  یتخادرپ  غلبم  زا  رتـشیب  هک  يا  هلاوح  درخب و  رتـمک  یغلبم  هب  ار  نآ  رگا  اـما  و  درادـن ،  یلاکـشا  دزادرپ ) یم  هک  دـشاب 

مارح لطاب و  نآ  طرش  نکل  تسا  حیحـص  دشاب  تدایز  هب  طورـشم  هک  یـضرق  هلءاسم 13 -  تسا .  مارح  تسا و  اـبر  رد  لـخاد  دریگب 
هب تسا  زئاج  هریغ  اهکناب و  دننام  دهدب  ضرق  تسین  رـضاح  رتشیب  يرادـقم  نتفرگ  اب  زج  هک  يراوخابر  زا  نتفرگ  ضرق  نیاربانب  تسا ، 

یقیقح يدج و  دصق  نکل  دنک  لوبق  ار  طرـش  رهاظ  هب  هکنیا  و  دنک ،  لوبق  ار  ضرق  اهنت  دریذپن و  ار  وا  طرـش  يدج  روط  هب  هک  یطرش 
هلءاسم تسا .  هدشن  بکترم  مه  مارح  تسا و  مارح  شطرـش  اهنت  حیحـص و  ضرق  هلماعم  نیاربانب  و  تسین ،  یمارح  لمع  دشاب  هتـشادن 

تافص نآ  لثم  نداد  هب  نآ  ءادا  ضرق و  هب  يافو  دشاب  یلثم  وج  مدنگ و  رانید و  مهرد و  دننام  رگا  هدش  هتفرگ  ضرق  هب  هک  یلام   - 14
ضرق هب  يافو  نامه  نیا  و  دـشاب ،  هدرک  لزنت  اـی  یقرت  اـی  دـشاب و  هدـنامیقاب  هتفرگ  ضرق  هب  هک  يزور  تمیق  هب  هکنیا  هچ  لاـح  تسا ، 
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نآ هک  دـنچره  دـیامن  هبلاطم  هداد  هک  ار  هچ  نآ  لـثم  هدـنریگ  زا  دـناوت  یم  ضرق  هدـنهد  سپ  تسین  نیفرط  تناـیخ  رب  فوقوم  تسا و 
هچناره دیاب  مه  هدنهد  ضرق  دزروب ،  عانتما  هدش  نارگ  هکنیا  هناهب  هب  دناوت  یمن  ضرق  هدنریگ  دـشاب و  هدرک  یقرت  ربارب  نیدـنچ  سنج 

رگید سنج  سنج  نآ  تمیق  لداعم  تسه  مه  نکمم  دشاب  هدرک  لزنت  ربارب  نیدنچ  هک  دنچره  دـنک  لوبق  ضرق  هدـنریگ  زا  هداد  هک  ار 
 ، تسا نیفرط  یـضارت  رب  فوقوم  ءاـفو  هنوگ  نیا  نکلو  سکع  هب  اـی  دـهدب  راـنید  نآ  ياـجب  هدرک  ضرق  مهرد  رگا  ـالثم  دزادرپـب ،  ار 

تمیق رظن  زا  هک  دـنچره  دزروب  عانتما  شلوبقزا  دراد  قح  وا  دـهدب  رانید  وا  مهرد  ياجب  دـهاوخب  ضرقم  تیاـضر  نودـب  رگا  نیارباـنب 
ضرقب مهرد  هکنیا  اب  ینعی  دـنک  هبلاطم  ار  لدـب  نیا  ضرقم  رگا  هکنانچمه  دـشاب  مهرد  زا  رت  نارگ  رانید  هک  دـنچره  هکلب  دنـشاب  ربارب 

رد دشاب .  یمیق  هدش  هتفرگ  ضرقب  لام  رگا  اما  و  دشاب .  رتنازرا  رانید  هک  دنچره  دنک  عانتما  دناوت  یم  ضرق  هدنریگ  دهاوخب  رانید  هداد 
رب فقوتم  هک  يوحن  هب  ضرق  ءادا  سپ  جـئار  لوپ  زا  تسا  تراـبع  نآ  دوش و  یم  لوغـشم  نآ  تمیق  هب  ضرتـقم  همذ  هک  میتـفگ  قباـس 

یضارت هب  جاتحم  نکل  تسا  نکمم  ءافو  زین  جئار  لوپ  ریغ  زا  رگید  یـسنج  نداد  اب  هتبلا  تسا ،  تمیق  نامه  نداد  دشابن  نیفرط  یـضارت 
ای دـنک  عانتما  هدـنهد  دـهدب و  ار  نامه  دـهاوخب  هدـنریگ  دـشاب و  دوجوم  هدـش  هتفرگ  ضرق  هب  هک  یلام  نآ  نیع  رگا  اما  تسا و  نیفرط 

زئاج یلثم  نتفرگ  ضرق  رد  هلءاسم 15 -  تسا .  زئاج  عانتما  نیا  هک  تسا  نآ  يوقا  دنک  عانتما  هدنریگ  دهدب و  ار  نامه  دهاوخب  هدـنهد 
هک یطرـش  هب  تسا  مزال  شطرـش  درک  یطرـش  نینچ  رگا  و  دنک ،  ءادا  ار  سنج  نآ  ریغ  زا  هکنیا  دنک  طرـش  ضرتقم  هیلع  ضرقم  تسا 

هداد هچ  نآ  زا  دشاب  رتاهب  مک  دریگب  دهاوخ  یم  هچ  نآ  ای  دنشاب و  ربارب  تمیق  رظن  زا  دریگب  سپ  هک  هدرک  طرش  هچ  نآ  هداد و  هچ  نآ 
زا لبق  درادن  قح  ضرقم  تسا و  ءافولا  مزال  حیحص و  شطرـش  ضرق  رد  دوش  تدم  طرـش  رگا  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 16 -  تسا . 

نیا دهد  ماجنا  رگید  رهش  رد  ار  ضرق  هب  يافو  هک  دنک  طرش  ضرتقم  هیلع  ضرقم  رگا  هلءاسم 17 -  دیامن .  هبلاطم  لجا  نآ  ندیسرارف 
طرش هک  يرهش  نآ  ریغ  رد  رگا  سپ  دشاب ،  یجراخم  مزلتسم  رهـش  نآ  هب  سنج  نآ  لحم  هک  دنچره  تسا  ءافولا  مزال  حیحـص و  طرش 
طرش هک  يرهـش  نآ  ریغ  رگید  يرهـش  ردرگا  هکنانچمه  دیامن ،  ءادا  اج  نآ  رد  هدومن  لوبق  تسین  بجاو  ضرتقم  رب  دنک  هبلاطم  هدرک 
نامه رد  ضرقم  رگا  دشاب  قلطم  تخادرپ  لحم  رظن  زا  ضرق  دقع  رگا  اما  و  دنک ،  لوبق  تسین  بجاو  ضرقم  رب  دزادرپب  دـهاوخب  هدـش 
لوبق دـیاب  ضرقم  درک  ءادا  اج  نآ  رد  ضرتقم  رگا  هکناـنچمه  دـیامن ،  ءادا  تسا  بجاو  ضرتقم  رب  دـنک  هبلاـطم  هداد  ضرق  هک  يرهش 

دنک لوبق  ضرتقم  درادن  يا  هنوئم  يررض و  ضرتقم  يارب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک  هبلاطم  رگید  يرهـش  رد  ضرقم  رگا  اما  دنک و 
دریذپ و هب  ضرتقم  زا  رگید  يرهش  رد  ار  دوخ  بلط  درادن  يا  هنوئم  يررض و  شیارب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  ضرقم  يارب  هکنانچمه 

طرش ضرتقم  هیلع  ضرقم  تسا  زئاج  ضرق  رد  هلءاسم 18 -  دراد .  نیفرط  تیاضر  هب  جایتحا  دیآ  راک  رد  هنوئم  ای  ررـض و  ياپ  رگا  اما 
يارب هک  يرگید  زئاج  طرش  ره  نینچمه  و  دوش ،  وا  لیفک  یسک  ای  دنک و  تنامض  ار  وا  رگید  یصخش  ای  دراپسب و  ورگ  ای  دیاب  هک  دنک 

یصخش هب  ار  یلوپ  هدنهد  ضرق  رگا  هلءاسم 19 -  تسا .  زئاج  دشاب  هتشاد  شیارب  یتحلصم  افرص  دشاب و  هتـشادن  يدام  يدوس  ضرقم 
ضرق هدـهع  هب  يزیچ  هداتفا  رابتعا  زا  لوپزا  ریغ  دزاس ،  جـئار  نآ  ياج  هب  رگید  یلوپ  دزادـنیب و  رابتعا  زا  ار  لوپ  نآ  تلود  دـهد  ضرق 

همذ رهاظلا  یلع  دوش  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  رگا  هدش  فراعتم  اهنامز  نیا  رد  هک  يراداهب  قاروا  سانکـسا و  لثم  رد  هلب  تسین ،  هدـنریگ 
صوصخ نم   : ) دیوگب دهدب و  ضرق  ار  صاخ  سانکـسا  هدنهد  ضرق  هک  دوش  ضرف  رگا  هلب  دوش ،  یم  لوغـشم  جـئار  لوپ  هب  ضرتقم 

دنک یم  ادیپ  ار  رانید  مهرد و  نامه  مکح  مه  تون  یـضرف  نینچ  رد  الثم  تسا ،  تون  نآ  مان  هک  مهد  یم  ضرق  وت  هب  ار  سانکـسا  نیا 
 . دوش یم  عقاو  سانکسا  يور  رب  هک  یئاه  هیرهم  لاح  نینچمه  و 

ورگ نهر  باتک 

 ، نهار ار ،  ورگ  هدنهد  نوهرم و  نهر و  ار  هدش  هتفرگ  ورگ  هب  لام  هک  نید  رد  يا  هقیثو  ندروآ  تسدب  يارب  یعرش  تسا  يدقع  نهر 
زا شلوبق  نهار و  فرط  زا  شباجیا  دراد  لوبق  باجیا و  هب  جایتحا  تسا  دـقع  هک  اج  نآ  زا  نهر  و  دـنیوگیم ،  نهترم  ار  شا  هدـنریگ  و 
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راکهدـب هکنیا  لثم  دـناسرب  ار  دوصقم  يانعم  فرع  لها  مهافنم  بسح  هب  هک  تسا  یترابع  ره  نآ  باجیا  دوش ،  یم  عقاو  نهترم  فرط 
نم زا  دشاب  يا  هقیثو  لام  نیا   : ) دیوگب ای  و  کتنهرا )   : ) دـیوگب ای  و  مهد )  یم  نهر  وتب  کتنهر ،   : ) دـیوگب راکبلط  هب  ورگ  هدـنهد  و 

ار باجیا  هب  شتیاضر  هک  راکبلط  فرط  زا  تسا  یترابع  ره  زین  نآ  لوبق  و  اـهنیا ،  لاـثما  و  يراد )  بلط  نم  زا  هک  یلاـم  رباربرد  وت  دزن 
 . دوش یم  عقاو  زین  ةاطاعم  اب  ینعی  یظفل  لوبق  باجیا و  نودب  رهاظلا  یلع  هکلب  تسین  ربتعم  تیبرع  لوبق  باجیا و  نیا  رد  و  دـنک ،  هدافا 

رطاـخ هب  هک  تسا  طرـش  نهار  صوـصخ  رد  و  دنـشاب ،  راـتخم  دـصاق و  لـقاع و  غلاـب و  هک  تسا  طرـش  نهترم  نهار و  رد  هلءاسم 1 - 
تیاعر اب  ار  ود  نآ  لام  هک  تسا  زئاـج  نونجم  لـفط و  یلو  يارب  دـشابن و  شلاوما  رد  فرـصت  زا  روجحم  تهافـس  اـی  یگتـسکشرو و 
لیوحت تسا  طرش  نهر  تحص  رد  هلءاسم 2 -  دریگب .  نهر  ود  نآ  يارب  طرش ،  ود  نآ  تیاعر  اب  ای  دهدب و  نهر  هب  هطبغ  تحلـصم و 

رد یبصغ  یلام  دنچره  دشاب و  يا  هیراع  ای  يا  هعیدو  هک  دنچره  نهترم ،  فرط  زا  نتفرگ  لیوحت  وا و  نذا  هب  ای  نهار و  فرط  زا  نداد 
زئاج دهدب  نهر  ار  یعاشم  لام  رگا  و  درادن ،  دیدج  ضبق  هب  جایتحا  و  تسا ،  یفاک  دـنزاس  عقاو  نآ  رب  ار  نهر  دـقع  دـشاب و  وا  تسد 

طرـش هک  ضبق  ققحت  رد  ارهاظ  دـهد  لیوحت  وا  تیاضر  نودـب  رگا  یلو  شکیرـش ؛  تیاضر  اب  رگم  دـهد  نهترم  لیوحت  ار  نآ  تسین 
هک یضبق  هلءاسم 3 -  تسا .  هدرک  زواجت  شکیرـش  مهـس  هب  تبـسن  دوخ  لمع  نیا  اب  هک  دـنچره  دـنک  یم  تیافک  تسا  نهر  تحص 
ارنآ هدنریگورگ  رگا  نیاربانب  دشاب ،  هتشاد  مه  همادتسا  تسین  مزالو  تسا  طرش  نهر  ءادتبا  رد  اهنت  تسا  نهر  تحص  رد  طرـش  میتفگ 
دقع تحص  هب  يررض  دریگ  رارق  وا  نذا  نودب  ای  هدنهدورگ  نذا  هب  رگید  یصخش  ای  هدنهدورگ  دوخ  رایتخا  رد  اددجم  دریگب و  لیوحت 

نم دی  تحت  رد  دنامب و  نم  دزن  نهر  دیاب  دیوگب  هک  دراد  ار  قح  نیا  نهترم  هلب  دوش ،  یمن  نهر  دقع  نالطب  بجوم  دـنز و  یمن  نهر 
عیبلا زئاج  كولمم و  دشاب و  نیع  هکنیا  تسا  طرش  نوهرم  لام  رد  هلءاسم 4 -  دریگب .  سپ  يو  زا  ار  نآ  درادن  قح  هدنهد  ورگ  دشاب و 

و دراد ،  یهجو  زین  نآ  تحـص  هک  دـنچره  تسین  حیحـص  طایتحاربانب  راکهدـب  زا  نآ  نتفرگ  زا  لـبق  نید  نهر  سپ  ضبقلا ،  نکمم  و 
هناـخ دریگیم  نهترم  زا  هک  یلوـپ  لـباقم  رد  دـناوت  یمن  سپ   ) تسین حیحـص  زین  تـعفنم  نـهر  تـسا ،  نآ  قادـصم  ضبق  هـب  نآ  ضبق 

ناسنا کی  نتـشاذگ  نهر  دشاب  كولمم  دـیاب  میتفگ  هک  اج  نآ  زا  و  دراذـگب ، ) وا  نهر  تسا  نآ  تعفنم  کلام  هک  ار  دوخ  يراجیتسا 
هزاجا نودب  ریغ  لام  كوخ و  رمخ و  نتشاذگ  نهر  سپ  دشاب  حیحـص  نآ  نتخورف  هک  دشاب  يزیچ  میتفگ  نوچ  و  تسین ،  حیحـص  رح 

 ، تسین حیحص  دشاب  هدش  حتف  مالسا  هاپس  هبلغ  رهق و  هب  هک  یجارخ  نیمز  نتشاذگ  نهر  زین  و  تسین ،  حیحـص  زئاج و  شبحاص  ناذا  و 
هحلاصم نآ  هب  ار  یجارخ  نیمز  هک  مه  يزیچ  تسین ،  حیحص  دشاب  هدش  حتف  مالسا  هاپـس  هبلغ  رهق و  هب  هک  یجارخ  نیمز  هک  مه  يزیچ 

درک ضبق  ار  نآ  ناوتب  هک  دـشاب  يزیچ  میتفگ  نوچ  و  تسین ،  حیحـص  نآ  نداد  رارق  نهر  دوش  نیملـسم  روما  رد  فرـص  اـت  دـننک  یم 
حیحص شنتشاذگ  نهر  دشاب  صاخ  فقو  دنچره  یفقو  لام  نینچمه  ددرگرب و  تسین  مولعم  هدیرپ و  نکل  تسا  نهار  کلم  هک  یغرم 

هب تبـسن  تسا و  حیحـص  شدوخ  کلم  رد  اهنت  شنهر  دراذگب  نهر  ریغ  کلم  اب  ار  دوخ  کلم  دـقع  کی  رد  رگا  هلءاسم 5 -  تسین . 
نهر دـشاب  هتخاس  یئاـنب  اـی  هتـشاک و  تخرد  یجارخ  ینیمز  رد  رگا  هلءاسم 6 -  تسوا .  هزاـجا  هب  فوقوم  شندوب  حیحـص  ریغ  کـلم 
نهر انب  تخرد و  عبت  هب  نیمز  هک  شنیمز  همیمـض  هب  نآ  نتـشاذگ  نهر  اما  و  درادـن ،  یلاکـشا  چـیه  انب  ناتخرد و  صوصخ  نتـشاذگ 
دیعب هلب  تسا ،  لـطاب  يوقارب  اـنب  القتـسم  نآ  نیمز  نداد  نهر  هکناـنچمه  تسین  حیحـص  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دراد ،  لاکـشا  دوشب 

رد هلءاسم 7 -  دراذگب .  نهر  هب  هدرک  ادیپ  نیمز  نآ  هب  تبـسن  وا  هک  ار  یقح  دـناوت  یم  میئوگب  هکنیا  تسا  لکـشم  هک  دـنچره  تسین 
هک ورمع  دزن  ار  شدوخ  لام  دـیز  الثم  هک  تسا  زئاج  نیارباـنب  دـشاب ،  راکهدـب  صخـش  کـلم  نوهرم  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  نهر 

نیا زا  ار  وا  راکهدب  دنچره  هکلب  دشاب  هتـشادن  ار  يراک  نینچ  نذا  راکهدـب  زا  هک  دـنچره  دراذـگب ،  نهر  اعربت  تسا  دـلاخ  زا  راکبلط 
و دراذگب ،  نهر  دوخ  یهدب  ربارب  رد  ار  نآ  هک  دریگب  هیراع  یـسک  زا  ار  یلام  تسا  زئاج  نویدم  يارب  نینچمه  دـشاب و  هدرک  یهن  راک 

رگا  ) نهترم دـنک و  عوجر  دـناوت  یمن  نآ  کلام  رگید  دـنک  ضبق  ار  نآ  نهترم  دـهدب و  نهر  هب  شبحاص  نذا  اب  ار  یتیراع  یلاـم  رگا 
نهترم رگا  تخورف و  یم  دوب  نهار  کـلم  نوهرم  رگا  هک  روطناـمه  دـشورف ،  یم  ار  نآ  دزادرپن ) ار  دوخ  نید  تخادرپ  تقو  رد  نهار 
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هتخورف تمیق  زا  رتـمک  هب  ار  نآ  نهترم  رگا  دـنک و  هبلاـطم  نهار  زا  شتمیق  هب  ار  دوخ  یتیراـع  لاـم  دراد  قـح  شکلاـم  تخورف  ار  نآ 
یناوت یم  اهنت  هک  دنک  دـیق  هداد )  تیراع  نهار  هب  ار  شلام  هک   ) لام بحاص  رگا  دـنک و  یم  هبلاطم  ار  نآ  یعقاو  تمیق  نهار  زا  دـشاب 

ای دـشاب و  هدـش  نهر  کف  خـیرات  نالف  رد  هک  يراذـگب  نهر  ینید  لباقم  رد  ای  دـشاب و  رادـقم  نالف  هک  يراذـگب  نهر  یقح  دروم  رد 
نآ هک  مهد  یم  یطرش  هب  ای  ینک و  دیق  ار  تدم  نالف  دوخ  یهدب  يارب  هک  نتشاذگ  ورگ  يارب  مهد  یم  تیراع  وت  هب  یطرش  هب  دیوگب 
همه دشاب  هداد  نداد  ورگ  هزاجا  قلطم  روط  هب  رگا  اما  دنک و  تفلاخم  ار  وا  طرـش  تسین  زئاج  يراذـگب  ورگ  نیعم  صخـش  نالف  دزن  ار 

تدـم ینید  رطاخ  هب  نهار  نتفرگ  نهر  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  راتخم  کیره  باـختنا  هب  تبـسن  وا  تسا و  زئاـج  شیارب  میتفگ  هچ  نآ 
هک دننک  حیرـص  طرـش  دقع  نمـض  رد  هک  یتروص  رد  دوش  یم  دساف  تدم  نآ  زا  رتمک  رد  هک  دشاب  يزیچ  نوهرم  لام  یلو  دـشاب  راد 
یم شورف  رد  لیکو  ار  نهترم  ای  دـشورف و  یم  ار  نآ  نهار  صخـش  ای  تسا ،  حیحـص  نهر  نآ  دـشورفب  داسف  زا  لبق  ار  لام  نآ  نهترم 

اب دـشورف و  یم  ار  نآ  شدوخ  تشادـن  وا  هب  یـسرتسد  مکاح  رگا  دـنک و  یم  شروبجم  مکاح  دزروب  عانتما  نتخورف  زا  وا  رگا  دزاـس و 
و دریگ ،  یم  رارق  نهر  نآ  دوخ  دـننام  نآ  ياهب  دیـسر  شورف  هب  یتقو  لاـح  ره  رد  و  دـشورف ،  یم  ار  نآ  شدوخ  نهترم  مکاـح  ندوبن 

ناونع هب  لام  نیع  هکنیا  لـثم  دوش  هدافتـسا  طارتشا  نیا  نئارق  زا  نکل  دنـشاب  هدرکن  طرـش  احیرـص  هک  مه  یئاـج  رد  تسا  نیمه  مکح 
دوشیم و هتخورف  الاک  نآ  تسا و  حیحـص  نهر  زین  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتفرگ  رارق  نهر  تسا  الاک  نالف  هکنیا  ناونع  هب  هن  شتیلام 

نینچمه و  دوش ،  یم  لطاب  وا  نهر  شیهدب  دعوم  رـس  رد  رگم  دشورفن  ار  نآ  هک  دـنک  طرـش  نهار  رگا  و  دوش ،  یم  عقاو  نهر  شیاهب 
نهر ار  يزیچ  رگا  و  دوشن ،  هدافتـسا  طارتشا  نیا  مه  يا  هنیرق  زا  ار و  عیب  مدـع  هن  ار و  عیب  هن  دـننکن  طرـش  الـصا  هک  یتروص  رد  تسا 
راـچد هک  مدـنگ  دـننام  دریگب  رارق  داـسف  ضرعم  رد  يا  هثداـح  رطاـخ  هب  نکلو  دوش  یمن  دـساف  نید  تدـم  زا  رتـمک  رد  هک  دـهد  رارق 

رد تسین  یلاکشا  هلءاسم 9 -  دوش .  یم  عقاو  نهر  شیاهب  دسر و  یم  شورف  هب  الاک  نآ  هکلب  دروخ  یمن  مهب  نهر  دشاب  هدـش  تبوطر 
هجو زا  یلاخ  یلک  نهر  تحـص ،  هلب  تسین ،  حیحـص  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  لثم  مهبم  يزیچ  نهر  سپ  دـشاب ،  نیعم  دـیاب  نوهرم  هکنیا 
یلک ای  دشاب و  هدوب  نآ  لاثما  مولعم و  هلگ  نیا  زا  دنفـسوگ  کی  مولعم و  نمرخ  نیا  زا  راورخ  کی  دننام  نیعم  رد  یلک  هچ  لاح  تسین 

هب مه  یکی  نمرخ و  همه  ضبق  هب  یکی  تسا  نکمم  وحن  ودب  لوا  ضرفرد  یلک  ضبق  و  مدـنگ ،  راورخ  کی  دـننام  دـشاب  نیعم  ریغ  رد 
نهترم هکنیمه  تسا  نآ  قادـصم  ضبق  هب  نوهرم  ضبق  مود  ضرف  رد  و  دـنک ،  یم  ادـج  نمرخ  زا  نهار  دوخ  هک  يراورخ  کـی  ضبق 

هک يزیچ  نهر  اما  و  دـنزاسن ،  عقاو  یلک  رب  ار  نهر  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دوش ،  یم  مزال  حیحـص و  نهر  درک  ضبقار  نآ 
وت نهر  مراد  هتـسبرد  هناخ  نیا  رد  هچره  دیوگب  هکنیا  الثم   ) ریخ ای  دراد  تیلام  الـصا  هک  تهج  نیا  زا  یتح  دـشاب  لوهجم  تهج  ره  زا 

رگید زیچ  ای  مدنگ  ای  تسا  شرف  ایآ  هک  دنادن  ار  نآ  ناونع  نکل  دراد  تیلام  نوهرم  هک  دنادب  نهترم  رگا  اما  و  تسین ،  حیحـص  دشاب ، 
رد هچره  دـیوگب  رگا  نیارباـنب  تسین ،  هجو  زا  یلاـخ  شزاوـج  هک  دـنچره  دـنهدن  رارق  نهر  ار  نآ  هک  تـسا  نآ  طاـیتحا  هـب  رتـکیدزن 
زا طقف  رگا  اما  و  تسا ،  لطاب  نهر  هن  ای  دراد  یتیلام  الـصا  ایآ  تسیچ و  قودنـص  رد  هک  دـنادن  نهترم  دـشاب و  وت  نهر  تسا  قودـنص 

تـسین مولعم  شرادـقم  یلو  تسا  مولعم  شـسنج  عون و  هک  يزیچ  نهر  ارهاظ  هکناـنچمه  تسین  دـیعب  تحـص  دـشاب  هاـگآ  نآ  تیلاـم 
هب دـشاب  همذ  رد  تباث  ینید  دـیاب  هک  هدـش  ربتعم  طرـش  نیا  دوش  یم  هدرپس  ورگ  نآ  رطاخ  هب  هک  ینید  رد  هلءاسم 10 -  تسا .  حیحص 
نآ ندیرخ  ای  سنج  کی  شورف  شیپ  ای  دشاب و  ضرق  شندش  راکهدب  تلع  لاح  دشاب  هدش  راکهدب  نتشاذگ  ورگ  زا  لبق  هک  انعم  نیا 

نتـشاذگ نهر  نیاربانب  تدـم ،  اب  ای  دـشاب و  تدـم  نودـب  شیراکهدـب  نیا  هکنیا  هچ  لاح  اهنیا  لاثما  همذ و  هب  ار  ینیع  ندرک  هراجا  ای 
دهاوخ یم  هک  یـضرقرب  ار  يزیچ  رگا  سپ  تسین ،  حیحـص  دنک  يرادـیرخ  ادـعب  هک  يزیچ  ياهب  يارب  ای  دریگب  ادـعب  هک  یـضرق  يارب 

ندرم هید و  رارقتـسا  زا  لبق  هید  رب  يراذگورگ  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  عقاو  ورگ  زیچ  نیا  دنک  ضرق  سپـس  دراذگب و  ورگ  دریگب 
روط نامه  هلءاسم 11 -  لمع .  ندش  مامت  زا  لبق  هلاعج  لام  رب  يراذگورگ  زین  درم و  دهاوخ  هیلع  ینجم  دننادب  هک  دـنچره  هیلع  ینجم 

ياـمرفراک تسا  حیحـص  نینچمه  هدادـن  هدـمآ و  رجءاتـسم  همذ  هب  هک  یترجا  رب  دریگب  نهر  لاـم  بحاـص  هراـجا  رد  تسا  حیحـص  هک 
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نهر هک  تسا  نـیا  رهاـظ  هلءاـسم 12 -  دریگب .  نهر  هدادـن  ماـجنا  هدـمآ و  وا  همذ  هـب  هـک  یلمع  ربارب  رد  شریجا  رگراـک  زا  رجءاتـسم 
هداد و لیوحت  يرتشم  هب  ار  دوخ  هتخورف  سنج  ای  هداد  یسک  هب  هنومضم  هیراع  هب  ای  هدش و  بصغ  هک  يزیچریظن  هنومـضم  رب  شنتفرگ 
رد  ) نآ لاثما  حلـص و  ضوع  ای  ترجا  ای  الاک )  ) عیبم هدـهع  اـی  نمث  هدـهع  ربارب  رد  نتفرگ  نهر  اـما  و  تسا ،  حیحـص  دراوم  نیا  لاـثما 

دوخ لام  هتخادرپ  هک  یحلص  یضوع  یترجا و  ای  هتخورف  هک  یسنج  ای  هداد  هک  یئاهب  هدوب و  رادرب  هالک  فرط  دوشن  مولعم  هک  یتروص 
اب ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  اه  نآ  رب  نهر  ندوبن  حیحص  يوقا  دنک ) ذاقنتـسا  ار  دوخ  قح  نآ  نتخورف  اب  نهر  هدنریگ  هدوبن  وا 

ربارب رد  ار  يزیچ  راکهدــب  رگا  هلءاسم 14 -  دـهد .  رارق  نمث  لباقم  رد  نهر  ار  زیچ  ناـمه  تسا  زئاـج  دـنک  يرادـیرخ  همذ  رد  یتمیق 
رارق زین  شمود  یهدب  نهر  ار  شلوا  یهدب  نهر  نامه  تسا  زئاج  دریگب  ضرق  نهترم  زا  ار  رگید  یلام  سپـس  دراذگب و  نهر  شیهدـب 

نآ فلاخم  ای  دشاب  لوا  یهدب  يواسم  رادقم  سنج و  رظن  زا  مود  یهدب  هکنیا  هچ  لاح  دوش ،  یم  شیهدب  ود  ره  نهر  لام  نآ  دـهد و 
دهدب ینهر  دراد  هک  ینید  ربارب  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دهد ،  رارق  شرتشیب  مراهچ و  موس و  یهدب  نهر  ار  نآ  دـناوت  یم  نینچمه  و  ، 

 - هلءاسم 15 دوش .  یم  نآ  نهر  ود  ره  هک  دـهدب  نهر  ود  نید  کی  يارب  ینعی  دـهد  رارق  نید  نامه  نهر  زین  ار  رگید  یلام  دـناوت  یم 
هک یقح  رطاخ  هب   ) زین ورمع  دزن  ار  زیچ  نامه  سپـس  دهد و  رارق  دهاوخ ) یم  وا  زا  دیز  هک  یقح  رطاخ  هب   ) دـیز دزن  الثم  ار  يزیچ  رگا 
نآ رگم  دوش  یم  قح  ود  ره  رب  نهر  لام  کی  نآ  دنـشاب  هتـشاد  لوبق  نهترم  ود  ره  هک  یتروص  رد  دهد  رارق  دهاوخ ) یم  يو  زا  زین  وا 
مود قح  رب  نهر  اهنت  لام  نآ  هک  دنـشاب  هتـساوخ  دشاب و  لوا  نهر  خـسف  مود  نهر  زا  ناشروظنم  راکهدـب  دـیز و  ینعی  لوا  راکبلط  هک 

ار دوخ  كرتـشم  لاـم  هاـگ  نآ  دریگب  ضرق  يزیچ  دوـخ  يارب  کـی  ره  ینعی  دـنریگب  ماو  یـصخش  زا  رفن  ود  رگا  هلءاسم 16 -  دـشاب . 
رگا و  دوش ،  یم  دازآ  نهر  نآ  زا  وا  مهـس  دزادرپب  ار  دوخ  یهدب  ود  نآ  زا  یکی  سپـس  دـنهد و  رارق  وا  نهر  دـحاو  يدـقع  اب  دـنچره 

اب ار  لام  کی  دشاب و  راکهدب  رفن  ود  هب  یـصخش  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب  ددعتم  نهر  هدنریگ  دـشاب و  یکی  نهار  ینعی  دـشاب  نیا  سکع 
ره تسا  ربارب  ود  ره  بلط  رگا  تسا  لام  نآ  نهترم  دوخ  مهـس  هب  تبـسن  راکبلط  ود  نآ  زا  کی  ره  دراذگب  نهر  ود  نآ  دزن  دـقع  کی 

رگا لاح  دوش  یم  عیزوت  ناشقح  هب  تبسن  لام  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا  توافتم  رگا  و  تسا ،  نهترم  لام  نآ  فصن  هب  تبـسن  کی 
لوا زا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  دوش ،  یم  دازآ  هتخادرپ  هک  یقح  رادقم  هب  هنوهرم  لام  نآ  زا  درک  ءادا  ار  ود  نآ  زا  یکی  یهدـب 

دنزرف ود  ياراد  الثم  راکهدب  رگا  نیاربانب  درادن .  رابتعا  يددعت  نینچ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش  ادیپ  ادعب  ددـعت  رگا  اما  دنـشاب و  ددـعتم 
دزادرپب ار  ردپ  نید  زا  دوخ  مهـس  شدـنزرف  ود  زا  یکی  دورب و  ایند  زا  داد  رارق  نهر  شنید  ربارب  رد  ار  دوخ  لام  هک  نآ  زا  دـعب  دـشاب و 

مهـس شدنزرفود  زا  یکی  دورب و  ایند  زا  دـشاب و  دـنزرف  ود  ياراد  هدـنریگ  ورگ  رگا  هکنانچمه  دوش ،  یمن  دازآ  هناهرلا  لام  زا  شمهس 
نهر ههویم  تخرد  ای  نتـسبآ و  ناویح  رگا  هلءاسم 17 -  دوش .  یمن  دازآ  يزیچ  هناهرلا  لام  زا  دریگب  راکهدـب  زا  ار  ردـپ  بلط  زا  دوخ 
دقع نمـض  رد  اـی  دـشاب و  فراـعتم  نینچ  یلحم  رد  هک  نآ  رگم  تسین  نهر  رد  لـخاد  تخرد  نآ  هویم  ناویح و  نآ  لـمح  دوش  عـقاو 

رهاظلا یلع  هلب  دوش ،  ادـیپ  نهر  عوقو  زا  دـعب  هک  یلمح  تسا  نینچمه  و  دـشاب ،  نهر  زین  نیا  هویم  نآ و  لـمح  هک  دـنک  طرـش  نهترم 
نهر رد  لـخاد  نآ  کـشخ  ياـه  هخاـش  یتح  ناـتخرد  هخاـش  گرب و  هکناـنچمه  تسا ،  نهر  رد  لـخاد  ناویح  يوم  كرک و  مشپ و 

شندش لخاد  دشابن  نآ  رد  يورگ  هناخ  هک  ینیمز  زین  هدش و  هدناشن  نآ  رد  تخرد  هک  ینیمز  ناویح و  ناتسپ  ریش  اما  و  تسا ،  تخرد 
هحلاصم و طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  دـشابن  لخاد  هک  تسین  دـیعب  و  تسا ،  لاکـشا  لمءات و  لحم  اـنب  تخرد و  ناویح و  نهر  رد 

دناوتیمن هداد  نهر  هک  يراکهدـب  سپ  تسا ،  زئاج  نهترم  فرط  زا  مزال  تسا و  يا  هلماـعم  فرط  زا  نهر  هلءاسم 18 -  تسا .  یضارت 
ینعی دوش  کف  دوخ  يدوخب  نهر  ای  دنک و  طاقـسا  هناهرلا  لام  زا  ار  دوخ  قح  ای  دـشاب و  یـضار  نهترم  هک  نآ  رگم  دـنک  خـسف  ار  نآ 

لام همه  ارهاظ  دزاس  يرب ء  ار  وا  همذ  دـشخب و  هب  راکهدـب  هب  ار  دوخ  بلط  زا  يرادـقم  نهترم  رگا  و  دزادرپب ،  ار  دوخ  یهدـب  راکهدـب 
نآ زا  هدش  يرب  نید  زا  شا  همذ  هک  يرادقم  هب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدـش  طرـش  هک  نآ  رگم  دـنام  یم  یقاب  تناهر  نامهب  هناهرلا 
نم عومجم  نهر  هناهرلا  لام  هک  دنـشاب  هدرک  طرـش  لوا  زا  ای  دـنام و  یم  یقاـب  نهر  لاـم  نآ  زا  نید  هیقب  رادـقم  دوش و  یم  دازآ  لاـم 
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نهار يارب  هلءاسم 19 -  تسا . )  هدـنامن  یقاـب  نید  عومجم  رگیداریز  دوش  یم  دازآ  نآ  همه  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  عومجملا  ثیح 
تعفنم لقان  هچ  نتخورف و  دننام  دشاب  نیع  لقان  فرـصت  هچ  نهترم ،  نذا  هب  رگم  دـنک  فرـصت  هداد  نهر  ارنآ  هک  یلام  رد  تسین  زئاج 

ریظن دشاب ،  هتـشادن  لام  نآ  هب  يررـض  نآ  زا  هدافتـسا  هک  دنچره  شندادرارق  هدافتـسا  دروم  فرـص  لقان و  ریغ  هچ  هراجا و  نوچ  دشاب 
زا ار  نآ  هک  مادام  دشاب  نهر  دوس  هب  هک  یتافرـصت  تسین  دـیعب  هلب  نآ ،  لاثما  ینهر و  ناویح  رب  ندـش  راوس  ینهر و  هناخ  رد  تنوکس 

لیبق نیا  زا  نآ و  رامیت  ندرک و  اوادم  ینهر و  ناویح  هب  كاروخ  ینهر و  تخرد  هب  نداد  بآ  ریظن  دشاب  زئاج  دزاسن  جراخ  نهترم  دـی 
یمن شا  هدـهع  هب  يزیچ  یلو  هدرک ،  هانگ  تسین  زئاج  میتفگ  هک  دـهدب  رارق  يا  هدافتـسا  دروم  ار  نوهرم  لام  رگا  نیارباـنب  تافرـصت ، 

ای دشورفب  ار  نآ  الثم  دشاب  هنالقان  فرـصت  رگا  اماو  دوش ،  یم  نهر  نآ  تمیق  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  فالتا  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دـیآ 
دشاب و هداد  هراجا  رگا  تسه  هک  يزیچ  تسا ،  نهترم  هزاجا  هب  فوقوم  هلماعم  نآ  دهد  ماجنا  نآ  يور  رگید  يا  هلماعم  ای  دـهدب  هراجا 

مه نهترم  دـشاب و  هتخورف  رگا  اما  و  دـنام ،  یم  یقاب  تناهر  رب  لام  نیع  دوش و  یم  حیحـص  هراجا  دـنک  هزاـجا  ار  وا  هلماـعم  مه  نهترم 
دشاب هداد  هزاجا  نهترم  نتخورف  زا  لبق  رگا  دوش  یم  لطاب  نهر  هکنانچمه  تسا ،  نهر  نالطب  هزاجا  نیا  يانعم  دنک  هزاجا  ار  وا  شورف 

ندش راوس  ریظن  فرصت  درک و  فرصت  رگا  سپ  دنک ،  فرـصت  هناهرلا  لام  رد  نهار  نذا  نودب  تسین  زئاج  نهترم  يارب  هلءاسم 20 -  . 
هدرک يدعت  اریز  تسا  نماض  نهترم  دوش  فلت  هناهرلا  لام  فرصت  نیا  هجیتنرد  دشاب و  نآ  لاثما  ینهر و  هناخ  رد  تنوکس  ناویح و  رب 

زا شفرـصت  رگا  و  دزادرپب ،  کلام  هب  هدرک  هناهرلا  لام  زا  هک  يا  هدافتـسا  لثملا  ترجا  دیاب  دشاب  هدـشن  فلت  هک  یتروص  رد  و  تسا ، 
نیعم هک  هچره  ةراجا  ترجا  عیب و  ياهب  دوش و  یم  حیحص  دنک  هزاجا  نهار  رگا  هدش  عقاو  یلوضف  شا  هلماعم  دشاب و  هراجا  عیب و  لیبق 

هب رگم  نهترم  هن  دنک و  فرصت  نآ  رد  دناوت  یم  نهار  هن  دوش ،  یم  نهر  نآ  نمث  دشاب  هتخورف  رگا  دوش ،  یم  نهار  کلم  دشاب  هدرک 
یم دـساف  نهترم  هلماعم  دـهدن  هزاجا  نهار  رگا  اما  و  دـنام ،  یم  یقاب  تناهر  تلاح  هب  لام  نیع  دـشاب  هداد  هراـجا  رگا  و  يرگید ،  نذا 
رگا یقاچ  دـننام  شلـصتم  ءامن  نینچمه  تسا و  ناویح  رگا  يراوس  تسا و  هناـخ  رگا  ینکـس  لـیبق  زا  نهر  عفاـنم  هلءاـسم 21 -  دوش . 
ینعی نهار  کـلم  شا  همه  ناویح  كرک  يوم و  مشپ و  تخرد و  هویم  ناوـیح و  جاـتن  نوـچ  شلـصفنم  ءاـمن  تسا و  تخرد  ناوـیح و 

نهر عفانم  زا  و  دوش ،  یم  دوجوم  ادـعب  هک  یعفانم  نآ  هچ  تسا و  دوجوم  يراذـگورگ  لاح  رد  هک  یعنام  نآ  هچ  تسا ،  نهر  بحاص 
نآ دوشن  هدرمـش  نهر  عبات  لحم  ره  فرع  بسح  هب  هک  يزیچره  نینچمه  و  دوش ،  یم  نهر  نآ  دوخ  دـننام  نآ ،  هلـصتم  تآءامن  اهنت 

نهر نینچمه  نآ و  هوـیم  تخرد و  لـصا  ندرپـس  نهر  هلءاسم 22 -  دشاب .  هتـشادن  دـییقت  هب  جایتحا  شلوخد  هک  دـشاب  فراعتم  نانچ 
دوش هدیـسر  تدم  سءار  ندیـسرارف  زا  لبق  ناتخرد  هویم  دشاب و  راد  تدم  يراکهدب  رگا  لام  تسا ،  حیحـص  نآ  یئاهنت  هب  هویم  نداد 
یم کشخ  ار  نآ  نهترم  تشادـهاگن  ندناکـشخ  اب  ارنآ  دوش  یم  دراد و  تمیق  زین  نآ  هدـش  کشخ  هک  دـشاب  يا  هویم  هک  یتروص  رد 

هک تسا  يدروم  رد  نیا  هتبلا  دهد  یم  رارق  نهر  ار  نآ  ياهب  دشورف و  یم  ار  نآ  دشابن  نینچ  رگا  و  دهد ،  یم  رارق  شنهر  ءزج  دـنک و 
یهدب رگا  هلءاسم 23 -  تسا .  نآ  تیلام  نداد  نهر  هویم  نداد  نهر  زا  نهار  روظنم  هک  دشاب  هدش  هدـیمهف  يا  هنیرق  ای  طرـش  قیرط  زا 

فرط زا  رگا  دنک  لوصو  ار  دوخ  بلط  ینعی  دنک  ءافیتسا  ار  دوخ  قح  دهاوخب  نهترم  دشاب و  هدمآرـس  شتدـم  ای  دـشاب و  تدـم  نودـب 
رگا اما  و  دراد ،  یم  رب  نآ  ياهب  زا  ار  دوخ  بلط  دشورف و  یم  ار  هناهرلا  لام  وا  هب  هعجارم  نودـب  هک  تسا  هدـش  شورف  رد  لیکو  نهار 

ای و  دهدب ) شا  هسیک  زا   ) هکنیا هب  ایدنک  هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  لوا  دیاب  دشورفب  ار  نآ  وا  هب  هعجارم  نودـب  دـناوت  یمن  تسین  لیکو 
درب یم  مکاح  دزن  تیاکـش  دشن  اهراک  نیا  زا  کی  چیه  هب  رـضاح  رگا  دنک ،  شورف  رد  لیکو  ار  وا  ای  دهدب و  دشورفب و  ار  هناهرلا  لام 

دـشورفیم و ار  نآ  شلیکو  ای  مکاح و  دوخ  تقو  نآدـنک  مزلم  ار  وا  تسناوتن  مه  مکاح  رگاو  دـنک  شنید  هب  ءاـفو  هب  مزلم  ار  يو  وا  اـت 
رگا و  دـشورف ،  یم  ار  هناهرلا  لام  دریگ و  یم  هزاجا  مکاحزا  نهترم  تشادـن  دـی  طسب  یعرـش  مکاح  هکنیا  رطاـخ  هب  دـشن  مه  نیا  رگا 
دراد یمرب  نآ  ياهب  زا  ار  دوخ  بلط  دشورف  یم  ار  نآ  شدوخ  تقو  نآ  دوبن  نکمم  وا  زا  نتفرگ  هزاجا  دوبن و  مکاح  هب  یسرتسد  الصا 

تناما وا  دزن  هیقب  دوب  وا  بلط  زا  شیب  هناهرلا  لاـم  ياـهب  رگا  و  دوش ،  یم  راـکبلط  وا  زا  ار  هیقب  دوب  رتمک  رگا  دوب و  شبلط  اـب  ربارب  رگا 
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نیا زا  دشاب و  هتشادن  ربتعم ) يدهاش   ) لوبقم يا  هنیب  شبلط  تابثا  يارب  نهترم  رگا  هلءاسم 24 -  دناسرب .  شبحاص  هب  اتدنام  یم  یعرش 
وا رارق  اب  هک  ار  هناهرلا  لام  دوش و  یهدب  رکنم  شراکهدـب  هدرپس  ینهر  نم  دزن  ینالف  هکنیا  هب  دـنک  فارتعا  مکاح  دزن  رگا  هک  دـسرتب 

و دـشورفب ،  مکاح  هب  هعجارم  نودـب  ار  نهر  تسا  زئاـج  شقح  تاـبثا  يارب  دـهاوخب  دـهاش  وا  زا  دریگب و  وا  زا  تسا  صخـش  نآ  لاـم 
 . دوش رکنم  ار  دوخ  ثروـم  یهدـب  ثراو  هکنیا  زا  دـسرتب  نهترم  راـکبلط  دورب و  اـیند  زا  نهار  راکهدـب  هک  یتروـص  رد  تسا  نینچمه 
نآ نتخورفب  يوقا  ربانب  میئوگن  رگا  طایتحا  ربانب  دیاب  دـشاب  یفاک  شبلط  لوصو  يارب  هناهرلا  لام  زا  یتمـسق  نتخورف  رگا  هلءاسم 25 - 
هک تهج  نیا  هب  لاح  دریذپن  تمـسق  هک  دشاب  يزیچ  لام  نآ  هک  نآ  رگم  دنام  یم  تناما  شدزن  هناهرلا  لام  هیقب  و  دنک ،  ءافتکا  رادقم 

همه تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بحاص  ررض  هب  دوش  تمسق  رگا  هک  نآ  رطاخب  ای  تشاد و  دهاوخن  يرادیرخ  رگید  دوش  تمسق  رگا 
زئاج نهترم  يارب  دشاب  يراوس  ناویح  تنوکس و  لحم  هناخ  لیبق  زا  نید  تاینثتسم  زا  هناهرلا  لام  رگا  هلءاسم 26 -  دشورف .  یم  ار  شا 

نآ طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  نکل  تسین ،  نآ  ریغ  نید و  تاینثتـسم  نیب  یقرف  نهترم  يارب  درادرب و  نآ  زا  ار  دوخ  بلط  هتخورف  ار  نآ  تسا 
يدنچ ناراکبلط  هک  یلاح  رد  دورب  ایند  زا  ای  دوش و  تسکـشرو  نهار  رگا  هلءاسم 27 -  دزاسن .  نوریب  شنابیاس  زا  ار  نویدـم  هک  تسا 
یهدب همه  هب  یفاو  تیم  هیلام  رگا  هک  انعم  نیا  هب   ) تسوا ناراکبلط  هیقب  زا  رتراوازـس  هتفرگ  نهر  يو  زا  هک  يراکبلط  نآ  دـشاب  هتـشاد 
شیاهب رگا  هناهر  نتخورف  اب  نهترم  دـنربب  مهـس  وا  هیلام  زا  لایر  جـنپ  یناموت  ناراکبلط  الثم  هک  دـش  رارق  مکاح  مکح  هب  دوبن و  شیاه 

رگا اما  و  دوش ،  یم  میـسقت  ناراکبلط  هیقب  نیب  دـمآ  دایز  يزیچ  هناهر  ياهب  زا  رگا  درب ، ) یم  ناموت  کی  یناـموت  دـشاب  شبلط  هب  یفاو 
 - هلءاسم 28 دریگ .  یم  راکهدب  لاوما  ریاس  زا  لایر  جنپ  یناموت  ناراکبلط  ریاس  دننام  ار  شبلط  هیقب  دـشاب  وا  بلط  زا  رتمک  هناهر  ياهب 

نماض دشاب  هدرکن  طیرفت  يدـعت و  لام  نآ  رد  وا  دوش و  بویعم  ای  فلت و  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  تناما  نهترم  تسد  رد  هناهرلا  لام 
هنومـضم هیراع  ناونع  هب  اـی  هدرک و  بصغ  نهار  زا  ار  نآ  نهترم  نوچ  دـشاب  هتـشاد  رارق  نومـضم  روط  هب  وا  تسد  رد  رگا  هلب  تسین ، 

نیب زا  نهر  رطاخ  هب  دوب  هدـمآ  هیراع  رطاخ  هب  هک  شتنامـض  دـشاب  هداد  رارق  دوخ  بلطم  نهر  ار  نآ  هیراع  زا  دـعب  دـشاب و  هتفرگ  الثم 
درب یم  نیب  زا  ار  شتنامض  هزاجا  نیمه  ای  يوقا  رب  انب  هک  دنامب  یقاب  وا  تسد  رد  لام  هک  دشاب  هداد  هزاجا  کلام  هک  نآ  رگم  دور  یمن 

ناـهترا هک  تسین  دـیعب  هکناـنچمه  دوـش  هدافتـسا  شناـهترا  نیمه  زا  نهترم  تسد  رد  هیراـع  ءاـقب  هب  نهار  نذا  رگا  تسا  نـینچمه  و  ، 
رطاخ هب  هناهرلا  لام  رگا  و  درب ،  یم  نیب  زا  ار  نهترم  تنامـض  ءاقب  رد  ناذا  دناد  یم  هکنیا  هلئـسم و  نهار  زا  دـشاب  ینذا  نینچ  نمـضتم 

دـنام و یم  یقاب  وا  تسد  رد  یکلام  یتناما  نهترم  تسد  رد  هناهرلا  لام  نآ  زا  دـش  کف  اهنیا  ریظن  یتلع  ای  راکبلط و  ءاربا  ای  نید و  ءادا 
یمن لطاب  نهار  نهترم و  توم  هب  هناـهر  هلءاسم 29 -  دـیامن .  هبلاطم  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دـنک  در  کـلام  هب  ار  نآ  ناروف  تسین  بجاو 
رگا هتـشاد و  نهترم  هب  نانآ  ثروم  هک  ینید  ربارب  رد  تسا  ورگ  نانچمه  اما  دوش  یم  وا  هثرو  هب  لقتنم  نهر  دریمب  نهار  رگا  هکلب  دوش 

دنامب نانآ  دزن  هناهرلا  لام  تساوخن  تسنادـن و  نیما  ار  نهترم  هثرو  نهار  رگا  دوش ،  یم  وا  هثرو  هب  لقتنم  وا  هناـهرلا  قح  دریمب  نهترم 
یم تناما  وا  دزن  ار  هناـهرلا  لاـم  هدرک  ادـیپ  فرط  ود  قوثو  دروم  نیما و  یـصخش  نهترم  هثرو  قاـفتا  هب  اـی  دـنکیم  ار  راـک  ود  زا  یکی 
یم ار  راک  نیا  نینم  ؤم  لودـع  دوبن  مکاح  رگا  دراپـس و  یم  ددنـسپ  هب  ار  وا  شدوخ  هک  یـسک  هب  عرـش  مکاح  ار  لام  نآ  اـی  دـنراپس و 
نآ رد  دنک و  تیـصو  تسا  بجاو  وا  رب  دـنک  سح  دوخ  رد  ار  گرم  راثآ  تسوا )  دزن  نهار  لام  هک   ) نهترم رگا  هلءاسم 30 -  دننک . 

اهتناما ریاس  دننام  دریگب  دوخ  تیـصو  رب  مه  دهاش  تسیک و  هک  دنک  نیعم  ار  نهار  تسیچ و  هک  دنک  صخـشم  ار  نوهرم  لام  تیـصو 
لام وا  هثرو  رگا  ینعی   ) تسا وا  هدهع  رب  نامـض  تسا و  طرفم  دـنکن  رگا  دـنکب و  یتیـصو  نینچ  دـیاب  نیما  و  تسا ،  نیما  تسد  رد  هک 

دشاب و هتساوخ  دوخ  دزن  يا  هناهرلا  لام  شگرم  زا  لبق  یـسک  رگا  هلءاسم 31 -  تسا . )  هدشن  يرب  وا  همذ  دادـن  شبحاص  هب  ار  هناهرلا 
لام زیچ  نالف  دـشاب  مولعم  هک  الیـصفت  هن  ریخ  ای  تسا  دوجوموا  هکرت  رد  لام  نآ  ایآ  دـننادن  شا  هثرو  هک  یتلاح  رد  دورب  ایند  زا  سپس 
رطاخ هب  هدـش  فلت  رگا  ریخ و  ای  هدـش  فلت  ایآ  دـننادن  زین  و  تسا ،  نهر  تیم  ياهـشرف  زا  یکی  الثم  هکنیا  هب  الامجا  هن  تسا و  هناهرلا 

دوجوم وا  هکرت  ءزج  هکنیا  هب  دوش  یمن  مکح  زین  تسا و  لام  نآ  هب  لوغشم  تیم  همذ  هکنیا  هب  دوش  یمن  مکح  هن  ای  هدوب  نهترم  طیرفت 
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زا لبق  لاوما  ءزج  هک  دننادب  هک  مه  یتروص  رد  يوقا  رب  انب  هکلب  تسوا  ثراو  زا  شا  همه  وا  هکرت  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  هکلب  تسا ، 
لثم دراد ،  ار  مکح  نیمه  هدـش  فلت  شتوم  زا  دـعب  اـی  تسا  یقاـب  ـالعف  هک  دـننادن  یلو  هدوب  دوجوم  تسا  یقاـب  نونکا  هک  مه  شتوم 
دوب دوجوم  شتوم  نامز  ات  لاوما  نآ  دوب و  هتـشاذگ  قودنـص  رد  شلاوما  ریاس  اب  ار  هناهرلا  لاـم  نهترم  هک  دنتـسناد  یم  قباـس  زا  هکنیا 

مه هدش و  فلت  وا  هیحان  زا  یطیرفت  نودب  ای  تفرگ و  ار  شلوپ  تخورف و  ای  دیناسر و  شکلام  هب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  ایآ  دـننادن  نکل 
کی سپـس  دراپـسب و  وا  هب  ینهر  لباقم  رد  دنک و  ضرق  رانید  کی  الثم  یـسک  زا  رگا  هلءاسم 32 -  تسا .  قودنـص  لاوما  ءزج  نونکا 
کی نیا  هک  دوب  نیا  وا  تین  رگا  دـنادرگرب  نهترم  هب  ضرق  هب  يافو  ناونع  هب  رانید  کـی  سپـس  دـنک و  ضرق  نهر  نودـب  رگید  راـنید 
کی هب  يافو  هک  هدرک  تین  رگا  و  دوش ،  یم  دازآ  شنهر  هتخادرپ و  ار  رانید  کی  نآ  تسا  نهر  ياراد  رانید  کـی  نآ  هب  ياـفو  راـنید 
دـشاب دوـخ  ضرق  نتخادرپ  اـهنت  شدوـصقم  رگا  و  دوـش ،  یمن  دازآ  تسا و  یقاـب  ناـنچمه  وا  نهر  درادـن  نـهر  هـک  تـسا  مود  راـنید 

مود ضرق  باسحب  ایآ  تسا  ضرق  ود  زا  مادـک  هب  يافو  هک  دـنکن  نیقی  دـهدبار و  دوخ  یهدـب  رانید  ود  زا  رانید  کـی  دـشاب  هتـساوخو 
دازآ شنهر  تسا و  لوا  ماو  باسح  هب  ای  تسا و  یقاب  ناگورگ  نانچمه  وا  نهر  وا  نهر  هجیتن  رد  هتـشادن و  نهر  هک  دوش  یم  باـسح 

؟  دوش یم  دازآ  هناهرلا  لاـم  زا  یفـصن  هجیتن  رد  تسا و  مود  ماو  هب  ياـفو  شرگید  فصن  لوا و  ماو  هب  ياـفو  نآ  فصن  اـی  دوش و  یم 
 . دوش دازآ  نیقی  روط  هب  هک  ینامز  ات  تسا  یقاب  نانچمه  وا  نهر  میئوگب  هک  تسا  نیا  همه  زا  رت  هیجو  هک  تسا  هجو  دنچ 

تیعونمم رجح و  باتک 

رجح

لام رد  فرـصت  زا  دوش  عونمم  تاهج  زا  یتهج  هب  یـصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  عرـش  رد  و  تسا ،  عنم  يانعم  هب  لصا  رد  رجح  هملک 
و دـشر ) غولب و  دـح  هب  كدوک  ندیـسرن  و   ) نس رغـص  نآ  و  مینک ،  یم  رکذ  ار  اـه  نآ  هدـمع  اـم  تسا و  رایـسب  تاـهج  نآ  شدوـخ و 

 . تسا توم  ضرم  و  یگتسکشرو )  ینعی   ) سلف و  لقع )  یئاسران  ینعی   ) تهافس

نس رغص  رد  راتفگ 

شدوخ لاوما  رد  شتافرصت  ینعی  تسا ،  هیلعروجحم  اعرـش  ریغـص  دشاب و  هدیـسرن  غولب  دح  هب  هک  دنیوگ  یـسک  هب  ریغـص  هلءاسم 1 - 
ضرق شـشخب و  حلـص و  نوچ  شرگید  تالماعم  نینچمه  دوش و  یمن  يرتشم  هب  لقتنم  الاک  نآ  دـشورفب  ار  یئالاک  رگا  تسین ،  ذـفان 

هب شحرـش  هک  تیـصو  دـننام  هدـش ،  ءانثتـسا  هک  هچ  نآ  رگم  اهنیا  ریغ  هیراـع و  هعیدو و  نتفرگ  نداد و  هراـجا  ندرک و  هراـجا  نداد و 
لامک رد  ریغـص  كدوک  هک  دنچره  تشذگ  قباس  رد  هک  زیچان  یئزج و  ياهزیچ  نتخورف  دـننام  زین  یلاعت و  هللا  ءاش  نا  دـیآ  یم  يدوز 
یلبق نذا  شتافرصت  ندش  حیحص  رد  یتح  دشاب و  هطبغ  تحلـصم و  هجرد  تیاهن  رد  دنک  یم  هک  یفرـصت  دنچره  دشاب و  دشر  زییمت و 

هب تبسن  هک  روط  نامه  ریغص  هلءاسم 2 -  تساهقف .  روهشم  ياوتف  قباطم  يوقا و  مکح  نیا  درادن و  يا  هدئاف  نآ  يدعب  هزاجا  وا و  یلو 
لوغـشم ار  شا  همذ  هکنیا  و   ) وا نتفرگ  ضرق  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  هیلع  روجحم  زین  شا  همذ  هب  تبـسن  تسا  هیلع  روجحم  شدوخ  لاـم 

هیسن هب  شندیرخ  و  دهدب ) رادیرخ  هب  یتدم  زا  سپ  هکیئالاکب  دنک  لوغـشم  ار  شا  همذ  هک   ) ملـس هب  وا  عیب  و  هدنهد )  ضرق  لام  هب  دنک 
مایا اب  دشاب  فداصم  شیراکهدب  تدم  دیسررس  هک  دنچره  تسین  حیحص  هدیرخ )  ۀیـسن  هک  یئاهب  هب  ار  دوخ  همذ  شندرک  لوغـشم  (و 

تـسا رـسپ  رگا  اـی  دـهد و  رهوش  ار  دوخ  دـشاب و  غلاـبان  رتـخد  رگا  ینعی  تسا  هیلع  روجحم  دوـخ  سفن  هب  تبـسن  نینچمه  و  شغوـلب ، 
نیاربانب تسین ،  حیحـص  لاسهد  هب  هدیـسر  كدوک  رد  طایتحاربانب  لاـسهد و  زا  رتمک  كدوک  رد  يوقا  رباـنب  دـهد  قـالط  ار  شرـسمه 

دسرب و غولب  نس  هب  كدوک  ات  دنک  ربص  هدومن  تیاعر  ار  طایتحا  دیاب  دنک  جاودزا  هلاس  هد  كدوک  هقلطم  رـسمه  اب  دهاوخب  هک  یـسک 
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دقع رد  دـناوت  یمن  زین  تسین و  حیحـص  دـنک  یگلمع  یـسک  يارب  الثم  هکنیا  هب  شدوخ  نداد  هزاجا  نینچمه  و  دـهدب ،  قالطا  اددـجم 
ار تاحابم  زا  يزیچ  غلاـب  رگا  هلب  تسا  هیلع  روجحم  يرگید  فرـصت  ره  رد  نینچمه  و  دـهد ،  رارق  بارـض  لـماع  ار  دوخ  يا  هبراـضم 

کلام یتح  هکلب  دوش ،  یم  کلام  دـشاب  هدرک  عمج  مه  ندـش  کلام  تین  هب  دـنک و  عمج  هتوب  ای  مزیه و  نابایب  رد  ـالثم  دـنک  تزاـیح 
هب ار  هلاعج  دروم  لمع  رد  رـشابم  تاحابم و  تزایح  هزاجا  وا  یلو  دنچره  دـشاب  هدـش  لمع  رـشابم  يا  هلاعج  رد  رگا  دوش  یم  مه  لعج 

لحم رب  نشخ  ربز و  يوم  ندیئور  لوا  دوش :  یم  هتخانـش  تمالع  هس  زا  یکی  هب  نز  درم و  سنج  رد  غولب  هلءاسم 3 -  دشاب .  هدادن  يو 
رد ینم  جورخ  مود  تسین ،  غولب  تمالع  دوش  یم  هدید  مه  لافطا  ندب  ياهتمسق  زا  یـضعب  رد  هک  یئوم  همرن  اما  و  فان ، )  نیئاپ   ) هناع

مامت نارتخدرد  لاس و  هدزناپ  ندـش  مامت  اهرـسپ  رد  هک  غولب  نس  موس  مالتحا ،  عامج و  ریغ  مالتحا و  ای  باوخ  رد  عاـمج و  اـی  يرادـیب 
هب دیاب  هچب  هکلب  دنک  یمن  تیافک  ندش  غلاب  فرص  كدوک  زا  رجح  ندش  لئاز  رد  هلءاسم 4 -  لاس .  هد  هب  ندش  دراو  لاس و  هن  ندش 

هحلاصم رد  رظن  لامعا  لفط و  لام  رد  فرـصت  تیالو  هلءاسم 5 -  دشابن .  داد  میهاوخ  حیـضوت  هک  یئانعم  هب  مه  هیقب  دسرب و  دشر  دح 
شیارب یلو  ود  نآ  زا  یکی  هک  یمیق  تشادن  يردپ  دج  ردپ و  یلفطرگا  و  تسوا ،  يردپ  دج  واردپ و  صوصخم  وا  یگدـنز  نوئـش  و 

یعرش مکاح  تشادن  مه  میق  رگا  دراد و  تیالو  لفط  رب  دنا  هداد  رارق  دوخ  لفط  تسرپرس  اروا  دوخ  تیـصو  رد  ینعی  دنا ،  هدرک  نیعم 
رد نینم  ؤم  تیالو  ارهاظ  هلب  دنرادن ،  وا  رب  یتیالو  براقا  رئاس  هب  دـسر  هچ  ات  شردارب  وا و  يردام  دـج  لفط و  ردام  اما  و  تسوا ،  یلو 

دنشاب تلادع  فصو  ياراد  دیاب  طایتحاربانب  دراد  تیالو  میق  يردپ و  دج  ردپ و  دقاف  لفط  رب  دوشن  تفای  مه  یعرش  مکاح  هک  يدروم 
یمن مکاح  تیالو  هب  تبون  دنـشاب  قساف  يردپ  دج  ردپ و  هچنانچ  سپ  تسین ،  طرـش  تلادع  دج  ردپ و  تیالو  رد  ارهاظ  هلءاسم 6 -  . 

لزع و تیالو  زا  ار  ود  نآ  دراد  ریغـص  لاح  هب  ررـض  قساف  يردپ  دج  ای  قساف  ردپ  تیالو  هک  دوش  مولعم  مکاح  يارب  رگا  نکل  دـسر ، 
 . هن اـی  دراد  ریغـص  لاـح  هب  ررـض  ود  نآ  درکلمع  هکنیا  زا  دـنک  صحفت  تسین  بجاو  وا  رب  نکل  دـننک  یم  عنم  وا  لاوما  رد  فرـصت  زا 

ذـفان و وا  تلاخد  دـنک  تلاخد  دوخ  هیلع  یلوم  راک  رد  رتدوز  مادـکره  دـنتیالو ،  رد  لقتـسم  کـی  ره  يردـپ  دـج  ردـپ و  هلءاسم 7 - 
فرصت تسا ؟  مدقم  کیمادک  فرصت  دندرک  یفرصت  ریغـص  لاوما  رد  هظحل  کی  رد  ود  ره  اضرف  رگا  و  دوش ،  یم  وغل  يدعب  تلاخد 

دیابن نآ  رد  طایتحا  هک  تسا  یلاوقا  هکلب  هوجو  هلئسم  رد  تسا ،  لطاب  ود  ره  اذل  تسین ،  نیب  رد  یحیجرت  الـصا  ای  ردپ  فرـصت  ای  دج 
دج ردپ  مه  دج و  مه  دراد و  ردپ  مه  يرادلام )   ) ریغص رگا  سپ  تسین  دیعب  دج  بیرق و  دج  نیب  یقرف  ارهاظ  هلءاسم 8 -  دوش .  كرت 

ءاـضتقا جاـیتحا و  تروص  رد  تسا  زئاـج  یلو  يارب  هلءاسم 9 -  دراد .  تیالو  لفط  راـک  رد  هقبط  راـهچ  نیا  زا  کـیره  دـج  دـج  مه  و 
تباث شیارب  هک  دنچره  دیامن  تبث  ار  نآ  دناوت  یم  مکاح  دشاب  يردپ  دج  ردپ و  هدنشورف  رگا  لاح  دشورفب  ار  ریغـص  کلم  تحلـصم 
دنکن تبث  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دشاب  هتخورف  ار  نآ  یصو  رگا  اما  و  تسا ،  ریغـص  تحلـصم  نانآ  راک  هک  دشاب  هدشن 

هلءاسم 10 تسا .  نآ  تیبثت  زاوج  برقا  یصو  ندوب  قثوم  تروص  رد  هک  دنچره  دشاب  هدش  تباث  شیارب  تحلـصم  هک  نآ  زا  دعب  رگم 
نیما و لماع  هک  یطرـش  هب  دهد ، ) صاصتخا  ریغـص  هب  ار  دوس  هک   ) عاضبا مه  دـنک و  هبراضم  مه  ریغـص  لام  اب  تسا  زئاج  یلو  يارب  - 

ینیما تسد  هب  ار  ریغـص  رـسپ  تسا  زئاج  یلو  يارب  هلءاسم 11 -  تسا .  نماض  دهدب  نیما  ریغ  تسدـب  رگا  اذـل  دـشاب  هدوب  قوثو  دروم 
هب ار  ایند  نید و  يارب  عفان  مولع  ریاس  تیبرع و  مولع  باسح و  نتشون و  ندناوخ و  هک  یـسک  هب  ای  و  دزومایب ،  تعنـص  يو  هب  ات  دراپـسب 
وا دیاقع  هب  هک  يزیچ  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  شظفح  دـنک  یم  دـساف  ار  وا  قالخا  هک  يزیچ  ره  زا  هک  تسا  مزال  وارب  و  دـهد ،  میلعت  يو 

ار وا  ياهیندیـشوپ  اهیندروخ و  هدومن  ادج  دوخ  جرخ  زا  ار  وا  سابل  اذغ و  جرخ  هک  تسا  زئاج  میتی  یلو  يارب  هلءاسم 12 -  دنزب .  ررض 
هلئاع دارفا  زا  یکی  ار  وا  دزاس و  جرخمه  شدوخ  هلئاع  اب  ار  وا  یندیـشون  یندروخ و  رد  هک  تسه  مه  زئاج  دـنک و  هیهت  وا  دوخ  لاـم  زا 

رد دزاس ،  ادـج  شا  هلئاع  جرخ  زا  ار  وا  جرخ  سابل  رد  اما  و  دـیامن ،  میـسقت  اـهنآ  دادـعت  رب  دـنک  یم  همه  جرخ  هچ  نآ  هدومن  باـسح 
دزاس و ادج  ار  نانآ  کی  کی  جرخ  دناوت  یم  تسا  میتی  دـنچ  جراخم  راد  هدـهع  هک  یـسک  سپ  تسا  نیمه  مکح  مه  ددـعتم  ياهمیتی 
وا یـصخش  لام  زا  ار  کی  ره  زا  هدومن  مولعم  ار  هنارـس  جرخ  و   ) دزاس جرخمه  ار  نانآ  سابلرد  هن  اهیندروخ  اهیندیـشون و  رد  دناوت  یم 
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يزیچ هب  ار  لاـم  نآ  هک  وا  یلو  يارب  تسا  زئاـج  دزادرپ  یمن  يو  هب  هک  دراد  بـلط  یـسک  زا  یلاـم  ریغـص  رگا  هلءاـسم 13 -  درادرب . )
تسین و لالح  وا  يارب  تسا  هدادن  راکهدب  هک  ار  هچ  نآ  نکل  دشاب ،  ریغـص  لاح  حالـص  هب  راک  نیا  هک  یطرـش  هب  دنک  هحلاصم  رتمک 

همه رد  هناوید )   ) نونجم هلءاسم 14 -  دزاس . ) يرب  ار  راکهدب  همذ  و   ) دنک طاقـسا  ار  ریغـص  قح  دناوت  یمن  یلاح  چیه  رد  ریغـص  یلو 
دعب رگا  اما  و  تسا ،  ودنآ  یصو  دج و  ردپ و  اب  شتیالو  دشاب  هناوید  یکدوک  زا  رگا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  ریغص  دننام  میتفگ  هچ  نآ 

هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  تسا  مکاح  اب  شتیالو  هک  تسا  نآ  برقا  دشاب  هدش  نونج  هب  التبم  دشر  دح  هب  ندیسر  غولب و  زا 
زا هک  یجراخم  كدوک  یلو  هلءاسم 15 -  دنک .  تیالو  لامعا  نانآ  قفاوت  اب  دـهدب و  تلاخد  تیالو  لامعا  رد  زین  ار  ناگدربمان  مکاح 
رد دیاب  يور  هدایز  طیرفت و  دح  هب  هن  دسرب و  فارـسا  طارفا و  دح  هب  هن  ینعی  دشاب  داصتقا  روط  هب  دـیاب  دـنک  یم  جرخ  وا  يارب  وا  لام 

رگا هلءاسم 16 -  دـشاب .  وا  نءاش  هب  قیال  هک  دـنک  مهارف  وا  يارب  یکاشوپ  كاروخ و  دـنکب ،  ار  وا  ناراطقمه  لاح  هظحـالم  باـب  نیا 
نکل ما  هدرک  منکب  مزال  رادقم  هب  دیاب  هک  ار  یجراخم  شتاناویح  ای  وا  لاوما  يارب  ای  ما  هداد  ار  كدوک  جراخم  نم  هک  دـنک  ءاعدا  یلو 

اب یلو  لوق  يا  هدرکن  جرخ  مزال  رادقم  هب  ای  يا و  هدرکن  جرخ  الـصا  دیوگب :  دـشاب و  رکنم  غولب  دـح  هب  ندیـسر  زا  دـعب  وا  هیلع  یلوم 
 . دروایب دهاش  دوخ  هتفگرب  دیاب  كدوک  و  دوش ،  یم  مدقم  شدنگوس 

تهافس رد  راتفگ 

رد ار  لام  هجیتن  رد  درادن  ار  دنزادرپب  نآ  هب  یگدیـسر  لام و  ظفح  هب  دنک  یم  راداو  ار  ناسنا  هک  تلاح  نآ  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  هیفس 
فرط و یکریز  كرد  ساـسا  رب  شتـالماعم  دـیامن ،  یم  فلت  ار  نآ  تقیقح  رد  تسا  دروم  ریغ  رد  نوچ  دـننک و  یم  جرخ  دروـم  ریغ 

كرد هب  یتـقو  فرع  لـها  ـالقع و  دـنراذگب ،  شرـس  رب  هـالک  هکنیا  زا  درادـن  یکاـب  تسین و  نـبغ  زا  ظـفحت  وا و  زا  ندـش  رت  كریز 
دننام شلام  ندروآ  تسدب  هن  تسا  لاوما  هب  تبـسن  نانآ  شور  نانآ و  راک  لاور  زا  جراخ  شیاهراک  هک  دـننیب  یم  ار  وا  دوخ  ینادـجو 
شلام رد  فرصت  زا  عنم  ار  وا  عرـش  هیفـس و  دننیب  یمن  دوخ  لثم  ار  وا  القع  فرع و  هک  ار  یـسک  نینچ  شندرک ،  جرخ  هن  تسا و  القع 

دریگب و ای  دهدب  هعیدو  ای  دشخبب و  ای  دریگب  هراجا  ای  دنک  حلـص  ای  دـشورفب  ار  دوخ  لام  زا  يزیچ  وا  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ینعی  هدومن ، 
سلفم ندوب  روجحم  دـننام  وا  ندوب  روجحم  دـشاب  وا  غولب  زا  لبق  نامز  هب  لـصتم  شتهافـس  رگا  هیفـس  و  تافرـصت ،  ریاـس  زا  اـهنیا  ریغ 
شندش روجحم  دشاب  هدش  هیفس  دشر  غولب و  دح  هب  ندیـسر  زا  دعب  هکلب  هدوبن  هیفـس  زاغآ  رد  رگا  اما  و  درادن ،  مکاح  مکح  هب  جایتحا 

مکاح هدش  تهافس  هب  التبم  هرابود  رگا  دوش و  یم  فرطرب  وا  رجح  تفایزاب  ار  دوخ  دشر  رگید  راب  رگا  سپ  دنک ،  مکح  دیاب  مکاح  ار 
وا دج  ردـپ و  هدـهع  هب  وا  رب  تیالو  تسوا  یکدوک  نامز  هب  لصتم  شتهافـس  هک  یهیفـس  هلءاسم 1 -  دـنک .  یم  روجحم  ار  وا  هراـبود 
رد هک  يروط  نامه  هیفس  هلءاسم 2 -  تسا .  مکاح  رب  شتیالو  هدش  تهافس  هب  التبم  غولب  زا  دعب  هک  یهیفس  یلو  تسا ،  ود  نآ  یـصو 
وا سپ  دریگب ،  همذ  هب  ار  یلمع  اـی  لاـم  دـناوت  یمن  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  هیلع  روجحم  شا  همذ  رد  نینچمه  تسا  هیلع  روجحم  شلاوـما 

دشورفب همذ  هب  ار  يزیچ  دناوتیمن  زین  درادن و  همذ  عرـش  رظن  زا  وا  نوچ  دنک  هدنهد  ضرقراکهدب  ار  دوخ  همذ  دریگب و  ضرق  دناوت  یمن 
نایاپ هب  ار  لمع  نالف  هک  دنک  همذلا  لوغشم  ریجا و  ار  دوخ  ای  و  دزارپب ،  ار  نآ  لوپ  ادعب  درخب و  ۀیـسن  همذ و  هب  ای  دهد و  لیوحت  ادعب  ات 

 ، درادن لالقتسا  فرصت  رد  هک  تسا  نیا  هیفس  تافرـصت  ندوبن  ذفان  يانعم  هلءاسم 3 -  دنک .  نآ  ریظن  هبراضم و  رد  لماع  ای  دـناسرب و 
حیحـص دنک  ذافنا  ءاضما و  ارنآ  وا  یلو  ادعب  هدرک  فرـصت  نذا  نودب  رگا  نینچمه  تسا و  حیحـص  دـنک  یفرـصت  یلو  نذا  هب  رگا  سپ 

رد رگا  و  تسا ،  لاکشا  لحم  شیلو  يدعب  هزاجا  رطاخ  هب  هیفس  فرصت  تحـص  درادن  هار  نآ  رد  تیلوضف  هک  يراک  ره  رد  هلب  تسا ، 
دنک ذافنا  هدرک  هک  ار  هلماعم  نامه  دوش و  يرکف  دـشر  ياراد  سپـس  دـشاب و  هداد  ماجنا  يا  هلماعم  ـالثم  هدرک  فرـصت  تهافـس  لاـح 

قالط و اما  تسین ،  حیحص  یلو  يدعب  هزاجا  ای  یلبق و  نذا  نودب  هیفس  جاودزا  هلءاسم 4 -  تسوا .  یلو  هزاجا  دننام  اریز  تسا  حیحص 
دوش یم  نآ  لاـثما  صاـصق و  بجوم  هک  یلمع  هب  شرارقا  یتـح  دـشابن ،  لاـم  هب  طوبرم  رگا  مه  شرارقا  تسا ،  زئاـج  وا  علخ  راـهظ و 
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رارقا یلام  مزاول  اما  دوش و  یمن  بترتم  نآ  رب  نآ  یلام  ریغ  مزاول  یلو  دوش  یم  لوبق  شرارقا  دـنک  راقا  تبـسن  هب  رگا  و  تسا ،  هتفریذـپ 
هب ذوخءام  شتـسد  ندیرب  رد  دنک  يدزد  هب  رارقا  رگا  و  تسین ،  مه  برق  زا  یلاخ  هک  دنچره  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  شبترت  هقفن  نوچ 

هیفس هلءاسم 5 -  تسین .  لوبق  شرارقا  هدـش  يدزد  وا  زا  هک  یـسک  هب  لام  نداد  رد  اما  دـننک و  یم  عطق  ار  شتـسد  دوش و  یم  شرارقا 
رگا هلءاسم 6 -  هلماعم .  نآ  لصا  رد  مه  نآ و  هغیـص  ءارجا  رد  مه  هراجا  اـی  هبه  اـی  عیب  نوچ  يا  هلماـعم  رد  دوش  ریغ  لـیکو  دـناوت  یم 

 ، دوش یم  دقعنم  شرذن  دنگوس  نیا  كرت  نآ و  ناجنا  رب  دنک  رذن  ای  یلمع و  كرت  رب  ای  یلمع و  نداد  ماجنا  رب  دنک  دای  دـنگوس  هیفس 
هزور ای  هزور  نتـسکش  یئاطخ و  لتق  دـننام  تسا  هرافک  ثعاب  هک  يرگید  لمع  ره  نینچمه  دـهدب و  هراـفک  دـیاب  دنکـشب  ار  نآ  رگا  و 
هفیظو دش  هزور  نتفرگ  زا  نکمتم  رگا  ایآ  تسا  زیچ  هس  زا  یکی  شا  هرافک  هک  یئاج  رد  و  دزادرپب ،  هرافک  دیاب  ناضمر  هام  رد  يراوخ 

کی ندرک  دازآ  ای  نیکـسم  تصـش  ندرک  ریـس  نیب  نآ و  نیب  تسا  ریخم  مدرم  ریاس  دـننام  اـی  تسا و  هزور  زور  تصـش  رد  نیعتم  شا 
هک يدراوم  دننام  دوش ،  یم  نیعتم  رگید  هرافک  ود  نآ  دـشابن  هزور  زا  نکمتم  رگا  هلب  تسا ،  طوحا  لوا  هجو  هک  تسا  هجو  ود  هدرب ؟ 
هک تسا  زئاج  دوش  تباث  هیفـس  يارب  یـصاصق  قح  رگا  هلءاسم 7 -  مارحا .  تارافک  رتشیب  اـی  همه و  نوچ  تسا  یلاـم  اـهنت  شا  هراـفک 

رگا هلءاسم 8 -  دنک .  رظن  فرص  نآ  زا  دناوت  یمن  تسا )  لاوما  هب  طوبرم  نوچ   ) هک تیانج  شرا  هید و  فالخ  هب  دنک ،  وفع  ار  فرط 
زا ریغ  هب  يراک  رگا  دـنک  هزاـجا  ار  هلماـعم  نآ  هک  دـنیبن  تحلـصم  هدـیرخ و  اـی  هتخورف  ـالثم  ار  يزیچ  يو  هک  دوش  رادربخ  هیفـس  یلو 

هداد شفرط  هب  هیفـس  هک  ار  هچ  نآ  هدش  دتـسد  داد و  فرط  ود  نیب  نیـضوع  رگا  و  دنک ،  یم  وغل  ار  دقع  هدشن  عقاو  هلماعم  دقع  نایرج 
فلت رگا  و  دـنادرگ ،  یم  رب  شبحاص  هب  ار  نآ  یلو  هک  تسا  دوجوم  رگا  هتفرگ  فرط  زا  هک  ار  هچ  نآ  دوش و  یم  ظـفح  هتفرگ و  سپ 

هب رگا  اما  دشاب و  هتفرگ  ار  نآ  کلام  نذا  نودب  هک  دـهدب  شبحاص  هب  ار  نآ  تمیق  ای  لثم و  دـیاب  تسا و  نآ  نماض  یتقو  هیفـس  هدـش 
هک تسا  نآ  يوقا  هک  نانچمه  دـشاب ،  نماض  هک  تسین  دـیعب  ار  نآ  فالتا  اهنت  هکلب  تسین  نماض  ار  نآ  فلت  دـشاب  هتفرگ  کلام  نذا 

نماض هیفس  تسین  فلت  نماض  هیفس  هک  هتسناد  یمن  ای  تسا و  هیفس  وا  هک  هتـسناد  یمن  رگا  هداد  هیفـس  لیوحت  ار  الاک  اهب و  هک  یکلام 
یتناما یصخش  رگا  هلءاسم 9 -  دیامن .  فلت  ار  یلام  ای  دنک و  ضرق  هیفس  رگا  نینچمه  و  دشاب ،  هدوب  وا  فالتا  هب  رگا  اصوصخم  تسا 

رگا اما  دنادن و  ای  تسا  هیفـس  يو  هک  دنادب  کلام  هکنیا  هچ  تسا ،  نماض  هیفـس  يوقا  ربانب  دـنک  فلت  ار  نآ  وا  دراذـگب و  یهیفـس  دزن 
هلءاسم 10 تسا .  نماض  هبـشا  رب  انب  هک  دشاب  هدرک  یهاتوک  شظفح  رد  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  نماض  وا  دوش  فلت  شدوخ  تناما 
هب دیاب  هن  ای  هتفای  دشر  ایآ  هکنیا  رد  دراد  دیدرت  رگا  و  دهد ،  یمن  شتـسد  هب  ار  وا  لاوما  هدرکن  زارحا  ار  وا  دشر  هیفـس  یلو  هک  مادام  - 

ندیرخ و نتخورف و  لیبق  زا  دشاب  وا  عضو  اب  بسانتم  هک  ار  وا  دوخ  روما  زا  یـضعب  هجوت ،  لباق  یتدم  يارب  هک  دـنک  شناحتما  وحن  نیا 
قتف قتر و  زین  و  دراد ،  بسانت  ناحتما  يارب  هک  دهد  ماجنا  یـسک  اب  ار  تالماعم  نیا  دنک و  راذـگاو  وا  هب  ار  نداد  هراجا  ای  ندرک  هراجا 
یم ماجنا  وا  لاس  نس و  مه  ناکدوک  ریاـس  هک  یئاـهراک  زا  نآ  لاـثما  شیلو و  يارب  اـی  شدوخ  يارب  ندرک  جرخ  نوچ  روما  زا  یـضعب 

اب هلماعم  هناخ و  ياهراک  ماجنا  لیبق  زا  دنک  یم  راذگاو  وا  هب  ار  تسا  نانز  عضو  اب  بسانتم  یئاهراک  زا  یضعب  هیفس  رتخد  رد  و  دنهد ، 
شیامزآ نیا  اب  رتخد  نیا  رـسپ و  نآ  یلو  رگا  اهنیا ،  لاثما  نتفاب و  ای  ندیـسیر و  ای  تطایخ  راک  رد  راجیتسا  هراجا و  لیبق  زا  ناـنز  رگید 

دـنک و یم  کچکچ  شتالماعم  رد  دـهد و  یم  جرخ  هب  تقد  اهراک  نیا  رد  كدوک  دـید  ینعی  هتفای  دـشر  شکدوک  هک  درک  ساـسحا 
ار وا  لام  دـننک  یم  هلماعم  القع  هک  يروطنامه  انیع  دوشب  جرخ  شبـسانم  ياج  رد  دورن و  ردـه  هدوهیب  شلاـمو  دوشن  نوبغم  دراد  یعس 
هب ندیـسر  زا  لبق  وا  هیلع  یلوتم  هک  دـهد  لامتحا  كدوک  یلو  رگا  هلءاسم 11 -  ریخ .  تروص  نیا  ریغ  رد  دراذـگ و  یم  شراـیتخا  رد 
هب هک  یـضحم  هب  دید  هتفای  دشر  ار  وا  رگا  دنک  شیامزآ  غولب  دح  هب  شندیـسر  زا  لبق  ار  وا  تسا  بجاو  هدـش  دـشر  بحاص  غولب  نس 

دهد یم  ار  وا  دـشر  لاـمتحا  هک  یناـمز  ره  رد  دـیاب  دوـبن  نیب  رد  یلاـمتحا  نینچ  رگا  و  دـهد ،  شلیوـحت  ار  شلاوـما  دیـسر  غوـلب  دـح 
لامتحا زین  وا  یلو  تسا  هدـش  دـشر  بحاص  هک  دـنک  اعدا  رگا  كدوک  ریغ  اما  و  نآ ،  زا  دـعب  هچ  غولب و  ماگنه  رد  هچ  دـنک  شناحتما 

هب ایآ  دـشاب  نیب  رد  وا  دـشر  لامتحا  اهنت  دـنکن و  ار  دـشر  ياعدا  هیلع  یلوم  دوخ  رگا  دـنک و  شناحتما  تسا  بجاو  دـهدب  ار  شدـشر 
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 . تسین توق  زا  یلاخ  شندوب  بجاو  هن ؟  ای  تسا  بجاو  شناحتما  لامتحا  فرص 

یگتسکشرو رد  راتفگ 

فرـصت زا  عونمم  روجحم و  ار  وا  عرـش  مکاح  تهج  نیمه  هب  دشاب و  شیاهیراکهدب  زا  رتمک  شیئاراد  هک  دنیوگ  یم  ار  یـسک  سلفم 
ار وا  عرش  مکاح  هک  مادام  دشاب  شیئاراد  ربارب  دنچ  یتح  دشاب و  رایسب  شیاهیراکهدب  هک  یـسک  هلءاسم 1 -  تسا .  هدومن  شلاوما  رد 
اب ای  ضوع و  نودب  یناجم و  ولو  دزاس  جراخ  دوخ  کلم  زا  ار  همه  دـناوت  یم  یتح  دـنک  فرـصت  شلاوما  رد  دـناوت  یم  هدرکن  روجحم 

تحص دشاب  شیراکهدب  تخادرپ  زا  رارف  یسک  هب  نآ  ندیـشخب  ای  ندرک و  حلـص  زا  شروظنم  رگا  هلب  دشخبب ،  یـسک  هب  ار  نآ  ضوع 
هک دنک  ادیپ  یلاوما  هرابود  دناوتب  بسک  راک و  هار  زا  هک  دشابن  نیا  دیما  هک  یئاج  رد  اصوصخ  تسا  لاکـشا  لحم  هبه  نآ  حلـص و  نآ 

لیلد قبط  وا  ياهیراکهدـب  هکنیا  لوا  طرـش ،  راـهچ  هب  رگم  درک  رجح  ناوت  یمن  ار  سلفم  هلءاسم 2 -  دشاب .  شیاهیراکهدـب  هب  یفاو 
زا رصاق  نید )  تاینثتـسم   ) زجب دراد  مدرم  زا  هک  یئاهیراکبلط  عفانم و  هنیدقن و  سنج و  زا  وا  لاوما  هکنیا  مود  دشاب .  هدش  تباث  یعرش 

شیاه یهدب  رگا  نیاربانب  دشاب ،  هدمآرـس  شتدم  هتـشاد  تدم  رگا  دـشاب و  هتـشادن  تدـم  شیاهیراکهدـب  هکنیا  موس  دـشاب .  وا  نوید 
شیاه یهدب  هب  یفاو  شلاوما  همه  مینادـب  هک  دـنچره  درک  روجحم  ار  وا  ناوت  یم  هدـماین  رـس  اه  نآ  تدـم  زونه  تسا و  تدـم  ياراد 
رصاق وا  لجعم  ياه  یهدب  زا  شلام  رگا  تدم  ياراد  لج و  ؤم  مه  تدم و  یب  لجعم و  مه  دراد  یهدب  مسق  ودره  زا  رگا  اما  و  تسین ، 

ناشنید ءادا  هب  یفاو  لام  هک  نانآ  زا  یضعب  ای  نانآ و  همه  ای  وا  ناراکبلط  هکنیا  مراهچ  ریخ ،  هن  رگا  درک و  روجحم  ار  وا  دوش  یم  دشاب 
یـسک هب  طوبرم  راکهدب  یهدب  هک  نآ  رگم  دنک ،  روجحم  ار  سلفم  صخـش  هک  دنـشاب  هتـساوخ  وا  زا  هدومن و  هعجارم  مکاح  هب  تسین 

راکهدب مکاح  دش و  دوجوم  طرش  راهچ  نیا  هکنآ  زا  دعب  هلءاسم 3 -  دراد .  رارق  مکاح  تیالو  تحت  رد  میتی  نونجم و  دننام  هک  دشاب 
همذ رد  البق  اریز  دریگ  یم  قلعت  وا  لاوما  هب  ناراکبلط  ءامرغ و  قح  هظحل  ناه  رد  دومن  رداص  ار  شتیروجحم  هب  مکح  درک و  روجحم  ار 

هکنیا هچ  دـنک  یفرـصت  لاوما  نآ  رد  ناشیا  نذا  ناراکبلط و  هزاجا  نودـب  هک  تسین  زئاج  وا  يارب  رگید  تهج  نیمه  هب  هدوب و  راکهدـب 
یئادتبا تافرصت  صوصخ  رد  تیعونمم  نیا  و  دشاب ،  ضوع  نودب  هبه  فقو و  دننام  هچ  دشاب و  ضوع  اب  هراجا  عیب و  دننام  فرصت  نآ 

لبق رگا  سپ  تسا  مکح  رودص  زا  لبق  تالماعم  هلابند  هک  یتافرـصت  هن  دنزب  نآ  هب  تسد  مکاح  مکح  رودص  زا  دعب  دهاوخب  هک  تسا 
هزاجا ای  خسف و  ار  هلماعم  دناوت  یم  تسا  یقاب  وا  رایخ  دشاب  هدش  روجحم  سپس  دشاب و  هدیرخ  رایخ  طرـش  هب  ار  يزیچ  مکح  رودص  زا 

طاقـسا ار  نآ  زا  یـضعب  ای  ار و  نآ  دناوت  یمن  مکح  زا  دعب  تشاد  بلط  یـسک  زا  یلام  یقح  مکاح  مکح  رودص  زا  لبق  رگا  هلب  دنک ، 
زا دعب  هک  یلاوما  اما  و  دـنک ،  یم  عونمم  دوجوم  لاوما  رد  فرـصت  زا  اهنت  ار  سلفم  رجح  مکح  هلءاسم 4 -  دنک .  ءاربا  ار  فرط  هدومن 

رایتخا نودب  هچ  نآ و  لاثما  هبه و  تیصو و  لوبق  ای  راکش  ای  یـشک  مزیه  هار  زا  الثم  وا و  رایتخا  هب  هچ  دسر  یم  وا  تسدب  مکح  رودص 
رد هلب  تسا ،  لاکشا  لحم  نآذوفن  دوش  لماش  هک  یـضرف  هب  زین  دوشب و  مه  اهنآ  لماش  رجح  مکح  هک  تسا  لکـشم  ثرا  هار  زا  الثم  و 

رارقا دش  هیلع  روجحم  هک  نآ  زا  دعب  راکهدب  رگا  هلءاسم 5 -  دنک .  رجح  ار  وا  زین  لاوما  نآ  زا  دناوت  یم  مکاح  هک  تسین  یلاکشا  نیا 
دوش یمن  هیمهس  نتفرگ  ار  ناراکبلط  ریاس  کیرش  دیز  يوقا  ربانب  نکل  تسا ،  ذفان  حیحص و  شرارقا  مراکهدب  زین  دیز  هب  هکنیا  هب  دنک 

هچ و  نآ ،  زا  دـعب  ای  هدوب و  مکاـح  مکح  زا  لـبق  دـیز  هب  شیهدـب  هکنیا  هچ  دوش ، ) یمن  هداد  وا  هب  يزیچ  راکهدـب  دوجوم  لاوما  زا  (و 
هتـشادن نیفرط  تیاضر  هب  جایتحا  نآ  لاثما  تیانج و  فالتا و  دننام  هک  یببـس  هب  دنک  دنتـسم  ار  دـیز  هب  دوخ  یهدـب  رارقا  نیا  رد  هکنیا 
روجحم رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  نیفرط  تیاضر  هب  جاتحم  نآ  لاثما  هیسن و  هب  دیرخ  ای  ضرق و  نوچ  هک  یببـس  هب  دنک  دنتـسم  ای  دشاب و 

رد تسین  یلاکـشا  تسین )  نم  لاوما  ءزج  و   ) تسا صخـش  نالف  کلم  تسوا  رایتخا  رد  هک  نایعا  زا  نیع  نالف  هکنیا  هب  دنک  رارقا  هیلع 
ار وا  یگمه  ـالثم   ) دوش طـقاس  ناراـکبلط  قح  نیب  نیمه  رد  دوش  ضرف  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ،  ذـفان  وا  دوخ  قح  رد  شرارقا  هکنیا 
 ، تسا صخش  نآ  کلم  هک  درک  رارقا  نوچ  دهدب  صخـش  نامه  هب  ار  نیع  نآ  یتسیاب  دورب  نیب  زا  رجح  هجیتن  رد  و  دننک ) همذلاء  يرب 
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مهـس ناراکبلط  هجیتن  رد  و   ) دـنهدب صخـش  نآ  هب  ار  نیع  نآ  نونکا  مه  هک  دـح  نیا  هب  ناراکبلط  امرغ و  هراـبرد  رارقا  نیا  ذوفن  اـما  و 
هک نآ  زا  دـعب  مکاح  هلءاسم 7 -  تسین .  ذـفان  هک  تسا  نآ  يوقا  تسا و  لاکـشا  لـحم  دوش ) ناشدـیاع  هیلع  روجحم  لاوما  زا  يرتمک 

نیب شمیـسقت  وا و  لاوما  نتخورف  هب  دـنک  یم  عورـش  هاـگ  نآ  دومن  يریگوـلج  شلاوـما  رد  وا  فرـصت  زا  درک و  سلفم  رجح  هب  مکح 
دزن هک  یلاوما  نینچمه  و  دـشورف ،  یمن  ار  تشذـگ  نید  باتک  رد  اه  نآ  حیـضوت  هک  نید  تاینثتـسم  یلو  ناشبلط  تبـسن  هب  ناراکبلط 
نهر باتک  رد  هک  روط  نامه  تسا و  ناراکبلط  ریاس  قح  رب  مدـقم  لام  نآ  هب  نهترم  قح  اریز  دـشورف  یمن  هتـشاذگ  نهر  هب  ناراکبلط 

ار نآ  هک  تسا  یلام  سلفم  لاوما  زا  یکی  رگا  هلءاسم 8 -  دنرب .  یمن  مهـس  تسا  نهترم  تسد  رد  هک  یلام  زا  ناراکبلط  ریاس  تشذگ 
اب شا  هلماعم  هکنیا  نیب  دراد  رایخ  نآ  هدنـشورف  هکلب  دوش ،  یمن  میـسقت  امرغ  نیب  لاـم  نیا  ياـهب  هک  هدادـن  ار  نآ  لوپ  هدـیرخ و  ۀیـسن 
زا ناراکبلط  ریاس  دننام  هکنیا  نیب  دشاب و  هتـشادن  يزیچ  لام  نامه  ریغ  سلفم  هک  دنچره  دریگب  ار  دوخ  لام  نیع  دنک و  خسف  ار  سلفم 
لام نیع  نتفرگ  ندرک و  خسف  رد  دـناوت  یم  وا  و  تسین ،  يروف  رایخ  نیا  ارهاظ  هلءاسم 9 -  دریگب .  مهس  لایر  دنچ  یناموت  دوخ  بلط 
رما هک  دـهد  لوط  ردـق  نآ  ار  ریخءات  ءاـضما  خـسف و  ینعی  راـیتخا  فرط  ود  زا  یکی  باـختنا  رد  دـناوت  یمن  هلب  دـنکن ،  باتـش  شدوخ 
رگا دنیزگرب و  ار  رایخ  فرط  ود  زا  یکی  رتدوز  هچره  هک  دنک  یم  شریخم  مکاح  داد  لوط  یلیخ  رگا  و  دوش ،  لطعم  امرغ  نیب  میـسقت 

هکنیا هلءاسم 10 -  دـهدیم .  رارق  میـسقت  دروم  سلفم  لاوماریاس  اـب  تسا  سلفم  زا  بلط و  هک  ار  نآ  ياـهب  مکاـح  درک  عاـنتما  مه  زاـب 
رگا سپ  دشاب  هدمآرس  وا  بلط  تدم  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  درادرب  ار  دوخ  لام  نیع  هدومن  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یم  هدنـشورف  میتفگ 
تدم فرـصت )  تیعونمم  ندش  فرطرب  نتـشادرب و   ) رجح کف  زا  لبق  رگا  هلب  دنک ،  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یمن  هدماین  رـس  تدـم  زونه 

هک یلاـم  نآ  رگا  هلءاـسم 11 -  دریگب .  سپ  ار  نآ  هدومن  عوجر  دوـخ  لاـم  نیع  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  نآ  رت  حیحـص  دیآرـس  وا  بلط 
ار دوخ  لام  نیع  دنک و  خسف  ار  هلماعم  دناوت  یمن  هدنـشورف  هک  تسا  نآ  رهظا  دشاب  نید  تاینثتـسم  زا  هدیرخ  ۀیـسن  ار  نآ  هیلع  روجحم 

دوجوم وا  دزن  ار  هداد  ضرق  وا  هب  هک  یلام  نیع  رگا  هک  تسوا  هب  هدنـشورف  لـثم  مه  سلفم  هب  هدـنهد  ضرق  هلءاسم 12 -  دریگب .  سپ 
زین وا  هب  هدنهد ،  هراجا  ایآ  لاح  دریگب ،  سپ  ار  دوخ  لام  نیع  دنک و  خسف  ار  ضرق  هلماعم  دناوت  یم  دراد و  رایخ  هدنـشورف  دننام  دـبایب 

ای دریگب  سپ  وا  زا  ار  لام  نیع  دنک  ءافیتسا  ار  نیع  عفانم  زا  یـضعب  ای  همه و  هیلع  روجحم  هک  نآ  زا  لبق  دنک و  خسف  ار  هراجا  دناوت  یم 
هدنهد ضرق  ای  هدنشورف  رگا  هلءاسم 13 -  دوش .  صلخت  لاکشا  نیا  زا  هحلاصم  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لاکشا  لحم  هن ؟ 

دریگب و سپ  وا  زا  ار  هدنامیقاب  رادقم  نامه  هلماعم  خسف  اب  دناوتیم  دبایب  وا  دزن  ار  هداد  ضرق  ای  هتخورف  سلفم  هک  یلام  نیع  زا  يرادـقم 
ار هلماعم  دـناوت  یم  هک  نانچمه  دریگب ،  لایر  دـنچ  یناموت  ناراـکبلط  ریاـس  دـننام  ار  شبلط  هیقب  هدومن  مک  دوخ  بلط  زا  رادـقم  نآ  هب 

سلفم هب  ۀیـسن  هک  یلام  نیع  ندش  دایز  هلءاسم 14 -  دنک .  تفایرد  لایر  دـنچ  یناموت  ناراکبلط  هیقب  اب  ار  دوخ  بلط  همه  هدومن  خـسف 
ضرق هدنـشورف و  ینعی  دراد  ار  لام  نآ  لصا  مکح  دشاب  تخرد  ناویح و  یقاچ  دـننام  لصتم  يدایز  رگا  هدـش  هداد  ضرق  ای  هتخورف و 

هویم ناتـسپ و  ریـش  دـنزرف و  لمح و  دـننام  لصفنم  يداـیز  رگا  اـما  و  دـنریگ ،  یم  سپ  تسه  هک  روط  ناـمه  ار  دوخ  لاـم  نیع  هدـنهد 
هچ دشاب  هدش  بویعم  وا  دزن  رگا  هدش  هتخورف  سلفم  هب  ۀیسن  هک  یلام  هلءاسم 15 -  تسا .  هدنریگ  ضرق  يرتشم و  کلم  دشاب  تخرد 

ریاـس اـب  دـناوت  یم  دریگب و  سپ  ار  دوخ  لاـم  نیع  هلماـعم  خـسف  اـب  دـناوت  یم  هدنـشورف  يرتـشم  دوخ  تسد  هب  هچ  يوامـس و  یتـفآ  هب 
هک تسا  تروص  نیا  هب  هدنـشورف  رایخ  دشاب  هدـش  بویعم  یبنجا  تسد  هب  هچنانچ  رگا  و  دـنک ،  ءافتکا  لایر  دـنچ  یناموت  هب  ناراکبلط 

هلماعم دـناوت  یم  دریگب و  سلفم  لام  زا  لایر  دـنچ  یناموت  ناراکبلط  ریاس  دـننام  ار  دوخ  بلط  همه  دـنک و  ءاـضما  ار  هلماـعم  دـناوت  یم 
یکی تسه :  لامتحا  ود  بویعم  حیحـص و  تمیق  توافت  هرابرد  درک  نینچ  رگا  و  دریگب ،  سپ  شبیع  اب  ار  دوخ  لام  نیع  هدومن  خسفار 

اب تمیق  توافت  تبـسن  اب  دـشاب  يواسم  نمث  لک  هب  نآ  تبـسن  هک  یئزج  دریگب  لایر  دـنچ  یناموت  اـمرغ  دـننام  نمث  زا  یئزج  رد  هکنیا 
راهچ بویعم  حیحـص و  تمیق  توافت  تسا و  راـنید  تسیب  ـالعف  نآ  تمیق  هدوب و  راـنید  هد  هلماـعم  ياـهب  رگا  ـالثم  نیع ،  یعقاو  تمیق 

هد  ) هلماعم ياـهب  زا  مجنپ  کـی  تسا  مجنپ  کـی  یعقاو  تمیق  اـب  شرا  تبـسن  هک  اـج  نآ  زا  تسا  یعقاو  تمیق  مجنپ  کـی  ینعی  راـنید 
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دنچ یناموت  رانید ) راهچ   ) ینعی شرا  یمامت  رد  هکنیا  مود  لامتحا  دریگب ،  لایر  دـنچ  یناموت  ءامرغ  هیقب  اب  تسا  رانید  ود  هک  ار  راـنید )
بویعم حیحـص و  شرا  دـشاب  رانید  هد  یلعف  تمیق  رانید و  تسیب  هلماعم  ياهب  ینعی  دوش  ضرف  تروص  نیا  سکع  رگا  و  دریگب ،  لایر 

دریگیم و لایر  دنچ  یناموت  رانید  راهچ  رد  لوا  لامتحاربانب  ینعی  دوش  یم  سکع  هب  هلئسم  دشاب  یعقاو  تمیق  مجنپ  کی  ینعی  رانید  ود 
رانید تسیب  هک  ار  ءاهب  همه  ای  دریگب و  سپ  شبیع  نامه  اب  ار  بویعم  نیع  دـناوتب  هک  دراد  لامتحا  و  راـنید ،  ود  رد  مود  لاـمتحا  رب  اـنب 

هک تسا  نیا  رهاظ  دشاب  هدش  عقاو  هدنـشورف  دوخ  تسد  هب  فلت  رگا  اما  و  دریگب ،  لایر  دنچ  یناموت  يوامـس  فلت  تروص  دننام  تسا 
سلفم لاوما  ءزج  هدـمآ  شا  هدـهع  هب  هک  بویعم  يـالاک  تمیق  دـشاب و  هتفرگ  تروص  یبـنجا  تسد  هب  فلت  هک  تسا  یتروـص  دـننام 

درخب و ۀیسن  ار  ینیمز  یسک  رگا  هلءاسم 16 -  دننک .  لح  ار  لکشم  حلص  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لکـشم  هلئـسم  تسا و 
انب و و  دریگب ،  سپ  ار  شنیمز  هدومن  خـسف  ار  هلماعم  دـناوت  یم  هدنـشورف  دوش  سلفم  سپـس  دـنک و  ثادـحا  يراکلاهن  ای  اـنب و  نآ  رد 

دـشاب نیمز  هراجا  نداد  اب  هک  دـنچره  درادـهگن  نیمز  نآ  رد  ار  شیاهلاهن  انب و  هک  درادـن  ار  قح  نیا  نکل  تسا ،  يرتشم  کلم  اـهلاهن 
ار وا  دناوت  یم  هدنـشورف  هنرگ  و  چیه ،  هک  هراجااب  ای  یناجم و  روط  هب  ای  نآ  ندنام  یقاب  رد  دننک  یـضارت  هدنـشورف  رادـیرخرگا و  سپ 
 ، هدـش هدـنک  لاهن  انب و  اـجرب و  اـپ  لاـهن  اـنب و  تمیق  تواـفت  تخادرپ  اـب  نکلو  دـنک  نک  هشیر  ار  شیاـهلاهن  اـنب و  هکنیا  هب  دـنک  مزلم 

یئاه هلاچ  حیطـست  اب  اما  دنک  نک  هشیر  دـناوت  یم  دراذـگب  یقاب  نیمز  رد  ار  هدرک  ثادـحا  هچ  نآ  تسین  روبجم  مه  يرتشم  هکنانچمه 
انب و هکنیا  هب  دوش  یـضار  هکلب  دنکن  ندـنک  هب  روبجم  ار  يرتشم  هک  تسا  نیا  هدنـشورف  يارب  طایتحا  هب  رت  کیدزن  و  هدرک ،  داجیا  هک 

نآ طایتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  و  دشاب ،  نآ  راتساوخ  يرتشم  هک  یتروص  رد  هتبلا  نیمز  هراجا  نتفرگ  اب  دنچره  دنامب  شنیمزرد  لاهن 
الثم شسالفا  هب  مکح  زا  لبق  يرتشم  رگا  هلءاسم 17 -  دنامب .  یقاب  يو  نیمز  رد  وا  ياهکلاهن  انب و  هراجا  نودـب  دوش  یـضار  هک  تسا 

زا مادک  هدنـشورف و  زا  مادک  دوشن  مولعم  رگید  هک  يروط  هب  دیامن  طولخم  شدوخ  مدنگ  اب  ار  نآ  دـنک و  يرادـیرخ  ۀیـسن  ار  یمدـنگ 
 ، تسا هدش  لطاب  شمدنگ  هب  تبسن  هدنشورف  قح  هک  تسا  نآ  برقا  دوش  رداص  مکاح  هیحان  زا  شسالفا  هب  مکح  هاگ  نآ  تسوا  دوخ 
اب ای  دوش و  طولخم  رادیرخ  مدنگ  اب  وا  مدـنگ  هکنیا  هچ  لاح  دریگب ،  سپ  ار  دوخ  مدـنگ  دـنک و  خـسف  ار  هلماعم  دـناوت  یمن  رگید  وا  و 

هماخ يرتشم  رگا  هلءاسم 18 -  دنـشاب .  دب  بوخ و  ای  دنـشاب و  يواسم  تیبوغرم  رظن  زا  سنج  ود  ره  هکنیا  هچ  مدـنگ و  ریغ  رگید  زیچ 
گنر ای  دشاب و  هدیرب  ار  نآ  هدیرخ و  ۀیـسن  ار  يا  هچراپ  ای  دشاب و  هتخپ  نان  هدیرخ  ار  يدرآ  ای  دشاب  هتفاب  ار  نآ  يرادـیرخ و  ۀیـسن  يا 
راکبلط هلءاسم 19 -  تسا .  لاکـشا  لحم  هلئـسم  درآ  هماخ و  ینعی  لوا  ضرف  ود  رد  هتبلا  دوش  یمن  لـطاب  عیاـب  عوجر  قح  دـشاب  هدرک 
دریگب سپ  ار  دوخ  سنج  هدومن  خـسف  ار  هلماعم  دـناوت  یم  دـبایب  تیم  لاوما  رد  ار  دوخ  لام  نیع  رگا  تسا ،  سلفم  راکبلط  دـننام  تیم 

دننام دـیاب  هکلب  دریگب  سپ  ار  دوخ  لاـم  دـناوت  یمن  هنرگ  و  دـشاب ،  ناراـکبلط  ياهیراکهدـب  هب  یفاو  تیم  كرتاـم  هک  یطرـش  هب  نکل 
دعب هک  يا  هلصاف  رد  هلءاسم 20 -  دشاب .  هدش  هیلع  روجحم  شگرم  زا  لبق  تیم  هک  دنچره  دهدرد  نت  لایر  دـنچ  یناموت  هب  ناراکبلط 

رب دـنیوا  هقفنلا  بجاو  هک  يدارفا  جراخم  زین  كاشوپ و  سلفم و  هقفن  دـیآ  دوجو  هب  شلاوما  تمـسق  زا  لبق  صخـش و  سالفا  مکح  زا 
روفاک ردس و  زا  شنفد  هنیزه  همه  هکلب  وا  نفک  جرخ  دورب  ایند  زا  نیب  نیمه  رد  رگا  و  دوش ،  یم  هداد  شلاوما  زا  هتشاد  هک  یتداع  قبط 
دنچره دوش ،  ءافتکا  بجاو  رادقم  هب  دـیاب  جراخم  هنوگنیا  رد  طایتحا  ربانب  هتبلا  تسا ،  ناراکبلط  قح  رب  مدـقم  نآ  لاثما  لسغ و  بآ  و 

مکاح رگا  هلءاسم 21 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  شنفک  رد  فراعتم  اصوصخم  وا و  لاـثما  يارب  فراـعتم  جراـخم  همه  راـبتعا  هب  لوق  هک 
زا میسقت  هک  دوش  یم  فشک  هک  تسا  نآ  يوقا  هتـشاد  يرگید  ناراکبلط  هک  دوش  مولعم  ادعب  دنک  میـسقت  ناراکبلط  نیب  ار  سلفم  لام 

 . تسا ناراکبلط  همه  قح  هب  قلعتم ،  سلفم  هیلام  هجیتن  رد  هدوب ،  لطاب  لصا 

يرامیب ضرم و  رد  راتفگ 

هک يوـحن  رهب  دـنکب  شلاوـما  رد  هک  یفرـصت  هنوـگره  تسا  ملاـس  دارفا  دـننام  دوـشن  شگرم  هب  یهتنم  شیراـمیب  هچناـنچ  رگا  ضیرم 
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ات اهنت  فرـصت  نیا  هک  دنناسرب ،  فرـصم  نالف  هب  ار  وا  لام  نالف  هک  شگرم  زا  دعب  يارب  دنک  تیـصو  هک  نآ  رگم  تسا  ذفان  دـهاوخب 
باتک رد  هلئسم  لیـصفت  یلاعت  هللا  ءاش  نا  و  دراد ،  ار  مکح  نیمه  زین  ملاس  حیحـص و  درف  هکنانچمه  تسا ،  ذفان  شلاوما  موس  کی  دح 

 ، تسین ذـفان  ثلث  زا  شیب  هـب  شتیـصو  هـکنیا  رد  تـسین  یلاکـشا  دـش  شگرم  هـب  یهتنم  شیراـمیب  رگا  اـما  و  دـمآ ،  دـهاوخ  تیـصو 
نمث هب  شنتخورف  نوچ  شیـضواعم  دوقع  شتالماعم و  ذوفن  تحـص و  رد  تسین  یلاکـشا  زین  و  تسین ،  ذفان  مه  ضیرم  ریغ  هکنانچمه 

دروخب و دربب  عافتنا  شدوخ  لام  زا  دـناوت  یم  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  نینچمه  شرگید و  دوقع  لثملا و  ترجا  هب  شا  هراجا  لـثملا و 
جرخ هب  هتسباو  شتیثیح  وربآ و  ظفح  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  زین  دنک و  جرخ  شنانامهیم  زا  یئاریذپ  رد  شا و  هلئاع  دوخ و  يارب  دشونب 

هک ار  يا  هنیزه  دوخ  لام  زا  دناوت  یم  دوش  یم  وا  گرم  هب  یهتنم  شیرامیب  هک  یـضیرم  هکنیا  هاتوک  نخـس  و  دنک ،  جرخ  تسا  ندرک 
نآ رد  تسه  هک  یفالخ  لاکشا و  اهنت  دنک ،  نیمءات  دشاب  هک  رادقم  رهب  دوشن  هدرمـش  ریذبت  فارـسا و  دشاب و  نآ  رد  یئالقع  یـضرغ 

ندرک و فقو  نآ و  نیا و  هب  لام  ندیـشخب  ریظن  دـشاب  هتـشادن  نکرپ  ياج  ضوع  هک  دـنکب  دوخ  لام  رد  رامیب  هک  تسا  یتافرـصت  عون 
يزیچ شلباقم  رد  هک  لام  رد  یعربت  تافرـصت  نیا  لاثما  ضوع و  نودب  حلـص  ندرک و  همذلا  يرب ء  ار  دوخ  ناراکهدـب  نداد و  هقدـص 

هک دنراد  ثحب  نآ  رد  دنمان و  یم  تازجنم  ار  نآ  ءاهقف  احالطصا  هک  دیآ ،  دراو  ثراو  هب  ررـض  هجیتن  رد  دنکن و  رپ  ار  نآ  یلاخ  ياج 
دنچره هکلب  دشاب و  وا  لام  ثلث  زا  شیب  هک  دنچره  دوش  یم  هتـشادرب  لام  لصا  زا  تسا و  ذفان  قلطم  روط  هب  وا  تافرـصت  هنوگ  نیا  ایآ 

ثلث زا  رگا  وا و  لام  ثلث  دـح  رد  اما  تسا  ذـفان  ای  و  دراذـگن ؟  یقاب  يزیچ  چـیه  هثرو  يارب  هک  يروط  هب  دریگ  ارف  ار  وا  لاوما  همه  هک 
يوقا و  ریخ ؟  هن  رگ  تسا و  حیحص  زین  نآ  دندرک  لوبق  رگا  تسا  هثرو  ءاضما  رب  فوقوم  فرصت  نآ  ذوفن  تحـص و  دش  رتدایز  شلام 
ینعی شیلام  تابجاو  دوخ  لام  زا  دـناوت  یم  شتوم  ضرم  رد  ضیرم  هکنیا  رد  تسین  یفـالتخا  لاکـشا و  هلءاسم 1 -  تسا .  لوا  نامه 
رارقا یضیرم  رگا  هلءاسم 2 -  نآ .  ثلث  زا  هن  دوش  یم  باسح  وا  لاـم  لـصا  زا  اـه  هنیزه  نیا  دزادرپب و  ار  شتاراـفک  ةاـکز و  سمخ و 

هک یتروص  رد  تسا  ینالف  لام  شرف  هعطق  نالف  ای  مراکهدـب و  یبنجا )  اـی  تسا و  هثرو  زا  یکی  اـی  هک   ) ینـالف هب  یغلبم  هکنیا  هب  دـنک 
رتدایز هک  دنچره  تسه  شیاوتحم  یمامت  رد  ذفان و  شرارقا  دننادب  اربم  وا  دوخ  هب  تبسن  تنایخ  ینمـشد و  زا  دننادن و  مهتم  ار  وا  هثرو 

لاد يدهاوش  تاراما و  هک  تسا  نیا  مهتم  زا  روظنم  و  تسین ،  ذفان  ثلث  زا  شیب  رد  شنخس  دشاب  مهتم  هچنانچ  دشاب و  وا  لاوما  ثلث  زا 
نانآ هب  ندز  ررـض  رارقا  نیا  زا  شروظنم  دور  لامتحا  هک  دشاب  ترودـک  ینمـشد و  وا  هثرو  وا  نیب  الثم  دـشاب  راک  رد  وا  یئوگغورد  رب 

هلءاسم دناسرب .  وا  هب  یعفن  هک  تسا  نیا  رارقا  نیا  زا  وا  روظنم  دور  لامتحا  هک  دـشاب  يدـیدش  هقالع  تبحم و  هلرقم  وا و  نیب  ای  تسا و 
شرارقا هک  تسا  نآ  يوـقا  تسا  يزرو  ضرغ  زا  نومءاـم  اـی  تسا و  مهتم  شرارقا  رد  هـک  دـشابن  موـلعم  رارقا  بحاـص  عـضو  رگا   - 3

ثلث هلءاسم 4 -  دـنیامن .  هحلاـصم  هلرقم  اـب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچره  تسین ،  ذـفان  شلاوما  ثلث  زا  شیب  هب  تبـسن 
هچ ناـیعا و  هچ  هتـشاد  شتوم  لاـح  رد  تیم  هک  دوش  یم  هدیجنـس  لاوما  عومجم  اـب  نآ  هب  هیبـش  یلئاـسم  رارقا و  هلئـسم  رد  تیم  لاوما 
ایآ هکنیا  اما  و  دنهدب ،  لام  شلاقم  رد  دشاب و  هتـشاد  تیلام  ریجحتلا  قح  دـننام  هک  یقوقح  نآ  هتبلا  یقوقح -  هچ  عفانم و  هچ  تابلاطم 
دوش هتشادرب  ثلث  زین  نآ  زا  هجیتن  رد  هک  دوش  یم  باسح  تیم  هکرت  هیلام و  ءزج  دنشاب -  هتشک  قحان  هب  ار  وا  رگا  تیم  ياهبنوخ  هید و 

ضیرم تازجنم  رد  تیـصو و  رد  میتـفگ  هکنیا  هلءاـسم 5 -  تسین .  ناـحجر  زا  یلاـخ  لوا  لوق  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  هن ؟  اـی 
هزاجا ار  دوخ  ثروم  ثلث  رب  دازام  تافرـصت  تیـصو و  هثرو  رگا  اما  و  تسا ،  هثرو  ندرکن  هزاجا  تروص  رد  تسین  ذـفان  ثلث  رب  دازاـم 
یضعب مهس  رادقم  هب  دنیامن  در  یضعب  دننک و  هزاجا  یضعب  رگا  و  تسا ،  ذفان  فرصت  نآ  تیصو و  نآ  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دننک 

تحص رد  یلاکشا  هلءاسم 6 -  تسا .  ذفان  رادقم  نامه  هب  دننک  هزاجا  ار  ثلث  رب  دازام  زا  يرادـقم  هثرو  همه  رگا  و  دوب ،  دـهاوخ  ذـفان 
نآ هب  يافو  اعرـش  هک  تسا  ذفان  يروط  هب  تسا و  ذفان  زین  يو  تایح  لاح  رد  وا  هزاجا  ایآ  لاح  تسین  ثروم  توم  زا  دعب  ثراو  هزاجا 

ثروـم تاـیح  لاـح  رد  یثراو  رگا  اـیآ  تسا و  یلوا  ود  نآ  زا  يوـقا  هک  تسا  لوـق  ود  هن ؟  اـی  دـشاب و  مارح  نآ  هب  تفلاـخم  بجاو و 
تسا نآ  يوقا  ریخ ؟  ای  دنک  ءاضما  هزاجا و  ار  نآ  دناوت  یم  وا  گرم  زا  دعب  دنک  در  ار  وا  ثلث  رب  دازام  رد  فرصت  ای  ثروم و  تیـصو 
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 . دناوت یم  هک 

نامض باتک 

يدقع دوخ  نامض  نیا  و  رگید ، ) یصاخشا  ای  و   ) صخـش يارب  دشاب  هدش  تباث  یمدآ  همذ  رد  هک  یلام  هب  دهعت  زا  تسا  ترابع  نامض 
هکلب دشابن  ظفل  حیرـص  زا  شندیمهف  نیا  دنچره  دـمهفب  ار  دـهعت  نآ  زا  فرع  هک  یترابع  ره  هب  نماض  هیحان  زا  باجیا  هب  جاتحم  تسا 
ینالف ندرگ  رب  وت  هک  ار  ینید  وت  يارب  مدرک  دـهعت  ای  و  مدرک ،  تنامـض  نم   ، ) دـیوگب نماـض  هکنیا  لـثم  دـشاب  هدوب  هنیرق  کـمک  هب 

یم نماـض  شراکهدـب  زا  هک  يراـکبلط  ینعی   ) هل نومـضم  هیحاـن  زا  لوـبق  هب  تـسا  جاـتحم  و  نـیا ،  ریظن  يرگید  تراـبع  اـی  و  يراد ) 
ینعی هنع  نومـضم  تیاضر  نامـض  هلئـسم  رد  اما  و  دـناسرب ،  ار  تنامـض  يارب  وا  تیاضر  هک  دـشاب  یتراـبع  دـیاب  مه  وا  لوبق  دـهاوخ )

رد و  دنشاب ،  راتخم  دیشر و  لقاع و  غلاب و  هکنیا  تسا  طرش  رد  هک  نومـضم  نماض و  زا  کی  ره  رد  هلءاسم 1 -  تسین .  طرش  راکهدب 
 ، تسا ربتعم  زیچ  دنچ  نامض  تحـص  رد  هلءاسم 2 -  دـشاب .  هدوبن  هیلع  روجحم  سالفا  تلع  هب  هکنیا  تسا  ربتعم  هل  نومـضم  صوصخ 

يزیچ هب  هتسباو  قلعم و  ار  دوخ  تنامض  رگا  سپ  دنک ،  تنامـض  رگا  نودب  یعطق و  زجنم و  روط  هب  نماض  دیاب  طایتحاربانب  هکنیا  یکی 
رگا  ) ای و  منماض )  نم  دهدن  خیرات  نالف  ات  ار  وت  یهدب  نویدم  رگا   : ) دیوگب یتح  ای  و  منماض )  دهد  نذا  مردپ  رگا   : ) دیوگب الثم  دنک 

ار نآ  دـهاوخ  یم  نماـض  هک  ینید  هکنیا  مود  تسا .  هدـشن  عقاو  شتنامـض  تسا و  لـطاب  منماـض )  نم  دزادرپن  ار  تیهدـب  وت  راکهدـب 
هیحان زا  یهدب  دننام  دشاب  هدش  تباث  رقتـسم  روط  هب  هکنیا  هچ  لاح  دشاب ،  هدـش  تباث  راکهدـب  همذ  رد  شتنامـض  زا  لبق  دـنک  تنامض 

هدش تباث  لزلزتم  روط  هب  ای  دشابن و  رایخ  نآ  رد  هک  یـشورف  دـیرخ و  هتبلا  فلـس  روط  هب  نآ  نتخورف  ای  ۀیـسن و  الاک  ندـیرخ  ای  ضرق 
و تسا ،  حیحص  تنامض  اهنیا  همه  رد  هک  اهنیا  لاثما  لوخد و  زا  لبق  هیرهم  يرایخ و  فلـس  رد  نمثم  يرایخ و  عیب  رد  نمث  دننام  دشاب 

نماض نم  هدب  ضرق  دـیز  هب  غلبم  نالف  وت  دـیوگب  یـسک  هب  نماض  هکنیا  لثم  هدـشن  تباث  راکهدـب  همذ  رد  زونه  هک  يزیچ  تنامـض  اما 
راکبلط صخش  یهدب و  فیک  مک و  رادقم و  نماض  هک  تسا  نیا  موس  تسین .  حیحص  منماض  نم  شورفب  وا  هب  ار  زیچ  نالف  ای  متـسه و 

ود زا  یکی  تنامض  سپ  دنامن ،  یقاب  يدیدرت  ماهبا و  هک  يروط  هب  دسانـشبالماک  ار  هنع )  نومـضم   ) راکهدب صخـش  و  هل )  نومـضم  )
نآ سنج  نماض  نکل  دشاب  صخشم  عقاو  رد  شرادقم  یهدب  رگا  هلب ،  تسین ،  حیحص  راکبلط  کی  ای  راکهدب و  کی  زا  دنچره  یهدب 
ود اصوصخ  يوقا و  ربانب  دسانشن  ار  وا  صخـش  نماض  اما  دشاب  نیعم  عقاو  رد  راکهدب  ای  راکبلط  صخـش  ای  دنادن و  ار  نآ  رادقم  ای  ار و 

ار دراد  بلط  صخـش  نالف  زا  ینالف  هک  ار  هچ  نآ  نم   : ) دیوگب نماض  رگا  نیاربانب  تسا ،  حیحـص  شتنامـض  درادن و  بیع  ریخا  ماهبا 
رگا نینچمه  و  تسا ،  حیحـص  حصا  ربانب  رانید  ود  ای  تسا  رانید  کی  ای  رانید و  ای  تسا  مهرد  بلط  نآ  هک  دنادن  و  منک )  یم  تنامض 
رفن هد  نآ  زا  یکی  هک  دـنادن  و  منک )  یم  تنامـض  ار  تسا  راکهدـب  رفن  هد  نیا  زا  یکی  هب  هـک  ار  صخـش  نـالف  یهدـب  نـم   : ) دـیوگب
یبلط نآ  نم   : ) دیوگب ای  تسا و  حیحص  دنک  لوبق  ار  تنامض  نیا  مه  راکبلط  اهدعب  دسانشن و  ار  وا  صخش  اما  تسا  صخش  ناراکبلط 

حیحـص يوقا  ربانب  تسا  ناـنآ  زا  کیمادـک  راکهدـب  هک  دـنادن  و  منک )  یم  تنامـض  ار  دراد  بلط  رفن  هد  نیا  زا  یکی  زا  ینـالف  هک  ار 
نماض همذب  هنع )  نومضم   ) راکهدب همذ  زا  قح  دوش  ققحم  تسا  ربتعم  نامض  رد  هک  طیارش  همه  اب  یتنامض  هاگره  هلءاسم 3 -  تسا . 
يرب همذ  ود  ره  دنک  يرب  ار  نماض  همذ  راکبلط  يدروم  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  نیاربانب  ددرگ ،  یم  یئرب  راکهدـب  همذ  دوش و  یم  لقتنم 

راک دنک  يرب  ار  راکهدب  همذ  نماض  تنامض  زا  دعب  راکبلط  رگا  اما  ءاربا و  هلیـسو  هب  يرگید  هدش و  يرب  نامـض  هلیـسو  هب  یکی  تسا ، 
 ، دنک خسف  ار  نآ  دناوت  یمن  هجو  چیهب  شعوقو  زا  دعب  ینعی  مزال  تسا  يدقع  نماض  فرط  زا  تنامض  هلءاسم 4 -  تسا .  هدرک  يوغل 

هتسناد یمن  راکبلط  هدوب و  یتسد  یهت  صخـش  نماض  هک  دوش  فشک  تنامـض  زا  دعب  هک  یتروص  رد  اما  راکبلط ،  فرط  زا  نینچمه  و 
 ، تسا تنامـض  لاح  رد  نتـشادن  رـسع  رد  كالم  و  دیامن ،  هبلاطم  راکبلط  زا  ار  دوخ  قح  هرابود  هدومن  خـسف  ار  وا  تنامـض  دـناوت  یم 

لاح رد  رگا  هکناـنچمه  درادـن ،  خـسف  راـیخ  راـکبلط  دوش  تسد  یهت  تنامـض  زا  دـعب  هدوب و  اراد  تنامـض  لاـح  رد  نماـض  رگا  سپ 
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زا کی  ره  هک  تسا  زئاـج  يوقارباـنب  هلءاسم 5 -  دور .  یمن  نیب  زا  راکبلط  خـسف  رایخ  دوش  اراد  تنامـض  زا  دـعب  هدوب و  رادـن  تناـمض 
تدم اب  مه  تدم و  نودب  مهار  نآ  تسا  زئاج  هدیـسر  شدعوم  هک  ینید  هلءاسم 6 -  دنهد .  رارق  رایخ  قح  دوخ  يارب  راکبلط  نماض و 

ای شتدـم  زا  رتشیب  هبار  نآ  تسا  زئاج  زینو  دومن  تنامـض  تدـم  یب  تدـم و  اب  ار  راد  تدـم  نید  تسا  زئاج  هکنانچمه  درک ،  تنامض 
زا دـعب  دـناوت  یمن  دـنک  تنامـض  ار  وا  نید  راکهدـب -  هنع -  نومـضم  نذا  نودـب  نماض  رگا  هلءاـسم 7 -  درک .  تنامـض  نآ  زا  رتمک 

نکل دراد  ار  یقح  نینچ  دشاب  هدرک  تنامـض  وا  نذا  هب  رگا  اما  و  دنک ،  هبلاطم  ار  دوخ  یتخادرپ  هدومن  هعجارم  وا  هب  وا  یهدـب  تخادرپ 
رگا سپ  دنک ،  هبلاطم  وا  زا  هتخادرپ  هک  ار  يرادقم  نآ  دناوت  یم  اهنت  نامضلا و  هجو  تخادرپ  زا  دعب  هکلب  نداد  تنامـض  فرـص  هب  هن 

هب ار  یهدـب  نآ  زا  يرادـقم  ای  هدرک  هحلاصم  نماض  اب  رتمک  یغلبم  هب  ار  شراکهدـب  یهدـب  الثم  نماـض )  هب  قاـفرا  روظنم  هب   ) راـکبلط
ای حلـص  هلیـسو  هب  هتفرگن و  وا  زا  راکبلط  هک  ار  هچ  نآ  دـناوت  یمن  نماض  تخاس  يرب  نآ  هب  تبـسن  ار  وا  همذ  دیـشخب و  نماض  صخش 

دیسررس رد  اهنت  نماض  دشاب  هتفرگ  تروص  راکهدب  نذا  هب  تنامـض  رگا  هلءاسم 8 -  دریگب .  راکهدب  زا  ار  هدـش  طقاس  شا  همذ  زا  ءارب 
هک انعم  نیا  هب  دزادرپب  ار  نویدم  نید  دـعوم  زا  رتولج  نماض  رگا  سپ  دریگب ،  وا  زا  ار  دوخ  یتخادرپ  هدومن  عوجر  يوب  دـناوت  یم  نید 

راکهدب رگا  هلب  دیامن ،  هعجارم  راکهدب  هب  تدم  ندش  مامت  زا  دعب  دنک و  ربص  دیاب  دزادرپب  دـعوم  زا  رتدوز  ای  يروف  ار  راد  تدـم  نید 
عوجر وا  هب  تخادرپ  زا  دعب  دناوت  یم  هک  تسا  نآ  برقا  دزادرپب  دعوم  زا  رتدوز  ای  يروف و  ار  نامضلا  هجو  هکنیا  هب  داد  حیرـص  هزاجا 
تنامض رت  ینالوط  یتدم  اب  ار  راد  تدم  یهدب  ای  دنک و  تنامض  تدم  اب  ار  راکهدب  يروف  یهدب  ینعی  دشاب  سکع  هب  رگا  اما  و  دنک ، 

زا ار  نآ  دـناوت  یم  تخادرپ  راـکبلط  هب  ار  نید  هک  یـضحم  هب  لوا  تروص  رد  دـشاب  هدوب  تنامـض  نیا  هب  یـضار  مه  راکهدـب  دـنک و 
ایند زا  تدم  لولح  زا  لبق  هک  یتروص  رد  زین  تدم و  لولح  زا  دـعب  نتخادرپ  طرـش  هب  موس  تروصرد  نینچمه  دـنک و  هبلاطم  راکهدـب 

راکهدب هب  دنناوتیم  تخادرپ  رگا  هک  دزادرپب  ار  نامـضلا  هجو  اروف  دیاب  وا  هثرو  ینعی  دوش  یم  وغل  هدـنام  یقاب  تدـم  يو  گرم  اب  دورب 
تدم نید و  تدم  ندمآرس  زا  لبق  دنک و  تنامـض  راد  تدم  روط  هب  ار  راد  تدم  یهدب  راکهدب  نذا  هب  رگا  هلءاسم 9 -  دننک .  عوجر 
نامه رد  دـناوت  یمن  نماض  هثرو  دریگب  هثرو  زا  ار  نآ  راـکبلط  دوش و  يروف  توم  تلع  هب  شتنامـض  هجیتن  رد  دورب و  اـیند  زا  تناـمض 

دوش یمن  يروف  شنماض  گرم  اب  وا  راد  تدم  نید  نوچ  دسرب  رس  وا  نید  تدم  ات  دنک  ربص  دیاب  دنک  هبلاطم  عوجر و  راکهدب  هب  نامز 
دزادرپب شراکبلط  هب  نماض  نذا  نودب  ار  دوخ  یهدب  راکهدب  رگا  هلءاسم 10 -  دوش .  یم  يروف  تدم و  یب  وا  راد  تدم  تنامض  هکلب 

الثم تسا  زئاج  ینعی  تسا  زئاج  نامـض  رد  یمارت  هلءاسم 11 -  دنک .  عوجر  وا  هب  دـناوت  یمن  راکهدـب  و  دوش ،  یم  يرب  زین  نماض  همذ 
ورمع دیز  تنامـض  اب  هک  بیترت  نیمه  هب  ددرگ و  رکب  نماض  دلاخ  سپـس  دوش و  دـیز  نماض  مه  رکب  هاگ  نآ  دوشب  ورمع  نماض  دـیز 

نومـضم نودب  اهتنامـض  نیا  همه  رگا  لاح  ددرگ ،  یم  همذلا  یئیرب  رکب  دلاخ  تنامـض  اب  دیز و  رکب  تنامـض  اب  دوش و  یم  همذلا  ییرب 
نومضم نذا  هب  اهنآ  همه  رگا  و  دنک ،  یمن  عوجر  دوخ  یلبق  هنع  نومضم  هب  کی  چیه  دزادرپب  ار  هنامـضلا  هجو  رخآ  نماض  دشاب و  هنع 

یم رب  ورمع  هب  دیز  دیز و  هب  رکب  رکب و  هب  دلاخ  میدز  هک  یلاثم  رد  دشاب  هتخادرپ  ار  هنامضلا  هجو  يرخآ  نماض  اضرف  دشاب و  دوخ  هنع 
رگا نذا  نودب  یـضعب  دشاب و  نذا  اب  یـضعب  رگا  و  دوش ،  یلـصا  راکهدب  هب  یهتنم  ات  دنک  یم  تفایرد  یلبق  زا  ار  دوخ  هتخادرپ  ددرگ و 
نذا اب  يرخآ  رگا  ددرگ و  یمن  رب  دوخ  زا  لبق  هب  کی  چـیه  ینعی  دراد  ار  لوا  تروص  مکح  دـشاب  هدوب  نذا  نودـب  يرخآ  نماـض  اـهنت 

هک نیا  هاتوک  نخس  و  دوش ،  یم  عطق  وا  هب  عوجر  هنرگ  ددرگ و  یم  رب  شیلبق  هب  هدش  نماض  نذا  اب  رگا  مه  وا  یلبق  شیلبق و  هب  وا  هدوب 
هکنیا رد  تسین  یلاکشا  هلءاسم 12 -  دریگب .  سپ  وا  زا  هداد  راکبلط  هب  هک  ار  هچ  نآ  هدوب  هنع  نومضم  نذا  هب  شتنامض  هک  ینماض  ره 

همذ هب  ار  راکهدب  یهدب  زا  یتمـسق  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  وحن  نیا  هب  دننک  تنامـض  ار  یـسک  یهدـب  كارتشا  هب  رفن  ود  تسا  زئاج 
نیعم ار  رادـقم  رگا  توافتم و  هچ  يواسم و  هچ  دوش  لوغـشم  دـنا  هدرک  نیعم  هک  يرادـقم  هب  ود  نآ  زا  کی  ره  همذ  هجیتن  رد  دریگب و 
نیمه نآ و  ثلث  هب  دنرفن  هس  رگا  راکهدب و  یهدب  فصن  هب  دنرفن  ود  رگا  ینعی  دوش ،  یم  همذـلا  لوغـشم  يواسم  روط  هب  دـشاب  هدرکن 

رب فوقوم  وا  همذ  تئارب  دوش و  یم  يرب  شا  همذ  نآ  تخادرپ  اب  دزادرپب و  هدمآ  شندرگ  هب  نامضلا  هجو  زا  هچ  نآ  دیاب  کیره  روط و 
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مهس دناوت  یم  اهنت  اه  نماض  نآ  کی  ره  زا  مه  راکبلط  ینعی  هل  نومـضم  دشاب  هتخادرپار  شدوخ  نامـضلا  هجو  يرگید  هک  تسین  نیا 
دنکن و ار  يرگید  دنک و  همذلاء  يرب  ار  یکی  دناوت  یم  دنکن و  هبلاطم  ار  يرگید  زا  دنک و  هبلاطم  یکی  زا  دناوت  یم  دـنک ،  هبلاطم  ار  وا 
هب نامـضلا  هجو  تخادرپ  زا  سپ  دناوت  یم  هدوب  نذا  اب  هک  نآ  نذا ،  نودب  يرگید  زا  دشاب و  راکهدب  نذا  اب  اهنآ  زا  یکی  تنامـض  رگا 

ارهاظ و  دنک ،  عوجر  وا  هب  دناوت  یمن  هدرک  تنامـض  يو  نذا  نودب  رگا  اما  و  دریگب ،  وا  زا  هتخادرپ  ار  هچ  نآ  دـنک و  هعجارم  راکهدـب 
ود نآ  لیکو  يدحاو  صخـش  هکنیا  لثم   ) دنـشاب هدرک  تنامـض  دقع  کی  هب  اه  نماض  هکنیا  نیب  دـشابن  یقرف  دـش  هتفگ  هک  هچ  نآ  رد 

ار راکهدب  يراکهدب  فصن  یکی  الثم  لقتـسم  يدقع  اب  کی  ره  ای  و  دشاب ) هدـش  نماض  ار  راکهدـب  یهدـب  همه  ود  نآ  لبق  زا  دـشاب و 
رفن ود  تنامـض  اما  و  تسا ،  كارتشا  هب  رفن  کی  زا  رفن  ود  تنامـض  هرابرد  اهنیا  همه  ار  شرگید  فصن  يرگید  دشاب و  هدرک  تنامض 

هن یتنامض  نینچ  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دشاب ) نماض  ار  راکهدب  یهدب  همه  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  يروط  هب   ) لالقتـسا زا  رفن  کی  زا 
نماض کی  ره  ایآ  لاح  دـنوش ) یمن  يو  یهدـب  لک  نماض  ود  نآ  زا  کی  چـیه  هک  اـنعم  نیا  هب   ) نآ يارب  هن  دوش و  یم  عقاو  نیا  يارب 

یمامت زا  یـسک  تنامـض  هک  نآ  زا  دعب  هلءاـسم 13 -  تسا .  مود  هجو  يوقا  تسا ؟  لـطاب  یلکب  ناشتنامـض  اـی  دوش و  یم  نآ  فـصن 
تنامض رگا  هکنانچمه  دنک ،  تنامض  ار  نآ  زا  يرادقم  یتح  ار و  یهدب  نآ  یثلاث  صخش  تسین  نکمم  رگید  دش  مامت  صخش  یهدب 
تنامـض یلوا  هک  ار  يرادقم  نامه  ای  ار و  وا  یهدب  لک  یثلاث  صخـش  تسین  نکمم  دش  عقاو  راکهدب  یهدب  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یلوا 

ریغب تنامـض  نیا  هک  یتروـص  رد  نکل  درک ،  تنامـض  نآ  سنج  ریغب  ار  راکهدـب  نید  تـسا  زئاـج  هلءاسم 14 -  دنک .  تنامـض  هدرک 
 - هلءاـسم 15 هتخادرپ . . .  هک  یـسنج  ياـهب  رگم  دـنک  عوـجر  وا  هـب  دـناوت  یمن  نماـض  دـشاب  هـتفرگ  تروـص  راکهدـب  نذا  هـب  سنج 
هک روط  نامه  درک ،  هک  تنامض  دوش  یم  زین  همذ  رد  تباث  لمع  تعفنم و  زا  درک  تنامـض  همذ  رد  تباث  نیع  زا  تسا  زئاج  هکنانچمه 

ار لمع  نآ  هک  دوش  يرگراک  لمع  نماـض  دـناوت  یم  نینچمه  تسا  راکهدـب  هک  یترجا  هب  تبـسن  دوش  یم  يرجءاتـسم  نماـض  یـسک 
حیحـص وا  زا  تنامـض  تسا  رجوم  رظن  رد  وا  دوخ  ترـشابم  هک  دـشاب  یلمع  تسا  نآ  راکهدـب  رگراک  هک  یلمع  رگا  هلب  دـهد ،  ماـجنا 

هدهع هب  يراد  بلط  وا  زا  هچ  نآ  دـیوگب  یثلاث  دراد و  بلط  وا  زا  ینید  هک  دـنک  ءاعدا  يرگید  هیلع  یـصخش  رگا  هلءاسم 16 -  تسین . 
یعدم يراکهدب  دنک  تابثا  اردوخ  ياعدا  یعدم  هک  یتروص  رد  هک  انعم  نیا  هب  اما  تسا ،  حیحص  شتنامـض  دوش  یـضار  مه  وا  نم و 
يوعد فرط  رگید  وا  دوش و  یم  طقاس  راکهدـب )  ) هیلع نومـضم  هب  تبـسن  یعدـم  يوعد  هجیتن  رد  دوش و  یم  تباث  نماض  همذ  هب  هیلع 

هک دوش  یم  بجاو  نماض  رب  دراد  راکهدـب  زا  یبلط  نینچ  هک  دـنک  هنیب  هماقا  یعدـم  رگا  سپ  نماض ،  صخـش  شفرط  هکلب  تسین  يو 
زا دـعب  رگا  اما  تسا ،  هدرک  هدربمان  یهدـب  هب  رارقا  راکهدـب  هک  دوش  تباـث  وا  تنامـض  زا  لـبق  رگا  تسا  نینچمه  و  دـنک ،  ءادا  ار  نآ 

عقاو نامض  تحت  تلع  رهب  هک  ینایعا  هلءاسم 17 -  نماض .  هدهع  هب  هن  دوش و  یم  تباث  رقم  هدهع  هب  هن  يزیچ  دـنک ،  رارقا  وا  تنامض 
نآ یـسک  تسین  زئاج  حیحـص و  هک  تسا  نآ  يوقا  هتفرگ  لیوحت  عیاب  زا  دساف  دقع  هب  ار  نآ  يرتشم  هک  ینیع  یبصغ و  نیع  ریظن  هدش 

دناوت یم  نماض  هک  تسین  یلاکشا  نیا  رد  هلءاسم 18 -  دنک .  تنامض  شکلام  يارب  يرتشم  نآ  بصاغ و  نآ  ینعی  دیلاوذ  فرط  زا  ار 
زا یطرـش  نتـشادن  رطاخ  هب  هلماعم  ای  مدرم و  لام  یبصغ و  الثم  الاک  رگا  هک  دـنک  تنامـض  دـهد  یم  هدنـشورف  هب  رادـیرخ  هک  ار  یلوپ 
زا ار  اهب  عیاب  نتفرگ  زا  دـعب  نماض  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـنادرگرب ،  يرتشم  هب  ار  هلماعم  ياهب  نماض  دـشاب  هدوب  لطاب  طورش 
اما و  تسا .  ددرت  لحم  نماض  تنامـض  تحـص  عیاب  تسد  رد  نآ  ءاقب  اب  اما  و  دـنک ،  تنامـض  ار  نآ  يو  دزن  نآ  ندـش  فلت  يرتشم و 
رد يرتشم  الثم  دوش  يرتشم  هجوتم  هدش  يرادیرخ  نیع  رد  تسا  نکمم  هک  یتراسخ  هب  تبسن  هدنـشورف  هیلع  يرتشم و  عفن  هب  تنامض 
نک هشیر  ار  لاهن  انب و  نآ  کلام  هدوبن و  هدنـشورف  کلم  نیمز  هک  دوش  مولعم  ادـعب  دـناشنب  لاهن  ای  دزاسب  یئانب  هدـش  يرادـیرخ  نیمز 

ار نید  نآ  نماض  هکنیمه  دشاب  هدرپس  ینهر  دراد  هک  ینید  ربارب  رد  راکهدـب  رگا  هلءاسم 19 -  تسین .  حیحص  هک  تسا  نآ  يوقا  دنک 
هلءاسم 20 دشاب .  هدرکن  ای  دشاب و  هدرک  طرـش  ار  نآ  ندش  دازآ  نماض  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  دازآ  نهر  نآ  دوخ  هب  دوخ  دـنک  تنامض 

ءادا مهوا  دیامن و  ءادا  ار  نآ  دنک  تنامض  ار  نید  نآ  وا  لبق  زا  هکنیا  نودب  هک  دهاوخب  یصخش  زا  دشاب و  ینید  یـسک  هدهع  هب  رگا  - 
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 . دشاب هدرکن  عربت  دصق  نآ  نتخادرپ  ماگنه  هک  یطرش  هب  دیامن  هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  هتخادرپ  هدومن  هعجارم  راکهدب  هب  دناوت  یم  دنک 

تلافک هلاوح و  باتک 

هلاوح

لیحم یکی  تسا  رفن  هس  ربآ  ماوـق  و  يرگید ،  همذ  هب  دوـخ  همذ  زا  شیوـخ  یهدـب  ياـج  ندرک  لـقتنم  زا  تسا  تراـبع  هلاوـح  تقیقح 
لاتحم هب  ار  هلاوح  نآ  دـیاب  هک  هیلع  لاحم  موس  تسا و  لـیحم  زا  راـکبلط  هک  لاـتحم  مود  تسا )  لاـتحم  هب  نویدـم  هک  هدـنهد  هلاوح  )

هک تسا  ربتعم  هلاوح  هدنریگ  ینعی  لاتحم  صوصخ  رد  دنشاب و  راتخم  دیشر و  لقاع و  غلاب و  هک  تسا  ربتعم  نانآ  هس  ره  رد  و  دزادرپب ، 
رـس رب  هک  یتروصرد  رگم  دـشابن  هیلع  روجحم  تلع  نامه  هب  هک  تسا  ربتعم  لیحم  رد  نینچمه  و  دـشابن ،  هیلع  روجحم  سالفا  تلع  هب 
رـس هب  هلاوح  هک  هیلع -  لاحم  اما  تسا و  نآ  هدـنریگ  هفیظو  شلوبق  هدـنهد و  هلاوح  دـشابن و  راکهدـب  يو  هب  وا  هک  دـهد  هلاوح  یـسک 

ار همذ  ضیوعت  نیا  هک  یظفل  ره  دـقع  نیا  باـجیا  رد  و  تسا ،  ربـتعم  زین  وا  لوـبق  میـشاب  لـئاق  هک  دـنچره  تسین  دـقع  فرط  تسوا - 
نم همذ  رب  وت  لام  زا  هک  ار  هچ  نآ   ) ینعی عععع  نالف )  یلع  نیدلا  نم  یتمذ  یف  امب  کتحا   ) ععع دیوگب :  هکنیا  لثم  تسا  یفاک  دناسرب 

هب لاتحم  تیاضر  هک  یترابع  ره  زین  نآ  لوبق  رد  و  دناسرب ،  ار  انعم  نیا  هک  يرگید  ترابع  ره  و  سک )  نالف  هبدسرب  مداد  هلاوح  تسا 
زیجنت اهنآ  زا  یکی  طایتحا  ربانب  هک  تسا  ربتعم  دوقع  ریاس  رد  هک  هچ  نآ  همه  هلاوح  دقع  رد  تسا  ربتعم  تسا و  یفاک  دـناسرب  ار  هلاوح 

هک یلام  نآ  هکنیا  لوا  تسا  ربتعم  رگید  زیچ  دنچ  تشذـگ  هچ  نآ  رب  هوالع  هلاوح  تحـص  رد  هلءاـسم 1 -  تسا .  هلاوح  ندوب  یعطق  و 
ۀلاعجلا لام  دننام  دشاب  هدش  ققحم  شببس  دنچره  نآ  ریغ  هلاوح  سپ  دشاب  تباث  هدنهد  هلاوح  همذ  رد  دوش  یم  هداد  هلاوح  نآ  رطاخ  هب 

یم ادرف  هک  یلوپ  رطاخ  هب  زورما  هکنیا  لثم  هدـشن  ققحم  مه  شببـس  یتح  هک  يزیچ  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  حیحـص  لـمع  ماـجنا  زا  لـبق 
دهدـیم هلاوـح  نآ  رطاـخ  هب  هک  یلاـم  ینید و  نآ  هکنیا  مود  دریگب .  سک  نـالف  زا  هک  دـهد  هلاوـح  وا  هب  دـنک  ضرق  یـسک  زا  دـهاوخ 

رد دیدرت  ماهبا و  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین  نآ  سنج  رادـقم و  ندوب  مولعم  نآ  ندوب  نیعم  زا  ام  روظنم  و  دـشاب ،  نیعم  صخش و 
دـشاب مولعم  نیعم و  عقاو  رد  رگا  نیارباـنب  تسین  ربتعم  ارهاـظ  لاـتحم  اـی  لـیحم  دزن  نآ  سنج  اـی  رادـقم  ندوب  مولعم  اـما  و  دـشابن ،  نآ 
تسا هیلع  لاحم  تیاضر  موس  دشاب .  نکمم  تلاهج  ندش  فرطرب  هک  یتروص  رد  اصوصخم  درادن  يررض  ود  نآ  دزن  شندوب  لوهجم 

يدروم رد  تسا و  ربتعم  طایتحاربانب  دشاب  لوغشم  هدش  هداد  هلاوح  وا  رس  رب  هچ  نآ  لثم  هب  وا  همذ  هک  يدروم  رد  وا  لوبق  تیاضر و  هک 
هلءاسم تسا .  ربتعم  يوقا  ربانب  دشاب  لوغشم  هدش  هداد  هلاوح  شرس  رب  هچ  نآ  ریغ  يزیچ  هب  تسا  لوغشم  رگا  ای  دشاب و  يرب  وا  همذ  هک 

لیحم راکهدب  هک  یـسک  رـس  رب  هلاوح  يوقاربانب  سپ  دشاب ،  لیحم  راکهدـب  هیلع  لاحم  هک  تسین  ربتعم  دـیق  نیا  هلاوح  تحـص  رد   - 2
همذرد تباـث  دـشاب  ینیع  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دوش  یم  هداد  هلاوـح  نآ  رطاـخ  هب  هک  یهدـب  نآ  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  حیحـص  تسین 

هب هدشن  لوغشم  شا  همذ  هک  یسک  نیاربانب  دشاب ،  هدشن  دیق  نآ  رد  يو  صخش  ترـشابم  هک  دشاب  یلمع  ای  یتعفنم و  ای  هدنهد و  هلاوح 
هب دـهد  هلاوح  ار  اه  هدرب  مان  نیا  همه  تسا  حیحـص  نآ  لاثما  نآرق و  تئارق  ای  جـح  ای  زامن  ای  ماما  کی  ترایز  ای  هماج و  کـی  نتخود 
ای دشاب و  یلثم  وج  مدـنگ و  دـننام  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  یهدـب  نآ  رد  زین  و  تسین ،  لامعا  نآ  هب  لوغـشم  وا  يارب  شا  همذ  هک  یـسک 

عیب نوچ  یتلع  هب  هدنهد  هلاوح  رگا  سپ  دوش ،  فیصوت  تلاهج  عفر  رادقم  دیاب  یمیق  رد  هتبلا  دشاب  یمیق  هماج  شرفو و  دنفسوگ  دننام 
رب تافص  نامه  هب  فوصوم  دهدب  يدنفسوگ  هلاوح  راکبلط  هب  دناوت  یم  صخشم  یتافص  هب  فوصوم  هدش  يدنفـسوگ  راکهدب  ملـسم 

راکهدب هب  یهدـب  هک  یئاج  رد  هلءاسم 4 -  دشابن .  راکهدب  ای  دـشاب و  راکهدـب  يو  هب  ار  يدنفـسوگ  نینچ  مه  وا  هکنیا  هچ  یـسک  رس 
اما تسا ،  حیحص  هلاوح  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دشاب  سنج  کی  زا  دهد  یم  هلاوح  دوخ  راکبلط  هب  ار  نآ  دراد و  راکبلطزا  هک  یبلطاب 

هلاوح رانید  یمود  رـس  رب  یلوا  هب  دراد و  بلط  رانید  رگید  یـسک  زا  تسا و  مهرد  راکهدب  هدـنهد  هلاوح  اضرف  هک  فالتخا  تروص  رد 
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زا هک  دهدب  مهرد  هلاوح  هکنیا  مود  دریگب .  رانید  یمود  زا  شمهرد  ياجب  هک  یلوا  هب  دهد  یم  هلاوح  هکنیا  یکی  دراد ،  تروص  دـنچ 
وا هک  دهدب  مهرد  هلاوح  هکنیا  موس  دهدب  وا  لیوحت  مهرد  تسه  شا  هدـهع  هب  هک  يرانید  ياجب  هیلع  لاحم  دریگب و  مهرد  هیلع  لاحم 

یهدب اب  یطابترا  چـیه  هلاوح  هکنیا  هصالخ  دـنامب و  یقاب  دوخ  لاح  هب  نانچمه  دراد  بلط  وا  زا  هک  يانید  دریگب و  مهرد  هیلع  لاحم  زا 
رـس رب  نداد  هلاوح  ریظن  و  تسا ،  حیحـص  موس  وحن  هب  نینچمه  لوا و  وحن  هب  هلاوح  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دـشاب  هتـشادن  هیلع  لاـحم 

نینچ تساوخ  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  سپ  تسا  لاکـشا  دروم  مود  تروص  اما  و  تسین ،  هدنهد  راکهدـب  هک  تسا  یـسک 
دهدب شرـس  رب  مهرد  هلاوح  هاگ  نآ  دنک  لیدبت  مهرد  هب  دراد  بلط  هیلع  لاحم  زا  هک  ار  يرانید  یعرـش  يا  هلماعم  هلیـسو  هب  لوا  دـنک 
دریذپ هب  تروص  طئارـش  عماج  روط  هب  هلاوح  هاگره  هلءاسم 5 -  تسا .  حیحـص  هلاوح  نیفرط  یـضارت  اب  هک  تسا  نآ  يوقا  هک  دنچره 

ار وا  همذ  هلاوح  هدنریگ  ینعی  لاتحم  هک  دنچره  دوش  یم  تسا  راکهدب  هلاوح  هدنریگب  هک  ینید  زا  هدنهد  هلاوح  همذ  ندـش  يرب  بجوم 
لاتحم راکهدب  هدـش  هلاوح  يو  هب  هک  یـسنج  یغلبم و  نامهب  تسوا  رـس  رب  هلاوح  هک  هیلع  لاحم  همذ  هدـنهد  هلاوح  ياجب  دـنکن و  يرب 

هب هلاوح  رگا  هک  تسا  حرـش  نیا  هب  لیحم  اب  هیلع  لاحم  لاح  اما  و  تسا ،  هیلع  لاحم  اب  لاـتحم  لاـتحم و  اـب  لـیحم  عضو  نیا  دوش ،  یم 
یم يرب  لیحم  هب  شیهدـب  زا  شا  همذ  دزادرپب  هلاوح  هدـنرادب  ار  نآ  یتقو  هدوب  لیحم  راکهدـب  هیلع  لاـحم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  لـثم 

یـضارت اب  مود  لوا و  وحنب  هدوب و  راکهدب  مدنگ  وا  رگا  تسا  نینچمه  و  داد ، ) مدنگ  لاتحم  هب  دوب و  راکهدب  مدـنگ  لیحم  هب  وا   ) دوش
دوخ لاح  هب  تسا  رراکهدـب  لیحم  هب  هیلع  لاحم  هک  یمدـنگ  ینعی   ) دریگب تروص  موس  وحن  هب  رگا  اما  و  دزادرپب ،  يرگید  زیچ  نیفرط 

هب دوش  یم  لوغـشم  لیحم  همذ  دشاب  هدوبن  راکهدب  يو  هب  هیلع  لاحم  الـصا  هک  نآ  ای  و  دزادرپب ) ار  يو  هلاوح  دوخ  هسیک  زا  وا  دـنامب و 
لاتحم رب  هلءاسم 6 -  تسا .  یقاب  شدوخ  ياج  رد  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  وا  زا  یبلط  هکنیا  ولو  هتخادرپ  هلاوح  هدـنرادب  هیلع  لاحم  هچ  نآ 

مزال و درک  لوبق  رگا  اما  و  دشاب ،  باسح  قح و  شوخ  رگناوت و  یصخش  رـس  رب  هلاوح  هک  دنچره  دریذپب  ار  لیحم  هلاوح  تسین  بجاو 
 ، دشاب هتفریذپ  وا  یتسد  یهت  زا  یهاگآاب  لاتحم  هک  یطرش  هبدشکب  تسد  یهت  يریقف  رـس  رب  هلاوح  هک  دنچره  تسا  تشگرب  لباق  ریغ 
هب خسف  زا  دـعب  دراد و  خـسف  قح  هدوب  زیچ  یب  ریقف و  هدـش  رداص  هلاوح  هک  یخیرات  رد  هک  دـمهفب  ادـعب  هدوب  ربخ  یب  لاتحم  رگا  اما  و 
زا لاتحم  خـسف  رایخ  دوش  رگناوت  هیلع  لاحم  نیب  نیمه  رد  رگا  دـنک و  یم  هبلاـطم  وا  دوخ  زا  ار  دوخ  بلط  هدومن  هعجارم  هدـنهد  هلاوح 

هلاوح هلءاسم 7 -  درادن .  یخـسف  رایخ  دشاب  هدش  ریقف  هلاوح  رودـص  زا  دـعب  هدوب و  رگناوت  خـیرات  نآ  رد  رگا  هکنانچمه  دور  یمن  نیب 
لاحم دوش  شمولعم  هک  تسا  ینامز  نآ  تروص و  کی  رد  لاتحم  هب  تبسن  رگم  تسا  تشگرب  لباق  ریغ  مزال و  فرط  هس  ره  هب  تبسن 

زا روظنم  و  دراد ،  خسف  رایخ  لاتحم  میدرک  هراشا  البق  هک  روط  نامه  تروص  نیا  رد  هک  هتسناد  یمن  وا  هدوب و  یتسد  یهت  صخش  هیلع 
روص هیقب  رد  اـما  و  دـشابن ،  کـلام  ار  دـشاب  هلاوحلا  هجوب  یفاو  هک  نید  تاینثتـسم  رب  دـئاز  يزیچ  هک  تسا  نیا  هیلع  لاـحم  یتسد  یهت 

رد یمارت  هلءاسم 8 -  دـنک .  رایخ  طرـش  دوخ  يارب  دـقع  نمـض  رد  دـناوت  یم  فرط  هس  زا  کی  ره  تسه  هک  يزیچ  تسا  مزـال  هلاوح 
رـس رب  وا  رکب و  رـس  رب  دهد  هلاوح  ار  وا  مه  ورمع  ورمع و  رـس  رب  دهد  هلاوح  ار  وا  دیز  هب  راکهدب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  زئاج  هلاوح 

هک تسا  نیا  یمارت  رگید  تروـص  ددـعتم  هیلع  لاـحم  تسا و  دـیز  نآ  تسا و  رفن  کـی  لاـتحم  تروـص  نیا  رد  هک  نـینچمه  دـلاخ و 
هلاوح نیا  نیع  دیز  ورمع و  هب  دهد  هلاوح  ار  وا  دیز  هب  راکهدب  الاب  لاثم  نامه  رد  هکنیا  لثم  دشاب  رفن  کی  هیلع  لاحم  ددـعتم و  لاتحم 

راکبلط تسدـب  دـهدب  ار  هلاوح  نامه  زین  وا  راـکبلط  دـنک  عوجر  شهیلع )  لاـحم   ) ورمع هب  وا  اـت  دراد  هک  يراـکبلط  تسدـب  دـهدب  ار 
 . تسا ورمع  نآ  تسا و  رفنکی  لاـتحم  نیدـنچ  هیلع  لاـحم  ضرف  نیا  رد  هک  دـنک  تفاـیرد  ار  هلاوـح  عوـجر و  ورمع  هب  وا  اـت  شدوـخ 

لاح دوش ،  یم  يرب  هیلع  لاحم  همذ  دزادرپب  ار  دوخ  یهدـب  شدوخ  هلاوح  زا  دـعب  هداد  هلاوح  راکبلط  هب  هک  يراکهدـب  رگا  هلءاسم 9 - 
اما دریگب و  وا  زا  شدوخ  ار  هلاوحلا  هجو  هدومن  عوجر  وا  هب  دراد ،  قح  لـیحم  دـشاب  هدوـب  هیلع  لاـحم  تساوـخرد  هب  تخادرپ  نیا  رگا 
زین وا  دشابن و  راکهدب  يو  هب  وا  هک  دهد  هلاوح  یسک  رس  رب  راکهدب  رگا  هلءاسم 10 -  درادن .  عوجر  قح  دشاب  هنابلطواد  یعربت و  رگا 
ریخ ای  دـنک  هبلاطم  وا  زا  ار  هلاوحلا  هجو  هدومن  هعجارم  وا  هب  دـناوت  یم  هتفرگ  رارق  وا  هلاوح  دروم  هکنیا  فرـص  هب  ایآ  دـشاب  هدرک  لوبق 
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هدنشورف رگا  هلءاـسم 11 -  تسا .  مود  قش  تسا  رتکیدزن  نهذ  هب  هچ  نآ  دـشاب ؟  هتخادرپ  لاـتحم  هب  ار  وا  یهدـب  هک  دـناوت  یم  یتـقو 
رگید صخـش  زا  هدنـشورف  هک  دهد  هلاوح  ار  دوخ  يرادیرخ  يالاک  ياهب  يرتشم  ای  دهد و  يرتشم  هب  هلاوح  دراد  یـسک  هب  هک  ار  ینید 

ود نیمه  رد  هکنیا  فالخ  هب  تسا ،  لطاب  زین  هلاوح  هدش  عقاو  لطاب  شورف  دـیرخ و  هلماعم  هک  دوش  مولعم  ضرف  ود  ره  رد  ادـعب  دریگب 
ندروخ مهب  عبت  هب  تسا و  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  نانچمه  هلاوح  خسف  زا  دعب  هک  ددرگ  خسف  یتلع  هب  نکل  دوش  عقاو  حیحـص  هلماعم  ضرف 

هب هلاوح  ار  دوخ  راکبلط  دشاب و  هتشاد  یجراخ  نیعم و  یلام  دوخ  نیما  ای  لیکو  دزن  رگا  هلءاسم 13 -  دروخ .  یمن  مهب  شورف  دیرخ و 
لیوحت يو  هب  ار  لام  نآ  تسا  بجاو  نیما  ای  لیکو  نآ  رب  دـنک  لوبق  ار  هلاوح  نیا  مه  راکبلط  دـهد  لیوحت  وا  هب  لام  نآ  هک  دـهد  يو 

تسا لوغـشم  زونه  وا  همذ  نوچ  دیامن  هبلاطم  يو  زا  ار  دوخ  قح  هدومن  هعجارم  لیحم  هب  دراد  قح  لاتحم  دهدن  لیوحت  وا  رگا  و  دهد ، 
.

تلافک رد  راتفگ 

تـسا دوقع  زا  تیافک  نیا  دراد و  وا  رب  یقح  هل  لوفکم  هکنیا  لیلد  هب  هل  لوفکم  دزن  صخـش  راضحا  هب  دـهعتزا  تسا  تراـبع  تلاـفک 
نیا باجیا  رد  و  تسا ،  قح  بحاص  ینعی  هل  لوفکم  نآ  هدـننک  لوبق  لـیفک و  فرط  زا  نآ  باـجیا  دـهاوخ ،  یم  لوبق  باـجیا و  ینعی 

ینالف صخـش  تیارب  مدرک  تلافک  نالف -  سفن  کل  تلفک   : ) دیوگب هکنیا  لثم  تسا  یفاک  دـناسرب  ار  دـهعت  نآ  هک  یترابع  ره  دـقع 
هک دـیوگب  یترابع  شلوبق  رد  مه  هل  لوفکم  سک )  نالف  راضحا  هب  ماوت  لیفک  نم  نالف -  راضحاب  کـل  لـیفک  اـنا   : ) دـیوگب اـی  و  ار )
 ، دـشاب لوفکم  راضحا  رب  ياناوت  راتخم و  لقاع و  غلاب و  هکنیا  تسا  ربتعم  لیفک  رد  هلءاسم 1 -  دـنک .  هدافا  تلافک  نیا  هب  ار  شتیاضر 
 - هلءاسم 2 دـنک .  لوبق  اهنآ  یلو  رگادـش  لیفک  هناوید  كدوک و  يارب  تسا  زئاج  نیاربانب  تسین و  ربتعم  لقع  غولب و  هل  لوفکم  رد  اما 

طرـش وا  تیاـضر  هک  تسا  نآ  يوقا  لوفکم  رد  اـما  و  تسا ،  ربـتعم  هل  لوفکم  لـیفک و  تیاـضر  تیاـفک  رد  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا 
نیا طایتحا  و  دوش ،  یم  تلافک  هب  قحلم  تلافک  ماکحا  رب  دـئاز  يرگید  ماکحا  وا  تیاضر  اب  هلب  تسین  تلافک  دـقع  فرط  وا  تسین و 

زا  ) باـجیا کـی  زا  تسا  بکرم  تلاـفک  دـقع  میئوگب  مینادـب و  دـقع  فرط  ار  وا  هکنیا  تسا و  ربـتعم  زین  وا  تیاـضر  میئوگب  هک  تسا 
لیفک دراد  ندرگ  رب  یلام  یقح  هک  سک  ره  هلءاسم 3 -  لوفکم .  هیحان  زا  يرگید  هل و  لوفکم  هیحان  زا  یکی  لوبق  ود  و  لیفک )  هیحان 
دشاب يوحن  هب  همذ و  رد  تباث  یلام  قح  نآ  هک  تسا  طرش  هلب  تسین ،  طرـش  یلام  قح  نآ  غلبم  هب  ملع  و  تسا ،  حیحـص  ندش  وا  ندب 

تـسین راکهدب  سک  چـیه  هب  هک  دـنک  رـضاح  ار  یـسک  هکنیا  رد  دوش  لیفک  یـصخش  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  حیحـص  نآ  زا  تنامـض  هک 
دهد ماجنا  ارم  راک  نالف  سکره  تسا  هتفگ  هک  یـسک  لثم  دشاب ،  هدش  دوجوم  شندش  راکهدب  ببـس  هک  دنچره  تسا  لطاب  شتلافک 
هدـش ققحم  تسا  هلاعج  نامه  هک  يراکهدـب  ببـس  لاثم  نیا  رد  هک  هدرکن  لمع  هلاعج  نیا  هب  نونکاـت  یـسک  یلو  مهد  یم  غلبم  نـالف 

ره تلافک  تسا  حیحص  نینچمه  و  تسین ،  حیحص  وا  راضحا  يارب  تلافک  سپ  دشاب  شراکهدب  يو  ات  هدرکن  لمع  نآ  هب  یـسک  نکل 
دشاب هدرک  لوبق  لباق  یئاعدا  مکاح  دزن  وا  هیلع  یسک  هکنیا  لثم  دوش  رضاح  یعرـش  مکاح  دزن  عرـش  سلجم  رد  یتسیاب  یم  هک  یـسک 

نینچمه و  دوش ،  یـسک  نینچ  لیفک  یـصخش  تسا  حیحـص  سپ  دـشاب  هدرکن  دوخ  قح  تابثا  يارب  وا  هیلع  هنیب  هماقا  زونه  هک  دـنچره 
صاصق هب  موکحم  هک  یـسک  دننام  هدمآ  شندرگ  هب  قلخ  قوقح  زا  یقح  اریز  هدش  یتبوقع  هب  موکحم  هک  یـسک  تلافک  تسا  حیحص 

هلءاسم تسین .  حیحص  ندش  وا  لیفک  هدش  ریزعت  ای  دح  هب  موکحم  الثم  هدمآ  وا  ندرگ  هب  ادخ  قوقح  زا  یتبوقع  هک  یـسک  اما  و  هدش ، 
تسا حیحص  تدم  نودب  مه  وا  زا  تلافک  دشاب  هدش  مامت  هتشاد  رگا  ای  هتـشادن و  تدم  لوفکم  هدهع  رب  تباث  قح  هک  یتروص  رد   - 4

و  ) دننک نیعم  تدم  رگا  و  دوب ،  دهاوخ  تدم  نودب  تلافک  نآ  دیاین  دقع  رد  تدـم  زا  يرکذ  رگا  یـضرف  نینچ  رد  و  تدـم ،  اب  مه  و 
نالف سءار  رد  ار  نویدم  دوش  یم  دهعتم  دـیوگب  لیفک  و   ) دـننک نیعم  تدـم  نالف  سءار  رد  ار  نویدـم  موش  یم  دـهعتم  دـیوگب  لیفک 

دقع هلءاسم 5 -  دوشن .  فالتخا  نآ  يدایز  مک و  رد  هک  دنک  صخـشم  نییعت و  يوحن  هب  ار  تدم  نآ  تسا  مزال  مهد )  لیوحت  تدـم 
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فرط لوبق  فرط و  کی  شهاوخ  ینعی   ) هلاقا اب  رگم  درادـن  ار  نآ  خـسف  قح  فرط  ود  زا  کی  چـیه  ینعی  تسا  مزـال  دوقع  زا  تلاـفک 
 - هلءاسم 6 دـهد .  رارق  رایخ  نیعم  یتدـم  فرظ  رد  دوخ  يارب  هک  تسا  زئاـج  هل  لوفکم  نینچمه  لـیفک و  يارب  دـقع  نیا  رد  و  رگید ، 

ار وا  هک  دـهاوخب  دـنک و  هبلاطم  لیفکزا  ار  لوفکم  تسا  زئاج  هل  لوفکم  يارب  دـبای  ققحت  طیارـشلا  عماج  یتلافک  هک  نامز  ره  اـجره و 
هک يروط  هب  داد  لیوحت  رگا  دهدب و  هل  لوفکم  لیوحت  ار  وا  تسا  بجاو  لیفک  رب  دوب  رهش  رد  ورضاح  لوفکم  رگا  نک ،  راضحا  اروف 

دربب و مکاـح  دزن  تیاکـش  دـناوت  یم  هل  لوفکم  دورب  هرفط  نداد  لـیوحت  زا  رگا  دوش و  یم  يرب  لـیفک  همذ  تفرگ  رارق  وا  سرتسد  رد 
یقح رد  اما  و  دزادرپب ،  لوفکم  هب  تسه  وا  ندرگ  هب  یهدب  لیبق  زا  هک  یقح  ای  دنک و  میلـست  ار  لوفکم  ات  دنک  یم  ینادنز  ار  وا  مکاح 

دهد و لیوحت  هدومن  رـضاح  ار  وا  ات  دنک  یم  ینادنز  ار  وا  مکاح  تسا  نداد  لیوحت  طقف  هراچ  هار  هجوز  زا  تلافک  صاصق و  قح  ریظن 
تـسا مکاح  رب  دنک  رـضاح  ار  وا  دشاب  نکمم  مه  لیفک  يارب  تساجک و  رد  هک  دـشاب  مولعم  رگا  تسا  بئاغ  تسین و  رهـش  رد  رگا  اما 

 ، دوش یم  ینادنز  تسا  رهـش  رد  لوفکم  هک  یتروص  دننام  دشاب  یفاک  وا  نتـشگرب  نتفر و  يارب  هک  دهد  تلهم  يو  هب  ینامز  تدم  هک 
میوگب هک  تسین  دـیعب  دوش  ادـیپ  وجتـسج  اب  هک  تسه  دـیما  رگا  درادـن  ربخ  وا  ياج  زا  وا و  زا  یـسک  هک  هدـش  بئاغ  يروط  رگا  اـما  و 
راکهدب وا  يراگنا  لهـس  رطاخ  هب  هک  یئاج  رد  اصوصخ  دنک  ینادـنز  ار  وا  روظنم  نیمه  هب  دـنک و  راضحا  هب  فیلکت  ار  وا  دـیاب  مکاح 

هب هنابلطواد و  شدوخ  رگا  هلب  تسا ،  لمءات  لحم  دزادرپب  وا  ار  لوفکم  يراکهدب  هکنیا  هب  لیفک  مازلا  اما  و  دوش ،  ناهنپ  دـشاب  هتـسناوت 
نیا رگا  اما  و  دوش ،  تفای  وجتـسج  اب  هک  دشاب  نآ  دـیما  هک  دوب  یـضرف  رد  نیا  دوش  یم  دازآ  دزادرپب  ار  نآ  نادـنز  زا  یـصالخ  روظنم 
دنک نید  تخادرپ  هب  مزلم  ار  وا  دـیاب  هـک  تـسا  نآ  برقا  دـنک و  یمن  يو  راـضحا  هـب  فـیلکت  ار  وا  مکاـح  رگید  دـشابن  نـیب  رد  دـیما 
ردق نآ  راکنیا  رد  وا  دشاب و  هدرک  ار  لوفکم  راضحا  هبلاطم  هل  لوفکم  ینعی  دشاب  هدوب  يو  يراگنا  لهس  رطاخ  هب  وا  رارف  رگا  اصوصخ 

لـصا تحـص  دشاب  هتـشاد  دوجو  تلافک  دـقع  ماگنه  نامه  زا  تداع  بسح  هب  يدـیمون  نیا  رگا  هلب  دزیرگب ،  لوفکم  ات  دـنک  هحماسم 
عقاو حیحـص  دقع  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب  هدش  ضراع  يدیمون  ادـعب  هدوب  شنتفای  دـیما  دـقع  لاح  رد  رگا  اما  دوش ،  یم  لکـشم  دـقع 

هدروآ دوجو  هب  لیفک  يراگنا  لهـس  ار  يدیمون  نیا  رگا  اصوصخم  دوش  یمن  دـقع  رب  ضراع  نالطب  يدـیمون  ضورع  رطاخ  هب  هدـش و 
رد اصوصخم   ) دنک ینادنز  ار  وا  ای  دنکب و  یهدب  تخادرپ  هب  مزلم  ار  وا  دیاب  مکاح  میئوگب  هک  تسین  دیعب  یعـضو  نینچ  رد  سپ  دـشاب 

هجیتن رد  درکن و  رـضاح  ار  دوخ  لوفکم  لیفک  رگا  هلءاسم 7 -  دزاس .  اهر  ار  دوخ  یهدـب  نآ  تخادرپ  اب  ات  شیراگنا )  لهـس  تروص 
لوفکم هب  دـناوت  یمن  دوب  هتخادرپ  ار  لاـم  اـی  دوب و  هدرک  تلاـفک  ار  وا  شلوفکم  نذا  نودـب  يو  هک  یتروص  رد  دـنتفرگ  وا  زا  ار  لاـم 

هکنیا هچ  لاح  دریگب  وا  زا  دـناوت  یم  دوب  هداد  نآ  تخادرپ  هب  نذا  لوفکم  رگا  و  دـنک ،  هبلاـطم  وا  زا  هداد  هک  ار  یلاـم  هدومن ،  هعجارم 
وا هب  دـناوت  یم  لیفک  ایآ  دوب  هدادـن  ار  لام  تخادرپب  نذا  یلو  دوب  هداد  تلافک  رد  نذا  رگا  اما  و  هن ،  ای  دـشاب  هداد  مه  تلاـفک  رد  نذا 

هدرکن دریگب و  وا  زا  ار  لوپ  دنک و  راضحا  ار  لوفکم  هتـسناوت  یم  لیفک  رگا  میئوگب  میهد و  لیـصفت  هک  تسین  دیعب  ریخ  ای  دنک  عوجر 
يارب لیفک  رگا  هلءاسم 8 -  دناوت .  یم  هتخادرپ  شدوخ  راچان  هب  هتـشادن و  ناکما  شیارب  راکنیا  رگا  اما  دـنک و  عوجر  وا  هب  دـناوت  یمن 

تـسین بجاو  وا  رب  رگید  ياـج  رد  لوـفکم  نداد  لـیوحت  و  تسا ،  نیعتم  اـجنامه  دـشاب  هدرک  نیعم  ار  یئاـج  شلوـفکم  نداد  لـیوحت 
رب نآ  لوبق  دـهدب  هل  لوفکم  لیوحت  رگید  ياج  رد  ار  هل  لوفکم  دـهاوخب  لـیفک  رگا  هکناـنچمه  دـنک ،  هبلاـطم  هل  لوفکم  هک  دـنچره 
نآ يارب  ار  ینیعم  ياـج  ینعی  دـنراذگب  قلطم  لوفکم  نداد  لـیوحت  لـحم  رظن  زا  ار  تلاـفک  دـقع  رگا  اـما  و  تسین ،  بجاو  هل  لوفکم 

لیوحت اجنامه  رد  تسا  بجاو  دنـشاب  هتخاس  عقاو  وا  نطو  رد  ای  هل و  لوفکم  یگدـنز  لحم  رد  ار  تلافک  دـقع  رگا  دـنهدن  صاـصتخا 
رد درادن  دصق  هل  لوفکم  هک  دنشاب  هتخاس  عقاو  یتبرغ  رهـش  رد  ای  ینابایب و  رد  ار  دقع  رگا  و  تسا ،  اجنامه  هب  فرـصنم  دقع  اریز  دهد 

دوش و یم  لمع  هنیرق  نامه  هب  هک  تسا  يا  هطقن  هچ  رد  نداد  لیوحت  روظنم  دنامهفب  هک  دوب  دقع  رد  يا  هنیرق  رگا  دوش  رقتـسم  اج  نآ 
لیفک رب  هلءاسم 9 -  تسا .  لکـشم  قلطم  روطب  تروص  نیا  رد  نـالطب  هب  ندرک  مکح  هک  دـنچره  تسا  لـطاب  لـصا  زا  تلاـفک  هنرگ 

رهاق و صخش  زا  نتفرگ  کمک  لسوت و  هلیسو  نیا  هک  دنچره  دوش  لسوتم  یعورـشم  هلیـسو  رهب  لوفکم  راضحا  يارب  هک  تسا  بجاو 
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و تسین ،  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  يویند  يررـض  ای  ینید و  يا  هدـسفم  یـسک  نینچ  هب  لسوت  هک  نآ  رگم  دـشاب  یملاظ 
تـسا لوفکم  هدـهع  هب  جراخم  هدوب  لوفکم  نذا  هب  تلافک  هک  یتروص  رد  تسا  یجراخم  جاتحم  شندروآ  تسا و  بئاغ  لوفکم  رگا 

زا یـضعب  رد  هک  یلاکـشا  اـب   ) دریگب وا  زا  هدومن  عوجر  لوـفکم  هب  دـناوت  یم  هدوـبن  عربـت  شدـصق  هداد و  لـیفک  ار  جراـخم  نآ  رگا  و 
هکنیا هب  تسا  لوغـشم  شا  همذ  هک   ) لیفک هلءاسم 10 -  تسا .  لیفک  هدـهع  هب  همه  هدوب  لوفکم  نذا  نودـب  رگا  اما  و  تسه )  جراـخم 

ار دوخ  لوفکم  ندرک  میلست  ای  هل و  لوفکم  هب  شلیوحت  وا و  دوخ  ندش  رـضاح  ای  لوفکم و  نتخاس  رـضاح  هب  دهد ) لیوحت  ار  لوفکم 
فرط زا  هن  ار  دوخ  دوش و  رـضاح  شدوخ  لوفکم  رگا  اما  دوش ،  یم  يرب  شا  همذ  لماک  ماـمت و  یمیلـست  هل  لوفکم  هب  لـیفک  فرط  زا 
نودـب ای  دـنک و  ریگتـسد  ار  وا  شدوخ  هل  لوفکم  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  يرب  لیفک  همذ  ارهاظ  دـنک  هل  لوفکم  لیوحت  لیفک 

يو هب  تشاد  لوفکم  هدهع  هب  هک  ار  یقح  هل  لوفکم  هلب  دریگب ،  وا  زا  ار  دوخ  قح  دناوتب  يروط  هب  دیامن  همکحم  رد  رضاح  ار  وا  هارکا 
يرب لیفک  همذ  تقو  نآدشخبب  لیفک  هب  تسا  تلافک  نامه  هک  تشاد  لیفک  ندرگ  هب  هک  ار  یقح  ای  دـنک و  يرب  ار  شا  همذ  دـشخبب و 
حلص ای  عیب  هلیسو  هب  هتفرگ -  لیفک  نآ  قاقحا  رطاخ  هب  و  دراد -  لوفکم  رب  هک  یقح  هل )  لوفکم   ) راکبلط رگا  هلءاسم 11 -  دوش .  یم 

هکنیا فالخ  هب  دوش  یم  لطاب  تلافک  دوربایند  زا  لوفکم  ای  لـیفک  رگا  هلءاسم 12 -  دوش .  یم  لطاب  تلافک  دـنک  ریغب  لقتنم  هلاوح  ای 
رابجا هب  ای  روز و  هب  ار  يراکهدب  هک  یـسک  هلءاسم 13 -  دوش .  یم  شثراو  هب  لقتنم  تلاـفک  زا  وا  قح  هک  دورب  اـیند  زا  هل  لوفکم  رگا 

دزادرپب دراد  راکبلط  هک  یبلط  نآ  ات  تسه  نانچمه  نامـض  نیا  و  تسوا ،  راضحا  نماض  دـهد  يرارف  هتخاس و  اهر  شراکبلط  تسد  زا 
سرتسد تروص  رد  صاصق  قح  نوچ  یقوقح  هراـبرد  اـما  دوب و  یلوپ  یهدـب  هراـبرد  نیا  دور ،  یم  نیب  زا  شتنامـض  تخادرپ  رگا  هک 

راتفرگ نوخ  بحاص  تسد  رد  هک  ار  یلتاق  رگا  و  تسا .  لاکشا  لحم  تروص  نیا  ریغرد  اما  تسه و  وا  راضحا  نماض  يو  یناج  ندوب 
یم وا  زا  ار  اهب  نوخ  دشابن  يو  هب  یـسرتسد  هجو  چیه  هب  ای  دشاب و  هدرم  یناج  رگا  تسا و  يو  راضحا  نماض  دـناهرب  وا  تسد  زا  هدـش 

دـشاب هتـشاد  ار  يراکهدب  مکح  هک  تسین  دیعب  دیآ  یم  یناج  ندرگ  هب  هید  اهنت  هک  یتایانج  رد  اماو  تسا ،  يدمع  لتق  رد  نیا  دـنریگ 
یمارت هلءاسم 14 -  دوش .  یم  طـقاس  شنامـض  دزادرپب  ار  نامـضلا  هجو  شدوخ  رگا  تسوا و  راـضحا  نماـض  هدـنهد  يرارف  میتفگ  هک 

لیفک نیا  لیفک  یمراهچ  یـصخش  لیفک و  نآ  لیفک  یثلاث  صخـش  دوش و  دـیز  لیفک  یـصخش  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  زئاج  تلافک 
 ( قحتـسم  ) راکبلط رگا  سپ  تسا  یقباـس  عرف  مه  یقحـال  ره  تسا و  یلوا  تلاـفک  عرف  همه  يدـعب  ياـهتلافک  نوچ  نینچمه و  دوش و 
یم همذـلا  یئیرب  مه  دـنتفر  ایند  زا  ود  نآ  زا  یکی  ای  تخاس و  رـضاح  ار  یلوا  لوفکم  یلوا  لیفک  اـی  درک و  همذـلا  ییرب  ار  یلوا  لـیفک 

اه و یلبق  هن  دنوش  یم  همذلا  یئیرب  وا  زا  دعب  ياه  لیفک  وا و  اهنت  درک  همذـلا  یئیرب  ار  طسو  ياه  لیفک  زا  یکی  قحتـسم  رگا  و  دـنوش ، 
ندش تلافک  ضرعتم  هلءاسم 15 -  دـنوش .  یم  همذـلا  یئیرب  دازآ و  دـنیوا  عرف  هک  وا  ياه  لیفک  تفر  ایند  زا  طسو  لیفک  رگا  نینچمه 

 . تمادن تسا و  تمارغ  تسا و  تراسخ  ندش  لیفک  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نوچ  دراد  تهارک 

تلاکو باتک 

وا روما  زا  یکی  تسا  هدنز  ات  ای  دهد و  ماجنا  تسا  هدنز  ات  هک  دنک  راذـگاو  يرگید  هب  ار  دوخ  راک  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تلاکو 
باجیا و هب  جایتحا  دوقع  زا  تسا  يدقع  هک  اج  نآ  زا  تلاکو  و  دنک ، ) هرادا  ار  شکلم  ای  دناخرچب  ار  شتراجت  الثم   ، ) دزادـنایب هار  ار 
رد وت   ) ای و  مدرک )  لیکو  ار  وت  نم   : ) یئوگب تلیکو  هب  هکنیا  لثم  دـناسرب ،  ار  دوصقم  نیا  هک  تسا  یترابع  ره  شباجیا  و  دراد ،  لوبق 

دیوگب هک  دـشاب .  یفاک  مه  نیمه  ارهاظ  هکلب  اهنیا  لاثما  و  مدرک )  راذـگاو  وت  هب  ار  راک  نالف  ماجنا   ) ای و  ینم )  لیکو  راک  نالف  ماـجنا 
ره زین  تلاکو  لوبق  و  مدرک ،  راذـگاو  وت  هب  ار  راکنیا  نم  هک  دـشاب  نیا  شروظنم  شورفب و  ار  ما  هناـخ  ـالثم  هدـب  ماـجنا  ارم  راـک  نـالف 
زا دـعب  لیکو  هک  دـشاب  لوبق  رد  یفاک  رادـقم  نیمه  رهاظلا  یلع  هکلب  دـنک ،  هدافا  تلاکو  رب  ار  وا  تیاضر  هک  لـیکو  زا  تسا  یتراـبع 

دوش یم  عقاو  زین  ةاطاعم  روط  هب  دهاوخ و  یمن  یظفل  لوبق  باجیا و  الصا  هک  تسا  نآ  يوقا  هکلب  دنک  لمع  نآ  ماجنا  هب  عورش  باجیا 
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هب لکوم  ینعی  دـنک  ادـیپ  ققحت  زین  همان  اب  هک  تسین  دـیعب  هکلب  دریگب ،  لیوحت  ار  نآ  مه  وا  دـشورفب  ات  دـهدب  وا  هب  ار  یعاـتم  هکنیا  هب 
نیاربانب سپ  دشاب  هدیسر  شتسدب  رید  همان  یتدم  هک  دنچره  دوش  یـضار  همان  نومـضم  هب  مه  لیکو  ار و  راک  نالف  هک  دسیونب  صخش 

نم ایآ   ) دـسرپب لیکو  رگا  یتح  تسین  دوقع  ریاس  ياهطرـش  دـیق و  تلاکو  رد  هکنیا  هاتوک  نخـس  و  تسین ،  ربتعم  تـالاوم  باـجیا  نیب 
رد ار  نیا  لاثما  نیا و  ام  هک  دنچره  تسا  مامت  حیحـص و  تلاکو  يرآ )   : ) دـیوگب هناخ  بحاص  و  هناخ ) ؟  نتخورف  رد  مشاب  وت  لیکو 

طورشم ار  تلاکو  لصا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  طرش  تیعطق  زجنت و  تلاکو  رد  طایتحا  ربانب  هلءاسم 1 -  میا .  هتسنادن  یفاک  دوقع  ریاس 
نالف رد  ینم  لیکو  وت  درک  عولط  هدـنیآ  هام  صرق  هک  ینامز   ) ای و  ینم )  لیکو  وت  دـمآ  ینالف  هاگره   : ) دـیوگن ـالثم  دـننکن  یطرـش  هب 

هک یطرـش  هب  نکل  یلیکو  ما  هناخ  شورف  رد  وت   : ) دـیوگب لکوم  هکنیا  لثم  درادـن  لاکـشا  ندروآ  طرـش  تلاکو  قلعتم  رد  هلب  راـک ، )
لقاع و غلاب و  هکنیا  لیکو  لکوم و  رد  تسا  طرـش  هلءاسم 2 -  یشورفب .  نامز  نالف  رد  هک  یطرش  هب  ای  و  یـشورفب )  دمآ  ینالف  یتقو 

ربانب هلب  تسین ،  حیحـص  دـنا  هدرک  دـیدهت  ار  وا  هکیـسک  هناوید و  كدوک و  ندـش  لیکو  نتفرگ و  لیکو  سپ  دنـشاب ،  راـتخم  دـصاق و 
لیکو ار  دنک  یم  تیاعر  دناد و  یم  ار  طیارـش  هک  يزیمم  كدوک  دوش  یم  سپ  دـشاب  غلاب  سین  طرـش  دـقع  ندـناوخ  رد  لیکو  برقا 

نآ رد  فرـصت  يارب  هک  یلام  نآ  رد  هکنیا  تسا  طرـش  لکوم  رد  و  دـنک ،  ءارجا  لیکو  لـکوم و  نیب  ار  تلاـکو  دـقع  هکنیا  رد  دـننک 
نآ زا  هک  یلام  نآ  رد  دـناوتیمن  هدـش  هیلع  روجحم  سالفا  اـی  تهافـس  رطاـخ  هب  هک  یـسک  سپ  دـشاب  فرـصتلا  زئاـج  دریگ  یم  لـیکو 

شیارب هطـساو  اب  ولو  لمع  نآ  ماجنا  هکنیا  رگید  یکی  درادـن ،  لاکـشا  قالط  نوچ  يرگید  ياهراک  رد  اما  دریگب  لـیکو  هدـش  روجحم 
هب هک  تسا  طرش  لیکو  رد  و  دریگب .  لیکو  راکش  ندیرخ  ای  حاکن و  دقع  ءارجا  رد  دناوت  یمن  دشاب  مارح  لاح  رد  رگا  سپ  دشاب  زئاج 

ماجنا يراک  وا  يارب  هک  دوش  یـسک  لیکو  دناوت  یمن  تسا  مرحم  رگا  سپ  دهد  ماجنا  ار  تلاکو  دروم  لمع  دـناوتب  عرـش  لقع و  مکح 
لیکو رد  هلءاسم 3 -  دزاس .  عقاو  حاکن  دـقع  ای  درادـب و  هگن  ای  دـشورفب و  ار  وا  راکـش  الثم  تسین  زئاج  شدوخ  يارب  اعرـش  هک  دـهد 

زا شعوقو  هک  یئاهراکرد  رگم  تسا  زئاج  رفاک  ناملسم و  يارب  يرطف  دترم  یتح  دترم و  هکلب  رفاک و  تلاکو  سپ  تسین  طرش  مالـسا 
زا تلاکو  هب  ای  دـنک و  ءافیتسا  یناملـسم  زا  ار  دوخ  لکوم  قح  ای  دـنک و  يرادـیرخ  رفاک  يارب  ار  ینآرق  هکنیا  لثم  تسین  حیحـص  رفاک 

تلاکو هلءاسم 4 -  دـشاب .  ناملـسم  وا  لکوم  هک  دـنچره  دـنک  يوعد  حرط  وا  هیلع  هاـگداد  رد  هدومن  همـصاخم  یناملـسم  اـب  وا  فرط 
 . سلف رطاخ  هب  ای  دـشاب  تهافـس  رطاخب  لیکو  رجح  هکنیا  هچ  تسا  حیحـص  تسین  هیلع  روجحم  شدوخ  هک  یلکوم  يارب  هیلع  روجحم 

تسا زئاج  مینادب  حیحص  ار  شا  هنادنسپادخ  راک  هب  ندرک  تیصو  ریظن  شلاوما  رد  هلاس  هد  كدوک  تافرصت  زا  یضعب  رگا  هلءاسم 5 - 
تسا طرش  زین  همادتسا  رد  تسا  طرش  لکوم  لیکو و  رد  ادتبا  رد  هک  هچ  نآ  هلءاسم 6 -  دریگب .  لیکو  شیاهراک  هنوگ  نآ  ماجنا  يارب 

رگا و  دوش ،  یم  لطاب  تلاکو  طایتحاربانب  دوش  هیلع  روجحم  هتفرگ  لیکو  هچ  نآ  رد  ای  لکوم و  ای  دـنوش و  شوهیب  ای  ناوید  رگا  سپ  ، 
يارب هک  یلمع  رد  تسا  طرـش  هلءاسم 7 -  دراد .  دـیدج  یلیکوت  هب  جایتحا  دـنهد  همادا  ار  تلاکو  دـهاوخب  دورب و  نیب  زا  هدربمان  عناوم 

سپ دشاب ،  هتـشاد  دنریگ  یم  لیکو  شیارب  هچ  نآ  رب  یعرـش  تنطلـس  لکوم  زین  دـشاب و  زئاج  یلمع  هکنیا  دـنریگ  یم  لیکو  نآ  ماجنا 
نتخورف رب  نتفرگ  لیکو  هکنانچمه  تسا  لطاب  تلاکو  دریگب  لیکو  اهنیا  لاـثما  راـمق و  يدزد و  بصغ و  دـننام  تیـصعم  لـمعرد  رگا 

هک یسک  سپ  تسین  ربتعم  دشاب  عورـشم  راک  نآ  رب  رداق  لکوم  دوخ  هکنیا  اما  و  تسین ،  زئاج  نانآرب  تیالو  نتـشاد  نودب  نارگید  لام 
لیکو رگا  هلءاسم 8 -  دریگب .  لیکو  تسا  رداق  راک  نیا  هب  هک  ار  یـسک  تسا  زئاج  دریگب  بصاـغ  زا  ار  دوخ  لاـم  دـناوت  یمن  شدوخ 
نتفرگ تلاکو  لاح  رد  هک  يرما  ندـش  عقاو  زا  دـعب  رگم  درادـن  ناکما  لقع  بسح  هب  ای  عرـش و  بسح  هب  هک  يراک  ماجنا  يارب  دریگب 

رد هک  ینز  هک  نیا  يارب  دریگب  لیکو  ای  دهدب و  قالط  هدشن  شرسمه  العف  هک  ار  ینز  هکنیا  يارب  دریگب  لیکو  هکنیا  لثم  تسین ،  عقاو 
لاوز عبت  هب  عنام و  لاوز  زا  دعب  يارب  یتلاکو  نینچ  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دنک  جیوزت  وا  يارب  تسا  يرگید  هدع  رد  ای  يرگید و  دقع 

رد دنک  لیکو  ار  وا  ای  دهد و  قالط  سپـس  دروآرد و  وا  دقع  هب  ار  نز  نآ  لوا  هکنیا  رد  دننک  لیکو  ار  وا  هک  نیا  لثم  تسا  زئاج  عنام ، 
یلک يرما  ماجنا  رب  ار  یـسک  دـشاب  زئاج  ارهاظ  هکنانچمه  اهنیا ،  لاـثما  دـشورفب و  ار  نآ  سپـس  درخب و  وا  يارب  ار  یلاـم  تسخن  هکنیا 
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یلاوما رد  لیکو  ارهق  هک  دـنک  دوخ  روما  یمامت  رد  لیکو  ار  وا  هکنیا  لثم  دـشاب  یلک  نآ  قیداصم  زا  یکی  الاب  ياهلاثم  هک  دـنک  لـیکو 
لیکو اما  و  دوب ،  دـهاوخ  تسین  وا  کلام  ـالعف  دوش و  یم  نآ  بحاـص  اـهنیا  ریغ  اـی  نهر  اـی  عیب  اـی  هبهاـی  ثرا  قیرط  زا  اهدـعب  هک  مه 

هک تسا  نیا  ارهاظ  هکلب  تسا  لاکـشا  لحم  همدقم  نآ  لوصح  ای  نآ و  همدقم  ماجنا  نودـب  اهراک  هنوگ  نآ  صوصخ  ماجنا  رد  نتفرگ 
لیکو ار  یسک  تسین  زئاج  سپ  دشاب ،  لباق  ای  هدع و  ندیسر  رـسب  لثم  دشابن  لیکوت  لباق  شا  همدقم  هک  نآ  نیب  قرف  نودب  دشابن  زئاج 

نینچمه دروآرد و  يو  دقع  هب  شرهوش  قالط  زا  دعب  دراد  رهوش  هک  ار  ینزو  شا  هدع  زا  دعب  تسا  هدـع  رد  هک  ار  ینز  هکنیا  رد  دـنک 
رد هلءاسم 9 -  اهنیا .  لاثما  دشورفب و  شیارب  دـیرخ  دـهاوخ  ادـعب  هک  ار  یئالاک  ای  دـهد و  قالط  هدرکن  حاکن  دوخ  يارب  زونه  هک  ینز 

رگا سپ  دشابن ،  ربتعم  نآ  رد  لکوم  صخش  ترشابم  ینعی  ریغ  هب  ندرک  راذگاو  لباق  دشاب  یلمع  هکنیا  تسا  طرـش  تلاکودروم  لمع 
زامن و نوچ  یندـب  تادابع  اما  و  تسین ،  زئاج  نآ  رد  نتفرگ  لـیکو  دـهد  ماـجنا  شدوخ  هکنیا  دـیق  هب  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  یلمع  لـکوم 
رد تباین  ریظن  مینادب  حیحـص  نآ  رد  ار  هدـنز  فلکم  زا  تباین  اضرف  هک  دـنچره  تسین  حیحـص  اهنآ  رد  لیکوت  اهنیا  ریغ  جـح و  هزور و 

تلاکو هلب  تلاکو  ریغ  رابتعا  بسح  هب  تباین  نوچ  نآ  ریغ  زامن و  رد  تیم  زا  تباین  ای  تسین و  نآ  ماـجنا  هب  رداـق  هک  يا  هدـنز  زا  جـح 
همه رد  لیکو  نتفرگ  هلءاسم 10 -  تسا .  حیحص  قحتـسم  هب  نآ  ندناسر  ای  تارافک و  سمخ و  تاکز و  نداد  نوچ  یلام  تادابع  رد 

هلاوح و تنامض و  تکرش و  نهر و  رد  ضرق  تاقاسم و  هعرازم و  هبراضم و  هعیدو و  هیراع و  هبه و  هراجا و  حلـص و  عیب و  نوچ  دوقع 
دوش و عقاو  لوبق  فرط  هکنیا  يارب  مه  دریگ و  رارق  باـجیا  فرط  لـیکو  هک  نیا  يارب  مه  تسا ،  حیحـص  حاـکن  تلاـکو و  تیاـفک و 

لکوم هک  یئاج  رد  دقع  خسف  نآ و  طاقسا  هعفـش و  قح  زا  هدافتـسا  راکهدب و  همذ  ندرک  یئرب  قالط و  فقو و  تیـصو و  رد  نینچمه 
هب ار  لـیکوت  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  حیحـص  هیعجر  هقلطم  هب  عوجر  رد  لـیکو  نتفرگ  ارهاـظ  نآ و  طاقـسا  دراد و  راـیخ 

رگید دوش و  یم  هدرمـش  عوـجر  نتفرگ  لـیکو  نیمه  هنرگ  دـشابن و  تیجوز  هب  کـسمت  نتفرگ  لـیکو  فرـص  هک  دـهد  ماـجنا  يوـحن 
دنگوس و رد  اما  دـشاب  حیحـص  راهظ  دـهع و  رذـن و  رد  لیکو  نتفرگ  هک  تسین  دـیعب  و  دراذـگ ،  یمن  یقاب  تلاکو  ماجنا  يارب  يدروم 

نتفرگ لیکو  هلءاسم 11 -  تسا .  لاکشا  لحم  يریخا  رد  نآ  ندوبن  حیحـص  هک  دنچره  تسین  حیحـص  رارقا  تداهـش و  ءالیا و  ناعل و 
هب تبـسن  فلـس  عیب  ضوع و  ود  هب  تبـسن  فرـص  ضرق و  نهر و  دـننام  تسا ،  مزال  ضابقا  ضبق و  هک  يدراوم  رد  ضابقا  ضبق و  رد 

دشاب رضاح  رهوش  هکنیا  هچ  تسا  زئاج  قالط  رد  لیکو  نتفرگ  هلءاسم 12 -  تسا .  حیحـص  اهنیا  ریغ  ءافیتسا و  نوید و  ءافیا  رد  ءاهب و 
دنک لیکو  ار  یسک  نز  هکنیا  هب  دهد  قالط  ار  دوخ  شدوخ  هکنیا  رد  دنک  لیکو  ار  دوخ  نز  رهوش  هک  تسا  زئاج  زین  نیا  هکلب  بئاغ  ای 

یصخش هکنیا  لثم  تسا  زئاج  تاحابم  تزایح  رد  نتفرگ  لیکو  هلءاسم 13 -  دـهد .  قالط  ار  وا  شرهوش  لبق  زا  ای  وا و  دوخ  لبق  زا  ات 
هنوگنیا رد  لیکو  ار  یـصخش  رگا  سپ  دهد  ماجنا  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياهراک  دنک و  عمج  مزیه  ای  دشکب  بآ  شیارب  ات  دـنک  لیکو  ار 

شیارب هک  یلمع  رد  هلءاسم 14 -  دوش .  یم  زیچ  نآ  کلام  وا  دـنک  تزایح  وا  فرط  زا  تلاکو  هب  ار  يزیچ  لیکو  نآ  دریگب و  اـهراک 
يراک هک  مدرک  لیکو  ار  وت  دیوگب  رگا  سپ  دشابن  مهبم  لوهجم و  ینعی  دـشاب  صخـشم  نیعم و  هک  تسا  طرـش  دوش  یم  هتفرگ  لیکو 

راک ماجنا  يارب  ای  تلاکو  هلءاسم 15 -  درادن .  لاکـشا  دیآ  یم  هک  ینایب  هب  نآ  میمعت  هلب ،  تسین ،  حیحـص  یهد  ماجنا  ارم  ياهراک  زا 
لثم دریگب  تروص  زیچ  دـنچ  رد  نیعم  دودـحم و  فرـصت  يارب  هک  تسا  یتلاکو  نآ  لوا  تسا ،  قلطم  ای  یمومع و  اـی  تسا و  یـصاخ 
دوش یم  روصت  وحن  هس  هب  یمود  تسین و  شتحـص  رد  یلاکـشا  چـیه  تلاکو  روطنیا  هک  نیعم  هناخ  ندـیرخ  رد  دـنک  لیکو  ار  وا  هکنیا 
هناخ رد  هک  تافرـصت  یمامت  رد  دـنک  لـیکو  ار  وا  هکنیا  لـثم  دـشاب  قلعتم  تهج  زا  یـصوصخ  فرـصت و  تهج  زا  یمومع  هکنیا  یکی 

تروص نیا  سکع  رگید  مسق  تسا .  نیعم  هناخ  صوصخ  فرصت  دروم  اما  تسا  یمومع  فرصت  رد  تلاکو  هک  تسه  نکمم  وا  نیعم 
تهج ود  ره  زا  هکنیا  موـس  رگید .  یفرـصت  هن  اـهنآ  نتخورف  صوـصخ  رد  یلو  شلاوـما  یماـمت  رد  دـنک  لـیکو  ار  وا  هکنیا  لـثم  تسا 
لاوما همه  رد  ار  نکمم  فرـصت  هنوگره  هکنیا  رد  دنک  لیکو  ار  وا  هکنیا  لثم  قلعتم  تهج  زا  مه  فرـصت و  تهج  زا  مه  دشاب  یمومع 
قالط وا و  يارب  جـیوزت  لماش  یتح  هک  يروط  هب  دـنک  فرـص  دراد  وا  هب  قلعت  هک  يراک  ره  رد  ار  دراد  لاوما  زا  هچ  نآ  ای  دـیامنب و  وا 
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هک دوش  یم  هاـگ  نوچ  تسا  روصت  لـباق  ـالاب  تروص  هس  زین  دـشاب  قلطم  تلاـکو  هک  یئاـج  نآ  ینعی  یموـس  رد  دوـشب .  زین  وا  رـسمه 
 : دیوگب لیکو  هب  هکنیا  لثم  تسا ،  لکوم  هناخ  هب  دیقم  دروم  تهج  زا  یلو  درادن  يدیق  ینعی  تسا  قلطم  فرصت  عون  تهج  زا  تلاکو 

یتروص لباقم  تروص  نیا  و  نم )  هناـخ  نتخورف  رد  ینم  لـیکو  وت   : ) دـیوگب رگا  تسا  نینچمه  و  یتسه )  لـیکو  نم  هناـخ  رما  ردوت  )
لثم نیا  سکع  یهاگ  و  دشاب .  هدرک  نیعم  یصخش  هب  ای  نیعم و  یئاهب  هب  دیقم  ار  عیب  الثم  دشاب  هدش  دیق  نآ  رد  فرـصت  عون  هک  تسا 
تهج ود  ره  زا  یهاگ  و  نم . )  کلم  نتخورف  رد  ینم  لیکو  وت   ) اـی و  نم )  كـالمازا  یکی  نتخورف  رد  ینم  لـیکو  وت   : ) دـیوگب هکنیا 

ار لیکو  ینعی  تسا  رییخت  وحن  هب  لیکوت  هک  دوش  یم  مه  هاـگ  ملاوما )  رد  فرـصت  رد  ینم  لـیکو  وت   : ) دـیوگب هکنیا  لـثم  تسا  قلطم 
رد ینم  لیکو  وت   : ) دیوگب هکنیا  لثم  تسا ،  نیعتم  قلعتم  یلو  دنک  یم  فرـصت  صوصخ  رد  ریخم  ای  لاح  دنک  یم  راک  دنچ  نیب  ریخم 
یم صخشم  ار  فرصت  یلو  دنک  یم  قلعتم  صوصخ  رد  ریخم  طقف  ای  یهد ،  هراجا  ای  یشخبب  ای  ینک  حلـص  ای  یـشورفب  ارم  هناخ  هکنیا 
روص نیا  همه  ارهاظ  ـالثم و  نم )  شرف  نیا  اـی  نم و  ناویح  نیا  اـی  نم و  هناـخ  نیا  شورف  رد  ینم  لـیکو  وت   ) دـیوگب هکنیا  لـثم  دزاـس 
دقع حیرـص  هک  دـنکبار  یفرـصت  نآ  اـهنت  تسوا  تلاـکو  هب  طوـبرم  هچ  نآ  رد  هک  تسا  مزـال  لـیکو  رب  هلءاسم 16 -  دشاب .  حـیحص 

يراج تداع  هک  دنچره  دشاب  هداد  تلاکو  دقع  هب  ار  روهظ  نیا  یلاقم  یلاح و  نئارق  هک  دـنچره  تسا  نآ  لماش  نآ  رهاظ  ای  تلاکو و 
رگا هک  دـشاب  يراج  نیا  رب  تداع  الثم  دـشاب ،  زین  نآ  مزاول  رد  لـیکو  دـش  يراـک  رد  لـیکو  یـسک  یتقو  هک  دـشاب  نیا  فرع  نیب  رد 

لـصاح درخب و  شیارب  ار  زیچ  نالف  هک  دـهدب .  وا  هب  ار  دوخ  لوپ  ای  دـشورفب و  ار  نآ  هک  دـهدب  دوخ  لـیکو  هب  ار  دوخ  يـالاک  لـکوم 
تلاکو دقع  هک  دـنک  تفلاخم  لیکو  رگا  هلءاسم 17 -  دشاب .  هدوب  تلاکو  دقع  لومـشم  دـیاب  دـهدیم  ماجنا  لیکو  هچ  نآ  هکنیا  مالک 

لاح تسا  لکوم  هزاجا  هب  فوقوم  نآ  تحص  تسا  حیحـص  زین  یلوضف  روط  هب  نآ  ماجنا  هک  تسا  يروما  زا  رگا  هدش ،  یمن  نآ  لماش 
نیا رد  دوب  هدرک  شلیکو  وا  هکنیا  لثم  تسا  لکوم  روتـسد  دـض  هک  دـشاب  هدرک  يراک  ینعی  دـشاب ،  هنیابم  روط  هب  وا  فالخ  هکنیا  هچ 
هدرک شلیکو  وا  هکنیا  لثم  دشاب  تایصوصخ  زا  یضعب  هب  هکلب  دشابن  هنیابم  روط  هب  ای  هداد و  هراجا  ار  هناخ  وا  دشورفب و  ار  وا  هناخ  هک 
يارب خسف  قح  هتخورف و  رایخ  نودب  وا  دـشورفب و  رایخ  اب  دوب  هدرک  شلیکو  ای  هتخورف  هیـسن  وا  دـشورفب و  دـقن  ار  هناخ  هک  نیا  رد  دوب 
لماش هک  دوشن  هدـیمهف  دـقع  زا  رگا  هلب  تسا .  لکوم  هزاجا  هب  فوقوم  لیکو  هلماـعم  تحـص  روص  نیا  همه  رد  هک  هدادـن  رارق  لـکوم 
کی هب  ار  شیالاک  هکنیا  رد  دوب  هدرک  لیکو  ار  وا  هک  نیا  لثم  تسا ،  حیحـص  لیکو  هلماعم  رهاظ  بسح  هب  تسهزین  تیـصوصخ  دـقاف 

زین يا  هلماـعم  نینچ  هک  تسا  نیا  وا  لاـح  زا  مولعم  هکلب  لـکوم و  لاـح  ارهاـظ  هک  هتخورف  راـنید  ود  هب  ار  نآ  لـیکو  دـشورفب و  راـنید 
رتداـیز هب  هکنیا  هن  دـشورفن  نآ  زا  رتمک  هب  لـیکو  هک  هدوب  نیا  راـنید  کـی  ندرک  دـیق  زا  وا  روظنم  هکنیا  يارب  تسوا  تلاـکو  لومـشم 

رد ار  نآ  وا  نیعم و  یئاهب  هب  نیعم و  يرازاب  رد  شیالاک  نتخورف  رد  دـشاب  هدرک  لیکو  ار  وا  هک  یئاـج  تسا  لـیبق  نیا  زا  و  دـشورفن ، 
شورف شدوخ  تمیق  هب  سنج  هک  تسا  نیا  يدـیق  نینچ  زا  روظنم  دـنناد  یم  همه  هکنیا  يارب  دـشاب  هتخورف  ءاهب  نامه  هب  رگید  يرازاب 

لاـمتحا لـیکو  هک  دوش  ضرف  رگا  تسا و  عـقاو  عباـت  يا  هلماـعم  نینچ  یعقاو  تحـص  اـما  تسا ،  رهاـظ  بسح  هب  نیا  رتـمک  هب  هن  دورب 
هلماعم دقع  دنک  زواجت  رگا  تسین و  زئاج  نآ  زا  زواجت  مه  زاب  هدروآ  ار  دـیق  نیا  یئالقع  ضرغ  نالف  يارب  شلکوم  هک  دـهدب  یئالقع 

وا دج  ردپ و  ینعی  تسا  ریغص  یلو  هک  یسک  هلءاسم 18 -  تسا .  عقاو  عبات  عقاو  بسح  هب  تسا و  یلوضف  رهاظ  بسح  هب  هدرک  هک  يا 
ار يرگید  هک  تسین  زئاج  لیکو  يارب  هلءاسم 19 -  دریگب .  لیکو  دراد  تیالو  اهنآ  هب  تبسن  يو  هک  ریغـص  ياهراک  نآ  رد  تسا  زئاج 

نذا هب  رگم  شلکوم  فرط  زا  لیکو  هن  دوخ و  فرط  زا  لـیکو  هن  دـنک  لـیکو  هدـش  شنداد  ماـجنا  لـیکو  شدوخ  هک  يراـک  ماـجنا  رد 
تسا و عبتم  نامه  هک  دـنک  نییعت  ار  مسق  ود  نآ  زا  یکی  لکوم  رگا  لاح  تسا ،  زئاج  وا  يارب  لـیکوت  مسق  ود  ره  وا  نذا  هب  هک  لـکوم 

لیکو راک  نالف  ماجنا  يارب  ار  تدوخ  ریغ  هکنیا  رد  مدرک  لیکو  ار  وت  نم   ) دـشاب هتفگ  لیکو  هب  رگا  تسین و  زئاـج  نآ  زا  يدـعت  رگید 
نیا رد  روهظ  زین  نیا  هک  دـنچره  نک )  لیکو  ار  تدوخ  ریغ   : ) دـشاب هتفگ  رگا  اما  هداد و  ار  ریغ  لـیکوت  رد  هزاـجا  لاکـشا  نودـب  ینک 
دوب دهاوخ  لیکو  ضرع  رد  دوخ  لیکو  زا  هن  دشاب  لکوم  زا  لیکو  مود  لیکو  رگا  هلءاسم 20 -  تسین .  لمءات  زا  یلاخ  نکل  دراد  انعم 
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نانچمه یمود  دورب و  ایند  زا  لوا  لیکو  رگا  یتح  هکلب  دوش  یمن  لزع  نیا  وا  ندش  لزع  اب  دنک و  لزع  ار  وا  دـناوت  یمن  لوا  لیکو  سپ 
رگا هجیتن  رد  تسا  وا  تلاکو  عبات  شتلاکو  دـنک و  لزع  ار  يو  دراد  قح  وا  دـشاب  وا  دوخ  فرط  زا  لیکو  رگا  اما  تسا ،  یقاب  شتلاکو 

لزعنم دوخب  دوخ  يو  دیآرـس  وا  رمع  ای  دـنک و  لزع  ار  وا  لکوم  رگا  هجیتن  رد  تسا  وا  تلاکو  عبات  شتلاکو  دـنک و  لزع  ار  وا  لـکوم 
هلءاسم 21 دشابن .  دنکن  شلزع  لوا  لیکو  دنچره  دنک  لزع  ار  وا  دشاب  هتـشاد  قح  لکوم  زین  تروص  نیا  رد  هک  تسین  دیعب  دوش و  یم 

هکنیا هب  دنک  حیرـصت  دوخ  مالک  رد  لکوم  رگا  لاح  دنوش ،  لیکو  راک  کی  ماجنا  رد  رفن و  کی  فرط  زا  رتشیب  رفن و  ود  تسا  زئاج  - 
نودب القتسم و  کی  ره  تسا و  عبتم  نامه  دشاب  هتشاد  انعم  نیارد  روهظ  وا  مالک  ای  دنراک و  نآ  ماجنا  رد  لقتسم  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره 

هک یتروص  رد  دـنچره  دـنک  مادـقا  یئاهنت  هب  تسین  زئاج  کی  چـیه  يارب  هنرگو  دـهد  لـصیف  ار  راـک  نآ  دـناوت  یم  يرگید  هب  هعجارم 
قلطم شمالک  ای  دـنهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دـیاب  هکنیا  هب  دـشاب  هدرک  حیرـصت  مود  قش  رد  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب  زجاع  ای  بئاـغ  يرگید 

رد دورب  ایند  زا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  ضرف  نیا  رد  و  نیا ،  ریظن  یترابع  ای  و  مدرک )  دوخ  لیکو  ار  رفن  ود  امـش  نم   : ) دـیوگب ـالثم  دـشاب 
رد دوش و  یم  لطاب  یلک  هب  تلاکو  دـشاب  عاـمتجا  لـکوم  مـالک  قـالطا  ياـنعم  اـی  دـشاب و  هدرک  طرـش  ار  ود  ره  عاـمتجا  هک  یتروص 

لکوم فرط  زا  مه  هک  تسا  يدـقع  تلاـکو  هلءاسم 22 -  تسا .  یقاـب  يرگید  تلاـکو  دـشاب  هدرک  لـیکو  ار  یکی  یکی  هک  یتروص 
دنک لزع  ار  دوـخ  وا  باـیغ  رد  مـه  لـکوم و  روـضح  رد  دـناوت  یم  لـیکو  نیارباـنب  لـیکو ،  فرط  زا  مـه  تـسا و  خـسف  لـباق  زئاـج و 
لزع زا  علطم  لیکو  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  لکوم  لزع  رطاخ  هب  لیکو  ندش  لزعنم  نکل  دنک ،  لزع  ار  وا  دناوت  یم  لکوم  هکنانچمه 
یمن لزعنم  دشاب  هدیـسرن  وا  شوگب  قثوم  یـصخش  مالعا  هب  ولو  هدناسرن  وا  عالطا  هب  یلو  دنکب  لزع  ار  وا  لکوم  رگا  سپـس  دوشب  دوخ 

مه تلاکو  هلءاسم 23 -  تسا .  ذفان  هلماعم  نآ  دشاب ) هدرک  يا  هلماعم  الثم   ) دشاب هداد  ماجنا  يراک  هلصاف  نیمه  رد  رگا  هجیتن  رد  دوش 
ود نآ  زا  کی  ره  نونج  اب  زین  و  دشاب ،  هدشن  رادربخ  وا  ندرم  زا  لیکو  هک  دـنچره  لکوم  گرم  اب  مه  دوش و  یم  لطاب  لیکو  گرم  اب 
اب هکناـنچمه  تسا  طاـیتحا  رباـنب  یهاـگهاگ )  ینعی   ) يراودا نونج  اـب  يوقا و  رباـنب  یقاـبطا  نونج  اـب  تلاـکو  نـالطب  تسه  هک  يزیچ 
یم لطاب  لکوم  تسد  هب  نآ  نتفای  ماجنا  اب  شقلعتم و  ندـش  فلت  اب  تلاکو  نینچمه  و  تسا ،  طایتحا  ربانب  ود  نآ  زا  کـیره  یـشوهیب 
عاتم نالف  هکنیا  رد  دشاب  هتفرگ  لیکو  الثم  دهد ) ماجنا  دشاب  هتفگ  يرگید  هب  هکلب  دهدن  ماجنا  ار  نآ  لکوم  صخـش  هک  دـنچره   ) دوش

هکنیا لثم  دشاب  هتـشاد  شلیکوت  اب  تافانم  هک  دنک  يراک  ای  دناسرب و  شورفب  ار  نآ  شدوخ  لیکو  مادـقا  زا  لبق  هاگ  نآ  دـشورفب  ار  وا 
مه تسا و  زئاج  حیحـص و  یعدم  يارب  مه  هعفارم  تموصخ و  رد  لیکو  نتفرگ  هلءاسم 24 -  دـنک .  فقو  ار  عاتم  نامه  لاثم  نامه  رد 

تسا هورکم  هعفارم  هعزانم و  راک  رد  هیلع  بصانم  ناگدنراد  دنموربآ و  تورم و  بحاص  دارفا  ترـشابم  هکلب  رکنم )  ) هیلع یعدم  يارب 
دناوت و یمن  وا  تسین و  ربتعم  يوعد  فرط  تیاضر  لیکو  نتفرگ  رد  دنشاب و  مرش  یب  نهددب و  دارفا  نانآ  يوعد  فرط  رگا  اصوصخم 

شا هفیظو  دشاب  یعدم  فرط  زا  بوصنم  رگا  لیکو  هلءاسم 25 -  موش .  يوعد  فرط  وت  لیکو  اب  متسین  رـضاح  نم  دیوگب :  درادن  قح 
نانآ تلادع  هب  ینعی   ) دیامن لیدعت  ار  دهاش  هدومن  دهاش )  ) هنیب هماقا  نآ  ربو  دنک  حرطم  مکاح  دزن  ار  هیلع  یعدـم  ياعدا  هک  تسا  نیا 

هکنیا مالک  هصالخ  دنک و  مکح  وا  هیلع  هک  دهاوخب  مکاح  زا  دهدب و  مسق  دـهدب ،  مسق  ار  رکنم  دـیاب  هک  یئاج  رد  و  دـهد ، ) تداهش 
ار یعدم  يوعد  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  دـشاب  هیلع  یعدـم  لبق  زا  بوصنم  لیکو  رگا  و  دـهد ،  ماجنا  تسا  تابثا  هلیـسو  هک  يراک  ره 
زا دزادنیب و  رابتعا  زا  ار  یعدم  هنیب  دناوتب  ات  دنک  دوهـش  هماقا  دوخ  هشدخ  يارب  دیامن و  هشدخ  يو  ياهدهاش  تلادـع  رد  دـنک و  راکنا 
یم هک  يربتعم  راکره  یعدم  ياعدا  عفد  رد  هکنیا  مالک  لصاح  دـنک و  مکح  نآ  قبط  دونـشب و  ار  شنادـهاش  تداهـش  دـهاوخب  مکاح 

ای ما و  هتخادرپ  ار  یعدـم  یهدـب  نم  هک  دـنک  ءاعدا  وازا  شلیکو  عافد  ءانثا  رد  ـالثم  یهدـب  رکنم  رگا  هلءاسم 26 -  دهد .  ماجنا  دـناوت 
یعدم دوش و  یم  یعدـم  رکنم  نیا  دـنزب  ار  یفرح  نینچ  هک  یـضحم  هب  درک  يرب ء  ارم  همذ  الثم و  دیـشخب  نم  هب  ار  یهدـب  نآ  یعدـم 

دراد رارقا  تسا  یلبق  رکنم  نامه  هک  لکوم  نونکا  یلو  يرادن  یبلط  تفگ  یم  رکنم  مراد و  بلط  نم  تفگ  یم  یعدم  البق   ) رکنم یلبق 
دوش یم  نیا  مه  لیکو  هفیظو  هجیتن  رد  تسا ، )  رکنم  ار  وا  نتخادرپ  یلبق  یعدم  ما و  هتخادرپ  هک  دنک  یم  ءاعدا  نکل  هدوب  راکهدب  هک 
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رد دـهد ،  ماجنا  میدرک  نایب  یعدـم  لیکو  هرابرد  البق  هک  ار  یفئاظو  ریاس  هتخادرپ و  ار  وا  نید  نم  لکوم  هک  نیا  رب  درواـیب  دـهاش  هک 
شلکوم هیلع  يوـعد  فرط  ود  زا  یکی  لـیکو  رگا  هلءاسم 27 -  دوش .  یم  هیلع  یعدـم  ینعی  رکنم  فئاـظو  مه  وا  مصخ  هفیظو  لـباقم 

ای هتفرگ و  ار  دوخ  بلط  نم  لکوم  هک  دـیآرد  شنابز  زا  یعدـم  لـیکو  رگا  سپ  دوش  یمن  ذـخا  شرارقا  هب  تسین و  ذـفان  دـنک  يرارقا 
هدوب و راد  تدم  وا  قح  دیوگب  ای  و  هداد ،  ماجنا  يا  هحلاصم  يوعد  دروم  لام  رـس  رب  ای  هتفریذـپ و  ار  وا  هلاوح  ای  هدرک  ءاربا  ار  راکهدـب 

نیا تسا  یعدـم  اب  قح  هک  دـیآرد  شناهد  زا  رگا  رکنم )  ) هیلع یعدـم  لیکو  لباقم  رد  دنتـسین و  قساف  نم  لـکوم  ياهدـهاش  هکنیا  اـی 
تـسا یقاب  دوخ  لاحب  نانچمه  هکلب  دبای  یمن  لصیف  رارقا  نیا  هب  تموصخ  و  تسین ،  لوبقم  ذـفان و  لیکو  ود  نیا  زا  کی  چـیه  زا  رارقا 

دوش یم  لطاب  وا  تلاکو  هک  تسا  نیا  دوش  یم  بترتم  رارقا  نیا  رب  هک  يرثا  رگید  ياج  رد  هچ  دننک و  رارقا  مکح  سلجم  رد  هکنیا  هچ 
قح زا  حلص  قیرط  زا  درادن  قح  هدش  تموصخ  رد  لیکو  هک  یسک  هلءاسم 28 -  تسا .  ملاظ  تموصخ  نیا  رد  شلکوم  وا  رارقا  هب  اریز 
هدش تموصخ  رد  لیکو  هک  روط  نامه  شلکوم  فرط  زا  هک  نآ  رگم  دیامن  يرب  ار  وا  هیلع  یعدـم  همذ  ای  دـنک و  رظن  فرـص  شلکوم 
سپ اهراک  ریاس  دننام  دنک  تموصخ  رد  لیکو  ار  رتشیب  رفن و  ود  دناوت  یم  لکوم  هلءاسم 29 -  دشاب .  هدش  زین  اهراک  هنوگنیا  رد  لیکو 

ءالکو زا  کی  چیه  دشاب  هتـشادن  انعم  نیا  رد  يروهظ  شمالک  زین  دنراک و  رد  لقتـسم  نانآ  کیاکی  هکنیا  هب  دشاب  هدرکن  حیرـصت  رگا 
يوعد و حرط  رد  ار  رگیدکی  دنیامن و  هدافتـسا  رگیدکی  شنیب  زا  دننک و  راک  رگیدـکی  تروشم  اب  دـیاب  هکلب  تسین  يرگید  زا  لقتـسم 
زا دیآ  یم  شیپ  هک  یتموصخ  ره  رد  ات  دنک  دوخ  لیکو  ار  یسک  مکاح  روضح  رد  یـصخش  رگا  هلءاسم 30 -  دنیامن .  يرای  نآ  تابثا 

دروایب و همکحم  هب  دوخ  لکوم  يارب  ار  یمـصخ  لیکو  هاگ  نآ  دـیامن  ءافیتسا  ار  وا  قح  نیعم  تموصخ  کی  رد  اهنت  ای  دـنک و  عافد  وا 
ياعدا وا  دزن  رگا  دونـش  یم  ار  شیوعد  مکاح  نینچمه  و  دونـشب ،  دـیاب  ار  وا  يوعد  مکاح  دـنک  يوعد  حرط  مکاح  روضح  رد  وا  هیلع 

مـصخ هچنانچ  درواین  دـهاش  یلو  دـنک  تلاکو  ياعدا  رگا  اما  و  دروایب ،  دـهاش  مکاـح  دزن  دوخ  هتفگ  رب  دـنکب و  ار  يوعد  رد  تلاـکو 
یلو دونش ،  یمن  ار  وا  يوعد  مکاح  دنکن  قیدصت  ار  وا  تلاکو  مصخ  هدرک  رـضاح  رگا  ای  دشاب و  هدرکن  رـضاح  مکاح  دزن  ار  شلکوم 

نیدب دوش  یمن  تباث  وا  تلاکو  قیدصت  فرـص  هب  نکل  تسا ،  عومـسم  شیوعد  رهاظلا  یلع  ار  وا  تلاکو  دنک  قیدـصت  مصخ  هچنانچ 
و تسا .  قح  نداد  هب  مزلم  هیلع  یعدم  دـنک ،  یعدـم  تیناقح  هب  مکح  نیزاوم  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  زین  وا  دوخ  هیلع  رب  تجح  هک  ینعم 

لاحب شیاوعد  هجیتن  رد  دوش ،  تلاکو  رکنم  دناوت  یم  وا  اریز  دوش  یمن  موکحم  یعدم  تسا  هیلع  یعدم  اب  قح  هک  دـنک  مکح  رگا  اما 
دوش تباث  هنیب  هماقا  اب  تلاـکو  رگا  و  دـنک ،  تلاـکو  توبث  رب  هنیب  هماـقا  هک  دراد  قح  یعدـم  لـیکو  اـی  هیلع  یعدـم  و  دـنام ،  یم  دوخ 

رب هک  یقح  تابثا  يوعد و  حرط  رد  دـنک  لـیکو  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 31 -  دوش .  یم  حـضاو  يوعد  تیهام  رد  هیلع  یعدـم  تیناـقح 
يو هب  قح  نداد  لیوحت  زا  دـناوت  یم  هیلع  موکحم  نیاربانب  دریگب ،  لیوحت  ار  قح  نآ  تابثا  زا  دـعب  دـناوت  یمن  لیکو  دراد  دوخ  مصخ 
قح نآ  رکنم  صخش  نآ  یلو  دیامن  ءافیتسا  دراد  یصخش  هدهع  هب  هک  یقح  هکنیا  رد  دنک  لیکو  ار  وا  رگا  هلءاسم 32 -  دزروب .  عانتما 

فرط زا  هکنآ  رگم  دـیامن  تباـث  ار  لـکوم  قح  دـنک و  يوعد  حرطوا  هیلع  همکحم  رد  هدوـمن  همـصاخم  وا  اـب  درادـن  قـح  لـیکو  دوـش 
لوا تروص  رد  تسا و  زئاج  نآ  نودـب  مه  لمعلا و  قح  اب  مه  نتفرگ  لیکو  هلءاسم 33 -  دشاب .  هدش  زین  راک  نیا  يارب  لیکو  شلکوم 

دـشاب هتفگ  لیکو  هب  رگا  سپ  دـشاب ،  یم  هدـش )  نیعم  درف  ینعی   ) لعج قحتـسم  داد  ماجنا  ار  دادرارق  دروم  لمع  لـیکو  هک  یـضحم  هب 
یم لعج  قحتسم  داد  ماجنا  ار  هلماعم  نآ  لیکو  هکنیمه  يرخب  ای  یشورفب و  میارب  ار  زیچ  نالف  هکنیا  لباقم  رد  مهد  یم  وت  هب  غلبم  نالف 

هدرک لیکو  ار  وا  رگا  نینچمه  دـشاب و  هتفرگن  لیوحت  ار  اهب  شورف  تروص  رد  ار و  ـالاک  دـیرخ  تروص  رد  لـکوم  هک  دـنچره  دوش ، 
شلکوم هک  دـنچره  دوش  یم  قحتـسم  ار  شلمع  ترجا  درک  تباـث  همکحم  رد  ار  شلکوم  قـح  رگا  هک  قـح  تیبـثت  هعفارم و  رد  دـشاب 

صخش نآ  دنک و  لوصو  یـصخش  زا  ار  شبلط  هکنیا  رد  دشاب  هدرک  لیکو  ار  وا  رگا  هلءاسم 34 -  دشاب .  هتفرگن  فرط  زا  ار  قح  زونه 
هتفگ الثم   ) دشاب هدش  زین  نآ  لماش  شتلاکو  هکنآ  رگم  دنک ،  نید  هبلاطم  وا  هثرو  زا  دناوت  یمن  لیکو  دورب  ایند  زا  نید  تخادرپ  زا  لبق 

زا هک  ار  یبلط  هکنیا  رد  دشاب  هدرک  لیکو  ار  وا  رگا  هلءاسم 35 -  دریگب . ) شا  هثرو  زا  درم  رگا  دریگب و  صخـش  نالف  زا  ارم  نید  دشاب 
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لکوم نامه  هک   ) ینالف هب  ارم  یهدب  ریگب و  ار  اهلوپ  نیا  دیوگب  وا  هب  دیز  دـیآ و  دـیز  دزن  نآ  هبلاطم  يارب  وا  دـنک و  ءافیتسا  دراد  دـیز 
یهدب تخادرپ  رد  دیز  دیز  لیکو  مه  تسوا و  بلط  لوصو  رد  لوا  لکوم  لیکو  مه  دریگب و  لیوحت  ار  لوپ  مه  دزادرپب  تسا )  لیکو 

مه هک  تهج  نآ  زا  لیکو  تسه  هک  يزیچ  تسا ،  دیز  کلم  رد  نانچمه  تسوا  تسد  رد  هک  یلوپ  هدادن  ار  دیز  یهدـب  هک  مادام  وا و 
ار دوخ  تسدکی  ینعی  دنک  نادرگتـسد  شدوخ  اب  ار  نآ  نویدم  زا  لوپ  لیوحت  زا  دعب  دناوت  یم  هدنهد  لیکو  مه  تسا و  هدنریگ  لیکو 

راکبلط نید  ءافیتسا  تین  هب  دهد  دوخ  تسد  نیا  هب  تسد  نآ  زا  ار  لوپ  راکبلط و  تسد  ار  شرگید  تسد  دنک و  ضرف  راکهدـب  تسد 
هب تسا و  لیکو  تسد  رد  لوپ  هک  مادام  تروص  نیا  رد  هک  دوشن  لیکو  ضبق  لماش  هک  دـشاب  يوحن  هب  نویدـم  لـیکوت  هک  نآ  رگم  ، 

دوخ لاحب  نید  دوشب  فلت  لیکو  تسد  رد  لوپ  رگا  دنک و  دادرتسا  ار  نآ  دناوت  یم  دیز  هدشن ،  راکبلط  تسد  لیوحت  میتفگ  هک  يوحن 
ینک یم  هبلاطم  ینالف  فرط  زا  هک  یبلط  تباب  ار  نیا  دشاب  تفگ  هکلب  دشاب  هتفگن  میتفگ  الاب  رد  هک  روط  نآ  دـیز  رگا  اما  تسا و  یقاب 

زا ار  نآ  دـناوت  یمن  دـیز  رگید  دوش و  یم  يرب  دـیز  همذ  هتفرگ و  ار  دوخ  لوپ  یلـصا  راکبلط  تقیقح  رد  دریگب  ار  نآ  مه  لـیکو  ریگب 
تـسا نیما  دراد  تسد  رد  شلکوم  زا  هچ  نآ  هب  تبـسن  لیکو  هلءاسم 36 -  تسا .  هدـش  شراکبلط  کلم  اریز  دریگب  سپ  لـیکو  تسد 

لثم دـشاب ،  هتـسب  شراکب  فراعتم  دـح  زا  شیب  ای  دـشاب و  هدرک  یهاتوک  نآ  ظفح  رد  هک  نآ  رگم  تسین  نماـض  هدـش  فلت  رگا  ینعی 
يدـعت طیرفت و  نیا  رطاخ  هب  نکل  دـشورفب  ار  ود  نآ  دوب  لیکو  هکنیا  اب  دـشاب  هدـش  راوس  ار  ناویح  ای  هدیـشوپ و  ار  یتناما  هماـج  هکنیا 

فلت نتخورف  زا  لبق  رگا  هک  دـنچره  تسا  حیحـص  شعیب  دـشورفب  دوب  هدیـشوپ  هک  هماج  نامه  رگا  نیاربانب  دوش ،  یمن  لطاب  شتلاکو 
عیب دـقع  اـب  هک  تسین  دـیعب  هکلبدوـش  یم  دازآ  تنامـض  زا  شا  هدـهع  دـهد  يرتـشم  لـیوحت  ار  نآ  هکنیمه  نکل  دوـب  نماـض  دـش  یم 

هعیدو هب  دـهاش  نتفرگ  نودـب  ار  وا  نیعم  لام  هکنیا  رد  دـنک  لیکو  ار  یـسک  لاـم  بحاـص  رگا  هلءاسم 37 -  دوش .  فرطرب  شتناـمض 
هک دشاب  هدرک  شلیکو  رگا  هلب  تسین ،  نماض  لیکو  دش  لام  نآ  رکنم  صخش  نا  داد و  یـسک  تسد  هب  تناما  هب  ار  وا  لیکو  دراپـسب و 

هدرک نید  ءادا  رد  لیکو  ار  وا  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  نماض  هدرپس  تناما  هب  دـهاش  نودـب  وا  دراپـسب و  تناما  هب  دـهاش  نتفرگ  اـب 
هکنیا رد  دـنک  لـیکو  ار  وا  رگا  هلءاسم 38 -  دـش .  نآ  ءادا  رکنم  راـکبلط  سپـس  تفرگن و  دـهاش  یلو  درک  وا  نید  ءادا  مه  وا  دـشاب و 

نآ دـناوت  یمن  درخب  ریغ  زا  دـشورفب و  ریغ  هب  هکنیا  هـب  دـشاب  هدرک  حیرـصت  رگا  درخب  شیارب  ار  یـسنج  اـی  دـشورفب و  شیارب  یئـالاک 
هدروآ یترابع  هب  ار  تلاـکو  رگا  هکناـنچمه  تسا ،  نشور  هلئـسم  درخب و  وا  يارب  ار  دوخ  سنج  اـی  درخب و  شدوخ  ار  یـشورف  يـالاک 

وت  ، ) دشاب هتفگ  الثم  دشاب  هدرک  رکذ  قلطم  رگا  اما  و  تسا ،  لاکشا  یب  هلئسم  لیکو  دوخ  لماش  مه  دوش و  یم  ریغ  لماش  مه  هک  دشاب 
وا سنج  دناوتب  ات  دوش ،  یم  زین  لیکو  دوخ  لماش  ایآ  يرخب )  میارب  ار  الاک  نالف  ای  یـشورفب و  میارب  ار  سنج  نیا  هکنیا  رد  ینم  لیکو 

تـسا يوقا  لوا  هجو  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  دوش ،  یمن  وا  لـماش  اـی  درخب و  شدوخ  زا  وا  يارب  ار  دوخ  عاـتم  اـی  دـشورفب و  ار 
رگا و  تسا ،  مدـقم  تلاکو  رکنم  لوق  دـننک  فالتخا  تلاکو  لصا  رد  لیکو  لکوم و  رگا  هلءاسم 39 -  تسا .  طوحا  مود  هجو  یهتنم 

فالتخا لکوم  هب  لام  تخادرپ  رد  رگا  و  تسا ،  مدـقم  لیکو  لوق  دـننک  فالتخا  لکوم  تناما  ظفح  رد  لیکو  یهاـتوک  اـی  فلت و  رد 
و دـشاب ،  هتفرگ  تروص  دادرارق  لعج و  اب  تلاکو  هک  یتروص  رد  اصوصخم  دـشاب  لکوم  لوق  اـب  مدـقت  قح  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـننک 
هک ار  تیم  نالف  لام  دـیوگب  هل  یـصوم  هک  دـتفیب  قافتا  لکـش  نیا  هب  هل  یـصوم  یـصو و  نیب  تسا  نکمم  هک  یفالتخا  تسا  نینچمه 
وا دج  وردپ  یتح  كدوک  یلو  نیب  تسا  نکمم  هک  یفالتخا  زین  و  ما ،  هداد  دیوگب  یـصو  يا و  هدادن  یهدب ،  نم  هب  دوب  هدرک  تیـصو 

رکنم لوق  دراوم  نیا  همه  رد  هک  ما  هداد  دیوگب  وا  یلو  يا و  هدادن  نم  هب  ارم  لام  دـیوگب  كدوک  دـهدب  خر  شغولب  زا  دـعب  كدوک  اب 
هب اـی  هیلع  یلوـم  دوـخ  هب  یجرخ  نداد  رد  دـننک  فـالتخا  مهاـب  رگید  فرط  زا  هیلع  یلوـم  فرطکی و  زا  ءاـیلوا  رگا  هلب  تـسا ،  مدـقم 
هک یطرـش  هب  ءایلوا  لوق  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش  نآ  رکنم  غولب  زا  دـعب  كدوک  ما و  هداد  دـیوگب  یلو  ناـشتیالو  ناـمز  رد  وا  تاـقلعتم 

 . تسا مدقم  دنروخب  مسق 

رارقا باتک 
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لمع نآ  رطاخ  هب  هک  یلمع  هب  فارتعا  مالعا و  ای  هدمآوا و  هدهع  هب  یسک  زا  هک  ءافیالا  بجاو  یقح  هب  رقم  مالعا  زا  تسا  ترابع  رارقا 
ای هتشگ  بلس  وا  زا  یقح  تهج  نامهب  ای  هتشگ  یمکح  هب  موکحم  رقم  صخش  نآ  رطاخ  هب  ای  و  هدش ،  تباث  وا  هدهع  هب  یـسک  زا  یقح 
ای و  مراکهدب )  رادقم  نیا  وتب  نم  ای  دراد و  بلط  نم  زا  رادقم  نیا  ینالف   : ) دیوگب يرگید  هب  یصخش  هکنیا  لثم  دشاب  مزلتسم  رارقا  نآ 
ار وا  ياـپ  اـی  مدز و  ینـالف  هب  ار  مخز  نـالف  هک  مدوـب  نم   : ) دـیوگبای و  تسا )  ینـالف  لاـم  تسا  نم  تسد  رد  هک  ـالاک  نیا   : ) دـیوگب
زا نم   : ) دیوگب ای  یعرـش و  دح  ای  تسا و  صاصق  ای  شلابندب  هک  یئاهزیچ  نیا  لاثما  و  مدرکانز )  ای  يدزد و   : ) دیوگب ای  و  متـسکش ) 
هک یتغل  ره  ینابز و  رهب  تاریبعت  نیا  رئاظن  و  تسین )  نم  نآ  زا  هدرک  فلت  ینالف  هک  يزیچ  نآ   ) ای و  مرادـن )  بلط  یقح  چـیه  ینـالف 
یم هچ  نآ  دـنادب  هک  یتروص  رد  سکعب  یکرت و  هژاو  اب  نابز  ودرا  اـی  و  سکعب ،  یـسراف و  تغل  اـب  ناـبز  برع  رارقا  هکلب  دـشاب  هدوب 

رد ینعی  دـشاب  یمزج  یعطق و  روط  هب  هک  تسا  نیا  تسا  ربتعم  رارقا  رد  هک  يزیچ  تسا ،  حیحـص  دراد  یئاـنعم  هچ  هژاو  نآ  رد  دـیوگ 
نیا وت  هک  مهد  یم  لامتحا   ) دـیوگب ای  و  منک )  یم  لایخ  نم   : ) دـیوگب رگا  سپ  دـنکن ،  مزج  مدـع  دـیدرت و  راهظادـهد  یم  هک  يربخ 

درک و ذـخا  شرارقا  هب  ار  رقم  دوـشب  هک  نآ  تقیقح  رد  هـکلب  رارقا و  تحـص  رد  هلءاـسم 1 -  تسین .  رارقا  يراد )  بلط  نم  زا  رادـقم 
رگا سپ  دشاب ،  هتشاد  انعم  نآ  رد  روهظ  شمالک  لقادح  ای  دشاب و  حیرـص  انعم  رب  شمالک  تلالد  هکنیا  تسا :  ربتعم  دومن  دنـس  ذاختا 

هرواحم لها  دزن  رد  هک  دشاب  يوق  ردق  نآ  لامتحا  نیا  تسا و  يرگید  زیچ  شروظنم  دهد  لامتحا  هدنونـش  هک  دـشاب  يوحن  هب  شرارقا 
رطاـخ هب  دـنچره  ناـبز  لـها  هک  یمـالک  ره  سپ  تسا ،  ناـبز  لـها  فرع و  اـب  هرمزور  يداـع و  نانخـس  همه  لـثم  هن  اـی  دراد  رارقا  رد 

تسه و وا  ندرگ  هب  ینالف  زا  یقح  هکنیا  هب  دهد  یم  ربخ  دیدرت  نودب  مزج و  روط  هب  دراد  هدنیوگ  هک  دنمهفب  نآ  زا  ماقم  تیـصوصخ 
ار یئانعم  نینچ  لامحا  دیدرت و  دوجوم  تالامتحا  دوجو  رطاخ  هب  نابز  لها  رگا  اما  و  تسا ،  رارقا  مالک  نیا  درادـن  ینالف  رب  یقح  وا  ای 

يرگید مالک  رگا  هکلب  دوش  رداص  رصقم  زا  ءادتبا  هک  تسین  ربتعم  رارقا  رد  هلءاسم 2 -  تسین .  رارقا  مالک  نآ  دنمهفن  هدنیوگ  مالک  زا 
نالف وت  زا  نم   : ) دـیوگب وا  هب  یـصخش  هکنیا  لـثم  تسه ،  زین  نآ  هب  ذوخءاـم  دوش  هدافتـسا  نآ  زا  رارقا  هک  دـنک  قیدـصت  يروط  هب  ار 

زا رگا  هکلب  دـنامهفب  ار  رارقا  هک  دـشاب  نیا  شمـالک  زا  رقم  دوصقم  هک  تسین  ربتعم  زین  و  هلب )   : ) دـیوگب نیا  و  يدروآ )  دراو  تیاـنج 
 : دیوگب ای  و  یتفرگ )  ضرق  ناموترازه  نم  زا  وت   : ) دیوگب وا  هب  یـسک  هکنیا  لثم  تسا ،  یفاک  دیآرد  رارقا  شنخـس  مه  مالک  قیدـصت 

خـساپ نیا  زا  شدوصقم  هک  مدینادرگرب )   : ) دیوگب ای  و  متخادرپ )  ار  نآ   : ) دـیوگب خـساپ  رد  نیا  و  مراد )  بلط  ناموت  رازه  وت  زا  نم  )
هداد ار  نآ  هک  دنک  یم  ءاعدا  تسه  هک  يزیچ  هتفرگ  ضرق  ناموت  رازه  غلبم  هب  دراد  رارقا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  نکلو  تسینرارقا 

هک تسا  يدراوم  نآ  نیا  لثم  و  دـنک . ) تباث  ءاضق  نیزاوم  قبط  دـیاب  ار  تخادرپ  ياعدا  اـما  دـنک و  یم  ذـخا  شرارقا  هب  ار  وا  مکاـح  )
نآ زا  هک  مدیرخ )  وت  زا  ار  نآ  نم   : ) دیوگب خساپ  رد  وا  و  تسا )  نم  لام  يا  هتـسشن  نآ  رد  هک  يا  هناخ  نیا   : ) دـیوگب وا  هب  یـصخش 
هک دوش  یم  تاـقوا  یهاـگ  هلب  ما .  هدـیرخ  ار  نآ  هک  دـنک  یم  ءاـعدا  نکل  هدوب  فرط  کـلم  هناـخ  دراد  لوبق  هکنیا  دوـش  یم  هدافتـسا 

هکنیا لثم  دمهف ،  یم  راکنا  هکلب  دـمهف  یمن  رارقا  قیدـصت  نآ  زا  فرع  تهج  نیمه  هب  تسین و  يدـج  یعقاو و  فرط  نخـس  قیدـصت 
نتفگ لاح  رد  و  یئوگ )  یم  تسار   : ) دـیوگب ای  هلب )   : ) دـیوگب راکنا  نحل  اـب  وا  و  مراد )  بلط  ناـموت  رازه  وت  زا  نم   : ) دـیوگب فرط 

بجعت و تدش  مکهت و  ءازهتـسا و  ماقم  رد  يو  هک  دمهف  یم  دـنیبب  ار  نآ  سک  ره  هک  دـهد  ناشن  دوخ  زا  ینحل  یتاکرح و  خـساپ  نیا 
رابخا و رد  رقم  رگا  هک  دـشاب  يزیچ  هکنیا  تسا  طرـش  دـنک  یم  رارقا  نآ  هب  رقم  هک  يزیچ  نآ  رد  هلءاسم 3 -  دـیوگ .  یم  نینچ  راکنا 

يو زا  ار  نآ  هدومن  مازلا  دوخ  رارقا  رب  ار  رقم  دـشاب  هتـشاد  قح  تسوا  عفن  هب  رقم  رارقا  هک  سک  نآ  هلرقم )   ) دـشاب قداـص  دوخ  مـالعا 
هعفـش و دننام  یقح  ای  دراد و  دوخ  تسد  رد  رقم  هک  یکلم  ای  یلمع و  ای  تعفنم  هچ  نیع و  هچ  وا  همذ  رب  دـشاب  یلام  الثم  دـنک ،  هبلاطم 
ای کلم  رد  نادوان  بصن  ای  رهن  زا  بآ  ندرب  قح  لخادـب و  هناخ  برد  زا  روبع  قح  ایو  درک  هبلاـطم  وا  زا  ناوت  یم  هک  صاـصق  راـیخ و 

دشاب و ثرا  زا  وا  تیمورحم  ای  رقم و  ثرا  ندش  مک  ثعاب  هک  تیم )  اب  يردارب   ) نوچ دشاب  یتبسن  ای  هیاسمه و  راوید  رب  ریت  رـس  نداهن 
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هلءاسم 4 دوش .  یم  یعرش  دح  ثعاب  هک  یلمع  هب  رارقا  دننام  دشاب  هتـشاد  يرثا  یمکح و  دش  رارقا  نآ  هب  هک  يزیچ  نآ  ای  اهنیا و  لاثما 
عفن هب  هک  هچ  نآ  رد  هن  تسا و  وا  ریغ  ررض  هب  هک  هچ  نآ  هن  تسا  ذفان  تسوا  ررـض  هب  هک  رادقم  نآ  اهنت  زین  رقم و  دح  رد  اهنت  رارقا  - 
نیا وا  رارقا  زا  اـهنت  راـکنا  هن  دـنک و  قیدـصت  ار  يو  هتفگ  هن  صخـش  نآ  تسا و  نم  ردـپ  ینـالف  هکنیا  هب  دـنک  رارقا  رگا  سپ  تسوا ، 
دربب ثرا  وا  زا  رقم  تفر  ایند  زا  رگا  ای  دزادرپب و  ار  رقم  جراخم  وا  هکنیا  هب  تبـسن  اما  دـهدب و  ار  وا  جراخم  دـیاب  هک  تسا  ذـفان  رادـقم 

لوهجم نآ  هکنیا  هب  دوش  یم  مازلا  تسا و  هتفریذپ  رقم  زا  تسا و  حیحص  مهبم  لوهجم و  يرما  هب  تبـسن  رارقا  هلءاسم 5 -  تسین .  عفان 
هک دوش  یم  شرارقا  هب  ذوخءام  یتروص  رد  دـش  مولعم  یتقو  هدوب  هچ  شدوصقم  دوش  مولعم  اتدـیامن  ریـسفت  ار  مهبم  نآ  دـنک و  نایب  ار 

رگا الثم  دشاب ،  هدرک  هدارا  ار  انعم  نیا  مهبم  نآ  زا  هک  دشاب  نکمم  ینعی  دشاب  قباطم  تغل  فرع و  مهف  بسح  هب  مهبم  نآ  هب  شریسفت 
ار نآ  هک  يزیچ  ره  انعم و  رهب  تسیچ ؟  زیچ  نآ  دیوگب  هکنیا  هب  دننک  یم  مازلا  ار  وا  يراد )  نم  دزن  يزیچ  وت   : ) دشاب هتفگ  یصخش  هب 

دشاب هتشادن  تیلام  زیچ  نآ  هک  دنچره  تسا  هتفریذپ  يو  زا  ریسفت  نآ  دشاب  هدنام  يو  دزن  صخـش  نآ  زا  دشاب  حیحـص  هک  دنک  ریـسفت 
نم دزن  وت   : ) دـیوگب رگا  اما  و  تمیق ،  یب  هراپ و  شفک  هگنل  کی  ای  هبرگ  دـننام  دـشابن ) لـئاق  یلاـم  شزرا  نآ  يارب  فرع  لـها  ینعی  )

دشاب كدنا  شتیلام  دنچره  تسا  لام  فرع  رظن  رد  زیچ  نآ  دوش  مولعم  ریسفت  زا  دعب  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  وا  زا  يراد )  یلام 
دزن وت   : ) دیوگب ای  و  دراد ،  رایتخا  رد  هک  يزیچ  ود  هب  دنک  هراشا  و  تسا )  وت  لامود  نیا  زا  یکی   : ) دـیوگب یـسک  هب  رگا  هلءاسم 6 -  . 

یکی رگا  دزاس و  فرطرب  ار  ماهبا  دنک و  ریـسفت  ار  دوخ  مالک  هکنیا  هب  دننک  یم  مزلم  ار  وا  يراد )  تناما  وج  ای  مدـنگ و  هنزو  کی  نم 
نم لام  يرگید  نآ  تفگ  درکن و  لوبق  ار  هدـش  نیعم  نآ  هلرقم  رگا  و  نآ ،  ریغ  هب  هن  دوش  یم  مازلا  نآ  هب  اـهنت  دـنک  نیعم  ار  ود  نآ  زا 

هک دشاب  نیا  ماقم  رد  هلرقم  هک  یطرـش  هب  دوش  یم  طقاس  رهاظ  بسح  هب  هلرقم  قح  دشاب  رقم  همذ  رد  هبرقم )   ) لام نآ  رگا  سپ  تسا . 
تـسا نیا  نم  لام  رگا  دیوگب  دهاوخب  هکنیا  هن  تسا ،  يرگید  نآ  هکلب  تسین  نیا  نم  لام  دیوگب :  ینعی  دهد  ربخ  رما  عقاو  زا  دـهاوخب 

رهاظ بسح  هب  دشاب  یجراخ  نیع  هکلب  دشابن  رقم  همذ  رد  رگا  اما  و  مینادب . )  زئاج  ار  یطاقـسا  نینچ  رگا   ) مدرک طقاس  ار  دوخ  قح  نم 
تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  نانچمه  لام  و  دندرک ،  نآ  زا  ار  دوخ  تیکلام  بلـس  ود  ره  نوچ  هلرقم  نآ  زا  هن  تسا و  رقم  نآ  زا  هن  نیع  نآ 

زا کیمادک  مناد  یمن  نم  هک  دنک  ءاعدا  رقم  رگا  و  ددرگرب ،  شراکنا  زا  رکنم  ای  شرارقا و  زا  رقم  هکنیا  هب  ولو  دوش  نشور  شعـضو  ات 
دنزادنیب هعرق  هک  تسا  نآ  يوقا  مناد  یمنزین  نم  دیوگب :  دنک و  قیدـصت  ءاعدا  نیا  رد  ار  وا  هلرقم  رگا  منک  نیعم  ار  نآ  ات  تسا  وت  نآ 

ار وا  هتفگ  رقم  هک  یتروـص  رد  تسا  مادـک  مناد  یم  نم  هک  دـنک  ءاـعدا  هـلرقم  رگا  و  تـسا ،  رتـکیدزن  طاـیتحاب  هحلاـصم  هـک  دـنچره 
شنداد دنگوس  ای  دیزرو و  عانتما  دنگوس  ءادا  زا  هلرقم  رگا  دهد و  دنگوس  ار  وا  دناوت  یم  دنکن  قیدـصت  رگا  چـیه و  هک  دـنک  قیدـصت 

ای  ) دـنرادن میتفگ  تروص  نآ  رد  هچ  نآ  زا  ریغ  يا  هراچ  دنـشاب و  لهاج  ود  ره  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ار  یتروص  ناـمه  مکح  دوبن  نکمم 
رضم زین  هلرقم  رد  درادن  ررـض  دوش ) یم  رارقا  نآ  هب  هک  یلام   ) هبرقم رد  ماهبا  لهج و  هک  روط  نامه  هلءاسم 7 -  هحلاصم . )  ای  هعرق و 

هتفریذـپ وا  زا  رارقا  نیا  درم ) نیا  کـلم  اـی  تسا  درم  نیا  کـلم  اـی  تسا  نم  تسد  هب  هک  يا  هناـخ  نیا   : ) دـیوگب رقم  رگا  سپ  تسین ، 
يرگید نآ  رگا  لاح  دوب ،  دـهاوخ  هلرقم  صخـش  نامه  درک  نیعم  رگا  دـنک  نیعم  ار  کلام  هکنیا  هب  دـنک  یم  شمازلا  مکاح  و  تسا ، 

( ، دننک يوعد  حرط  همکحم  رد  دیاب  هک   ) دوش یم  همـصاخم  هدش  نیعم  نآ  وا و  نیب  هنرگ  چیه و  هک  دنک  قیدصت  نییعت  نیا  رد  ار  يو 
نییعت رب  وا  مازلا  رگید  دننک  قیدـصت  لهج  نیا  رد  ار  يو  رفن  ود  نآ  دـنرفن و  ود  نیا  زا  کی  مادـک  مناد  یمن  نم  دـیوگب  رقم  رگا  اما  و 
هلءاسم دنک .  دای  دنگوس  دیاب  تسا و  مدقم  یعدم  لوق  دناد  یم  وا  هک  دنک  ءاعدا  ود  نآ  زا  یکی  ایو  رفن  ود  نآ  رگا  و  دوش ،  یم  طقاس 

ناونع هب  هک  یـسک  نینچمه  و  درادن ،  رابتعا  تسم  نونجم و  غلابان و  رارقا  سپ  تسا ،  طرـش  رایتخا  دـصق و  لقع و  غولب و  رقم  رد   - 8
هلب تسین ،  ذـفان  شرارقا  هدرک  رارقا  دـیدهت  دروم  رد  ای  هدوب و  لفاغ  هک  یـسک  زین  هدـیرپ و  شناهد  زا  اوهـس  ای  هتفگ و  ینخـس  یخوش 
رگا هکنیا  یکی  طرـش  نودـب  هتبلا  دـشاب  حیحـص  تیـصو  لیبق  زا  دـهد  ماجنا  ار  نآ  دراد  قح  هک  يراـکب  كدوک  رارقا  هک  تسین  دـیعب 
رطاخ هب  هک  یهیفـس  رگا  هلءاسم 9 -  دشاب .  هدیـسر  لاس  هد  هب  كدوک  رمع  هکنیا  مود  دـشابن و  عرـش  فالخ  هب  تیـصو  تسا  تیـصو 
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ینالف هب  دیاب  هک  تسا  نم  همذ  رب  رادقم  نالف  هکنیا  هب  دنک  رارقا  هدرک  شدوخ  لام  رد  تافرصت  زا  روجحم  ار  وا  عرـش  مکاح  شتهافس 
هب دـنک  رارقا  الثم  دـنکب  یلام  ریغ  يرما  هب  رارقا  رگا  اما  تسین ،  هتفریذـپ  يو  رارقا  نیا  تسا  ینالف  لام  هناخ  ثاثا  هکت  نیا  ای  مزادرپب و 
مه تسا و  لام  هب  طوبرم  مه  هک  هیفس  ياهرارقا  همه  تسا  شیئادج  هب  تبسن  شرارقا  نیا  ما  هدرک  علخ  ای  هداد  قالط  ار  مرـسمه  هکنیا 
نم تسد  هب  تقرـس  نالف  هکنیا  هب  دـنک  رارقا  رگا  الثم  تسا ،  هتفریذـپ  شلام  ریغ  هب  تبـسن  تسین و  هتفریذـپ  شلام  هب  تبـسن  لاـم  ریغ 
عرش مکاح  فرط  زا  شـسالفا  مکح  هک  یگتـسکشرو  رارقا  هلءاسم 10 -  دنریگ .  یمن  وا  زا  یلام  یلو  دـننز  یم  دـح  ار  وا  هدـش  ماجنا 
مکح رودص  زا  دعب  ای  مدوب و  راکهدب  ینالف  هب  غلبم  نالف  مکح  رودص  زا  لبق  هکنیا  هب  دـنک  رارقا  رگا  الثم  دوش ،  یم  لوبق  هدـشرداص 

تـشذگ رجح  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  وا  لام  میـسقت  رد  شناراکبلط  ریاس  اب  دیدج  راکبلط  نیا  نکل  دوش  یم  لوبق  وا  زا  مدش  راکهدب 
هک یتروص  رد  رگم  تسا ،  ذـفان  رارقا  نیا  هک  تشذـگ  هلئـسم  هک  شتوم  ضرم  لاـح  رد  ضیرم  رارقا  رد  هکناـنچمه  دوش ،  یمن  میهس 

ءاعدا كدوک  رگا  هلءاـسم 11 -  رتشیب .  هن  تسا  ذـفان  وا  لاوما  ثلث  رادـقم  هب  وا  رارقا  زا  تروص  نآ  رد  هک  دـشاب  تمهت  دروم  ضیرم 
و دوش ،  یمن  لوبق  وا  زا  اعدا  فرـص  هب  دوش و  شیامزآ  دیاب  تسا  وم  ندیئور  شلیلد  هک  دنیوگب  تسا و  هدیـسر  غولب  دـح  هب  هک  دـنک 
هک دشاب  مه  ینـس  رد  موش و  یم  ملتحم  نم  هک  دیوگب  رگا  اما  و  دنک ،  هنیب  هماقا  دـیاب  هدیـسر  غولب  نس  هب  هک  دـنک  ءاعدا  رگا  نینچمه 
 . تسا لاکـشا  لحم  دـنگوس ) اب  یتح  هکلب  دـنگوس  هب  تجاـح  نودـب  و   ) هتفگ فرـص  هب  غولب  توبث  تسا  نکمم  دـح  نآ  رد  مـالتحا 

دنک رارقا  یسک  رگا  سپ  دشاب ،  هتشاد  ار  قاقحتـسا  تیلها و  هکنیا  تسا  ربتعم  هدش )  رارقا  شعفن  هب  هک  یـسک   ) هلرقم رد  هلءاسم 12 - 
یلج نیا  هکنیا  هب  دنک  رارقا  رگا  اما  و  تسا ،  بسا  کلم  زیچ  نالف  هکنیا  هب  دنک  رارقا  ای  تسا و  وغل  مراکهدب  بسا  نیا  هب  نم  هکنیا  هب 

لج هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  مکاح  دوش و  یم  هتفریذـپ  شرارقا  ارهاظ  تسا  بسا  نـالف  هب  صتخم  هنهد  نیز و  نیا  اـی  تسا  نم  دزن  هک 
يا و هسردـم  ای  يا  هربقم  ای  یئارـسناوراک  ای  یهاگترایز -  ای -  يدجـسم  يارب  رگا  هکنانچمه  تسا ،  بسا  کلام  کـلم  هنهد  نیزو و 

یم هدـنیوگ  تسا  نیا  تاریبعت  هنوگنیا  رد  فراعتم  نوچ  تسا ،  هتفریذـپ  دوخ  همذ  رد  ینید  ای  یجراخ و  یلام  هب  دـنک  رارقا  اهنیا  لاثما 
یـصخش هک  يزیچ  ای  اهنآ  يرذـن  لوپ  ای  اهنآ  هفوقوم  هلغ  ریظن  تسا  نکاـما  نیا  تاـقلعتم  زا  يزیچ  هب  لوغـشم  نم  همذ  دـیوگب  دـهاوخ 

هک یتروص  رد  دنک  بیذـکت  ار  هدـننک  رارقا  هلرقم  رگا  هلءاسم 13 -  اهنیا .  لاثما  دوش و  فرـص  نکاما  نآ  حلاصم  يارب  هدرک  تیـصو 
رگا و  تسا ،  يرب  شا  همذ  رهاـظ  رد  دـننک و  یمن  هبلاـطم  رقم  زا  ار  نآ  دـشاب  یقح  اـی  ینید و  هدـش )  رارقا  نآ  هب  هک  يزیچ  نآ   ) هبرقم

شبحاص ات  دـنام  یم  یقاب  مکاح  دزن  ای  رقم و  تسد  رد  نانچمه  دوش و  یم  کلاملا  لوهجم  رهاـظ  بسح  هب  ارهق  دـشاب  یجراـخ  ینیع 
یجراخ نیع  زا  دزاس و  غراف  نید  زا  ار  دوخ  همذ  هللا  نیب  هنیب و  دـیاب  رقم  عقاو  بسح  هب  اـما  تسا و  رهاـظ  بسح  هب  هتبلا  نیا  دوش  مولعم 
دمهفن وا  دوخ  هک  يروط  هب  دنک  يو  لام  اب  طولخم  ار  نآ  هک  روطنیا  هب  دنچره  دناسرب  شکلام  هب  ار  نآ  هکنیا  هب  دـنک  اهر  ار  دوخ  زین 

ار نآ  تسا  یقاب  شرارقا  رب  زونه  هک  یتروص  رد  دیاب  رقم  تسوا  لام  هب  رقم  هک  دنک  لوبق  ددرگرب و  شیلبق  بیذکت  زا  هلرقم  رگا  اما  و 
نآ دض  هک  دیوگب  یبلطم  نآ  یپ  رد  دـنک و  رارقا  يزیچ  هب  رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  لمءات  لحم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک و  در  يو  هب 
هن ناموت  هد  نم  زا  ینالف   : ) دیوگب رگا  الثم  دنریگ ،  یم  هدیدان  ار  شبلطم  نآ  دننک و  یم  ذخا  ار  وا  رارقا  دـشاب  نآ  اب  راگزاسان  رارقا و 
رب ای  هتخورف و  نم  هب  هک  یبارـش  لوپ  ناموت  هد  نم  زا  وا   : ) دـیوگب رگا  زین  دوش و  یم  ناموت  هد  نداد  هب  مزلم  دراد ) بلط  ناموت  هن  هکلب 

دراد یتناما  نم  دزن  وا   : ) دیوگب رگا  نینچمه  دنریگ و  یم  هدینـشن  ار  شیدعب  هتفگ  دـنریگ و  یم  وا  زا  ار  ناموت  هد  دراد ) بلط  رامق  رس 
فلت دـیوگ  یم  رگید  فرطزا  دراد و  یتناما  نم  دزن  دـیوگ  یم  فرط  کی  زا  اریز  دراد  تافانم  مه  اب  هلمج  ود  نیا  و  هدـش ، )  فلت  اما 
فلت دوب و  هتـشاذگ  یتناما  نم  دزن  وا   : ) دـیوگب رگا  هلب  تسا ،  دوجوم  وا  دزن  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  دراد )  : ) هملک رهاـظ  نوچ  هدـش 

لبق بلطم  زا  ءانثتـسا  هلءاسم 15 -  دبای .  هلـصیف  یعرـش  نیزاوم  قبط  دـیاب  هک  تسا  یئاعدا  یلو  تسین  یتافانم  شا  هلمج  ود  نیب  دـش )
 : دـیوگب رگا  سپ  تسا ،  هبرقم  ءانثتـسم  دوـخ  یفنم  هلمج  رد  تسا و  هبرقم  ءانثتـسم  زا  یقباـم  تبثم  هلمج  رد  هکلب  تسین  تاـفانم  ءزج 

رگا تسا و  ینالف  لام  قاتا  نآ  ریغ  هکنیا  هب  هدرک  رارقا  شقـالطا )  نـالف  ـالا  تسا  ینـالف  کـلم  تسا  نم  تسد  رد  هک  يا  هناـخ  نیا  )
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قح هب  تبـسن  رابخا  هک  تسا  یتقو  نیا  قاتا  نامه  هب  تسا  هدرک  رارقا  تسین )  کلام  ار  قاطا  نالف  زج  هب  هناخ  نیا  زا  ینالف   : ) دـیوگب
نم زا  هناخ  نیا  همه   : ) دـیوگب رگا  سپ  دوش ،  یم  سکع  هب  بلطم  دراد  ریغ  رب  وا  هک  یقح  هب  دوش  قلعتم  رگا  اما  و  دـشاب ،  رقم  رب  ریغ 

زا هناـخ  همه  هک  دـنک  ءاـعدا  شرارقا  نیا  زا  دـعب  رگا  سپ  درادـن  قاـتا  نآ  هب  یقح  هکنیا  هب  تسا  هدرک  رارقا  قاـتا )  نـالف  زج  هب  تسا 
ریغ هکنیا  هب  تسا  هدرک  رارقا  قاتا )  نالف  رگم  تسین  نم  کلم  يزیچ  هناـخ  نیا  زا   : ) دـیوگب رگا  دوش و  یمن  هدینـش  ءاـعدا  نیا  تسوا 

یصخش کلم  هکنیا  هب  دنک  رارقا  سپس  تسا و  ینالف  کلم  نیا  هکنیا  هب  دنک  رارقا  رگا  هلءاسم 16 -  تسین .  کلام  ار  يزیچ  قاتا  نآ 
زا هناخ  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  مکاح  تسا )  ورمع  کلم  هناخ  نیا   : ) دیوگب سپس  تسا )  دیز  لام  هناخ  نیا   : ) دیوگبالثم تسا  رگید 
اه تبسن  هب  رارقا  ذفان  ياهرارقا  هلمج  زا  هلءاسم 17 -  دهدب .  ورمع  هب  تمارغ  ناونع  هب  ار  هناخ  تمیق  دیاب  رقم  صخش  تسا و  دیز  نآ 

ررـض هب  هک  هچ  ره  هب  تبـسن  شدوخ  رارقا  هب  تسوا  ذخا  رقم و  مازلا  نآ  ذوفن  زا  روظنم  و  تسا ،  نآ  لاثما  يردارب و  يدنزرف و  لیبق  زا 
نداد تکرـش  وا و  هب  شنداد  ثراو  تسوا  رهاوخ  دراد  رارقا  هک  ینز  اب  شجاودزا  تمرح  ردـپ و  هقفن  تخادرپ  بوجو  لـیبق  زا  تسوا 

ثحب و لحم  دوش  راب  نآ  رب  تبسن  راثآ  همه  هک  يروط  هب  رارقا  هلیسو  هب  تبـسن  ندش  تباث  اما  و  تسا ،  اهنیا  لاثما  وردپ  هفوقوم  رد  وا 
هب طورـشم  نکل  تسا  ذـفان  رارقا  نیا  هدیـسرن  غولب  نس  هب  هک  دـشاب  یـسک  يدـنزرف  هب  رارقا  هک  تسا  نیا  لیـصفت  نآ  تسا و  لیـصفت 
هب دنک  رارقا  يا  هلاس  ناوج 18  هکنیا  لثم  دنک  بیذـکت  رگا  اما  دـنکن و  بیذـکت  ار  وا  رارقا  تداع  سح و  هکنیا  یکی  تسا ،  یطیارش 
رقم هکنیا  لثم  دنک  بیذکت  رگا  هک  دنکن  بیذکت  ار  نآ  عرش  هکنیا  مود  تسین .  ذفان  رارقا  نیا  تسوا  دنزرف  هلاس  ناوج 15  نالف  هکنیا 

هتـشادن عزاـنم  شرارقا  رد  هکنیا  موس  تسین .  ذـفان  تسا  يا  هداوناـخ  هب  قحلم  یئوشاـنز  رتسب  تهج  زا  هک  یکدوک  هکنیا  هب  دـنک  رارقا 
ذفان تسا )  نم  دنزرف  دیوگب  مه  يرگید  صخـش  تسا ،  نم  دنزرف  كدوک  نیا   : ) دـیوگب رقم  هک  نیا  لثم  دـشاب  هتـشاد  رگا  هک  دـشاب 
همه هب  وا  يارب  كدوـک  يدـنزرف  رثا  دوـش و  یم  رارقرب  هبرقم  رقم و  نیب  يدـنزرف  ردـپ  راـثآ  همه  تروـص  هس  نـیا  رریغ  رد  و  تـسین ، 
هنایم دوش و  یم  وا  دج  رقم  ردپ  وا و  ردارب  رقم  دـنزرف  رقم و  هون  وا  دـنزرف  دـش  راد  هچب  كدوک  نآ  رگا  الثم  دوش ،  یم  هدیـشک  باسنا 

هک یتروص  رد  دوش  یم  بترتم  راثآ  نیا  همه  نینچمه  درب و  یم  ثرا  يرگید  زا  یکی  ینعی  دوش ،  یم  عقاو  ثراوت  نانآ  باسنا  نانآ و 
ولو دشاب  دنزرف  ریغ  هب  رارقا  رگا  و  دشاب .  دوجوم  مه  الاب  طرش  هس  نآ  دنک و  قیدصت  ار  رقم  رارقا  دشاب و  هدیسر  غولب  دح  هب  دنزرف  نآ 
دنک قیدصت  شغولب  زا  دعب  تسا  ریغص  رگا  ای  دنک و  قیدصت  ار  رقم  رارقا  دشاب و  ریبک  هون  نامه  ینعی  هب  رقم  دشاب و  هدوب  دنزرف  دنزرف 

مولعم و ثراو  هک  یطرـش  هب  دنرب  یم  ثرا  رگیدکی  زا  تسا و  ذفان  رارقا  دشاب  هتفگ  تسار  هک  دـشاب  نکمم  مه  لقع  عرـش و  رظن  زا  و 
لقع ای  عرش  رگا  اما  و  دوش ،  یمن  هدیشک  ناشدنزرف  یتح  ود  نآ  ریغ  هب  تسا و  ود  نآ  نیب  اهنت  ثراوت  نیا  دشابن و  ود  نآ  يارب  ققحم 
اهنآ نیب  ثراوت  بجوم  بسن  دـننک  یمن  قیدـصت  ار  رارقا  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  یمولعم  ققحم و  ثراو  ای  دـنکن و  قیدـصت  ار  رارق  نیا 
يارب كدوک  نآ  يدنزرف  ماجنارـس  تسا و  نم  دنزرف  كدوک  نالف  هکنیا  هب  دـنک  رارقا  رگا  هلءاسم 18 -  هنیب .  اب  رگم  دوش  یمن  تباـث 
رارقا تیم  دـنزرف  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 19 -  تسین .  عومـسم  وا  راکنا  دوش  نآ  رکنم  شغولب  زا  دـعب  كدوک  هاگ  نآ  دوش  تباث  رقم 
تسه هک  يزیچ  دوش ،  یمن  تباث  تیم  اب  ثلاث  صخش  نآ  تبسن  دوش  نآ  رکنم  يرگید  دراد و  زین  يرگید  دنزرف  ام  ردپ  هکنیا  هب  دنک 

ياضتقم هب  ار  لام  مشـش  کی  ثلاث  صخـش  لام و  ثلث  يرگید  نآ  درب و  یم  ار  ردپ  زا  هدـنام  ياج  هب  لاوما  فصن  هدـش  رکنم  هک  نآ 
فـصن ینعی  سدـس  ثلث و  درک  یمن  ار  رارقا  نآ  رقم  رگا  هک  تسا  فصن  ثلث و  نیب  تواـفت  مشـش  کـی  نیا  درب و  یم  ثرا  رقم  رارقا 

دـشاب هتـشاد  یناردارب  هجوز و  تیم  رگا  هلءاسم 20 -  دوش .  یم  مک  شثرـالا  مهـس  زا  مشـش  کـی  شرارقا  رطاـخ  هب  درب و  یم  ار  لاـم 
( درب یم  مراهچ  کی  دوب  هدرکن  رارقا  رگا  هک  یلاح  رد   ) تسا مشش  کی  وا  ثرالا  مهـس  دراد  دنزرف  تیم  هکنیا  هب  دنک  رارقا  وا  هجوزو 

هجوز مشش  کی  دنرب و  یم  ناردارب  مراهچ  هس  دنوش  رکنم  رگا  اما  و  دننک ،  قیدصت  ار  وا  ياعدا  ناردارب  رگا  تسا ،  دنزرف  مهس  هیقب  و 
رد دوب  نم  دـنزرف  وا  هک  دـنک  اـعدا  یـصخش  دورب و  اـیند  زا  هیوهلا  لوهجم  یکدوک  رگا  هلءاسم 21 -  دوش .  یم  دـنزرف  مهـس  یقبام  و 
 . دسر یم  یعدم  هب  شثرا  دوش و  یم  تباث  یعدم  يارب  شیدنزرف  دشابن  مه  یعزانم  دـشاب و  وا  دـنزرف  تیم  دـشاب  نکمم  هک  یتروص 
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شرارقا هدوب  ینالف  کلم  شلاـم  نـالف  اـی  هتـشاد و  ضرق  ینـالف  هب  غلبم  نـالف  تیم  هکنیا  هب  دـننک  رارقا  یگمه  هثرو  رگا  هلءاسم 22 - 
لداع رفن  ود  ناگدننکرارقا  هک  یتروص  رد  دنشاب  نآ  رکنم  رگید  یضعب  دنشاب و  هتشاد  ار  رارقا  نیا  یـضعب  رگا  اما  و  دوش ،  یم  هتفریذپ 
لداع رگا  دـنا و  هداد  تداهـش  لداع  دـهاش  ود  هکنیا  يارب  دوش  یم  هلرقم  لام  لام ،  نآ  نینچمه  دوش و  یم  تباـث  تیم  رب  نید  دنـشاب 
يارب وا  مهس  زا  شثرالا  مهس  هب  تبسن  ینعی  تسا ،  ذفان  وا  دوخ  ثرالا  مهس  هب  تبسن  اهنت  رقم  رارقا  دشاب  رفن  کی  اهنت  رقم  ای  دنشابن و 
دـشاب هدرک  رارقا  رقم  دوش و  ناموت  هاجنپ  ثراو  ود  زا  کی  ره  مهـس  دشاب و  ناموت  دـص  تیم  لاوما  رگا  الثم  دـنراد ،  یم  رب  نید  نداد 

جنپ تسیب و  دریگ و  یم  ناموت  جنپ  تسیب و  رقم  مهـس  زا  هلرقم  دشاب  نآ  رکنم  يرگید  تسا و  راکهدـب  ینالف  هب  ناموت  هاجنپ  تیم  هک 
نالف هدرک  تیـصو  تیم  هکنیا  هب  دنک  رارقا  هثرو  زا  یکی  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دوش ،  یم  رکنم  مهـس  هاجنپ  رقم و  مهـس  رگید 

 . ریغالو تسا  ذفان  رقم  ثرالا  مهس  هب  تبسن  اهنت  رارقا  نیادنشاب  تیصو  نیا  رکنم  نارگید  میهدب و  یبنجا  نالف  هب  ار  زیچ 

ششخب هبه  باتک 

هب هبه  فیرعت  نیا  هتبلا  دـنک ،  ریغ  کیلمت  ضوع  نودـب  یناـجم و  روط  هب  ار  دوخ  لاـم  زا  يزیچ  یـصخش  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  هبه 
 ، دزاس جراخ  ار  هلحن  هیطع و  هک  دراد  يدویق  هب  جایتحا  صخا  يانعم  هب  هبه  فیرعت  اما  و  تسا ،  وداک )  ) هلحن هیطع و  هبه و  معا  يانعم 

هکنیا لثم  دـناسرب  ار  هدنـشخب  دوصقم  هک  تسا  یتراـبع  ره  شباـجیا  دراد ،  لوبق  باـجیا و  هب  جاـیتحا  ینعی  تسا  دوقع  هلمج  زا  هبه  و 
تسا یترابع  ره  زین  نآ  لوبق  و  اهنیا ،  لاثما  دشاب ) وت  لام  نیا   ) ای و  میدرک )  کیلمت   ) ای و  مدرک )  هیده  وت  هب  ار  نیا   : ) دیوگب هدنـشخب 

زین تاطاعم  روط  هب  هبه  هک  تسا  نآ  يوقا  تسین و  ربتعم  ندوب  یبرع  هبه  دقع  رد  و  دناسرب ،  ار  ششخب  نیا  هب  شتیاضر  هک  هدنریگ  زا 
رد هلءاسم 1 -  دوش .  لدب  در و  یظفل  هکنیا  نودـب  دریگب ،  ار  نآ  مه  وا  دـهدب و  هبه  ناونع  هب  یـسک  هب  ار  يزیچ  ینعی  دوش ،  یم  عقاو 
یم كدوک  هب  يزیچ  بهاو  هک  یئاجرد  هلب  دنـشاب ،  هتـشاد  رایتخا  دـصق و  دنـشاب و  لقاع  غلاب و  هکنیا  تسا  طرـش  هل  بوهوم  بهاو و 

تـسا ربتعم  هل  بوهوم  صخـش  رد  و  درادن .  ار  طئارـش  نیا  زا  کی  چیه  وا  هک  دنچره  دنک  لبق  وا  يارب  دـناوت  یم  كدوک  یلو  دـشخب 
رد و  تسین ،  حیحـص  رفاک  هب  میرک  نآرق  هبه  سپ  دوشب  لام  نآ  کلام  دناوتب  اعرـش  ینعی  دشاب ،  هتـشاد  لوبق  ار  تیلها  تیلباق و  هکنیا 
اب هک  یلوضف  روط  هب  ای  تلاکو و  هب  رگم  تسین  حیحص  ریغ  لام  ندیـشخب  سپ  دشخبب  ار  دوخ  کلم  هکنیا  تسا  ربتعم  بهاو  صوصخ 

عونمم یگتسکشرو  ای  تهافس  تلع  هب  مکاح و  مکح  هب  ینعی   ) روجحم هکنیا  تسا  طرـش  زین  و  دوش ،  یم  حیحـص  کلام  يدعب  هزاجا 
 . دشاب شلام  ثلث  زا  شیب  هک  دنچره  توم و  ضرم  رد  هک  دنچره  تسا  حیحـص  ضیرم  ندرک  هبه  اما  و  دشابن ، ) شلام  رد  فرـصت  زا 
 ( هناـخ رد  يانکـس  ریظن   ) عفاـنم ندیـشخب  دـشاب ،  نیع  هکنیا  تسا  طرـش  دوش ) یم  هدیـشخب  هک  يزیچ  ینعی   ) بوـهوم رد  هلءاسم 2 - 

ربتعم نویدم  لوبق  يوقا  ربانب  لاکـشا و  نودب  تسا  حیحـص  دشخبب  نویدـم  دوخ  هب  هک  یتروصرد  نید  ندیـشخب  اما  و  تسین ،  حـیحص 
لوبق تسا  کیلمت  هک  اج  نآ  زا  ندیشخب  نیا  دهاوخ و  یمن  لوبق  ءاربا  اریز  تسین  ءاربا  نکل  دراد  ار  ءاربا  رثا  ندیشخب  مسق  نیا  تسا و 

ار دیز  همذ  رد  نید  دهاوخب  رگا  اما  و  تسا ،  راکبلط  فرط  زا  نآ  طاقـسا  نویدم و  همذلا  یف  ام  طوقـس  هک  ءاربا  فالخ  هب  دـهاوخ  یم 
ضبق هبه  تحص  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  نآ  قادصم  ضبق  هب  بوهوم  ضبق  تسا و  حیحـص  زین  نآ  هک  تسا  نآ  يوقا  دـشخبب  ورمع  هب 

بوهوم لیوحت  هناخ  رد  دنک و  هبه  رازاب  رد  الثم   ) دریگب تروص  دقع  رارق و  سلجم  ریغ  رد  هک  دنچره  تسا  طرـش  هل  بوهوم  صخش 
یفاک تسوا  تسد  رد  هک  دشخبب  يو  هب  ار  يزیچ  رگا  هلب  دشاب ،  هدنشخب  نذا  هب  تسا  طرش  طایتحا  ربانب  ضبق  تحـص  رد  و  دهد ، ) هل 

رب تیالو  هدنـشخب  رگا  نینچمه  و  درادـن ،  دـشاب  نکمم  نآ  رد  ضبق  هک  یناـمز  نتـشذگ  دـیدج و  ضبق  هب  جاـیتحا  تسا و  حیحـص  و 
دصق هبه  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  تسا  حیحص  تسوا  تسد  رد  هک  دشخبب  وا  هب  ار  يزیچ  دراد و  هل  بوهوم 
ینعی دـنک  ضبق  ار  نآ  وا  فرط  زا  كدوـک  یلو  دـیاب  دـشخبب  یکدوـک  هب  ـالثم  ار  يزیچ  یلو  ریغ  رگا  اـما  ار و  وا  فرط  زا  ضبق  دـنک 

هناخ هک  تسا  نیا  هب  تسا  لوقنم  ریغ  هک  ناتـسب  هناخ و  لثم  رد  نآ  تسا و  عیب  رد  ضبق  لـثم  هبه  رد  ضبق  هلءاسم 4 -  دریگب .  لیوحت 
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رد دریگ و  رارق  هل  بوهوم  ءالیتسا  تحت  رد  هک  يروط  هب  درادرب  تسا  اج  نآ  رد  رگا  یتایفانم  دیامن و  دوخ  زا  دی  عفر  دـنک و  هیلخت  ار 
نماد رد  ار  نآ  الثم  دنک  فرـصت  نآ  رد  لالقتـسا  روط  هب  دـناوتب  هک  دـهد  رارق  وا  رایتخا  تحت  رد  نانچ  نآ  ار  نآ  هک  تسا  نآ  لوقنم 

لیوحت ءاکرـش  نذا  اب  ار  نآ  همه  هل  بوهوم  هکنیا  هب  ولو  تسا  نکمم  نآ  ضبق  نوچ  تسا  زئاـج  عاـشم  هبه  هلءاسم 5 -  دراذگب .  يو 
عاشم هبه  رد  تحـص  طرـش  هک  یـضبق  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دنریگب ،  لیوحت  ار  وا  مهـس  هکنیا  رد  دنک  لیکو  ار  ءاکرـش  ای  دریگب و 
بترتم ضبق  رثا  دیاین و  نایم  رد  مه  ءاکرش  نذا  هک  دنچره  دوشب  بوهوم  رب  طلسم  هل )  بوهوم   ) بهتم هک  دبای  یم  ققحت  نیمهب  تسا 

هک تسین  طرـش  زین  تسین و  ربـتعم  تیروف  ضبق  رد  هلءاسم 6 -  دشاب .  کیرش  مهـس  هب  يدعت  روص  زا  یـضعب  رد  هک  دنچره  دوش  یم 
تروص ینـالوط  یناـمز  ولو  دـعب  ناـمز  رد  ضبق  دوش و  يراـج  هبه  دـقع  زورما  تسا  زئاـج  سپ  دوش ،  عـقاو  هبه  رارق  سلجم  رد  ضبق 

زا لبق  دقع و  زا  يدـعب  ياهدـمآرد  ءامن و  هک  نآ  هجیتن  دوش ،  یم  لصاح  ضبق  نیح  رد  لاقتنا  دـشابن  مه  يروف  ضبق  رگا  اما  دریگب ، 
هامکی تدم  نیا  رد  دهدب  لیوحت  ار  نآ  هام  رخآرد  یلو  دشخبب  دـیز  هب  ار  دوخ  واگ  هام  لوا  هدنـشخب  رگا  سپ   ) تسا بهاو  لام  ضبق 

ضبق زا  لبق  دقع و  زادـعب  بهاو  رگا  هلءاسم 7 -  تسا . )  هدنـشخب  دوخ  هب  قلعتم  نآ  هلاسوگ  ریـش و  هجیتن  رد  هدشن  لقتنم  دیز  هب  واگ 
بهتم هب  نداد  ضبق  رد  وا  ماـقم  مئاـق  وا  هثرو  دـنرب و  یم  شا  هثرو  هدیـشخب  هک  ار  هچره  و  دوـش ،  یم  لـطاب  دـقع  دورب  اـیند  زا  بهتم 

هلءاسم 8 دنتسین .  ضبق  رد  وا  ماقم  مئاق  زین  وا  هثرو  دریمب  هلـصاف  نیا  رد  بهتم  هک  یتروص  رد  دوش  یم  لطاب  دقع  نینچمه  و  دنتـسین ، 
بهاو زا  ثرا  تاقبط  رد  هک  یـسک  ره  زا  تسا  ترابع  محر  و   ) دـشاب بهاو  محر  بهتم  رگا  دوش ،  مامت  بهتم  ضبق  اـب  هبه  هاـگره  - 
بهاو هلاخ )  یئاد و  همع و  ومع و  مدوس  هقبط  هدج  دج و  رهاوخ و  ردارب و  مود  هقبط  دـنزرف  ردام و  وردـپ  لوا  هقبط  دـشاب  هتـشاد  رارق 
تسا زئاج  تسا  یقاب  بوهوم  نیع  هک  مادام  دشابن  ناگدربمان  زا  بهتم  رگا  اما  و  دریگب ،  سپ  ار  نآ  هتـشگرب  دوخ  هبه  هب  هب  دناوت  یمن 

نآ يوقا  و  ددرگرب ،  دناوت  یمن  هدنامن  یقاب  نآ  نیع  تفگ  ناوتب  هک  يروط  هب  دشاب  هتفر  نیب  زا  نآ  زا  یتمـسق  ای  نآ و  همه  رگا  اما  و  ، 
 ، دشاب هتفرگ  كدنا  دنچ  ره  يزیچ  شا  هبه  لباقم  رد  هک  یتروص  رد  تسین  زئاج  نتـشگرب  زین  و  دندرگن ،  رب  رگیدـکی  هبه  هب  هک  تسا 

شدوخ بهتم  نکل  دشاب  هدروآ  قلطم  ار  دقع  ینعی  دشاب  هدرکن  ای  دشاب  هدرک  طرش  هبه  دقع  نمض  رد  ار  ضوع  نتفرگ  هکنیا  هچ  لاح 
هب برقت  تین  شا  هبه  رد  هک  یتروص  رد  ددرگرب  دـناوت  یمن  بهاو  نینچمه  و  دـشاب ،  هداد  وا  هب  یـضوع  وا ) ناسحا  یفـالت  ماـقم  رد  )
رد رگید  هک  يرگید  هب  شندیـشخب  نتخورف و  ینعی  لـقان  روط  هب  بوهوم  لاـم  رد  بهتم  فرـصت  هلءاسم 9 -  دشاب .  هدرک  یلاعتیادـخ 

هداد رییغت  ار  بوهوم  لام  نیع  هک  دشاب  یفرـصت  نکل  دشابن  لقان  رگا  تسا  نینچمه  و  دراد ،  ار  فلت  مکح  دشاب  هدـنامن  یقاب  وا  کلم 
ار هچراپ  هقاط  هدرک و  نان  ار  درآای  هدرک و  درآ  ار  مدنگ  هکنیا  لثم  تسین ،  نیع  نآ  نیع  نیا  دنیوگب  دـشاب  قداص  هک  يروط  هب  دـشاب 
ای نهپ و  ار  شرف  ای  هدیـشوپ  ار  هماج  هکنیا  لثم  دـهدن  رییغت  ار  بوهوم  نیع  هک  یفرـصت  هن  اهنیا  لاثما  دـشاب و  هدرک  گـنر  اـی  هدـیرب و 

لیبق زا  دربب  نیب  زا  ار  زایتما  هک  يوحن  هب  جازتما  رهاظلا  یلع  تافرـصت و  هنوگنیا  لاثما  دشاب و  هداد  بآ  فلع و  ای  هدـش  راوس  ار  ناویح 
یقرف ددرگرب  دوخ  هبه  هب  بهاو  تسا  زئاج  هک  يدراوم  رد  هلءاسم 10 -  تسا .  مود  فرصت  لیبق  زا  هچراپ  هقاط  ندیرب  یلوا و  فرصت 

هب دناوت  یم  مه  تسین  وا  محر  هک  یـصخش  هب  دشاب  هدرک  هبه  دـقع  کی  اب  ار  زیچ  ود  رگا  سپ  تسین ،  نآ  ضعب  بوهوم و  مامت  هنایم 
نآ زا  زورفم  ای  عاشم و  یتمسق  دناوت  یم  هدرک  هبه  ار  زیچ  کی  رگا  یتح  هکلب  ددرگرب ،  یکی  هب  دناوت  یم  مه  ددرگرب و  اهنآ  يود  ره 

نمـض رد  هک  تسا  يا  هبه  نآ  ضوع  اب  هبه  زا  روظنم  ضوع ،  نودـب  ای  دوش و  یم  ماجنا  ضوع  اب  اـی  هبه  هلءاسم 11 -  دریگب .  سپ  ار 
نآ نداد  دقع  نمـض  رد  هک  دنچره  دهدب  ار  ضوع  ای  دهدن و  ار  ضوع  هل  بوهوم  هک  دنچره  دشاب  هدـش  ضوع  شاداپ و  طرـش  دـقع 
هن مهاوخ و  یم  ضوع  دیوگب  هن  ینعی   ) دراذگب قلطم  ضوع  رظن  زا  ار  هبه  دقع  دشخبب و  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 12 -  دشاب .  هدشن  طرش 
زا اـی  سکع و  هب  اـی  دـشاب  تسد  ـالاب  هب  تسد  نیئاـپ  زا  هبه  هکنیا  هچ  تسین ،  بـجاو  ضوـع  شاداـپ و  نداد  بـهتم  رب  مهاوـخ )  یمن 

بجاو بهاو  رب  داد  شاداپ  بهتم  رگا  و  تسا ،  شاداپ  نداد  لوا  تروص  رد  رت  کیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  هک  دنچره  يواسم  هب  يواسم 
هلءاسم 13 دندرگرب .  دوخ  هدادب  دنناوت  یمن  فرط  ود  زا  کی  چیه  رگید  دوش  یم  مزال  هبه  درک  لوبق  رگا  یلو  دنک  لوبق  ار  نآ  تسین 
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شاداپ نم  هب  ینک و  یفالت  مه  وت  هک  یطرـش  هب  مشخب  یم  وت  هب  ار  نیا  نم  دیوگب :  دنک و  طرـش  بهتم  هیلع  دوخ  هبه  رد  بهاو  رگا  - 
رتکیدزن نکل  دهدب ،  بهاو  هب  یشاداپ  ای  دنادرگرب و  ار  نآ  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  دنک  ضبق  ار  هبه  هدومن  لوبق  ار  طرش  زین  بهتم  یهد 

 . دریگب سپ  ار  هبه  دناوت  یمن  بهاو  دهدن  رگا  دوش و  یم  مزال  بهاو  فرط  زا  هبه  دـهدب  شاداپ  رگا  هک  تسا  نداد  شاداپ  طایتحا  هب 
و دهدب ،  ار  نامه  دنک  در  ار  هبه  دهاوخن  رگا  بهتم  دیابدنک  نیعم  ار  ضوع  بهاو  تسا  ضوع  اب  هک  يا  هبه  رد  هچنانچ  هلءاسم 14 - 

ربارب هک  دهدب  وا  هب  یـشاداپ  دیاب  بهتم  طایتحاربانب  هنرگو  چیه  هک  دـننک  قفاوت  شاداپ  يرادـقم  رب  هک  یتروص  رد  دـنکن  نیعم  رگا  اما 
رتشیب ار  ضوع  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  و  ار ،  نآ  تمیق  تسا  یمیق  رگا  ار و  نآ  لثم  تسا  یلثم  هبه  رگا  دـشاب ،  نآ 

هک تسین  ربـتعم  طرـش  نیا  ضوع  ياراد  هبه  رد  ارهاـظ  هلءاسم 15 -  دـشاب .  بهتم  تسد  نیئاپ  بهاو  هک  یئاـج  رد  اـصوصخم  دـهدب 
مه وت  هک  یطرـش  هب  مشخب  یم  وت  هب  ار  نیا  نم  دـنیوگب ،  وا  هب  بهاو  هکنیا  هب  دـهدب ،  بهاو  هب  هبه  ناونع  هب  ار  ضوـع  نآ  مه  بهتم 

مشخب یم  وت  هب  ار  نیا  نم   : ) دیوگب بهاو  ینعی  دهدب  وا  هب  يزیچ  زا  حلص  ناونع  هب  ار  نآ  تسا  زئاج  هکلب  یـشخبب  نم  هب  ار  زیچ  نالف 
ضوع هدش و  ققحم  شلوبق  درک  حلص  رگا  هک  ینک )  حلص  نم  اب  يراد -  نم  همذ  رب  هک  یقح -  ای  لام و  رس  رب  نم  اب  وت  هک  یطرش  هب 
بهاو يارب  یلمع  ماجنا  ای  یقح  زا  ءاربا  ضوع  نآ  دناوت  یم  هکنانچمه  ددرگرب ،  دوخ  هبه  هب  دـناوتیمن  بهاو  رگید  تسا و  هداد  زین  ار 

یلام زا  ار  وا  همذ  بهاو  هبه  زا  ضوع  رد  بهتم  رگا  سپ  اهنیا ،  لاثما  وا و  يارب  يرتشگنا  يرگ  هتخیر  ای  وا و  هماـج  نتخود  ریظن  دـشاب 
يدراوم رد  رگا  هلءاسم 16 - تسا .  هداد  ار  ضوع  دهد  ماجنا  دوب  هدرک  طرـش  هک  ار  یلمع  ای  دـنک و  يرب  تسوا  هدـهع  هب  هک  یقح  ای 

دعب ضبق  نیب  هک  یئامن  دشاب  هتـشاد  لصفنم  يامن  هویم  تخرد  ناویح و  ریظن  بوهوم  ددرگرب و  دوخ  هبه  هب  بهاو  هدـشن  مزال  هبه  هک 
همه هداد  ریـش  رادناتـسپ  هدروآ و  دـنزرف  زینک  هچب و  ناویح  هداد و  هویم  تخرد  ـالثم  هدـش  ثداـح  درک  عوجر  وا  هک  یناـمز  دـقع و  زا 

لامتحا و  تسا ،  بهاو  نآ  زا  هک  ناویح  تخرد و  یقاچ  دـننام  لصتم  ءامن  فـالخ  هب  ددرگ ،  یمن  رب  بهاو  هب  تسا و  بهتم  هب  قلعتم 
هکنیا يارب  دشاب  بهاو  هک  تسین  یناویح  نآ  نیع  نیا  تفگ  ناوت  یم  هکنیا  ياربدـشاب  بهاو  نتـشگرب  زا  عنام  لصتم  ءامن  نیمه  دراد 
تـسا نیا  رهاظ  هکلب  تسین ،  توق  زا  یلاـخ  لاـمتحا  نیا  هکلب  هدیـشخب  بهتم  هب  بهاو  هک  تسین  یناویح  نآ  نیع  نیا  تفگ  ناوت  یم 

ددرگرب دوخ  هبه  هب  دناوتن  بهاو  نآ  دوجو  اب  دشاب و  لیبق  نیمه  زا  زین  ناویح  ندروآ  هچب  تخرد و  ندروآ  هویم  ینعی  لصفنم  ءامن  هک 
تسین و لیبق  نیا  زا  دزادرپب  دیاب  مامح  هناخ و  نآ  بصاغ  هک  یلثملا  ترجا  اصوصخم  مامح  هناخ و  هراجا  ناویح و  ناتسپ  ردریـش  هلب  ، 

لیوحت زا  دـعب  بهاو  رگا  هلءاسم 17 -  تسا .  بهتم  هب  قلعتم  نآ  لـثملا  ترجا  تشگرب  هچناـنچ  یلو  دوش  یمن  بهاو  نتـشگرب  عناـم 
هبه هب  دنناوت  یمن  وا  هثرو  دشاب و  ضوع  نودب  هک  دنچره  دشاب و  یبنجا  هب  دنچره  دوش  یم  مزال  هبه  دورب  ایند  زا  بوهوم  هب  هبه  نداد 

هب ینعی  موزل  وحن  هب  دوش  یم  هثرو  هب  لـقتنم  بوهوم  ینعی  دریمب  هل  بوـهوم  هک  یتروـص  رد  دوـش  یم  مزـال  نینچمه  و  دـندرگرب ،  وا 
هبه هک  یتروص  دـنچ  رد  دـشورفب  هدرک  هبه  هک  ار  هچ  نآ  نیع  بهاو  رگا  هلءاسم 18 -  ددرگرب .  نانآ  هبدـناوت  یمن  بهاو  هک  يروط 

ایدشاب هدرک  تبرق  دصق  بهاو  ای  دـشاب  ضوع  اب  هبه  ای  دـشاب و  وا  محر  هل  بوهوم  هک  اج  نآ  دـننام  تسا ،  یلوضف  عیب  نیا  تسا  مزال 
 ، تسا لطاب  هنرگ  دوش و  یم  حیحـص  عیب  نآ  دهد  هراجا  هل  بوهوم  رگا  لاح  تسین  نآ  نیا  دنیوگب  هک  يروط  هب  دشاب  هتفای  رییغت  نیع 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  شیوخ  هبه  هب  وا  عوجر  بهاو  زا  یلمع  نینچ  تسا و  حیحـص  عیب  ارهاظ  دـشاب  زئاج  هبه  رگا  اـماو 

تسا و لاکـشا  لمءات و  لحم  هن  ای  تسا  هبه  هب  يرهق  عوجر  شلمع  نیا  ایآ  هدـیزرو  تلفغ  رگا  اما  هدرک و  هبه  ار  نآ  هک  دـشاب  هجوتم 
لیبق نیا  زا  و  متـشگرب )  دوخ  هبه  هب  نم   : ) دـیوگب الثم  هکنیاب  تسا ،  ینابز  ای  هبه  هب  نتـشگرب  هلءاسم 19 -  دوشن .  كرت  طایتحا  دـیاب 

ار نآ  هک  تسا  نیا  هب  مه  یکی  دریگب ،  بهتم  تسد  زا  هدیـشخب  ار  هچ  نآ  هکنیا  لثم  تسا ،  یلمعای  و  دـناسرب ،  ار  انعم  هک  یئاهترابع 
سین و طرش  بهتم  عالطا  بهاو  نتشگرب  رد  هلءاسم 20 -  دشاب .  تشگرب  هکلب  دشابن  یلوضف  شروظنم  رگا  هتبلا  دهد  نهر  ای  دشورفب 
دیکءات و نانآ  هلص  هرابرد  یلاعت  يادخ  هک  یئاهنآ  ماحرا  هب  نداد  هیطع  تسا  بحتـسم  هلءاسم 21 -  تسا .  حیحص  زین  وا  عالطا  نودب 

لمع هس  هدمآ :  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا ،  هدومرف  دـیدش  یهن  نانآ  هب  عطق  زا 
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غورد دنگوس  موس  محر و  عطق  يرگید  تسا و  متـس  یکی  دـنیبب ،  ار  اهنآ  ءوس  رثا  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  درم  دـهاوخن  شبحاص  هک  تسا 
تـسا نکمم  تسا ،  محر  هلـص  اهتعاطا  حـلاص و  لامعا  هویم  نیرت  سردوز  هکنانچمه  دورب  ادـخ  اب  گنج  هب  ادـخ  مان  اب  هک  یـسک  هک 

عطق و  غورد ،  دنگوس  هک  هدمآ :  زین  و  دـنوش .  دـنمتورث  دـنک و  دوع  ناشلاوما  محر  هلـص  رطاخ  هب  یلو  دنـشاب  راک  هنگ  رجاف و  یمدرم 
رد ار  لسن  عاطقنا  رگیدکی  زا  ماحرا  یئادج  دنک و  یم  ادج  رگیدکی  زا  درادیماو و  چوک  هب  ار  شلها  دزاسیم و  هناریو  ار  دابآراید  محر 

یبا زا  هچنانچ  هدومرف ،  نانآ  هب  ناـسحا  هب  رما  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  رداـم  ردـپ و  اـنامه  تیاـعرب  رت  بجاو  ماـحرا  همه  زا  دراد و  یپ 
ار زیچ  چیه  دومرف :  امرف ،  یتیـصو  ارم  تشاد :  هضرع  دمآ و  ص )   ) ادخ لوسر  دزن  يدرم  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
ردپ و دشاب و  هتشاد  شمارآ  تنامیا  رطاخ  هب  تلد  لاح  نامه  رد  دننک  تا  هجنکـش  دننازوسب و  شتآ  رد  هک  دنچره  ریگم  ادخ  کیرش 

نینچ يرادرب  تسد  تلام  دنزرف و  نز و  زا  دیاب  هک  دنتفگ  وت  هب  رگا  یتح  هدرم  هچ  دنـشاب و  هدـنز  هچ  نک  ناسحا  تعاطا و  ار  تردام 
 ، هدـش شرافـس  ردـپ  زا  رتشیب  وا  هلـصو  يو  هب  ناسحا  رد  هک  تسا  ردام  تیاعر  هب  رتاوازـس  ماحرا  همه  زا  تسا و  نامیا  زا  نیا  هک  نک 
هب ص )   ) هللا لوسر  ای  تشاد :  هضرع  دمآ و  ص )   ) ادـخ لوسر  دزن  يدرم  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ 
هچ هب  سپس  تشاد  هضرع  تردام ،  هب  دومرف :  یسک ؟  هچ  هب  سپس  تشاد  هضرع  تردام ،  هب  دومرف :  منک ،  یکین  ناسحا و  یسک  هچ 
یم ناگدـنناوخ  تسا ،  رایـسب  هراب  نیا  رد  تایاور  تردـپ و  هب  دومرف :  یـسک  هچ  هب  سپـس  تشاد  هضرع  ترداـم ،  هب  دومرف  یـسک ؟ 

یلمع نداد  هیطع  ماقم  رد  دالوا  ریاـس  رب  نادـنزرف  زا  یکی  نداد  حـیجرت  هلءاسم 22 -  دننک .  هعلاطم  ثیدـح  بتک  رد  ار  اه  نآ  دـنناوت 
تداسح سح  دزیگنارب و  هنتف  ضیعبت  نیا  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  و  دـشاب ،  مارح  دراوم  یـضعب  رد  هک  اسب  هچ  هورکم و  نکل  زئاج  تسا 

زاوـج زا  دراوـم  یـضعب  رد  هکناـنچمه  ددرگ ،  داـسفب  رجنم  رخآ  رد  دـنک و  داـجیا  ینمـشد  نادـنزرف  نیب  دزیگنارب و  ار  نیریاـس  هنیک  و 
تیاعر تیولوا و  هک  دنشاب  هتشاد  یتیصوصخ  نادنزرف  زا  یضعب  دشاب و  داسف  زا  ینمیا  هک  یئاجنآ  دنک و  یم  ادیپ  مه  ناحجر  هتـشذگ 

 . دنک مزال  ار 

نآ هداوناخ  مه  دوقع  فقو و  باتک 

فقو

روط هب  ار  شعفانم  دـنزاس و  عونمم  ار  ریغ  هب  نآ  لاقتنا  شورف و  دـبا  يارب  ینعی  دـننک ،  سبح  ار  لام  نیع  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  فقو 
هیلع قداص  ماما  زا  هکنانچ  دراد  رامـشیب  یباوث  رایـسب و  شتلیـضف  راکنیا  و  دـنهد ،  رارق  یقوقح  ای  یقیقح  یـصاخشا  رایتخا  رد  ناگیار 
يا هقدص  یکی  زیچ  هس  زا  رگم  دسر  یمن  یمدآ  هب  یمدآ  گرم  زا  دعب  یـشاداپ  چیه  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  حیحـص  یلقن  هب  مالـسلا 

هب مدرم  ات  هک  دشاب  هدرک  باب  هک  یتیاده  تنس  مود  دشاب و  يراج  زین  وا  گرم  زا  دعب  هک  دشاب  هداد  نایرج  دوخ  یگدنز  نامز  رد  هک 
نومضم نیا  هب  دنک و  اعد  شیارب  وا  زا  دعب  هک  یحلاص  دنزرف  موس  دسر و  یم  يو  هب  يو  گرم  زا  دعب  نآ  شاداپ  دننک  لمع  تنس  نآ 

میتفگ الاب  رد  هک  ار  انعم  نآ  ءاشنا  هک  تسا  یترابع  ره  شا  هغیص  دوش و  هدناوخ  هغیص  دیاب  فقو  رد  هلءاسم 1 -  تسا .  رایسب  یتایاور 
 ( مداد رارق  هقدص  ار  نیا  نم   : ) نتفگ هکلب  مدرک )  لیبس   ) ای و  مدرک )  سبح   ) ای و  مدرک )  فقو  ار  نیا  نم   : ) دیوگب هکنیا  لثم  دناسرب 

رارق يدبا  هقدـص  ار  کلم  نیا  نم   : ) دـیوگب هکنیا  لثم  دـناسرب  ار  شروظنم  هک  دـنک  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  هک  یطرـش  هب  تسا  یفاک  زین 
هلبـسم ای  هسبحم و  ای  هفوقوم و  ار  منیمز  نالف  نم   : ) دـیوگب هکنیا  لثم  اهترابع  نیا  لاـثما  و  دوش ) هداد  هبه  هن  دوش و  هتخورف  هن  هک  مداد 

لثم تسا ،  یفاک  زین  هیمـسا  هلمج  اب  هکلب  دوش  هدـناوخ  یـضام  هغیـص  هب  یبرع و  هب  نآ  هغیـص  تسین  مزال  و  فرـصم ، )  نالف  رب  مدرک 
ناونع دـیاب  ریزگان  دجـسم  فقو  رد  هلءاـسم 2 -  تسا . )  هلبـسم  نیا   ) اـی و  تسا )  هسبحم  نیا  ) اـی و  تسا )  فـقو  نیا   : ) دـیوگب هکنیا 
دجسم لحم  نآ  نکل  تسا  حیحـص  شفقو  ناناملـسم  تدابع  ناراذگزامن و  يارب  دنک  فقو  ار  یلحم  رگا  سپ  دوش ،  دصق  تیدجـسم 
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ار اجنیا  نم   : ) دیوگب هک  نیمه  ارهاظو  دشاب  دجـسم  ناونع  هتفگ  هکنامه  زا  شروظنم  هک  نآ  رگم  درادـن  ار  دجـسم  ماکحا  دوش و  یمن 
 : دیوگب هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دشاب ،  هدرواین  نابز  هب  سبح  فقو و  زا  نخس  هک  دنچره  تسا  یفاک  مداد )  رارق  دجسم 

يارب ندرک  فقو  رد  ارهاظ  هلءاسم 3 -  مدرک . )  فقو  ندش  دجسم  رب  انب  ار  اج  نیا  نم   ) ای و  دشاب ) دجسم  ات  مدرک  فقو  ار  اجنیا  نم  )
هتـشاک ناتخرد  فقو  رد  زین  و  دوش ،  یم  هتخاس  نارفاسم  ندـش  هدایپ  يارب  هک  ارـسناوراک  لپ و  ناـبایخ و  روبع و  هار  هربقم و  دجـسم و 

هک يزیچ  ره  اهنیا  لاثما  دهاشم و  يارب  لیدنق  دجسم و  يارب  ریصح  لثم  رد  یتح  هکلب  نآ  هویم  هیاس و  زا  نارذگهر  هدافتـسا  يارب  هدش 
دهد هزاجا  مدرم  مومع  هب  دزاسب و  دجـسم  ناونع  هب  یئانب  رگا  نیاربانب  و  دشاب ،  یفاک  مه  ةاطاعم  دوش  یم  فقو  هماع  حـلاصم  روظنم  هب 

نینچمه و  تسا ،  یفاک  شندش  دجـسم  تیفقو و  رد  دنـشاب  هدناوخ  زامن  اج  نآ  رد  مدرم  زا  یـضعب  دنراذگب و  زامن  اج  نآ  رد  دنیایب و 
یم دهاوخب  سک  ره  هک  دهد  ماع  نذا  هدومن  عنام  عفر  تاوما  نابحاص  نیمز و  نیب  دـهدب و  صاصتخا  ناتـسربق  تهج  ینیمز  هعطق  رگا 

هغیـص شبحاص  هک  دـنچره  دوش  یم  فقو  نیمز  نآ  دـننکب  نفد  نآ  رد  مه  تاوما  زا  یـضعب  دـنک و  نفداـجنیا  رد  ار  دوخ  تیم  دـناوت 
دوش و یم  فقو  دریگب  تروص  مه  روبع  دـهد و  روبع  هزاـجا  نارباـع  مومع  هب  دزاـسب و  یلپ  رگا  نینچمه  و  دـشاب ،  هدـناوخن  ار  فـقو 
هب انب  لصا  هک  تسا  ینامز  تسا  یفاـک  ةاـطاعم  ندـش  دجـسم  يارب  یلحم  فقو  رد  میتفگ  هکنیا  هلءاـسم 4 -  رگید .  فقو  ره  نینچمه 

نتخاس يارب  هک  ینیمز  رد  اصوصخ  دنک  ریمعت  ای  دزاسب و  ار  نآ  دجـسم  ناونع  هب  هک  دشاب  هدرک  تین  هکنیا  هب  دـشاب  تیدجـسم  دـصق 
دهاوخب وا  ناخ و  هناخ و  لیبق  زا  هدش  هتخاس  دراد  یئانب  هچنانچ  رگا  اما  دشاب ،  هتخاس  انب  دـصق  نیمه  هب  هدرک و  تزایح  ار  نآ  دجـسم 

و دوش ،  ءافتکا  ةاطاعم  هک  تسا  لکـشم  دـناوخب  فقو  هغیـص  هکنیا  نودـب  دـناوخب  اجنادـب  تداـبع  يارب  ار  مدرم  دـنک و  دجـسم  ار  نآ 
رد اما  فقو و  رد  دـنک  دوخ  لیکو  ار  یـسک  تسا  زئاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 5 -  لپ .  ارـسناوراک و  رد  لاح  تسا  نینچمه 
هب رت  کیدزن  نکل  دـشاب  هتـشاد  نایرج  هک  تسین  دـیعب  تسه و  لاکـشا  فـالتخا و  هن  اـی  دراد  ناـیرج  فقو  رد  مه  یلوضف  اـیآ  هکنیا 

لوبق هب  ازین  اهنیا  لاثما  لپ و  ناتسربق و  دجسم و  ریظن  هماع  تاهج  رب  فقو  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 6 -  تسا .  نآ  فالخ  طایتحا 
فقاو دـالوا  رد  فقو  ریظن  صاـخ  فقو  اـما  و  نآ ،  لاـثما  ءاـهقف و  ءارقف و  رب  فقو  ریظن  یلک  نیواـنع  رب  فـقو  رد  نینچمه  و  تسین ، 
لوبق ار  نآ  یلسن  ره  لها  تسین  مزال  نآ  لوبق  رد  دننک و  لوبق  ار  فقو  دیاب  مهیلع  فوقوم  ینعی  تسا  ربتعم  لوبق  هک  تسا  نآ  طایتحا 

یم لوبق  ار  فقو  ناشیلو  هک  دنـشاب  ریغـص  نانآ  زا  یـضعب  ای  ریغـص و  همه  نیدوجوم  دـنچره  تسا  یفاک  دوجوم  لسن  لوبق  هکلب  دـنک 
ماع فقو  رد  میئوگب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکنانچمه  تسین  ربتعم  لوبق  زین  صاخ  فقو  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  نکل  دنک ، 
ماع فقو  یتح  فقو  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 7 -  دنک .  یم  لوبق  ار  نآ  وا  لبق  زا  بوصنم  ای  عرش و  مکاح  تسا و  ربتعم  لوبق  زین 

فقو تحص  رد  هلءاسم 8 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  ماع  صاخ و  فقو  رد  نآ  نتـسناد  ربتعم  هک  دـنچره  تسین  ربتعم  تبرق  دـصق 
وا هزاـجا  هب  اـی  فقو و  زا  ار  نآ  مهیلع  فوقوم  دـیاب  صاـخ  فـقو  رد  نیارباـنب  دـشاب .  فـقاو  نذا  هب  دـیاب  مه  نآ  تسا و  طرـش  ضبق 
 ، يدعب ياهلـسن  ضبق  زا  یفاک  دوجوم  لسن  زا  لوا  هقبط  ضبق  هکلب  تسا  تاقبط  هیقب  زا  یفاک  ثرا  لوا  هقبط  ضبق  و  دنریگب ،  لیوحت 

ضبق و رد  تسا  ناشیا  ماقم  مئاق  نانآ  یلو  دنـشاب ) نونجم  ای  ریغـص  الثم   ) دنـشاب هتـشاد  دوجو  رـصاق  يدارفا  ای  يدرف  وا  هقبط  رد  رگا  و 
و تسا ،  حیحص  دنا  هدرک  ضبق  هک  یئاه  نآ  هب  تبـسن  اهنت  فقو  دندرکن  یـضعب  دندرک و  ضبق  یـضعب  لوا  هقبط  زا  نیدوجوم  زا  رگا 

نآ يارب  فقاو  رگا  اهنآ  تافوقوم  دجاسم و  لیبق  زا  یمومع  حلاصم  هماع و  تاهج  يارب  دوش  یم  فقو  يزیچ  هک  یمومع  فقو  رد  اما 
ضبق هب  میق  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  ربتعم  مکاـح  ضبق  اـی  یلوتم و  نآ  ضبق  دـشاب  هدرک  نیعم  یمیق  یلوتم و 
يارب هک  یتافوقوم  عضو  تسا  نینچمه  و  دریگب ،  لیوحت  ار  نآ  دـشاب  مکاح  امتح  دـشاب  هدرکن  مولعم  میق  رگا  اما  دوشن و  ءافتکا  مکاح 
فقو رد  الثم  تسا ؟  یفاک  ناونع  نیا  دارفا  زا  یـضعب  ضبق  اـیآ  لاـح  دوش .  یم  فقو  بـالط  ناونع  ءارقف و  ناونع  نوچ  یلک  نیواـنع 

ریقف نآ  لیوحت  ار  هفوقوم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـشاب ،  نیمه  يوقا  دـیاش  هن  اـی  تسا  یفاـک  ریقف  کـی  ضبق  ءارقف  ناونع  يارب 
هک دهدب  ریقف  کی  لیوحت  ءارقف  يانکـس  يارب  هدرک  فقو  هک  ار  يا  هناخ  الثم  دنراد  هفوقوم  نآ  رد  ءارقف  هک  یقح  ءافیتسا  يارب  دـهدب 
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هب ناویح  نآ  اب  وا  دهدب و  رئاز  یجاح و  کی  لیوحت  دنورب  جح  هب  نآ  اب  نایجاح  ات  هدرک  فقو  ار  یبسا  رگا  ای  دنیزگ و  ینکـس  نآ  رد 
کی ات  دراذگبزاب  هدرک  ءارقف  فقو  هک  ار  یغاب  هزاورد  تسا  نکمم  تسین  یفاک  ضبق  رد  مه  تعفنم  ءافیتسا  فرـص  هتبلا  دورب ،  جـح 

نیا هکلب  دریگ  رارق  وا  رایتخا  تحت  رگید  یتراـبعب  دوش و  غاـب  رب  یلوتـسم  ریقف  نآ  دـیاب  هکلب  تسین ،  ضبق  نیا  دروخب  نآ  هویم  زا  ریقف 
رد رفنکی  هک  تسا  یفاک  دنک  فقو  ار  یناتـسربق  دجـسم و  رگا  هلءاسم 9 -  تسین .  یفاک  زین  صاخ  ای  ماـع  یلو  دروم  رد  ءاـفیتسا  روط 

نتفرگ لیوحت  ناونع  هب  فقاو و  نذا  هب  نفد  نیا  زامن و  نآ  هک  یطرش  هب  دوش ،  نفد  رفن  کی  ناتسربق  نآ  رد  دناوخب و  زامن  دجسم  نآ 
تـسد رد  هک  هچ  نآ  یتیـالو  بحاـص  ره  نینچمه  تسا و  وا  راغـص  دـالوا  تسد  هک  ار  هـچ  نآ  ردـپ  رگا  هلءاسم 10 -  دـشاب .  هفوقوم 

زا شیلعف  ضبق  هک  دنک  تین  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  درادن ،  دیدج  ضبق  هب  جایتحا  رگید  هیلع  یلوم  رب  دنک  فقو  تسوا 
 . تسین هجو  زا  یلاخ  طایتحا  نیا  هکلب  دشاب  هیلع  یلوم  فرط 

هلاسم

هدوب هداد  يو  هب  هیراع  ای  تناما  ناونع  هب  البق  ار  نآ  فقاو  الثم  دشاب  هیلع  فوقوم  تسد  رد  فقو  زا  لبق  هفوقوم  نیع  رگا  هلءاسم 11 - 
وا تسدـب  فقو  ناونع  هب  هرابود  دریگب و  هیلع  فوقوم  تسد  زا  ار  لاـم  نآ  تسین  مزـال  درادـن و  دـیدج  ضبق  هب  جاـیتحا  فقو  زا  دـعب 

تیفقو ناونع  هب  ءاقب  رد  نذا  هک  تسا  نآ  رت  هجوم  هکلب  طوحا  دـشاب و  فقاو  نذا  هب  هیلع  فوقوم  تسد  رد  نآ  ءاـقب  دـیاب  هلب  دـهدب ، 
فقاو رگا  هماع  تاـهج  رب  فقو  دـننام  تسا  یفاـک  يو  ضبق  هک  اـجره  تسا و  ربتعم  یلوتم  ضبق  هک  اـجره  هلءاسم 12 -  دـشاب .  هدوب 

 ، تسا یفاک  دوب  لصاح  فقو  زا  لبق  العف و  هک  یـضبق  نامه  هکلب  درادن  دیدج  ضبق  هب  جایتحا  دـهد  رارق  دوخ  يارب  ار  هفوقوم  تیلوت 
ضبق رد  هلءاسم 13 -  دشاب .  يو  تسد  رد  تسا  نآ  یلوتم  وا  هک  تهج  نادـب  لام  هک  دـنک  تین  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل 

 ، تسا یفاک  دـناسرب  یلوتم  ضبق  هب  ار  نآ  رترخءاتم  ینامز  رد  دـنک و  فقو  ینامز  ار  یلام  نیع  رگا  سپ  تسین ،  ربتعم  تیروف  هفوقوم 
فقو دورب  اـیند  زا  هفوقوم  نداد  ضبق  زا  لـبق  فـقاورگا  هلءاـسم 14 -  هغیـص .  ءارجا  ءادـتبا  زا  هن  دوش  یم  ماـمت  ضبق  هظحل  زا  فقو  و 
نیعم شیارب  تدم  هک  تسا  نیا  ماود  زا  روظنم  تسا و  ربتعم  ماود  فقو  رد  هلءاسم 15 -  دوش .  یم  هدرب  ثرا  هب  لام  نآ  تسا و  لطاب 

ای تسا  حیحـص  سبح  ناونع  هب  ایآ  لاح  تسا ،  لطاب  شفقو  مدرک  ءارقف  رب  فقو  لاسکی  ات  ارناتـسب  نیا  نم   : ) دیوگب رگا  سپ  دـنکن ، 
 . تسا حیحـص  سبح  ناوـنع  هب  هدوـب  مدرک )  سبح   ( ، ) مدرک فـقو   ) هملک زا  شروـظنم  رگا  هلب  تسا ،  هجو  ود  تـسا  لـطاب  مـه  نآ 
نآ الثم  دنکن ،  مولعم  ار  ضارقنا  زا  دعب  فرـصم  دنوش و  یم  ضرقنم  دوز  ای  رید  هک  يا  هفئاط  رب  دـنک  فقو  ار  یلام  رگا  هلءاسم 16 - 

حیحـص فقو  میئوگب  ایآ  دسرب  فرـصم  هچ  هب  شلـسن  ضارقنا  زا  دعب  هفوقوم  دـئاوع  هک  دـنکن  مولعم  شدوخ و  دالوا  رب  دـنک  فقو  ار 
یفقو تسه  هک  يزیچ  تسا ،  لوا  لوق  نامه  يوقا  هک  تسا  یلاوقا  تسا ؟  لطاب  یلک  هب  اـی  تسا و  حیحـص  سبح  ناونع  هب  اـی  تسا و 

هدازومع ریظن  لسن  ریغ   ) هثرو هب  ای  فقاو  دوخب  لسن  عاطقنا  ضارقنا و  زا  دعب  تسا و  یقیقح  فقو  تدم  ات  ینعی  دوش  یم  رخآلا  عطقنم 
 - هلءاسم 17 تسا .  عنم  لحم  روص  زا  یـضعب  رد  وا  کلم  زا  يا  هفوقوم  نینچ  ندـش  جراخ  هکلب  دوش ،  یم  لقتنم  اـه ) هداز  یئاد  اـه و 
هک سبح  فالخ  هب  تسا ،  لمءات  لحم  دشاب  روط  نیا  مه  رخآلا  عطقنم  فقو  اما  تسا و  فقاو  تیکلم  لاوز  بجوم  يدبا  فقو  ارهاظ 
زین وا  دوخ  و  دور ،  یم  ثرا  هب  کلم  نآ  تدـم  ندـش  مامت  زا  دـعب  دورب  ایند  زا  سباح  رگا  تسا و  یقاب  هسوبحم  نآ  رب  سباح  کـلام 

 ( ندیـشخب نتخورف و  لیبق  زا   ) هلقان تافرـصت  اما  دیامنب ،  هیلع  سوبحم  عفانم  اب  یفانم  ریغ  هلقان و  ریغ  تافرـصت  کلم  نآ  رد  دـناوت  یم 
لحم سباح  کلم  ءاقب  سبح  روص  زا  یـضعب  رد  یلو  دراذـگب  دـناوت  یمن  مه  نهر  ار  نآ  یتح  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسین ،  زئاـج 

رد تشگرب  نیا  اـیآ  لاـح  ددرگ  یم  رب  فقاو  هثرو  هب  فقو  کـلم  دـنوش  ضرقنم  مهیلع  فوقوم  رگا  میتـفگ  هلءاـسم 18 -  تسا .  عنم 
یم نشور  هلئـسم  نیا  رد  لوق  ود  نیا  هرمث  تسا و  لوا  لوق  ود  نآ  رهظا  هک  تسا  لوق  ود  ضارقنا ؟  نامز  ای  تسا و  فقاو  گرم  لاـح 

يدـنچ زا  سپ  دورب و  ایند  زا  دـنزرف  ود  نتـشاد  اب  شدوخ  هاگ  نآ  وا  نادـنزرف  و  ورمع ،  يارب  دـنک  فقو  ار  یکلم  دـیز  اضرف  هک  دوش 
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هدنز ورمع  نادنزرف  زا  سک  چیه  ینعی   ) دنوش ضرقنم  ورمع  هداوناخ  ماگنه  نیا  رد  دریمب و  دنزرف  کی  نتشاد  اب  دنزرف  ود  نآ  زا  یکی 
ردپ مهس  زین  وا  لوا  لوق  ربانب  اما  تسا و  مورحم  نآ  زا  شا  هداز  ردارب  دسر و  یم  دیز  رـسپ  هب  اهنت  کلم  نیا  مود  لوق  ربانب  دنامن ) یقاب 

هک يدارفا  يارب  دنک  فقو  ار  دوخ  کلم  یـصخش  هک  تسا  دروم  نیا  رخآلا  عطقنم  فقو  دراوم  زا  یکی  هلءاسم 19 -  درب .  یم  ار  دوخ 
ار دوخ  کلم  هکنیا  لثم  تسا ،  عورـشمان  نآ  رب  فقو  هک  یئاج  يارب  دـشاب  فقو  اـهنآ  ضارقنا  زا  دـعب  دـشاب و  عورـشم  ناـنآ  رب  فقو 

یفقو نینچ  نیا  نایدوهی ،  دـبعم  اسیلک و  يارب  دـشاب  فقو  کلم  نآ  دـش  عطقنم  دـیز  لـسن  رگا  وا و  نادـنزرف  دـیز و  يارب  دـنک  فقو 
دوخ دادرارق  اـب  هک  یتروص  رد  رخـآلا  عطقنم  فقو  هلءاسم 20 -  تسا .  لطاب  نآ  ریغ  هب  تبـسن  تسا و  حیحـص  عورـشم  نآ  هب  تبـسن 

سءار رد  هک  تسا  نآ  طایتحاربانب  تسا ،  لطاب  طایتحاربانب  دـشاب  هفوقوم  نم  کلم  دـش  هام  نالف  لوا  یتقو  دـیوگب :  الثم  دـشاب  فقاو 
لوا رد  فقاو  هکنیا  لثم  دشاب  عرش  مکح  هب  شلوا  عاطقنا  رگا  اما  و  دوشن ،  كرت  طایتحا  نیا  دناوخب و  ار  فقو  هغیص  هرابود  تدم  نآ 

هچ نآ  هب  تبسن  رهاظلا  یلع  هک  تسا  حیحص  اعرش  هک  يدروم  يارب  سپس  تسین و  حیحص  اعرـش  هک  يدروم  يارب  دنک  فقو  ار  کلم 
فوقوم هکنیا  لثم  دشاب  رخآلا  عطقنم  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  تسا ،  لطاب  يرگید  نآ  هب  تبسن  حیحـص و  تسا  حیحـص  اعرش 

رد حیحص و  فرط  ود  رد  فقو  رهاظلا  یلع  هک  دشاب  اراد  ار  نآ  تیحالص  رخآ  لوا و  رد  اما  دتفیب و  فقو  تیحالـص  زا  طسو  رد  هیلع 
هک دوش  یم  ادیپ  تیحالـص  یتقو  طسولا  عطقنم  رد  زین  یعرـش و  لوالا  عطقنم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  تسا ،  لطاب  طسو 

نمـض رد  دنک و  فقو  ناونع  تهج و  نتـشاد  رظن  رد  نودب  یـسک  يارب  ای  یتهج و  يارب  يزیچ  رگا  هلءاسم 21 -  دوشن .  دیدجت  فقو 
تـسا نیا  هب  یفقو  نینچ  تشگرب  و  تسا ،  حیحـص  يوقا  ربانب  ددرگرب  شدوخ  هب  دش  نآ  هب  جاتحم  شدوخ  هاگره  هک  دنک  طرـش  دقع 

زا لبق  شگرم  رگا  دورب و  ایند  زا  فقاو  رگا  تسا و  رخآلا  عطقنم  فقو  قیداصم  زا  یکی  عقاو  رد  هک  تسا  فقو  هدشن  جاتحم  مادام  هک 
فقو تحـص  رد  هلءاسم 22 -  دوش .  یم  ثاریم  دـشاب  نآ  زا  دـعب  رگا  دـنام و  یم  یقاب  تیفقو  هب  دـشاب  هفوقوم  هب  تجاـح  ندـش  ادـیپ 

لـصاح ای  دیز و  ندمآ  ریظن  تسا  یندش  لصاح  هک  دنک  یطرـش  هب  قلعم  ار  نآ  رگا  نیاربانب  و  تسا ،  ربتعم  نآ  ندوب  زجنم  طایتحاربانب 
( دـیایب هاـم  سءار  رد  دـیز  هک  یطرـش  هب  مدرک  فـقو  ار  نـیا   : ) دـیوگب هـکنیا  لـثم  دـشابن ،  ینیقی  مـه  نآ  زا  دـعب  شلوـصح  دـشابن و 

درادـن لاکـشا  دـنادن  ای  تسا  لصاح  دـنادب  فقاو  هکنیا  هچ  تسا  لصاح  هک  یطرـش  هب  فقو  ندرک  قلعم  هلب  تسا ،  لطاب  طایتحاربانب 
رگا هلءاسم 23 -  دنادن .  وا  یلو  دشاب  هعمج  زور  نآ  و  مدرک )  فقو  ار  کلم  نیا  دـشاب  هعمج  زور  زورما  رگا  نم   : ) دـیوگب هکنیا  لثم 

یم فقو  هب  تیـصو  نخـس  نیا  هک  دوش  هدـیمهف  نینچ  وا  راتفگ  زا  هک  یتروص  رد  دـشاب ) فقو  نم  گرم  زا  دـعب  کلم  نیا   : ) دـیوگب
جراخ مهیلع  فوقوم  نیب  زادوخ  فقاو  تسا  نیا  فقو  تحص  طیارـش  زا  یکی  هلءاسم 24 -  تسا .  لطاب  هنرگ  تسا و  حیحـص  دشاب ، 

هب هک  یتروص  رد  دنک  فقو  شدوخ  ریغ  شدوخ و  رب  رگا  تسین و  حیحص  دنک  فقو  شدوخ  يارب  ار  يزیچ  ای  یکلم  رگا  سپ  دزاس ، 
يارب لوا  دنک  فقو  ینعی  دشاب  بیترت  وحن  هب  رگا  اما  و  حیحص ،  ریغ  هب  تبسن  تسا و  لطاب  شدوخ  مهس  هب  تبـسن  دشاب  تکرـش  وحن 
عطقنم ءزج  شدوخ  يارب  سپس  نارگید و  يارب  لوا  ینعی  دنک  فقو  سکع  هب  رگا  لوالا و  عطقنم  فقو  ءزج  ریغ  يارب  سپس  شدوخ و 
تروص هس  نیا  زا  کی  ره  مکح  هک  دوب  دهاوخ  طسولا  عطقنم  ءزج  دشاب  ریغ  يارب  رخآ  رد  دوخ و  يارب  سپس  ریغ و  يارب  رگا  رخآلا و 

نآ دـمآرد  زا  هک  دـنک  طرـش  دـنک و  فقو  الثم  ءارقف  اـی  شدـالوا  ریظن  شدوخ  ریغ  رب  ار  يزیچ  اـی  یکلم  رگا  هلءاسم 25 -  دـش .  نایب 
تـسا هدـنز  هک  يدـنچ  ات  ای  دـنزادرپب و  ار  وا  تاکز  سمخ و  ریظن  تسوا  ندرگ  هب  هک  یلام  بجاو  قوقح  ای  دـنهدب و  ار  وا  ياهـضرق 

رد هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دشاب ،  هدومن  نیعم  هچ  دشاب و  هدرک  رکذ  قلطمار  شیاهضرق  هکنیا  هچ  تسا ،  لطاب  فقو  دننک  وا  دوخ  جرخ 
ار شجراخم  رادقم  هکنیا  نیب  و  رمع ،  رخآ  ات  دشاب  هتفگ  ای  دنهدب و  ار  وا  جرخ  لاس  دنچ  هک  دشاب  هدرک  مولعم  تدـم  شدوخ  جراخم 

لصا هب  طرـش  تشگرب  رگا  اما  دشاب و  دوخ  يارب  فقو  هب  شطرـش  تشگرب  هک  تسا  یتقو  اهنیا  همه  دشاب ،  هدرکن  ای  دشاب  هدرک  نیعم 
نآ هک  نآ  عفانم  زا  ای  دنهدب و  ارم  نوید  دـیاب  هک  دـشاب  هدرک  طرـش  مهیلع  فوقوم  رب  نکل  دـشاب  طرـش  یب  فقو  لصا  دـشابن و  فقو 
زا يرادـقم  ءانثتـسا  اب  تسا  فقو  تحـص  يوقا  هکنانچمه  تسا ،  نآ  تحـص  يوقا  دـنزادرپب  ار  مجراخم  دوش ،  یم  ناشیا  کلم  عفانم 
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تبسن ار  فقو  تسا  نکمم  روص  زا  یضعب  رد  تسا :  فلتخم  هلئسم  روص  طرـش  نالطب  تروص  رد  تسا .  راکهدب  ار  نآ  هک  نآ  عفانم 
زا روص  زا  یضعب  رد  و  دهد ،  تکرش  ریغ  اب  ار  دوخ  هک  تروص  نیا  لثم  تسناد  لطاب  یضعب  هب  تبـسن  حیحـص و  هفوقوم  زا  یـضعب  هب 

لوالا عطقنم  دراوم  رد  هک  تسا  نآ  راوازـس  نکل  تسا  حیحـص  شیدـعب  تمـسق  هب  تبـسن  رهاظلا  یلع  هک  دوش  یم  لوـالا  عطقنم  لـیبق 
سک ره  زین  شنامهیم و  هک  دـنک  طرـشدوخ  غاب  فقو  رد  رگا  هلءاسم 26 -  دنک .  دـیدجت  ار  فقو  هغیـص  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طایتحا 

شدوخ یگدنز  هنیزه  دنک  طرش  هکنیا  تسا  حیحص  نینچمه  و  تسا ،  حیحص  شطرـش  دروخب  غاب  نآ  هویم  زا  درذگ  یم  اج  نآ  زا  هک 
هبجاو هقفن  ناونع  هب  راک  نیا  رگا  هتبلا  دنشاب ،  وا  هقفنلا  بجاو  یمئاد  رـسمه  دننام  هک  دنچره  دبای  نایرج  نآ  دئاوع  زا  شلایع  لها و  و 

هک ار  یلام  نیع  رگا  هلءاسم 27 -  تسا .  دوخ  رب  فقو  هب  شتـشگرب  دشاب  نینچ  رگا  الا  دنک و  طقاس  همذ  رد  ار  نآ  دهاوخب  هک  دـشابن 
نآ تسه  هک  يزیچ  دـنام  یم  یقاب  دوخ  لاح  هب  هراجا  و  تسا ،  حیحـص  دـنک  فقو  ار  نآ  هدـشن  ماـمت  هراـجا  تدـم  زونه  هداد  هراـجا 
یم مهب  هلاقا  اـی  خـسف و  قیرط  زا  هراـجا  فقو  تیماـمت  زا  دـعب  ینعی  لاـح  نیا  رد  رگا  و  تسا ،  هعفنملا  بولـسم  تدـم  همتت  رد  هفوقوم 

تسا زئاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاـسم 28 -  مهیلع .  فوقوم  هن  ددرگ  یم  رب  تسا  هدـنهد  هراـجا  هک  فقاو  دوخ  هب  تعفنم  دروخ 
تهج هک  يا  هناخ  لپ و  هسردـم و  هتخاس و  هک  يدجـسم  ریظن  دـنک ،  هدافتـسا  هدرک  فقو  هماع  تاهج  رب  وا  دوخ  هک  یفاـقوا  زا  فقاو 

هک یناونع  هدرک  فقو  لحم  ءارقف  لیبق  زا  هماـع  نیواـنع  تهج  هک  يا  هفوقوم  زا  اـما  و  اـهنیا ،  لاـثما  هداـهن و  اـنب  نارفاـسم  ندرک  لزنم 
یلاکـشا دوش  عیزوت  ءارقف  نیب  هفوقوم  عفانم  هک  هدوب  نیا  شروظنم  رگا  هدش  لخاد  فقو  زا  دـعب  ای  هدوب و  ناونع  نآ  لخاد  مه  شدوخ 

دصق فقو  ماگنه  نامه  زا  تسا  مزال  هکلب  درادرب ،  ار  عفانم  زا  دوخ  مهس  تسین  زئاج  هدش  ریقف  مه  شدوخ  هک  وا  يارب  هکنیا  رد  تسین 
اج نآ  تسا  ناونع  رب  فقو  باب  زا  ینعی  لیبق  نیا  زا  و  دشاب ،  مهیلع  فوقوم  زا  دوخ  جورخ  شتین  ار و  شدوخ  ریغ  ارقف  ناونع  زا  دـنک 

فقو عفانم  عیزوت  اهنآ  رب  فقو  زا  شروظنم  و   ) تساهنآ زا  یکی  مه  شدوخ  ارهق  هک   ) شدج ای  شردپ  هیرذ  رب  دنک  فقو  ار  يزیچ  هک 
نایب ار  هفوقوم  فرـصم  هک  هدوب  نیا  شروظنم  رگا  اما  و  تسا ،  نیمه  اهفقو  هنوگنیا  رد  عیاش  فراعتم و  هکنانچمه  هک  دشاب  اه  نآ  نیب 

دـصق نآ  زا  ار  دوخ  جورخ  فقو  ماگنه  رگا  تسا  نیا  روظنم  اـهنیا  لاـثما  جاـجح و  راوز و  ءارقف و  رب  فقو  رد  اـبلاغ  هکناـنچمه   ) دـنک
نینچ رگا  اما  و  دوش ،  رادروخرب  هفوقوم  نآ  زا  تسین  زئاج  تسا و  مهیلع  فوقوم  زا  جراخ  وا  دوخ  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دشاب  هدرک 
عفانم زا  دـناوت  یم  شدوخ  هک  تسا  نآ  يوقا  هدـش  یم  زین  شدوخ  لماش  هک  يروط  هب  هدوب  ماع  ای  قلطم  شدـصق  هکلب  هدرکن  يدـصق 

نآ زا  هدافتـسا  زاوج  رد  هکلب  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا  هب  نآ  زا  ندرکن  هدافتـسا  تسا و  نآ  فـالخ  طاـیتحا  نکل  ددرگ ،  رادروخرب  نآ 
زا هدافتسا  هب  رتراوازـس  هتـشاد  ار  اهنآ  لوخد  دصق  يو  هک  یئاهنآ  زا  شدوخ  تسا و  یفاک  دشاب  هتـشادن  ار  دوخ  جورخ  دصق  هک  نیمه 
زا دشاب و  هتشادن  يدج  دصق  فقو  هغیـص  ندناوخ  رد  دشاب و  هدیـسر  غولب  دح  هب  هکنیا  تسا  طرـش  فقاو  رد  هلءاسم 29 -  تسا .  نآ 

كدوک فقو  نیاربانب  دشاب ،  هدشن  روجحم  یگتـسکشرو  ای  تهافـس  رطاخ  هب  مکاح  فرط  زا  زین  دـشاب و  هدـشن  روجحم  یـسک  فرط 
تفگ میهاوخ  هچنانچ   ) تسا ذفان  شتیصو  لاس  هد  كدوک  هک  اج  نآ  زا  هلب  تسین ،  حیحص  يوقا  ربانب  دشاب  هدیـسر  لاس  هد  هب  دنچره 

هلءاسم 30 دنک .  فقو  ار  نآ  وا  فرط  زا  دناوت  یم  وا  یصو  تسا و  حیحص  دنک  فقو  نم  زا  دعب  ارم  کلم  نالف  هک  دنک  تیصو  رگا  ( 
ار نآ  دناوت  یم  زین  رفاک  تسا  زئاج  ناملـسم  يارب  شفقو  هک  هچ  نآ  يوقا  ربانب  دـشاب و  ناملـسم  هک  تسین  طرـش  دـیق  نیا  فقاو  رد  - 

حیحـص هداد  ماجنا  شدوخ  بهذم  قبط  هک  مه  یتقو  دنامب  یقاب  شدوخ  شیک  بهذم و  رب  رفاک  داد  هزاجا  دیاب  هک  اجره  دـنک و  فقو 
 . تسا

هلاسم

اثلاث دشاب و  فقاو  کلم  ایناث  تفعنم و  هن  دشاب  نیع  هکنیا  یکی  تسا ،  ربتعم  یطئارش  دوش  فقو  تسا  رارق  هک  هچ  نآ  رد  هلءاسم 31 - 
فوقوم فرـصت  عنام  هک  یقح  نیع  نآ  رد  نارگید  اعبار  دنامب و  یقاب  هبانتعم  رادقم  هب  نآ  نیع  هک  یلاح  رد  دشاب  لالح  یتعفنم  ياراد 
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ندرک فقو  زین  تسین و  حیحـص  نوید  عفانم و  فقو  نیاربانب  دشاب  شـضبق  ناکما  هک  دـشاب  ینیع  اسماخ  دنـشاب و  هتـشادن  دـشاب  مهیلع 
ندرک فقو  روط  نیمه  تسین و  حیحـص  كوخ  ندرک  فقو  نینچمه  دازآ و  ناـسنا  دـننام  دوـش  یمن  یـسک  كوـلمم  زگره  هک  يزیچ 

نآ هدوـصقم  تعفنم  هک  يزیچ  ندرک  فـقو  زین  اـه و  هوـیم  اـهیکاروخ و  دـننام  تسا  نآ  ندرب  نـیب  زا  هـب  نآ  زا  ندرب  دوـس  هـک  يزیچ 
راب دننام  تسا  لالح  فقو  دروم  ریغ  رد  هک  تسا  یتعفنم  نآ  نیا  هب  قحلم  و  تسا ،  لطاب  رامق  وهل  تالآ  نوچ  دشاب  مارح  رد  رـصحنم 

بارـش و لـقن  لـمح و  صوصخ  يارب  هدرک  فقو  ار  ناویح  عقاو  نوچ  تسا  هدـش  مارح  فـقو  صوـصخرد  نکل  ناوـیح  هلیـسوب  ندرب 
نیا ءاقب  نوچ  تسین  حیحـص  ندیئوب  يارب  ناحیر  ندرک  فقو  حصاربانب  و  نآ ،  نتخورف  ای  نآ و  ندرک  رابنا  يارب  هدرک  فقو  ار  ناکد 
فقو روط  نیمه  تسا و  نهترم  قح  قلعتم  نوـچ  درک  فـقو  ناوـت  یمن  هدـش  هداد  نهر  هب  هک  یلاـم  نیع  زین  و  تسین ،  هباـنتعم  تعفنم 
یقاب ار  نآ  نیع  ناوتب  هک  يزیچره  هتـشذگ  دروم  دـنچ  نیا  زا  و  تسین ،  حیحـص  تساجک  تسین  مولعم  هدرک و  رارف  هک  یناویح  ندرک 

هک یتالآ  هحلسا و  سابل و  راقع و  هناخ و  نیمز و  لیبق  زا  تسا  حیحص  شفقو  دوب  طئارـش  دجاو  درک و  هدافتـسا  شعفانم  زا  تشاذگ و 
لاثما هبرگ و  تسا و  اراد  ار  تیکولمم  طارش  هک  یگس  یتح  تاناویح  عاونا  تالآ و  رویز  باتک و  نآرق و  تخرد و  دراد و  حابم  عفانم 

دادعتسا هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  هکلب  دشاب ،  هتـشاد  عافتنا  تیلباق  نالآ  نیمه  هک  تسین  طرـش  هفوقوم  نیع  رد  هلءاسم 32 -  اهنیا . 
زا دعب  هک  یناتـسلاهن  بسا و  هرک  هلاسوگ و  نوچ  یناویح  ندرک  فقو  نیاربانب  دشکب ،  لوط  یتدم  هک  دـنچره  دـشاب  هتـشاد  یهددوس 

هراـجا هیراـع و  رد  هک  تسا  یتـعفنم  زا  رت  یمومع  فقو  رد  هدوـصقم  تعفنم  هلءاسم 33 -  تسا .  حیحـص  دنیـشن  یم  راب  هب  لاس  دـنچ 
مشپ زا  هدافتسا  يارب  دنفـسوگ  نآ و  هویم  يارب  تخرد  ندرک  فقو  نیاربانب  دوش ،  یم  تارمث  اهءامن و  لماش  هجیتن  رد  تسا و  دوصقم 
فقو زا  تسا  ترابع  نآ  صاخ و  فقو  یکی  تسا :  مسق  ود  مهیلع  فوقوم  رظن  زا  فقو  هلءاسم 34 -  تسا .  حیحص  نآ  جاتن  ریش و  و 

زا تسا  ترابع  نآ  ماع و  فقو  يرگید  و  وا ،  هیرذ  دیز و  يارب  فقو  ای  فقاو  هیرذ  دالوا و  لیبق  زا  نیعم  یصاخشا  ای  یـصخش و  يارب 
ءارقف و ناونع  ریظن  ماع  ناونع  رب  فقو  اـی  ارـسناوراک و  لـپ و  دجـسم و  ندرک  فقو  ریظن  یناـگمه  یتحلـصم  یمومع و  یتهج  رب  فقو 

یـسک رب  یئادتبا  فقو  سپ  دشاب ،  دوجوم  هیلع  فوقوم  فقو  نیحرد  هک  تسا  ربتعم  صاخ  فقو  رد  هلءاسم 35 -  اهنیا .  لاثما  ماتیا و 
هب دارم  و  تسین ،  حیحـص  تسا  ردام  محر  رد  الثم  هک  ینینج  رب  یتح  دیآ و  یم  ایند  هب  يدوز  هب  هک  یـسک  ای  هدـماین و  ایند  هب  زونه  هک 

رگا سپ  دـشابن ،  دوجوم  زین  وا  هقبط  زا  مه  یـسک  دـشابن و  دوجوم  نآ  هیلع  فوقوم  نیلوا  هک  تسا  یفقو  یئادـتبا  فقو  یئادـتبا  فقو 
رب دنک  فقو  ای  دندوجوم و  هک  شنادنزرف  ریاس  ینعی  وا  ياه  هقبط  مه  ریاس  تسا و  ردام  محر  رد  هک  شدـنزرف  رب  دـنک  فقو  ار  یکلم 

دنشاب فقو  رد  وا  کیرش  زین  اهنآ  دوش  دلوتم  دنزرف  رگا  هک  يروط  هب  دندوجوم  هک  شمود  هقبط  هثرو  رب  تسا و  محر  رد  هک  شدنزرف 
هکنیا هچ  دوش  یم  دلوتم  شیارب  ادعب  هک  يدالوا  شدوجوم و  دالوا  رب  دنک  فقو  تسا  حیحص  هکنانچمه  تسا ،  حیحص  لاکـشا  نودب 

هیلع فوقوم  ناـمز  ره  رد  هک  تسین  مزـال  هکلب  دراذـگب  یبـیترت  نیدوجوم  اـه و  نآ  نیب  اـی  دـهد و  رارق  نیدوـجوم  کیرـش  ار  اهیدـعب 
دلوت زا  لبق  ردپ  نآ  شردپ و  توف  زا  دعب  دـنزرف  نآ  دـنزرف  رب  شدوجوم و  دـنزرف  رب  دـنک  فقو  رگا  سپ  دـشاب ،  هدـش  دـلوتم  دوجوم 
زونه هک  تسا  يدنزرف  نامه  وا  گرم  زا  دعب  هیلع  فوقوم  تسا و  حیحـص  رهاظلا  یلع  فقو  دورب  ایند  زا  تسا  فقاو  هون  هک  شدنزرف 
هتفای دوجو  لمح  تروص  هب  ای  درادن و  دوجو  الـصا  هک  تسا  یـسک  نآ  تسین  حیحـص  وا  ندرک  فقو  هک  یـصخش  سپ  هدشن ،  دلوتم 
ناونع رب  فقو  رد  هلءاسم 36 -  درادن .  لاکشا  يا  هلابند  یعبت و  فقو  اما  تسین  حیحص  یـسک  نینچ  رب  یلالقتـسا  یئادتبا و  فقاو  هک 

دوش یم  ادیپ  تاقوا  زا  یـضعب  رد  العف  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  هکلب  دشاب  دوجوم  ینامز  ره  رد  ناونع  نآ  قادـصم  تسین  مزال  ماع 
يریقف چـیه  فقو  نامز  رد  رهـش و  نیا  ءارقف  رب  الثم  دـنک  فقو  ار  یناتـسب  رگا  سپ  تسه ،  زین  دوش  ادـیپ  ینامز  ره  رد  هکنیا  ناکما  و 

فقو لاح  رد  رگا  هکنانچمه  تسین  لوالا  عطقنم  ياهفقو  ءزج  نیا  و  تسا ،  حیحص  فقو  دش  دهاوخ  ادیپ  يدوز  هب  نکل  دشابن  دوجوم 
ظفح نآ  دـئاوع  دـیاب  تسا و  یقاب  شتیفقو  رب  ناـنچمه  ناتـسب  نآ  هکلب  تسین  طـسولا  عطقنم  فقو  ءزج  دوش  باـیان  دـعب  هدوب  دوجوم 
فقو ار  کـلم  نیا  دـیوگب  رگا  سپ  تسا  طرـش  نیقی  هیلع  فوقوم  رد  هلءاـسم 37 -  دوش .  ادـیپ  نآ  هیلع  فوقوم  هک  يزور  ياربدوش 
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فقاو محر  رگا  اصوصخم  یلم  دترم  یمذ و  رب  فقو  ارهاظ  هلءاسم 38 -  تسین .  حیحص  دجسم  ود  زا  یکی  ای  رفن  ود  زا  یکی  رب  مدرک 
ای تسا و  مارح  عرـش  رد  هک  یتاـهج  رب  فقو  هلءاسم 39 -  تسا .  لمءات  لحم  يرطف  دـترم  یبرح و  رفاک  رب  اـما  تسا و  حیحـص  دـشاب 

نینچمه و  تسین ،  حیحص  دوش  یم  لالض  بتک  ندش  هتشون  ای  ینزهار  ای  انز  زاس  هنیمز  هچ  نآ  الثم  دوش  یم  تیـصعم  رب  کمک  ثعاب 
شناراذگتمدخ هنیزه  ای  دوش و  تموم  نکاما  نیا  ياه  یبارخ  فقو  نآ  دمآرد  اب  هک  اه  هدکـشتآ  نایدوهی و  دـباعم  اهاسیلکرب و  فقو 

یناملسم رگا  هلءاسم 40 -  درادن .  لاکشا  دشاب  رفاک  فقاو  رگا  هلب  تسین ،  حیحـص  ددرگ  نیمءات  نآ  نوئـش  ریاس  اه و  هزیوآ  شرفای و 
رهاظ هکلب  دوش ،  یمن  رافک  ءارقف  لماش  تسا و  نیملـسم  ءارقف  هب  فرـصنم  دـنک  فقو  شرهـش  يارقف  صوصخ  اـی  ءارقف و  رب  ار  یکلم 

هچ ءارقف  رب  مدرک  فقو  دیوگب  احیرص  فقاو  هک  نآ  رگم   ) دوب دهاوخ  هعیش  ءارقف  هب  فرـصنم  زین  دشاب  هعیـش  فقاو  رگا  هک  تسا  نیا 
مه ءارقف  هب  دوش  یم  فرصنم  ءارقف  رب  دنک  فقو  يرفاک  رگا  نینچمه  و  هعیـش ، )  ریغ  هچ  دشاب و  هعیـش  هچ  رفاک ،  هچ  دشاب و  ناملـسم 
مه ینـس  رگا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هکلب  نینچمه  یحیـسم و  ءارقف  هب  تسا  یحیـسم  رگا  يدوهی  ءارقف  هب  تسا  يدوهی  فـقاو  رگا  شیک 

سپ دشابن  شبهذم  مه  ياه  ینـس  هب  صتخم  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلب  شبهذم ،  مه  ءارقف  هب  تسا  فرـصنم  دنک  فقو  ءارقف  رب  ار  یکلم 
هب رـصحنم  تسا  هیلع  فوقوم  هک  ینیواـنع  دارفا  رگا  هلءاسم 41 -  دوش .  یم  بهاذـم  ریاس  یعفاـش و  یفنح و  ریقف  لـماش  یفنح  فقو 

دوش میسقت  اهنآ  همه  نیب  هفوقوم  عفانم  دیاب  کچوک  ياتسور  ءارقف  رب  ای  شدوخ و  هلحم  ءارقف  رب  دشاب  هدرک  فقو  الثم  دودعم  رفن  دنچ 
دمآرد ندوب  دایز  اب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نکل  دشاب  ریگارف  نآ  عفانم  میـسقت  تسین  مزال  رگید  دـشابن  روصحم  رگا  اماو  ، 

نآ رادـقم  بسح  هب  یهباـنتعم  تعاـمج  نیب  ار  عفاـنم  نآ  رگا  سپ  یقیقح  همه  هن  یفرع  همه  هتبلا  دوش ،  هداد  ءارقف  نآ  همه  هب  هفوـقوم 
قرفتم هلیبق  نیا  دارفا  نـالف و  ینب  هلیبـق  ریظن  يا  هلیبـق  ءارقف  رب  دـنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 42 -  تسا .  یفاک  دنک  میـسقت  دمآرد 

رگا و  دناسرب ،  نانآ  هب  ار  نآ  مهـس  دنک و  وجتـسج  تسا  بجاو  هکلب  دهدب  دنرـضاح  هک  نانآ  زا  رفن  دـنچ  هب  دـناوت  یمن  یلوتم  دـشاب 
 ، دتفیب جرح  هب  هک  يرادقم  هب  هن  دنک  يریگرامآ  ناکما  رادقم  هب  طایتحاربانب  تسا  بجاو  دشاب  راوشد  همه  قیقد  رامآ  ندروآ  تسدـب 

سرتسد رد  هک  یتاداس  نامهب  هفوقوم  دئاوع  میسقت  رد  تسا  زئاج  تقو  نآ  مشاه  ینب  هلیبق  دننام  دشابن  روصحم  هلیبق  ءارقف  ددع  رگا  هلب 
قیقحت دوش و  ءافتکا  تسا  سرتسدرد  هک  یفراصم  هب  تسا  زئاج  ناونع  هب  هن  دوب  تهج  رب  فقو  رگا  هکنانچمه  دـیامن ،  ءاـفتکا  دنتـسه 

یـسک ره  دوش  یم  لماش  فقو  نیا  ناناملـسم  ناونع  رب  دنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 43 -  تسین .  بجاو  رگید  یفرـصم  نتفای  يارب 
یماـما یـصخش  رگا  و  دـنادب ،  ناملـسم  زین  ار  دوخ  بهذـم  لـها  ریغ  فقاو  هک  یتروـص  رد  هتبلا  دـشاب  هتـشاد  رارقا  ار  نیتداهـش  هک  ار 

 . هعیـش رب  دـشاب  هدرک  فقو  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یم  اه  یماما  هدزاود  لـماش  اـهنت  نینم  ؤم  ناونع  رب  دـنک  فقو  ار  يزیچ  بهذـم 
فقو رگا  تسا  نینچمه  دـشاب و  باوث  بسک  هلیـسو  هک  تسا  يزیچ  ره  شفرـصم  ادـخ  هار  رب  دـنک  فـقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 44 - 

براقا صیخـشت  رد  عجرم  شدوخ ،  براقا  رب  ای  شدوخ  ماحرا  رب  دـنک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 45 -  ریخ .  ياهراک  رب  دـشاب  هدرک 
تـسا ثرا  تاقبط  نامه  نآ  بیترت  دوب و  دنهاوخ  یبیترت  وا  ماحرا  تقو  نآ  ماحرا  برقالاف  برقا  رب  دنک  فقو  رگا  اما  و  تسا ،  فرع 

رد هفوقوم  دئاوع  میسقت  و  دوش ،  یم  وا  ياثنخ  دنزرف  لماش  زین  شنارـسپ و  نارتخد و  لماش  شنادنزرف  رب  دنک  فقو  رگا  هلءاسم 46 -  . 
هچ دنشاب و  رسپ  هچ  دوش  یم  وا  يرسپ  يرتخد و  ياه  هون  هیلک  لماش  دوخ  ياه  هون  رب  دشاب  هدرک  فقو  رگا  و  تسا ،  يواسم  نانآ  نیب 

لماـش مه  مدوـخ )  هیرذ  رب  مدرک  فـقو  ار  هناـخ  نیا   : ) دـیوگب رگا  هلءاـسم 47 -  تسا .  يواـسم  روط  هب  زین  اـجنیا  رد  میـسقت  رتخد و 
قباس تاقبط  ابدـعب  تاقبط  نارـسپ و  مه  نارتخد و  مه  زین  اه  هون  رد  هطـساو ،  اب  مه  هطـساوالب و  مه  شنارتخد  مه  دوش ،  یم  شنارـسپ 

رب مدرک  فقو  ار  نیا   : ) دـشاب هتفگ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  میـسقت  يواسم  يروط  هب  يرامـشرس و  قبط  اـهنآ  نیب  و  دـنکیرش ، 
مدـالوا و رب  مدرک  فقوار  نیا   : ) دوب هتفگ  رگا  هلب  تسا ،  تاـقبط  همه  میمعت  زین  تراـبع  ود  نیا  رهاـظ  نوچ  مدـالوا )  دـالوا  مدـالوا و 
مود و رد  نطب  ود  رب  لوا و  رد  لوا  نطب  رب  دـشاب  صتخم  هک  تسین  دـیعب  ءارقف ) رب  سپـس  مدالوا و  دالوا  مردارب و   ) ای و  ءارقف ) رب  سپس 
لسن و دعب  السن  مدالوا  رب  مدرک  فقو  ار  نیا   : ) دشاب هتفگ  رگا  هلءاسم 48 -  تسا .  رت  نشور  صاصتخا  نیا  لوا  تروص  رد  اصوصخم 
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هب تبون  هدنامیقاب  یسک  قباس  نطب  زا  ات  هداهن  بیترت  نوطب  ۀنایم  هک  تسا  نیا  فرع  مهف  بسح  هب  نآ  زا  ردابتم  رهاظ و  نطب )  دعب  انطب 
هفوقوم دـئاوع  زا  مهـس  ندرب  رد  دوخ  يومع  اـب  يا  هدازردارب  چـیه  دوخ و  ردـپ  اـب  يرـسپ  چـیه  هجیتن  رد  دـسر ،  یمن  قحـال  نطب  دارفا 

کی رد  ار  نوطب  همه  فقاو  هک  دـیاین  تسد  هب  یلو  دوش  موـلعم  هیرذ  رب  يزیچ  تیفقو  جراـخ  زا  رگا  هلءاسم 49 -  دوش .  یمن  کیرش 
هعرق دـیاب  نوطب  همه  هنایم  یقباـم  رد  یلو  تسا  عطق  لوا  هقبط  مهـس  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هداـهن  بیترت  اـه  نآ  نیب  اـی  هداد و  رارق  هبترم 
دهاوخ يا  هقبط  ره  زا  روکذ  هب  صتخم  هفوقوم  دـئاوع  مروکذ )  دـالوا  رب  مدرک  فقو  ار  نیا   : ) دـشاب هتفگ  رگا  هلءاسم 50 -  دنزادنیب . 

تسا يرارق  عبات  میـسقت  تیفیک  دشاب  هدش  فقو  بیترت  وحن  هب  يا  هفوقوم  رگا  هلءاسم 51 -  دوش .  یمن  نارتخد  زا  روکذ  لـماش  دوب و 
ار فقاو  هب  برقـالاف  برقـالا  تیاـعر  هداد و  رارق  قحـال  هقبط  قباـس و  هقبط  نیب  ار  بیترت  هک  دوش  یم  یهاـگ  هدرک ،  نیعم  فـقاو  هک 

چیه شا و  همع  شیوـمع و  دوـجو  اـب  يا  هدازردارب  چـیه  درب و  یمن  مهـس  شردـپ  دوـجو  اـب  دـنزرف  چـیه  تروـص  نـیا  رد  هـک  هدوـمن 
رارق اه  نآ  نادـنزرف  هقبط و  ره  زا  ناردـپ  نیب  اهنت  ار  بیترت  هک  دوش  یم  هاگ  و  دوش ،  یمن  کیرـش  دوخ  یئاد  هلاخ و  اب  يا  هدازرهاوخ 

و درب ،  یمن  مهس  دالوا  نآ  تسا  هدنز  ردپ  هک  مادام  دنشاب  هتشاد  دالوا  نانآ  زا  یـضعب  دنـشاب و  ردارب  دنچ  هقبط  کی  رد  رگا  سپ  هداد 
هک ار  کی  ره  بیترت  مسق  ود  نیا  زا  فقاو  دوش و  یم  عقاو  فیدر  کی  هقبط و  کی  رد  شیاهومع  اب  وا  دالوا  تفر  ایند  زا  ردـپ  رگا  اما 

رگا تروص  نیا  رد  هقبط ، )  زا  دعب  هقبط  مدالوا  يارب  مدرک  فقو  ار  نیا   : ) دـشاب هتفگ  رگا  هلءاسم 52 -  دهد .  رارق  دناوت  یم  دهاوخب 
ار وا  مهس  دشاب  هتـشاد  دنزرف  دریمب و  اه  هچب  نآ  زا  یکی  رگا  دنرب و  یم  ار  دوخ  ردپ  مهـس  وا  ياه  هچب  دورب  ایند  زا  شنادنزرف  زا  یکی 

یم میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يرامـشرس و  قبط  ار  ردپ  مهـس  دراد  دـنزرف  دـنچ  فقاو  نادـنزرف  زا  یکی  رگا  دریگ و  یم  وا  رـسپ 
مهـس هک  يدنزرف  نآ  تسا و  عقاو  وا  هقبط  رد  هک  درب  یم  یـسک  ار  وا  مهـس  تفر  ایند  زا  دنزرف  نودب  شنادنزرف  زا  یکی  رگا  و  دـننک ، 
دـشاب هدرک  ءاملع  رب  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 53 -  دوش .  یمن  کیرـش  هقبط  نآ  لها  اب  درب و  یمن  يزیچ  نآ  زا  هتفرگ  ار  دوخ  ردـپ 

فقو ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 54 -  دوش .  یمن  تمکح  موجن و  بط و  رد  نارتکد  ینعی  نانآ  ریغ  لماش  تعیرش و  ءاملع  هب  تسا  فرصنم 
نطو ای  اهنآ و  یلـصا  نطو  فجن  هک  تسا  یناسک  هب  صتخم  نآ  دـیاوع  ـالثم  فرـشا  فجن  نوچ  تاـبتع  زا  یکی  لـها  رب  دـشاب  هدرک 

رب دـشاب  هدرک  فقو  رگا  هلءاسم 55 -  دوش .  یمن  دـنراد  دـش  دـمآ و  رهـش  نآ  هب  هک  ینیرفاسم  نیرئاز و  لماش  دـشاب و  نانآ  يذاـختا 
لماش ملعب و  لاغتـشا  يارب  دـنا  هدرک  ترجاهم  فجن  هب  هک  تسا  یناـسک  هب  صتخم  نآ  دـئاوع  ـالثم  نارهت  لـها  زا  فجن  رد  نیلغتـشم 

يدجسم رب  دشاب  هدرک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 56 -  دوش .  یمن  دـنا  هدرک  نطوت  فجن  رد  هدرک و  ضارعا  نارهت  زا  هک  یئاهینارهت 
رگا دوش ،  یم  نآ  مداخ  شرف و  یئانـشور و  دجـسم و  ریمعت  رد  فرـص  هفوقوم  عفانم  دشاب  هدرکن  نیعم  ار  نآ  فرـصم  هک  یتروص  رد 

نآ دـئاوع  هفرـشم  دـهاشم  زا  یکی  رب  دـشاب  هدرک  فقو  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 57 -  دـنهد .  یم  دجـسم  ماما  هب  ار  نآ  دـمآ  داـیز  يزیچ 
 - هلءاسم 58 دـنهد .  یم  ماجنا  ار  رهـش  نآ  هب  طوبرم  ياهراک  يا  هراپ  هک  نآ  رب  قوقح  مادـخ  یئانـشور و  ریمعت و  رد  دوش  یم  فرص 

ترجا ینعی  بانج  نآ  يارب  هیعت  هماـقا  رد  دوش  یم  فرـص  نآ  دـئاوع  هیلع  هللا  تاولـص  ادهـشلادیس  رب  دـشاب  هدرک  فقو  ار  يزیچ  رگا 
 - هلءاـسم 59 دـننک .  یم  جرخ  نارگید  نیعمتـسم و  يارب  هک  تسا  لوـمعم  سلاـجم  هنوـگنیا  رد  هک  هـچ  نآ  ناوـخ و  هـضور  يراـق و 

فقو لومـشم  هک  يدارفا  زا  یـضعب  الثم  دهد  رییغت  ار  هیلع  فوقوم  فقو  ندش  مامت  زا  دعب  دـناوت  یمن  فقاو  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا 
يارب ار  يرایتخا  نینچ  نتشاد  فقو  دقع  نمض  رد  هک  نآ  رگم  دیامن  لخاد  دنتسین  لومشم  هک  يدارفا  زا  یضعب  ای  دنک  ءانثتـسا  دنتـسه 

رد هن  دـشابن  زئاج  اقلطم  هک  تسین  دـیعب  هنای ؟  دزاس  یلمع  ار  نآ  دـناوت  یم  هدرک  طرـش  هکنیا  اب  اـیآ  لاـح  و  دـشاب ،  هدرک  طرـش  دوخ 
نینچ فقو  دـقع  نمـض  رد  رگا  سپ  هجیتن  رد  تسا ،  لخاد  هک  یـسک  ندرک  جراـخ  هن  تسا و  جراـخ  هک  یـسک  ندرک  لـخاد  تهج 
نمـض رد  هکنیا  لثم  دوب ،  دـهاوخ  لطاب  لاکـشا )  یلع   ) زین شفقو  هکلب  تسا  لطاب  شطرـش  دـشاب  هدرک  طرـش  دوخ  يارب  ار  يرایتخا 

ایند هب  يدوز  هب  هک  دـهدب  یـسک  هب  اـی  یناـسک و  هب  هتفرگ  مهیلع  فوقوم  زا  ار  فقو  تساوـخ  رگا  هک  دـشاب  هدرک  طرـش  فـقو  دـقع 
شندمآ ایند  هب  زا  دعب  دیآ و  ایند  هب  دوش  دلوتم  تسا  رارق  هک  سک  نآ  هک  ینامز  ات  یتعامج  رب  دشاب  هدرک  فقو  رگا  هلب  دمآ ،  دهاوخ 
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هب ولو  دشابن  مولعم  العف  نآ  فرـصم  یلو  دشاب  ملـسم  يزیچ  تیفقو  رگا  هلءاسم 60 -  تسا .  حیحـص  لاکـشا  الب  دشاب  وا  رب  فقو  اهنت 
ءارقف و رب  هدرک  فـقو  ار  کـلم  نیا  فـقاو  دـشابن  موـلعم  هکنیا  لـثم  تسا ،  ینیقی  هک  هچ  نآرگا  دـشاب ،  هدرک  شوـمارف  هـکنیا  رطاـخ 

عمج مه  اب  تالمتحم  رگا  اما  و  ریقف ،  هیقف  ینعی  تسا  ناونع  ود  ره  قداصت  لـحم  هک  دـننک  یم  جرخ  يدروم  رد  ار  نآ  دـئاوع  ءاـهقفای 
ایآ ای  هاگترایز و  نالف  ای  دجـسم و  نالف  رب  هدش  فقو  هفوقوم  نیا  دننادیمن  الثم  دنـشاب  دودعم  روصحم و  تالامتحا  رگا  دنتـسین  یندـش 
رد دنـشاب  دایز  رایـسب  تالمتحم  رگا  اما  و  دننک ،  یم  لمع  نآ  قبط  دنزادنا و  یم  هعرق  رهـش  نآ  ءارقف  ای  رهـش  نیا  ءارقف  رب  هدـش  فقو 

نالف دارفا  زا  یکی  هیرذ  رب  دـشاب  فقو  دـنهد  یم  لامتحا  هکنیا  لثم  دـنروصحم  ریغ  صاخـشا  نیوانع و  رگا  تسا  تروص  ود  زین  اجنیا 
طایتحاربانب هک  تسا  کلاملا  لوهجم  مکح  هب  يا  هفوقوم  نینچ  عفانم  دوش  هتخانش  نآ  هلیسو  هب  رفکی  نآ  هک  دشابن  مه  یقیرط  روشک و 

تالمتحم زا  یکی  رگا  ینعی  دنربن  نوریب  تالمتحم  نیب  زا  ار  قدصت  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دنهد ،  هقدـص  عرـش  مکاح  نذا  هب  ار  نآ  دـیاب 
نیا هک  دننادب  هکنیا  لثم  هروصحم  ریغ  تاهج  نیب  دـشاب  ددرم  هک  تسا  نیا  مود  تروص  و  دـنهدب .  روشک  نامه  ءارقف  هب  دنتـسه  ءارقف 

هب کمک  ای  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  يرادازع  ای  لپ  ایرهش  ای  تسا  دجـسم  تهج  نآ  دننادن  یلو  تاهج  زا  یتهج  رب  هدش  فقو  هفوقوم 
هنایم رد  ینعی  ددرگن  جراخ  تالمتحم  دروم  زا  هک  یطرـش  هب  دوش  هیریخ  هوجو  رد  فرـص  هفوقوم  عفانم  دیاب  رگید  لامتحا  دنچ  راوز و 

 . دوش فرصم  لمتحم  دنچ  نامه 

هلاسم

ار نانآ  همه  مهیلع  فوقوم  دنک  ادیپ  یعونتم  ياه  هویم  يدیدج و  عفانم  هدش  فقو  قالطا  روط  هب  هک  يا  هفوقوم  نیع  رگا  هلءاسم 61 - 
لخن تخرد و  رد  دوش و  یم  شرگید  دـیدج  تعفنم  ره  جاتن و  ریـش و  دـیدج و  مشپ  کلام  تسا  دنفـسوگ  رگا  الثم  دوش ،  یم  کلام 

مزال شندـیرب  سره  يارب  هک  یئاه  هخاش  زا  کشخ  هخاش  ریغ  هکلب و  نآ  هدـش  کشخ  ياه  هخاـش  گرب و  هیاـس و  زا  هدافتـسا  هویم و 
فوقوم هجیتن  رد  دـنکن ؟  ار  یـضعب  دـنک و  فقو  ار  عفانم  زا  یـضعب  دـناوت  یم  فقو  ایآ  و  دـنوش ،  یم  کلام  شیاه  هناوج  زین  تسا و 

دنک فقو  ار  یکلم  رگا  هلءاسم 62 -  تسا .  زئاج  هک  تسا  نآ  يوقا  نآ  همه  زا  هن  دننک  هدافتـسا  عفانم  زا  یـضعب  زا  دنناوتب  اهنت  مهیلع 
رگید دوش و  ناریو  نکاما  نیا  سپـس  لپ و  ای  هسردـم  ای  دجـسم  يارب  فقو  ـالثم  دـتفیب  مسر  زا  تحلـصم  نآ  سپـس  یتحلـصم و  يارب 
يرباع هسردم و  يارب  يا  هبلط  دجسم و  يارب  يراذگزامن  الثم  دوش  فرـصم  یب  ینعی  دتفیب  تجاح  لحم  زا  ای  دشابن و  نکمم  شریمعت 

فراصم رد  کلم  نآ  دئاوع  دیاب  دشابن  دریگ  رارق  تجاح  دروم  نکاما  نیا  هرابود  يزور  هکنیا  هب  مه  يدیما  دـشابن و  لپ  زا  روبع  يارب 
برقالا دشن  نکمم  رگا  دشاب و  تحلصم  نامه  سنج  زا  هک  دوش  فرص  یفرصم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دوش ،  جرخ  زج 

ار دجسم  ماکحا  همه  دوش و  یمن  جراخ  تیدجسم  زا  نآ  هصرع  دوش  بارخ  يدجسم  رگا  هلءاسم 63 -  ددرگ .  تیاعر  نآ  زا  برقالاف 
ناـنچمه نآ  دجـسم  ددرگ  ناریو  یلک  هب  تسه  يدجـسم  نآ  رد  هـک  يا  هـیرق  رگا  تـسا  نـینچمه  و  ضورف ،  زا  یـضعب  رد  رگم  دراد 

قلطم ار  فقو  رگا  ناشیا  يارقف  رب  ای  شنادـنزرف و  رب  دـنک  فقو  ار  يا  هناـخ  رگا  هلءاسم 64 -  دراد .  ار  دجسم  ماکحا  تسا و  دجـسم 
دشاب هدرک  فقو  ار  اهنیا  لثم  يرگید  زیچ  ای  یئارـسناوراک و  ای  يا  هعرزم  ای  يا  هیرق  هکنیا  ریظن  تسا ،  فقو  شتعفنم  هناخ  نآ  دراذگب 

دنهد و هراجا  ار  نآ  الثم  دننک  میسقت  دوخ  نیب  ار  هدافتـسا  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوت  یم  دننآ  تعفنم  کلام  اهنت  مهیلع  فوقوم  هک 
میسقت يارب  یتیفیک  فقاو  رگا  و  دنیامن ،  یـشک  هرهب  نآ  زا  دشاب  فقاو  روتـسد  قباطم  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  هک  يرگید  قیرط  ره  هب 

قح نادـنزرف  همه  نادـنزرف  تنوکـس  يارب  هدرک  فـقو  رگا  و  دوـش ،  یم  هیرـسلاب  مهیلع  فوـقوم  نـیب  عفاـنم  نآ  هدرکن  رکذ  شعفاـنم 
قح نیاربانب  دـنیوگ و  یم  عافتنا  فقو  نیا  هک  دـهد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  يانکـس  دـناوتیمن  کـی  چـیه  دـنراد و  ار  نآ  رد  ياـنکس 
رد یعازن  نانآ  نیب  رد  رگا  دنریگ و  یم  تنوکس  نآ  رد  همه  تشاد  ار  همه  يانکس  شیاجنگ  هناخ  رگا  لاح  دنهد  هزاجا  ار  نآ  دنرادن 
قح وا  دشاب  هدرک  نیعم  یلوتم  فقاو  رگا  دنیشنب  اج  نامه  رد  تساوخ  مه  يرگید  نآ  مهاوخ  یم  ار  شقاتا  نالف  نم  تفگ  نیا  تفرگ 
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نادـنزرف زا  یـضعب  رگا  و  تسا ،  هعرق  فـالتخا  لـح  عـجرم  دـشاب  هدرکن  نیعم  رگا  دنیـشنب و  اـجک  یـسک  هچ  دـنک  نـیعم  دراد و  رظن 
اهنآ تنوکـس  زا  عنام  نینکاس  هک  نآ  رگم  دننک  هبلاطم  ار  دوخ  هصح  هراجا  نینکاس  زا  دنرادن  قح  دننک  تنوکـس  اج  نآ  رد  دنتـساوخن 

تنوکس شیاجنگ  هناخ  نآ  رگا  اما  و  دنا ،  هدرکن  تنوکس  یجراخ  یعنام  دوجو  نودب  دوخ و  رایتخا  هب  ناشدوخ  اهنآ  اریز  دنـشاب  هدش 
رظن هنرگو  چیه  هک  دنراذگب  تبون  حالطـصاب  دننک و  تنوکـس  نآ  رد  یتدم  کی  ره  هک  دندرک  قفاوت  مه  اب  رگا  دـشاب  هتـشادن  ار  همه 

عجرم هدرکن  نیعم  یلوتم  فقاو  هنرگو  دـنک ،  یم  تنوکـس  اج  نآ  رد  وا  داد  هزاجا  ار  هک  ره  فقاو  فرط  زا  یلوتم  تسا ،  عبتم  یلوتم 
 - هلءاسم 65 دننک .  هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  هصح  هراجا  دـنرادن  قح  نارگید  دـنک و  یم  انکـس  وا  دـش  جراخ  سکره  مانب  هعرق  تسا  هعرق 

نینچمه و  تسا ،  یقاب  فقاو  کـلم  رب  هکلب  تسین  مهیلع  فوقوم  هب  قلعتم  تسا  دوجوم  تخرد  رب  ندرک ،  فقو  لاـح  رد  هک  يا  هویم 
دیاـب هک  تسه  لاکـشا  شناتـسپ  رد  دوجوم  ریـش  دنفـسوگ و  مشپ  رد  هلب  تسا  دوـجوم  نآ  فـقو  لاـح  رد  ناوـیح  مکـشرد  هک  یلمح 

هکنانچمه و  دوش ،  یم  نوطب  همه  لماش  مدـالوا )  دـالوا  رب  مدرک  فقو  ار  نیا   : ) دـیوگب فقاو  رگا  هلءاسم 66 -  دوشن .  كرت  طایتحا 
( درادن قح  فقو  زا  قحال  نطب  تسه  یقاب  یسک  قباس  نطب  زا  ات  هک  دشاب  هدرک  دیق  الثم   ) دشاب هدرک  بیترت  دیق  رگا  لاح  تشذگ  البق 
زا يا  هفیاط  مهـس  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  لمع  نآ  قبط  دنکیرـش  مه  اـب  نوطب  همه  دـشاب  هتفگ  دـشاب  هدرک  کیرـش  هب  حیرـصت  اـبو 
زین و  دشاب ،  هدادن  ای  و  دربب ) رتشیب  رادـقم  نالف  وا  دـش  ادـیپ  یملاع  رگا  نم  لسن  زا  دـشاب  هتفگ  الثم   ) دـشاب هداد  رارق  رتشیب  رگید  هفیاط 

ياضتقم دشاب  هدشن  نایب  روما  نیا  زا  کی  چـیه  رگا  اما  و  دوش ،  لمع  شروتـسد  قبط  دـیاب  دـشاب  هدرک  رباربان  ای  ربارب  ار  درم  نز و  رگا 
دالوا مدـالوا و  رب  تسا  هتفگ  هک  میدرک  ضرف  نوچ   ) بیترت نودـب  يواـسم و  روط  هب  تسا  درم  نز و  ینعی  همه  نداد  تکرـش  قـالطا 

هطساواب هطساو و  یب  دالوا  هب  تبـسن  ار  بیترت  عطق  روط  هب  ترابع  نیا  مدالوا )  دالوا  سپـس  مدالوا و  رب   ) دشاب هتفگ  رگا  اما  و  مدالوا ) 
دالوا ینعی  درادـن  اهنآ  نیب  بیترت  رب  تلالد  هک  تسا  نیا  ترابع  نآ  رهاظ  هطـساو  ای  يدـعب و  ياه  نطب  هب  تبـسن  اما  دـناسر ،  یم  شا 

ياهلسن دنامهفب  هک  دشاب  هدوب  نیب  رد  يدهاش  هنیرق و  هک  نآ  رگم  دنرب  یم  مهس  مهب  ای  دنتـسه و  هبترم  کی  رد  ناشنادنزرف  اب  وا  دالوا 
باب زا  نانآ  نادنزرف  فقاو  دوخ  نادنزرف  نیب  بیترت  رکذ  دنرب و  یمن  مهـس  نادـنزرف  ناردـپ  دوجو  اب  هک  دـنیوا  لسن  دـننام  مه  يدـعب 

هب تسا  قلعتم  يرـصع  ره  رد  فقو  تسا و  رارقرب  نادنزرف  ناردپ و  هلـسلس  نیب  بیترت  دـبا  ات  دـنامهفب  هک  هدوب  نیا  روظنم  هدوب و  لاثم 
هفوقوم نیع  زا  فقاو  کلم  دوشیم  ثعاب  شندش  مامت  زا  دعب  فقو  هک  تسین  یلاکشا  چیه  ياج  هلءاسم 67 -  فقاوب .  برقالاف  برقالا 
لاکشا چیه  ياج  هکنانچمه  تسه ،  لمءات  شماسقا  زا  یضعب  رد  هک  میتفگ  تشذگ و  البق  هک  رخآلا  عطقنم  فقو  رد  رگم  دوش ،  لیاز 
نینچمه سرادـم و  رباعم و  و  اهارـسناوراک )  ) تاناخ اهلپ و  دـهاشم و  دـجاسم و  لیبق  زا  هماـع  تعاـمج  رب  فقو  رد  هک  تسین  یکـش  و 

صاخ فقو  تسا  لاکـشا  لحم  هچ  نآ  نیعم ،  تاهج  رب  عفانم  لیبست  کلم و  کف  هکلب  تسین  يدحا  کلم  هفوقوم  نیع  اهنآ  تافوقوم 
مه مسق  ود  نیا  اـیآ  هک  اـهنیا  لاـثما  ءاـملع و  ارقف و  ریظن  دوش  یم  فقو  نیواـنع  رب  هک  تسا  ماـع  فقو  زین  دـالوا و  رب  فقو  ریظن  تسا 

ار نآ  عفانم  مهیلع  فوقوم  اـت  دـشاب  تعفنم  فقو  هکنیا  هچ  لاـح  تسین  يدـحا  کـلم  رد  هفوقوم  هبقر  هک  تسا  تاـهج  رب  فقو  دـننام 
هکنیا لثم  دـشاب ،  عافتنا  فقو  ای  دنـشورفب و  ای  دـنهد و  هراجا  ار  نآ  ای  دـنروخب  ار  تخرد  هویم  الثم  ار  عفانم  نآ  دوخ  ای  دـننک  ءاـفیتسا 
کلام مهیلع  فوقوم  میئوگب  ای  ءارقف و  تنوکس  يارب  دنک  فقو  ار  ییارسناوراک  ای  شا و  هیرذ  يانکـس  يارب  دشاب  هدرک  فقو  ار  هناخ 
یمود رد  عاـفتنا  فقو  تعفنم و  فقو  نیب  میهد  لیـصفت  اـی  تسین و  دازآ  قلطم و  ناـنآ  تیکلم  تسه  هک  يزیچ  دنتـسه ،  هفوقوم  هبقر 
فقو نیب  میراذـگب  قرف  ای  دـشابن و  روط  نیا  تعفنم  فقو  یلو  تسین  نآ  کـلام  يدـحا  هک  تسا  هماـع  تاـهج  رب  فقو  ریظن  میئوگب 

دننامه میئوگب  ماع  فقو  رد  قلط و  ریغ  کـلم  یلو  دنتـسه  هفوقوم  کـلام  مهیلع  فوقوم  میئوگب  صاـخ  فقو  رد  ماـع  فقو  صاـخ و 
شماسقا همه  رد  ریوصت  رابتعا و  رظن  زا  فقو  تقیقح  هک  تسین  دیعب  دنتسه و  یهوجو  اهنیا  تسین ؟  نآ  کلام  یـسک  تاهج  رب  فقو 

زا تسین و  مهیلع  فوقوم  کلم  نیع  نیاربانب  و  دسرب ،  مهیلع  فوقوم  هب  شعفانم  هراومه  ات  دنامب  هدروخن  تسد  لام  نیع  هک  دشاب  نیا 
مسر لاطبا  فقو و  رییغت  هلءاسم 68 -  تشذگ .  شنایب  هک  رخآلا  عطقنم  فقو  روص  زا  یـضعب  رد  رگم  دوش  یم  جراخ  زین  فقاو  کلم 
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هلب دننک ،  هناخ  ار  ناکد  ای  ارـسناوراک  ار  هناخ  الثم  دـنهدب  نآ  هب  رگید  یناونع  هکنیا  هب  دـنچره  تسین  زئاج  شناونع  ندرب  نیب  زا  نآ و 
رگید یناونع  هب  ار  نآ  دشاب  زئاج  تسین  دیعب  دشاب  هتـشادن  كدنا  دنچره  يدوس  چـیه  نآ  یلعف  ناونع  دـشاب و  تعفنم  فقو  فقو  رگا 

چیه دوش  کشخ  رگید  یـضراع  رطاخ  هب  ای  شا و  همـشچ  ندیکـشخ  رطاخ  هب  یفقو  یغاب  هکنیا  لثم  دننک ،  لیدـبت  دـشاب  روآدوس  هک 
رگا هلءاسم 69 -  دوش .  یم  روآدوس  دـننک  ارـسناوراک  ای  هناخ و  ار  نآ  رگا  هکنیا  فـالخ  هب  دـشاب  هتـشادن  مهیلع  فوقوم  يارب  يدوس 
هناخ رگا  دوش و  کشخ  ای  نک و  هشیر  شناتخرد  هدوب  غاب  رگا  الثم  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  یلوا  ناونع  ددرگ و  مدهنم  بارخ و  هفوقوم 

نآ لاثما  هراجا و  نداد  هب  ولو  تسا  نکمم  لوا  تروصب  شا  هداعا  نآ و  ریمعت  رگا  ددرگ و  وحم  شراثآ  دزیر و  ورف  شیاـهراوید  هدوب 
هـصرع میئوگب  هکنیا  یکی  تسه  لوق  ود  هکلب  لامتحا  ود  دشابن  نکمم  رگا  و  تسا ،  نیعتم  نیمه  طایتحاربانب  دـننک و  نینچ  تسا  مزال 

نآ و رد  ندرک  تعارز  قیرط  زا  دـنچره  رگید  یهجو  هب  دـیاب  تسه و  فقو  نانچمه  میئوگب  هکنیا  مود  دوش  یم  جراـخ  تیفقو  زا  نآ 
رد هداد و  رارق  فقو  ار  نآ  هراـبود  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  يوقا  مود  لوق  دـننک و  یـشک  هرهب  نآ  هصرع  زا  نآ  لاـثما 

اهنآ و ياقب  تهج  یفقو  ياه  کـلم  رگا  هلءاسم 70 -  دنیامنب .  ار  لوا  فقو  اب  تقباطم  تیاعر  نآ  دئاوع  فرـصم  تایفیک  فرـصم و 
نامه دیاب  دوش ،  فرصم  هک  تسا  هداد  رارق  يزیچ  اه  نآ  يارب  فقاو  رگا  سپ  دنشاب  حالـصا  تمرم و  ریمعت و  جاتحم  اهنآ  زا  هدافتـسا 

طایتحا مهیلع  فوقوم  يارب  تشاد و  مدقم  مهیلع  فوقوم  قح  رب  دومن و  فرـصم  نآ  رد  اهنآ  يامن  زا  اطایتحا  دـیاب  هنرگو  داد  ماجنا  ار 
 . تسا زیاج  دشاب ،  فقوتم  اهنآ  زا  یضعب  شورف  رب  اهنآ  ياقب  رگا  و  دنشاب .  یضار  نآ  هب  هک  تسا  نیا 

هلاسم

اهلپ و رباعم و  سرادـم و  دـهاشم و  دـجاسم و  لیبق  زا  دوش  یمن  يدـحا  کلم  میتفگ  قباس  رد  هک  هماع  تاـهج  رب  فاـقوا  هلءاسم 71 - 
تسا طایتحا  ربانب  هیقب  سرادم و  هب  تبسن  لاکشا و  نودب  دهاشم  دجاسم و  هب  تبسن  زاوج  مدع  نیا  تسین ،  زئاج  شنتخورف  اهنیا  لاثما 

دشابن و نیب  رد  دوش و  اراد  رظن  دروم  تهج  يارب  يدوس  هرابود  يزور  هکنیا  هب  يدیما  هک  يروط  هب  دوش  سردنم  بارخ و  هک  دـنچره 
شرف و تالآ و  لیبق  زا  نکاما  نیا  تاقلعتم  هب  تبـسن  اما  تسا  تاـفوقوم  نآ  ناـیعا  هب  تبـسن  نیا  دـنامب ،  یقاـب  یبارخ  لاـح  ناـمه  هب 
هک یعافتنا  نآ  لحم  نآ  رد  رگا  و  تسین ،  زئاج  شنتخورف  دـشاب  نکمم  اهنآ  زا  عافتنا  اهنآ  ءاقب  اب  هک  ماداـم  حیرـض  يور  ياـه  هچراـپ 

هدـش فقو  نآ  رد  دـیاب  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  نکمم  رگید  يوحن  هب  لحم  ناـمه  رد  نکل  دـشابن  نکمم  هدـش  فقو  نآ  يارب 
دـنامب و یقاب  اج  نآ  رد  لاح  نامه  هب  دـیاب  دوش  هدرتسگ  اج  نامه  رد  تسا  نکمم  رگید  يوحن  هب  لـحم  ناـمه  رد  نکل  دـشابن  نکمم 

لحم هک  دراد  يا  هدرپ  هب  جایتحا  نکل  تسین  شرف  نآ  ندرک  نهپ  جاتحم  هجو  چـیه  هب  دهـشم  نآ  ای  دجـسم  نآ  رد  هک  دوش  ضرف  رگا 
زین هدرپ  يارب  یتـح  هک  دوش  ضرف  رگا  دـنهد و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هدرپ  تروص  هب  ار  شرف  ناـمه  دـنک  ظـفح  اـمرگ  امرـس و  زا  ار 

لحم رد  ار  نآ  درادـن  فلت  ررـض  ندـش و  عیاض  زج  شندـنام  یقاب  هدـش و  جراخ  عافتنا  زیح  زا  یلک  هب  تسین و  شرف  نآ  هب  یجاـیتحا 
يدهـشم هب  يدهـشم  زا  رگا  دـنرب و  یم  شرگید  دجـسم  هب  هدوب  يدجـسم  ثاثا  ءزج  رگا  الثم  دـنرب ،  یم  شیلـصا  لـحم  ریظن  يرگید 

همه دننز ،  یم  راک  هب  هماع  حلاصم  رد  ار  نآ  درادن  نآ  هب  یجایتحا  زین  رگید  دهاشم  دجاسم و  هک  دوش  ضرف  رگا  دـنرب و  یم  شرگید 
نآ رگا  تسین و  هدافتـسا  لباق  شنتخورف  اب  زج  هک  دوش  ضرف  رگا  اما  دشاب و  نکمم  نآ  ءاقب  ای  نآ  زا  عافتنا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا 

ياهب هب  جایتحا  شدوخ  لحم  رگا  دننک و  یم  شدوخ  لحم  فرص  ار  نآ  ياهب  دنشورف و  یم  ار  نآ  دوش  یم  فلت  عیاض و  دنـشورفن  ار 
یم جرخ  یمومع  حلاصم  رد  یلعف  روتـسد  قبط  درادـن  ءاهب  نآ  هب  یجایتحا  زین  نآ  لثم  رگا  دـننک و  یم  نآ  لثم  یلحم  جرخ  درادـن  نآ 
رگا و  دشاب ،  یمن  زئاج  زین  نآ  نداد  هراجا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسین  زئاج  فاقوا  هنوگ  نیا  نتخورف  هک  روط  نامه  هلءاسم 72 -  دوش . 

ار هسردـم  ای  دجـسم  الثم  دـنک  ءافیتسا  نآ  زا  ار  فقو  رد  رظن  دروم  عفانم  نآ  ریغ  یتعفنم  دـنک و  بصغ  ار  نکاما  نیا  زا  یکی  یبصاـغ 
ای هربقم  ای  دجسم  رگا  اما  دزادرپب و  هدوب  مامح  ای  ارسناوراک  ای  هسردم  رگا  ار  نآ  ار  لثملا  ترجا  هکنیا  تسین  دیعب  دنک  ینوکـسم  هناخ 
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نآ تمیق  تسا و  نآ  نماض  ارهاظ  دشاب  هدش  فلت  بصاغ  تسد  رد  رگا  نکل  درادن ،  لثملا  ترجا  هدوب  اهنیا  لاثما  لپ و  ای  هدوب  دهشم 
دالوا و رب  فقو  لیبق  زا  هصاـخ  فاـقوا  هلءاـسم 73 -  دوش .  یم  نآ  لـثم  نآ و  لدـب  نتخاـس  رد  فرـص  دریگ و  یم  هدـننک  فلت  زا  ار 
 ، تسین زئاج  نآ  لاثما  هبه و  عیب و  لیبق  زا  لقاون  زا  کی  چیه  اب  نآ  نداد  لقن  دنا  هدش  فقو  ءارقف  نوچ  ینیوانع  رب  هک  يا  هماع  فاقوا 

هدافتسا شلوا و  لاح  هب  نآ  هداعا  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  هفوقوم  هکنیا  لوا  دوش .  یم  رکذ  الیذ  هک  ضراوع  زا  یـضعب  رطاخ  هب  رگم 
یبوچ زین  هدش و  حبذ  یتلع  هب  یناویح  ریظن  دشاب  نآ  ياهب  اب  عافتنا  نتخورف و  نآ  زا  هدافتسا  هار  اهنت  دشابن و  نکمم  هجو  چیه  هب  نآ  زا 
دنربب هرهب  نآ  زا  مهیلع  فوقوم  هک  دوش  يرادیرخ  يزیچ  نآ  لوپ  اب  دوش و  هتخورف  دیاب  هک  نآ  لاثما  هنهک و  ریصح  هدش و  هدیسوپ  هک 

هب هکنیا  مود  دـشاب .  هدوب  لوا  هفوقوم  هب  برقـالاف  برقـالا  هک  دـنرخب  يزیچ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رت  کـیدزن  يوقا و  میئوگن  رگا  و 
نآ لثم  هفوقوم  نیع  هب  تبسن  نآ  زا  یلعف  هدافتسا  يروط  هب  دریگن  رارق  هدافتـسا  دروم  دیاب  هک  يروط  نآ  رگید  یتلع  ای  یناریو و  رطاخ 

دورن لوا  لاح  هب  نآ  نتـشگرب  هب  يدیما  هک  یطرـش  هب  تسا ،  زئاج  شنتخورف  زین  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  دشاب  هدافتـسا  مدـع  مکح  رد 
هک زیچان  رایسب  تروص  هب  رگم  درک  هدافتـسا  نآ  زا  دوشن  دیآ و  رد  هصرع  تروص  هب  دوش و  هدیکـشخ  ناتـسب  مدهنم و  هناخ  هکنیا  لثم 
هک يرگید  کلم  ای  رگید و  یناتـسب  ای  يا  هناخ  نآ  لوپ  اب  تسا  نکمم  دوش  هتخورف  رگا  یلو  دشاب  هدافتـسا  مدـع  مکح  رد  تقیقح  رد 

رگا هک  دوش  ضرف  رگا  هبانتعم و  تسا  يرادقم  هب  تسین  رادقم  نآ  هب  شتعفنم  رگا  ای  دیرخ و  دشاب  ناتسب  هناخ و  تعفنم  ربارب  شتعفنم 
نیا رد  نآ ،  هب  کیدزن  ای  تسا و  بارخ  هفوقوم  زیچان  عفانم  نامه  ربارب  شعفانم  هک  دیرخ  ناوت  یم  يزیچ  اهنت  نآ  ياهب  اب  دوش  هتخورف 
هدرک دـیق  فقو  دـقع  نمـض  رد  فقاو  هک  تسا  يا  هفوقوم  هکنیا  موس  دـنامب  یقاب  لاح  نامه  هب  دـیاب  تسین و  زئاج  شنتخورف  تروص 

دوش دایز  نآ  يرادهگن  جراخم  ای  نآ و  تایلام  ای  دوش و  زیچان  هفوقوم  تعفنم  هک  دـش  ثعاب  داد و  خر  يا  هثداح  يزور  رگا  هک  دـشاب 
باجیا ار  نآ  نتخورف  رگید  یتلع  ای  دیآ و  شیپ  نانآ  يارب  یتجاح  یترورض و  ای  دهد و  خر  مهیلع  فوقوم  نیب  رد  فالتخا  عوقو  ای  و 

ناـنچ نآ  مهیلع  فوـقوم  نیب  هکنیا  مراـهچ  تسا  زئاـج  هفوـقوم  عـیب  يدراوـم  نینچ  رد  يوقارباـنب  تسین ،  نآ  نـتخورف  زا  یعناـم  دـنک 
تروص نیا  رد  هک  هفوـقوم ،  نتخورف  هب  رگم  دوـشن  نک  هشیر  رطخ  نیا  دورب و  يزیرنوـخ  یتـح  لاوـما و  فـلت  میب  هک  دـتفیب  یفـالتخا 
ندـیرخ هفوقوم و  شورف  اب  هک  یتروص  دوش  ضرف  رگا  هلب  دـننک ،  یم  میـسقت  مهیلع  فوقوم  نیب  ار  نآ  ياهب  دنـشورف و  یم  ار  هفوقوم 

رگید ینیع  شیاهب  اب  دنـشورف و  یمار  هفوقوم  نآ  دننک  نینچ  هک  تسا  نیعتم  دوش  یم  فرطرب  فالتخا  نآ  ندرک  فقو  رگید و  یکلم 
هفوقوم و نتخورف  راد  هدهع  يدعب  ياهلسن  يارب  دنناوخ  یم  ار  نآ  تیفقو  هغیص  سپـس  دننک و  یم  هضواعم  نیا  اب  ار  نآ  ای  دنرخ و  یم 

هکنیا رگم  تسا  عرـش  مکاح  فرط  زا  بوصنم  ای  عرـش و  مکاح  دیدج  نیع  ندرک  فقو  نیا و  اب  نآ  هضواعم  ای  رگید و  یکلم  ندیرخ 
فقو هک  يا  هفوقوم  نداد  هراجا  تسا  زئاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 74 -  دشاب .  هتـشاد  بوصنم  یلوتم  فقاو  فرط  زا  هفوقوم 
لیبق زا  یمومع  یحلاصم  تاهج و  رب  ماع  ای  نیوانع  رب  ماع  فقو  ای  دشاب  صاخ  فقو  هکنیا  هچ  لاح  عافتنا  فقو  هن  دـشاب  هدـش  تعفنم 

هدوب و هیلع  فوقوم  هب  عفن  ندیـسر  فقاو  دوصقم  نوچ  هماع ،  تاهج  ای  ءارقف و  رب  ای  دالوا  رب  دـشاب  هدـش  فقو  هک  يا  هعرزم  ناـکد و 
ار هناخ  الثم  دـشاب  فقو  زا  هیلع  فوقوم  عافتنا  فقاو  روظنم  هک  یفقو  فالخ  هب  دوش  یم  لصاح  نآ  لاثما  هراجا و  نداد  اـب  ضرغ  نیا 
هک رذگهر  ره  روبع  تاوما و  نفد  بالط و  يانکـس  يارب  ارـسناوراک  لپ و  هربقم و  هسردـم و  دـننام  ینکـسم و  يارب  دـشاب  هدرک  فقو 
هک دوش  بارخ  يروط  هب  فقو  زا  یـضعب  رگا  هلءاسم 75 -  تسین .  زئاج  لاوحا  زا  یلاح  چـیه  رد  اهنآ  نداد  هراجا  هک  تسا  نیا  رهاـظ 

نکمم رگا  یـضرف  نینچ  رد  دوش ،  تعفنم  ياراد  ات  درادریمعت  هب  جایتحا  فقو  زا  رگید  یتمـسق  تسا و  زئاـج  شنتخورف  میتفگ و  ـالبق 
ار هدـش  هتخورف  تمـسق  ياهب  دـننک و  نینچ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک  ریمعت  شدوخ  دـمآرد  اب  ار  ریمعت  هب  جاتحم  تمـسق  نیمه  تسا 

تـسین دیعب  دشابن ) شریمعت  هنیزه  رد  یفاک  نآ  دمآرد  الثم   ) دشابن نکمم  رگا  دیامنب و  هدش  هتخورف  هک  نآ  لثم  یکلم  ندیرخ  فرص 
يروط هکنیا  اما  و  دننک ،  ریمعت  هب  جاتحم  تمسق  نآ  ریمعت  فرـص  ار  هدش  هتخورف  ياهب  هک  تسا  نآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  میئوگب 

يدیدج کلم  نآ  اب  هک  دشابن  يرادقم  هب  هدربمان  ياهب  رگا  هلب  تسا ،  دیعب  شندوب  زئاج  دوش  رتشیب  نآ  دمآرد  هک  دـننک  ریمعت  فرص 
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هکنیا رد  تسین  یلاکشا  هلءاسم 76 -  دنک .  دایز  ار  نآ  دمآرد  هک  يریمعت  دنچره  دننک  یم  رگید  تمـسق  ریمعت  فرـص  ار  نآ  دـنرخب 
نآ یلوتم  فقو  فرط  زا  يزاسادج  نیا  يدصتم  تسا و  زئاج  دشاب  ود  نآ  نیب  كرتشم  یکلم  هکنانچ  قلط  کلم  زا  فقو  ندرک  ادـج 

یمهیلع فوقوم  یفقاو و  تکرـش  فرط  ود  ره  هک  يدراوم  رد  رهاظ  هکلب  تسا ،  نآ  کلام  قلط  کـلم  فرط  زا  مهیلع و  فوقوم  اـی  و 
عاشم مهـس  کی  ره  دنکیرـش و  يا  هناخ  رد  کلام  رفن  ود  هک  اج  نآ  لثم  تسا  زئاج  رگیدکی  زا  ود  نآ  يزاسادـج  هک  تسا  نیا  دـشاب 

يزاسادج زین  دـشاب  رفنکی  فقاو  ددـعتم و  هیلع  فوقوم  فقو و  هک  مه  اج  نآ  رد  تسین  دـیعب  هکلب  دـنک ،  دوخ  دالوا  رب  فقو  ار  دوخ 
و دنک ،  دهاشم  زا  یکی  رب  فقو  ار  شرگید  فصن  دجـسم و  رب  فقو  ار  دوخ  هناخ  عاشم  فصن  یـصخش  هک  یئاج  نآ  لثم  دـشاب  زئاج 
 ، تسین زئاـج  مهیلع  فوقوم  نیب  نآ  میـسقت  دنـشاب  یلاوتم  ياهلـسن  مهیلع  فوقوم  یلو  تسا  یکی  فوقوم  فقاو و  هک  یفاـقوا  رد  اـما 

ددرگ یمن  نک  هشیر  عازن  نآ  میـسقت  قیرط  زا  زج  دوش و  یم  زئاج  فقو  عیب  نآ  رطاـخ  هب  هک  دـتفا  یعازن  فقو  باـبرا  هناـیم  رگا  هکلب 
نیا تشگرب  دیاش  و  دننز ) مه  رب  ار  میـسقت  دنناوت  یم  اهنآ  و   ) تسین ذفان  هدنیآ  نوطب  هب  تبـسن  میـسقت  نیا  نکل  دوش  یم  زئاج  میـسقت 

هفوقوم نیع  میـسقت  اما  تسا و  زئاج  دـشابن  ای  دـشاب  نیب  رد  یعازن  هکنیا  هچ   ) اقلطم عفانم  مسقت  ارهاظ  دـشاب و  عفاـنم  تمـسق  هب  تمـسق 
تدم نیب  رد  دـهد و  هراجا  ار  یفقو  کلم  دوجوم  نطب  رگا  هلءاسم 77 -  تسین .  زئاج  اقلطم  هک  تسا  نآ  يوقا  هقحال  نوطب  هب  تبـسن 
تروص نیا  رد  هک  دنک  ذیفنت  ار  نآ  يدعب  نطب  هک  نآ  رگم  دوش  یم  لطاب  هدـنامیقاب  تدـم  هب  تبـسن  هراجا  دـنوش  ضرقنم  همه  هراجا 

زین نوطب  نآ  هب  تبـسن  هراجا  ار  فقو  تحلـصم  شنداد  هراجا  رد  دـشاب و  هداد  هراجا  ار  نآ  یلوتمرگا  اـما  و  تسا ،  حیحـص  يوقارباـنب 
ای هشیمه  يارب  ار  نآ  رب  تراـظن  هفوقوم و  تیلوت  تسا  زئاـج  فقاو  يارب  هلءاسم 78 -  درادـن .  نانآ  هراجا  هب  یجایتحا  تسا و  حـیحص 

رارق ریغ  يارب  وحن  نیمه  هب  ار  نآ  تسا  زئاج  نینچمه  و  رگید ،  نیعم  درف  تکرش  اب  هچ  القتسم و  هچ  دهدب  رارق  دوخ  يارب  نیعم  یتدم 
تسا هدرک  نیعم  ریغ  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یسک  یلوتم  هجیتن  رد  دراذگب  ریغ  هدهع  هب  ار  یلوتم  نییعت  هلئـسم  تسا  زئاج  یتح  هکلب  دهدب 

ره هک  درادب  ررقم  نینچمه  دنک و  نیعم  یلوتم  شدوخ  زا  دعب  يارب  هک  دهد  رایتخا  وا  هب  دهد و  رارق  یلوتم  ار  یـسک  تسا  زئاج  هکلب  ، 
طقف دهد  رارق  ریغ  ای  شدوخ  يارب  ار  تیلوت  دناوت  یم  فقاو  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 79 -  دنک .  نیعم  نیشناج  شدوخ  زا  دعب  يارب  یلوتم 

هفوقوم اب  یطابترا  چیه  مدرم  ریاس  دننام  فقاو  فقو  دـقع  ندـش  مامت  زا  دـعب  اما  و  تسا ،  فقو  دـقع  ندـناوخ  ندرک و  فقو  نامز  رد 
ندرک لزع  راـیتخا  هک  نآ  رگم  دـیامن  لزع  ار  وا  درک  نیعم  رگا  هن  دـنک و  نیعم  تیلوت  دـناوت  یم  هن  تسا  هناـگیب  نآ  زا  یلک  هب  درادـن 

ره دشاب  هتفگ  دـشاب و  هدرک  یلوتم  ار  صخـش  فقو  لاح  رد  هکنیا  هب  دـشاب  هداد  رارق  شدوخ  يارب  فقو  دـقع  نمـض  رد  مه  ار  یلوتم 
دوخ يارب  ار  رظن  راـهظا  تیلوت و  قح  یتـح  هک  يدراوم  رد  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاـسم 80 -  منک .  یم  لزع  ار  وت  مهاوـخب  تقو 

هلب تسین ،  طرـش  وا  تلادع  دـهدیم  رارق  ریغ  يارب  هک  مه  يدراوم  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  دـشاب و  لداع  هک  تسین  طرـش  دـهد  یم  رارق 
رد اصوصخم  ار  فقو  تیلوت  تسین  زئاـج  نیارباـنب  ندـمآرب ،  هدـهع  زا  رگید  تناـما و  یکی  تسا  زیچ  ود  تسا  ربتعم  یلوتم  رد  هچ  نآ 

هرادا هدهع  زا  تسا  نیما  رگا  ای  تسین و  شراک  هب  یلوت  يرابتعا و  تسا و  نئاخ  ای  هک  دنک  راذگاو  یسک  هب  هماع  حلاصم  تاهج  فقو 
هناوید و مادام  هک  دشاب  نیا  شروظنم  رگا  هتبلا  دیامن  راذـگاو  زیمم  یتح  لفط  هناوید و  هب  ار  نآ  تسین  زئاج  زین  و  دـیآ ،  یمن  رب  هفوقوم 

تـسا زئاـج  ارهاـظ  دـنک  ترـشابم  شدوخ  دـمآ  نوریب  تیـالو  تحت  زا  دزادرپـب و  تیلوت  لـمعب  وا  میق  تسا  میق  تیـالو  تحت  كدوک 
هک ماداـم  هجیتـن  رد  تسین  دـیعب  تسه  نآ  رد  يدوبهب  دـیما  هک  ینوـنجم  يارب  نآ  نداد  رارق  زاوـج  هکلب  دـشاب  زیمم  ریغ  لـفط  دـنچره 

بجاو يو  رب  نآ  لوبق  دـهد  رارق  یـسک  يارب  ار  هفوقوم  تیلوت  فـقاو  رگا  هلءاسم 81 -  دوش .  یم  وا  ماقم  مئاـق  وا  یلو  هتفاـین  يدوبهب 
گرم زا  دعب  رگا  یتح  دشاب  هدیـسر  شعالطا  هب  ادعب  هدوب  بئاغ  ای  دشاب و  رـضاح  فقو  دقع  ارجا و  سلجم  رد  هکنیا  هچ  لاح  تسین ، 

وا يدعب  رفن  رب  دنک  لوبق  نانآ  زا  یـضعب  دهد و  رارق  بیترت  هب  رفن  دنچ  يارب  تیلوت  رگا  تسین و  بجاو  نآ  لوبق  دوش  علطم  مه  فقاو 
زئاج ایآ  درک  لوبق  رگا  اما  و  دـش ،  دـهاوخ  بوصنم  یلوتم  نودـب  هفوقوم  دـنکن  لوبق  ار  تیلوت  یلوتم  یتقو  دـنک و  لوبق  تسین  بجاو 

تـسا لوق  ود  تسین ؟  زئاج  ای  دـنک و  لزع  ار  دوخ  دـناوت  یم  لیکو  تسا و  نینچ  تلاـکو  رد  هکناـنچمه  دـنک  لزع  ار  دوخ  هک  تسه 
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اب ار  شفئاظو  درک  لوبق  ار  تیلوت  رگا  تسا  دعب  هلحرم  رد  هک  یـسک  دـنکن و  لزع  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  دوش  كرت  دـیابن  هک  یطایتحا 
ار کـی  ره  رگا  دـهد  رارق  رفن  ود  يارب  ار  تیلوت  فـقاو  رگا  هلءاسم 82 -  دـهدیم .  ماجنا  وا  لبق  زا  ندـش  بوصنم  مکاـح و  هب  هعجارم 
زا ای  دورب و  ایند  زا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـیامن و  هعجارم  يرگید  نآ  هب  تسین  مزال  دـنک و  یم  لمع  القتـسم  کی  ره  دـهد  رارق  لقتـسم 

دناوت یمن  کی  چـیه  دـشاب  هدادـن  رارق  لقتـسم  ار  ود  نآ  زا  کـی  ره  رگا  و  دـنک ،  یم  لـمع  ادرفنم  يرگید  دوش  جراـخ  تیلوت  تیلها 
لالقتـسا مدع  لالقتـسا و  تهج  زا  دشاب و  هدروآ  قلطم  رظن  نیا  زا  ار  فقو  دـقع  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دـنک ،  لمع  القتـسم 

زا ایو  دورب  ایند  زا  نایلوتم  زا  یکی  یعضو  نینچ  رد  رگا  هجیتن  رد  دشاب  هتشادن  لالقتسا  رب  تلالد  مه  لاوحا  نئارق  دشاب  هتشاذگ  تکاس 
هفیظو فقاو  رگا  هلءاسم 83 -  دـنک .  یم  وا  هارمه  ار  يرگید  درف  عرـش  مکاح  يوقا  میئوگن  رگا  طایتحاربانب  دوش  طـقاس  تیلوت  تیلها 

هک تسا  یفراـعتم  ياـهراک  ناـمه  وا  هفیظو  دـشاب  هدرکن  نیعم  رگا  اـما  و  دوب ،  دـهاوخ  عبتم  ناـمه  هک  دـنک  نیعم  ار  وا  راـک  یلوـتم و 
مهیلع و فوقوم  نیب  نآ  میـسقت  هراجالا و  لام  نتفرگ  نداد و  هراجا  تاریمعت و  لیبق  زا  تسا ،  مزال  هفوقوم  کلم  لاـثما  يارب  شماـجنا 

ماجنا مهیلع  فوقوم  تحلـصم  فقو و  تحلـصم  تاعارم  طایتحا و  تیاعر  اب  تسا  مزال  اهراک  نیا  همه  نآ ،  لاثما  تاـیلام و  تخادرپ 
یـصخش و هب  ار  هفوقوم  روما  زا  یـضعب  تیلوت  تسا  زئاج  فقاو  يارب  و  مهیلع ،  فوقوم  یتح  دوش  وا  محازم  درادن  قح  يدحا  دریذپ و 

ظفح دـنک و  راذـگاو  یـسک  هب  ار  نآ  عفاـنم  ندروآ  تسد  هب  هفوقوم و  ریمعت  ـالثم  دـهدب  رگید  یـصخش  هب  ار  روما  رگید  ضعب  تیلوت 
هب ار  نآ  رد  تافرـصت  دراپـسب و  يدرف  هب  ار  نآ  ظـفح  یفقو و  کـلم  اـی  و  رگید ،  سک  هب  ار  مـهیلع  فوـقوم  نـیب  نآ  میـسقت  عفاـنم و 

دنکب نآ  رد  یلوتم  ار  يدرف  دربب و  مان  ار  عفانم  ندروآ  تسدب  ریمعت و  لیبق  زا  هفوقوم  روما  زا  یـضعب  فقاو  رگا  لاح  دراذگاو  يرگید 
یلوتم نودـب  هدرک  رکذ  هک  یتاهج  ریغ  رد  وا  فقو  دربن  مان  ار  فقو  بابرا  نیب  رد  دـمآرد  تمـسق  ظفح و  لـیبق  زا  رگید  تاـهج  یلو 
نیعتم نامه  هک  دنک  نیعم  یلوتم  يارب  ار  عفانم  زا  یمهـس  فقاو  رگا  هلءاسم 84 -  دیآ .  یم  نآ  مکح  هلئسم 87  رد  هک  تسا  بوصنم 
دـشاب هدرکن  نیعم  رگا  اما  و  دـشاب ،  لثملا  ترجا  زا  رتمک  هک  دـنچره  درادرب  دـناوت  یمن  نآ  زا  شیب  تسا  نامه  شلمع  ترجا  تسا و 

هک دنچره  دنک  راذگاو  يرگید  هب  ار  تیلوت  بصنم  درادن  قح  یلوتم  هلءاسم 85 -  دشاب .  یم  لثملا  ترجا  قحتسم  هک  تسا  نآ  برقا 
دناوت یم  وا  هلب  دشاب ،  هداد  يو  هب  ار  نآ  هزاجا  تیلوت  هب  وا  بصن  ماگنه  فقاو  هک  نآ  رگم  دشاب ،  هدـش  زجاع  هفوقوم  هرادا  زا  شدوخ 

وا دوخ  تسد  هب  فقو  ياـهراک  هک  دـشاب  هدرک  طرـش  فقاو  هک  نآ  رگم  دریگب  لـیکو  تسوا  دوخ  هفیظو  هک  یئاـهراک  زا  یـضعب  رد 
رظان نییعت  زا  شروظنم  هک  دوش  مولعم  رگا  دنک  نیعم  یلوتم  رب  رظان  ناونع  هب  ار  یسک  تسا  زئاج  فقاو  يارب  هلءاسم 86 -  دوش .  ماجنا 
یلوتم تروص  نیا  رد  دوش  یم  ماجنا  تسرد  اهراک  هکنیا  هب  دـنک  ادـیپ  ناـنیمطا  دـشاب و  هاـگآ  یلوتم  ياـهراک  زا  افرـص  هک  تسا  نیا 

شروظنم رگا  اما  و  تسا ،  مزال  وا  عالطا  اهنت  تسین  ربتعم  شیاهراک  ذوفن  تحـص و  رد  رظان  هزاجا  تسه و  دوخ  تافرـصت  رد  لقتـسم 
ار ود  نیا  زا  کی  چیه  فقاو  رگا  دهد و  ماجنا  دیابن  رظان  بیوصت  نذا و  نودب  ار  یفرـصت  چیه  یلوتم  دـشاب  رظان  بیوصت  رظن و  لامعا 
هلءاسم 87 دیامن .  تاعارم  ار  رظان  بیوصت  یلوتم  ار و  یلوتم  لالقتـسا  رظان  ینعی  دوش  یم  مزال  رما  ود  نیا  تاعارم  دـشاب  هدرکن  نیعم 

تاقوا رد  نینچمه  و  تسوا ،  فرط  زا  بوصنم  اـی  مکاـح  هماـع  تاـقوا  رد  نآ  یلوتم  يوقارباـنب  دـنکن  نیعم  یلوتم  الـصا  فقاو  رگا  - 
لیبق زا  دراد  تلاخد  شیلعف  یهد  هرهب  رد  هک  یئاهراک  هب  تبسن  اما  و  يدعب ،  نوطب  ناعارم  فقو و  حلاصم  هک  يروما  هب  تبسن  هصاخ 

زا نیدوجوم  هدهع  هب  رگید  یئزج  ياهراک  نآ و  میسقت  لصاح و  تشادرب  تشک و  ندز و  مخش  دیدج و  رهن  قش  ای  اهرهن و  یبور  هیال 
ای مکاـح و  رگا  تسا  مکاـح  فرط  زا  بوصنم  اـی  مکاـح و  اـب  نآ  تیلوت  میتفگ  هک  یتاـفوقوم  رد  هلءاـسم 88 -  تسا .  مهیلع  فوقوم 

تسد هب  رایتخا  يدراوم  رد  هلءاسم 89 -  دوب .  دنهاوخ  یلوتم  نینم  ؤم  لودع  دوبن  نکمم  ود  نآ  زا  یکی  هب  یسرتسد  دوبن و  وا  بوصنم 
هتـشاد رگا  ای  هتـشادن و  ار  تیلوت  تیلها  یلوتم  نکل  هدرک  نیعم  ای  دشاب و  هدرکن  نیعم  یلوتم  فقاو  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  تسا  مکاح 

هک تسا  یئاج  لثم  هدـش  قساف  هدوب و  لداع  هک  هداد  شدـالوا  زا  يدرف  هب  ار  تشا  هفوقوم  تیلوت  فقاو  رگا  سپ  تسا ،  هداد  تسد  زا 
العف دـشاب و  هداد  ـالثم  شدـنزرف  زا  لداـع  رفن  ود  تسد  هب  ار  شا  هفوقوم  تیلوت  فقاو  رگا  هلءاسم 90 -  هدرکن .  نیعم  ار  یسک  الـصا 
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رب ایآ  دشابن  وا  نادـنزرف  هنایم  رد  یلداع  الـصا  رگا  اما  و  دـنک ،  یم  وا  همیمـضرگید  یلداع  مکاح  درادـن  دوجو  لداع  رفن  کی  زا  شیب 
بصن رفن  ود  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دشابن  لداع  هک  دنچره  تسا  یفاک  نیما  رفن  کی  لداع و  رفن  ود  بصن  تسا  مزال  مکاح 

نآ ریمعت  فرص  هک  يدمآرد  دشاب و  هتشاد  ریمعت  هب  جایتحا  يا  هفوقوم  رگا  هلءاسم 91 -  تسا .  نیما  رفن  کی  تیافک  يوقا  نکل  دنک 
تافوقوم دمآرد  زا  ای  نآ و  هرهب  زا  یهد  هرهب  هب  هفوقوم  ندیـسر  زا  دعب  هک  دنک  ضرف  دـصق  نیا  هب  تسا  زئاج  یلوتم  يارب  درادـن  دوش 

دوخ ضرق  تسشن  رابب  یتقو  هک  تین  نیا  هب  دنک  یم  ضرق  نآ  ریمعت  يارب  یفقو  غاب  یلوتم  نیاربانب  دزادرپب ،  ار  دوخ  ضرق  هفوقوم  نآ 
نیا تافوقوم  زا  ار  دوخ  ضرق  هک  دصق  نیا  هب  دنک  یم  ضرق  نآ  لاثما  هربقم و  ای  دهشم و  ای  دجـسم و  یلوتم  دهدب و  تادیاع  نآ  زا  ار 

و درادرب ،  شتافوقوم  ای  فقو  دئاوع  زا  ار  نآ  ادعب  هکنیا  دصق  هب  دـنکب  ریمعت  جرخ  شدوخ  لام  زا  تسا  زئاج  یتح  هکلب  دزادرپب  نکاما 
فقو هلءاسم 92 -  درادرب .  تسین  زئاج  ادـعب  درادرب ،  ار  نآ  ادـعب  هکنیا  دـصق  نودـب  دـیامن  جرخ  دوخ  لام  زا  ای  دـنک و  ضرق  رگا  اما 

هک یـسک  رارقا  مود  دروایب .  نانیمطا  لقادح  ای  نیقی و  ناسنا  يارب  هک  یعایـش  یکی  دوش :  یم  تباث  قیرط  دـنچ  زا  یلام  ای  یکلم  ندوب 
نیا هک  یئاهنآ  ینعی  تسا  فقو  فرـصت  رد  کلم  هک  مینیبب  هکنیا  موس  شگرم  زا  دـعب  وا  هثرو  رارقا  ای  دراد و  رایتخا  رد  ار  یفقو  لاـم 

هلءاسم لداع .  دهاش  نداد و  یهاوگ  مراهچ  تسین  اهنآ  لمع  ضراعم  مه  یـسک  دـننک  یم  نآاب  فقو  هلماعم  دـنراد  رایتخا  رد  ار  کلم 
دوب و یتحلصم  نم  یلبق  رارقا  هک  دنک  ءاعدا  سپـس  تسا و  فقو  تسا  نم  تسد  رد  هک  کلم  نیا  هکنیا  هب  دنک  رارقا  یـسک  رگا   - 93

نیزاوم قبط  دیاب  وا  دنک  تفلاخم  وا  ءاعدا  اب  يراد  تیحالص  صخـش  رگا  نکل  دوش ،  یم  هدینـش  شیاعدا  تسین  هفوقوم  کلم  عقاو  رد 
رد نم  هک  دنک  ءاعدا  تقو  نآ  دریگب  تروص  زین  ضبق  دزاس و  عقاو  ار  فقو  دقع  هک  یتروص  فالخ  هبدنک  تابثا  ار  دوخ  ياعداءاضق 

هلءاسم تسین .  عومسم  عاقیا  دقع و  چیه  رد  هکنانچمه  تسین  عومـسم  وا  زا  هجو  چیه  هب  اعدا  نیا  هک  ما  هتـشادن  يدج  دصق  اهراک  نیا 
لمع نینچمه  دوـشن ،  تباـث  نآ  فـالخ  هک  ماداـم  تسا  تـیفقو  هـلدا  زا  یکی  نیفرـصتم  ندرک  تـیفقو  هلماـعم  هـک  روـط  ناـمه   - 94

نیفرصتم هلماعم  یگنوگچ  زا  دیاب  نارگید  تسا و  تیفیک  رب  لیلد  اهنیا  ریغ  فرـصم و  تیفیک  کیرـشت و  بیترت و  تهج  زا  نیفرـصتم 
ناوـنع هب  هک  تسا  یـسک  تسد  هـب  یکلم  رگا  هلءاسم 95 -  دوش .  لـصاح  نآ  فـالخ  هب  نیقی  هک  یناـمز  اـت  دـننک  يوریپ  هفوقوم  رد 

فرص تسین و  زئاج  هدوب  فقو  قباس  رد  کلم  نیا  هک  دنشاب  هتشاد  نیقی  ای  دننک و  نیقی  نارگید  نکل  دنک  یم  فرـصت  نآ  رد  تیکلم 
کلم نالف  هک  دنک  اعدا  یـصخش  رگا  نینچمه  و  تسا ،  فقو  زین  العف  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دـنریگب  وا  تسد  زا  ار  کلم  نیقی  نیا 
فقو زین  العف  هک  دنک  تباث  هک  نآ  رگم  دنکب  مه  تباث  ار  اعدا  نیا  لسن و  دعب  الـسن  هدوب  دالوا  فقو  نیا  زا  لبق  لسن  دـنچ  قباس و  رد 

تـسین وت  زا  تسا  نم  تسد  رد  کلم  نیا  دیوگب :  تسا  نم  لام  کلم  نیا  دیوگ  یم  هک  دوخ  یعدـم  لباقم  رد  دـیلاوذ  رگا  هلب  تسا ، 
تـسا تیکلام  هراما  هک   ) دی مکح  دنتخورف  نم  هب  ار  نآ  مهیلع  فوقوم  دش و  لصاح  عیب  زوجم  تسه  هک  يزیچ  تسا  هدوب  فقو  هکلب 

زین دنا و  هتـشاد  ار  شورف  زوجم  مهیلع  فوقوم  دنک  تباث  ات  دننک  یم  مزلم  ار  وا  دنریگ و  یم  وا  زا  ار  کلم  دوش و  یم  طقاس  وا  دی  زا  ( 
ياعدا وا  دـشاب و  یـسک  تسد  رد  ود  نیا  ریغ  ای  نآرق و  ای  باـتک و  رگا  هلءاسم 96 -  تسا .  هدـیرخ  نانآ  زا  ار  نآ  يو  هک  دـنک  تباث 

نآ تیفقو  هب  مکح  هتـشون  نیا  فرـص  هب  تسا  فقو  الثم  باتک  نیا  هک  تسا  هدـش  هتـشون  لام  نآ  رب  نکل  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  تیکلم 
نآ لاثما  باتک و  يارب  یـصقن  بیع و  هتـشون  نیا  لثم  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلب  دیرخ  يو  زا  ار  باتک  نآ  ناوت  یم  نیاربانب  و  دوش ،  یمن 

 . دنک خسف  ار  هلماعم  دـناوت  یم  دراد و  بیع  رایخ  دوش  ربخ  اب  یتقو  دـشاب  هدوب  ربخ  یب  الاک  رد  يا  هتـشون  نینچ  زا  يرتشم  رگا  تسا و 
مه ار  ضابقا  ضبق و  هدرک و  فقو  ار  کلم  نالف  هتشون  نآ  رد  هک  دوش  تفای  وا  دوخ  طخ  هب  يا  هقرو  تیم  هکرت  رد  رگا  هلءاسم 97 - 

 ، دوش لصاح  نانیمطا  لقادـح  ای  نیقی و  هتـشون  نآ  اب  هک  ینامز  رگم  دوش  یمن  نآ  تیفقو  هب  مکح  هتـشون  هکنیا  فرـص  هب  هداد  ماـجنا 
هلءاسم دتفا .  یم  قافتا  رایـسب  یئاهزیچ  نینچ  دنک و  لمع  نآ  قبط  ندرک  فقو  ماگنه  ات  هتـشون  یتونیم  نآ  هدنـسیون  تسا  نکمم  اریز 

نداد مهیلع  فوقوم  رب  دشاب  رتش  ای  دنفـسوگ و  واگ و  الثم  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  تاکز  هک  دشاب  ینایعا  زا  هفوقوم  نیع  هک  ینامز   - 98
لـصاح الثم  دشاب  يوکز  سنج  نآ  دئاوع  رگا  اما  و  دـسرب ،  باصن  دـح  هب  نانآ  زا  کی  ره  مهـس  هک  دـنچره  تسین  بجاو  نآ  تاکز 
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یکلم اریز  تسا  بجاو  دـسرب  باصن  دـح  هب  شمهـس  زا  کی  ره  رب  تاکز  نداد  صاخ  فقو  رد  دـشاب و  امرخ  اـی  روگنا  هفوقوم  نیمز 
هب هک  ماداـم  هکنیا  يارب  تسین  بجاو  شتاـکز  نداد  زین  ضرف  نیمه  رد  هک  ءارقف  رب  فقو  لـثم  یتـح  ماـع  فقو  فـالخ  هب  قـلط  تسا 

هتفرگن قلعت  نآ  هب  تاکز  زونه  تسا و  تخرد  يالاب  هک  یلصاح  زا  رگا  هلب  تسین ،  ءارقف  زا  يدحا  کلم  هدیـسرن  ءارقف  زا  یکی  تسد 
دـسرب تشذـگ  تاکز  باتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  تاکز  قلعت  دـح  هب  ریقف  کلم  رد  لصاح  دـنهدب و  يریقف  هب  ار  باصن  ردـق  هب  یمهس 

رظن رد  ار  يواگ  ای  دنفـسوگ و  الثم  هک  تسا  لومعم  فئاوطزا  یـضعب  نیب  رد  هک  یتقو  هلءاسم 99 -  دزادرپب .  ار  شتاکز  تسا  بجاو 
 ، دوشن تفآ  راچد  ناویح  نیا  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  دـنروآ و  یم  نابز  هب  تسا  فراعتم  نانآ  دوخ  نیب  رد  هک  یظافلا  دـنریگ و  یم 

دوش و ینابرق  ادخ  هار  رد  دیئاز  رن  هلاسوگ  دنامب  شبحاص  يارب  دروآ  هدام  هچره  دوش و  ینابرق  ادخ  هار  رد  دیئاز  رن  هلاسوگ  الثم  هچره 
 . درادن ار  حیحص  فقو  طئارش  نوچ  تسا  لطاب  ارهاظ  اهنیا  ریظن  يرگید  ظافلا  ای  و  دنامب -  شبحاص  يارب  دروآ  هدام  هچره 

همتاخ

شناناسمه سبح و  رد  راتفگ 

رد فرـص  نآ  عفاـنم  ینعی  دـنک  سبح  تسا  حیحـص  نآ  رب  فـقو  هچ  نآ  ره  رب  ار  دوـخ  کـلم  یـصخش  هکنیا  تسا  زئاـج  هلءاسم 1 - 
هار زا  یهار  رد  فرـص  نآ  دئاوع  هک  دـنک  سبح  ار  دوخ  کلم  رگا  سپ  دوشب ،  شرظن  دروم  ناکم  ای  صخـش  رب  شرظندروم  فرـصم 
دیق ای  دـشاب و  هدرک  قلطم  ار  سبح  رگا  دوش  هفرـشم  دـهاشم  دـجاسم و  ای  هملظم و  هبعک  ریظن  تادابع  ياه  لـحم  زا  یلحم  ریغ و  ياـه 

مه وا  زا  دعب  دنادرگرب و  شدوخ  کلم  هبو  دنک  تشگرب  دناوتیمن  رگید  نداد  ضبق  زا  دعب  هدش و  سبح  هشیمه  يارب  دـشاب  هدرک  ماود 
تدم ندش  مامت  زا  دعب  دنک  تشگرب  دناوت  یمن  هدشن  مامت  تدم  نآ  ات  دشاب  هدرک  رکذار  ینیعم  تدم  رگا  اما  دـسر و  یمن  شثراو  هب 

هدرک نیعم  ار  یتدـم  هک  یتروص  رد  دـنک  سبح  ینیعم  صخـش  رب  ار  نآ  رگا  ددرگیم و  رب  وا  ثراو  ای  کـلام و  کـلم  هب  دوخ  هب  دوخ 
کلام رگا  یتح  تسا  مزال  تدم  نآ  ءاضقنا  ات  سبح  تسا  وا  رب  سبح  کلم  نیا  تسا  تایح  رد  صخـش  نآ  ات  دـشاب  هتفگ  ای  دـشاب و 
دـشاب هدرکن  رکذ  تدم  رگا  اما  و  تسا ،  یقاب  شدوخ  تدم  رخآ  ات  سبح  دورب و  ایند  زا  تدم  ندمآرـس  زا  لبق  تسا  سباح  نامه  هک 
ناونع رب  سبح  هک  یئاج  نآ  لاح  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  ثاریم  شگرم  زا  دـعب  تسا و  مزـال  تسا  هدـنز  سباـح  هک  ماداـم  سبح 

یم رب  شثراو  ای  سباح  تیکلم  هب  نآ  زا  دـعب  تسا و  مزال  دـح  نآ  ءاضقنا  ات  دـشاب  يدـح  هب  دودـحم  رگا  دـشاب  هدـش  ءارقف  ریظن  ماـع 
رارق یسک  يارب  الثم  ار  شا  هناخ  يانکس  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  مزال  تسا  هدنز  سباح  هک  مادام  دشاب  هدرکن  نیعم  یتقو  رگا  ددرگ و 
دیوگ ینکـس  وا  لمع  هب  دـشاب  هداد  رارق  دوخ  يارب  ار  هناخ  تیکلم  هدرک  هناخ  نآ  تنوکـس  رب  طلـسم  ار  وا  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب  هداد 

ای وت ) لام  نم  هناخ  يانکس   : ) دیوگب ای  و  مداد )  ینکس  دوخ  هناخ  رد  ار  وت   : ) دیوگب هکنیا  لثم  دشاب  هدرکن  یتدم  رکذ  هکنیا  هچ  لاح 
نم هک  يدنچ  ات  وت  نآ  زا  نم  هناخ  يانکـس   : ) دـیوگب لباقم و  فرط  رمع  ای  شدوخ  رمع  هب  دـنک  مولعم  ار  نآ  تدـم  رادـقم و  هک  نآ 

يارب لاس  ود  ای  لاس  کی  ات  ما  هناخ  يانکـس   ) دیوگب الثم  دنک  رکذ  ار  شتنوکـس  نامز  ای  و  يا )  هدنز  هک  يدـنچ  ات  ای   ) ای و  ما )  هدـنز 
شدوخ رمع  تدم  هک  ار  یمود  ینکـس و  دنک  یمن  تدم  رکذ  الـصا  هک  ار  یلوا  تسا .  صاخ  مسا  مسق  ود  نیا  زا  کی  ره  يارب  و  وت )
هلءاسم دنیوگ .  یم  یبقر  دوش  یم  نییعت  لاس  ود  ای  لاس  کی  هب  تدم  نآ  رد  هک  ار  یموس  يرمع و  دـهدیم  رارق  لباقم  فرط  رمع  ای  و 

و دـنیوگ ،  یم  نکاس  ار  لوبق  کلام و  ار  باجیا  دـهاوخ  یم  لوبق  باجیا و  ینعی  دراد  دـقع  هب  جایتحا  تروص  هس  نیا  زا  کی  ره   - 3
 ( مداد ینکس  ما  هناخ  نیا  رد  ار  وت   : ) دنیوگب یلوا  رد  هکنیا  لثم  دناسر  یم  ار  هدربمان  طیلست  هک  یترابع  ره  زا  تسا  ترابع  نآ  باجیا 
نم هک  مادام   ) هلمج يرمع  رد  و  دنک ،  هدافا  ار  انعم  نیا  ینابز  ره  رد  هک  رگید  ترابع  ره  ای  و  وت ) لام  هناخ  نیا  يانکـس   : ) دـیوگب ای  و 

يارب هتبلا  دـنک ،  هفاضا  ار  لاس )  ود   ) اـی و  لاـسکی )   ) هلمج یبقر  یتقو  رد  و  دـنک ،  هفاـضا  ار  يا )  هدـنز  وت  هک  ماداـم   ) اـی و  ما )  هدـنز 
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کترمعا  ) ای و  كرمع )  رادـلااذه  کترمعا   : ) دـیوگب يرمع  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  زینرگید  تراـبع  ود  یبقر  يرمع و  باـجیا 
ام  : ) دیوگب تیقبام )  ياج  هب  و  تیقب )  ام  رادـلا  اذـه  کترمعا   ) ای و  تیقب )  ام  رادـلا  اذـه  کترمعا   : ) دـیوگب ایو  يرمع )  رادـلا  اذـه 
زا تسا  ترابع  سبح  عون  هس  نیا  رد  لوبق  اما  و  نالف )  ةدـم  کتبقرا   : ) دـیوگب موس  مسق  رد  اهنیا و  لاثما  و  تشیع )  ام   ) اـی و  تشع ) 

ضبقب هناخ  هک  تسا  طرـش  هدربماـن  سبح  عون  هس  زا  کـی  ره  رد  هلءاسم 4 -  دـناسرب .  ار  باجیا  نومـضم  فرط  ياضر  هک  یظفل  ره 
و تسین ،  دـیعب  ود  نآ  یلوا  تسا و  هجو  ود  نآ  موزل  طرـش  ای  تسا و  دـقع  تحـص  طرـش  طرـش  نیا  ایآ  هکنیا  اما  دوش ،  هداد  نکاـس 

هلءاسم رهاظلا .  یلع  تسا  نینچ  فقو  رد  هک  نانچمه  تسا  لطاب  دـقع  دورب  ایند  زا  دـهدن و  نکاس  لیوحت  ار  هناخ  کلام  رگا  نیاربانب 
ار نکاس  ددرگرب و  هتـسب  هک  يدقع  زا  دناوت  یمن  کلام  و  تسا ،  بجاو  نآ  ياضتقم  هب  لمع  هک  مزال  تسا  يدوقع  دـقع  هس  نیا   - 5
اب زور  کی  دنچره  تسا  ناکسا  يامـسم  قحتـسم  نکاس  هک  اج  نآ  زا  دوب  لوا  مسق  هک  قلطم  يانکـس  رد  هجیتن  رد  دنک  نوریب  هناخ  زا 

تقو ره  زور  کی  رب  دـئاز  رد  دـنک و  يریگولج  رادـقم  نیا  هب  يو  يانکـس  زا  دـناوت  یمن  کلام  و  دوش ،  یم  مزال  دـقع  زورکی  ناـمه 
هک يدنچ  ات  يرمع  رد  ینعی  تسا  مزال  هلماعم  هدش  رکذ  هک  يرادقم  هب  یبقر  يرمع و  رد  و  دـنزب ،  مه  رب  ار  هلماعم  دـناوت  یم  دـهاوخب 
ای ینکس  ار  دوخ  هناخ  یسک  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  هدشن  مامت  هدش  نیعم  تدم  هک  يدنچ  ات  یبقر  رد  تسا و  هدـنز  نکاس  ای  کلام و 

هداد ریغ  هب  ار  نآ  يانکـس  هکنیا  نیع  رد  دـناوت  یم  و  دزاس ،  یمن  جراخ  شکلم  زا  ار  وا  هناـخ  لـمع  نیا  صخـش  يارب  یبقر  اـی  يرمع 
يوحن نامه  هب  تسا  هناخ  نآ  رد  تنوکـس  قحتـسم  نانچمه  نکاس  هلب  دنک ،  یمن  لطاب  ار  هناگ  هس  ياه  هدقع  نآ  نتخورف  دـشورفب و 
يانکـس ار  نآ  هدنـشورف  هکنیا  هب  هدوب  لهاج  هک  یـضرف  هب  و  دنک ،  لطاب  ار  نآ  دـناوت  یمن  زین  يرتشم  نینچمه  هداد و  رارق  شیارب  هک 

هک قلطم  يانکـس  رد  هلب  دـنک ،  لوبق  عضو  نیمه  هب  تمیق و  نامه  هب  ای  دـنک و  خـسفار  هلماعم  ای  دراد  خـسف  رایخ  هدرک  یبقر  ای  يرمع 
رب طلسم  يرتشم  دوش و  یم  خسفنم  انکس  دشاب  انکـس  خسف  هدنـشورف  روظنم  رگا  دوش  یم  لطاب  دقع  دیآ  لمع  هب  امـسم  هکنیمه  میتفگ 

گرم زا  لبق  دشاب و  کلام  یگدـنز  لوط  انکـس  تدـم  يرمع  رد  رگا  هلءاسم 7 -  تشاد .  دـهاوخن  يرایخ  رگید  دوب و  دـهاوخ  عفانم 
تدـم ینعی  دوب  نیا  سکع  رگا  و  دنتـسه ،  هناخ  نآ  يانکـس  کلام  نکاس  هثرو  تسا  هدـنز  کلام  هک  يدـنچ  اـت  دورب  اـیند  زا  نکاـس 

هک نکاس  گرم  زا  دعب  رگم  دننک  نوریب  ار  نکاس  دـنناوتیمن  وا  هثرو  دورب  ایند  زا  نکاس  زا  لبق  کلام  دوب و  نکاس  تایح  لوط  يانکس 
اجنیا رد  وت  باـقعا  وت  زا  دـعب  يا و  هدـنز  وت  هک  دـنچ  اـت  دـشاب  هتفگ  دـقع  رد  هک  نآ  رگم  دـنرادن  ینکـس  قـح  شا  هثرو  دورب  اـیند  زا 

همه دـنامن و  یقاب  یبقع  یلـسن و  چـیه  لوا  نکاس  زا  یتقو  دـننامب ،  اـج  نآ  رد  دـنناوت  یم  نکاـس  هثرو  تروص  نیا  رد  دـننک  تنوکس 
نیا هب  تسا ،  ینکس  کیلمت  هناگ  هس  دوقع  نیا  ياضتقم  ایآ  هلءاسم 8 -  دوش .  یم  لقتنم  کلام  هثرو  هب  هناخ  تقو  نآ  دندش  ضرقنم 

هک يوحن  ره  هب  دـناوتب  دـقع  عالطا  تروص  رد  نکاس  هجیتن  رد  دـشاب و  تعفنم  صوصخ  کیلمت  هب  اهنت  کیلمت  نیا  تشگرب  هک  اـنعم 
ای هراجا  ار  نآ  دناوتب  زین  یبنجا و  دنچره  دشاب  هک  سک  ره  مه  ریغ  شریغ ،  هچ  شدوخ  هچ  دنک  هدافتـسا  نآ  تعفنم  زا  تساوخ  شلد 

هکلب درادن  یئاضتقا  نینچ  هک  نآ  ای  دنربب  ثرا  هب  ار  نآ  دنناوتب  وا  هثرو  تفر  ایند  زا  نکاس  دوب و  کلام  رمع  تدـم  رگا  دـهدب و  هیراع 
رگا دشاب ،  هدرک  وا  کلم  ار  عفانم  هکنیا  نودب  دـنکن  نوریب  ار  يو  وا  دـشاب و  هتـشاد  هناخ  رد  يانکـس  هک  تسین  نیا  زا  شیب  شیاضتقا 
تسا زئاج  رادقم  نیا  نکاس  يارب  دشاب  هدماین  یحیضوت  يدیق و  دقع  رد  هک  یتروص  رد  دشاب  رادقم  نیمه  هناگ  هس  دوقع  نیا  ياضتقم 
نتـسب ياج  هناخ  رگا  هکلب  دـننک ،  تنوکـس  اج  نآ  رد  شنانامهیم  دـنزرف و  هیاد  همداـخو و  مداـخ  شنادـنزرف و  شلها و  شدوخ و  هک 

طرـش دـقع  رد  هک  نآ  رگم  دـنکن  نکاس  اج  نآ  رد  ار  دـش  هتفگ  هک  اهنیا  ریغ  دـهد و  ياج  اج  نآ  رد  مه  شتاناویح  دراد  زین  ار  ناویح 
ار قح  نیا  شا  هثرو  دورب  ایند  زا  نکاس  رگا  دهدب و  هیراع  ای  هراجا  ار  هناخ  تسین  زئاج  زین  دشاب و  یضار  کلام  ایو  دشاب  هدش  انعم  نیا 
هک دـنک ) یم  حابم  نامهیم  يارب  ار  شماعط  نابزیم  هک  روط  نآ   ) تسا هحاـبا  ریظن  يزیچ  دوقع  نیا  ياـضتقم  هک  نآ  اـی  و  دـنربب ،  ثرا 

نکاس هثرو  مود  لامتحا  ربانب  هک  دوب  ندرب  ثرا  هلئـسم  نآ  همزال و  کی  زج  هب  دوب  دهاوخ  مود  لامتحا  دـننام  شا  همزال  دـشاب  نیا  رگا 
زا تسین  دیعب  دور ،  یمن  ثراو  تسا  هحابا  مکح  اهنت  هکلب  تسین  نکاس  يارب  یقح  الصا  لامتحا  نیاربانب  دندرب و  یم  ثرا  ار  قح  نیا 
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رد نینچمه  هناخ )  نیا  يانکـس  دـشاب  وت  لام   : ) دـشاب هتفگ  انکـس  رد  کلام  هک  یئاج  رد  اصوصخم  دـشاب  برقا  یلوا  لاـمتحا  هس  نیا 
يرمع دـشاب  حیحـص  شندرک  فقو  هک  یکلم  یعاتم و  ره  هلءاسم 9 -  تسین .  لاکـشا  زا  یلاخ  هلئـسم  لاح  نیا  اب  نکل  یبقر  يرمع و 

نیاربانب تسا و  يرمع  مکح  هب  مه  یبقر  ارهاظ  نآ و  ریغ  ای  ثاثا  هچ  ناویح و  هچ  دـشاب و  ارحـص  کـلم  هچ  تسا  حیحـص  زین  شندرک 
 . تسا نکسم  صوصخم  طقف  انکس  اما  تسا و  حیحص  دشاب  حیحص  شفقو  هک  يزیچ  ره  رد  زین  یبقر 

هقدص رد  راتفگ 

هام هفرع و  هعمج و  نوچ  صوصخم  یتاقوا  رد  اصوصخم  تسا  هدش  دراو  هقدـص  ندادـب  مدرم  قیوشت  بابحتـسا و  رد  يرایـسب  صوصن 
زا یمحر  هک  یسک  زا  تسین  لوبق  يا  هقدص  چیه   : ) هدمآ ربخ  رد  یتح  ماحرا  ناگیاسمه و  نوچ  یصوصخم  فئاوط  رب  زین  و  ناضمر ، 
ود رد  انیقی  هقدص  هلیـسو  هب  تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  یئادخ  دومرف  هک  هدـش  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  و  دـشاب ) جاتحم  وا  ماحرا 

درمـشرب ار  ایالب  زا  عون  داتفه  ات  دنک و  یم  يریگولج  ندش  هناوید  زا  ندنام و  راوآ  ریز  ندش و  قرغ  نتخوس و  زا  دنک و  یم  عفد  ار  الب 
زاغآ هقدـص  اب  ار  بش  رگا  دـیا و  هدرک  عفد  ار  زور  نآ  تسوحن  دـینک  حاتتفا  هقدـص  نداد  اـب  ار  زور  رگا  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  زین  و  - 
ناسآ ار  باسح  وحم و  ار  میظع  هانگ  شوماخ و  ار  راگدرورپ  بضغ  هنابش  هقدص  هک  هدمآ  زین  و  دیا ،  هدرک  عفد  ار  بش  تسوحن  دینک 

تسین و نم  ؤم  هب  هقدص  نداد  زا  رت  نیگنس  ناطیـش  رب  یلمع  چیه  دنک و  یم  ینالوط  ار  رمع  شخبرمث و  ار  لام  زور  هقدص  دزاس و  یم 
هیلع نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  و  دریگ ،  رارق  هدنب  تسد  رد  هک  نآ  زا  لبق  دوش  یم  عقاو  لاعتم  راگدرورپ  تسد  رد  هقدـص  هک  هدـمآ  زین 
هقدص هکنیا  يارب  دومرف :  یم  یسوب  یم  ار  دوخ  تسد  ارچ  دندیسرپ  یم  دیسوب  یم  ار  دوخ  تسد  دادیم  هقدص  هاگره  هک  هدمآ  مالـسلا 

 ( ص  ) ادخ لوسر  زا  هدش و  لقن  زین  بانج  نآ  ریغ  زا  بلطم  نیا  ریظن  دوش .  یم  عقاو  ادخ  تسد  رد  دسرب  لئاس  تسد  هب  هک  نآ  زا  لبق 
همین هب  هک  دنچره  دیهد  هقدص  دیناوتیم ) ات   ) سپ ریقف .  ریغ  هب  هچ  دـشاب و  ریقف  هب  هچ  تسا  هقدـص  یناسحا  ره  دومرف :  هک  هدـش  تیاور 

نآ دهد  یم  دـشر  دـنک و  یم  تیبرت  ار  كدـنا  نامه  لجوزع  يادـخ  اریز  یئامرخ  هکت  هب  دـنچره  دـیزیهرپب  شتآ  زا  دـشاب و  یئامرخ 
ار نآ  زور  نآ  رد  ات  دراد و  همادا  تمایق  زور  ات  شنداد  دشر  نیا  دـنک و  یم  تیبرت  ار  دوخ  بسا  هرک  هلاسوگ و  امـش  رادـماد  هک  نانچ 

رکذ باب  نیا  رد  هک  رگید  یتایاور  و  هدـش ،  رتگرزب  مه  گرزب  رایـسب  یهوک  زا  هک  یلاح  رد  دـنادرگرب  شبحاص  هب  لاـمک  ماـمت و  هب 
تسین ربتعم  تسا  لوبق  باجیا و  رب  لمتـشم  هک  دقع  نآ  رد  يوقاربانب  تسا و  مزال  تبرق  دصق  نداد  هقدص  رد  هلءاسم 1 -  تسا .  هدش 

 ، دوش یم  ققحم  دهد  رارق  هدنریگ  رایتخا  طلـست و  تحت  ار  لام  هک  یلمع  یظفل و  ره  اب  هجیتن  رد  و  تسا ،  یفاک  تاطاعم  روط  هب  هکلب 
ضابقا ضبق و  تسا  ربتعم  دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  دعب  هک  يزیچ  اهنت  دشاب  هتـشاد  ار  تبرق  تین  اب  یناجم  کیلمت  دصق  دیاب  نآ  هدنهد  هتبلا 

حـصا ربانب  ددرگرب و  دوخ  هدادـب  تسین  زئاـج  نآ  هدـنهد  يارب  تفرگ  لـیوحت  ار  نآ  هقدـص  هدـنریگ  هکنآ  زا  دـعب  هلءاـسم 2 -  تسا . 
هک نانچمه  تسا  لالح  رگید  یمشاه  يارب  یمـشاه  هقدص  هلءاسم 3 -  دشاب .  هناگیب  وا  اب  دشابن و  هدنهد  ماحرا  زا  هدنریگ  هک  دـنچره 
رد اهنت  یمـشاه  يارب  یمـشاه  ریغ  تاقدـص  اما  و  هرطف ،  تاکز  بجاو و  تاکز  یتح  ینعی  تسا  لـالح  قلطم  روطب  یمـشاه  ریغ  يارب 

تابجاو زا  ود  نیا  ریغ  اما  تسین و  لالح  يو  يارب  یلذـب  هچ  دـشاب و  یلام  تاکز  هچ  وا  بجاو  هقدـص  اما  تسا و  لـالح  نآ  بحتـسم 
دهدب وا  هب  دناوت  یم  یمشاه  دیس  ریغ  هک  تسا  یبحتسم  تاقدص  ریظن  هک  تسا  نیا  رهاظ  اه  نآ  لاثما  تارافک و  ملاظم و  لیبق  زا  یلام 

1 تسا :  ربتعم  طرش  دنچ  هقدص  هدنهد  رد  هلءاسم 4 -  تسا .  یلاوما  نینچ  زا  نانآ  نتـشاد  هزنم  ندادن و  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره 
روجحم لقع و 3 -   - 2 دوش . ) یمن  نآ  کلام  هدنریگ  هجیتن  رد   ) تسین حیحـص  لاس  هد  یتح  كدوک  هقدص  سپ  دـشاب .  غلاب  هکنیا  - 

یتح نامیا و  رقف و  یبحتـسم  هقدص  هدـنریگ  رد  هلءاسم 5 -  تهافـس .  رطاخ  هب  ای  دـشاب  یگتـسکشرو  رطاخب  شرجح  هکنیا  هچ  ندوبن 
زا دنچره  تسا  زئاج  بهذم  رد  فلاخم  یمذ و  رفاک  هب  نداد  هقدص  زین  و  داد ،  هقدص  مه  زاین  یب  هب  ناوت  یم  سپ  تسین ،  طرش  مالسا 

هقدص هلءاسم 6 -  دنـشاب .  هدنهد  ماحرا  زا  هک  دنچره  دـنهدب  یبرح  رفاک  یبصان و  هب  ار  هقدـص  تسین  زئاج  هلب  دنـشابن ،  هدـنهد  ماحرا 
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شوماخ زین  ار  هانگ  هلعـش  دزاس و  یم  شوماخ  ار  راگدرورپ  بضغ  شتآ  یناهنپ  هقدص  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  نوچ  تسا ،  لضفا  يرس 
ثعاب لمع  نیا  رگا  هلب  دنک ،  یم  عفد  ار  اهالب  زا  عون  داتفه  یناهنپ  هقدص  هک  هدمآ  زین  دناشن ،  یم  ار  شتآ  بآ  هک  نانچ  نآ  دـنک  یم 

ات دزادرپب  ینلع  ار  نآ  تسا  زئاج  دهدب  يریقف  هب  يزیچ  هدشن  هدید  نونکات  تسا  لیخب  ینالف  دـنیوگب  ناسنا  نایفارطا  ینعی  دوش  تمهت 
شنداد ینلع  دوش  لح  تسد  یهت  کی  يراتفرگ  هجیتن  رد  دـننک و  ادـتقا  واب  نارگید  هک  دوش  ثعاب  رگا  زین  دـنک و  تمهت  عفر  دوخ  زا 

راهظا رتهب  بجاو  هقدص  رد  اما  دوب و  یبحتسم  تاقدص  هرابرد  نیا  هتبلا  درادن ،  دیکءات  نتشاد  ناهنپ  تروص  ود  نیا  رد  و  درادن ،  بیع 
هکنیا رد  ندش  هطـساو  ندرک و  کمک  هلءاسم 7 -  دشابن .  ای  دـشاب و  نایمرد  يرگید  ءادـتقا  تمهت و  ياپ  هچ  قلطم ،  روط  هب  تسا  نآ 

زا تباین  هب  یـسک  رگا  دومرف :  يا  هبطخ  رد  هک  هدش  تیاور  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  نوچ  تسا  بحتـسم  دـسرب  يا  هراچیب  هب  يا  هقدـص 
نآ ملهچ  ات  ددرگب  اهنآ  تسد  رد  دشاب و  رفن  لهچ  هطـساو  رگا  یتح  داد  ار  لام  بحاص  رجا  ریظن  دهدب  ریقف  هب  يا  هقدـص  لام  بحاص 
هچ نآ   ) هدومرف میرک  نآرق  میـسقت )  اهنآ  نیب  هقدـص  رجا  هکنیا  هن   ) تشاد دـنهاوخ  ار  لماک  رجا  رفن  لـهچ  نآ  همه  دـناسب ،  ریقف  هب  ار 
هبه لوبق  ندیرخ و  هلءاسم 8 -  دنـشاب . ) شناد  لها  دنیامن و  ناسحا  دننک و  هشیپ  اوقت  هک  یناسک  يارب  تسا  رت  یندنام  تسا  ادـخ  دزن 

زا یـضعب  هکلب  تسا ،  هورکم  ادـیدش  رگید  قـیرط  ره  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  تسا و  هتفرگ  هقدـص  هـب  وا  هـک  ار  هـچ  نآ  ریقف  زا  ندرک 
 . درادـن لاکـشا  دـسرب  شثراو  هب  ثراـب  هتفرگ  هک  یتاقدـص  دورب و  اـیند  زا  يریقف  رگا  هلب  دـنا ،  هداد  لـمع  نیا  تمرح  هب  يوتف  ءاـهقف 

رتهب هکلب  دشاب ،  زاین  یب  يوق  لامتحا  هب  هک  دـنچره  دراد  تهارک  ندـنادرگرب  مورحم  ار  وا  ندز و  لئاس  هنیـس  هب  در  تسد  هلءاسم 9 - 
تروص رد  دراد ،  دـیدش  تهارک  جاـیتحا  نودـب  یگزوـیرد  لا و  ؤـس  هلءاـسم 10 -  كدـنا .  دـنچره  دوـش  هداد  وا  هب  يزیچ  تسا  نآ 

هدمآ ربخ  رد  تسا ،  هدش  یهن  نآ  زا  ثیدح  رد  نوچ  دـنا ،  هدـش  تمرح  هب  لئاق  لوا  تروص  رد  یـضعب  هکلب  تسا ،  نینچ  زین  تجاح 
رب یتشوگ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  رادید  ار  ادخ  تمایق  زور  دـنک  یم  لا  ؤس  مدرم  زا  لاح  نیع  رد  دراد و  ار  شزور  هس  توق  هک  یـسک  )

 . تسین شتروص 

تیصو باتک 

حیضوت

اما یکیکفت ،  موسو  يدهع  تیصو  يرگید  یکیلمت و  یکی  تسا :  مسق  هس  نیا  گرم و  زا  دعب  يارب  شرافـس  زا  تسا  ترابع  تیـصو 
هک يدروم  نآ  تسا  نیا  هب  قحلم  هک  دـیهدب ) دـیز  هب  ار  غلبم  نالف  ای  زیچ و  نالف  مندرم  زا  دـعب   : ) دـیوگب هکنیا  لـثم  یکیلمت  تیـصو 
هب دنک  تیـصو  الثم  هک  تسا  نیا  يدهع  تیـصو  اما  و  دیهدب ،  دیز  هب  ار  قح  نآ  دینک و  طلـسم  نم  قح  نالف  رب  ار  دـیز  دـنک  تیـصو 

اهنیا ریظن  يرگید  تدابع  ای  يزامن  ای  یجح  میارب  اـی  دـیهد و  ماـجنا  ار  منفد  نفک و  لـسغ و  ینعی  دـینک  زیهجت  مندرم  زا  دـعب  ارم  هکنیا 
هدرب نالف  نم  زا  دعب  هک  نک  تیـصو  الثم  دنک  دازآ  تسا  وا  تیکلم  دیق  رد  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  یکیکفت  اما  و  دـیئامن ،  راجیتسا 

 . دینک دازآ  ارم 

ات 26 هلاسم 1 

تسا و وا  تسد  رد  قلخ  زا  هک  یلاوما  هیلک  هک  دوش  یم  بجاو  وا  رب  دوش  رهاظ  یناـسنا  گرم  تاـمالع  تاراـما و  هکنیمه  هلءاسم 1 - 
توف يا  هزور  ای  وا  زا  يزامن  رگا  دـنک ،  ءادا  تسوا  هدـهع  هب  قلاخ  زا  هچ  نآ  و  دـنادرگرب ،  شناـبحاص  هب  تسا  وا  شیپ  هک  یئاـهتناما 

زا هدمآ  وا  همذ  رب  قلخ  زا  هچ  نآ  تسا  بجاو  زین  دزادرپب و  هدش  راکهدـب  نآ  ریظن  يرگید  زیچ  يا و  هرافک  رگا  و  دـیامن ،  ءاضق  هدـش 
هکنیا هب  دنک  تیـصو  تسا  بجاو  دناسرب  تسناوتن  شدوخ  دشن و  نکمم  شیارب  ندـناسر  رگا  و  دزادرپب ،  ار  نآ  راد  تدـم  ضرق  لیبق 
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هکنیا هب  دنک  یصوزین  دنرادن و  ربخ  نآ  زا  هثرو  هک  یلاوما  نآ  اصوصخ  دریگب  مه  دهاش  دناسرب و  ناشتـسد  هب  ار  مدرم  لاوما  وا  یـصو 
ریظن دـشابن  یقلاخ  ای  اهتیانج و  شرا  اه و  هید  اهتنامـض و  اه و  نید  ریظن  دـشاب  یقلخ  هچ  دزادرپب ،  ار  هدـمآ  وا  همذ  هب  هک  یلاـم  قوقح 
توف وا  زا  رادرب  تباین  یندـب و  بجاو  هچ  نآ  ماجنا  يارب  هک  نیا  هب  دـنک  تیـصو  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  تارافک ،  تاکز و  سمخ و 

یگرزب رسپ  هک  تسا  بجاو  یـسک  رب  نیا  هتبلا  دنک ،  ءاضق  ار  شا  هدش  توف  ياه  هزور  زامن و  وا  ات  دنریگب  زیجاو  بئان  ار  یـسک  هدش 
رطاخ هب  ای  درادن  ار  راک  نیا  تیلها  شگرزب  رسپ  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  تسا  بجاو  اهنآ  ءاضق  شگرزب  رـسپ  رب  هنرگو  دشاب  هتـشادن 

حیحـص وا  لمع  هک  تسا  نیا  شیءار  ای  دـهد و  ماجنا  ار  وا  بجاو  شدـنزرف  هک  درادـن  نانیمطا  ای  تسین و  حیحـص  وا  زا  تداـبع  هکنیا 
هکنیا هـب  دراد  ناـنیمطا  مـلع و  نـکل  تـسا  وا  دزن  مدرم  زا  یتاـبجاو  یقوـقح و  اــی  یلاوـما  رگا  هلءاسم 2 -  دـنک .  تیـصو  دـیاب  تسین 

دنک تیـصو  ای  دناسرب و  شدوخ  تسین  بجاو  رگید  دننک  یم  ءادا  ار  تابجاو  قوقح و  دنناسر و  یم  شنابحاص  هب  ار  اهنآ  شنانیـشناج 
یفاک دنک  وا  روظنم  رب  تلالد  هک  نابز  ره  هب  یترابع  ره  تیـصو  رد  هلءاسم 3 -  دنک .  نینچ  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طایتحاب  هک  دـنچره 

( زیچ نالفب  منک  یم  تیصو  ینالف  يارب  نم   : ) دیوگب تسا  یفاک  یکیلمت  تیصو  رد  نیاربانب  تسین ،  ربتعم  نآ  رد  یصاخ  ظفل  تسا و 
نم گرم  زا  دعب  زیچ  نالف   : ) دیوگب ای  و  صخش )  نالف  هب  دیناسرب  ای  دیهدب و  ار  غلبم  نالف  ای  زیچ  نالف  نم  گرم  زا  دعب   : ) دیوگب ای  و 

ارهاظ و  دینک ، ) نانچ  نینچ و  ای  دیهد و  ماجنا  ار  راک  نالف  مگرم  زا  دعب   : ) دیوگب يدهع  تیـصو  رد  اهنیا و  لاثما  و  تسا )  ینالف  لام 
دننادب هثرو  هک  یطرش  هب  يدهع  تیصو  رد  اصوصخ  دشاب ،  هتشاد  نتفگ  رب  تردق  هک  مه  یتروص  رد  یتح  تسا  یفاک  تیصو  نتشون 

طخ و هب  یـصوم  زا  يا  هتـشون  دوجو  نیاربانب  دشاب  دوصقم  رب  ۀلالدلا  رهاظ  نآ  ترابع  تسا و  هتـشون  تیـصودصق  هب  ار  هتـشون  نیا  هک 
نآ تسا  یفاک  یصو  رب  تسا و  یفاک  هتشون  تیصو  ناونع  هب  ار  نآ  هک  دوش  مولعم  لاوحا  نئارق  زا  هک  یطرـش  هب  شدوخ  رهم  ءاضما و 
هک دـنچره  تسین  توق  زا  یلاخ  زین  نتـشون  نتفگ و  رب  تردـق  اب  یتح  دـنامهفب  ار  اـنعم  هک  يا  هراـشا  هب  ءاـفتکا  هکلب  دزاـس ،  یلمع  ار 

تیـصو  ) یـصوم یکی  دراد :  نکر  هس  یکیلمت  تیـصو  هلءاسم 4 -  دـسیونب .  ار  نآ  راـیتخا  لاـح  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن 
هب یـصوم  و  دنهدب . ) وا  هب  شگرم  زا  دعب  هک  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  يزیچ  تیـصو  بحاص  هک  یـسک  ینعی   ) هل یـصوم  مود  و  هدننک ) 

هداس ترابع  هب  هب و  یصوم  مود  یـصوم و  یکی  دراد :  نکر  ود  يدهع  تیـصو  و  هتفرگرظن )  رد  هل  یـصوم  يارب  هک  يزیچ  نآ  ینعی  )
ناکرا هتفرگ  رظن  رد  شتاشرافس  ماجنا  يارب  ار  نیعم  یصخش  تیصو  بحاص  رگا  هلب  وا ،  تاشرافس  يرگید  هدننک و  تیـصو  یکی  رت 

زین یصو  وا  هب  هک  دزاس  یلمع  ار  وا  تاشرافس  دیاب  هک  تسا  یسک  نآ  ینعی  هیلا  یصوم  نآ  یموس  هک  دوش  یم  زیچ  هس  زین  وا  تیـصو 
ماجنا يارب  ار  ینیعم  یـصخش  رگا  هلب  تسین ،  لوبق  هب  جایتحا  يدهع  تیـصو  رد  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاـسم 5 -  دوش .  یم  هتفگ 

یکیلمت تیصو  رد  اما  و  تیصو ،  تحص  رد  هن  تسا  طرش  شندش  لوئـسم  رد  وا  لوبق  نکل  تسین  طرـش  وا  لوبق  هدرب  مان  شتاشرافس 
صخش هب  کیلمت  رگا  اما  و  تسین ،  طرش  هل  یصوم  لوبق  زین  اج  نآ  رد  تاداس  ای  ءارقف  يارب  تیـصو  ریظن  دشاب  عون  يارب  کیلمت  رگا 

زا نآ  ماکحا  راثآ و  بترت  تیـصو و  تحـص  رد  وا  لوبق  هک  تسا  نیا  رهاظ  نکل  تسا  ربتعم  صخـش  نآ  لوبق  دنا  هتفگ  روهـشم  دـشاب 
فرص هب  هک  تسین  نانچو  تسا  مزال  تیـصو  لوبق  دوشب  لام  نآ  کلام  دهاوخب  صخـش  نآ  رگا  نکل  تسین  ربتعم  لیدبت  تمرح  لیبق 
یمن لوبق  شدوخ  رابتعا  رد  تیصو  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  دیآرد ،  هل  یصوم  کلم  رد  ارهق  دوخ  هب  دوخ  وا  لام  لام  بحاص  تیـصو 

هلءاسم 6 تسا .  وا  لوبق  ببس  رگید  ءزج  تسا و  ببس  ءزج  هل  یـصوم  ندش  کلام  تهج  شتیببـس  رد  یلو  تسا  تاعاقیا  زا  دهاوخ و 
ار هب  یصوم  هکنیا  لثم  یلمع  لوبق  تسا ،  یفاک  لمع  هچ  دشاب و  ظفل  هچ  دنک  هدافا  ار  یـصوم  تیاضر  هچ  نآ  ره  تیـصو  لوبق  رد  - 
نآ زا  دعب  ای  دشاب  تیـصو  بحاص  تایح  رد  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  لوبق  رد  هلءاسم 7 -  دنک .  فرصت  نآ  رد  دریگب و  لیوحت  دصق  هب 
رگا هلءاسم 8 -  یتدـم .  نتـشذگ  زا  دـعب  اـی  دـنک و  لوبق  هلـصافالب  یـصوم  گرم  زا  دـعب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  یمود  رد  هکناـنچمه 

یقبام رد  حیحص و  هدرک  لوبق  وا  هک  رادقم  نآ  رد  تیصو  يوقا  رب  انب  دنک  در  ار  یضعب  لوبق و  ار  تیـصو  رادقم  زا  یـضعب  هل  یـصوم 
هک ار  هچ  نآ  همه  ینالف  رگا  هک  دشاب  هتفگ  ینعی   ) دـشاب هدرک  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  هب  تیـصو  یـصوم  هک  نآ  رگم  تسا  لطاب 
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رگا هلءاسم 9 -  دـیهدن ) .  وا  هب  يزیچ  دـنک  در  ار  یـضعب  لوبق و  ار  یـضعب  تساوخ  رگا  اـما  دـیهدب و  وا  هب  درک  لوبق  ما  هداد  واـب  نم 
يرظن راهظا  وا  تیـصو  در  ای  لوبق  هب  تبـسن  هک  نآ  زا  لبق  وا و  گرم  زا  دـعب  ای  دورب و  ایند  زا  تیـصو  بحاص  یگدـنز  رد  هل  یـصوم 

رگا هکنانچمه  دنوش  یم  هب  یصوم  کلام  دننک  لوبق  ار  تیـصو  رگا  هک  تسا  نآ  در  ای  لوبق  رد  وا  ماقم  مئاق  وا  هثرو  دریمب  دشاب  هدرک 
میتفگ یلبق  هلئسم  رد  هلءاسم 10 -  دش .  یم  کلام  درک  یم  لوبق  ار  نآ  ناشیا  ثروم  تشگ و  یمن  رب  دوخ  تیصو  زا  تیـصو  بحاص 

یم یقلت  یـصوم  دوخ  زا  ار  هب  یـصوم  کلام  ثراو  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  تسا ،  تیـصو  در  ای  لوبق  رد  دوخ  ثروم  ماـقم  مئاـق  ثراو 
ناثراو هب  وا  زا  سپس  لقتنم و  نانآ  ثروم  ینعی  هل  یـصوم  هب  لوا  هکنیا  هن  دوش  یم  لقتنم  نانآ  هب  یـصوم  کلم  زا  امیقتـسم  ینعی  دنک 

هل یصوم  هک  ینوید  رگید  نیاربانب  دشاب و  یم  ثرا  میسقت  قبط  دنشاب  ددعتم  رگا  هثرو  نیب  رد  نآ  میـسقت  هک  دنچره  دوش  یم  لقتنم  وا 
زا هدرک  نیعم  یجراخم  دوخ  تیصو  رد  مه  هل  یصوم  رگا  نینچمه  دوش و  یمن  تخادرپ  نآ  زا  درادن و  هب  یصوم  نیا  هب  یطبر  هتـشاد 
هب تبسن  تیصو  دندرک  در  رگید  یضعب  لوبق و  ار  تیصو  اه  یضعب  هثرو  ددعت  تروص  رد  رگا  هلءاسم 11 -  ددرگ .  یمن  تخادرپ  نآ 

راتخم لقاع و  غلاب و  هک  تسا :  ربتعم  تیصو  بحاص  رد  هلءاسم 12 -  دوش .  یم  لطاب  اه  یمود  مهس  هب  تبسن  حیحص و  اه  یلوا  مهس 
ریخ و روما  رد  شتیصو  دشاب و  هدیسر  لاس  هد  هب  رگا  هک  تسا  نآ  يوقا  هلب  تسین  حیحص  كدوک  زا  تیـصو  نیاربانب  دشاب ،  دیـشر  و 

شنونج رود  رد  دـشاب  يراودا  دـنچره  نونجم  زا  تیـصو  زین  و  تسا ،  حیحـص  دـشاب  نآ  لاثما  لپ و  دجـسم و  نتخاس  لیبق  زا  فورعم 
رد شتیصو  هدش  روجحم  مکاح  مکح  هب  هک  یسک  هدش و  تیـصو  هب  راداو  هارکا  هب  هک  مه  یـسک  تسم و  زا  نینچمه  تسین و  حیحص 

هکنیا تسا  ربتعم  تشذـگ  هک  یطئارـش  رب  هوالع  یـصوم  رد  هلءاسم 13 -  تسین .  حیحـص  هدـش  روجم  نآ  رد  فرـصت  زا  هک  یلام  نآ 
ای دنک و  ترپ  يدنلب  زا  ار  دوخ  ای  دشونب و  یمس  ای  دروآ و  دراو  دوخ  رب  یمخز  ادماع  املاع و  یـسک  رگا  سپ  دشاب  هدرکن  یـشکدوخ 
هچ نآ  رگا  اما  و  تسین ،  حیحص  شلاوما  هب  تبسن  وا  تیصو  دوش  یم  رجنم  شتکاله  هک  دراد  هنظم  ای  دراد و  نیقی  هک  يرگید  راک  ره 
وا گرم  هب  ماجنارـس  نکل  دـشاب  رت  يوق  رتـشیب و  رطخ  لاـمتحا  زا  شتمالـس  لاـمتحا  اـی  دـشاب و  هتفرگ  تروـص  اـطخ  هب  میتـفگ  هک  ار 
هب هک  دنک  يراک  شدوخ  هرابرد  سپس  هدرک و  تیـصو  دوخ  هب  تیانج  ندروآ  دراو  زا  لبق  رگا  و  تسا ،  ذفان  شتیـصو  دشاب  هدیماجنا 

رطاخ هب  تیصو  هلءاسم 14 -  دشاب .  هتشاد  یشکدوخ  رب  میمـصت  تیـصو  لاح  رد  هک  دنچره  تسین  لطاب  شتیـصو  دوش  رجنم  شگرم 
رد هک  تسا  ربتعم  هل  یـصوم  رد  هلءاسم 15 -  دبای .  همادا  شگرم  ماگنه  ات  هک  دـنچره  دوش  یمن  لطاب  یـصوم  یگناوید  ای  یـشوهیب و 

ینالف هدنیآ  نادنزرف  يارب  دمآ و  دهاوخ  دیدپ  ردام  مکش  رد  هک  ینینج  ای  هدرم  عفن  هب  ندرک  تیصو  سپ  دشاب ،  دوجوم  تیـصو  نیح 
دنچره دشاب  شدوجو  هب  نیقی  هک  یطرش  هب  تسا  حیحـص  تسا  ردام  مکـش  رد  تیـصو  لاح  رد  هک  كدوک  يارب  یلو  تسین ،  حیحص 

دروم لام  تسا و  لطاب  تیـصو  نآ  دوش  ادج  ردام  زا  هدرم  رگا  سپ  دیایب  ایند  هب  هدنز  هک  یطرـش  هب  دشاب و  هدـشن  هدـیمد  نآ  رد  حور 
یمذ رفاک  يارب  میرک  نآرق  دننام  دیآ  یمن  رد  رفاک  تیکلم  رد  هک  يزیچ  تیصو  هلءاسم 16 -  تسا .  یصوم  ناگدنامزاب  ثرا  تیصو 
لحم دشابن  حیحـص  يرطف  دترم  یبرح و  رفاک  يارب  تیـصو  هکنیا  اما  و  تسا ،  حیحـص  نآ  ریغ  تسین و  حیحـص  یلم  دـترم  نینچمه  و 

ریجحت و قح  لیبق  زا  لاقتنا  لباق  قح  ای  دشاب و  لام  ای  هک  تسا :  ربتعم  یکیلمت  تیصو  رد  هب  یصوم  لام  رد  هلءاسم 17 -  تسا .  لمءات 
نیب تسین  یقرف  مه  نیع  رد  و  تعفنم ،  ای  ریغ و  همذ  رد  نید  اـی  دـشاب و  نیع  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  لاـمب  تیـصو  رد  صاـصتخا و  قح 

مکـش رد  هک  یلمح  هب  یـسک  يارب  ندرک  تیـصو  نیاربانب  دوش  دوجوم  هاتوک  یتدـم  زا  دـعب  ای  دـشاب و  دوجوم  تیـصو  لاح  رد  هکنیا 
یم تیـصو  نآ  هب  هک  یلام  نیع  هلءاسم 18 -  تسا .  حیحـص  دوش  یم  ادـیپ  لـخن  تخرد و  رب  يدوز  هب  هک  يا  هویم  اـی  تسا و  ناویح 

رامق و وهل و  تالآ  كوخ و  بارش و  هب  ندرک  تیصو  نیاربانب  دنادب ،  لام  ار  نآ  عرش  اتدشاب  دوصقم  لالح و  تعفنم  ياراد  دیاب  دوش 
و درادن ) تیلام  افرع  مود  هورگ  درادن و  تیلام  اعرش  لوا  هفئاط  نوچ   ) تسین حیحص  نآ  لاثما  یشحو و  گس  تارشح و  هب  تیـصو  زین 

یتعفنم تسا  ربتعم  تسا  تعفنم  تیـصو  دروم  رگا  زین  و  درادـن ،  لاکـشا  نآ  هب  تیـصو  هدـش  هتفرگ  هکرـس  يارب  هک  يروگنا  بآ  اـما 
تـسین حیحـص  نآ  لاـثما  نومیم و  تعفنم  زین  وهل و  تـالآ  تعفنم  ناوخ و  هزاوآ  زینک  تعفنم  هب  تیـصو  سپ  دـشابن  دوصقم  لـالح و 
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 ( . تسین ندـنازوس  اهنآ  شورف  دـیرخ و  زا  دوصقم  یلو  تسا  عاـفتنا  لـباق  اذـغ  شتآ  هیهت  ندـنازوس و  تهج  وهل  تـالآ  هک  دـنچره  )
ینالف هناخ  نم  زا  دعب  دنک  تیصو  هکنیا  هب  دنک ،  تیصو  شدوخ  يارب  هک  یتروص  رد  تسین  حیحص  ریغ  لام  هب  تیـصو  هلءاسم 19 - 

هناخ تفر  ایند  زا  صخـش  نالف  هکنآ  زا  دعب  دیوگب :  دـنک و  تیـصو  وا  يارب  شکلام و  فرط  زا  هکنیا  اما  دـیهدب و  صخـش  نالف  هب  ار 
تیصو رد  هلءاسم 20 -  تسا .  نآ  کلام  هزاجا  هب  فوقوم  نآ  ندوب  ذفان  یهتنم  دشاب ،  حیحص  تسین  دیعب  سک  نالف  هب  دیهدب  ار  شا 

ندرک تیصو  سپ  دشاب  هدوب  زین  یئالقع  ضرغ  دروم  دشاب و  زئاج  یلمع  دنک  یم  تیصو  نآب  هک  یلمع  نآ  هکنیا  تسا :  ربتعم  يدهع 
باتک ره  خاسنتسا  ای  اسیلک و  ره  ریمعت  ای  قیرط و  عطاق  ره  راکمتس و  ره  ای  راکمتس و  نالف  يارب  ارم  لام  زا  غلبم  نالف  نم  زا  دعب  هکنیاب 
نالف فرص  ارم  لام  زا  غلبم  نالف  نم  زا  دعب  هک  نیا  هب  ندرک  تیـصو  نینچمه  و  لطاب ،  تسا  یتیـصو  دینک  جرخ  اهنیا  لاثما  تلالض و 

داهتجا هب  یلو  تسا  زئاج  شدـلقم  ياوتفب  اـی  وا و  دوخ  داـهتجا  هب  هک  یلمع  هب  دـنک  تیـصو  رگا  هلءاسم 21 -  دـینک .  هدوهیب  وغل  راک 
رظن زا  لمع  نیا  دیهد و  لاقتنا  رگید  ياج  هب  نفد  زا  دـعب  ارم  هزانج  دـنک :  تیـصو  هکنیا  لثم  تسین  زئاج  وا  دـهتجم  ياوتف  هب  ای  یـصو 
یلو نتشاد  اب  رگا  هلءاسم 22 -  دوش .  یم  سکع  زین  شمکح  دـش  نیا  سکع  رگا  دـنک و  یلمع  ار  نآ  تسین  زئاج  دـشاب  مارح  یـصو 

وا و تیصو  ذوفن  رد  دناوخب  ما  هزانج  رب  زامن  دهد و  لسغ  ینعی  دنک  زیهجت  ارم  تسین )  وا  یلو  هک   ) صخش نالف  هکنیا  هب  دنک  تیـصو 
زا هکنیا  هب  دنکن  كرت  ار  طایتحا  نیا  یـصو  و  تسا :  لوق  ود  هکلب  تسا  هجو  ود  نآ  ذوفن  مدـع  یلو و  رب  یلو  ریغ  نتـشاد  مدـقت  یتح 
هب تیصو  ذوفن  رد  هلءاسم 23 -  دـهدب .  یلو  ریغ  هب  ار  هزاجا  هک  دـنکن  كرت  ار  طایتحا  نیا  مه  یلو  دریگب و  هزاجا  یلو  ریغ  يارب  یلو 

لیبق زا  یلام  بجاو  هرابرد  رگا  تیصو  هکنیا  نآ  لیـصفت  و  دشابن ،  وا  لاوما  موس  کی  زا  رتدایز  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  لامجا  روط 
دـشاب هدوب  هک  رادقمره  دـنرادرب  لام  لصا  زا  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  تارافک  ملاظم و  تاکز و  سمخ و  نوچ  قوقح  تخادرپ  نوید و  ءادا 

نیا هب  قحلم  و  دوش ،  هتـشادرب  شلام  لصا  زا  تابجاو  نیا  دیاب  دشاب  هدرکن  مه  یتیـصو  رگا  یتح  هتفرگارف  ار  وا  لاوما  مامت  هک  دنچره 
يوقا ربانب  هک  دشاب  هدش  بجاو  رذن  رطاخ  هب  وا  جح  هک  دنچره  جح  ریظ  یندب  اب  هتخیمآ  یلام  هب  دشاب  طوبرم  هک  یتیصو  تسا  تیصو 
ماعطا ار  ءارقف  مگرم  زا  دعب  دنک  تیصو  هکنیا  لثم  دشاب ،  یعربت  يدهع  ای  یکیلمت و  تیصو  رگا  اما  و  دوش ،  یم  هتـشادرب  لام  لصا  زا 

اهنت دوشب  ثلث  رادقم  زا  شیب  رگا  تسا  ثلث  زا  نآ  جراخم  اهنیا  لاثما  دینک و  یناوخ  هضور  ای  دـیتسرفب و  میارب  هرایزلا  بئان  ای  دـینک و 
هکنیا رد  توافت  نودـب  تسا  لطاب  دادـن  هزاـجا  هثرو  رگا  دراد  هثرو  هزاـجا  هب  جاـیتحا  نآ  رب  دـئاز  تسا و  ذـفان  شلاوما  ثلث  رادـقم  هب 
رادقم هب  يوقا  ربانب  هک  یلام  ریغ  بجاوب  تیـصو  تسا  نینچمه  و  يرامیب ،  لاح  رد  ای  دـشاب و  هداد  ماجنا  یتمالـس  لاح  رد  ار  تیـصو 
هلءاسم دشاب .  لوغشم  تدابع  نیا  رب  وا  همذ  دننک و  راجیتسا  هزور  زامن و  شیارب  دشاب  هدرک  تیـصو  هکنیا  لثم  تسا  ذفان  وا  لاوما  ثلث 

لام هب  ای  نآ و  لاثما  عبر و  ثلث و  فصن و  ریظن  شلاوما  زا  یعاـشم  رـسک  هب  تیـصو  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دـش  هتفگ  هچ  نآ  رد   - 24
روط نامه  رتشیب ،  ای  رتمک و  ای  ناموت  رازه  ریظن  لام  زا  يرادقمب  ای  نآ و  لاثما  شرف و  نالف  ای  دراد  کنابرد  هک  یلوپ  ریظن  دـشاب  نیعم 

هب جاتحم  هیقب  رد  ذفان و  نآ  ثلث  ات  دنک  تیـصو  مه  فصن  رادـقم  هب  رگا  دوب  ذـفان  شتیـصو  دوب  هدرک  تیـصو  ثلث  رادـقم  هب  رگا  هک 
هک رانید  رازه  ریظن  لوپ  ینیعم  رادـقم  هب  ای  دـشاب و  هدرک  تیـصو  شرف  ای  غاب  نالف  ریظن  ینیعم  لامب  رگا  نینچمه  و  تسا ،  هثرو  هزاجا 

رادـقم هنرگ  تسا و  ذـفان  دوبن  لاوما  همه  موس  کی  زا  رتدایز  رگا  دوش  هسیاقم  تیم  لاوما  همه  تمیق  اـب  دوش و  تمیق  ناتـسب  نآ  دـیاب 
دننک و ذیفنت  ار  وا  ثلث  رب  دـئاز  تیـصو  دوخ  ثروم  گرم  زا  دـعب  هثرو  رگا  هلءاسم 25 -  تسا .  ثراو  هزاـجا  هب  جاـتحم  ثلث  زا  شیب 

نآ وا  گرم  زا  دعب  رگا  اما  و  دنـشاب ،  هدرک  در  ار  نآ  ثروم  گرم  زا  لبق  هک  دنچره  تسا ،  ذـفان  لاکـشاالب  تیـصو  نآ  دـنهد  هزاجا 
هثرو رگا  هلءاسم 26 -  تسا .  يوقا  وا  لوق  هک  تسا  لوق  ود  هن ؟  اـی  تسا  رثا  یب  يدـعب  در  ذـفان و  ناـنآ  قباـس  هزاـجا  اـیآ  دـننک  درار 

 . تسا لطاب  هیقب  هب  تبسن  تیصو  تسا و  ذفان  رادقم  نامهب  ار  نآ  همه  هن  دنهد  هراجا  ار  ثلث  رب  دئاز  زا  يرادقم 

ات 46 هلاسم 27 
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هب تبسن  ذفان و  ناگدنهد  هزاجا  هب  تبسن  تیصو  دننک  در  رگید  یضعب  دنهد و  هراجا  ار  ثلث  رب  دازام  هثرو  زا  یضعب  رگا  هلءاسم 27 - 
دنهدب دیز  هب  ار  لام  فصن  هکنیاب  دنک  تیصو  دشاب و  هتشاد  رتخد  کی  رسپ و  کی  تیـصو  بحاص  رگا  نیاربانب  تسا ،  لطاب  نارگید 

هس هک  ثلث  رب  دئاز  هب  تبسن  ذفان و  تسا  وا  لاوما  همه  ثلث  هک  مهس  شش  دحات  ردپ  تیصو  دوش و  یم  میـسقت  تمـسق  هدجیه  وا  لام 
شمهـس ود  هب  تبـسن  تیـصو  مهـس  هس  نآ  زا  دـنک  در  رتخد  دـنک و  ءاضما  رـسپ  رگا  دراد  وا  رتخد  رـسپ و  هزاجا  هب  جایتحا  تسا  مهس 

ءاضما رتخد  رگا  تسا و  لطاب  رتخد  مهس  کی  هب  تبسن  دوش و  یم  جرخ  ردپ  تیصو  هب  لمع  رد  مهـس  تشه  هجیتن  رد  تسا و  حیحص 
رسپ مهس  ود  هب  تبسن  دوش و  یم  تیـصو  جرخ  مهـس  تفه  هجیتن  رد  تسا و  ذفان  مهـس  کی  هب  تبـسن  وا  تیـصو  دنک  در  رـسپ  دنک و 
رانید دص  نآ  ای  نیع  نآ  دننیبب  دننک  یم  باسح  دـشاب  هدرک  تیـصو  ار  رانید  دـص  الثم  ینیعم  لام  نیع  رگا  هلءاسم 28 -  تسا .  لطاب 

 ، شندرک تیـصو  لاح  رد  وا  لاوما  هن  دریگب  تروص  وا  گرم  لاح  رد  لاوما  اب  دـیاب  هسیاـقم  نیا  و  دراد ،  وا  لاوما  لـک  اـب  یتبـسن  هچ 
رد لام  نامه  یتلع  هب  نکل  تسا  وا  تیـصو  خـیرات  رد  وا  لاوما  همه  فصن  اب  ربارب  نآ  تمیق  هک  هدرک  تیـصو  یلام  نیعب  رگا  نیاربانب 

رادقم هب  تبسن  تیـصو  دوب  نیا  سکع  رگا  اما  و  تسا ،  ذفان  لام  نآ  هب  تبـسن  وا  تیـصو  دش  وا  لاوما  همه  ثلث  اب  ربارب  وا  گرم  لاح 
لیبق زا  عاشم  يرـسک  هب  هک  تسا  یئاج  رد  لکـشم  یهتنم  تسین ،  نیا  رد  یلاکـشا  چیه  و  تسا ،  لطاب  نآ  رتشیب  هب  تبـسن  ذفان و  ثلث 
لاوما تیـصو  زا  دعب  هاگ  نآ  تسا )  دیز  يارب  مگرم  زا  دـعب  نم  لام  ثلث   : ) دـیوگب هکنیا  لثم  دـشاب  هدرک  یـصو  عبر  ثلث و  فصن و 
راظتنا چیه  هک  یلاوما  اصوصخم  هن ؟  ای  دوش  یم  زین  هدمآ  تسد  هب  لاوما  لماش  تیـصو  ایآ  دراوم  هنوگنیا  رد  دیآ ،  شتـسد  هب  يرگید 

درک یمن  تیـصو  رگا  هک  تسا  یلام  نآ  لاح  دهاش  نتفرگ  رظن  رد  اب  ملام )  ثلث   ) هلمج رد  لامب  دارم  ارهاظ  دیآ ،  تسد  هب  تفر  یمن 
رب دـنک  تلالد  هک  دـشاب  نیب  رد  يا  هنیرق  رگا  هلب  هتـشاد ،  تافو  نیح  رد  هک  یلاوما  زا  تسا  ترابع  نآ  دیـسر و  یم  ثراو  هب  شا  همه 
 - هلءاـسم 29 شندرم .  لاـح  رد  لاوما  هن  دـننک  یم  باـسح  لاوما  نآ  زا  ار  ثلث  هدوب  تیـصو  لاـح  رد  دوجوم  لاوما  شدوصقم  هکنیا 

ینطاب تیاضر  فرص  دریگ و  تروص  دشاب  تیاضر  رب  لاد  هک  یلمع  ای  لوق و  اب  مءاوت  هک  دراد  ذیفنت  ءاضما و  هبنج  یتقو  ثراو  هراجا 
هکنیا لثم  دـیآ  یم  تسد  هب  تیم  گرم  اـب  هک  یلاوما  هلءاسم 31 -  تسین .  طرـش  تیروف  هثرو  هزاـجا  رد  هلءاسم 30 -  تسین .  یفاـک 
مهارف ار  نآ  ببس  شتایح  لاح  رد  ثروم  دوخ  هک  یئاهدمآ  رد  زین  دوش و  یم  راکهدب  اهب  نوخ  شگرم  اب  هک  دشاب  هتـشک  ار  وا  یلتاق 

دیآ نوریب  روتزا  اهیهام  شگرم  زا  دعب  دشاب و  هتفر  ایند  زا  سپـس  هتخادنا و  ایرد  هب  ار  يریگ  یهام  روت  تایح  لاح  رد  الثم  دشاب  هدرک 
لمءات لحم  روص  زا  یضعب  رد  هلئسم  نیا  هلب  دوش  یم  هتشادرب  زین  اهنآ  زا  وا  يایاصو  تیم و  ضرق  دوش و  یم  باسح  وا  هکرت  ءزج  همه 

نآ نییعت  دناوت  یم  زین  دنک و  نیعم  دوخ  لاوما  زا  یـصوصخم  نیع  کی  رد  ار  شلام  ثلث  دناوتیم  تیـصو  بحاص  هلءاسم 32 -  تسا . 
دنکن و نیعم  رگا  اما  و  دوش ،  یم  نیعتم  دنک  ادج  ثلث  ناونع  هب  وا  یـصو  هچ  نآ  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـیامن  راذـگاو  دوخ  یـصو  هب  ار 
ثلث و کی  تبـسن  هب  هعاشا و  روط  هب  دوش  یم  لاوما  همه  رد  کیرـش  هثرو  اب  صخـش  نآ  نالف ،  يارب  نم  لام  ثلث  دیوگب  قلطم  روطب 

هلءاسم اهتکرـش .  همه  رد  زارفا  دننام  دریگب  تروص  ءاکرـش  همه  تیاضر  اب  دیاب  ثلث  ود  زا  ثلث  نتخاس  ادـج  تروص  نیارد  ثلث و  ود 
یلام تابجاو  تیم و  نید  ینعی  دشاب  هدش  هتـشادرب  دوش  هتـشادرب  لام  لصا  زا  دیاب  هچ  نآ  هک  دننک  یم  باسح  یتقو  ار  لام  ثلث   - 33
دشاب هدرک  يددعتم  ياهتیصو  رگا  هلءاسم 34 -  دننک .  روظنم  تیم  يارب  ار  نآ  ثلث  دشاب  هدنامیقاب  يزیچ  رگا  دنـشاب  هدرک  ادـج  ار  وا 

همه رگا  تسا و  ذفان  هکرت  لصا  زا  همه  دشاب  یلام  بجاو  اهنآ  همه  رگا  دنشاب  عون  کی  زا  همه  دنشاب و  هتشادن  رگیدکی  اب  يداضت  هک 
زا رتدایز  ثراو  تسین  رگا  ای  دوب و  ایاصو  نآ  همه  هب  یفاو  ثلث  رگا  دوش  یم  باسح  ثلث  زا  شا  همه  دشاب  یعربت  ای  یندب  بجاو  اهنآ 

دـشابن رکذ  رد  رخءات  مدـقت و  بیترت و  ایاصو  نیب  هک  یتروص  رد  دـندادن  هزاجا  رگا  و  دوش ،  یم  لمع  ایاصو  همهب  درک  هزاـجا  ار  ثلث 
زامن و لاس  تسیب   : ) دیوگب ای  و  دینک ) ءاضق  ارم  لاس  تسیب  یندـب  تابجاو   : ) دـیوگب هک  نیا  لثم  دـشاب  هدـش  رکذ  مه  يور  همه  هکلب 
هب نآ  دوبمک  تسا و  تیـصو  کی  هلزنم  هب  دیهدب ) رانید  دص  کی  ره  دلاخ  ورمع و  دـیزب و   : ) دـیوگب ای  و  دـینک ) ءاضق  ارم  ياه  هزور 
اه هزور  همه  هب  یفاو  وا  لاوما  ثلث  زامن و  يرادقم  هزور و  يرادقم  هب  دشاب  هدرک  تیصو  رگا  الثم  دوش ،  یم  دراو  تبـسن  هب  نانآ  همه 
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یم مک  ربارب  ود  هدرک  تیـصو  هک  يزامن  رادـقم  زا  دـشاب  هزور  ترجا  ربارب  ود  زامن  ترجا  اـضرف  تسین و  هدرک  نیعم  هک  یئاـهزامن  و 
وا ثلث  شش  ددع  ینعی  شمهـس  هس  تسا  مهـس  هدجیه  وا  لاوما  همه  رگا  اضرف  دیآ ،  یم  دراو  شا  هزور  رب  هک  یـصقن  هب  تبـسن  دوش 
هس مه  هثرو  تسا  هس  شا  هزور  ترجا  شش و  هتساوخ  هک  يزامن  ترجا  نکل  دننک  راجیتسا  هزور  زامن و  نآ  اب  هدرک  تیـصو  هک  تسا 

هزور ترجا  زا  مهس و  ود  زامن  ترجا  زا  دوش  یم  میسقت  هس  شش و  ددع  نیب  تبـسن  هب  دوبمک  مهـس  هس  نیا  هدرکنءاضما  ار  دئاز  مهس 
نیا نیع  دوش  یم  هزور  راجیتسا  فرص  مهس  ود  زامن و  راجیتسا  فرص  مهس  راهچ  ثلث  مهس  شش  زا  هجیتن  رد  دوش  یم  مک  مهـس  کی 

اما و  دشاب ،  هدوبن  يرخءات  مدقت و  بیترت و  تیـصو  دراوم  نیب  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  دبای ،  یم  نایرج  وا  یعربت  ياهتیـصو  رد  بلطم 
رگا ار و  يرگید  نآ  مود  هبتر  رد  دیـسر  مامتاب  راک  نآ  رگا  دنهد و  ماجنا  ار  راک  نالف  لوا  هبترم  رد  دشاب  هتفگ  ینعی  دـشاب  بیترت  رگا 

رب دازاـم  هثرو  تسا و  وا  لاوما  ثلث  زا  شیب  داوم  نیا  عومجم  هنیزه  نینچمه و  ار و  يرگید  نآ  موـس  هلحرم  رد  دـندش  غراـف  مه  نآ  زا 
یموس دنام  یقاب  يزیچ  مه  زاب  رگا  ار  یمود  دنام  یقاب  يزیچ  رگا  نآ  زا  دعب  دـنهد و  ماجنا  ار  وا  لوا  تیـصو  دـیاب  درکن  ءاضما  ار  ثلث 

زا یکی  الثم  دنفلتخم ،  عون  رظن  زا  هک  هدرک  تیـصو  دنچ  رگا  هلءاسم 35 -  دنام .  یم  نیمز  هدنامیقاب  داوم  دـش  مامت  ثلث  هک  اجره  ار ، 
زامن رادـقم  نالف  هتفگ  تسا و  یندـب  شرگید  تیـصو  دـنهدب ،  تاکز  غلبم  نالف  سمخ و  رادـقم  نـالف  هتفگ  تسا  یلاـم  شیاهتیـصو 
دشاب هتفگن  رگا  اجنیا  رد  دننک  ءارقفب  ماعطا  جرخ  غلبم  نالف  هتفگ  تسا  یعربت  شرگید  تیـصو  و  هزور ،  رادقم  نالف  دنناوخب و  شیارب 

ار نآ  دنام  یقاب  يزیچ  رگا  دنراد  یم  رب  لصا  زا  ار  وا  یلام  تابجاو  تسخن  نآ  ثلث  زا  ای  لام و  لصا  زا  دنرادرب  اجک  زا  کی  ره  هنیره 
یفاو رگا  دنیامن  یم  تیم  یعربت  یندب و  يایاصو  فرص  ار  تمسق  کی  دننک و  یم  میسقت  هثرو  نیب  ار  تمسق  ود  دننک  یم  تمـسق  هس 
دوبن یفاو  رگا  اما  و  تسا ،  ذـفان  شداوم  همه  رد  تیـصو  هک  تخادرپ  شدوخ  مهـس  زا  ثلث  ود  هثرو  دوبن  رگا  اـی  دوب و  اـیاصو  همه  هب 

دـشاب هتفگ  رگا  اما  و  دنروآ ،  دراو  وا  یعربت  تیـصو  هب  ار  دوبمک  دنهدب و  ار  وا  یندب  بجاو  لوا  دیاب  درکن  ناربج  ار  دوبمک  مه  هثرو 
لمع زین  وا  یعربت  ياهتیـصو  هب  دنام  يزیچ  رگا  دنهدب  ار  وا  یندب  یلام و  تابجاو  لوا  دیاب  يوقا  ربانب  دنرادرب  ثلث  زا  ار  کی  ره  هنیزه 
مدقم هک  نآ  لوا  دـشاب  هدرک  تیـصو  بیترت  روط  هب  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  درادـن  مدـقت  يرگید  رب  کی  چـیه  تابجاو  رد  و  دـننک ، 
يزیچ رگا  دنراد و  یم  رب  لام  لصا  زا  ار  نآ  دنامیقاب  یلام  بجاو  زا  يزیچ  رگا  سپ  دوش ،  مامت  ثلث  ات  دـنراد  یم  مدـقم  ار  هدـش  رکذ 
بجاو دوبمک  دوش و  یم  میـسقت  اهنآ  رب  ثلث  هدادن  رارق  یبیترت  رگا  اما  دوش و  یم  وغل  رادقم  نآ  رد  تیـصو  دنام  یقاب  یندـب  بجاو  زا 

انعم نیا  هب  دنک  تیصو  يداضتم  يایاصو  هب  رگا  هلءاسم 36 -  دنراد .  یمن  رب  ار  یندب  بجاو  دوبمک  یلو  دنراد  یم  رب  لصا  زا  ار  یلام 
تیصو ارنامه  سپس  دیز و  هب  دیهدب  ار  یلاق  هعطق  نالف  دنک  تیصو  هک  نیا  لثم  دشاب  هتشاد  تافانم  شمدقتم  اب  وا  رخءاتم  تیـصو  هک 

زا لودع  مود  تیـصو  ورمع ،  يارب  دنک  تیـصو  ار  شا  همه  سپـس  دـیز و  يارب  دـنک  تیـصو  ار  هناخ  موس  کی  ای  ورمع و  يارب  دـنک 
هتفگ شلوا  تیـصو  رد  ینعی  دشاب  یلبق  تروص  سکع  رگا  اما  و  دوش ،  لمع  مود  تیـصو  هب  اهنت  دیاب  دوش و  یم  هدرمـش  لوا  تیـصو 
یمود هک  تسا  نیا  رهاظ  ورمع  هب  دـیهدب  ار  هناخ  نآ  فصن  دـشاب  هتفگ  شمود  تیـصو  رد  دـیز و  هب  دـیهدب  ار  هناخ  نالف  ـالثم  دـشاب 

 - هلءاسم 37 ورمع .  هب  ار  شفـصن  دـنهد و  یم  دـیز  هب  ار  هناخ  فصن  هجیتن  رد  نآ  همه  هن  هناخ  فصن  هب  تبـسن  تسا  یلوا  زا  لودـع 
همه زا  دوش و  یم  کلام  یـصوم  گرم  لوبق  زا  دعب  ار  نآ  هل  یـصوم  عبر  ای  ثلث  ریظن  دـشاب  هکرت  زا  یعاشم  رـسک  رگا  تیـصو  قلعتم 

زا دـعب  هظحل  نیلوا  نامه  زا  نینچمه  ار و  ثلث  هناخ  ثاثا  زا  ار و  ثلث  هناخ  زا  تسا ،  کلام  ار  رـسک  نآ  هتـشاذگ  اـجب  تیم  هک  یلاوما 
تیصو الثم  هک  يدهع  تیـصو  رد  اما  و  دوب ،  یکیلمت  تیـصو  هب  عجار  نیا  دوش  یم  کیرـش  هثرو  هیقب  اب  تبـسن  نیا  هب  یـصوم  گرم 

هب هثرو  هک  يا  هظحل  رد  وا  تسا و  وا  کلم  مکح  رب  یقاب  هب  یـصوم  دننک  تارایز  تادابع و  فرـص  ار  وا  هکرت  عبر  ای  ثلث و  دـنک  یم 
مهس هیقب  وا و  مهـس  مراهچ  کی  ای  موس  کی  شلاوما  زا  هکت  ره  زا  سپ  تسا  کیرـش  تبـسن  نآ  رد  ناشیا  اب  وا  دنوش  یم  کلام  ثرا 

ای لصتم  يدئاوع  ءامن و  رگا  هجیتن  رد  تسا ،  یقاب  نانچمه  دنا  هدرکن  ادج  لاوما  زا  ار  هب  یصوم  هک  مادام  تکرـش  نیا  تسا و  وا  هثرو 
هدرکنادج ار  تیم  مهس  هدرکن  تمسق  هک  مادام  هکنانچمه  تسا  کیرـش  نآ  رد  دوخ  مهـس  هب  مه  تیم  دوش  ادیپ  لاوما  نآ  رد  لصفنم 
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ثلث ربارب  ینیعم  سنج  هکلب  دشابن  عاشم  هب  یـصوم  رگا  اما  تیم و  مه  دنکیرـش و  نآ  رد  هثرو  مه  دوش  ادیپ  لاوما  نآ  رد  یفلت  رگا  دنا 
هب مه  یجایتحا  دنرادن و  ضارتعا  قح  هثرو  تسا و  تیم  هب  صتخم  دشاب  هتشاد  يدئاوع  ایو  دوش  فلت  سنج  نآ  دشاب و  نآ  زا  رتمک  ای 

ثراو هب  تیصو  ربارب  ود  هک  دوش  یم  رقتـسم  هب  یـصوم  همه  رد  تیم  ای  هل و  یـصوم  تیکلم  یتروص  رد  اهنت  نکل  تسین ،  نانآ  هزاجا 
نیعم هل  یـصوم  يارب  ایدوخ  يارب  هک  هچ  نآ  مامت  تیکلم  دراد  هثرو  تسد  رد  یلام  شتیـصو  ربارب  ود  تیم  رگا  نیاربانب  دـشاب  هدیـسر 

رد ربارب  ود  نآ  رگا  اما  و  دنکب ،  لام  نآ  رد  فرصت  ءاحنا  دناوت  یم  یصو  ای  هل  یصوم  ینعی  دوش  یم  رقتسم  هل  یصوم  ای  وا  يارب  هدرک 
ود نآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  هدش  نیعم  ثلث  ناونع  هب  هچ  نآ  هب  تبسن  یصو  ای  هل  یصوم  تیکلم  دشاب  بئاغ  الثم  دشابن  هثرو  تسد 

دنشاب هتشاد  لقان  ندیـشخب  نتخورف و  لثم  هب  دنچره  فرـصت  موس  کیرد  دنراد  قح  یـصو  ای  هل  یـصوم  هلب  دسرب  هثرو  تسد  هب  ربارب 
یصوم ات  دننک  نیعم  ار  هدش  روظنم  ثلث  تهج  هک  یلام  موس  کی  هدش  رضاح  ات  دنهاوخب  هثرو  زا  دنراد  قح  یـصو  ای  هل  یـصوم  هکلب 

ود نآ  رگا  سپـس  دننک  فرـصت  هجو  چیه  هب  ثلث  زا  هدنامیقاب  موس  ود  رد  دنناوتیمن  هثرو  هک  دنچ  ره  دـنک  فرـصت  نآ  رد  یـصو  ای  هل 
دنوش یم  یصو  ای  هل  یـصوم  کیرـش  ثلث  يارب  هدش  نییعت  لام  نیمه  رد  هثرو  دیـسرن  رگا  چیه و  هک  دیـسر  هثرو  تسد  هب  بیاغ  ثلث 

ار شیاهتیصو  وا  ات  دنک  نیعم  ار  یصخش  تسا  زئاج  یـصوم  يارب  هلءاسم 38 -  یصو .  ای  هل  یـصوم  ثلث  کی  درب و  یم  هثرو  ثلث  ود 
رد هیلا و  یصوم  مه  دنیوگ و  یم  یـصو  مه  ار  وا  دوش و  یم  نیعتم  يو  يایاصو  هب  لمع  رد  صخـش  نآ  دنک  نینچ  رگا  هک  ددنبب  راکب 
 ، تسین زئاج  ناملـسم  يارب  نداد  رارق  دوخ  یـصو  ار  رفاک  نونجم و  كدوک و  سپ  دـشاب  ناملـسم  لقاع و  غلاب و  هکنیا  تسا :  ربتعم  وا 
یم تیافک  قوثو  هکنآ  ای  تسا و  طرـش  تلادع  یـصو  رد  ایآ  هکنیا  رد  و  دشاب ،  یمذ  رفاک  یـصوم و  دـنواشیوخ  رفاک  نآ  هک  دـنچره 

حیحص ریغص  ندش  یصو  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 39 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحاب  یلوا  نکل  تسین  دـیعب  یمود  هک  تسا  لامتحا  ود  دـنک ؟ 
درف درادن و  لاکشا  دشاب  همیمض  یغلاب  درف  اب  رگا  اما  و  دشاب ،  تیصو  هب  لمع  رد  لقتـسم  یئاهنت  هب  ریغـص  هک  تسا  یتروص  رد  تسین 

يرگید نآ  راک  رد  شغولب  نیح  زا  دش  غلاب  ریغـص  هک  نیمه  تسا  لقتـسم  یـصوم  يایاصو  ذیفنت  رد  ریغـص  غولب  نامز  ات  غلاب  لماک و 
تیـصو فالخرب  هک  یئاضما  مادقا و  نآ  رگم  درادن  دوب  هدرک  ءاضما  البق  لماک  درف  هک  هچ  نآ  رد  ضارتعا  قح  یلو  دـنک  یم  تکرش 

داسف تهافس و  ای  نونج  لاحب  ای  دریمب و  شغولب  زا  لبق  ریغص  رگا  و  دنادرگرب ،  تیـصو  قبطب  ار  نآ  دناوت  یم  يو  هک  دشاب  هدوب  تیم 
رب ضراع  نونج  یـصوم  گرم  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 40 -  دـنک .  تیـصو  هب  لمع  یئاهنت  هب  دـناوت  یم  لماک  درف  دـسرب  غولب  دـحب  لقع 

دراد ار  هرمث  نیا  نکل  تسین  ذفان  شتافرصت  هک  دنچره  تسین  هجو  زا  یلاخ  مود  لامتحا  هن ؟  ای  دوش  یم  لطاب  تیاصو  ایآ  دوش  یصو 
 ، دنک بصن  تیاصو  هب  ار  وا  اددجم  مکاح  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دنک ،  لمع  تیـصو  هب  دناوت  یم  دـنک  ادـیپ  هقافا  رگا  هک 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلءاسم 41 -  دوش .  یم  لطاب  تیاصو  ارهاظ  دشابن  نآ  رد  يدوبهب  دـیما  هک  دـشاب  يوحنب  هب  نونج  رگا  هلب 

تسا هدنز  تیصو  بحاص  هک  ینامز  ات  دناوتیم  تسین  بجاو  یسک  تیصو  لوبق  رسپ  دنزرف  ریغ  رب  یلو  دنکن  در  ار  شردپ  تیصو  رسپ 
سک تیـصو  بحاص  هک  یئاـج  رد  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  رتهب و  هک  دـنچره  دـنک  غـالبا  يو  هب  ار  دوخ  در  هک  یطرـش  هب  دـنک  در  ار  نآ 
غالبا يوب  هدوب  لبق  رگا  دشاب و  یـصوم  گرم  زا  دعب  در  رگا  سپ  دـنکن ،  در  ار  نآ  هک  تسا  نیا  دـنک  دوخ  یـصو  هک  درادـن  يرگید 

لاح رد  یصو  بحاص  هک  مه  یتروص  رد  یتح  دنک  در  ار  نآ  دناوت  یمن  رگید  دوش و  یم  مزال  تیـصو  دشاب  هتفر  ایند  زا  يو  ات  هدرکن 
یمن هدمآ  وا  هدهعب  تیاصو  دشاب  هدرک  ادیپ  عالطا  یصو  وا  گرم  زا  دعب  ما و  هدرک  دوخ  یصو  ار  وت  نم  هک  دشاب  هتفگن  يوب  شتایح 
دشاب هدرک  حیرصت  رگا  تروص  نیا  ردو  دنک  دوخ  یصو  ار  رتشیب  رفن و  ود  تسا  زئاج  یصوم  يارب  هلءاسم 42 -  دنک .  در  ار  نآ  دناوت 

شمالک هدرکن  حیرـصت  رگا  ای  دنتـسین و  لقتـسم  کی  چیه  هک  دشاب  هدرک  حیرـصت  ای  دنراکرد و  لقتـسم  شئایـصوا  زا  کی  ره  هکنیاب 
یکی چیه  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ،  عبتم  دنس  نامه  دشاب  هتـشاد  ار  ود  نیا  زا  یکی  رد  روهظ  یماقم  یلاح و  نئارق  کمک  هب  دنچره 
لاوما ثلث  هک  تسین  زئاج  مه  نیا  اهنآ  زا  یضعب  رد  هن  تیصو و  داوم  همه  رد  هن  دنک  راک  يرگید  زا  لقتسم  دوخ  تافرصت  رد  دناوتیمن 
يراک ره  رد  ود  نآ  عامتجا  یصوم  هکنیا  هچ  دنک ،  لمع  يرگید  زا  لقتـسم  دوخ  هفـصن  رد  کی  ره  دننک و  فصن  ار  تیـصو  بحاص 
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دندرکن ادیپ  رظن  تدحو  دندرک و  فالتخا  تیـصو  ياهراک  زا  يراک  رد  رگا  و  دـشاب ،  هتـشاذگ  قلطم  هک  نآ  ای  دـشاب  هدرک  طرـش  ار 
هتبلا دـنک ،  یم  بصن  تیـصو  لامعا  يارب  رگید  رفن  ود  رفن  ود  نآ  ياجب  دـشن  نکمم  رگا  دـنک و  یم  عامتجا  هب  روبجم  ار  نانآ  مکاـح 

هیرظن هکنیا  هب  دـنک  یم  ناشمازلا  مکاح  هنرگ  دـشابن و  يوتف  داهتجا و  رد  ناشفالتخا  رطاخ  هب  ناـنآ  فـالتخا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
نیا رد  هک  دوش  لیطعت  دـتفا و  قیوعت  هب  تیـصو  هب  لـمع  هک  دوش  ثعاـب  مازلا  نیا  هک  نآ  رگم  دـننک  لـمع  نآ  قبط  هدومن  ادـیپ  یثلاـث 

وا ياج  هب  رگید  رفن  کی  تسا  رفن  کی  هیحان  زا  رگا  دـنک و  یم  بصن  ود  نآ  ياج  هب  رگید  رفن  ود  دـشاب  ود  ره  زا  عانتما  رگا  تروص 
يارب تقایل  زا  ار  وا  هک  يرگید  تلع  ای  دوش و  ضراع  وا  رب  نونج  ای  دورب و  ایند  زا  یـصو  ود  زا  یکیرگا  هلءاسم 43 -  دنک .  یم  نیعم 
هکلب دنک ،  وا  همیمـض  ار  یـصخش  مکاح  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  هدوبن  يرگید  زا  لقتـسم  کی  ره  رگا  دـنک  طقاس  تیاصو 
دریگب تروص  یبصن  مکاح  هیحان  زا  هکنیا  هب  دوش  یم  ادیپ  جایتحا  دنورب  ایند  زا  مه  اب  ود  ره  رگا  تسین و  توق  زا  یلاخ  لمع  نیا  مازلا 

هجو ود  دشاب ) یفاک  رفن  کی  هک  یتروص  رد   ) دـیامن ءافتکا  رفن  کی  بصن  هب  دـناوت  یم  ای  دـنک و  بصن  ار  رفن  ود  تسا  مزال  ایآ  لاح 
رد هکنیا  یـصوم  يارب  تسا  زئاج  هلءاـسم 44 -  تسا .  مود  هجو  ود  نآ  ياوقا  لوا و  ناـمه  هجو  ود  نآ  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  هک  تسا : 

رگا هلءاسم 45 -  دهدن .  تکرـش  يرگید  راک  رد  ار  کی  چـیه  رگید و  صخـشب  رگید  يراک  رد  دـنک و  تیـصو  یـسک  هب  يراک  کی 
ورمع تسا و  حیحـص  دشاب ) نم  یـصو  ورمع  تفر  ایند  زا  وا  رگا  دهد ،  ماجنا  ارم  يایاصو  نم  زا  دعب  هک  مدرک  تیـصو  دیزب   : ) دیوگب
هدرک هیصوت  هک  ار  یئاهراک  هک  مدرک  تیصو  دیز  هب   : ) دشاب هتفگ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوب ،  دهاوخ  یصوم  یـصو  دیز  گرم  زا  دعب 
یصو وا  دش  ندناوخ  سرد  لوغشم  رگا  ای  تشادرب و  شناهانگ  زا  تسد  ای  دیـسر و  غولب  دح  هب  مرـسپ  نیب  نیا  رد  رگا  دهد و  ماجنا  ما 
یتنایخ یـصو  زا  رگا  هلءاسم 46 -  دـسر .  یم  نایاپ  هب  رـسپ  رد  طئارـش  لوصح  اب  دـیز  تیاصو  تسا و  حیحـص  زین  نیا  هک  دـشاب ) نم 
ینیما دراذگب و  یقاب  شتیاصو  رب  ار  وا  ای  دنک و  بصن  وا  ياجب  رگید  صخش  دنک و  لزع  ار  وا  تسا  بجاو  عرش  مکاح  رب  دش  راکـشآ 
تسا ناوتان  ایاصو  ماجنا  زا  وا  هک  دوش  راکـشآ  رگا  و  دهد ،  یم  ماجنا  دید  تحلـصم  هک  ار  راک  ود  نیا  زا  کیره  دنک ،  وا  همیمـض  ار 

يایاصو هب  لمع  روما و  ریبدـت  زا  یلک  هب  هک  تسا  يدـح  هب  شیناوتان  رگا  اما  و  دـیامن ،  يرای  ار  وا  ات  دـنک  یم  وا  همیمـض  ار  یـصخش 
تـسا نیا  رهاظ  هدش  تفرخ  هداد و  تسد  زا  ار  شرکف  يریپ  تدش  زا  الثم  دور  یمن  وا  زجع  ندـش  فرطرب  دـیما  تسا و  زجاع  یـصوم 

 . دنک بصن  وا  ياج  هب  رگید  یصخش  هک  تسا  مکاح  رب  درادن و  مکاح  لزع  هب  جایتحا  دوش و  یم  لزعنم  دوخ  هب  دوخ  هک 

ات 67 هلاسم 47 

يایاصو ندرک  یلمع  يارب  ار  یـسک  دناوتیمن  دهد  ماجنا  ار  هدش  تیـصو  واب  هچ  نآ  دـناوتن  شدوخ  تایح  رد  یـصو  رگا  هلءاسم 47 - 
تسا نیما  یصو  هلءاسم 48 -  دشاب .  هتشاد  ار  يراک  نینچ  نذا  تیصو  بحاص  فرط  زا  هک  نآ  رگم  دنک  دوخ  یصو  تیـصو  بحاص 
تروص نیا  ریغ  رد  تسین و  نماـض  دوش  فـلت  وا  تسد  رد  يزیچ  هدرکن  تیـصو  تفلاـخم و  طـیرفت و  يدـعت و  هک  یتروـص  رد  ینعی 

هب دیاب  دشاب  هدرک  هیصوت  صوصخم  یتیفیک  رادقم و  هب  ای  یصاخ و  لمع  هب  ار  یصو  تیـصو  بحاص  رگا  هلءاسم 49 -  تسا .  نماض 
رد دشاب  هتفگن  و  ینم )  یـصو  وت   ) دشاب هتفگ  قلطم  روط  هب  رگا  اما  و  دیامنن ،  زواجت  نآ  زاو  دـنک  ءافتکا  تیفیک  نامه  رادـقم و  نامه 
وا روظنم  دنامهفب  هک  دشاب  نایم  رد  یصاخ  حالطصا  فرع و  هک  نآ  رگم  تسا  وغل  تیصو  نیا  هک  تسا  نآ  برقا  هنوگچ  يراک و  هچ 

یتقو تسا  روط  نیا  فئاوط  زا  یـضعب  رد  هکناـنچمه  دوش ،  یم  تعباـتم  فرع  ناـمه  تروص  نیا  رد  هک  تسا  يراـک  هچ  رد  تیـصو 
زا ار  شتابلاطم  دزادرپب و  ار  وا  ياهیهدب  صخش  نآ  هک  تسا  نیا  شروظنم  هک  دنمهف  یم  همه  تسا  ینالف  نم  یصو  دیوگ  یم  یـسک 
نآ رد  هدرک  باسح  ار  شلاوما  ثلث  هاگ  نآ  دنادرگرب  شنابحاص  هب  تسا  وا  دزن  نارگید  زا  هک  يا  هیامرـس  تناما و  دریگب و  صاخـشا 

ملاظم و بجاو و  قوقح  دـیامن و  راجیتسا  هزور  زاـمن و  شیارب  ـالثم  دـنک ،  جرخ  مکاـح  رظن  هب  دـنچره  تسا  دـنمدوس  وا  يارب  هک  هچ 
و تسا ،  لاکشا  لمءات و  لحم  هن  ای  دوش  یم  زین  وا  ریغص  لافطا  رب  تیمویق  لماش  تیـصو  مسق  نیا  هک  نیا  رد  هلب  دزادرپب ،  ار  نآ  لاثما 
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حیـضوت نودب  قلطم و  ياهتیـصو  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  مالک  هصالخ  دنک و  تلاخد  مکاح  نذا  هب  راغـص  روما  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا 
رد فلتخم و  ياهنامزرد  نیاربانب  دـنک و  یم  مولعم  ار  یـصوم  روظنم  فراعت  نیمه  دوش و  یم  لماش  تسا  فراعتم  هک  ار  يرادـقم  ره 
هب ار  تیصو  رما  ای  دنک و  لزع  ار  دوخ  یـصوم  گرم  زا  دعب  دناوت  یمن  یـصو  هلءاسم 50 -  دنک .  یم  ادـیپ  فالتخا  فلتخم  ياهناکم 

دریگب لـیکو  دـناوتیم  تسین  یـصاخ  رـشابم  تسد  هب  ماـجنا  ضرغ  هک  تیـصو  هب  قلعتم  روـما  يا  هراـپ  رد  هلب  دـیامن ،  راذـگاو  يرگید 
ماجنا یـصو  تسد  هب  امتح  هک  دشاب  هدرکن  طرـش  مه  یـصوم  تسین و  فراعتم  یـصو  لاثما  تسد  هب  شماجنا  هک  یئاهراک  اصوصخم 

نیب ددرم  شفرـصم  رگا  نک  فرـصم  یهار  هچ  رد  ار  لام  نالف  تفگ  یـصوم  هک  ار  نیا  دـنک  شومارف  یـصو  رگا  هلءاسم 51 -  دبای . 
دنچ نآ  نیب  ار  لام  روصحم  تهج  دـنچ  نیب  دـشاب  ددرم  رگا  دزادـنیب و  هعرق  رفن  دـنچ  نآ  نیب  دـیاب  يوقاربانب  دـشاب  روصحم  رفن  دـنچ 

هک تاهج  نآ  زا  کی  ره  رد  ار  لام  نآ  دشاب  ریخم  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا  تسه ،  زین  اجنیا  رد  هعرق  لامتحا  دنک ،  یم  میسقت  تهج 
ریغ تاهج  ای  صاخـشا  نیب  ددرم  رگا  اـما  و  دـنک ،  فرـص  تاریخ  قلطم  رد  ار  نآ  تسین  زئاـج  برقارباـنب  نکل  دـنک  فرـصم  دـهاوخب 
نآ رتهب  تاریخ و  قلطم  رد  دـنک  فرـص  ار  نآ  تسا  نیب  رد  صاخـشا  ياپ  هک  لوا  ضرف  رد  تسا  زئاـج  دـشاب  دودـحم  ریغ  روصحم و 
نآ تسا  روصحم  ریغ  تاهج  ههبش  فارطا  هک  مود  ضرف  رد  و  دشابن ،  نوریب  ههبـش  فارطا  زا  هک  دشاب  یتاریخ  رودقملا  یتح  هک  تسا 

هدرم هدرک و  يدهع  تیصو  یـصخش  رگا  هلءاسم 52 -  دشابن .  نوریب  ههبش  فارطا  زا  هک  یطرـش  هب  تاهج  زا  یکی  رد  دنک  فرـص  ار 
رما راد  هدهع  مکاح  دشاب  هدـش  لطاب  نآ  ریغ  ای  نونج  رطاخ  هب  شتیاصو  هدرک  رگا  ای  هدرکن و  نیعم  یـصو  ناونع  هب  ار  یـسک  دـشاب و 

مکاح فرط  زا  یبوصنم  ای  یمکاح  رگا  و  دـنک ،  نیعم  نآ  ماـجنا  يارب  ار  یـسک  اـی  دـهد و  ماـجنا  شدوخ  اـی  هک  دوش  یم  تیـصو  نآ 
ماجنا رد  یصو  ياهراک  رب  تسا  زئاج  یـصوم  يارب  هلءاسم 53 -  دنک .  یم  لمع  نآ  هب  دشاب  قوثو  دروم  هک  یـسک  نینم  ؤم  زا  دـشابن 
قوثو هکنیا  يارب  یصوم  هک  دوش  یم  هاگ  دنک ،  نیعم  یصوم  هک  تسا  يرارق  عبات  وا  هفیظو  دنک  نیعم  رگا  دهد و  رارق  يرظان  تیـصو 

یم رارق  یـصو  اب  دـشاب و  یـصو  راک  بقارم  ات  دـنک  یم  نیعم  رظاـن  دوش  یم  ارجا  وم  هب  وم  شیاـیاصو  يو  زا  دـعب  هکنیا  هب  دـنک  ادـیپ 
ضارتعا دراد  قح  رظان  یهد  ماجنا  نم  روتـسد  فالخ  رب  ار  يراک  رگا  هک  دـیوگ  یم  یتح  دـشاب  رظان  عالطا  اـب  شیاـهراک  هک  دراذـگ 

یم ار  وا  رظان  تایرظن  سکعرب  درادن و  نانیمطا  یـصو  تایرظن  هب  یـصوم  هک  تسا  نیا  يارب  رظان  نداد  رارق  هک  دوش  یم  هاگو  دـنک ، 
نیا رد  هک  دنکن  يراک  چـیه  وا  دـیدباوص  نودـب  دـهد و  ماجنا  رظان  رظن  قبط  ار  شیاهراک  هک  دراذـگ  یم  رارق  یـصو  اب  اذـل  ددنـسپ و 
ذفان یضمم و  يراک  نآ  اهنت  شیاهراک  زا  تسین و  لقتـسم  رظن  يءار و  رد  نکل  تسا  فرـصت  رد  لقتـسم  یلو  یـصو  دنچره  تروص 

قباطم ار  لمع  نکل  دنکن  عوجر  رظان  هب  دیامن و  لمع  دوخ  هیرظن  قبط  دنک و  يءارب  دادبتـسا  رگا  سپ  دـشاب ،  رظان  رظن  قفاوم  هک  تسا 
نیقی رد  فراعتم  بلاغ و  دیاش  تسین و  حیحص  مود  هجو  ربانب  یلو  تسا  ذفان  حیحص و  لوا  هجو  ربانب  ارهاظ  دهد  ماجنا  یصوم  روتـسد 

میق ریغـص  رب  تسا  زئاج  ردپ  ندوبن  اب  يردپ  دج  يارب  دج و  ندوبن  اب  ردپ  يارب  هلءاسم 54 -  دشاب .  لوا  هزیگنا  نامه  ایـصوا  يارب  رظان 
 . ریغـص ردام  یتح  دـنک  نیعم  ریغـص  رب  میق  دـناوت  یمن  یـسک  ود  نآ  ریغ  درادـن و  تیالو  مکاح  ود  نآ  زا  یکی  ندوب  اب  و  دـنک ،  نیعم 
هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  ربتعم  لام  رب  یصو  طیارـش  همه  دوش  یم  هتـشامگ  ریغـص  لافطا  رب  هک  یمیقرد  هلءاسم 55 - 

تیـصو بحاص  رگا  هلءاسم 56 -  دشاب .  یفاک  تحلـصم  دوجو  تناما و  نتـشاد  تسین  دیعب  هک  دـنچره  دـننکب  تیاعر  مه  ار  تلادـع 
مکاح و هدهع  هب  ریغص  تاهج  ریاس  رایتخا  دشاب و  هتشاد  یتافرـصت  تهج  نآ  رد  دناوتیم  اهنت  میق  دنک  نیعم  میق  يارب  ار  یـصاخ  تهج 

تـسا نانآ  جراخم  هب  طوبرم  هچ  نآ  راغـص و  لام  ظفح  رد  اـهنت  دـنک  دوخ  راغـص  میق  ار  وا  رگا  ـالثم  تسا ،  مکاـح  فرط  زا  بوصنم 
ایو دـنک  یـسک  ریجا  ار  ریغـص  دـناوتیمن  نینچمه  و  درادـن ،  ار  اهراک  نیا  لاثما  نآ و  نداد  هراجا  ریغـص و  لام  نتخورف  رب  تیالو  رگید 
 ( تسا نم  نادنزرف  رب  میق  ینالف   : ) دیوگب الثم  دراذگب و  قلطم  رگا  اما  و  دنک ،  لوصو  ار  شیاهیراکبلط  ای  دزادرپب  ار  وا  ياهیراکهدـب 

هنادنسپادخ دناوت  یم  میق  نیاربانب  داد ،  یم  ماجنا  دوب  هدنز  رگا  تیـصو  بحاص  دوخ  هک  یئاهراک  همه  دراد  تیالو  اهراک  نیا  همه  رب 
لوصو ار  شیاهیراکبلط  دناوتیم  دنک و  روآدوس  ار  نآ  دنک و  ظفح  ار  وا  لاوما  دناوتیم  دهدب و  یجرخ  ریغـص  هقفنلا  بجاو  ریغـص و  هب 
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لیبق زا  وا  لاوما  هب  قلعتم  قوقح  دناوتیم  دهدب و  ار  شتمارغ  دنک  فلت  یـسک  زا  ار  يزیچ  ریغـص  رگا  الثم  دزادرپب ،  ار  شیاهیراکهدب  و 
ءاش نا  دـیآ  یم  شدوخ  لحم  رد  هک  تسا  یمالک  هن  ای  دراد  تیالو  زین  وا  جاودزا  رب  هکنیا  رد  نکل  دـهدب ،  ار  هریغ  تاکز و  سمخ و 

و كارتـشا ،  وحنب  مه  لالقتـسا و  روـطب  مه  داد  رارقرتـشیب  اـی  رفن و  ود  يارب  ار  ریغـص  لاـفطا  رب  تیـالو  تسا  زئاـج  هلءاـسم 57 -  هللا . 
زا ار  میتی  كدوک  جراخم  یصو  هلءاسم 58 -  تشذگ .  لام  هب  تیـصو  رد  هک  روط  نامه  دهد  رارق  یـصو  رب  رظان  تسا  زئاج  نینچمه 
قبط ار  وا  سابل  ماعط و  دشکب ،  یتخـس  هک  يدـح  هب  هن  دوش و  فارـسا  هک  يدـح  هب  هن  ینعی  دـهد ،  یم  طسوتم  روط  هب  شردـپ  لاوما 

دسرب غولب  دح  هب  كدوک  رگا  و  تسا ،  نماض  هداد  يدایز  هچ  نآ  دنک  فارسا  رگا  هجیتن  رد  دهد  یم  وا  رئاظن  لاثما و  تداع  لومعم و 
دنگوس ار  وا  دریذپ و  یم  ار  یـصو  لوق  مکاح  يداد  ردـه  ارم  لام  يدرک و  فارـسا  وت  هک  دـنک  ءاعدا  ای  دوش و  رکنم  ار  قافنا  لصا  و 

یتحلـصم اـی  هدوب و  شورف  هب  یتجاـح  هکنیا  نودـب  هتخورف  ارم  لاـم  وا  هک  دـنک  يوـعد  فرط  وا  هیلع  رگا  تسا  نینچمه  و  دـهد ،  یم 
دشاب رکنم  وا  مداد و  لیوحت  واب  شغولب  زا  دعب  ار  ریغـص  لام  نم  دیوگب :  یـصو  هک  دشاب  نیب  رد  فالتخا  رگا  هلب  دشاب ،  هدرک  ءاضتقا 

لمع لـثملا  ةرجا  دـناوتیم  تسا  میتی  روما  یلوتم  هک  ریغـص  میق  هلءاسم 59 -  دنک .  دوهـش  هماقا  دیاب  یـصو  تسا و  مدـقم  كدوک  لوق 
بانتجا دزم  نتفرگ  زا  تسا  زاـین  یب  رگا  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طاـیتحاب  رتهب و  هک  دـنچره  ریقف  هچ  دـشاب و  زاـین  یب  هچ  دریگب  ار  دوخ 

هک دـشاب  هدرک  قیبطت  نانچ  نآ  شفرـصم  اب  ار  نآ  نیعم و  ار  لام  رادـقم  تیـصو  بحاص  هک  یتروص  رد  لاوما  رب  یـصو  اـما  و  دـنک ، 
مک فرـصم  زا  ای  دـننک و  رتشیب  ار  لام  دـیاب  ای  دـنهدب  وا  هب  ار  یـصو  لثملا  ةرجا  دوش  رارق  رگا  هک  يروط  هب  دـیاین  دایز  لاـم  زا  يزیچ 

لباق هک  دشاب  هدرک  نیعم  ار  فرصم  لام و  يروط  رگا  و  درادرب ،  لثملا  ةرجا  دوخ  يارب  تسین  زئاج  یـصو  يارب  تروص  نیا  رد  دنیامن 
زئاج دشاب  هدرکن  نیعم  وا  يارب  يدزم  فقاو  رگا  هکنیا  رد  تسا  فقو  یلوتم  لاح  ریظن  یصو  لاح  تروص  نآ  رد  دشاب  ناصقن  هدایز و 

ای ارم و  ثلث  همه  دـشاب :  هتفگ  دوخ  یـصو  هب  تیـصو  بحاص  هکنیا  لثم  تسا ،  نینچزین  یـصو  دریگب  ار  دوخ  لمع  لـثملا  ةرجا  تسا 
یصو يارب  رگا  سپ  دریذپ  یم  ناصقن  هدایز و  یتیصو  نینچ  هک  نک  دجاسم  ریمعت  يزاس و  هار  لپ و  نتخاس  رد  فرـص  ار  رادقم  نالف 
ینعی زئاج  تسا  يدقع  یصوم  فرط  زا  تیصو  هلءاسم 60 -  درادرب .  ار  دوخ  لمع  لثملا  ةرجا  دناوت  یم  وا  دـشاب  هدرکن  مولعم  یترجا 

ای شتایفیک و  ای  شتاهج  یـضعب  رد  ای  دیامن و  لیدبت  ار  نآ  لصا  زا  دنک و  خـسف  ار  نآ  دـناوتیم  دـهاوخب  تقوره  تسا  هدـنز  هک  مادام 
دنک ضوع  ار  یصو  دناوتیم  هکنانچمه  دنک  ضوع  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  هب و  یصوم  همه  دناوتیم  وا  نیاربانب  دنک ،  رظن  دیدجت  شتاقلعتم 
دوخ لاح  هب  نآ  بلاطم  هیقب  دهد  رییغت  ای  دـنک  فذـح  ار  تیـصو  تاهج  زا  یـضعب  رگا  لاح  کلذ ،  ریغ  دـهد و  رییغت  ار  هل  یـصوم  ای 

دنک و فرـص  یـصوصخم  فراصم  رد  ارم  لام  ثلث  تسا  دـیز  هک  نم  یـصو  هکنیا  هب  هدوب  هدرک  تیـصو  البق  رگا  الثم  دـنام  یم  یقاب 
هدرک تیصو  رگا  نینچمه  دنامیم ،  یقاب  دوخ  رابتعاب  شتیصو  لصا  دهد  رارق  دوخ  یـصو  ار  ورمع  دنک و  لودع  دیز  تیاصو  زا  سپس 

ار رگید  یفراصم  دنک و  لودع  فراصم  نآ  زا  سپس  دنک و  جرخ  فرـصم  نالف  نالف و  رد  ارم  ثلث  دیاب  دیز  نم  یـصو  هکنیا  هب  دشاب 
شلاوما هب  قلعتم  تیـصو  هب  دـناوتیم  وا  هک  روطنامه  رگید و  ياهلاثم  نینچمه  و  دـنامیم ،  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  دـیز  تیاصو  دـیامن  نیعم 

زا نتشگرب  هلءاسم 61 -  دهد .  رییغت  ار  نآ  هدومن  عوجر  شلافطا  تیالو  رد  تیـصو  هب  دناوتیم  نینچمه  دنک  خـسف  ار  نآ  هدومن  عوجر 
فرع لها  هک  دـیوگب  یترابع  هک  تسا  نیاب  نابز  هب  تشگرب  و  لمع ،  هب  مه  دریگ و  یم  تروص  نابز  هب  مه  نآ  خـسف  یلبق و  تیـصو 

 : دـیوگب ای  و  متـشگرب )  متیـصو  زا  نم   : ) دـیوگب هکنیا  لثم  هدرک  لودـع  شیلبق  تیـصو  زا  يو  هک  دـنمهفب  ترابع  نآ  زا  نابز  نآ  رد 
نیا لمعب  تشگرب  و  اهنیا ،  لاثما  و  مدرک )  ضقن  ار  دوخ  تیصو  نم   ) ای و  مدومن )  لودع  متیصو  زا  نم   ) ای و  مدرک )  لطاب  ار  متیـصو  )

يرگید هب  ار  نآ  ای  و  دـنک ) مگ  هدرک  تیـصو  هک  ار  يرتشگنا   ) دـنک فلت  ار  هب  یـصوم  ـالثم  دربب  نیب  زا  ار  تیـصو  عوضوم  هک  تسا 
یلمع ای  دـهدب و  همه  لیوحت  دـشخبب و  یـسک  هب  ار  نآ  هکنیا  لثم  زئاج  يدـقعب  ای  دـشورفب و  ار  نآ  الثم  مزال  دـقع  اب  هچ  دزاس  لقتنم 
هکنیا لثم  دـشاب  یقاب  وا  کلمرد  دوخ و  لاحب  هب  یـصوم  نیع  هک  دـنچره  دوش  هدرمـش  تیـصو  هب  عوجر  فرع  رظن  رد  هک  دـهد  ماجنا 
هدرکن لودع  نآ  زا  تیصو  بحاص  هک  مادام  دش  مامت  هک  نآ  زا  دعب  تیصو  هلءاسم 62 -  دشورفب .  ارنآ  هکنیا  رد  دنک  لیکو  ار  یسک 
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هن ای  هدرک  لودع  نآ  زا  ایآ  هکنیا  رد  دننک  کش  هثرو  رگاو  درذـگب ،  نآ  زا  ینالوط  یتدـم  هک  دـنچره  تسا  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  دـشاب 
هن ای  هدوب  تیـصو  زا  نتـشگرب  ثروم  مالک  نیا  يانعم  هک  نیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  کش  هثرو  هک  داشب  وا  زا  یمالک  کش  ءاـشنم  دـنچره 

دـشاب نیا  یـصوم  روظنم  ینعی  دشاب  قلطم  تیـصو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتفرگن ،  تروص  یعوجر  هکنیا  نآ و  ءاقبب  دوش  یم  مکح 
دـشاب دـیقم  تیـصو  رگا  اـما  و  دـشاب ،  هدومرف  ردـقم  ار  وا  گرم  ادـخ  هک  یناـمزره  دوـش  یلمع  شـشرافس  نـالف  وا  گرم  زا  دـعب  هک 

نآ رد  شگرم  یلو  دراد  هک  یـضرم  نیا  زا  شندرم  هب  ای  تسا  رفـس  نآ  رد  نـالا  هک  يرفـس  اـی  دراد  شیپ  هک  يرفـس  نیا  رد  شندرمب 
لاح رد  ای  رفـس  حانج  رد  شتیـصو  نکل  دربن  ار  يراـمیب  رفـس و  ماـن  رگا  و  دوش ،  یم  لـطاب  شتیـصو  دـتفین  قاـفتا  يراـمیب  نآ  رفس و 

نآ رد  ندرم  شروظنم  هکنیا  دـشاب و  هتـشاد  قالطا  مدـع  رب  تلالد  هک  دـشاب  نیب  رد  یلاقم  یلاح و  نئارق  دـشاب و  اهنیا  لاثما  يراـمیب و 
دوش یم  لمع  تیـصو  نآ  هب  هک  تسا  نآ  برقا  دشابن  نیب  رد  ینئارق  نینچ  رگا  اما  و  درک ،  لمع  تیـصو  نآ  هب  دوش  یمن  تسا  لاوحا 

هک یتقو  اصوصخم  دشاب ،  هدرک  خسف  ار  نآ  رگید  یتیصو  اب  هک  نآ  رگم  دشاب  هدش  هلـصاف  ینالوط  یتدم  گرم  تیـصو و  نیب  دنچره 
الثم هک  دوش  هدهاشم  وا  زا  هکنانچمه  هدوب  قباس  تیـصو  نامهب  دامتعا  رطاخ  هب  هدرکن  دیدج  تیـصو  رگا  هک  دـیآ  تسد  هب  وا  لاح  زا 
رگم دوش  یمن  تباث  لافطا  رب  تیالو  هچ  لام و  رب  تیالو  هچ  تیالو  هب  تیصو  هلءاسم 63 -  دراد .  تظفاحم  همان  تیصو  نآ  هب  تبسن 

تیـصو اما  مدرم ،  اب  مضنم  هن  یئاهنت و  هب  نانز  هن  تسین  هتفریذـپ  هلئـسم  نیا  رد  نانز  تداهـش  نوچ  درم ،  لداع  دـهاش  ود  تداهـش  هب 
تداهش اب  مه  یعدم و  دنگوس  دهاش و  کی  تداهش  اب  مه  دوش و  یم  تباث  لداع  درم  ود  تداهـش  اب  مه  یلام  يواعد  ریاس  دننام  لامب 

هلیـسو هب  قح  یلام  تیـصو  رد  هکنیا  یکی  دراد ،  قرف  تهج  ود  زا  یلام  يواـعد  ریاـس  اـب  ءاـعدا  نیا  و  لداـع ،  نز  ود  لداـع و  درم  ود 
دهد تداهـش  نز  کی  رگا  هک  انعم  نیا  هب  ددرگن ،  نآ  همیمـض  دنگوس  دشابن و  رفن  راهچ  دنچره  دوش  یم  تباث  یئاهنت  هب  نز  تداهش 
راهچ رگا  مراهچ و  هس  دهد  تداهـش  نز  هس  رگا  مراهچ و  ود  دهد  تداهـش  نز  ود  رگا  دوش و  یم  تباث  يوعد  دروم  لام  مراهچ  کی 

نید رد  هک  یتشترز  يدوهی و  یحیـسم و  ینعی  یمذ  رفن  ود  تداهـش  اب  يوعد  یلام  تیـصو  رد  هکنیا  مود  نآ ،  همه  دـهد  تداهـش  نز 
اب یلو  دوش  یم  تباث  نیملـسم  لودـع  ندوبن  ترورـض و  تروص  رد  دنـشاب  هتـشاد  رارق  یمالـسا  تموکح  همذ  رد  دنـشاب و  لداع  دوخ 

تیصو ناشثروم  هکنیا  هب  دننک  رارقا  یگمه  دنـشاب و  ریبک  هثرو  رگا  هلءاسم 64 -  دوش .  یمن  تباث  رافک  ریاس  زا  همذ  لها  ریغ  تداـهش 
ددرگ فرـص  فرـصم  نالف  رد  ای  دوش و  هداد  شثراو  نالف  هب  ای  هناگیب و  صخـش  نالف  هب  ار  نآ  زا  رتمک  شلاوما و  ثلث  هکنیاـب  هدرک 

نآ تابثا  يارب  دنا و  هدرک  رارقا  ناشدوخ  نوچ  دـننک ،  لمع  نآب  دنتـسه  مزلم  هثرو  دوش و  یم  تباث  هب  یـصوم  یمامت  رد  تیـصو  نیا 
همه رد  تیـصو  زاب  دنـشاب  لداع  رفن  ود  ناگدننکرارقا  هک  یتروص  رد  دننکن  یـضعب  دـننک و  رارقا  یـضعب  رگا  و  تسین ،  هنیب  هب  جایتحا 
هنیب هب  زاین  تسا و  لیلد  ناشتداهـش  ود  نآ  ریغ  هب  تبـسن  تسا و  لـیلد  رارقا  رفن  ود  نآ  دوخ  هب  تبـسن  نوچ  دوش  یم  تباـث  هب  یـصوم 
رگا هلب  دراد ،  هنیب  هب  جاـیتحا  هیقب  مهـس  هب  تبـسن  ذـفان و  ناـنآ  دوخ  قح  رد  اـهنت  تیـصو  دنـشابن  لداـع  رقم  رفن  ود  رگا  اـما  و  تسین ، 
رقم هک  تسا  یفاک  دـهدب  اه  ینالف  هب  ای  ینالف و  هب  ار  لام  رادـقم  نالف  هک  دـشاب  نیا  مه  تیـصو  نومـضم  لداـع و  رفنکی  هدـننکرارقا 

تبسن تیصو  دشاب  لداع  نز  کی  اهنت  رقم  رگا  هکلب  دوش ،  تباث  هب  یصوم  مامت  هب  تبسن  تیصو  ات  دنک  شرارقا  همیمـض  ار  يدنگوس 
مهـس هب  تبـسن  هثرو  زا  رقم  هکنیا  مالک  لصاح  و  دوش ،  یم  تباث  تشذگ  یلبق  هلئـسم  رد  هک  یبیترت  هب  هثرو  هیقب  مهـس  مراهچ  کی  هب 

تداهش اب  دوش  تباث  هناگیب  تداهش  اب  هچره  تسا  یبنجا  کی  ریظن  نارگید  مهس  هب  تبسن  دنک و  یم  تباث  شرارقاب  ار  تیصو  شدوخ 
یعدم هک  یسک  لباقم  رد  دناوتیمن  هک  تسا  هناگیب  يدرف  دننام  دنک  رارقا  تیصو  لصاب  ثراو  رگا  هلءاسم 65 -  دوش .  یم  تباث  زین  وا 

هلب دوشیمن ،  هتفریذپ  هناگیب  زا  هکنانچمه  دوش  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دـنک  راکنا  شرارقا  زا  دـعب  وا  رگا  و  دـنک ،  راکنا  ار  نآ  تسا  تیاصو 
ای دشاب و  دهاشم  دجاسم و  لیبق  زا  هوجو  هب  عجار  ای  ءارقف و  لیبق  زا  یمومع  نیوانع  ای  رـصاق  يدارفا  هب  قلعتم  يوعد  دروم  تیـصو  رگا 

یعدـم هکنیا  زا  دراد  عـالطا  هک  یـسک  ره  دـشاب  وا  يارب  اـهنیا  لاـثما  تاراـیز و  هزور و  زاـمن و  راـجیتسا  لـیبق  زا  تیم  دوخ  هب  طوـبرم 
مکاح دزن  عفارتب  ار  وا  هبسح  باب  زا  و  دنک ،  راکنا  ار  ءاعدا  نآ  دناوتیم  دشاب  هدید  یتنایخ  وا  زا  رگا  اصوصخم  دیوگ  یم  غورد  تیاصو 
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رد هک  دشاب  تیم  روما  هب  طوبرم  تیصو  هک  تسا  یئاج  نآ  اج و  کی  رد  الا  دنتسه  مه  دننام  ثراو  هناگیب و  هفیظو  نیا  رد  نکل  دربب ، 
هلءاسم تسا .  نارگید  رب  مدقم  تسا و  وا  هب  صتخم  يوعد  قح  ینعی  دشاب  هتـشاد  تیولوا  ثراو  ریغ  هب  تبـسن  ثراو  تسین  دیعب  اجنیا 

ثراو ءاضما  هزاجاب و  فوقوم  نآ  رب  دئاز  رد  تسا و  ذفان  تیم  لاوما  موس  کی  دـح  ات  اهنت  تیـصو  هک  تشذـگ  رجح  باتک  رد   - 66
لصا رد  يوقا  رب  انب  هک  فقو )  نتخورف و  لیبق  زا  دنک  یم  يرامیب  لاح  رد  هک  یعطاق  تافرـصت  ینعی   ) ضیرم تازجنم  فالخب  تسا ، 

نآ و لاثما  هبه و  فقو و  نوچ  یناجم  تافرـصت  یتح  دور و  یم  ایند  زا  ضرم  نامه  اـب  هک  ضیرم  زا  یتح  تسا  ذـفان  ثلث  رد  هن  لاوما 
رگا شندرم  هب  طورشم  رگید  یئاطع  یعطق و  رجنم و  یئاطع  نیب  دنک  عمج  توم  ضرم  رد  یسک  رگا  هلءاسم 67 -  هیتاباحم .  تافرصت 
رگا اما  و  تسا ،  ذفان  هداد  هک  هچ  نآ  مامت  رد  شفرصت  مسق  ود  ره  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دشاب  شئاطع  ود  ره  هب  یفاو  وا  لاوما  ثلث 
هثرو رگا  هدومن  تمـسق  هس  ار  شلاوما  یقبام  سپـس  دنراد و  یم  رب  لام  لصا  زا  ار  نآ  دنهد و  یم  ار  وا  زجنم  ياطع  ءادتبا  دشابن  یفاو 

 . دننک یم  ءادا  لاوما  ثلث  زا  ار  نآ  دنرادرب  لصا  زا  ار  شگرم  هب  طورشم  ياطع  دادن  هزاجا 

رذن دنگوس و  باتک 

دنگوس رد  راتفگ 

دیکءات و روظنم  هب  هک  يدنگوس  لوا  تسا :  عون  هس  دنگوس  و  دـننک ،  یم  ریبعت  مسق ،  نیمی 3 -  فلح 2 -  ظفل 1 -  هس  هب  ار  دنگوس 
تـسا هدشانم  دنگوس  مود  دوش .  یم  هدروخ  دتفا  یم  ای  هداتفا  قافتا  لاح  هتـشذگ و  رد  هداد  هک  يربخ  دوخ و  نخـس  نداد  هولج  ملـسم 

یم تساوخرد  دـهاوخیم و  یـسک  زا  يزیچ  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  دروخب و  سامتلا  شهاوخ و  ماـقم  رد  یـصخش  هک  يدـنگوس  ینعی 
ار راکنیا  مسق  ادخ  هب  ار  وت   : ) دیوگ یم  دنک و  یم  دای  دنگوس  دهد  ماجنا  ار  وا  تساوخرد  هکنیاب  دنک  کیرحت  ار  وا  هک  نیا  يارب  دنک 

ماجنا رب  دوخ  مازتلا  میمـصت و  نتخاس  ققحم  دـیکءات و  يارب  هک  تسا  يدـنگوس  نآ  تسا و  نامیپو  دـقع  دـنگوس  موس  هدـب . )  ماـجنا 
دنگوـس ادـخ  هب   : ) دـیوگ یم  اـی  و  مریگ )  یم  هزور  ادرف  دـنگوسادخ  هب   : ) دـیوگ یم  هکنیا  لـثم  دـنک  یم  داـی  یلمع  كرت  اـی  يراـک 

دوش یم  بترتم  نآ  رب  يرثا  هن  دوش و  یم  دـقعنم  هن  دـنگوس  لوا  عون  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  منک . )  یم  كرت  ار  تایناخد  لامعتـسا 
هرافک هانگ و  یتح  درادن  يرثا  زین  نآ  هک  دـنگوس  زا  مود  عون  نینچمه  و  تسا ،  هانگ  شرثا  هک  دـشاب  غورد  دـیکءات  يارب  هک  نآ  رگم 
ینعی نآ  ثنح  رد  هدروخ  دنگوس  نآ  رطاخ  هب  هچ  نآ  رب  هن  شندروخ و  دنگوس  رد  هدـننک  ءادا  يارب  هن  دوش  یمن  بترتم  نآ  رب  مه  يا 
بجاو نآ  هب  يافو  هدنیآ و  طئارـش  اب  دوش  یم  دقعنم  هک  تسا  يدنگوس  اهنت  دـنگوس  زا  موس  عون  اما  و  لئاس ،  شهاوخ  ندرواین  اج  هب 

لال بحاص  رگا  ای  ظفل و  اب  هک  یتقو  رگم  دوش  یمن  دقعنم  دنگوس  هلءاسم 1 -  دوش .  یم  بترتم  نآ  رب  هرافک  تسا و  مارح  نتسکش  و 
 . نآ تاقلعتم  رد  اصوصخم  تسین  طرـش  تیبرع  دـنگوس  رد  ارهاظ  دوش و  یمن  دـقعنم  نتـشون  اب  يوقاربانب  دوش و  ماجنا  هراشا  اـب  تسا 

مـسا هک  دـشاب  هللا )   ) سدـقم هملک  نامه  ای  لاح  دـشاب  هدوب  هلالج  لج  هللا  مان  هب  هک  ینامز  رگم  دوش  یمن  دـقعنم  دـنگوس  هلءاسم 2 - 
هب ای  نمحر و  دـننام  دوش  یمن  فیـصوت  نآب  یـسک  یلاعت  يادـخ  زا  ریغ  هک  دـشاب  یتفـص  وا  تافـص  زا  ای  تسا و  ترـضح  نآ  صاـخ 
 ، راصبالا بولقلا و  بلقم   ) تفـص ریظن  دـهد  ماجنا  دـناوت  یمن  ار  راک  نآ  يرگید  سک  چـیه  هک  دـشاب  وا  هب  صتخم  لاـعفا  فاـصوا و 
 ، ۀمـسنلا ءرب  ۀبحلا و  قلف  يذلاب   ) ای و  تسوا )  تسدب  مناج  هک  دنگوس  یـسک  نآب  هدیب -  یـسفن  يذلاب   ) ای و  اه ) هدید  اهلد و  هدننادرگ 
رد مه  دنچ  ره  هک  دشاب  یفاصوا  لاعفا و  هب  ای  تافص و  نیا  لاثما  و  دنک ) یم  قلخ  اهناسنا  دفاکـش و  یم  اه  هناد  هک  دنگوس  یـسک  نآب 

يدیق رگا  هک  يروط  هب  دوش  یم  لامعتـسا  ادـخ  دروم  رد  ابلاغ  نکل  یلاعت  يادـخ  ریغ  دروم  رد  مه  دور و  یم  راکب  یلاعت  يادـخ  دروم 
فارـصنا هک  یتاملک  اب  دنگوس  اما  و  میحر ،  قزار ،  يراب ،  قلاخ ،  بر ،  ریظن ،  دروآ  یم  رظن  هب  ار  ادخ  نآ  زا  هدنونـش  دیاین  مالک  رد 

 ، دشاب یلاعتیادخ  نآ  هدنیوگ  ینطاب  روظنم  هک  دنچره  دوشیمن  دعقنم  رداق  ریصب و  عیمـس و  یح و  دوجوم و  ریظن  درادن  یلاعت  يادخ  هب 
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تسا ربتعم  دنگوس  داقعنا  رد  هک  يزیچ  هلءاسم 3 -  دوشن .  كرت  نآ  رد  طایتحا  تسا  بوخ  تسین و  لاکشا  زا  یلاخ  هلئسم  هک  دنچره 
دوش یم  دقعنم  نآب  دنگوس  دنادب  یلاعت  هللا  مان  هب  ار  نآ  فرع  هک  یمان  ره  سپ  وا  ریغ  هب  هن  دشاب  یلاعت  هللا )   ) سدقم مانب  هک  تسا  نیا 

هللا تردق   ) لثم هب  نآ  داقعنا  اما  و  هللا )  رمعل   ) ای و  هللا )  ءایربکب   ) ای و  هللا )  ۀمظعب   ) ای و  هللا )  لالجب   ) ای و  هللا )  قحب   : ) دـیوگب هکنیا  لثم 
اب نآ  ءاشنا  هک  تسین  ربتعم  دیق  نیا  دنگوس  داقعنا  رد  هلءاسم 4 -  تسین .  بیرق  زا  یلاخ  هک  دنچره  تسا  لمءات  لحم  هللا )  ملع   ) ای و  ( 

دنک ءادا  ار  نآ  فلح  ای  مسق و  هغیـص  اب  رگا  هکلب  هللاان )-  ای -  و  هللاو -  ای  و  هللااب -   : ) دیوگب دشاب و  ءات ) ءاب -  واو -   ) ینعی مسق  فورح 
هلالج و ظفل  نودب  تفلح )   ) ای و  تمسقا )   ) مروخیم مسق  نتفگ  هلب  دوش ،  یم  دقعنم  زین  هللااب )  تفلح   ) ای و  هللااب )  تمسق   : ) دیوگب الثم 

اهنت تسا  هرافک  بجوم  نآ  نتـسکش  ءاـفولا و  بجاو  میتفگ  هک  يدـنگوس  هلءاسم 5 -  تسین .  یفاک  تسا  نآ  هلزنم  هب  هک  یظاـفلا  اـی 
ظفل اب  دنگوس  هسدقم و  سوفن  ریاس  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ای  و  ص )   ) ادخلوسر مان  اب  دنگوس  اما  تسا و  یلاعت  يادخ  هب  دنگوس 

مرسمه دیوگب  هکنیا  هب  نآ  لاثما  قالط و  هب  دنگوس  هلءاسم 6 -  دوشیمن .  دقعنم  همرتحم  نکاما  ریاس  هفرشم و  هبعکب  ای  میرک و  نآرق  هب 
هنوگنیا منک  كرت  ار  نآرق  رادـقم  نـالف  ندـناوخ  نم  رگا  اـی  منزبراگیـس و  هب  بل  دـعب  هب  نیا  زا  نم  رگا  دـشاب ) قلاـط  اـی   ) دوـش قلاـط 

زا يرازیب  هب  ندروخ  دنگوس  نینچمه  و  تسا ،  هرافک  ثعاب  هانگ و  نآ  نتـسکش  هن  دروآ و  یم  قالط  هن  درادن ،  يرثا  چـیه  اهدـنگوس 
زا منکن  ار  راکنیا  رگا  ای  و  موش )  رازیب  ادخ  زا  منکب  ار  راک  نالف  رگا   : ) دـیوگب هکنیاب  ع )   ) همئا زا  ای  وا و  نید  زا  و  ص )   ) ادـخ لوسر 
هچ مارح  تسا  یلمع  دوخ  ندروـخ  مسق  هنوـگ  نیا  هلب  يا ،  هراـفک  هن  تسا و  یهاـنگ  هن  نآ  نتـسکش  رد  هک  مشاـب ،  رازیب  مالـسا  نید 

ماعط هرافک  ناونع  هب  ار  نیکـسم  هد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دنکـشن  ای  دنکـشب و  ار  نآ  هچ  غورد و  ای  دـشاب  تسار  هکنیا 
 ( مشاب ینارصن  ای  يدوهی  منکن  ار  راک  نالف  رگا   : ) نتفگ اب  نینچمه  دنک و  ترفغم  بلط  یلاعت  يادخ  زا  دم و  کی  ینیکسم  رهب  دهدب 

مهاوخ ار  راکنیا  هللاو   : ) دیوگب هکنیاب  یلاعت  يادخ  تیـشم  هب  دـنک  طورـشم  ار  دوخ  دـنگوس  رگا  هلءاسم 7 -  دوشیمن .  دقعنم  دـنگوس 
ادخ تساوخ  هب  دنک  طورشم  ار  دوخ  راک  دهاوخب  یتسار  هب  هکلب  دشابن  نتسج  كربت  فرـص  طرـش  نیا  زا  شروظنم  و  هللا )  ءاشنا  درک 

فالخب دـشاب ،  یمارح  كرت  ای  بجاو و  یلمع  هدرک  دای  دـنگوس  نآرب  هک  لمع  نآ  هک  یئاـج  رد  یتح  دوش  یمن  دـقعنم  دـنگوس  نیا 
نیا رد  هک  دـهاوخب ) دـیز  رگا  منک  یم  ار  راـکنیا  هللاو   : ) دـیوگب هکنیاـب  یلاـعت  يادـخ  ریغ  تساوخ  هب  طورـشم  ار  دوخ  دـنگوس  هکنیا 

مهاوخیمن دیوگب :  رگا  تسا و  هتـسکش  ار  دوخ  دنگوس  دنک  كرت  ار  راک  نآ  رگا  دوش و  یم  دقعنم  دنگوس  دهاوخب  دـیز  رگا  تروص 
ار دنگوس  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیمن ،  بترتم  دنگوس  نآ  رب  یثنخ  يرثا و  هن  ای  دهاوخیم  دیز  هک  دوشن  مولعم  رگا  و  دوشیمن ،  دقعنم 
رد هلءاسم 8 -  دروآ .  یم  هرافک  نآ  نتسکش  هتشگ و  دقعنم  دنگوس  دوشب  ققحم  زیچ  نآ  رگا  هک  دنک  تیشم  ریغ  يرگید  زیچ  رب  قلعم 
هچ یمئاد و  هچ  هناوـید  ریغـص و  دـنگوس  سپ  تـسا  ربـتعم  دـنگوس  قـلعتم  رد  رجح  نتـشادن  دـصق و  راـیتخا و  لـقع و  غوـلب و  فلاـح 

تـسا تسم  هک  یـصخش  زا  هدش و  دنگوس  هب  راداو  هارکا و  يدنمروز  فرط  زا  هک  یـسک  دـنگوس  زین  شیگناوید و  لاح  رد  یهاگهگ 
هک یسک  زا  نینچمه  تسین و  حیحـص  هدروخ  دنگوس  دصق  نودب  شبـضغ  ناروف  لاح  رد  هک  مه  یـسک  دنگوس  هکلب  دوش  یمن  دقعنم 

لاوما نآ  ریغ  هرابرد  رگا  اما  دوشیمن و  دقعنم  دنک  دای  دنگوس  دش  روجحم  نآ  رد  فرصت  زا  هک  یلاوما  دروم  رد  رگا  هدش  هیلع  روجحم 
هک نآ  رگم  رهوش  عنم  اب  نز  دـنگوس  نینچمه  دوشیمندـقعنم  ردـپ  عنم  اب  دـنزرف  دـنگوس  هلءاسم 9 -  دوش .  یم  دـقعنم  دروخب  دـنگوس 

رگا اما  و  دوش ،  باکترا  مارح  نآ  دوشن و  ماجنا  بجاو  نآ  دـنهاوخب  رهوش  ردـپ و  دـشاب و  مارح  كرت  اـی  بجاو  لـمع  ماـجنا  هراـبرد 
رد هجوز  دالوا و  دـنگوس  رگا  اما  و  دـشابن ،  دـنگوس  داقعنا  عنام  ود  نآ  عنم  هک  تسین  دـیعب  دـشاب  دـنگوس  زا  عنم  ود  نآ  عنم  زا  روظنم 

رگا هک  دنرادرب  ار  نآ  رثا  دننکـشب و  ار  رـسمه  دنزرف و  دنگوس  دنراد  قح  رهوش  ردپ و  دـشاب  مارح  ریغ  كرت  ای  بجاو  ریغ  ماجنا  دروم 
ردپ و رهوش و  نذا  ایآ  و  دیآ .  یم  ناشندرگ  هب  يا  هرافک  هن  دنراد و  ار  دنگوس  نتـسکش  هانگ  هن  دـنگوس  بحاص  دـنرادرب  ار  دـنگوس 

دـشاب طرـش  ود  نآ  تیاضر  نذا و  رگا  و  تسا ،  داقعنا  عنام  ود  نآ  عنم  هک  نآ  ای  تسا  طرـش  دنزرف  رـسمه و  دنگوس  هب  ود  نآ  ياضر 
الصا دنزرف  نز و  دنگوس  زاب  دنشاب  هدرکن  یضارتعا  دنراد  عالطا  رگا  ای  دنرادن و  دنزرف  رسمه و  دنگوس  زا  یعالطا  هک  مه  یتروص  رد 
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دنگوس ضرف  ود  نیمه  رد  هک  مینادـب  داقعنا  عنام  ار  ود  نآ  عنم  هکنیا  فالخب  هدوبن  نیب  رد  ود  نآ  نذا  تیاضر و  نوچ  دوشیمن  دـقعنم 
نیا دنگوس  هک  تسین  دیعب  نیاربانب  تسین و  ناحجر  زا  یلاخ  لوا  لوق  ود  نیا  زا  دوش ،  داقعنا  عنام  ات  هدیـسرن  یعنم  نوچ  تسا ،  دقعنم 

بجاو لعف  رد  اصوصخم  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دوشن ،  دقعنم  مه  مارح  كرت  بجاو و  لعف  رد  یتح  رهوش  ردپ و  نذا  نودب  هفئاطود 
هکنیا رد  تسین  یلاکشا  هلءاسم 10 -  دننک .  كرت  ار  مارحو  ماجنا  ار  بجاو  مه  نانآ  تیاضر  نذا و  نودـب  هک  تسا  نیا  مارح  كرت  و 
نودـب هکنانچمه  دوش ،  یمن  دـقعنم  دـشاب  هورکم  ای  مارح  یلمع  كرت  ای  بحتـسم  ای  بجاو  یلمع  نداد  ماـجنا  هب  طوبرم  رگا  دـنگوس 

حابم یلمع  رد  اما  دوشیمن ،  دـقعنم  بحتـسم  ای  بجاو  یلمع  كرت  هورکم و  ای  مارح  یلمع  نداد  ماـجنا  رد  ینعی  نآ  سکع  رد  لاکـشا 
ود زا  یکی  يویند  یئالقع و  ضارغا  عفانم و  ینعی  یجراـخ  تاـحجرم  رطاـخ  هب  رگا  تسا  يواـسم  عرـش  رظن  رد  نآ  كرت  ماـجنا و  هک 

ماجناب دنگوس  رگا  دوشیم و  دقعنم  نآ  حجار  فرط  ماجنا  رد  دنگوس  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دنک  ادیپ  ناحجر  نآ  كرت  لعف و  فرط 
طایتحا هب  رت  کیدزن  روهـشم و  تسا ،  لوقود  هن  ای  دوش  یم  دـقعنم  نآ  كرت  ای  ماجنا  هب  دـنگوس  ایآ  دـشاب  يواـسم  نآ  حوجرم  فرط 

رتهب شندرکن  هک  يراک  ماـجنا  ینعی   ) حوجرم يرما  هب  دـنگوس  هک  روطناـمه  هلءاـسم 11 -  تسین .  توق  زا  یلاـخ  هکلب  تسا  لوا  لوق 
ادـعب یلو  هدرک  دای  دـنگوس  شماجنا  رب  هدوب و  حـجار  هک  مه  يرما  رد  دوش  یمن  دـقعنم  تسا )  رتهب  شماجنا  هک  یلمع  كرت  ای  تسا 
هرابود يوقاربانب  هدـش  لحنم  دـنگوس  دوش  حـجار  دـیآرد و  تیحوجرم  زا  هرابود  رگا  و  دوش ،  یم  هتـسکش  دـنگوس  نآ  هدـش  حوجرم 

دعب یلو  هدوب  وا  رودقم  رگا  اما  و  دشاب ،  شبحاص  رودقم  هک  دوش  یم  دقعنم  یکرت  ای  یلعف و  دـنگوس  هلءاسم 12 -  دوش .  یمن  دقعنم 
نآ يارب  هک  تسا  یتروص  رد  هتبلا  دوش ،  یم  لحنم  شدنگوس  دقع  دوش  زجع  راچد  هکنیمه  هدـش  جراخ  شتردـق  تحت  زا  دـنگوس  زا 
رب ار  نآ  فیلکت  دراوم  رد  هک  مه  یجرح  رـسع و  دنک  یم  لحنم  ار  دنگوس  تدم  همه  رد  زجع  هنرگ  دـشاب و  هدـشن  نیعم  یتدـم  لمع 

تسا و بجاو  نآ  هب  ءافو  هدش  دقعنم  دـنگوس  یتقو  هلءاسم 13 -  دـنک .  یم  لحنم  ار  دـنگوس  دراد و  ار  زجع  مکح  اجنیا  رد  دراد  یم 
رگا سپ  يدـهع  تفلاخم  زا  تسا  ترابع  هرافک  بجوم  ثنح  و  دـهدب ،  دـیاب  ثنح  هرافک  دـنک  تفلاخم  رگا  مارح و  نآ  اـب  تفلاـخم 
رگا هلءاسم 14 -  تسین .  بجاو  وا  رب  هرافک  هدرکن و  ثنح  دشاب  هدش  هرکم  ای  رطـضم و  ای  هدرک  شومارف  ار  دـنگوس  ای  دـشاب و  لهاج 
نامه رد  ار  لمع  هک  تسا  نیاب  شدـنگوس  هب  يافو  هدرک  نیعم  یتقو  لمع  نآ  يارب  رگا  هزور  زامن و  نوچ  دـشاب  یلمع  دـنگوس  قلعتم 
يارب ینامز  رگا  اما  و  دـهد ،  شماجنا  تقو  زا  دـعب  هک  دـنچره  درواین  ار  نآ  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  زین  نآ  ثنح  و  دروایب ،  تقو 

هک تسا  نیا  هب  نآ  ثنح  و  دـشاب ،  هدروآ  رابکی  دـنچره  هدرک  اـفو  دوخ  دـنگوس  هب  درواـیب  ار  نآ  هک  یناـمزره  دـشاب  هدرکن  نیعم  نآ 
ار نآ  ارایتخا  دـنچره  تسا  زئاـج  تسین  طرـش  ترداـبم  تیروف و  زین  لـمع و  رارکت  دـنگوس  هب  ياـفو  رد  و  دـنک ،  كرت  ار  نآ  هرملاـب 
اما و  دور ،  یم  ایند  زا  ای  دوش و  یمن  نآ  ماجنا  هب  رداق  رگید  دنکن  افو  شدنگوس  هب  رگا  هک  دنک  ادیپ  هنظم  هک  ینامز  ات  دزادـنیب  ریخءات 

ینامز هب  دیقم  ار  شدنگوس  رگا  دنکن  لامعتـسا  تایناخد  الثم  هکنیا  رب  دنک  دای  دنگوس  هکنیا  لثم  دشاب  یلمع  كرت  دنگوس  قلعتم  رگا 
قالطا ياضتقم  دشاب  هدرکن  تدم  رکذ  رگا  اما  دنکن و  لامعتـسا  تدـم  نآ  رد  مه  راب  کی  یتح  هک  تسا  نیا  نآ  هب  يافو  دـشاب  هدرک 

 - هلءاسم 15 تسا .  هتسکش  ار  دوخ  دنگوس  دنک  لامعتسا  ار  نآ  راب  کی  ولو  رگا  سپ  دنکن  لامعتـسا  ار  نآ  رمع  همه  رد  هک  تسا  نیا 
زج هب  دنگوس  نیا  نیعم  ریغ  ای  نابعـش و  زا  زور  کی  دننام  نیعم  زور  کی  هچ  دشاب  زور  کی  هزور  ریظن  یلمع  ماجنا  دنگوس  دروم  رگا 
هب دشاب  یلمع  كرت  دنگوس  دروم  رگا  نینچمه  و  دریگن ،  هزور  اقلطم  ای  نیعم  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  نآ  و  درادن ،  ثنح  راب  کی 

درواین و قلطم  روط  هب  ای  نیعم و  تدم  نآ  رد  ار  لمع  نآ  هک  تسا  نیا  دنگوس  نآ  هب  يافو  دشابن  ای  دشاب  نامز  هب  دیقم  هچ  قلطم  روط 
ره نآ  زا  دعب  هتخاس و  لحنمار  نآ  هدرک و  ثنح  ار  دنگوس  دـهد  ماجنا  رگا  هک  دـهد  ماجنا  ار  نآ  رابکی  ولو  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ثنح 
هک مه  یتروص  رد  هک  تسا  نیا  يوقا  و  دوش ،  یمن  رارکت  هرافک  تسین و  يدنگوس  رگید  نوچ  تسین  ثنح  رگید  دروایب  مه  راب  دـنچ 
ای دریگن و  هزور  هبنـش  جنپ  کی  هک  نیمه  دـشکن  راگیـس  هعمج  ره  رد  ای  دریگب و  هزور  هبنـش  جـنپ  ره  رد  هکنیاب  دـشاب  هدروخ  دـنگوس 
اب نوچ  دوش  یمن  رارکت  لمع  نآاـی  كرت  نآ  رارکت  اـب  هراـفک  دوش و  یم  لـحنم  شدـنگوس  دـنکب  لامعتـسا  تاـیناخد  هعمج  کـیرد 
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ندرک ریـس  ای  هدرب  کی  ندرک  دازآ  دنگوس  هرافک  هلءاسم 16 -  تسا .  بوخ  طایتحا  نکل  دوش  یم  لحنم  شدـنگوس  لوا  راب  فلاخم 
تباب رد  نآ  لیـصفت  دریگب و  هزور  زور  هس  درادن  ار  نیکاسم  ندناشوپ  ای  ماعطا  رب  تردق  رگا  تسا و  ناشیا  ندـناشوپ  ای  نیکـسم و  هد 

هلب هدنیآ ،  رب  هچ  دـشاب و  هتـشذگ  رب  هچ  دراد  تهارک  شا  همه  تسار  ياهدـنگوس  هلءاسم 17 -  یلاعت .  هللا  ءاش  نا  دـیآ  یم  تاراـفک 
هکلب تسا  لاکـشا  یب  زین  نآ  غورد  یتح  تسا  زئاج  تهارک  نودـب  دـشاب  نارگید  زا  ای  شدوخ  زا  يا  هملظم  عفد  نآ  زا  شدوصقم  رگا 
يوقا دوش و  یم  بجاو  شنم  ؤم  ردارب  سومان  ناج و  زا  ای  شـسومان و  ای  شیوخ  زا  ملظ  عفد  رطاخ  هب  غورد  دـنگوس  هک  دوش  یم  هاـگ 

نآ يوقا  هلءاسم 18 -  دـهدب .  ماـجنا  هنارهاـم  یبوخب و  ار  نآ  دـناوتب  هک  دـنچره  تسین  بجاو  هیروت  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نآ 
 ، دوشن بترتم  يا  هرافک  یهانگ و  شتفلاخم  رب  هک  دنچره  تسا  زئاج  هدنیآ  هتـشذگ و  هرابرد  هللا )   ) مان ریغب  ندروخ  دـنگوس  هک  تسا 

 . دوش یمن  تموصخ  لصف  نآ  اب  دروخ و  یمن  یئاضق  ياه  همکحم  درد  هب  يدنگوس  نینچ  هک  تسا  نآ  يوقا  هکنانچمه 

رذن رد  راتفگ 

یمن دقعنم  میمصت  تین و  فرصب  رذن  صوصخم و  يوحن  هب  ادخ  رطاخ  يارب  یلمع  ماجناب  ندش  مزتلم  زا  تسا  ترابع  رذن  هلءاسم 1 - 
هکنیاب دریگب  ندرگ  ادخ  رطاخ  يارب  ار  یکرت  ای  یلعف  هک  تسا  یترابع  ره  نآ  هغیص  ددرگ و  يراج  نابز  هب  نآ  هغیـص  دیاب  هکلب  دوش ، 

 ( هللا  ) مان ندروآ  نابزب  رذـن  هغیـص  رد  ایآ  و  منک ، )  كرت  ار  رمخ  برـش  ای  مریگب و  هزور  هک  نم  هدـهعب  داب  ادـخ  يارب   : ) دـیوگب الثم 
هک تسا  نیا  رهاظ  دنک  یم  تیافک  زین  تشذگ  دنگوس  رد  تسا و  یلاعت  يادخ  هب  صتخم  هک  یئامـسا  ریاس  ای  تسا و  ربتعم  صوصخب 
هک یـسک  زا  اصوصخم  دشاب  الاب  ترابع  فدارم  هک  یترابع  ای  رگید  ياهنابز  هب  رذـن  هک  تسین  دـیعب  دـنک و  یم  تیافک  زین  ءامـسا  نآ 

دـشاب هدنارذگ  ار  نیا  شلد  رد  هک  دنچره  دوش  یمن  دقعنم  رذن  دنک  ءافتکا  داب ) نم  هدهعب   ) نتفگب رگا  و  دوش ،  دقعنم  دناد  یمن  یبرع 
زورکی هزور  هک  داب  ادخ  يارب   : ) دیوگب ای  و  مریگب )  هزور  ادخ  يارب  مدرکرذن   : ) دیوگب رگا  تسا و  ادـخ  رطاخ  يارب  شدـهعت  نیا  هک 

رجح نتشادن  دصق و  رایتخا و  لقع و  غولب و  رذان  رد  هلءاسم 2 -  دوشن .  كرت  طایتحا  دراد و  لاکشا  شرذن  ندش  دقعنم  منک )  رذن  ار 
فرطرب شنونج  هک  مادام  نونجم  زا  دوش و  یمن  دقعنم  رذن  لاس  هد  دنچ  ره  زیمم و  دنچره  كدوک  زا  سپ  تسا ،  ربتعم  رذـن  قلعتم  رد 

هک یـسک  زا  هکلب  تسم و  زا  دشاب و  هدش  رذن  هب  راداو  دیدهت  اب  هک  یـسک  هرکم ،  زا  دـشابیم و  شنونج  رود  رد  هک  يراودا  ای  هدـشن و 
اب یطابترا  هک  یتروصرد  مه  هیلع  روجحم  هیفـس  رذن  دوش  یمن  دقعنم  هدرک  رذن  دصق  نودب  هک  هدرک  بضغ  يدح  هب  هدش و  ینابـصع 
زا هک  دـشاب  یلاـم  ناـمه  شرذـن  قلعتم  هک  یتروص  رد  مه  هیلع  روجحم  سلفم  زا  تسین  حیحـص  همذ  رد  دـنچره  دـشاب  هتـشاد  وا  لاـم 
 ، تسین حیحص  رهوش  عنم  اب  هجوز  رذن  هلءاسم 3 -  تسا .  لطاب  هتفرگ  قلعت  نآب  ناراکبلط )   ) امرغ قح  هدش و  روجحم  نآ  رد  فرـصت 
هن هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دشابن ،  رهوش  قح  زا  عنام  رذن  هب  لمع  هک  دنچره  دـشاب و  وا  دوخ  لاوما  وا  رذـن  قلعتم  هک  یتروص  رد  یتح 

یمن نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  دـقعنم  درک  رذـن  وا  داد  هزاجا  رگا  لاح  تسا  وا  نذا  هب  طورـشم  نآ  داـقعنا  هکلب  تسا  عناـم  رهوش  عنم  اـهنت 
یم هن  ردپ  تسین ،  شردپ  نذا  هب  طورـشم  رهظا  ربانب  دنزرف  رذـن  اما  دـیامن ،  يریگولج  نآ  هب  ءافو  زا  ای  دـنک و  لحنم  ار  وا  رذـن  دـناوت 
رذن رگید  رب و  رذن  یکی  تسا  مسق  هس  رذـن  هلءاسم 4 -  دیامن .  يریگولج  شرذن  هب  يافو  زا  ار  وا  هن  دنک و  لحنم  ار  دنزرف  رذـن  دـناوت 
عنام يدب  راک  زا  ار  وا  هک  يرذن  يرگید  دنک و  یکین  راکب  راداو  ار  شبحاص  هک  يرذـن  یکی  رت  هداس  ترابعب  عربت و  رذـن  موس  رجز و 
تسا يورخا  ای  یئایند و  تمعن  رکش  ای  نآ  دقع  رب  هزیگنا  هک  دنمان  یم  زین  یفالت  رذن  ار  لوا  مسق  دشاب ،  قلطم  هک  يرذن  موس  و  دوش ، 
ترایز هب  قفوم  رگا   : ) دیوگب ای  و  نالف )  نالف و  داب  نم  رب  وا  ياضر  يارب  دنک  تمحرم  نم  هب  يرسپ  دنوادخ  رگا   : ) دیوگب هکنیا  لثم 

ار مرامیب  یلاعت  يادـخ  رگا   : ) دـیوگب هکنیا  لثم  هیلب  عفد  هزیگنا  ای  و  منک )  نانچ  نینچ و  هک  نم  همذ  رب  داب  ادـخ  يارب  موش  هبعک  هناـخ 
ای مارح  یلمع  كرت  نآ  هزیگنا  هک  يرذن  زا  تسا  ترابع  رجز  رذن  اما  و  منک ، )  نانچ  نینچ و  هک  نم  هدهع  هب  داب  ادخ  يارب  دـهد  افش 

میوگب غورد  ادمع  هاگره  هک  نم  هدهع  هب  داب  ادخ  يارب   : ) دیوگب هکنیا  لثم  درادزاب  لمع  نآ  باکترا  زا  ار  دوخ  سفن  دـشاب و  هورکم 
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لثم  ) دیامن عنم  رجز و  نآ  كرت  زا  ار  سفن  ات  دـشاب  بحتـسم  ای  بجاو  ماجنا  هزیگناای  منک و  نانچ  نینچ و  هکنیا  منک  لوب  بآ  رد  ای  و 
نینچ و منک  كرت  ار  ع )   ) ابع لآ  سماخ  يرادازع  ای  منک و  ءاضق  ار  محبـص  زامن  الثم  رگا  هک  نم  هدهع  هب  داب  ادخ  يارب  دـیوگب  هکنیا 
هک نم  هدهع  رب  داب  ادخ  يارب   : ) دیوگ یم  هکلب  دش  نینچ  رگا  دیوگ  یمن  درادن و  قلعتم  هک  تسا  يرذـن  عربت  رذـن  اما  و  منک ، )  نانچ 

يوقا هک  تسا  لوق  ود  یموس  داقعنا  رد  دوش و  یم  دـقعنم  لوا  مسق  ود  هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  لاکـشا و  مریگب . )  هزور  ار  ادرف  ـالثم 
لیبق زا  تاعاط  زا  یتعاط  هکنیا  دشاب و  رذن  بحاص  رودقم  هکنیا  تسا :  طرش  رذن  قلعتم  رد  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  دقعنم  هک  تسا  نآ 

هتـسناد و حودمم  ار  نآ  سدقم  عرـش  هک  دشاب  يرما  ای  دشاب و  هدوب  تسا  ربتعم  اهنآ  رد  تبرق  دصق  هک  نآ  لاثما  جـح و  هزور و  زامن و 
عییـشت نینم و  ؤم  ترایز  ریظن  داد  ماجنا  تبرق  دـصقب  ار  نآ  ناوتب  ینعی  دـشاب  حیحـص  نآـب  برقت  هدومن و  قیوشت  شماـجنا  هب  ار  مدرم 
دـشاب یئافک  بجاو  هک  دنچره  دوش  یم  دـقعنم  تابحتـسم  تابجاو و  همه  ماجنا  رد  رذـن  نیاربانب  نآ ،  لاثما  یـضرم و  تدایع  هزانج و 

ار یحجار  يانعم  رگا  ماعط  ندروخن  اـی  ندروخ  ریظن  تاـحابم  رد  اـما  و  تسا ،  چـیه  تاـهورکم  تاـمرحم و  همه  كرت  رد  هکناـنچمه 
نیا رد  تسین  یلاکـشا  توهـش و  ناروف  زا  سفن  يریگولج  روظنم  هب  اذغ  ندروخن  ای  تدابع و  يارب  نتفرگ  توق  ریظن  دشاب  هدرک  دصق 

ضراوع ضعب  هب  ندـش  نرتقم  رطاخ  هب  كرت  هچ  لـعف و  هچ  رذـن  قلعتم  اـج  ره  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هکناـنچمه  تسا ،  دـقعنم  هک 
يا هضراع  دشاب و  هتشادن  دصق  ار  یحجار  تهج  حابم  لمع  زا  رگا  اما  و  دشاب ،  يویند  ناحجر  ولو  دوش  یمن  دقعنم  دشاب  هدش  حوجرم 

هلءاسم تسین .  راوازـس  نآ  رد  طایتحا  كرت  نکلو  دوش  یمن  دقعنم  اج  نآ  رذن  ارهاظ  دشاب  هدشن  شتیحوجرم  ای  نآ  ناحجر  ثعاب  مه 
تسناد دیاب  لاح  عنم ،  رجز و  ای  تسا و  رکش  ای  مه  طورـشم  طورـشم و  ریغ  ای  تسا  طورـشم  ای  رذن  هک  یتسناد  مراهچ  هلئـسم  رد   - 6

يرما لعف  نآ  دیاب  مسق  هس  ره  رد  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لعف  ای  تسا و  وا  ریغ  لعف  ای  تسا و  رذان  دوخ  لمع  ای  رکش  رذن  رد  طرـش  هک 
ینعی ادخ  تعاط  دیاب  تسا  رذان  دوخ  لعف  رگا  سپ  دـنک ،  لمع  یفالت  ناونع  هب  ار  نآ  رذان  ات  دـشاب  هتـشاد  رکـش  تیحالـص  هک  دـشاب 

ای هدش و  بحتـسم  ای  بجاو  نآ  ماجنا  هب  قفوم  هکنیا  هنارکـش  هب  وا  ات  دشاب  یهورکم  كرت  ای  مارح  كرت  ای  بحتـسم و  ای  بجاو  یلمع 
بحتسم ای  بجاو  كرت  هب  دنک  طورشم  ار  دوخ  رذن  رگا  سپ  دوشب ،  روذنم  ماجناب  مزتلم  هتشگ  هورکم  ای  مارح  لمع  نآ  كرت  هب  قفوم 

زین اج  نآ  رد  دشاب  ریغ  لعف  هکلب  دشابن  شدوخ  لعف  طرـش  نآ  رگا  دوش و  یمن  دقعنم  شرذن  هورکم  ای  مارح  لعف  هب  دنک  طورـشم  ای  و 
دشاب و هتشاد  دوجو  افرع  اعرش و  نآ  رب  ناراذگرکش  تیحالـص  هک  یتعفنم  دشاب  هتـشاد  رذان  يارب  يویند  ای  ینید  یتعفنم  ریغ  لعف  دیاب 

نانچ نینچ و  هک  نم  هدـهع  رب  داب  ادـخ  يارب  دوش  عیاش  مدرم  نیب  اهیتشز  ناهانگ و  رگا  دـیوگب  هکنیا  لثم  تسین  دـقعنم  نآ  سکع  رد 
يافـش ریظن  دشاب  بوخ  زئاج و  ادخ  زا  شتـساوخرد  انمت و  هک  دشاب  يرما  هک  تسا  مزال  دشاب  یلاعت  يادـخ  لعف  طرـش  نآ  رگا  منک . 
حیحـص دشاب  اهنیا  سکع  هک  یطئارـش  هب  نتـسب  رذن  سپ  اهنیا  لاثما  روشک و  رد  تینما  ندـمآ  دوجوب  ای  نید  نانمـشد  تکاله  ای  رامیب 

نم هدهع  رب  داب  ادخ  يارب  دیآ  دیدپ  روشک  رد  یطحق  رگا  ای  و  دنک ) كاله  ار  حـلاص  نم  ؤم  نیا  ادـخ  رگا   : ) دـیوگب هکنیا  لثم  تسین 
زین دـشاب و  يرایتخا  رذـن  بحاص  يارب  كرت  اـی  تسا  لـعف  اـی  هک  نآ  طرـش  تسا  مزـال  رجز  رذـن  رد  اـما  و  منک .  ناـنچو  نینچ  هکنیا 

 . بحتسم ای  بجاو  كرت  ای  هورکم و  ای  مارح و  لعف  ریظن  دوش  نآ  زا  سفن  عنم  هلیـسو  رذن  ات  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  زا  سفن  عنم  تیحالص 
رذن مه  دنک و  رکـش  رذن  دناوت  یم  مه  هدش  هتـسب  طرـش  نآ  هب  قلعتم  هک  يرذـن  دـشاب  رذان  يارب  يرایتخا  یلعف  طرـش  رگا  هلءاسم 7 - 
نالف هکنیا  نم  هدهع  هب  داب  ادخ  يارب  مدیـشون  بارـش  رگا   : ) دـیوگب رگا  الثم  تسا  رذان  دـصق  اب  تسا  مادـک  هکنیا  صیخـشت  و  رجز ، 

ات نک  رابنارگ  يراسگیم  ضرف  رد  ار  سفن  دـهاوخیم  دـشاب  يراـسگیم  زا  سفن  يریگولج  رذـن  نیا  زا  وا  روظنم  و  مریگب )  هزور  رادـقم 
شاداپ ار  رذن  دـشاب و  بارـش  كرت  هب  نآ  بیغرت  سفن و  قیوشت  ماقم  رد  رگا  تسا و  رجز  رذـن  تهج  نیا  زا  دـنکن  ار  نآ  سوه  رگید 

زامن رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  رکش  رذن  تهج  نیا  زا  دزاس  مهارف  ار  كرت  بابسا  شاداپ  نآ  هب  ندیـسر  يارب  سفن  ات  دنک  بارـش  كرت 
رگا نینچمه  دروایب و  رگید  نامز  رد  تسین  زئاج  ینعی  دوش  یم  نیعتم  نامز  نامه  رد  دـنک  رذـن  نیعم  نامز  رد  ار  يا  هقدـص  ای  هزور  ای 

دنچره تسین  یفاک  ناکم  نآ  ریغ  رد  دهد و  ماجنا  ناکم  نامه  رد  تسا  بجاو  دروایب  دراد  ناحجر  هک  یناکم  رد  ار  نآ  هک  دنک  رذـن 
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رذن ایآ  درادـن ،  اهناکم  رئاس  هب  تبـسن  یناحجر  یتیزم و  چـیه  هک  دروایب  یناکم  رد  ار  نآ  هک  دـنک  رذـن  رگا  اما  دـشاب و  لضفا  یناکم 
هکلب دوش ،  یم  دقعنم  هک  تسا  نآ  يوقا  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو و  ود  هن ؟  ای  دوش  یم  نیعتم  ناکما  نآ  ایآ  هن و  ای  دوش  یم  دـقعنم 
رهـش نالف  ای  ناکم و  نالف  رد  ار  شناضمر  هام  هزور  ای  ار  شبـش  زامن  الثم  ار  شا  هیموی  لفاون  ای  تاـبجاو  زا  یـضعب  هک  دـنک  رذـن  رگا 

مکحب ناضمر  هزور  زامن و  نوچ   ) دشاب هتفرگن  قلعت  هزور  زامن و  لصاب  رذن  هصالخ  درادن و  یتیزم  چیه  هک  يرهش  ناکم و  دهد  ماجنا 
نیا هتبلا  دوش ،  یمن  دقعنم  ارهاظ  دشاب  هتفرگ  قلعت  درادن  ناحجر  هک  صاخ  ناکم  رد  نآ  ماجناب  هکلب  تسا )  بجاو  رذن  نودـب  عرش و 
نیا لثم  دش  ادیپ  یناحجر  نینچ  رذن  زا  دعب  رگا  اما  دشاب و  هدشن  ادـیپ  ناکم  نآ  يارب  یحجار  یناونع  یناحجر و  هک  تسا  یتروص  رد 
رگا هلءاسم 9 -  دوش .  یم  دقعنم  رذن  لاکـشا  نودب  تسا  رود  نآ  لاثما  ءایر و  زا  هک  دش  یئاج  ای  دـش و  تدابع  يارب  یغراف  ناکم  هک 

نآ تیفیک  رادقم و  دنک و  رذن  ار  يزامن  رگا  و  دریگب ،  هزور  زور  کی  تسا  یفاک  دشاب ،  زور  دنچ  دنکن  نیعم  دنک و  رذن  ار  يا  هزور 
رد هک  دشاب  هدوب  هیموی  ياه  هلفان  ریغ  شدوصقم  هک  نآ  رگم  دشاب ،  یفاک  مه  رتو  تعکر  کی  ندناوخ  هک  تسین  دـیعب  دـنکن  نیعم  ار 
هک يزیچ  نیرتمک  نداد  دشاب  هدرکن  مولعم  ار  شرادقم  سنج و  هدرک و  رذن  ار  هقدص  رگا  دـناوخب و  یتعکر  ود  کی  دـیاب  تروص  نیا 

تبرق دـصق  هک  یلمع  ره  ندروآ  دـهد  ماجنا  یبرق  لمع  کی  دـشاب  هدرک  رذـن  رگا  و  تسا ،  یفاـک  دـشاب  قداـص  نآ  رب  هقدـص  ناونع 
 - هلءاسم 10 تسا .  یفاک  زیچ  ره  هب  نداد  هقدص  و  ع )   ) وا لآ  ربمغیپ و  رب  تاولص  نداتسرف  ای  هللا )  ناحبس   ) رابکی نتفگ  یتح  دهاوخب 

رگا اما  و  تسا ،  نیعتم  نامه  ادج  ادـج  ای  دـشاب و  مه  رـس  تشپ  هک  نیا  هب  دـنک  دـیقم  رگا  دریگب  هزور  زور  هد  الثم  هک  دـنک  رذـن  رگا 
دنچره تسا  هام  هدزاود  هزور  تیافک  قـالطا  ارهاـظ  هک  ار  لاـسکی  هزور  دـنک  رذـن  رگا  نینچمه  ود و  نآ  نیب  تسا  ریخم  دـنکن  نییعت 

مه هب  لصتم  دنچره  دریگب  هزور  زور  یس  تسا  یفاک  رهاظلا  یلع  هک  ار  هامکی  هزور  دشاب  هدرک  رذن  رگا  تسا  نینچمه  مه ،  زا  يادج 
دریگب هزور  قیفلت  روط  هب  ار  هامکی  دـناوت  یم  زین  دـشاب و  زور  هن  تسیب و  دـنچ  ره  لاله  ود  نیب  هزور  تسا  یفاـک  هکناـنچمه  دـشابن ، 

هام ياهزور  ینعی  زور  هن  تسیب و  مهیور  هک  دـنچره  دریگب  هتفرگن  لوا  هام  رد  ار  هچ  نآ  مود  هام  زا  دـنک و  عورـش  هام  طساوا  رد  ینعی 
 - هلءاسم 11 دنک .  ءافتکا  زور  هن  تسیب و  هب  تسین  زئاج  دریگب  هزور  ار  هامکی  هام )  دنچ  لوط  رد   ) قرفتم دـهاوخب  رگا  اما  دـشاب ،  لوا 

دنک و راطفا  زور  ود  نآ  رد  دیاب  دوش و  یم  ءانثتـسا  دوخ  هب  دوخ  نآ  زا  نابرق  رطف و  زور  ود  دریگب  هزور  ار  نیعم  لاسکی  دنک  رذـن  رگا 
ضیح ای  ضیرم  هک  یمایا  لیبق  زا  تسین  زیاج  وا  صخـش  يارب  نتفرگ  هزور  هک  یئاهزور  نینچمه  و  تسین ،  بجاو  وا  رب  مه  نآ  ءاـضق 

الثم هک  دنک  رذن  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  بجاو  نآ  ياضق  يوقا  ربانب  نکل  دنک  راطفا  دیاب  تسا و  ینثتسم  تسا  رفـس  رد  ای  ءاسفن و  ای 
دزاسیم حابم  ار  راطفا  هک  ضراوع  زا  یکی  ای  دـیع و  ود  زا  یکی  اب  دوش  فداصم  اه  هبنـشجنپ  زا  یـضعب  دریگب و  هزور  هبنـش  جـنپ  ره  رد 

رطف دیع  اب  فداصم  هک  یئاهزور  ءاضق  یلو  تسا ،  بجاو  نآ  ءاضق  يوقاربانب  دنک و  راطفا  دیاب  رفـس  ای  سافن  ای  ضیح  ای  يرامیب  ینعی 
ود هب  تبسن  هک  دنچره  تسا  رتکیدزن  طایتحاب  رفس  مایا  دیعزور و  ود  هزور  ءاضق  تسین و  بجاو  يوقا  ربانب  دوب  ترفاسم  ای  یحـضاو و 

ار نآ  دیاب  مه  دریگن  هزور  ادـمع  زور  نآ  رد  دریگب و  هزور  ار  ینیعم  زور  دـنک  رذـن  رگا  هلءاسم 13 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  دـیع  زور 
يرورض دنچره  دنک  رفـس  زور  نآ  رد  تسا  زئاج  دریگب  هزور  ار  ینیعم  زور  دنک  رذن  رگا  هلءاسم 14 -  دهدب .  هرافک  مه  دنک و  ءاضق 

دنک رذن  رگا  هلءاسم 15 -  دیآ .  یمن  شا  هدهع  رب  يا  هرافک  دروآ و  اجب  ار  شیاضق  ادعب  دنک و  راطفا  ار  هزور  درک  رفس  رگا  و  دشابن ، 
نیمه رذـنب  يافو  رد  و  دـهد ،  ماجنا  ار  شرذـن  تسا  بجاو  دورب  ناحلاص  زا  یکی  رازم  اـی  مالـسلا و  مهیلع  همئا  زا  یکی  تراـیز  هب  هک 

رکذ ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  شرذـن  نمـض  رد  هک  یتروصرد  ارهاظ  دـنک و  روزم  رب  یمالـس  دـبای و  روضح  هک  تسا  یفاـک  رادـقم 
تـسین رذـن  هب  ءافو  رگید  یماما  ترایز  دـشاب  هدرک  رکذ  ار  یماما  شرذـن  رد  رگا  و  دـهد ،  ماـجنا  ار  ود  نآ  تسین  بجاو  دـشاب  هدرکن 

یماما ترایز  دـشابن  شرودـقم  رذـن  دروم  ماما  ترایز  رگا  هکنانچمه  دـشاب ،  شرذـن  دروم  ماما  ترایز  زا  لضفا  شترایز  هک  دـنچره 
رد رگا  سپ  دهد  ماجنا  ار  ترایز  تدم  نامه  رد  دیاب  دـشاب  هدرک  نیعم  ار  یتدـم  شرذـن  رد  رگا  و  دوش ،  یمن  بجاو  نآ  ياجب  رگید 

رذن رگا  هلءاسم 16 -  تسین .  بجاو  نآ  ءاضق  هک  تسا  نآ  يوقا  دهدب و  هرافک  دیاب  هتـسکش  ار  دوخ  رذن  دهدن  ماجنا  ادمع  تدم  نآ 
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رگا و  دوش ،  یم  دقعنم  ررض  ندوبن  تردق و  نتشاد  اب  شرذن  دورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  ای  جح و  هب  هدایپ  ياپ  اب  هک  دنک 
ار ترایز  هرابود  تسا  بجاو  دشاب  تقو  نییعت  نودبو  قلطم  شرذن  هک  یتروص  رد  دهد  ماجنا  ار  شرذن  هراوس  يور  هدایپ  رب  تردق  اب 
دهدب و هرافک  دیاب  هدرک و  ثنح  دشاب  هدش  توف  وا  زا  ترایز  تقو  نآ  رد  ادمع  دـشاب و  هدرک  نیعم  ار  یتقو  رگا  و  دـهد ،  ماجنا  هدایپ 

 - هلءاسم 17 دراد .  ار  لاح  نیمه  دشاب  هدومیپ  هدایپ  ار  یضعب  هراوس و  ار  هار  زا  یضعب  هک  مه  یئاج  رد  درادن  ءاضق  هک  تسا  نآ  يوقا 
راوس زا  ریزگان  دناد  یم  هک  دریگب  شیپ  ار  یهار  ای  دوش و  یتشک  رب  راوس  دناوت  یمن  دورب  هدایپ  ار  ترایز  ای  جح  هدرک  رذـن  هک  یـسک 

رگادشاب یبآ  هار  هب  رـصحنم  هار  رگا  اما  و  دشاب ،  نآ  ریظن  دور و  زا  روبع  فرـص  تهج  هب  دنچره  دوش  یم  نآ  لاثما  یتشک و  رب  ندـش 
يور هدایپ  رادقم  ره  هک  دـشاب  نیا  هدایپ  ياپ  اب  قیرط  یط  زا  شروظنم  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  دـقعنم  شرذـن  هدوب  روط  نیمه  رما  لوا  زا 
رادقم ره  دوش و  یم  راوس  دشابن  نکمم  يور  هدایپ  رادقم  ره  دوش و  یم  دـقعنم  شرذـن  تروص  نیا  رد  هک  دورب  هدایپ  دـشاب  نکمم  هک 
یتروص رد  دشاب  هدش  یبآ  یکـشخ  هار  ادـعب  هدوب و  نکمم  تفاسم  همه  رد  يور  هدایپ  رذـن  ماگنه  رگا  و  دور ،  یم  هدایپ  دـشاب  نکمم 

زاب هار  نیا  ات  دنامب  رظتنم  دیاب  دوش  نکمم  تفاسم  همه  رد  يور  هدایپ  دور  یم  راظتنا  هدشن و  نآ  رد  تدم  رکذ  هدوب و  قلطم  وا  رذن  هک 
دنام دهاوخ  یبآ  دبا  ات  ای  ررقم و  تقو  رخآ  ات  هدش و  یبآ  یکـشخ  هار  رذن  داقعنا  زا  دعب  هدرک و  نیعم  ار  ترایز  تقو  رگا  اما  و  دوش ، 

ترایز هب  هدایپ  هدرک  رذن  هک  یسک  رگا  هلءاسم 18 -  تسین .  وا  رب  يزیچ  دوش و  یم  طقاس  وا  زا  رذن  دنک  لمع  دوخ  رذن  هب  دناوتن  وا  و 
ار یتمـسق  رد  دورب و  هدایپ  دراد  یئاناوت  هک  يرادـقم  هب  هک  تسا  نیا  طوحا  لقادـح  يوقا و  دوش  ناوتان  يور  هداـیپ  زا  هار  نیب  رد  دورب 
 . دتـسیاب ناکما  ردقب  رگید  بکرم  ای  یتشک  رد  دیامیپ  یم  هراوس  هک  یتمـسق  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  وطایتحا  هب  رتکیدزن  دوش و  راوس  هار 

تسین یفاک  شتمیق  نآ و  لثم  نآ  دوخ  دوجو  اب  دهدب و  ار  نآ  نیع  دیاب  دنک  قدصت  ار  ینیعم  لام  نیع  هک  دنک  رذن  رگا  هلءاسم 19 - 
دـشاب هدرک  فلت  ار  نآ  رگا  اما  تسین و  وا  رب  يزیچ  هدش  لحنم  شرذن  دشاب  هدش  فلت  دوخ  هب  دوخ  هک  یتروص  رد  دـش  فلت  رگا  و  ، 

هدوب يدـمع  يرایتخا و  فالتا  رگا  نآ  رب  هوالع  هداد  هقدـص  شلـصا  ياـجب  دـیاب  تسا و  نماـض  ار  شتمیق  اـی  نآ و  لـثم  طاـیتحاربانب 
یمن صخـش  نآ  دهدب و  صخـش  نامهب  دیاب  دهد  هقدص  ینیعم  صخـش  هب  هک  دنک  رذن  رگا  هلءاسم 20 -  دـهدب .  مه  هرافک  يوقاربانب 

 ، تسین بجاو  هقدص  نآ  لوبق  صخـش  نآ  رب  دوش و  یمن  يرب  وا  همذ  دنک  ءاربا  هک  مه  یـضرفب  دنک و  يرب  ار  رذن  بحاص  همذ  دـناوت 
دوش و مامت  هدرک  نیعم  شرذن  يارب  هک  یتقو  نآ  ات  تسا  ربتعم  نانچمه  دوشن و  لحنم  رذن  تسین  دـیعب  دز  زابرـس  لوبق  زا  رگا  نیاربانب 

هقدص نآ  نداد  درادرب  تسد  شعانتما  زا  تدم  جراخ  ای  تدم  رد  يزور  رگا  هجیتن  رد  دنکن  لوبق  قلطم  روط  هب  هدرکن  نیعم  تقو  رگا 
ار نیع  نآ  تسا  زئاج  رذان  يارب  دزروب  عاـنتما  نآ  لوبق  زا  هل  روذـنم  دـشاب و  ینیعم  نیع  دروم  رد  وا  هقدـص  رذـن  رگا  هلب  تسا ،  بجاو 

يافو زا  لبق  رذن  بحاص  رگا  و  دیآ ،  یم  شا  هدهعب  يا  هرافک  هن  تسا و  نماض  هن  وا  ددرگرب  شعانتما  زا  هل  روذنم  رگا  دـنک و  فالتا 
هتـشاد لامب  طابترا  هک  يرذن  ره  نینچمه  و  نآ ،  ثلث  زا  هن  دوش  یم  هتـشادرب  شلام  لصا  زا  شرذنب  يافو  هنیزه  دورب  ایند  زا  شرذن  هب 

یئـش نداد  رذن  قلعتم  هک  یتروص  رد  اصوصخم  دورب  ایند  زا  دسرب  واب  هقدص  هکنآ  زا  لبق  هلروذنم  رگا  یلام و  تابجاو  ریاس  لثم  دـشاب 
زا یکی  يارب  دـنک  رذـن  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 21 -  دوش .  وا  ماقم  مئاق  وا  ثراو  هک  تسا  نیا  طایتحا  اـب  قباـطم  لاـمتحا  هدوب  واـب  نیعم 

دـنک و جرخ  نآ  شرف  شوـخ و  يوـب  یئانـشور و  ریمعت و  لـیبق  زا  تسا  دهـشم  نآ  عـفن  هب  هچ  نآ  رد  ار  نآ  دـناوت  یم  هفرـشم  دـهاشم 
دالوا زا  یضعب  ای  و  ع )   ) ماما رذن  ار  يزیچ  رگا  و  دنکن ،  زواجت  میدرک  رکذ  هک  یحلاصم  هنوگنیا  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
یقرف ریخ  هار  نآ  رد  دـسرب و  هدازماما  نآ  ای  ماما  نآب  شباوث  هک  دـنک  جرخ  ریخ  هار  رد  دـصق  نیاب  ار  نآ  تسا  زئاـج  ارهاـظ  دـنک  ماـما 

هک دنچره  نآ ،  لاثما  لپ و  دجسم و  يانب  ریظن  رگید  ریخ  هوجو  ای  دنک  کمک  ار  ماما  نآ  نیرئاز  ای  دهد  هقدص  ءارقفب  هکنیا  نیب  تسین 
مادخ زا  ناحلاص  نیرواجم و  ینعی  تارـضح  نآب  ناگدنهانپ  هب  ناسحا  نیرئاز و  هب  کمک  هدودـحم  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

هتفرگن رظن  رد  ار  یـصاخ  تهج  رذان  هک  تسا  یتقو  رد  هتبلا  دوشن  زواجت  اهنآ  يرادازع  سلاجم  هماقا  ناـنآ و  دـهاشم  نوئـش  نیبقارم  و 
هقدص تهج  يدنفسوگ  رگا  هلءاسم 22 -  فرصم .  نامه  رد  دنک  یم  ءافتکا  هنرگ  دشابن و  فرصنم  یصاخ  فرصمب  وا  رذن  ای  دشاب و 
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هل روذنم  دوس  هب  زین  شندـش  قاچ  لیبق  زا  نآ  لصتم  ومن  دـیامن  نیعم  اهنیا  لاثما  دـهاشم و  زا  يدهـشم  ای  و  ع )   ) همئا زا  یکی  رذـن  ای  و 
هرب و اما  و  تسین ،  هجو  زا  یلاخ  رظن  نیا  هکلب  تسا  دنفـسوگ  دوخ  عبات  زین  نآ  طایتحاربانب  هرب  ریـش و  نوچ  شلـصفنم  ءامن  اـما  تسا و 
هک ار  هچ  نآ  دنک  رذن  رگا  هلءاسم 23 -  تسا .  ناویح  کلام  نآ  زا  هدیشود  البق  هک  يریش  نینچمه  هتـشاد و  رذن  زا  لبق  هک  يا  هلاغزب 

ار شلاوما  همه  دـش  روآ  تقـشم  شیارب  شیئاراد  همه  نداد  هقدـص  رگا  تسه  هک  يزیچ  تسا ،  اـفولا  مزـال  شرذـن  دـهد  هقدـص  دراد 
دیامن و یم  فرـصت  تساوخ  هک  يوحن  رادقم و  رهب  دوخ  لاوما  رد  هاگ  نآ  دریگ  یم  همذب  ار  اهتمیق  عومجم  دـنک و  یم  هنالداع  تمیق 

درک گرم  ساسحا  شندش  مامت  زا  لبق  رگا  دوش و  مامت  ات  دنک  یم  باسح  دهد و  یم  هقدص  جـیردت  هب  هتفرگ  همذ  هب  ار  هچ  نآ  سپس 
نآب يافو  زا  رذـن  بحاص  رگا  هلءاسم 24 -  دنهد .  هقدص  دنرادرب و  شا  هکرت  زا  ار  هدنام  یقاب  رادقم  شگرم  زا  دـعب  دـنک  یم  تیـصو 
هدش لحنم  شرذن  دـنوش  زجاع  هدرکن )  مولعم  تقو  رگا   ) هشیمه يارب  یلک و  روط  هب  ای  و  هدرک )  مولعم  رگا   ) هدرک مولعم  هک  یتقو  رد 

ره زا  ضوع  دـیاب  يوقا  رباـنب  دوـش  زجاـع  نآ  هب  ياـفو  زا  دـنک و  هزور  رذـن  رگا  هلب  تسین ،  وا  رب  يزیچ  دوـش و  یم  طـقاس  شندرگ  زا 
ماجنا رگا  هکنیا  رد  تسا  دنگوس  دننام  رذن  هلءاسم 25 -  تسا .  رت  کیدزن  طایتحا  هب  دم  ود  نداد  دهد و  هقدص  ماعط  دـم  کی  شزور 

رد هک  تسا  نیاب  شرذـنب  يافو  هدرک  نیعم  شیارب  یتقو  هک  یتروص  رد  اهنیا  لاثما  هقدـص و  اـی  زاـمن  اـی  هزور  نوچ  تسا  يراـک  نداد 
دیاب تروص  نیا  رد  دـهدن و  ماجنا  نامز  نآ  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیاـب  شرذـن  ثنح  هکناـنچمه  دـهد ،  ماـجنا  ار  لـمع  نآ  تقو  ناـمه 

ریغ رگا  اما  و  طوحاربانب ،  زامن  رد  يوقا و  ربانب  هزور  رد  دروایب  ار  نآ  ياضق  دـیاب  هدوب  زامن  ای  هدوب  هزور  شرذـن  رگا  و  دـهدب ،  هرافک 
ار نآ  تسا  زئاـج  تسا و  رمع  همه  نآ  هب  ياـفو  ناـمز  هدرکن  نیعم  نآ  يارب  تقو  رگا  و  تـسین ،  بـجاو  شئاـضق  ارهاـظ  هدوـب  ودـنیا 

همه رد  هک  تسا  نیا  هب  يرذن  نینچ  ثنح  دوش و  یم  گنت  رذن  هب  يافو  نامز  ماگنه  نآ  رد  هک  دـسرب  شگرم  هنظم  ات  دزادـنیب  ریخءات 
نآ ثنح  تقوم  رذن  رد  دشاب  یلمع  كرت  شرذن  رگا  اما  دـشاب و  یلعف  ماجنا  شرذـن  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـهدن  ماجنا  ار  نآ  رمع 

ار نآ  تبون  کی  رمع  مامت  رد  هک  تسا  نیا  تقوم  ریغ  رد  دوش و  بکترم  راب  کی  ولو  ار  لمع  نآ  هدش  نیعم  تدـم  رد  هک  تسا  نیاب 
 - هلءاسم 26 تشذـگ .  دـنگوس  رد  هکنانچمه  دوش  یم  لحنم  رذـن  مه  هدـش و  ثنح  مه  دوش  بکترم  راب  کی  هک  نیمه  دوش  بکترم 
ای الهج و  ای  انایـسن و  هدرک  رذن  ار  نآ  كرت  هک  یلمع  رگا  سپ  رذـن  يرایتخا  تفلاخم  زا  تسا  ترابع  دوش  یم  هرافک  ثعاب  هک  یثنح 

یباکترا نینچ  اب  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلب  دوش ،  یمن  بترتم  شباـکترا  نیا  رب  يزیچ  هدرکن و  ثنح  دوش  بکترم  اـهارکا  اـی  ارارطـضا و 
رگا دـنک  بانتجا  لمع  نآ  باکترا  زا  دـیاب  زین  هارک  رارطـضا و  لهج و  نایـسن و  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  هجیتن  رد  دوش  یمن  لحنم  رذـن 

 - هلءاسم 27 دوش .  فرطرب  شرذع  تقو  ندش  مامت  زا  دعب  هکنیا  رگم  هدش  نییعت  نامز  رد  هدوب  تقوم  رگا  اقلطم و  هدوب  قلطم  شرذـن 
وا رذن  زا  لبق  وا  ضیرم  هک  دوش  رادربخ  ادعب  الثم  مریگب )  هزور  زور  کی  تشگرب  مرفاسم  ای  تفای  افـش  مضیرم  رگا   ) هک دنک  رذن  رگا 
هک تسا  یسک  هرافک  نامه  يوقا  ربانب  رذن  ثنح  هرافک  هلءاسم 28 -  تسین  ءافولا  مزال  رذن  نآ  دوب  هتـشگرب  شرفاسم  هدوب و  هتفای  افش 

 . دنک راطفا  ادمع  ار  شا  هزور  ناضمر  هام  رد 

دهع رد  راتفگ 

 ( هللا تدهاع   ) زا تسا  ترابع  هغیـص  نآ  تروص  و  تسا ،  دقع  هغیـص  هب  جاتحم  يوقاربانب  هکلب  دوش  یمن  دقعنم  دهع  یئاهنت  هب  تین  اب 
رب قلعم  روط  هب  مه  دوش و  یم  عقاو  قلطم  روط  هب  مه  دوش و  یم  عقاو  قـلطم  روـط  هب  مه  رذـن  دـننام  دـهع  تسا و  هللادـهع )  یلع   ) اـی و 

دوش یم  نآ  هب  مزتلم  دهع  رد  هک  هچ  نآ  اما  و  تسا ،  ربتعم  تشذگ  طورـشم  رذن  رد  هک  یماکحا  همه  طورـشم  دهع  رد  ارهاظ  طرش و 
نیا دنگوس  رد  تسا ،  ربتعم  زین  دـهع  رد  دوب  ربتعم  دـنگوس  رد  هچ  نآ  مامت  دروخیم ،  دـنگوس  شکرت  ای  ماجنا  رب  هک  تسا  يزیچ  ریظن 

دشاب مه  حجار  ندوبن  حوجرم  رب  هوالع  هک  تسین  مزال  میتفگ  دشابن و  یئایند  ای  ینید  حوجرم  كرت  ای  لمع  نآ  دیاب  هک  دوب  ربتعم  انعم 
مه یحابم  لمع  رب  رگا  سپ  تسا ،  طرـش  ناحجر  میتفگ  هک  رذن  فالخب  تسا  نینچزین  دهع  رد  دشاب  ادـخ  تعاط  هکنیاب  دـسر  هچ  ات 
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هک دنک  كرت  ار  یلمع  ای  تسا  رتهب  شندادن  ماجنا  هک  دهد  ماجنا  ار  یلمع  ددـنبب و  دـهع  رگا  اما  تسا ،  مزال  نآ  هب  يافو  ددـنبب  دـهع 
دروم ینعی  هدشروط  نیا  دـهع  داقعنا  زا  دـعب  هدوبن  روطنیا  دـهع  ماگنه  رد  رگا  دوش و  یمن  دـقعنم  دـهع  نآ  تسا  نآ  ماجنا  رد  ناحجر 

هک تسا  نآ  رهظا  تسا و  هرافک  بجوم  دش  دقعنم  هک  نآ  زا  دعب  دهع  تفلاخ  هلءاسم م  دوش .  یم  لحنم  دـهع  نآ  هدـش  حوجرم  دـهع 
 . دشاب هدرک  راطفا  ادمع  ار  ناضمر  هام  زا  زورکی  هک  تسا  یسک  هرافک  نآهرافک 

تارافک باتک 

هرافک ماسقا  رد  راتفگ 

 - تسا 1 لمع  هس  هب  طوبرم  بترم  هرافک  اما  عمج ،  هرافک  دراد 4 -  ار  ود  ره  هکنآ  ریخم 3 -  بترم 2 -   - 1 تسا :  مسق  راهچ  هرافک 
رد دـنک و  دازآ  ار  يا  هدرب  لوا  هجرد  رد  تسا  بجاو  یئاطخ  لتق  راـهظ و  رد  ناـضمر ،  هزور  ءاـضق  راـطفا  یئاطخ 3 -  لتق  راهظ 2 - 

راطفا رد  دـهد و  ماعط  ار  نیکـسم  تصـش  دـشاب  زجاع  زین  نآ  زا  رگا  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دـشاب  زجاـع  نآ  زا  رگا  دـعب  هبتر 
هزور زور  هس  تسناوتن  رگا  دـهد و  ماعط  ار  نیکـسم  هد  دـیاب  دـنک  راطفا  ار  شاءاضق  هزور  رهظ  زا  دـعب  هک  یـسک  ناـضمر  هزور  ءاـضق 
هزور ناضمر  هام  رد  هک  یسک  هرافک   - 1 تسا :  ترابع  هریخم ،  هرافک  اما  دشاب .  مه  رـس  تشپ  زور  هس  هک  تسا  نآ  طایتحا  دریگب و 

 - دنک 4 ثنح  ار  دوخ  دهع  هک  یسک  دنکشب 3 -  ار  دوخ  رذن  هک  یسک   - 2 دنشکب .  دنکش  یم  ار  هزور  هک  یلامعا  زا  یکی  هب  ار  دوخ 
هزور مه  رـس  تشپ  هام  ود  اـی  هدرب و  ندرک  دازآ  اـی  هراـفک  هس  زا  یکی  زا  تسا  تراـبع  نآ  دـنکب و  ار  دوخ  يوم  تبیـصم  رد  هک  ینز 

مه دراد و  ار  یبـیترت  مه  هک  عمج  هراـفک  اـما  هس .  نآ  زا  یکی  نیب  دـنریخم  رهظا  رباـنب  هک  نداد  ماـعط  نیکـسم  تصـش  هب  اـی  نتفرگ و 
رد ار  دوخ  تروص  نز  ندیشارخ  تبیصم 3 -  رد  ار  دوخ  يوم  نز  ندنک  دنگوس 2 -  نتسکش   - 1 تسا :  عضوم  راهچ  رد  ار  يرییخت 
هـس زا  یکی  رییخت  روط  هب  تسا  بجاو  عضوم  راـهچ  نیا  رد  هک  رـسمه  اـی  دـنزرف  گرم  ردار  دوـخ  ناـبیرگ  درم  ندز  كاـچ  متام 4 - 

دـش و زجاع  اهنآ  همه  زا  رگا  و  نانآ ،  ندـناشوپ  ای  نیکـسم و  رفن  هد  ماعط  اـی  هدـنب  ندرک  دازآ  دـهد ،  ماـجنا  هدومن  باـختنا  ار  هراـفک 
نتـشک یکی  تسا  دروم  ود  رد  عمج  هرافک  اما  و  دریگب .  هزور  زور  هس  دیاب  مود  هبترم  رد  تشادن  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  ماجنا  رب  تردـق 

مه دنک و  دازآ  هدرب  مه  دـیاب  طایتحا  رب  انب  هک  مارح  يرطفم  اب  زور و  رد  ار  ناضمر  هام  هزور  ندرک  راطفا  مود  ملظب و  ادـمع و  ینم  ؤم 
همه ندیرب  نیب  تسین  یقرف  ار  دوخ  يوم  نز  ندیرب  رد  هلءاسم 1 -  دهد .  ماعط  ار  نیکسم  تصـش  مه  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود 

گرم رد  نآ  ندـنک  نیب  تسین  یقرف  هکنانچمه  هدـیرب ،  ار  دوخ  يوم  وا  هک  دـنک  قدـص  افرع  هک  يرادـقم  هتبلا  نآ  زا  يرادـقم  اـی  نآ 
ندیشارت هک  تسا  نآ  يوقا  و  رود ،  يدرف  ای  ناکیدزن و  زا  یکی  گرم  رد  نآ  ندنک  نیب  تسین  یقرف  زین  شرسمه و  ریغ  ای  شرـسمه و 

رد هلءاسم 2 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحاب  ندیـشارت  رد  اصوصخم  هرافک  نداد  هک  دـنچره  درادـن  ار  ندـنک  ندـیرب و  مکح  ندـنازوس  اـی 
هک تسا  نیا  رهاظ  هلب  تسا ،  یفاک  نآ  يامـسم  هرافک  بوجو  رد  هکلب  دشاب  هدیـشارخ  ار  تروص  همه  تسین  مزال  تروص  ندیـشارخ 
زین دروایب و  نوخ  هک  دنچره  تروص  ریغ  ندیـشارخ  سپ  تسا  تروص  رد  شارخ  صوصخم  هرافک  مکح  دشابن و  طرـش  ندروآ  نوخ 

نابیرگ زین  ار  دوخ  يوم  شندـنک  ار و  دوخ  تروص  درم  ندیـشارخ  زین  شرهوش و  ای  دـنزرف  گرم  رب  دـنچره  نز  ندز  كاـچ  ناـبیرگ 
مکح نیا  ایآ  هکنیا  اما  رتخد و  رـسپ و  نیب  تسین  یقرف  دـنزرف  رد  هلب  درادـن ،  هراـفک  شرـسمه  دـنزرف و  ریغ  گرم  رب  درم  ندز  كاـچ 

تسا و يرـسپ  هون  گرم  رد  هرافک  نداد  رد  طاـیتحا  تسا و  لـمءات  لـحم  هن  اـی  دوش  یم  زین  هون  گرم  رد  ندز  كاـچ  ناـبیرگ  لـماش 
اـصوصخم دوشب  زین  یمئاد  ریغ  رـسمه  لماش  تسین  دـیعب  تسا و  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هک  دـنچره  دوشن  يرتخد  هون  لماش  مکح  ارهاظ 

 . دشاب ینالوط  شیرسمه  تدم  هک  يرسمه 

تارافک ماکحا  رد  راتفگ 
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دازآ تیافک  رد  تسا و  طرـش  مالـسا  هدرب  رد  یلک  روط  هب  سپ  تسین ،  یفاـک  رفاـک  هدرب  ندرک  دازآ  يا  هراـفک  چـیه  رد  هلءاسم 1 - 
دنربارب شردام  ای  دشاب  ناملسم  شردپ  اب  ینعی  دشاب  یناملـسم  هب  موکحم  تیعبت  رطاخ  هب  هک  لفط  گرزب و  زینک و  مالغ و  هدرب  ندرک 

ره زا  هک  تسا  ربتعم  زین  طرش  نیا  هدرب  ندرک  دازآ  رد  دنک ،  دازآ  ار  غلاب  هدرب  لتق  هرافک  رد  هک  تسین  راوازـس  طایتحا  نیا  كرت  نکل 
نتـشاد اما  و  دشاب ،  هدوب  ملاس  یلوم  تسد  هب  ندش  یمخز  يریگنیمز و  ماذج و  يروک و  لیبق  زا  دشاب  وا  يرهق  يدازآ  ببـس  هک  یبیع 

یفاک زین  يرارف  هدرب  ندرک  دازآ  تسا ،  یفاک  هریغ  لال و  اونشان و  يا  هدرب  ندرک  دازآ  سپ  تسین  فیلکت  ماجنا  هب  رضم  رگید  ياهبیع 
تین ماعطا  هزور و  هدـنب و  دازآ  ینعی  هناـگ  هس  تاراـفک  رد  هلءاسم 2 -  تسا .  هدنز  دنادب  دـیاب  اما  تسا  اجک  دـنادن  هک  دـنچره  تسا 

یم ماجنا  هک  یلمع  زا  شا  هزیگنا  دصق و  ایناث  و  دهد ،  یم  ماجنا  هک  تسیچ  راک  نیا  دـنک و  یم  هچ  دـنادب  الوا  دـیاب  ینعی  تسا :  ربتعم 
هرافک نیمادک  دریگ  یم  هک  يا  هزور  نیا  الثم  هک  دنک  دـصق  دراد  ندرگب  هرافک  دـنچ  رگا  اثلاث  و  دـشاب ،  یلاعت  يادـخ  هب  برقت  دـهد 

تین هب  دـنک  دازآ  هدرب  دـهاوخب  يراوخ و  هزور  هرافک  مه  دـنگوس و  نتـسکش  هراـفک  مه  دراد و  هدـهع  هب  هراـفک  مه  رگا  سپ  تسا ، 
تسا و یفاک  عون  نآ  دـصق  اهنت  دراد  ندرگ  هب  هرافک  دـنچ  عون  کـی  زا  رگا  اـما  و  تسین ،  یفاـک  هس  نآ  زا  یکی  نییعت  نودـب  هراـفک 

هام کی  زا  زور  دـنچ  رگا  سپ  ما ،  هدرک  راطفا  هک  تسا  يا  هزور  نیلوا  هرافک  ـالثم  هکنیا  هب  دـنک  صخـشم  ار  نآ  تسین  جاـیتحا  رگید 
هرافک دصق  تسا  یفاک  دـشاب  هداد  ار  زور  کی  هرافک  ات  دـنک  دازآ  يا  هدرب  دـهاوخ  یم  لاح  هدروخ و  هزور  ناضمر  هام  ود  ای  ناضمر 

نیکسم تصش  ای  دریگب  هرافک  هزور  زور  تصش  دهاوخب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ،  مزال  لاس  هچ  زا  زور و  مادک  نییعت  دنک ،  راطفا 
تـسا هناگ  هس  لاصخ  زا  یکی  هک  دنادیم  نکل  دـناد  یمن  ار  نآ  عون  نکل  درادـن  ندرگ  هب  يا  هرافک  دراد  نیقی  رگا  و  دـهدب ،  ماعط  ار 

شندرگب الثم  يا  هدرب  ندرک  دازآ  هک  دنادب  رگا  هکلب  دهد  ماجنا  دراد  ندرگ  هب  هچ  نآ  ءادا  تین  هب  ار  هس  نآ  زا  یکی  تسا  یفاک  الثم 
ندرک دازآ  زا  زجع  هلءاسم 3 -  تسا .  یفاک  همذلا  یف  ام  تین  هب  يا  هدرب  ندرک  دازآ  هرافک ،  ای  هدوب و  رذن  رطاخ  هب  هک  دنادن  اما  هدمآ 

نآ و ندیرخ  زا  نکمت  نتشادن  ای  هدرب و  یبایان  اب  دوش ) زور  تصش  هزور  زین  يدعب  هبترمب  لاقتنا  زوجم  هک   ) بترم ياه  هرافک  رد  هدرب 
دوش یم  ققحم  يرامیب  نتفای  تدـش  فوخ  ای  نآ و  زا  عنام  يراـمیب  اـب  هزور  زا  زجع  و  دوش ،  یم  ققحم  هدـمآ  هقف  رد  هک  نآ  لاـثما  اـی 

اب هکنانچمه  دزاس ،  یم  ققحم  ار  زجع  زین  دشاب  هتـشاد  یئالقع  یئءاشنم  لامتحا  نآ  هک  یتروص  رد  يرامیب  ندـمآ  دـیدپ  لامتحا  هکلب 
هک دـنچره  ددرگ  دایز  ای  دوش و  ادـیپ  هکنیا  زا  سرت  ای  يراـمیب و  دوجو  فرـص  اـیآ  و  دوش ،  یم  ققحم  نآ  زجع  زین  هزور  ندوب  راوشد 
؟  دشاب زین  يدوبهب  یتمالس و  زا  سءای  اب  هارمه  وا  سرت  دیاب  هک  نآ  ای  تسا  یفاک  دشاب  نیب  رد  مه  لاوحا  ینوگرگد  يدوبهب و  هب  دیما 

تـسا لکـشم  دهدب  هزور  زا  دعب  یهاتوک  نامز  رد  يدوبهب  دـیما  رگا  هلب  تسین ،  ناحجر  زا  یلاخ  یلوا  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو  ود 
يدوبهب شیرامیب  ات  دزادنیب  ریخءات  ار  ماعطا  رگا  تسا  ماعطا  شا  هفیظو  هک  یـضرف  رد  و  دوش ،  لقتنم  ماعطاب  هزور  زا  دناوت  یم  میئوگب 
تابجوم زا  سافن  ضیح و  ناـیرج  هلءاسم 4 -  تسین .  یفاـک  رگید  دوش و  یم  نیعتم  شیارب  نتفرگ  هزور  دوش  هزور  زا  نکمتم  دـبای و 

عطق ثعاب  ترفاسم  نیا  اریز  دنکـش  یم  ار  هزور  هک  یترفاـسم  رب  يراـچان  روط  نیمه  و  تسین ،  ماـعطاب  هزور  زا  لاـقتنا  هزور و  زا  زجع 
یلاح رد  رگا  سپ  نآ  ندـش  بجاو  لاح  هن  تسا  بجاو  ءادا  لاـح  تسا  ربتعم  یئاـناوت  زجع و  رد  هچ  نآ  هلءاسم 5 -  دوش .  یمن  عباـتت 

تردـق و هک  یتقو  ات  درکن  دازآ  عقوم  نآ  رد  یلو  دوب  هزور  زور  تصـش  زا  زجاع  ندرک و  دازآ  رب  رداق  دـش  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  هک 
بیترت هراـفک  رد  رگا  هلءاـسم 6 -  ددرگ .  یم  طـقاس  وا  زا  قتع  بوجو  دوش و  یم  نتفرگ  هزور  ناـمه  شبجاو  دوـش  سکعرب  شزجع 
تعاس کی  یتح  یتدـم  زا  دـعب  دـش  لوغـشم  هزور  ینعی  مود  هبترم  هب  ریزگاـن  دوب و  زجاـع  قتع  زا  تسا  لوا  هبترم  رد  قتع  هک  تراد ، 

رد و  تسا ،  یفاک  شفیلکت  ءادا  رد  دناسرب و  نایاپب  ار  دوخ  هزور  دـناوت  یم  وا  سپ  تسین ،  بجاو  وا  رب  قتع  رگید  دوش  قتع  زا  نکمتم 
نتفرگ هزور  لـالخ  رد  رگا  و  تسا ،  نآ  تلیـضف  ارهاـظ  هکلب  تسا ،  یهجو  زین  دـنک  دازآ  هدرب  هدوـمن  رظنفرـص  هزور  زا  دـناوتب  هـکنیا 

عطق ار  عباتت  هدرک و  راطفا  ار  زور  کی  الثم  يرذـع  رطاخ  هب  دریگب و  رـس  زا  ار  هزور  هرابود  دوش  بجاو  هک  دـیایب  شیپ  شیارب  یعـضو 
رطاخ هب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  نیعتم  شیارب  ندرک  قتع  هدـنام  یقاـب  شیارب  زونه  قتع  رب  تردـق  هک  یتروص  رد  دـشاب  هدومن 
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تسا بجاو  تارافک  مامترد  هزور  رد  عباتت  هلءاسم 7 -  دشاب .  هدش  فرطرب  هزور  زا  شزجع  سپس  هدرک و  ماعطاب  عورش  هزور  زا  زجع 
ار نآ  دیاب  دریگب  هرافک  هزور  زور  تصـش  دـیاب  هک  یـسک  سپ  تسا ،  طایتحا  باب  زا  عباتت  بوجو  مکح  اه  نآ  زا  یـضعب  رد  هتبلا  هک 

رگید يا  هرافک  تین  هب  دنچره  رگید  یتین  هب  رگید  يا  هزور  ای  دنک و  راطفا  رتشیب  ای  زورکی  طسو  رد  دـناوت  یمن  دروایب و  مه  رـس  تشپ 
هک ههام  ود  هرافک  هچ  تسا و  رییخت  فرط  کی  هک  ههام  ود  هرافک  هچ  تسا و  قتع  زا  دـعب  هبتر  رد  هک  ههام  ود  هراـفک  نآ  هچ  دـشاب ، 

هراـفک دـننام  تسا  هزور  هس  هک  نآ  تسا و  هزور  تصـش  هک  يا  هراـفک  نیب  تسین  یقرف  نینچمه  دوـش ،  عـمج  ماـعطا  قـتع و  اـب  دـیاب 
هزور تسین  زئاج  هک  تسا  نیا  عباتت  بوجو  هجیتن  دریگ ،  رـس  زا  هرابود  تسا  بجاو  دـیآ  دراو  عباتت  رب  یللخ  هک  اـجره  سپ  دـنگوس ، 
هزور هس  هرافک  رگا  سپ  دریگب ،  رگید  يا  هزور  ار  رتشیب  ای  زور و  کی  تسا  روبجم  نیب  رد  دـناد  یم  هک  دـنک  زاغآ  ینامز  زا  ار  هرافک 
عورـش دوب  هدرک  رذـن  ار  نآ  هزور  هک  يا  هبنـش  جـنپ  زا  لبق  زور  ود  ای  زور  کی  ای  دـنک و  عورـش  ناضمر  زا  لبق  زور  ود  ای  زور  کی  ار 

هک تسا  عباتت  هب  رضم  یتقو  هرافک  هزور  نیب  رد  زور  دنچ  ای  کی  راطفا  هلءاسم 8 -  دنک .  عورش  ون  زا  تسا  بجاو  تسین و  یفاک  دنک 
زا و  دنز ،  یمن  عباتت  هب  يررـض  دشاب  سافن  ضیح و  ای  يرامیب  ای  رارطـضا  هارکا و  نوچ  يرذـع  رطاخب  شراطفا  رگا  سپ  دـشاب  رایتخاب 

لیبق نیمه  زا  زین  و  دنکش ،  یم  ار  عباتت  ترورض  نودب  دشاب و  هدرک  باجیا  ار  نآ  یترورض  رگا  هک  ءانثا  رد  ترفاسم  تسا  لیبق  نیمه 
زا زین  و  دیایب ،  شدایب  رهظ  زا  دعب  ینعی  كرادـت  لحم  نتـشذگ  زا  دـعب  رگم  دـیاین  شدایب  دـنک و  شومارف  ار  هزور  تین  هک  یئاج  تسا 

تین رگید  يا  هزور  دـنک و  شومارف  ار  هرافک  هکنیا  لـثم  دوش  بجاو  نیب  رد  وا  راـیتخا  نودـب  رگید  يا  هزور  هک  یئاـج  تسا  لـیبق  نیا 
رذن نیا  زا  دعب  دشاب و  هدرک  رذنالثمار  اه  هبنـش  جنپ  همه  هزور  هک  یئاج  تسا  لیبق  نیا  زا  زاب  و  رهظ ،  زا  دعب  رگم  دـیاین  شدایب  دـنک و 

ود رد  هک  دوش  یمن  ثعاب  نیا  دنز و  یمن  مهب  ار  عباتت  اه  هبنـشجنپ  ندش  هلـصاف  هک  دشاب  هدـش  بجاو  وا  رب  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هزور 
هزور زا  شا  هفیظو  یبـیترت  ههاـم  ود  رد  هک  دوـش  یمن  ثعاـب  زین  و  دوـش ،  نیعتم  وا  رب  هزور  زا  لدـب  دورب و  نیب  زا  رییخت  يرییخت  ههاـم 

تـسا هرافک  هب  لخم  هبنـش  جنپ  ندش  عقاو  طسو  تسا  زور  هس  شا  هزور  هک  يا  هرافک  رد  هلب  دوش ،  لقتنم  تسا  يدعب  هبترم  هک  ماعطاب 
تیاعر رگید  نآ  اب  هک  تسا  يوحن  هب  يرذن  رگا  هلب  دریگن ،  رارق  زور  هس  نآ  نیب  رد  يرذـن  هزور  هک  درک  عورـش  یتقو  دـیاب  هجیتن  رد 

 - هلءاسم 9 درادن .  يررـض  يرذن  هزور  ندش  عقاو  طسو  دریگب  هزور  نایم  رد  زور  کی  دـشاب  هدرک  رذـن  هکنیا  لثم  تسین  نکمم  عباتت 
کی هفاضاب  هام  کی  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  رذـع  نودـب  هچ  رذـع و  اب  نآ  هریخم  هچ  نآ و  هبترم  هچ  هرافک  هزور  هام  ود  عباتت  رد 

هام ود  هک  یسک  سپ  دروایب ،  قیرفت  هب  ار  مود  هام  هیقب  دناوت  یم  دنک  نینچ  رگا  هک  دروایب  هلصاف  نودب  مه  رس  تشپ  ار  مود  هام  زا  زور 
قیرفتب ناضمر  زا  دـعب  ار  رگید  زور  هن  تسیب و  دـنک و  عورـش  نابعـش  هام  زاغآ  زا  لبق  زور  کی  تسا  زئاج  دراد  ندرگ  هب  هراـفک  هزور 

یس تسین  زئاج  یلو  دنک  عورش  نابرق  دیع  زا  لبق  زور  کی  یس و  تسا  زئاج  نینچمه  و  دنک ،  ءافتکا  نابعـش  هامب  تسین  زئاج  دروایب و 
رد تسا  یفاک  دنک  عورـش  هام  لوا  هک  یتروص  رد  هدش  بجاو  وا  رب  ههام  ود  هزور  هک  یـسک  هلءاسم 10 -  دـنک .  زاغآ  نآ  زا  لبق  زور 
هک تسه ،  نآ  رد  لوق  دنچ  هکلب  هجو  دنچ  دنک  عورش  هام  نیب  رد  رگا  اما  و  دنـشاب ،  زور  هن  تسیب و  هک  دنچره  دریگب  هزور  یلاله  هام 

نیب قرف  نودـب  دـهد  همادا  هجحلا  يذ  مهن  ات  ار  شا  هزور  درک  عورـش  لاوش  مهد  رد  الثم  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هاـم  ود  ریـسکت  رتهب 
زور تصش  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  مامت  يرگید  صقان و  ود  نآ  زا  یکی  ای  مامت و  زور  یـس  ای  دنـشاب  صقان  هام  ود  هکنیا 
مزال نیعتم و  طایتحا  نیا  دشابن  عباتت  هب  رـضم  اعرـش  هک  دتفیب  یئادج  یعونب  ههام  ود  ياه  هزور  نیب  هک  یتروص  رد  اما  و  دریگب ،  هزور 

نیکاـسم هب  ار  ماـعط  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  تاراـفک  رد  بـجاو  ماـعطا  رد  هلءاـسم 11 -  دریگب .  هزور  زور  تصـش  دـیاب  ینعی  دوش  یم 
رگا هکنیا  اما  و  دـهد ،  ناشلیوحت  ار  رگید  هدـع  ماعط  دـنک و  ریـس  ار  يا  هدـع  ای  دیامنریـس و  هدرک  نامهیم  ار  ناـنآ  اـی  دـهد و  لـیوحت 
رگا اما  و  دایز ،  ای  دشاب  مک  تسا  نیکـسم  ندـش  ریـس  رایعم  درادـن  ینیعم  رادـقم  دـهد  ماعط  دـیاب  ردـق  هچ  دـنک  ریـس  ار  نانآ  دـهاوخب 

لـضفا دشاب و  هدوب  تسا )  مرگ  هاجنپ  دصتفه و  هک  ولیک  هس  مراهچ  کی   ) دم کی  نزو  هب  دیاب  لقادـح  دـهد  لیوحت  ار  ماعط  دـهاوخب 
رفن یس  ندرک  ریس  نیاربانب  دشاب ،  لماک  هد  ددع  ای  تصش و  ددع  تسا  مزال  مسق  ود  ره  رد  تسا و  دم  ود  نداد  رتکیدزن  طایتحاب  هکلب 
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نیکاسم ندرک  عمج  اما  تسین و  یفاک  ار  هرافک  مهـس  ود  رفن  کی  هب  نداد  لیوحت  ای  تبون و  ود  رد  رفن  جنپ  ندرک  ریـس  تبون و  ود  رد 
فلتخم ياهرهـش  زا  قرفتم و  تاقوا  رد  ار  نیکـسم  تصـش  رگا  سپ  نداد  لیوحت  رد  هن  ندرک و  ریـس  رد  هن  تسین  طرـش  اج  کـی  رد 
نیکسم ندرک  ریـس  ماعطا و  زا  بجاو  هلءاسم 12 -  تسا .  یفاک  دـنک  ریـس  رگید  لاس  ار  يرگید  لاسما و  ار  نیکـسم  کی  هک  دـنچره 

 . دهدب هنارـصع  هناحبـص و  ینعی  دنک  ریـس  زور  هنابـش  کی  ار  نیکـسم  ره  هک  تسا  نآ  رتهب  هک  دنچره  تسا  هدعو  کی  رد  ندرک  ریس 
عاوـنا زا  هتخپن  هچ  هتخپ و  هچ  دـشاب  فراـعتم  مدرم  بلاـغ  يارب  نآ  هب  يذـغت  هک  یماـعط  ره  تـسا  یفاـک  ندرک  ریـس  رد  هلءاسم 13 - 
نودب دـنچره  اهنیا  ریغ  ای  نزرا  ای  ترذ  ای  وج  ای  مدـنگ  سنج  هچ  تسا ،  فراعتم  نآ  تخپ  هک  سنج  ره  زا  نان  ای  فلتخم و  ياهاذـغ 

زا رت  نیئاپ  رتمک و  نیکـسم  ماعط  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا  نآ  لداعم  هک  يا  هرافک  ره  دـنگوس و  هرافک  رد  هلب  تشروخ ، 
هک تسا  نآ  رتهب  هتبلا  تسین  توق  زا  یلاـخ  دـش  هتفگ  هک  ناـمهب  ءاـفتکا  هک  دـنچره  دـشابن ،  دـهد  یم  دوخ  دـنزرف  نزب و  هک  یماـعط 

دنروخ یم  نان  اب  ار  نآ  فراعتم  روط  هب  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  ترابع  نآ  دشاب و  تشروخ  اب  دوش  یم  هدناروخ  نیکـسم  هب  هک  یماعط 
ره دوش  یم  هداد  واب  هک  یماعط  و  تسا ،  رتهب  دـشاب  رتبوخ  هچ  ره  هتبلا  دـشاب  زایپ  ای  کمن  ای  هکرـس  دـنچره  رت  هچ  دـشاب  کشخ  هچ  ، 

جنرب دوش و  یم  هتخپ  ود  نآ  درآ  زا  هک  ینان  درآ و  وج و  مدـنگ و  لیبق  زا  هتخپ  هچ  ماخ و  هچ  دـمانب  ماعط  ار  نآ  فرع  هک  تسا  يزیچ 
هلءاسم 14 تسا .  یفاک  زین  نآ  ندناروخ  زیوم و  امرخ و  نداد  و  مدـنگ ،  درآ  ای  مدـنگ  ای  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  و  هریغ ،  و 

یتقو هجیتن  رد  وا ،  کیلمت  ینعی  وا  هب  لیوحت  رگید  ترابع  هب  دوش و  یم  ماعط  نآ  کلام  وا  دـنداد  لیوحت  نیکـسم  هب  ار  ماـعط  یتقو  - 
 . دناسرب كاروخ  فرـصم  هب  ار  نآ  طقف  هکنیا  هب  تسین  موکحم  دـنک و  یم  نآ  اب  دـهاوخب  يراکره  دوش و  یم  کلام  دریگ  یم  ار  نآ 
هک دنچره  دم ،  کی  زین  ریبک  ریقف  هب  داد  دم  کی  دیاب  مه  ریغـص  نیکـسم  هب  ینعی  دنربارب  ریغـص  ریبک و  دم  قاقحتـسا  رد  هلءاسم 15 - 

رگا ینعی  تسا  نیمه  مکح  دنـشاب  اهریبک  اب  هتخیمآ  اهریغـص  رگا  زین  ندـناروخ  تروص  رد  داد و  وا  یلو  هب  ار  ریغـص  ماـعط  تسا  مزـال 
دنشاب ریغص  همه  رگا  اما  هداد ،  ار  دوخ  هرافک  دنک  ماعطا  ریبک  مه  تسه و  نانآ  رد  ریغص  مه  دنرفن  تصش  اعمج  هک  هلئاع  دنچ  ای  کی 

 ، دـننک باسح  یکی  رفن  ود  ار  لافطا  اج  همه  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هکلب  دروآ  باسحب  رفن  کی  ار  نانآ  زا  رفن  ود  تسا  مزـال 
دنچ زا  تسا  زئاج  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 16 -  دـشاب .  نانآ  یلو  نذا  هب  لافطا  ندرک  ریـس  تسین  مزال  هک  تسا  نیا  رهاـظ  و 
هام همه  یـسک  رگا  نیاربانب  نداد ،  لیوحت  ندـناوخ و  نیب  قرف  نودـب  رایتخا  اب  دـنچره  داد  دـم  کـی  زا  شیب  نیکـسم  کـی  هب  هراـفک 

نیاب راچان  هک  دنچره  دهد  لیوحت  ماعط  دم  یس  کی  ره  هب  ای  دهدب و  اذغ  زور  یس  ار  نیعم  رفن  تصـش  دناوتیم  دروخ  هزور  ار  ناضمر 
دـشابن رهـش  رد  دراد  مزال  هرافک  نداد  تهج  هک  نیکـسم  ددع  رگا  هلءاسم 17 -  دنـشاب .  سرتسد  رد  زین  رگید  ءارقف  ینعی  دـشابن  لمع 

یم هک  يددـع  زا  رتمک  رگا  دوش و  تفای  شدوخرهـش  رد  اـت  دـنامب  رظتنم  دـشن  رگا  دـنک و  لـقتنم  رگید  يرهـش  هب  ار  نآ  تسا  بجاو 
رگا سپ  نیدوجوم  همه  هب  دنک  یم  ءافتکا  رارکت  رد  و  دنک ،  لیمکت  ار  ددع  ات  دهدب  نانآب  ررکم  روط  هب  دـناوتیم  تشاد  دوجو  دـهاوخ 

نآ طایتحا  دنک ت و  رارکت  راب  هدزاود  رفن  جنپ  رد  تسین  زئاج  دـهد و  یم  ماعط  نانآ  هب  تبون  شـش  تسه  وا  رهـش  رد  نیکـسم  رفن  هد 
هک تسا  نیا  رد  طایتحا  زین  ماعط و  نداد  رارکت  هن  ماعط  رارکت  رب  دنک  ءافتکا  تسین  نیکاسم  ددع  هب  یـسرتسد  هک  یعقاوم  رد  هک  تسا 

و تسا ،  تاکز  قحتسم  هک  تسا  ریقف  نامه  تسا  هرافک  فرصم  هک  نیکسم  هب  دارم  هلءاسم 18 -  دهد .  ماجنا  ددعتم  مایا  رد  ار  رارکت 
جرخ زور  هب  زور  هک  دـشاب  هتـشادن  يراک  هفرح و  ینعی   ) هوقلاب هن  العف و  هن  دـشاب  هتـشادن  ار  دوخ  لاس  کـی  هقوذآ  هک  تسا  یـسک  وا 
رظن زا  هک  یفلاخم  هب  هرافک  نداد  زاوج  هک  دنچره  دشاب  نم  ؤم  طایتحا  ربانب  ناملـسم و  هکنیا  تسا  طرـش  زین  و  دروآرد ) ار  شیگدـنز 

وا هب  هرافک  نداد  هک  دـشاب  ص )   ) ادـخ لوسر  تیب  لـها  نمـشد  ینعی  یبصاـن  هک  نآ  رگم  تسین  توق  زا  یلاـخ  تسا  فعـضتسم  رکف 
هب نآ  نداد  اما  دـشابن ،  یمئاد  رـسمه  دـنزرف و  ردام و  ردـپ و  لیبق  زا  هرافک  هدـنهد  هقفنلا  بجاو  هکنیا  تسا  طرـش  زین  و  تسین ،  زئاج 

قسف نتشادن  یتح  هکلب  تلادع  نتـشاد  ریقف  رد  و  درادن ،  لاکـشا  رهاوخ  ردارب و  نوچ  ماحرا  نادنواشیوخ و  ریاس  هب  یعاطقنا و  رـسمه 
ریغ هراـفک  اـیآ  هک  نیا  رد  و  دوـش ،  هداد  هدز  راـنک  ار  اـیح  هدرپ  تسا و  قـسف  هب  رهاـظتم  هک  یـسک  هب  تسین  زئاـج  هکلب  تسین ،  طرش 
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هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچره  تسین  ناحجر  زا  یلاخ  نآ  زاوج  تسا و  لوق  ود  هن  ای  داد  یمشاه  هب  تسا  زئاج  ار  یمـشاه 
نیکسم ندناشوپ  رد  هلءاسم 19 -  دوش .  افتکا  دزاس  یم  لالح  یمشاه  يارب  ار  تاکز  ندروخ  هک  یمات  جایتحا  رارطضا و  دروم  هب  اهنت 

 ، تسین نآ  هنهک  ون و  هنایم  یقرف  دوش و  هدرمش  سابل  فرع  دزن  دوش  یم  هداد  نیکـسم  هب  هچ  نآ  هک  تسا :  ربتعم  طرـش  نیا  هرافک  رد 
دشاب سابل  فرع  رظن  رد  دیاب  هکنیا  كالم  هب  سپ  دوش ،  هراپ  لامعتسا  یکدنا  اب  هک  دشابن  هدیشوپ  سردنم و  هراپ و  هک  یطرـش  هب  هتبلا 
کی ینعی  هماج  کی  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  تسین ،  یفاـک  باروج  همکچ و  رمک و  لاـش  هالکبـش و  هماـمع و  ندـناشوپ 

دنچره دسرن  راولـش  نهاریپ و  کی  زا  رتمک  نیکـسم  کی  هب  ینعی  دوشن  ءافتکا  مه  هاتوک  یبرع و  ریغ  نهاریپ  کی  ای  یئاهنت و  هب  راولش 
ماعطا دـننام  زین  هماج  رد  دـناشوپب و  ار  ریقف  تروع  هک  دـشاب  يا  هماج  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  هماج  کی  هب  ءاـفتکا  زاوج  يوقا  هک 
یقرف دوش  یم  هدـناشوپ  هک  يریقف  رد  اما  و  دـیآ ،  یم  باسح  هب  تبون  کی  دـناشوپب  تبون  هد  ار  ریقف  کی  رگا  سپ  تسا ،  ربتعم  ددـع 

رد و  دوشن ،  كرت  طایتحا  لاکشا و  ههام  ود  ای  ههام  کی  راوخریش  هچب  ندناشوپ  هب  ءافتکا  رد  هلب  نز ،  ای  درم  وریبک  ریغص و  نیب  تسین 
تـسا نآ  هتخود  فراعتم  هک  يا  هماج  رگا  سپ  درادـن  تخود  هب  جایتحا  هک  يا  هماج  نآ  رگم  تسا  ربتعم  شندوب  هتخود  ارهاظ  ساـبل 

ار نآ  شدوخ  وا  ات  دـهدب  ریقفب  تخود  ترجا  اب  ار  هتخودـن  هماج  هک  درادـن  یلاکـشا  ارهاـظ  هلب  تسین ،  یفاـک  دـهدب  ریقف  هب  هتخودـن 
سنج رد  اما  گرزب و  هب  هناکدوک  ساـبل  نداد  نینچمه  و  تسین ،  یفاـک  سکع  هب  ریقف و  نز  هب  هنادرم  ساـبل  نداد  دـشوپب و  دزودـب و 

هک نآ  رگم  تسا  لاکـشا  ریقف  درم  يارب  صلاـخ  ریرح  ندوب  یفاـک  رد  هریغ و  نآ و  یناـتک  اـی  يا  هبنپ  یمـشپ و  نیب  تسین  یقرف  ساـبل 
سرتسد رد  ریقف  هک  يدادعت  ره  دوبن  سرتسد  رد  ددـع  مامت  رگا  دـشاب و  زئاج  درم  يارب  نآ  ندیـشوپ  رگید  یتلع  ای  یترورـض و  رطاخب 
دناشوپب نیکـسم  تصـش  تسا  رارق  رگا  الثم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دوش ،  تفای  هیقب  اـت  دـنام  یم  رظتنم  دـناشوپ و  یم  دراد 

مه ار  رگید  رفن  یـس  دوش  یم  تفای  ریقف  هک  مه  ادـعب  دـناشوپب  رابود  ار  رفن  یـس  نآ  درادـن  دوجو  نیکـسم  یـس  زا  شیب  رهـش  رد  یلو 
ماعطا رد  دـیاب  ریزگان  هکلب  ندـناشوپ  رد  هن  ماعطا و  رد  هن  دوش  یمن  طـقاس  فیلکت  تمیق  نداد  اـب  تاراـفک  رد  هلءاسم 20 -  دناشوپب . 

ار هماج  دیاب  هک  ندـناشوپ  رد  تسا  نینچمه  و  دـنک ،  ریقف  کلم  ار  ماعط  هکنیاب  ای  يو و  هب  ماعط  ندـناروخ  اب  ای  دـهدب  ریقف  هب  ار  ماعط 
ماعط سابل و  دیرخ  رد  ار  وا  دنهدب و  وا  هب  ار  تمیق  تسا  یقوثو  دامتعا و  دروم  صخش  ریقف  رگا  هک  درادن  لاکشا  نیا  هلب  دهدب ،  ریقفب 

کیلمت شدوخ  هب  ای  دروخب و  ار  نآ  هاگ  نآ  درخب و  لوپ  بحاص  يارب  تلاکو  هب  ار  ماعط  ریقف  هک  انعم  نیا  هب  دننک  لیکو  اهنت  سابل  ای 
تسین یفاک  دوش  بجاو  یصخش  رب  هریخم  هرافک  یتقو  هلءاسم 21 -  دشوپب .  ار  نآ  سپس  درخب و  لوپ  بحاص  يارب  ار  سابل  ای  دنک و 
دنگوس هرافک  رد  ای  دهدب و  ماعط  نیکسم  رفن  یس  دریگب و  هزور  هام  کی  ناضمر  هام  هرافک  رد  الثم  هکنیا  هب  دهدب ،  هرافک  عون  ود  هک 

یعمج هب  دراذگب  توافت  دارفا  نیب  هرافک  مسق  کی  رد  هک  درادن  لاکشا  نیا  هلب  دناشوپب ،  ار  رگید  رفن  جنپ  دنک و  ریـس  ار  نیکـسم  جنپ 
يا هبنپ  سابل  رگید  يا  هدـعب  دـناشوپب و  الثم  یمـشپ  سابل  يا  هدـع  هب  ای  رگید و  یماعط  رگید  یعمج  هب  دـهد و  ماعط  عون  کی  نانآ  زا 

هلءاسم دهد .  ناشلیوحت  ماعط  ار  رگید  یـضعب  دناروخب و  ماعط  ار  هدع  نآ  زا  یـضعب  دـناوت  یم  میتفگ  زین  قباس  رد  هک  روط  نامه  هکلب 
طقاس نآ  هب  تبـسن  فیلکت  دـشابن  نکمم  رگا  ینعی  تسین ،  یلدـب  قتع  يارب  عمج  هرافک  ای  هبترم و  ای  دـشاب  هریخم  هچ  هرافک  رد   - 22

ناضمر هام  رد  يراوخ  هزور  هب  طوبرم  هرافک  رگا  دـشابن  نکمم  یـسک  يارب  رگا  هک  ماعطا  عباـتتم و  ههاـم  ود  هزور  فـالخ  هب  دوش  یم 
دـشاب زجاع  زین  هقدص  نداد  زا  رگا  دهد و  هقدص  نکمم  رادقم  هب  نآ  ضوع  دـیاب  دـشابن  رداق  هناگ  هس  لاصخ  زا  کی  چـیه  وا  دـشاب و 

رگا تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  هللارفغتـسا و  دیوگب  راب  کی  لقادح  دـنک و  شزرمآ  بلط  یلاعت  يادـخ  زا  دـیاب 
هرافک رد  دش  هرافک  هس  همه  زا  زجاع  زا  رگا  ناضمر  هزور  هرافک  ریغ  ینعی  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دهدب ،  ار  هرافک  هس  دش  نکمتم  ادعب 

زین نآ  زا  رگا  دـنک و  یم  نآ  رد  ار  عباتت  تیاعر  طایتحاربانب  و  دریگ ،  یم  هزور  زور  هدـجیه  طایتحا  ربانب  نآ  ریغ  رد  يوقا و  ربانب  راهظ 
شیارب هک  رادـقم  رهب  نیکـسم  تصـش  ماعطا  ضوعب  اـی  دریگ و  یم  هزور  تسناوت  هک  رادـقم  ره  هزور  ضوع  طاـیتحاربانب  دـشاب  زجاـع 
بوجو ارهاظ  هلءاسم 23 -  راب .  کی  ولو  دـنک  یم  رافغتـسا  دوش  زجاـع  یلک  هب  زین  لـمع  ود  نیا  زا  رگا  دـهد و  یم  هقدـص  دوب  نکمم 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا فیلکت  ماجنا  رد  يراگنا  لهـس  هک  يدـح  ات  شریخءاـت  تسین و  بجاو  نآ  رد  ترداـبم  سپ  تسا ،  يروف  ریغ  عسوم و  تاراـفک 
ار تین  تفرگ  جارخا  رد  لیکو  رگا  و  تسا ،  زئاج  نتفرگ  لیکو  یلام  ياه  هراـفک  تخادرپ  رد  هلءاسم 24 -  تسا .  زئاج  دوشن  هدرمش 

لیوحت ماگنه  دیاب  لکوم  دوخ  دناسرب  ریقف  هب  ار  نآ  وا  ات  دهدب  لیکو  هب  هدرک  جارخا  شلام  زا  ار  هرافک  شدوخ  رگا  دـنک و  یم  لیکو 
هرافک دناسرب  ریقف  هب  ات  مهد  یم  ملیکوب  هک  ار  نیا  دیوگب  لد  رد  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیا  شندرک  تین  رد  دنک و  تین  لیکو  هب  نداد 
یندـب تارافک  رد  اما  دـناسر و  یم  لیکو  هب  ار  نآ  يا  هقیقد  هچ  یتعاس و  هچ  يزور و  هچ  لـیکو  دـنادب  الیـصفت  تسین  مزـال  و  تسا ، 

دراد ار  نید  مکح  یلاـم  تاراـفک  هلءاسم 25 -  تیم .  زا  رگم  تسین  حیحـص  نآ  رد  مه  تباـین  يوقارباـنب  تسین و  زئاـج  نتفرگ  لـیکو 
نآ و ءادا  یندـب  تارافک  اما  و  دـننک ،  جراخ  شلام  لصا  زا  ار  نآ  تسا  بجاو  دورب  ایند  زا  تسا  نآ  راکهدـب  هک  یـسک  رگا  نیارباـنب 

تاـبجاو ماـجنا  بوجو  رد  دوش  یم  هداد  ثلث  زا  دـشاب  هدرک  نآ  هب  تیـصو  تیم  رگا  تسین و  بجاو  هثرو  هب  هکرت  زا  نآ  هنیزه  جارخا 
و دشاب ،  هدوب  نیعتم  تیم  رب  هزور  فیلکت  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  يوق ،  تسا  یلامتحا  شگرزب  رـسپ  ینعی  وا  یلو  رب  تیم  یندب 

هدـش نیعتم  وا  رب  ماعطا  هجیتن  رد  هتـشادن  هزور  قتع و  رب  تردـق  دـشاب و  بترم  شا  هرافک  هکنیا  هب  دـشاب  نیعتم  وا  رب  هزور  ریغ  رگا  اـما 
دشاب نکمم  رگا  دهدب  ماعطا  مه  دریگب و  هزور  هتسناوت  یم  مه  وا  هدوب و  هریخم  وا  هرافک  رگا  تسین و  بجاو  نآ  ماجنا  وا  یلو  رب  دشاب 
ماعطا دـننکن  تقفاوم  هثرو  ای  دـشاب و  هدـش  فلت  وا  هکرت  ـالثم  دـشابن  نکمم  رگا  دـنراد و  یم  رب  دوش  هتـشادرب  تیم  هکرت  زا  نآ  هنیزه 

 . دهد ماجنا  ار  وا  هزور  وا  یلو  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنهدب 

ۀحابذلا دیصلا و  باتک 

دیص رد  راتفگ 

حیضوت

یم لالح  زین  یعرش  ربتعم  دیص  هلیسو  هب  دوش  یم  لالح  عرـش  قیرط  هب  حبذ  ینعی  هیکذت  هلیـسو  هب  تشوگ  لالح  ناویح  هک  روط  نامه 
دوش یم  راکش  ناویح  نآ  اب  هک  يا  هلیسو  تلآ و  رگید  ترابع  هب  ناویح و  ریغ  هب  ای  دوش و  یم  ماجنا  ناویح  هلیسو  هب  ای  راکش  و  دوش ، 

 . دوش یم  نایب  یلئاسم  نمض  رد  مسق  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  مالک  مامت  دماج و  ای  تسا و  ناویح  ای 

ات 14 هلاسم 1 

يزات گس  نآ  هکنیا  هچ  تسین ،  لالح  دوش  یم  دیـص  يراکـش  گـس  اـب  هچ  نآ  زج  شا  هدـش  هتـشک  ناویح و  راکـش  رد  هلءاسم 1 - 
هدنرپ ياهروخـشال  اهنآ و  ریغ  گنلپ و  ربب و  لیبق  زا  رگید  هدنرد  چیه  هتـشک  سپ  نآ  ریغ  ای  دشاب  هاپـس  هکنیا  نآ و  ریغ  ای  دشاب  یقولس 

اب دریگب و  هدید  میلعت  گس  هک  ار  يراکش  ره  نیاربانب  دشاب  هدش  تیبرت  هک  دنچره  تسین ،  لالح  اهنآ  ریغ  یقرق و  باقع و  زاب و  نوچ 
حوجرم گس و  ندـیزگ  سپ  درادـن ،  حـبذ  هب  جاـیتحا  تسا و  لـالح  شندروخ  هدـش و  هیکذـت  دـنک  حورجم  اـی  دـشکب  ار  وا  ندـیزگ 

گـس هک  تسا :  ربتعم  طرـش  نیا  گس  راکـش  تیلح  رد  هلءاسم 2 -  تسا .  حـبذ  هلزنم  هب  دـشاب  هک  ناویح  ندـب  ياـج  ره  زا  شندرک 
وا شبحاص  هاگره  هک  دشاب  هدرک  تداع  گس  هک  تسا  نیا  نآ  هناشن  دشاب و  هدش  تیبرت  راکنیا  يارب  دشاب و  هتخومآ  ار  راکـش  بادآ 
زا صوصخم  یئادـص  اب  ار  وا  نوچ  دورب و  راکـش  فرطب  عنام  ندوبن  تروص  رد  ناویح  دتـسرفب  راکـش  فرطب  صوصخم  يادـص  اـب  ار 
هب ار  وا  هک  شبحاص  توعد  هب  شوگ  نآ  هب  شیکیدزن  راکش و  ندید  اب  هک  انعم  نیا  هلب  ددرگرب ،  دناوخب  نتـشگرب  هب  درادبزاب و  نتفر 

دروخن و ار  نآ  تفرگ  ار  راکش  یتقو  هک  دشاب  هتشاد  مه  ار  تداع  نیا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسین ،  رـضم  دهدن  دناوخ  یم  نتـشگرب 
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هدش تیبرت  گس  راکـش  ندوب  لالح  رد  هلءاسم 3 -  تردن .  هب  زج  دـنکن  فلخت  تداع  نیا  زا  دـسرب و  شبحاص  ات  دراد  هاگن  نانچمه 
یناویح شبحاص  کیرحت  نودب  گس  رگا  سپ  دشاب ،  هدش  ماجنا  گس  بحاص  نداتـسرف  اب  راکـش  هکنیا  لوا :  تسا :  ربتعم  زیچ  دـنچ 

کیرحت رگا  یتح  دـنک و  کـیرحتار  وا  مه  شبحاـص  شندـیود  زا  دـعب  هک  دـنچره  تسین ،  لـالح  وا  لوتقم  دـنک  راکـش  بیقعت و  ار 
طایتحاربانب هدوبن  شبحاص  کیرحت  هزاجاب و  راکـش  يوسب  شتکرح  نوچ  هک  دودـب  رتعیرـس  ینعی  دراذـگب  رثا  وا  ندـیود  رد  شبحاص 

تـسا روط  نیمه  و  تسین ،  لالح  شلوتقم  طایتحاربانب  هدوبن  شبحاـص  هک  یئاـج  رد  لاـح  تسا  روط  نیمه  و  تسین ،  لـالح  شلوتقم 
وا زا  ار  يا  هدنرد  ای  ینمشد  ات  دشاب  هداتـسرف  الثم  دشاب  هدرک  هناور  راکـش  ریغ  رگید  يراک  يارب  ار  وا  گس  بحاص  هک  یئاج  رد  لاح 

تسا راکش  سنج  دصق  تسا  ربتعم  لاسرا  رد  هچ  نآ  و  دروآرد ،  ياپ  زا  ار  نآ  دنک و  دروخرب  یئوهآ  هب  هار  نیب  رد  ناویح  دنک و  رود 
هک دنک  راکـش  ار  یئوهآ  دورب و  ناویح  هدید و  هک  یئوهآ  يوس  هب  دـنک  هناور  ار  ناویح  نآ  گس  بحاص  رگا  سپ  راکـش  صخـش  هن 

شبحاص هزاـجا  اـب  گـس  هک  تسا  یفاـک  رادـقم  نیمه  شندوب  لـالح  ردو  تسین ،  مارح  هدرم  يوهآ  نآ  دوب  هدـیدن  ار  نآ  شبحاـص 
دنک راکـش  رگید  یناویح  اب  ار  ناویح  نآ  وا  دتـسرفب و  یناویح  راکـش  يارب  ار  وا  شبحاص  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  هتفر  وهآ  راکـشب 

هب تسا  ناملـسم  هب  قلحم  هک  ناملـسم  كدوک  ریظن  دشاب  ناملـسم  مکحب  ای  ناملـسم و  گس  هدنتـسرف  هکنیا  مود :  دنلالح .  ود  ره  هک 
دتـسرفب داب ) نانآ  رب  ادـخ  تنعل  هک   ) اه یبصان  ریظن  رفاک  هب  قلحم  اـی  رفاـک  ار  گـس  رگا  سپ  دـشاب ،  هدیـسر  زییمت  دـح  هب  هک  یطرش 

گـس لوتقم  دـنک  كرت  ادـمع  ارنآ  رگا  سپ  دروایب  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  گس  ندرک  هناور  ماگنه  هکنیا  موس :  تسین .  لالح  شراـکش 
ار ادخ  مان  گس  ندرک  هناور  ماگنه  هک  تسا  نآ  طایتحا  درادن و  ررض  دشاب  یـشومارف  رطاخ  هب  ادخ  مان  كرت  رگا  اما  و  تسین ،  لالح 

سپ دشاب  نآ  ندرک  حوجرم  گس و  ندیزگ  هب  دنتـسم  راکـش  ندرم  هکنیا  مراهچ :  هباصا .  ماگنه  رد  نآ  نتفگ  هب  دـنکن  ءافتکا  دربب و 
ترپ ای  سرت  زا  ندش  كرت  هرهز  ای  ندرک و  هتسخ  ای  ندرک و  هفخ  ای  ندز و  همدص  ریظن  دشاب  هدرم  رگید  ببسب  هدش  دیـص  ناویح  رگا 
تلهم تفای  هدـنز  رگا  ای  دـباین و  هدـنز  ار  هدـش  راکـش  ناویح  گس  بحاص  هکنیا  مجنپ :  تسین .  لالح  اهنیا  ریغ  ای  يدـنلب  زا  شندرک 

نآ گـس  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  درک  هناور  راکـش  فرط  هب  ار  دوخ  گـس  یتقو  هکنیا  مـالک  لـصاح  و  دـشاب ،  هتـشادن  ار  نآ  ندرک  حـبذ 
نآ هب  یتقو  رگا  نینچمهو  تسا ،  یکزم  لالح و  ناویح  نآ  هدرم  ناویح  هک  دید  دیسر و  نآب  درک  شناجیب  دیزگ و  تفرگ و  ار  ناویح 

اب رگا  حبذ و  هب  رگم  دوش  یمن  لالح  دشاب  هتشاد  ار  نآ  حبذ  تصرف  رگا  اما  و  درم ،  ات  تفاین  ار  نآ  حبذ  تصرف  نکل  دوب  هدنز  هدیـسر 
یم ناکت  ار  شیاپ  ای  دنز  یم  مهب  مشچ  دنیبب  هک  تسا  نیا  شندوب  هدنز  هناشن  نیرتمک  و  تسا ،  هتیم  دریمب  دنکن و  حبذ  ار  وا  عضو  نیا 
یم هتیم  درکن  شحبذ  تشاد و  نآ  حـبذ  يارب  یفاک  تقو  تفایرد و  ار  نآ  یلاـح  نینچ  رد  رگا  دـنابنج  یم  ار  شتـسد  مد و  اـی  دـهد و 
رگا دتـسیا  یم  هک  نآ  ات  دنک  یم  لابند  ار  نآ  گس  دودیم و  نینچمه  گس  ندیزگ  زا  دعب  هک  دـنیب  هبرگا  لاح  تسا  نینچمه  و  دوش ، 

نودب دباین  تصرف  رادقم  نیا  رگا  اما  و  دوش ،  یمن  لالح  حـبذ  اب  زج  دـنک  حـبذ  ار  نآ  دـناوت  یم  هک  تسا  یقاب  شتایح  زا  ینامز  دـید 
لثم دـشابن  يو  یهاتوک  رطاخ  هب  هیکزت  كرت  نکل  دراد  تصرف  هک  یئاج  نآ  تسا ،  تصرف  نتـشادن  هب  قحلم  تسا و  لـالح  مه  حـبذ 

رد دراک  رگا  اما  تسا ،  لـالح  درم  هاـتوک  هلـصاف  نیمه  رد  ناویح  نکل  دیـشک  نوریب  فـالغ  زا  درک و  هداـمآ  ار  دراـک  هلجع  اـب  هکنیا 
و تسین ،  لـالح  دـشاب  هدرم  ناویح  تهج  نیدـب  دـشاب و  هدرب  تقو  نآ  زا  دراـک  ندیـشک  نوریب  هدوـب و  فراـعتم  ریغ  گـنت و  یفـالغ 

هدـیبسچ فالغ  هب  شندوب  هدنبـسچ  نینوخ و  دراک  رطاخ  هب  دراک  نکل  دـشابن  فراعتم  ریغ  گـنت و  فـالغ  هک  یتروص  تسا  نینچمه 
هک دنزب  اپ  تسد و  نانچ  نآ  شیورین  همتت  اب  هدش  راکـش  ناویح  هک  تسا  دروم  نیا  درادن  ریـصقت  دایـص  هک  يدراوم  هملج  زا  و  دشاب ، 
هب قحلم  ار  حبذ  تلآ  نتـشادن  دیابن  يوقا  ربانب  میئوگن  رگا  طایتحاربانب  هلب  دریمب ،  حبذ  نودب  هجیتنرد  دنک و  حبذ  ار  نآ  دایـص  دراذـگن 

حبذ نودـب  ناویح  دراـک  نتـشادن  رطاـخ  هب  نکل  دـشاب  زین  شحبذ  يارب  ناـمز  دـنک و  كرد  هدـنز  ار  ناویح  رگا  سپ  درک  تروص  نیا 
ماگنه دیص  يوس  هب  ندرک  باتش  ندیود و  دنک  یم  هناور  راکـش  تهج  ار  گس  هک  یـسک  نآ  رب  ایآ  هلءاسم 4 -  تسین .  لالح  دریمب 

ای دـشاب و  هدـشن  میلـست  زونه  راکـش  هک  دـنچره  هدیـسر  راکـش  هب  هک  دـنیب  یم  ار  گس  هک  یماگنه  ای  تسا  بجاو  گس  ندرک  هناور 
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هک تسا  نیا  رهاظ  تسین ؟  بجاو  ندرکباتش  الـصا  هک  نآ  ای  دزیرگب و  دناوت  یمن  راکـش  هتـشاد و  هاگن  هتفرگ و  ار  راکـش  هک  یماگنه 
هدرک فقوتم  ار  راکش  گس  درک  ساسحا  دایـص  هک  ینامز  سپ  هدرک ،  فقوتم  ار  راکـش  هک  تسا  یماگنه  زا  شبوجو  تسا و  بجاو 
ناویح هک  دسرب  یتقو  دنکن و  باتـش  رگا  سپ  دنک  حبذ  ار  نآ  تفای  هدنز  ار  ناویح  رگا  ات  دـنک  باتـش  فراعتم  رادـقم  هب  تسا  بجاو 

هب رتکیدزن  هک  دنچره  تسین  بجاو  باتـش  هک  تسا  نیا  رهاظ  راکـش  ندرک  فقوتم  زا  لبق  اما  و  تسین ،  لالح  نآ  ندروخ  دشاب  هدرم 
راکـش هب  رتدوز  ار  دوخ  شندرک و  باتـش  دـهدب  لامتحا  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  هتبلا  تسین ،  راوازـس  طایتحا  نیا  كرت  تسا و  طایتحا 

یم تلآ  نتـشاد  تقو و  تعـسو  لیلد  هب  دنک و  یم  كرد  هدنز  ار  راکـش  دنک  باتـش  رگا  هک  دهد  لامتحا  ینعی  دراد  يرثا  شندـناسر 
لاکـشا نودب  تسین  شهارمه  دراک  دنادب  هک  دهدن  لامتحا  نیا  رطاخ  هب  دنچره  دهدن  ار  لامتحا  نیا  رگا  اما  و  دنک ،  حبذ  ار  نآ  دناوت 

لالح شندروخ  دشکب  ندیزگ  اب  ار  نآ  گس  ات  دراذـگاو  دوخ  لاحب  ار  ناویح  رگا  یـضرف  نینچ  رد  سپ  تسین ،  بجاو  ندرک  باتش 
اب رگم  دـمهفب  دـناوتیمن  رگید و  تلع  هب  اـی  درم و  گـس  ندـیزگ  رطاـخ  هب  ناوـیح  هک  دـمهفب  دـهاوخب  ضرف  نیمه  رد  رگا  هلب  تـسا ، 

راکش ندش  لالح  رد  هلءاسم 5 -  تسا .  مزال  تهج  نیا  رطاـخ  هب  ندـیود  تروص  نیا  رد  نتفرگ  رظن  ریز  ار  وا  عضو  رتدوز  ندـیود و 
دنچ رگا  سپ  دشاب  یکی  گس  هک  تسین  طرـش  زین  و  دـنک ،  هناور  ار  گس  رفن  کی  ینعی  دـشاب  رفن  کی  یچراکـش  هکنیا  تسین  طرش 

ندروخ دنروآرد  ياپ  زا  ار  راکش  کی  اهگـس  نآ  دننک و  هناور  ار  گس  دنچ  رفن  دنچ  ای  ار و  گس  دنچ  رفن  کی  ای  ار و  گس  کی  رفن 
ربتعم گس  رد  یچراکش و  رد  اعرش  هک  یطئارش  نآ  همه  تسا  ددعتم  يراکـش  گس  ای  یچراکـش و  هک  یئاج  رد  هلب  تسا ،  لالح  نآ 

ای دربن و  رگید  دربب و  ار  ادخ  مان  یکی  ای  رفاک  يرگید  ناملسم و  یکی  دنشاب  رفن  ود  گس  هدنتسرف  رگا  سپ  تسا  ربتعم  زین  اهنآ  رد  دوب 
هب هک  يراکش  هلءاسم 6 -  تسین .  لالح  راکش  نیا  دنشاب  هتشک  ار  راکش  ود  ره  دشاب و  هدشن  رگید  دشاب و  هدش  تیبرت  اهگـس  زا  یکی 

ریشمش نوچ  هک  دشاب  زیت  يا  هحلسا  تلآ  هک  نآ  رگم  تسین ،  لالح  شندروخ  دشاب  هدش  هتـشک  يدامج  تلآ  اب  ینعی  گسریغ  هلیـسو 
دنک خاروس  ار  راکـش  نودـب  شزیت  كون  رطاخب  ناکیپ  هزین و  ریت و  نوچ  ای  دـشکب و  ار  ناویح  شیزیت  اب  اهنیا  لاـثما  رجنخ و  دراـک و  و 
تلآ ای  دشاب و  هدش  بصن  تلآ  رـس  رب  يزیت  كون  هغیت  هکنیا  نیب  قرف  نودب  دـشاب  هتفر  راکب  يزیت  نهآ  نآ  كون  رد  هک  یئاصع  یتح 
تلآ نآ  هک  تسا  یفاک  نیاربانب  دشابن  طرـش  دیـص  تلآ  ندوب  ینهآ  الـصا  هک  تسین  دیعب  هکلب  دشاب ،  هدـش  هتخاس  زیت  كون  شدوخ 
ندوب ینهآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  هرقن  الط و  ای  يور  زلف  زا  یتح  دشاب  هک  يزلف  ره  زا  دشاب  هدنور  ورف  ای  هدنرب  یحالس 

لوپمآ و هلیسو  هب  ندرک  راکـش  لماش  نیا  دوش و  لامعتـسا  حالـس  ناونع  هب  ةداع  هک  دشاب  يزیچ  دیاب  طایتحاربانب  مینادب و  ربتعم  ار  نآ 
نک هراپ  ار  راکش  ندب  هک  تسین  ربتعم  طرش  نیا  زیت  ینهآ  راکـش و  تلآ  رد  ارهاظ  دوشیمن و  اهنیا  لاثما  رادراخ و  يزیچ  بابک و  خیس 

 ، تسا لالح  نآ  ندروخ  دشکب  ار  وا  دروآ و  دراو  وا  هب  هبرض  هزین  اب  ای  داد و  رارق  ریت  فده  ار  راکـش  رگا  سپ  دروآ  دراو  وارب  مخز  و 
دنا هتفگ  هک  يروط  هب  ضارعم  و  تسا ،  زیت  نهآ  هب  قحلم  مه  ضارعم  دـباین و  ناوـیح  ندـب  رد  هزین  ریت و  زا  يرثا  یمخز و  هک  دـنچره 

میخـض و نآ  طـسو  زیت و  كزاـن و  بوچ  فرطود  رد  هکلب  دـشاب  هتفر  راـکب  يزیت  نهآ  نآ  كون  هکنیا  نودـب  زیت  كوـن  تسا  یبوـچ 
تسا و نیگنس  نآ  طسو  نکل  هتفرن  راکب  يزلف  یناکیپ  نآ  رـس  رب  هک  دشاب  يزیت  كون  ریت  ضارعم  هک  دراد  مه  لامتحا  تسا و  نیگنس 

كون يزیت  رطاخ  هب  هن  تسا  ریت  طسو  ینیگنـس  رطاخ  هب  راکـش  ندب  رد  شنتفر  ورف  دور و  ورف  راکـش  ندب  رد  زیت  كون  دوش  یم  ببس 
نآ رد  درک و  هراپ  ار  ناویح  ندب  هک  تسا  لالح  یتقو  تلآ  نیا  اب  هدـش  دیـص  راکـش  نیا  هچ  دـشاب و  نآ  هچ  ضارعم  لاح  ره  هب  نآ و 

تسین و لالح  دـشاب  هتـشادن  رب  یمخز  چـیه  دـشاب و  هدرم  ضارعم  ینیگنـس  رطاخ  هب  ناویح  رگا  سپ  كدـنا ،  دـنچره  دـشاب  هتفر  ورف 
ار نآ  تشوگ  هدش  هتشک  یضارعم  ریغ  زیت و  كون  يزلف  ریغ  یتلآ  هلیسو  هب  هک  يراکش  دوشن و  زواجت  ضراعم  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا 

دزاـس یمخز  ار  ناوـیح  شیزیت  اـب  هک  دـشاب  ینهآ  ریغ  زیت و  اـی  دـشاب و  زیت  ینهآ  ياراد  هـک  يداـمج  تـلآ  ره  هلءاسم 7 -  دـیروخن . 
لوتقم دشاب  هلولگ  قامچ و  زرگ و  گنـس و  دننام  هکلب  ینهآ  هن  دشاب و  زیت  هن  ینعی  دـشابن  نینچ  هک  یتلآ  ره  و  تسا ،  لالح  شراکش 

ریغ اب  نینچمه  تالآ و  هنوگ  نیا  اب  ندرک  راکش  هلب  تسین ،  لالح  نآ  لاثما  دنب و  روت و  هلیـسو  هب  لوتقم  هکنانچمه  تسین ،  لالح  نآ 
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لالح نارادـناج  هنوگنیا  تالآ و  هنوگنیا  اب  راکـش  نکل  درادـن  یلاکـشا  نتفرگ  هدـنز  ار  ناویح  هریغ و  زاب و  گـنلپ و  ربب و  ریظن  گـس 
فورعم هلولگ  هک  یتلآ  هلیـسو  هب  هک  يراکـش  تسین  دیعب  هلءاسم 8 -  دـنک .  حـبذ  ار  نآ  دریگب و  هدـنز  ار  ناویح  هک  یتقو  رگم  تسین 
شیزیت ای  دشاب و  زیت  كون  هلولگ  هک  یطرش  هب  طایتحاربانب  دشاب و  دوجوم  طئارش  همه  هک  یطرش  هب  دشاب  لالح  دشاب  هدش  هتشک  تسا 

دوش بانتجا  تسین  روط  نیا  هک  هدش  راکـش  يا  هلولگ  هلیـسو  هب  هک  یناویح  ندروخ  زا  دیاب  طایتحاربانب  سپ  دورب ،  ورف  راکـش  ندب  رد 
يا هلولگ  نیا  ریغ  میتفگ  لبق ي  هلءاسم  رد  هک  يا  هلولگ  دشاب و  هدرک  هراپ  یمخز و  ار  ناویح  ندب  هتشاد  هک  یتوق  اب  هلولگ  هک  دنچره 

ربتعم طرـش  نیا  هدـش  هتـشک  يدامج  تالآ  اـب  هک  یناویح  تیلح  رد  هلءاسم 9 -  دـنک .  یم  هراپ  ار  راکـش  ندـب  دوخ  يزیت  اـب  هک  تسا 
ود ره  دنزب و  هزین  اب  ار  نآ  يرگید  دنزب و  ریت  اب  ار  ناویح  نآ  یصخش  رگا  سپ  دشاب ،  یکی  شراکـش  تلآ  نآ و  یچراکـش  هک  تسین 
ود نآ  زا  یکی  رگا  یتح  هکلب  تسا ،  لالح  راکش  نآ  دنـشاب  هتـشاد  ار  طئارـش  اهیچراکـش  رگا  دنـشاب  هتـشک  ار  راکـش  هدرب  ار  ادخ  مان 
 . تسا لالح  دوش  هتشک  ریت  مخز  گس و  ندیزگ  اب  راکش  هجیتن  رد  دنزب و  زیت  اب  ار  نآ  يرگید  دتسرفب و  راکش  فرط  هب  ار  دوخ  گس 

دایـص هکنیا  تسا  ربتعم  زین  اجنآ  رد  سپ  تسا ،  طرـش  ناویح  اب  راکـش  رد  طئارـش  همه  يداـمج  تلآ  هلیـسو  هب  دیـص  رد  هلءاسم 10 - 
رگید یفدهب  ار  ریت  رگا  سپ  دشاب ،  راکش  يارب  تلآ  ندرب  راکب  هکنیا  دربب و  ار  ادخ  مان  راکش  تلآ  ندرب  راکب  ماگنه  دشاب و  ناملـسم 

هب افداصت  يزادناریت  ماگنه  هک  دنچره  تسین  لالح  دشکب  ار  نآ  دـنک و  تباصا  وهآ  هب  یلو  دزادـنیب  یکوخ  ای  نمـشد و  فرط  هب  ای  و 
ار نآ  هدروخرب  يراکـش  هب  افداصت  دوش و  اهر  شتـسد  زا  رایتخا  نودـب  ریت  رگا  نینچمه  و  دـشاب ،  هدرب  مه  ار  ادـخ  ماـن  یـضرغ  رطاـخ 

ردق نآ  تسا  هدـنز  رگا  ای  دـشاب و  هدرم  دـسر  یم  نآ  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  يدامج  تالآ  اب  راکـش  ندوب  لالح  رگید  طرـش  دـشکب ، 
هکنیا رد  مالک  دوش و  یمن  لالح  حبذ  اب  زج  دشاب  هتشاد  ار  حبذ  شیاجنگ  رگا  نیاربانب  دشاب  هتشاد  ار  نآ  حبذ  شیاجنگ  هک  دنامن  هدنز 
طرـش تشذگ ،  اج  نآ  رد  مالک  دراد و  ار  ناویح  اب  راکـش  مکح  زین  اجنیا  هن  ای  تسا  بجاو  ندناسر  راکـش  هب  ار  دوخ  هلجعب  ندیود و 
ناویح لتق  ببس  يرگید  يزیچ  رگا  سپ  تسا  لالح  نآ  اب  راکش  هک  یتلآ  هب  دشاب  دنتسم  اهنت  راکش  لتق  هک  تسا  نیا  نآ  تیلح  رگید 

هب دوش  قرغ  دتفیب و  بآ  رد  ای  دوش و  ترپ  هوک  زا  ناویح  راکـش  هب  ریت  تباصا  زا  دعب  رگا  نیاربانب  تسین ،  لالح  ناویح  نآ  دشاب  هدش 
دنادن یچراکـش  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  تسین  لالح  ناویح  نآ  ندش  قرغ  ای  ندش  ترپ  مه  دشاب و  نآ  لتق  ببـس  ریت  مه  هک  يروط 

نآ زا  یکی  دنشکب و  دنهد و  رارق  فده  ار  ناویح  رفنود  رگا  نینچمه  تسین و  لالح  زاب  هن  ای  هدوب  ناویح  لتق  رد  لقتـسم  ببـس  وا  ریت 
ای یبصغ  گس  اب  یسک  رگا  سپ  دشاب ،  حابم  راکش  هلیسو  هک  تسین  طرش  راکـش  ندوب  حابم  رد  هلءاسم 11 -  دشابن .  اراد  ار  طرش  ود 

تلآ لثملا  ترجا  دیاب  تسه  هک  يزیچ  تسین ،  مارح  شراکش  اما  تسا  مارح  شبصغ  لمع  دنچ  ره  دنک  راکش  یبصغ  يزادناریت  تلآ 
ره ای  گس  هلیسو  هب  نآ  هتشک  هک  یناویح  هلءاسم 12 -  هلیسو .  کلام  کلم  هن  تسا  دایص  کلم  راکش  دزادرپب و  شکلام  هب  ار  یبصغ 

یئارحص و ناویح  ای  دشاب  غرم  هچاپ  زیرگ  یشحو و  ناویح  ره  زا :  تسا  ترابع  تسا  لالح  طئارش  همه  عامتجا  اب  رگید  يراکـش  تلآ 
سپـس هدوب و  یلها  تقلخ  لصا  بسح  هب  هک  نآ  ای  یـشحو و  واگ  وهآ و  کبک و  دننام  دشاب  یـشحو  تقلخ  لصا  بسح  هب  هکنیا  هچ 
مئاهب زا  رو  هلمح  ناویح  ره  مالک  هصالخ  و  تسا ،  لالح  راکـش  اب  زین  هدـش  یـشحو  رتش  واگ و  سپ  دـشاب  هدـش  شومچ  ای  یـشحو و 

شراکـش ناوتیم  هلیح  ریبدـت  اب  رگم  دـیآ  یمن  تسد  هب  یناسآ  هب  هک  ار  یتشوگ  لـالح  ناویح  ره  نآ  لـثم  رگ و  هلمح  شیمواـگ  نوچ 
دنفـسوگ واگ و  یگناخ و  غرم  دننام  دـشاب  هدوب  تقلخ  لصا  بسح  هب  وا  سنا  هکنیا  هچ  هتفرگ  سنا  ناسنا  اب  هک  یلها  ناویح  اما  درک ، 

هجوج و  دشاب ،  هدـش  ندـیود  رب  رداق  هک  نآ  زا  لبق  یـشحو  ناویح  هچب  نینچمه  هدـش و  یلها  کبک  وهآ و  دـننام  دـشاب  یـضراع  ای  و 
اب ار  شا  هجوج  یشحو  غرم  رگا  سپ  دوش ،  حبذ  دیاب  هکلب  دوش  یمن  لالح  يراکش  هیکذت  اب  شندمآرد  زاورپ  هب  زا  لبق  یشحو  یغرم 

یشحو ناویح  رد  يراکش  هیکذت  هک  روط  نیمه  ارهاظ  هلءاسم 13 -  شا .  هجوج  هن  دوش  یم  لالح  غرم  اهنت  دشکب  ار  ود  ره  دنزب و  زیت 
تـشوگ مارح  یـشحو  ناویح  رد  دنک  یم  كاپ  ار  نآ  تسوپ  دزاس و  یم  لالح  ار  نآ  تشوگ  ندروخ  دراذگ و  یم  رثا  تشوگ  لالح 

یتلآ اب  ناویح  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  عافتنا  لـباق  كاـپ و  نآ  تسوپ  هجیتن  رد  دـنک  یم  هیکذـت  ار  نآ  دراذـگ و  یم  رثا  زین 
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ندب زا  يا  هعطق  رگا  هلءاسم 14 -  تسا .  لاکشا  لمءات و  شا  هیکذت  لوبق  رد  دوش  دیص  يراکش  گس  اب  رگا  اما  دوش و  راکش  يدامج 
ناویح و رـس  هداتفا و  راکـش  ندـب  زا  هک  یئزج  نآ  دـشاب  بانط  ای  روت  الثم  دـشابن  للحم  تلآ  راکـش  تلآ  هک  یتروص  رد  دـتفیب  راکش 
هک یتروص  رد  داد  تکرح  زونه  رگا  ناویح  نآ  هیقب  اـما  و  تسا ،  مارح  دـشابن  ءزج  نآ  رد  تسا )  ناوـیح  ندرگ  رد  هک   ) دراـک لـحم 
اب تسا  یقاب  شرقتسم  تایح  رگا  اما  و  تسا ،  مارح  زین  نآ  دشاب  حوبذم  تکرح  شتکرح  نیا  دشاب و  هتفر  نیب  زا  ناویح  رقتـسم  تایح 
زین طئارـش  همه  دـشاب و  نآ  لثم  ریـشمش و  ینعی  للحم  یتلآ  راکـش  تلآ  هک  یتروص  رد  اما  و  دوش ،  یم  لالح  ندـب  رـس  ینعی  هیکذـت 

دشاب هتفر  نیب  زا  رگید ) ءزج  نآ  تسه و  نآ  رد  ندرگ  رس و  هک  یئزج   ) ءزج ود  ره  رد  رقتسم  ةایح  عطق  نآ  ببـس  هب  رگا  دشاب  دوجوم 
ای دشاب  هیکذت  ردقب  نامز  هچ  تسا  هیتم  مارح و  تسین  نآ  رد  هیکذت  لحم  رـس و  هک  یئزج  نآ  دشاب  یقاب  رگا  تسا و  لالح  ءزجود  ره 

هیکذت ار  ناویح  دشابن و  تصرف  رگا  تسا و  لالح  هیکذـت  يارب  تصرف  ندوبن  تروص  رد  تسا  نآ  رد  رـس  هک  رگید  ءزج  اما  دـشابن و 
 . دوش یمن  لالح  دنکن 

ات 33 هلاسم 15 

تحت ار  نآ  هکنیا   - 1 دوش :  یم  صخش  کلم  قیرط  هس  زا  یکی  هب  نآ  ریغ  هچ  دشاب و  هدنرپ  سنج  زا  هچ  یشحو  ناویح  هلءاسم 15 - 
زا شدوصقم  هک  یطرش  هب  ددنبب  نآ  لثم  بانط و  اب  ار  نآ  دریگب و  ار  غرم  نآ  رپ  خاش و  ای  ناویح  ياپ  هکنیا  لثم  دهد  رارق  دوخ  هرطیس 
اب هکنانچمه  تسا  هدش  نآ  کلام  میئوگب  تسا  لکـشم  کلمت  دصق  نتـشادن  تروص  رد  اریز  دشاب  نآ  کلمت  ندرک و  دیـص  راک  نیا 
 - 3 دزادـنیب .  دوش  هدرب  راکب  دیـص  روظنم  هب  هک  يروت  بانط و  هلت و  رد  ار  راکـش  هک  نیا   - 2 دوش .  یمن  کلام  فالخ  دصق  نتـشاد 

هتسکش تلع  هب  غرم  لاب  ای  هدش و  ندیود  زا  عنام  نآ  تحارج  هک  هدز  واب  يریت  الثم  دشاب  هدش  میلست  ناویح  دیص  تلآ  هلیـسو  هب  هکنیا 
لثم دشابن  ای  ملعم و  هدومزآ )   ) گس ریت و  ریظن  دـشاب  هللحم  تلآ  زا  دیـص  تلآ  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب ،  هدـش  نآ  ندـیرپ  زا  عنام  ندـش 

دـصق هب  تلآ  ندرب  راکب  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  رد  اهنیا  ریغ  نیهاش و  زاب و  ای  گـنلپ و  نوچ  یناویح  لـئاسو  زا  بوچ و  اـی  نخـالف 
دنک تباصا  راکـش  هب  دزادـنیب و  زیت  رگید  یـضرغ  ای  يریگفدـه  نیرمت  ای  حـیرفت  يزاب و  ناونعب  رگا  نیاربانب  دـشاب  نآ  کلمت  راکش و 
تلآ هب  قحلم  ارهاـظ  هلءاـسم 16 -  دوش .  یم  شکلاـم  دریگب  کـلمت  دـصقب  ار  ناویح  نآ  رگید  یـصخش  رگا  دوش و  یمن  نآ  کـلام 
نتسب بآ  ای  وا و  هار  رس  رب  ندنک  لادوگ  ریظن  دوش ،  شعنام  عافد  نتخیرگ و  زا  درادب و  هگن  تباث  ار  ناویح  هک  يزیچ  ره  تسا  راکش 

دـنوش و نآ  لخاد  اهکـشجنگ  ات  رادرد  گنت و  یلحم  رد  هناد  نتخیر  ای  دور و  ورف  لگ  رد  ناویح  ياپ  دوش و  لـگ  اـت  یکاـخ  نیمز  رد 
ات دراذـگب  زاب  ار  قاطا  برد  ینعی  دـهد  ماجنا  یقاطا  رد  ار  لمع  نیا  رگا  اما  و  دزیرگب ،  دـناوتن  ناویح  ات  ددـنبب  ناشیورب  ار  برد  دایص 

یمن نآ  کلام  رد  نتـسب  فرـص  هب  ارهاظ  دـتفین  وا  گنچ  هب  هدومن  زاورپ  دـناوتب  کشجنگ  ددـنبب  ار  نآ  هاگ  نآ  دوش  لخاد  کشجنگ 
رد يراکـش  رگا  زین  دوش و  غرم  نآ  کلام  نیا  فرـص  هب  هک  دوش  یمن  ببـس  دزاـسب  هنایـشآ  وا  هناـخ  رد  یغرم  رگا  هکناـنچمه  دوش ، 

رگا نیاربانب  ددرگ ،  راکـش  کلام  وا  هک  دوش  یمن  ببـس  نیا  فرـص  دنک  صالخ  ار  دوخ  دناوتن  دور و  ورف  لگ  رد  وا  هدـش  لگ  نیمز 
 . تسا هدرک  هانگ  هدش  ریغ  نیمز  لخاد  هزاجا  نودب  رگا  هک  دنچره  دوش  یم  کلام  دریگب  کیلمت  دـصقب  ار  ناویح  نآ  رگید  یـصخش 

نیمه رد  رگا  سپ  دوش  یمن  شکلام  هتفرگن  ار  نآ  هک  مادام  دـنک  هتـسخ  ار  ناویح  هک  ردـق  نآ  دودـب  یناویح  لاـبند  رگا  هلءاسم 17 - 
روظنم هب  هک  دتفیب  یماد  رد  یناویح  رگا  هلءاسم 18 -  دوش .  یم  شکلام  دریگب  کلمت  دصق  هب  ار  هتسخ  ناویح  نآ  رگید  یصخش  لاح 

هدننک بصن  دنک  رارف  نآ  زا  دراد و  هگن  ار  نآ  دناوتن  ناویح  يدنمورین  تلع  هب  شیتسـس و  رطاخ  هب  ماد  نکلو  دشاب  هدـش  بصن  راکش 
نآ رگید  يدایـص  دشاب  هدرک  يریگولج  وا  رارف  زا  ماد  هک  نیا  نودـب  دربب و  دوخ  اب  ار  ماد  رگا  نینچمه  و  تسین ،  ناویح  نآ  کلم  ماد 

يریگولج شرارف  زا  درادب و  هگن  ار  ناویح  ماد  رگا  هلب  دنادرگرب ،  شبحاص  هب  ار  ماد  دـیاب  یلو  دوشیم ،  ناویح  نآ  لام  دـنک  راکـش  ار 
یئاج نآ  لثم  دوش  یمن  جراخ  ماد  بحاص  کلم  زا  رارف  نیا  رطاخ  هب  دوش  نآ  رارف  ثعاب  یجراخ  بابسا  زا  یببس  سپـس  دشاب و  هدرک 
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تسد و يروط  نکل  دربب  دوخ  اب  ار  ماد  ناویح  هک  یئاج  زین  دنک و  رارف  وا  تسد  زا  سپس  هتشاد  هاگن  دوخ  تسد  اب  ار  راکـش  دایـص  هک 
ار نآ  یـسک  رگا  تسا و  ماد  بحاص  کلم  رد  ناویح  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  عاـفد  دوخ  زا  دـناوتن  ناویح  هک  دـشاب  هتفرگ  ار  وا  ياـپ 
هب هن  نکل  دنک  حورجم  ار  نآ  دزادنیب و  دیـص  فرط  هب  ریت  دایـص  رگا  هلءاسم 19 -  دهدب .  ماد  بحاص  هب  ماد  اب  ار  نآ  دیاب  دـنک  دـیص 

تلع هب  هن  اما  دوش ،  یم  شکلام  دریگب  ار  نآ  هناخ  بحاص  دوش و  یـسک  هناخ  لـخاد  لاـح  نیا  رد  دزیرگب و  دـناوتن  ناویح  هک  يوحن 
دـنک و شریگنیمز  نکل  دـهدب  رارق  فدـه  ار  وا  رگا  هکناـنچمه  دریگب  ار  نآ  هتـسناوت  هک  تلع  نیا  هب  هکلب  تسا  هناـخ  بحاـص  هـکنیا 

دنک اهر  هتفرگ  هک  ار  يدیص  دایـص  رگا  هلءاسم 20 -  دوب .  دهاوخ  یمود  کلم  دروآرد  ياپ  زا  دهدرارق و  فدـه  ار  وا  رگید  یـصخش 
رگا اما  و  دوش ،  یمن  نآ  کلام  نآ  ندرک  راکش  اب  يرگید  دوش و  یمن  جراخ  شکلم  زا  دشابن  نآ  زا  ضارعا  راک  نیا  زا  شروظنم  رگا 
دننک راکش  ار  نآ  تسا  زئاج  نارگید  يارب  دوش و  یم  حابم  نابایب  ياهراکش  همه  لثم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب  نآ  زا  ضارعا  شروظنم 

هدنرپ ریغ  راکش  هلءاسم 21 -  ددرگرب .  نآ  هب  هدرک  شکلمت  يرگید  هک  نآ  زا  دعب  دناوتیمن  یلوا  دایـص  يوقاربانب  دـنوشب و  شکلام  و 
تیکلام هراما  دی  نوچ  هدوب و  وا  تسد  رد  هک  تهج  نیا  زا  دنچره  تسا  يرگید  کلم  دـنادن  هک  دـیآ  یمرد  دایـص  کلم  هب  یتقو  اهنت 

نآ شوگب  يا  هراوشوگ  ای  هدش و  هتسب  یقوط  هدرک  راکـش  هک  یناویح  ندرگ  رد  دنیبب  هک  نیا  لثم  هدوب ،  نآ  کلام  ریغ  نآ  سپ  تسا 
رگا دیاب  هکلب  دوش ،  یمن  نآ  کلام  دـنیبب  ناویح  رد  یناشن  نینچ  رگا  هک  تسا  نآ  ياپ  تسد و  راهچ  زا  یکی  هب  یبانط  هراپ  ای  تسا و 

رپ دید  دایص  رگا  دش  راکـش  یتقو  هک  غرم  فالخ  هب  دراد  ار  هطقل  مکح  دسانـش  یمن  رگا  اما  دنادرگرب و  وا  هب  دسانـش  یم  ار  شبحاص 
هلماعم دسانـش  یمن  رگا  دنادرگرب و  دسانـش  یم  رگا  شکلامب  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  کلام  دـنادب  هک  تسا  نآ  مکح  هدـش  هدـیرب  ناویح 

نآ رد  دی  تمالع  هک  دـنچره   ) دـیآ یم  رد  دایـص  کلم  هب  دیـص  هلیـسو  هب  دـشاب  ملاس  ناویح  لاب  رپ و  رگا  اما  و  دـنکب ،  نآ  اب  ار  هطقل 
نآ طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دنادرگرب ،  شکلام  هب  ار  نآ  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یمولعم  کلام  هک  نآ  رگم  دوش ) هدـید 
ریغ دننام  دنک  هطقل  هلماعم  نآ  اب  دسانش  یمن  ار  شکلام  وا  هتشاد و  یکلام  البق  هک  دنادب  غرم  رد  دی  راثآ  دوجو  تهج  زا  رگا  هک  تسا 

هنایشآ فرصب  الثم ،  دنک  هدافتـسا  ناویح  دوک  زا  وا  دنزاسب و  هنایـشآ  نآ  رد  اهرتوبک  هکنیا  يارب  دزاسب  یجرب  رگا  هلءاسم 22 -  غرم . 
کلام دـننکب  رگا  دـننک و  راکـش  ار  رتوبک  نآ  دـنناوت  یم  نارگید  هجیتن  رد  دوش ،  یمن  ناویح  کلام  جرب  بحاص  نآ  رد  رتوبک  ندرک 

نذا نودـب  جرب  رد  ندـش  لخاد  تهج  زا  هک  دـنچره  دوش ،  یم  شکلام  دریگب  وا  جرب  لـخاد  زا  ار  اـهرتوبک  رگا  یتح  هکلب  دـنوش  یم 
فرص هک  دنک  هنایـشآ  نآ  لاثما  یکلم و  غاب  هناخ  ای  یکلم  هاچ  رد  رتوبک  هک  یتروص  نآ  تسا  نینچمه  و  تسا ،  هدرک  هانگ  شبحاص 
نتفرگ لسع  روبنز  ندـش  کـلام  يارب  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلءاسم 23 -  دـنک .  یمن  هناخ  هاچ و  کـلام  کـلم  ار  ناویح  ندرک  هنایـشآ 
تحت ار  نآ  دریگب و  ار  یئودـنک  ریما  الثم  اـههوک  زا  هک  سک  ره  سپ  دـنک ،  یم  تیاـفک  دـشابن  یـسک  لاـم  هک  یتروص  رد  نآ  هکلم 

اجره ینعی  دـنریما  نآ  عبات  هک  یئاهروبنز  هتبلا  دوش  یم  دـنوش  عمج  نآ  رود  هک  یئاهروبنز  همه  نآ و  کلام  دـهد  رارق  دوخ  يـالیتسا 
زین اهنآ  دوش  نوریب  ودنک  نآ  زا  وا  رگا  دنوش و  یم  نآ  لخاد  دوش  ودنک  لخاد  رگا  دـنور و  یم  وا  اب  دورب  اج  ره  دننیـشن و  یم  دنیـشنب 

هب رگا  هکنیا  مود :  دـنروآرد  بآ  زا  هدـنز  ار  نآ  هکنیا  لوا :  تسا :  قیرط  ود  زا  یکی  هب  یهاـم  هیکذـت  هلءاسم 24 -  دـنیآ .  یم  نوریب 
هب یهام  رگا  نیاربانب  و  نآ ،  لاثما  روت و  نوچ  یتلآ  اب  هچ  تسد و  اب  هچ  دـنریگب  ار  نآ  شندرم  زا  لبق  هداتفا  نوریب  بآ  زا  دوخ  يدوخ 

نایهام دوش و  کشخ  یهام  یگدـنز  لحم  هچایرد  رهن و  ای  دزادـنیب و  نوریب  ار  نآ  اـیرد  جوم  اـی  دـتفیب و  بآ  زا  شزیخ  تسج و  تلع 
سپ تـسا  نآ  نـتفرگ  شندوـب  لـالح  رد  راـیعم  تـسا و  لـالح  دریگب  ار  نآ  یـسک  ندرم  زا  لـبق  رگا  اـما  و  دـنوش ،  یم  مارح  دـنریمب 

نوریب ماگنه  ادخ  مان  ندرب  یهام  ندـش  لالح  رد  هلءاسم 25 -  تسین .  یفاک  شندش  لالح  رد  ناویح  ندرم  ياشامت  فرـص  يوقاربانب 
تسین ربتعم  دایص  ندوب  ناملسم  نآ  تیلح  رد  هک  نانچمه  تسین ،  طرش  شنداتفا  نوریب  زا  دعب  نآ  نتفرگ  ماگنه  ای  بآ و  زا  شندروآ 

ایو دـشاب  باتک  لها  رفاک  هکنیا  هچ  تسا  لالح  دریگب  هدـنز  ار  هداتفا  نوریب  ناویح  اـی  دروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  ناویح  رفاـک  رگا  سپ  ، 
بآ زا  شندرم  زا  لبق  ار  نآ  رفاک  دـنادب  هک  نآ  رگم  تسین  لالح  نآ  ندروخ  دـنیبب  رفاـک  تسد  رد  ار  ناـجیب  یهاـم  رگا  هلب  نآ ،  ریغ 
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رد یهام  هکنیا  فالخب  زارحا  وا  نتفگ  فرصب  زین  رفاک و  تسد  رد  یهام  ندوب  فرـص  هب  انعم  نیا  هتـشادرب و  بآ  نوریب  زا  ای  هتفرگ و 
درپب یتکـش  لخادب  بآ  زا  یهام  رگا  هلءاسم 26 -  دوش .  تباث  شفالخ  ات  درک  نآ  تیلح  هب  مکح  دـیاب  هک  دوش  هدـید  ناملـسم  تسد 

یم نآ  کلام  یـسک  هکلب  دوش  یمن  یتشک  کلام  یتح  یتشک و  نانیـشنرس  زا  سک  چـیه  کلم  هتفرگن  تسداب  ار  نآ  یـسک  هک  مادام 
هب دـشاب  یهام  دیـص  ماقم  رد  یتشک  بحاص  رگا  هلب  دـشاب  کلمت  دـصق  شدوصقم  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دریگب ،  تسد  اب  ار  نآ  هک  دوش 

رگا تروص  نیا  رد  هک  دنرپب  یتشک  نوردب  نایهام  ات  دیوگب  لهد  ریظن  يزیچ  هب  دـنک و  نشور  دوخ  یتشک  رد  یغارچ  بش  رد  هک  نیا 
هلزنم هب  تادـیهمت  نیا  رطاخ  هب  یهام  ندـیرپ  دوش و  یم  اهنآ  کلام  یتشک  کـلام  هک  تسا  نآ  يوقا  دـنتفیب  یتشک  نورد  هب  یناـیهام 

بآ رد  ای  دزادـنیب و  بآ  رد  يروت  یهام  دیـص  دـصق  هب  رگا  هلءاـسم 27 -  تسا .  نآ  هیکذـت  نیمهو  تسا  بآ  زا  هدـنز  ندروآ  نوریب 
سپ دوش ،  یم  وا  کلم  دنامب  نآ  رد  دـتفیب و  هطوحم  نآ  روت و  نآ  رد  هک  یهام  يرادـقم  ره  دـنک  تسرد  روظنم  نیا  يارب  يا  هطوحم 

هب هطوحم  نآ  روت و  نآ  رد  اهیهام  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  تسا ،  لالح  لاکـشا  نودـب  دروایب  نوریب  بآ  زا  هدـنز  ار  اهنآ  رگا 
لخاد رد  هک  ینایهام  اما  و  تسا ،  لالح  دنشاب  هدرم  بآ  نتسشنورف  زا  دعب  هچنانچ  هک  دنریمب  رزج  ببس  هب  دنچره  بآ  نتفرورف  رطاخ 

زا یلاخ  لوق  نیا  هکلب  تسا و  تمرحب  لوق  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتروشهم  هک  تسا  لوق  ود  مارح ؟  اـی  تسا  لـالح  اـیآ  دنـشاب  هدرم  بآ 
رد روت  ندیـشک  نوریب  زا  لبق  هک  دنادن  دـنا و  هدرم  اهنآ  همه  ای  اهیهام و  زا  یـضعب  دـنیبب  روت  ندروآ  نوریب  زا  دـعب  رگا  و  تسین ،  توق 

رگا هلءاسم 28 -  دنک .  بانتجا  نآ  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنا  هدرم  یکشخرد  روت  ندیشک  نوریب  زا  دعب  ای  هدرم و  بآ  لخاد 
دنک و شیاهر  دازآ  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  مارح  دریمب  بآ  رد  دننادرگرب و  بآ  هب  ار  نآ  هرابود  دـنروآ و  نوریب  بآ  زا  هدـنز  ار  یهام 

يزیچ اب  هک  نیا  لثم  دشاب ،  هتـشادن  نتخیرگ  لاح  یتلعب  دشاب و  هداتفا  بآ  يور  یهام  رگا  هلءاسم 29 -  دشاب .  هتسب  شندرگب  یخن  ای 
بآ زا  دریگب و  ار  نآ  یـسک  لاح  نیا  رد  رگا  دـشاب  هتـشاد  رگید  یتلعای  هدوب و  رهز  لثم  هک  دـشاب  هدـیعلب  يزیچ  ای  دنـشاب و  هدز  وا  هب 

دزیرب و بآ  رد  ار  هدربمان  رهز  یصخش  رگا  و  تسا ،  مارح  دشاب  هدرم  بآ  رد  رگا  اما  تسا و  لالح  دریمب  یکـشخ  رد  دزادنیب و  نوریب 
نارگید هدوب  یهام  راکـش  صخـش  نآ  دوصقم  رگا  دوش  بلـس  اهنآ  زا  زیرگ  لاح  هک  يروط  هب  دنتفیب  بآ  يور  دـنعلبب و  ار  نآ  اهیهام 

ار نایهام  دـنناوت  یم  نارگید  دوش و  یمن  اهنآ  کلام  دـشاب  هدوبن  راکـش  وا  دوصقم  رگا  اـما  دـنوش و  کـلام  ار  ناـیهام  نآ  دـنناوت  یمن 
دیعب هتـشاد  کلمت  راکـش و  دصق  رگا  اما  هن و  ای  دـشاب  هدوب  ینیعم  یهام  رهز  بحاص  دوصقم  هکنیا  هچ  لاح  دـنوش ،  کلام  دـنریگب و 

و دنوش ،  یمن  کلام  دنریگب  ار  نایهام  ای  یهام  نآ  نارگید  رگا  نیاربانب  دوش  وا  تیکلم  ببس  یهام  زا  زیرگ  تلاح  بلـس  نیمه  تسین 
دتفیب و بآ  يور  ناویح  دنزب و  هلولگ  اب  بآ  رد  ارنویح  هکنیا  لثم  دـشاب  رگید  ببـس  هب  یهام  ندرک  لاحیب  هک  یتروص  تسا  نینچمه 
 . دشاب نآ  تیکلم  ببس  تزایح  دننام  دشاب  هک  هلیـسو  رهب  کلمت  راکـش و  دصق  هب  یهام  ندرک  لاحیب  تسین  دیعب  هکنیا  مالک  هصالخ 
هک نآ  زا  دعب  نآ  نتفرگ  هدنز  ای  بآ و  زا  شندروآ  نوریب  زا  دعب  ناویح  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  یهام  ندش  لالح  رد  هلءاسم 30 - 

هعطق ار  نآ  دریمب  هک  نآ  زا  لبق  الثم  دـشاب  نآ  هدـنریگ  تسد  هب  شندرم  رگا  هکلب  دریمب ،  دوخ  يدوخ  هب  هداـتفا  نوریب  بآ  زا  شدوخ 
شندرم نآ  ندوب  لالح  رد  الـصا  هکلب  تسا ،  لالح  شتـشوگ  دریمب  ات  دـنزب  بوچ  اب  ار  نآ  ای  دـنک و  هراـپ  ار  شمکـش  اـی  دـنک  هعطق 

هچ تسا  لالح  هعطق  نآ  دنامب  بآ  رد  نآ  هیقب  دنک و  ادـج  ار  یهام  زا  يا  هعطق  رگا  هکلب  دـعلبب  ار  نآ  هدـنز  تسا  زئاج  تسین و  طرش 
هچ تسین  لالح  دنک  عطق  یهام  ندب  زا  يا  هعطق  ینعی  دهد  ماجنا  بآ  رد  ار  راک  نیمه  رگا  هلب  دنامب ،  هدـنز  ای  دریمب  نآ  رد  هیقب  هکنیا 
اب هچ  تسد و  اب  هچ  دریگب ،  هدـنز  ار  نآ  هک  تسا  نیاـب  خـلم  درومرد  هیکذـت  هلءاسم 31 -  دریمب .  ای  دـنامب و  هدـنز  بآ  رد  هیقب  هکنیا 

نانچ تسینربتعم  یچراکش  نوب  ناملـسم  هللا و  مسب  نتفگ  خلم  راکـش  رد  و  تسا ،  مارح  دشاب  هدرم  شنتفرگ  زا  لبق  خلم  رگا  سپ  تلآ 
نآ رفاک  هکنیا  هب  دنک  ادیپ  ملع  هک  نآ  زا  دعب  رگم  تسین  لالح  دنیبب  رفاک  تسد  رد  هدرم  ار  خلم  رگا  هلب  تشذـگ ،  یهام  دیـص  رد  هک 
 - هلءاسم 32 تسین .  زارحا  رد  یفاک  ما  هتفرگ  هدـنز  ار  نآ  نم  هک  نیا  هب  وا  ياعدا  زین  ندوب و  وا  تسد  رد  اما  و  تسا ،  هتفرگ  هدـنز  ار 

روظنم هب  هک  دـنچره  تسین  لـالح  اـه  خـلم  نآ  ندروخ  دـنازوسب  ار  نآ  رد  ياـهخلم  همه  دـتفیب و  یلگنج  هبـش  یلگنج و  هب  شتآ  رگا 
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رگا هکنانچمه  تسا  لالح  دریمب  ءاحنا  زا  يوحن  هبدنتفرگ  ار  نآ  هک  نآ  زا  دعب  خلم  رگا  هلب  دنـشاب ،  هدز  شتآ  ار  لگنج  اهخلم  نتـشک 
یم شتآ  رد  ار  دوخ  هدش  عمج  فارطا  زا  اهخلم  دنزورفیب  یـشتآ  رگا  ینعی  دشاب  خلم  دیـص  يارب  يا  هلیـسو  شدوخ  شتآ  مینک  ضرف 

تسین دیعب  دنزوسب  شتآ  رد  هتـشگ  عمج  اهخلم  دنک و  نشور  یـشتآ  روظنم  نیمه  هب  یـصخش  رگا  ضرف  نیا  یتسرد  رب  انب  هک  دنزادنا 
لالح دمانیم  اصع ) نورب   ) ابد ار  نآ  برع  دنک و  زاورپ  دناوت  یمن  هدرواینرد و  لاب  هک  مادام  خـلم  هلءاسم 33 -  دشاب .  لالح  اهخلم  نآ 

 . تسین

حبذ ماکحا  رد  راتفگ 

حیضوت

 . دوش یم  ثحب  هلئسم  دنچ  یط  رد  حبذ  تیفیک  تلآ و  ماکحا  وا و  طئارش  هدننک و  حبذ  ماکحا  نوماریپ  باتک  نیا  رد 

ات 15 هلاسم 1 

زا فیلکت  ملق  هک  تسا  هناوید  ای  كدوک  رگا  ینعی  دشاب  ناملـسم  مکح  هب  ای  ناملـسم و  هکنیا  تسا :  طرـش  هدننک  حبذ  رد  هلءاسم 1 - 
رفاک هحیبذ  نیاربانب  دشاب ،  هدش  دلوتم  ناملسم  يردپ  زا  وا  دشاب و  ناملسم  وا  ردپ  شرفک  هن  دراد و  رابتعا  شمالسا  هن  هدش  هتـشادرب  وا 

رد نامیا  نتـشاد  اما  و  تسین ،  لالح  زین  نانآ  هحیبذ  يوقا  ربانب  هک  باتک  لـها  یتح  كرـشم و  ریغ  هاوخ  كرـشم و  هاوخ  تسین  لـالح 
مهیلع شتیب  لها  نینم و  ؤملاریما  اب  هک  اه  یبصان  زج  هب  تسا  لالح  مالـسا  ياه  هقرف  یماـمت  هحیبذ  نیارباـنب  تسین  طرـش  هدـننک  حـبذ 
هحیبذ سپ  تسین  طرـش  ندوب  درم  حـباذ  رد  هلءاسم 2 -  دننکب .  مالـسا  راهظا  هک  دنچره  تسین  لالح  نانآ  هحیبذ  هک  دننمـشد  مالـسلا 
هحیبذ نینچمه  و  تسا ،  لالح  ءاسفن  ضئاح و  نز  هحیبذ  نینچمه  و  تسا ،  لالح  نز  یثنخ و  و  دـشاب ،  هدیـسر  زیمت  دـح  هب  رگا  لفط 

نهآ ریغ  زا  يزیچ  هلیـسو  هب  ندرک  حبذ  رایتخا  لاح  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  لالح  انزلادلو  هحیبذ  هدشن و  هنتخ  هک  یـسک  انیبان و  صخش 
نوچ ریذپ  لکـش  يزلف  هک  دنچره  دوش ،  یمن  لالح  دـنک  حـبذ  ار  یناویح  نهآ  ریغ  اب  ینهآ  يا  هلیـسو  نتـشاد  اب  رگا  هک  تسین  زئاج ، 

ای دـشاب و  نـیب  رد  ناوـیح  ندـش  رادرم  سرت  دـشابن و  سرتـسد  رد  ینهآ  يا  هلیــسو  رگا  هـلب  دـشاب ،  هریغ  هرقن و  ـالط و  يور و  سم و 
دنک عطق  ار  حبذ  ءاضعا  هک  يا  هلیـسو  ره  اب  تسا  زئاج  تروص  نیا  رد  دـشاب  نآ  ریخءات  نودـب  يروف و  حـبذ  هب  رطـضم  ناویح  بحاص 
لاح رد  ایآ  هکنیا  رد  هلب  نآ ،  ریغ  ای  هشیـش  ای  زیت  گنـس  ای  دشاب و  نآ  فافـش  هتـسوپ  ای  ین  هلیـسو  نآ  هک  دنچره  دیامن  حبذ  ار  ناویح 

هک یلاح  رد  ود  نآ  هب  عوقو  مدـع  هک  دـنچره  تسا  لاکـشا  هنای ؟  تسا  حیحـص  دوش و  یم  عقاو  مه  نخان  نادـند و  اـب  حـبذ  ترورض 
زا یلاخ  عوقو  هچرگ  دوش  بانتجا  مه  لاصفنا  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسین و  ناحجر  زا  یلاخ  دنتـسه  دوخ  لحم  هب  لصتم 
رد سفن  جورخ  لوخد و  يارجم  نامه  هک  موقلح  هلول  وضع 1 -  راهچ  عطق  زا :  تسا  ترابع  حبذ  رد  بجاو  هلءاسم 4 -  تسین .  برق 
رد تسا و  لصتم  هدعم  هب  شرگید  رس  ناهد و  ياضف  رخآب  نآ  رسکی  هک  بآ  ماعط و  صوصخم  تسا  يا  هلول  هک  يرم   - 2 تسا .  هیر 
هب هلول  راـهچ  نیا  زا  اـبلاغ  دراد و  رارق  يرم  اـی  موـقلح و  فرط  ود  رد  هک  تسا  ندرگ  گرهاـش  ود  3 و 4 -  دراد .  ياـج  موقلح  تشپ 

گر راهچ  نیا  زا  هچ  نآ  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  اهنآ  نتفاکـش  فرـص  ینعی  تسا  ربتعم  اهنآ  عطق  حـبذ  رد  دوش و  یم  ریبعت  هعبرا  جادوا 
يروط هب  تسا  نآ  هناچ  ریز  ناویح  قلح  رد  دراک  ياـج  هلءاسم 5 -  دوش .  ادج  ندب  تمس  تمسق  زا  یلک  هب  تسا  عقاو  رـس  تمـس  رد 

ار نآ  بارعا  ياـهیزورما  تسا و  ناویح  ندرگ  رد  هک  یهرگ  نیئاـپ  رد  ار  دراـک  دـیاب  نیارباـنب  ددرگ ،  عطق  ناوـیح  گر  راـهچ  ره  هک 
راک نیا  رد  ناگربخ  هک  تسا  یئاعدا  ربانب  نیا  هتبلا  شندب ،  تمـس  هن  تخادنا  ناویح  رـس  فرط  ار  هرگ  نآ  داد و  رارق  دنمان  یم  هزوج 
رارق رـس  تمـس  شا  همه  هرگ  نیا  رگا  هک  يروط  هب  دنتـسه  هرگ  نیا  هب  هتـسباو  حبذ  هناگ  راهچ  ءاضعا  ای  موقلح و  دـنیوگ  یم  دـنراد و 
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هکنانچمه دوش ،  تیاعر  دیاب  دشاب  تسرد  ءاعدا  نیا  رگا  لاح  دوش  یمن  عطق  شا  همه  وضع  راهچ  دوشن  عقاو  نآ  نیئاپ  زا  حبذ  دریگن و 
اهنآ زا  کی  ره  زا  ینعی  هدـش  عطق  هلول  راهچ  نیا  هک  دـنک  نیقی  دـنیبب و  صخـش  ات  دـنامب  رـس  فرط  رد  يرادـقم  هلول  راهچره  زا  دـیاب 
دوش هتشاذگ  ناویح  يولگریز  دراک  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  حبذ  رد  هلءاسم 6 -  هدش .  عقاو  ندب  تمس  يرادقمورـس  فرط  يرادقم 

يروط هب  دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  عیرـس  مه  هچره  دـننک و  حـبذ  شندرگ  تشپ  زا  ار  ناویح  رگا  سپ  دوش ،  حـبذ  ناویح  فرط  نآ  زا  و 
ریز زا  ار  هلول  راهچ  نکل  دهد  ماجنا  ندرگ  ریز  ار  حبذ  رگا  هلب  دوش ،  یم  مارح  دوش  عطق  شندرگ  هلول  راهچ  شندـش  ناجیب  زا  لبق  هک 

دوشیمن مارح  ناویح  دنک  عطق  ار  هلول  راهچ  دـشکب و  ولج  فرط  هب  تشپ  تمـس  زا  دـنک و  ورف  ندرگ  طسو  زا  ار  دراک  هکلب  دـنکن  عطق 
نیا حـبذ  رد  هلءاـسم 7 -  تسا .  وحن  نیا  كرت  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  تسا و  هداد  ماـجنا  یهورکم  لـمع  رت  هیجو  یهجو  رب  هک  دـنچره 

هدومن عطق  ار  اهنآ  زا  یضعب  رگا  سپ  دوش  ماجنا  ناویح  حور  جورخ  زا  لبق  ممه و  رس  تشپ  وضع  راهچ  عطق  هک  تسا :  ربتعم  زین  طرش 
لمع نیب  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دوش ،  یم  مارح  ناویح  دـنک  عطق  ار  هیقب  هاگ  نآ  دوش  ناجیب  اـت  دـنک  اـهر  ار  ناویح 
هلول راهچ  عطق  حور  جورخ  زا  لبق  هک  دنچره  دنادب  تبون  ود  لمع و  ود  ار  لمع  نیا  فرع  هک  يا  هلصاف  دهدن  فراعتم  ریغ  يا  هلـصاف 
عطق تشپ  زا  ار  ناویح  ندرگ  رگا  هلءاسم 8 -  دوش .  هدرمـش  لمع  کی  فرع  رظن  رد  لمع  دیاب  هکلب  دشاب ،  هداد  ماجنا  تبون  ود  رد  ار 
راهچ عطق  زا  دعب  دشاب و  هتـشاد  دنک  شندوب  هدنز  زا  فشک  هک  یتکرح  ناویح  هک  یتروصرد  دنامب  ملاس  نآ  حـبذ  وضع  راهچ  دـنک و 

هتـشاد كدنا  دنچره  یتکرح  وضع  راهچ  عطق  ینعی  حبذ  زا  لبق  رگا  و  دوش ،  یم  لالح  دنکب  كدـنا  دـنچره  یتکرح  ولج  زا  نآ  وضع 
نیاب شنوخ  رگا  تسا و  لالح  دوش  نوریب  لدتعم  روط  هب  شنوخ  هک  یتروص  رد  دنکن  یتکرح  وضع  راهچ  نآ  عطق  زا  دـعب  نکل  دـشاب 

هب شنوخ  حبذ  زا  دعب  نکل  هتشاد  تکرح  حبذ  زا  لبق  رگا  اما  و  تسا ،  مارح  هتـشادن  كدنا  دنچره  یتکرح  مه  حبذ  زا  لبق  دیاین و  وحن 
دنک و عطق  هزوج  هرگ  يالاب  زا  ار  ناویح  ندرگ  دنک و  هابتـشا  هدننک  حبذ  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  لاکـشا  لحم  دیاین  نوریب  لدتعم  روط 

ناربج ار  هابتـشا  نآ  دوشب  هک  يدـح  هب  دـنامب  رگا  دوش و  یم  مارح  دـنامن  یقاب  شیارب  یئاج  رگا  دوشن  عطق  حـبذ  وضع  راهچ  هجیتن  رد 
 . تشذـگ البق  هک  تسا  نامه  ناویح  ندرم  ناـج و  ندـنامیقاب  رد  راـیعم  دوش و  یم  لـالح  دـنک  عطق  ار  هزوج  هرگ  ریز  زا  هراـبود  دومن 

راهچ همه  دید  رگا  دراد  ناج  زونه  هک  دبایرد  یلاح  رد  ار  ناویح  یـصخش  دروخب و  ار  ناویح  حبذ  لحم  الثم  گرگ  رگا  هلءاسم 10 - 
هیکذت لباق  رگید  ناویح  نآ  دوش  هدیشک  نآ  رب  دراک  هک  هتشاذگن  یقاب  ار  گر  راهچ  زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  هدروخ  ار  ناویح  گر 

نآ گر  راهچ  زا  يرادـقم  هدروخ و  ناویح  يولگ  ریز  ای  ندرگ و  تشپ  زا  هدـنرد  هک  مه  یئاجرد  طاـیتحاربانب  و  تسا ،  مارح  تسین و 
مه يدروم  رد  هکنانچمه  دوش ،  یمن  لالح  هدنامیقاب  هچ  نآ  ندیرب  اب  تسا و  مارح  هدنام  یقاب  نازیوآ  ندـب  تمـس  ای  رـس و  تمـس  رد 

ار موقلح  همه  الثم  رگا  نیاربانب  تسا و  نیمه  طایتحا  دـشاب  هتـشاذگ  یقاب  ار  هیقب  هدروخ و  یلک  هب  ار  وضع  راهچ  زا  اـت  ود  اـی  یکی  هک 
 . دوشن كرت  طایتحا  سپ  دوش  لالح  ناویح  گر  هس  نآ  ندیرب  اب  هک  تسا  لکشم  دشاب  هتشاذگ  یقاب  ار  گرهاش  ود  يرم و  هدروخ و 

دننک هلبق  هب  ور  ار  ناویح  هکنیا  لوا :  تسا :  طرش  رگید  زیچ  دنچ  هتشذگ  طئارش  رب  هوالع  هحیبذ  ندش  لالح  هیکذت و  رد  هلءاسم 11 - 
تسا و مارح  ناویح  هدوب  ادمع  رگا  دشاب  هدشن  طرش  نیا  تیاعر  رگا  سپ  دشاب ،  هلبقبور  ناویح  مکش  هنیسو و  ولگ  حبذ  لاح  رد  ینعی 

هدننک حبذ  رگا  اما  و  تسا ،  هدشن  مارح  ناویح  هابتـشا  لمع  رد  ای  هدرک  هابتـشا  ار  هلبق  ای  هتـسناد و  یمن  ار  هلئـسم  ای  هدش و  شومارف  رگا 
هدننک حبذ  ندش  هلبق  هب  ور  يوقاربانب  دوش و  یم  طقاس  طرـش  نیا  دـنک  هلبق  هب  ور  ار  نویح  دـناوتن  دـنادیم  رگا  ای  دـنادن و  ار  هلبق  تهج 
ماـگنه هدـننک  حـبذ  هک  تسا  نیا  مود :  دـشاب .  هلبق  هب  ور  زین  وا  دوخ  هک  تسا  نآ  رتـکیدزن  طاـیتحا  هب  رتـهب و  هک  دـنچره  تسین  طرش 

ندرب حبذ و  نیب  هلصاف  فرع  هک  يروط  هب  نآ  هب  لصتم  نآ و  زا  لبق  ای  ندیشک و  دراک  نیح  رد  ای  دربب  ار  هللا  مان  حبذ  هب  ندش  لوغـشم 
رد و  تسا ،  هدشن  مارح  دشاب  هدرک  شومارف  رگا  اما  دوش و  یم  مارح  ناویح  دربن  ار  هللا  مان  ادـمع  رگا  نیاربانب  دـنادن ،  هلـصاف  ار  هللا  مان 
رد و  تسا ،  یمود  لوق  ود  نآ  رترهاظ  تسا و  لوق  ود  ار ؟  يدمع  كرت  مکحای  دراد و  ار  یشومارف  مکح  مه  هلئسم  هب  لهج  ایآ  هکنیا 

یفداصت و روط  هب  حـبذ  ماگنه  رگا  سپ  تسا  هحیبذ  راعـش  هک  دوش  هتفگ  ناونع  نیا  هب  حـبذ و  دـصق  هب  هکنیا  تسا  ربتعم  هللا  ماـن  نتفگ 
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حبذ لمع  ندش  مامت  زادـعب  هکنیا  موس :  تسین .  یفاک  دربب  ار  سدـقم  مان  نیا  يرگید  ضرفب  ای  دوش و  يراج  وا  نابز  هب  هللا  مان  یقافتا 
رـصتخم تکرح  نآ  هک  دنچره  تسا ،  هدرک  حبذ  ار  هدـنز  ناویح  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  ات  دنزبرـس  ناویح  زا  یتکرح  گر  راهچ  عطق  و 

تکرح ار  شندب  رگید  ياج  ای  دوخ و  ياپ  ای  دـهد و  تکرح  هب  ار  دوخ  مد  شوگ و  ای  دـناخرچب و  ار  دوخ  مشچ  اهنت  هکنیا  لثم  دـشاب 
دنکب تکرح  حبذ  زا  دعب  رگا  سپ  تسین ،  ربتعم  لدتعم  وحن  هب  نوخ  ندمآ  نوریب  رگید  دنزبرـس  وا  زا  تکرح  رادقم  نیا  رگا  هک  دـهد 
لدتعم رادقم  هب  درپب و  تاناویح  ریاس  دننام  شنوخ  تسین  مزال  تسا و  یفاک  دزیرب  هرطق  هرطق  ای  يدنک و  هب  ای  دزیرن و  وا  زا  نوخ  نکل 

لوق نیاربانب  هک  تسا  لقتسم  یتمالع  زین  لدتعم  رادقم  هب  نوخ  ندمآ  نوریب  هک  تسا  روهشم  نیرخءاتم  نیب  رد  لوق  نیا  و  دیآ ،  نوریب 
نیا لدتعم و  وحن  هب  شنوخ  ندمآ  نوریب  ای  حـبذ و  زا  دـعب  شندـب  ندرک  تکرح  ای  تسا :  زیچ  ود  زا  یکی  ناویح  ندوب  هدـنز  تمالع 

و دشاب ،  كوکشم  ناویح  ندوبن  ندوب و  هدنز  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  هتبلا  تسین  راوازـس  طایتحا  كرت  نکل  تسین  هجو  زا  یلاخ  لوق 
ندـیناباوخ رد  هلءاسم 12 -  تسین .  نآ  تیاـفک  رد  یلاکـشا  هدوب  هدـنز  ناویح  هک  دوش  لـصاح  نیقی  شنوخ  ندـمآ  نوریب  اـب  رگا  اـما 

هدرم ندـناباوخ  ریظن  دـناباوخب  شتـسار  يوـلهپ  هب  ار  ناوـیح  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  سپ  تسین ،  ربـتعم  یـصاخ  تیفیک  نیمز  رب  هـحیبذ 
ار هللا )   ) هملک تسین  مزال  سپ  تسین ،  ربتعم  یصاخ  تیفیک  زین  هللا  مان  ندرب  رد  هلءاسم 13 -  دناباوخب .  پچ  يولهپ  هب  ای  ربق  رد  ناسنا 

دیوگب تسا  یفاک  نیاربانب  دوش  هدرب  هحیبذ  نیا  رب  هللا  مان  هک  تسا  انعم  نیا  قدص  رایعم  هکلب  دیوگب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نمض  رد 
هملک نودـب  هللا )   ) نتفگ ایآ  هک  نیا  رد  و  اـهنیا ،  لاـثما  و  هللا )  ـالا  هلا  ـال   ) اـی و  هللادـمحلا )   ) اـی و  ربکا ) هللا   : ) دـیوگب اـی  و  هللا )  مسب  : )
دیعب هلب  تسا ،  لاکـشا  هن  ای  تسا  یفاک  دنک  تلالد  يدـیجمت  ای  یئانث و  ای  یلامک و  تفـص  رب  ودوشب  یمات  مالک  مه  يور  هک  يرگید 

نیا رد  نکل  اهنیا  ریغ  قلاخ و  يراب و  نامحر و  نوچ  شترـضح  يانـسح  ءامـسا  زا  يرگید  مان  هب  هللا  مان  زا  يدعت  دـشاب  زئاج  هک  تسین 
رد نادزی  ظفل  ریظن  یبرع  ریغ  ياهنابز  رد  شفدارم  رب  هللا )   ) كرابم مان  زا  يدـعت  زاوج  هکنانچمه  دوشن ،  كرت  یبحتـسم  طاـیتحا  هراـب 

هلالج ظفل  نامه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزنزین  اجنیا  رد  یلو  تسین  توق  هجو و  زا  یلاخ  رگید  ناـبز  رد  رگید  یظفل  یـسراف و 
ربتعم هدـش  ریـسفت  هک  یئاـنعم  نآ  هب  تاـیح  رارقتـسا  هحیبذ  تیلح  رد  هک  تسا  نآ  يوقا  هلءاسم 14 -  دزاس .  يراـج  ناـبز  رب  ار  هللا )  )

مین لقادح  ای  زور  کی  دناوتب  هک  دشاب  یفصو  رد  ناویح  دیاب   ) دنا هتفگ  دنا  هتـسناد  ربتعم  هک  یئاه  نآ  هک  تسا  نیا  انعم  نآ  و  تسین ، 
هکنیا لثم  دنامب  هدنز  زور  هفصن  کی  ای  زور  کی  تسین  نکمم  هک  يروط  هب  تسا  ندرم  رب  فرشم  ناویح  رگا  اما  دنامب و  هدنز  يزور 

هدش ترپ  يدنلب  زا  ای  هدنام و  یقاب  شگر  راهچ  یلو  هدش  حبذ  ندرگ  سپ  زا  ای  هتخیر و  نوریب  شیاه  هدور  لد و  هدش و  هراپ  شمکش 
رگا هک  تامم  رب  فرـشم  تایح  دنچره  تسا  تایح  لصا  اهنت  ربتعم  هکلب  تسین ،  ربتعم  طرـش  نیا  نکل  دوش ) یمن  لالح  حبذ  اب  دـشاب 

شحبذ زا  لبق  تایح  زا  فشاک  هچ  نآ  دشاب  كوکـشم  شندوب  هدنز  رگا  و  دوش ،  یم  لالح  حـبذ  اب  دـشاب  ناویح  ندوب  هدـنز  هب  نیقی 
ربتعم طرـش  نیا  هحیبذ  ندـش  لالح  رد  هلءاسم 15 -  دشاب .  كدنا  دنچره  تسا  حـبذ  زا  دـعب  ندـب  زا  يوضع  تکرح  نامه  دـشاب  یم 
يوقا ربانب  دشاب  مه  يرگید  تلع  هب  رگا  هکلب  دشاب  حـبذ  نامه  هب  دنتـسم  شحور  جورخ  ندرم و  امتح  شندـش  حـبذ  زا  دـعب  هک  تسین 

 . دریمب رگید  یتلع  هب  ای  دنک و  طوقس  هوک  زا  ای  دتفیب و  بآ  رد  ای  شتآ و  رد  ناویح  یعرش  حبذ  زا  دعب  هکنیا  لثم  تسا ،  لالح 

ات 33 هلاسم 16 

حبذ وحن  هب  شا  هیکذت  دیاب  رتش  ریغ  هکنانچمه  دریگب  تروص  حن  روط  هب  دیاب  شا  هیکذـت  هک  تسا  رتش  اهنت  مئاهب  نیب  رد  هلءاسم 16 - 
ار شرـس  هک  نآ  زا  دعب  رتش  رگا  ضرف  نیمه  رد  هلب  دوش ،  یم  مارح  رادرم و  دننک  رحن  ار  رتشریغ  ایو  دننک  حبذ  ار  رتش  رگا  سپ  دشاب ، 

تافام تروصنیا  رد  هک  دننک  حبذ  ار  یمود  رحن و  ار  یلوا  تسا  نکمم  دـشاب  هدـنز  زونه  دوش  رحن  هک  نآ  زا  دـعب  الثم  واگ  ای  دـنربب و 
زیت كون  تالآ  زا  نآ  لاثما  هزین و  ای  دراک و  هک  تسا  نیا  نآ  لحم  رحن و  تیفیک  هلءاسم 17 -  دوش .  یم  هیکذت  ناویح  هدش و  ناربج 

یطئارـش مامت  دـننک ،  یم  ورف  تسا  عقاو  هنیـس  يادـتبا  ندرگ و  رخآ  نیب  رد  هک  يدوگ  لحم  نآ  ینعی  ناویح  هبنل  يدوگرد  ار  ینهآ  و 
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زین رحن  تلآ  هدننک و  حبذ  طئارش  دیاب  زین  هدننک  رحن  ینعی  تسا  ربتعم  زین  رحن  هلیسو  هب  هیکذت  رد  دوب  ربتعم  حبذ  هلیسو  هب  هیکذت  رد  هک 
رد و  دناشنب ،  هلبق  هب  ور  ار  ناویح  تسا  بجاو  دربب و  ناویح  رب  ار  یلاعت  هللا  مان  رحن  ماگنه  تسا  بجاو  دشاب  هتشاد  ار  حبذ  طئارش  دیاب 
مه ار  رتش  تسا  زئاـج  هلءاسم 18 -  تشذـگ .  هحیبذ  رد  هک  تسا  یبلاطم  نامه  هن  ای  تسا  طرـش  تایح  رارقتـسا  زین  رتش  رد  اـیآ  هکنیا 

ولهپ هب  ار  ناوـیح  هک  تسا  زئاـج  زین  وـحن  نیاـب  هکلب  دـننک  یم  هلبق  هب  ور  ار  رتـش  لاـح  ود  ره  رد  هک  هتـسشن  مـه  دـننک و  رحن  هداتـسیا 
هداتـسیا رحن  لاح  رد  ناویح  هک  تسا  نآ  لضفا  هک  دـنچره  دـشاب  هلبق  فرط  هب  شندـب  میداقم  شرحن و  لـحم  هک  يروط  هب  دـنناباوخب 

یئاج رد  هک  نآ  رطاخ  هب  ای  شندوب و  یشحو  یـشومچ و  رطاخ  هب  ای  سین  نکمم  نآ  رحن  ای  حبذ و  هک  یناویح  ره  هلءاسم 19 -  دشاب . 
ار نآ  تسا  زئاج  دوش  یم  رادرم  دوشن  هتشک  رگا  درادن و  شرحن  ای  حبذ  لحم  هب  یسرتسد  ناسنا  هک  هدش  عقاو  گنت  یناکم  ای  هاچ  ریظن 

هدراو مخز  هک  دنچره  تسا ،  لالح  شتشوگ  ندروخ  تروص  نیا  رد  هک  دنـشکب  دننک و  یمخز  اهنیا  ریغ  ای  هزین  ای  دراک  ای  ریـشمش  اب 
ور تیطرش  نینچمه  تسا و  طقاس  رحن  حبذ و  تیطرش  رگید  یفـصو  نینچ  رد  دشاب و  هدشن  دراو  نآ  حبذ  لحم  ای  ناویح  رحن  لحم  رد 
نآ همه  تلآ  اما  و  تسا ،  بجاو  شتاعارم  هدـننک  رحن  هدـننک و  حـبذ  طئارـش  ادـخ و  مان  ندرب  ینعی  طئارـش  ریاـس  اـما  و  ندوب ،  هلبق  هب 

یفاک یـشحو  رتش  اـی  واـگ و  نینچ  رد  گـس  شین  اـیآ  هکنیا  رد  تسا و  ربتعم  زین  نآ  رد  تشذـگ  دیـص  يداـمج  تلآ  رد  هک  یطئارش 
 . تسین یفاک  هدـش  ترپ  ناویح  رد  اما  تسا و  یفاک  هدـش  یـشحو  ناویح  رد  هک  تسا  نیا  ود  نآ  زا  يوقا  تسا :  هجو  ود  هن  اـی  تسه 

یتعاـمج زا  نآ  هب  ياوتف  هک  يروـط  هب  تابحتـسم  هلمج  زا  تسا ،  هورکم  بحتـسم و  یفئاـظو  بادآ و  رحن  حـبذ و  يارب  هلءاسم 20 - 
زا دـعب  هدـننک  حـبذ  دـنراذگب و  دازآ  ار  نآ  تسد  کـی  ددـنبب و  ار  دنفـسوگ  ياـپ  کـی  تسد و  ود  هک  تسا  نیا  یکی  هدـش  تیاـکح 

تسد و راهچ  هک  تسا  نآ  بحتسم  واگ  رد  و  دوشب ،  درس  ناویح  ندب  ات  دریگب  دوخ  تسد  اب  ار  زب  يوم  دنفسوگ و  مشپ  دراک  ندیشک 
نیبام ینعی  اپ  قاس  هیحان  رد  ار  نآ  تسد  ود  دشاب و  هداتسیا  رتش  هک  تسا  نآ  بحتسم  رتش  رد  دنراذگب و  دازآ  ار  نآ  مد  هتسب  ار  شیاپ 

حبذ زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم  غرم  رد  دنراذگب و  دازآار  شیاپ  ود  دندنبب و  مه  هب  ار  شیاهلغب  ریز  نار  هیحان  رد  ای  وناز و  اپ و  فک 
زا لبق  هکنیا  رگید  یکی  و  دنـشاب .  هلبق  هب  ور  رحن  حبذ و  لاح  رد  حبذ  رحن و  يدصتم  هکنیا  رگید  بحتـسم  دـنزب .  لاب  ات  دـننک  شیاهر 

دننک هلماعم  ناویح  اب  ار  هقیرط  نیرت  تحار  نیرت و  ناسآ  نآ  تامدقم  رحن  حبذ و  رد  هکنیا  رگید  و  دننک ،  هضرع  ناویح  هب  ار  نآ  حبذ 
تمیالم هب  دـنربب و  هاگراتـشک  يوس  هب  تمیـالم  مارآ و  هب  ار  ناویح  دـنیبب ،  رازآ  هجنکـش و  رتمک  ناویح  رودـقملا  یتح  هک  يا  هقیرط 

حبذ و لمع  دـنیبن و  ار  نآ  ات  دـنرادب  ناهنپ  ناویح  زا  ار  نآ  هراومه  هکلب  دـنهدن  ناشن  ناویح  هب  ار  نآ  دـننک و  زیت  ار  دراک  دـنناباوخب و 
تـسا نیا  یکی  رحن  حبذ و  تاهورکم  اما  و  دنـشکب .  ناویح  حبذ  لحم  هب  رتمامت  هچره  تدـش  هب  ار  دراک  هداد  ماجنا  تعرـس  هب  ار  رحن 

رتکیدزن طایتحا  هب  نیا  و  دـنا ،  هداد  لمع  نیا  تمرح  هب  يوتف  ءاهقف  زا  یـضعب  هکلب  دـننکب  ار  وا  تسوپ  شندـب  ندـش  درـس  زا  لـبق  هک 
تـسد رد  ور  تشپ و  ار  دراـک  هک  تسا  نیا  نآ  تاـهورکم  زا  رگید  یکی  تسین ،  مارح  هحیبذ  تشوـگ  تمرح  يوـتف  رباـنب  نکل  تسا 

حبذ یلاح  رد  ار  ناویح  هک  تسا  نیا  رگید  یکی  دنک ،  عطق  ار  ناویح  گر  راهچ  لخاد  زا  هدرک  ورف  ناویح  موقلح  ریز  هب  ار  نآ  هتفرگ 
لحم شتهارک  ناویح  نآ  سنج  ریغ  زا  یناویح  مشچ  شیپ  اما  دـنک و  هراـظن  ار  وا  حـبذ  ناویح  ناـمه  سنج  زا  رگید  یناویح  هک  دـننک 

رهظ تقو  ندیـسرارف  زا  لـبق  هعمج  زور  بش و  رد  ار  ناویح  هک  تسا  نیا  رگید  یکی  تسین ،  هجو  زا  یلاـخ  هک  دـنچره  تسا .  لـمءات 
هب هدرک  شگرزب  ناسنا  دوخ  هک  یناویح  هک  نیا  رگید  یکی  دشاب ،  نیب  رد  یترورض  هک  نآ  رگم  دراد  تهارک  لمع  نیا  هک  دننک  حبذ 
نآ كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنک  ادج  ندب  زا  ار  شرس  نآ  هدنهد  شرورپ  نکل  هدرک  حبذ  ار  نآ  يرگید  اما  دنک و  حبذ  شدوخ  تسد 

 ، تسا دـمع  تروص  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  یمن  مارح  ناویح  تشوگ  يوقا  ربانب  لمع  نیا  اب  هلب  تسین ،  هجو  زا  یلاـخ  شتمرح  هکلب  تسا 
رد هن  تسا و  نآ  ندروخ  رد  یتهارک  هن  هورکم ،  هن  تسا و  مارح  هن  لاکـشا  نودـب  دراک  ندرک  یتسدـشیپ  ای  تلفغ و  تروص  رد  اما  و 

یگنر دیفس  هتشر  کی  زا  تسا  ترابع  عاخن  دناسرن و  ناویح  عاخن  هب  ار  دراک  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  ناویح و  رس  ندرک  ادج 
ای دـیآ و  نوریب  ناوـیح  مکـش  زا  ینینج  رگا  هلءاسم 21 -  تسا .  هدـش  هدیـشک  مد  ات  ندرگ  رخآ  زا  ناویح  تارقف  نوتـس  طـسو  رد  هک 
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يا هیکذت  دشاب و  هدنز  هک  نآ  رگم  تسین  لالح  نینج  نآ  دشاب  هدش  رادرم  هیکذت  نودب  ای  دشاب و  هدـنز  هک  یتروص  رد  دـنروآ  نوریب 
هک دشاب  هدش  هدروآ  نوریب  ای  دیآ  نوریب  هدنز  نینج  دشاب و  هدش  حـبذ  ردام  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  ددرگ ،  عقاو  وا  رب  لقتـسم 

دشاب نآ  حبذ  يارب  تصرف  ندوبن  رطاخ  هب  هک  دنچره  دوشن  حبذ  نینج  رگا  سپ  دوش ،  یمن  لالح  حبذ  هیکذت و  هلیسو  هب  زج  نینج  نآ 
هب نآ  هیکذت  نوچ  تسا  لالح  شندروخ  دوش  هدروآ  نوریب  ای  دیآ  نوریب  هدرم  نینج  ردام  حبذ  زا  دعب  رگا  اما  تسین و  لالح  يوقاربانب 

يوقاربانب تسا و  مارح  رادرم و  هنرگ  دـشاب و  هدروآرد  يوم  مشپ و  دـشاب و  هقلخلا  مات  نینج  هک  یطرـش  هب  نکل  تسا  نآ  ردام  هیکذـت 
 . دـشاب هدرم  ردام  مکـش  رد  هدرک و  اـی  دـشاب و  هدرکن  لولح  نآ  رد  حور  الـصا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هدربماـن  طرـش  اـب  نآ  تیلح  رد 

دـننک و زاب  ار  شمکـش  هک  نآ  زا  لبق  شردام و  حـبذ  زا  دـعب  دوب و  هدـنز  شردام  رحن  ای  حـبذ  لاح  رد  ناویح  نینج  رگا  هلءاسم 22 - 
يداـیز هلـصاف  نینج  ندروآ  نوریب  رداـم و  هیکذـت  نیب  هک  یطرـش  هب  تسا ،  لـالح  نینج  نآ  يوقارباـنب  دـشاب  هدرم  دـنروآرد  ار  نینج 

هلجع نینج  ندروآ  نوریب  رد  هک  مه  یتروـص  رد  یتـح  هکلب  تـسا ،  هدرم  دـنیبب  دنـشاب و  هدروآرد  ار  نـینج  هلـصافالب  دـشاب و  هداـتفین 
طایتحا هب  رت  کیدزن  هک  دنچره  تسا ،  لالح  دشاب  هدوب  اه  هحیبذ  مکـش  ندرکزاب  رد  فراعتم  رادقم  هب  راکنیا  ریخءات  دنـشاب و  هدرکن 

اما و  دـنزادنین ،  ریخءات  مه  فراعتم  رادـقم  هب  ار  راـک  نیا  یتح  دـننک و  هلجع  نآ  تاـیح  كرد  نینج و  ندروآ  نوریب  رد  هک  تسا  نآ 
نآ زا  بانتجا  رد  طایتحا  دشاب  هدرم  شردام  مکـش  ندرک  زاب  زا  لبق  نینج  هجیتن  رد  دشاب و  هتخادنا  ریخءات  فراعتم  رادقم  زا  شیب  رگا 

یلالج نوچ  دشاب  هدش  مارح  یضراع  رطاخ  هب  هک  دنچره  یتاذ  تشوگ  لالح  ناویح  ره  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 23 -  تسا . 
هچ یلها  هچ  یـشحو و  یئایرد  هچ  یئارحـص و  ناویح  هچ  دوش  یم  لـالح  شتـشوگ  هیکذـت  هلیـسو  هب  و  دریذـپ ،  یم  هیکذـت  هئوطوم  و 

و تسا ،  فلتخم  تشذگ  قباس  رد  هک  يروط  هب  تسین و  ناسکی  تشوگ  لالح  تاناویح  هیکذت  تیفیک  هک  دنچره  هدنرچ  هچ  هدنرپ و 
هک یـضراوع  رطاخ  هب  رگا  هتبلا  تسا ،  نآ  تشوگ  ندـش  لـالح  تسوپ و  تشوگ و  ندـش  كاـپ  تشوگ  لـالح  ناویح  رد  هیکذـت  رثا 

ندش لالح  ثیح  زا  هن  درادن  يرثا  چیه  نآ  رد  هیکذت  درادن  هدنهج  نوخ  هک  نآ  تشوگ  مارح  ناویح  اما  و  دـشاب ،  هدـشن  مارح  میتفگ 
هدنهج نوخ  هک  نآ  اما  و  مارح ،  شندروخ  تسا و  كاپ  شا  هدرم  هدنز و  يا  هدـنبنج  نینچ  اریز  شندـش  كاپ  ثیح  زا  هن  شندروخ و 
لاثما نومیم و  سرخ و  لیف و  دننام  هدـنرد  ریغ  خوسم  نینچمه  تسین و  هیکذـت  لباق  دـشاب  نیعلا  سجن  كوخ  گس و  دـننام  رگا  دراد 

نآ لاثما  رامـسوس و  و  سرع ) (  نبا  شوم و  دـننام  دـننک  یم  لزنم  ینیمزریز  رد  هک  یکچوک  ياهناویح  ینعی  تارـشح  نینچمه  نآ و 
تاناویح هک  ناگدـنرد  اما  و  تسین ،  هجو  زا  یلاخ  ناشتراهط  هک  دـنچره  دنتـسین  هیکذـت  لـباق  زین  ناویح  ود  نیا  مزـال  طاـیتحاربانب  هک 

نوچ ای  دنـشاب و  شوحو  زا  اهنیا  ریغ  يوآ و  نبا  هابور و  ربب و  گنلپ و  ریـش و  دـننام  هچ  تسا  تشوگ  ناشکاروخ  دـنرد و  یم  ار  رگید 
تشوگ و تراهط  اه  نآ  رد  هیکذـت  رثا  دـنریذپ و  یم  هیکذـت  هک  تسا  نآ  يوقا  دنـشاب  ناگدـنرپ  زا  اهنیا  ریغ  سکرک و  زاب و  باقع و 
ای دنشوپب  زامن  ریغ  رد  دننک و  تسرد  هماج  اه  نآ  تسوپ  زا  تسا  زئاج  الثم  تسا ،  لالح  نآ  زا  يریگ  هرهب  هجیتن  رد  تسا  اهنآ  تسوپ 

نغور هنابنا  ای  بآ  کشم  اهنآ  تسوپ  زا  الثم  دـنهد  رارق  تاعیام  فرظ  ار  اهنآ  تسوپ  تسا  زئاـج  يوقارباـنب  هکلب  دـننک  دوخ  زادـناریز 
 . دوش بانتجا  یغابد  زا  لبق  نآ  لامعتـسا  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دشاب  هدـشن  یغابد  هک  دـنچره  دـننک  تسرد  هریـشو 

یم ار  هیکذـت  دـش  هدرب  ناشمان  البق  هچ  نآ  ریغ  دـنراد  هلئاس  سفن  هک  تشوگ  مارح  ناویح  عاونا  همه  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلءاسم 24 - 
لباق تشوگ  مارح  تاـناویح  همه  هیکذـت  هلءاسم 25 -  دوب .  دـهاوخ  كاپ  اـه  نآ  تسوپ  تشوگ و  هیکذـت  زا  دـعب  هجیتن  رد  دـنریذپ و 

رد تسا  يدامج  تلآ  اب  راکش  اهنآ  هیکذت  رگید  هار  دش ،  نایب  تشوگ  لالح  ناویح  حبذرد  هک  یطیارـش  اب  حبذ  هلیـسو  هب  یکی  هیکذت 
ددرت و هدومزآ  گس  اب  راکش  هلیسو  هب  اهنآ  نتفریذپ  هیکذت  اما  و  دنشاب ،  یشحو  رگید  یترابعب  عنتمم و  هک  یئاهتشوگ  لالح  صوصخ 

ناویح زا  هکنیاب  دشاب  هتشادن  نیقی  ناسنا  رگا  دوش  هدید  ناملـسم  تسد  رد  هک  یئاهتـسوپ  هیپ و  اهتـشوگ و  هلءاسم 26 -  تسا .  لاکشا 
یطرـش هب  طایتحاربانب  نکل  دنکب  نآ  اب  یکذم  هلماعم  دناتـسب و  وا  زا  ار  نآ  دـناوتیم  تسا  تراهط  هب  موکحم  تسا  یکذـم  ریغ  رادرم و 

رد نآ  نتشاد  دوخ  اب  ندروخ و  شورف و  دیرخ و  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  هیکزت  هب  طورشم  یفرصت  نآ  رد  دیلا  يذ  ناملـسم  هک 
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تسین مه  بحتسم  اهنت  هن  هکلب  دنک ،  صحفت  تسین  بجاو  ناسنا  رب  تسا و  زئاج  هیکزت  تراهط و  هب  طورشم  ياهلامعتـسا  ریاس  زامن و 
هب موکحم  دراد  رارق  نیملـسم  رازاـب  رد  هک  یناویح  داوم  لـیبق  نیا  زا  هچ  نآ  نینچمه  و  هدـش ،  عقاو  زین  یهن  دروم  لا  ؤس  صحفت و  هک 
نآ نینچمه  و  تسا ،  لاحلا  لوهجم  هک  یـسک  تسد  رد  ای  دشاب  ناملـسم  تسد  رد  نیملـسم  رازاب  رد  هکنیا  هچ  تسا  تیلح  تراهط و 

دشاب و هتخپ  تسا  تشوگ  رگا  الثم  دوش  هدهاشم  نآ  رد  مه  لامعتسا  رثا  دشاب و  هداتفا  نیشن  ناملـسم  نیمزرـس  رد  داوم  لیبق  نیا  زا  هچ 
هتفرگ يرفاک  تسد  زا  داوم  نیا  زا  يزیچ  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  تراهط  هب  موکحم  دشاب  هتخود  ای  هدـش  یغابد  تسا  تسوپ  رگا 

ناملسم نآ  هک  دنادب  دیاب  طایتحاربانب  تسا و  هتفرگ  ای  هدیرخ  ناملسم  زا  ار  نآ  هدربمان  رفاک  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  ملع  هدنریگ  هک  دوش 
هک یناویح  داوم  زا  هچ  نآ  اما  و  تسا .  تراهط  هب  موکحم  يوقا  ربانب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  یکذـم  هلماعم  یناویح  هدام  نآ  اب 

هدام نآ  و  دنادب ) مارح  ار  شندروخ  سجن و  ار  نآ  ینعی   ) دنکب نآ  اب  یکذـم  ریغ  هلماعم  دـیاب  هدیـسر  ناملـسم  تسد  هب  رفاک  تسد  زا 
نیمزرس نآ  هنکس  تیرثکا  دوش  یم  هدرمـش  مالـسا  دالب  ینیمزرـس  هچ  رفک و  دالب  یلحم  هچ  هکنیا  ردرایعم  و  دراد ،  هتیم  مکح  یناویح 

 ، دنـشاب رافک  هطلـس  تحت  نیمزرـس  نآ  رد  نیملـسم  هک  دـنچره  درامـشب ،  نیملـسم  تنوکـس  لحم  نآ  فرع  لـها  هک  يروط  هب  تسا 
هتشادن هبلغ  يرگید  رب  کی  چیه  دشاب و  يواسم  نیملـسم  رافک و  تبـسن  رگا  اما  تسا و  نیمه  رایعم  زین  ندوب  رفک  دالب  رد  هک  نانچمه 

ؤم تسد  زا  هک  نآ  نیب  تسین  یقرف  دوش  یم  هتفرگ  ناملسم  تسد  زا  هچ  نآ  ندوب  حابم  رد  هلءاسم 27 -  دراد .  ار  رفک  دلب  مکح  دشاب 
هکنیا هب  تسا  دـقتعم  زین  دوش و  یم  كاپ  یغابد  اب  رادرم  ناویح  تسوپ  هک  تسا  نیا  هب  دـقتعم  هک  فلاخم  تسد  زا  اـی  دوش  هتفرگ  نم 
هدنریگ هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  دنک ،  یمن  تیاعر  ار  میناد  یم  ربتعم  هیکذت  رد  ام  هک  یطورش  تسا و  لالح  يراصن  دوهی و  هحیبذ 
هدنریگ هک  نیمه  دشاب ،  فلاخم  ای  نآ و  هدنهد  داهتجا  ای  يوتف و  اب  دشاب  قباطم  هیکذت  طیارش  رد  شداهتجا  ای  يوتف و  ناملسم  سد  زا 

رب نآ  یبرع  ظفل  هب  ادخ  مان  دیاب  هکنیا  هب  تسا  دقتعم  هدنریگ  الثم  تسا  یفاک  دشاب  قباطم  وا  بهذم  اب  هدنهد  بهذم  هک  دـهد  لامتحا 
زا نآ  زا  يا  هداـم  هک  یناویح  هحیبذ  رب  دـیاش  دـهد  لاـمتحا  هدـنریگ  هک  نیمه  دـشاب  هتـشادن  يداـقتعا  نینچ  هدـنهد  دوش و  هدرب  هحیبذ 
مزال هدـنهد  بهذـم  رد  تیبرع  تیاعر  هک  دـنچره  تسا  حابم  يو  يارب  هدـش  هدرب  یبرع  نابز  هب  ادـخ  مان  هدیـسر  وا  تسد  هب  فلاـخم 

 . ( تسا اناد  ادخ  و   ) هدوبن

اهیندیشون اهیندروخ و  باتک 

حیضوت

 . تسا یناویح  ریغ  یناویح و  ياهیندیشون  اهیندروخ و  مارح  لالح و  نایب  باتک  نیا  زا  دوصقم 

یناویح مارح  لالح و  رد  راتفگ 

ات 20 هلاسم 1 

هک یئاهنآ  یتح  ایرد  نارادـناج  عاونا  هیقب  و  تسین ،  لالح  نآ  ياه  یباغرم  اه و  یهام  زا  یـضعب  زج  یئایرد  ياـهناویح  زا  هلءاسم 1 - 
ياراد هک  یئاهنآ  زج  هب  شعون  چیه  نایهام  زا  هلءاسم 2 -  تسا .  مارح  يوقاربانب  یئایرد  واگ  ریظن  تسا  لالح  یکشخ  رد  شـسنجمه 
دـشاب هتخیر  اهنآ  کلوپ  یـضراوع  رطاخ  هب  دنچره  دنـسلف  ياراد  تقلخ  لصا  رد  هک  ینایهام  اما  و  تسین ،  لالح  تسا  کلوپ )   ) سلف

هب ار  دوخ  ندب  تسا و  قلخدـب  یناویح  هدـمآ  تایاور  رد  هک  يروط  هب  هک  دـیوگ  تعنک  ار  نآ  برع  هک  يا  یهام  دـننام  تسا ،  لالح 
شـشوگ هدرپ  ریز  رد  ینیب  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دزیر  یم  شکلوـپ  هجیتـن  رد  دـناراخ و  یم  دـنک  دروـخرب  نآ  هـب  هـک  يزیچره 

ینب و زب و  یهام  هچ  شکچوک  هچ  شگرزب و  هچ  تسا  لالح  اهنآ  همه  تسین  راد  کلوپ  نایهام  هنایم  یقرف  و  هدـنام ،  ظوفحم  اهکلوپ 
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رامز و يرج و  ریظن  تسا  کلوپ  دـقاف  تقلخ  لصا  رد  هک  هچ  نآ  نایهام  زا  اـما  و  اـهنیا ،  ریغ  هچ  یمـالبا و  یماریط و  ناـطق و  طوبش و 
سنج زا  دوش  یم  هدـناوخ  نایبور  زورما  مدرم  ناـبز  رد  هک  ناـیبرا  یهاـم  هلءاـسم 3 -  تسین .  یندروخ  اـه  نیا  ریغ  یهاـمرام و  وهز و 
مخت هجیتن  رد  تسا  یهاـم  نآ  دوخ  مکح  عباـت  یهاـم  ره  مخت  مکح  هلءاسم 4 -  تسا .  زئاج  شندروخ  تسا و  کـلوپ  ياراد  ناـیهام 

ندروخن طایتحا  هابتـشا  لاح  رد  دشاب و  ربز  هک  دـنچره  تسا  مارح  مارح  یهام  مخت  دـشاب و  مرن  هک  دـنچره  تسا  لالح  لالح ،  یهام 
شندوب ربز  ایو  دشاب  ربز  نآ  سنج  مارح و  یهام  زا  ای  تسا  لالح  یهام  زا  ایآ  هک  نیا  رد  دـشاب  هبتـشم  هک  یئاج  رد  هلب  تسا ،  نآ  مرن 

ماسقا همه  اهنآ  ياه  یلها  زا  اما  یشحو ،  یلها و  دنفنـص :  ود  یئارحـص  تاناویح  هلءاسم 5 -  تسا .  لالح  شندروخ  دشاب  هبتـشم  مه 
تسا و رت  فیفخ  بسا  رد  تهارک  هتبلا  هک  دراد  تهارک  ریخا  فنـص  هس  ردو  دـنلالح ،  غالا  رطاـق و  بسا و  رتش و  واـگ و  دنفـسوگ و 

نزوگ یهوک و  دنفسوگ  واگ و  لازغ و  وهآاه و  یـشحو  زا  اما  و  ود .  نیا  ریغ  و  هبرگ )   ) رونـس گس و  نوچ  تسا  مارح  نایاپراچ  هیقب 
ار رگید  تاناویح  هک  تسا  یئاپراچ  ناویحره  ناگدنرد  عابس و  زا  روظنم  دنتشوگ  مارح  ناگدنرد )   ) عابس و تشوگ ،  لالح  رخروگ  و 

ربب گنلپو و  ریش  نوچ  دشاب  يوق  ناویح  نآ  هاوخ  تسا  شین  نادند  لاگنچ و  نتشاد  شندوب  عبـس  یناشن  و  درد ،  یم  دنک و  یم  راکش 
 ، تسین عابس  زا  هک  دنچره  شوگرخ  تشوگ  ندروخ  تسا  مارح  نینچمه  و  لاغش ،  راتفک و  هابور و  نوچ  دشاب  فیعـض  ای  گرگ و  و 
مد اهاپ و  هاتوک و  ياهتسد  ياراد  تسا  شوم  یعون   ) عوبری رامـسوس و  شوم و  رام و  لیبق  زا  تارـشح  یمامت  ندروخ  تسا  مارح  زین  و 

ندروخ تسا  مارح  زین  و  درمـش ،  ناوت  یمن  ار  اهنآ  ددـع  هک  اهنیا  ریغ  کـک و  شپـش و  جـیلوک و  كریجریج و  یغیت و  هجوج  و  دـنلب )
ریغ سرخ و  نومیم و  لیف و  نوچ  دندش  خسم  اه  نآ  لکـش  هب  ادخ ،  ینامرفان  رطاخ  هب  یئاه  تما  مایالا  میدـق  رد  هک  یتاناویح  تشوگ 

تسا و گنر  خرـس  هک  یـسابد  تسا و  گنر  يرتسکاخ  هک  يرمق  لیبق  زا  رتوبک  عاونا  همه  ناغرم  فانـصا  هناـیم  زا  هلءاسم 6 -  اهنیا . 
 ( تسا دنلباپ  کبک  یعون  هک   ) يرابح ناورک و  كدرا و  وهیت و  يرمق  کبک و  جارد و  زین  تسا و  لالح  تسا  گنر  دیفس  هک  ناشرو 

همه اب  اه  کـشجنگ  شعاونا و  همه  اـب  یگناـخ  غرم  و  دـنلب ) راـقنم  اـپ و  ياراد  گـنر  يرتسکاـخ  گرزب و  تسا  یغرم  هک   ) یکرک و 
فقـس رد  هک   ) هلچلچ دـهده و  تشوگ  ندروخ  تسه  هک  يزیچ  دنتـشوگ ،  لالح  همه  راد  لکاک  کشجنگ  لبلب و  لـیبق  زا  شماـسقا 

کـشجنگ دراد و  دنلب  يراقنم  رـس و  هک  یغرم   ) غاز تشوگ  زین  و  تسا )  اهناسنا  هب  ناغرم  نیرت  سونءام  دنزاس و  یم  هنایـشآ  اه  هناخ 
تسا و رتوبک  هزادـنا  هب  حـیلم  گنر و  يرتسکاخ  یغرم  هلءاسماوص  و  تسا )  هایـس  یمین  دیفـس و  شرپ  لاب و  زا  یمین  دـنک  یم  راـکش 

يوقا ربانب  و  هایـس )  زبس و  زمرق و  ياهگنر  هب  تسا  یطخ  طخ  شرپ  لاب و  تسا ،  یهایـس  شیاـهلاب  رد  تسا و  ریـس  اـبیز و  زبس  شگنر 
ياراد هدـنرپ  ره  سوواط و  شافخ و  ناگدـنرپ  هنایم  زا  و  هلچلچ .  یتح  تسین  تشوگ  مارح  هدـش  هدرب  مان  هک  اهغرم  نیا  زا  کـی  چـیه 

( دراد هدیشک  یئاهاپ  دنلب و  یلکاک  شرس  تشپ  هک  يراوختشوگ  غرم   ) رقص زاب و  نوچ  دشاب  يوق  شلاگنچ  هاوخ  تسا ،  مارح  لاگنچ 
یکچوک هب  هن  رقـص و  یگرزب  هب  هن  هک   ) رـس لاگنچ  نوچ  دشاب  فیعـض  ای  راوخ ) تشوگ  غرم  نیرت  کچوک   ) قشاب نیهاش  باقع و  و 

همه هب  غـالک  تشوـگ  ندروـخ  زا  هک  تسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  هلءاـسم 7 -  دراد . ) مارآ  دـنک و  يزاورپ  هـک   ) ثاـغب و  تـسا )  قشاـب 
يرتسکاخ رتکچوک و  غاز  زا  هک  غالک )  یعون   ) فادـغ تشوگ  نینچمه  و  دوش ،  باـنتجا  تسا  تعارز  غـالک  هک  غاز  یتح  شماـسقا 

زین دـنیوگ و  یم  نغز )  یـسراف  رد  و   ) قعقع ار  نآ  هک  دیفـس  هایـس و  غالک  تشوگ  ندروخ  زا  باـنتجا  رد  طاـیتحا  نیا  تسا و  گـنر 
ریط عابـس  ءزج  يوق  لامتحا  هب  دـنراوخ و  هفیج  غالک  عون  ود  نیا  تسا ،  دـک  ؤم  دـنک  یم  یگدـنز  اههوک  رد  هک  هایـس  غـالک  تشوگ 

 . تسین برق  زا  یلاخ  غالک  قلطم  تشوگ  تمرح  هکلب  تسا  يوق  اـهنآ  تشوگ  تمرح  لاـمتحا  دـنیآ و  رامـش  هب  هدـنرد  ناـغرم  ینعی 
لیلد هک  یغرم  ره  يارب  عراـش  هک  اـنعم  نیا  هب  دوش ،  یم  هداد  صیخـشت  قیرط  ودـب  تشوـگ  مارح  زا  تشوـگ  لـالح  غرم  هلءاسم 8 - 

ود نیا  سپ  هداد  رارق  نآ  ندوب  تشوگ  لالح  یناشن  ار  تمالع  ود  نیا  زا  یکی  هدشن  دراو  صوصخ  هب  نآ  تیلح  ای  تمرح و  رب  یعطق 
اهنآ تشوگ  تمرح  ای  تیلح  رب  صاخ  لیلد  هک  یناغرم  هن  هدـشن  دراو  اهنآدروم  رد  صاخ  لیلد  هک  تسا  یناـغرم  صوصخم  تمـالع 
ینعی  ) شفیفص اوه  رد  هک  یغرم  ره  ینعی  تسا :  فیفد  فیفـص و  ود  نآ  زا  یکی  دش :  هدرب  ناشمان  قباس  رد  هک  هچ  نآ  دننام  هدیـسر 
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تسا لالح  تسا  نآ  سکع  هب  هک  یغرم  ره  و  تسا ،  تشوگ  مارح  ناویح  نآ  تسا  رتشیب  شندز )  لاب  ینعی   ) شفیفد زا  شندزن )  لاب 
زا یکی  هک  یغرم  ره  تسا  اپ ) تشپ  کخیس   ) هیصیص ای  هصناق و  ناد و  گنس  ناد و  هنیچ  ای  هلصوح و  نتشادن  نتشاد و  مود  تمالع  ، 
يا هسیک  زا  تسا  ترابع  هلـصوح  اما  تسا ،  مارح  دشاب  هتـشادن  ار  اهنیا  کی  چیه  هک  یغرم  ره  تسا و  لالح  دشاب  اراد  ار  زیچ  هس  نیا 

ناویح هک  ییاهگیر  هک  تسا  تخـس  يا  هسیک  هصناق  دوش و  یم  عمج  نآ  رد  هناد  ریغ  هناد و  زا  شیاـهیندروخ  همه  هک  ناویح  قلح  رد 
ناویح و ياپ  تشپ  رد  هک  يراخ  زا  تسا  ترابع  هیصیص  اما  دنیوگ و  نادگنس  ار  نآ  یـسراف  نابز  رد  دوش و  یم  عمج  نآ  رد  دعلب  یم 
هلـصوح و وضع  هس   ) زا یکی  نتـشاد  و  فیفـص )  فیفد و   ) ینعی تمالع  ود  نیا  رد  و  دراد ،  رارق  ناویح  هنـشاپ  لـحم  رگید  تراـبع  هب 
هس نآ  زا  یکی  ای  فیفـص و  زا  دشاب  رتشیب  شفیفد  هک  یغرم  ره  عون  ود  ره  زا  تسین  یقرف  یکـشخ  یبآ و  غرم  نیب  هیـصیص )  هصناق و 
نآ زا  یکی  ای  دشاب و  رتشیب  شفیفد  زا  نآ  فیفـص  هک  یغرم  ره  دشاب و  راوخ  یهام  دنچره  تسا  لالح  دـشاب  هتـشاد  ندـب  رد  ار  وضع 
زا دشاب  رتشیب  شفیفص  الثم  دنشاب  هتـشاد  هضواعم  مه  اب  تمالع  ود  نیا  یغرم  رد  رگا  هلءاسم 9 -  تسا .  مارح  دشاب  هتشادن  ار  زیچ  هس 
زا کی  چیه  لاح  نیع  رد  فیفص و  زا  دشاب  رتشیب  شفیفد  سکعب  ای  دشاب و  هتشاد  هیصیص  ای  هصناق  ای  هلصوح  لاح  نیع  رد  نکل  فیفد 

ناویح فیفـص  هک  لوا  لاثم  رد  دـیاب  هجیتن  رد  و  تفرگ ،  رایعم  ار  لوا  تمالع  دـیاب  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـشابن  شندـبرد  وضع  هس  نآ 
تفگ دیاب  مود  لاثم  رد  و  دشاب ،  هتـشاد  مه  ار  وضع  هس  نآ  زا  یکی  هک  دـنچره  تسا  تشوگ  مارح  ناویح  نآ  تفگ  دـیاب  تسا  رتشیب 
رکنم یضعب  نکل  تسا ،  برقا  ندوب  لالح  هک  دنچره  دوشن  كرت  طایتحا  تسا و  لکـشم  هلئـسم  اجنیا  رد  نکل  تسا  لالح  ناویح  نآ 

 - هلءاسم 10 تسین .  یلاکـشا  رگید  دشاب  تسرد  فرح  نیا  رگا  دتفا و  یمن  قافتا  يزیچ  نینچ  زگره  دنا  هتفگ  دنا و  هدش  ضراعت  نیا 
عوجر اهنت  شا  هفیظو  تسا  رتشیب  شمادک  دمهفب  دناوتن  فیفد و  مه  دراد و  فیفـص  مه  دـنک  یم  زاورپ  اوه  رد  هک  دـنیبب  ار  یغرم  رگا 

رگا تسا  نینچمه  و  مارح ،  تشادن  رگا  لالح و  تشاد  دوجو  رگا  نآ  مدع  وضع و  هس  نآ  زا  یکی  دوجو  ینعی  تسا ،  مود  تمالع  هب 
 - هلءاسم 11 تسا .  لالح  هک  تسا  نآ  برقا  ندادن  ار  نآ  عضو  یلک  روط  هب  رگا  و  دنادن ،  ار  نآ  عضوو  دنک  ادیپ  ار  هدش  حـبذ  یغرم 

عوجر مود  تمالعب  شتشوگ  تمرح  تیلح و  صیخشت  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  ربارب  شفیفد  فیفص و  یغرم  هک  دوش  ضرف  رگا 
رگا تسا ،  غرم  دوخ  عبات  یغرم  مه  مخت  هلءاسم 12 -  تسا .  لالح  تشوگ  نآ  هک  تسا  نآ  برقا  ندادـن  ار  مود  تمالع  رگا  دوش و 

زا دشابن  مولعم  دشاب و  هبتـشم  یغرم  مخت  رگا  و  تسا ،  مارح  مه  شمخت  دشاب  مارح  رگا  تسا و  لالح  زین  نآ  مخت  دـشاب  لالح  یغرم 
دشابن يواسم  نآ  هت  رس و  ینعی  دشاب  هتـشاد  هت  رـس و  یگناخ  غرم  مخت  دننام  هک  یتروص  رد  تشوگ  لالح  ای  تسا  تشوگ  مارح  غرم 

لالح يوقاربانب  زین  نآ  مخت  هکنانچمه  تسا  تشوگ  لالح  رویط و  ءزج  غرم  رتش  هلءاسم 13 -  تسا .  مارح  دشاب  يواسم  رگا  لالح و 
تیلح و صیخـشت  رد  دـیاب  راـچانب  هدـشن ،  دراو  نآ  تشوگ  تیلح  تمرح و  رب  یلیلد  هک  تسا  یغرم  کـل  کـل  هلءاـسم 14 -  تسا . 

نیا یسک  رگا  و  تسا ،  تشوگ  مارح  اذل  تسا و  رتشیب  شفیفد  زا  ناویح  نیا  فیفص  ارهاظ  دوش و  هعجارم  هتـشذگ  ياهتمالعب  شتمرح 
دنچ رطاخ  هب  تسا  تشوگ  لـالح  تقلخ  لـصا  رد  هک  یناویح  هلءاسم 15 -  دـنک .  عوجر  مود  ياهتمالع  هب  دـیاب  هدرکن  زارحا  ار  انعم 

شیاذـغ هک  تسا  یناویح  نآ  دـنیوگ و  یم  لالج  ار  یناویح  نینچ  هک  دـشاب  راوخ  تساجن  هکنیا  یکی  دوش :  یم  تشوگ  مارح  لـماع 
مکح تشوگ  مارح  تاناویح  ریاس  تساجن  و  تسا ،  ناسنا  تساـجن  نآ  ياذـغ  دـیوگب  فرع  هک  يروط  هب  تسا  هدـش  ناـسنا  تساـجن 
دروخ یم  رگید  ياه  تساجن  نکل  دروخ  یمن  ار  یمدآ  تساجن  یناویح  رگا  سپ  تاساجن  ریاس  نینچمه  و  درادـن ،  ار  یمدآ  تساـجن 

یم ار  دوخ  صوصخم  ياذـغ  مه  رگا  سپ  دوشب  یمدآ  تساجن  رد  رـصحنم  شیاذـغ  هک  دوش  یم  لالج  یتقو  ناویح  و  تسین ،  لـالج 
يروط هب  دروخب  تردن  هب  ار  دوخ  ياذغ  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  تشوگ  مارح  دنکیمن و  قدص  نآ  رب  لالج  یمدآ  تساجن  مه  دروخ و 

دشاب و هدش  ینالوط  ناویح  يراوختساجن  تدم  هک  تسا  نیا  ندش  لالج  رگید  طرش  دشاب ،  هتشاد  ار  ندروخن  مکح  فرع  رظن  رد  هک 
كوکـشم ینعم  نیا  قدـص  زور  هس  هکلب  زور و  ود  زا  رتمک  رد  هکلب  تسین  یفاک  ناویح  ندـش  لالج  رد  بش  کی  زور و  کی  ارهاـظ 

ناویح هلءاسم 17 -  یهام .  ای  هدـنرپ  ای  دـشاب  هدـنرچ  ناویح  هچ  تسا  يراـجاهناویح  همه  رد  ندـش  لـالج  مکح  هلءاـسم 16 -  تسا . 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


شتـشوگ هک  ینامز  ره  و  دوش ،  یم  مارحزین  نآ  مخت  تسا  غرم  رگا  نآ و  ریـش  دوش  یم  مارح  شتـشوگ  ندـش  لالج  هب  هک  روطناـمه 
مامت رد  هدشن  ءاربتسا  هک  یتقو  ات  هدش  مارح  یضراع  هب  هک  ناویح  نیا  هکنیا  مالک  لصاح  و  دوش ،  یم  لالح  زین  مخت  ریش و  دش  لالح 
دارفا نیا  زا  یـضعب  رد  هلب  دور ،  یم  نیب  زا  شتمرح  مکح  دـش  ءاربتـسا  یتقو  تسا و  تقلخ  لصا  هب  تشوگ  مارح  ناویح  دـننام  ماکحا 
ناویح سپ  دوش  یمن  ناویح  هیکذت  عنام  يراوختـساجن  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلءاسم 18 -  تسا .  طایتحا  باـب  زا  تمرح  یلک  مکح  نیا 
كاپ شتـسوپ  تشوگ و  هک  تسا  نیا  نآ  هیکذت  رثا  و  دوش ،  یم  هیکذت  دـنوش  یم  هیکذـت  تاناویح  ریاس  هک  يوحن  نامه  هب  زین  لالج 

 - هلءاـسم 19 كوخ . )  گـس و  نوچ  هن  هبرگ  گرگ و  نوچ   ) دنـشاب هیکذـت  لـباق  هک  یلـصا  تشوگ  مارح  تاـناویح  دـننام  دوش  یم 
شیریگولج تساجن  ندروخ  زا  دندنبب و  ار  ناویح  هک  تسا  نیا  ءاربتسا  و  دور ،  یم  نیب  زا  ءاربتـسا  هار  زا  لالج  ناویح  تشوگ  تمرح 

هب و  دشابن ،  قداص  نآ  رب  لالج  مسا  رگید  هک  يروط  هب  دورب  شرـس  زا  يراوختـساجن  هک  ینامز  ات  دـنهدب  ار  وا  صاخ  ياذـغ  دـننک و 
تایاور رد  لالج  ناویح  ره  يارب  هک  یمایا  ددـع  ناویح  نآ  هب  لالج  ناونع  ندرکن  قدـص  رب  هوـالع  هک  تسا  نآ  رت  کـیدزن  طاـیتحا 

رد زور و  هد  دنفسوگ  رد  تسا و  زور  یس  طوحا  زور و  تسیب  ار  لالج  واگ  زور و  لهچ  ار  لالج  رتش  ینعی  دنک  تاعارم  ار  هدش  نیعم 
نیعم يا  هزادنا  شءاربتسا  يارب  هک  یتاناویح  زا  اهنیا  ریغ  رد  و  زور ،  هنابـش  کی  یهام  رد  زور و  هس  یگناخ  غرم  رد  زور و  جنپ  كدرا 

ار ناویح  هک  تسا  نیا  ءاربتـسا  تیفیک  هلءاسم 20 -  تسین .  راوخ  تساجن  رگید  ناویح  نیا  هکنیا  هب  تسا  فرع  قیدـصت  راـیعم  هدـشن 
دنهدب نآ  هب  كاپ  فلع  ای  هناد  تدم  نآ  رد  بحتـسم  طایتحاربانب  دروخب و  یتساجن  دنراذگن  ررقم  تدم  رد  دننک و  سبح  ای  دندنبب و 

هب دـسر  هچ  اـت  سجن  ياذـغ  ولو  تسین  توق  زا  یلاـخ  تسا  لـالج  ثعاـب  هک  یمدآ  تساـجن  زا  ریغ  یئاذـغ  ره  هب  ءاـفتکا  هک  دـنچره 
 . سجنتم

ات 36 هلاسم 21 

يراوختساجن هک  دنچره  دننک  حبذ  نآ  زا  سپ  دندنبب و  يزور  دنچ  ار  دوش  حبذ  تسا  رارق  هک  یگناخ  غرم  تسا  بحتسم  هلءاسم 21 - 
نآ ناسنا  هک  تسا  نآ  دوش  یم  تشوگ  لالح  ندش  تشوگ  مارح  بجوم  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  هلءاسم 22 -  دنشاب .  هدیدن  نآ  زا 
هچ هدننک  یطو  دوشن ،  هتخیر  ناویح  ندب  رد  اسنا  ینم  هک  دنچره  شا  هلضف  يارجم  زا  هچ  شلوب و  يارجم  زا  هچ  دنک ،  یطو  ار  ناویح 
هچ دنـشاب  هدرک  شراداو  هچ  دـشاب و  هدـش  بکترم  ار  لمع  نیا  دوخ  رایتخا  هب  هچ  لهاج  هچ  دـشاب و  ملاـع  هچ  ریبک  هچ  دـشاب و  ریغص 
زا رگید  ناویح  لمع  نیا  زا  دـعب  رگا  یتح  دوش  یم  تشوگ  مارح  ناویح  نآ  لاوحا  نیا  همه  رد  هداـم ،  هچ  دـشاب و  رن  ناویح  نآ  هکنیا 

مئاـهب هب  صتخم  مکح  نیا  ارهاـظ  و  تسا ،  مارح  ناوـیح  يوـم  مشپ و  ریـش و  نـینچمه  و  تـسا ،  مارح  زین  نآ  دوـش  دـلوتم  ناوـیح  نآ 
واـگ و ریظن  تسا  لومعم  شتـشوگ  ندروـخ  رگا  هدـش  یطو  هک  یناوـیح  هلءاـسم 23 -  تسین .  يراـج  اـه  نآ  ریغ  رد  و  ناـیاپراهچ )  )

تمیق دیاب  دشاب  هدرک  یطو  ار  نآ  کلام  ریغ  هک  یتروص  رد  و  دننازوسب ،  ار  شا  هشال  هدومن  حـبذ  ار  نآ  تسا  بجاو  رتش  دنفـسوگ و 
نآ تسا  بجاو  بسا  غالا و  رطاق و  نوچ  تسین  لومعم  شتشوگ  ندروخ  تسا و  شکراب  ای  يراوس و  رگا  و  دزادرپب ،  کلام  هب  ار  نآ 

هدننک یطو  صخـش  هب  ار  نآ  لوپ  دنناسرب و  شورفب  اج  نآ  رد  دوش و  هدرب  يرگید  لحم  رهـش و  هب  هدش  یطو  نآ  رد  هک  يرهـش  زا  ار 
ناویح ندـش  تشوگ  مارح  ببـس  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  هلءاـسم 24 -  دزادرپب .  شکلاـم  هب  ار  ناویح  یعقاو  تمیق  مه  وا  دـنهدب و 

دیورب و شندب  رب  تشوگ  دریگب و  ورین  ریش  نآ  زا  ات  دروخب  ار  كوخ  ریـش  يردقب  هلاسوگ  هلاغزب و  ای  هرب و  هکنیا  تسا  تشوگ  لالح 
رفاک گس و  و  تسا ،  مارح  زین  شریش  نآ و  لسن  یتح  دوش ،  یم  تشوگ  مارح  ناویح  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  مکحم  شناوختسا 

ریش ندروخ  ایآ  لاح  دوش ، ) یمن  تشوگ  مارح  دنک  دشر  یگـس  ای  يا  هرفاک  نز  ریـش  زا  الثم  هلاغزب  رگا  سپ   ) دنرادن ار  كوخ  مکح 
طقف شندروخ  ریش  ایآ  دشاب و  هشیش  زا  رگا  یتح  دشاب  هک  وحن  ره  هب  ندروخ  كوخ  ریـش  قلطم  ای  تسا  تمرح  تلع  كوخ  ناتـسپ  زا 

طایتحا هک  دنچره  تسا ،  لکـشم  هلئـسم  دوش ؟  یم  زین  هلاغزب  يراوخ  فلع  نارود  لماش  ای  دراد و  ار  مکح  نیا  یگراوخریـش  مایا  رد 
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هدشن مکحم  كوخ  ریـش  زا  شناوختـسا  هک  يروط  هب  دروخب  كوخ  ریـش  یکدـنا  راوخریـش  رگا  اما  و  تسا ،  اهنآ  تشوگ  ندروخن  رد 
عنام كوخ  ریـش  ندروخ  زا  ار  ناویح  زور  تفه  هک  دوشیم  فرطرب  هلیـسو  نیا  هب  نآ  تهارک  و  تسا ،  هورکم  شتـشوگ  ندروخ  دشاب 

لـالح ناویحرگا  هلءاـسم 25 -  دـنهدب .  فلع  ار  وا  زور  تفه  تسین  رگا  دـنهدب و  زب  اـی  دنفـسوگ  ریـش  تسا  راوخ  ریـش  رگا  دـنوش و 
اما دـنیوشب ،  ار  نآ  دـیاب  طایتحاربانب  هکلب  تسین ،  مارح  شتـشوگ  دـننک  شحبذ  یتسم  لاح  رد  دوش و  تسم  دروخب و  بارـش  تشوگ 

لالح ناویح  رگا  اما  و  دنـشاب ،  هتـسش  ار  نآ  دنچره  تسین  یندروخ  نآ  لاثما  دبک و  رگج و  باریـس و  هبمکـش و  دننام  شینورد  ءازجا 
یندروخ نتسش  زا  دعب  شنوردنا  یلو  درادن  مزال  نتسش  تسا و  لالح  شتشوگ  دشاب  هدش  حبذ  هلـصافالب  هدروخ و  سجن  لوب  تشوگ 

هورکم نکیل  دشاب  یمن  مارح  شتـشوگ  دوش ،  گرزب  هتفرگ و  ریـش  زا  ات  دکمب  ینز  ریـش  زا  هلاسوگ  ای  هلاغزب  رگا  هلءاسم 26 -  تسا . 
یگدام تلآ  يرن 5 -  تلآ  لاحط 4 -  هلضف 3 -  نوخ 2 -   - 1 تسا :  مارح  زیچ  هدراهچ  تشوگ  لالح  ناویح  زا  هلءاسم 27 -  تسا . 

ابلاغ هک  درگ  ياه  هناد   ) اه هدغ  عاخن 10 -   - 9 ارفص هسیک  هناثم 8 -  مخت 7 -  تسا 6 -  مارح  ود  ره  نآ  ینورد  ینوریب و  تمـسق  هک 
نآ بجاو  طایتحا  و  دـیآ ،  یم  دوجو  هب  نآ  رد  هچب  هک  هدام  ناویح  محر   - 11 دوش . ) یم  هدید  ناویح  ندب  رـسارس  رد  تسا و  یقدنف 

تشپ رد  ناویح  مد  ات  ندرگ  زا  هک  یگنردرز  بصع  هتشر  ود   - 12 دوش .  بانتجا  دیآ  یم  نوریب  هچب  اب  هک  زین  هچب  تفج  زا  هک  تسا 
رد هک  خـم  اب  نآ  گنر  تسا و  دوخن  هزادـنا  هب  دراد و  رارق  ناویح  یناشیپ  طـسو  رد  هک  یگنر  يرتسکاـخ  هناد   - 13 دوش .  هدیـشک  وا 
 . مشچ همه  هن  تسا  عقاو  مشچ  طسو  رد  هک  یگنر  هایس  ینایم و  تمسق  نآ  ینعی  مشچ  هقدح   - 14 دراد .  توافت  تسا  ناویح  همجمج 

يزیچ چـیه  خـلم  یهام و  زا  اما  دـنوش ،  یم  هیکذـت  رحن  حـبذ و  اب  هک  یتاناویح  زا  تسا  مارح  میتفگ  هک  زیچ  هدراهچ  نیا  هلءاسم 28 - 
نیا زا  هچ  نآ  هک  دوشن  كرت  طاـیتحا  نیا  هلءاسم 29 -  تسا .  لاکـشا  زین  ود  نآ  تمرح  رد  هزاـت  تسین و  مارح  نوخ  هلـضف و  زا  ریغب 

زا هلءاسم 30 -  تسین .  یلاکـشا  ناغرم  نوخ  هلـضف و  تمرح  رد  یلو  دـننک  بانتجا  نآ  ندروخ  زا  دـش  هدـید  ناغرم  رد  زیچ  هدراـهچ 
تالضع فورضغ و  هدور و  باریس و  دبک و  بلق و  نیاربانب  تسا ،  یندروخ  شزیچ  همه  زیچ  هدراهچ  نآ  زا  ریغ  هدش  حبذ  هک  یناویح 

تسوپ و ایآ  و  دراد ،  تهارک  ندرگ  گر  راهچ  اصوصخم  اـهگر  بلق و  شوگ  اـه و  هیلک  ندروخ  هلب  تسا ،  لـالح  شرگید  زیچره  و 
اهنآ زا  بانتجا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  یلو  اه  نآ  تیلح  رترهاظ  هنای ،  تسا  لالح  دـشاب  هتـشادن  ررـض  هک  یتروص  رد  ناویح  ناوختـسا 

ناغرم زیر  ياهناوختـسا  تیلح  نینچمه  ناـغرم و  ریاـس  یگناـخ و  غرم  ندـب  تسوپ  ناویح و  رـس  تسوپ  تیلح  رد  یلاکـشا  هلب  تسا ، 
شا هتخپ  مه  تسا و  لـالح  نآ  ماـخ  مه  تسا  لـالح  شتـشوگ  ندروخ  هک  يزیچ  ره  هلءاسم 31 -  تسین .  کشجنگ  دـننام  کچوک 

نآ و رب  کمن  ندیـشاپ  هلیـسو  هب  ای  شتآ  ای  باتفآ  اب  هک  يا  هزاـت  تشوگ  ندروخ  هلب  دـشاب ،  هتـشادن  ررـض  رگا  نآ  هتخوس  یتح  هکلب 
تـشوگ لالح  تاناویح  لوب  ندیـشون  زاوج  رد  هلءاسم 32 -  تسا .  هورکم  هدرکن  رییغت  شگنر  ندـش  همروق  هیاـس و  رد  شندناکـشخ 

رتش لوب  ندیـشون  هک  يروط  نامه  تسا ،  نآ  تیلح  يوقا  تسا و  فالتخا  ءاهقف  نیب  ترورـض  تروص  ریغ  رد  واـگ  دنفـسوگ و  نوچ 
هلـضف رهاظلا  یلع  هلب  تسا ،  مارح  تشوگ  لـالح  یتح  تاـناویح  یماـمت  هلـضف  هلءاسم 33 -  تسا .  لـالح  لاکـشا  نودـب  ءاود  تهج 

نوخ هک  یناوـیح  ره  نوـخ  هلءاسم 34 -  تسین .  مارح  دبـسچ  یم  خـلم  یهام و  مکـش  رد  ای  هزبرخ و  ای  اـه و  هویم  لـخاد  هکیئاـهامرک 
نوخ یلو  تسین ،  مارح  هک  دنام  یم  یقاب  ناویح  ندب  رد  حبذ  زا  دعب  هک  ینوخ  زج  هب  تسا  مارح  هتـسب )  نوخ   ) هقلع یتح  دراد  هدنهج 

نودب رامـسوس  هغابروق و  نوخ  اهتـشوگ  مارح  درادـن و  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ  اما  و  تسا ،  لکـشم  شندوب  لالح  دـبک  بلق و 
هدروخ یهام  دوخ  اب  هک  یتروص  رد  ارهاظ  و  تسا ،  فالخ  لحم  تشوگ  لالح  یهاـم  نوچ  اهتـشوگ  لـالح  رد  تسا و  مارح  لاکـشا 

دوش یم  هدید  غرم  مخت  رد  هک  ینوخ  ندروخ  زا  هک  تسا  نآطایتحا  تسا و  لکـشم  شتیلح  یئاهنتب  نآ  ندروخ  اما  تسا و  لالح  دوش 
لولح نآ  رد  حور  هک  هدـش  رادرم  ناویح  ءازجا  هک  میدرک  نایب  تراهط  باـتک  رد  هلءاسم 35 -  تسا .  كاپ  هک  دـنچره  دوش  بانتجا 

روط نامه  رادرم  دنفسوگ  نادریـشزین  دشاب و  هدش  مکحم  مخت  ینوریب  تسوپ  هک  یطرـش  هب  هتبلا  تسا ،  كاپ  مخت  ریـش و  یتح  هدرکن 
مغلب ندب و  نوریب  كرچ  و  هدش )  دساف  نوخ   ) كرچ ندروخ  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 36 -  تسه .  زین  لالح  تسا  كاـپ  هک 
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لالح ارهاظ  دشابن  نیعلا  سجن  هک  یناویح  قرع  ناهد و  بآ  اما  و  تسا ،  مارح  يرادناج  ره  زا  ینیب  بآ  دـیآ و  یم  نوریب  هنیـس  زا  هک 
 . دشاب تشوگ  لالح  ناویح  ای  ناسنا  زا  رگا  اصوصخم  و  شناهد ،  بآ  اصوصخم  تسا 

یناویحریغ ياهیکاروخ  رد  راتفگ 

ات 24 هلاسم 1 

ناـیعا نآ  زا  یکی  هب  هک  يزیچره  ندروـخ  نینچمه  و  تسا )  هدـش  هدربماـن  تراـهط  باـتک  رد  هک   ) سجن ناـیعا  ندروـخ  هلءاسم 1 - 
ندب هب  رضم  هک  يزیچ  ره  ندیشون  ندروخ و  هلءاسم 2 -  دماج .  هچ  دشاب و  عیام  هچ  تسا  مارح  دشاب  هدشن  ریهطت  دشاب و  هدـش  هدولآ 
یکی ای  جازم و  نداتفا  راک  زا  ببـس  ای  دوشب و  شمحر  رد  نینج  ای  ناسنا و  گرم  ثعاب  تاعومـسم  دننام  هکنیا  هچ  تسا ،  مارح  دـشاب 

ار شتوهـش  هاب و  هوق  هک  دروخب  یئوراد  درم  هکنیا  لثم  دوش ،  ندب  ياهورین  یهابت  ثعاب  ای  ددرگ و  وا  ینطاب  ای  يرهاظ و  ياهـساوه  زا 
ندروـخ و تمرح  هلءاـسم 3 -  ددرگ .  ازاـن  میقع و  هشیمه  يارب  هک  دروخب  یئوراد  نز  اـی  دـنک ،  عطق  ار  وا  لـسن  اـی  دزادـنیب و  راـک  زا 
رد و  تسا ،  طایتحاربانب  تسا  نیا  زا  رتمک  شررـض  هک  يزیچ  تمرح  و  تسا ،  يوقاربانب  دوش  ناـسنا  گرم  ثعاـب  هک  يزیچ  ندیـشون 
رد هک  یلاـمتحا  هتبلا  تسا ،  لـمتحم  هکلب  نوـنظم و  نآ  ررـض  هک  يزیچ  تسا و  ینیقی  شررـض  هک  يزیچ  نیب  تسین  یقرف  تمرح  نیا 
نآ رب  بترتم  ررـض  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  دنوش ،  فوخ  راچد  یلامتحا  نینچ  زا  القع  هک  يروط  هب  دشاب  دروم  هب  اجب و  القع  رظن 
هک یئوراد  هلیـسو  هب  ندرک  هجلاعم  اوادـم و  تسا  زئاج  هلءاسم 4 -  ددرگ .  رهاظ  یتدم  نتـشذگ  زا  سپ  هک  یجیردت  ای  دـشاب و  يروف 

ناـقذاح و صیخـشت  هبرجت و  بسح  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دوـش ،  یم  رطخ  هب  رجنم  مه  یهاـگ  دور و  یم  نآ  ردرطخ  لاـمتحا 
اب هجلاعم  هکلب  دنـشاب ،  هدرک  لصاح  يدوبهب  وراد  نیا  اب  يرامیب  نآ  هب  نایالتبم  بلاـغ  دـشاب و  رتشیب  نآ  یهددوس  لاـمتحا  هربخ  لـها 

تـسا لیبق  نیا  زا  و  تسا ،  زئاـج  دـشاب  رتدـیدش  رتشیب و  نآ  ررـض  زا  يراـمیب  ررـض  هتبلا  هک  تسا  يروف  یعطق و  شررـض  هک  یئوراد 
یم رامیب  گرم  هب  هک  یتیارـس  رگید  ءاضعا  هب  وضع  نآ  زا  ضرم  تیارـس  يریگولج  يارب  ندب  ءاضعا  زا  يوضع  ندرک  ادـج  ندـیرب و 

راـصعا نیا  رد  هک  یحارج  تاـیلمع  يا  هراـپ  شتآ و  اـب  ندـنازوس  ندرک و  غاد  تحارج و  نتفاکـش  تسا  لـیبق  نیا  زا  زاـب  و  دـماجنا ، 
هن دـشاب  طاـیتحا  اـب  قذاـح و  یحارج  نآ  رد  رـشابم  ینعی  دوش ،  هدرمـش  هنـالقاع  یلمع  نآ  رب  مادـقا  هک  یطرـش  هب  تسا  هدـش  لوـمعم 
ریغ كدنا و  هن  تسا  مارح  نآ  رضم  دایز و  درادن  ررض  شکدنا  یلو  تسا  رـضم  شدایز  هک  يزیچ  هلءاسم 5 -  روهتم .  راک و  هحماسم 

اب رگا  نکل  تسا  رـضم  یئاـهنت  هب  شدوخ  هک  يزیچ  نینچمه  تسا و  سکع  هب  زین  نآ  مکح  دوش  ضرف  نیا  سکع  رگا  و  نآ ،  روـصم 
دوـش ضرف  نیا  سکع  رگا  تسا و  لـالح  شا  همیمـض  اـب  مارح و  یئاـهنت  هـب  نآ  لامعتـسا  تـسین ،  رـضم  دوـش  لامعتـسا  رگید  يزیچ 

شندروخ رد  تموادم  نکل  درادن  ررض  راب  ودو  راب  کی  يارب  نآ  لامعتـسا  هک  يزیچ  هلءاسم 6 -  دوب .  دـهاوخ  سکع  هب  زین  شمکح 
مارح شیرت  لاح  رد  بآ  اب  هتخیمآ  كاخ  ینعی  لـگ  ندروخ  هلءاسم 7 -  تسا .  مارح  شرارکت  اهنت  تسا  رـضم  شندرک  رارکت  دایز  و 
قحلم هک  دـنچره  دراد  ار  مکح  نیمه  زین  كاخ  یبحتـسم  طایتحاربانب  و  تسا ،  هدیکـشخ  لـگ  ناـمه  هک  خولک  تسا  نینچمه  تسا و 

هدش و وج  مدنگ و  اب  طولخم  هک  یکدنا  كاخ  خولک و  اما  و  دناسرب ،  ررض  هک  یـضرف  رد  رگم  تسین  توق  زا  یلاخ  لگ  هب  نآ  ندوبن 
نآ زین  دنیـشن و  یم  اه  هویم  يور  رب  هک  یکاخ  راـبغ و  تسا  نینچمه  و  درادـن ،  لاکـشا  هدـیدرگ  کلهتـسم  نآ  رد  هدـش و  درآ  سپس 
معط بآ  ندیـشون  ماگنه  رگا  هلب  دشاب ،  هدرواین  نوریب  قاطا  زا  ار  بآ  هک  یطرـش  هب  تسا ،  دوجوم  دولآ  لگ  بآ  رد  هک  یلگ  رادـقم 
دنک بوسر  لـگ  اـت  دـننک  ربص  هدومن  باـنتجا  نآ  ندیـشون  زا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  دوش  ساـسحا  هقئاذ  رد  لـگ  نآ  ءازجا 

كاخ مکح  نداعم  عاونا  هزیرگنـس و  هسام و  ارهاظ  هلءاسم 8 -  تسا .  رتکیدزن  نهذ  هب  نآ  برـش  زاوج  كالهتـسا  ضرف  اب  هک  دنچره 
تبرت اهکاخ  اهلگ و  نایم  زا  هلءاسم 9 -  تسا .  لالح  شندیشون  ررض  نتشادن  تروص  رد  تسا  اه  نآ  اب  هتخیمآ  هک  یبآ  سپ  درادن  ار 
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زا شیب  هب  زین  و  تسین ،  زئاج  روظنم  نیا  ریغب  شندروخ  هدش و  ءانثتسا  نآ  زا  افش  روظنم  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ءادهشلادیس 
همئا ادـخلوسر و  یتح  ترـضح  نآ  ریغ  تبرت  تسا و  بانج  نآ  ربق  تبرت  هب  صتخم  ءانثتـسا  نیا  و  تسین ،  لـالح  طـسوتم  دوخن  کـی 
تبرش نآ  ای  بآ  نآ  زا  نتفرگ  افش  كربت و  روظنم  هب  تبرش  ای  بآ  رد  نآ  ندرک  لح  هلب  درادن ،  ار  نآ  مکح  يوقاربانب  مالـسلا  مهیلع 

هیلع ءادهـشلادیس  سدـقم  ربق  زا  تبرت  نتـشادرب  يارب  هلءاسم 10 -  دوش .  کلهتـسم  تبرـش  اب  بآ  رد  كاخ  یطرـش  هب  درادن  لاکـشا 
هکلب تسین ،  بادآ  نآ  هب  دـیقم  زاوـج  مکح  ارهاـظ  نکل  هدـش  رکذ  یئاـهاعد  بادآ و  تجاـح  تقو  رد  شندروـخ  يارب  زین  مالـسلا و 
تبرت تسا  لالح  شندروخ  هک  یتبرتزا  نقیتم  ردق  هلءاسم 11 -  تسا .  يدوبهب  تجاح و  اعد و  تباجا  تعرس  رد  طرـش  اهنآ  تیاعر 
تبرت هن  دوش  ءافتکا  نآ  ندروخب  هک  تسا  نیا  رد  مه  طایتحا  و  دوش ،  هدرمش  ربق  تبرت  زین  نآ  افرع  هک  تسا  نآ  فارطا  فیرـش و  ربق 

نآ رد  کلهتـسم  هک  يرادـقمب  دزیرب  بآ  رد  زین  ار  فیرـش  تبرت  نامه  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  ربق و  زا  رود  طاـقن 
هلب دـیامنن ،  لوانت  بآ  رد  هدرکن  لح  ار  خولک  دـنکن و  كرت  ار  روبزم  طایتحا  هتـشادرب  یخولک  ای  لـگ  فیرـش  ربق  زا  رگا  هکلب  دوش ، 
نآ رگید  طاقن  مالـسلا و  هیلع  ینیـسح  رئاح  زا  كاخ  نتـشادرب  تسین  مارح  یکاخ  چـیه  ندروخ  میتفگ  هک  تشذـگ  ـالبق  هچ  نآ  رباـنب 

درادن و لاکـشا  افـش  دیما  هب  هدـمآرابخا  رد  هک  يرادـقم  نامه  ینعی  نآ  زا  شیب  هکلب  رتمولیک ) ود   ) لیم کی  سءار  ات  فیرـش  دهـشم 
تسا نآ  ندیعلب  قیرط  هب  ای  افـش  روظنم  هب  هسدقم  تبرت  ندروخ  هلءاسم 12 -  تسین .  راوازـس  مه  طایتحا  كرت  تسین  مارح  شندروخ 
هدومن جوزمم  یتبرـش  اـب  اـی  دنـشونب و  ار  بآ  هدومن  لـح  بآ  رد  ار  نآ  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  اـی  و  لوسپک )  صرق و  ندروـخ  دـننام  )
یقیرط زا  ای  درادرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  رهطم  دقرم  زا  ار  سدقم  تبرت  شدوخ  یـسک  رگا  هلءاسم 13 -  دنشونب .  افـش  دصق  هب  ار  تبرش 

ود رگا  نینچمه  و  دنک ،  لوانت  افـش  دصق  هب  ار  نآ  دناوت  یم  تسا  هیلع  هللا  تاولـص  ءادهـشلادیس  سدقم  تبرت  نیا  هک  دـنک  ادـیپ  نیقی 
صخـش کی  هکلب  لداع و  رفنکی  تداهـش  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسا ،  ماما  نآ  هسدـقم  تبرت  نیا  هک  دـنهد  تداهـش  لداـع  دـهاش 

لداع دهاش  ود  مایق  تروص  نیقی و  تروصنیا  ریغ  رد  تسا ،  لکشم  هن  ای  تسا  یفاک  دیلا  يذ  راتفگ  هکنیا  اما  و  تسا ،  یفاک  زین  قثوم 
روظنم هب  ینمرا  لگ  ندروخ  هلءاسم 14 -  دشونب .  ارنآ  كالهتـسا  زا  سپ  دنک و  جوزمم  یتبرـش  ای  بآ  اب  ار  تبرت  هک  تسا  نآ  طوحا 
تسین رصحنم  رگا  ای  و  دشاب ،  نآ  هب  رصحنم  شیاود  هکنیا  رگم  تسا  نآ  ندروخن  طوحا  یلو  دشاب ،  زئاج  تسین  دیعب  يرامیب  ياوادم 

ءزج رمخ  برـش  تمرح  هلءاسم 15 -  لـگ .  هن  هدروخ  بآ  ینـالف  دـیوگب  فرع  هک  يروط  هب  دـنک  کلهتـسم  تبرـش  اـی  بآ  رد  ارنآ 
دـشاب و شداقتعا  مزاول  هجوتم  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  تسا ،  نارفاک  هرمز  رد  نآ  تیلح  هب  دـقتعم  هک  يروط  هب  تسا  نید  تاـیرورض 

ظفح اهفارحنا  نینچ  زا  ار  ام  همه  ادخ   ) دـشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  لوسر  بیذـکت  نآرق و  راکنا  هدـیقع  نیا  همزال  هک  دـنادب 
تسا لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ،  هدش  نآ  كرت  رد  یمیظع  دیدشت  نآ و  باکترا  هب  يدیدش  دیدهت  تایاور  رد  و  دیامرف ، )

هدش بلـس  وا  زا  لقع  نآ  رد  هک  دراذـگ  یم  یتعاس  رمخ  براش  رب  تسا  داسف  رـش و  عون  همه  ءاشنم  ثئابخلا و  ما  بارـش   : ) دومرف هک 
محر دـنک و  یم  کته  ار  یمیرح  تمرح و  ره  دراذـگ و  یمن  ورف  ار  یتیـصعم  چـیه  باـکترا  دسانـش و  یمن  ار  دوخ  راـگدرورپ  رگید 

صوصخ رد  هک  هدیـسر  امب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  و  دـهد ) یم  ماجنا  دـیایب  شیپ  هچ  ره  ار  هشحاف  لامعا  عطق و  ار  کیدزن 
سک نآ  دنک 3 -  ینابهگن  ار  غاب  نآ  هک  یسک  دناشنب 2 -  بارش  تهج  روگنا  غاب  هک  سک  نآ   - 1 دندرک ،  تنعل  ار  هفئاط  هد  بارش 

 - دنک 7 لمح  ار  بارـش  راب  هک  یـسک  دشاب 6 -  نآ  یقاس  هک  یـسک  دـشونب 5 -  ار  نآ  هـک  سک  نآ  و  دریگب 4 -  ار  روـگنا  بآ  هک 
رابخا زا  یـضعب  رد  هکلب  دروخب .  ار  بارـش  ياـهب  هک  یـسک  نآ 10 -  يرتـشم  نآ 9 -  هدنـشورف  دـنربب 8 -  يو  دزن  ار  نآ  هک  یـسک 

تسا و تسرپ  تب  نوچ  رمخ  نمدم  هک  هدمآ  يدایز  رابخا  رد  تسا و  رتگرزب  همه  زا  هریبک  ناهانگ  نیب  رد  بارش  هکنیاب  هدش  حیرـصت 
هک تسا  یسک  هکلب  دشونب  رمخ  هزور  همه  هک  تسین  یسک  نآ  رمخ  نمدم  دنا  هدومرف  هدرک و  انعم  ار  نمدم  هملک  رابخا  زا  یـضعب  رد 
رد قذاح  ءابطا  هک  دراد  يدایز  تارضم  بارش  اهنیا  همه  زا  هتشذگ  دشونب .  دیـسر  رمخ  هب  شتـسد  هک  نامز  ره  دراد  میمـصت  شلد  رد 
زا دشاب  هدننک  تسم  هچره  هلءاسم 16 -  دنا .  هتسناد  هنامیکح  ار  مالسا  مکح  نیا  مه  ناملسم  ریغ  نیفصنم  دنا و  هدیسر  نآ  هب  ام  نامز 
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 ، دراد ار  رمخ  مکح  لقادح  تسا  رمخ  زین  نآ  میئوگن  رگا  ینعی  دـماج ،  هچ  دـشاب  عیام  هچ  تسا  رمخ  هب  قحلم  عوضوم  ای  مکح و  رظن 
هکنیا فرـص  شکدـنا و  مه  تسا و  مارح  شداـیز  مه  دـنکن  تسم  شکدـنا  یلو  دـنک  تسم  ار  یمدآ  شداـیز  رادـقم  هک  يزیچ  ره  و 
نیمه هکلب  دوش  یمن  نآ  تیلح  ثعاب  دروآ  یمن  یتسم  دایتعا  زا  دـعب  ای  اهاوه و  بآ و  زا  یـضعب  ای  اه  تعیبط  زا  یـضعب  رد  زیچ  نیمه 
لالح ددرگ  لدـبم  هکرـس  هب  دوش  ماجنا  نآ  يور  رب  هک  يراک  اب  ای  دوخ و  هب  دوخ  بارـش  رگا  هلءاـسم 17 -  تسا .  مارح  زین  ضرف  هس 

هدش کلهتسم  بارش  رد  بارش  ندش  هکرـس  زا  لبق  طولخم  نآ  هکنیا  هچ  لاح  دنـشاب  هدرک  طولخم  نآ  اب  يزیچ  هک  دنچره  دوش ،  یم 
هدشن ای  و  دشاب ،  هدش  کلهتسم  بارش  رد  هکرس  ای  کمن  دنشاب و  هدرک  طولخم  هکرـس  ای  کمن و  یکدنا  اب  ار  بارـش  هکنیا  لثم  دشاب 

نآ رد  بارش  ندش  هکرس  روظنم  هب  فراعتم و  رادقم  هب  ار  طلخ  هک  یطرـش  هب  دشاب  هدنام  یقاب  فرظ  رد  ندش  هکرـس  زا  دعب  ات  دشاب و 
طیلخ نآ  تسا و  سجن  مارح و  هکرس  نآ  هک  تسا  نآ  يوقا  هبلغ  تروصرد  هکلب  تسا  لاکشا  لحم  دشاب  دایز  رگا  اما  دنـشاب ،  هتخیر 
كاپ نآ  ندش  هکرس  اب  زین  بارش  فرظ  هکنانچمه  دوش ،  یم  كاپ  شندش  هکرـس  بارـش و  ندش  كاپ  اب  دشاب  فراعتم  رادقم  هب  رگا 

یم مارح  دشاب  هداتفا  زجزج  هب  دشاب و  هدمآرو  رگا  هک  تسا  وج ) بآ   ) عاقف مرح  ياه  یندیشون  زا  رگید  یکی  هلءاسم 18 -  دوش .  یم 
ءابطا نیب  هک  يریعشلا  ءام  دنا و  هتفرگ  یم  وج  زا  ار  نآ  ابلاغ  قباس  هک  تسا  فورعم  ياهبارش  زا  عاقف  و  درواین ،  یتسم  هک  دنچره  دوش 
هلیـسو هب  اـی  دـشاب و  هدـمآرو  ریمخ  دـننام  دـتفیب و  زجزج  هب  دوخ  هب  دوخ  رگا  زین  روگنا  بآ  هلءاسم 19 -  تسین .  عاـقف  تسا  فورعم 

دوخ هب  دوخ  رگا  نینچمه  و  تسا ،  لالحدـشوجب  شتآ  اب  رگا  یئامرخ  ای  يزیوم  ریـصع  اـما  و  دوش ،  یم  مارح  دـیآرد  شوج  هب  شتآ 
نامه هجیتن  رد  تسا  شتآ  هلیسو  هب  ندیشوج  دننام  مه  باتفآ  هلیسو  هب  شـشوج  ارهاظ  دوش و  تباث  شندوب  رکـسم  هکنآ  رگم  دشوجب 
يدوخ هب  هچ  دشوجب  رگا  سپ  دراد ،  ار  نآ  هدرشف  ریـصع و  مکح  تسا  روگنا  هناد  رد  هک  مه  یبآ  ارهاظ  هلءاسم 20 -  دراد .  ار  مکح 

هناد رگا  سپ  دوـش ،  یمن  شتمرح  هب  مکح  هدـشن  لـصاح  شندیـشوج  هب  نیقی  هک  ماداـم  هلب  تسا ،  مارح  زین  نآ  شتآ  اـب  هـچ  دوـخ و 
بآ هک  نیا  هب  دـنک  نیقی  هک  یتقو  رگم  دوش  یمن  مارح  دوشب  نیئاپ  الاب و  گید  بآ  رد  دـتفیب و  شوج  لاح  رد  گید  لـخاد  يروگنا 
یم همه  هلءاسم 21 -  تسین .  نآ  لخاد  بآ  ندیـشوج  رب  لیلد  هناد  ندـش  نیئاپ  الاب و  فرـص  تسا و  هدـمآ  شوج  هب  زین  روگنا  لخاد 

هلیـسو هب  نآ  ندمآ  شوجب  میتفگ  تفر و  نآ  ریـصع  زا  نخـس  هلءاـسم 19  رد  هکنیا  و  درادـن .  بآ  شدوخ  شمـشک  زیوم و  هک  دـنناد 
یم سیخ  بآ  رد  ای  دـننک و  یم  طولخم  بآ  اب  هدـیبوک و  ار  نآ  ای  هک  تسا  نآ  لخاد  تشوگ  نآ  زا  روظنم  دـنک  یمن  شمارح  شتآ 
يا هراصع  ات  دنهد  یم  شراشف  ندش  سیخ  زا  دـعب  ای  دوش و  روگنا  بآ  دـننام  ینیریـش  رد  هک  يروط  هب  دوش  نیریـش  بآ  نآ  ات  دـننک 
دوش یمن  مارح  دشوجب  رگا  تسین و  شمـشک  ریـصع  بآ  نآ  ارهاظ  دتفیب  شفوج  رد  بآ  یتسرد  لاح  نامه  رد  رگا  اما  و  دیآ ،  نوریب 

هب زین  دـتفیب و  نآ  رد  بآ  اضرف  دـنراذگب و  نآ  لاثما  بابک و  ای  هتفوک  لخاد  رد  ای  دـنزیرب  هتخپ  ياذـغ  رد  ار  شمـشک  رگا  نیارباـنب  ، 
هچ نآ  ارهاظ  هلءاسم 22 -  دوشن .  لصاح  شندمآ  شوج  هب  نیقی  هک  یتروص  هب  دـسر  هچ  ات  درادـن  یلاکـشا  بآ  ندـمآ  شوج  ضرف 

رمخ دننام  ددرگ ،  یمن  لئاز  ندش  هکرـس  هلیـسو  هب  زج  شتمرح  دوش  یم  مارح  دوخ  هب  دوخ  ندمآ  شوج  اب  میتفگ  ریـصع  ماسقا  زا  هک 
شتآ و اب  هک  هچ  نآ  اما  و  درادن ،  نآ  ندـش  لالح  رد  يرثا  ثلث  ود  ندـش  راخب  و  تسا ،  نآ  ندـش  هکرـس  شندـش  لالح  هار  اهنت  هک 

راخب هک  تسا  نآطایتحا  هب  رت  کیدزن  دوش ،  یم  لالح  دور و  یم  نیب  زا  نآ  ثلث  ود  ندـش  راـخب  اـب  شتمرح  هدـمآ  شوج  هب  نآ  لـثم 
یتدـم رد  داـب  شزو  اوـه و  ترارح  قـیرط  زا  هن  دریگب  تروـص  دـناشوجب  ار  نآ  هک  يا  هلیـسو  ره  اـی  ثلث  هلیـسو  هب  نآ  ثلث  ود  ندـش 

ریخبت ندیـشوج  اـب  ثلث  ود  زا  رتمک  یمک  رگا  سپ  دریگب ،  تروص  شوج  لاـح  رد  ثلث  ود  تفر  نیب  زا  هک  تسین  مزـال  هلب  ینـالوط ، 
ینعی نآ  فصن  شتآ  يور  رگا  سپ  تسا ،  یفاک  دشاب  هدش  ریخبت  ندش  درس  زا  لبق  شوج و  زا  نداتفا  زا  دعب  كدنا  رادقم  نآ  دوش و 

رگا هلءاسم 23 -  تسا .  تیلح  رد  یفاک  ریخبت  نیمز  يور  گید  نتفرگ  رارق  زا  دـعب  هدـنامیقاب  مشـش  کی  هدـش و  ریخبت  نآ  مشـش  هس 
ار روگنا  بآ  رگا  هلءاسم 24 -  تسین .  تیلح  رد  یفاک  طایتحاربانب  دوش  هریش  دشاب  هدش  ریخبت  شثلث  ود  هک  نآ  زا  لبق  هدیشوج  ریصع 
ود هک  دننک  نیقی  هک  نآ  رگم  تسه ،  لاکشا  شندش  لالح  رد  دوش  ریخبت  شثلث  ود  ات  دنناشوجب  هاگ  نآ  دنشاب و  هدرک  طولخم  بآ  اب 
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نآ زا  هک  دوش  یم  لالح  یتقو  دنـشاب  هدرک  طولخم  بآ  ولیک  کی  اب  ار  روگنا  بآ  ولیک  شـش  رگا  الثم   ) هدش راخب  روگنا  بآ  زا  ثلث 
 . ( دشاب هدنام  یقاب  ولیک  ود  ولیک  تفه 

ات 37 هلاسم 25 

نآ تسا  بجاو  دننک  هفاضا  نآب  هدیـشوجن  روگنا  بآ  يرادقم  شثلث  ود  ریخبت  زا  لبق  روگنا و  بآ  ندیـشوج  زا  دعب  رگا  هلءاسم 25 - 
نیاب  ) دننک ءانثتـسا  باسح و  هدش  راخب  یلوا  ریـصع  زا  البق  هچ  نآ  تسخن  دیابن  دوش و  راخب  ریـصع  ود  ره  ثلث  ود  هک  دـنناشوجب  ردـق 
رگا سپ  دوش ، ) ریخبت  ادعب  مه  ولیک  هن  هدش  ریخبت  البق  ولیک  هس  دوش  ریخبت  شیولیک  هدزاود  دیاب  هدوب و  ولیک  هدجیه  اعمج  هک  باسح 
بآ رگید  يولیک  هس  هاگ  نآ  هدـنام  یقاب  ولیک  شـش  راخب و  نآ  يولیک  هس  ندیـشوج  رثا  ردو  هدوب  گید  کی  رد  ریـصع  ـالثم  ولیک  هن 

عومجم دـنزیرب و  ولیک  شـش  يور  روگنا  بآ  رگید  يولیک  هس  هاـگ  نآ  هدـنام  یقاـب  ولیک  شـش  راـخب و  نآ  يولیک  شـش  يور  روگنا 
ولیک جـنپ  دوشراخب و  ولیک  هد  ولیک  هدزناپ  زا  دـیاب  هکلب  دـنامب  ولیک  شـش  دوش و  راخب  نآ  يولیک  هن  هک  تسین  یفاک  دوش  ولیک  هدزناـپ 

 ، دوش هتخپ  ادج  ادـج  ریـصع  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  تسا و  طایتحا  فالخ  لمع  نیا  لصا  نکل  دـنامب ، 
زا لبق  روگنا  بآ  رد  اهنیا  ریغ  ای  بیـس  ای  هب  ای  ودک  دـننام  يزیچ  نتخادـنا  هلءاـسم 26 -  دراد .  یهجو  میتفگ  هک  ار  يا  هقیرط  دـنچره 
رد هک  مه  یلیخد  نآ  دوش  لالح  گید  لخاد  روگنا  بآ  هک  نامز  ره  درادن ،  لاکشا  دوش  هتخپ  روگنا  بآ  هارمه  ات  نآ  ثلث  ود  ریخبت 
بآ ندش  ثلث  رب  هوالع  دیاب  دـشک  یم  دوخ  فوج  هب  ار  روگنا  بآ  هک  تسا  يزیچ  لیخد  رگا  نکل  دوش ،  یم  لالح  هدـش  هتخیر  نآ 

نیثلث باهذ  هلءاسم 27 -  دوش .  یم  لالح  زین  لیخد  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  ثلث  زین  لیخد  فوج  روگنا  بآ  گید  لـخاد  روگنا 
بآ قمع  دزیرب و  يا  هناوتـسا  یگید  رد  ار  روگنا  بآ  هریـش  نتخپاب  نامزمه  هکنیا  لثم   ) ملع قیرط  زا  یکی  دوش :  یم  تباـث  ار  دـنچ  زا 

شـش زا  رتمک  تناس ش و  هدـجیه  نآ  زا  هک  دـنیبب  ندـناشوج  زا  دـعب  هاگ  نآ  تسا  رتم  یتناس  الثم 18  هک  دـنک  نیعم  رتم  اـب  ار  روگنا 
هقیرط و  تسا ،  لداع  دـهاش  ود  تداهـش  مود  هقیرط  هدـش ) ،  ثلث  وا  روگنا  بآ  هکنیا  هب  دـنک  یم  ادـیپ  نیقی  ارهق  هک  هدـنامیقاب  تناس 

نیا هک  دیوگب  نامهیم  هب  ناملـسم  نابزیم  ای  دیوگب و  رادیرخب  ناملـسم  هدنـشورف  هکنیمه   ) تسا نآ  بحاص  دـیلا و  يذ  نداد  ربخ  موس 
ندش ثلث  زا  لبق  هدیشوج  روگنا  نآ  تمرح  هب  دقتعم  هک  یناملـسم  تسد  زا  نآ  نتفرگ  فرـص  هکلب  تسا )  یفاک  هتفر  شثلث  ود  هریش 

هک نیمه  دـشاب  هتـشادن  ربخ  مه  دـیلا  يذ  داـقتعا  زا  رگا  هکلب  تسا  هدـش  ثلث  نم  هریـش  هک  دـهدن  ربـخ  وا  دـنچره  تسا ،  یفاـک  تسا 
الثم دناد  یم  لالح  ار  ندش  ثلث  زا  لبق  هدیـشوج  روگنا  بآ  دیلا  يذ  هکنیا  زا  دشاب  هتـشاد  عالطا  رگا  هلب  تسا ،  یفاک  دـشاب  ناملـسم 

باهذ تسین  مزال  هکنیا  هب  تسا  دقتعم  ای  دشاب و  هدشن  ناثلث  باهذ  دنچره  تسا  لالح  دش  هریش  یتقو  روگنا  بآ  هکنیا  هب  تسا  دقتعم 
رد و  تسا ،  لالح  دشاب  هدش  ناثلث  باهذ  باتفآ  رد  نآ  ثکم  لوط  داب و  شزو  هلیسو  هب  رگا  هکلب  دشاب  شتآ  هلیسو  هب  امتح  نآ  ناثلث 
؟  هن ای  درک  لوبق  هدـش  ناثلث  باهذ  شتآ  اب  نم  هریـش  دـیوگب  یـسک  نینچ  رگا  دوش و  دامتعا  وا  هتفگب  تسا  زئاج  اـیآ  یئاهـضرف  نینچ 

تفرگ وا  زا  ار  هریش  صحفت  نودب  لامتحا و  فرص  هب  تسا  رئاج  میئوگب  هک  تسا  نیا  رت  لکشم  نیا  زا  تسا و  لاکشا  فالخ و  لحم 
رب ار  انب  دـنکن و  دامتعا  شبحاص  هتفگب  دـنک و  بانتجا  نآ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  نیاربانب  هدـش  نیثلث  باـهذ  هکنیا  رب  تشاذـگ  اـنب  و 

نودب تسا  مرتحم  شلام  هک  دشاب  يرفاک  دنچ  ره  ریغ  لام  ندروخ  هلءاسم 28 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  انعم  نیا  هکلب  دراذگب  نآ  ناثلث 
هک یـسک   ) هدـمآ ثیدـح  رد  هک  دوش  زارحا  لام  بحاـص  هزاـجا  نذا و  هک  دوش  یم  لـالح  یتقو  لاـم  و  تسا ،  مارح  وا  ياـضر  نذا و 

تسا زئاج  هلءاسم 29 -  درب . ) یم  ورف  هک  تسا  شتآ  يا  هعطق  لثم  دروخ  یم  هچ  نآ  دوش  رـضاح  يرگید  ماـعط  رـس  رب  توعد  نودـب 
ار يزیچ  شناتـسود  هلاخ و  یئاد و  همع و  مع و  رهاوخ و  ردارب و  دـنزرف و  رداـم و  ردـپ و  هناـخ  زا  ناـسنا  هکنیا  ترورـض  ریغ  رد  یتح 

ءایـشا ظـفح  یگدـنز و  هناـخ  رب  هک  یـسک  يارب  زین  و  دـنک ،  لواـنت  يزیچ  شرهوش  هناـخ  زا  تسا  زئاـج  يارب ن  هک  ناـنچمه  دروخب ، 
بحاـص تهارک  هب  نیقی  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنیا  همه  و  دروخب ،  ار  يزیچ  شلکوم  هناـخ  زا  تسا  زئاـج  تسا  لـیکو  یـسک  دوجوم 
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یلو تسا  طرـش  تیاضر  زارحا  هناگیب  لام  ندروخ  زاوج  رد  هک  تسا  نیا  ناگناگیب  اب  الاب  ناگدربمان  قرف  نیاربانب  دشاب ،  هتـشادن  هناخ 
 ، تسا زئاج  يوقاربانب  زین  تیاضر  مدـعب  نظ  اب  یـصو  تیاضر  رد  کش  اب  هکلب  تسین  مزال  نذا  تیاضر و  زارحا  ناـگ  هدربماـن  نیا  رد 

دـشاب بلاغ  نظ  رگا  اـصوصخم  تیاـضر  مدـع  هب  نظ  تروص  رد  نکل  تسا ،  زئاـج  يوقارباـنبزین  تیاـضر  مدـعب  نظ  تروص  رد  نکل 
امرخ و نان و  لیبق  زا  یلومعم  ياهیندروخ  هب  صوصخم  الاب  مکح  میئوگب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  زین  و  تسین ،  راوازـس  طاـیتحا  كرت 
ار نآ  تجاح  عقوم  رد  ات  دـننک  یم  ناهنپ  هریخذ و  هناـخ  رد  ار  نآ  اـبلاغ  هک  سیفن  ياـهیندروخ  هن  تسا  اـهنیا  لاـثما  هویم و  تشروخ و 

نیا و  دراد ،  ار  اهیندروخ  مکح  نآ  لاثما  غود و  ریـش و  دننام  تویب  نیا  ياه  یندیـشون  ارهاظ  و  دـنروایب ،  زیزع  مرتحم و  ینامهیم  يارب 
هک نانچمه  دوش ،  یمن  غاب  ناکد و  لیبق  زا  نانآ  هناخ  لماش  زین  نانآ و  ریغ  هناخ  لماش  تسا و  ناـگ  هدربماـن  ياـه  هناـخ  صتخم  مکح 

هناـخ نوریب  زا  درادرب و  لوپ  ناـنآ  هناـخ  زا  هک  نیا  هن  دـشاب  دوجوم  ناـنآ  هناـخ  رد  هک  تسا  یئاـه  یندیـشون  اـهیندروخ و  لـماش  اـهنت 
هب ای  لاح  دوش ،  یم  لالح  ترورـض  لاـح  رد  تسا  مارح  شندروخ  میتفگ  هک  هچ  نآ  یماـمت  هلءاسم 30 -  دنک .  يرادـیرخ  یندروخ 

فعـض راچد  هکنیا  رطاخ  هب  ای  تسا و  لـمحت  لـباق  ریغ  ةداـع  هک  دوش  یم  ـالتبم  دـیدش  ضرم  هب  دروخن  ار  مارح  نآ  رگا  هکنیا  رطاـخ 
رد ناهارمه  زا  ای  دوش و  یم  رجنم  فلت  هب  ای  و  ددرگ ،  یم  یهتنم  لمحت  لـباق  ریغ  يراـمیب  هب  ماجنارـس  فعـض  نآ  هکدوش  یم  یطرفم 

هچنانچ هک  تسا  یئاج  رگید  یکی  ددرگ .  یم  كاله  ماجنارـس  دنامب  بقع  رگا  هک  دـنک  یم  تلالد  یئاه  هناشن  دـنام و  یم  بقع  رفس 
رگید یکی  تسا ،  لمحت  لباق  ریغ  ةداـع  هک  دوش  یم  یگنـسرگ  شطع و  راـتفرگ  دـشونن  ار  مارح  یندیـشون  نآ  اـی  دروخن  ار  مارح  نآ 
رگید يدروم  هکلب  دورب ،  نیب  زا  شـشوغآ  رد  هراوخریـش  ای  شمحر  رد  نینج  دنکن  لوانت  ار  مارح  نآ  رگا  دـسرت  یم  هک  تسا  يدروم 

یـسرت دراوم  نیا  همه  رد  رایعم  و  ددرگ ،  راوشد  شجـالع  اـی  دوش و  ینـالوط  شیراـمیب  مارح  نآ  ندروخن  رثا  رد  دـسرتب  هک  تسا  نیا 
مه لاـمتحا  زا  یـشان  سرت  رگا  هلب  مارح ،  ندروخ  كرت  رب  هدربماـن  ءوس  راـثآ  بترت  هب  نظ  زا  اـی  دوش و  یم  یـشان  ملع  زا  اـی  هک  تسا 
مهو ار  نآ  هک  یفیعـض  لامتحا  هن  لامتحا و  ره  هن  دـشاب  هتـشاد  یئالقع  یئءاشنم  هک  یلاـمتحا  هتبلا  دوش  یم  مارح  ندروخ  زوجم  دـشاب 

وا زا  هک  یسک  زا  هیقت  تسا ،  هیقت  هارکا و  دنک  یم  لالح  ار  مارح  یندیشون  اذغ و  هک  یئاهترورض  زا  رگید  یکی  هلءاسم 31 -  دنیوگ . 
هچ دـشاب  یجرح  نآ  لمحت  دـسرتب و  یهبانعم  مرتحم و  یلام  رب  ای  مرتحم و  یـضرع  ای  دوخ  ضرع  رب  ای  مرتحم و  یـسفن  ای  دوخ  ناج  رب 

بجاو مارح  نآ  باکترا  دوش  مارح  یلمع  باکترا  رب  فقوتم  ناج  ظفح  هک  یتیعقوم  ره  رد  هلءاسم 32 -  ریغ .  لام  هچ  شدوخ و  لام 
هچ لگ و  كاخ و  ندروخ  هچ  دـشاب و  رمخ  برـش  مارح  نآ  هکنیا  هچ  لاـح  تسین  هزنت  سدـقت و  ياـج  یعقاوم  نینچ  رد  و  دوش ،  یم 

دوش و یم  مه  بجاو  هک  دشونب  بارش  تسا  زئاج  اهنت  هن  دسرتبدوخ  ناج  رب  دوش و  هدنشک  یـشطع  راتفرگ  رگا  نیاربانب  رگید ،  یمارح 
مارح نآ  زا  تسا  بجاو  دش  یمارح  باکتراب  رطضم  رگا  هلءاسم 33 -  دوش .  تامرحم  ریاس  باکترا  هب  رظـضم  هک  ینامز  ره  نینچمه 

ات دوش  رادرم  تشوگ  ندروخ  ای  بارش و  ندیشونب  رطضم  هاگره  سپ  تسین ،  زئاج  نآ  زا  رتدایز  دوش و  بکترم  رارطضا  عفر  رادقم  هب 
 - هلءاسم 34 تسین .  زئاج  نآ  زا  رتدایز  ودوش  یم  زئاج  لالح و  دوش  فرطرب  سرت  هک  يرادـقم  نامهب  دـنک  عفد  ار  دوخ  ناج  زا  سرت 
مزال اهراصحنا  نیا  صیخـشت  ردو  درک  هجلاعم  دـشاب  يراـمیب  نآ  رـصحنم  ياود  هک  یمارح  زیچ  اـب  تسا  زئاـج  اـهیرامیب  هجلاـعم  يارب 

رد رایعم  و  تسا ،  یفاک  زین  قوثو  دروم  قذاح و  ءابطا  لوق  هکلب  تسین  یئاود  مارح  نـالف  زا  ریغ  هک  دـنک  ادـیپ  نیقی  یمدآ  دوخ  تسین 
نآ يارب  یئوراد  عقاو  نتم  رد  هک  نیا  هن  دـشابن ،  یئوراد  مارح  ياود  نآ  زج  لوادـتم  دوـجوم و  ياـهاود  نیب  رد  هک  تسا  نیا  راـصحنا 

تسا نیا  ءاهقف  نیب  روهشم  هدش  لقن  هک  روط  نآ  هلءاسم 35 -  تایعقاو .  هب  هطاحا  زا  تسا  زجاع  رـشب  مهف  كرد و  نوچ  دوشن ،  تفای 
توق زا  یلاخ  نآ  زاوج  نکل  تسین ،  زئاج  دـشاب  رـصحنم  ياود  هک  یتروص  رد  یتح  يرکـسم  عون  چـیه  اب  هکلب  بارـش  اب  ياوادـم  هک 

رگا هکنیاب  دشاب  هتـشاد  نیقی  زین  دوش و  یم  هجلاعم  شیرامیب  بارـش  هلیـسو  هب  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  طرـش  نیا  اب  هتبلا  تسین ، 
دـشاب هتـشاد  نیقی  زین  دیناشک و  دهاوخ  گرمب  کیدزن  ای  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  دراذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  شیرامیب  دروخن و  ار  بارش 
یتشز راک  رایسب  مالسا  رد  رمخ  برش  هلئسم  دنادب  دیاب  میتفگ و  الابرد  هک  یئانعم  نامه  هب  تسا  بارش  هب  رصحنم  شدرد  ياود  هکنیاب 
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اب ار  دوخ  رگا  هکنیاب  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  میتفگ  هک  یـضرف  رد  اهنت  دـش  نآ  بکترم  يرامیب  هناهب  هب  یناسآب و  دوش  یمن  هک  تسا 
نیدتم لاح  نیع  رد  قذاح و  ءابطا  زا  یتعامج  الثم  هک  دشاب  هدروآ  تسد  هب  هار  نیا  زا  ار  نانیمطا  نیا  و  درم ،  دهاوخ  دـنکن  اوادـم  نآ 

یتقو هلب  دزاس ،  مهارف  ار  وا  ءافـش  هلیـسو  هب  شدوخ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـیاش  دزاسب  دوخ  درد  اـب  دـیاب  هنرگ  دنـشاب و  هدرک  مکح 
رد میظع  یـشاداپ  هنرگ  دهد و  یم  شیافـش  هتبلا  دشک  یم  درد  هنوگچ  شنید  رب  ظفحت  وا و  تعاطا  هار  رد  شا  هدنب  دنیبب  لاعتم  يادخ 
مه لام  نآ  کلام  دروخب و  ار  يرگید  لام  دوش  ریزگان  دوخ  قمر  دـس  يارب  یـسک  رگا  هلءاسم 36 -  دـنک .  یم  اطع  واب  شربص  لباقم 
يو هب  ار  دوخ  لام  تسین  بجاو  وا  رب  دشاب  لام  نآ  ای  ماعط  نآ  ندروخب  رطـضم  وا  دـننام  زین  کلام  دوخ  هک  یتروص  رد  دـشاب  رـضاح 

و دریگب ،  شکلام  زا  روز  هب  ار  لام  نآ  تسین  زئاج  زین  رطـضم  يارب  تسا ،  لمءات  لحم  تسه ؟  زئاج  ای  تسین و  مه  زئاج  ایآ  و  دهدب ، 
يارب دزروب  عانتما  نآ  نداد  زا  رگا  دـهدب و  رطـضم  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  دـشاب  هتـشادن  نآ  ندروخب  يرارطـضا  شدوخ  کلام  رگا  اما 

تـسین بجاو  کلام  رب  و  دـگنجب ،  وا  اب  وا  زا  نتفرگ  يارب  تسا  زئاج  یتح  دریگب و  وا  زا  روز  هب  هدومن  روبجم  ار  وا  تسا  زئاـج  رطـضم 
کلام رگا  و  دنک ،  ضوعالب  نداد  هب  روبجم  ار  وا  دناوتیمن  مه  رطـضم  دریگب  وا  زا  ار  شتمیق  دناوت  یم  هکلب  دهدب  يو  هب  یناجم  ار  نآ 

لثم هک  تسا  رطـضم  رب  دشاب  هدرکن  مولعم  ار  ضوع  رادقم  هک  یتروص  رد  دهدب  وا  هب  ضوع  لباقم  رد  ار  نآ  هک  دش  بلطواد  شدوخ 
( اهنیا لاثما  نان و  مدنگ و  ریظن   ) دشاب هدوب  یلثم  هدروخ  هچ  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دهدب ،  کلامب  ار  یندیـشون  ای  كاروخ و  نآ 
ار نآ  ضوع  دـهاوخب  رگا  اما  و  دزادرپب ،  يو  هب  ار  نآ  لثملا  نمث  ینعی  ار  نآ  تمیق  دـیاب  دـشاب  یمیق  غرم  دنفـسوگ و  دـننام  رگا  اما  و 

رطـضم يارب  هک  یئاج  ات  دنک  نیعم  هلداع  زا  رتنارگ  دناوت  یم  هکلب  دشاب  هدوب  رتمک  ای  هلداع و  تمیقب  امتح  هک  تسین  بجاو  دنک  نیعم 
نآ تخادرپ  تردق  رطـضم  رگا  دش  نیعم  ضوع  هک  نآ  زا  دعب  و  دیامن ،  نیعم  ار  یجرح  ضوع  نانچ  درادن  قح  هنرگ  دشابن و  یجرح 
رد ات  دنام  یم  وا  همذ  رب  ینید  دشاب  هتـشادن  تخادرپ  تردـق  رگا  دزادرپب و  ار  نآ  کلام  هبلاطم  تروص  رد  تسا  بجاو  دـشاب  هتـشادار 
نآ زا  تسا  زئاج  رطضم  يارب  دشاب  بئاغ  رگا  اما  و  دشاب ،  رضاح  ماعط  نآ  کلام  هک  دوب  یتروص  رد  اهنیا  همه  دزادرپب ،  تردق  ماگنه 
هب رتکیدزن  دـنک و  نیعم  لثملا  نمث  زا  رتمک  ار  تمیق  نآ  دـناوتیمن  دریگب و  دوخ  همذرد  ار  نآ  تمیق  دروخب و  قمر  دـس  رادـقم  هب  ماعط 

هرفس رب  ندروخ  اذغ  هلءاسم 37 -  دنک .  هعجارم  نینم  ؤم  لودع  هب  درادن  رگاو  وا  هب  دراد  یـسرتسد  مکاح  هب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا 
اذـغ يارب  تسا و  مارح  شندروخ  هک  یئاهاذـغ  دوب  نیا  عاـقف .  نینچمه  و  تسا ،  مارح  دنـشون  یم  تارکـسم  زا  يزیچ  نارگید  هک  يا 

 . دیامن هعجارم  اهنآ  هب  دیاب  هدنناوخ  هدمآ و  لصفم  بتک  رد  هک  تسه  یهورکم  بحتسم و  بادآ  ندیشون  بآ  ندروخ و 

بصغ باتک 

حیضوت

ای تسا و  يرگید  کلم  ای  لام  تسا ،  يرگید  هب  طوبرم  هک  هچره  نداد  رارق  دـی  تحت  راـیتخا و  رد  ءـالیتسا و  زا  تسا  تراـبع  بصغ 
عاونا نیرت  تشز  زا  بصغ  دنراد و  قافتا  نآ  تمرح  رب  عامجا  تنـس و  باتک و  ینعی  لقن  لقع و  هک  تسا  یناهانگ  زا  بصغ  وا ،  قح 
نیمز زا  بجو  کی  یـسک  رگا   ) هدمآ يوبن  ثیدح  رد  و  دنک ،  یم  نآ  یتشز  تحابق و  هب  مکح  لقع  هک  تسا  يزیچ  ملظ  تسا و  ملظ 
کی رد  هک  یـسک   : ) هدمآ رگید  يوبن  رد  و  دنک ) یم  شندرگ  قوط  نیمز  هقبط  تفه  زا  ار  نآ  تمایق  رد  لاعتم  يادخ  دـنک  بصغ  ار 

نیا اب  ار  ادـخ  تمایق  رد  ات  نیمز  متفه  هقبط  زا  دـنک  یم  شندرگ  قوط  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  دـنک  تناـیخ  دوخ  هیاـسمه  هب  نیمز  بجو 
وا دریگب  يرگید  زا  قح  نودب  ار  ینیمز  هک  یـسک   : ) هدمآ رگید  یثیدح  رد  زین  و  ددرگرب ، ) دنک و  هبوت  هک  نآ  رگم  دنک  رادـید  قوط 

یبصغ یگنس   : ) دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مالک  زا  و  دریگب ) نودب  رـشحم  زور  اتار  شکاخ  هکنیاب  دننک  یم  فیلکت  ار 
 . دنک یمن  اهر  دزاسن  ناریو  ار  هناخ  نآ  ات  ینعی  تسا )  نآ  یناریو  ناگورگ  هناخ  رد 
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ات 13 هلاسم 1 

نآ ای  و  کلام ،  ود  زا  ای  تسا و  کلام  کی  هب  طوبرم  هک  تسا  تعفنم  ياراد  هک  تسا  یلام  نیع  ای  هدش  بصغ  هک  يزیچ  هلءاسم 1 - 
لوا مسق  اـما  نیع ،  هب  قلعتم  یلاـم و  تسا  یقح  اـی  و  هدـشن ،  بصغ  نآ  نیع  هک  تسا  یتعفنم  اـی  و  درادـن ،  یتعفنم  هک  تسا  ینیع  هک 

ود ره  رجءاتـسم  کلام و  زا  هداد  رجءاتـسم  هب  کلام  هک  ار  هناخ  نامه  اـی  دـنک و  بصغ  شکلاـم  زا  ار  يا  هناـخ  یـصخش  هکنیا  دـننام 
زا ار  شا  هراجا  دروم  هناخ  نیع  هراجا  تدـم  رد  رجءاتـسم  هکنیا  لثم  دـنک  بصغ  ار  تعفنم  نودـب  نیع  هک  مود  مسق  اما  دـنک ،  بصغ 
زا ار  نآ  هراجا  تدـم  رد  هداد  هراجا  هک  ار  يا  هناخ  کلام  هکنیا  لثم  دـنک  بصغ  ار  تعفنم  اـهنت  هک  موس  مسقو  دـنک ،  بصغ  کـلام 

یلام دشاب  یقح  هک  مراهچ  مسق  و  دیامن ،  هدافتسا  تسا  وا  کلم  هک  هناخ  تعفنم  زا  دراذگن  هدومن  نوریب  ار  وا  دنک و  بصغ  رجءاتـسم 
قح اجنیا  رد  هک  دنک  بصغ  يو  زا  ار  نآ  يرگید  دنک  ءایحا  ار  نآ  ات  هدرک  ریجحت  ار  تاوم  ینیمز  یـصخش  هکنیا  لثم  نیع  هب  قلعتم  و 

ای تسا و  نیمز  ناـمه  هک  تسا  نیع  هب  قـلعتم  مه  تسا و  شورف  دـیرخ و  لـباق  ینعی  تسا  یلاـم  مه  هـک  یقح  هدرک ،  بـصغ  ار  یلوا 
یم  ) دراد قح  نآ  هب  نکل  تسین  شرف  کلام  هچرگ  راکبلط  اریز  دـنک  بصغ  ار  نآ  هداـهن  ورگ  راـکبلط  دزن  راکهدـب  هک  یـشرف  دـننام 

سرادم دجاسم و  بصغ  تسا  لیبق  نیمه  زا  و  درادرب ) نآ  ياهب  زا  ار  دوخ  بلط  دشورفب و  ار  نآ  شبلط  تدم  ندمآرـس  زا  دعب  دـناوت 
زا يا  هطقن  رد  نتـسشن  زین  و  تسا ،  مدرم  قح  قلعتم  نکل  تسین  یـسک  کلم  هک  یمومع  ياهنابایخ  اه و  هداج  اهلپ و  اهارـسناوراک و  و 
 . تسا مارح  بصغ و  طایتحا  اب  قفاوم  یلامتحا  رباـنب  زین  نیا  هک  هدوب  هتفرگ  ار  اـج  نآ  يرگید  ـالبق  هک  دـهاشم  زا  يدهـشم  اـی  دجـسم 

تـسا يدرف  هب  قلعتم  هک  یقح  تعفنم و  ای  نیع  هکنیا  لثم  تسا ،  صخـش  اـی  هدـش  بصغ  وا  زا  هک  یقح  اـی  لاـم  بحاـص  هلءاسم 2 - 
انب بالط  يانکـس  تهج  هک  يا  هسردـم  ای  هدـش و  هتخاس  اه  هلفاق  ندرک  لزنم  يارب  هک  ارـسناوراک  دـننام  تسا  عون  اـی  و  دوش ،  بصغ 

یتاکز سمخ و  دننام  تسا  تهج  ای  و  دـننک ،  لزنم  نیا  رد  اه  هبلط  نآ و  رد  اه  هلفاق  دراذـگن  دـنک و  بصغ  ار  ود  نآ  یبصاغ  هدـش و 
هنوگ نیا  یـسک  اهنیا و  لاثما  دجاسم و  دهاشم و  تافوقوم  كالما و  دننام  زین  و  هدیـسرن ،  نآ  قحتـسم  تسد  هب  زونه  هدـش و  نیعم  هک 

تـسا اـت  ود  نآ  یفیلکت  مکح  یعـضو ،  مکح  رگید  یفیلکت و  مکح  یکی  دراد :  مکح  ود  بـصغ  هلءاسم 3 -  دـنک .  بصغ  ار  لاوما 
انعم نیاب  بصاغ  نامـض  زا  تسا  ترابع  شیعـضو  مکح  و  شبحاـص ،  هب  بوصغم  ندـنادرگرب  بوجو  رگید  تسا و  نآ  تمرح  یکی 

زا دـیاب  بصاـغ  ددرگ  بویعم  اـیو  فلت  رگا  هجیتن  رد  دوش  یم  تباـث  بصاـغ  هدـهع  رب  بوصغم  لاـم  تفرگ  تروص  بصغ  یتقو  هک 
حیحـص و تمیق  توافت  ندـش  بویعم  تروص  رد  و   ) دـهدب لام  بحاـص  هب  ار  نآ  لدـب  دـیاب  فلت  تروص  رد  ینعی  دـیآرب  نآ  هدـهع 

بـصغ ماسقا  یمامت  رد  بصغ  یفیلکت  مکح  ود  هلءاسم 4 -  دنیوگ .  یم  دـی  نامـض  نامـض  مسق  نیا  هب  دزادرپب ) يو  هب  ار  نآ  بویعم 
مکح اما  و  دـنادرگرب ،  شبحاص  هب  ار  مدرم  لاـم  هکنیا  هب  تسا  فلکم  تسا  راـکهنگ  هک  روط  ناـمه  بصاـغ  هجیتن  رد  تسا ،  يراـج 

ای دـشاب و  هدـش  بصغ  نآ  نیع  هکنیا  هچ  لاـح  دـشاب ،  هدوب  یلاـم  بوـصغم  هک  يدروـم  هب  تسا  صتخم  نامـض  ینعی  بصغ  یعـضو 
ار يدازآ  ناسنا  یبصاـغ  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  دـی  نامـض  قوقح  بصغ  رد  اما  و  دراد ،  هار  دـی  نامـض  هک  تسا  اـجنیا  رد  شتعفنم 
هب صخـش و  نآ  نیع  هب  تبـسن  اما  هدرک ،  یملظ  هدش و  بکترم  یهانگ  دوخ  لمع  نیا  اب  هکنیا  وگ  دنک  سبح  ار  وا  ینعی  دـنک  بصغ 

نامض سپ  تسین ، )  لام  دازآ  ناسنا  اریز   ) ریبک هچ  دشاب و  هدوب  ریغـص  یناسنا  صخـش  نآ  هکنیا  هچ  لاح  هدشن  عقاو  یبصغ  وا  تعفنم 
تحت هک  ینامز  رد  ای  دوش و  قرغ  ای  دزوسب  سوبحم  ناسنا  نآ  رگا  سپ  دوش  یمن  ققحم  اجنیا  رد  تسا  بصغ  ماکحا  زا  میتفگ  هک  دی 

نماض زین  ار  شعفانم  تسین  نماض  بصاغ  دـشاب  هتـشاد  نآ  ندرم  رد  یتلاخد  بصاغ  هکنیا  نودـب  دریمب  تشاد  رارق  بصاـغ  يـالیتسا 
ار تدم  نیا  ترجا  يدوگب  بصاغ  هب  دناوتیمن  درک  یم  راک  غلبم  نالف  دـش  یمن  سبح  رگا  هدوب و  رگتعنـص  سوبحم  رگا  الثم  تسین ، 

تسا نماض  نینچمه  و  دهدب ،  ار  شدزم  تسا  بجاو  هتفرگ  شتمدخ  هب  دیشک و  يراک  وا  زا  تدم  نیا  رد  بصاغ  رگا  هلب  هدب ،  نم  هب 
ار وا  رام  هدوب و  نآ  رد  رام  هنـال  هک  دـشاب  هدرک  سبح  یئاـج  رد  ار  وا  هکنیا  لـثم  دـشاب  هداد  خر  بصاـغ  لـمع  ببـس  هب  وا  ندرم  رگا 
دی بصغ و  تهج  زا  هن  تسا  نماض  بیبست  تهج  زا  اج  نیا  رد  هک  دشاب ،  هدرک  هراپ  ار  وا  هدوب و  يا  هدنرد  ای  دشاب و  هتـشک  هدیزگ و 
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ای دنیـشنب و  دوخ  شرف  يور  یـشرف  بحاص  اـی  دریگب  ار  شناویح  هتخیرگ  ناویح  بحاـص  هکنیا  زا  دوش  عناـم  یـسک  رگا  هلءاسم 6 -  . 
تیـصعم شیریگولج  نیا  رد  هک  دـنچره  تسین ،  بصاغ  دـشورفب  ار  شعاتم  یعاتم  بحاص  ای  دوش و  يا  هناخ  لخاد  يا  هناخ  بحاص 

تمیق ای  دوش و  بارخ  هناخ  نآ  اـی  دوش  مگ  ـالثم  شرف  نآ  دوش و  فلت  ناویح  نآ  يو  يریگولج  رثا  رد  رگا  نکل  تسا ،  ملاـظ  راـک و 
تـسا نآ  يوقا  هنای ؟  دیآ  یم  وا  هدهع  هب  رگید  یتهج  زا  رگید و  ینامـض  ایآ  یلو  درادن ،  دی  نامـض  ملاظ  صخـش  دیآ  نیئاپ  عاتم  نآ 
دنتسم هناخ  شرف و  ندش  فلت  ناویح و  ندرم  رگا  رگید  ياهلاثم  رد  اما  و  تسین ،  نماض  هدمآ  نیئاپ  عاتم  تمیق  هک  يرخآ  لاثم  رد  هک 

نیب رد  مه  ملاظ  يریگولج  رگا  هک  يروط  هب  دشاب  ندرم  فلت و  نآ  تلع  يرهق  یببـس  ای  ینامـسآ و  یتفآ  الثم  دشابن  يو  يریگولج  هب 
دـشاب هدوب  وا  يریگولج  هب  دنتـسم  رگا  اما  و  تسین ،  فلت  نآ  نماض  ملاظ  دش  یم  دوبان  هناخ  شرف و  نآ  درم و  یم  ناویح  نآ  دوب  یمن 

شبحاص یناـبهگن  زج  هک  هدوب  فیعـض  یناویح )  هکلب  دـهد  تاـجن  ار  دوخ  اـت  دوبن  دـنمورین  نارگید  ناویح  دـننام   ) ناویح هکنیا  لـثم 
دوبن ملاظ  يریگولج  رگا  هدوب و  ناگدنرد  لحم  هتفرگ  رارق  نآ  رد  ناویح  هک  یلحم  هدوب  دنمورین  یناویح  رگا  ای  هدـنام و  یمن  ظوفحم 

لمءات ملاظ  نامـض  رد  دـش  كاله  ناویح  هجیتن  ردو  دـنک  ظفح  ار  نآ  تسناوتن  ملاظ  يریگولج  اب  یلو  درک  یم  ظفح  ار  نآ  شبحاص 
رایتخا تحت  رد  ار  نآ  فرع  هک  يروط  هب  یبصغ  قح  ای  لام  رب  بصاـغ  ءـالیتسا  هلءاسم 7 -  تسا .  طوحا  نامـض  هب  مکح  نکل  تسا 

فرع هک  تسا  نیا  راـیعم  نازیم و  تسین ،  زوج  کـی  دراوـم  همه  رد  دوـش و  یم  فـلتخم  اـهبوصغم  فـالتخا  بسح  هب  دـنادب  بصاـغ 
یم فرع  یتقو  ناویح  ریغ  رد  تسا  لاقتنا  لقن و  لـباق  هک  یئاـهزیچ  رد  هدـش ،  بصغ  ناودـع  ملظ و  هب  زیچ  نـالف  هک  دـهد  صیخـشت 

شناکد و ای  شا و  هناخ  هب  ار  نآ  ای  دربب  يو  دزن  ار  نآ  دیوگب  لامح  هب  ای  دریگب و  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  بصاغ  هک  هدـش  بصغ  دـیوگ 
دربب و ار  نآ  شدوخ  هچ  لاح  ره  رد  هک  دزاس  لقتنم  دـنک  یم  يرادـهگن  نآ  رد  ار  دوخ  لاوما  بصاغ  هک  رگید  ياج  ره  ای  شرابنا  اـی 
رد هکلب  تسا  یفاک  وا  ندـش  نماض  رد  لمع  نیمه  و  تسا ،  بصاغ  دزاس  لقتنم  وا  رابنا  ای  هناـخ  هب  ار  نآ  دـهدب  روتـسد  لاـمح  هب  هچ 

دـنک و هبلاطم  ار  نآ  کلام  هک  نیمه  هدوب  وا  دزن  تناما )  ای  هیراع  ناونعب   ) البق الثم  هدرکن  اج  هب  اج  ار  ریغ  لام  بصاغ  هک  مه  یتروص 
وا تنامـض  رد  یفاک  دهدن  وا  هب  ار  وا  لام  لاح  نیع  رد  و  دشاب ) هدرکن  مگ  ار  اج  نآ  دیلک  الثم   ) دـشاب دوخ  ناکد  هناخ و  رب  طلـسم  وا 

دنک و هبلاطم  ار  نآ  شبحاص  دشاب و  هتسشنریغ  شرف  يور  هکنیا  لثم  تسا  یفاک  تنامـض  رد  ریغ  لام  رب  يالیتسا  فرـص  هکلب  تسا ، 
نیا نوگانوگ  دراوم  رد  هکلب  دنک  یمن  قدص  بصغ  افرع  دشاب  ءالیتسا  دصقاب  دنچره  ریغ  شرف  يور  رب  نتـسشن  فرـص  اما  دـهدن ،  وا 

ار نآ  راسفا  ای  دوش و  نآ  رب  راوس  هکنیا  لثم  تسا  یفرع  یقدـص  نامه  نازیم  زین  ناویح  رد  هکنانچمه  دوش ،  یم  فلتخم  یفرع  قدـص 
رگا اـی  و  دربـب ،  دریگب و  وا  تسد  زا  ار  ناویح  دـنک و  درط  تسا  رـضاح  ناوـیح  دزن  هک  ار  کـلام  اـی  دربـب و  دوـخ  اـب  دریگب و  تسد  هب 
رظن ریز  يدنفـسوگ  هلگ  رگا  نیارباـنب  دربـب ،  دوخ  اـب  دوـش  یم  مار  دـتفا و  یم  هار  هب  وا  ندـنار  اـب  ناوـیح  یلو  تسین  رـضاح  شبحاـص 

نآ ناپوچ  دـنارچب و  شدوخ  دریگب و  يو  زا  ار  نآ  روز  رهق و  ناونع  هب  دـنک و  درط  ار  ناپوچ  بصاغ  تسا  ندـیرچ  لوغـشم  شناپوچ 
لام رگا  اما  و  دنک .  یم  تیافک  ءالیتسا  ققحت  بصغ و  یفرع  قدص  رد  ارهاظ  دوش  قرفتم  نابایب  رد  دراذـگن  هدومن  ظفح  ار  نآ  دوش و 

هک یناسک  ای  و  دنک ،  تنوکـس  اج  نآ  رد  هک  تسا  یفاک  بصغ  قدـص  رد  ارـسناوراک  ناکد و  هناخ و  ریظن  دـشاب  لوقنم  ریغ  بوصغم 
 ، دنک درط  دنارب و  شکلم  زا  دیدهت ) ای  کتک  اب   ) ار وا  تسا  رضاح  شکلام  رگا  دهد و  ناکسا  اج  نآ  رد  ار  دراد  دوخ  نامرف  تحت  رد 

لفق ار  نآ  تساوخ  نامز  ره  دـنک و  زاب  ار  برد  تساوخ  نامز  ره  دریگب و  روزب  شبحاص  زا  ار  کلم  دـیلک  هک  تسا  یفاک  نینچمه  و 
نیمه هب  فرع  رظن  بسح  رب  بصغ  ققحت  تسا  برد  راوید و  ياراد  رگا  ناتـسب  غاب و  لثم  رد  اما  و  دیامن ،  دـش  دـمآ و  نآ  رد  دـنک و 

هک تسا  نیا  هب  نآ  بصغ  درادـن  راوید  برد و  رگا  و  دـیامن ،  يریگولج  شبحاـص  دورو  زا  دـنک و  هتـسب  زاـب و  ار  نآ  برد  هک  تسا 
بـصغ رد  تسا  نینچمه  و  دوشب ،  نآ  رد  تافرـصت  لوغـشم  ءالیتسا  ناونع  هب  شدوخ  دـنک و  نوریب  اج  نآ  زا  ار  ناتـسب  غاب و  بحاـص 

هدرک و هراجا  ار  يا  هناخ  یسک  الثم  هک  تسا  نیا  هب  شریوصت  عفانم  بصغ  اما  و  دوب ،  نایعا  بصغ  هرابرد  اهنیا  همه  هعرزم ،  يدابآ و 
هزاجا تدـم  لوط  رد  دریگب و  وا  تسد  زا  ار  هناخ  وا  ریغ  ای  تسا و  هناخ  کلام  ای  هک  بصاغ  و  تسا ،  هدـش  عفانم  نآ  کـلام  هجیتن  رد 
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هناخ لخاد  بصاـغ  رگا  هلءاسم 8 -  دـنکن .  ای  دـنکب و  هدافتـسا  هناـخ  نآ  تعفنم  زا  بصاـغ  دوخ  هکنیا  هچ  لاـح  دوش  یلوتـسم  نآ  رب 
دناوتن شیناوتان  رطاخ  هب  کلام  و  بصاغ ،  مه  دنک و  هدافتسا  نآ  رد  تنوکس  زا  کلام  مه  ینعی  دنک  تنوکس  نآ  رد  دوشب و  یصخش 

لخد یئالیتسا و  هتسشن  کلام  هک  رگید  تمس  رد  دشاب و  هناخ  زا  نیعم  تمس  کی  هب  بصاغ  يالیتسا  هک  یتروص  رد  دنک  نوریب  ار  وا 
شتافرصت ءالیتسا و  رگا  اما  و  تسین ،  رگید  تمسق  نماض  تسا و  تمسق  نآ  تمـس و  نآ  نماض  اهنت  بصاغ  دشاب  هتـشادن  یفرـصت  و 

هک تسا  نیا  رهاظ  دننک  فرصت  هناخ  رد  تبـسن  کی  هب  مه و  لثم  ود  ره  بصاغ  کلام و  ینعی  دشاب  نآ  ءازجا  هناخ و  فارطا  همه  رد 
نینچمه تسا و  مین  نآ  فصن  نماـض  بصاـغ  دوش  بارخ  هناـخ  زا  یمین  رگا  دوب و  دـهاوخ  نآ  فصن  بصاـغ  دورب  نیب  زا  هناـخ  رگا 

یم رتمک  شتنامـض  بصاغ  نکاس  تسا  رفن  کی  زا  شیب  هناخ  رد  نکاس  کلام  هک  دوش  ضرف  رگا  و  تسا ،  هناخ  عفانم  فصن  نماـض 
رگا و  تسااهیبارخ ،  موس  کی  عفانم و  موس  کی  نماض  بصاغ  دنوش و  یم  رفن  هس  نکاس  بصاغ  اب  دنشاب  رفن  ود  کلام  رگا  الثم  دوش 

کلام فیعـض و  بصاغ  الاب  ضرف  سکع  رگا  اما  و  نینچمه ،  دوش و  یم  مراهچ  کی  رد  بصاغ  تنامـض  دـشاب  رفن  هس  نکاس  کلام 
یئـالیتسا يدـی و  یبـصغ و  الـصا  تروص  نیا  رددـنک  نوریب  دوخ  هناـخ  زا  ار  وا  دـناوت  یم  دـهاوخب  تقو  ره  هک  يروط  هب  دـشاب  يوق 

دنک یم  هدافتسا  نآ  عفانم  زا  هتـسشن و  هناخ  نآ  رد  هک  مادام  هلب  درادن ،  دی  نامـض  هناخ  نآ  رد  نکاس  هجیتن  رد  تسا و  هتفرگن  تروص 
رد دربـب  دریگب و  تسا  راوـس  نآ  رب  شبحاـص  هک  یبـکرم  راـسفا  یـسک  رگا  هلءاـسم 9 -  دزادرپب .  هناـخ  بحاـص  هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب 
یم هتفرگ  ار  راسفا  هک  صخـش  نآ  دنـشاب  هداهن  ناویح  تشپ  رب  هک  تسا  يراب  هلزنم  هب  عافد  زا  یناوتان  رد  ناویح  بحاـص  هک  یتروص 
عافد تمواقم و  رب  رداق  يوق و  تسا  راوس  ناویح  تشپ  رب  هک  کلام  ینعی  دـشاب  نیا  سکع  رگا  تسا و  ناویح  همه  نماض  بصاغ  درب 

 ، تسین نماض  صخش  نآ  دوش  فلت  ناویح  نیب  نیمه  رد  رگا  هجیتن  رد  هدادن  خر  یبصغ  الصا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب  دوخ  بکرم  زا 
يارب اهنت  ناویح  رگا  هکناـنچمه  تسا  نماـض  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دـشاب  وا  یـشکراسفا  هب  دنتـسم  طـقف  ناویح  ندـش  فلت  رگا  هلب 

هاـچ رد  هدـش و  يرارف  هدرک و  مر  هدیـشک  ار  شراـسفا  صخـش  رگا  هکنیا  رثا  رد  دـشاب و  هدـش  شوـمچ  نارگید  يارب  مار و  شبحاـص 
يزیچ بصغ  رد  رفن  ود  رگا  هلءاسم 10 -  تسا .  نماض  شکراسفا  دشاب  هدش  بویعم  ای  فلت  ای  هدـش  ترپ  یهوک  زا  ای  هدرک و  طوقس 
دنتشاد ءالیتسا  نآ  فصن  رد  کی  ره  رگا  دنـشاب ،  یم  نماض  دنراد  زیچ  نآ  رب  هک  یئالیتسا  تبـسن  هب  ود  نآ  زا  کیره  دنـشاب  کیرش 

هب ملظ  کلام و  عفد  رد  ریغ و  لام  رب  يالیتسا  رد  ود  ره  هکنیا  هچ  لاح  دننماض ،  توافت  هب  دشاب  توافت  هب  رگا  دننامض و  ار  نآ  فصن 
دنشاب هدش  يوق  رگیدکی  قافتا  هب  هدوب  فیعض  یئاهنت  هب  ود  ره  ای  دشاب و  رت  فیعض  يرگید  رت و  يوق  یکی  ای  دنشاب و  هدوب  يواسم  وا 

یئاهارسناوراک اهلپ و  سرادم و  اهناتـسربق و  دجاسم و  ریظن  هماع  تاقوا  بصغ  هلءاسم 11 -  بئاغ .  ای  دشاب و  رـضاح  کلام  هکنیا  هچ 
تـسا بجاو  مارح و  تسا و  یلمع  دـنچره  اـهنیا  لاـثما  یموـمع و  ياـهنابایخ  اـه و  هار  هدـش و  هـیهت  نیرفاـسم  ندرک  لزنم  تـهج  هـک 

 ، شعفانم هب  تبـسن  هن  تسا و  نماض  نآ  نیع  هب  تبـسن  هن  دوش ،  یمن  دـی  نامـض  ثعاـب  مارح  لـمع  نیا  ارهاـظ  نکل  نآ ،  ندـنادگرب 
ناریو رد  وا  هک  نآ  نودـب  دوش  ناریو  وا  فرـصت  تدـم  رد  دـنک و  بصغ  ار  یئارـسناوراک  ای  هسردـم  ای  يدجـسم  یـسک  رگا  نیاربانب 

هب بالط  الثم  ای  ارقف  ناونع  يارب  دشاب  ماع  فقو  رگا  هلب  ار ،  نآ  تعفنم  هن  ار و  نآ  نیع  هن  تسین  نماض  دـشاب  هتـشاد  یتلاخد  شندـش 
ءارقف رب  فقو  هک  یغاب  ای  ناکد و  ای  هچمیت  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ،  تعفنم  نیع و  نامـض  بجوم  شندرک  بصغ  تعفنم  فقو  وحن 

 . تسا نآ  نماض  هدرک  بصغ  ار  ینیعم  صخـش  لام  هک  نیا  دننام  انیع  دنک  بصغ  ار  دـشاب  نانآ  يارب  نآ  لصاح  عفانم و  ات  هدـش  الثم 
هک مه  اـج  نآ  رد  یتح  درادـن  دـی  نماـض  شعفاـنم  هب  تبـسن  هن  وا و  دوخ  هب  تبـسن  هن  دـنک  سبح  ار  يدازآ  ناـسنا  رگا  هلءاسم 12 - 

نامه رد  سوبحم  رگا  هلب  دزادرپب ،  وا  هب  ار  سبح  تدم  ترجا  تسین  بجاو  هدننک  سبح  رب  سپ  دشاب  هدوب  راکتعنص  سوبحم  صخش 
یم هدـش  توف  رجءاتـسم  زا  هک  یتعفنم  نماض  هدـش  مامت  وا  سبح  رد  هراجا ش  تدـم  هدـب و  یـسک  ریجا  هدوب  يو  سبح  رد  هک  یمایا 
رگا و  دـهدب ،  ار  شترجا  تسا  بجاو  دـشاب  هدرک  ءاـفیتسا  دراد  وا  هک  یتـعفنم  دـشاب و  هتفرگ  تمدـخ  هب  ار  وا  رگا  نینچمه  و  دـشاب ، 
رگا هلءاسم 13 -  دـشاب .  هدرکن  هچ  دـشاب و  هدرک  ءافیتسا  ار  نآ  عفاـنم  هکنیا  هچ  تسه  نآ  عفاـنم  نماـض  دـنک  بصغ  ـالثم  ار  یناویح 
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عنام اهنت  اهنت و  دیـشکن ،  يراک  صخـش  نآ  زا  مه  وا  دوخ  تشاد و  ترجا  درک  یم  رگا  هک  يراک  دـنک  راک  دراذـگن  ار  يدازآ  ناـسنا 
 . تسین وا  ترجا  وا و  لمع  نماض  دش  وا  نتفرگ  دزم  ندرک و  راک 

ات 30 هلاسم 14 

دساف اعرش  هک  يدقع  رد  رادیرخ  زا  اهب  هدنـشورف و  زا  سنج  نتفرگ  لیوحت  دوش  یم  نامـض  ثعاب  بصغ  هک  روط  نامه  هلءاسم 14 - 
 ، تسا دـساف  دـقع  هب  ضوبقم  نیا  هب  قحلم  تسا  اهدتـس  داد و  رد  ضوع  هب  هیبـش  هک  يا  هیرهم  نینچمه  و  تسا ،  روآ  نامـض  زین  هدوب 
نآ نماض  هتفرگ  لعاج  زا  ار  لعج  هک  لماع  دوش  ماـجنا  دـساف  رگا  نکل  تسین  دوقع  زا  هلاـعج  هکنیا  هب  هدـساف  هلاـعج  لـثم  هب  ضوبقم 

نامـض دننام  شنامـض  دریگب  لیوحت  يرتشم  زا  ار  اهب  هدنـشورف  دریگب و  هدنـشورف  زا  ار  عاتم  دـساف  دـقع  اب  يرتشم  رگا  نیاربانب  تسا ، 
زا کلام  دساف  هراجا  رد  هک  يا  هراجالا  لام  تسا  نینچمه  و  دننادن ،  ای  هدش  ماجنا  دساف  هلماعم  دـننادب  هک  نیا  هچ  لاح  تسا  بوصغم 
یم لعاج  زا  هدـساف  هلاعج  رد  لماع  هک  یلعج  دریگ و  یم  رهوش  زا  دـساف  حاکن  رد  نز  هک  يا  هیرهم  زین  دریگ و  یم  لـیوحت  رجءاتـسم 
نآ دـسرب  رگید  فرط  تسد  هب  يزیچ  فرط  کی  زا  رگا  دـشاب  هتفای  ماـجنا  دـساف  هک  نآ  هابـشا  یـضواعم و  ریغ  دـقع  رد  اـما  و  دریگ ، 

دسرب و هبه )  هدنریگ   ) بهتم تسد  هب  هدنـشخب )   ) بهاو زا  یلام  هدش  ماجنا  دساف  هک  يا  هبه  رد  رگا  نیاربانب  تسین ،  نآ  نماض  فرط 
نیا موس  ياـنعم  و  دـشاب ،  موس  هب  ضوبقم  هک  يزیچ  نامـض  رد  تسا  بصغ  هب  قحلم  زین  و  تسین ،  نآ  نماـض  دوش  فـلت  وا  تسد  رد 
هگن دوخ  دزن  يزور  دنچ  الثم  ای  هن و  ای  دیآ  یم  شراک  هب  دنیبب  دنک  یـسررب  ار  نآ  ات  دریگ  یم  هدنـشورف  زا  ار  يزیچ  يرتشم  هک  تسا 
فلت يرتشم  دزن  تسا  شورف  ضرعم  رد  لام  نآ  رگا  زین  اجنیارد  دنادرگرب  شبحاص  هب  هنرگ  درخب و  ار  نآ  دوب  شلیم  قباطم  رگا  دراد 

رد هک  دـنچره  دـنادرگرب  شبحاـص  هب  هدرک  بصغ  ار  هچ  نآ  تـسا  بـجاو  بصاـغ  رب  هلءاـسم 15 -  تسا .  نآ  نماـض  يرتـشم  دوش 
یسک زا  یبوچ  ریت  کی  رگا  یتح  دشاب ،  بصاغ  ررض  مزلتسم  شندنادرگرب  دنچ  ره  هکلب  دشاب  ناوارف  جرح  تمحز و  نآ  ندینادرگرب 

دنادرگرب شبحاص  هب  هدروآ  نوریب  ار  نآ  کـلام  هبلاـطم  تروص  رد  تسا  بجاو  هدرب  راـکب  شناـمتخاس  لـخاد  ار  نآ  هدرک و  بصغ 
تـسا بجاو  دشاب  هدز  راکب  دوخ  یتشک  نامتخاس  رد  یبصغ  يراولا  رگا  تسا  نینچمه  و  دشاب ،  وا  يانب  ندش  بارخ  مزلتـسم  دـنچره 

ياپ ینعی  دش  نینچ  رگا  هک  دشاب  نآ  نانیـشنرس  اب  یتشک  ندـش  قرغ  مزلتـسم  هک  نآ  رگم  دـنادرگرب ،  شبحاص  هب  هدروآ  نوریب  ار  نآ 
ار نآ  بحاص  دـیاب  يوحن  هب  و   ) تسین بجاو  نآ  ندـنک  دـیایب  نایم  رد  تسا  بصاغ  ریغ  هب  قلعتم  هک  یمرتحم  لام  اـی  همرتحم و  سفن 

هتشاد عالطا  رگا  اما  و  دشاب ،  ربخ  یب  راولا  هتخت و  نآ  ندوب  یبصغ  زا  مرتحم  لام  بحاص  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دنک ، ) یضار 
هک دـشاب  هتخود  یبصغ  یخن  اب  ار  دوخ  هماج  هک  یئاج  رد  لاـح  تسا  نینچمه  و  تسا ،  هدـمآ  دوخ  ياـج  رد  هک  دراد  یلیـصفت  دـشاب 
رب تساوخ  ار  نیا  کـلام  رگا  هک  دـهد ،  لـیوحت  يو  هب  دـشکب و  نوریب  هماـج  زا  ار  خـن  هکنیا  هب  دـنک  مزلمار  وا  دراد  قـح  خـن  کـلام 

ندنادرگرب نامتخاس  لاثم  رد  هتخت و  ندنادرگرب  رگا  یتشک  لاثم  رد  و  ددرگ ،  دساف  شا  هماج  دنچره  دـنک  نینچ  تسا  بجاو  بصاغ 
اهنیا همه  هتبلا  دنک ،  كرادت  ار  نآ  تسا  بجاو  بصاغ  رب  دشاب  صقن  ریت و  هتخت  رب  یصقن  مزلتـسم  خن  ندنادرگرب  هماج  لاثم  رد  ریت و 
مکح رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـشاب  هتـشادن  رگا  اما  و  دـشاب ،  هتـشاد  یتمیق  ندروآ  نوریب  زا  دـعب  خـن  ریت و  هتخت و  هک  تسا  یتروص  رد 

دهدب و ار  نآ  لدـب  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دـشاب  هدرک  فلت  لوا  نامه  زا  ار  یبصغ  یلام  بصاغ  هک  تسا  یئاج  لثم  ینعی  تسا  فلءات 
نآ دناوتب  هک  يروط  هب  دوش  طولخم  بصاغ  یـصخش  لام  اب  یبصغ  لام  رگا  هلءاسم 16 -  دیامن .  هعلاطم  ار  نآ  نیع  دناوت  یمن  کلام 

ای یکلم  مدنگ  اب  یبصغ  وج  هکنیا  لثم  دشاب ،  هتشاد  تقشم  شندرکادج  هک  دنچره  دنک  ادج  تسا  بجاو  دنک  ادج  شدوخ  لام  زا  ار 
نآ هک  مه  ار  یعفاـنم  یبصغ  نیع  در  رب  هوـالع  تسا  بجاو  بصاـغ  رب  هلءاسم 17 -  دـشاب .  هدـش  طولخم  یکلم  ترذ  اب  یبصغ  نزرا 

 ، ریخ ای  دشاب  هدرک  ءافیتسا  ار  عفانم  نآ  بصاغ  هک  نیا  هچ  لاح  دزادرپب ،  لام  بحاص  هب  دشاب ) هتـشاد  رگا   ) هتـشاد تدـم  نیا  رد  نیع 
 - هلءاسم 18 دشاب .  هتشاذگ  لطعم  راکیب و  هکلب  هن  ای  دشاب  هدش  راوس  یبصغ  ناویح  رب  هن و  ای  دشاب  هدیزگ  ینکس  یبصغ  هناخ  رد  الثم 
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نآ هدـهع  زا  دـیاب  دـشاب  هتـشاذگ  لطعم  ار  لام  نآ  بصغ  تدـم  رد  بصاغ  دـشاب و  هدوب  تعفنم  مسق  دـنچ  یبصغ  لام  نیع  يارب  رگا 
دوش ءافیتسا  نآ  زا  مه  يرگید  عفانم  هک  هتـشاد  تیلباـق  لاـم  نآ  هک  نیا  فرـص  تسا و  فراـعتم  لاـم  نآ  هب  تبـسن  هک  دـیآرب  یتعفنم 

رد ار  نآ  يانکـس  هراجا  دـیاب  بصاغ  تسا و  ینکـس  نآ  تعفنم  هدوب  يا  هناخ  یبصغ  لام  رگا  سپ  دوش ،  یمن  بصاغ  تمارغ  ثعاـب 
درک مه  يرادماد  نآ  رد  دوشب  ای  دوشب و  عقاو  مه  رابنا  نکسم  رب  هوالع  الثم  هک  هتشاد  ار  نآ  تیلباق  هناخ  هک  دنچره  دزادرپب  تدم  نیا 

يارب نآ  زا  ناوتب  هک  دنچره  تسا  یشکراب  یـضعب  رد  تسا و  يراوس  نآ  فراعتم  تعفنم  هدوب  بسا  دننام  یناویح  یبصغ  لام  رگا  و  ، 
تعفنم یلام  ینیع و  ره  رد  تسا  نآ  نماض  بصاـغ  هچ  نآ  سپ  درک ،  هدافتـسا  هاـچ  زا  بآ  ندیـشک  اـی  يراـصع و  گنـس  ندـنادرگ 
ءافیتسا شعفانم  زا  یکی  ینامز  ره  یتبون  روط  هب  هک  دشاب  ددـعتم  شفراعتم  تعفنم  ینیع  کی  رگا  لاح  تسا ،  لام  نآ  لثم  زا  فراعتم 
یتروص رد  دنراذگ  یم  نآ  لوک  رب  راب  ینامز  دوش و  یم  هدافتـسا  بکرم  ناونع  هب  نآ  زا  ینامز  هک  نایاپراچ  زا  یـضعب  دننام  دوش  یم 

رتشیب ترجا  نماض  دـشاب  توافتم  رگا  و  تسا ،  ترجا  کی  نامه  نماض  بصاغ  دـشاب  توافت  یب  ربارب و  نآ  تعفنم  ود  ره  ترجا  هک 
يزور دیاب  بصاغ  تسا  مهرد  کی  يزور  شیراوس  ترجا  مهرد و  ود  زور  ره  رد  بسا  یـشکراب  ترجا  مینک  ضرف  رگا  سپ  تسا ، 
يواست اب  سپ  تسا  نیمه  مکح  هدرک  ءافیتسا  ار  یبصغ  لام  تعفنم  بصاغ  هک  مه  یتروص  رد  ارهاظ  و  دـهدب ،  کلام  هب  ار  مهرد  ود 

ار رتشیب  ترجا  دـیاب  تسا  توافتم  رگا  هدرک و  ءافیتسا  هک  دزادرپب  کلام  هب  ار  یتعفنم  ناـمه  هراـجا  دـیاب  بصاـغ  عفاـنم  ترجا  دزم و 
 ( هدش بصغ  وا  لام  هک  یـسک   ) هنم بوصغم  رگا  هلءاسم 19 -  يراوس .  ای  دشاب  هدرک  یشکراب  هدافتـسا  بسا  نآ  زا  هک  نیا  هچ  دهدب 

يدرف کلام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دهد ،  لیوحت  وا  لیکو  هب  ای  دـنک و  در  وا  هبار  وا  لام  تسا  بجاو  بصاغ  رب  دـشاب  صخش 
تسا و هناوید  ای  كدوک و  کلام  هک  مود  تروص  رد  رگا  سپ  دـنادرگرب ،  وا  یلو  هب  ار  نآ  دـیاب  هنرگو  دـشاب  لقاع  غلاب و  ینعی  لماک 

بـصغ لام  هکنیا  لثم  صخـش  هن  دـشاب  عون  هنم  بوصغم  رگا  اما  و  دوش ،  یمن  هتـشادرب  وا  نامـض  دـنادرگرب  وا  دوخ  هب  ار  لام  بصاغ 
تـسا بجاو  بصاغ  رب  دشاب  هتـشاد  یـصاخ  یلوتم  هفوقوم  هک  یتروص  رد  دشاب  ءارقف  رب  فقو  نآ  تعفنم  الثم  ینعی  دـشاب  یفقو  هدـش 

رد دهد و  لیوحت  نآ  دارفا  زا  یکی  هب  ار  نآ  دـناوتیمن  دـنادرگرب و  مکاح  ینعی  ماع  یلو  هب  دـیاب  هنرگ  دـنادرگرب و  یلوتم  نامهب  ار  لام 
یفاک دشاب  هدرک  بصغ  رگا  زین  ارـسناوراک  لثم  رد  هکلب  لپ  هداج و  دجـسم و  لثم  رد  هلب  دنک ،  در  ءارقف  زا  یکی  هب  ار  نآ  هفوقوم  لاثم 

لثم رد  هک  دور  یم  لامتحا  هکلب  دهد ،  لیوحت  یسک  هب  تسین  مزال  دیامن و  راذگاو  شدوخ  لاح  هب  دنک و  دی  عفر  اهناکم  نآ  زا  تسا 
زا ار  دوخ  تسوپ  لج و  هک  تسا  یفاک  نآ  ندنادرگرب  رد  هدرک  بصغ  ار  يا  هسردـم  بصاغ  رگا  سپ  دـشاب ،  روط  نیمه  زین  هسردـم 

رظان هسردـم  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن  و  دراذـگب ،  زاب  بالط  ندرک  لزنم  دورو و  يارب  ار  نآ  برد  هدرب و  نوریب  اج  نآ 
يا هنکس  هک  دشاب  هدرک  بصغ  یلاح  رد  ار  هسردم  هک  تسا  یتقو  نیا  مکاح ،  هب  درادن  رگا  دهد و  لیوحت  رظان  هب  ار  نآ  دراد  یصاخ 
دوخ قح  زا  رگا  هتبلا   ) بصغ لاح  رد  نینکاس  ناـمه  هب  ار  هسردـم  تسا  بجاو  میئوگب  تسین  دـیعب  هتـشاد  نینکاـس  رگا  اـما  هتـشادن و 

تسین و یلاکـشا  چیه  هک  دنعقاو  رهـش  کی  رد  ود  ره  نآ  کلام  یبصغ و  لام  رگا  هلءاسم 20 -  دنهد .  لیوحت  دنـشاب ) هدرکن  ضارعا 
تـسا بجاو  بصاغ  رب  هک  دـشاب  بصغ  رهـش  نامه  رد  کلام  یلو  هدرب  رگید  ياج  هب  هدرک  بصغ  هک  يرهـشزا  ار  لاـم  رگا  نینچمه 

تسا رگید  يرهش  رد  هکلب  تسین  بصغ  رهش  رد  کلام  رگا  اما  و  دهدب ،  کلام  لیوحت  هدینادرگرب  بصغ  رهـش  هب  رهـش  نآ  زا  ار  لام 
هب هک  نآ  ای  دـنک  باختنا  ار  راک  ود  زا  یکی  دـناوت  یم  کلام  هدرک  لقتنم  اجنادـب  ار  لام  بصاغ  هک  تسا  يرهـش  نامه  رهـش  نآ  رگا 

بـصغ لحم  هب  دـیاب  مریگ  یمن  لیوحت  اـجنیا  نم  دـیوگب  هکنیا  رگید  هدـب و  نم  هب  اـج  نیمه  رد  ارم  لاـم  هکنیا  هب  دـنک  مکح  بصاـغ 
دـشاب رگید  يرهـش  رد  هکلب  دـشابن  تسا  نآ  رد  لام  العف  هک  يرهـش  رد  کلام  رگا  اـما  و  یهدـب ،  نم  لـیوحت  اـج  نآ  رد  ینادرگرب و 

هب دنک  مزلم  ار  وا  دناوت  یم  ایآ  و  دـنک ،  لقتنم  بصغ  رهـش  هب  ار  لام  هکنیا  هب  دـنک  مزلم  ار  بصاغ  دـناوت  یم  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا 
 . دشاب هتـشادن  یقح  نینچ  هک  تسا  نیا  رهاظ  هن ؟  ای  دـهدب  وا  لیوحت  اج  نآ  رد  هداد  لقن  تسا  نآ  رد  يو  هک  يرهـش  هب  ار  لام  هکنیا 

ناصقن شرا  بویعم  لام  در  رب  هوالع  تسا  بجاو  وا  رب  دـشاب  هدـمآ  دـیدپ  یبیع  یـصقن و  هدرک  بصغ  هک  یلاـم  رد  رگا  هلءاسم 21 - 
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ار بویعم  لام  هکنیا  رب  دـنک  روبجم  ار  بصاـغ  دـناوت  یمن  کـلام  و  دزادرپب ،  کـلام  هب  ار  لاـم  بویعم  حیحـص و  تمیق  تواـفت  ینعی 
ای دـشاب و  رقتـسم  بیع  هک  یئاـج  نآ  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  رهاـظلا  یلع  و  دـهدب ،  يو  هب  ار  نآ  تمیق  ماـمت  درادرب و  شدوـخ 

دوجوم یبصغ  لام  نیع  رگا  هلءاسم 22 -  دربب .  نیب  زا  ار  یبصغ  لام  یلک  هب  ات  دوش  رتداـیز  زور  هب  زور  ینعی  دـشاب  راد  تیارـس  یبیع 
یـصقن رطاخ  هب  تمیق  ناصقن  هک  نآ  رگم  تسین  نآ  تمیق  ندـمآ  نیئاپ  نماض  بصاغ  دـشاب  هدـمآ  نیئاـپ  نآ  رازاـب  تمیق  نکل  دـشاب 

ای دـساف و  دـقعب  ضوبقم  ریظن  دراد  ار  یبـصغ  لاـم  مکح  هک  یئاـهلام  یبـصغ و  لاـم  رگا  هلءاسم 23 -  هدـش .  ادـیپ  نیع  رد  هک  دـشاب 
دـشاب یمیق  رگا  تسا و  نآ  لـثم  نماـض  بصاـغ  دـشاب  یلثم  رگا  دورب ،  نیب  زا  دوش  لـیوحت  کـلام  هب  هک  نآ  زا  لـبق  موس  هب  ضوبقم 

تادـیلوت هک  تسا  نیا  رهاـظ  دراد و  یگتـسب  فرع  صیخـشت  هب  یمیق  اـی  تسا  یلثم  اـیآ  یبـصغ  لاـم  هـکنیا  رد  و  نآ ،  تـمیق  نماـض 
اهنغور و تابوبح و  هکنانچمه  دنیلثم ،  مکح  هب  لقادـح  دنـشابن  یلثم  رگا  دنتـسه و  یلثم  هداتفا  راک  هب  رـصع  نیا  رد  هک  یئاه  هناخراک 

یلثم میتفگ  هک  مدنگ  هلءاسم 24 -  دنتـسه .  یمیق  نآ  لاثما  رهاوج و  نینچمه  تاناویح و  عاونا  و  دنیلثم ،  اهنیا  لاثما  یئوراد و  ناهایگ 
فنص نیا  زا  راورخ  کی  الثم  هکنیا  هن  دوش ،  هتفرگ  رظن  رد  هدحیلع  ادج و  ادج  نآ  فنص  ره  صاخـشا  هک  تسا  یلثم  ینامز  رد  تسا 

رد رگا  سپ  دوش ،  هظحالم  تسا  نآ  اب  فلاخم  نیابم و  تافص  تایصوصخ و  يرایـسب  رظن  زا  هک  رگید  فنـص  زا  راورخ  کی  اب  مدنگ 
شکلامب مدـنگ  فنـص  نامه  زا  راورخ  کی  تسا  بجاو  وا  رب  دـشاب  هدـش  فلت  مدـنگ  فنـص  نالف  زا  الثم  راورخ  کی  بصاغ  تسد 

رظن رد  دشاب  دوجوم  مدنگ  فنـص  نیمه  زا  رگید  راورخ  کی  راورخ و  نیا  نیب  تسا  نکمم  هک  یتوافت  هلب  رگید ،  یفنـص  زا  دـنزادرپب 
سپ يزیوح ،  ریغ  ای  يزیوح و  جنرب  ربنع و  جنرب  تسا ،  فلتخم  رایـسب  فنـص  دنچ  ياراد  هک  جـنرب  تسا  نینچمهو  دوش ،  یمن  هتفرگ 

ار کلام  دـناوتیمن  دـهدب و  کلام  هب  جـنرب  نامه  زا  راورخ  کی  تسا  بجاو  دوش  فلت  بصاـغ  تسد  رد  ربنع  جـنرب  راورخ  کـی  رگا 
 - هلءاسم 25 درب .  مان  ار  همه  ناوت  یمن  هک  هریغ  نغور و  امرخ و  فانـصا  رد  لاح  تسا  نینچمه  و  دـنک ،  رگید  یجنرب  لوبق  هب  روبجم 

يزور رد  ینعی  دوش  دایز  مک و  فلتخم  ياهنامز  رد  نآ  تمیق  رگا  و  دزادرپب ،  ار  نآ  تمیق  دـیاب  بصاغ  دوشن  تفای  لـثم  یلثم  ردرگا 
یتمیق دـش  بایان  يزور  تشاد و  رگید  یتمیق  دـش  فلت  وا  تسد  رد  هک  يزور  رد  تشاد و  یتمیق  درک  بصغ  ار  یلثم  نآ  بصاـغ  هک 
تـسا نیا  باوج  دزادرپب ؟  دیاب  ار  اهتمیق  نیا  زا  کیمادک  دراد  رگید  یتمیق  دزادرپب  کلام  هب  ار  نآ  تمیق  دـهاوخیم  هک  زورما  رگید و 

درک فلت  يزور  رد  ار  نآ  دوب و  مهرد  ود  شتمیق  هک  يزور  رد  دوب  هدرک  بصغ  یسک  زا  مدنگ  نم  کی  رگا  سپ  ار ،  ریخا  تمیق  هک 
میمصت یتدم  نتشذگ  زا  سپ  دیسر و  مهرد  راهچ  هب  نآ  زا  ینم  ره  دش و  بایان  مدنگ  ادعب  دوب و  مهرد  هس  شتمیق  رازاب  رد  مدنگ  هک 
هلءاسم دهدب .  مدنگ  کلام  هب  ار  مهرد  جنپ  تمیق  دیاب  هدیـسر  مهرد  جـنپ  هب  مدـنگ  تمیق  مایا  نآ  رد  دـنک و  يرب  ار  دوخ  همذ  تفرگ 

ياهاتسور رد  رهش و  رد  سنج  نآ  هک  تسا  یفاک  دهدب  ار  نآ  تمیق  بصاغ  یلثم  بصغ  رد  دوش  یم  ببس  میتفگ  هک  یبایان  رد   - 26
نکلو دوش  ادـیپ  لثم  رگا  هلءاسم 27 -  دوش .  یم  دراو  اجنادب  اهاتـسور  زا  رهـش  ياهالاک  رتشیب  الومعم  نوچ  دوشن و  ادـیپ  رهـش  فارطا 

نیا رد  هک  دـسرب  جرح  دـح  هب  نآ  يرتنارگ  هک  نآ  رگم  دـهدب  کلام  هب  درخب و  ار  نآ  تسا  بجاو  بصاـغ  رب  هلداـع  زا  رتشیب  یتمیقب 
هب يزیچ  بصاغ  رب  دشاب  هدمآ  نیئاپ  شتمیق  هک  دوش  ادیپ  ینامز  رد  لثم  رگا  هلءاسم 28 -  تسین .  بجاو  بصاغ  رب  شندیرخ  تروص 

ینامز رد  ار  مدـنگ  نم  کی  رگا  سپ  دـنکب ،  تمیق  تواـفت  اـی  تمیق و  هبلاـطم  وا  زا  درادـن  قح  کـلام  تسین و  بجاو  لـثم  نداد  زج 
هک ینامز  ات  ریـصقت  زا  ای  دوب و  روصق  زا  ای  لاح  دادـن  يو  هب  ار  نآ  لثم  درک و  فلت  ار  نآ  دـعب  دوب و  مهرد  هد  شتمیق  هک  درک  بصغ 

دیوگب دناوت  یمن  کلام  تسین و  مدـنگ  نم  کی  نداد  زج  يزیچ  بصاغ  هدـهع  رب  دیـسر  مهرد  جـنپ  ینم  هب  درک و  لزنت  مدـنگ  تمیق 
و تسا ،  مهرد  هد  هک  هدب  نم  هب  ارم  مدنگ  زور  نآ  تمیق  دیوگب  دناوتیمن  زین  و  تسا ،  مهرد  هد  هک  هدب  نم  هب  ارم  مدنگ  زور  نآ  تمیق 

بصاغ رگا  هک  درادن  مه  ار  قح  نیا  هکلب  یهدب  تمیق  توافت  دیاب  رگید  مهرد  جنپ  يا  هداد  مدنگ  ار  شمهرد  جنپ  دیوگب  دناوتیمن  زین 
 . دور الاب  هرابود  شتمیق  هک  يزور  ات  دراذـگب  بصاغ  همذ  رد  ار  نآ  دـنک و  عاـنتما  مدـنگ  نتفرگ  زا  وا  دـنک  يرب  ار  دوخ  همذ  تساوخ 
ار کلام  دناوتیمن  بصاغ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دتفیب  تیلام  زا  یلک  روط  هب  ناکم  ای  نامز  تهج  زا  لثم  یلثم  بصغ  رد  رگا  هلءاسم 29 - 
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هکنآ رگم  دـنک  یمن  بصاغ  زا  نامـض  عفر  ناکم  نینچ  نامز و  ناـنچ  رد  يو  هب  لـثم  نداد  دریگب و  ار  لـثم  ناـمه  هکنیا  هب  دـنک  مازلا 
يامرـس رد  دهاوخب  دشاب و  هدرک  فلت  بصغ و  شکلام  زا  ار  خـی  بلاق  کی  ناتـسبات  يامرگ  رد  رگا  سپ  دوش ،  یـضار  نامهب  کلام 

نآ طش  بل  رد  دهاوخب  هدرک  بصغ  یـسک  زا  نازوس  کشخ و  نابایب  رد  ار  بآ  کشم  کی  ای  دهدب و  يو  هب  خی  بلاق  کی  ناتـسمز 
قح کلام  دنک و  لوبق  هب  مازلا  ار  کلام  دـناوتیمن  دوش و  یمن  يرب  شا  همذ  دـنک  يرب  ار  دوخ  همذ  هلیـسو  نیا  هب  دـنادرگرب و  يو  هب  ار 

ار دوخ  بآ  کشم  کی  نازوس  کشخ و  ینابایب  رد  ار و  دوخ  خی  بلاق  کی  ناتـسبات  رد  ات  دـنک  ربص  دزروب و  عانتما  نآ  لوبق  زا  دراد 
هچ تمیق  یـضرف  نینچ  رد  لاح  دریگب  تمیق  یلثم  ياجب  تسناوتیم  یلثم  ندـش  بایان  ضرف  رد  هک  روط  نامه  دـیامن  هبلاطم  بصاغ  زا 

ار هلئـسم  حلـص  هار  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لکـشم  هلئـسم  ار ؟  یعقاو  تمیق  ای  ار و  بصغ  ناکم  نامز و  تمیق  دریگب  ار  يزور 
ینامز رد  شتمیق  رگا  تسا ،  نآ  تمیق  نماض  بصاغ  دوش  فلت  هماـج  اـپراچ و  ریظن  یمیق  یبصغ  لاـم  رگا  هلءاسم 30 -  دنیامن .  لح 
بـصغ زور  رد  هکنیا  هب  دـشاب  تواـفتم  رگا  اـما  و  تسا ،  لاکـشا  یب  هلئـسم  هک  هدوب  یکی  هدـش  فلت  هک  يزور  رد  هدرک و  بصغ  هک 

؟  فلت زور  تمیق  ای  تسا  نازیم  بصغ  زور  تمیق  ایآ  دشاب  بصغ  زور  زا  رتنارگ  فلت  زور  رد  سکع  هب  ای  دشاب و  فلت  زور  زا  رتنارگ 
و تخادرپ ،  زور  تمیق  نتفرگ  رظن  رد  نآ  تسه و  يرگید  هجو  ناـیم  نیا  رد  نـکل  تـسا  روهـشم  مـه  لوـق  ود  ره  هـک  تـسا  لوـق  ود 

توافت هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  دـننک ،  هحلاصم  تخادرپ  زور  بصغ و  زور  توافتلا  هبام  هب  تبـسن  نیفرط  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 
الاک نآ  ندش  نارگ  رگا  اما  و  دشاب ،  هدش  دایز  مک و  نآ  دیرخ  هب  مدرم  تبغر  دـشاب و  لام  نآ  رازاب  ندـش  نیئاپ  الاب و  رطاخ  هب  تمیق 

اجنیا رد  هدـش  رغال  ای  قاچ و  هک  تسا  ناویح  یبصغ  لام  الثم  دـشاب  سنج  دوخ  ناصقن  رطاـخ  هب  شینازرا  نآ و  ندـش  داـیز  رطاـخ  هب 
زور بصغ و  زور  نیب  تمیق  هک  دوش  ضرف  رگا  هکلب  دنریگب ،  رظن  رد  ار  سنج  نآ  لاح  نیرتهب  تمیق و  نیرتالاب  یتسیاب  لاکشا  نودب 

دـشاب هدـمآ  نیئاپ  هرابود  هتفر و  الاب  سنج  نامز  زا  هعطق  ود  نیا  نیب  رد  نکلو  دـشاب  هدرکن  توافت  يرغال  یقاچ و  تهج  زا  لاـم  فلت 
هرابود دوش و  قاچ  وا  تسد  رد  دـنک و  بصغ  ار  يرغال  ناویح  رگا  الثم  دـشاب ،  یم  شیقاچ  لاح  رد  لام  يالاب  تمیق  نماـض  بصاـغ 

 . دزادرپب کلام  هب  ار  شیقاچ  زور  تمیق  دیاب  دوش  فلت  هتشگ و  رغال 

ات 45 هلاسم 31 

رد مهرد و  هد  شتمیق  دـش  بصغ  هک  يرهـش  رد  هکنیا  لثم  دوش  فلتخم  ناکم  فالتخا  رطاـخ  هب  یبصغ  لاـم  تمیق  رگا  هلءاسم 31 - 
یـضرف نینچ  رد  دشاب  مهرد  یـس  دنک  يرب  ار  دوخ  همذ  دـهاوخ  یم  بصاغ  هک  يرهـش  رد  مهرد و  تسیب  دـش  فلت  نآ  رد  هک  يرهش 

ار نآ  لدـب  تسا  بجاو  بصاغ  رب  یبصغ  لام  فلت  رد  هک  روط  نامه  هلءاسم 32 -  دوشن .  كرت  دـش  نایب  لبق  هلءاسم  رد  هک  یطایتحا 
لیوحت ار  نآ  دناوتیمن  بصاغ  نکل  هدشن  فلت  یبصغ  لام  هک  مه  یئاج  رد  تمیق  ای  تسا و  لثم  ای  لدب  نآ  هک  دـهد  لیوحت  کلام  هب 

تسین و نکمم  شندروآ  نوریب  هک  هدش  نفد  یلحم  رد  ای  دشاب و  هتفر  تقرـس  هب  یبصغ  لام  هکنیا  لثم  تسا ،  نیمه  مکح  دهد  کلام 
هب ار  لام  نآ  تمیق  ای  لثم و  هک  تسا  بجاو  بصاغ  رب  دراوم  لـیبق  نیا  زا  هتخیرگ و  هدوب و  یناویح  اـی  هدرک و  رارف  هدوب و  يا  هدرب  اـی 
مه یـضرف  نینچ  رد  کلام  دنیوگ و  هلولیح  لدـب  لدـب  هنوگنیا  هب  و  دـیامن ،  ادـیپ  یـسرتسد  لام  لصا  هب  ات  دزادرپب  کلامب  تقوم  روط 

کلام دنادرگرب  کلام  هب  ار  نآ  دـناوتب  بصاغ  هک  نامز  ره  دـنام  یم  یقاب  وا  کلم  رد  شبوصغم  لام  نیع  مه  دوش و  یم  لدـب  کلام 
دراد يدمآرد  یئامن و  هداد  کلامب  بصاغ  هک  یلدب  رگا  قوف  هلئـسم  رد  هلءاسم 33 -  دنادرگ .  یم  رب  يوب  هتفرگ  يو  زا  هک  ار  یلدـب 
لام ءامن  رگا  هلب  تسا ،  یبصغ  لام  کـلام  ناـمه  هب  قلعتم  هدرکن  در  وا  هب  ار  کـلام  لاـم  نیع  بصاـغ  هک  یناـمز  تدـم  رد  ءاـمن  نآ 
هداد تشگرب  بصاغب  لدـب  یبصغ  لام  در  زا  دـعب  دـش  رارق  رگا  سپ  تسا ،  لام  نیع  عبات  دـشاب  هدوب  یقاچ  نوچ  لصتم  یئامن  هدربمان 

تـسا یقاب  شکلام  کلم  رد  زونه  میتفگ  هک  اج  نآ  زا  هدش  بصغ  لام  نیع  ینعی  لدبم  اما  دوش و  یم  بصاغ  دیاع  زین  نآ  یقاچ  دوش 
يوقاربانب دـشاب  هدرکن  ءافیتسا  رگا  ار  نآ  عفانم  بصاغ  نکل  دـشاب ،  یم  شکلام  کـلم  زین  نآ  دـشاب  هتـشاد  یعفاـنم  یئاـمن و  رگا  ارهق 
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هب دیاب  تسا و  نآ  نماض  دوش  یمن  ادـیپ  شلثم  هک  یتایلثم  رد  یمیق و  سانجا  رد  بصاغ  هک  ار  یتمیق  هلءاسم 34 -  تسین .  نآ  نماض 
نیا يدـقن و  قاروا  ینعی  ود  نآ  لاثما  هدروخ و  نآب  هلماعم  هکـس  هک  يا  هرقن  الط و  لیبق  زا  جـئار  لوپ  زا  تسا :  ترابع  دزادرپب  کلام 

تسا و راکهدب  ار  نآ  راکهدب  اهتنامـض  اه و  تمارغ  یمامت  رد  هکنانچمه  تسا ،  نآ  قحتـسم  یبصغ  لام  بحاص  هک  تسا  يزیچ  نآ 
رـس رب  هکنآ  رگم  دنک  هبلاطم  يرگید  زیچ  دراد  قح  کلام  هن  دزادرپب و  ار  نآ  ریغ  دـناوت  یم  نماض  هن  تسا  قحتـسم  ار  نآ  مه  راکبلط 

هک ینداـعم  تازلف و  ارهاـظ  هلءاـسم 35 -  دنجنـس .  یم  جـئار  دـقن  اـب  ار  زیچ  نآ  تمیق  تروص  نیا  رد  هک  دـننک  یـضارت  رگید  يزیچ 
نیاربانب دشابن  كوکـسم  هچ  دـشاب و  هدروخ  هکـس  هچ  هرقن  الط و  یتح  دنتـسه ،  یلثم  یگمه  سم  علق و  نهآ  لیبق  زا  دـنریذپ  شکچ 

تمیق نامض  هب  لدبم  شنامـض  تقو  نآ  دش  بایان  لثم  رگا  دوش ،  یم  نماض  ار  نآ  لثم  بصاغ  دوش  فلت  بصغ و  اهنیا  زا  یکی  رگا 
يزیچ هب  هرقن  الط و  رگا  هک  نیا  نآ  تسه و  یلیـصفت  هرقن  الط و  صوصخ  رد  هلب  ندـش ،  بایان  ماگنه  رد  اهیلثم  ریاـس  دـننام  دوش  یم 
شیپ یلاکـشا  دوش  تمیق  تسا  الط  زا  هک  يرانید  اب  تسا  هرقن  زا  هک  یمهرد  ای  مهرد  اب  ـالط  ـالثم  دوش  میوقت  تسین  سنج  نآ  زا  هک 

رد تمیق  بحاص  اب  تمیق  نزو  رگا  دوش  تمیق  رانید  اب  الط  ای  مهرد و  اـب  هرقن  ـالثم  دوش  تمیق  شدوخ  سنج  اـب  رگا  یلو  دـیآ ،  یمن 
نآ رگا  دوش  یم  تمیق  مهرد  تشه  هب  دوش  یم  يراذـگ  تمیق  یتـقو  یلو  هدـش  هرقن  لاـقثم  هد  نماـض  بصاـغ  ـالثم  دـشاب  یکی  نزو 

نماض هدهع  هب  هک  يا  هرقن  زا  لاقثم  هد  الثم  ینعی  دشاب  هتـشاد  توافت  رگا  یلو  دـیآ ،  یمن  شیپ  یلاکـشا  دـشاب  لاقثم  زین  مهرد  تشه 
دراد لاکـشا  هرقن  لاـقثم  هد  زا  تمارغ  ناونع  هب  نآ  نداد  اـجنیا  رد  تسا  لاـقثم  تشه  نآ  نزو  هک  دوش  میوـقت  یمهرد  تشه  هب  تسا 

طایتحا نیاربانب  دـنا ،  هداد  يوتف  یتمارغ  نینچ  تمرح  هب  یتعامج  تسا و  مارح  هک  دوشب  اـیر  دراوم  زا  دروم  نیا  هک  دراد  لاـمتحا  اریز 
الط رگا  دوش و  تمیق  هرقن  اب  تسا  راـنید  رگا  دـنراذگب  تمیق  نآ  سنج  زا  ریغ  هب  ار  نامـض  دروم  لاـم  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نآ 

هکنیا هب  دوش  فلت  يرخآ  تسد  رد  ددرگب و  تسد  دـنچ  یبصغ  لام  رگا  هلءاسم 36 -  دننامب .  ملاس  ابر  ههبـش  زا  ات  هرقن  مهرد  اب  تسا 
رد نینچمه  یمود و  بصاغ  زا  یموس  بصاـغ  یلوا و  بصاـغ  زا  ار  نآ  یمود  بصاـغ  دـنک و  بصغ  شکلاـم  زا  ار  نآ  یلوا  بصاـغ 

ياهتـسد نیا  زا  کـی  ره  هب  لاـم  نآ  کـلام  هجیتن  رد  و  دـننماض ،  نابـصاغ  نآ  همه  دوش  فلت  رخآ  رد  دـخرچب و  بصاـغ  دـنچ  تسد 
نانآ همه  هبدـناوتیم  هکنانچمه  دـنک ،  هبلاطم  تسا  یمیق  رگا  ار  نآ  تمیق  یلثم و  رگا  ار  دوخ  لام  لثم  هدومن  هعجارم  دـناوتیم  یناودـع 

هب تبسن  کلام  مکح  نیا  توافت ،  اب  ای  يواسم و  روط  هب  ای  لاح  دریگب  ار  دوخ  لام  تمیق  زا  یمهـس  نانآ  زا  کی  ره  زا  هدومن  هعجارم 
نامـض ینعی   ) تسا نامـض  رارق  لحم  هدـش  فلت  وا  دزن  لام  هک  يرخآ  بصاغ  ناـشدوخ :  نیب  رد  اهبـصاغ  مکح  اـماو  تسا ،  اهبـصاغ 

هب دـناوتیمن  وا  تفرگ  وا  زا  ار  دوخ  لام  تمارغ  درک و  هعجارم  وا  هب  کلام  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـنک ) یمن  زواـجت  يرگید  هب  وا  زا  رگید 
هدومن هعجارم  اه  نآ  زا  یکی  هب  کلام  رگا  هک  وا  زا  لبق  ياهتـسد  فالخ  هب  دریگب  اـه  نآ  زا  هداد  هک  ار  یتمارغ  هدومن  هعجارم  نارگید 

مداد شبحاص  هب  ار  لام  نیا  لوپ  دیوگب  هدومن  هعجارم  تسا  وا  دزن  لام  هک  يرخآ  بصاغب  دراد  قح  وا  تفرگ  وا  زا  ار  شلام  تمارغ  و 
وا دیامن و  هعجارم  شیدعب  بحاص  هب  دناوتیم  تخادرپ  کلام  هب  ار  تمارغ  هک  يدایا  نیا  زا  مادـکره  هکنانچمه  دـش ،  نم  نآ  زا  لام  و 
رد لالح  یتعنص  هک  یلثم  یئالاک  رگا  هلءاسم 37 -  تسا .  وا  تسد  لام  هک  يرخآ  هب  دسربات  شیدعب  هب  مه  وا  يدعب  شیدعب و  هب  مه 

يراکملق هک  نآ  لثم  یـسم و  فرظ  تسا و  هدش  لاخلخ  هک  يا  هرقن  ای  دـنبولگ و  هک  یئالط  دـننام  دـنک  بصغ  ار  تسا  هتفر  راکب  نآ 
تبسن تسا و  نماض  تسا  یلثم  میتفگ  نآ  هدام  هب  تبسن  دنک  فلت  ار  نآ  شدوخ  ای  دوش و  فلت  وا  دزن  یبصغ  يالاک  نیا  دشاب و  هدش 

هدـش نآ  يور  هک  يراک  ترجا  تسا و  لاـقثم  ود  شنزو  هک  ار  ـالط  زا  يا  هراوشوگ  رگا  نیارباـنب  تسا ،  تمیق  نماـض  نآ  تعنـص  هب 
لمع یتقو  هدام  هک  دور  یم  نهذ  هب  بیرق  لامتحا  و  تسا ،  لوپ  مهرد  هد  هفاضاب  ـالط  لاـقثم  ود  نماـض  بصاـغ  دـشاب  مهرد  هد  تسا 

دوش و تمیق  ود  ره  شتعنـص  هدام و  هراوشوگ  هجیتن  رد  دوشب ،  یمیق  هتـشگ  جراخ  ندوب  یلثم  زا  رگید  دوش  هدایپ  نآ  يور  رب  رگتعنص 
دننام یتعنـص  یـش ء  کی  هکنیا  لامتحا  اماو  تسا ،  هحلاـصم  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  لاـح  نیع  رد  دزادرپب و  کـلام  هب  ار  شیرازاـب  تمیق 

هناخراک تاعونصم  رد  تسا  نهذ  هب  بیرق  رایسب  لامتحا  نیا  هلب  تسا ،  دیعب  رایـسب  دوشب  یلثم  شتعنـص  شا و  هدام  هب  هراوشوگ  نامه 
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هتخاس راصعا  نیا  رد  هک  هریغ  اه و  هماج  تاودا و  اهفرظ و  عاونا  ریظن  دنتـسه  مه  هب  بیرق  دـنراد و  توافت  مه  اـب  رتمک  شلاـثما  هک  يا 
نماض ار  نآ  لثم  نآ  فنـص  تاعارم  اب  دـنک  بصغ  یـصخش  زا  ار  يا  هناخراک  تادـیلوت  نیا  زا  يزیچ  یـسک  رگا  هجیتن  رد  دوش ،  یم 

نآ تروص  تئیه و  وا  تسد  رد  دـنک و  بصغ  یتسد  هچ  يا و  هناـخراک  هچ  ار  تاعونـصم  زا  يزیچ  بصاـغ  رگا  هلءاسم 38 -  تسا . 
هب دـنک  مکح  دـناوتیمن  کلام  و  دـنادرگرب ،  شبحاص  هب  ار  نآ  تروص  تمیق  هدام و  تسا  مزـال  دـنامب  نآ  هداـم  یلو  دورب  نیب  زا  زیچ 

یمرب شلوا  تروص  هب  ار  نآ  مدوخ  ادـعب  دـیوگب  دـهدب و  ار  هدام  بصاغ  رگا  هکناـنچمه  دـنادرگرب ،  شلوا  تروص  هب  ار  هداـم  هکنیا 
لثم دـشاب ،  هداد  نآ  هدام  هب  مرتحم  ریغ  مارح و  تروص  یلثم  یعونـصم  رد  رگا  هلءاسم 39 -  دـنک .  لوبق  تسین  مزال  کلام  رب  منادرگ 

هب تبـسن  تسا و  نآ  هدام  نماض  اهنت  بصاغ  دنـشاب  هدروآرد  نآ  لاثما  وهل و  تالآ  ای  رامق و  تالآ  تروص  هب  ار  يزلف  ای  بوچ  هکنیا 
تـسا دوجوم  نآ  هدام  رگا  سپ  ار ،  هدام  تروص و  ای  دشاب و  هدرب  نیب  زا  ار  تروص  اهنت  هکنیا  هچ  تشاد  دهاوخن  یتنامـض  نآ  تعنص 

بوصغم رگا  هلءاسم 40 -  تسین .  وا  هدـهع  رب  يزیچ  تعنـص  تئیه و  رطاخ  هب  دـنادرگ و  یم  رب  کلام  هب  ار  نآ  ضوع  هنرگو  ار  هدام 
حیحـص و رد  هک  یتمیق  توافت  مه  دـنادرگرب و  کلام  هب  ار  بویعم  نآ  مه  هک  تسا  بصاـغ  هدـهع  رب  دوش  بویعم  بصاـغ  تسد  رد 

یماکحا زینک  هدرب و  صوصخ  رد  هلب  ناویح ،  ریغ  ای  دشاب  ناویح  یبصغ  لام  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  تسه ،  نآ  بویعم 
یئاـهنت هب  کـیره  تمیق  ینعی  دنتـسه  مه  هگنل  هک  ار  زیچ  ود  رگا  هلءاسم 41 -  تسین .  نآ  لیـصفت  ياج  اجنیا  هک  دراد  دوجو  صاـخ 

ار نآ  بصاغ  ای  تفر و  نیب  زا  ود  نآ  زا  یکی  سپـس  شفک و  هگنل  ود  برد و  هگنل  ود  دـننام  شرگید  هگنل  اب  نآ  تمیق  زا  تسا  رتمک 
سپ دـنادرگرب ،  شبحاص  هب  ار  نآ  تمیق  توافت  دـیاب  دوجوم  هگنل  نآ  رب  هوالع  تسا ،  نماض  عامتجا  لاح  رد  ار  نآ  تمیق  درک  فلت 

نآ زا  یکی  تسا و  ناموت  هس  نآ  یئاهنت  هب  هگنل  ره  تمیق  تسا و  ناموت  هد  نآ  تمیق  هک  دـشاب  هدرک  بصغ  ار  شفک  تفج  کی  رگا 
دوجوم هگنل  تمیق  توافت  ناموت  ود  هدش و  فلت  هگنل  تمیق  ناموت  جنپ  دوجوم و  هگنل  نآ  دـیاب  دوش  فلت  وا  تسد  رد  شفک  هگنل  ود 

تـسد رد  دنک و  بصغ  ار  شفک  هگنل  کی  رگا  و  دزادرپب ،  يو  هب  شفک  هگنل  کی  اب  ناموت  تفه  دیاب  وا  سپ  دـهدب ،  شبحاص  هب  ار 
رگید هگنل  نآ  رب  هک  یـصقن  اـیآ  لاـح  و  تسا ،  ناـموت  جـنپ  ـالاب  ضرف  رد  ینعی  عاـمتجا  طرـش  هب  نآ  تمیق  نماـض  اـهنت  دوش  فلت  وا 

ود هکلب  هجو  ود  هن ؟  ای  دشاب  نماض  ناموت  تفه  ضرف  نامه  رد  هجیتن  رد  ات  تسه  نماض  ار  دوب  ناموت  ود  ضرف  نآ  رد  هک  هدـمآدراو 
یتدایز نآ  نیع  رد  هداد  ماجنا  یبصغ  لام  يور  بصاغ  هک  یلمع  اب  رگا  هلءاسم 42 -  تسین .  ناحجر  زا  یلاخ  لوا  لوق  هک  تسا  لوق 

ار کلام  خن  هچراپ و  بصاغ  ینعی  دـشاب  هماج  تطایخ  هکنیا  لثم  دـشاب  رثا  فرـص  یتدایز  نآ  هکنیا   - 1 دراد :  تروص  هس  دوش  ادـیپ 
بـصغ ار  کلام  مدـنگ  ای  دـشاب ،  هتفاب  هتـشر و  ار  نآ  هدرک و  بصغ  ار  کـلام  هبنپ  اـی  و  دـشاب ،  هتخود  هدـیرب و  ار  نآ  هدرک و  بصغ 

هلصاح یتدایز  هکنیا   - 2 تافرـصت .  لیبق  نیا  زا  دشاب و  هتخیر  هدرک و  بصغ  ار  وا  هرقن  ای  و  دـشاب ،  هدروآرد  درآ  تروص  هب  هدرک و 
 . اهنیا لاثما  دزاسب و  یئانب  نآ  رد  دنک و  بصغ  ار  کلام  هداس  نیمز  دراکب و  دنک و  بصغ  ار  کلام  لاهن  هکنیا  لثم  دـشاب  ینیع  افرص 
 . نآ ریظن  دـنک و  گنر  ار  یبصغ  هچراـپ  هکنیا  لـثم  دـشاب  تینیع  اـب  طولخم  بوشم و  هک  دـنک  داـجیا  یبصغ  لاـم  رد  يرثا  هکنیا   - 3
هک رثا  نآ  رطاخ  هب  و  دنک ،  در  شکلام  هب  لاح  نامه  هب  ار  نآ  دیاب  دشاب  رثا  طقف  هک  دنک  دایز  يزیچ  یبصغ  لام  رد  رگا  هلءاسم 43 - 
لام نآ  زا  ار  هدربمان  رثا  کلام  هزاجا  نودـب  درادـن  قح  وا  تسه و  زین  ترجا  قحتـسم  یتح  تسین  کلام  زا  يزیچ  قحتـسم  درک  داجیا 

دزادرپب کلام  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  رثا  نآ  تمیق  نماض  دـنک  نینچ  رگا  یتح  دـنادرگرب  شقباس  لکـش  هب  ار  یبصغ  لام  دـنک و  لیاز 
زا ار  شا  هدرک  داجیا  رثا  هک  دـهاوخب  وا  زا  کلام  رگا  اما  و  دوشن ،  ادـیپ  یبصغ  لام  رد  یـصقن  چـیه  رثا  ندرک  لیاز  رثا  رد  هک  دـنچره 

هتـشاد دوجو  یئالقع  یـضرغ  راک  نیا  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دنک  نینچ  دیاب  دروآرد  شلوا  تروص  هب  ار  وا  لام  دربب و  نیب 
شرا و بصاغ  دیآ  دراو  لام  نیع  رب  یـصقن  رثا  نآ  هلازا  رد  رگا  هلب  تسین  رثا  نآ  تمیق  نماض  هدوب  کلام  هتـساوخ  هب  نوچ  و  دـشاب ، 

دناشنب تخرد  نآ  رد  اـی  دربب و  تشک  ریز  هب  دـنک و  بصغ  ار  ینیمز  بصاـغ  رگا  هلءاسم 44 -  تسا .  نماض  ار  ناصقن  توافتلا  هباـم 
تـسا کلام  نیمز  رد  وا  تخرد  ای  تعارز  هک  یتدم  رد  ار  نیمز  هزاجا  دـیاب  و  تسا ،  بصاغ  کلم  اه  نآ  دـئاوع  تخرد و  تعارز و 
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رب زین  و  دنیبب ،  ررـض  قیرط  نیا  زا  هک  دنچره  دنک  نوریب  وا  نیمز  زا  ار  شتخرد  عرز و  هک  نیا  هب  دننک  یم  مازلا  ار  وا  دزادرپب و  کلامب 
ار ناصقن  شرا  دیاب  دشاب  هدش  صقان  تخرد  تعارز و  ندنک  رطاخ  هب  کلام  نیمز  رگا  یتح  دنک  رپار  نیمز  ياه  هلاچ  تسا  بجاو  وا 

کلام رگا  و  هراجا ،  اب  هچ  یناجم و  هچ  دـنامب  شنیمزرد  بصاغ  تخرد  تعارز و  هکنیا  هب  دوش  یـضار  کلام  هک  نآ  رگم  دـهدب  واب 
ای نیمز و  هراجا  دهاوخب  بصاغ  رگا  هکنانچمه  دـنک ،  تباجا  تسین  بجاو  بصاغ  رب  دـهدب  ار  بصاغ  تخرد  ای  عرز  تمیق  دـهاوخب 

یتروص رد  دـنک  رفح  یهاچ  یبصغ  نیمز  رد  بصاغ  رگا  و  دـنک ،  لوبق  تسین  بجاو  نیمز  بحاص  رب  دزادرپب  کـلام  هب  ار  نآ  تمیق 
رگا اما  و  دـهد ،  شلیوحت  هلاچ  نودـب  حطـسم و  ار  نیمز  دـنک و  نینچ  تسا  بجاو  بصاغ  رب  دـنک  روک  ار  نآ  اـت  دـهاوخب  کـلام  هک 

رد رگا  و  دیامن ،  عنم  راک  نیا  زا  ار  يو  هک  یئاج  هب  دسر  هچ  ات  دنک  روک  ار  هاچ  درادـن  قح  وا  دوخ  دـشاب  هتـساوخن  ار  نیا  وا  زا  کلام 
حلاصم هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا  بصاغ  کلم  ءانب  ینعی  دشاب  هدـناشن  نآ  رد  تخرد  هک  تسا  نآ  لثم  دـنک  داجیا  یئانب  یبصغ  نیمز 
دنکرب هشیر  زا  ار  شیانب  هکنیاب  نک  مازلا  ار  وا  دراد  قح  کلام  دـشاب و  هدروآ  نیمز  جراخ  زا  دـشاب و  هتـشادنرب  نیمز  نامه  زا  ار  یئانب 

یئانب ای  دناشنب و  تخرد  یبصغ  نیمز  رد  بصاغ  رگا  هلءاسم 45 -  تسا .  ندناشن  تخرد  مکح  نامه  شعورف  همه  رد  اجنیا  مکح  هک 
هن بصاغ  و  تسا ،  نیمز  بحاص  کلم  اهنآ  همه  دـشاب  نیمز  بحاص  هب  قلعتم  همه  ینامتخاس  حـلاصم  تخرد و  لاهن  دـنک و  داجیا  ار 

یـضرغ رطاـخ  هب  کـلام  رگا  رگید  يوس  زا  و  دـنک ،  ترجا  همحزلا و  قح  ياـعدا  دـناوت  یم  هن  دـنک و  نک  هشیر  ار  اـه  نآ  دـناوت  یم 
ءانب و تمیق  نماض  بصاغ  هدوب  کلام  دوخ  هتـساوخ  هب  نوچ  دـنکب و  دـیاب  دزاس  نک  هشیر  ار  اـنب  تخرد و  هک  دـهاوخب  وا  زا  یئـالقع 

داجیا هک  یئاه  هلاچ  دـیاب  زین  تسا و  ناـصقن  شزا  نماـض  بصاـغ  دروآ  دراو  نیمز  رب  صقن  ءاـنب  لاـهن و  ندـنک  رگا  هلب  تسین ،  هلمع 
 . دنک رپ  هدرک 

ات 60 هلاسم 46 

هک یتروص  رد  دنک  گنر  تسا  بصاغ  دوخ  کلم  هک  یگنر  اب  ار  نآ  دـنک و  بصغ  تسا  يرگید  لام  هک  يا  هماج  رگا  هلءاسم 46 - 
عنم ار  وا  دناوت  یمن  هماج  کلام  دربب و  نیب  زا  ار  نآ  دیاب  دسرن  یبیسآ  گنر  نآ  تیلام  هب  هک  يروط  هب  دشاب  نکمم  گنر  ندرب  نیب  زا 

ندرک ادج  ای  ندرب  نیب  زا  رطاخ  هب  رگا  دنک و  ادـج  وا  هماج  زا  ار  دوخ  گنر  هکنیا  هب  دـنک  راداو  ار  وا  دراد  قح  لام  هکنانچمه  دـنک ، 
دریگب و ار  دوخ  گنر  تمیق  دـهاوخب  بصاغ  زا  هماج  کلام  رگا  و  تسا ،  نآ  نماض  بصاغ  دـیآ  دراو  کلام  هماج  هب  یبیـسآ  گـنر 

هماـج کـلام  زا  بصاـغ  هک  تروص  نیا  سکع  تروص  رد  هکناـنچمه  تسین ،  مزـال  بصاـغ  رب  وا  هتـساوخ  لوبق  دـهدب  يو  هب  ار  نآ 
ندرک ادـج  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  تسین ،  بجاو  هماج  کلام  رب  بصاغ  هتـساوخ  لوبق  دـشورفب  يو  هب  ار  شا  هماـج  دـهاوخب 

هماج رب  گنر  هک  دـندرک  قفاوت  مه  اب  تسا  نکمم  رگا  ای  دـشابن و  نکمم  هک  یتروص  رد  اما  دـشاب ،  نکمم  نآ  هلازا  هماج و  زا  گـنر 
کیرـش بصاغ  کلام و  تروص  نیا  رد  دشاب  تیلام  ياراد  ینیع  شدوخ  يارب  مه  گنر  هکنیا  یکی  دنک ،  یم  ادیپ  تروص  ود  دـنامب 
توافت رگا  دوش و  یم  هماج  فصن  کلام  کیره  دـشاب  گنر  تمیق  اب  ربارب  گنر  زا  لبق  هماج  تمیق  رگا  سپ  دـنوش  یم  هماج  نآ  رد 

هک یتمیق  نامه  هب  گنر  تمیق  هماج و  تمیق  هک  تسا  یـضرف  رد  نیا  و  گنر ،  بحاص  زا  ای  تسا و  هماج  بحاص  زا  اـی  دـشاب  هتـشاد 
شنتفر راکب  زا  دعب  گنر  تمیق  دشاب و  هدش  گنر  زا  لبق  زا  رتدایز  گنر  زا  دعب  هماج  تمیق  رگا  الا  دنـشاب و  هدـنام  یقاب  دنتـشاد  البق 

ندـش گنر  زا  دـعب  هماج  ینعی  دـش  نیا  سکع  رگا  و  درب ،  یم  هماج  بحاص  ار  يدایز  نیا  دـشاب  هدـش  شیلبق  تمیق  زا  رتمک  هماج  رد 
یتوافت گنر  تمیق  یلو  دش  هفاضا  گنر  تلع  هب  هماج  تمیق  رگا  دزادرپب و  وا  هب  ار  تمیق  توافت  دیاب  بصاغ  دشاب  هدـش  مک  شتمیق 

يا هماج  رگا  هلءاسم 47 -  دوب .  دـهاوخ  بصاغ  نآ  زا  يدایز  دـش  سکعب  رگا  اما  درب و  یم  هماج  بحاص  ار  تمیق  يداـیز  درکن  ادـیپ 
گنر ای  هماج  کلام  کی  ره  گنر  مه  دـشاب و  هدـنامیاب  دوخ  تیلام  هب  هماـج  مه  هک  یتروص  رد  دوش  گـنر  یبصغ  گـنر  اـب  یبصغ 

یم مهس  دوخ  عاتم  تمیق  تبـسن  هب  کیره  دوش  هتخورف  رگا  و  دنتـسه ،  کیرـش  مه  اب  ود  ره  نیگنر  هماج  هب  تبـسن  یلو  دنتـسه  دوخ 
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بـصاغ تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدـمآ  دراو  ود  ره  رب  ای  گنر  رب  اـی  هماـج  رب  یـصقن  هک  نآ  رگم  تسین  بصاـغ  رب  مه  یتمارغ  درب و 
طولخم ای  درک و  طولخم  يرگید  زیچ  اب  رایتخا  نودـب  ای  شدوخ و  رایتخا  هب  ار  یبصغ  لام  بصاغ  رگا  هلءاسم 48 -  تسا .  نآ  نماض 

ینعی دنا  هدوب  مه  دننام  ود  ره  هدش و  طولخم  شدوخ  سنج  اب  رگا  لاح  دـنامن ،  یقاب  نیب  رد  يزایتما  هک  دـش  طولخم  يروط  هب  دـش و 
بـصاغ رب  دنکیرـش و  هتخیمآ  نیا  رد  دـنا  هتـشاد  هک  یلام  تبـسن  هب  کی  ره  بصاـغ  یبصغ و  لاـم  کـلام  هدوبن  يرگید  زا  رتهب  یکی 

وا میلـست  ار  کلام  مهـس  هک  تسا  نیا  تسا  بجاو  وا  رب  هک  يزیچ  اهنت  دـهدب  شکلام  هب  ار  یبصغ  لام  تمیق  اـی  لـثم و  تسین  بجاو 
ياهب زا  ود  نآ  زا  کی  ره  دنـشورفب و  ثلاث  صخـش  هب  ار  نآ  ای  دننک و  میـسقت  دنراد  هک  یمهـس  تبـسن  هب  ار  كرتشم  لام  ینعی  دـنک 

رد تسا  رت  تسپ  ای  رتهب و  نآ  زا  هک  یلام  هب  دوش  طولخم  یبصغ  لام  رگا  اما  و  كرتشم .  لاوما  ریاس  دننام  درادرب  ار  دوخ  مهس  هلماعم 
تبـسن هب  میـسقت  هکلب  دننک  یمن  میـسقت  کی  ره  لام  رادـقم  تبـسن  هب  ار  میـسقت  ضرف  نیا  رد  نکل  دـیآ ،  یم  تکرـش  نامه  زین  اجنیا 

تمیق هک  ینوتیز  نم  کی  اب  دش  طولخم  تسا  ناموت  جنپ  شتمیق  هک  نوتیز  نغور  نم  کی  رگا  الثم  دریگ ،  یم  تروص  کیره  تمیق 
هس تسا  ولیک  شش  هک  ار  نم  ود  دیاب  میـسقت  رب  دنراذگب  انب  رگا  نکل  دنتـسه  نم  ود  نیا  فصن  کلام  کی  ره  هک  تسا  ناموت  هد  نآ 

تروص رد  دنهد ،  یم  مهس  ود  مود  نوتیز  بحاص  هب  مهس  کی  لوا  نوتیز  بحاص  هب  مهس  هس  نیا  زا  ولیک ،  ود  یمهس  ره  دننک  مهس 
رفن ود  لام  هک  يدراوم  ینعی  دروم  نیا  لثم  رد  طایتحا  هب  رتکیدزن  ار و  نآ  موس  ود  یمود  درب و  یم  ار  اـهب  موس  کـی  یلوا  زین  نتخورف 

دـشورفب و ار  دوخ  عاتم  کی  ره  هک  تسا  نیا  دوش  هتخیمآ  مه  اب  تسا و  بوغرماـن  يرگید  زا  بوغرم و  یکی  زا  یلو  دنـسنج  کـی  زا 
یتقو ناموت و  هد  هب  يرگید  ناموت و  جنپ  هب  دشورفب  ار  دوخ  نوتیز  یلوا  دننک  میسقت  کیره  عاتم  تمیق  تبـسن  هب  دنریگ  یم  هک  یئاهب 

رد لوا  ار  نوتیز  نم  ود  هک  نیا  هن  ار ،  دوخ  لام  ياهب  مه  يرگید  نآ  درادرب  ار  دوخ  لام  ياهب  نیا  دـنریگ  یم  Ř Ơ وت هدزناپ  اعومجم 
 ، تسا طایتحا  فالخ  ابر  ههبش  تهج  زا  راک  نیا  هک  ناموت  هدزناپ  هب  دنشورفب  سپـس  دننک و  میـسقت  ولیک  راهچ  ولیک و  ود  هب  دوخ  نیب 

لام هک  دوب  یـضرف  رد  نیا  دـنا ،  هداد  يوتف  نیمه  هب  یتعاـمج  هک  ناـنچمه  تسا  هتفرگ  ولیک  راـهچ  هداد و  نوتیز  ولیک  هس  یمود  اریز 
فلات مکح  رد  یبصغ  لام  هک  دـشاب  يزیچ  رگا  ددرگ  طولخم  دوخ  سنج  ریغب  رگا  اما  دوش ،  طولخم  شدوخ  سنج  زا  یلام  اـب  یبصغ 
هکنیا لثم  دـشابن  روط  نیا  رگا  اما  تسا و  نآ  لثم  نماض  بصاغ  ددرگ  طولخم  نوتیز  نغور  اـب  یبصغ  بـالگ  هکنیا  لـثم  دـشاب  هدـش 

کی زا  ود  ره  هک  دراد  ار  یئاج  نآ  مکح  ارهاظ  تروص  نیا  رد  ددرگ  طولخم  لسع  اب  هکرـس  ای  دوش و  طولخم  وج  درآ  اب  مدـنگ  درآ 
یمهس تبسن  هب  ار  نآ  دنکیرش و  هدمآ  تسد  هب  هچ  نآ  رد  بصاغ  اب  کلام  میتفگ  هک  بوغرمان  يرگید  بوغرم و  یکی  یلو  دنـسنج 

یم عیزوت  تشذگ  هک  يوحن  نامه  هب  تمیق  ود  تبسن  هب  ار  نآ  ياهب  دننک و  یم  میسقت  ار  لام  نیع  دننک  یم  میـسقت  دراد  کی  ره  هک 
تمیق زا  ود  نآ  طولخم  تمیق  هجیتن  رد  دوش و  طولخم  رت  تسپ  اـی  رتهب  یلو  دوخ  سنج  مه  اـب  یبصغ  لاـم  رگا  هلءاسم 49 -  دنیامن . 

تیز نم  کی  بصاغ  هکنیا  لثم  تسا ،  بصاغ  تنامـض  رد  دوش  مک  یبصغ  لاـم  تمیق  زا  هچ  نآ  دوش  رتمک  دارفنا  لاـح  رد  کـی  ره 
رطاخ هب  دزاس و  طولخم  تسا  ناموت  جـنپ  شتمیق  هک  تسپ  تیز  نم  کی  اب  ار  نآ  دـنک و  بصغ  دراد  تمیق  ناـموت  هد  هک  ار  بوغرم 

رد دوش  یم  ناموت  تشه  ینعی  موس  ود  ناموت  هدزاود  نیا  زا  یبصغ  لام  کلام  مهـس  دوش  ناموت  هدزاود  نم  ود  ره  تمیق  فالتخا  نیا 
رگا و  دـهد ،  یم  تمارغ  بصاغ  ار  هدـش  دراو  وا  رب  هک  یـصقن  ناـموت  ود  نیا  دوب  ناـموت  هد  شتمیق  دوب  هدـشن  طولخم  رگا  هک  یلاـح 

ار دوخ  تیز  تمیق  نم  ود  ياهب  زا  وا  هتفر  شورفب  دـنچ  تیز  نم  ود  هک  درادـن  نیا  هب  راک  یبصغ  لام  کلام  یئوگب  یناوتیم  یتساوخ 
هک دنچره  تسا  نآ  کلام  کلم  تسه  یبصغ  لام  رد  هک  يا  هدئاف  ره  هلءاسم 50 -  تسا .  بصاغ  نآ  زا  دنام  يزیچ  رگا  دراد  یم  رب 

دوخ دننام  عفانم  نآ  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  وا  تنامض  رد  بصاغ و  رب  نومـضم  عفانم  دئاوف و  نآ  همه  و  دشاب ،  هدش  ادیپ  بصغ  زا  دعب 
بسا رب  يراوس  هناخ و  يانکس  ریظن  دشاب  تعفنم  هکلب  دشابن  نیع  ای  اهنیا و  لاثما  هویم و  يوم و  مشپ و  هرب و  ریش و  ریظن  دشاب  نیع  لام 
هچرگ دـهدب  دـیاب  بصاغ  ار  يدایز  نآ  دوش  ادـیپ  بصغ  نامز  زا  دـعب  رگا  دوش  یبصغ  لام  تمیق  يدایز  ثعاب  هک  یتعنـص  ره  هکلب  ، 
تهج نیمهب  قاچ و  بصغ  زا  دـعب  دـنک و  بصغ  ار  رغال  یناویح  رگا  نیاربانب  دـیآ ،  نیئاپ  تمیق  نآ  دورب و  نیب  زا  تفـص  نآ  هراـبود 
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يدایز رگا  هلب  تسا ،  نماـض  هتفر  نیب  زا  هدرک و  ادـیپ  تمیق  هک  يداـیز  نآ  بصاـغ  دوش  رغـال  هراـبود  هاـگ  نآ  ددرگ و  داـیز  شتمیق 
نآ هک  نآ  يارب  تسین  تمیق  يداـیز  نآ  نماـض  تشگرب  هراـبود  تفر و  نیب  زا  تفـص  نآ  هدوـب و  یتفـص  ندـش  ادـیپ  رطاـخ  هب  تمیق 

دـش و قاچ  وا  تسد  رد  درک و  بصغ  ار  يرغال  ناویح  بصاغ  ـالثم  تسه ،  مه  نـالا  هک  دوب  نیع  رد  يداـیز  رطاـخ  هب  تمیق  يداـیز 
هک نآ  رگم  تسین ،  نماض  ار  لوا  یقاچ  رطاخ  هب  لصاح  يدایز  نآ  بصاغ  دـش  قاچ  رگید  راب  رغـال و  هراـبود  نکل  تفر  ـالاب  شتمیق 
هک دشاب  مهرد  کی  مود  راب  مهرد و  ود  لوا  راب  الثم  دـشاب  لوا  راب  یقاچ  زا  لصاح  يدایز  زا  رتمک  مود  راب  یقاچ  رثا  رد  تمیق  يدایز 

سپـس ددرگ  دایز  نآ  تمیق  هجیتن  رد  دوش و  ادیپ  یتفـص  یبصغ  لام  رد  رگا  هلءاسم 51 -  تسا .  نماض  زین  ار  مهرد  کی  نیا  بصاـغ 
لوا راب  تمیق  يدایز  دوش  دایز  نآ  رطاخ  هب  شتمیق  دـنک و  ادـیپ  رگید  یتلاـح  رگید  راـب  دوش  مک  لاـم  تمیق  دورب و  نیب  زا  تفـص  نآ 

سپـس دـش و  قاچ  دوب  هدرک  بصغ  هک  ار  یبسا  رگا  الثم  ددرگ ،  یمن  ناربج  مود  يدایز  اب  تمیق  ناصقن  دور و  یمن  نیب  زا  شتناـمض 
لوا و ردقب  ای  لاح  دش  دایز  شتمیق  شیگ  هتفای  میلعت  رطاخ  هب  داد و  شرارق  میلعت  تبقارم و  تحت  سپس  دش  مک  شتمیق  تشگ و  رغال 

نیمز رد  ار  نآ  دـنک و  بـصغ  ار  یمدـنگ  رگا  هلءاسم 52 -  دـیآ .  یمن  نوریب  بصاغ  نامـض  زا  لوا  راب  تمیق  يدایز  نآ  رتداـیز ،  اـی 
هناد و بحاص  هب  قلعتم  دوش  یم  لصاح  هک  يا  هجوج  تعارز و  دراذگب  غرم  ریز  الثم  ار  نآ  دنک و  بصغ  ار  یغرم  مخت  ای  دـناشفیب و 

بـصغ ار  يروگنا  بآ  ای  دوش و  هکرـس  وا  تسد  رد  دـنک و  بصغ  ار  یبارـش  رگا  تسا  نینچمه  و  بصاـغ ،  هب  هن  تسا  مخت  بحاـص 
بـصغ ار  يرن  ناویح  رگا  اما  بصاغ ،  هن  شکلام  هب  تسا  قلعتم  لام  اهنیا  همه  رد  هک  دوش  هکرـس  سپـس  بارـش و  وا  تسد  رد  دنک و 

يزیچ تسا  بصاغ  نامه  لاثم  نیا  رد  هک  تسا  نا  ردام  بحاص  نآ  زا  جاتن  نآ  دریگب  جاتن  دناهجب و  دوخ  هدام  ناویح  هب  ار  نآ  دنک و 
میتفگ نآ  ماکحا  تیفیک و  نامـض و  هرابرد  هچ  نآ  مامت  هلءاسم 53 -  دـهدب .  وا  هب  ار  رن  ناویح  بحاص  هراجا  دـیاب  بصاغ  تسه  هک 

یئاج رد  اهنت  دـشابن  ملظ  بصغ و  زواجت و  ناونعب  هک  دـنچره  تسا ،  يراج  دـشاب  هدیـسر  قح  نودـب  ریغ و  لام  هب  هک  اهتـسد  همه  رد 
ای و  دـشاب ) هدرپس  تناما  يو  هب  ار  نآ  کلام  هک   ) یکلام تناما  اـی  لاـح  دـشاب ،  هتـشاد  تناـما  هبنج  یمدآ  تسد  هک  دـیآ  یمن  ناـمض 

لام هک  يدراوم  یمامت  رد  سپ  تشذگ  هعیدو  باتک  رد  نآ  لیصفت  و  دشاب ) هدرپس  تناما  وا  تسد  هب  ار  لام  عراش  هک   ) یعرـش تناما 
ای دنک و  لایخ  دوخ  شفک  ار  مدرم  شفک  هکنیا  لثم  درادرب  ار  نآ  اهابتـشا  ای  لهج و  تلع  هب  ای  دسرب و  ناسنا  تسد  هب  دساف  دـقعب  ریغ 

و تسا ،  وا  دوخ  لام  هک  دنک  لایخ  دریگب و  هیراع  هب  قراس  زا  ار  يزیچ  ای  دشوپب و  اهابتـشا  تسا  شدوخ  هماج  هب  هیبش  هک  ار  ریغ  هماج 
دی هب  قحلم  هک  يدراوم  یبصغ و  دی  هک  روط  نامه  هلءاسم 54 -  دراد .  نایرج  نامض  اهنیا  همه  رد  تسا  رایسب  هک  يدراوم  لیبق  نیا  زا 
هب هک  بیبست  يرگید  تسا و  ریغ  لام  فالتا  یکی  دوش  یم  نامـض  ثعاب  رگید  ببـس  ود  نینچمه  تسا ،  نامـض  بجوم  تسا  یبصغ 
 . بیبـست هب  هچ  ترـشابم و  هب  هچ  فـالتا  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  نامـض  بجوم  رگید  ببـس  کـی  تفگ  ناوت  یم  رگید  یتراـبع 

حبذ ار  يرگید  ناویح  یصخش  هکنیا  لثم  تسین ،  هدیشوپ  یسک  رب  شقیداصم  تسا و  حضاو  شیانعم  ترـشابم  هب  فالتا  هلءاسم 55 - 
شتآ رد  ار  یـسک  ینتخوس  لام  ای  دنک و  دروخ  دبوکب و  نیمز  رب  ار  یـسک  ینتـسکش  فرظ  ای  دـشکب و  ار  نآ  دزادـنیب و  ریت  ای  دـنک و 

لام فالتا  راک  نآ  دوخ  هک  دـنک  يراک  ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  بیبست  هب  فـالتا  اـما  و  اـهلاثم ،  لـیبق  نیا  زا  دـنازوسب و  دزادـنیب و 
هدـنزغل زیچای  دـتفیب و  نآ  رد  یناویح  ای  ناسنا و  دـنکب و  یهاچ  مدرم  روبع  هار  رد  هک  نیا  لثم  دوشب ،  فالتا  ثعاـب  نکلو  تسین  مدرم 

دیامن و دروخرب  نآب  هناهاگآان  دنک  روبع  سک  ره  هک  یخیم  ندـیبوک  ای  مدرم و  هار  رـس  رد  هناودـنه  هزبرخ و  تسوپ  نتخادـنا  ریظن  يا 
هار رـس  رد  ینادوان  ای  دزادنیب و  ار  شبحاص  دزغلب و  نآ  ندـید  زا  دـنک  یم  روبع  یناویح  ره  هک  دـهد  رارق  هار  رـس  رد  يزیچ  ای  دـتفیب و 

و دنک ،  هراپ  ار  وا  هدنرد  دزادنیب و  يا  هدنرد  سفق  رد  ار  یناوتان  ناویح  كدوک و  ای  دوش و  اهرذگهر  ررـض  ثعاب  دـنک و  بصن  مدرم 
زاب یتمیق  یغرم  زا  ار  سفق  برد  ای  دزاس و  اهر  ار  نآ  دنک و  زاب  هدنرد  ندرگ  زا  ار  ریجنز  يا  هدنرد  بحاص  هکنیا  تسا  لیبق  نیمه  زا 

ای تیانج  عوقو  ببـس  لعاف  دراوم  نیا  همه  رد  هک  اهنیا  لاثما  و  یتدم ،  تشذگ  زا  سپ  ای  تیروفب و  ای  لاح  دـنک ،  رارف  ناویح  دـنک و 
یبیبست لمع  رگا  و  دزادرپب ،  شبحاص  هب  ار  نآ  لدب  دیآرب و  هدش  فلت  هچ  نآ  تمارغ  هدهع  زا  دیاب  تسا و  نماض  تسا و  ررض  ای  لتق 
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رگا هلءاسم 56 -  تشذگ .  دی  نامـض  رد  شنایب  هک  دهدب  لام  بحاص  هب  ار  ناصقن  شرا  دیاب  دوش  یـسک  لام  ندـش  بویعم  ثعاب  وا 
یم شناویح  فلع  بآ و  هب  هک  ار  ناویح  بحاص  ای  و  دریمب ،  یگنسرگ  زا  نآ  هچب  تلع  نیمه  هب  دنک و  بصغ  ار  راد  هچب  يدنفسوگ 
ریـش هب  رـصحنم  هچب  نآ  ياذـغ  هک  یتروص  رد  رگم  دوش ،  یمن  نماـض  دوش  فلت  تهج  نیمه  هب  ناویح  اـقافتا  دـنک و  ینادـنز  دیـسر 

نکمم شناپوچ  ای  شبحاص  تسدـب  اهنت  اهنت و  شظفح  هدوب و  رطخ  ناظم  رد  ای  ناگدـنرد و  لحم  رد  مه  ناویح  نآ  دـشاب و  شرداـم 
بجوم بیبست  دراوم  زا  رگید  یکی  هلءاسم 57 -  تسا .  ناویح  نآ  هچب و  نآ  تمیق  نماض  طاـیتحاربانب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدوب 

دزیرب عیام  نآ  تهج  نیمه  هب  دراد و  رارق  اهنیا  لاثما  نغور و  هریـش و  بآ و  زا  یعیام  نآ  رد  هک  تسا  یفرظ  برد  نتـشاذگزاب  نامض 
هب هکلب  دـشابن  نآ  برد  ندوب  زاـب  هب  دنتـسم  تسا  فرظ  رد  هچ  نآ  نتخیر  نکلو  دراذـگبزاب  ار  فرظ  برد  رگا  اـما  و  دورب ،  نیب  زا  و 

نماض رد  دزیرب  شیاوتحم  هتشگرب  فرظ  دنیشنب و  فرظ  بل  رب  دنزب و  لاب  یغرم  ای  دناباوخب و  ار  فرظ  دزوب و  يدنت  داب  فداصت  روط 
یتقو لـمع  نیمه  هک  یئاـج  رد  تسا  يوق  رظن  هب  نامـض  لاـمتحا  هلب  تسا ،  لاکـشا  ددرت و  هتـشاذگ  زاـب  ار  نآ  برد  هک  یـسک  ندوب 

هب دـشاب  هدـش  عقاو  ناغرم  تساخرب  تسـشن و  عامتجا و  لحم  رد  فرظ  ای  هدوب و  ندـیزو  لاح  رد  دـنت  داب  لاحنامه  رد  هک  دوش  ماـجنا 
دروم ود  هلءاسم 58 -  دراد .  رطخ  هنظم  یناکم  ای  نامز  نینچ  رد  فرظ  برد  نتشاذگزاب  هک  دهدب  ار  لامتحا  نیا  یـسک  ره  هک  يروط 

 ، دـنزب دربتـسد  هناخ  نآ  هب  دزد  هجیتن  رد  دورب  دراذـگب و  زاـب  ار  یـصخش  هناـخ  برد  یـسک  هکنیا  یکی  تسین ،  بیبست  دراوم  زا  لـیذ 
ود نیا  رد  سپ  ددزدـب  ار  عاتم  نآ  مه  وا  تسه و  اهبنارگ  عاتم  نالف  هناـخ  نـالف  رد  هکنیا  هب  دـنک  تیادـه  ار  يدزد  یـسک  هکنآ  رگید 

دوش فلت  راوآ  ریز  رد  یلام  ای  یصخش  نآ  نتخیرورف  اب  دزیر و  ورف  یسک  راوید  رگا  هلءاسم 59 -  تسین .  ینامض  صخش  نآ  رب  دروم 
هدش لیام  ادعب  دوب  هتخاس  میقتسم  رگا  ای  دشاب و  هتخاس  هچوک  فرط  هب  جک  لیام و  ار  راوید  هک  نآ  رگم  تسین ،  نماض  راوید  بحاص 

ای یبآ  فرظ  رگا  هلءاسم 60 -  تسا .  نماض  يوقا  ربانب  تروص  ود  نیا  رد  هک  دشاب  هدرکن  دنک و  حالصا  ار  نآ  هتـسناوتیم  شبحاص  و 
 ، تسین نماض  دوش ،  یلام  ای  یـسک  ندش  فلت  بجوم  دتفیب و  هلزلز  ای  دنت  داب  ندیزو  رثا  رد  دـشاب و  هتـشاذگ  راوید  يور  ار  يا  هزوک 

 . داتفا دهاوخ  فرظ  نیا  دیوگ  یم  دنیبب  سک  ره  هک  دشاب  هتشاذگ  يروط  ای  هار و  فرط  هب  لیام  ار  فرظ  هک  نآ  رگم 

ات 74 هلاسم 61 

هناخ هب  شتآ  دزورفارب و  یـشتآ  دوخ  نیمز  ای  هناخ  رد  هک  تسا  نیا  تسا  نامـض  بجوم  هک  یبیبست  دراوم  زا  رگید  یکی  هلءاسم 61 - 
شتجاح رادقم  زا  شیب  هتخورفا  شتآ  هک  یطرش  هب  تسه  نماض  یتروص  نینچ  رد  هک  دنازوسب ،  ار  اج  نآ  هدومن  تیارـس  شا  هیاسمه 

نیمه ارهاظ  هکلب  دـنک ،  یم  تیارـس  هیاسمه  هب  شتآ  هک  دـشاب  هتـشاد  هنظم  ای  دـنادب و  داب  ندـیزو  نایرج و  رطاخ  هب  زین  دـشاب و  هدوب 
 ، دشاب هدوب  شتجاح  رادقم  هب  شتآ  هک  دـنچره  تسه  نماض  دـشاب  هتـشاد  هنظم  ای  ملع  رگا  سپ  تسا  یفاک  تنامـض  يارب  مود  طرش 

لثم دهدب ،  خرداقتعا  نیا  فالخ  یلو  دنک  یمن  تیارـس  هیاسمه  هناخب  شتآ  هدوب  دـقتعم  هک  مه  یتروص  رد  تسین  دـیعب  نامـض  هکلب 
نیا فالخ  ادعب  دناشکب و  هیاسمه  هناخ  هب  ار  شتآ  هک  هدوبن  نانچ  نآ  رظن  هب  یلو  هدـیزو  يداب  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  ماگنه  رد  هکنیا 
هدش دنلب  يداب  یناهگان  نکل  هداد  یمن  ار  زواجت  لامتحا  هک  هدوب  نکاس  نانچ  نآ  هتـشادن و  نایرج  الـصا  اوه  رگا  هلب  دیایب ،  شیپ  رظن 
دنک تیاده  دوخ  کلم  فرط  هب  ار  بآ  رگا  هلءاسم 62 -  دشابن .  نماض  تسین  دیعب  دشاب  هدرب  هیاسمه  هناخ  هب  ار  شتآ  ياه  هرارـش  و 

رد هلب  دنک ،  یمن  زواجت  زگره  هدوب  دـقتعم  هک  دـنچره  تسا  هدراو  تراسخ  نماض  دروآ  دراو  تراسخ  دـتفیب و  نارگید  کلم  هب  نکل 
طایتحا هب  رت  کیدزن  نکلو  لاکشا  لحم  شندش  نماض  دشاب  هتفرگ  وا  تسد  زا  ار  رایتخا  بآ  نکلو  هتـشاد  يداقتعا  نینچ  هک  یتروص 
تراسخ نماض  وا  دنشاب  هدرک  زاب  ار  هار  نآ  نارگید  نایم  نیا  رد  هدوب و  هتـسب  بآ  ندروآ  ماگنه  ریغ  کلم  هب  بآ  دورو  رگا  و  تسا ، 

هیکت شبحاص  نذا  نودـب  مدرم  راویدـب  ار  نآ  دوش و  هتـسخ  دـنک  یم  لمح  دوخ  شود  هب  بوچ  هک  يربراب  رگا  هلءاسم 63 -  تسین . 
دشاب هدش  دراو  راوید  نتخیر  رثا  رد  هک  تسا  یتراسخ  ره  نماض  نآ و  نماض  لامح  دزیرب ،  راوید  ناهگان  دنک و  یگتـسخ  عفر  ات  دهد 
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هب شا  هیکت  هک  یتدـم  زا  دـعب  ای  دـتفیب  نامز  نامه  رد  هکنیا  هچ  تسا  نماض  لامح  دـنک  فلت  ار  يزیچ  دـتفیب و  بوچ  نآ  دوخ  رگا  و 
وا دنکـشب  یـسک  زا  هشیـش  ریظن  يزیچ  غرم  ندمآ  نوریب  اب  دنک و  زاب  ار  مدرم  غرم  سفق  برد  یـصخش  رگا  هلءاسم 64 -  هدوب .  راوید 

رگا هلءاسم 65 -  دنکشب .  ار  هشیش  دنزب و  لاب  رپ و  غرم  نآ  رطاخ  هب  دشاب و  گنت  سفق  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  نماض  طایتحاربانب 
ای دنار و  یم  ار  نآ  هدایپ  ای  تسا و  ناویح  رب  راوس  ناویح  بحاص  هک  یتروص  رد  دنک  دساف  ای  درچب و  ار  يرگید  تعارز  یسک  ناویح 

الثم تسین  ناویح  اـب  رگا  اـما  و  تسا ،  هدرک  فلت  شناوـیح  هک  تسا  يزیچ  ره  نماـض  دور  یم  وا  شوداـشود  اـی  دـشک و  یم  وـلج  زا 
دراو مدرم  عرز  هب  هک  تسا  یئاهتراسخ  نماض  دشاب  هدوب  بش  هک  یتروص  رد  هدش  مدرم  تعارز  لخاد  هتخیرگ و  شا  هلیوط  زا  ناویح 

و تسا ،  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  تسا  لاکشا  لحم  نآ  بحاص  نامـض  دشاب  هدمآ  نوریب  شبحاص  عالطا  نودب  ناویح  رگا  هلب  هدمآ ، 
ای دشاب و  هدش  هدرپس  ناپوچ  تسد  رد  ناگدـنرچ  ریاس  ای  دنفـسوگ  رگا  هلءاسم 66 -  تسین .  نماض  هدوب  زور  رد  دـمآشیپ  نیا  رگا  اـما 
هک ریعتسم  ناپوچ و  دنشاب  هدرک  فلت  ار  مدرم  زا  یلام  ای  تعارز  دشاب و  یـسک  تسد  رد  هیراع  ای  هراجا  هب  بکارم  ریاس  رتش و  بسا و 

هلءاسم هداد .  هراجا  ای  هیراع  هک  نآ  هن  دنفـسوگ و  کلام  هن  تسا  اهتراسخ  نماض  هدرک  هراـجا  ار  ناویح  هک  رجءاتـسم  هتفرگ و  هیراـع 
ببس صخش  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دشاب  هدش  ماجنا  صخش  لعف  اب  ببـس  ره  دنـشاب و  هتـشاد  تلاخد  ببـس  ود  فالتا  کی  رد  رگا   - 67
رتولج هک  نآ  هنرگو  دنفالتا ،  نماض  تکرـش  هب  ود  ره  دنـشاب  هدش  ماجنا  دـحاو  نآ  رد  ود  ره  هدادـن و  ماجنا  يرگید  زا  رتدوز  ار  دوخ 

هتشاذگ هاچ  هبل  رد  ار  یگنس  رگید  یصخش  دشاب و  هدنک  مدرم  هار  رس  رب  یهاچ  یـصخش  رگا  نیاربانب  تسا  نماض  هدرک  داجیاار  ببس 
اج نآ  رد  ار  گنـس  هک  تسا  یـسک  هدـهع  هب  نامـض  دزغلب  هاچ  نورد  هب  دـنک و  دروخرب  گنـس  نآ  هب  شیاپ  یناویح  ای  ناسنا  دـشاب و 

رشابم ببس و  رگا  هلءاسم 68 -  دنـشاب .  نامـض  رد  کیرـش  روص  یمامت  رد  هک  دراد  مه  يوق  لامتحا  و  هدنک ،  ار  هاچ  هک  نآ  هن  هداهن 
ای ناسنا  رگید  یصخش  دنک و  رفح  یهار  رس  رب  ار  یهاچ  یسک  رگا  نیاربانب  ببس ،  هن  تسا  نماض  رـشابم  دنـشاب  هتـشاد  تلاخد  ود  ره 

رـشابم زا  رتیوق  ببـس  یئاج  رد  رگا  هلب  هدنک ،  هاچ  هدرک و  داجیا  ار  ببـس  هک  نآ  هن  تسا  نماض  وا  اهنت  دـنک  ترپ  هاچ  نوردـب  ناویح 
باوخ رد  وا  دراذگب و  هدیباوخ  هک  یصخش  ياپ  شیپ  ار  يا  هشیش  یسک  رگا  نیاربانب  رـشابم ،  رب  هن  دوش  یم  رقتـسم  وا  رب  نامـض  دشاب 

رگا هلءاسم 69 -  درادن .  ینامض  هدیباوخ  درف  تسا و  نماض  تسا و  يوقا  تسا  مود  صخش  نامه  هک  ببس  دنکـشب  ار  هشیـش  دطلغب و 
رد ببس  اریز  تسین ،  ینامض  رشابم  رب  تسا و  هدننک  دیدهت  هدهع  هب  نامض  دنک  فالتا  ار  ریغ  لام  هکنیا  هب  دوش  راداو  دیدهت  اب  یسک 

دیدهت ار  وا  هدننک  هارکا  الثم  دشاب  هدوبن  وا  تسد  رد  تنامض  دیق  اب  لام  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  رـشابم  زا  يوقا  اجنیا 
تناما وت  دزن  وا  يا و  هتفرگ  هعیدو  هب  ینالف  زا  تنامـض  دیق  نودـب  هک  ار  لام  نالف  ای  تسین  وت  تسد  رد  هک  ار  لام  نالف  هکنیا  هب  دـنک 

هارکا هدرک و  بصغ  یـسک  زا  ار  یلام  هکنیا  لـثم  تسا  وا  تسد  رد  نومـضم  روط  هب  هک  دـشاب  یلاـم  رگا  اـما  و  نک ،  فلت  ار  هتـشاذگ 
هدننک و هارکا  مه  هدننک و  فالتا  مه  دننماض  ود  ره  هک  تسا  نیا  رهاظ  اج  نیا  رد  ینک  فلت  ار  نآ  دیاب  هک  دنک  یم  شدـیدهت  هدـننک 
هک یتراسخ  دناوتیمن  هدننک  هارکا  دنک  هعجارم  هدننک  هارکا  هب  رگا  دریگب  تراسخ  هدومن  عوجر  دـناوتیم  دـهاوخب  هک  کی  ره  هب  کلام 

همه دریگب ،  هدننک  هارکا  زا  هداد  هک  ار  یتراسخ  دناوت  یم  هدش  هارکا  دـنک  عوجر  هدـش  هارکا  هب  رگا  اما  دریگب و  هدـش  هارکا  زا  ار  هداد 
ار يو  مه  وا  هدوب و  هانگیب  هک  یسک  نتشک  رب  دشاب  هدرک  هارکا  رگا  اما  لام و  فالتا  رب  دشاب  هدرک  هارکا  ار  وا  هک  دوب  یتروصرد  اهنیا 

دیاب هدننک  هارکا  هک  دنچره  دنک  هبلاطم  هدننک  هارکا  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  داد  ار  یئاهب  نوخ  رگا  و  تسا ،  هدنشک  رب  نامض  دشاب  هتـشک 
 . دوش یمن  هاـنگ  یب  نتـشک  زوجم  دـهد و  یمن  رییغت  نوخ  رد  یلو  دـهدیم  رییغت  ار  مکح  نوخ  دروم  ریغ  رد  هارکا  نوچ  دوـش  تبوـقع 

دوخ کلم  نابزیم  ياذغ  هک  دنادن  کلام  دـیامن و  یئاریذـپ  ار  شبحاص  لام  نامه  اب  دـنک و  بصغ  ار  یندروخ  یلام  رگا  هلءاسم 70 - 
دیوگن يزیچ  دنک و  رـضاح  وا  دزن  یئاریذپ  تهج  ار  اذغ  ای  تسا و  مدوخ  کلم  اذغ  نیا   : ) دیوگب غورد  هب  هک  نیا  هب  ای  لاح  تسا ،  وا 

تـسا ربخ  یب  ارجام  زا  هک  مه  وا  نک  حبذ  میارب  ار  دنفـسوگ  نیا  دیوگب :  کلام  دوخ  هب  دنک و  بصغ  کلام  هلگ  زا  يدنفـسوگ  ای  و  ، 
کلام دوخ  حبذ  رد  رشابم  مود  تروص  رد  ندروخ و  رد  رشابم  لوا  تروص  رد  هک  دنچره  تسا ،  نماض  بصاغ  دنک  حبذ  ار  دنفـسوگ 
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رد دوش  ندروخ  لوغـشم  تسا  هناخ  بحاص  ماعط  هکنیا  داقتعا  هب  دـنیبب و  هدامآ  یماعط  دوش و  بصاغ  هناخ  دراو  کلام  رگا  هلب  تسا ، 
بـصغ وا  زا  ار  ماعط  بصاغ  دنچ  ره  نوچ   ) دوش یم  يرب  تنامـض  زا  وا  همذ  دـشابن و  نماض  بصاغ  ارهاظ  تسوا  دوخ  ماعط  هک  یلاح 

ماعطا دنک و  بصغ  یصخش  زا  ار  یماعط  رگا  هلءاسم 71 -  دروخ . ) درک و  بصغ  ار  بصاغ  ماعط  دوخ  لایخ  هب  مه  کـلام  نکل  درک 
وا يارب  تفایـض  ناونعب  الثم  تسا  ریغ  لام  اذـغ  هک  دـنادن  مه  هدـنروخ  تسا و  وا  دوخ  زا  هک  دـنک  دومناو  ناـنچ  دـنک و  کـلام  ریغ  هب 

ار دوخ  قح  هدومن  هعجارم  دـناوت  یم  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  کلام  و  نامهیم ،  مه  تسا و  نماض  نابزیم  مه  تروص  نیا  رد  دـشاب  هدروآ 
هعجارم نآ  هدنروخ  هب  رگا  اما  دنک و  هبلاطم  شنامهیم  زا  هتخادرپ  هک  ار  یتمارغ  دناوتیمن  بصاغ  دنک  عوجر  بصاغ  هب  رگا  لاح  دریگب 
تیاکش تیاعس و  یصخش  زا  یملاظ  دزن  یسک  رگا  هلءاسم 72 -  تسا .  هداد  بیرف  ار  وا  بصاغ  اریز  دریگب  بصاغ  زا  دناوتیم  وا  دـنک 

 ، تسین لام  نآ  نماض  یکاش  هدـننک و  تیاعـس  دناتـسب  ملظ  هب  ار  یلام  صخـش  نآ  زا  ملاـظ  نآ  قح و  نودـب  دـشاب و  قح  هب  هچ  دـنک 
 . هتفرگ قح  نودـب  ار  لام  هک  تسا  نماض  نآ  هدـهع  رب  اـهنت  نامـض  یلو  هدرک  هاـنگ  شتیاکـش  ندوب  قح  ریغب  تروص  رد  هک  دـنچره 

دهاش ود  ینعی   ) یعرـش يدـهاش  نآ و  شزرا  تمیق و  رد  دـننک  فالتخا  بصاغ  کـلام و  دوش و  فلت  یبصغ  یلاـم  رگا  هلءاسم 73 - 
ياـنعم رد  ددرت  زا  یـشان  ددرت  نیا  تسه و  ددرت  کـلام  لوق  اـی  تسا  بصاـغ  لوـق  لوـق  هکنیا  رد  دـشابن ،  فرط  چـیه  رب  مه  لداـع ) 

نامه دریگب  ریغ  زا  هچره  سک  ره  هک  تسا  نیا  ثیدح  يانعم  میئوگب  رگا  تسا ،  يد )  ؤت  یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع   : ) فیرـش ثیدح 
لام نامه  زاب  هدش  فلت  لام  هکنیا  نیع  رد  ثحب  دروم  رد  سپ  دنادرگرب ،  شبحاص  هب  هک  ینامز  ات  تسه  وا  هدـهعو  تنامـض  رد  زیچ 

ود فالتخا  دروم  رد  لامتحا  نیارباـنب  تسا  نآ  نداد  وحن  کـی  دوخ  دـهدب  ار  نآ  تمیق  اـی  لـثم  رگا  تسا و  بصاـغ  همذ  هدـهع و  رد 
ریغ زا  زیچ  ره  سک  ره  هک  تسا  نیا  ثیدـح  ياـنعم  میئوگب  رگا  و  دوش ،  یم  تباـث  شدـنگوس  اـب  هک  تسا  مدـقم  کـلام  لوـق  تمیق 

همذـب نآ  تمیق  ای  لثم  ندـش  فلت  تروص  رد  دـنادرگرب و  شبحاص  هب  ات  تسا  وا  همذ  رب  زیچ  نامه  شندوب  دوجوم  تروص  رد  دریگب 
نیا و  دوش ،  یم  تباث  شدنگوس  اب  هک  تسا  مدقم  بصاغ  لوق  ثحب  دروم  هلءاسم  رد  دوش  هدافتـسا  نیا  ثیدـح  زا  رگا  دـیآ ،  یم  شا 
یم کلام  دوش  یم  رتشیب  لام  تمیق  تفص  نآ  ندوب  اب  هک  دننک  عازن  لام  نآ  تافص  زا  یتفص  رد  رگا  و  تسین ،  توق  زا  یلاخ  لامتحا 

داد و تسد  زا  ار  نآ  ادعب  دـش و  تفـص  نیا  ياراد  بصغ  زا  دـعب  ای  دوب و  اراد  دـش  بصغ  هک  يزور  رد  ار  تفـص  نیا  نم  لام  دـیوگ 
 - هلءاسم 74 تسا .  مدقم  شدنگوس  اب  بصاغ  لوق  لاکـشا  نودب  دنـشاب ،  هتـشادن  دـهاش  فرط  ود  زا  کی  چـیه  تسا و  رکنم  بصاغ 
زا ریخ  دیوگب :  بصاغ  تسا و  نم  زا  مه  لحر  نیا  هک  دنک  اعدا  کلام  دشاب و  هارمه  یبانط  ای  یلحر و  هدـش  بصغ  هک  یناویح  اب  رگا 

 . تسا وا  العف  دیلا  يذ  اریز  شدنگوس  اب  تسا  مدقم  بصاغ  لوق  دنشاب  هتشادن  هنیب  کی  چیه  تسا و  نم 

تاکرتشم تاوم و  ءایحا  باتک 

تاوم ءایحا  رد  راتفگ 

حیضوت

ریز هکنیا  رطاخ  هب  ای  دـسر و  یمن  نآ  هب  بآ  هکنیا  يارب  دوش ،  یمن  عقاو  يرادرب  هرهب  دروم  العف  هک  تسا  یلطعم  نیمز  ینعم  هب  تاوم 
ار نآ  ین  ناتخرد و  تسا و  لگنج  ای  خالگنس و  راز و  هروش  ای  تسا و  ینش  هکنیا  تلع  هب  ای  هدش و  قالتاب  حالطصاب  هدش و  عقاو  بآ 

تاوم لـصا  رد  هک  تسا  ینیمز  لوا :  تسا :  مسق  ود  تاوم  نیمز  و  دوش ،  یمن  هدـشن و  عرز  تشک و  رگید  یتلع  ره  هب  اـی  هدـناشوپ و 
اج همه  رد  هکلب  ابلاغ  هدـشن  تشک  نونکات  لـبق  اـهنرق  زا  نیمز  نـالف  هکنیا  زارحا  دـنچره ه  درادـن  ءاـیحا  تیکلم و  هقباـس  چـیه  هدوب و 

تـسد رد  نآ  هقباس  هرابرد  یملع  عالطا و  هک  تسا  ینیمز  اهنیمز  هنوگنیا  هب  قحلم  تسین و  نکمم  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ،  لکـشم 
دنناـم هدـش  یتاوم  یبارخ و  راـچد  ادـعب  هدـش  یم  تشک  هدوب و  داـبآ  یناـمز  ینعی  تسا  ضراـعب  تاوم  هک  تسا  ینیمز  مود :  دـشابن . 
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 . هدنام ياج  هب  نآ  رد  اه  هناخ  ياه  هبارخ  زرم و  رهش و  راثآ  هک  هدش  ضرقنم  ماوقا  ياهنیمز 

ات 13 هلاسم 1 

ءزج نوچ  تسا  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  ماما  کلم  دـش  نایب  سمخ  باتک  رد  هک  روط  نامه  تسا  لـصا  هب  تاوم  هک  ینیمز  هلءاسم 1 - 
نارمع و هب  دنک و  ءایحا  ار  نیمز  نآ  دیآ  یم  هک  یطورش  نتشاد  اب  هک  تسا  زیاج  یـسک  مه  يارب  تبیغ  نامز  رد  نکلو  دشاب  یم  لافنا 

راد رد  ای  دشاب و  مالسا  نیمزرـس  رد  نیمز  نیا  هکنیا  هچ  دوش  یم  نآ  کلام  هدننک  ءایحا  تروص  نیا  رد  يوقاربانب  و  دزادرپب ،  شیدابآ 
ضراع و هب  تاوم  هلءاسم 2 -  رفاک .  ای  دشاب  ناملـسم  هدننک  ءایحا  نآ ،  ریغ  رد  ای  قارع  نیمزرـس  دننام  دـشاب  جارخ  ضرا  رد  هچ  رفک 
 : لوا تسا :  مسق  ود  نیا  و  دوشن ،  هتخانـش  نآ  يارب  یکلام  العف  هتـشاد و  ءایحاب  تیکلم  هقباـس  هک  تسا  یکورتم  نیمز  نآ  یلـصا  ریغ 

دنناـم دـشاب ،  هدـش  کـلام  یب  ماـیا  تشذـگ  ناـمز و  رورم  ببـس  هب  دـشاب و  هدـش  كـاله  ضرقنم و  شلها  هک  تسا  یتاوم  نیمز  نآ 
زا هدوب و  هتشذگ  ياه  تما  هب  قلعتم  هک  يا  هدش  رپ  ياهتانق  هدش و  ناریو  یناتـساب  ياهرهـش  هکورتم و  ياهیدابآ  هبورخم و  ياهنیمزرس 
زج هب  هک  تسا  موق  نالف  نیمز  ای  صخـش  نالف  نیمز  هب  فورعم  اهنیمز  نآ  مان  نونکا  مه  ای  و  یمـسر ،  هن  هدـنام و  اجرب  یمـسا  هن  اهنآ 

یمن کلم  نودب  ار  نیمز  نآ  مه  قباس  زا  دشابن و  هدوبن و  روطنیا  هک  تسا  ینیمز  مود :  مسق  تسین .  يرثا  موق  نآ  صخـش و  نآ  زا  مان 
یئاهنیمز دنیوگ .  یم  کلاملا  لوهجم  نیمز  مسق  نیا  هب  هک  تسین  هدش  هتخانـش  وا  صخـش  نکل  دراد  دوجوم  یکلام  هکلب  دـنا  هتـسناد 

کلام دـنک  ءایحا  ار  نآ  سکره  تسا و  زیاج  شئایحا  تسا و  لافنا  قیداصم  زا  ینعی  دراد  ار  یلـصا  تاوم  مکح  تسا  لوا  مسق  زا  هک 
هیال نینچمه  دوش و  یم  هدید  اهنآ  رد  زرم  رهن و  ياج  لیبق  زا  يراثآ  هک  یناتساب  ءارق  اهرهش و  یمیدق و  ياهنیمز  ءایحا  سپ  دوش ،  یم 

لوهجم هلماعم  یـضارا  هنوگنیا  اب  دیابن  تسا و  زیاج  شیاهیبارخ  ریمعت  شندناسر و  بآ  هب  هنهک و  ياههاچ  ندـنک  نآ و  ياهتانق  یبور 
مـسق اما  و  دوش .  یم  کلم  ریمعت  ءایحا و  سفن  هب  هکلب  درادن  يو  زا  ندـیرخ  ای  عرـش  مکاح  نذا  هب  يزاین  نآ  ءایحا  رد  درک و  کلاملا 

هکنانچمه دـنک ،  فرـصت  نآ  رد  تقو  نآ  دریگب  هزاجا  مکاح  زا  شندرکدابآ  ریمعت و  هب  مایق  نآ و  ءایحا  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  مود 
زا سءای  زا  دـعب  هاگ  نآ  دـنک  صحفت  نآ  کلام  زا  تسخن  ینعی  دـنک ،  کلاملا  لوهجم  هلماعم  نآ  اب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن 
اب ار  نآ  تعفنم  هک  نآ  ای  دـنک و  ءارقف  رد  فرـص  ار  نآ  تمیق  شدوخ  هدومن  يرادـیرخ  عرـش  مکاح  زا  ار  نیمز  نآ  نیع  کلام  نتفای 

اهدـعب هک  دریگب  دوخ  همذ  هب  ار  غلبم  نامه  دـنک و  نیعم  نیمز  نآ  يارب  یلثملا  ترجا  شدوخ  ای  دـنک و  هراجا  مکاح  زا  نیعم  يا  هراجا 
هک دروآ  تسد  هب  رگا  هلب  دـهد ،  ماجنا  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  زین  ار  راـک  نیمه  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و  دـهد ،  هقدـص  ار  نآ 

شدابآ دنیایب و  نارگید  ات  دنا  هدرک  اهر  ار  نیمزرـس  دندرک و  چوک  اج  نآ  زا  يدابآ  نآ  لها  ای  هدرک و  ضارعا  شنیمز  زا  نیمز  کلام 
نآ زا  کلام  رگا  دوش  مولعم  یکلاـم  هدـش  بارخ  هک  ینیمز  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  زئاج  شئایحا  لاکـشا  نودب  تروص  نیا  رد  دـننک 

شتاوم تروـص  هب  رگا  هدرکن  ضارعا  رگا  و  دوـش ،  شکلاـم  دـنک و  شئاـیحا  تسا  زئاـج  یـسک  ره  يارب  هدرک  رظن  فرـص  ضارعا و 
اهنیمز زا  یـضعب  نوچ   ، ) دشورفب ار  نآ  ياه  هتوب  ای  دنک و  هدافتـسا  نآ  فلع  زا  شا  هلگ  هکنیا  ات  هتـشاذگ  شلاح  نامه  هب  هدروآرد و 

نذا نودـب  دـنک و  ءاـیحا  ار  نآ  یـسک  تسین  زئاـج  لاکـشا  نودـب  تروص  نیا  رد  تسا )  رتشیب  شتاـیحم  زا  شتاوم  دـمآرد  هک  تسه 
فرـصت نآ  رد  شکلام  نذا  نودـب  دـنک و  ءایحا  ار  نآ  دراد  میمـصت  شبحاص  هک  یئاج  رد  نینچمه  دـیامن .  فرـصت  نآ  رد  شکلاـم 

هتـساوخ یم  هک  تسا  هدـشن  لوغـشم  نیا  رطاخ  هب  نونکات  نکل  دـنک  ءایحا  ار  نآ  دراد  میمـصت  شبحاص  هک  یئاجرد  نینچمه  دـیامن . 
شئایحا نیا  رطاخ  هب  ای  دش و  دهاوخ  ادیپ  ادعب  هک  دناد  یم  نکل  تسین  سرتسد  رد  نالا  هک  یلئاسو  دنک  مهارف  ار  راک  بابـسا  تالآ و 

شنیمز و حالصا  ریمعت و  كرت  هدوبن و  شراک  رد  اهرذع  نیا  زا  کی  چیه  رگا  اما  و  تسا ،  هدوب  بسانم  تقو  ندیسر  رظتنم  هک  هدرکن 
هتشادن و نآ  دئاوع  هب  یجایتحا  هکنیا  رطاخ  هب  ای  لاح  هتـشادن  ار  راک  نیا  تمه  هدوب  نآ  هب  یئانتعا  یب  رطاخ  هب  طقف  شنتـشاذگ  بارخ 

نیا رد  هدیماجنا ،  یبارخ  هب  شراک  ماجنارـس  ات  هدنام  كورتم  ینالوط  یتدـم  یکی  نیا  ارهق  هدوب  رگید  ياهنیمز  ریمعت  لوغـشم  هکنیا  ای 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 536 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوت یمن  یـسک  هدـیرخ  ای  هدرب و  ثرا  هب  يرگید  زا  ار  نآ  الثم  هدوب  ءایحا  زا  ریغ  نیمز  نیا  هب  تبـسن  کلام  تیکلام  تلع  رگا  ضرف 
رگا اما  و  دهد ،  هزاجا  شکلام  هک  نآ  رگم  دهد  رارق  شا  هدافتسا  دروم  رگید  ياههار  ای  عرز  تشک و  هار  زا  دراذگب و  تسد  نآ  يور 

هتـشاذگ و شلطعم  سپـس  هدش و  کلام  هدرک و  شئایحا  وا  هدوب و  لصا  هب  تاوم  نیمز  نیا  البق  ینعی  هدوب  ءایحا  شندـش  کلام  ببس 
هتـسناد زیاج  ءاهقف  زا  یـضعب  هن ؟  ای  دننک  ءایحا  ار  نآ  تسا  زئاج  نارگید  يارب  ایآ  هدیماجنا  یبارخ  هب  شراک  هک  نآ  ات  هدرکن  شریمعت 

هکورتم و ياهاتسور  تسا  زئاج  هک  روط  نامه  هلءاسم 4 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  شندوبن  زئاج  هکلب  تسا  لاکشا  تیاهن  رد  نکلو  دنا 
زئاج نینچمه  دادرارق  يرگید  يرادرب  هرهب  دروم  ای  نکـسم و  ای  هعرزم  هداـتفا  کـلام  نودـب  هتفر و  نیب  زا  شلها  هک  یمیدـق  ياـهرهش 

تزاـیح و اـب  هک  دوـمن  تزاـیح  ار  شرگید  زیچ  ره  اـهرجآ و  اـهبوچ و  اهگنـس و  ینعی  هدـنامیقاب  نآ  رد  هک  یناـمتخاس  حـلاصم  تـسا 
رگا دـشاب  هدـش  تاوم  هدوب  هرومعم  ـالبق  هک  هفوـقوم  نیمز  رگا  هلءاسم 5 -  دـش .  اهنآ  کلام  ناوتیم  کـلمت  دـصق  هب  اـه  نآ  نتـشادرب 

زا ناونع و  فقو  ای  هدوب  تاهج  فقو  ماع ،  فقو  ای  هدوب  صاـخ  فقو  اـیآ  تسین  مولعم  نآ  فقو  تیفیک  هک  تسا  یناتـساب  یمیدـق و 
و یمسر ،  هن  هدنام و  ياجب  یمسا  هن  ماوقا  نآ  زا  هدوب و  هتشذگ  ماوقا  رب  فقو  هک  هدشن  مولعم  نیا  ریغ  مه  ضیفتسم  لقن  ترهـش و  هار 

ءایحا دـشاب  لافنا  هکنیاربانب  و  تسا ،  لافنا  ءزج  يا  هفوقوم  نینچ  رهاظلا  یلع  هدـنامن  يزیچ  مان  زجب  نآ  زا  هک  هدوب  يا  هلیبق  رب  فقو  اـی 
اما هدوب  تاـهج  رب  فقو  هک  دـشاب  مولعم  رگا  اـما  و  دراد ،  ار  مکح  نیمه  هدوب  کـلم  ـالبق  یتاوـم  رگا  هکناـنچمه  تسا  زئاـج  شندرک 

دجسم نآ  نیع  هدوب و  نیعم  ریغ  هسردم  ای  يا  هربقم  ای  يدهشم  ای  يدجسم  رب  فقو  هک  دننادب  رادقم  نیمه  الثم  دشابن  مولعم  نآ  تهج 
الثم دنشابن ،  هدش  هتخانش  ناشدرف  درف  صاخـشا  نآ  اما  هدوب  یـصاخشا  رب  فقو  هک  دشاب  مولعم  ای  و  دشابن ،  صخـشم  هریغ  هسردم و  و 

دنتـسه یناسک  هچ  وا  هیرذ  هدوب و  یـسک  هچ  فقاو  دشابن  مولعم  یلو  شدوخ  لسن  هیرذ و  رب  هدرک  فقو  ار  نآ  نیمز  کلام  هک  دننادب 
زا ینیمز  نینچ  هک  ار  يوتف  نیا  دنا  هداد  تبسن  روهـشم  هب  هک  دراد  ار  کلاملا  لوهجم  تاوم  مکح  يا  هفوقوم  نینچ  هک  تسا  نیا  رهاظ 

تسا و رت  لکـشم  هلئـسم  نیا  رد  هدربمان  ياوتف  هکلب  تسا ،  لکـشم  یئاوتف  نینچ  نداد  هک  میتفگ  قباس  رد  ام  دوش و  یم  هدرمـش  لاـفنا 
نآ رد  رگا  و  دـنهد ،  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  هدومن  ریمعت  ءاـیحا و  ار  نآ  مکاـح  نذا  اـب  دـنریگب و  نذا  مکاـح  زا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

یمود رد  هیریخ و  روما  رد  فرـص  هدوب  تاهج  رب  فقو  هک  لوا  ضرف  رد  ار  نآ  لثملا  ترجا  دننک  یم  هک  رگید  يراک  ره  ای  تعارز و 
عرـش مکاـحب  هک  تسا  نیا  لوا  ضرف  رد  اـصوصخم  طاـیتحا و  هب  رت  کـیدزن  هکلب  دـننک ،  ءارقف  هب  فرـص  هدوب  صاخـشا  رب  فقو  هک 
مهیلع فوقوم  ای  تسیچ و  شفرـصم  دننادب  هک  يا  هدش  تاوم  هکورتم و  هفوقوم  رد  اما  و  دنک ،  نیعم  ار  شفرـصم  وا  ات  دـنیامن  هعجارم 

فرصم فرص  لوا  ضرف  رد  ار  نآ  تعفنم  تسا  بجاو  دنک  ریمعت  ءایحا و  ار  نآ  یسک  رگا  هک  نیا  رد  تسین  لاکشا  ياج  تسیک  نآ 
کلم ریمعت  ءایحا و  زا  ناشدوخ  نآ  مهیلع  فوقوم  ای  نآ  یلوتم  هک  دـنچره  دـناسرب  مولعم  مهیلع  فوقوم  مود  ضرف  رد  هدومن و  مولعم 

ءاـیحا و هب  دـناوتیمن  یـسک  تاـهج  رب  فقو  رد  ینعی  تروص  نیا  رد  نکل  دـشاب ،  هدـش  هدیـشک  یبارخ  هب  هجیتن  رد  هدرک و  رظن  فرص 
فوقوم ای  یلوتم و  هزاـجا  اـب  صاخـشا  رب  فقو  رد  و  مکاـح ،  هزاـجا  اـب  درادـن  یلوتم  رگا  نآ و  یلوتم  ناذا  اـب  رگم  دزادرپب  نآ  تمرم 

داـبآ و یئاتـسور  میرح  تسا  یلـصا  تاوم  هک  ینیمز  رگا  هلءاسم 6 -  دـشاب .  ماع  فقو  رگا  مکاح  اـی  دـشاب و  صاـخ  فقو  رگا  مهیلع 
یسک یتقو  هک  نیا  حیضوت  دوش ،  یمن  کلام  دنک  ءایحا  ار  نآ  هک  مه  یضرف  هب  تسین و  زئاج  کلام  ریغ  يارب  نآ  ءایحا  دشاب  كولمم 

ثادحا هچ  نآ  عبت  هب  زین  نآ  فرط  راهچ  ياهنیمز  زا  يرادقم  دننک  یم  ءایحا  غاب  ای  هعرزم  ای  يزاس  هناخ  تهج  ار  ینیمزرـس  یناسک  ای 
هب یگتـسب  اه  هدش  ثادحا  زا  لماک  عافتنا  لماش  هک  يرادقم  نآ  هتبلا  دوش ،  یم  هدننک  ءایحا  کلم  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  اهنآ  مکح  هدش 

میرح ار  هدش  ثادحا  ياتسور  هیرق و  ره  فارطا  نیمز  رادقم  نیا  و  دیآ ،  باسح  هب  نآ  حلاصم  زا  ةداع  افرع و  دشاب و  هتشاد  رادقم  نآ 
اب يا  هدـش  ثادـحا  ره  زاین  دروم  قفارم  حـلاصم و  اریز  دوش  یم  فلتخم  شیگرزب  کچوک و  هیرق و  نآ  فـالتخاب  هتبلا  هک  دـننادب  نآ 

ثادحا هچ  نآ  رگا  تسا  رتشیب  تداع  بسح  هب  شقفارم  حلاصم و  دشاب  هناخ  هدش  ثادحا  هچ  نآ  رگا  دراد  توافت  رگید  هدش  ثادحا 
تسا و نآ  جاتحم  هدـش  ثادـحا  رهن  کی  ای  هاچ  کی  هک  یقفارم  زا  تسا  رتشیب  تداـع  بسح  هب  شقفارم  حـلاصم و  دـشاب  هناـخ  هدـش 
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یـسک رگا  سپ  دوش ،  یم  فلتخم  زین  یمدرم  يرهـش و  ره  تداـع  اهرهـش و  رظن  زا  هکلب  دوش  یم  ثادـحا  هک  یئاـهزیچ  هیقب  نینچمه 
هک مه  یـضرف  هب  تسین و  زئاج  وا  تیاضر  لحم و  نآ  کلام  هزاجا  نودب  دنک  ءایحا  ار  دراد  میرح  هب  جایتحا  هک  یلحم  یلاوح  دهاوخب 
نآ زادـنا و  فرب  ورتسکاخ  هلابز و  نتخیر  لحم  زا  تسا  ترابع  هناخ  میرح  هلءاسم 7 -  تسا .  بصاغ  هکلب  دوشیمن  کلام  دـنک  ءایحا 

تاوم نیمز  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  هدش ،  عقاو  هناخ  برد  هک  فرط  نامه  زا  دراد  نآ  هب  زاین  هناخ  نآ  رد  دمآ  تفر و  هک  ینیمز  رادقم 
نیا هناخبحاص  تیاضر  هزاجا و  نودـب  هک  تسین  زئاج  يدـحا  يارب  دوش و  یم  نآ  عبات  نآ  فارطا  تاوم  زا  رادـقم  نیا  دزاسب  يا  هناـخ 
نیا تسا  قحتـسم  ار  يروبع  هار  شا  هناخ  يدورو  برد  لـباقم  رد  هناـخبحاص  میتفگ  هک  نیا  زا  روظنم  و  دـنک ،  ءاـیحا  ار  تاوم  رادـقم 

هک تسا  نیا  روـظنم  هکلب  دـنهد  صاـصتخا  وا  يارب  يروـبع  لـحم  تاوـم  نیمز  رخآ  اـت  برد  يوربور  زا  میقتـسم  طـخ  هـب  هـک  تـسین 
تقـشم نودب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یهار  شرطاق  غالا و  راب  شماشحا و  يراوس و  ناویح  زا  شتاقلعتم  شنانامهیم و  شلایع و  هناخبحاص و 

راوید تشپ  هچنانچ  راوید  میرح  زا  روظنم  و  چیپ ،  فارحنا و  اب  ای  میقتـسم و  طخ  ای  دشاب  هک  يوحن  ره  هب  لاح  دننک  دش  دمآ و  دـنناوتب 
شراوید ریمعت  ای  انب و  دـیدجت  يارب  دـناوتب  هناخبحاص  هک  تسا  ینیمز  رادـقم  نآ  دـشابن  نآ  لاثما  هچغاب و  دـنبراهب و  دـننام  هناـخ  ءزج 

ار رهن  فک  لگ  دـناوتب  یبور  هیال  ماگنه  هک  تسا  ینیمز  رادـقم  نآ  رهن  میرح  و  دریگب ،  بآ  لگ  دزیرب و  ینامتخاس  حـلاصم  كاخ و 
ای هاچ و  بحاص  هک  تسا  ینیمز  رادـقم  نآ  هاچ  میرح  و  دـشاب ،  هتـشاد  دـش  دـمآ و  هار  بآ  ظـفح  يارب  شرهن  بل  رد  دزیرب و  نآ  رد 

پمپ روتوم  ای  بالود و  اج  نآ  رد  ای  و  تسا )  یتسد  هاچ  رگا  هتبلا   ) دنـشکب بآ  هاـچ  زا  دنتـسیاب و  اـج  نآ  رد  دـنناوتب  شا  هناـخبحاص 
اهلگ و هاچ  یبور  هیال  ماگنه  و  دوش ،  عمج  نآ  رد  تعارز  تهج  بآ  ات  دنزاسب  يرختسا  ای  دنـشونب  بآ  نآ  زا  تاناویح  دننک و  بصن 
زا يرادرب  هرهب  هک  تسا  همشچ  فارطا  زا  ینیمز  رادقم  نآ  همشچ  میرح  و  دنزیرب ،  اج  نآ  رد  دیآ  یم  نوریب  هاچ  فک  زا  هک  یئاهگنس 

اهنیا هاچ  نیرخآ  هتبلا  تانق  همشچ و  هاچ و  زا  کی  ره  يارب  هلءاسم 8 -  تسا .  دنمزاین  رادقم  نآ  هب  نآ  یبور  هیال  نآ و  ظفح  همشچ و 
میرح دشوج  یم  نیمز  زا  بآ  زین  اه  نآ  رد  رگا  رگید  ياه  هقلح  نینچمه  دنیوگ و  یم  هاچ  ردام  ار  نآ  احالطصا  شـشوج و  لحم  هک 

هاچ بحاص  هک  نآ  رگم  دنک ،  ثادحا  دیدج  تانق  ای  هاچ  رادقم  نآ  رد  درادن  قح  سک  چیه  هک  ینیمز  رادقم  نآ  ینعی  تسه  يرگید 
تـسبآ ءاشنم  هک  یئاه  هقلح  نآ  هچ  دننکب  تانق  ود  نیب  رد  ار  میرح  تیاعر  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دـهدب  هزاجا  دوجوم 

هاـچ رد  میرح  نیا  و  تسا .  برقا  تسین  هد  بآ  هک  یئاـه  هقلح  نآ  رد  میرح  زا  رتـمک  رد  تاـنق  رقح  زاوج  هک  دـنچره  اـهنآ  ریغ  هچ  و 
 ، تسا عارذ  تصـش  دـشاب  تعارز  يراـیبآ  نآ  زا  روـظنم  رگا  عارذ و  لـهچ  دـشاب  ماـشحا  هـب  نداد  بآ  نآ  رفح  زا  روـظنم  رگا  یتـسد 

دیاب هکلب  دیامن  رفح  نآ  يولهپ  رگید  یهاچ  وا  نذا  نودب  دناوت  یمن  رگید  صخش  دنک  رفح  یهاچ  تاوم  ینیمز  رد  یسک  رگا  نیاربانب 
 ، تسا عارذ  رازه  مرن  نیمز  رد  عارذ و  دصناپ  تخس  نیمز  رد  تانقو  همـشچ  میرحو  دیامنب ،  ار  عارذ  تصـش  ای  لهچ و  هلـصاف  تیاعر 

دیاب دنک  ثادحا  رگید  یتانق  ای  همشچ  دهاوخب  مه  يرگید  درک و  جارختـسا  تخـس  تاوم  نیمز  رد  یتانق  ای  همـشچ  یـصخش  رگا  سپ 
اب یمود  همشچ  هک  دوش  ضرف  رگا  و  رترود ،  غارذ  رازه  دشاب  تسـس  نیمز  رگا  دنک و  رفح  یلوا  تانق  همـشچ و  زا  رترود  عارذ  دصناپ 

دنک رفح  رترود  ردق  نآ  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  لقادح  يوقا  میئوگن  رگا  دناسر  یم  ررض  یلوا  همشچ  هب  دراد  ار  ربتعم  هلـصاف  هک  نیا 
رصحنم تانق  ود  نیب  هدربمان  هلصاف  رابتعا  هلءاسم 9 -  دنک .  یضار  ار  نآ  بحاص  هک  نآ  ای  دنزن و  یلوا  تانق  ای  همـشچ  هب  يررـض  هک 

دنک رفح  تانق  دهاوخن  رگا  اما  تشذگ ،  شنایب  هک  دنک  ثادحا  يرگید  تانق  یـصخش  تانق  يولهپ  دهاوخب  یـسک  هک  تسا  یئاج  هب 
فارطا زا  اهنت  تسین ،  مزال  هلـصاف  نآ  تیاعر  دـنک  ءایحا  يرادـماد  يزاس و  هناخ  ای  تعارز  يارب  ار  تانق  فارطا  نیمز  دـهاوخب  هکلب 
تیاعر یهاچ  ره  رد  میتفگ  البق  هک  دریگب  رظن  رد  دراد  نآ  هب  جایتحا  حالصا  یشک و  بآ  یبور و  هیال  رد  تانق  هک  یمیرح  دیاب  تانق 
يرادقم هب  نآ  ياه  هقلح  فارطا  رد  میرح  تیاعر  اب  ار  تاونق  نیبام  تانق و  يالاب  ياهنیمز  هکنیا  زا  تسین  یعنام  هکلب  تسا ،  مزال  نآ 

دوش وا  راک  عنام  دناوتیمن  تانق  بحاص  دنزب  یئاهنیمز  ءایحا  هب  تسد  تساوخ  یسکرگا  سپ  دننک ،  ءایحا  دراد  زاین  نآ  تاحالـصا  هک 
ود نیب  شتیاعر  هک  هدربمان  هلـصاف  میتفگ  قباـس  رد  هلءاسم 10 -  دـنز .  یمن  تانق  بحاص  تانق  هب  يررـض  چـیه  وا  راک  هکنیا  ضرف  اب 
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و دنتـسه ،  بآ  ءاشنم  هک  یئاه  هقلح  هیقب  ات  هتفرگ  هاچ  ردام  زا  دـنراد ،  یهد  بآ  هک  تسا  یئاه  هقلح  هب  تبـسن  اهنت  تسا  ربتعم  تاـنق 
هچنانچ رگا  سپ  تسین ،  مزال  اـهنآ  رد  هلـصاف  تیاـعر  دراد  بآ  ناـیرج  يارب  ار  لاـناک  گـنگ و  هبنج  افرـص  هک  رگید  ياـه  هقلح  اـما 
شتانق رگید  ياه  هقلح  یلو  هدرک  رفح  عارذ  دصناپ  هلـصاف  رد  تخـس  نیمز  رد  ار  دوخ  هدبآ  ياه  هقلح  هاچ و  ردام  مود  تانق  بحاص 

دوش وا  عنام  دناوت  یمن  لوا  تانق  بحاص  دشاب  عارذ  هد  الثم  لوا  تانق  يرخآ  هقلح  ات  نآ  يرخآ  هقلح  هلصاف  هکلب  درادن  ار  هلصاف  نیا 
بآ دوش  رفح  هلـصاف  نآ  زا  رتمک  رد  رگا  تانق  نیئاپ  ياه  هقلح  هک  دوش  ضرف  رگا  هلب  دشک ،  یمن  ار  لوا  تانق  بآ  یمود  تانق  نوچ 
رگید تلع  رطاخ  هب  ای  و  تسا )  لوا  تانق  زا  رت  قیمع  رت و  نیئاپ  مود  تانق  الثم  هکنیا  رطاـخ  هب   ) دـشک یم  دوخ  يوس  هب  ار  یلبق  تاـنق 

يدـحا دراد و  یمیرح  هدـش  انب  تاوم  نیمزرـس  رد  هک  یئاتـسور  هلءاسم 11 -  دیاین .  شیپ  ررـض  نیا  هک  دـنک  رفح  رود  ردـق  نآ  دـیاب 
اتـسور و حـلاصم  اب  هک  ینیمز  رادـقم  زا  تسا  ترابع  میرح  نیا  و  دوش ،  یمن  نآ  کـلام  درک  رگا  دـنک و  ءاـیحا  ار  میرح  نآ  دـناوتیمن 
هک یهاگنادیم  و  اتـسور ،  دوک  رتسکاخ و  هلابز و  ياج  بالیـس و  لحم  اتـسور ،  تفر  دمآ و  هار  لیبق  زا  دراد  یگتـسب  شیلاها  حـلاصم 

مزیه نتـشابنا  ناشماشحا و  ندـنارچ  لحم  ناشتاوما و  نفد  لحم  و  دـنراد ) هک  یتداع  بسح  هب   ) تسا اـج  نآ  رد  یلاـها  عاـمتجا  لـحم 
رد یتیعمج  دنـشاب و  هدش  هتخاس  مه  رانک  رد  هک  تسا  یئاهقاطا  اه و  هناخ  اتـسور  زا  روظنم  دنراد و  هک  يرگید  ياهراک  ناشناتـسمز و 

یتعارز و نیمز  هعطق  دـنچ  زا  تسا  تراـبع  هک  هعرزم  هجیتـن  رد  و  دوش ،  یمن  هعرزم  هعیـض و  لـماش  هملک  نیا  سپ  دنـشاب  نکاـس  نآ 
ار ینیمز  دنک و  رفح  نابایب  رد  یتانق  یصخش  رگا  نیاربانب  درادن ،  یمیرح  نینچ  هنکـس  نامتخاس و  زا  یلاخ  اما  مه  هب  لصتم  ياهناتـسب 

يراجـشا یلخن و  یغاب و  یتعارز و  تانق  نآ  بآ  اب  نیمز  نآ  رد  دـیامن و  ءایحا  دـنک  شبورـشم  دـناوتب  تاـنق  نآ  بآ  هک  يرادـقم  هب 
رد مه  اهدـعب  رگا  هکلب  وا  نیمز  هب  کیدزن  ياههوک  اه و  هپت  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  نیمز  نآ  میرح  نیمز  نآ  رواـجم  تاوم  دـنک  سرغ 

ياهنیمز میئوگب  تسا  لکـشم  دروآرد  گرزب  یئاتـسور  تروص  هب  ار  دوخ  هعرزم  جـیردت  هب  دزاسب و  یئاـهقاطا  اـه و  هناـخ  هعرزم  نیا 
میرح ارهاظ  دزاسن  هعرزم  رواجم و  تاوم  نیمز  رد  ار  اه  هناـخ  ینعی  اتـسور  رگا  هلب  تسا ،  وا  ياتـسور  میرح  شیاتـسور  فارطا  تاوم 
ضرف نیا  ریغ  رد  یتـح  دوش  تباـث  وا  يارب  ماـشحا  هاـگارچ  لـیبق  زا  میرح  ماـسقا  زا  یـضعب  تسین  دـیعب  هکلب  دوـش ،  یم  تباـث  شیارب 

یحلاصم تسا  نآ  هب  جاتحم  شحلاصم  رد  هعرزم  هک  ینیمز  رادقم  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  یمیرح  دوخ  يارب  مه  هعرزم  هکنانچمه 
عترم دح  هلءاسم 12 -  هریغ .  اه و  هناخ  هلابز  تعارز و  دوک  يروآ  عمج  لحم  ماشحا و  دنبراهب  هاگنمرخ و  دـش و  دـمآ و  لحم  لیبق  زا 
دنراد جایتحا  نآ  هب  تداع  بسح  هب  اتـسور  لها  هک  تسا  ینیمز  رادقم  نآ  تسا  هیرق  نآ  رونت  تخوس  ندیچ  ياج  اتـسور و  میرح  هک 

رب میرح  نیا  هک  تسا  موـلعم  و  دـنریگ ،  یم  رارق  جرح  هقیـضم و  رد  دریگب  نیمز  رادـقم  نیا  زا  ار  نآ  وـلج  یمحازم  رگا  هک  يروـط  هب 
ناـنآ و ماـشحا  نوـچ  تـسا  داـیز  رگید  یکی  مـک و  شمیرح  اتـسور  کـی  تـسا  فـلتخم  تـیعمج  رظن  زا  اهاتــسور  فـالتخا  بـسح 
ای اتسور و  یکیدزن  رد  رگا  هلءاسم 13 -  دوش .  یم  فلتخم  نآ  ضرع  لوط و  میرح و  رادقم  تهج  نیمه  هب  تسا و  رتدایز  ناشتاناویح 
ار نآ  تسا  زئاج  سک  ره  يارب  دوش  یمن  هدرمش  نآ  قفارم  زا  اتسور و  ای  رهش  نآ  میرح  هک  دشاب  هدش  عقاو  یتاوم  نیمز  رومعم  يرهش 

رتسب زا  يا  هناخدور  رگا  نیارباـنب  درادـن  مه  تیولوا  هرومعم  نآ  کـلام  یتح  تسین و  هرومعم  نآ  کـلام  هب  صتخم  نیا  دـنک و  ءاـیحا 
دنک ءایحا  ار  اج  نآ  دورب و  رتدوز  سکره  دوش  هلـصاف  ینیمز  هعطق  هدش  ایحا  نیمز  هناخدور و  نآ  نیب  هجیتن  رد  دوش و  فرحنم  شیلبق 

 . دوش وا  راک  عنام  درادن  قح  هدش  ءایحا  نیمز  بحاص  دوش و  یم  شکلام 

ات 26 هلاسم 14 

زا ریغ  وا  و  تسین ،  تانق  بحاـص  کـلم  تسا  عارذ  رازه  اـی  عارذ و  دـصناپ  اـی  هک  تاـنق  میرح  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 14 - 
نآ رد  نارگید  تافرـصت  عنام  دناوتب  نآ  تلع  هب  هک  یقح  درادن  نآ  هب  يرگید  قح  چیه  میرح  نآ  رد  یتانق  رفح  زا  نارگید  يریگولج 

 ، تسین اتـسور  نینکاس  کـلم  ینعی  تسا  روط  نیا  زین  اتـسور  میرح  ارهاـظ  و  دـشاب ،  وا  هزاـجا  هب  طونم  نارگید  تافرـصت  دوش و  نیمز 
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رهن بحاص  هناخبحاص و  کلم  دیاش  هک  هناخ  رهن و  میرح  فالخ  هب  دنراد ،  دوخ  ماشحا  ندنارچ  يارب  تیولوا  قح  اهنت  اتسور  نینکاس 
ریاس لثم  ار  هناخ  رهن و  میرح  هک  هناخ  رهن و  کلام  يارب  تسا  زیاج  نیاربانب  و  تسین ،  هجو  زا  یلاـخ  ندوب  وا  کـلم  هک  دـنچره  دـشاب 
نیمز رد  كالما  نآ  هک  تسا  یئاج  رد  اهنآ  همه  میدرک  رکذ  كـالما  زا  یـضعب  يارب  هک  یئاـه  میرح  هلءاسم 15 -  دشورفب .  كالما 

 ، درادن میرح  قح  تسا  رگید  صاخـشا  کلم  شفارطا  هک  یکالما  اما  دشاب ،  تاوم  نانچمه  کلم  فارطا  دوش و  ثادحا  تاوم  رکب و 
و درادـن ،  میرح  فرط  چـیه  زا  راوید  نآ  دنـشکب  راوید  دوخ  نیب  دـنهاوخب  تسا  مه  يولهپ  ناشیاهنیمز  هک  کلام  رفن  ود  رگا  نیارباـنب 
دراد و ریغ  کلمرد  راوید  میرح  هن  دنک  داجیا  يرهن  ای  يراوید  تسا  يرگید  نیمز  هب  هدـیبسچ  هک  شنیمز  رخآ  رد  ود  نآ  زا  یکی  رگا 

نیمز رد  دـناوت  یم  زین  يرگید  دـنک  رفح  یتانق  دوخ  کلم  رد  مادـک  ره  میدرک  ضرع  هک  رفن  ود  نیمه  رگا  هکناـنچمه  رهن ،  میرح  هن 
زا کی  ره  يارب  دـنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یعمج  هلءاسم 16 -  دشاب .  هدوبن  هدش  نیعم  يا  هلـصاف  تانق  ود  نیب  دنچره  دـنک  رفح  تانق  دوخ 
هک دـنچره  دـنکب  دـهاوخب  هک  نامز  ره  دـهاوخب و  هک  یتافرـصت  هنوگره  دوخ  کلم  رد  تسا  زئاـج  دنتـسه  مه  رواـجم  هک  کـلام  ود 
هک یتافرصت  میئوگب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  و  تسا ،  لکشم  قلطم  روط  هب  يوتف  نیا  لوبق  نکل  دشاب ،  شرواجم  کلام  ررض  مزلتـسم 

شیارب نآ  كرت  هک  نآ  رگم  تسین  برق  زا  یلاخ  تافرصت  هنوگ  نیا  زاوج  مدع  هکلب  تسین ،  زئاج  تسا  هیاسمه  کلم  رد  داسف  ثعاب 
نانچ نآ  ار  يزیچ  دوخ  هناخ  رد  هکنیا  لثم  تسین ،  زئاج  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  زئاـج  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یجرح  اـی  يررض 

هک يروط  هب  دـنک  سبح  دوخ  کلم  ای  دوخ  هناخ  رد  ار  بآ  ای  و  دـیآ ،  دراو  نآ  رب  یللخ  دزرلب و  هیاسمه  هناـخ  ياـهراوید  هک  دـبوکب 
بآ هک  يروط  هب  دنک  رفح  بالـضاف  ای  حارتسم  هاچ  هیاسمه  بآ  هاچ  یکیدزن  رد  ای  دنک و  تیارـس  هیاسمه  هناخ  راوید  هب  نآ  تبوطر 
دوش وا  هاچ  بآ  ندش  مک  ثعاب  هک  دنک  رفح  هیاسمه  بآ  هاچ  یکیدزن  رد  یبآ  هاچ  رگا  تسا  نینچمه  هکلب  دوش ،  دساف  هیاسمه  هاچ 

زا رت  قیمع  يو  هاچ  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  رگا  اما  و  دـنک ،  یم  بذـج  ار  هاچ  ار  نآ  بآ  هاچ  نیا  هک  دـشاب  نیا  ندـش  مک  نیا  تلع  و 
رد ینیمزریز  ياه  هگر  زا  هک  نآ  زا  لبق  ینعی  دراد  نایرج  فرط  نآ  هب  ینیمزریز  ياهبآ  هک  هدـش  عقاو  یتمـس  رد  هدوب و  هیاسمه  هاـچ 

دـشابن مولعم  هک  یتروص  ردو  دـشاب ،  هتـشادن  یلاکـشا  راک  نیا  رهاظلا  یلع  هک  دـنک  عمج  دوخ  رد  ار  نآ  يو  هاچ  دزیرب  هیاـسمه  هاـچ 
هب نامتخاس  ندرک  دـنلب  زین  و  تسا ،  هربخ  لها  سانـشراک و  اب  نآ  صیخـشت  مود  ای  تسا  لوا  ضرف  هیاسمه  هاـچ  بآ  ندـش  مک  تلع 

ندرک یناونان  هناخ  رد  ای  و  دهد ،  رارق  یغابد  لحم  رد  ار  دوخ  هناخ  زین  و  دریگب ،  هیاسمه  هناخ  زا  ار  دیـشروخ  هام و  رون  ولج  هک  يدح 
تیذا راک  نیا  زا  شروظنم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  تیذا  یئاونان  دود  یغابد و  يوب  زا  هیاسمه  هک  دنچره  درادن ،  لاکـشا 
بجوم دـنچره  اوه  بذـج  روظنم  هب  هیاـسمه  هناـخ  هب  راوـید  رد  يا  هنزور  ندرک  زاـب  نینچمه  و  تسین ،  زئاـج  هنرگ  دـشابن و  هیاـسمه 

رما هک  دـنامن  یفخم  هلءاسم 17 -  هنزور .  داجیا  فرـص  هن  تسا  مارح  هیاسمه  هناخ  هب  ندرک  رظن  نکل  دـشاب  هیاسمه  هناـخ  هب  فارـشا 
دایز ردق  نآ  وا  هب  ناسحا  هب  رما  هیاسمه و  رازآ  زا  یهن  رد  تایاور  تسا و  دیکا  نآ  تیاعر  رب  سدقا  عرـش  تاروتـسد  دیدش و  هیاسمه 

هب درک  یم  هیاسمه  هب  شرافس  یپ  رد  یپ  ارم  نیما  لیئربج  دومرف :  هک  هدش  تیاور  ص )   ) ادخ لوسر  زا  الثم  درمـش ،  ناوتیمن  هک  تسا 
هیلع هللا  یلـص  بانج  نآ  هک  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  و  هیاسمه ،  ندرب  ثرا  رب  ینبم  دوش  یم  لزان  يا  هیآ  يدوز  هب  متـشادنپ  هک  يروط 

رد دوخ  زاوآ  نیرتدـنلب  اب  هک  داد  روتـسد  هدوب )  دادـقم  منک  یم  نامگ  هک  ار  رگید  رفنکی  دـیوگ و  یم  ياور   ) ار رذاـبا  ناملـس و  هلآو 
و دنداد ،  ار  ادن  نیا  هبترم  هس  ناراوگرزب  نیا  درادن و  ینمیا  وا  رازآ  زا  وا  هیاسمه  هک  یـسک  درادن  نامیا  هکنیا :  هب  دـننزب  دایرف  دجـسم 

مدناوخ مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
نوچ هیاسمه  تشون :  ددنویپب  هفئاط  ود  نآ  هب  هک  برثی  لها  زا  سکره  راصنا و  رجاهم و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب  هتشون 

 ، تسا وا  ردام  تمرح  نوچ  سکره  يارب  هیاسمه  تمرح  دنک و  یمن  شینامرفان  دنز و  یمن  همدـص  وا  هب  یـسک  ناج  تسا  یمدآ  ناج 
هیاسمه هک  یـسک  دومرف  هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـسب  قودـص  و 

زا هک  یسک  تسا و  یهاگلزنم  دب  هک  تسا  منهج  وا  هاگیاج  دنک و  یم  مارح  يو  رب  ار  نآ  يوب  تشهب و  میـسن  دنوادخ  درازایب  ار  دوخ 
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هک یسک  تسین  ام  زا  دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  و  دشاب ،  هتشادن  نم  تمحر  هب  يدیما  دیاب  دشاب  ربخیب  شا  هیاسمه 
تـسینام زا  هک  دـینادب  دومرف :  تیعمج  زا  رپ  یـسلجم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  تسین ،  ناما  رد  وا  رازآ  زا  وا  هیاـسمه 

راوج نسح  دومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف  هک  تسا  بانج  نآ  زا  زین  دشابن و  شا  هیاسمه  يارب  یبوخ  رواجم  هک  یـسک 
دراد ازج  زور  هب  نامیا  یمارگ و  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  هک  سک  ره  رب  ثیداحا  نیاربانب  دـنکیم  ینالوط  ار  اهرمع  داـبآ و  ار  اـهنیمزرس 

دـشابن هیاسمه  کلم  رد  يررـض  داسف و  بجوم  لمع  نآ  هک  دـنچره  نک  يرود  تسا  هیاسمه  تیذا  ثعاب  هک  یلمع  ره  زا  تسا  مزـال 
هب هیاسمه  هناخ  هب  ندرک  زاب  خاروس  هکنیا  رد  تسین  یکش  دشاب و  هتـشاد  وا  دوخ  يارب  یـشحاف  ررـض  لمع  نآ  زا  بانتجا  هک  نآ  رگم 

شدود ای  شیوب و  هک  نآ  لاثما  هناخ و  غابد  داجیا  نینچمه  و  يرازآ ،  هچ  مه  نآ  تسا  هیاسمه  رازآ  دوش  اج  نآ  هب  فرشم  هک  يروط 
زا يرگید  راک  ره  دریگب و  وا  زا  ار  دیشروخ  رون  ولج  ای  ددرگ و  وا  هناخ  هب  اوه  ندیـسر  عنام  ای  باذع و  ار  هیاسمه  شیادص  رـس و  ای  و 

نیچگنـس ریجحت و  ار  نیمز  یـسک  البق  هک  تسا  نیا  ءایحا  هلیـسو  هب  ندـش  کلام  طرـش  هلءاسم 18 -  تسا .  وا  رازآ  ثعاـب  لـیبق  نیا 
لیلد نیمه  هب  نیمز ،  کلمت  ءایحا و  هب  تسا  نارگید  زا  یلوا  ریجحت  بحاص  سپ  دروآ ،  یم  تیولوا  ریجحت  لـمع  اریز  دـشاب ،  هدرکن 

وا هدش  ریجحت  نیمز  دیوگب و  روز  ریجحت  بحاص  هب  یـسک  رگا  و  دوش ،  عنام  هدرک  ریجحت  وا  هک  ینیمز  ءایحا  زا  ار  نارگید  دـناوت  یم 
یم وا  دنامهفب  نارگید  هب  هک  تسا  یلمع  ره  تسا )  نیچگنس  نآ  يوغل  يانعم  هک   ) ریجحت زا  روظنم  و  دوش ،  یمن  کلام  دنک  ءایحا  ار 

اب ای  دروآرد و  نامتخاس  ناینب  ای  دـنک و  تسرد  زرم  كاخ  اب  ای  يراذـگ و  گنـس  هکنیا  هب  اـی  لاـح  دـنک ،  ءاـیحا  ار  نیمز  نیا  دـهاوخ 
هقلح دنک  عورش  الثم  دنک  ءایحا  هب  مادقا  ایو  دیامن ،  بصن  نیمز  فرط  راهچ  ردرگید  ياه  هناشن  ایو  دنک  صخـشم  هک  یئاهزیچ  بصن 

ياهتانق هب  تبـسن  تسا  تانق  نآ  ریجحت  تانق  کی  یبور  هیال  هب  ندرک  عورـش  نیمه  هک  دـیامن  یبور  هیـال  هدـش  رپ  هک  یتاـنق  هقلح  هب 
تاـنق نیا  بآ  اـب  اهدـعب  هک  مه  فارطا  تاوـم  یـضارا  هب  تبـسن  هکلب  تسا ،  هداـتفا  هقطنم  ناـمه  رد  هبورخم و  نآ  دـننام  هـک  يرگید 
ءایحا هب  هن  دـنزب و  تسد  تانق  نیا  ءاـیحا  هب  دـناوت  یمن  رگید  یـصخش  نیارباـنب  و  دوش ،  یم  هدرمـش  ریجحت  زین  دـش  دـهاوخ  بورـشم 

ندناکـشخ بآ و  عطق  هب  دنک  عورـش  هکنیمه  دنک  ءایحا  ار  رازین  یقالتاب  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  و  تانق ،  نیا  ریز  ياهنیمز 
رد هلءاسم 19 -  دـیامن .  عطق  ءاـیحا  ریجحت و  ناونع  هب  ار  رازین  نآ  ین  تسین  زئاـج  يدـحا  يارب  اذـل  دوش ،  یم  هدرمـش  ریجحت  قـالتاب 

ءایحا دهاوخ  یم  هک  مه  يرادقم  رب  تلالد  دنکب  ءایحا  لصا  رب  تلالد  هک  دشاب  یلمع  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  ریجحت 
زا رگا  دنک ،  ورف  نیمز  رد  ین  بوچ و  الثم  ای  دنک و  عمج  كاخ  ای  دراذگب و  گنـس  نیمز  فرط  راهچ  رد  هکنیا  هب  دشاب ،  هتـشاد  دنک 
دنک ءایحا  دهاوخیم  هدرک و  رود  ار  نیمز  رادقم  هچ  دمهفب  یـسک  ره  ات  دشاب  نیمز  بناوج  همه  رد  دیاب  دنک  ریجحت  تساوخ  قیرط  نیا 

فرع اریز  تشذـگ  زین  قباس  رد  هک  دوش  لوغـشم  نآ  ياه  هقلح  زا  یکی  یبور  هیال  هب  هک  تسا  یفاک  هبورخم  تانق  لثم  ءایحا  رد  هلب  ، 
 ، دزادـنیب نایرج  هب  ار  نآ  بآ  هدومن  یبور  هیال  تمرم و  ار  تانق  ياه  هقلح  همه  هک  تسا  نآ  ماقم  رد  هک  دـمهف  یم  يو  لـمع  نیا  زا 

تاوم نیمز  زا  يا  هطقن  رد  یـصخش  رگا  هکلب  دنک ،  ءایحا  زین  ار  تانق  ریز  ياهنیمز  دهاوخ  یم  يو  هک  دمهف  یم  زین  ار  نیا  فرع  هکلب 
نیمه دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـشاب  هدرک  ثادـحا  یتانقات  دـنک  رفح  رگید  یئاه  هقلح  ادـعب  هک  روظنم  نیاب  دـنکب  یهاچ  هقلح  لصالاب 
رگید یـصخش  سپ  ددرگ ،  یم  هدرمـش  دوش  یم  بورـشم  نآ  بآ  اب  ادـعب  هک  نآ  ریز  ياهنیمز  تانق و  لصا  هب  تبـسن  هاچ  هقلح  کـی 

رادـقم هچ  وا  تانق  دوش  مولعم  دوش و  مامت  تانق  ثادـحا  رد  وا  راـک  اتدـنزب  نیمز  ءاـیحا  هب  تسد  هاـچ  هقلح  نآ  فارطا  رد  دـناوت  یمن 
( دشاب دایز  هک  مه  ردق  ره   ) تانق نآ  بآ  هک  دـناد  یم  یـسک  ره  تسین و  تانق  نآ  میرح  ءزج  هک  یتاوم  نیمز  هلب  دراد ،  جایتحا  نیمز 

یم هدافا  ار  تیولوا  قح  اهنت  دـش  هراشا  البق  هک  روط  ناـمه  ریجحت  هلءاسم 20 -  درادن .  لاکـشا  شئایحا  دـسر  یمن  تاوم  زا  هطقن  نآب 
دنچره تخورف  ار  هدـش  ریجحت  نیمز  تسین  زئاج  میئوگب  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  تهج  نیمه  هب  تسین ،  روآ  تیکلم  دـنک و 

دریگ یم  رارق  عیب  رد  ياهب  دوش و  یم  هدرب  ثرا  هب  تیولوا  قح  نیا  تسا و  زئاج  نآ  رـس  رب  ندرک  حلـص  هلب  تسین ،  دیعب  نآ  زاوج  هک 
رب تردق  هدننک  ریجحت  هک  دوش  یم  نارگید  ءایحا  زا  عنام  یتقو  ریجحت  هلءاسم 21 -  تسه .  لاقتنا  لقن و  لباق  قح  و  تسا ،  قح  نوچ 
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 ، دوش تاوم  لیطعت  ثعاب  هک  ینالوط  ردـقنآ  هن  اما  ینالوط  یتدـم  رد  دـنچره  دـشاب ،  هتـشاد  ار  هدرک  ریجحت  هک  ینیمز  ریمعت  ءاـیحا و 
یمن تیولوا  قح  درادـن و  يرثا  چـیه  شریجحت  درک  ریجحت  لئاسو  ندوبن  ای  رقف  لـیلد  هب  تسین  ءاـیحا  رب  رداـق  هک  یـسک  رگا  نیارباـنب 

تبـسن شریجحت  دشاب  هدرک  ریجحت  شیئاناوت  رادقم  زا  شیب  رگا  نینچمه  و  دنزادرپب ،  نیمز  نآ  ءایحا  هب  دنناوتیم  نارگید  اذل  و  دروآ ، 
نآ رب  دـئاز  رد  دروآ و  یم  شیارب  تیولوا  قح  دراد  ار  نآ  ءایحا  تردـق  هک  يرادـقم  هب  تبـسن  اهنت  تسا و  رثا  یب  رتشیب  رادـقم  نآ  هب 
قح هاگ  نآ  هدومن  ریجحت  ار  نآ  دـناوتیمن  دـنک  ءایحا  ار  یتاوم  نیمز  دـناوتیمن  هک  یـسک  نیاربانب  دوش ،  نارگید  ءایحا  عنام  دـناوت  یمن 

ات درواین  تیولوا  قح  وا  يارب  يریجحت  نینچ  اریز  دیامن ،  راذگاو  ضوع  لباقم  رد  ای  اناجم و  ای  دنک و  حلص  يرگید  هب  ار  دوخ  تیولوا 
 ، دنک ریجحت  ار  ینیمز  شدوخ  تسد  هب  یصخش  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  ریجحت  رد  هلءاسم 22 -  دنک .  لقتنم  يرگید  هب  ار  قح  نآ 

هلیسو هب  هک  یتیولوا  قح  تروص  ود  نیا  رد  هک  دنک  ریجحت  وا  هلیـسو  هب  دنک و  ریجا  رگراک  ای  دهدب و  تلاکو  يرگید  هب  دناوتیم  هکلب 
ار ینیمز  يرگید  فرط  زا  تباین  هب  یـسک  رگا  اـما  و  ریجا ،  رگراـک  لـیکو و  هن  تسا  رجءاتـسم  لـکوم و  نآ  زا  دوش  یم  تباـث  ریجحت 

راثآ ءایحا  زا  لـبق  ریجحت و  زا  دـعب  رگا  هلءاـسم 23 -  تسا .  دـیعب  هن ؟  اـی  دوش  یم  تباـث  هنع  بونم  يارب  تیولوا  قح  ایآدـنک  ریجحت 
و ددرگ ،  یم  رب  دوب  البق  هک  تاوم  تلاح  هب  نیمز  و  دوش ،  یم  لطاب  ریجحت  بحاـص  قح  دوش  وحم  دورب و  نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  ریجحت 

نتشذگ زا  دعب  اما  و  وحم ،  خیرات  هب  کیدزن  یتدم  ات  هتبلا  دنامب  یقاب  هدننک  ریجحت  قح  تسین  دیعب  دنک  وحم  یسک  ار  راثآ  نیا  رگا  اما 
یتروص رد  هکلب  دشاب ،  هدرک  وحم  رگید  صخـش  هچ  دـشاب و  هدـش  دوحم  دوخ  هب  دوخ  هچ  دوش  یم  لطاب  وا  قح  ارهاظ  ینالوط  یتدـم 
هلیـسو هب  ریجحت  ياه  هناـشن  ینعی  نیمز  ندـنام  لـطعم  هب  هن  دـشاب  ندـش  وحم  هب  طوبرم  تدـم  لوط  دـشاب و  هدـش  وحم  دوخب  دوخ  هک 

دناوتیمن هدننک  ریجحت  هلءاسم 24 -  دشاب .  هدنام  یقاب  هدننک  ریجحت  قح  تسین  دیعب  دشاب  هتفرگ  تروص  الثم  داب  ای  یجیردت و  ياهلیس 
هک دنزب  تسد  نآ  ءایحا  نیمز و  ریمعت  هب  ریجحت  زا  دـعب  تسا  مزال  بجاو و  هکلب  دوشن  لوغـشم  نآ  ءایحا  هب  دراذـگب و  لطعم  ار  نیمز 

رگا دنربب  مکاح  دزن  ار  هلئسم  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک  ایحا  ار  اج  نآ  دهاوخب  رگید  یـصخش  دوش و  ینالوط  هلـصاف  دنک و  لامها  رگا 
نارگید ات  نآ  زا  ندرک  رظنفرـص  ای  نیمز و  ءایحا  ای  دنک  مزلم  راک  ود  زا  یکی  هب  ار  هدـننک  ریجحت  مکاح  دـشاب و  دـیلا  طوسبم  یمکاح 

تالآ و حالـصا  ای  بسانم و  یتقو  ندیـسرارف  لاقتنا  ریظن  یهجوم  رذع  ءایحا  راک  لیطعت  رد  هدننک  ریجحت  هک  نآ  رگم  دـننک ،  شئایحا 
نتـشادن دوش ،  فرطرب  شرذـع  هک  يرادـقم  هب  دـنهدیم  تلهم  ار  وا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ،  نآ  لاثما  هلمع و  نتفایای  راک و  تاودا 

نآ رگم  دوش ،  راد  هیامرس  دورب و  نیب  زا  وا  رقف  يراگزور  يزور  ات  تشاذگ  لطعم  ار  نیمز  دوشیمن  تسین و  هجوم  ياهرذع  زا  هیامرس 
لطاب شقح  دوشن  ءایحا  لوغـشم  یلبق  ضرف  نیمه  رد  رگا  نیاربانب  تسا ،  مهارف  نآ  بابـسا  نوچ  دشاب  عقوتم  شندـش  راد  هیامرـس  هک 

یعاـمتجا نوئـش  نیا  هب  هک  دـشابن  دـیلا  طوسبم  یمکاـح  رگا  اـما  و  دـنزادرپب ،  نیمز  تراـمع  ءاـیحاب و  تسا  زئاـج  نارگید  يارب  هدـش 
هجیتن رد  دنادب و  راک  لیطعت  ار  نآ  فرع  هک  يروط  هب  دوش  ینالوط  شلامها  تدم  رگا  دوش  یم  طقاس  وا  قح  زاب  ارهاظ  دنک  یگدیسر 
لامها تدم  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دریگب ،  ءایحا  زا  ار  ریغ  ولج  دناوتیمن  وا  دـنک و  ءایحا  ار  نآ  تسا  زئاج  ریغ  يارب 

ندرک و راکـش  دننام  تزایح و  هار  زا  کلمت  دـننام  ءایحا  هار  زا  کلمت  رد  ارهاظ  هلءاسم 25 -  دنک .  تاعارم  ار  وا  قح  هدـشن  لاس  هس 
نآ هک  یتقو  ات  هک  دنکب  یهاچ  ینابایب  رد  یـسک  رگا  سپ  تسا ،  ربتعم  کلمت  دصق  اهتزایح  هنوگ  نیا  لاثما  ندرک و  عمج  هتوب  مزیه و 

تباث شیارب  تسه  نابایب  نآ  رد  هک  يدنچ  ات  مه  نآ  تیولوا  قح  زج  هکلب  دوشیمن ،  هاچ  نآ  کلام  دنک  هدافتـسا  نآ  بآ  زا  تسه  اج 
هک یئایحا  هلءاسم 26 -  دوش .  یم  تاحابم  زا  مدرم  همه  يارب  هاچ  نآ  هدش  لطاب  مه  تیولوا  نآ  دنک  چوک  اج  نآ  زا  هکنیمه  دوش  یم 

ینادابآ هک  تسا  مولعم  و  دروآرد ،  ینادابآ  هب  یبارخ  تلاح  زا  دـنک و  هدـنز  ار  يا  هدرم  نیمز  هکنیا :  زا  تسا  ترابع  تسا  روآ  کلم 
شماشحا يارب  هک  نآ  ای  دشاب و  هتشاد  یگدنزو  هناخ  اج  نآ  رد  شدوخ  هکنیا  هب  ای  لاح  دوشب  يا  هعرزم  یغاب و  هک  تسا  نیا  هب  نیمز 

 ، دـشاب هتخاس  اهنیا  لاثما  مزیه و  ندرک  رابنا  ای  هویم و  ندناکـشخ  يارب  یئاج  الثم  اـی  و  دـشاب ،  هدرک  تسرد  یلغآ  يا و  هغاز  هلیوط و 
نیوانع زا  یکی  قادصم  فرع  صیخـشت  بسح  هب  هک  دشاب  هدناسر  یئاج  هب  دـشاب و  هدرک  يراک  دـیاب  ءایحا  ناونع  قدـص  رد  نیاربانب 
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ققحت نیوانع  نیا  قدص  رد  و  درامـشب ،  راوناخ  کی  یگدنز  لحم  اتـسور و  ای  دنادب و  هعرزم  ار  اج  نآ  فرع  ای  دشاب ،  هتفرگ  رارق  ریز 
زا دح  نیا  هب  رگا  هلب  دنک ،  قدـص  ءایحا  ات  دـشاب  هدرک  لیمکت  ار  هعرزم  کی  تایئزج  یمامت  تسین  مزال  تسا و  یفاک  نآ  هبترم  نیلوا 

یمن کلم  ریجحت  هک  میتفگ  قباس  رد  تسا و  ریجحت  هکلب  تسین  ءایحا  زاب  دـشاب  هدرک  يداـیز  راـک  هک  دـنچره  دـشاب  هدـناسرن  لاـمک 
 . تسا تیولوا  قح  دیفم  اهنت  دروآ و 

یلیمکت ثحب 

رد هچ  نآ  الثم  دوش ،  یم  فلتخم  تسا  رظن  رد  هک  یفده  فالتخا  هب  هکلب  تسین ،  یکی  دراوم  همه  رد  تسا  ربتعم  ءایحا  رد  هک  يزیچ 
ءاـیحا رد  هک  يزیچ  تسا و  ربتعم  نکـسم  يارب  نیمز  ءاـیحا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریغ  تسا  ربـتعم  ناتـسب  تعارز و  يارب  نیمز  ءاـیحا 

نآ و  تسا ،  ربتعم  اهنیا  همه  رد  زیچ  کی  نکل  نینچمه ،  تسا و  ربتعم  رهن  ءاـیحا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریغ  تسا  ربتعم  هاـچ  اـی  تاـنق 
زا نیمز  ندرک  كاپ  قالتاب ،  بآ  ندناکـشخ  لیبق  زا  تسا  هدـننک  ءایحا  فدـه  هار  دـس  هک  یعناوم  زا  نیمز  يزاسکاپ  زا  تسا  ترابع 
هک یطورـش  اما  تسا ،  ربتعم  ءایحا  ماسقا  همه  رد  هک  تسا  یطرـش  نیا  تسا ،  یلگنج  یقالتاب و  نیمز  رگا  هزره  ناتخرد  ین و  گنس و 

دعب تسا ،  ربتعم  نکسم  نتخاس  روظنم  هب  تاوم  ءایحا  رد  هلءاسم 1 -  دوش .  یم  نایب  هلئسم  دنچ  نمض  رد  تسا  ءایحا  ره  هب  صوصخم 
ار ناـمه  تسا  ین  بوچ و  نتـسب  لومعم  رگا  دـنک ،  راـصح  يا  هقطنم  ره  لومعم  روط  هب  ار  نیمز  رود  دوجوم  عـناوم  ندرک  فرطرب  زا 

لزنم نآ  رد  یسک  دناوتب  هک  يرادقم  نیا  رب  هوالع  و  دنک ،  راصح  نامه  اب  تسا  رگید  زیچ  ای  نهآ  اب  ندرک  راصح  لومعم  رگا  ددنبب و 
فرـص و  تسین ،  ربتعم  دـشاب  هدز  راک  مه  ار  راصح  نآ  هزاورد  هکنیا  رب  دـئاز  اما  دـنزب و  هناخ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  رب  مه  یفقـس  دـنک 

رد تسین  یفاک  هناخ  يارب  ءایحا  رد  میتفگ  هک  فقـس  ندب و  يراوید  راهچ  داجیا  رد  هلب  تسین ،  یفاک  مه  فقـس  ندـب و  يراویدراهچ 
فقس زین  هتوب  مزیه و  نتـشابنا  ای  هویم و  ندرک  کشخ  يارب  تاوم  ءایحا  هک  نانچمه  تسا ،  یفاک  ماشحا  يرادهگن  لغآ و  يارب  ءایحا 

نامیشپ ندز  فقس  زا  لبق  دزاسب و  هناخ  نآ  لخاد  رد  ادعب  هکنیا  دصق  هب  دنک  ثادحا  تاوم  نیمز  رد  يراویدراهچ  رگا  و  درادن ،  مزال 
کلام دوب  نیا  شدصق  لوا  زا  رگا  هکنانچمه  دوش ،  یم  نآ  کلام  دنک  دوخ  يرادماد  لحم  ار  يراوید  راهچ  نآ  دریگب  میمصت  دوش و 

میمـصت ادـعب  درک  راـصح  ار  یتاوم  نیمز  يرادـماد  دـصق  هب  هک  نیا  لـثم  دوش  یم  کـلام  زین  سکع  تروص  رد  نینچمه  و  دـش ،  یم 
عناوـم ندرک  فرطرب  زا  دـعب  تسا  ربـتعم  هعرزم  يارب  تاوـم  ءاـیحا  رد  هلءاسم 2 -  دـنزب .  فقـس  دـنک و  ینوکـسم  هناخ  ار  نآ  تفرگ 

زا ینعی  دـهدب ،  ار  نآ  بآ  بیترت  ددرگ و  حیطـست  تسا  عرز  تشک و  زا  عناـم  هک  تـسا  يا  هلاـچ  هـپت و  نـیمز  رد  رگا  هـکنیا  دوـجوم 
دوش یم  نیمز  نآ  کلام  تسا و  مامت  وا  ءایحا  دنکب  ار  اهراک  نیا  رگا  هک  دنکب  یهاچ  ای  دیامن و  رفح  یتانق  ای  دنک و  رهن  قش  هناخدور 

مه تعارز  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هدز  مه  ار  مخـش  تشذگ  هچ  نآ  رب  هوالع  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  نآ  ندـش  کلام  رد  اما  و  ، 
لومعم مید  تشک  هطقنم  نآ  رد  اریز  درادن  رهن  قش  هب  جایتحا  نآ  رد  عرز  تشک و  هک  تسا  يروط  تاوم  نیمز  رگا  اما  و  دشاب ،  هدرک 

دـشاب ینیمز  رگا  و  دـشاب ،  هداد  ماجنا  ار  میدرک  رکذ  هک  يروما  هیقب  تسا  یفاـک  نآ  ءاـیحا  رد  دوش ،  یم  هرادا  ناراـب  بآ  اـب  هک  تسا 
بآ هب  زاین  طقف  دشاب و  مزال  شندرک  فرطرب  ات  دشابن  نآ  رد  هریغ  بوچ و  گنس و  زا  یعنام  چیه  عرز و  تشک و  هدامآ  دوخ  هب  دوخ 

مه بآ  ندـناسر  هب  رگا  و  دزاـسب ،  هتـشپ  كاـخ  نیمز  فرط  راـهچ  رد  دـهدب و  ار  نآ  بآ  بیترت  هک  تسا  نیمه  هب  نآ  ءاـیحا  تسا ، 
هدامآ هشیمه  درادـن و  زاین  زیچ  چـیه  هب  عرز  تشک و  رد  یکاخ  ياـه  هپت  اـهنیمز و  زا  يرایـسب  ریظن  تسا  راز  مید  نوچ  درادـن  جاـیتحا 
مخت دـنک و  مخـش  ار  نیمز  دـشکب و  يزرم  نیمز  رود  هک  تسا  نیا  هب  دوش  روآ  کلم  هک  يدـح  هب  نآ  ءاـیحا  ارهاـظ  تسا  مید  تشک 

یلاکشا اما  تسا ،  لاکشا  لحم  مخت  مخـش و  نودب  زرم  نتـسب  اما  دشاب و  یفاک  نآ  کلمت  رد  مخـش  اهنت  هک  تسین  دیعب  هکلب  دناشفیب 
ربتعم مه  غاب  ءاـیحا  رد  دوب  ربتعم  تعارز  ءاـیحا  رد  هچ  نآ  ماـمت  هلءاـسم 3 -  تسا .  تیولوا  دـیفم  ریجحت و  نتـسب  زرم  هکنیا  رد  تسین 

رود یشکراوید  اما  و  دشاب ،  اراد  ار  دشر  تیلباق  هک  یناتخرد  امرخ و  لیبق  زا  یئاه  لاهن  دشاب  هدرک  مه  يراکلاهن  هکنیا  هفاضا  هب  دشاب 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 543 

http://www.ghaemiyeh.com


ربتعم يرایبآ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هکلب  تسین ،  ربتعم  دـننک  یم  راوید  ار  غاـب  رود  دـنراد  تداـع  هک  یئاهرهـشرد  یتح  يوقا  رباـنب  نیمز 
هلءاسم تسا .  یفاک  نیمز  نآ  ندش  کلام  رد  ءایحارد و  دنشاب  هتشاد  دشر  تیلباق  هک  یناتخرد  ندناشن  يراکلاهن و  فرص  هکلب  دشابن 

یم هاچ  نآ  کلام  لمع  نیمه  اب  هک  دـسرب  بآب  هک  دـنک  دوگ  ردـق  نآ  ار  نآ  هک  دوش  یم  ققحم  نیاب  تاوم  نیمز  رد  هاـچ  ءاـیحا   - 4
ار تانق  ياه  هقلح  همه  هک  دـنک  یم  ادـیپ  قدـص  نیا  هب  تانق  ءایحا  اما  و  تسا ،  ریجحت  هکلب  تسین  بآ  هب  شندیـسر  زا  لـبق  و  دوش ، 

رهن ءایحا  و  دـبای ،  نایرج  نیمز  يور  دـیآ و  نوریب  تانق  زا  تانق  بآ  هک  اجنادـب  ات  دزاس  لصتم  مه  هب  ار  ینیمزریز  لاناک  دـنک و  رفح 
تحاسم هناخدور  رهن و  هنایم  هلـصاف  هک  يروط  هب  نآ  لاثما  هناخدور و  طش و  لیبق  زا  حاـبم  بآ  بل  اـت  نیمز  يور  زا  تسا  نآ  ندـنکب 

هکنیا اما  دوش و  یم  نآ  کلام  هدننک  ءاحیا  و  دنک ،  یم  قدص  رهن  ءایحا  لمع  نیا  اب  هک  کچوک  يدس  زرم و  ریظن  دـنامب  یمک  رایـسب 
رهن رد  بآ  هک  ماداـم  تسا و  ربتعم  نآ  رد  يراـج  بآ  ندـش  کـلام  رد  دـنچره  تسین ،  ربتعم  دـنک  ادـیپ  مه  ناـیرج  نآ  رد  بآ  ـالعف 

 . دوش یمن  بآ  کلام  هدشن  يراج 

تاکرتشم رد  راتفگ 

حیضوت

 . نداعم اهبآ و  دنیوگ و  طابر  ار  نآ  هک  هار  نیب  ياهارسناوراک  سرادم و  دجاسم و  اه و  هداج  اههار و  زا  دنترابع  تاکرتشم 

ات 15 هلاسم 1 

دنیوگ ماع  عراـش  ار  نآ  هک  وررد  هار  اـما  وررد ،  هار  تسب و  نب  هار  رگید  یتراـبعب  و  ذـفان ،  ریغ  ذـفان و  تسا :  عون  ود  هار  هلءاسم 1 - 
صاصتخا دوخب  ار  نآ  هدومن  ءایحا  ار  ماع  عراش  دناوتیمن  يدحا  دنربارب و  يواسم و  نآ  رد  همه  مدرم  و  تسا ،  اهناسنا  مامت  رب  سوبحم 

نتـشاک تسین  دیعب  هلب  دیامن ،  فرـصت  نآ  نیمز  رد  اه  نآ  لاثما  تخرد و  ندناشن  ای  هاچ و  رفح  ای  راوید و  ای  هکد  نتخاس  اب  ای  دـهد و 
هدش لومعم  اهنامز  نیا  رد  هک  یئاهنابایخ  دننام  دشاب ،  زئاج  عیسو  رایسب  ياههاررد  نارذگهر  تحلصم  روظنم  هب  رهن  ثادحا  تخرد و 
نیا اریز  تسا ،  زئاج  مدرم  روبع  لحم  ندناکشخ  هریغ و  ناراب و  بآ  ندیشک  يارب  هعولاب  رفح  ارهاظ  هک  نانچمه  دنزاس  یم  اهرهش  رد 

نآ رد  اهرذگهر  ات  دندنبب  ار  هاچ  برد  تجاح  تاقوا  ریغ  رد  دیاب  نکل  دور  یم  رامش  هب  نابایخ  تاعورف  زا  اهرذگهر و  حلاصم  زا  زین 
ندنک هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دننکن ،  طوقـس  نآ  رد  اهرذگهر  ات  دندنبب  ار  هاچ  برد  ندـنک  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دـننکن ،  طوقس 

ياهراوید نتخیرورف  نآ و  قاط  نتسکش  زا  هک  يروط  هب  دشاب  هتشاد  مواقم  یفقس  مکحم و  یئانب  هک  یطرـش  هب  نابایخ  ریز  رد  بادرس 
نوریب نآ  فرط  هب  ینکلاب  ای  دـنک و  زاب  نآ  يوس  هب  يا  هرجنپ  هکنیا  هب  نابایخ  ياضف  رد  تافرـصت  اـما  و  تسا ،  زئاـج  دنـشاب  نمیا  نآ 

ینادوان ای  دنک و  زاب  نآ  فرط  هب  یبرد  ای  دننک و  دش  دـمآ و  نآ  ریز  نالاد  زا  مدرم  هک  دـنک  تسرد  ینیـشن  هاش  هار  يور  رب  ای  دروآ و 
زا دناوتیمن  یسک  دشاب و  هتشادن  رذگهر  لاح  هب  يررض  هک  یتروص  رد  تسین  شزاوج  رد  یلاکشا  تافرصت  هنوگ  نیا  و  دیامن ،  بصن 
مود عون  اما  و  تشذگ ،  حلص  باتک  رد  هکنانچمه  تسا ،  وا  هناخ  لباقم  شا  هناخ  هک  یسک  نآ  یتح  دنک  يریگولج  وا  تافرصت  نینچ 

رد هک  تسا  یئاه  هناخبحاص  کلم  هکلب  تسین  مدرم  مومع  کلم  تسا  راوید  هناخ و  نآ  فرط  هس  هک  تسب  نب  ياههار  ینعی  اـههار  زا 
نب نیارباـنب  تسا ،  رگید  هچوک  رد  شا  هزاورد  نکل  هدـش  عقاو  تسب  نب  رد  شا  هناـخ  راوـید  هک  یـسک  نآ  هن  دـنراد  برد  هچوـک  نآ 
دوخ مهس  کیره  هدومن  میسقت  دوخ  نیب  ار  نآ  نیمز  دننک و  دودسم  ار  نآ  دنناوتیم  نآ  نابحاص  هک  تسا  یتاکرتشم  ءزج  مه  اه  تسب 
دننک فرـصت  نآ  ياضف  رد  نآ و  رد  دـنناوتیمن  مه  نانآ  دوخ  تسین ،  زئاج  نانآ  زج  يدـحا  يارب  راکنیا  دزادـنیب و  دوخ  هناـخ  يور  ار 

تـسب نب  ءادتبا  رد  شا  هناخ  هک  یـسک  تسین  دیعب  هلءاسم 2 -  دـیآ .  یم  يدـعب  هلءاسم  رد  تسا و  ربتعم  شنذا  هک  یـسک  نذا  هب  رگم 
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رادقم نیا  ات  تسب  نب  ياضف  زا  نوچ  دـشاب  تسب  نب  رد  کیرـش  دوخ  هناخ  برد  ات  طقف  دـننکاس  نآ  رخآ  رد  هک  یناسک  اب  هدـش  عقاو 
جاتحم نآ  هب  زین  تسب  نب  ءادـتبا  نینکاس  ةداع  هک  دـشاب  یئاهزیچ  یقفارم و  تسب  نب  رخاوا  رد  هک  نآ  رگم  تسا  وا  دـش  دـمآ و  لـحم 

هد تسب  نب  هناخ  نیلوا  راوید  لوط  اضرف  رگا   ) دربب مهس  تسب  نب  نیا  زا  شطایح  راوید  ناماس و  رخآ  ات  وا  هک  دراد  مه  لامتحا  دنشاب ، 
دـشاب و نیریاس  اب  کیرـش  يرتم  جـنپ  ات  تسب  نب  نیمز  اـضف و  زا  وا  هک  دوب  نیا  لوا  لاـمتحا  تسا ،  يرتم  جـنپ  نآ  هزاورد  تسا و  رتم 

ینعی تسا ،  دعب  هب  نآ  زا  کلام  تسا  عقاو  تسب  نب  رخآ  رد  يا  هناخبحاص  و  دشاب ) کیرـش  رتم  هد  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  مود  لامتحا 
هد تسب  نب  فرط  ود  رد  اضرف  رگا  بیترت  نیدـب  تسا ،  یئاهنت  هب  وا  کلم  دـعب  هب  نآ  زا  تسا و  کیرـش  نانآ  اب  ناگیاسمه  ناماس  اـت 

دـنامیمن و یقاب  یکیرـش  رگید  هک  تسب  نب  رخآ  ات  دـنوش  یم  رتمک  ءاکرـش  میورب  تسب  نب  رخآ  فرط  هب  هچره  دـشاب  عقاو  هناخ  باـب 
سپ تسا ،  هناخ  نیرخآ  هب  صتخم  زین  نآ  دوش  ضرف  يدایز  ینیمز  هکت  تسب  نب  نیرخآ  رد  رگا  تسا و  هناخ  نیرخآ  کلم  ارـصحنم 
يارب تسا و  ذفان  شتافرصت  يدایز  هعطق  نآ  رد  هکلب  دنکب  یصاصتخا  تمسق  نآ  رد  دناوتیم  دهاوخب  هک  یفرـصت  هنوگره  نآ  بحاص 

یبادرـس ای  دنک  رفح  یکهاچ  ای  دزاسب  ینیـشن  هاش  ای  دـنک  زاب  اجنادـب  يریگرون  ای  دروایب  نوریب  ینکلاب  تسب  نب  رد  تسین  زیاج  وا  ریغ 
دراد دوخ  هناخ  هب  دش  دمآ و  قح  تسب  نب  هنکس  زا  کی  ره  هکلب  ءاکرش ،  هزاجا  اب  رگم  کلذ  ریغ  دنک و  بصن  ینادوان  ای  دنک  تسرد 

زاب نآ  زا  رتولج  اـی  یلبق و  برد  زا  رتلخاد  یبرد  دـنناوتیم  اـهنآ  همه  سپ  دـنک ،  زاـب  تسب  نب  هب  يرد  شراوید  ياـج  ره  زا  دراد  قح  و 
رد شراوید  اهنت  هتـشادن و  هزاورد  تسب  نب  رد  البق  هک  یـسک  هلءاسم 3 -  دراذـگب .  زاب  ار  نآ  ای  ددـنبب و  ار  یلبق  برد  هکنیا  هچ  دـنک 

دراذگب و راک  يا  هرجنپ  ای  یخاروس  تسا  زئاج  هلب  دنک ،  زاب  اجنادب  هزاورد  تسب  نب  نابحاص  نذا  نودب  درادن  قح  هدـش  عقاو  نآ  رانک 
رد دـناوتیم  ایآ  لاح  نانآ ،  کلم  رد  هن  هدرک  فرـصت  شدوخ  راوید  رد  وا  اریز  دـننک  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  دـنناوتیمن  تسب  نب  نابحاص 
هک تسا  نآ  برقا  هن ؟  ای  اوه  ناـیرج  اـی  رون  نتفرگ  يارب  هکلب  دـمآ  تفر و  يارب  هن  دراذـگب  راـک  یبرد  تسب  نب  فرط  هب  دوخ  راوید 

ياعدا ریگرون  نآ  بحاص  و   ) دوشن ههبـش  ثعاب  اهدعب  ات  دنک  مکحم  ار  دوخ  تیکلام  دنـس  دـناوت  یم  تسب  نب  بحاص  و  تسا ،  زئاج 
نیقلعتم مه  ناشدوخ و  مه  دـنراد ،  ار  تسب  نب  رد  دـمآ  تفر و  نتـسشن و  قح  تسب  نب  ناـبحاص  زا  کـیره  هلءاسم 4 -  دـنکن . ) قح 

راب دـنناوتیم  زین  دنـشاب و  هتـشاد  رگا  یتاناویح  نینچمه  و  دـنیآ ،  یم  ناشتدایع  ای  ترایز  هب  هک  یناسک  نانامهیم و  هلئاع و  لیبق  زا  نانآ 
هراجا هب  جایتحا  نآ  ندروآ  ندرب و  راب و  نداـهن  رد  دـنربب و  دوخ  هناـخ  لـخاد  هب  ادـعب  هتخادـنا  نآ  رد  ار  دوخ  تاـناویح  فلع  مزیه و 

رد و  دنشاب ،  هتشاد  دوجو  دننارگید  تیالو  تحت  هک  هناوید  ریغص و  نوچ  رصاق  يدارفا  ءاکرـش  نیب  رد  هک  هچ  ره  هکلب  دنرادن ،  ءاکرش 
دشاب و يرتشیب  راب  ندرب  ندروآ و  مزلتسم  یکی  لغش  تسا  نکمم  نوچ   ) دوش ءاکرـش  اب  تاواسم  تیاعر  تسین  مزال  تافرـصت  هنوگنیا 

مدرم مومع  روبع  يارب  شداجیا  هک  دـنچره  یمومع  ياه  هداج  اـهنابایخ و  هچوک و  هلءاسم 5 -  دنشاب . ) هتـشادن  ینانچ  نآ  راب  نارگید 
دنیشنب و اج  نآ  رد  الثم  دنکب  نآ  زا  يرگید  هدافتسا  دهاوخب  یـسک  رگا  نکل  تسا  نآ  رد  دش  دمآ و  ددرت و  لصا  رد  شتعفنم  تسا و 
دنیبن و ررـض  وا  راک  زا  یـسک  طایتحاربانب  هک  یطرـش  هب  تسا ،  زئاج  دهد  ماجنا  لیبق  نیا  زا  يرگید  راک  ای  دراذگب و  زامن  دـباوخب و  ای 
هب هکنیا  نیب  تسین  یقرف  نارگید  يارب  ررـض  نودب  نتـسشن  رد  هلءاسم 6 -  دنکن .  گنت  نانآ  رب  ار  هار  الثم  دـشابن و  اهرذـگهر  محازم 

ینادیم رگا  ای  هار و  داشگ  هطقن  رد  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـنک ،  دتـس  داد و  یبساک و  اج  نآ  رد  هک  نآ  ای  دـشاب و  هزنت  تحارتسا و  روظنم 
هک يروظنم  رهب  دشاب  هتشادن  یسک  هب  ررض  دنیشنب و  یطاقن  نینچ  رد  رگا  هک  دنکن  گنت  ار  اهراذگ  هار  ات  دنیـشنب ،  نادیم  نآ  رد  دراد 

هطقن هب  دزیخرب و  سپس  دشاب و  هتسشن  هار  زا  يا  هطقن  رد  رگا  هلءاسم 7 -  دنک .  دنلب  ار  وا  روز  هب  دناوتیمن  یسک  دشاب  هتسشن  اج  نآ  رد 
هجیتـن رد  دوش ،  یم  لـطاب  شقح  شندـش  لـقتنم  اـب  دوب  هتـسشن  اـج  نآ  رد  نآ  لاـثما  تحارتـسا و  روظنم  هب  رگا  دوش  لـقتنم  رگید  يا 

ماجنا زا  دـعب  هدوب و  هتـسشن  اج  نآ  رد  تقوم  روط  هب  يا  هلماعم  هفرح و  رطاخ  هب  رگا  نینچمه  و  دننیـشنب ،  اـج  نآ  رد  دـنناوتیم  نارگید 
دناوتیمن هتـسشن  اج  نآ  رد  يرگید  دنیبب  ددرگرب و  ضرف  نیا  رد  رگا  سپ  ددرگرب ،  دهاوخن  رگید  دشاب و  هتفگ  كرت  ار  اج  نآ  شراک 

شیارب ناکم  نآ  رب  یقح  ایآ  ددرگرب  هرابود  هک  دصق  نیاب  شـضرغ  ءافیتسا  شدوصقم و  ماجنا  زا  لبق  رگا  و  دنک ،  دنلب  اج  نآ  زا  ار  وا 
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دـصق هب  رگا  لاح  دننیـشنب  وا  زادـناریز  شرف و  يور  دـنناوتیمن  نارگید  تسا  ملـسم  هچ  نآ  هلب  تسا ،  لاکـشا  لحم  هنایدوش  یم  تباـث 
 - هلءاسم 8 تسا .  بوخ  طایتحا  اما  دننیشنب  وا  ياج  رد  دنناوتب  نارگید  ارهاظ  هدرب  دوخ  اب  مه  ار  دوخ  زادناریز  نکل  هتساخرب  نتـشگرب 
روآ قح  یتسـشن  نینچ  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسا ،  لکـشم  نآ  لاثما  دتـس و  داد و  يارب  نتـسشن  رطاخ  هب  ناکم  رب  قح  ندـش  تباث 

فارطا ندرک  لاغشا  اما  وا ،  زادناریز  رب  نتسشن  نینچمه  تسین و  زئاج  هتـسشن  اج  نآ  رد  هک  مادام  مه  روز  هب  وا  ندرک  دنلب  اما  تسین ، 
نداتسیا لحم  ای  دراذگب و  اج  نآ  رد  ار  دوخ  یـشورف  سنج  الثم  دهاوخب  دشاب و  جاتحم  زین  دوخ  فارطا  هب  وا  هک  دنچره  تسا  زئاج  وا 

دـنیبب و ار  دوخ  عاتم  الاک و  وا  هکنیا  زا  دوش  عنام  هک  دنیـشنب  وا  رانک  وا و  دزن  يروط  تسا  زئاج  ریغ  يارب  نینچمه  و  الثم ،  تسا  اـهرتش 
 - هلءاسم 9 تسا .  بولطم  نم  ؤم  تاعارم  بوخ و  طایتحا  نکل  دوش  نانآ  محازم  دناوتیمن  وا  دننک و  ادـیپ  یـسرتسد  واب  اهرگ  هلماعم  ای 

محازم هکینابیاس  هتبلا  دـنزب  نابیاس  نآ  لاثما  ریـصح و  ای  هچراپ  اب  ار  دوخ  نمیـشن  لحم  تسا  زئاج  هتـسشن  هار  راـنک  رد  هک  یـسک  يارب 
نابایخ اـی  هچوک  زا  يا  هطقن  رد  زورکی  یـصخش  رگا  هلءاسم 10 -  دـنک .  انب  نآ  لاثما  هکد و  اج  نآ  رد  تسین  زئاـج  دـشابن و  رذـگهر 

قح وا  صخش  دریگب  ار  وا  ياج  دزادنیب و  طاسب  هطقن  نامه  رد  رتدوز  رگید  یصخش  زور  نآ  يادرف  دنیشنب و  دتس  داد و  تهج  یمومع 
 ، دنک یم  ادیپ  یمومع  عراش  هبنج  يا  هطقن  زیچ  دـنچ  هلیـسو  هب  هلءاسم 11 -  دوش .  وا  محازم  دـنکدنلب و  اج  نآ  زا  روز  هب  ار  وا  درادـن 
رثا رد  اهنابایب  رد  هک  یئاه  هداج  ریظن  تاوم ،  نیمز  زا  يا  هکیراب  رد  نآ  لاثما  واهنآوراک  روبع  مدرم و  دش  دمآ و  ترثک  رطاخ  هب  لوا : 

کلم یـصخش  هکنیا  مود :  دـنک .  تشگرب  دـناوتیمن  شیلبق  کلام  دوش و  یم  لصاح  هکیراب  نآ  رد  دایز  ياهبکرم  دارفا و  دـش  دـمآ و 
طرـش نآ  لمع و  نیمه  ای  دننکب ،  دمآ  تفر و  روبع و  اج  نآ  زا  مه  يرفن  دنچ  دشاب و  مدرم  یمئاد  یمومع و  هار  ات  دنک  لیبس  ار  دوخ 
اتـسور ثادحا  ناونع  هب  ار  یتاوم  نیمز  یتعامج  هک  نیا  موس :  دنک .  تشگرب  دـناوتیمن  شیلبق  کلام  دوش و  یم  یمومع  هار  کلم  نآ 

زا روظنم  و  دننک ،  زاب  برد  اه  هچوک  نآ  هب  اه  هناخ  زا  دننک و  تسرد  وررد  نابایخ  هچوک و  اه  هناخ  نیب  دننک و  ءایحا  يزاسرهـش  ای  و 
هب ای  یمومع و  هداج  هب  دوش و  جراخ  شرگید  فرط  زا  لخاد و  فرط  کی  زا  رباع  هکلب  دـشابن  تسب  نب  اـه  هچوک  هک  تسا  نیا  وررد 

نیب رگا  نیارباـنب  تسین ،  یمیرح  دـشاب  هدـش  عقاو  كـالما  نیب  هک  یتروص  رد  یموـمع  عراـش  يارب  هلءاسم 12 -  دـسرب .  تاوم  نیمز 
جیردت هب  هک  يروط  هب  دـننک  دوخ  روبع  هار  مدرم  ار  نیمز  هعطق  نامه  الثم و  عرذ  راهچ  ای  هس  يانهپ  هب  تاوم  دـشاب  ینیمز  هعطق  اهکلم 

رگا تسا  نینچمه  و  دشاب ،  هدوب  گنت  نیرباع  يارب  هک  دنچره  دنهد  هعسوت  ار  نآ  تسین  بجاو  نآ  فرط  ود  نیکلام  رب  دوش  يا  هداج 
ای هس  الثم  يانهپ  هب  دـنک  لیبس  مدرم  يارب  ار  يروبع  هار  هیاسمه  کلم  دوخ و  کلم  نیب  شراـنک  رد  اـی  دوخ و  کـلم  طـسو  رد  یـسک 
زا تسا  ترابع  طایتحاربانب  میرح  نآ  و  دراد ،  میرح  دـشاب  تاوم  نیمز  شفرط  یکی  ای  فرط و  ود  روبع  هار  نیا  رگا  اما  و  عرذ ،  راهچ 

تـسرد ادیپ و  يروبع  هار  تاوم  ياهنیمز  نیب  رد  جیردت  هب  رگا  سپ  دوشن  عرذ  تفه  زا  رتمک  اعمج  روبع  هار  يانهپ  اب  هک  ینیمز  رادقم 
 ، دنکن زواجت  دح  نیا  زا  دنامب و  یقاب  ورهار  يارب  عرذ  تفه  هک  تسا  زئاج  شئایحا  يدح  ات  دنک  ءایحا  ار  تاوم  نآ  تساوخ  یـسک  و 

دنک لیبس  مدرم  روبع  تهج  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  عرذ  راهچ  الثم  يانهپ  هب  ینیمز  حـبام  کلم  طـسو  رد  یـسک  رگا  تسا  روط  نیمه  و 
کلم هدش  لیبس  هار  فرط  کی  ضرف  نیمه  رد  رگا  و  دنامن ،  یقاب  رتم  تفه  هار  يارب  هک  دننک  ءایحا  يروط  ارنآ  فرط  ود  تسین  زئاج 

ار نآ  فرط  کـی  هدوـب  عـقاو  تاوـم  نیمز  ود  نیب  هار  رگا  هکلب  دوـش  هتفرگ  تاوـم  فرط  زا  دـیاب  میرح  تسا  تاوـم  شرگید  فرط  و 
نآ دهاوخیم  هک  مود  صخش  سپ  دنریگب  ار  هار  میرح  رگید  فرط  تاوم  زا  دیاب  هتشاذگن  یقاب  یمیرح  هدرک و  ءایحا  هار  بلات  صخش 
رود بارخ و  هب  مازلا  ار  وا  مکاح  دـشاب  هدرک  یئانب  میرح  رد  هک  مه  یـضرفب  دـیامن و  ءایحا  هار  میرح  تسین  زئاج  دـنک  ءایحا  ار  فرط 

ای دـش و  لـگنج  رازین و  يروبع  هار  رگا  هلءاسم 13 -  دـنکیمن .  ینیـشن  بقع  هب  مازلا  ار  لوا  هدـننک  ءایحا  دـنک و  یم  شیانب  هیاـپ  ندرب 
زا شناونع  شعوضوم و  تقیقح  رد  هکلب  ددرگ  یم  لیاز  نآ  زا  مه  ورهار  مکح  دنک  یمن  روبع  اج  نآ  زا  یـسک  نوچ  دیدرگ  كورتم 
هچ لاح  دـنک  ءایحا  اـهتاوم  ریاـس  دـننام  ار  نآ  تسا  زئاـج  سک  ره  يارب  هجیتن  رد  دـیوگیمن ،  هار  نآ  هب  فرع  رگید  نوچ  دور  یم  نیب 
هک دـشاب  نیا  رطاخ  هب  ایو  دـنک  روبع  اج  نآ  زا  ات  هدـنامن  یقاب  یـسک  فارطا  نآ  رد  رگید  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  رذـگهر  ندوبن  هکنیا 
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هدرک اهر  ار  اج  نآ  هدرک  باختنا  يرتهب  اـی  رت  کـیدزن  هار  مدرم  دوخ  اـی  دـشاب و  هتفرگ  اـج  نآ  زا  ار  مدرم  روبع  ولج  يدـنمروز  رهاـق 
هلءاسم تسین .  لاکـشا  زا  یلاخ  شندرک  ءایحا  زاوج  دشاب  هدـش  لیبس  یـسک  هیحان  زا  قباس  رد  هار  نآ  رگا  ضرف  نیمه  رد  هلب  دنـشاب ، 

سک چیه  دشاب  هدرک  لیبس  یصخش  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دوش ،  عرذ  تفه  زا  رتدایز  جیردت  هب  يا  هدافتـسا  دروم  هار  يانهپ  رگا   - 14
رد دشاب  هدرکن  لیبس  ار  نآ  یـسک  رگا  اما  و  یعطق ،  تسا  یمکح  نیا  دنک و  کلمت  ءایحا و  ار  نآ  عرذ  تفه  رب  دئاز  رادـقم  دـناوتیمن 

دروم دـئاز  رادـقم  هک  یـضرف  رد  رگم  تسا  زاوج  مدـع  ود  نآ  رت  هیجو  هک  تسا  هجو  ود  شزاوج  مدـع  نآ و  دـئاز  رادـقم  ءایحا  زاوج 
تسا دجسم  یمومع  نکاما  تاکرتشم و  زا  رگید  یکی  هلءاسم 15 -  دشاب . ) هتشادن  يراک  نآ  اب  یسک  ینعی   ) دشاب هتفرگ  رارق  ضارعا 

هک يا  هدافتـسا  رد  رگم  دنربارب  مه  اب  مه  نآ  زا  هدافتـسا  رد  و  دنکیرـش ،  نآ  رد  نانآ  هماع  هک  تسا  نیملـسم  قفارم  زا  یکی  دوخ  هک  ، 
زا يا  هطقن  البق  یـسک  رگا  سپ  نآ  لثم  نآ و  رد  بنج  ثکم  فقوت و  دننام  دـشاب ،  هدرک  یهن  نآ  زا  عرـش  تسین و  دجـسم  اب  بسانم 

درادن قح  یـسک  دشاب  هتفرگ  اهنیا  ریغ  نداد و  يوتف  ای  هظعوم و  ای  سیردـت و  ای  اعد و  ای  نآرق  تئارق  ای  تدابع  ای  زامن  يارب  ار  دجـسم 
سیردت يارب  ار  اجنآ  یلوا  الثم  فلاخم  ای  دشاب و  یلوا  ضرغ  اب  قفاوم  یمود  ضرغ  هکنیا  هچ  لاح  دـنک ،  دـنلب  اج  نآ  زا  روز  هب  ار  وا 

هک دوش  یسک  محازم  دناوتیمن  يدحا  سپ  دنک ،  سیردت  مه  وا  ای  دناوخب  نآرق  اج  نآ  رد  دهاوخیم  مه  یمود  هتسشن ،  هدرک و  باختنا 
زامن هک  تسین  دـیعب  هلب  دـشاب ،  هتـشاد  هک  یـضرغ  ره  هب  مه  محازم  دـشاب و  هتفرگ  هک  یـضرغ  رهب  هتفرگ  ار  دجـسم  زا  يا  هطقن  رتولج 

هب هتفرگ  ار  دجسم  زا  يا  هطقن  قباس  درف  رگا  سپ  رگید ،  ياهتدابع  سیردت و  رب  دشاب  هتشاد  مدقت  يدارف  هچ  تعامج و  هب  هچ  ندناوخ 
يدارف هچ  تعامج و  هب  هچ  دناوخب  زامن  هطقن  نامه  رد  دهاوخب  يرگید  صخـش  دنک و  سیردت  ای  دناوخب و  اعد  ای  نآرق و  هکنیا  رطاخ 

درف هک  یئاج  هب  مینک  دـیقم  ار  بوجو  مکح  نیا  دراد  اج  هتبلا  دـهد ،  رارق  وا  رایتخا  رد  دـنک و  هیلخت  ار  لحم  تسا  بجاو  قباس  درف  رب 
زامن يارب  يرگید  ياج  هطقن  نآ  ریغ  دراد و  زامن  میمـصت  یتسارب  هکلب  دناوخبزامن  قباس  درف  اب  يزابجل  هزیگنا  هب  دشاب  هتـساوخن  یمود 

ضارغا لیبق  نیا  زا  دوش و  لصتم  تعاـمج  فص  هب  دـهاوخب  هکنیا  لـثم  تسا ،  حـجار  نید  رظن  زا  هک  دراد  يرگید  ضرغ  اـی  درادـن و 
دـشاب و هتـسشن  اـج  نآ  رد  نآرق  توـالت  اـعد و  نوـچ  یتداـبع  ضرغب  قباـس  درف  هک  یئاـج  رد  هلئـسم  لـصا  اـهنیا  همه  اـب  نکل  هحجار 
زا دوـشن و  وا  محازم  هکنیا  هب  مود  صخـش  زا  طاـیتحا  كرت  سپ  تـسین ،  لاکـشا  زا  یلاـخ  دـشابن  هزنت  تحارتـسا و  فرـص  شروـظنم 
هک تسین  نینچ  دنتـسه و  يواسم  تهج  نیا  زا  تعامجب  يدارف و  زامن  ارهاظ  و  تسین ،  راوازـس  دزیخرب  اـج  نآ  زا  هکنیا  هب  لوا  صخش 

تعامج فص  هب  دهاوخیم  هک  دهدب  یـسک  هب  ار  دوخ  ياج  دناوخ  یمزامن  يدارف  هک  یـصخش  دشاب  مزال  و   ) دشاب یلوا  زا  یلوا  یمود 
يدارف زامن  يارب  رگید  یئاج  رگا  تسا  رتهب  یلوا  يارب  هک  دنچره  دنک ،  دـنلب  شیاج  زا  روزب  ار  یلوا  دـناوتیمن  یمود  سپ  دوش ) قحلم 

 . دنکن ریخ  عنم  شنم  ؤم  ردارب  زا  دیامن و  راذگاو  یمود  هب  ار  دوخ  ياج  دراد 

ات 35 هلاسم 16 

نآ هب  تبسن  شقح  دنک  رظنفرص  لحم  نآ  زا  دورب و  دزیخرب و  دوخ  ياج  زا  هتسشن  دجسم  زا  یئاج  رد  البق  هک  یسک  رگا  هلءاسم 16 - 
نیاربانب دـشاب  هدـنام  اج  نآ  رد  شزامناج  دـنچره  هدرک )  ادـیپ  لحم  نآ  هب  تبـسن  یقح  هک  مینک  ضرف  رگا  هتبلا   ) دوش یم  لطاب  هطقن 

وا زامناج  لحر و  رد  تسین  زئاج  مه  یمود  درف  يارب  هلب  دنک ،  دنلب  ار  وا  روز  هب  دناوتیمن  هتسشن  اج  نآ  رد  يرگید  دنیبب  ددرگرب و  رگا 
رگا هتبلا   ، ) تسا یقاب  نانچمه  شقح  دـشاب  هتـشاذگ  اج  ار  شزاـمناج  هک  یتروص  رد  ددرگرب  دراد  میمـصت  رگا  اـماو  دـنک ،  فرـصت 

یـسک يارب  وا  لحر  رد  فرـصت  دنک  یمن  ادیپ  یقح  الـصا  میئوگب  هچ  میئوگب و  ار  نیا  هچ  نکل  تسا  هدش  تباث  وا  يارب  یقح  میئوگب 
ندـش تباث  لصا  نکل  دوش  یم  طقاس  توبث  ضرف  هب  شقح  رهاظلا  یلع  دـشاب  هدرب  دوخ  اب  مه  ار  دوخ  لـحر  رگا  اـما  و  تسین )  زئاـج 
هتفرگ ملسم  دجسم  رد  اصوصخم  ار  قح  توبث  دیآ  یم  رب  ءاهقف  رهاظ  زا  هک  دنچره  تسا ،  لمءات  لحم  شتیلک  هلئسم  نیا  لاثما  رد  قح 
دـشاب هتفر  نوریب  دجـسم  زا  یترورـض  رطاخ  هب  قباس  درف  هک  یئاج  رد  اصوصخم  تسا  نارگید  ياج  ندرکن  لاغـشا  رد  طایتحا  و  دـنا ، 
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 - هلءاسم 17 اهترورـض .  نیا  لاثما  دنک و  یتجاح  ءاضق  ای  دیامن و  هلازا  دوخ  زا  یتساجن  ای  دـنک و  تراهط  دـیدجت  دـشاب  هتـساوخ  الثم 
نکل دروآ  یم  تیولوا  هکنیا  رد  تسا ،  نتسشن  دوخ  لثم  ینتشاذگ )  ره  هن   ) دشاب نتسشن  همدقم  هک  لحر  نتشاذگ  هک  تسا  نیا  رهاظ 

ار نآ  رتشیب  ای  دریگ و  یم  ار  ناوخزامن  کـی  ياـج  هک  دـشاب  شرف  هداجـس و  زاـمناج و  ریظن  يزیچ  وا  لـحر  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
هکنیا تسا  ربتعم  هلءاسم 18 -  دشاب .  هدوب  نآ  لاثما  كاوسم و  ای  حـیبست  ای  تبرت  کی  لثم  وا  لحر  هک  یئاج  نآ  هن  دـنک ،  یم  لاغـشا 
نداهن لحر  نآ  دـتفیب  رگا  هک  دـتفین  هلـصاف  دوش  ناکم  نآ  لیطعت  ثعاب  ینالوط  یتدـم  شندـمآ  لحر و  بحاص  نتـشاذگ  لـحر  نیب 

زامن هب  دنرادرب و  ار  وا  لحر  دننک و  لاغـشا  ار  وا  ياج  وا  ندمآ  زا  لبق  دوش  یم  زئاج  نارگید  يارب  هجیتن  رد  دنک ،  یمن  تابثا  ار  یقح 
هنرگو دـشابن  نکمم  نآ  دوجو  اب  ندـناوخ  زامن  دـشاب و  هدرک  لاغـشا  ار  لحم  وا  لـحر  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـنوش ،  لوغـشم 
یتروص رد  تسا  نینچمه  و  دنناسرب ،  شبحاص  هب  ات  دنوش  یم  نماض  دنرادرب  ار  نآ  رگا  ارهاظ  دـنراذگ و  یم  دوخ  لاح  هب  ار  وا  لحر 

 . تسا نآ  نماض  دراذگب  رانک  دنک و  عمج  ار  وا  لحر  سک  ره  هک  دنامب  یقاب  شلحر  یلو  دورب  اج  نآ  زا  ضارعا  دصقب  قباس  درف  هک 
نآ زا  هدافتسا  رد  نیملـسم  اریز  دشاب  یم  دجـسم  دننام  میتفگ  هچ  نآ  همه  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ءایبنا و  هفرـشم  دهاشم  هلءاسم 19 - 

 ، دـنیآ یم  رگید  ياج  زا  هک  اهنآ  هچ  دندجـسم و  نآ  لـها  هک  اـهنآ  هچ  داـبلاو ) هیف  فکاـعلا  ءاوس   ) دنتـسه ربارب  زین  سدـقم  ياـهناکم 
اج نآ  زا  نتـساخرب  هب  ار  وا  درادـن  قح  سک  چـیه  تئارق  اـعد و  اـی  تراـیز  زاـمن و  يارب  دریگب  ار  دـهاشم  نیا  زا  یلحم  رتولج  سکره 

راذگزامن قح  میئوگب  رگا  هتبلا   ) دراد تیولوا  دجسم  رد  زامن  دننام  ترایز  ریغ  هب  تبـسن  ترایز  دهاشم  هنوگنیا  رد  ایآ  و  دنک ،  روبجم 
نکل تسین  هجو  زا  یلاخ  تیولوا  نتشاد  هن ؟  ای  دهد ) ماجنا  زامن  ریغ  يرگید  راک  دجسم  رد  دهاوخب  هک  تسا  یسک  زا  یلوا  دجسم  رد 
درادن یهیجو  هجو  نیرواجم  هب  تبسن  هدمآ  ترایز  هب  رود  هار  زا  هک  یـسک  نتـشاد  تیولوا  هکنانچمه  تسین ،  هجو  مه  یلیخ  شهجو 

لحر نتشاذگ  یقاب  نتفر و  هتفرگ و  هک  یئاج  زا  نتـساخرب  مکح  دننکب و  ار  راوز  تاعارم  هک  تسا  نآ  راوازـس  نیرواجم  يارب  دنچره 
هفئاـط اـی  ملع  بـالط  هب  تبـسن  تـسا  سرادـم  تاـکرتشم  زا  رگید  یکی  هلءاـسم 20 -  تشذـگ .  دجـسم  رد  هک  تـسا  یمکح  ناـمه 

رب دشاب  هدرک  فقو  هدـیرخ  ای  هتخاس و  هک  ار  يا  هسردـم  فقاو  هک  نیا  لثم  هدوب  فقاو  رظن  روظنم  هفئاط  نآ  رگا  نانآ ،  زا  صوصخم 
رگید بالط  زا  لبق  يا  هبلط  رگا  سپ  الثم ،  هقف  ملع  بالط  صوصخ  ای  یعرـش  مولع  بالط  صوصخ  ای  مجع  ای  برع  بالط  صوصخ 
نوریب ضارعا  ناونعب  هرجح  نآ  زا  هبلط  هک  مادام  قح  نیا  دنک و  یم  ادیپ  نارگید  هب  تبـسن  تیولوا  دنک  لزنم  هسردـم  زا  يا  هرجح  رد 

هدرک و نیعم  ار  یتدم  هبلط  تنوکـس  يارب  فقاو  هک  نآ  رگم  دشاب ،  هدش  ینالوط  شیانکـس  تدـم  دـنچره  تسا ،  یقاب  نانچمه  هتفرن 
ندش مامت  زا  دعب  تسا  مزال  یضرف  نینچ  رد  هک  دنامب  هسردم  نیا  رد  درادن  قح  لاس  هس  زا  شیب  هبلط  هک  دشاب  هتـشون  همانفقو  رد  الثم 

هبلط هک  دشاب  هدرک  طرش  فقاو  ای  و  نک ،  یلاخ  ار  هرجح  دیوگب  وا  هب  دشابن  یسک  دنچ  ره  دنک  هیلخت  ار  هرجح  گنرد  نودب  لاس  هس 
هبلط مادام  دـشاب  هدرک  طرـش  الثم  دـش ،  لیاض  وا  زا  ادـعب  تشاد  ار  تفـص  نآ  ءادـتبا  رد  ضورفم  هبلط  دـشاب و  هتـشاد  ار  تفـص  نالف 

سرد رب  تردـق  هن  رگید  یتلع  ای  يریپ و  ای  يراـمیب و  رطاـخ  هب  يا  هبلط  دـنک و  لزنم  هسردـم  نیا  رد  تسا  سیردـت  اـی  سرد  لوغـشم 
طرـش نآ  دقاف  هکنیا  درجم  هبلط  دیاب  هک  دشاب  هدرک  ررقم  ار  اهنیا  ریغ  رگید  یطرـش  فقاو  ای  و  سیردت ،  رب  هن  دـشاب و  هتـشاد  ندـناوخ 

رطاخ هب  هسردم  زا  ندمآ  نوریب  فرـص  هب  نکاس  هبلط  قح  هلءاسم 21 -  دیوگن .  ای  دیوگب  وا  هب  یـسک  هچ  دیوگ  كرت  ار  هسردم  دـش 
دشاب و هدرب  دوخ  اب  مه  ار  دوخ  لحر  دنچره  دوش  یمن  لطاب  اعطق  اهنیا  لاثما  سابل و  ای  یندیشون  ای  ماعط  ندیرخ  نوچ  یلومعم  یتجاح 

هتبلا دوش ،  یمن  لطاب  زین  ترفاسم  يارب  ندـش  نوریب  اب  هکلب  ددرگرب  اـت  دـناشنب  دوخ  ياـج  ار  یـسک  دوخ  قح  ظـفح  يارب  تسین  مزـال 
ثاثا لحر و  زین  دشاب و  هتشاد  نتشگرب  دصق  هک  یطرـش  هب  هجلاعم  ای  شاعم  لیـصحت  ای  ترایز  هب  نتفر  ریظن  یلومعم  فراعتم و  يرفس 

هفوقوم لیطعت  ثعاب  زین  دـنادن و  هرجح  نآ  نکاس  ار  وا  فرع  هک  يروط  هب  دـشاب  هدـشن  ینـالوط  شرفـس  هتـشاذگ و  هرجح  رد  ار  دوخ 
هسردم نیا  نکاس  هبلط  هک  دشاب  هتفرگ  رگا  هنرگ  و  دشاب ،  هدرکن  نیعم  هبلط  رفـس  يارب  یتدم  مه  فقاو  دوشن و  فراعتم  تدم  زا  شیب 

نتشاد اب  هک  یـسک  هلءاسم 22 -  دوش .  یم  لطاب  وا  قح  رفـس  ندـش  رتزارد  تروص  رد  دـنک  رفـس  هام  ود  ای  هاـمکی  زا  شیبدرادـن  قح 
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تـسا یتروص  رد  نیا  هتبلا  دنک ،  يریگولج  رگید  يدرف  تکرـش  زا  دراد  قح  دنک  تماقا  هسردـم  زا  يا  هرجح  رد  همان  فقو  رد  طئارش 
هرجح رگا  دـشاب ،  هدـمآ  رفن  کی  دـیق  همانفقو  رد  هک  نآ  ای  درادـن و  ار  رفن  ود  شیاجنگ  هکنیا  هب  اـی  لاـح  دـشاب  هرفنکی  هرجح  نآ  هک 

نیا رد  هک  دـشاب  هدـش  لـیمکت  نآ  تیفرظ  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  درادـن  ار  نارگید  زا  يریگولج  قـح  دـشاب  هدوـب  رفن  کـی  زا  شیب  يارب 
سرادـم مکح  ءارقف  ندرک  لزنم  يارب  دوش  یم  هتخاس  هک  یئاهانب  ینعی  طابر  هلءاسم 23 -  دوش .  عنام  رتشیب  دارفا  زا  دـناوت  یم  تروص 

وا دـنک  لزنم  یطابر  ياهقاطا  زا  یکی  رد  نارگید  زا  لبق  يریقف  رگا  نیارباـنب  دـندوب  روظنم  بیرغ  دارفا  اـهانب  نیا  بلاـغ  رد  و  دراد ،  ار 
یتدم هچ  ات  هکنیا  رد  راتفگ  و  دنک ،  نوریب  هرجح  نآ  زاروز  هب  ار  وا  درادـن  یقح  رگید  ریقف  دـنک و  یم  ادـیپاجنادب  تبـسن  تیولوا  قح 
ناـمه هن  اـی  دـنک  عنم  هرجح  نآ  رد  نارگید  تکرـش  زا  دـناوت  یم  اـیآ  دوش و  یم  لـطاب  شقح  زیچ  هچ  اـب  دـنامب و  اـج  نآ  رد  دـناوتیم 
گرزب ياهرهن  اهطرش و  بآ  اهبآ  زا  روظنم  تسا و  اهبآ  تاکرتشم  زا  رگید  یکی  هلءاسم 24 -  تشذگ .  سرادم  رد  هک  تسا  يراتفگ 

همـشچ زا  دوخ  يدوخب  هکلب  هتـشادن  تلاخد  نآ  ندرک  يراـج  رد  يدـحا  هک  تسا  کـچوک  ياـهرهن  اـی  لـین و  تارف و  هلجد و  نوچ 
هدیشوج و تاوم  نیمز  رد  ای  هوک و  فاکش  زا  شدوخ  هک  یئاه  همـشچ  نینچمه  و  تسا ،  هتفرگ  ءاشنم  اهلیـس  ای  اهبآ و  فربای  اهراس و 
ره دنیواسم ،  ربارب و  اهبآ  هنوگنیا  همه  زا  هدافتـسارد  مدرم  هک  هدش  عمج  دوگ  يا  هطقن  رد  فارطا  زا  هدـیراب و  نابایب  رد  هک  یئاهبآ  زین 
یم بترتم  نآ  رب  کلم  ماکحا  همه  دوش و  یم  شکلام  دـنک  تزایح  نآ  لاـثما  ضوح و  اـی  روتوم و  اـی  فرط  اـب  ار  نآ  زا  يزیچ  سک 

دـصقب تاوم  نیمز  رد  ای  دوخ و  کلم  رد  ار  نآ  يدرف  یتانق  هاچ و  همـشچ و  بآ  اـما  و  رفاـک ،  هچ  دـشاب و  ناملـسم  هکنیا  هچ  ددرگ ، 
تـسین زئاج  يدحا  يارب  و  اهکلم ،  ریاس  دننام  هدرک  رفح  هک  تسا  صخـش  نامه  کلم  یبآ  نینچ  هک  دـشاب  هدرک  رفح  نآ  بآ  کلمت 

هزاجا نودب  میتفگ  تشذگ و  تراهط  باتک  رد  شنایب  هک  یتافرـصت  زا  یـضعب  رگم  دنک  فرـصت  درادرب و  نآ  زا  شکلام  هزاجا  نودب 
هچ ثرا و  دـننام  يرهق  ببـس  هچ  دزاـس  لـقتنم  يرگید  هب  لـقن  هیعرـش  بابـسا  زا  یکی  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  شکلاـم  تـسا و  زئاـج  زین 
 ، دوش یم  بآ  نآ  کلام  دـنک  رهن  قش  نوراک  بآ  نوچ  حابم  یبآ  زا  رگا  هلءاسم 25 -  اهنیا .  ریغ  هبه و  حلـص و  عیب و  نوچ  يرایتخا 

کلام تشادیمرب  فرظ  اب  رگا  هک  روط  نامه  تسا  يراج  بآ  نآ  رب  کلم  ماکحا  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  تیفرظ  وا  رهن  هک  يرادـقمرهب 
رگا دوـش و  یم  شرهن  بآ  همه  کـلام  رفنکی  نآ  دـشاب  رفن  کـی  کـلم  رهن  رگا  تسا ،  رهن  تـیکلم  عباـت  بآ  تـیکلم  دـش و  یم  نآ 

رفن و کی  زا  رهن  فصن  رگا  سپ  دراد ،  رهن  زا  هک  یمهـس  رادـقم  هب  یـسکره  دوش  یم  اهنآ  همه  کلم  زین  بآ  دنـشاب  یتعامج  کـلام 
تیکلام و  دنوش ،  یم  کلام  تبـسن  نیمه  هب  زین  ار  بآ  رفن  هس  نیا  دشاب  يرگید  هب  قلعتم  مه  یقاب  سدس  رگید و  صخـش  زا  نآ  ثلث 

 ، دوش کلام  ار  رهن  نآ  بآ  زا  يرتشیب  مهـس  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  نیمز  رهن  نیئاپ  رد  سک  ره  ات  تسین  نیمز  تیکلام  رادـقم  عبات  بآ 
اهنآ زا  یکی  هک  دنچرهدوش  یم  کلام  ار  رهن  بآ  موس  کی  نانآ  زا  کی  ره  دـشاب  يواست  يروط  هب  رفن  هس  نیب  كرتشم  رهن  رگا  سپ 
ریخا رفن  ود  نیاربانب  دشاب ،  کلام  بیرج  فصن  یموس  بیرج و  کی  يرگید  بیرج و  رازه  دوش  یم  بورشم  بآ  نآ  اب  هک  یئاهنیمز 

رفن هس  نآ  زا  یکی  رگا  یتح  دننک  یم  فرـصم  دنهاوخب  هک  يوحن  ره  هب  ار  دوخ  جایتحا  رب  دئاز  بآ  تسا  رتمک  ناشبآ  زا  ناشنیمز  هک 
شکیرش ود  اب  رهن  نآ  بآ  زا  قاقحتسا  رد  دیآرد  شدرگب  رهن  بآ  اب  هک  دشاب  هتشاد  یبایسآ  نیمز  ياج  هب  دشاب و  هتشادن  نیمز  الـصا 

 . تسا ربارب  يواسم و 
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دـصق هب  حابم  نیمز  رد  نآ  رفح  ندـنک و  رد  تسا  رـصحنم  دوش  یم  یهتنم  حاـبم  ياـهنیمز  هب  هک  يرهن  ندـش  کـلام  هار  هلءاسم 26 - 
نیمز هب  ات  دهد  همادا  ار  رفح  نانچمه  هکلب  دـنکن ،  اهر  ار  نآ  هار  همین  هک  یطرـش  هب  نآ و  کلمت  دـصق  هب  زین  رهن و  ناونع  هب  نآ  ءایحا 

یتعامج رگا  دوش و  یم  کلام  ار  رهن  بآ  همه  دـشاب  رفنکی  هدـننک  رفح  رگا  لاح  تشذـگ ،  تاوم  ءایحا و  باتک  رد  هک  دـناسرب  حابم 
 . توافتب دشاب  توافت  هب  رگا  يواسم و  دشاب  يواسم  رگا  دنوش ،  یم  کلام  دـنا  هدرک  رهن  رفح  رد  هک  يراک  تبـسن  هب  اهنآ  نیب  دنـشاب 
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دراد ار  كرتشم  لاوما  ریاس  مکح  ارهق  تسا ،  كرتشم  دـناسر  یم  نیمز  هب  ارنآ  كرتشم  رهن  هک  یبآ  میتفگ  هک  اج  نآ  زا  هلءاسم 27 - 
نیب رگا  لاح  دنک ،  هدافتـسا  يرایبآ  تهج  بآ  نآ  زا  دـنک و  تکرـش  بآ  نآ  رد  دـناوتیمن  هیقب  نذا  نودـب  ءاکرـش  زا  کی  چـیه  ینعی 

شجایتحا ینامز  ره  رد  دناوتب و  سک  ره  هک  دنشاب  هدرک  هحابا  ءاکرش  همه  هب  ار  بآ  نانآ  همه  هک  يروط  هب  دشابن  يریگتخـس  نیکلام 
هکنیا رد  دـننک  یم  یـضارت  هک  تسا  نیا  ای  دـشاب  يریگتخـس  ناشنیب  رد  رگا  اما  و  تسین ،  یثحب  ياج  هک  دزاـس  فرطرب  رهن  بآ  اـب  ار 

زا یتمـسق  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  هنرگو  چـیه  هک  دـهد  صاصتخا  دوخب  ار  بآ  هتفه  دـنچ  الثم  ای  زور  دـنچ  ای  تعاس  دـنچ  کـیره 
ره تمس  فاکش  ینعی  دربب  بآ  رهن  زا  شتیکلام  رادقم  هب  سک  ره  هک  دنراذگب  رهن  هناهد  رد  یئاهفاکش  ياراد  نهآ  ای  گنس  ای  بوچ 
هب ار  دوش  یم  يراج  دوخ  صوصخم  فاکـش  زا  هک  یبآ  نیکلام  زا  کی  ره  دـشاب و  وا  تیکلام  اب  ربارب  يداشگ  یگنت و  رظن  زا  کـلام 

خاروس هس  ياراد  هدربمان  میـسقت  رگا  دشاب  يواسم  یماهـس  اب  رفن  هس  نآ  زا  یئوج  تیکلم  رگا  نیاربانب  دزاس ،  يراج  دوخ  نیمز  يوس 
خاروس شـش  ياراد  رگا  دهد و  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهنآ  زا  يراج  ياهبآ  زا  یکی  ءاکرـش  زا  کی  ره  دشاب  يواسم  فاکـش  هس  ای 

ددـع هب  ار  اـهخاروس  دادـعت  دـشاب  تواـفتم  اـهنآ  ماهـس  رگا  و  درب ،  یم  دوخ  يارب  ار  خاروـس  ود  زا  يراـج  بآ  کـیره  تسا  يواـسم 
رگید کیرـش  نآ و  ثلث  کلام  کیرـش  کی  تسا و  بآ  فصن  کلام  کیرـش  کی  الثم  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دننک  یم  مهـس  نیرتمک 

درب و یم  بآ  خاروس  کی  زا  تسا  بآ  مشـش  کی  کلام  هک  نآ  دنهد  یم  رارق  ددـع  شـش  ار  اهخاروس  تسا  بآ  مشـش  کی  کلام 
ره دـش  ادـج  کی  ره  مهـس  هک  نآ  زا  دـعب  خاروس و  هس  زا  تسا  رهن  فصن  کـلام  هک  نآ  خاروس و  ود  زا  تسا  رهن  ثلث  کـلام  هکنآ 
رد تسا  راـبجا  تمـسق  ءازجا  بسح  هب  تمـسق  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلءاـسم 28 -  دـنک .  یم  تساوخ  هک  هلماـعم  ره  دوخ  بآ  اـب  سک 

دعب ینعی  تسا  همزال  دوقع  زا  تمسق  و  دنک ،  یم  لوبق  هب  روبجم  ار  عنتمم  مکاح  دشاب  هتشاد  ار  نآ  ياضاقت  ءاکرـش  زا  یکی  رگا  هجیتن 
ینعی تسین  مزـال  تـسا و  ءاکرـش  یـضارت  رب  فوـقوم  يراذـگ  تبوـن  ینعی  تاـیاهم  اـما  دـنک و  خـسف  ار  نآ  دـناوتیمن  یـسک  ماـجنا  زا 

نارگید هتفرگ و  ار  دوخ  بآ  ياـهتبون  همه  هک  دـنچره  ددرگرب  دوخ  رارق  زا  دـناوتیم  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا  خـسف  لـباق  شندادرارق 
رگا دهدب و  شکیرـش  هب  ار  نآ  لثم  ناکما  تروص  رد  دـیاب  هتفرگ ،  هک  تسا  يرادـقم  نآ  نماض  ضرف  نیا  ردادـتبا  هک  دنـشاب  هتفرگن 

نآ لاثما  رهن و  ای  هناخدور  ای  همـشچ  لیبق  زا  حابم  بآ  کی  زا  يددعتم  ياهنیمز  رگا  هلءاسم 29 -  دزادرپب .  ار  نآ  تمیق  دشابن  نکمم 
رهن ای  لاح  دنک  بورشم  حابم  بآ  نآ  زا  ار  دوخ  نیمز  سکره  ات  دننک  ءایحا  ار  يددعتم  ياهنیمز  يددعتم  دارفا  هکنیاب  دوش ،  بورشم 
بآ نآ  زا  نانآ  همه  دناسرب  دوخ  نیمز  هب  ار  بآ  تسا  لوادـتم  راصعا  نیا  رد  هک  پمپ  روتوم  ای  هروعان  بالود و  اب  ای  دـشکب و  یعرف 
بآ رگا  لاح  دزاس ،  صقان  ای  دنک و  کشخ  نانآ  يور  رب  ار  بآ  هدومن  رهن  رهـش  هناخدور  يالاب  زا  درادـن  قح  یـسک  دـنرب و  یم  قح 

دشابن و اهنآ  همه  برش  هب  یفاو  رگا  اما  چیه و  هک  دشابن  نیب  رد  یتمحازم  دشاب و  هدوب  هدش  ءایحا  ياهکلم  نآ  همه  يارب  یفاک  هدربمان 
زا لبق  هک  تسا  مدـقم  یـسک  نآ  دریگب  بآ  نارگید  زا  لبق  دـهاوخب  سکره  دـیایب و  شیپ  يا  هرجاـشم  عازن و  کـلم  ناـبحاص  نیب  رد 

يرود یکیدزن و  هن  تسا  ءایحا  رد  رخءات  مدقت و  رایعم  سپ  دـشاب ،  مولعم  رخ  ؤم  مدـقم و  رگا  هتبلا  هدرک ،  ءایحا  ار  دوخ  نیمز  نارگید 
زا رتولج  تسا  کیدزن  همـشچرس  هب  تسا و  اـهنیا  همه  زا  رتـالاب  شنیمز  هک  سک  نآ  دوبن  مولعم  ءاـیحا  رد  رخءاـت  مدـقت و  هچناـنچ  و  ، 

ار بآ  نیکلام  نیا  زا  کـی  چـیه  دـیابن  نکلو  نینچمه  رگید و  درف  رگید و  درف  وا  زا  دـعب  و  دـنک ،  یم  بورـشم  ار  دوخ  نیمز  نارگید 
ۀبق رگید  یترابعب  بعک و  زا  لخن  ياپ  بآ  دـیابن  طایتحاربانب  هدـیناشن  لخن  شنیمز  رد  هک  نآ  دـنرادب  هگن  دوخ  نیمز  رد  تهج  نودـب 
رگا تسین و  توق  زا  یلاخ  اپ  قاس  يادـتبا  اـت  شندروآ  ـالاب  زاوج  هک  دـنچره  دـیایب ،  رتـالاب  یمدآ  ياـپ  تشپ  یگدـمآرب  ینعی  مدـقلا 
الاب ار  بآ  اپ  ناتـشگنا  تشپ  هزادـنا  هب  هتـشاک  تعارز  رگا  درواین و  ـالاب  مدـق  کـی  زا  شیب  ار  تخرد  ياـپ  بآ  هدـناشن  رگید  تخرد 

طش و الثم  دوش و  ادـیپ  يریگرد  شنابحاص  نیب  رگا  هدـش  بعـشنم  گرزب  ياه  هناـخدور  زا  هک  یکلم  ياـهرهن  هلءاسم 30 -  درواـین . 
هک یئاهنیمز  نابحاص  نیب  هک  تسا ،  لبق  هلئـسم  لاح  نآ  لاح  دنک  رپ  ار  یباعـشنا  ياهرهن  نآ  همه  دـحاو  نآ  رد  دـناوتن  ردام  هناخدور 

هدـش رفح  قش و  اهنآ  زا  رتدوز  هک  دریگب  بآ  نارگید  زا  لبق  دـیاب  يرهن  نآ  سپ  دوش  ادـیپ  يریگرد  دـنریگ  یم  بآ  رهن  کـی  زا  همه 
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شیاجنگ ردقب  تسا  همه  زا  رتالاب  هک  يرهن  نآ  ینعی  تسا  یلع  الاف  یلعالا  نازیم  هدش  رفح  رتدوز  کیمادک  دوشن  مولعم  رگا  و  دشاب ، 
ادـیپ جایتحا  رفن  دـنچ  نیب  تسا  كرتشم  هک  یکلم  يرهن  رگا  هلءاـسم 31 -  نینچمه .  شدـعب و  رهن  نآ  زا  دـعب  درب و  یم  ار  بآ  دوخ 

تبـسن رب  نانآ  نیب  شجراخم  دـننک  نآ  رب  مادـقا  همه  رگا  اهنیا  لاثما  يدـنبراوید و  ای  حالـصا و  ای  ینکدوگ و  ای  یبور و  هیـال  هب  دـنک 
هب هچ  رئاج و  رهاق  مکاح  هیحان  زا  رابجا  هب  هچ  دنـشاب و  هدرک  مادقا  دوخ  رایتخا  هب  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  میـسقت  رهن  هب  تبـسن  ناشتیکلام 

یلو دنـشاب و  هتـشادرارق  مکاح  تیالو  تحت  رد  هک  دـشاب  هناوید  ای  ریغـص  يا  هدـع  کلم  رهن  هکنیا  لثم  یعرـش  مکاح  هیحاـن  زا  یمازلا 
مادقا هک  مه  اهنآ  دوش و  یمن  رابجا  عنتمم  دننکن  نارگید  دننکب و  مادقا  یضعب  رگا  اما  و  دهد ،  صیخشت  بجاو  ار  نآ  حالـصا  ریمعت و 

دننک و مادقا  دنـشاب  هتـساوخ  ناگدننک  مادقا  زا  نانآ  دوخ  هک  نآ  رگم  دننک  هنیزه  تخادرپ  هب  روبجم  ار  نارگید  نآ  دنناوتیمن  دنا  هدرک 
رـصاق و يدرف  لماک و  يدارفا  نیب  دشاب  كرتشم  رهن  رگا  هلب  میزادرپ ،  یم  ار  هنیزه  زا  دوخ  مهـس  ام  دینک  مادـقا  امـش  رگا  هک  دـنیوگب 

نکمم رگید  یتلع  هب  ای  دیاینرب و  نآ  هنیزه  هدـهع  زا  یئاهنت  هب  رـصاق  ریغ  هک  انعم  نیا  هب  دـشابن  نکمم  رـصاق  تکرـش  نودـب  رهن  ریمعت 
دهد تکرش  شرهن  ریمعت  رد  هک  دید  نیا  رد  ار  دوخ  هیلع  یلوم  حالص  هک  یتروص  رد  تسا  بجاو  رصاق  یلو  رب  تروصنیا  رد  دشابن ، 
نیمز يور  ای  نداعم  و  تسا ،  نداـعم  تاـکرتشم  زا  رگید  یکی  هلءاسم 32 -  دوش .  ریمعت  رهن  ات  دزادرپب  ءاکرـش  هب  ار  وا  مهـس  رادقم  هب 

ایموم و درگوگ و  ریق و  کمن و  ندعم  ریظن  درادن ،  يرادرب  كاخ  ینک و  هوک  هب  جایتحا  نآ  هب  ندیسر  جارختسا و  رد  ینعی  تسا  رهاظ 
ریظن دراد  یـصصخت  نف  ندرب  راکب  دایز و  راک  يرافح و  هب  جایتحا  تسا و  نیمز  يور  رهاـظ و  هک  یئاـه  نآ  هتبلا  تفن  گنـس و  همرس 

اما تسا .  روط  نیا  ابلاغ  مه  راصعا  نیا  رد  هک  دراد  هاچ  رفح  هب  جایتحا  شجارختسا  هک  یتفن  نینچمه  علق و  سم و  هرقن و  الط و  ندعم 
هچ مک و  هچ  درادرب  نداعم  نیا  زا  رادـقم  ره  سکره  نیاربانب  دوش ،  یم  ناسنا  کلم  ءایحا ) هن   ) تزاـیح هلیـسو  هب  دـنرهاظ  هک  ینداـعم 

دـنک و اهر  هک  اررادـقم  ره  دـنوش و  یم  نآ  هب  جاتحم  وا  لاثما  ةداع  هک  دـشاب  يرادـقم  نآ  زا  شیب  هک  دـنچ  ره  دوش  یم  شکلام  دایز 
هب رت  کیدزن  و  دوش ،  وا  کلم  هتـشادرب  نآ  زا  راب  نیلوا  وا  نوچ  هک  تسین  نانچ  دـنام و  یم  یقاب  شلبق  كارتشا  لاـح  ناـمهب  درادـنرب 

نطاب رد  هک  ینداعم  اما  و  دوش .  نارگید  ندش  عقاو  انگنت  رد  ررـض و  ثعاب  هک  دنکن  تزایح  ندعم  نآ  زا  ردق  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا 
رگا درادرب و  تسا  عقاو  ندـعم  يور  رد  هک  یئاهگنـس  كاخ و  ینعی  دـنک ،  ءایحا  ار  نآ  ناسنا  هک  دوش  یم  ناـسنا  کـلم  یتقو  دـننیمز 

رد هک  تسا  یئاههاچ  لاح  ینداعم  نینچ  لاح  هک  دـسرب  ندـعم  هگر  هب  ات  ردـق  نآ  دـنزب  ینیمزریز  ياهلنوت  دـنک و  يرافح  دـشاب  مزال 
هاچ نآ  کلام  دنک  یم  رفح  یهاچ  هک  یـسک  هک  تشذگ  قباس  رد  و  دنـسرب ،  بآ  هب  ات  دننک  یم  ردق  نآ  دوش و  یم  رفح  تاوم  نیمز 

ندعم هب  هک  يدـح  نآ  هب  هن  اما  درک  راک  ندـعم  رد  یـصخش  رگا  دوش و  یم  زین  نآ  کلام  هاچ  کلم  عبت  هب  دیـسر  بآ  هب  رگا  تسا و 
نآ هب  تبـسن  وا  تیلولا  ثعاب  ینعی  دراد  ار  ریجحت  مکح  هدرک  هک  يراک  رادقم  نآ  درک  اهر  ار  راک  دعب  درادرب و  نآ  زا  دناوتب  دسرب و 

مکاح درک ،  لیطعت  ار  شراک  سپس  درک و  یندعم  ءایحا  هب  عورش  رگا  هلءاسم 33 -  دنک .  یمن  وا  کلم  ار  ندعم  نکل  دوش  یم  ندعم 
شرذع هک  يرادقم  هب  ار  وا  مکاح  دروآ  يرذع  رگا  دنک و  دی  عفر  ندعم  نآ  زا  ای  دنک و  مامت  ار  راک  ای  هکنیا  هب  دـنک  یم  روبجم  ار  وا 

تاوم ءایحا  رد  هلئـسم  نیمه  هک  دنک  یم  رارکت  ار  ود  نآ  زا  یکی  هب  مازلا  نامه  هرابود  تلهم  نآ  زا  دعب  دـهدیم و  تلهم  دوش  فرطرب 
شتیکلام عبت  هب  دـنک  فشک  نآ  رد  یندـعم  ناهگان  دـنک و  ءایحا  الثم  نکـسم  ای  هعرزم  ناونع  هب  ار  ینیمز  رگا  هلءاسم 34 -  تشذگ . 

هلءاسم هن .  ای  دشاب  هتـشاد  ربخ  ندعم  دوجو  زا  دنک  ءایحا  تساوخ  یم  هک  یلوا  زا  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  زین  ندعم  کلام  نیمز  هب  تبـسن 
هتشاد رایتخا  هبنج  رگا  شا  هلماعم  الثم ،  وت  لام  يدرک  جارختسا  هچره  نکراک  ندعم  نیا  رد  دیوگب  یسک  هب  یندعم  بحاص  رگا   - 35

 . تسا حیحص  دشاب  هتشاد  هلاعج  هبنج  رگا  تسا و  لطاب  دشاب 

هطقل باتک 

هطقل
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 . ناویح ریغ  هچ  ناویح و  هچ  درادن  نآ  رب  یطلست  شکلام  العف  هدش و  مگ  هک  یکلام  ره  زا  تسا  ترابع  شمعا  يانعم  هب  هطقل 

یناویح هطقل  رد  راتفگ 

زئاـج نآ  رب  نداـهن  تسد  نآ و  نتفرگ  دوش  ادـیپ  يداـبآ  رد  یناویح  رگا  هلءاسم 1 -  دـنمان .  یم  هدـشمگ  ینعی  هلاض  ار  نآ  احالطـصا 
ندـش فلت  زا  ار  نآ  هک  وا  رب  تسا  بجاو  ینعی  دوش  یم  نماـض  دریگب  ار  نآ  یـسک  رگا  نیارباـنب  دـشاب ،  هدوـب  هک  یناوـیح  ره  تسین 
دیامن هبلاطم  ناویح  بحاص  زا  ار  هنیزه  نآ  دناوتیمن  دش  ادیپ  شبحاص  درک و  رگا  دنک و  لمحت  ار  نآ  فلع  بآ و  هنیزه  دـنک و  ظفح 

ارهاظ دهد و  یم  هقدص  ار  نآ  لوپ  دشورف و  یم  دشن  ادیپ  شبحاص  رگا  دراد  یم  هگن  زور  هس  ات  ار  نآ  دشاب  دنفـسوگ  ناویح  رگا  هلب  ، 
دـشاب زئاج  تسین  دیعب  و  دهدب ،  وا  هب  ار  دنفـسوگ  تمیق  دیاب  تسا  نماض  دیدرگن  یـضار  وا  هقدـص  هب  دـش و  ادـیپ  شبحاص  ادـعب  رگا 
يرگید رطخ  ای  دشاب  رامیب  ای  دشاب  رطخ  ضرعم  رد  ناویح  رگا  اما  و  مکاح ،  هب  شندـناسر  يارب  نآ  ظفح  زین  شبحاص و  تین  هب  ظفح 
دناوتیم دش  ادیپ  شبحاص  هک  نآ  زا  دعب  دهدب و  ار  نآ  جرخ  تسا  بجاو  دریگب و  تنامـض  نودب  ار  نآ  تسا  زئاج  دـنک  دـیدهت  ار  نآ 
یعفانم ناویح  رگا  و  عربت ،  تین  هب  هن  دـشاب  هدرک  نآ  جرخ  کـلام  زا  نتفرگ  تین  هب  رگا  هتبلا  دـیامن ،  هبلاـطم  وازا  هدرک  هک  یجراـخم 
یجرخ لباقم  رد  هدومن  هدافتـسا  ناویح  زا  ار  عفانم  نآ  تسا  زئاج  نآ  لاثما  ریـش و  لیبق  زا  ای  ندربراب  ندش و  راوس  لیبق  زا  دشاب  هتـشاد 

ار يرتشیب  نآ  هدوب  رتشیب  ناویح  عفانم  رگا  دریگب و  کلام  زا  ار  يداـیز  نآ  هدوب  رتشیب  شراـخم  رگا  دـنک و  باـسح  هدرک  نآ  يارب  هک 
يوجتـسج لابندـب  تسا  بجاو  داد  رارق  دوـخ  دـی  تحت  رد  تفاـی و  يداـبآ  رد  ار  یناوـیح  هک  نآ  زا  دـعب  هلءاسم 2 -  دـهدب .  کلامب 

نآ بحاص  نتفای  زا  رگا  هاگ  نآ  تسا ،  زئاج  هک  یتروص  رد  مه  تسین و  زئاـج  ناویح  نتفرگ  هک  تروص  نآ  رد  مه  دورب ،  شبحاـص 
هلءاسم 3 رگید .  کلاملا  لوهجم  لام  ره  دننام  دهد  یم  هقدص  ار  شیاهب  هتخورف  ار  نآ  ای  دهدیم و  هقدص  ار  ناویح  دوخ  ای  دش  دـیمون 
رد لخاد  جراخ و  هطقل  ناونع  ارهاظ  تسین  مولعم  شبحاص  هک  رتوبک  یگناخ و  غرم  لیبق  زا  دوش  یم  ناسنا  هناـخ  لـخاد  هک  یناویح  - 

یصحف داد و  هقدص  شبحاص  تین  هب  ار  نآ  ندش  دیمون  تروص  رد  درک و  وجتسج  شبحاص  زا  دیاب  هک  تسا ،  کلاملا  لوهجم  ناونع 
دوخ کیدزن  ناگیاسمه  زا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  و  تسا ،  لاوما  هنوگنیا  لاثما  رد  فراـعتم  رادـقم  هب  صحف  تسا  ربتعم  باـب  نیا  رد  هک 

یبحاص ایآ  دنادن  وا  دشاب و  وا  مار  هدنرپ  هک  یسک  يارب  رتوبک  نوچ  يا  هدنرپ  کلمت  تسا  زئاج  رگید و  هرومعم  هچ  هناخ و  هچ  دسرپب 
يوجتـسج هب  تسین  بجاو  و  دـیآ ) یمنرد  کلم  تحت  دـنک  یم  زاورپ  اضف  رد  الثم  دازآ و  شرپ  لاب و  هک  يرتوبک  اما  و   ، ) هن اـی  دراد 
ینامـسیر ای  شندرگ  رب  یقوط  ریظن   ) نآ ندـب  رد  تیکلم  زا  يراثآ  نآ  رپ  لاب و  رد  هتفرگ و  هک  يا  هدـنرپ  دروم  رد  دزیخرب و  شبحاص 

يدابآ رد  هک  میتفگ  ار  یناویح  لئاسم  اجنیا  هب  اـت  هلءاسم 4 -  دنکب .  نآ  اب  کلاملا  لوهجم  هلماعم  هک  تسا  نیا  طایتحا  دـنیبب  شیاپب ) 
اهلگنج و اههوک و  کشخ و  ياهارحـص  زبس و  ياهارحـص  اهنابایب و  اه  هداج  نیب  رد  ـالثم  يداـبآ  ریغ  رد  هک  یناویح  اـماو  دوش ،  ادـیپ 
لاغـش و هابور و  نوچ  کچوک  ناگدـنرد  زا  ار  دوخ  شدوخ  دـناوت  یم  تداع  بسح  هب  هک  دـشاب  یناویح  رگا  دوش ،  ادـیپ  اـهنیا  لاـثما 

رطاخ هب  ای  وهآ و  بسا و  نوچ  شندیود  تدـشای  رتش و  نوچ  شا  هثج  یگرزب  تلع  هب  ای  لاح  دـنک  ظفح  اهنیا  لاثما  راتفک و  گرگ و 
نآ هک  یطرـش  هب  تسین ،  زئاج  شندادرارق  دوخ  دـی  تحت  نتفرگ و  تروص  نیا  رد  واگ ،  شیمواـگ و  نوچ  شتعاجـش  شیدـنمورین و 

فلع بآ و  دناوتب  دشاب و  ملاس  حیحص و  ناویح  ای  ددرگن و  عقاو  فلت  رطخ  رد  تهج  نیا  زا  ناویح  هک  دشاب  هتـشاد  فلع  بآ و  لحم 
زا ار  دوخ  دـناوتن  دـشاب و  کـچوک  غـالا  بسا و  هرک  هلاـسوگ و  ریـش و  هچب  دنفـسوگ و  نوچ  ناویح  رگا  اـما  و  دـنک ،  هیهت  دوخ  يارب 

هدروخرب و ناویح  نآب  هک  یلحم  نامه  رد  یتسیاب  طایتحا  رب  انب  تفرگ  یتقو  و  تسا ،  زئاج  شنتفرگ  دـیامن  ظـفح  کـچوک  ناگدـنرد 
ادیپ رگا  دهد و  یم  وا  هب  ار  وا  ناویح  تخانـش  ار  شبحاص  رگا  لاح  دوشب ) تفای  نآ  رد  یناسنا  هک  یطرـش  هب   ) دنک فیرعت  نآ  یلاوح 

هکنانچمه دهدب ،  ار  شتمارغ  دش  ادـیپ  شبحاص  رگا  هک  دریگب  دوخ  همذـب  دروخب و  ای  دـشورفب  دـنک و  کلمت  ار  نآ  تسا  زئاج  درکن 
هک يدروم  رد  دریگب  ار  يرتش  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  نماض  دوش  فلت  رگا  تروص  نیا  رد  هک  دنک  ظفح  درادـهگن و  ار  نآ  دـناوتیم 
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هبلاطم رتش  بحاص  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  داد  رگا  دـهدب و  ار  ناویح  جرخ  تسا  بجاو  وا  رب  دوش و  یم  نآ  نماض  تسین  زئاـج  شنتفرگ 
ار یناوـیح  رگا  هلءاـسم 6 -  تشذـگ .  يداـبآ  رد  عقاو  ناویح  رد  هک  روـط  ناـمه  دـشاب  هدرک  جرخ  وا  زا  نتفرگ  تین  هب  دـنچره  دـنک 

شدـصق رگا  دوش ،  نـالیو  اهارحـص  اـهنابایب و  اـههار و  رد  ناویح  دورب و  دـهاوخ  یم  اـجره  دراذـگب  دازآ  ار  وا  درک و  اـهر  شبحاـص 
نآ زا  شبحاـص  هک  تسا  يزیچ  ره  مـکح  نـیا  و  دـنک ،  کـلمت  هـتفرگار  نآ  تـسا  زئاـج  مدرم  زا  کـی  ره  يارب  دـشاب  نآ  زا  ضارعا 
اهر ار  نآ  تهج  نیا  زا  دـهدب و  ار  ناویح  هقوذآ  ات  درادـن  یلاـم  تردـق  اـی  هکلب  هدرکن  ضارعا  نآ  زا  رگا  اـما  و  دـشاب ،  هدرک  ضارعا 

هتسخ ناشناویح  یتقو  اهناسنا  دتفا  یم  قافتا  رایسب  هکنانچمه  هدرک ،  شا  هتـسخ  هدیـشک و  رایـسب  راک  ناویح  زا  هک  تسا  نیا  ای  هدرک و 
بآ هک  هدرک  اهر  یئاج  رد  ار  نآ  ناویح  بحاص  رگا  ضرف  نیاربانب  دورب ،  دننک  یم  شیاهر  دـنراد و  یمرب  ار  شنالاپ  نیز و  دوش  یم 

نوریب وا  نامـض  زا  دـنک  شیاهر  نتفرگ  زا  دـعب  رگا  اما  و  تسا ،  نماض  بصاـغ و  دریگب  ار  نآ  تسین  زئاـج  يدـحا  يارب  دراد  فلع  و 
ناوـیح کـلام  زا  هدرک  جرخ  هچ  نآ  دـناوتیمن  تسا و  بـجاو  نآ  فـلع  بآ و  رد  ندرک  جرخ  نآ و  ظـفح  اـیآ  هـکنیا  رد  دور و  یمن 

هدرک اهر  نماان  فلع و  بآ و  یب  یئاج  رد  ار  نآ  شبحاص  رگا  اـما  تشذـگ و  يداـبآ  رد  ذوخءاـم  رد  هک  تسا  یلئاـسم  ناـمه  دریگب 
دنک نیقی  نئارق  زا  دـنک و  دروخرب  یناویح  هب  رگا  هلءاسم 7 -  دوش .  یم  شکلام  دریگبار  نآ  سک  ره  دریگب و  ار  نآ  تسا  زئاج  دـشاب 

ار مود  لامتحا  مکح  دیاب  رگید  یتلع  هب  ای  هدرک  شیاهر  نآ  زا  رظنفرـص  ضارعا و  ناونع  هب  ایآ  دمهفن  هدرک و  اهر  ار  نآ  شبحاص  هک 
هک دـشاب  هتفرگ  رارق  فلع  بآ و  نودـب  نماان و  یناکم  رد  هک  نآ  رگم  نآ  کلمت  نتفرگ و  تسین  زئاـج  هک  دـیوگب  دـنک و  راـب  نآ  رب 

ار نآ  یلبق  هلئـسم  ناونع  ود  زا  یکی  هب  شبحاص  ایآ  دـمهفن  دـنک و  دروخرب  یناویح  يدابآ  ریغ  رد  رگا  هلءاسم 8 -  تشذگ .  شمکح 
ار میتفگ  البق  هک  یلیصفت  دنک و  راب  نآ  رب  ار  مود  لامتحا  مکح  هتخیرگ  وا  تسد  زا  ناویح  ای  هدرک و  مگ  ار  نآ  هک  نآ  ای  هدرک و  اهر 

ملاسان هک  نآ  رگم  دنک  کلمت  دریگب و  ار  نآ  تسین  زئاج  دنک  عافد  دوخ  زا  دناوتیم  تسا و  گرزب  یناویح  رتش  لثم  رگا  دنک ،  تیاعر 
 . دریگب دشاب  هک  اج  ره  رد  ار  نآ  تسا  زئاج  دشاب  کچوک  دنفسوگ  دننام  رگا  دشابن و  شفارطا  رد  یهایگ  بآ و  دشاب و 

یناویحریغ هطقل  رد  راتفگ 

نیا رد  و  تسا ،  صخا  يانعم  هب  هطقل  هک  تسا  اه  هدش  مگ  عون  نیمه  نآ  زا  روظنم  دوشب  لامعتـسا  دـیق  نودـب  هک  اجره  هطقل )   ) هملک
دوخب صاخ  یماکحا  تسا و  کـلاملا  لوهجم  زا  یمـسق  یناویحریغ  هطقل  نیارباـنب  دـشابن  مولعم  شکلاـم  هک  تسا  نآ  ربتعم  هطقل  عون 
تـسین هطقل  دسرب  ناسنا  تسد  هب  بصاغ  ای  دزد  تسد  زا  يزیچ  رگا  سپ  تسا ،  ربتعم  کلام  زا  ندـش  مگ  هطقل  رد  هلءاسم 1 -  دراد . 

رگا سپ  دوشب ،  زارحا  لاح  دـهاش  هب  ولو  کلام  زا  ندـش  مگ  تسا  مزال  هطقل  ماکحا  بیترت  رد  هکلب  هدرکن  مگ  ار  نآ  نآ  کـلام  اریز 
هک يا  هماج  نینچمه  درک و  يراج  نآ  دروم  رد  ار  هطقل  ماکحا  تسا  لکشم  دوش  ضوع  يرگید  شفک  اب  دجسم  رد  الثم  یسک  شفک 

هدرب یـضوع  ادـمع  ار  نآ  دوجوم  شفک  بحاص  هک  تسه  نیب  رد  نیا  لامتحا  اریز  دوش ،  ضوع  رگید  هماـج  اـب  نآ  لـثم  ماـمح و  رد 
 - هلءاسم 2 تسا .  کلاملا  لوهجم  لئاسم  زا  هکلب  دوب  دهاوخن  هطقل  لئاسم  زا  هلئـسم  رگید  دیایب  نیب  رد  لامتحا  نیا  ياپ  رگا  هک  دـشاب 

نالف هک   : ) دهد ربخ  وا  هب  دـنیبب و  ار  يزیچ  يرگید  رگا  نیاربانب  تسا ،  ربتعم  نتفای  نتفرگ و  نآ  ماکحا  ندـش  تباث  هطقل و  قدـص  رد 
هدید و هک  یسک  نآ  هن  هتشادرب  هک  تسا  یسک  نآ  ندرگ  هب  نتفای  طاقتلا و  مکح  درادرب  ار  زیچ  نآ  هاگ  نآ  و  هداتفا )  اج  نالف  رد  زیچ 

دـصق هب  رومءام  هدب و  نم  هب  ار  نآ  دیوگب :  يرگید  هب  هدننیب  رگا  هکلب  تسا  هدوب  وا  نداد  ربخ  ببـس  هب  نتفای  نیا  هک  دنچره  هداد  ربخ 
نم هب  هدب  رادرب  ار  نآ  هتفگ :  وا  هب  هک  یـسک  نآ  هن  دـنک ،  لمع  طاقتلا  فئاظو  هب  دـیاب  تسا و  طقتلم  وا  درادرب  ار  نآ  شدوخ  کلمت 

هن ای  تسا  طقتلم  رمآ  ایآ  دهدب  وا  تسد  هب  هتشادرب  دهدب و  ارمآ  تسد  هب  ارنآ  هک  درادرب  دصق  نیا  هب  رومءام  ضرف  نیمه  رد  رگا  لاح 
رمآ ناوتیمن  نیا  فرص  هب  هک  دشاب  هدادن  وا  هب  دشاب و  هتشادرب  ار  نآ  شتباین  هب  وا و  روتسد  هب  رومءام  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  لاکشا 

مولعم دعب  درادرب  ار  نآ  رادنپ  نیا  هب  تسا و  وا  دوخ  زا  دنک  لایخ  هداتفا و  نیمز  يور  دـنیبب  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 3 -  دناوخ .  طقتلم  ار 
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الثم درادرب و  ار  نآ  هداتفا  شهار  رـس  دنیبب  ار  يا  هدش  مگ  لام  رگا  تسا  نینچمه  و  دراد ،  ار  هطقل  مکح  تسا  نارگید  هدـش  مگ  دوش 
صخش نیا  رادقم  نیا  هب  ندز  تسد  ارهاظ  دسانـشب  ار  نآ  هک  دنک  ور  ریز و  شتـسد  تشپ  اب  ای  اپ و  اب  ار  نآ  رگا  هلب  دراذگب ؛  هار  رانک 

هک یکلاملا  لوهجم  لام  هلءاسم 4 -  دنک .  یم  قدص  نآ  هب  ذخا  هن  تسا و  دی  قادـصم  هن  اریز  تسین  مه  نماض  هکلب  دوش  یمن  طقتلم 
تـسا نماض  بصاغ و  دریگب  ار  نآ  یـسک  رگا  و  تسین ،  زئاج  شندادرارق  دـی  تحت  شنتـشادرب و  نتفرگ و  درادـن  ار  هدـش  مگ  ناونع 

رد تروص  نیا  رد  هک  دریگب  ار  نآ  تسا  زئاـج  فلت  زا  شندرک  ظـفح  دـصقب  تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  فـلت  ضرعم  رد  هک  نآ  رگم 
هچ ینعی  ریدقت  ود  ره  ربانب  و  تسین ،  نماض  دـشاب  هدرکن  یهاتوک  شظفح  رد  يدـعت و  هک  یتروص  رد  تسا و  یعرـش  تناما  وا  تسد 

بحاص زا  دیاب  هک  دیآ  یم  شندرگ  هب  هفیظو  نیا  دریگب  ار  نآ  رگا  دـشابن  زئاج  هک  یـضرف  رد  هچ  دـشاب و  زئاج  نتفرگ  هک  یـضرف  رد 
رگا و  دـهد ،  هقدـص  ار  شتمیق  ای  ار و  نآ  دوخ  تسا  بجاو  دـش  سویءام  شبحاص  نتفای  زا  رگا  دـنک و  ادـیپ  دـیاش  ات  دـنک  صحف  نآ 

دـنک و فرـصم  شدوخ  هدومن  تمیق  ای  دـشورفب و  ار  نآ  تسا  بجاو  درادـب  هگن  ار  نآ  تسین  نکمم  داسف و  ضرعم  رد  تسا  یـسنج 
دوش ادـیپ  شبحاص  ات  دراد  هگن  ار  نآ  لوپ  دـهد و  ماجنا  مکاح  نذا  اب  ار  راک  نیا  ناکما  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رت  کیدزن 
دوش زارحا  لاح  دـهاش  هب  ولو  هک  یناویح  ریغ  لام  ره  هلءاسم 5 -  دهدب .  هقدص  ار  لوپ  نآ  دش  سویءام  شبحاص  ندـش  ادـیپ  زا  رگا  و 

تسا زئاج  شنتـشادرب  شنتفرگ و  تشذگ )  شنایب  دوش و  یم  قالطا  نآ  رب  هطقل  هملک  هک  يزیچ  نامه   ) هدرک مگ  ار  نآ  شبحاص  هک 
دراد يرتشیب  تهارک  نآ  نتـشادرب  دوش و  ادـیپ  امیظعت ) افرـش و  هللا  اهداز   ) هکم ینعی  مرح  رد  هدـشمگ  لاـم  نیا  رگا  تهارک ،  اـب  نکل 

شکلمت دشاب  مهرد  کی  زا  رتمک  شیاهب  رگا  هطقل  هلءاسم 6 -  دوشن .  كرت  نآ  نتشادنرب  رد  ندرک  طایتحا  هک  تسا  نآ  راوازس  هکلب 
دـهاوخیم و دـصق  نآ  ندـش  کلام  و  دـنک ،  صحف  نآ  کلام  زا  فیرعت و  ار  نآ  هک  نیا  نودـب  تسا ،  زئاج  نتـشادرب  لاـح  ناـمه  رد 

دشاب یقاب  نآ  نیع  هک  یتروص  رد  دش  ادیپ  شکلام  نتـسج  زا  دعب  رگا  سپ  دوش ،  یمن  نآ  کلام  يرهق  روط  هب  ودصق  نودب  يوقاربانب 
هدـش فلت  وا  تسد  رد  رگا  و  دـشاب ،  هدرک  ار  شکلمت  دـصق  هک  دـنچره  دـهدب  وا  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  يوقا  میئوگن  رگا  طایتحاربانب 

هب شندش  فلت  هک  نآ  رگم  نآ  زا  لبق  ای  دشاب و  کلمت  زا  دعب  فلت  هکنیا  هچ  دـهدب  ار  نآ  ضوع  تسین  بجاو  تسین و  نماض  دـشاب 
فیرعت يانعم  هک   ) دنک فیرعت  ار  نآ  تسا  بجاو  دسر  یم  رتشیب  مهرد و  کی  هب  نآ  تمیق  رگا  اما  و  دـشاب ،  ظفح  رد  یهاتوک  رطاخ 

تـسا رما  ود  نیب  ریخم  هتفای  ارنآ  مرح  رد  هک  یتروص  رد  درکن  ادیپ  ار  وا  رگا  دـیامن ،  وج  سرپ و  نآ  بحاص  زا  و  دـمآ ) دـهاوخ  ادـعب 
وا رب  ینامـض  دنک و  ظفح  شکلام  يارب  ار  نآ  هک  نآ  رگید  و  دهد ،  هقدص  تنامـض  لوبق  اب  مرح  ریغ  رد  هطقل  دننام  ار  نآ  هکنیا  یکی 
نآ هکنیا  مود  دنک  کلمت  ار  نآ  هکنیا  یکی  تسا  راک  هس  نیب  ریخم  دشاب  مرح  ریغ  هطقل  رگا  دنک و  نآ  کلمت  دصق  دـناوتیمن  تسین و 
وا رب  ینامـض  موس  تروص  رد  هک  دـنک  ظفح  شبحاـص  يارب  دوخ  دزن  تناـما  ناونع  هب  هکنیا  موس  دـهد و  هقدـص  تنامـض  لوبق  اـب  ار 

فلتخم و ياهنامز  رد  شرایع  دـنچره  مهرد  و  تـالماعم ،  رد  جـئار  راد و  هکـس  هرقن  لوپ  زا  تسا  تراـبع  مهرد  هلءاـسم 7 -  تسین . 
دوخن مهد  کی  مین و  دوخن و  هدزاود  شنزو  هک  تسا  يا  هرقن  نآ  اجنیارد  مهرد  زا  دارم  نکل  دنک  یم  ادـیپ  فالتخا  فلتخم  ياهناکم 
مهرد نیاربانب  طـسوتم  دوخن  راـهچ  تسیب و  اـب  دوش  یم  ربارب  هجیتن  رد  هک  دـشاب  یفرـص  ملهچ  کـی  فصن و  رگید  یتراـبعب  و  دـشاب ، 

نامز و هدش  ادـیپ  هچ  نآ  تمیق  مهرد و  تمیق  رد  رادـم  هلءاسم 8 -  یـسیلگنا .  هیپور  مراهچ  کی  یمجع و  لایر  مین  هب  تسا  کـیدزن 
هک یلحم  نآ  رد  نامز و  نآ  رد  زیچ  نآ  تمیق  دوش و  ادـیپ  الثم  مجع  دـالب  رد  يزیچ  رگا  نیارباـنب  هدـش ،  ادـیپ  نآ  رد  هک  تسا  یلحم 

هیپور عبر  زا  رتمک  هدش  ادیپ  تمیق  دشاب و  هیپور  اج  نآ  رد  جئار  لوپ  هک  دوش  ادـیپ  یئاج  رد  ای  دـشاب و  لایر  فصنزا  رتمک  هدـش  ادـیپ 
نآ طایتحا  دشابن  مهرد  زا  رتمک  شتمیق  هک  يا  هطقل  رد  هلءاسم 9 -  تسین .  بجاو  نآ  فیرعت  تسا و  زئاج  لاح  نآ  رد  شکلمت  دشاب 

ار هفیظو  نیا  رگا  نیارباـنب  تسین ،  زئاـج  نآ  رد  يراـگنا  لهـس  لاـمها و  هحماـسم و  هلب  مینادـب ،  يروف  بجاو  ار  نآ  فـیرعت  هک  تسا 
یضعب هلءاسم 10 -  دوش .  یمن  طقاس  فیرعت  هفیظو  لاح  ره  رد  دشاب و  هتـشاد  رذـع  هک  نآ  رگم  تسا  هدرک  تیـصعم  دزادـنیب  ریخءات 

يوقا نکل  دنک  کلمت  ار  نآ  شبحاص  ندشن  ادیپ  فیرعت و  زا  دـعب  دـهاوخب  هک  تسا  بجاو  یـسک  رب  فیرعت  هکنیا  هب  دـنا  هداد  يوتف 
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نآ نتشاد  هگن  ای  دشاب و  نداد  قدص  شدصق  هکنیا  هچ  دشاب و  هتـشاد  کلمت  تین  هکنیا  هچ  تسا ،  قلطم  فیرعت  بوجو  هک  تسا  نآ 
طرـش نآ  رد  و  تسا ،  مامت  لاسکی  بجاو  فیرعت  تدـم  هلءاسم 11 -  دـشاب .  هدرکن  تین  ار  يزیچ  الـصا  هکنیا  هچ  شبحاـص و  يارب 

دنز یم  زاج  تسا  هام  هس  ینالف  دیوگب  فرع  هک  يرادقم  هبدـنزب  راج  لاس  زا  هام  هسرد  رگا  نیاربانب  دـنزب  راج  مهرـس  تشپ  هک  تسین 
دنزب راج  الثم  هام  هس  لاس  ره  لاس  راهچ  رد  نینچمه  دـنزب و  راج  مه  رـس  تشپ  هام  هس  زین  رگید  لاس  رد  دـنک و  كرت  یلک  هب  هاگ  نآ 

بحاص نتفای  زا  سءای  فیرعت و  زا  دعب  نآ  نداد  هقدص  ای  ندـش  کلام  رد  تسا  طرـش  میتفگ  هک  فیرعت  طرـش  ققحت  رد  تسا  یفاک 
 . تسا هدرک  هانگ  هدوب  رذع  نودب  رادقم  نیاب  شریخءات  رگا  هک  دنچره  دوش  یم  طقاس  دوب  هدش  بجاو  وا  رب  هچ  نآ  لمع  نیا  اب  نآ و 

روط هب  ای  لاح  دـنک  دوخ  بئان  ار  يرگید  دـناوتیم  وا  هکلب  دـشاب ،  طقتلم  ترـشابم  هب  تسین  مزال  ندز  راـج  فیرعت و  رد  هلءاسم 12 - 
یـسک نامه  رب  بئان  ترجا  ارهاظ  و  دـهدیم ،  ماجنا  ار  فیرعت  بئان  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  یطرـش  هب  ترجا  هب  ای  یناجم و 
يارب درادهگن و  دوخ  دزن  نانچمه  هکنیا  رب  دشاب  هتـشاد  انب  هکلب  هتـشادن  ار  نآ  کلمت  دـصق  لوا  زا  هک  نآ  رگم  هتفای  ار  هطقل  هک  تسا 

اب هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  ددرت  لام  بحاص  هدـهع  هب  ای  تسا  وا  هدـهع  هب  فیرعت  ترجا  ایآ  ضرف  نیا  رد  هک  دـنک  ظفح  شکلام 
لاس طسو  رد  ای  دنک و  ادـیپ  ار  لام  بحاص  فیرعت  هلیـسو  هب  هکنیا  زا  دـشاب  سویءام  لوا  نامه  زا  رگا  هلءاسم 13 -  دنک .  هحلاصم  وا 

طایتحا هب  رتکیدزن  تشذـگ و  مرح  هطقل  رد  هک  يراک  ود  نیب  تسا  ریخم  و  دوش ،  یم  طقاس  وا  زا  فیرعت  هفیظو  دوش  سویءام  فیرعت 
همادا ار  فیرعت  دـناوتن  فیرعت  لاـس  نیب  رد  رگا  هلءاـسم 14 -  دـهد .  ماـجنا  ار  راـک  ود  نآ  زا  یکی  زین  مرح  ریغ  هطقل  رد  هک  تسا  نآ 
هکلب دنک  عورش  لوا  زا  هرابود  ار  فیرعت  لاس  تسین  بجاو  رذع  ندش  فرطرب  زا  دعب  و  ددرگ ،  فرطرب  شرذع  ات  دنک  ربص  دیاب  دهد 

دنک نیقی  فیرعت  لاسکی  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 15 -  دوش .  لماک  لاس  کی  ات  دـنک  یم  لیمکت  ار  هدرک  فیرعت  هک  ینامز  زا  ردـق  نامه 
ود هن ؟  ای  دبایب  ار  شبحاص  ات  دنک  فیرعت  لاس  کی  زا  شیب  تسا  بجاو  ایآ  دنک  یم  ادیپ  ار  شبحاص  اعطق  دـهد  همادا  ار  فیرعت  رگا 
 . دـنک یم  ادـیپ  ار  لام  بحاص  فیرعت  یکدـنا  نامز  رد  هکنیاـب  دـنک  نیقی  رگا  اـصوصخم  تسا ،  رت  یطاـیتحا  لوا  هجو  هک  تسا  هجو 

ندرک فیرعت  صخش  نیا  رب  دنک  ادیپ  ار  نآ  يرگید  صخش  دنک و  مگ  ار  لام  نآ  هتسج )  ار  لام  هک  یـسک   ) طقتلم رگا  هلءاسم 16 - 
لاـس کـی  تسا  بجاو  تروـص  نیا  رد  هک  دسانـشن ،  ار  وا  هک  نآ  رگم  دـناسرب  یلوا  طـقتلم  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  هکلب  تسین  بجاو 

هچ دهدب ،  وا  هب  ار  لام  تسا  بجاو  دنک  ادیپ  تسد  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  دنک  ادیپ  ار  یلوا  طقتلم  ای  لام و  کلام  دیاش  ات  دـنک  فیرعت 
ادیپ هک  یلام  هلءاسم 17 -  فیرعت .  لاس  کی  زا  دـعب  ای  دـشاب  هدوب  وا  فیرعت  لاسکی  زا  لـبق  طـقتلم  تسد  زا  نآ  ندـش  مگ  رد  هکنیا 

ار شتمیق  دنک و  تمیق  ار  نآ  تسا  زئاج  دروآ  یمن  ماود  لاس  کی  هک  تاجیزبس  هویم و  تشوگ و  هزبرخ و  ریظن  دشاب  يزیچ  رگا  هدش 
هک تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـنک و  ظـفح  شکلاـم  يارب  ار  شلوپ  هتخورف  ار  نآ  اـی  و  دـنک ،  فرـصم  ار  نآ  شدوخ  هتفرگ  همذ  هب 

تسا نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  نذا  نیا  ندوبن  ربتعم  يوقا  هک  دنچ  ره  دراد  یسرتسد  مکاح  هب  رگا  دشاب ،  مکاح  نذا  هب  شنتخورف 
نیا بوجو  هکلب  دـشورفب ،  ار  نآ  دـش  ادـیپ  نآ  رد  داـسف  ياـه  هناـشن  هک  نیمه  دـشورفن  تسا  نکمم  هک  یتصرف  نیرخآ  اـت  ار  نآ  هک 
رگا دـنک  فیرعت  مامت  لاس  کی  دـیاب  زین  لاوما  هنوگنیا  رد  هکلب  و  دوش ،  یمن  طـقاس  فیرعت  بوجو  لاـح  رهب  تسین و  توق  زا  یلاـخ 
رگا اـما  دزادرپ و  یم  يو  هب  ار  نآ  تمیق  هدروخ  شدوخ  رگا  و  دـهد ،  یم  يو  هب  ار  هتفرگ  نآ  شورف  زا  هک  یلوپ  دـش  ادـیپ  شبحاـص 

یلاوتم ریغ  ای  یلوتم و  تدم  نیا  رد  هک  دوش ،  یم  ققحم  نیا  هب  هلاسکی  ندز  راج  فیرعت و  هلءاسم 18 -  تسین .  وا  رب  يزیچ  دشن  ادیپ 
تدم نیا  رد  وا  هک  دیوگب  هکلب  درامـشن  کلام  زا  صحف  رد  راک  هحماسم  راگنا و  لهـس  ار  وا  فرع  هک  يروط  هب  دـشاب  نآ  هب  لوغـشم 

 ، یفرع تسا  يرما  هکلب  دوش  ریدـقت  ینیعم  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  یفرع  قدـص  نیا  هدرک و  ادـیپ  هک  تسا  یلام  کـلام  يوجتـسج  رد 
ار لام  هک  يا  هتفه  رد  رگا  دنا  هدومرف  یفرع  تقدص  نیا  يریگ  هزادنا  ماقم  رد  نانآ  هک  ار  نیا  دـنا  هداد  تبـسن  ءاهقف ،  روهـشم  هب  نکل 

راج راب  کی  یهام  ره  تسا  لام  هدزای  هک  لاس  هیقب  رد  رابکی و  هتفه  ره  تسا  رگید  هتفه  هس  هک  هام  هیقب  رد  راب و  کـی  زور  ره  هتـسج 
نیرتمک نایب  ءاهقف  روظنم  ارهاظ  و  هدوب ،  دوخ  هطقل  کلام  نتفای  لاـبند  هب  لاـسکی  وا  هک  دـنک  یم  قیدـصت  فرع  دـنک  فیرعت  دـنزب و 
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هدومرف هک  یتیفیک  نامه  هب  لاس  لوط  رد  هک  تسا  نیا  هب  نانآ  ریدقت  تشگرب  دزاس و  یم  ققحم  ار  یفرع  قدص  نیا  هک  تسا  يرادقم 
راب کی  یهام  ره  هام  هدزای  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  شلاکـشا  دراد و  لاکـشا  ریدقت  نیا  ام  رظن  هب  و  دنزب ،  راج  راب  کی  تسیب و  دـنا 
هتفه ره  لاس  هتفه  راهچ  هاجنپ و  رد  هک  دـنک  یم  قیدـصت  ار  لاس  لوط  رد  فیرعت  فرع  یتقو  ارهاظ  و  تسین ،  یفرع  قدـص  رد  یفاک 

رد فیرعت  دیاب  هک  یلحم  هلءاسم 19 -  دنک .  فیرعت  راب  کی  زور  ره  ار  لوا  هتفه  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب و  هدرک  فیرعت  لاب  کی 
تعامج هماقا  لحم  ناگداز و  ماما  و  ع )   ) همئا دهاشم  رازاب و  دـننام  دـنوش  یم  عمج  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  یئاج  دریگب  تروص  اج  نآ 

هورکم دجـسم  رد  فیرعت  لمع  هک  دـنچره  دـنوش  یم  عمج  اج  نآ  رد  مدرم  هک  یتاـعاس  رد  دـجاسم  نینچمه  و  يرادازع ،  سلاـجم  و 
 - هلءاـسم 20 دـهد .  ماـجنا  مدرم  جورخ  لوخد و  ماـگنه  دجـسم  برد  ولج  رد  ار  فیرعت  هک  تسا  نآ  راوازـس  تهج  نیمه  هب  تسا و 

دهدب اج  نآ  رد  ار  لام  بحاص  نتفای  لامتحا  هکنیا  یکی  طرـش :  ود  اب  هتبلا  دـنک  فیرعت  هتفای  هک  یلحم  نامه  رد  ار  هطقل  تسا  بجاو 
ای تسین و  لحم  نآ  لها  شدوخ  رگا  دشاب و  نآ  لاثما  اتسور و  ای  دشاب و  رهش  دشاب  هنکـس  ياراد  هرومعم و  لخاد  لحم  هکنیا  مود  و  ، 

دوخ بئان  ار  نانیمطا  دروم  نیما و  یـصخش  هکلب  دربب  رفـس  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  هتفای  تسین  بجاو  دـنامب  اـج  نآ  رد  دـناوتیمن  تسه  رگا 
عالطا هب  ار  نایرج  دشاب  هدرک  ادیپ  نآ  لاثما  يرهـش و  نیب  ياه  هداج  ارحـص و  نابایب و  رد  ار  نآ  رگا  اما  و  دنک ،  فیرعت  وا  ات  دنک  یم 
فیرعت نانآ  نیب  رد  ات  دور  یم  اه  نآ  لابند  هب  دشاب  هتـشذگ  اج  نآ  زا  یناوراک  رگا  یتح  دناسر  یم  دـنک  روبع  اج  نآ  زا  هک  یـسکره 

دـشاب اج  نآ  رد  لم  کلام  دـهد  لامتحا  دـشاب و  هک  اجره  لحم  نآ  ریغ  رد  ار  فیرعت  لاسکی  تدـم  زا  هیقب  تفاین  ار  کلام  رگا  دـنک 
طاقتلا لحم  هب  رگید  رهش  زا  هک  دهد  ماجنا  يرهش  رد  ار  فیرعت  تدم  هیقب  نیا  دشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  راوازس  دهد و  یم  ماجنا 

نیا ریظن  و  هدرک ؟  مگ  ساـبل  اـی  هرقن  اـی  ـالط  یـسک  هچ  دـیوگب :  یچراـج  هک  تسا  نیا  فیرعت  تیفیک  هلءاسم 21 -  دـشاب .  رتکیدزن 
ار یلام  یـسک  هچ  ای  و  هدرک ؟  مگ  يزیچ  یـسک  هچ  دـیوگب :  هک  تسا  زئاج  زین  نیا  دـنمهفب ،  ار  نآ  رتشیب  هک  یتغل  نابز و  هب  اـهترابع 

ادیپ یصخش  دز و  راج  هک  نآ  زا  دعب  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  دنربن  ار  هطقل  سنج  مان  هکنیا  دنا  هتفگ  یـضعب  هکلب  هدرک ،  مگ 
زا هدوب  یفرظ  رد  رگا  دـسرپب و  ار  شا  هدـش  مگ  تامالع  تافـص و  تایـصوصخ و  زا  وا  زا  دـیاب  ما  هدرک  مگ  ار  یلام  نم  تفگ  دـش و 
هناد دنچ  دسرپب  الثم  دسرپب ،  تسا  دیعباه  نآ  زا  کلام  ریغ  نتفای  عالطا  هک  رگید  روما  نآ و  تعنـص  نآ و  تخود  زا  دـسرپب  نآ  فرظ 

رد دوجوم  تایـصوصخ  تافـص و  اب  قباطم  دینـش  باوج  هچ  نآ  رگا  اهنیا  لاثما  يدرک و  مگ  اجک  يا و  هدرک  مگ  يزور  هچ  رد  دوب و 
نآ مه  لام  بحاص  ابلاغ  هک  یقیقد  تایصوصخ  يا  هراپ  زا  لاوئس  رد  رگا  و  دهد ،  یم  شلیوحتار  لام  هدش  مامت  فیرعت  راک  دوب  هطقل 
رد ینالوط  ياه  یتدم  ناسنا  هک  یباتک  الثم  درادن  ررـض  منادـیمن  دـیوگب  خـساپ  رد  تردـن  هب  رگم  درادـن  هجوت  نآ  هب  ای  دـنادیمن و  ار 

تافص نکل  دنادن  ار  تایصوصخ  نیا  لاثما  هطقل  بحاص  رگا  دراد ،  هحفص  ای  قرو  دنچ  دنادیمن  ابلاغ  هدناوخیم  هتـشاد و  هعلاطم  تسد 
هطقل رگا  هلءاسم 22 -  تسا .  فیـصوت  فیرعت و  رد  یفاک  دیوگب  ار  تسین  هدیـشوپ  باتک  بحاص  رب  ابلاغ  هک  باتک  رگید  تامالع  و 

فیرعت زا  دعب  یتقو  ات  دشابن  نآ  رد  ریغ  زا  هدننک  ادـج  تایـصوصخ  تمالع و  هک  دـشاب  یلام  درک  فیرعت  ار  نآ  دوشن  هک  دـشاب  یلام 
هـسیک رد  هن  هک  فراعتم  ياهرانید  زا  رانید  کی  ریظن  درادن ،  یناشن  نوچ  دهدب  ار  نآ  یناشن  دناوتن  تسا  نم  لام  نیا  دنک  اعدا  یـسک 

تشذگ و هک  يراک  هس  نامه  نیب  ریخم  ایآ  یعقاوم  نینچ  رد  و  تسین ،  بجاو  نآ  فیرعت  دشاب  نآ  رد  یگتـسکش  هن  دـشاب و  هدوب  يا 
 . تسا طوحا  مود  قش  نداد ؟  هقدـص  نآ  تسا و  راک  کـی  نیعتم  تروص  نیا  رد  هک  دـنکب  نآ  اـب  کـلاملا  لوهجم  هلماـعم  هک  نآ  اـی 
رد فیرعت و  نودب  ار  نآ  دـنناوتیم  دـشاب  مهرد  کی  زا  رتمک  هک  یتروص  رد  دـننک ،  ادـیپ  ار  زیچ  کی  قافتاب  رفن  ود  رگا  هلءاسم 23 - 

بجاو ود  ره  رب  دشاب  رتشیب  ای  مهرد  کی  رادقم  هب  نآ  شزرا  رگا  دنیامن و  میـسقت  يواسم  روط  هب  دوخ  نیب  دـننک و  کلمت  لاح  نامه 
مایق فیرعت  هفیظو  هب  ودره  تسا  زئاج  و  دـشاب ،  مهرد  کـی  زا  رتمک  ود  نآ  زا  کـی  ره  مهـس  هک  دـنچره  دـننک ،  فیرعت  ار  نآ  تسا 

 ، توافت هب  ای  نآ و  هام  شـش  نیا و  هام  شـش  ینعی  يواست  هب  ای  دنیامن  میـسقت  دوخ  نیب  ار  هفیظو  هک  نآ  ای  ود و  نآ  زا  یکی  ای  دننک و 
نامه هب  دیاب  دندرک  فالتخا  رگا  اما  دوش و  یم  طقاس  ناشفیلکت  هداد  ماجنا  ار  دوخ  بجاو  هک  قفاوت  وحن  هس  نیا  زا  یکی  رد  رگا  لاح 
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( دنشاب هتفرگ  ریجا  رگا   ) فیرعت ترجا  هب  تبـسن  نینچمه  و  دنیامن ،  میـسقت  يواسم  روط  هب  دوخ  نیب  ار  لاس  دنهد و  تیاضر  موس  قش 
کلمت رد  تسا  زئاج  دشن  ادیپ  لاسکی  زا  دعب  نآ  بحاص  رگا  فیرعت و  لاسکی  ندش  مامت  زا  دـعب  هتبلا  دـنزادرپب  ود  ره  ار  نآ  دـیاب  هک 

نآ دـنک و  رایتخا  ار  فرطکی  ود  نآ  زا  یکی  تسا  زئاـج  هکناـنچمه  دـننک ،  قفاوت  دوخ  نیب  نتـشاد  هگن  تناـما  اـی  نداد  هقدـص  اـی  نآ 
ود نآ  زا  یکی  رگا  لاح  دهد  هقدص  ار  دوخ  مهـس  يرگید  دنک و  کلمت  ار  دوخ  مهـس  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  هب  ار  رگید  فرط  يرگید 

ماجنا هک  صخش  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دهدن  ماجنا  يرذع  رطاخ  هب  ای  دنک و  نایـصع  يرگید  دهدب و  ماجنا  فیرعت  رد  ار  دوخ  هفیظو 
هب رگید  لام  شـش  شدوخ  فیرعت  هام  شـش  زا  دعب  ینعی  ار  مامت  لاسکی  رگا  يرگید  نآ  اما  دنک و  کلمت  ار  دوخ  مهـس  دناوتیمن  دادن 

کی ره  هک  تسا  نیا  میسقت  رب  قفاوت  تروص  رد  طایتحا  و  دنک ،  کلمت  ار  دوخ  مهـس  تسا  زئاج  دشاب  هدرک  فیرعت  يرگید  نآ  ياج 
نینچمه و  تسا ،  لکـشم  ود  ره  يارب  شندرک  کلمت  هنرگ  دـنک و  فیرعت  شقیفر  شدوخ و  تین  هب  دـنک  یم  فیرعت  یتقو  ود  نآ  زا 

شدوخ و تین  هب  دـنک  فیرعت  لاـسکی  هدرک  لوبق  هک  رفن  کـی  نآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  ود  نآ  زا  یکی  فیرعت  رب  قـفاوت  تروـص  رد 
تسا و مهرد  کی  زا  رتمک  شتمیق  هک  یتروص  رد  دنک  ادـیپ  ار  يزیچ  هناوید  ای  غلابان  كدوک  رگا  هلءاسم 24 -  دنک .  فیرعت  شقیفر 

دـشاب اه  نآ  تیکلام  رد  رث  ؤم  تسا  لکـشم  اه  نآ  دوخ  کلمت  دصق  اما  و  دنوش ،  یم  کلام  دنکب  ار  ود  نآ  تیکلم  دصق  ود  نآ  یلو 
ود نآ  یلو  هدهع  هب  فیرعت  هفیظو  دوشب و  فیرعت  دیاب  دـشاب  نآ  زا  شیب  مهرد و  رادـقم  هب  رگا  اما  و  تسین ،  رث  ؤم  تفگ  ناوتیم  هکلب 

دشاب هیلع  یلوم  حالـص  هب  مادک  ره  نتـشاد  هگن  تناما  ای  قدصت  ای  کلمت  دصق  زا  درک  فیرعت  مامت  لاس  کی  ود  نآ  یلو  یتقو  تسا 
رگا تسا و  تناما  طقتلم  تسد  رد  لاس  کی  ینعی  فیرعت  تدـم  رد  هدـش  ادـیپ  هک  يزیچ  ینعی   ) هطقل هلءاسم 25 -  دـنک .  یم  باختنا 

ار نآ  هکنیا  هب  طیرفت  دـهد و  رارق  لامعتـسا  دروم  ار  نآ  هکنیا  هب  يدـعت   ) طیرفت اـی  يدـعت  تروص  رد  رگم  تسین  نماـض  وا  دوش  فلت 
دهاوخب هکلب  دهد  هقدص  ای  دنک  کلمت  دهاوخب  رگا  فیرعت  تدم  ندش  مامت  زا  دعب  نینچمه  و  دـشاب ، ) هدرکن  ظفح  شدوخ  لام  لثم 

هقدـص ای  دـنک و  کلمت  دـهاوخب  رگا  اما  طیرفت و  ای  يدـعت  ضرف  رد  رگم  تسین  نماض  دوش  فلت  رگا  هک  درادـب  هگن  تناـما  دوخ  دزن 
سپـس دـنک و  کلمت  ار  لام  نآ  طقتلم  رگا  فیرعت  لاـسکی  زا  دـعب  هلءاسم 26 -  تشذـگ .  هک  ینایب  نامهب  تسه  وا  نامـض  رد  دـهد 

تسا و لثم  ای  هک  ار  نآ  ضوع  هکنیا  هب  دنک  مزلم  ار  طقتلم  دناوتیمن  دریگ و  یم  ار  نامه  تسا  یقاب  لام  نیع  رگا  دوش ،  ادـیپ  شبحاص 
شورف هب  ای  هدـش و  فلت  لام  رگا  اما  و  دریگب ،  ار  نآ  لدـب  هکنیا  هب  دـنک  مازلا  ار  کـلام  دـناوتیمن  طـقتلم  نینچمه  و  دـهدب ،  تمیق  اـی 

هک دنچره  دریگ  یم  تمیق  ای  تسا و  لثم  ای  هک  ار  نآ  لدب  هکلب  دـنک  هبلاطم  ار  شلام  نیع  وا  زا  درادـن  قح  کلام  رگید  دـشاب  هدیـسر 
لام لدب  وا  زا  دنکن  لوبق  ار  طقتلم  هقدـص  رگا  دـناوت  یم  اهنت  هکلب  دـشاب  دوجوم  هقدـص  هدـنریگ  ریقف  دزن  هقدـص )  ضرف  رد   ) لام نیع 

رد نیا  تشاد  دهاوخ  ار  هقدص  رجا  هکلب  دنک ،  هبلاطم  يزیچ  طقتلم  زا  دـناوتیمن  رگید  دـنک  لوبق  ار  هقدـص  رگا  دـیامن و  هبلاطم  ار  دوخ 
هفیظو دشاب  هداد  مکاح  هب  هک  یـضرفرد  طقتلم  هلءاسم 27 -  تسین .  وا  رب  يزیچ  دشن  ادیپ  رگا  اماو  دوش  ادـیپ  کلام  هک  تسا  یتروص 

ار نداد  هقدـص  رگا  هکلب  تسا ،  زئاج  فیرعت  زا  دـعب  فیرعت و  زا  لبق  مکاح  هب  نداد  لیوحت  هک  دـنچره  دوش ،  یمنطقاس  وا  زا  فیرعت 
هک دوش  ادـیپ  کلام  ینامز  رگا  هلءاسم 28 -  دهد .  هقدـص  ار  نآ  مکاح  ات  دـهدب  مکاح  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  دـشاب  هدرک  رایتخا 
هچ ار  نآ  ءامن  مه  تسا و  قحتسم  ار  لام  نیع  مه  کلام  دشاب ) هدش  قاچ  هدش  ادیپ  دنفسوگ  الثم   ) دشاب هدش  لصتم  یئامن  ياراد  هطقل 
زا دعب  هچ  دشاب و  هدش  دیاع  طقتلم  کلمت  زا  لبق  هکنیا  هچ  نآ و  زا  دعب  هچ  دشاب و  هدـش  لصاح  فیرعت  ندـش  مامت  زا  لبق  ءامن  هکنیا 

دـشاب دوجوم  لام  نیع  رگا  تسا  طقتلم  کلم  دشاب  هدش  دیاع  طقتلم  کلمت  زا  دـعب  رگا  جاتن )  ریـش و  لیبق  زا   ) لصفنم ءامن  اما  و  نآ ، 
هدـش لصاح  طقتلم  کلمت  زا  لبق  نآ و  زا  دـعب  ای  فیرعت  نامز  رد  رگا  و  دراد ،  یم  هگن  دوخ  يارب  ار  ءامن  دـهد و  یم  کلام  هب  ار  نآ 
ادیپ شکلام  دنک و  فیرعت  لاس  کی  دوش و  لصاح  هطقل  رد  لصفنم  یئامن  طاقتلا  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 29 -  تسا .  کلام  کلم  دشاب 

اب کلمت و  ار  نیع  هک  انعم  نیاب  تسا  مود  هجو  رد  طایتحا  تسا  هجو  ود  هن ؟  ای  دنک  کلمت  نیع  عبت  هب  مه  ار  ءامن  دـناوت  یم  ایآ  دوشن 
هبورخم رد  يزیچ  رگا  هلءاسم 30 -  دهد .  هقدص  ار  نآ  کلام  ندرک  ادـیپ  زا  يدـیمون  زا  دـعب  ینعی  دـنک  کلاملا  لوهجم  هلماعم  ءامن 
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ادیپ ار  نآ  هک  تسا  یـسک  کلم  دوش  ادـیپ  هنیفد  کلام  نودـب  نیمز  ره  اهنابایب و  رد  ای  دـنا و  هتفر  نیب  زا  نآ  نینکاس  هک  یمیدـق  ياه 
رد شلئاـسم  هک  دزادرپب  ار  نآ  سمخ  دـیاب  درامـشب  جـنگ  ار  نآ  فرع  هک  یتروص  رد  اـهنت  درادـن ،  مزـال  فیرعت  يزیچ  نینچ  دـنک و 

دوش لصاح  هنظم  ای  نیقی و  نآ  تایـصوصخ  اهتمالع و  زا  دشاب و  هداتفا  نیمز  يور  هک  يزیچ  تسا  نینچمه  و  تشذـگ ،  سمخ  باتک 
هطقل تسا  وا  نامز  لها  مدرم  کلم  هک  دـنادب  رگا  اما  و  دوش ،  یم  نآ  کلام  نآ  هدـنبای  هک  تسین  ناـمز  نیا  رد  دوجوم  مدرم  هکنیا  هب 

یم دـهاوخب  هک  يرهـش  ره  رد  ار  يزیچ  نینچ  هک  میتفگ  مه  ـالبق  دـشاب و  رتمک  مهرد  زا  هک  نآ  رگم  دـنک  فیرعت  ار  نآ  دـیاب  تسا و 
هن دناسرب و  يو  هب  ار  نآ  هک  دشاب  هتشاد  ناکما  شیارب  هن  نکل  دسانـشب  ار  نآ  کلام  هطقل  هدنبای  رگا  هلءاسم 31 -  دنک .  فیرعت  دناوت 

مکح ای  و  دشاب ،  تناما )  قدـصت و  کلمت و   ) هناگ هس  روما  نیب  ریخم  ینعی  دـنک  يراج  نآرب  ار  هطقل  مکح  ایآ  هکنیا  رد  وا ،  ثراو  هب 
هلءاسم 32 دنک .  مکاح  هب  عوجر  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  هجو  ود  تسا  نداد  هقدـص  نیعتم  هک  دـنک  راب  نآ  رب  ار  کلاملا  لوهجم 

یم ثراو  هب  هطقل  نآ  دـشاب  هطقل  کلمت  کلام و  نتفاین  فیرعت و  لاسکی  زا  دـعب  شندرم  هک  یتروص  رد  دورب  ایند  زا  طقتلم  هچنانچ  - 
دیعب هدوب  لاس  نیب  رد  ای  فیرعت و  زا  لبق  رگا  و  هناگ ،  هس  روما  نیب  دـنریخم  هثرو  هدوب  کـلمت  زا  لـبق  فیرعت و  زا  دـعب  رگا  و  دـسر ، 
ادـیپ دراد  ینکـس  نآ  رد  يرگید  هک  رومعم  يا  هناخ  رد  ار  یلاـم  رگا  هلءاسم 33 -  دوش .  يراـج  نآ  رب  کـلاملا  لوهجم  مکح  تسین 

عالطا وا  هب  تسا  بجاو  دشاب  هدوب  بصاغ  دـنچ  ره  هکلب  دـشاب  هتفرگ  هیراع  ای  رجءاتـسم و  ای  دـشاب  نآ  کلام  نکاس  هک  نیا  هچ  دـنک 
نایرج منادیمن )   : ) دیوگب رگا  و  درادن ،  دهاش  هب  جایتحا  دهدب و  وا  هب  دیاب  دوب و  دهاوخ  وا  کلم  تسا  وا  لام  دنک  اعدا  وا  رگا  دـهد ، 

نآ رب  ار  هطقل  مکح  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  تسین  نم  لاـم  دـیوگب  ینعی  دـنک  بلـس  دوخ  زا  ار  نآ  رگا  دوش و  یم  لکـشم  روـبزم  مکح 
نتفاـی زا  يدـیمون  زا  دـعب  ینعی  دـنک  راـب  نآ  رب  ار  کـلاملا  لوهجم  مکح  هک  تسا  نآ  رتـکیدزن  طاـیتحا  هب  مه  نیا  زا  دزاـس و  يراـج 

زا ریغ  ناویح  نآ  رگا  دنک ،  ادیپ  هدـش  لقتنم  يو  هب  هک  یناویح  مکـش  لخاد  رد  ار  یلام  رگا  هلءاسم 34 -  دهد .  هقدص  ار  نآ  شکلام 
 : دـیوگب رگا  نینچمه  تسا و  نم  زا  هک  دـنک  اعدا  وا  رگا  دـهد ،  عالطا  شیلبق  کلام  هب  دـیاب  دـشاب  يدنفـسوگ  ای  واـگ و  ـالثم  یهاـم 
وا رگا  نینچمه  و  تسا ،  هدنبای  نآ  زا  لام  نآ  هک  تسا  يوقا  مود  ضرف  رد  هک  دنچره  دهد ،  لیوحت  وا  هب  دیاب  طایتحا  ربانب  منادیمن )  )
 ، تسا وا  دوخ  کلم  دنک  ادیپ  هدومن  يرادیرخ  هک  یهام  مکـش  رد  نآ  لاثما  دیراورم و  لیبق  زا  يزیچ  رگا  و  تسین ،  نم  نآ  زا  دـیوگب 

دنک و ادیپ  يزیچ  وا  مکش  رد  دنک و  راکـش  ار  یئوهآ  یـسک  هکنیا  لثم  تسا  یهام  مکح  هب  زین  هتـشادن  یکلام  البق  هک  یناویح  ارهاظو 
هک يا  هناخ  رد  رگا  هلءاسم 35 -  دزاس .  يراج  نآ  رب  ار  کلاملا  لوهجم  ای  هطقل و  مکح  دروم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

نانامهیم و يارب  هک  یئاج  نآ  ینعی  هناـخ  ینوریب  رد  ار  نآ  رگا  تسا و  وا  دوخ  زا  هک  دـنادن  دـنک و  ادـیپ  ار  يزیچ  دراد  ینکـس  نآ  رد 
رد ار  نآ  رگا  و  دزاس ،  يراج  نآ  رب  ار  هطقل  مکح  دیاب  تسا و  هطقل  دنک  ادیپ  هتفای  صاصتخا  نانآ  لاثما  ناگدننک و  تدایع  نیدراو و 
هک دـشاب  یقودنـص  هک  نآ  رگم  تسا ،  وا  دوخ  لام  تسا  ریغ  لام  ای  تسا  وا  دوخ  لام  اـیآ  دـنادن  دـنک و  ادـیپ  دوخ  هرجح  قودـنص و 

تـسین نم  لام  تفگ  وا  رگا  دناسرب  يرگید  نآ  عالطا  هب  دـیاب  دراذـگ  یم  نآ  رد  يزیچ  ای  دـنک و  یم  نآ  لخاد  رد  تسد  مه  يرگید 
وا اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  منادیمن  دـیوگب  رگا  دـهدیم و  لیوحت  وا  هب  تسا  نم  لام  دـیوگب  رگا  ریغ و  نآ  زا  هن  تسا  وا  دوخ  زا  لام  نآ 

یعرش و ریغ  یهجو  هب  وا  هدوبن و  صخش  نآ  زا  هدربمان  لام  هک  دمهفب  ادعبدریگب  ار  یلام  یـصخش  زا  رگا  هلءاسم 36 -  دنک .  هحلاصم 
ار هطقل  مکح  هن  دـنک  يراج  نآ  ربار  کلاملا  لوهجم  مکح  دـیاب  دسانـشن ،  ار  لام  بحاص  يو  هتفرگ و  شبحاص  زا  ار  نآ  یناودـع  ای 

تـسین قداص  ندرک  مگ  ضرف  نیا  رد  نوچ  دشاب و  هدرک  مگ  ار  نآ  شبحاص  هک  دوش  یم  هطقل  يزیچ  یتقو  میتفگ  مه  قباس  رد  نوچ 
نآ زا  هدربماـن  لاـم  هک  دـمهفب  ادـعب  نیما  دراپـسب و  تناـما  هب  وا  دزن  ار  یلاـم  دزد  هک  يدروـم  صوـصخ  رد  هلب  درادـن ،  ار  هطقل  مکح 
در دزد  هب  ار  لام  تسا  نکمم  شیارب  رگا  تسا  بجاو  نیما  نآ  رب  تسیک  يرگید  نآ  دـنادن  تسا و  يرگید  کلم  هکلب  تسین  صخش 
وا هب  تفای  ار  شبحاص  رگا  دـنک  فیرعت  ار  نآ  لاس  کی  ینعی  دزاس ،  يراـج  نآ  رب  ار  هطقل  مکح  دراد و  هگن  دوخ  دزن  ار  نآ  دـنکن و 

تمارغ نتفرگ  ای  هقدص  رجا  لوبق  نیب  دنک  یم  ریخم  ار  وا  دش  ادیپ  شبحاص  رگا  ادعب  دهد  هقدص  ار  نآ  وا  تین  هب  هنرگ  دـهد و  لیوحت 
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تمارغ هنرگو  چـیه  هک  درک  لوبق  ار  رجا  رگا  تمارغ ،  نتفرگ  ای  هقدـص  رجا  لوبق  نیب  دـنکیم  ریخم  ار  وا  دـش  ادـیپ  شبحاص  رجا  رگا  ، 
زا نوچ  دنک  کلمت  ار  نآ  فیرعت  لاس  کی  زا  دـعب  دـناوتیمن  طایتحاربانب  و  دوش ،  یم  وا  دوخ  نآ  زا  رجا  دـهد و  یم  يو  هب  ار  لام  نآ 

رگا هلءاسم 37 -  هدرب . )  ار  نآ  دزد  هکلب  دوب  هدرکن  مگ  ار  دوخ  لام  شبحاص  اریز   ) درادن ار  هطقل  مکح  تسین و  هطقل  لثم  تهج  نیا 
لکـشم تسا  نم  زا  لام  نآ  دنک  اعدا  هدوب  رـضاح  اج  نآ  رد  هک  یـصخش  تفرگ  رارق  وا  تسد  رد  هک  نآ  زا  دعب  دنک و  ادـیپ  ار  يزیچ 

تسد رد  دنک  قدص  افرع  هک  دشاب  يوحن  هب  هک  نآ  رگم  دراد  دهاش  هماقا  هب  طایتحا  هکلب  دنک ،  در  يو  هب  ار  نآ  ءاعدا  فرص  هب  تسا 
نامه لام  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  تروص  ود  نیا  رد  هک  تسا  نم  زا  لاـم  نیا  هک  دـنک  ءاـعدا  طـقتلم  ندرک  ادـیپ  زا  لـبق  اـی  تسا و  وا 

دوش یمن  بجاو  تسا  نم  لام  هک  دنک  یم  اعدا  هک  یسک  هب  هطقل  نداد  هلءاسم 38 -  درادرب .  ار  نآ  طقتلم  تسین  زئاج  تسا و  یعدم 
 ، داد وا  هب  دـیابن  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  دـنک و  دوهـش  هماقا  وا  ای  دـیوگ و  یم  تسار  وا  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  طقتلم  هک  یطرـش  هب  رگم  ، 

طقتلم يارب  یناشن  نداد  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  ادیپ  عالطا  نآ  هب  کلام  ریغ  ابلاغ  هک  دهدب  یئاه  هناشن  لام  نآ  تافـص  زا  وا  هک  دنچره 
دروایب هنظم  طقتلم  يارب  اه  هناشن  نداد  رگا  دنا  هتفگ  هک  ار  انعم  نیا  دنا  هداد  تبسن  ءاهقف  رثکا  هب  هلب  تسا ،  وا  لام  لام  هک  دروایب  نیقی 

دناوتیمن یـسک  دادن  رگا  دریگب و  ار  شیولج  دناوتیمن  یـسک  داد  لیوحت  یعدم  هب  هنابلطواد  ار  نآ  طقتلم  رگا  سپ  دهدب ،  وا  هب  دناوتیم 
دوهـش هماقا  ای  ندرک و  ادیپ  نیقی  تروص  رد  اهنت  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچ  ره  تسا  يوقا  رظن  هب  نیا  دـنک و  شروبجم 

ای مامح  رد  ای  دوش و  ضوع  یـسک  شفک  اب  يرگید  ياج  ای  دجـسم  رد  یـسک  شفک  رگا  هلءاسم 39 -  دهد .  لیوحت  یعدـم  هب  ار  نآ 
هدرب ار  وا  سابل  ای  شفک  هک  تسا  یسک  نامه  نآ  زا  دوجوم  سابل  شفک و  دنادب  رگا  دوش ،  ضوع  يرگید  سابل  اب  شسابل  مامح  ریغ 

صاـقت هتبلا  دـنک  کـلمت  شدوخ  لاـم  زا  صاـقت  ناوـنع  هب  ار  نآ  تسا  زئاـج  هکلب  دـنک ،  فرـصت  ساـبل  اـی  شفک  نآ  رد  تسا  زئاـج 
لحم صاـقت  مکح  ءارجا  تروصنیا  ریغ  رد  اـما  و  تسا ،  هدرب  ادـمع  هدرب  ار  وا  لاـم  هک  سک  نآ  دـنادب  هک  تسا  ضرف  نیا  صوصخم 

تروص رد  کلام  زا  صحف  نینچمه  و  دنک ،  صاقت  کلام  نتسجن  صحف و  زا  دعب  نکل  تسین  برق  زا  یلاخ  هک  دنچره  تسا  لاکـشا 
هدومن تمیق  ار  شدوخ  لام  ار و  نآ  دیاب  دـشاب  رتهب  شدوخ  لام  زا  هدـنام  ياج  رب  هک  یـسابل  ای  شفک  نا  رگا  هلب  تسا ،  بجاو  دـمعت 

رب هچ  نآ  دادن  رگا  و  دهد ،  یم  هقدـص  وا  تین  هب  شبحاص  نتفای  زا  سءای  زا  دـعب  اررادـقم  نآ  دـشاب  رتنارگ  دوجوم  لام  هک  رادـقم  ره 
لام بحاص  زا  ینعی  دـنک  یم  کلاملا  لوهجم  هلماعم  نآ  اب  تسا  وا  ریغ  لام  ای  هدرب و  ار  وا  لام  هک  تسا  یـسک  نامه  لام  هدـنام  ياج 

هک مه  اج  نآ  رد  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دـهد ،  یم  هقدـص  يو  تین  هب  ار  لام  نآ  درکن  ادـیپ  ار  وا  رگا  دـنک  یم  صحف 
لوهجم هلماعم  نآ  اب  هک  تسا  نیا  اهابتـشا  ای  هدرب  ادـمع  اـیآ  دـنادن  هدربار و  وا  لاـم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نآ  زا  دوجوم  لاـم  دـنادیم 

 . دنک کلاملا 

همتاخ

ار دوخ  ررـض  بلج و  ار  دوخ  عفن  دنک ،  هرادا  ار  شدوخ  دناوتیمن  كدوک  تسین و  ادیپ  شتـسرپرس  هدشمگ و  هک  دنیبب  ار  یکدوک  رگا 
یم مه  بجاو  هکلب  دربب ،  دوخ  اب  دریگب و  ار  وا  تسا  بحتسم  هکلب  زئاج و  دنیوگ ،  یم  طیقل  ار  یکدوک  نینچ  احالطـصا  هک  دنک  عفد 

ای هار  رـس  ار  وا  شردام  وردپ  هکنیا  هچ  لاح  دریگ ،  یم  رارق  فلت  ضرعم  رد  دربن  دوخ  اب  ار  كدوک  رگا  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  دـش و 
هچ و  دـشاب ،  هدوب  ناشراک  رد  نآ  لاثما  تمهت و  سرت  ای  دـنا  هدوب  زجاع  وا  هقفن  نداد  زا  نوچ  دنـشاب  هتـشاذگ  نآ  لاـثما  دجـسم و  رد 
 ، تسا يراج  يدروم  رد  تشذـگ  هک  یبوجو  ای  بابحتـسا  مکح  دـشاب  زیمم  لفط  هک  مه  یتروص  رد  یتح  هکلب  دـشابن  روط  نیا  هکنیا 

بجاو درب  دوخ  اب  ار  طیقل  طقتلم  هک  نآ  زا  دعب  تسرپرس و  نودب  تسا  يا  هدش  مگ  كدوک  نیا  هک  نیا  دنک  قدص  هک  یطرش  هب  هتبلا 
شدوخ و ترشابم  هب  ای  لاح  دیامن ،  مایق  وا  تیبرت  تابجاو  هب  دیامن و  ظفح  یتفآ  رطخ و  ره  زا  دنک و  یتسرپرس  تناضح و  ار  وا  تسا 

دناوتیمن يدـحا  دـسرب و  غولب  دـح  هب  لفط  هک  ینامز  ات  دراد  مدـقت  قح  وا  دوش  فالتخا  وا  يرادـهگن  رـس  رب  رگا  هتبلا  ریغ  هلیـسو  هب  ای 
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ردپ و دننام  تبـسن  قح  هب  ای  دشاب  اراد  ار  وا  تناضح  قح  اعرـش  هک  یـسک  رگم  دوش  وا  تناضح  يدـصتم  دریگب و  وا  تسد  زا  ار  لفط 
نیا رد  هک  دنـشاب ،  دوجوم  ناگدربمان  نیا  زا  یکی  رگا  دج  یـصو  ای  ردـپ  یـصو  دـننام  تیـصو  قحب  ای  براقا و  ریاس  دادـجا و  ردام و 

دشاب هتشادن  لیفک  هک  دنیوگ  یم  یلفط  هب  طیقل  میتفگ  قباس  رد  تسا و  لیفک  ياراد  اریز  دوش  یم  نوریب  طیقل  ناونع  تحت  زا  تروص 
هیلع قح  نیا  هک  نانچمه  دنروآرد ،  طقتلم  تسد  زا  ار  لفط  هک  دـنراد  مه  ار  قح  نیا  دـنراد  تناضح  قح  هک  روط  نامه  ناگدربمان  و 

 - هلءاسم 1 دزاس .  یم  شروبجم  مکاح  دـنکن  لوبق  وا  دـهد و  لیوحت  نانآ  زا  یکی  هب  ار  لفط  دـهاوخب  طقتلم  رگا  ینعی  تسه  زین  نانآ 
هک تسا  زئاج  طقتلم  يارب  دشاب  هتـشاد  رگید  يزیچ  ای  شتجاح و  رادقم  رب  دئاز  شوپور  ای  شرف  لیبق  زا  یلام  دوخ  اب  طیقل  هچنانچ  رگا 

نانآ هب  رگا  و  نینم ،  ؤم  لودـع  هزاجا  اب  اطایتحا  دوبن  شرتسد  رد  وا  لیکو  ای  مکاح  رگا  دـنک و  جرخ  وا  هقفن  هار  رد  ار  نآ  مکاح  نذاـب 
دهدب ار  وا  جرخ  دش  بلطواد  یسک  رگا  دشاب  هتشادن  یلام  رگا  و  تسین ،  مه  نماض  دنکیم و  فرصم  ار  نآ  شدوخ  دوبن  یـسرتسد  زین 
لاثما كدوک و  نیمه  نآ  فرـصم  هک  تسه  شندرگب  یقوقح  هک  یـسک  ای  عربتم و  ای  دراد  تسد  رد  لاـملا  تیب  هک  یمکاـح  لـیبق  زا 

رگا دزادرپب و  شدوخ  ای  دـنک و  نیمءات  ار  كدوک  جرخ  دریگب و  کـمک  اـهنآ  زا  دـناوتیم  طـقتلم  تاـکز  ریغ  اـی  تاـکز  لـیبق  زا  دـننآ 
اما و  دشاب ،  هدرک  وا  جرخ  عوجر  دصق  هب  لوا  زا  هک  دنچره  دیامن ،  هبلاطم  شنکمت  غولب و  زا  دعب  كدوک  زا  دناوتیمن  تخادرپ  شدوخ 
وا جرخ  عوجر  دصقب  دناوتیم  وا  دتفیب  طقتلم  ندرگ  هب  وا  جرخ  دهدب و  ار  كدوک  جرخ  هک  دوبن  میتفگ  هک  اهنآ  لاثما  زا  کی  چیه  رگا 
زیچ دنچ  طقتلم  رد  هلءاسم 2 -  دنک .  عوجر  دناوتیمن  لوا  زا  عوجر  دصق  نودب  دریگب و  وا  زا  هدومن  عوجر  كدوک  هب  اهدعب  دهدب و  ار 

 . دـشاب مالـسا  هب  موکحم  طـیقل  هک  یتروص  رد  هتبلا  مالـسا  زین  ندوبن و  هدرب  ینعی  ندوب  دازآ  موس  لـقع ،  مود  غولب ،  لوا  تسا :  طرش 
ناملسم رفکلاراد  نآ  رد  هک  یتروص  رد  رفکلاراد  طیقل  نینچمه  و  تسا ،  مالـسا  هب  موکحم  نیـشن  ناملـسم  نیمزرـس  طیقل  هلءاسم 3 - 

دشابن یناملسم  نآ  رد  دوش و  ادیپ  رفکلاراد  رد  طیقل  رگا  اما  و  دشاب ،  هدش  دلوتم  ناملسم  نآ  زا  طیقل  هک  دوش  هداد  لامتحا  دشاب و  مه 
زا دـعب  رگا  تسا  مالـسا  هب  موکحم  هک  يدراوم  رد  دوش و  یم  طیقل  رفک  هب  مکح  دـشاب  وا  زا  طیقل  هک  دورن  نآ  لامتحا  تسه  رگا  ای  و 

 . دوش یمن  يراج  وا  رب  يرطف  دترم  مکح  يوقاربانب  نکل  دوش  یم  رفک  هب  موکحم  دنک  یفرعم  رفاک  ناونع  هب  ار  دوخ  غولب 

مراهچ دلج 

حاکن باتک 

حاکن

زا تسا .  رامـش  یب  هدش  دراو  نآ  كرت  تمذـم  نآ و  رب  مدرم  بیغرت  رد  هک  یتایاور  و  تسا .  دـیکءات  دروم  تابحتـسم  زا  یکی  حاکن 
یپ مالـسا  رد  یئانب  چیه  دندومرف .  (ص )  ادخ لوسر   : ) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دـمحم  ماما  زا  هلمج  نآ 

ود  : ) دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  انالوم  زا  و  دشاب ) جاودزا  زا  رت  بوبحم  یلاعتیادخ  دزن  هک  هدشن  يزیر 
 : دومرف ادـخ  لوسر   : ) دومرف هک  هدیـسر  باـنجنامه  زا  و  بزع )  زاـمن  تعکر  داـتفه  زا  تسا  رتهب  رـسمه  ياراد  صخـش  زاـمن  تعکر 

لها رتشیب   : ) دومرف هک  هدـش  لـقن  ص )   ) باـنج نآ  زا  رگید  يربخ  رد  و  دنـشاب ) هدرم  بزع  هک  دـنیاهنآ  امـش  هیاـمورف  لذر و  تاوما  )
يزاین یب  هب  ار  وا  هداد  هدعو  لجوزع  يادخ  اریز  درادب ،  زاب  جاودزا  زا  ار  یسک  یتسد  یهت  رقف و  تسین  راوازس  و  دنتسه ) اهبزع  خزود 

زا دـنک  ناشزاین  یب  دوخ  لضف  زا  ادـخ  دنـشاب  ریقف  رگا  ( 1  ( ) هلـضف نم  هللا  منغی  ءارقف  اوـنوکی  نا   : ) هدوـمرف دـناسرب و  قزر  تعـسو  و 
يا هنومن  دوب  نیا  تسا ) .  هدرب  نظ  ءوس  لجوزع  يادخب  دنک  كرت  ار  جاودزا  رقف  سرت  زا  هک  یسک   : ) هدش لقن  مه  (ص )  ادخ لوسر 

هب طوبرم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  يروما  ددرگ  داریا  حاکن  باـتک  يارب  همدـقم  ناونعب  تسا  بساـنم  هک  یبلاـطم  هلمج  زا  هلدا .  نآ  زا 
و دقع ،  بادآ  هب  تسا  طوبرم  یـضعب  و  تسین ،  راوازـس  یـسک  هچ  جاودزا و  يارب  دوش  باختنا  تسا  راوازـس  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا 
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هلئـسم دـنچ  نمـض  رد  ار  اهنآ  ام  هک  ماقم  نیا  اب  بسانم  تسا  یقحاول  رگید  یـضعب  و  رـسمه ،  اب  تولخ  بادآ  هب  تسا  طوبرم  یـضعب 
دهاوخ یم  هک  تسا  یسک  تافـص  دوش  هتفرگ  رظن  رد  جاودزا  ماگنه  تسا  راوازـس  هکیئاهزیچ  هلمج  زا  هلءاسم 1 -  میوش .  یم  روآدای 

هفطن يارب  نیعیجـضلا )  دـحا  لاخلا  ناف  مکفطنل  اوراتخا   : ) دومرف هک  هدـش  تیاور  (ص )  ادـخ لوسر  زا  هکنانچمه  دـنک .  جاودزا  وا  اب 
رد ار  نز  ردارب  یتقو  اریز  تسا  یناسنا  هنوگچ  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  نز  نآ  ردارب  روظنم  نیا  هب  دینک و  باختنا  ار  اه  نیرتهب  دوخ  ياه 

یحلاـص رازتـشک  دوـخ  ياـه  هفطن  يارب  دـینک  شـالت   : ) دوـمرف هک  هدـمآ  رگید  يربـخ  رد  و  يا .  هدرب  یپ  نز  تاـیحور  هب  يریگب  رظن 
هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  انالوم  زا  و  دنتـسه ) اه  یئاد  هب  هیبش  نادنزرف  اریز  دیریگب  رظن  رد  مه  ار  وا  ناکیدزن  دینک و  باختنا 

هچ ینک و  یم  باختنا  دوخ  يارب  یهاـگیاج  هچ  شاـب  هجوتم   : ) دومرف منک  جاودزا  مراد  میمـصت  هدوب  هتفگ  هک  شناراـی  زا  یکی  هب  هک 
ماجنا ار  راک  نیا  هک  يراچان  رگا  یهد و  یم  رارق  یـسک  هچ  رایتخا  رد  ار  ترارـسا  دـیاقع و  يزاـس و  یم  دوخ  لاـم  کیرـش  ار  یـسک 
دسانش یم  ار  وا  سک  ره  هکنیا  مود  و  دشاب .  رکب  هکنیا  یکی  ریگب ،  رظن  رد  ار  طرش  هس  لقادح  يرادن  دایز  يوجتسج  تصرف  یهدب و 

 : دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  بانجنامه  زا  و  ثیدح .  رخآ  ات  دشاب ) هدوب  قالخا  شوخ  هکنیا  موس  دـنک و  دای  وا  زا  یبوخ  ریخب و 
یـشزرا ناوت  یمن  نز  يارب  و  يزیوآ ،  یم  دوـخ  ندرگب  يزیچ  هچ  شاـب  هجوـتم  تسا  یمدآ  ندرگ  قوـط  یمدآ  نز  هک  تسناد  دـیاب  )

اما و  ( 2  ، ) درک شمیوقت  دوش  یمن  ود  نآ  اب  تسا و  رتهب  هرقن  ـالط و  زا  بوخ  نز  اـما  دـب ،  نز  يارب  هن  بوخ و  نز  يارب  هن  درک  نیعم 
دوخ يارب  هحلاـص  يرـسمه  تسا  مزـال  درم  يارب  هک  روطناـمه  تسا ) .  رتهب  نآ  زا  كاـخ  اریز  درادـن  شزرا  مه  كاـخ  ردـقب  دـب  نز 
هیلع اضر  ترضح  زا  هک  دننک ،  باختنا  حلاص  يرـسمه  دیاب  وا  ءایلوا  ای  نز و  صخـش  ینعی  تسا ،  راوازـس  زین  نز  يارب  دنک ،  باختنا 
یتقو تسا  یگدرب  حاکن   : ) دومرف هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا 

ار دوخ  هشوگ  رگج  هک  دـنک  تقد  دـیاب  سپ  دـنک  یم  ریغ  زینک  هدرب و  ار  وا  تقیقح  رد  دـهد  یم  رهوش  ار  دوخ  نت  هراـپ  امـش  زا  یکی 
ادـخ لوسر  زا  هک  دـیریگن ،  رظن  رد  ار  وا  لام  یئابیز و  اهنت  نز  باـختنا  رد  هک  تسنآ  راوازـس  هلءاسم 2 -  دنک ) .  یم  یـسک  هچ  هدرب 

درادن وا  لامج  زجب  يروظنم  راک  نیا  زا  دنک و  یم  جـیورت  ار  ینز  هکیـسک   : ) دـنا هدومرف  هک  هدـش  لقن  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
یمن جاودزا  وا  اب  زگره  تشادن  لام  رگا  ینعی  دنک  جیورت  شلام  رطاخب  ار  نز  هک  یسک  و  دید ،  دهاوخن  وا  زا  دنک  شدونـشخ  هکیزیچ 

هفیرـش و تافـص  ياراد  هک  دـینک  باختنا  ار  ینز  هکلب  رادـنید  نز  داـب  امـش  رب  سپ  دـنک ) یم  راذـگاو  شدوخب  ار  وا  یلاعتیادـخ  درک 
نینچ تمذم  رد  رابخا  هک  دشاب  تشز  يوخ  قلخ و  دقاف  هک  دینک  رایتخا  ار  ینز  هدش  دراو  ینز  نینچ  حدم  رد  رابخا  هک  دشاب ،  هحلاص 

 : دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  هک  تسا  یتیاور  نامه  نز  کی  رد  اهیبوخ  نیرت  عماج  و  تسا .  داـیز  ینز 
یم ار  دوخ  هناگیب  زا  تسا ،  لیلذ  رهوش  هناخ  رد  زیزع و  شدوخ  هداوناخ  رد  هک  تسا  هفیفع  نابرهم و  از و  هچب  نز  امـش  ناـنز  نیرتهب  )

هک اجنآ  ات  دنک .  یم  تعاطا  ار  وا  روتـسد  دهد و  یم  شوگ  ار  رهوش  نخـس  هک  ینز  دـنک ،  یم  شیارآ  ار  دوخ  رهوش  يارب  دـناشوپ و 
رهوش هناخب  نوچ  هدوب  لیلذ  شدوخ  هداوناخ  رد  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتدب  مهدـن ؟  ربخ  ناتنانز  نیرتدـب  زا  امـشب  ایآ  دومرف :  هک 
نوـچ درادـن  اورپ  دـب  راـک  زا  هک  تسا  ینز  تسا ،  زوـت  هـنیک  دروآ و  یمن  دـنزرف  هـک  تـسا  ینز  دـشورف ،  یم  هداـفا  تزع و  دـیآ  یم 
دننام دهد و  یمن  شوگ  ار  رهوش  نخـس  دهد ،  یم  جرخب  تفع  رهوش  دزن  یلو  دـنک  یم  شیارآ  ار  دوخ  دوش  یم  بیاغ  وا  زا  شرهوش 

يرگید ربخ  رد  و  دشخب ) یمن  دشاب  هدرک  رگا  یفالخ  راک  دریذپ ،  یمن  ار  رهوش  رذـع  هک  تسا  ینز  دـنک ،  یمن  نیکمت  شومچ  بسا 
؟  تسیچ هدولآ  نیمز  رد  هدیئور  هزبس  دیسرپ :  یصخش  هدولآ ،  نیمز  رد  هدیئور  هزبس  زا  راهنز   : ) هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  بانجنآ  زا 
زین دشاب و  هدش  دلوتم  انز  زا  هک  ینز  راکانز و  نز  اب  جاودزا  هلءاسم 3 -  دشاب ) .  هدمآ  راب  دب  ینامدود  رد  هک  تسا  یئابیز  نز  دومرف : 
 - 1 دـنک :  جاودزا  هفئاـط  دـنچ  اـب  نز  هک  تسین  راوازـس  هلءاسم 4 -  دراد .  تهارک  هلباـق  نآ  رتخد  اـب  اـی  دوخ  هلباـق  اـب  ناـسنا  جاودزا 
دقع ماگنه  تسا  بحتـسم  هلءاسم 5 -  راوخبارـش  قساـف 4 -  درم  دوش 3 -  یم  عقاو  نادرم  لوـعفم  هکیـسک  ینعی  ثنخم  قالخادب 2 - 

تـسیا هبطخ  هبطخ ،  نیرتلماک  و  دنناوخب ،  يا  هبطخ  دقع  زا  لبق  هکنیا  دنهد و  ماجنا  ینلع  ار  دقع  دنریگب و  دـهاش  ار  رفن  دـنچ  جاودزا 
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هب ار  نارضاح  ندرک  تیـصو  نیتداهـش 4 .  هب  رارقا  مالـسلا 3 .  هیلع  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص   . 2 یلاعتیادخ ،  دـمح   . 1 رب :  لمتـشم 
هکنیا تاولـص  و  هللادـمحلا )   : ) دـیوگب دـقاع  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  یلاعت  يادـخ  دـمح  رد  و  رهوش .  نز و  يارب  اـعد  يوقت 5 . 

بـش رد  ار  دـقع  هک  تسا  نآ  بحتـسم  زین  و  تسا ،  یفاک  زین  یئاهنت  هب  دـمح  هکلب  و  دـمحم ) لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا   : ) دـیوگب
روهـشم اهنابز  رـس  رب  هک  هام  ره  سحن  مایا  و  هام ،  ره  سحن  مایا  زا  کی  ره  رد  زین  و  هام ،  رخآ  ياهبـش  رد  دراد  تهارک  دـنهد و  ماجنا 

( . زور تفه  دوش  یم  اعمج  هک   . ) مجنپ تسیب  مراـهچ و  تسیب  مکی و  تسیب  مهدزناـش و  مهدزیـس و  مجنپ و  موس و  زا :  دـنترابع  هدـش 
همیلو نداد  هک  دنهدب  شزور  ای  بش و  نامه  رد  ار  نآ  همیلو  دوش و  ماجنا  بش  رد  یسورع )   ) فافز هکنیا  تسا  بحتـسم  هلءاسم 6 - 

 . 1 تسا :  تنـس  دروم  جـنپ  رد  اـهنت  همیلو   : ) دوـمرف هک  هدـش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  تسا و  نیلـسرم  ننـس  زا 
هکم زا  نتشگرب  ینعی  زاکر ،  هناخ 5 .  ندیرخ  ینعی  راک ،  و  رسپ 4 .  ندرک  هنتخ  ینعی  راذع ،  دنزرف 3 .  دلوت  ینعی  سرخ ،  یسورع 2 . 

 : دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هکنیا  يارب  رتـشیب  هن  تسا  تنـس  بحتـسم و  زور  ود  یلا  کـی  دروم  جـنپ  نیا  رد  همیلو  و  ( 
همیلو رد  تکرـش  يارب  دراد  اـج  و  تسا )  یئاـمندوخ  اـیر و  موـس  زور  رد  تسا و  تمارک  زور  ود  رد  تـسا و  قـح  لوا  راـبرد  هـمیلو  )
هزور هک  دـنچ  ره  دـنروخب  ار  وا  همیلو  دـنریذپب و  ار  همیلو  بحاـص  توـعد  تـسا  بحتـسم  زین  نینموـم  يارب  دـنوش و  توـعد  نینموـم 
ءاینغا هب  ار  دوخ  هرفـس  دـنک و  توعد  ار  ریقف  ینغ و  هفئاـط  ود  ره  هک  تسا  نآ  راوازـس  توعد  بحاـص  يارب  دنـشاب و  هتفرگ  یبحتـسم 

نآب ءاینغا  هک  تسیا  همیلو  نآ  اه  همیلو  نیرتدب   : ) دومرف هک  هدـش  تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  هک  دـهدن ،  صاصتخا 
بحتسم دنک  شزیمآ  شرسمه  اب  دهاوخ  یم  فافز  بش  رد  هکیـسک  يارب  هلءاسم 7 -  دنشاب ) .  هتـشادن  هار  نآ  هب  ارقف  دنوشب و  توعد 

زین و  دـنک ،  داـی  هدـش  دراو  صوـصخ  نآ  رد  هکیئاـهاعد  اـب  ار  يادـخ  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  شزور  رد  اـی  بش و  ناـمه  رد  تسا 
یلع مهللا   : ) دـیوگب دراذـگب و  تسا  هلبقب  ور  هکیلاـح  رد  شرـسمه  یناـشیپ  رب  تسد  هکنیا  زین  دـشاب و  وـضو  اـب  هکنیا  تسا  بحتـسم 

كرش هلعجتال  ایوس و  املـسم  هلعجاف  ائیـش  اهمحر  یف  تیـضق  ناف  اهجرف  تللحتـسا  کتاملکب  اهتذخا و  کتناما  یف  اهتجوزت و  کباتک 
وا سومان  وت  تاملک  اب  متفرگ و  ار  وا  وت  تناما  رد  مدروآرد و  دوخ  جاودزا  هب  وت  باتک  تاروتسد  قبط  ار  نز  نیا  نم  اهلاراب  ناطیشلا ) 

كرـش ار  وا  هد و  رارق  صقن  نودـب  لدـتعم و  یناملـسم  ار  وا  يا  هدرک  ردـقم  وا  مـحر  رد  يزیچ  رگا  سپ  متخاـس  لـالح  دوـخ  يارب  ار 
یتاهورکم تابحتـسم و  نیعم  یبادآ  نآ  ریغ  رد  هچ  فافز و  رد  هچ  یلک  روطب  نز  اب  ندرک  تولخ  يارب  هلءاسم 8 -  ( 3 ( ) زاسم ناطیش 

يریگولج دوش  ناطیش  كرـش  دنزرف  هکنیا  زا  نآ  نتفگ  هک  دیوگب  هللا  مسب  عامج  ماگنه  هک  تسا  نیا  یکی  نآ -  تابحتـسم  اما  تسا . 
ار ادخ  مان  دوش  عمج  شرسمه  اب  دهاوخب  امش  زا  یکی  هاگره   : ) دندومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچمه  دنک ،  یم 
 - تسا رایـسب  تایاور  ثیدح  نیا  يانعم  رد  و  دش ) دـهاوخ  ناطیـش  كرـش  دوشب  يدـنزرف  عامج  نآ  زا  درواین و  رگا  اریز  دروایب  نابزب 

رگید یکی  هقلخلا - .  مامت  رـسپ  كاپ و  تکرب و  اب  يوقت و  اب  دهد  يدـنزرف  وا  هب  هک  دـنک  تساوخرد  یلاعتیادـخ  زا  هکنیا  رگید  یکی 
رد هام  هک  تسا  یبش  رد  ندرک  عامج  یکی  نآ  تاهورکم  اما  دـشاب .  وضو  اب  تسا  هلماح  هک  ینز  اب  اصوصخم  عامج  لاح  رد  هکتـسنیا 
رب ات  دیشروخ  بورغ  ماگنه  و  هلزلز ،  ای  درز و  هایس و  ياهداب  ندیزو  زور  و  دشاب ،  هتفرگ  دیشروخ  هک  يزور  و  دشاب ،  هتفرگ  بش  نآ 

رگم هام  ره  بش  نیلوا  رد  زین  و  هام ،  رخآ  ياهبش  ینعی  قاحم  نامز  رد  و  دیـشروخ ،  عولط  ات  رجف  عولط  زا  دعب  زین  قفـش و  ندش  فرط 
هبنشود و ياهبش  رد  ندرک  عامج  یلو  نابرق ،  رطف و  دیع  ياهبش  رد  هبنشراهچ و  بش  رد  هام و  ره  همین  بش  رد  ناضمر و  هام  لوا  بش 
رد رفـس  رد  ندرک  عاـمج  زین  بحتـسم و  رـصع  زا  دـعب  هعمج  زور  رد  رهظ و  ماـگنه  هبنـشجنپ  زور  رد  هعمج و  هبنـش و  جـنپ  هبنـش و  هس 

مالتحا زا  هکنآ  رگم  تسا ،  هورکم  مالتحا  زا  دـعب  ندوب و  نایرع  لاح  رد  عاـمج  زین  تسا و  هورکم  دـشاب  هتـشادن  لـسغ  بآ  هکیتروص 
رخآ رد  هک  یلـسغ  کی  نامه  درادن و  یتهارک  دـشاب  هدرک  لسغ  اهنآ  نیب  هکنآ  نودـب  یپ  رد  یپ  ندرک  عامج  هلب  دـشاب ،  هدرک  لسغ 

ار يدعب  عامج  سپـس  دریگب  وضو  دیوشب و  ار  دوخ  تروع  دنک  عامج  دهاوخ  یم  هک  راب  ره  تسا  بحتـسم  نکل  تسا  یفاک  دـنک  یم 
هلبقب و ور  ندرک  عامج  زین  و  هچب ،  رتخد  ای  هچب  رـسپ  دنچ  ره  دنیبب  ار  وا  یـسک  هکیئاج  رد  ندرک  عامج  تسا  هورکم  زین  و  دهد ،  ماجنا 
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نز ای  درم  ای  هکیلاح  رد  ندرک  عاـمج  و  ادـخ ،  رکذـب  رگم  عاـمج  لاـح  رد  نتفگ  نخـس  و  یتشک ،  رد  ندرک  عاـمج  زین  و  هلبقب ،  تشپ 
ار ندـب  زیچ  هس   : ) دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مکـش ،  ندوب  رپ  لاح  رد  ندرک  عامج  و  دـنا ،  هتـسب  باـضخ 
 ( نانز ریپ  اب  عامج  موس  مکش و  يرپ  لاح  رد  عامج  مود  مکش و  يرپ  لاح  رد  نتفر  مامح  یکی  دشاب  هدنشک  اسب  هچ  دزاس و  یم  ناریو 

دـشاب یکی  نز  درم و  لامتـسد  هکنیا  تسا  هورکم  و  راد ،  هویم  تخرد  ریز  و  نامـسآ ،  ریز  و  ندرک ،  عامج  هداتـسیا  تسا  هورکم  زین  و 
تیاور رد  هک  دزیرن  لامتسد  کی  رب  ودنآ  توهش  دننکن و  كاپ  لامتسد  کی  اب  ار  دوخ  ود  ره  دشاب و  ادج  نز  زا  ادج و  درم  دیاب  هکلب 

غولب دحب  یتقو  وا  نداد  رهوش  رد  رتخد  یلو  تسا  بحتـسم  هلءاسم 9 -  دتفیب ) .  ینمـشد  ود  نآ  نیب  دوش  یم  ثعاب  لمع  نیا   : ) هدمآ
نیا یکی  یمدآ  تداعـس  زا   : ) هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـیامن  ظفح  ار  وا  سومان  رهوش  هلیـسوب  دـنک و  هلجع  دیـسر 

باتفآ دننیچن  ار  نآ  ندیچ  عقوم  رگا  دنتخرد  رب  هویم  دننام  رکب  نارتخد   : ) هدمآ ربخ  رد  و  دـنیبن ) ضیح  شا  هناخ  رد  شرتخد  هک  تسا 
نآ هب  دنـسرب  رگا  دنروطنیمه  زین  رکب  نارتخد  دزاس  یم  شا  هدنکارپ  فرطنآ  فرط و  نیاب  داب  دنک و  یم  دـساف  تخرد  يالاب  رب  ار  نآ 

تناید و قالخا و  هک  دـمآ  رتخد  يارب  يراگتـساوخ  رگا  هک  تسنآ  بحتـسم  زین  و  درادـن ) رهوش  زجب  یئاود  دـننیب  یم  نانز  هک  يزیچ 
بسح ماقم و  هاج و  هلئسم  رهوش  باختنا  رد  و  دنکن ،  در  ار  وا  تسا  بحتسم  دوب  نکمتم  تفع و  اب  يدرم  زین  دوب و  دنسپدروم  شتناما 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنا :  هدومرف  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  هک  دنهدن ،  رارق  هجوت  دروم  ار  بسن  يدـنلب  و 
ره هللا  لوسر  ای  دیـسرپ  لئاس  دیهدب .  وا  هب  رتخد  دیدنـسپ  یم  ار  شتناید  قالخا و  هک  دـمآ  امـش  دزن  يراگتـساوخ  هاگره   : ) دومرف هلآ 

هنتف دیهدن  رگا  دیهدب و  وا  هب  رتخد  دیدنسپ  یم  ار  شتناید  قالخا و  هک  دمآ  يراگتـساوخ  هاگره  دومرف :  دشاب  تسپ  بسن  رظن  زا  دنچ 
ود ندش و  یجنایم  رگیدـکی و  اب  رفن  ود  جاودزا  رد  شـشوک  تسا  بحتـسم  هلءاسم 10 -  دـش ) .  دـهاوخ  ریبک  يداسف  نیمز و  رد  يا 

نیرتهب تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما   : ) دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  ندرک ،  یـضار  ار  فرط 
هیلع مظاک  ماما  زا  و  دـناسرب ) .  مهب  ار  ودـنآ  یلاعتیادـخ  هک  اجنآ  ات  جاودزا  رما  رد  تسا  رفن  ود  نیب  تعافـش  اهیریگیجنایم  اـهتعافش و 

هکیدرم  . 1 دـنراد :  رارق  شرع  هیاس  ریز  رد  تسین  يا  هیاس  ادـخ  هیاس  زج  هک  تماـیق  زور  رد  سک  هس   : ) دومرف هک  تسا  لـقن  مالـسلا 
ناملسم ردارب  رارسا  زا  يرس  هکیـسک  دهدب 3 .  رازگتمدخ  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  هکیـسک  دناسرب 2 .  جـیورت  هب  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب 

ار ودنآ  نیب  هک  دنک  يراک  نموم  ود  جیورت  رد  هکیـسک   : ) دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  و  دـناشوپب ) ار  دوخ 
رهب وا  و  دشاب ،  هدوب  رد  توقای و  زا  هناگادج  يرـصق  رد  کی  ره  هک  دروآرد  شجاودزا  هب  نیعلاروح  زا  نز  رازه  یلاعتیادخ  دنک  عمج 
هزور هب  ار  شیاهزور  زامنب و  ار  شیاهبـش  هک  دراد  ار  یتداـبع  لاـسکی  باوث  دـیوگب  هکیا  هملک  رهب  اـی  درادرب و  هار  نیا  رد  هک  یماـگ 

رب دوـش و  راـتفرگ  ادـخ  تـنعل  بـضغب و  ترخآ  اـیند و  رد  دـهد  ماـجنا  یلمع  شرهوـش  زا  ینز  ندرک  ادـج  رد  هکیــسک  و  دـنارذگب ، 
دنچ ره  درادرب  یمدق  يرهوش  نز و  هطبار  ندرک  دساف  رد  هکیسک  و  دنک ،  دروخ  شتآ  زا  هرخص  رازه  اب  ار  وا  هک  تسا  قح  یلاعتیادخ 
رظن رگید  یلاعتیادخ  ترخآ و  رد  مه  ایند و  رد  مه  دریگ  یم  رارق  وا  تنعل  یلاعتیادخ و  مشخ  رد  دـنک  ادـج  مه  زا  ار  ودـنآ  دـناوتن  هک 

هب رتکیدزن  دراد و  دیدش  یتهارک  نکل  تسا  زیاج  ربد  زا  هجوز  یطو  هک  تسنآ  يوقا  روهـشم و  هلءاسم 11 -  دنکفا . ) یمن  واب  تمحر 
وا یطو  دراد  لاس  هن  زا  رتمک  يا  هجوز  هکیسک  هلءاسم 12 -  دشاب .  هتشادن  تیاضر  نز  هکیتروص  رد  اصوصخم  تسنآ ،  كرت  طایتحا 

نتفرگ و شوغآ  توهـشب و  سمل  لیبق  زا  اهیریگ  ماـک  ریاـس  اـما  و  عطقنم ،  هچ  و  دـشاب ،  یمئاد  هجوز  هکنیا  هچ  تسین  زیاـج  يو  يارب 
وا رب  يزیچ  هانگ  زا  ریغب  دشاب  هدرکن  ءاضفا  رگا  دنک  یطو  ار  وا  لاس  هن  زا  لبق  رگا  و  دشاب ،  هراوخریش  دنچ  ره  درادن  لاکشا  ( 4) ذیخفت
ات دشاب  هدرک  یکی  ار  وا  طئاغ  ضیح و  يارجم  ای  دشاب و  هدرک  یکی  ار  وا  ضیح  يارجم  لوب و  يارجم  ینعی  دشاب  هدرک  رگا  و  تسین ، 
وا يرـسمه  زا  ءاضفا  رطاخب  يوقا  رب  انب  لاح  ره  رد  تسا و  طایتحا  ربانب  مکح  مود  تروص  رد  نکل  دوش ،  یم  مارح  يو  رب  وا  یطو  دبا 

دناوت یمن  و  درب ،  یم  ثرا  وا  زا  شرهوش  شرهوش و  زا  وا  ینعی  دوش  یم  بترتـم  وا  رب  تیجوز  ماـکحا  همه  هجیتـن  رد  دوش  یمن  نوریب 
نآ هک  یماداـم  تسا  بجاو  وا  رب  و  ماـکحا ،  ریاـس  نینچمه  تسا و  مارح  وا  رب  نز  نآ  رهاوـخ  اـب  شجاودزا  دریگب و  مئاد  نز  نیمجنپ 
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هدرک باختنا  يرگید  يرهوش  قالط  زا  دعب  نز  نآ  هک  دـنچ  ره  هکلب  دـشاب ،  هداد  شقالط  دـنچ  ره  دزادرپب .  ار  شجراخم  تسا  هدـنز 
هک ار  اضفا  هید  تسا  بجاو  وا  رب  زین  و  تسین ،  توق  زا  یلاخ  مکح  نیا  هکلب  دهدب ،  ار  وا  هقفن  هدننک  اضفا  دـیاب  طایتحا  ربانب  هک  دـشاب 
هب هدمآ  شندرگب  لوخد  دقع  رطاخب  هدش و  نیعم  هکیا  هیرهم  اب  ار  درم  هید  فصن  تسا  دازآ  نز  نآ  رگا  دزادرپب  نز  نآب  تسا  لتق  هید 

نکل دیآ ،  یمن  شندرگب  هید  دوش و  یمن  يدبا  مارح  دیامن  ءاضفا  ار  وا  دنک و  عامج  وا  اب  لاس  هن  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  و  دـهدب ،  وا 
 - هلءاسم 13 تسین .  بجاو  يوقا  رب  انب  هک  دـنچ  ره  دـهدب  ار  شا  هقفن  تسا  هدـنز  نز  نآ  هک  یمادام  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن 

صوصخم مکح  نیا  هتبلا  وا ،  دوخ  نذا  هب  رگم  تسین  زئاـج  يوقا  رب  اـنب  هاـمراهچ  زا  رتشیب  رد  یعاـطقنا  نز  یتح  نز  یطو  ندرک  كرت 
یقاب رذع  هکیدنچ  ات  تسا  زیاج  اقلطم  نآ  كرت  رذـع  نتـشاد  تروص  رد  اما  و  دنـشاب ،  هتـشادن  يرذـع  نز  ای  رهوش  هک  تسا  یتروص 

لاح دنک ،  هدامآ  ار  وضع  هک  یلیم  تسا  لیم  نتـشادن  مه  اهرذع  زا  یکی  دشاب ،  هتـشاد  ررـض  نز  ای  درم  يارب  عامج  هکنیا  لثم  تسا ، 
ای و  دـشکب ؟  لوط  شرفـس  دـنچ  ره  تسا  روذـعم  هفیظو  نیا  زا  تسا  رفـس  رد  هکیـسک  هک  انعم  نیاب  تسا  رـضاح  هب  صتخم  مکح  ایآ 

تروص رد  تسا  بجاو  هکلب  دـهدب  لوط  هاـمراهچ  زا  شیب  ار  شرفـس  تسین  زئاـج  فلکم  هجیتن  رد  دوش و  یم  زین  رفاـسم  لـماش  هکنآ 
دشاب يرورض  رفـس  هکیطرـشب  هتبلا  تسا ،  رهظا  لوا  لوق  هک  تسا  لوق  ود  دیامن ؟  ءادا  ار  شرـسمه  قح  ددرگرب و  هناخب  رذع  نتـشادن 

اب سنا  رفس و  هب  لیم  فرص  هن  اهنیا  لاثما  ملع و  لیصحت  ای  ترایز  ای  تراجت  رفس  ریظن  دهد ،  صیخشت  يرورـض  ار  نآ  فرع  دنچ  ره 
يارب هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 14 -  دـهدب .  لوط  هام  راهچ  زا  شیب  دـیابن  طایتحا  ربانب  هک  اهنیا  لاـثما  حـیرفت و  شدرگ و  نآ و 

ریغ رد  نیا  و  دزیرب ،  محر  زا  جراـخ  رد  ار  ینم  هدروآ  نوریب  لازنا  ماـگنه  ار  دوخ  تلآ  ینعی  دـنک ،  لزع  ار  دوخ  هفطن  تسا  زئاـج  درم 
رتروهـشم لوق  هک  تسا ،  لوق  ود  وا  نذا  نودـب  اما  و  تسا ،  زئاج  وا  نذا  اب  دازآ  مئاد و  هجوز  رد  نینچمه  ملـسم و  دازآ  مئاد و  رـسمه 
هدروخلاس نز  دوش و  یمن  هلماح  دراد  نیقی  هکینز  رد  هک  تسین  دـیعب  هکلب  تسا ،  يوقا  لوق  نیمه  تسا و  هورکم  زئاج و  هک  تسا  نیا 

يوقا هکنانچمه  دشاب ،  هتشادن  تهارک  دهد  ریش  ار  شکدوک  دوش  یمن  رضاح  هکینز  نهدب و  نز  و  زارد ) نابز  نز  ینعی   ) هطیلـس نز  و 
هک يا  هفطن  ره  يارب  تسا  بجاو  دنا  هتفگ  یضعب  یلو  تسین ،  بجاو  درم  رب  هفطن  هید  تخادرپ  مینادب  مارح  ار  لزع  رگا  یتح  هکتسنآ 
هب تسا  زیاج  رهوش  نز و  زا  کـی  ره  يارب  هلءاسم 15 -  تسا .  فیعـض  رایـسب  لوق  نیا  یلو  دزادرپب  نز  هب  درم  رانید  هد  دوش  یم  لزع 
دنک لصاح  سامت  يرگید  ندب  ياضعا  هب  دناوت  یم  کی  ره  نینچمه  و  دزادنیب ،  رظن  شتروعب  یتح  نآ  نطاب  نآ و  رهاظ  يرگید  ندب 

رد تسین  یلاکشا  هلءاسم 16 -  تذل .  نودب  هچ  تذل و  اب  هچ  دهد  سامت  يرگید  ندب  زا  رگید  ياج  هب  ار  دوخ  ندـب  رگید  ياج  ره  و 
دـشاب يور  ابیز  ناوج  ای  دشاب  ریپ  رگید  درمنآ  هکنیا  هچ  دنک  هاگن  تروع  زا  ریغب  يرگید  درم  ندب  ياج  رهب  تسا  زئاج  درم  يارب  هکنیا 

لبق زا  تسا  ترابع  تروع  اما  و  دشابن ،  نیب  رد  مارح  رد  عوقو  فوخ  ینعی  هبیر  هدوبن و  تذـل  روظنمب  ندرک  رظن  هکیطرـشب  تشز  ای  و 
هب ندرک  رظن  هک  شتروع  ود  زجب  دنک  رظن  رگید  ینز  ندبب  تسا  زئاج  نز  يارب  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  نینچمه  و  هضیب ،  ود  ربد و  و 

زجب دـنک  هاگن  دنتـسه  وا  مرحم  هکیناـنز  ندـب  هب  تسا  زئاـج  درم  يارب  هلءاـسم 17 -  تسا .  مارح  درم  رد  هکناـنچنه  تـسا  مارح  ودـنآ 
هک تسا  ینز  ره  مرحم  زا  روـظنم  و  تسا ،  مارح  هنرگ  دـشابن و  هـبیر  ثعاـب  دربـن و  تذـل  ندرک  هاـگن  زا  هکیطرـشب  ناـنآ و  ياـهتروع 

زئاج نانز  نآ  يارب  نینچمه  و  يداماد ،  قیرط  زا  یببـس و  مرحم  هچ  یعاضر و  هچ  دشاب و  یبسن  مرحم  هچ  دشاب  مارح  وا  اب  درم  جاودزا 
نز ندـب  ياـضعا  هب  درم  ندرک  رظن  هکنیا  رد  تـسین  یلاکـشا  هلءاسم 18 -  هبیر .  ذذـلت و  نودـب  دـننک  هاگن  يدرم  نینچ  ندـب  هب  تسا 
راـک رد  يا  هبیر  هچ  هن و  اـی  دربب  مه  یتذـل  ندرک  رظن  نیا  رد  هکنیا  هچ  تسا ،  مارح  وا  يومب  ندرک  رظن  یتح  مرحمریغ و  ینعی  هیبـنجا 
زئاج اقلطم  هکنیا  یکی  لوق ،  دـنچ  هکلب  تسا  لوق  ود  نآ  نودـب  و  تسا ،  مارح  هبیر  ذذـلت و  اب  تسد  ود  تروص و  اـما  و  هن ،  اـی  دـشاب 
هاگن دنا  هتفگ  هک  هاگن ،  رد  رارکت  لوا و  هاگن  نیب  لیضفت  موس  رابکی ،  یتح  تسین  زئاج  اقلطم  هکنیا  مود  رتشیب ،  هچ  راب  کی  هچ  تسا 

روطنامه هلءاسم 19 -  دـنکن .  هاگن  اقلطم  هک  تسا  طسو  لوق  لاوقا  طوحا  و  تسین ،  زئاج  اقلطم  رظن  رد  رارکت  تسا و  زئاج  اـقلطم  لوا 
ود تروص و  هک  تسنآ  برقا  و  یبنجا ،  درم  هب  دـنک  رظن  تسین  زئاـج  زین  نز  يارب  هیبنجا ،  نز  هب  ندرک  رظن  تسین  زئاـج  درم  يارب  هک 
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درم يارب  هن  تسا ،  مارح  زین  وا  ندـب  هب  ندز  تسد  تـسا  مارح  وا  هـب  ندرک  رظن  هـک  سک  ره  هلءاسم 20 -  تسا .  ءانثتـسا  تسد  فک 
فک تروصب و  رظن  هک  یـضرفب  هکلب  یبنجا ،  درمب  تبـسن  نز  يارب  هن  دنک و  لصاح  سامت  هیبنجا  نز  ندب  هب  دوخ  ندـب  اب  تسا  زئاج 

هلب تسین ،  زئاج  هیبنجا  نز  اب  ندرک  هحفاصم  نیاربانب  میناد ،  یمن  زئاج  ار  وا  تسد  فک  تروص و  اب  سامت  مینادب  زئاج  ار  هیبنجا  تسد 
هب ندرک  رظن  هدش  ادج  یمرحمان  ندب  زا  هک  يوضع  هلءاسم 21 -  دهدن .  راشف  ار  وا  تسد  دـیاب  اطایتحا  نکل  تسا  زیاج  هماج  تشپ  زا 

نادـند هب  ندرک  رظن  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلب  دـنکن ،  رظن  هدـش  هدـیرب  مرحماـن  زا  هک  یئومب  هک  تسنآ  طاـیتحا  یتـح  تسین ،  زئاـج  نآ 
سکعلاب درم و  يارب  هیبنجا  نز  ندب  ندرک  سمل  ندرک و  رظن  تمرح  زا  هلءاسم 22 -  درادن .  لاکشا  یبنجا  هدش  هدیچ  نخان  هدیشک و 

ضیرم ضبن  الثم  دـناوت  یم  لثامم  ریغ  دـشابن  نکمم  ( 5  ) لثامم کشزپ  هلیـسوب  هجلاعم  هکیتروص  رد  هتبلا  هدـش  ءانثتـسا  هجلاعم  دروم 
گر  ) دـصف ای  تماجح و  وا  دـناوت  یم  زین  دـشابن و  نکمم  نآ  لاثما  جنـس و  ترارح  لیبق  زا  رازبا  اب  هکیطرـشب  هتبلا  دریگب ،  ار  مرحماـن 

نتخوس ای  ندـش و  قرغ  لاح  رد  یمرحمان  هکنیا  لثم  ترورـض ،  دروم  نینچمه  و  دـهد ،  ماجنا  اهنیا  لاثما  يدـنب و  هتـسکش  ای  و  ندز ) 
سمل نودب  رظن  هب  جایتحا  اهنت  ترورض  هجلاعم و  ینعی  دروم  ود  نیا  رگا  و  دشابن ،  نکمم  ندرک  سمل  رظن و  رد  نودب  شتاجن  دشاب و 
نادرم رب  هک  روطناـمه  هلءاسم 23 -  تسین .  زئاج  نآ  ریغ  هب  يدـعت  دـنک و  افتکا  نامهب  دـیاب  دوش  یم  فرطرب  رظن  نودـب  سمل  هب  ای  و 

ناـنز زا  ار  دوـخ  تسین  بجاو  نادرم  رب  نکل  تسا ،  بجاو  زین  یبـنجا  درم  زا  ار  دوـخ  نز  ندـناشوپ  تـسا  مارح  هیبـنجا  هـب  ندرک  رظن 
ادیپ عالطا  نادرم  زا  یسک  رگا  و  هدش ،  ءانثتـسا  هک  هچنآ  زجب  دننک  رظن  یبنجا  نادرمب  تسا ،  مارح  نانز  رب  هک  دنچ  ره  دنناشوپب  هیبنجا 

نآ ندوبن  بجاو  يوقا  هک  دنچ  ره  دناشوپب ،  نانآ  زا  ار  دوخ  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنزادنیب  رظن  يوب  دنراد  دـمعت  نانز  هک  دـنک 
هچب رتخد  هچب و  رـسپ  لماش  رگیدـکیب  نادرم  نانز و  توهـش  نودـب  سمل  رظن و  ماـکحا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاـسم 24 -  تسا . 
زئاج درم  يارب  هلءاسم 25 -  تسین .  زئاج  دوش  یم  کیرحت  توهـش  نانآ  هب  ندرک  هاگن  اـب  دوش  ضرف  رگا  هک  توهـش  اـب  اـما  تسین ، 

 ، ددرگن هبیر  ثعاب  دشابن و  توهش  ندرب و  تذل  روظنمب  ندرک  رظن  هکیتروص  رد  هدیسرن  غولب  دحب  هکیا  هچب  رتخد  هب  ندرک  رظن  تسا 
هدشن يراج  فراعتم  ياهـسابل  اب  نآ  ندناشوپ  رب  تداع  هک  دنک  رظن  وا  ندـب  زا  یعـضاوم  هب  اهنت  هکتـسنآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  هلب 

هک مه  عضاوم  نامه  رد  و  ناتـسپ ،  هنیـس و  تشپ و  نیرـس و  واهنآر  لثم  هن  اهمدق  دعاس و  رـس و  يوم  تسد و  ود  فک  تروص و  ریظن 
رب دـسوبن و  هدیـسر  لاس  شـش  نس  هب  رگا  ار  وا  هک  تسنآ  طایتحا  دوشن و  كرت  طایتحا  هک  تسنآ  راوازـس  تسین  فراـعتم  ندـیناشوپ 

ربانب و  دشاب ،  هدیسرن  غولب  دحب  هچب  رسپ  هک  یمادام  دزادنیب  رظن  زیمم  هچب  رسپ  هب  تسا  زئاج  نز  يارب  هلءاسم 26 -  دناشنن .  دوخ  نماد 
وا هب  نز  ندرک  رظن  وا و  نتخادنا  رظن  هک  دـشاب  هدیـسر  يدـحب  هکنآ  رگم  دـناشوپب  یکدوک  نینچ  زا  ار  دوخ  تسین  بجاو  نز  رب  يوقا 
دنک یمن  کیرحت  العف  هکیتروص  رد  اما  و  دناشوپب ،  تسا  بجاو  يوقا  ربانب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ،  توهـش  کیرحت  ناروف و  اشنم 

ندرک رظن  هلءاسم 27 -  تسا .  بجاو  طایتحا  ربانب  دناشکب  وا  لابندب  ار  كدوک  اهدعب  هک  تسه  نآ  میب  ینعی  تسه  راک  رد  هبیر  نکل 
و تسا ،  زئاج  دـشابن  راک  رد  ندرب  تذـل  هبیر و  هکیتروص  رد  دـشاب  یبرح  دـنچ  ره  رافک  قلطم  هکلب  باتک  لها  ینعی  همذ  لها  نانز  هب 
هک دنک  رظن  نانآ  ندب  زا  یعضاومب  اهنت  هکتـسنآ  طایتحا  و  دتفیب ،  مارحب  وا  ياشامت  رثا  رد  هک  دور  نآ  میب  هک  تسا  نیا  هبیر  زا  روظنم 

ناشتداع هک  برع  ریغ  برع و  نایئاتسور  نیشنارحص و  هیداب و  نانز  اهقف  زا  یـضعب  و  تسا ،  يراج  نآ  ندناشوپن  ندوب و  زاب  رب  تداع 
لکـشم نکل  و  دنراد ،  یمنرب  دوخ  تداع  زا  تسد  دنوش  یهن  رگا  زین  اهنآ  نوچ  دننک  یم  همذ  لها  نانز  هب  قحلم  ار  تسا  رتست  مدع  رب 

اهاتـسور و ریظن  دـنوش  یم  هدـید  اجنآ  رد  ینانز  نینچ  تسا  مولعم  هک  یئاهلحم  رد  دـش  دـمآ و  ددرت و  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسا ، 
مـشچ یئاهلحم  نینچ  رد  تسین  بجاو  درم  رب  تسا و  زئاج  نانآ  هلماعم  لحم  و  اهازع ) اه و  یـسورع  ریظن   ) اهنآ عامتجا  عقاوم  اهرازاب و 

هکیسک يارب  هلءاسم 28 -  ددرگ .  هنتف  راچد  نانآ  ندید  زا  هک  دشاب  هتشاد  نآ  سرت  ینعی  دشاب  راک  رد  هبیر  هکنآ  رگم  ددنب  هب  ار  دوخ 
هک دـنادب  دـنچ  ره  دـشابن  ندرب  تذـل  شروظنم  هکیطرـشب  دـنکفیب  رظن  وا  هب  تسا  زیاج  دـنک  جاودزا  يرتخد )  ای   ) ینز اـب  دـهاوخ  یم 

ار وا  رگا  دـهدب  لامتحا  هک  دوش  یم  زیاج  ندرک  رظن  نیا  یطرـشب  زین  و  دوش ،  یم  لصاح  شیارب  ذذـلت  هاوخاـن  هاوخ  وا  ندـید  ضحمب 
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نز هب  ندرک  هاگن  سپ  دشاب ،  نکمم  زئاج و  وا  اب  جاودزا  رضاح  لاح  رد  هکنیا  موس  طرش  دوش ،  یم  رتشیب  وا  هب  تبـسن  شتریـصب  دنیبب 
اب نز  هک  دهدب  لامتحا  هکنیا  مراهچ  طرـش  تسین ،  زئاج  هدع  زا  شندـش  نوریب  شرهوش و  قالط  زا  دـعب  وا  اب  جاودزا  دـصقب  رادرهوش 

رظن دـناوت  یمن  دـنک  یمن  لوبق  زگره  وا  هک  دـناد  یم  یلو  دـنک  جاودزا  وا  اب  دراد  تسود  هک  ینز  سپ  دـنک ،  تقفاوم  يو  تساوخرد 
رظن زاوج  يوقا  هک  دـنچ  ره  دـنک  افتکا  شیاهیئابیز  ریاـس  وا و  رـس  يوم  تسد و  فک  تروص و  ندـیدب  هکتـسنآ  طاـیتحا  و  دزادـنیب ، 
دنیب هب  كزاـن  يا  هماـج  تشپ  زا  ار  وا  هکتـسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و  تسا ،  تروع  زا  ریغب  ندـب  طاـقن  ریاـس  تسد و  دـنب  هب  نتخادـنا 
رظن زاوج  مکح  سپ  دراد ،  ار  وا  صوصخ  اب  جاودزا  دـصق  هک  دزادـنیب  رظن  ینز  هب  اهنت  هک  تسنیا  يوقا  میئوگن  رگا  طوحا  هکناـنچمه 

ار تسا  رتـهب  شرظنب  هک  یکی  هدوـمن  هسیاـقم  مه  اـب  ار  همه  هکنیا  اـت   ) دوـش یمن  ار  نز  رفن  دـنچ  نیب  زا  یکی  باـختنا  تروـص  لـماش 
نز يادص  ندینش  هکتـسنآ  يوقا  هلءاسم 29 -  تسا .  زئاج  رظن  رارکت  دوش  یمن  هاگآ  وا  عضوب  ندـید  راب  کی  اب  رگا  و  دـنک ) باـختنا 

ناـمرحمان شوگب  ار  دوخ  يادـص  تسا  زیاـج  نز  يارب  نینچمه  و  دـیاین ،  نیب  رد  هبیر  ذذـلت و  هکیطرـشب  تسا  زئاـج  مرحماـن )   ) هیبنجا
نز رگا  اصوصخم  تسا  ترورض  دراوم  ریغ  رد  نآ  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچ  ره  دشابن ،  نیب  رد  هنتف  فوخ  هک  یطرشب  دناسرب 

لوق نیا  نکل  نآ ،  ندناونـش  مه  تسا و  مارح  مرحماـن  نز  يادـص  ندینـش  مه  هک  تسا  نیا  ناـشرظن  ءاـهقف  زا  یـضعب  و  دـشاب ،  ناوج 
ار دوخ  مـالک  ینعی  دـیامن  کـیرحت  ار  وا  توهـش  هک  دـنک  تحبـص  مرحماـن  درم  اـب  يروط  هکنیا  تسا  مارح  نز  رب  هلب  تسا ،  فـیعض 

 . دتفیب عمطب  لد  رامیب  هک  يروطب  دنک  ابیز  كزان و  ار  دوخ  يادص  فیطل و 

نآ ماکحا  حاکن و  دقع  رد  لصف 

شباجیا هکیظفل  هتبلا  یظفل ،  لوبق  یظفل و  باجیا  هب  دراد  جاـیتحا  اـهنآ  زا  کـی  ره  ققحت  هک  تقوم ،  مئاد و  تسا :  مسق  ود  رب  حاـکن 
یبلق تیاضر  نیاربانب  دنمهفب ،  ار  یناعم  نآ  ظافلا  نآ  زا  نابز  لها  هکیروطب  دناسرب ،  ار  انعم  نآ  هب  تیاضر  شلوبق  ار و  دوصقم  يانعم 
لوبق باجیا و  زین  و  دراد ،  نایرج  تـالماعم  بلاـغ  رد  دـنیوگ و  یم  تاـطاعم  ار  نآ  هک  دـنک  اـضر  نآ  رب  تلـالد  هکیلمع  زین  نیفرط و 
یبرع ظفلب  هکتـسنآ  مزال  طایتحا  و  لال ،  دارفا  رد  رگم  دنامهفب ،  ار  انعم  هراشا  هک  دنچ  ره  دنک  یمن  تیافک  یتراشا  نینچمه  یتباتک و 

و یبرع ،  زا  زجع  لاح  رد  رگم  تسین  یفاک  اهنیا  لاثما  ودرا و  و  یسراف ،  یکرت و  لیبق  زا  اه  هژاو  ریاس  اب  لوبق  باجیا و  نیاربانب  دشاب ، 
لیکوت هکتـسنآ  يوقا  هک  دنچ  ره  تسین  یفاک  یبرعریغ  دنریگب  دوخ  لیکو  ار  اهناد  یبرع  هکنیاب  ولو  یبرع  ظفلب  نآ  ءارجا  ناکما  اب  اما 

یبرع دافم  یبرع  ریغ  ظفل  نآ  دیاب  تروصنیا  رد  نکل  دوش ،  یم  زئاج  یبرع  ریغب  نآ  ءازجا  دنشاب  تیبرع  زا  زجاع  هکنیمه  تسین  بجاو 
طایتحا لقادح  يوقا  میئوگن  رگا  هلءاسم 1 -  تسا .  یبرع  هغیـص  نامه  همجرت  یبرع  ریغ  ترابع  نیا  دیوگب  فرع  هکیروطب  دـناسرب  ار 

 ( یسفن کتجوز   : ) دیوگب رهوش  هک  نآ  سکع  نیاربانب  دوش ،  عقاو  رهوش  فرط  زا  نآ  لوبق  نز و  فرط  زا  حاکن  دقع  باجیا  هکتسنآ 
باجیا لوا  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نینچمه  و  تسین ،  یفاک  مدرک ،  لوبق  تلبق )   : ) دیوگب نز  و  مدروآ ،  رد  وت  جاودزا  هب  ار  دوخ 

ظفل هب  نتفریذـپ  هکیئاج  رد  هتبلا  تسا .  نآ  سکع  زاوج  رهظا  هک  دـنچ  ره  درم ،  هیحاـن  زا  لوبق  نآ  زا  دـعب  دوش و  ماـجنا  نز  هیحاـن  زا 
ظفل هب  باجیا  مئاد  حاکن  رد  هکتـسنآ  طایتحا  هلءاسم 2 -  تسا .  مزال  طایتحا  نآ  دـشاب  لوبق  ظفلب  رگا  اما  و  دـشابن ،  نآ  لاثما  لوبق و 

دروایب و يزیچ  تعتم )   ) لابند رگا  هک  دـنچ  ره  دوش  یمن  عقاو  تعتم )   ) ظفل اب  طایتحا  نیارباـنب  دوش و  ءادا  تجوز )   ) اـی و  تحکنا )  )
وتب ار  دوخ  سوماـن  ینعی  تعب -   ) ظـفل اـب  اـما  و  تسنآ ،  عوقو  يوـقا  دزاـس  مئاد  دـقع  رد  رهاـظ  ار  تعتم )   ) هملک هک  دـیوگب  يا  هملک 

 ( مداد هراجا  ترجآ -   ) ای و  مدیـشخب )  تبهو -   ) ظفل ای  و  مدرک )  کیلمت  تکلم -   : ) ظفل اـی  و  رهم ) رادـقم  نـالف  لـباقم  رد  متخورف 
تسین مزال  لوبق  رد  و  دوش ،  ءادا  مدش )  یـضار  تیـضر -   ) ای و  مدرک )  لوبق  تلبق -   ) ظفل اب  دیاب  مه  رهوش  نتفریذپ  دوش ،  یمن  عقاو 
تـسا یفاک  هکلب  رادـقم ) نـالف  هیرهم  هب  مدوخ  يارب  ار  وت  تیجوز  مراد  لوبق  دـیوگب  ـالثم  و   ) دـنک رکذ  مه  ار  باـجیا  تاـقلعتم  همه 

مدروآرد وت  حاکن  هب  رهم  غلبم  نالف  ربارب  رد  ار  مناخ  نالف  مدوخ  لکوم  نم   : ) دیوگب رهوش  هب  نز  لیکو  رگا  نیاربانب  تلبق )   : ) دیوگب
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هلءاسم مدرک . )  لوبق  غلبم  نالف  رب  مدوخ  يارب  ار  نز  نآ  حاکن   ) دیوگب تسین  مزال  تسا و  یفاک  مدرک )  لوبق   ) دـیوگب اهنت  رهوش  و  ( 
لوعفم دنهد و  رارق  جوز  ار  لوا  لوعفم  هک  تسنآ  رتهب  دوش ،  یم  يددـعتم  لوعفم  ود  هب  جـیوزت )   ) هملک مه  و  حاکنا )   ) هملک مه   - 3

زیاج زین  کلکوم )  نم  یتلکوم  تحکنا   : ) دـیوگب هک  نآ  سکع  اما  و  یتلکوم )  کتحکنا   : ) دـیوگب لیکو  ـالثم  ینعی  هجوز ،  ار  مود 
دناوت یم  مه  و  رج ،  فرح  اب  مه  دوش و  يدعتم  رج  فرح  نودب  دناوت  یم  مه  هک  دنتـسه  مه  لثم  تهج  نیا  رد  هملک  ود  ره  و  تسا ، 
تـسا زیاج  مه  و  دیز ) نم  ادنه  تجوز   ) ای و  دیز ) نم  ادنه  تحکنا   : ) دیوگب مه  و  ادنه ) ادیز  تجوز  ادنه و  ادـیز  تحکنا   : ) دـیوگب

هک دوش  یم  لامعتـسا  زین  روطنیا  ریغ  هنرگ  تسا و  سونام  روهـشم و  بسحب  نیا  هتبلا  دـنربب ،  راکب  ار  مال )   ) فرح نم )   ) فرح ياـجب 
هرابرد ندرک  وگتفگ  زا  دعب  ینعی  دوش ،  یم  هدناوخ  درم  نز و  دوخ  هلیـسوب  یهاگ  جاودزا  دـقع  هلءاسم 4 -  تسین .  سونام  روهـشم و 

ار دوخ  مولعملا -  رهملا  یلع  یـسفن  تحکنا   : ) دـیوگ یم  دـهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  درم  نز  اهزیچ  ریاس  رد  نآ و  رب  ناشقفاوت  رهم و 
تلبق  : ) دـیوگ یم  اـی  و  موـلعملا )  رهملا  یلع  یـسفن  تحکنا   ) اـی و  میدرک )  نیعم  هـکیرهم  ناـمه  لـباقم  رد  مدروآ  یم  رد  وـت  حاـکنب 
یسفن تجوز   ) ای و  کنم )  یسفن  تجوز   ) ای و  یـسفن )  کتجوز   ) دیوگب نز  ای  و  وحن ) نامهب  ار  حاکن  نآ  مدرک  لوبق  اذکه -  حاکنلا 

یهاگ وحن . ) نیمهب  ینعی  اذکه -   ) ای و  مولعملا )  رهم  یلع  یـسفنل  جیورتلا  تلبق   : ) دیوگب شباوج  رد  درم  و  مولعملا )  رهملا  یلع  کل 
کی ره  دندیرب و  ار  هیرهم  دـندز و  ار  اهفرح  دوخ  جاودزا  هرابرد  ودـنآ  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  دوش ،  یم  هدـناوخ  ودـنآ  لیکو  هلیـسوب  مه 

تحکنا  ) اـی و  نـالف )  کـلکوم  تحکنا   : ) دـیوگ یم  هداد  رارق  بطاـخم  ار  درم  لـیکو  نز  لـیکو  تسخن  دومن ،  نیعم  ار  دوخ  لـیکو 
یم دنک و  یم  لامعتـسا  ار  جاودزا  هملک  حاکن  هملک  ياجب  ای  و  اذکه ) یلکومل  حاکنلا  تلبق   ) ای و  مولعملا )  رهملا  یلع  نالف  کلکومل 

 : دـیوگ یم  خـساپ  رد  درم  لیکو  و  مولعملا )  رهملا  یلع  نالف  کلکومل   ) ای و  کلکوم )  نم   ) اـی و  کـلکوم )  یتلکوم  تجوز   ) دـیوگ
نز و یلو  هلیـسوب  دقع  هغیـص  هک  دوش  یم  مه  یهاگ  اذکه ) یلکومل  جیوزتلا  تلبق   ) ای و  مولعملا )  رهملا  یلع  یلکومل  جـیوزتلا  تلبق  )

کی ره  هیلع  یلوم  نییعت  رهم و  ندیرب  حالطـصا  هب  وگتفگ و  زا  دـعب  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدـناوخ  ودـنآ  دـج  ای  ردـپ  ینعی  درم 
نز و رگا  و  مدروآ .  رد  اقآ  نالف  ترـسپ  حاکنب  ار  مناخ  نالف  مرتخد  انالف ) کنبا  هنالف  یتنبا  تحکنا   : ) دیوگ یم  درم  یلو  هب  نز  یلو 

یم دروآ و  یم  مال  فرح  ای  و  کنبا )  نبا  نم   - ) ای و  کنبا -  الثم  هنالف  ینبا  هنبا  تحکنا   : ) دیوگ یم  رتخد  دج  دنـشاب  هدـنآ  هون  درم 
ای و  حاکنلا )  تلبق   : ) دـیوگ یم  درم  یلو  دنـشاب  ودـنآ  رتخد  رـسپ و  رگا  و  مولعملا ، )  رهملا  یلع  کنبا  نبال   ) اـی و  کـنبال )   : ) دـیوگ
ار لوبق  دـناوخ و  یم  نز  دوخ  ار  باـجیا  دوش  یم  فـالتخاب  مه  یهاـگ  مولعملا )  رهملا  یلع  ینبا  نب  ـال   ) اـی و  ینبـال )  جـیوزتلا  تلبق  )

درم یلو  ار  لوبق  نز و  لیکو  ار  باجیا  ای  و  سکعلاب ،  ای  درم  یلو  ار  لوبق  دناوخ و  یم  نز  دوخ  ار  باجیا  ای  و  سکعلاب ،  ای  درم  لیکو 
و دوش ،  یم  هتخانـش  میداد  یلبق  ياهتروص  رد  هک  یلیـضفت  زا  ضرف  دنچ  نیا  رد  دـقع  ندـناوخ  تیفیک  هک  سکعلاب ،  ای  دـناوخ و  یم 
هلءاسم 5 دنهد .  رارق  جوز  ار  لوا  لوعفم  میتفگ  مه  البق  هک  دوش  هدروآ  هجوز  مان  رب  مدقم  جوز  مان  اهتروص  همه  رد  هک  تسا  نآ  رتهب 

باجیا رگا  الثم  درک  ءادا  رگید  یظفلب  ار  لوبق  یظفلب و  ار  باجیا  ناوت  یم  هکلب  تسین ،  طرـش  ظفل  ثیح  زا  باجیا  اب  لوبق  تقباطم  - 
ره جیوزتلا )  تلبق   : ) دیوگب خساپ  رد  نیا  کتحکنا )   ) هتفگ وا  رگا  ای  و  حاکنلا )  تلبق   : ) دـیوگب خـساپ  رد  دـناوت  یم  دوب  کتجوز )  )

انعم ندش  ضوع  ثعاب  هکیتروص  رد  دشاب  هدناوخ  طلغ  ار  دـقع  هغیـص  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  ندوب  قباطم  رتکیدزن  طایتحاب  هک  دـنچ 
يدقع نینچ  دـنک  هدافا  ارنآ  تسا  هتـساوخ  یم  هکیئانعم  نآ  ریغ  دـناسر  یم  ار  رگید  ییانعم  هتفگ  وا  هچنآ  دـیوگب  فرع  هکیروطب  هدوب 

وا ترابع  زا  هتـشاد  رظن  رد  ظفل  هدنیوگ  هک  ار  یئانعم  نامه  فرع  هکلب  هدوبن  انعم  ینوگرگد  ثعاب  طلغ  ظفلت  رگا  اما  و  تسین ،  یفاک 
یفاک دنز  یم  فرح  طلغ  تسین  دلب  ار  ندز  فرح  ینالف  دیوگ  یم  تسه  هکیزیچ  دناد  یم  انعم  نامه  زا  يریبعت  ار  وا  ظفل  دمهف و  یم 

رد هدش  بکترم  هک  یطلغ  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  طایتحا  هب  رتکیدزن  نآ  فالخ  هک  دنچ  ره  تسین  توق  زا  یلاخ  يا  هغیـص  نینچ  ندوب 
شتیبرع یلـصا  تغل  زا  هکیظاـفلاب  ءاـفتکا  تسا  یفاـک  یلوا  قـیرطب  و  نآ ،  تاـکرح  بارعا و  رد  هکنیا  هـچ  دـشاب و  هدوـب  هـملک  هداـم 

يدرف حاکن  دـقع  ءارجا  رد  اضرف  رگا  هک  نامز  نیا  رد  قارع  لها  تغل  دـننام  دـشاب ،  هدـش  هتـسکش  رگید  ترابعب  دـشاب  هدـش  فیرحت 
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هکیطرشب تسا ،  یفاک  یلوا  قیرطب  دزاس  يراج  ار  هغیص  تسا  وا  يردام  نابز  هک  هتسکش  یبرع  نامه  اب  دشاب و  هتشاد  ترـشابم  یقارع 
لها نیب  رد  تزوج )   ) نیمه هک  دوش  ضرف  هکنآ  رگم  تزوج )   ) دـیوگن تجوز )   ) ياجب الثم  و  دـهدن ،  رییغت  ار  یلـصا  هغیـص  يانعم 

رد هلءاسم 7 -  درادـن .  یلاکـشا  زین  تروص  نیا  رد  دـهد و  یم  ار  تجوز )   ) نامه ینعم  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  يانعم  نابز  نیا 
دراد جایتحا  ار  ظافلا  يانعم  نتخانـش  دصق  نتـشاد  هک  تسا  مولعم  و  دشاب ،  هتـشاد  تاملک  نومـضم  هب  دصق  دقاع  هک  تسا  ربتعم  دـقع 

نآ نتفگ  ات  دشاب  لامجا  روطب  یئاسانش  نیا  هک  دنچ  ره  تسا  انعم  هچ  هب  تجوز )   ) هملک انعم و  هچ  هب  تحکنا )   ) هملک هک  دمهفب  دیاب 
زا کی  ره  يانعم  تایصوصخب  تسین  مزال  یتح  دشاب و  انـشآ  زین  تیبرع  ملع  دعاوقب  دقاع  هک  تسین  مزال  هلب  دشابن ،  نابز  هقلقل  فرح 

جاودزا حاکن و  دقع  رد  هملک  ود  نیا  دـنادب  الامجا  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  هکلب  دـشاب ،  هتـشاد  هطاحا  لیـضفت  روطب  هملک  ود  نآ 
رد هک  مه  یـسک  دنک ،  یم  تیافک  دنک ،  رارقرب  رـسپ  نآ  رتخد و  نیا  نیب  ار  دنراد  نآ  زا  رگید  یتاریبعت  رگید  ياهنابز  رد  دیوگ و  یم 

هقلع دـنادن  ـالثم  دـشاب و  ربـخ  یب  تاـغل  ياـنعم  زا  یلکب  هکنآ  رگم  دـنک  لوبق  ار  اـنعم  نیمه  تلبق )   ) نتفگ رد  تسا  عقاو  لوـبق  فرط 
دنچ ره  تسا  لکـشم  شتحـص  یـسک  نینچ  دـقع  تروصنیا  رد  هک  یلکوم ، )   ) هملک اب  ای  دوش و  یم  عقاو  تجوز )   ) هملک اب  یئوشانز 

هک انعم  نیاب  تسا .  ربتعم  ءاشنا  دـصق  دـقع  رد  هلءاسم 8 -  تسا .  حاکن )  دـقع  ینعی   ) انعم نیا  يارب  هغیـص  تاـملک  عومجم  دـنادب  هک 
هک اریزیچ  دهاوخ  یم  هک  دنک  دصق  ار  نیا  تجوز )   : ) دیوگ یم  ای  و  تحکنا )   : ) دیوگ یم  دـناوخ و  یم  ار  دـقع  باجیا  دـقاع  یتقو 

جراخ رد  نینچ  هک  دـهد  ربخ  دـهاوخب  هکنیا  هن  تسا  نیعم  درم  نز و  فرط  ود  نیب  یئوشانز  هقلع  نآ  دـنک و  باجیا  هلیـسو  نیاب  هدوبن 
هدرک داجیا  بجوم  هک  ار  هچنآ  لوبق  نونکا  مه  مهاوخ  یم  هک  دشاب  نیا  شدصق  تلبق )   : ) دیوگ یم  یتقو  مه  لباق  تسا ،  هدـش  عقاو 

زا دعب  هلـصافالب  لوبق  دـیاب  هک  انعم  نیاب  تسا ،  ربتعم  تالاوم  لوبق  باجیا و  رد  هلءاسم 9 -  هدش .  عقاو  شلوبق  هکنیا  هن  دـنک  داجیا  ار 
قلعم ینعی  دشاب  یعطق  زجنم و  هکنیا  تسا  ربتعم  حاکن  دـقع  تحـص  رد  هلءاسم 10 -  دتفین .  دایز  هلـصاف  ودـنآ  نیب  دوش و  عقاو  باجیا 
لقع نآ  دسرب ،  زور  نالف  رگا  ای  دوش و  ققحم  طرـش  نالف  رگا  مدروآرد  ینالف  حاکن  دقعب  ار  نز  نالف  دیوگب  رگا  سپ  دوشن ،  يزیچب 

ینالف يارب  مدرک  حاکن  ار  ینالف  دـیوگب  هعمج  زور  رد  الثم  تسا  ققحم  لاحنامه  رد  هک  يزیچب  دـنک  قلعم  ار  نآ  رگا  هلب  تتـسا  لطاب 
ربتعم لقع  عولب و  دنک  یم  يراج  ار  دقع  هغیـص  هکیـسک  ینعی  دقاع  رد  هلءاسم 11 -  دشاب .  حیحـص  تسین  دیعب  دشاب  هعمج  زورما  رگا 
يارب دـنهاوخب  هناوید  كدوک و  هکنیا  هچ  درادـن ،  رابتعا  دـشاب  نونج  لاح  رد  يراودا  دـنچ  ره  هناوید  كدوک و  دـقع  نیارباـنب  تسا ، 
يوس زا  مینادـب و  انتعا .  یب  طقاس و  ار  زیمم  كدوک  تراـبع  وسکی  زا  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و  ریغ ،  يارب  اـی  دـننک  دـقع  دوخ 

درک هزاجا  ار  وا  دـقع  یلوضف  رد  مه  رهوش  درک و  دـقع  یـسک  يارب  الوضف  ای  هلاکو  ار  ینز  ینعم  دـصق  اب  زیمم  كدوک  هچناـنچ  رگید 
هدرک دقع  یلو  هزاجا  نذا و  نودب  ای  درک و  دقع  دوخ  يارب  شیلو  هزاجا  ای  نذا  اب  ار  يرتخد  رگا  ای  میدـنبن و  دـقع  يرگیدـب  ار  نز  نآ 

نز نآ  دقع  لوا  تروص  رد  هکلب  میدنبن  دقع  يرگید  يارب  ار  رتخد  نآ  درک  هزاجا  ار  دوخ  دقع  غولب  دحب  ندیـسر  زا  دعب  سپـس  دوب و 
دنک دقع  ار  نز  نآ  هرابود  ات  میهاوخب  وا  مود  ضرف  رد  میدنبن و  دقع  يرگید  هب  دعب  میریگب و  ار  شقالط  رهوش  زا  ای  مینک و  دیدجت  ار 

رد ای  طلغب و  ای  اوهـس و  هکیـسک  سپ  دنک  ءارجا  دصق  اب  ار  دقع  هک  تسا  نیا  تسا  ربتعم  دقاع  رد  هک  يرگید  طرـش  دـهد ،  قالط  ای  و 
دقع شندمآ  دوخب  زا  دعب  رگا  تسم  دقع  صوصخ  رد  هلب  تسین ،  حیحـص  شدقع  دنک  یم  دقع  ار  ینز  دراوم  نیا  لاثما  یتسم و  لاح 

رد هلءاسم 12 -  دنک .  دیدجت  ار  وا  دقع  ای  دهدب و  قالط  ار  نز  نآ  ای  هکنیاب  دـنکن  كرت  ار  طایتحا  دـنک  هزاجا  ار  دوخ  یتسم  لاح  رد 
ینعی فرط  ود  هکنیا  تسا  زیامتم  ریغ  زا  هک  يروطب  دنـشاب  هدش  نیعم  رهوش  نز و  ینعی  فرط  ود  هکنیا  تسا  ربتعم  حاکن  دـقع  تحص 

نآ فیـصوت  هراشا و  هب  ای  دوش و  هدرب  دقع  رد  اهنآ  مان  هکنیا  هب  ای  لاح  دنـشاب  زیامتم  ریغ  زا  هک  يروطب  دنـشاب  هدـش  نیعم  رهوش  نز و 
مرتخد دنچ  زا  یکی  مدروآ  رد  وت  دقعب  یتانب -  دحا  کتجوز   : ) دیوگب دـقاع  رگا  سپ  دـننک  ادـیپ  زیامت  وا  ریغ  زا  درم  نآ  وا  ریغ  زا  نز 

نیا مدروآ )  رد  وت  رسپ  ود  نیا  زا  یکی  ای  نارسپ و  زا  یکی  دقعب  ار  همطاف  مرتخد  کینبا -  دحا  نم  همطاف  یتنب  تجوز   ) دیوگب ای  و  ار )
ار ود  نآ  مان  هن  دقع  ندناوخ  ماگنه  رد  نکل  دـشاب  هدـش  نیعم  ناشنهذ  رد  دنـشاب و  هدرک  نیعم  دـقع  زا  لبق  رگا  هلب  تسا ،  لطاب  دـقع 
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نیا گرزب  رـسپ  هب  ار  شگرزب  رتخد  وا  هک  دنا  هتـشاذگ  نیا  رب  رارق  الثم  دنـشاب  هدروآ  یلعف  ای  يا  هملک  زا  یجراخ  يا  هنیرق  هن  دـنربب و 
دنک لوبق  مه  يرگید  و  مدروآ )  رد  وت  نارـسپ  زا  یکی  دـقع  هب  ار  منارتخد  زا  یکی   : ) دـیوگب اهنت  دـقع  ندـناوخ  ماـقم  رد  نکل  دـهدب 

دناوت یم  رتخد  هدشن و  تفگ  ناوت  یم  هن  هدش و  نیا  گرزب  رسپ  رسمه  وا  گرزب  رتخد  تفگ  ناوت  یمن  ینعی   ) دوش یم  لکشم  هلئـسم 
و مدروآ )  رد  ترـسپ  دـقعب  ار  مرتخد   ) دـیوگب ینعی  دـنک  ءارجا  زجنم  روطب  ار  دـقع  ضرف  نیمه  رد  رگا  هلب  دـیآرد ، ) .  يرگید  دـقعب 
رد رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  حیحـص  دقع  ارهاظ  دندوب  هدرک  ار  ناشیوگتفگ  البق  هک  دـشاب  یگرزب  رـسپ  گرزب و  رتخد  نامه  شروظنم 

ظفل عبات  هن  تسا  دصق  عبات  دقع  ددرگ  فلتخم  هراشا  اب  ود  نآ  زا  یکی  ای  ود  ره  فصو  مسا و  ای  دوش و  فلتخم  فصو  اب  مسا  يدـقع 
هدروآ نابزب  همطاف  ار  وا  مان  دـقاع  نکل  هدوب  گرزب  رتخد  نتفر  رهوش  دوصقم  رگا  نیاربانب  تسا ،  وغل  هدـش  عقاو  طلغب  هچنآ  هراشا و  ای 

دقع هب  ینعی  همطاف -  یتانب  نم  يربکلا  کتجوز   : ) دیوگب رتخد  ردپ  الثم  تسا  رتکچوک  رتخد  همطاف  تسا و  هجیدخ  وا  مان  هکیلاح  رد 
وا يراذـگمان  تسا و  هجیدـخ  شماـن  هک  دوش  یم  عقاو  رتـگرزب  رتـخد  رب  دـقع  تسا )  همطاـف  هک  ار  منارتـخد  نیرتـگرزب  مدروآرد  وـت 

تسا وا  نارتخد  نیرتگرزب  همطاف  هک  هدرک  یم  لایخ  طلغب  هدوب و  همطاف  نداد  رهوش  ناشدوصقمرگا  نینچمه  و  هدش ،  عقاو  وغل  همطافب 
رگا زین  و  ددرگ ،  یم  وغل  تسا  گرزب  رتخد  هکنیاـب  وا  فیـصوت  دوش و  یم  عقاو  همطاـف  رب  دـقع  تسا  رتکچوک  وا  هک  دـش  مولعم  ادـعب 
تسا همطاف  شمان  تسا و  وا  رتگرزب  رتخد  سلجم  رد  رضاح  نز  نیا  هک  دنا  هدرک  یم  لایخ  هدوب و  رـضاح  نز  نیا  نداد  رهوش  دوصقم 

کتجوز  ) تفگ دـقع  رد  تسا و  هجیدـخ  شمان  تسوا و  رت  کچوک  رتخد  هک  دـش  مولعم  ادـعب  داد  رهوش  رتگرزب  رتخد  ناونعب  ار  وا  و 
رد وت  دقع  هب  ار  تسا  نم  گرزب  رتخد  همطاف و  شمان  هتـسشن و  اجنیا  هک  مرتخد  نیا  نم  ینعی  یتانب  نم  يربک  یه  همطاف و  یه  هذـه و 
یم عقاو  هراشا  دروم  سلجم و  رد  رـضاح  نامه  رب  دقع  هدوب  هجیدـخ  مه  شمان  هدوب و  کچوک  رتخد  وا  هک  دوش  مولعم  ادـعب  مدروآ ) 
دنک يراـج  ار  هغیـص  روطنیا  اذـل  تسا  رتـگرزب  رتـخد  نتـسب  دـقع  دوصقم  رگا  و  دوش ،  یم  وغل  يرتـگرزب  فصو  همطاـف و  مسا  دوش و 
دقع لاکـشا  نودب  مدروآ )  رد  وت  دقعب  دراد  رـضاح  رتخد  رب  هکنیا  اما  دوش و  یمن  عقاو  رتگرزب  رتخد  نم  يربکلا  یه  هذه و  کتجوز  )

كرت دـقع  دـیدجت  هب  طایتحا  نکل  تسین  هجو  یب  دوش  یم  عقاو  سلجم  رد  رـضاح  رتخد  رب  هکنیا  اما  دوش و  یمن  عقاو  رتگرزب  رتخد  رب 
حاکن هلئـسم  رد  هتفرگ  لـیکو  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 14 -  دـهدب .  قـالط  ار  رـضاح  رتخد  دـیاب  درم  دـشن  قفاوت  رگا  دوشن و 
لیکو ودنآ  یلو  دنرـصاق  رگا  دـنریگب و  لیکو  ناشدوخ  دـنلماک  ود  ره  رگا  هکنیاب  فرط ،  ود  زا  مه  فرط و  کی  زا  مه  تسا  حـیحص 

ثیح زا  هن  سورع و  داماد و  صخـش  ثیح  زا  هن  دـنکن  يدـعت  هدرک  میـسرت  وا  يارب  لـکوم  هچنآ  زا  تسا  بجاو  لـیکو  رب  و  دـنریگب ، 
تـسا بجاو  نینچمه  و  دراد ،  لکوم  ندرک  هزاجا  هب  جاـیتحا  تسا و  یلوضف  دـنک  يدـعت  رگا  و  تایـصوصخ ،  ریاـس  هن  رهم و  رادـقم 

رگا هلب  تسا  یلوضف  تسا  لکوم  تحلصم  فالخ  رب  هک  دنک  ( 6  ) ذافنا ار  يراک  رگا  سپ  دیامنب ،  ار  شدوخ  لکوم  تحلـصم  تیاعر 
لیکو تسا و  حیحـص  دـشاب  هدرک  ذافنا  ار  نامه  لیکو  دـشاب و  هدرک  نیعم  شدوخ  تحلـصم  فالخ  رب  ار  یتیـصوصخ  شدوخ  لکوم 

دروآرد دوخ  دقع  هب  ار  وا  دـناوت  یمن  لیکو  شجیورت  رد  دـنک  دوخ  لیکو  ار  يدرم  نز  رگا  هلءاسم 15 -  دهد .  رییغت  ارنآ  دـناوت  یمن 
لماش هک  یتیمومع  نینچ  نآ  رهاظ  زا  فرع  هک  دـشاب  يروط  وا  مالک  ای  دـشاب و  هدرک  وا  راـیتخا  تیمومعب  حیرـصت  شلکوم  هکنآ  رگم 

مه ینعی  دوشب  دـقع  فرط  ود  ره  ءارجا  يدـصتم  تسا  زئاج  رفنکی  هکتـسنآ  يوقا  هلءاسم 16 -  دنک .  هدافتـسا  ار  دوشب  مه  لیکو  دوخ 
و دشاب ،  هتـشاد  تلاکو  ای  تیالو  فرط  ود  ره  زا  و  دشاب ،  لیکو  رگید  فرط  زاو  لیـصا  فرطکی  رد  ار ،  لوبق  مه  دناوخب و  ار  باجیا 

رفن ود  ناکما  تروص  رد  هک  تسنآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  رتهب و  هک  دنچ  ره  دشاب ،  یلو  رگید  فرط  زا  لیکو و  ای  لیصا و  فرطکی  زا  ای 
دقع دهاوخب  رهوش  دوخ  تسا  یعاطقنا  دقع  هکیلاح  رد  اصوصخم  دوشن  فرط  ود  ره  يدصتم  رفن  کی  دنوش و  دقع  فرط  ود  يدصتم 

 ، تسین لاکـشا  زا  یلاخ  يدقع  نینچ  هک  دـیوگب  دوخ  فرط  زا  هلاصا  ار  لوبق  نز و  فرط  زا  هلاکو  ار  باجیا  هک  روط  نیاب  دـناوخب  ار 
كرت ار  طایتحا  مه  نز  نآ  دنکن و  افتکا  دقع  نآ  هب  درم  نآ  دش  عقاو  يدقع  نینچ  رگا  لاح  نیع  رد  نکل  تسین  مهم  شلاکـشا  هچرگ 
يارب دـننک  لیکو  ار  ینیعم  صخـش  ینیعم  ناـمز  کـی  رد  درم  نز و  رگا  هلءاسم 17 -  دـیاین .  رد  يرگید  دـقعب  ررقم  تدـم  رد  هدومنن 
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دقع ناشلیکو  هکنیا  زا  دننک  ادیپ  عالطا  هکنآ  زا  دعب  رگم  دننک  یکیدزن  مه  اب  نیعم  نامز  نآب  ندیـسر  زا  دعب  دـنناوت  یمن  دـقع ،  ءازجا 
لوق اریز  تسا  یفاک  هتخاس  عقاو  ار  دـقع  هک  دـهد  ربخ  لـیکو  رگا  هلب  تسین ،  یفاـک  مه  هنظم  باـب  نیا  رد  یتح  و  هتخاـس ،  يراـج  ار 
رایخ طرـش  تسین  زیاج  شیعاطقنا  هچ  شمئاد و  هچ  حاکن  دـقع  رد  هلءاسم 18 -  تسا .  تجح  لکوم  يارب  شتلاـکو  دروم  رد  لـیکو 

مه ار  دقع  طرش ،  نالطب  هک  دنا  هتفگ  روهـشم  هکلب  تسا ،  لطاب  طرـش  نآ  اهنت  دننک  طرـش  رگا  و  نز ،  يارب  هن  رهوش و  يارب  هن  دننک 
هکیطرشب تسا  زئاج  رایخ  طرش  رهم  رد  اما  و  تسین ،  توق  زا  یلاخ  تسا  لطاب  طرـش  اهنت  دنا  هتفگ  هکیئاهنآ  لوق  نکل  دنک ،  یم  لطاب 

نآ دوش و  یم  طقاس  هدـش  نیعم  رهم  دـنک  خـسف  ار  هیرهم  هدومن  هدافتـسا  دوخ  رایخ  زا  رایخ  بحاص  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  نیعم  شتدـم 
رد رهم  رکذ  تسا و  حیحص  زین  رهم  نودب  هک  تسا  مئاد  دقع  نیا  دزادرپب ،  لثملارهم  رهوش  دیاب  هک  دوش  یم  رهم  نودب  دقع  دننام  دقع 

لحم هن ؟  اـی  تسا  حیحـص  نآ  هیرهم  رد  راـیخ  طرـش  اـیآ  تسین  حیحـص  رهم  رکذ  نودـب  نآ  دـقع  هک  هعتم  رد  اـما  و  تسین ،  ربتعم  نآ 
ینز سکعلاب  ای  دنک و  قیدـصت  ار  يو  زین  نز  نآ  تسا و  نم  رـسمه  سک  نالف  هک  دـنک  ءاعدا  يدرم  رگا  هلءاسم 19 -  تسا .  لاکشا 
یم مکح  ناشیوعد  قبط  دشاب  ناشتقادص  لامتحا  هکنیمه  دنک  قیدصت  ار  وا  ياعدا  زین  درمنآ  متسه و  درم  نالف  رسمه  نم  هک  دنک  اعدا 

زا یکی  رگا  اما  و  دنـشاب ،  بیرغ  ای  دنـشاب و  فورعم  رهـش و  لها  درم  نز و  هکنیا  هچ  دنک  ضارتعا  ودـنآ  هب  دـناوت  یمن  يدـحا  دوش و 
وا هک  دنک  دای  دنگوس  رکنم  تشادـن  دـهاش  وا  رگا  و  دروایب ،  دـهاش  یعدـم  دـیاب  دوش  نآ  رکنم  يرگید  هدومن  يرـسمه  ياعدا  ودـنآ 

دنگوس وا  رگا  دوش  یم  رکنم  هجوتم  دنگوس  تشادن  رگا  دـنک و  یم  مکح  وا  عفنب  مکاح  تشاد  دـهاش  یعدـم  رگا  تسین ،  نم  رـسمه 
ار دنگوس  مکاح  دوشن  دنگوس  ءادا  هب  رضاح  ینعی  دنک  لوکن  رکنم  رگا  دوش و  یم  طقاس  یعدم  ياعدا  متسین  وا  رسمه  نم  هک  دنک  دای 

رگا نینچمه  و  دوش ،  یم  طقاس  يوعد  زاب  دنک  لوکن  مه  وا  رگا  و  دوش ،  یم  تباث  قح  دروخ  دنگوس  وا  رگا  دنادرگ  یم  رب  یعدـم  هب 
بـسحب نیا  هتبلا  ددرگ ،  یم  طقاس  هنرگ  دوش و  یم  تباث  قح  دـنک  داـی  دـنگوس  یعدـم  رگا  دـنک  در  یعدـم  هب  رکنم  دوخ  ار  دـنگوس 

لمع شیادخ  دوخ و  نیب  دوخ  ینید  هفیظو  قبط  تسا  بجاو  ودنآ  زا  کی  ره  رب  عقاو  بسحب  اما  تسا و  يوعد  دـعاوق  ءاضق و  نیزاوم 
ره یعدم  وا و  نیب  یئوشانز  هب  دوش  یم  مکح  تسا و  هتفریذپ  شرارقا  دنک  رارقا  ددرگرب و  دوخ  راکنا  زا  رکنم  رگا  هلءاسم 20 -  دنک . 
نز نآ  دنک و  یم  ار  ینز  يرهوش  ياعدا  يدرم  یتقو  هلءاسم 21 -  يوقا .  ربانب  دشاب  دنگوس  ءادا  زا  دعب  راکنا  زا  نتشگرب  نیا  هک  دنچ 
هب مکح  تموصخ و  لصف  زا  لبق  دناوت  یم  رگید  يدرم  ایآ  و  هن ؟  ای  دنک  جاودزا  رگید  يدرم  اب  دـناوت  یم  نز  نآ  ایآ  دـیامن  یم  راکنا 

دوخ يوعد  حرط  یعدم  هکیدروم  رد  اصوصخم  تسا  لوا  لامتحا  يوقا  تسا ،  هجو  ود  هن ؟  اب  دنک  جاودزا  وا  اب  یعدـم  ياوعد  نالطب 
زا دعب  یعدم  رگا  یفـصو  نینچ  رد  و  دشاب ،  هدش  ینالوط  نز  یفیلکتالب  تدم  دراذـگب و  توکـسم  ار  نآ  یلکب  ای  دزادـنیب و  ریخات  ار 

ياعدا دـنام و  یم  یقاب  شدـیدج  جاودزا  رب  درک  دای  دـنگوس  رگا  تسا ،  لـطاب  دـیدج  رهوش  اـب  شجاودزا  تسا و  وا  نز  هدرک  رهوش 
لاکـشا دوشن ،  دنگوس  هب  رـضاح  یعدم  دنک و  در  یعدمب  ار  دنگوس  دنکن و  دای  دنگوس  نز  رگا  نینچمه  و  ددرگ ،  یم  طقاس  یعدـم 

مکح ضرف  نیا  رد  ایآ  دنک ،  ءادا  دنگوس  مه  وا  دنادرگرب و  یعدم  هب  ار  دنگوس  ای  دنک و  لوکن  دنگوس  نز  هک  تسا  یتروص  رد  طقف 
ای دنتفیب  یئادج  دیدج  رهوش  نز و  نآ  نیب  دیاب  تسا و  لطاب  مود  جاودزا  یعدـمب  دـنگوس  در  رطاخب  نز و  لوکن  رطاخب  هکنیا  هب  دوش 

عنام رگید  دورب  ایند  زا  ای  دـهدب و  قالط  ار  وا  مود  رهوش  نیب  نیا  رد  رگا  نکل  تسا  مود  هجو  ود  نآ  نیرت  هیجو  هک  تسا  هجو  ود  هن ؟ 
اب جاودزا  هلءاسم 22 -  رکنم .  صخـش  ای  هدرک و  در  وا  هب  مکاح  ای  هک  يدنگوس  رطاخب  دننادرگ  یم  رب  یعدـمب  ار  نز  هدـش و  فرطرب 

هدربمان نز  هکیدروم  رد  یتح  تسین ،  مزال  صحفت  تسا و  زئاج  دور  یم  وا  یئوگتـسار  لامتحا  دـنک و  یم  يرهوش  یب  ياعدا  هک  ینز 
هک تسنآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  دشاب  مهتم  شیاعدا  رد  نز  رگا  هلب  هدرم ،  ای  هداد و  مقالط  مرهوش  هک  دنک  اعدا  هتشاد  رهوش  اقباس 
ای هدرم و  دـشابن  مولعم  دـشاب  هدـش  وا  زا  عطقنم  یلکب  هک  هدرک  تبیغ  وا  زا  ردـقنآ  شرهوش  ینز  رگا  نیارباـنب  دوش ،  صحف  وا  لاـح  زا 

نئارق و تاراما و  هار  زا  ار  انعم  نیا  هب  ملع  هتفر و  ایند  زا  مرهوش  ما  هدروآ  تسدـب  نم  هک  دـنک  ءاعدا  رگا  یعـضو  نینچ  رد  تسا  هدـنز 
تـسا زئاج  مه  لیکو  يارب  دشابن ،  روآ  ملع  يو  يارب  وا  هتفگ  دنچ  ره  دنک  جاودزا  وا  اب  تسا  زیاج  ما  هدروآ  تسدب  هدیـسر  هکیرابخا 
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هب رتکیدزن  نکل  دـیوگ ،  یم  غورد  شیوعد  رد  نز  هکنیاب  دـشاب  هتـشادن  نیقی  لـیکو  هکیتروص  رد  رگم  ددـنبب  يو  يارب  ار  وا  دـقع  هک 
یب یعدم  هک  دنک  جاودزا  ینز  اب  يدرم  رگا  هلءاسم 23 -  دشاب .  مهتم  هک  یتروص  رد  اصوصخم  تسا  ینز  نینچ  ندرکن  دـقع  طایتحا 

رهوش هیلع  مه  تسا و  نز  هیلع  مه  اـعدا  نیا  تسا ،  نم  رـسمه  نیا  هک  دـنک  ءاـعدا  دوش و  ادـیپ  يدرم  جاودزا  زا  دـعب  هدوب و  يرهوـش 
مه زا  ودنآ  دوش و  یم  مکح  شدیدج ،  رهوش  هیلع  وا و  عفنب  دروایب  لداع  دـهاش  ود  ینعی  دـنک  یعرـش  هنیب  هماقا  درم  نآ  رگا  دـیدج ، 

 ، دیدج رهوش  هجوتم  مه  دوش و  یم  نز  هجوتم  مه  دنگوس  دـنکن  هنیب  هماقا  رگا  اما  و  دـننک ،  یم  یلبق  رهوش  میلـست  ار  نز  هتـشگ  ادـج 
زا لوکن  ودـنآ  رگا  و  دوش ،  یم  طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  درم  نآ  ياـعدا  تسین  نز  نیا  رهوش  وا  هک  دـنروخب  دـنگوس  مه  اـب  ود  ره  رگا 
وا دننک و  در  يوب  ار  دنگوس  رهوش  نز و  نآ  دوخ  هکیتروص  رد  زین  دنک و  در  یعدم  هب  ار  دـنگوس  مکاح  هکیتروص  رد  دـننک  دـنگوس 

هجیتن رد  دـنک و  نآ  زا  لوکن  يرگید  یلو  دـنکب  دای  دـنگوس  ودـنآ  زا  یکی  رگا  و  دوش ،  یم  تباـث  شیاعدـم  دـنک  دـنگوس  يادآ  مه 
یم طقاس  هدرکن  لوکن  هک  یـسک  هب  تبـسن  اهنت  وا  ياعدا  دنک  ءادا  ار  دنگوس  یعدم  دنک و  در  یعدم  هب  ار  دنگوس  وا  دوخ  ای  مکاح و 
نآ هب  تبـسن  اـما  و  دوش ،  یم  طـقاس  هدرکن  لوکن  هک  یـسک  هب  تبـسن  یعدـم  يوـعد  هک  دـنچ  ره  يرگید  نآ  هب  تبـسن  اـما  و  دوـش ، 

تبـسن يرثا  چیه  توبث  نیا  نکل  هدرک )  لوکن  ار  وا  هدش  در  دنگوس  نوچ   ) تسا تباث  وا  هب  تبـسن  یعدم  يوعد  هک  دنچ  ره  يرگید 
تبـسن شلوکن  هدوب  لـکان  نز  تسا و  مود  رهوش  هدروخ  دـنگوس  هک  سکنآ  رگا  نیارباـنب  درادـن ،  هدروخ  دـنگوس  هک  يرگید  نآ  هب 

وا هجوز  ددرگ و  یم  رب  یعدـمب  نز  دریمب  ای  دـهدب و  شقالط  وا  رگا  هک  رادـقم  نیا  زج  درادـن  رثا  تسا )  یمود  نامه   ) شرهوش قحب 
طقاس راـبتعا  هجرد  زا  وا  هب  تسین  یعدـم  ياوعد  هدرک  لوکن  مود  رهوش  هدوب و  نز  دوخ  هدروخ  دـنگوس  هک  سکنآ  رگا  و  دوش ،  یم 
رهوش هک  دنک  اعدا  ینز  رگا  هلءاسم 24 -  دهد .  قالط  ای  دریمب  مود  رهوش  رگا  یتح  درادن  نز  نآ  هب  یهار  هجو  چـیهب  وا  و  دوش ،  یم 

دوخ ياوعد  رب  هنیب  هماقا  رگا  هلب  دوش ،  یم  هتفریذـپ  وا  زا  هتـشاد  رهوش  هک  دـنک  ءاعدا  وا  دوخ  سپـس  دـنک  جاودزا  وا  اب  يدرم  درادـن و 
نز نیا  هکنیا  رب  دنهد  تداهش  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  دوهش  تداهـش  ءادا  رد  و  دزادنا ،  یم  یئادج  شدیدج  رهوش  وا و  نیب  دنک 

یلبق رهوش  هک  دنیوگب  دننکب و  مه  نیعم  ار  وا  یلبق  رهوش  تسین  مزال  و  تسا ،  هتـشاد  رهوش  دیآ  یم  رد  دیدج  رهوش  دقعب  هکیزور  رد 
ره رگا  سپ  دننک ،  جاودزا  دوخ  رایتخاب  دیاب  رهوش  نز و  ینعی  تسا  طرـش  رایتخا  حاکن  دقع  تحـص  رد  هلءاسم 25 -  تسا .  ینالف  وا 
 . تسا حیحص  يوقا  ربانب  دشاب  هدش  یضار  هارکا  زا  دعب  رگا  هلب  تسین ،  حیحص  دقع  دشاب  هدرک  جاودزا  هارک  اب  ودنآ  زا  یکی  ای  ود و 

دقع رد  نارایتخا  بحاص  رد  لصف 

 ، دنراد تیالو  نونجم  هریغـص و  رتخد  ریغـص و  لفط  رب  دورب  الاب  هچ  ره  نینچمه  ردپ و  ردـپ  ینعی  ردـپ  فرط  زا  هجو  ردـپ  هلءاسم 1 - 
اما و  دنراد ،  تیالو  زین  وا  رب  رهاظلا  یلع  هک  دشاب  شغولب  زا  ادج  شنونج  هکنآ  نینچمه  دـشاب و  شغولب  هب  لصتم  شنونج  هکینونجم 

و درادـن ،  كدوک  رب  تیـالو  ـالثم ،  ( 7  ) دشاب شردـپ  ردام  ردـپ  ینعی  دـشاب  هدوب  ردـپ  ردام  فرط  زا  هک  دـنچ  ره  يردام  دـج  ردام و 
رب رد  زین  دیـشر و  غلاب  رب  یتیالو  يردپ  دـج  ردـپ و  هلءاسم 2 -  درادـن .  كدوک  رب  یتیالو  ناـنآ  دـالوا  یئاد و  ومع و  ردارب و  نینچمه 

تیالو وا  رب  دج  ردـپ و  ایآ  هکنیا  رد  رکب  هدیـشر  هغلاب و  رتخد  رگا  اما  و  درادـن ،  دـشاب  هویب  ینعی  هبیث  هکیتروص  ردهدیـشر  هغلاب  رتخد 
ادرفنم و اهنآ  کت  کت  هن  دنرادن  تیالو  وا  رب  يردپ  دج  ردپ و  وتسا  لقتسم  يرتخد  نینچ  دنا  هتفگ  یضعب  تسا ،  یلاوقا  هن ؟  ای  دنراد 

شدوخ رتخد  و  دنراد .  وا  رب  لقتسم  یتیالو  زین  يردپ  دج  لقتسم و  یتیالو  ردپ  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  رتخد ،  دوخ  تیاضر  همیمضب  هن 
هن دراد و  لقتسم  تیالو  رتخد  هن  دنمه  کیرش  تیالو  رد  رتخد  ردپ و  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  دنرادن ،  دوخ  رب  لقتسم  تیالو  تنطلس و 
رد یعاطقنا  دقع  مئاد و  دقع  نیب  دنا  هتشاذگ  قرف  رگید  یضعب  وا ،  دوخ  نذا  مه  تسا و  ربتعم  حاکن  دقع  رد  وا  یلو  نذا  مه  هکلب  ردپ 

نیا سکع  رگید  یضعب  تسا ،  لقتسم  ریغ  یعاطقنا  دقع  رد  لقتـسم و  شمئاد  دقع  رد  رتخد  دنا  هتفگ  یـضعب  تسا ،  لوق  ود  زین  اجنیا 
اب هکنیا  زا  دـنوش  عنام  ار  وا  يردـپ  دـج  ردـپ و  رگا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلب  تسا ،  ود  ره  زا  ناذـیتسا  رد  طاـیتحا  و  دـنا ،  هتفگ  ار 
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نینچمه و  دوش ،  یم  طقاس  رابتعا  زا  ودنآ  نذا  دشاب  يو  اب  جاودزا  هب  لیام  زین  وا  دوخ  دوش و  یم  هدرمـش  وا  وفک  افرع  اعرـش و  هکیدرم 
مه رتخد  درادن و  ناکما  ودـنآ  زا  نتفرگ  هزاجا  هکیروطب  دـنبئاغ  شیردـپ  دـج  ردـپ و  نکل  دـنک  جاودزا  دـهاوخ  یم  رتخد  هکیئاج  رد 

سپ تسین ،  ردپ  ندوبن  ندوب و  هدنز  هب  طونم  دج  نتشاد  تیالو  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  طقاس  رابتعا  زا  ودنآ  نذا  دراد  جاودزاب  جایتحا 
زا ودنآ  زا  یکی  رد  رگا  و  دراد ،  وا  رب  لقتسم  تیالو  زین  وا  دج  دراد  لقتسم  تیالو  تسا و  هدنز  نونجم  ریغـص و  ردپ  هک  مه  یئاج  رد 

رگید هیلع  یلوم  جیوزت  هب  دنک  مادقا  رتدوز  کی  ره  دنراد  دوجو  ود  ره  هک  یئاج  رد  و  دوش ،  یم  يرگیدنآب  صتخم  تیالو  دـنتفر  ایند 
رگید صخـش  يارب  ار  وا  مه  رتخد  دج  تسب و  دقع  یـسک  يارب  ار  رتخد  ردپ  رگا  لاح  دـنام .  یمن  یقاب  يرگیدـنآ  تیالو  يارب  یلحم 
کی رد  ود  ره  دوش  مولعم  رگا  و  تسا ،  وغل  يرگید  نآ  زا  حیحص و  وا  دقع  دنا  هتـسب  دقع  رتدوز  کیمادک  دشاب  مولعم  رگا  تسب  دقع 

ار یلامجا  ملع  مکح  هدوب  مدقم  کیمادک  هتـشاد  رگا  اما  و  دوب ،  دهاوخ  وغل  ردپ  دقع  حیحـص و  مدقم و  دج  دقع  دنا  هتـسب  دـقع  نامز 
و دنک ،  دـیدجت  ار  دـقع  يرگید  دـهد و  قالط  ودـنآ  زا  یکی  دـیاب  هک  انیقی  تسا  رفن  ود  نیا  زا  یکی  هجوز  نز  نیا  میناد  یم  هک  دراد 

طایتحا تروصنیا  رد  نکل  دوش  یم  مدقم  نآ  دشاب  مولعم  ردپ  دقع  خیرات  رگا  تسا و  حیحـص  مدقم و  دج  دقع  ود  زا  یکی  خـیرات  رگا 
ربتعم نآ  ذوفن  دج  ردپ و  جـیوزت  تحـص  رد  هلءاسم 4 -  دهدب . ) یطایتحا  قالط  هتـسب  دـقع  وا  يارب  دـج  هکیداماد  هکنیاب   ) تسا مزال 

دعب رگا  تسا ،  هریغص  رتخد  هزاجا  هب  فوقوم  شتحـص  تسا و  یلوضف  هناگیب  دقع  دننام  وا  دقع  هنرگ  دشاب و  هتـشادن  هدسفم  هک  تسا 
افتکا هدسفم  ندوبن  هب  دج  ردـپ و  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  هن  هنرگ ،  تسا و  حیحـص  درک  هزاجا  ار  دـج  ای  ردـپ  دـقع  شغولب  زا 
هریغص رتخد  ای  ریغص  رسپ  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ و  فرط  زا  يدقع  رگا  هلءاسم 5 -  دنیامنب .  زین  ار  تحلصم  دوجو  تیاعر  هکلب  دننکن 

رسپ نآ  دوب ) هدش  تاعارم  تحلصم  نتشاد  ای  تسا و  هدسفم  نتشادن  ای  هک   ) دوب بجاو  شتاعارم  هچنآ  دوجو  دقع  نآ  رد  دش و  رداص 
 . مزال تسا  يدقع  هکلب  دننک  خسف  ار  دوخ  دج  دقع  ای  ردپ و  دقع  دنناوت  یمن  ینعی  دنرادن  رایخ  غولب  دحب  ندیـسر  زا  دـعب  رتخد  نآ  و 

شیب هب  ار  يرتخد  ریغص  رسپ  يارب  ای  دنوش و  یم  رهم  رتخد  نآ  لاثما  هک  یغلبم  نآ  زا  رتمک  هب  ار  وا  هریغـص  رتخد  یلو  رگا  هلءاسم 6 - 
دقع و هدرک  یم  ءاضتقا  ار  لمع  نیا  هک  دوب  نایم  نیا  رد  یتحلصم  رگا  دروآ ،  رد  وا  دقعب  دنهد  یم  رهم  رسپ  نآ  لاثما  هکیرادقم  نآ  زا 

يوقا رهم  رادقم  رد  هن  هدوب  جاودزا  لصا  رد  تحلـصم  رگا  و  تسین ،  هریغـص  ریغـص  يارب  یخـسف  قح  تسا و  مزال  دقع  حیحـص و  رهم 
شغولب زا  دعب  ریغص  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  هکلب  تسین ،  ذفان  ینعی  تسین  مزال  هدش  نیعم  رهم  یلو  تسا  مزال  حیحص و  دقع  هکتسنآ 

لام هک  یهیفس  هلءاسم 7 -  دوش .  عوجر  لثملارهم  هب  دیاب  هنرگ  دوش و  یم  رقتـسم  هیرهم  نامه  درک  رگا  هک  دنک  ءاضما  هزاجا و  ار  نآ 
تلاح نیمه  رطاخ  هب  تسین  ریغـص  رگا  ای  تسا و  وا  يریغـص  ناـمز  هب  لـصتم  تلاـح  شتهافـس  نیا  دـنک و  یم  شاـپ  هب  زیرب و  ار  دوخ 

ود نیا  زا  کیچیه  رگا  و  شدـج ،  ای  ردـپ و  نذا  هب  رگم  تسین  حیحـص  شندرک  حاکن  هدرک  شلام  رد  فرـصت  زا  روجحم  ار  وا  مکاح 
جاودزا یلو  نذا  نودـب  رگا  و  دـیامن ،  باختنا  دـیاب  شیلو  ار  وا  نز  نینچمه  و  دـنک ،  نیعم  ار  رهم  دـیاب  وا  یلو  مکاح و  نذاـب  دـندوبن 

يدـقع و هب  جایتحا  رگید  تسا و  حیحـص  داد  هزاجا  دـید و  تحلـصم  شیلو  رگا  تسا  وا  یلو  هزاـجا  هب  فوقوم  یلوضف و  دـشاب  هدرک 
ذفان هدوبن و  حیحص  شجیوزت  تسا  بویعم  هک  هکیـسکب  درک  جیوزت  ار  دوخ  هیلع  یلوم  یلو ،  رگا  هلءاسم 8 -  درادن .  دیدج  يا  هغیص 

رمخلا و براش  ناهانگب و  يدـنمقالع  ریظن  رگید  یبیع  هچ  تسا و  رایخ  ثعاب  حاکن  باب  رد  هک  دـشاب  یئاه  بیع  زا  هکنیا  هچ  تسین ، 
رد هک  بویعم  صخـش  نیمه  اب  ار  وا  جاودزا  دـنک  باجیا  یتحلـصم  هکیتروص  رد  رگم  اهنیا ،  لاثما  قالخادـب و  ای  ندوب و  ناـبز  دـب  اـی 

دـشاب یئاه  بیع  نامه  وا  بیع  هکنآ  رگم  تیالو )  تحت  زا  شندـش  نوریب  زا  دـعب   ) هیلع یلوم  هن  دراد و  خـسف  رایخ  یلو  هن  تروصنیا 
 ، دنک خـسف  دـناوت  یم  تیالو  تحت  زا  ندـش  نوریب  زا  دـعب  شرهوش  دـشاب  هجوز  رد  بیع  رگا  سپ  تسا ،  روآرایخ  حاکن  باب  رد  هک 

ددرت لمات و  لحم  هلءاسم  تروصنیا  ریغ  رد  نکلو  دشاب ،  هتـشاد  عالطا  فرط  بیع  زا  یلوم  هک  تسا  یتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  همه 
وا دقع  هکنیا  ربانب  و  تسین ،  دیعب  دشاب  هدرک  تحلصم  زارحا  تیاعر  رد  ار  دوخ  یعس  یلو  هکیتروص  رد  دقع  تحص  هک  دنچ  ره  تسا 
رد اما  و  تیالو ،  تحت  زا  شندـش  نوریب  زا  سپ  هیلع  یلوم  مه  دراد و  خـسف  قح  بیع  زا  عالطا  زا  سپ  یلو  دوخ  مه  دـشاب  حیحـص  ار 
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شدوخ هک  ینز  تسا  بحتسم  هکلب  راوازس  هلءاسم 9 -  هیلع .  یلوم  هن  دراد و  خسف  قح  یلو  هن  يوقا  ربانب  خـسف  بجوم  ياه  بیع  ریغ 
شردارب و زا  دـندوبن  ود  نآ  زا  کیچیه  رگا  دریگب و  هزاجا  شدـج  ای  شردـپ  زا  جاودزا  ماگنه  هویب )  نز  دـننام   ) تسا رایتخا  بحاـص 

تیالو حاکن  باب  رد  هدش  نیعم  دج  ای  ردپ  هیحان  زا  هک  میق  ینعی  یـصو  ایآ  هلءاسم 10 -  نانآ .  رتگرزب  زا  دشاب  هتـشاد  ردارب  دنچ  رگا 
رسپ كدوک  دج  ردپ و  دوبن  تروص  رد  هلءاسم 11 -  دوش .  كرت  طایتحا  دیابن  تسه و  لاکشا  نآ  رد  هن ؟  ای  دراد  هریغص  ریغـص و  رب 

هکیروطب دشاب  حاکن  بجوم  تاعارملا  مزال  تحلصم  ترورض و  جایتحا و  هچنانچ  هلب  درادن ،  نانآ  حاکن  رد  تیالو  مکاح  رتخد  دج  و 
طایتحا نیا  مکاح  نکلو  دنک ،  یم  مایق  نآ  رما  هب  تقونآ  تسا  مزال  نآ  زا  زارتحا  هک  دوش  یم  اپب  يا  هدـسفم  دوشن  عقاو  حاکن  نآ  رگا 

لقعلادساف هکیسک  دروم  تسا  نینچمه  و  دزاس ،  همیمض  دشاب  هتشاد  ییصو  رگا  ار  كدوک  دج  ای  ردپ  یـصو  هزاجا  هک  دنکن  كرت  ار 
هدوب شدج  ای  ردپ و  تایح  نامز  رد  شلقع  داسف  ثودح  وا و  غولب  هدش  ثداح  ادـیدج  شلقع  داسف  رگا  ای  دـشاب و  هدیـسر  غولب  دـحب 
یلوم هک  تسا  یتروص  رد  مالـسا  تیطرـش  تسا و  طرـش  مالـسا  تیرح و  لقع و  غولب و  ءایلوا  نتـشاد  تیالو  رد  هلءاسم 12 -  دشاب . 

نینچمه و  تسا ،  ناشیلو  نآ  زا  ود  نآ  دروم  رد  تیالو  هکلب  دنرادن  تیالو  يدحا  رب  هریغص  ریغـص و  نیاربانب  دشاب ،  ناملـسم  زین  هیلع 
و دش ،  دـهاوخ  يرگیدـنآب  صتخم  ریغـص  رب  تیالو  دوش  هناوید  ودـنآ  زا  یکی  رد  رگا  دـنرادن و  تیالو  دنـشاب  هناوید  رگا  دـج  ردـپ و 

نیا رهاظ  و  دشاب ،  ناملـسم  شدج  رگا  تسوا  دجب  صتخم  وا  رب  تیالو  هجیتن  رد  درادن  شناملـسم  دنزرف  رب  تیالو  رفاک  ردـپ  نینچمه 
نآ رب  تیالو  هک  تسین  دیعب  هنرگ  دشاب و  هتـشادن  یناملـسم  دج  دنزرف  نآ  هکیطرـشب  دراد  تیالو  شرفاک  دنزرف  رب  رفاک  ردپ  هک  تسا 

دنمان یم  یلوضف  ار  نآ  هک  دوش  یم  رداص  یلو  لیکو و  ریغ  زا  هکیدـقع  هلءاسم 13 -  دشاب .  شناملـسم  دجب  صتخم  زین  رفاک  كدوک 
هتخاس عقاو  ریغـص  يارب  ار  دقع  یلوضف  هکنیا  هچ  و  فرطکی ،  زا  هچ  دشاب و  یلوضف  فرط  ود  ره  زا  هکنیا  هچ  تسا ،  حیحـص  هزاجا  اب 

زا یکی  و  دشاب ،  هناگیب  ای  و  یئاد ،  ومع ،  ردارب ،  دننام ،  دـشاب  هیلع  دوقعم  ناکیدزن  زا  یلوضف  نیا  هکنیا  هچ  و  ریبک ،  يارب  هچ  دـشاب و 
تیاعر دیاب  هک  نونجم  ای  ریغـص  یلو  الثم  دشاب ،  هتخاس  عقاو  زاجم  هجو  ریغ  رب  یلو  ای  لیکو و  هک  تسا  يدـقع  یلوضف  دـقع  قیداصم 
روتـسد فالخ  رب  لیکو  ای  و  دـشاب ،  هداد  رهوش  ار  وا  ای  هتفرگ و  نز  وا  يارب  تحلـصم  نودـب  دـشاب  هدرک  ار  دوخ  هیلع  یلوم  تحلـصم 
هلءاسم دوش ) .  یم  حیحـص  لکوم  هیلع و  یلوم  هزاجا  اب  ینعی   ) تسا یلوضف  دقع  قیداصم  زا  زین  ود  نیا  هک  دـشاب  هدرک  لمع  شلکوم 

دـشاب لقاع  غلاب و  ینعی  دنک  دقع  دوخ  يارب  دناوت  یم  مه  شدوخ  هک  دشاب  یـسک  هدرک  يدقع  وا  يارب  یلوضف  هکیـسک  نآ  رگا   - 14
تحت رد  اریز  تسین  حیحـص  وا  دوخ  زا  دـقع  هک  دـشاب  یـسک  رگا  اما  و  دوش ،  یم  حیحـص  وا  هزاجا  اـب  هتـسب  وا  يارب  یلوضف  هکیدـقع 
شیلو هزاجا  اب  دراد  رارق  تیالو  تحت  رد  وا  هک  یمادام  هتـسب  وا  يارب  یلوضف  هکیدقع  تسا  هناوید  ای  ریغـص  الثم  تسا  يرگید  تیالو 
يرتخد غلابان  يرسپ  يارب  هزاجا  نودب  هناگیب  صخـش  رگا  نیاربانب  شدوخ ،  هزاجا  اب  دیـسر  لامک  دحب  شدوخ  رگا  دوش و  یم  حیحص 

رغص نامز  رد  ودنآ  دج  ای  ردپ و  رگا  و  تسا ،  ودنآ  یلو  هزاجا  هب  فوقوم  وا  دقع  تحص  داد  رهوش  ار  یغلابان  رتخد  ای  تسب و  دقع  ار 
تسا یفاک  دوش  ققحم  هزاجا  ود  نیا  زا  کی  ره  دنـسرب  غولب  دحب  هکنآ  زا  دعب  تساهنآ  دوخ  هزاجا  هب  فوقوم  دنـشاب  هدادن  هزاجا  اهنآ 

مه نآ  هک  تسا  ربـتعم  دوب  ربـتعم  وا  دوخ  ندرک  دـقع  رد  هکیطرـش  ناـمه  یلو  نداد  هزاـجا  رد  هلب  دوش ،  حیحـص  هناـگیب  نآ  دـقع  هک 
هدش عقاو  هریغص  ای  ریغص  تحلصم  فالخ  رب  هک  دنک  هزاجا  یلوضف  زا  ار  يدقع  هریغص  ای  هریغـص  یلو  رگا  سپ  دب ،  تحلـصم  تیاعر 
دـشر غولب و  دحب  هریغـص  ای  ریغـص  هکنیا  زج  درادن  يرگید  هار  راچانب  دنک ،  حیحـص  ار  یلوضف  دـقع  دـناوت  یمن  تسا و  وغل  هزاجا  نآ 

دقع زا  دـعب  رگا  سپ  تسین ،  يروف  هزاـجا  یلوضف  دـقع  رد  هلءاسم 15 -  دـنک .  هزاجا  ار  یلوضف  دـقع  تساوخ  رگا  شدوخ  دـسرب و 
هک دـشاب  هدوب  نیا  رطاخب  ریخات  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  حیحـص  دـقع  دوش  رداص  هزاجا  بحاـص  زا  هزاـجا  هاـگنآ  درذـگب  ینـالوط  یتدـم 
ای دنک و  تروشم  نارگید  اب  ای  دجنسب و  ار  هیضق  بناوج  هتساوخ  یم  هک  هدوب  نیا  رطاخب  ای  هتشادن  دقع  عوقو  زا  یعالطا  هزاجا  بحاص 
 ، دـنک هزاجا  دـناوت  یمن  رگید  درک  در  ارنآ  دـش  رادربخ  دـقع  عوقو  زا  یتقو  هزاجا  بحاص  رگا  هلءاسم 16 -  دشاب .  هتـشاد  رگید  یتلع 

هکنیا نیب  تسین  یقرف  و  دوش ،  یم  خـسف  دـقع  در  اب  مزال و  دـقع  هزاجا  اب  سپ  دـنک ،  در  دـناوت  یمن  رگید  درک  هراـجا  رگا  هکناـنچمه 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 573 

http://www.ghaemiyeh.com


یبنجا و یـصخش  رگا  نیاربانب  شیلو ،  هلیـسو  هب  ای  دـشاب و  هدوب  هلدوقعم  دوخ  هلیـسوب  هزاجا  ای  هدوب و  در  اـی  هک  هدـش  عقاو  ـالبق  هچنآ 
ار یلوضف  دـقع  غلابان  یلو  سپـس  درک  دـقع  غلابان  يرـسپ  يارب  ار  یغلاب  رتخد  اـی  درک و  دـقع  يرـسپ  يارب  ار  يا  هریغـص  رتخد  یلوضف 
زا دـعب  دـناوت  یمن  وا  درک  در  ار  یلوضف  دـقع  وا  یلو  رگا  و  دـنک ،  در  ار  نآ  دـناوت  یمن  دـسر  یم  غولب  دـحب  غلاـبان  یتـقو  درک  هزاـجا 

نکل دـشاب  هقالع  یب  لیم و  یب  دـقع  لاـح  رد  نز  اـی  درم و  ینعی  دـقع  فرط  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 17 -  دـنک .  هزاجا  ار  نآ  شغولب 
حیحـص دنک  هزاجا  ادعب  رگا  تسا )  یلوضف  ریظن  دقع   ) هک تسا  نیا  رهاظ  دشاب  هدشن  رداص  وا  زا  دـشاب  دـقع  در  هک  یلمع  ای  ینخس و 
هزاجا دنزاس  يراج  ار  دقع  ات  دنهاوخب  هزاجا  وا  زا  هک  مه  یتروص  رد  یتح  تسا  هزاجا  اب  نآ  تحص  هک  تسا  نیمه  يوقا  هکلب  تسا ، 

دقع هکیا  هزاـجا  رد  هلءاسم 18 -  دوش .  یم  حیحـص  يدـعب  هزاجا  اب  تسا و  یلوضف  دـقع  نیا  دوش  يراج  دـقع  لاـح  نیع  رد  دـهدن و 
رگا درادـن ) مزال  مه  نخـس  یتح   ) هکلب تسا ،  یفاک  دـنک  دـقعب  تیاضر  ءاشنا  رب  تلـالد  هک  ینخـس  ره  دـنک  یم  حیحـصت  ار  یلوضف 

زا ار  دقع  تسین و  یفاک  ینطاب  تیاضر  دقع  تحص  رد  هلءاسم 19 -  تسا .  یفاک  دنک  شندوب  یـضار  رب  تلالد  هک  دهد  ماجنا  یلمع 
هک یلمع  ای  ینخـس و  نکل  دشاب  دـقعب  یـضار  رـضاح و  دـقع  لاح  رد  رگا  نیاربانب  دـشابن ،  هزاجا  جاتحم  ات  دزاس  یمن  جراخ  تیلوضف 

هزاجا مه  توکـس  هک  دوش  یم  یهاگ  هلب  تسا ،  یلوضف  دقع  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب  هدـشن  رداص  وا  زا  دـنک  شتیاضر  رب  تلالد 
تیلوضف و دقع  ندش  یلوضف  رد  هلءاسم 20 -  هتسناد .  یفاک  ار  رکب  رتخد  توکـس  هکیتایاور  نآ  دوش  یم  لمع  هجو  نیمه  رب  دشاب و 

دـشاب هدـشن  رداص  نآ  کلام  عقاو  بسحب  دـقع  هک  تسا  نیا  تیلوضف  مدـع  تیلوضف و  رد  راـیعم  هکلب  تسین ،  طرـش  نآـب  هجوت  یتح 
هک دنک  لایخ  یـسک  رگا  سپ  هدش ،  یم  لایخ  نآ  فالخ  هک  دنچ  ره  هدوبن  نآ  رد  رایتخا  بحاص  هک  دشاب  هدـش  رداص  یـسک  زا  هکلب 

تخاس و يراج  ار  دقع  تسا و  لیکو  وا  فرط  زا  هک  دـنک  لایخ  ای  و  تسا )  گرزب  ردارب  الثم  نوچ   ) دراد تیالو  رتخد  نالف  دـقع  رد 
یلو هن  هک  هدوب  دقتعم  رگا  هکنانچمه  دنک ،  یم  حیحـص  ار  نآ  هزاجا  هک  تسا  یلوضف  دقع  نیا  لیکو  هن  هدوب و  وا  یلو  دندیمهف  ادـعب 

لیکو ای  و  تسا )  وا  ردپ  نوچ   ) هدوب وا  یلو  دیمهف  سپس  تخاس  يراج  اتلوضف  ار  وا  جاودزا  دقع  دوخ  لایخب  لیکو و  هن  تسا و  رتخد 
رگا هلءاسم 21 -  دشاب .  هدرکن  ار  هیلع  یلوم  تحلـصم  تیاعر  هکنآ  رگم  درادـن  هزاجا  هب  جایتحا  تسا و  مزال  حیحـص و  دـقع  هدوب  وا 
دننک هزاجا  ار  یلوضف  دقع  ناشغولب  زا  دعب  ای  اهنآ و  غولب  زا  لبق  ود  نآ  یلو  دنروآرد و  رگیدکی  دقعب  اتلوضف  ار  ریغص  يرـسپ  رتخد و 

ود نآ  یلو  رگا  و  دوش ،  یم  بترتم  نآ  ماکحا  یمامت  تباث و  تیجوز  غولب ،  زا  دعب  يرگید  دنک و  هزاجا  ریغـص  غولب  زا  لبق  یکی  ای  و 
نانآ غولب  زا  دعب  ود  ره  ای  دنک و  در  ار  نآ  شریغـص  غولب  زا  دـعب  يرگید  غولب و  زا  لبق  یکی  ای  دـننک و  در  ار  دـقع  نانآ  غولب  زا  لبق  و 

تیجوز راثآ  زا  کیچیه  هکیروطب  دوش  یم  لطاب  لصا  زا  جاودزا  دقع  دنریمب  هزاجا  زا  لبق  ود  ره  ای  ریغـص و  ود  زا  یکی  ای  دـننک و  در 
دنک و هزاجا  ار  دوخ  یلو  یلوضف  دـقع  دـسرب و  غولب  دـحب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هلب  دوش ،  یمن  بترتم  ود  نآ  نیب  هریغ  ثراوت و  لیبق  زا 

یم ادج  ار  هزاجا  دیسر و  غولب  دحب  یتقو  ات  دننک  یم  ادج  ار  وا  رـسمه  مهـس  وا  ثرا  زا  دورب  ایند  زا  يرگید  هزاجا  غولب و  زا  لبق  سپس 
هزاجا غولب  زا  دعب  رگا  و  تسین ،  ثرا  عمط  هب  شندرک  هزاجا  هکنیا  رب  دنک  دای  دنگوس  همکحم  رد  دیاب  دیـسر  غولب  دـحب  نوچ  دـننک و 

هب تجاـح  ارهاـظ  و  دـننادرگ ،  یم  رب  هثرو  هب  هکلب  دـنهد  یمن  وا  هب  ار  هدـش  ادـج  ثرا  درکن  داـی  دـنگوس  نکل  درک  هزاـجا  اـی  درکن و 
هکنیا لثم  دشابن  نیب  رد  یماهتا  نینچ  رگا  اما  و  تسا ،  ندرب  ثرا  هزاجا  زا  شروظنم  هکنیاب  دـشاب  مهتم  يو  هک  تسا  یئاج  رد  دـنگوس 
نامه اب  دشاب  ربارب  ای   ) وا ثرالا  مهـس  رادقم  تسا و  رهوش  تسا  هدنز  هکنآ  ای  هتفر و  ایند  زا  شرـسمه  هکنیاب  دـشاب  هتـشادن  ربخ  الـصا 

رد هک  روطنامه  هلءاسم 22 -  دنهد .  یم  وا  هب  دنگوس  نودـب  ار  ثرا  دـشاب  نآ  زا  رتشیب  دزادرپب ) شنز  هثروب  وا  دـیاب  هک  يرهم  رادـقم 
رسپ هدنز  رسمه  رگا  ینعی  ددرگ ،  یم  تباث  زین  تیجوز  رگید  راثآ  دوش  یم  تباث  ثرا  شندروخ  دنگوس  اب  هدنز و  رسمه  هزاجا  ضرف 

زین شا و  هدرم  رهوش  ردپ  تسا  رتخد  رگا  و  دنک ،  جاودزا  وا  رتخد  ردام و  اب  دناوت  یمن  زین  دـهدب و  شا  هجوز  هثروب  ار  رهم  دـیاب  تسا 
 . دوش یم  بترتم  وا  دـنگوس  يوقا  ربانب  رهاـظ و  بسحب  تیجوز  راـثآ  ریاـس  نینچمه  و  دروآ ،  رد  دوخ  دـقعب  ار  وا  دـناوت  یمن  وا  رـسپ 

شیرـسمه هکیـسک  و  دورب ،  ایند  زا  تسا  مزال  وا  فرط  زا  دـقع  هک  فرط  ود  زا  یکی  هکیدراوم  همه  رد  مکح  نیا  ارهاظ  هلءاسم 23 - 
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دنک جاودزا  یلوضف  ار  يرگید  دهد و  جاودزا  شیلو  ار  ریغص  ود  زا  یکی  هکنیا  لثم  دراد ،  نایرج  دنامب  یقاب  دشاب  شا  هزاجاب  فوقوم 
دیعب هکلب  دورب ،  ایند  زا  يرگید  نداد  هزاجا  ندش و  غلاب  زا  لبق  هدوب )  مامت  مزال و  وا  فرط  زا  دـقع  و   ) تسا تیالو  تحت  هکنآ  هاگنآ 
یمود ادـعب  دریمب و  دـنک و  هزاجا  وا ،  هزاجا  يرگید و  گرم  زا  لبق  ود  نآ  زا  یکی  دـنریبک و  ود  ره  هک  مه  یئاج  رد  مکح  نیا  تسین 

طایتحا ساسا  رب  ریخا  دراوم  زا  یـضعب  دننام  اجنیا  رد  ندروخ  دنگوس  نکل  دـشاب ،  هتـشاد  نایرج  دـنک  هزاجا  ار  یلوضف  دـقع  دـهاوخب 
هجوز لیـصا  رگا  لاح  تسا ،  مزال  تسا  لیـصا  هک  رگید  فرط  کی  زا  دشاب  یلوضف  فرطکی  زا  دـقع  هک  اج  ره  هلءاسم 24 -  تسا . 

ماکحا دنک  در  ای  هزاجا و  ار  یلوضف  دقع  يرگید  هکنآ  زا  لبق  ایآ  اما  و  دورب ،  رهوش  يرگیدـب  دـناوت  یمن  يرگید  نآ  در  زا  لبق  دـشاب 
؟  هن ای  دوش  یم  مارح  يرگید  نآ  رهاوخ  ای  رتخد و  ردام و  اب  شجاودزا  تسا  رهوش  هچنانچ  الثم  دوش و  یم  تباث  وا  قح  رد  ترهاـصم 

طایتحا هب  رتکیدزن  هن ؟  ای  تسا  مارح  مجنپ  نز  اب  شجاودزا  دراد  رگید  هجوز  هش  هدادـن  هزاـجا  زونه  هکیا  هجوز  نیا  زا  ریغب  رگا  اـیآ  و 
ار دقع  نآ  یلوضف  دقع  فرط  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 25 -  تسا .  نآ  فالخ  يوقا  هک  دـنچ  ره  دوش ،  یم  تباث  میئوگب  هک  تسا  نیا 

فرط زا  یلوضف و  فرطکی  زا  هکنیا  ای  دـشاب و  یلوضف  فرط  ود  ره  زا  هکنیا  هچ  ددرگ ،  یم  هدـشن  عقاو  لثم  هدـش  عقاو  دـقع  دـنک  در 
اتلوضف هکینز  اب  دنناوت  یم  وا  رسپ  نینچمه  جوز و  ردپ  تفر  نیب  زا  یلکب  دقع  یتقو  دنک ،  در  ار  نآ  یلوضف  فرط  دشاب و  یلصا  رگید 

ینز اتلوضف  یصخش  رگا  هلءاسم 26 -  دنک .  جاودزا  شرهاوخ  ای  هجوز  نآ  ردام  اب  دناوت  یم  جوز  دوخ  دننک و  جاودزا  دوب  هدـش  دـقع 
وا دقع  یلوضف و  جاودزا   ) دیآ رد  رگید  يدرم  دقعب  هدوب  عالطا  یب  نوچ  دشاب و  هتشاد  ربخ  نز  نآ  هکنیا  نودب  دروآرد  يدرم  دقعب  ار 

و دـنام ،  یمن  یقاب  یلوا  دـقع  ندرک  هزاجا  يارب  یلحم  رگید  و  تسا ،  حیحـص  یمود  دـقع  هدـش )  اضما  نز  هلیـسوب  نوچ  تسا  لـطاب 
وا رتخد  ای  نز و  نآ  رداـم  اـب  یعـالطا  یب  زا  دـشاب و  هتـشاد  عـالطا  درم  هکنیا  نودـب  دروآ  رد  ینز  جاودزا  ار  يدرم  رگا  تسا  نینچمه 

دقع دناوت  یم  نز  دـنروآرد  يدرم  دـقعب  کی  ره  ار  ینز  یلوضف  ود  رگا  هلءاسم 27 -  دوش .  هاگآ  یلوضف  راک  زا  سپـس  دنک  جاودزا 
رتولج و یکی  ای  دشاب و  هداتفا  قافتا  مه  نراقم  دقع  ود  ره  هکنیا  هچ  دنک ،  در  ار  نآ  تساوخ  رگا  دنک و  هزاجا  تساوخ  هک  ار  کی  ره 
ای رتخد و  اـی  رداـم و  رگید  یلوضف  دروآ و  رد  يدرم  دـقع  هب  ار  ینز  یلوضف  ود  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه  و  دـشاب ،  رت  بقع  يرگید 
ود هب  ینز  رگا  هلءاسم 28 -  دنک .  هزاجا  تساوخ  هک  ار  دـقع  ود  زا  کی  ره  تسا  ریخم  هدربمان  درم  دروآرد  وا  دـقعب  ار  نز  نآ  رهاوخ 

رگا تروصنیا  رد  رگید ،  يدرمب  يرگید  داد و  رهوش  يدرمب  ار  وا  لیکو  ود  نآ  زا  یکی  دـنهد  رهوش  ار  وا  هکنیا  رد  دـهد  تلاـکو  رفن 
و تسا ،  لطاب  ود  ره  دشاب  هدوب  مه  نراقم  لیکو  ود  ره  دقع  رگا  و  تسا ،  وغل  يرگید  حیحـص و  هدـش -  عقاو  رتولج  دـقع  ود  زا  یکی 

رگا و  یئاـهنت ،  هب  نآ  تحـصب  دوش  یم  مکح  دـشاب  مولعم  ود  نآ  زا  یکی  خـیرات  هکیتروص  رد  دـشابن  مولعم  اـهنآ  قوـحل  قبـس و  رگا 
رد هچ  نز و  قح  رد  هچ  مه ،  اب  ود  ره  نالطب  هب  دوش  یم  مکح  دـشاب  نیب  رد  نراقت  لاـمتحا  هکیتروص  رد  دـشاب  لوهجم  ود  ره  خـیرات 

مادک يرتولج  دننادن  یلو  هدش  عقاو  رت  بقع  يرگید  رتولج و  یکی  انیقی  هدوبن و  نراقت  هک  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  و  درم ،  رفن  ود  قح 
تبـسن هدـش و  درم  ود  نآ  زا  یکی  هجوز  نز  هدـش و  عقاو  حیحـص  دـقع  ود  زا  یکی  هکنیاـب  دوش  یم  ادـیپ  یلاـمجا  ملع  هجیتـن  رد  تسا 

درم ود  نآ  لاح  درم و  ود  نآب  تبـسن  نز  نآ  دوخ  لاح  اما  و  تسا ،  راد  رهوش  عطق  روطب  دناوت  یمن  نز  نآ  سپ  تسا  هیبنجا  يرگیدـب 
جاودزا وا  اب  دشاب  هتـشاد  تیاضر  نز  هک  درم  ود  نآ  زا  یکی  سپـس  هداد  قالط  ار  ود  ره  هک  تسنآ  رتهب  دوش ؟  یم  هچ  نز  نآب  تبـسن 

الصا ای  دشاب و  هجوز  رب  جرح  رسع و  ثعاب  لاح  ندش  نشور  ات  مه  ندرک  ربص  دنک و  رظن  فرص  هک  دشن  رـضاح  کیچیه  رگا  دنک و 
دوش یم  مکح  دمآرد  کی  ره  مانب  هعرق  دنزادنیب و  هعرق  رهوش  نییعت  يارب  هک  تسا  نیا  هراچ  هار  دشابن  نیب  رد  لاح  ندش  نشور  دیما 

زا رتولج  شدقع  دـنک  ءاعدا  دـنا  هدرک  دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  هک  يرهوش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاـسم 29 -  تسا .  نز  رهوش  وا  هکنیا  هب 
ود نآ  زا  یکی  ای  هدوب و  رتولج  وا  دقع  هک  دشاب  هتـشاد  قیدـصت  زین  نز  دـنک و  قیدـصت  يرگید  نآ  هکیتروص  رد  هدـش ،  عقاو  يرگید 

رگا و  هدوب ،  رتولج  نم  دقع  دنک  یم  اعدا  هک  تسا  یـسک  نامه  هجوز  هدربمان  نز  مناد )  یمن   ) دیوگب يرگید  دـشاب و  هتـشاد  قیدـصت 
تـشگزاب هکنآ  رگم  تسا ،  لمات  لحم  شزاوج  هکلب  مدقت  یعدمب  نز  میلـست  بوجو  مناد )  یمن   ) دـنیوگب ود  ره  رگید  درم  نآ  نز و 
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هدش عقاو  حیحـص  اقافتا  مهد  یم  لامتحا  متـشاد و  تلفغ  دـقع  ءارجا  نیح  رد  نم  هک  دـشاب  نیاب  مناد )  یمن   ) تفگ هک  ردـم  نآ  مالک 
فرط زا  درم  ود  نآ  فرطکی و  زا  هجوز  نیب  يوعد  دنک  بیذـکت  ار  وا  هجوز  نکل  نک و  قیدـصت  ار  يو  يرگید  نآ  رگا  اما  و  دـشاب ، 

 ، متـسه وت  رهوش  نم  تسا و  حیحـص  نم  دقع  دیوگ  یم  دنک و  یم  ار  وا  ندوب  هجوز  ياعدا  لوا  جوز  هک  نایب  نیاب  دوب ،  دهاوخ  رگید 
رد نز  هجیتن  رد  هدش ،  عقاو  حیحـص  دیوگ  یم  نز  هدش و  عقاو  دساف  نم  دقع  هک  دنک  یم  هاعدا  تسوا و  تیجوز  رکنم  نز  لباقم  رد  و 
نز رگا  سپ  تسا  یعدـم  نآ  رکنم و  وا  دوش  یم  سکعب  مود  درم  اـب  ياوعد  رد  و  تسا ،  رکنم  درمنآ  تسا و  یعدـم  لوا  درم  ياوـعد 

دساف وا  دقع  هکنیا  رب  دنک  هنیب  هماقا  مود  رهوش  رگا  و  لوا ،  درم  هن  تسوا  رـسمه  مود  درم  نامه  هکنیا  رب  دنک  هنیب  هماقا  لوا  ياوعد  رد 
لوا ياوعد  رد  دنـشاب  هتـشادن  هنیب  کیچیه  رگا  و  تسا ،  یلوا  رـسمه  هکلب  تسین  يو  رـسمه  نز  نآ  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  هدش  عقاو 

وا تیجوز  دومن  لوکن  نز  درک و  داـی  دـنگوس  لوا  رهوش  رگا  لاـح  دوش ،  یم  نز  هجوتم  مود  ياوعد  رد  لوا و  رهوش  هجوـتم  دـنگوس 
وا تیجوز  هب  دوش  یم  مکح  دومن  لوکن  لوا  رهوش  درک و  دای  دـنگوس  نز  ینعی  دـش  نیا  لمع  رگا  و  دوش ،  یم  تباـث  لوا  رهوش  يارب 

دقع تحـص  داسف و  يوعد  دروم  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  دومن ،  عوجر  هعرق  هب  دـیاب  دـننک  دای  دـنگوس  ود  ره  رگا  و  مود ،  رهوش  يارب 
رکنم زا  یعدم  صیخـشت  رد  نازیم  هکنیا  مالک  هصالخ  و  نآ ،  مدع  تیجوز و  ای  قوحل و  تقبـس و  ای  تقبـس و  مدع  تقبـس و  هن  دشاب 
مکاح لاوس  زا  خساپ  رد  نز  رگا  سپ  هدـش ،  عقاو  رتولج  نم  دـقع  هک  دـنک  اعدا  درم  ود  نآ  زا  کی  ره  رگا  و  تسا .  يوعد  دروم  ابلاغ 
درواین هنیب  رگید  دـنک و  هنیب  هماقا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  سپ  دوش ،  یم  عقاو  درم  ود  نیب  يوعد  دوب ) رتولج  کیمادـک  مناد  یمن   ) دـیوگب

دنتفا یم  راک  زا  دـننک و  یم  ضراـعت  مه  اـب  اـه  هنیب  دـننک  هنیب  هماـقا  ود  ره  رگا  و  تسا ،  وا  رـسمه  نز  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  مکاـح 
هتشادن هنیب  کیچیه  رگا  و  دیآ ،  رد  وا  مانب  هعرق  هکیسک  يارب  نز  ندوب  رـسمه  هب  دنک  یم  مکح  مکاح  دسر و  یم  هعرقب  تبون  تقونآ 

یکی نز  رگا  و  دوش ،  یم  عوجر  هعرق  هب  دندرک  دای  دنگوس  ود  ره  ای  دندرک  لوکن  ود  ره  رگا  و  دوش ،  یم  اهنآ  هجوتم  دـنگوس  دنـشاب 
دوش یم  وا  عفنب  مکح  درک  هنیب  هماقا  فرط  کی  رگا  سپ  دوش ،  یم  عقاو  يوعد  فرطکی  درم  نآ  نز و  درک  قیدـصت  ار  درم  ود  نآ  زا 

شقیدـصت نز  هک  سکنآ  رگا  دـش  هدیـشک  دـنگوس  هب  راـک  دوبن و  هنیب  رگا  و  تشذـگ ،  هک  تسا  ناـمه  مکح  دـندرک  ود  ره  رگا  و  ، 
رب رثا  نیا  هدرک  شقیدـصت  نز  هک  دروخ  مسق  يدرم  رگا  و  دوش ،  یم  رگید  درم  نآ  هجوز و  ررـضب  وا و  عفنب  مکح  دروـخ  مسق  هدرکن 
ود زا  یکی  رگا  هلءاـسم 30 -  دـنک .  داـی  مسق  زین  نز  دـیاب  هکلب  دورب  نیب  زا  تیجوز  رب  رگید  درم  يوعد  هک  دوش  یمن  بترتـم  وا  مسق 

عقاو قباس  هکنآ  دنک ،  دقع  وا  يارب  ار  نز  نامه  رتخد  رگید  لیکو  دنک و  دقع  وا  يارب  ار  ینز  دـنراد  تلاکو  يدرم  فرط  زا  هک  لیکو 
مادک قباس و  مادک  دشابن  مولعم  رگا  و  تسا ،  لطاب  ود  ره  هدـش  عقاو  نامز  کی  رد  ود  ره  رگا  و  لطاب ،  يرگید  تسا و  حیحـص  هدـش 

ود ره  خـیرات  رگا  و  تسا ،  لـطاب  يرگید  حیحـص و  دـقع  نآ  اـهنت  دـشاب  مولعم  ود  نآ  زا  یکی  خـیرات  هکیتروص  رد  هدـش  عقاو  قحـال 
دنراد نیقی  ارهق  دنا  هدوبن  نراقم  هک  دنراد  نیقی  رگا  و  دوش ،  یم  ود  ره  نالطب  هب  مکح  دـشاب  نیب  رد  نراقت  لامتحا  رگا  دـشاب  مولعمان 

زئاج هکنانچمه  دـنک ،  تبراـقم  رتخد  رداـم و  ینعی  ود  نآ  زا  یکی  اـب  دـناوت  یمن  اـنیقی  رهوش  و  لـطاب ،  رگید  هدوب و  حیحـص  یکی  هک 
تـسین بجاو  ردام  رب  و  تسا ،  لالح  لاح  رهب  رتخد  ردامب  دندرک  رظن  نکل  دـننک  نیکمت  درمنآ  زا  رتخد  ردام و  زا  کیچیه  هک  تسین 

هجوز هن  هک  اـجنآ  زا  رتـخد  اـما  و  شرتـخد ،  رهوش  اـی  تسا  شرهوـش  اـی  درم  نآ  هکنیاـب  دراد  نیقی  هکنیا  يارب  دـناشوپب  وا  زا  ار  دوـخ 
عامج شردام  اب  هکنآ  زا  دعب  اهنت  مهنآ  تسا  لالح  رتخد  نآب  درم  ندرک  رظن  اهنت  شندوب ،  هبیبر  هن  هدـش و  تباث  درم  نآ  يارب  شندوب 

ار دوخ  رتخد  تسا  بجاو  و  هدشن ،  زارحا  رتخد  نآب  رظن  تیلح  ببـس  سپ  هدرکن  عامج  ردام  اب  هک  میا  هدرک  ضرف  نوچ  دشاب و  هدرک 
ار ردام  الح  رتخد  نآ  تقونآ  ههبـش  هب  یطو  ناونعب  ولو  دـشاب  هدرک  عامج  وا  ردام  اـب  درم  هک  مینک  ضرف  رگا  هلب  دـناشوپب ،  درم  نآ  زا 

 . ( وا هبیبر  ای  تسوا و  رسمه  عقاو  رد  ای  اریز  تسا  وا  مرحم  لاحرهب  ینعی   ) دنک یم  ادیپ 

میرحت بابسا  رد  لصف 
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 ، عاضر مود -  بسن ،  لوا -  تسا :  زیچ  دنچ  بابسا  نیا  و  جاودزا ،  ثیح  زا  تسا  يدرم  رب  ینز  ندش  مارح  بجوم  ببـس  هچنآ  ینعی 
نآ رد  هک  تسا  نز  راهچ  نتـشاد  مشـش -  ندوبن ،  رفک  مه  مجنپ -  رفک ،  مراهچ -  تسا ،  هرهاصم  هب  قحلم  هکیزیچ  هرهاصم و  موس - 
رد راتفگ  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  ینز  ندرک  دقع  متشه -  تسا ،  یلبق  رهوش  هدع  رد  هک  ینز  متفه -  دوش ،  یم  مارح  یمجنپ  تروص 
یم زین  اهگرزبردام  لماش  هک  یئانعمب  ردام ،  لوا -  نادرم :  زا  هفئاـط  تفه  رب  ناـنز  زا  هفئاـط  تفه  دوش  یم  مارح  بسن  قیرط  زا  بسن 
رظن رد  هک  ار  نز  کی  نیاربانب  ردام ،  فرط  زا  هچ  ردـپ و  فرط  زا  دـج  هچ  لفاس  هچ  یلاع و  هچ  يردام ،  يردـپ و  گرزبردام  دوش ، 

هچ ره  نینچمه  شرسپ و  رتخد  رسپ  و  شرتخد ،  رتخد  رسپ  شرتخد و  رـسپ  و  شرـسپ ،  رـسپ  رـسپ  شرـسپ و  رـسپ  و  شرـسپ ،  رب  دیریگب 
هچ تسا ،  مارح  يو  رب  وا  دـشاب  وا  هب  بوسنم  تدالو  قیرط  زا  هک  يرکذـم  ناسنا  ره  هکنیا  مالک  هصالخ  و  تسا ،  مارح  دورب  رت  نیئاـپ 
 ، رتخد مود -  ود .  ره  ای  نز و  ای  دنـشاب و  درم  طئاسو  نآ  هکنیا  هچ  طئاسو ،  هطـساو و  اـب  هچ  دـشاب و  هدـش  دـلوتم  وا  زا  هطـساو  نودـب 
رب دوشب  يردام  يردپ و  دادجا  لماش  هک  یئانعم  هب  مه  ردپ  تسا  مارح  شردپ  رب  رتخد  نیا  هک  دـشاب  زین  هجیتن  هون و  لماش  هک  یئانعمب 

ناـسنا رب  رتخد  رـسپ  رتخد  و  رتخد ،  رتخد  رتخد  و  رتخد ،  رتخد  و  رـسپ ،  رـسپ  رتخد  و  رـسپ ،  رتخد  و  ینت ،  رتخد  نیارباـنب  تسا  مارح  وا 
نودـب ای  لاح  دوش ،  یم  بوسنم  واب  تدالو  قیرط  زا  هکینز  ره  اـب  جاودزا  تسا  مارح  يدرم  ره  رب  هکنیا  مـالک  هصـالخ  و  تسا ،  مارح 

اه هطساو  نآ  هکنیا  هچ  رتشیب ،  ياه  هطساوب  ای  و  شرتخد )  رتخد  ای  شرسپ  رتخد   ) دننام هطساو  کی  اب  ای  و  وا ) دوخ  رتخد  دننام   ) هطساو
زا هچ  رهاوخ ،  موس -  رتخد . ) رـسپ  رتخد  دننام   ) دنـشاب ود  ره  زا  ای  و  رتخد ) رتخد  دننام   ) دنـشاب نز  ای  و  رـسپ ) رتخد  دننام   ) دنـشاب درم 

نیا و  نیفرط ،  هچ  يردام و  هچ  دشاب  يردپ  هچ  زین  نآ  هک  ردارب ،  رتخد  مراهچ -  ود .  ره  بناج  زا  هچ  ردام و  هچ  دـشاب و  ردـپ  بناج 
ردام قیرط  زا  هچ  دشاب و  ردارب  دنزرف  هطساو  نودب  هچ  لاح  دشاب  صخـش  ردارب  هب  بستنم  شتدالو  هکینز  ره  زا  تسترابع  مراهچ  مسق 

يرتخد هون  و  ردارب ،  يرتخد  هون  رتخد  و  ردارب ،  يرـسپ  هون  رتخد  و  ردارب ،  رـسپ  رتـخد  و  ردارب ،  رتـخد  نیارباـنب  قیرط ،  ود  ره  زا  هچ  و 
رهاوخب دشاب  بستنم  هک  ینز  ره  زا  تسترابع  وا  و  رهاوخ ،  رتخد  مجنپ -  تسا .  مارح  صخش  رب  ردارب  رتخد  يرـسپ  هون  و  ردارب ،  رتخد 

يردام هچ  دشاب و  وا  يردپ  رهاوخ  هچ  ردپ ،  رهاوخ  زا  تسترابع  هک  ناسنا ،  همع  مشش -  تشگ .  ردارب  رتخد  رد  هک  یلیـضفت  نامهب  ، 
دج يردام و  يردپ و  رهاوخ  هچ  دشاب ،  یمدآ  دج  رهاوخ  لماش  زین  تسه و  زین  ردپ  همع  هک  همع  همع  لماش  هکیئانعمب  ینیفرط ،  هچ  و 
هچ وا ،  يردام  ردـپ و  رهاوخ  هچ  دوشب ،  زین  ردام  ردـپ  رهاوخ  ینعی  ردام  همع  لماش  زین  و  شیردـپ ،  رهاوخ  هچ  و  يرداـم ،  رهاوخ  هچ 
هچ دوشب ،  وا  هدج  همع  و  يردام ،  ردپ و  دج  و  يردام ،  دج  و  يردپ ،  دج  همع  لماش  زین  و  شیردـپ ،  رهاوخ  هچ  و  شیردام ،  رهاوخ 

هکیئاثنا ره  زا  تسترابع  همع  سپ  تسا ،  ناردپ  بتارم  نامه  اه  همع  بتارم  نیاربانب  يردام ،  ردپ و  هچ  و  يردام ،  هچ  شیردپ و  همع 
زین هلاـخ  زا  دارم  و  هلاـخ ،  متفه -  رداـم .  فرط  زا  هچ  وا  ردـپ  فرط  زا  هچ  تسا ،  بستنم  وا  هب  اـم  تدـالو  هکیرم  يارب  دـشاب  رهاوـخ 

زا یکی  يارب  دشاب  رهاوخ  هکیئاثنا  زا  تسترابع  همع  دننام  انعم  نیاب  هلاخ  سپ  دوشب ،  ناردام  ناردپ و  ياه  هلاخ  لماش  هک  تسا  یئانعم 
هلاخ هکنیا  يارب  تسا  ام  هلاخ  زین  ام  يردپ  هدج  رهاوخ  نیاربانب  ام ،  ردام  فرط  زا  نادرپ  دنچ  ره  ام ،  ناردـپ  ردام  دـنچ  ره  ام ،  ناردام 

هک یمادام  هلاـخ  هلاـخ  همع و  همع  هلءاسم 1 -  تسا .  ام  ردام  همع  اریز  تسا  ام  همع  ام  يردام  دـج  رهاوخ  هکناـنچمه  تسا ،  اـم  ردـپ 
همع و ناونع  لخاد  هلاخ  هلاخ  ای  همع  همع  هک  دوش  یم  یهاگ  هتبلا  دنتـسین ،  ام  مرحم  دـنوشن  هطـساوب )  ولو   ) هلاـخ همع و  ناونع  لـخاد 

هتشاد يردپ  ای  يردام و  ای  ینت  يرهاوخ  زین  امش  ردپ  ردپ  دشاب و  هتشاد  يردپ  ای  ینت و  يرهاوخ  امش  ردپ  هکنیا  لثم  دنوش  یم  ام  هلاخ 
رد هطساو ،  نودب  تسا  امـش  همع  همع  هطـساو و  کی  اب  تسا  امـش  همع  ینعی  امـش  همع  همع  مه  تسا و  امـش  ردپ  همع  مه  وا  هک  دشاب 

ردام هلاخ  وا  هک  دشاب  هتشاد  يرهاوخ  مه  تردام  ردام  دشاب  هتـشاد  يردام  ردپ  ای  يردام و  يرهاوخ  امـش  ردام  ینعی  روطنیمه  زین  هلاخ 
دوش یم  هاگ  و  هطساو .  نودب  تسا  وت  هلاخ  هلاخ  ردام و  هلاخ  و  هطساو ،  کی  اب  تسا  وت  هلاخ  تسه  هکیزیچ  تسا ،  وت  هلاخ  هلاخ  وت و 

زا يرهاوخ  وت  ردـپ  هکنیا  لـثم  دنتـسین ،  مرحم  وتب  هجیتـن  رد  دـنوش و  یمن  وت  هلاـخ  همع و  ناونع  رد  لـخاد  هلاـخ  هلاـخ  همع و  همع  هک 
همع همع  مود  رهاوخ  نآ  دشاب  هتشاد  يرهاوخ  مه  ردپ  نآ  دشابن و  وت  ردام  ردپ  رتخد  نآ  ردپ  ینعی  شردپ ،  زا  هن  دشاب  هتـشاد  شردام 
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يردپ رهاوخ  هک  یشاب  هتشاد  يا  هلاخ  هکنیا  لثم  زین  هلاخ  رد  و  درادن ،  وت  اب  یتبـسن  چیه  تسا و  هناگیب  انعم  مامتب  وت  اب  نکلو  تسه  وت 
یلو تسه  وت  هلاخ  هلاخ  رهاوخ  نآ  دـشاب  هتـشاد  يرهاوخ  هلاخ  نآ  ردام  دـشاب و  وت  ردام  ردام  ریغ  هلاخ  نآ  ردام  ینعی  دـشاب ،  تردام 
اریز تسین  مرحم  وت  اب  درادـن  يرهاوخ  وت  اـب  هکیرهاوخ  اـی  ردارب و  رهاوخ  نینچمه  و  تسین ،  مه  هطـساو  اـب  هلاـخ  یتح  تسین  وت  هلاـخ 

تسین و وت  ردام  شرداـم  هک  يراد  يردارب  رگا  رـسپ  دـشاب ،  وت  دوخ  رهاوخ  هک  تسا  مرحم  یتقو  هکلب  تسین  مرحم  قلطم  روطب  رهاوخ 
نکل تسه  دروآ  یم  وت  يارب  نز  نیا  هک  يردارب  رهاوخ  رتخد ،  نآ  هتـشاد ،  يرتخد  رگید  يرهوش  زا  دیآرد  تردپ  دقعب  هکنآ  زا  لبق 

تسا و یعرش  ای  يدنواشیوخ  تبسن  هلءاسم 2 -  تسین .  مرحم  وت  اب  تهج  نیمهب  ردام  فرط  زا  هن  ردـپ و  فرط  زا  هن  تسین  وت  رهاوخ 
یعرش یببس  رطاخب  لالح و  اتاذ  هک  ییطو  دشاب ،  هدش  ماجنا  لالح  یطو  هلیسوب  هک  تسا  يدنواشیوخ  نآ  یعرش  تبسن  یعرـش  ریغ  ای 

دنچ ره  يرگیدب ،  ار  دوخ  زینک  زینک  کلام  لیلحت  ای  زینک و  ندش  کلام  ای  تسا و  حاکن  ای  یعرش  ببس  نآ  هک  دشاب ،  هتفرگ  تروص 
رد ای  هزور و  درم  هکیزور  رد  ای  و  ضیح ،  لاح  رد  ار  دوخ  لالح  رسمه  یطو  دننام  دشاب  هدش  مارح  یضراع  یتلعب  یتاذ  لالح  نیا  هک 

( دـنرهوش نز و  هکنیا  لایخب  ینز  درم و  یطو  لثم   ) ههبـش هب  یطو  تسا  مسق  نیاب  قحلم  و  اهنیا ،  لاـثما  تسا و  مارح  رد  اـی  فاـکتعا و 
یم بترتم  يدنواشیوخ  رب  هکیماکحا  و  انز ،  زا  لصاح  يدنواشیوخ  زا  تسترابع  یعرش  ریغ  اما  دنا و  هدرک  هابتـشا  هک  دوش  مولعم  ادعب 

هکلب رهاظ  نکل  تسا  لوا  مسق  يدنواشیوخ  هب  صتخم  دنچ  ره  رگیدکی  زا  ندرب  ثرا  ریظن  هدش  تباث  دنواشیوخ  يارب  عرـش  رد  دوش و 
ینز اب  یـسک  رگا  هجیتن  رد  دشاب ،  یم  زین  یعرـش  ریغ  لماش  تسا و  یعرـش  يدـنواشیوخ  زا  معا  حاکن  تمرح  عوضوم  هک  تسا  ینیقی 

دالوا اب  ود  نآ  جاودزا  نینچمه  و  تسا ،  مارح  انیقی  رتخد  رـسپ و  نآ  جاودزا  رتخد  کی  دروایب و  رـسپ  کی  قیرط  نیا  زا  وا  دـنک و  اـنز 
هلیـسوب درم  نآ  هکیدالوا  ای  هدیئاز و  حاکن  قیرط  زا  نز  نآ  هکیدالوا  هدش و  اراد  حاکن  قیرط  زا  درم  نآ  هک  يدالوا  نز ،  نآ  درم و  نآ 

شیناز و ردپ  ردام  شردام و  ردام  وا و  هیناز  ردام  دشاب  رـسپ  هدش  دلوتم  انز  زا  هکیدـنزرف  رگا  نینچمه  و  هدـش ،  اراد  رگید  نز  اب  يانز 
هلءاسم 3 تسا .  مارح  وا  ياهومع  ناردارب و  هب  وا و  دادجا  ردپ و  رب  یناز و  درم  نآ  رب  دشاب  رتخد  رگا  دـنمارح و  وا  رب  همه  شرهاوخ ، 

تسا لالح  هکنیا  داقتعاب  هکلب  دشابن  نیب  رد  نآ  تمرحب  ملع  لاح  نیع  رد  و  دوش ،  عقاو  اجیب  هک  تسا  یطو  ههبـش  هب  یطو  زا  روظنم  - 
یلـصا اـی  ربتعم و  قیرط  هک  مه  یئاـج  رد  و  تسا ،  وا  دوخ  رـسمه  هکنیا  لاـیخب  دـنک  یطو  ار  هیبنجا  ینز  هکیـسک  لـثم  دریگ ،  تروص 

یطو تسا  ههبـش  هب  یطوب  قحلم  و  تسا ،  لاکـشا  لـحم  کـلذ  عم  یلو  تسا  روطنیمه  تسا  مارح  نز  نیا  یطو  دـنک  نیعم  هک  درادـن 
لیاز ار  شلقع  یتسم  هکیـسک  یطو  اما  باوخ ،  نونج و  هب  هیبش  یلاح  رد  ای  هدرک و  عامج  هیبنجا  نز  اب  باوخ  رد  هکتیـصخش  هناوید و 

 . تسین ههبش  هب  یطو  دشاب  هدوب  نایصع  يور  زا  رکسم و  يدمع  ندیشون  رطاخب  شیتسم  هکیتروص  رد  هدرک 

ندادریش لئاسم  رد  راتفگ 

لـصاح لالح  زیاج و  یئیطو  رثا  رد  نز  ریـش  هکنیا  لوا -  طرـش  تسا :  طرـش  دنچ  رب  فوقوم  عاضر  هلیـسوب  تیمرحم  تمرح و  راشتنا 
يارب ار  وا  زینک  بحاص  هکنیا  ای  هدوب  هئوطوم  زینک  کلام  هکنیا  رطاخ  هب  ای  دشاب و  هدوب  حاکن  رطاخب  ای  یطو  هک  انعم  نیاب  دشاب ،  هدـش 

هب شیطو  هکیا  هئوطوم  تسا  نآـب  قحلم  و  دـشاب ،  هتفرگ  رارق  نز  محر  رد  یقیرط  زا  یطو  نودـب  وا  هفطن  اـی  دـشاب و  هدرک  لـیلحت  يو 
رشن ریـش  نآ  دهدب  ریـش  نآ  لاثما  حاکن و  نودب  ینز  ناتـسپ  رگا  سپ  دنک ،  یم  تمرح  رـشن  زین  وا  ریـش  يوقا  ربانب  هک  دشاب  هدوب  ههبش 
نیا رهاظ  هکلب  دشاب  انز  ریش  رگا  نینچمه  و  هدوبن ،  يا  هفطن  قبـس  ای  یئیطو ،  نکل  هدوب  حاکن  هکیئاج  رد  نینچمه  و  دنک ،  یمن  تمرح 

 . دنک یمن  تمرح  رـشن  يوقا  ربانب  دشاب  هلماح  دـنچ  ره  دـشوجب  نآ  نودـب  رگا  سپ  دـشوجب  شندـیئاز  زا  دـعب  نز  ریـش  دـیاب  هک  تسا 
هلماح ار  وا  هکیرهوش  رگا  نیاربانب  دشاب ،  یقاب  ریش  بحاص  دقع  هلابح و  رد  نز  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  تمرح  رـشن  رد  هلءاسم 1 - 
تـسا شدوخ  هچب  هب  نداد  ریـش  لاح  رد  هدروآ  ار  هچب  ای  تسا و  هلماح  وا  زا  شرـسمه  هکیلاح  رد  دورب  ایند  زا  دـهدب و  شقـالط  هدرک 

واب مود  رهوش  دشاب و  هدرک  باختنا  يرگید  رهوش  یعـضو  نینچ  رد  هک  دنچ  ره  دنک ،  یم  تمرح  رـشن  دهدب  ریـش  مه  ار  ریغ  هچب  رگا 
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مه رتدایز  دشوجب و  نانچمه  هکلب  دـشاب ،  هدـشن  عطق  لوا  رهوش  ریـش  هدـش  رگا  ای  دـشاب و  هدـشن  هلماح  وا  زا  دـشاب و  هدرک  مه  لوخد 
 - مود طرـش  دنک .  یم  تمرح  رـشن  تسا  لوا  رهوش  ریـش  نیا  هک  دورب  لامتحا  رگا  دـشاب  هدـش  رتدایز  هک  مه  ضرف  هکلب  دـشاب  هدـشن 

یفرظ رد  ای  دشودب و  كدوک  ناهد  رد  ار  دوخ  ناتـسپ  نز  رگا  سپ  دوش ،  كدوک  فوج  رد  لخاد  ناتـسپ  ندـیکم  هلیـسوب  ریـش  هکنیا 
دریمب و نداد  ریش  لاح  رد  رگا  سپ  دشاب ،  هدنز  هد  ریش  نز  هکنیا  موس -  طرش  دنک .  یمن  تمرح  رشن  دهدب  هچب  هب  فرط  زا  دشودب و 
رد راوخریش  كدوک  هکنیا  مراهچ -  طرش  دنک .  یمن  تمرح  رشن  دشاب  مکـش  کی  دنچ  ره  دوش  لیمکت  وا  هدرم  ریـش  اب  عاضرا  باصن 

و دنک ،  یمن  تمرح  رشن  دروخب  ار  وا  ریش  لاس  ود  زا  دعب  رگا  سپ  دروخب ،  ریش  نز  نآ  زا  ار  باصندح  شیگراوخ  ریش  لاس  ود  لخاد 
زا دعب  هتفرگ و  ریش  زا  هداد و  ریش  ار  دوخ  كدوک  لاس  ود  نز  رگا  سپ  تسین ،  ربتعم  دشاب  لاس  ود  لخاد  هدریـش  نز  كدوک  هکنیا  اما 
 - هلءاسم 2 دنک .  یم  تمرح  رـشن  دشاب  هدشن  مامت  شلاس  ود  زونه  كدوک  نآ  دـهدب و  ریـش  باصن  دـحب  ار  يرگید  كدوک  لاس  ود 
ره رهظا  ربانب  دـشاب  هدـش  دـلوتم  هام  نیب  رد  كدوک  رگا  و  تسا ،  تدالو  زور  زا  یلاله  هام  راهچ  تسیب و  نتـشذگ  لاـس  ود  زا  روظنم 
هام مهد  رد  شلاس  ود  هدش  دلوتم  هام  مهد  رد  كدوک  رگا  الثم  دوش ،  یم  لیمکت  مجنپ  تسیب و  هام  زا  هتشذگ  هام  لوا  زا  هکیزور  دنچ 

تسا یفاک  ندروخ  ریش  يامسم  فرص  هن  سپ  دشاب ،  هدروخ  ریش  ار  ربتعم  رادقم  هکنیا  مجنپ -  طرـش  دوش .  یم  لیمکت  مجنپ  تسیب و 
ددـع رایعمب  موس  ناـمز و  بسحب  مود  رثا و  بسحب  یکی  هدـش :  نییعت  مسق  هس  ربتعم  رادـقم  و  تسا ،  مزـال  لاـس  ود  ندروخ  ریـش  هن  و 

يات ود  نآ  رثا و  نامه  یلـصا  راـیعم  هک  تسین  دـیعب  و  تسا ،  تمرح  رـشن  رد  یفاـک  دوش  یم  لـصاح  مسق  هس  نیا  زا  کـی  ره  تسا ، 
يرادقم لفط  هکنیا  زا  تسا  ترابع  رثا  اما  و  دوشن .  كرت  طایتحا  دوشن  هدـید  كدوک  رد  يرثا  یلو  دـشاب  رثا  يارب  هناشن  هراما و  رگید 

کی لفط  هکنیا  زا  تسترابع  نامز  اما  و  دوش ،  مکحم  شناوختسا  دیورب و  شندب  رد  تشوگ  ریـش  نآ  زا  هک  دروخب  ار  هعـضرم  ریـش  زا 
هک تسا  نیا  رایعم  ددع  بسحب  اما  و  دشاب ،  نز  نآ  ریـش  رـصحنم  تدم  نیا  رد  شیاذغ  دروخب و  نز  نآ  ریـش  زا  مهب  لصتم  زور  هنابش 
ود نیا  هک  تسا  نیا  تسا  ربتعم  ناوختـسا  ندش  مکحم  تشوگ و  ندـیئور  رد  هچنآ  هلءاسم 3 -  دروخب .  ریش  نآ  زا  مکـش  هدزناپ  لفط 

سپ دشابن ،  لفط  تشوگ  ندیئور  رد  لیخد  نآ  لاثما  رکـش و  لیبق  زا  رگید  يزیچ  ینعی  دـشاب ،  نز  نآ  زا  ندروخ  ریـش  رثا  القتـسم  رثا 
لکـشم میرحت  توبث  دـشاب  ود  ره  هب  دنتـسم  كدوک  ناوختـسا  ماکحتـسا  تشوگ و  شیور  هکیروطب  دوشب  وا  ریـش  همیمـض  يزیچ  رگا 

ار نآ  فرع  هک  دشاب  راکـشآ  يروطب  ینعی  تسنآ  ( 8  ) هبدتعم رادقم  ناوختـسا  ماکحتـسا  تشوگ و  شیور  رد  رایعم  هکنانچمه  تسا ، 
هاگ ره  و  تسین ،  رشن  رد  یفاک  دوش  یم  هداد  صیخشت  یلقع  تقد  اب  هکیزیچان  كدنا و  رایـسب  ماکحتـسا  شیور و  سپ  دنک ،  قیدصت 
هن ای  تسا  ییاهنت  هب  ریـش  رثا  زا  هلـصاح  شیور  هکنیا  رد  دننک  کش  نینچمه  هن و  ای  تسا  هبدتعم  هلـصاح  شیور  هکنیا  رد  دـننک  کش 

ياذغ هکنیا  تسا  ربتعم  نامز  هب  ریدـقت  رد  هلءاسم 4 -  دننک .  عوجر  نامز  بسحب  ددع و  بسحب  ریدقت  ینعی  رگید  ریدقت  ود  نآب  دـیاب 
دوش و رامیب  رگا  نینچمه  دنهدب و  بآ  واب  دشاب و  هتشاد  شطع  كدوک  رگا  نکل  دشاب ،  نز  نآ  ریشب  رصحنم  زور  هنابش  کی  رد  لفط 

رگا نامزب  ریدقت  رد  ارهاظ  و  دشاب ،  رتشیب  فراعتم  دح  زا  هکنیا  رگم  تسین ،  ریدقت  نیاب  رـضم  دنهدب  واب  یندیـشون  ای  یندروخ  یئوراد 
زاغآ ار  نداد  ریش  زور  ای  بش و  تاعاس  زا  تعاس  ره  زا  هک  انعم  نیاب   ) تسا یفاک  قیفلت  دنـشاب  هدرک  عورـش  زور  طسو  زا  ار  نداد  ریش 

 - لوا تسا :  ربتعم  طرـش  دنچ  ددع  هب  ریدقت  رد  هلءاسم 5 -  دوش ) .  یم  لصاح  ریدقت  نآ  زا  دعب  تعاس  راهچ  تسیب و  دنـشاب و  هدرک 
ناهدب ناتسپ  فرص  اما  و  دنک ،  اهر  ار  ناتسپ  شدوخ  هکیروطب  دوش  ریس  دروخب و  لماک  ار  ریش  دوش  یم  هنسرگ  لفط  هک  راب  ره  هکنیا 

دنچ یتح  دیآ  یمن  باسحب  دوش ) یم  ماجنا  هیرگ  زا  كدوک  نتفرگ  مارآ  يارب  الومعم  هک   ) شندیگم صقان  هعرج  دنچ  نتـشاذگ و  وا 
يارب ندیشون  هعرج  دنچ  زا  سپ  دریگ و  یم  ناهد  هب  ار  ناتـسپ  لفط  رگا  هلب  دوش ،  یمن  باسح  مه  راب  کی  شندروخ  ریـش  روطنیا  راب 
هعضر کی  مه  زا  هدیرب  ياه  هعرج  نآ  همه  دنک  یم  اهر  ار  نآ  رگید  یتلع  ای  رگید  ناتسپ  زا  هدافتسا  ای  يزاب  بابـسا  هب  هجوت  اب  سفنت 

ریـس مکـش  رگید  نز  ریـش  زا  ددـع  نیا  رد  ینعی  دوش ،  عقاو  مه  رـس  تشپ  هناگ  هدزناپ  ياه  هعـضر  هکنیا  مود -  دوش .  یم  باـسح  ( 9)
رت بل  هعـضر  هدزناپ  ندوب  مه  رـس  تشپ  رد  هلب  تسین ،  یفاک  طایتحا  ربانب  دـشاب  هعرج  دـنچ  رگا  يوقا و  ربانب  دوشب  ریـس  رگا  هک  دوشن 
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هک دنچ  ره  تسین ،  رضم  اهیندیشون  اهیکاروخ و  ریاس  زا  ریغ  ریـش  هلـصاف  هکنانچمه  تسین ،  یلاوت  هب  رـضم  يرگید  ینز  ریـش  زا  ندرک 
هیقب نز و  کی  زا  شیاه  هعضر  زا  یضعب  رگا  سپ  دشاب ،  نز  کی  زا  مکش  هدزناپ  ندش  لماک  موس -  دشاب .  هدرک  يذغت  یکاروخ  نآب 

وا رهوش  لفط و  ردام  نز  ودنآ  زا  کیچیه  نیاربانب  دشاب ،  یکی  نز  ود  ره  رهوش  هک  دنچ  ره  دـنک  یمن  تمرح  رـشن  دـشاب  رگید  نز  زا 
یفاک دـشاب  نز  کی  زا  هکنیا  فرـص  و  دـشاب ،  هدروخ  ار  رهوش  کی  ریـش  هسلج  هدزناپ  نیا  همه  هکنیا  مراهچ -  دوش .  یمن  لـفط  ردـپ 

رادراب وا  زا  دنک و  رایتخا  رگید  يرهوش  وا  دهدب و  قالط  ار  وا  شرهوش  هاگنآ  دـهدب  ریـش  ار  یکدوک  راب  تشه  ینز  رگا  سپ  تسین ، 
اب ار  كدوک  هلصاف  نیا  رد  هکنیاب  دشاب  هدش  هلصاف  رگید  ینز  ریش  هکنیا  نودب  دهدب  مود  رهوش  ریش  زا  ار  هدنامیقاب  تبون  تفه  دوش و 
ریش ندوب  رثوم  طرش  میدرک  رکذ  هک  یطورش  زا  هچنآ  هلءاسم 6 -  دوش .  یمن  تمرح  رشن  دنشاب  هدرک  ریس  اهیندیشون  اهیندروخ و  ریاس 

و نز ،  نآ  رهوش  كدوک و  نیب  یتـح  دـنک  یمن  تمرح  رـشن  الـصا  دـشابن  دوجوم  اهطرـش  نآ  زا  یکی  رگا  سپ  دوـب ،  تمرح  رـشن  رد 
رگید طرـش  هدـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  عاـضر  رد  یلو  یـشاوح ،  عورف و  لوصا و  هب  دـسر  هچ  اـت  هدریـش  نز  راوخریـش و  نیب  نینچمه 
رگید ترابعب  و  تسا ،  يرگید  عورف  اـب  ودـنآ  زا  یکی  نیب  نز و  کـی  زا  هدروخریـش  كدوک  ود  نیب  تمرح  رـشن  هب  صتخم  هک  تسه 

رد نینچمه  و  دـنا ،  هدروخ  ریـش  نز  زا  هک  كدوک  ود  نیب  یعاـضر  يردارب  شیادـیپ  رد  ریـش  ریثاـت  صوـصخ  رد  تسه  يرگید  طرش 
رسپ رگا  سپ  دشاب ،  رهوش  کی  زا  دیاب  دنا  هدروخ  نز  کی  زا  ودنآ  هک  يریـش  هک  تسا  نیا  طرـش  نآ  و  ودنآ ،  نیب  يرهاوخ  شیادیپ 

دـش و ریـش  بحاص  رادراب و  زین  وا  زا  درک و  رایتخا  رگید  يرهوش  دـش و  هقلطم  نز  هاگنآ  دروخ  ریـش  الثم  مکـش  هدزناپ  ینز  زا  يا  هچب 
بحاص رهوش و  هکنیا  فالخب  دوش ،  یمن  مرحم  رـسپ  نآ  هب  شبراقا  رتخد و  نیا  دـشاب  هدروخ  ریـش  نآ  زا  مکـش  هدزناـپ  يا  هچب  رتخد 

هکنیا لثم  دوش ،  یم  تمرح  رشن  اجنآ  رد  هک  دشاب  ددعتم  هدریش  نز  یکی و  رهوش  هکنیا  لثم  دشاب ،  ددعتم  هد  ریش  یلو  دشاب  یکی  ریش 
مه براقا  اب  مه و  اب  لفط  ود  نآ  هک  دـهدب  لماک  ریـش  ار  یلفط  رهوش  نآ  ریـش  زا  اهنآ  زا  کی  ره  دـشاب و  هتـشاد  ددـعتم  یناـنز  يدرم 

رهوش دبای  ققحت  شطئارـش  همه  اب  عاضر  هک  نامز  ره  هلءاسم 7 -  دوش .  یم  ققحم  ناشنیب  یعاـضر  يردارب  رهاوخ  دـنوش و  یم  مرحم 
ناردارب و ناـشدالوا  و  تادـج ،  دادـجا و  نز  درم و  نارداـم  ناردـپ و  و  دوـش ،  یم  لـفط  رداـم  نز  نآ  دوـخ  لـفط و  ردـپ  هدریـش  نز 

دش دنهاوخ  يو  ياه  یئاد  اه و  هلاخ  اه و  همع  اهومع و  دنراد  رارق  ود  نآ  عورف  لوصا و  هیشاح  رد  هکیناسک  و  دنوش ،  یم  وا  نارهاوخ 
ره دش  نشور  انعم  نیا  هک  لاح  دندرگ ،  یم  ود  نآ  هجیتن  هون و  وا  ياه  هخاش  دوش و  یم  رهوش  نز و  نآ  رتخد  ای  رسپ و  هراوخریـش  و  ، 

دننام یعاضر  ردام  ینعی  دوش ،  یم  لفط  نآ  مرحم  دوشب  ققحم  رگا  زین  اجنیا  رد  دـش  رکذ  بسن  رد  البق  هکیا  هناگتفه  نیواـنع  زا  کـی 
نآ دهدب  لماک  ریش  ار  یلفط  شرهوش  ریش  زا  ینز  رگا  نیاربانب  رخآ ،  ات  نینچمه  تسا و  یبسن  رتخد  دننام  یعاضر  رتخد  یبسن و  ردام 

تـسا رـسپ  رگا  وا و  نارتخد  راوخ و  ریـش  رتخد  و  دنتـسه ،  وا  نارداـم  همه  اریز  دـنمرحم  مارح و  لـفط  رب  رهوش  رداـم  شرداـم و  نز و 
لفط و همع  رهوش  رهاوخ  تساهنآ ،  نارتخد  نوچ  دـنمرحم  مارح و  هدریـش  نز  ردـپ  شردـپ  ریـش و  بحاـص  رهوش  رب  رـسپ  نآ  نارتخد 

نیا رهاوخ  رتخد  وا و  ردارب  رتـخد  اریز  تسا ،  مارح  نز  نآ  ردارب  رهوش و  نآ  ردارب  رب  راوخریـش  تسا و  لـفط  هلاـخ  هدریـش  نز  رهاوخ 
وا یبسن  نادنزرف  هکنیا  هچ  تسا ،  مارح  وا  نارسپ  رب  دشاب  رتخد  رگا  ریش و  بحاص  رهوش  نارتخد  رب  دشاب  رسپ  راوخ  ریـش  رگا  و  تسا ، 

هدروخریـش و رـسپ  رب  هدریـش  نز  نارتخد  تلع  نیمهب  هکنانچمه  تسا ،  اهنآ  ردارب  ای  رهاوخ  هراوخ  ریـش  لفط  اریز  یعاضر ،  اـی  دنـشاب 
نآ یعاضر  دالوا  اما  و  دنلفط ،  ناردارب  ای  نارهاوخ و  هک  نز  نآ  یبسن  نارتخد  نارـسپ و  هتبلا  دـنمارح ،  هدروخ  ریـش  رتخد  رب  شنارـسپ 

رطاخب دنتـسین  مارح  لفط  نیا  رب  دنا  هدـش  وا  یعاضر  دالوا  دـهد  یم  ام  یـضرف  كدوک  هب  ار  شریـش  هک  رهوش  نیا  ریغ  ریـش  زا  هک  نز 
نز هک  تسا  يرهوش  تدحو  نآ  دراد و  هناگادج  یطرش  یعاضر  لفط  ود  ندش  یعاضر  رهاوخ  ردارب و  میتفگ  مشـش  هلئـسم  رد  هکنیا 

یتلاخد هلمجلا  یف  عاضر  هک  تسا  یفاک  تیمورحم  یعاضر و  یشیوخ  هقالع و  ندش  لصاح  رد  هلءاسم 8 -  دهد .  یم  لفطب  ار  وا  ریش 
هقالع دـننام  رگید ،  زیچ  تلاخد  نودـب  دوش  یم  لصاح  ندروخ  ریـش  عاضر و  هلیـسوب  طقف  اهنت  هقالع  نیا  یهاـگ  نوچ  دـشاب ،  هتـشاد 

دهد و یم  ریـش  ار  وا  هکینز  لفط و  نیا  نیب  هعـضرم و  لفط  ریـش و  بحاص  رهوش  هنایم  هک  ندوب  رتخد  ندوب و  رـسپ  يردام و  يردـپ و 
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هکینز درم و  هک  دوش  ضرف  هکیئاج  رد  دوش ،  یم  لصاح  نز  نآ  درم و  نآ  یعاضر  ياه  هشیر  اب  كدوک  نآ  نیب  هکیا  هقـالع  نینچمه 
ریـش اب  طقف  طقف و  هقالع  نیا  و  دنوش ،  یم  زین  ام  كدوک  ردام  ردپ و  دنـشاب  هتـشاد  یعاضر  يردام  ردـپ  دـنهد  یم  ریـش  ار  ام  كدوک 

هقالع دـننام  بسن ،  تلاخدـب  مه  دوش و  یم  لصاح  ریـش  هلیـسوب  مه  هقالع  نآ  هک  دوش  یم  هاگ  و  دوش ،  یم  لـصاح  كدوک  ندروخ 
ود نآ  نادنزرف  هکنیا  يارب  دوش ،  یم  لصاح  هدریـش  نز  یبسن  دالوا  ریـش و  بحاص  درم  یبسن  دالوا  اب  راوخریـش  لفط  هنایم  هک  يردارب 
یم لصاح  عاضر  ببـسب  راوخریـش  لفط  اب  اهنآ  يرهاوخ  يردارب و  نکل  تدـالو ،  قیرط  زا  تسا  ود  نآ  هب  دنتـسم  ناـشتدالو  دـنچ  ره 

تبـسن دـننام  تسا  هقالع  کی  هلیـسوب  یهاگ  ناسنا  ود  نیب  تبـسن  هکنیا  حیـضوت  ریـش ،  قیرط  زا  دنتـسه  وا  نارهاوخ  ای  ناردارب  دوش و 
 ، تسا هقالع  ود  رطاخب  هک  ردارب  ود  نایم  لصاح  تبـسن  دـننام  تسا  هقالع  ود  هلیـسوب  یهاگ  و  شدـنزرف ،  اب  ردام  ردـپ و  نایم  لصاح 

دننام زین  و  دراد ،  ود  نآ  زا  یکی  ای  ردام  ردـپ و  اب  يرگیدـنآ  هکیا  هقالع  يرگید  و  دراد ،  رداـم  ردـپ و  اـب  ردارب  نیا  هکیا  هقـالع  یکی 
اب وا  ردپ  نیب  هکیا  هقالع  یکی  تسا ،  هقالع  ود  زا  یـشان  نیا  هک  ود ،  نآ  دج  نیلوا  رطاخب  دوش  یم  رارقرب  صخـش  ود  نایم  هکیا  هقالع 

دننام دوش ،  یم  لصاح  هقالع  هس  رطاخب  تبـسن  کی  هک  دوش  یم  هاگ  و  دراد ،  شردـپ  اب  وا  دوخ  هکیا  هقـالع  يرگید  تشه و  شردـپ 
تسا رارقرب  نیئاپ  يومع  وا و  نایم  هک  یتبسن  دننام  ای  ود و  نآ  نیمود  دج  رد  ناشکارتشا  رطاخب  تسا  رارقرب  صخش  ود  نایم  هک  یتبسن 

شردـپ اب  شردـپ  ردارب  نیب  هقالع  کی  تسه و  شردـپ  اب  وا  ردـپ  نیب  هقالع  کی  تسا و  رارقرب  شردـپ  اـب  وا  نیب  هقـالع  کـی  نوچ  ، 
ددعتم و تبـسن  کی  تلع  میورب  رتالاب  هچ  ره  نینچمه  و  دشاب ،  صخـش  نیا  يومع  درم  نآ  هک  دش  ثعاب  هقالع  هس  نیا  تسا ،  رارقرب 

ندـش رارقرب  هک  تسا  ییاجب  ات  اه  هقالع  ندـش  دایز  مک و  نیا  دوش و  یم  رتمک  اه  هقالع  ددـع  میئایب  نیئاـپ  دـنچ  ره  و  دوش ،  یم  رتشیب 
شا همه  اه  هقالع  نیا  رگا  میئوگ  یم  دـش ،  نشور  انعم  نیا  هک  لاح  دوش ،  یم  رتمک  ای  رتشیب  ای  هقالع  رب 10  فقوتم  رفن  ود  نیب  تبسن 
هدوب عاضر  هلیـسوب  اهنآ  هقالع  هد  زا  یکی  ولو  اهنآ  زا  یـضعب  ای  اهنآ و  همه  رگا  دوش و  یم  یبسن  قئالع  نآ  دشاب  هدوب  تدالو  قیرط  زا 
تمرح تیمرحم و  لماوع  زا  یکی  هک  نتفرگ  نز  نداد و  نز  ینعی   ) هرهاصم هک  اجنآ  زا  هلءاسم 9 -  دوش .  یم  یعاضر  هقالع  نآ  دشاب 

اذـل دـنادرگ  یم  رارقرب  رگید  فرط  نادـنواشیوخ  اـب  جاودزا  فرط  ود  زا  یکی  نیب  هک  تسیا  هقـالع  دـیآ ) یم  شناـیب  تـسا و  جاودزا 
وت هچب  هکینز  نیاربانب  مود ،  رما  هن  دوش  یم  لوا  رما  ماقم  مئاق  اهنت  عاـضر  و  تبارق ،  يرگید  تجوازم و  یکی  تسا :  رما  ود  هب  فوقوم 

نینچمه وت و  یبسن  نز  ردام  دننام  ترسمه  یعاضر  ردام  نکل  ینک ،  جاودزا  وا  ردام  اب  یناوتب  ات  تسین  وت  دوخ  نز  هلزنمب  هداد  ریش  ار 
رگا هک  روطنامه  تسا  مارح  وت  رب  وت  یعاضر  رسپ  ( 10  ) هلیلح نینچمه  و  دنمارح ،  وت  رب  تسا و  وت  یبسن  رتخد  هلزنمب  وا  یعاضر  رتخد 
ردـپ ردـپ  نآ  رگا  هک  روطناـمه  تسا  مارح  وت  رب  وت  یعاـضر  ردـپ  هلیلح  زین  و  دوب ،  مارح  وت  رب  شا  هلیلح  دوب  وت  یبسن  دـنزرف  رـسپ  نآ 
عاضر کی  اب  یهاگ  صلاخ  یعاضر  هقالع  هک  دـیدرگ  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  هلءاـسم 10 -  دوب .  مارح  وت  رب  شرـسمه  دوب  وت  یبسن 
عاضر ود  اب  یهاگ  و  تسا ،  ریـش  بحاـص  درم  راوخریـش و  نیب  اـی  هدریـش و  نز  راوخ و  ریـش  نیب  هک  يا  هقـالع  دـننام  دوش  یم  لـصاح 
رارقرب ریش  بحاص  رهوش  یعاضر  ردام  ردپ و  هدریش و  نز  یعاضر  ردام  ردپ و  اب  راوخریش  لفط  نایم  هکیا  هقالع  دننام  دیآ  یم  لصاح 
عاضر اب  هاگ  و  رهوش ،  ای  نز  یعاضر  ردام  ردـپ و  عاضر  يرگید  لـفط و  عاـضر  یکی  تسا  عاـضر  ود  هقـالع  نیا  تلع  هک  دوش ،  یم 
يردـپ زین  يرخآ  نآ  یعاضر و  يردـپ  زین  ردـپ  نآ  یعاضر و  ردـپ  ریـش  بحاص  رهوش  اضرف  هکنیا  لثم  دوش  یم  لصاح  ددـعتم  ياـه 

زین وا  یعاضر و  يردام  شردام  اضرف  رگا  و  دوب .  دنهاوخ  راوخ  ریش  لفط  یعاضر  دادجا  اهنآ  همه  هک  تشپ  هد  ات  دشاب  هتشاد  یعاضر 
رـسپ رگا  تسا و  مارح  دادـجا  نآ  همه  رب  دـشاب  رتخد  لفط  رگا  دوب .  دـنهاوخ  لفط  یعاضر  تادـج  همه  دـشاب  هتـشاد  یعاضر  يردام 
رـسپ رب  رهاوخ  نآ  دشاب  هتـشاد  یعاضر  يرهاوخ  وا  يالعا  یعاضر  دـج  مینک  ضرف  رگا  هکلب  دـنمارح ،  يو  رب  تادـج  نآ  همه  دـشاب 

راوخریـش لفط  يایلع  هدـج  هک  اـیلع  هعـضرم  يارب  رگا  هکناـنچمه  تسوا ،  ياـیلع  یعاـضر  همع  هکنیا  يارب  تسا  مارح  یلعف  راوخریش 
يارب هک  میتفگ  قباـس  رد  هلءاسم 11 -  تسا .  وا  يایلع  یعاضر  هلاـخ  اریز  تسا  مارح  راوخریـش  رـسپ  نآ  رب  دـشاب  هدوب  يرهاوخ  تسا 
لصاح رد  هک  تسا  نیا  هلئسم  نیا  عرف  هجیتن و  تسا ،  طرش  ریش  بحاص  درم  تدحو  هراوخریـش  ود  نیب  یعاضر  يردارب  ندش  لصاح 
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دنردپ و رهاوخ  ردارب و  همع  ومع و  اریز  دوش ،  تاعارم  طرش  نیا  دیاب  زین  یعاضر  هلاخ  همع و  یعاضر و  یئاد  یعاضر و  يومع  ندش 
ریش بحاص  رهوش  رگا  دنشاب  هدروخ  ار  ینز  ریـش  رگید  یکدوک  اب  تردام  ای  وت  ردپ  رگا  نیاربانب  دنردام ،  رهاوخ  ردارب و  هلاخ  یئاد و 

 ، دـنوش یم  وت  هلاخ  یئاد و  تردام  یعاضر  رهاوخ  اـی  ردارب  وت و  همع  ومع و  تردـپ  یعاـضر  رهاوخ  اـی  ردارب و  دـشاب  یکی  ود  ره  رد 
لـصاح يرهاوخ  يردارب و  نانآ  نیب  وت و  رداـم  ردـپ و  نیب  نوچ  دوش  یمن  ادـیپ  ناـنآ  وت و  نیب  هقـالع  نیا  دـشاب  رهوش  ود  زا  رگا  یلو 

اب ار  ینز  ریـش  هک  یکدوک  ردـپ  هلءاـسم 12 -  ینک . )  جاودزا  اـهنآ  اـب  یناوت  یم  ینعی   ، ) دنتـسین مارح  وت  رب  اـهنآ  تهج  نیمهب  هدـشن 
ریـش قیرط  زا  هکیدالوا  طایتحا  ربانب  دـنا و  هدـش  دـلوتم  وا  زا  هکیدالوا  دـنک  جاودزا  ریـش  بحاص  دالوا  اـب  دـناوت  یمن  هدروخ  شطئارش 

هک یئاه  هچب  هب  دنا  هدش  دلوتم  وا  زا  هک  ياه  هچب  هتبلا  دنک  جاودزا  هدریـش  نز  ياه  هچب  اب  دنناوت  یمن  نینچمه  و  دنا ،  هتـشگ  وا  دنزرف 
هدروخ يو  هک  ریـش  نآ  زا  رگا  عضترم  كدوک  نارهاوخ  ناردارب و  ینعی  ردپ  نآ  نادنزرف  اما  و  دـنا ،  هتـشگ  وا  دـنزرف  وا  ریـش  قیرط  زا 

هک دنچ  ره  دننک  جاودزا  هداد  ریـش  ار  ناشردارب  هک  هدریـش  نز  نادنزرف  نینچمه  ریـش و  بحاص  نادـنزرف  اب  دـنناوت  یم  دنـشاب  هدروخن 
اب ار  رگید  صخش  رتخد  سپس  دهد و  ریش  شرهوش  ریش  اب  ار  یصخش  رـسپ  ینز  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  نآ  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن 

نارهاوخ ناردارب و  رب  ود  نآ  زا  کی  ره  نارهاوخ  ناردارب و  نکل  تسا  مارح  رـسپ  نیا  رب  هچرگ  رتخد  نآ  دـهدب  ریـش  رهوش  نامه  ریش 
یم عنام  دشاب  عاضر  زا  دعب  رگا  ار  جاودزا  هک  روطنامه  تسا  تیمرحم  بجوم  هک  یعاضر  هلءاسم 14 -  دنوش .  یمن  مارح  يرگید  نآ 
ردام هاگنآ  دنشاب  هتسب  دقع  رسپ  يارب  ار  يراوخریـش  يرتخد  رگا  نیاربانب  دزاس ،  یم  لطاب  دشاب  هدش  عقاو  عاضر  زا  لبق  مه  رگا  ددرگ 

اب ار  هتسب  دقع  نآ  شردارب  رـسمه  ای  شرهاوخ و  رتخد  ای  شردارب  رتخد  ای  شرهاوخ  رتخد  ای  شرهاوخ  ای  رهوش و  نآ  رتخد  ای  رـسپ  نآ 
شرتخد ندادریش  هلیسوب  هکنیا  يارب  دوش ،  یم  مارح  درم  نآ  ای  رسپ  نآ  رب  رتخد  نآ  لطاب و  حاکن  دقع  دهدب  لماک  عاضر  شدوخ  ریش 

مارح وا  رب  دوش و  یم  وا  هدازرهاوخ  شرهاوخ  ریش  اب  وا و  هدازردارب  شردارب  هجوز  نداد  ریش  اب  وا  رهاوخ  شردام  نداد  ریـش  اب  وا و  هون 
هتـشاد رـسمه  ود  يدرم  رگا  نینچمه  تسا و  یئادتبا  قباس و  عاضر  دننام  قحال  عاضر  سپ  تسا ت  هدوب  وا  نز  البق  هکنیا  اب  ددرگ  یم 

ندادریش اب  اریز  دوش ،  یم  مارح  وا  رب  هدنهد  ریش  دهدب  ریش  ار  راوخ  ریش  نآ  شگرزب  رـسمه  راوخریـش و  مه  یکی  گرزب و  یکی  دشاب 
نز دشاب ) هدرک  هلماح  اریو  وا  یلعف  رهوش  ینعی   ) دـشاب هدوب  وا  رهوش  لام  گرزب  رـسمه  ریـش  رگا  و  ددرگ ،  یم  دوخ  رهوش  نزردام  وا 

دـشاب و رگید  يرهوشب  قلعتم  گرزب  نز  ریـش  رگا  و  تسا ،  هدرک  يو  رتخد  ار  نز  نیا  عاضر  نوچ  دوش  یم  مارح  وا  رب  مه  شا  هریغص 
نز نیا  هب  درم  رگا  ضرف  نیا  رد  دـشاب ) هدـمآرد  یلعف  رهوش  هلابح  هب  نز  هداد و  قالط  ای  هدرم  سپـس  هدرک و  هلماح  ار  يو  رهوش  نآ  )

هریغـص هجوز  هب  نز  ندادریـش  دـشاب  هدرک  لوخد  رگا  و  ددرگ ،  یمن  مارح  وا  رب  یلو  دوش  یم  خـسف  وا  دـقع  اـهنت  دـشاب  هدرکن  لوـخد 
 . درم نآ  نز  رتخد  دوش  یم  اریز  تسا  هریغص  ندش  مارح  بجوم 

هیبنت

نیا نز  دنهاوخ  یم  تسا و  یبنجا  رگید  ردارب  هب  تبـسن  ود  نآ  زا  کی  ره  رـسمه  دننک و  یم  یگدـنز  هناخ  کی  رد  الثم  ردارب  ود  رگا 
ود نیا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ،  یعرـش  هلیح  کی  دـشاب  زئاـج  نز  ود  رهب  درم  ود  ره  ندرک  هاـگن  اـت  دوش  مرحم  نیا  هب  نآ  نز  نآـب و 

رهوش نز  ردام  ارهق  دهد  لماک  ریـش  ار  رگید  ردارب  هراوخریـش  نز  يردارب  نز  ره  دـنروآ و  رد  دوخ  دـقعب  ار  هراوخریـش  رتخد  ود  ردارب 
یم لطاب  مه  هراوخریـش  دقع  رگید  يوس  زا  و  دنک ،  هاگن  نز  نیاب  تسا  زئاج  وا  يارب  و  ددرگ ،  یم  وا  مرحم  دوش و  یم  هراوخریـش  نآ 
دج ار  یکدوک  رگید  ترابعب  دهد و  ریش  ار  شرتخد  دنزرف  ینز  رگا  هلءاسم 1 -  دوش .  یم  وا  ردارب  رتخد  کی  ره  هراوخریش  اریز  دوش 
ریـش هکنیا  هچ  ددرگ  یم  لطاب  ودنآ  نایم  حاکن  و  دوش ،  یم  مارح  شرهوش  هب  تسا  كدوک  ردام  هک  هدریـش  رتخد  دهد  ریـش  شیردام 
رتخد وا  رـسمه  تسا و  هراوخ  ریـش  ردپ  نز  نیا  داماد  هک  تسا  نیا  شتلع  رگید ،  رهوش  زا  ای  دشاب و  شرتخد  ردـپب  قلعتم  شناتـسپ  رد 

دنک و جاودزا  هدنهد  ریش  دالوا  اب  تسا  مارح  هراوخریش  ردپ  رب  هک  میتفگ  قباس  رد  ام  و  هراوخ ،  ریش  هدج  هدنهد  ریش  تسا و  هدنهدریش 
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شرـسمه هک  درک  جاودزا  شرـسمه  اب  یتقو  داماد  الاب  لاثم  رد  و   . ) تسا لطاب  زین  شا  همادتـسا  تسین  زیاـج  ءادـتبا  زا  شجاودزا  نوچ 
یم لطاب  ناشدقع  سپ  دنا  هدش  هعـضرم  دـنزرف  شکدوک  وا و  نز  هتفرگ و  دوخب  ار  ناونع  نیا  العف  یلو  دوبن  شکدوک  هعـضرم  دـنزرف 
قباس رد  هکنیا  يارب  دوش ،  یم  مارح  رتخد  حاکن  دهدب  ریش  ار  وا  رتخد  دنزرف  ردپ ،  نامه  ریش  زا  رتخد  ردپ  هجوز  رگا  نینچمه  و  دوش )

رد داد و  ریش  ار  دوخ  رتخد  كدوک  ینز  یلبق  هلئسم  رد  هکنانچمه   ) تسا مارح  ریش  بحاص  دالوا  اب  هراوخ  ریـش  ردپ  حاکن  هک  تشذگ 
 . دـهد ریـش  ار  شرـسپ  هراوخریـش  ینز  هکنیا  ینعی  لفط  يردـپ  هدـج  نداد  ریـش  اما  و  داد . ) ریـش  ار  شرهوش  رتخد  كدوک  هلئـسم  نیا 
وا قالط  ای  شرتخد و  گرم  زا  دعب  رگا  دوب  هداد  ریش  ار  شرتخد  هراوخ  ریش  هک  مه  یلبق  هلئسم  رد  هکنانچمه  دیآ ،  یمن  شیپ  یلاکشا 

ردـپ ینعی  یلبق  رهوش  هدوب  هقلطم  هدریـش  نز  رتخد  رگا  هک  تشاد  ار  رثا  نیا  دـنچ  ره  درک  یمن  داجیا  یلاکـشا  دوب  شداماد  گرم  ای  و 
رتخد اب  ار  دوخ  غلابان  رسپ  یسک  رگا  هلءاسم 2 -  دنک .  جاودزا  هقلطم  گرم  زا  دعب  شرهاوخ  اب  ای  وا و  اب  هرابود  دـناوت  یمن  هراوخریش 
ینعی ردارب  ود  نآ  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  دهدب و  ریـش  ار  ود  نآ  زا  یکی  ناش  يردـپ  ای  يردام  هدـج  هاگنآ  ددـنبب  دـقع  شردارب  غلابان 

هکنیمه رتخد ) هلاخ  رسپ  ردام  دشاب و  رسپ  هلاخ  رتخد  ردام  هجیتن  رد  و   ) دنشاب هدرک  جاودزا  رهاوخ  ود  اب  هچب  رتخد  ردپ  هچب و  رسپ  ردپ 
رـسپ هچنانچ  راوخ  ریـش  كدوک  اریز  دنوش ،  یم  مرحمان  مهب  ود  ره  هتـشگ  خسفنم  ناشدقع  دسرب  باصن  دحب  كدوک  نآ  ندروخ  ریش 

ار وا  شردام  ردام  رگا  دوش و  یم  غلابان )  رتخد  نامه   ) شدوخ هجوز  يومع  كدوک  دـشاب  هداد  ریـش  ار  وا  شردـپ  رداـم  دـشاب و  هدوب 
هلاـخ مود  ضرف  رد  شرهوـش و  همع  ضرف  کـی  رد  هدوـب  رتـخد  هراوخریـش  نآ  رگا  و  دوـش ،  یم  شدوـخ  هجوز  یئاد  دـشاب  هداد  ریش 
مـسق دنچ  دوش  یم  حاکن  دـقع  نالطب  بجوم  هک  ینداد  ریـش  هلءاسم 3 -  ددرگ .  یم  لـطاب  ناشدـقع  لاـحرهب  سپ  دوش  یم  شرهوش 
هلئـسم رد  هک  وا  راوخریـش  کچوک و  نز  هب  ناسنا  گرزب  نز  نداد  ریـش  ریظن  دـنک  یم  لـطاب  ار  هدریـش  نز  دوخ  حاـکن  یهاـگ  تسا : 
حاکن هک  تسا  نیا  موس  مسق  و  لبق ،  هلئـسم  لاـثم  دـننام  دـنک  یم  لـطاب  ار  راوخریـش  حاـکن  هک  دوش  یم  هاـگ  و  تشذـگ ،  مهدراـهچ 
لطاب شداماد  شرتخد و  نیب  یعقاو  حاکن  اجنیا  رد  هک  دهد  ریـش  ار  رتخد  دنزرف  يردام  ردام  هکنیا  لثم  دزاس  یم  لطاب  ار  ثلاث  صخش 

مسق رد  رگم  دشاب  یم  شا  هیرهم  یمامت  قحتـسم  رهوش ) نآ  هلابح  زا  هدش  نوریب   ) نز یـضرف  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  دوش ،  یم 
و تسا ،  لمات  لحم  هیرهم  قاقحتـسا  هدوب  لوخد  زا  لبق  دقع  هدش  خسفنم  نوچ  هک  دنک  یم  لطاب  ار  راوخریـش  دقع  نداد  ریـش  هک  لوا 

روص همه  رد  حلـصب  طایتحا  هکلب  دزاس ،  اهر  ار  دوخ  حیحـص  هار  زا  راوخریـش  نآ  رهوش  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  تهج  نیمهب 
دوش و لطاب  شرهوش  اب  ثلاث  صخش  دقع  هدش  ثعاب  هک  هدریش  نز  موس  مسق  رد  ایآ  لاح  تسا ،  برقا  قاقحتسا  هک  دنچ  ره  تسبوخ 
هب رتـکیدزن  نکل  تسین  نماـض  هک  تسا  نآ  يوـقا  تسا :  لوـق  ود  هن ؟  اـی  تسه  تمارغ  نیا  نماـض  دـهدب  تمارغ  ار  هیرهم  شرهوـش 
وا زا  ار  دوخ  هتخادرپ  تمارغ  زا  يرادقم  رهوش  نآ  مه  دـنک و  یـضار  ار  رهوش  نآ  يوحنب  هدریـش  نز  مه  ینعی   ) تسا هحلاصم  طایتحا 

دنتیمرحم بجوم  بسن  تدالو و  هار  زا  هک  ینیوانع  هک  تشذگ  قباس  رد  هلءاسم 4 -  دشاب . ) هتشاد  رطاخ  بیط  نآب  تبسن  وا  هک  دریگب 
لاح نارهاوخ ،  رتخد   . 7 ناردارب ،  رتخد   . 6 اه ،  هلاخ   . 5 اه ،  همع   . 4 نارهاوخ ،   . 3 نارتخد ،   . 2 ناردام ،   . 1 تسا :  ناونع  تفه 
قباس رد  و  دوب ،  مارح  تدالو  قیرط  زا  لصاح  هک  روطنامه  تسا .  مارح  زین  نآ  دوش  ادـیپ  نیواـنع  نیا  زا  یکی  نداد  ریـش  قیرط  زا  رگا 
تفه نیا  زا  کیچیه  ریـش  قیرط  زا  رگا  اما  و  دوش ،  لصاح  نیواـنع  نیا  نداد  ریـش  قیرط  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـش  ناـیب  الـصفم 

 ، دش یم  هناگ  تفه  نیوانع  نآ  زا  یکی  مزلتسم  دوب  هدش  ادیپ  تدالو  قیرط  زا  رگا  هک  دش  ادیپ  یصاخ  ناونع  نکیل  دشن  لصاح  ناونع 
 ، تسین ناونع  تفه  نامه  زا  یکی  رتخد  دـنزرف  ردام  دوش و  یم  شا  هدازرتخد  ردام  دـهدب  ریـش  ار  شرتخد  دـنزرف  ینز  رگا  هکنیا  لثم 

ریـش ایآ  سپ  تسا  ناونع  تفه  نآ  زا  یکی  رتخد  نوچ  دـش و  یم  نم  رتخد  نامه  ارهق  تسا  نم  هدازرتخد  دـنزرف  يردام  نیا  رگا  نکل 
نیا دزاـس و  یم  دـنا  هتفگ  اهیـضعب  دزاـس و  یمن  هک  تسا  نیا  قـح  هن ؟  اـی  دزاـس  یم  نم  رتـخد  ار  وا  تسا و  روآ  تمرح  نز  نیا  نداد 
لوا میروآ :  یم  یئاهلاثم  اجنیا  رد  ام  هدوب و  نآ  هب  دقتعم  ناگرزب  زا  یضعب  و  تسا ،  حرطم  تلزنم  مومع  ناونعب  هک  تسا  یعازن  نامه 

نآ هجیتن  رد  دـهد و  ریـش  ار  شدوخ  ردارب  هدیـشوج )  شناتـسپ  رد  امـش  زا  شندـش  هلماح  رثا  رد  هک   ) امـش ریـش  اب  امـش  مناـخ  هکنیا  - 
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نوچ دوش ؟  یم  مارح  امـش  رب  امـش  مناخ  ایآ  لاح  تسا ،  امـش  كدوک  نیمه  رهاوخ  امـش  مناخ  هکیلاـح  رد  دوش  امـش  دـنزرف  كدوک 
؟  ریخ ای  و  تسا ؟ ،  ود  نآ  هلزنمب  امش  مناخ  تسا و  مارح  وت  رب  دشاب  هک  شمادک  ره  وت ،  هبیبر  ای  تسا و  امش  رتخد  ای  امش  رسپ  رهاوخ 
اب ترسمه  هکنیا  مود -  ریخ .  دیوگ  یم  دشابن  نآ  شرظن  هکیسک  دوش و  یم  مارح  یلب  دیوگ :  یم  تسا  تلزنم  مومع  هب  لئاق  هکیـسک 
رب ناسنا  دنزرف  همع  و  تسوا ،  همع  وت  رسمه  هکیلاح  رد  دشاب ،  وت  رـسپ  وا  هدازردارب  هجیتن  رد  دهد و  ریـش  ار  شدوخ  هدازردارب  وت  ریش 

مومع هب  لئاق  هکیسک  هن ؟  ای  دوش  یم  مارح  وت  رب  شنداد  ریش  نیا  رطاخب  وت  رسمه  ایآ  لاح  تسا ،  ناسنا  رهاوخ  نوچ  تسا  مارح  ناسنا 
دهد ریش  ار  دوخ  یئاد  ای  هلاخ و  ای  همع و  ای  ومع و  وت  رسمه  هکنیا  موس -  هن .  دیوگ  یم  تسین  هکیـسک  يرآ و  دیوگ  یم  تسا  تلزنم 

وت هجوز  يومع  همع و  ردام  نوچ  تسا ،  مارح  وت  رب  وت  رـسمه  هلاخ  یئاد و  ومع و  همع و  رداـم  هک  تسا  مولعم  و  دوشب ،  اـهنآ  رداـم  و 
یم مارح  وتب  ترـسمه  يوشب  كدوک  نآ  ردپ  وت  یتقو  ایآ  لاح  تسوا ،  يردام  هدج  وت  هجوز  یئاد  هلاخ و  ردام  تسوا و  يردپ  هدـج 

رـسپ وت  ریـش  اب  وت  رـسمه  هکنیا  مراهچ -  هن .  دـیوگ  یم  يرگید  نآ  يرآ و  دـیوگ  یم  تسا  تلزنم  مومع  هب  مئاق  هکیـسک  هن ؟  ای  دوش 
یئاد رـسپ  ای  يومع  رـسپ  ردپ  رـسمه  دناوت  یمن  نز  کی  هک  تسا  مولعم  و  يوشب ،  اهنآ  ردپ  وت  دـهد و  ریـش  ار  دوخ  یئاد  رـسپ  ای  ومع 
دوش یم  مارح  وت  رب  نداد  ریش  نیا  رطاخب  ترسمه  ایآ  نیاربانب  تسا ،  وا  یئاد  شا  یئاد  ردپ  وا و  يومع  ومع  رـسپ  ردپ  اریز  دوشب  دوخ 

هک ار  وت  ینت  رهاوخ  ای  ردارب و  ینز  هکنیا  مجنپ -  هن .  دیوگ  یم  يرگید  نآ  يرآ  دیوگ  یم  تسا  تلزنم  مومع  هب  لئاق  هکیـسک  هن ؟  ای 
ردام نوچ  تسا  مارح  ناسنا  رب  تدالو  بسن و  قیرط  زا  ردارب  ردام  و  دوش ،  وا  ردام  هجیتن  رد  دـهد و  ریـش  دـیتسه  ردام  ردـپ و  کـی  زا 

وا اب  حاکن  دقع  ایآ  هدوب  وت  رسمه  رگا  هن و  ای  تسا  مارح  وت  رب  شنداد  ریش  رطاخب  وت  رهاوخ  ای  ردارب  هعضرم  نیا  ایآ  لاح  تسا ،  یمدآ 
يرتخد هون  ینز  هکنیا  مشـش -  هن .  دیوگ :  یم  يرگید  نآ  يرآ و  دیوگ  یم  تسا  تلزنم  مومع  هب  لئاق  هکیـسک  هن ؟  ای  دوش  یم  لطاب 

نز نآ  رگا  ایآ  و  تسا ؟  وت  رتخد  رتخد  هلزنمب  نوچ  ینک  جاودزا  اب  یناوت  یمن  تسا و  مارح  وت  رب  اـیآ  دوش  وا  رداـم  دـهد و  ریـش  ار  وت 
 : دیوگ یم  وا  فلاخم  يرآ و  دیوگ  یم  تسا  تلزنم  مومعب  لئاق  هکیـسک  هن ؟  ای  دوش  یم  لطاب  وت  اب  شحاکن  دقع  هدوب  وت  رـسمه  البق 

رگا و  تسا ،  وت  رهاوخ  هلزنمب  نوچ  دوش  یم  مارح  اب  وت  جاودزا  ایآ  دوش ،  وا  ردام  دهد و  ریـش  ار  وت  رهاوخ  هچب  ینز  هکنیا  متفه -  هن . 
 . هن دـیوگ :  یم  وا  فلاخم  يرآ و  دـیوگ  یم  تسا  تلزنم  مومعب  لئاق  هکیـسک  هن ؟  ای  دوش  یم  لطاب  تحاکن  اـیآ  هدوب  ترـسمه  ـالبق 

يومع همع و  ردام  بسن  رد  نوچ  و  دوشب ،  اهنآ  زا  یکی  ردام  دـهد و  ریـش  ار  وت  هلاخ  اـی  یئاد و  اـی  ومع  اـی  ومع و  ینز  هکنیا  متـشه - 
نز نآ  ایآ  دوش ،  یم  وت  يردام  هدـج  هلزنمب  دـهدب  ریـش  ار  تا  هلاـخ  یئاد و  رگا  تسا و  وت  يردـپ  هدـج  هکنیا  يارب  تسا  مارح  یمدآ 

لئاق هکیـسک  هن ؟  ای  دوش  یم  لطاب  شحاکن  هدوب  وت  رـسمه  شنداد  ریـش  زا  لبق  رگا  و  هن ؟  ای  دوش  یم  مارح  وت  رب  شنداد  ریـش  رطاـخب 
کش ای  هن و  ای  هدش  عقاو  یعاضر  هکنیا  رد  دنک  کش  رگا  هلءاسم 5 -  هن .  دیوگ :  یم  وا  فلاخم  يرآ و  دیوگ  یم  تسا  تلزنم  مومعب 

رد عوقو  مدع  رب  ار  انب  هن  ای  هتشاد  ار  تسا  عاضر  تیفیک  هب  ای  رادقمب و  طوبرم  هک  یط  ریش  نالف  هدش  عقاو  هکیعاضر  ایآ  هکنیا  رد  دنک 
نکل هدوب  دجاو  مه  ار  شطرـش  هدش و  عقاو  عاضر  دناد  یم  هکیئاج  رد  هکلب  دراذگ ،  یم  مود  ضرف  رد  طرـش  دوجو  مدع  لوا و  ضرف 
دلوت خـیرات  یلو  دـنادب  ار  عاضر  خـیرات  رگا  هدوب ،  لاس  ود  زا  دـعب  ای  دـشاب و  هدرک  تمرح  رـشن  ات  هدوب  لاس  ود  نیب  رد  ایآ  دـناد  یمن 

نز نـالف  زا  ینـالف  هکنیا  رب  نداد  تداهـش  هلءاـسم 6 -  دوشن .  كرت  طاـیتحا  دـیاب  هجیتن  رد  دوش و  یم  لکـشم  هلئـسم  دـنادن  ار  لـفط 
شیگراوخریـش لاس  ود  هکنآ  زا  لبق  ینالف  الثم  هکنیا  رب  دنهدب  تداهـش  اهدهاش  ینهی  لیـضفت ،  روطب  رگم  دوش  یمن  لوبق  هدروخریش 

زا یپ  رد  یپ  راب  هدزناپ  هک  میدرمش  ام  دیکم و  یم  تفرگ و  یم  ناهد  رد  ار  وا  ناتـسپ  هک  قیرط  نیاب  هدروخ  ریـش  نز  نالف  زا  دش  مامت 
زا صخش  نیا  میناد  یم  ام  هک  قلطم  هتسبرس و  روطب  دنهد  تداهش  هکنیا  اما  و  دوب ،  نیب  رد  تمرح  رـشن  طئارـش  همه  دش و  ریـس  وا  ریش 
نز نآ  كدوک و  نیا  نیب  تمرح  رـشن  طئارـش  همه  عماج  عاضر  میناد  یم  ام  هک  دـنهد  تداهـش  لمجم  روطب  ای  هدروخریـش و  نز  نالف 

نالف یعاضر  رتخد  رتخد  نالف  ای  تسا  نز  نالف  یعاضر  رـسپ  ینالف  هکنیا  رب  میهد  یم  تداهـش  اـم  هک  دـنیوگب  ـالثم  اـی  و  هدـش ،  عقاو 
طئارش دهاش  ود  هکنیاب  دشاب  هتشاد  ملع  رگا  هلب  دنهد ،  تداهـش  لصفم  روطب  هک  دهاوخب  ود  نآ  زا  دیاب  هکلب  تسین ،  یفاک  تسا  مناخ 
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 . تسا یفاک  لمجم  روطب  تداهـش  تروصنیا  رد  دنک  یم  لمع  نآب  يو  هکیدهتجم  ياوتف  ای  وا  ياوتف  اب  تسا  قفاوم  دنناد  یم  ار  عاضر 
دنهد تداهش  طقف  نز  راهچ  هکنیا  هچ  ینعی  لقتسم  هچ  دوش ،  یم  لوبق  عاضر  هلئسم  رد  لداع  نانز  تداهش  هکتـسنآ  يوقا  هلءاسم 7 - 

ناملسم و هک  دننک  باختنا  ار  ینز  تسا  بحتـسم  كدوک  يارب  نتفرگ  هیاد  رد  هلءاسم 8 -  نز .  درم و  کی  ینعی  درم  مامـضنا  اب  هچ  و 
مات و يرثا  راوخریـش  لـفط  رد  هیاد  ریـش  هکنیا  يارب  دـشاب ،  بوخ  یفاـصوا  قـالخا و  ياراد  تاـیقلخ  رظن  زا  فیظن و  هفیفع و  هلقاـع و 

كدوک تسا :  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   : ) دومرف هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هکنانچ  دراد  لماک 
زا و  دـنک ) یم  لـقتنم  امـش  كدوـک  هـب  ار  وا  تافـص  ریـش  اریز  دـیهدن  مـهف  مـک  قـمحا و  ياـهنز  تسدـب  ندروـخ  ریـش  يارب  ار  دوـخ 

نامه زا  و  دنک ) یم  هبلغ  اه  تعیبط  رب  ریش  اریز  دینکن  هدافتسا  دوخ  يارب  قمحا  نز  ریش  زا   : ) دومرف هک  هدیسر  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
گرزب هدروخ  هکیریـش  تعیبط  اب  كدوک  اریز  دهد  یم  ریـش  ار  امـش  كدوک  یـسک  هچ  دینیبب  دـینک  رظن   : ) دومرف هک  تسا  لقن  بانج 

شیرهاظ تقلخ  رظن  زا  هچ  دشاب  هدیمح  تافص  ياراد  هک  یهدریش  نز  باختنا  دوش  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  هک  رگید  یتایاور  و  دوش ) یم 
اصوصخم دراد  تهارک  تیحوجرم و  دشاب  نآ  سکع  هک  یهدریـش  نز  باختنا  دراد و  بابحتـسا  ناحجر و  شینطاب  قلخ  رظن  زا  هچ  و 

هـسوجم ای  هکرـشم  نز  رب  ار  هینارـصن  ای  هیدوهی  نز  دـنهدب  نانز  هنوگ  نیا  هب  ار  دوخ  كدوک  دـش  راچان  يا  هداوناخ  رگا  و  هرفاک ،  هیاد 
 ، دربب دوخ  هناخ  هب  ار  ناملسم  لفط  هینارصن  ای  هیدوهی  هیاد  نآ  دنراذگن  ینعی  دننکن  راذگاو  نانآ  هب  ار  لفط  لاح  نیا  اب  دنرادب و  مدقم 

نآ و زا  رتدـب  هکلب  هرفاـک  نز  ریظن  و  دروخن ،  كوخ  تشوگ  بارـش و  تسا  كدوک  هداوناـخ  ریجا  هکیتدـم  رد  دـنهاوخب  نز  نآ  زا  و 
انز زا  یلو  تسین  هیناز  شدوخ  هکینز  نینچمه  و  دشاب ،  هدـش  لصاح  انز  زا  شناتـسپ  ریـش  هک  تسیا  هیناز  نز  نداد  رارق  هیاد  رت  هورکم 
ریش زا  مناد  یم  رتهب  ار  هیسوجم  هینارصن و  نز  هیدوهی و  نز  ریـش   : ) دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  هدش  دلوتم 
هیاد هکنیا  رب  دراد  تیحالـص  ایآ  دهد  یم  انز  هک  تسینز  دیـسرپ  هکیـسک  خساپ  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و  انزدـلو )

 . ( . دشاب هدیئاز  انز  زا  هکیرتخد  ریش  هن  وا و  ریش  هن  درادن  تیحالص   : ) دومرف دوش ؟  یسک 

نآ تاقحلم  هرهاصم و  رد  راتفگ 

نانآ اب  تمرح  ثعاب  دوش و  یم  رارقرب  رگید  فرط  نادـنواشیوخ  اب  حاکن  فرط  ود  زا  کی  ره  نایم  هک  تسیا  هطبار  هقـالع و  هرهاـصم 
رسپ رب  ردپ  هتسب  دقع  هلءاسم 1 -  دمآ .  دهاوخ  ادعب  هک  یحرـشب  حاکن  رد  نانآ  عمج  تمرح  ای  نانآ و  دوخ  حاکن  تمرح  ای  ددرگ  یم 

هچ تسا ،  دبا  ات  هکلب  تسین  دقع  نامز  ات  تمرح  نیا  دیآ و  نیئاپ  هک  هچ  ره  دـنزرف  و  دور ،  رتالاب  هچ  ره  ردـپ  تسا ،  مارح  سکعلاب  و 
رـسپ ردپ و  هکنیا  هچ  دشاب ،  هدرکن  هچ  دشاب و  هدرک  لخاد  هدوقعم  هب  دقاع  هکنیا  هچ  و  عطقنم ،  هچ  دـشاب و  مئاد  شا  هدوعقم  نآ  هکنیا 

وا رب  دور  ـالاب  هک  مه  هچ  ره  وا  یعاـضر  یبـسن و  رداـم  دروآ  رد  دوخ  دـقعب  ار  ینز  يدرم  رگا  هلءاسم 2 -  یعاضر .  ای  دنـشاب و  یبسن 
هریغـص شا  هتـسب  دقع  هکنیا  هچ  و  عطقنم ،  ای  دشاب و  یمئاد  شدقع  هکنیا  هچ  هن و  ای  دشاب  هدرک  لوخد  وا  هب  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  مارح 

ره ار  وا  زا  ذذلت  ندرب و  هرهب  تیلباق  هک  دشاب  هدیسر  يدحب  رتخد  هکتسنآ  هریغص  رتخد  یعاطقنا  دقع  رد  طایتحا  هلب  هریبک ،  هچ  دشاب و 
تدم ای  و  دشاب ،  وا  یگلاس  شـش  مایا  دقع  تدم  رخاوا  ای  و  دشاب ،  هدیـسر  رتشیب  ای  لاس  شـش  نس  هب  الثم  دشاب  هتـشاد  یطو  ریغب  دنچ 
رتخد مرحمان  ینز  اب  ندش  مرحم  يارب  يدرم  هدش  لومعم  هکنیا  سپ  دوش ،  تدـم  لخاد  شغولب  دـح  هک  دـنریگب  دایز  ردـقنآ  ار  دـقع 

لاکـشا زا  یلاخ  دوش  يو  نز  ردام  وا  ردام  ات  دروآ  یم  رد  دوخ  دـقعب  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  ار  نز  نآ  هلاس  هس  الثم  ای  هراوخریش و 
زا یلاخ  هک  دنچ  ره  دوش  یم  لکشم  دقاع  يارب  وا  ردام  ندش  مرحم  ارهق  تسا و  لاکـشا  لحم  شتحـص  يدقع  نینچ  لثم  اریز  تسین ، 

راثآ فرطکی  زا  هکنیاب  دـنک ،  تیاعر  ار  طایتحا  تسا  يا  هتعاس  ود  هتعاس و  کـی  دـقع  ینعی  يدـقع  نینچ  رگا  نکل  تسین ،  مه  برق 
نیا هک  دشاب  نیا  شیدج  شروظنم  هکیطرـشب  دـنکن  مرحم  هلماعم  وا  ردام  اب  رگید  فرط  زا  دـنک و  بترتم  ار  يدـنواشیوخ  ترهاصم و 
يارب ار  ینز  رگا  هلءاسم 3 -  تسا . )  لکشم  شدقع  تحص  هنرگ  و   ) تیمورحم ریظن  شراثآ  زا  یـضعب  رطاخب  ولو  دوشب  عقاو  تیجوز 
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دـشاب هدرک  لوخد  دوخ  هدوقعم  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  یم  مارح  يو  رب  دور  نییاپ  مه  هچ  ره  وا  رتخد  دـنک  دـقع  دوخ 
ردام هک  مادام  ینعی  تسا  مارح  اعمج  اهنت  تسین  مارح  انیع  يو  رب  وا  رتخد  دـشاب  هتفرگن  تروص  یلوخد  رگا  اـما  و  بقع ،  رد  دـنچ  ره 

وا ( 11  ) هلابح زا  ردام  رگا  اما  و  دنک ،  عمج  وا  رتخد  ردام و  نیب  هدروآ  رد  دوخ  دـقعب  مه  ار  رتخد  دـناوت  یمن  دـشاب  يو  دـقع  رد  رتخد 
هلءاسم 4 دنک .  دقع  ار  شرتخد  تسا  زئاج  تقونآ  رگید  یتلعب  ای  دورب و  ایند  زا  هکنیا  هب  ای  دهدب و  قالط  ار  وا  هکنیا  هب  ای  لاح  دـمآرد 

شرهوش يرـسمه  زا  هکنآ  زا  دـعب  اـی  دـشاب و  دوـجوم  نز  يرـسمه  تیجوز و  ناـمز  رد  رتـخد  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  نز  تمرح  رد  - 
پـس داد و  شقالط  سپـس  درک و  لوخد  واب  دروآرد و  دوخ  دقعب  ار  ینز  يدرم  رگا  سپ  دروایب ،  رگید  يرهوش  زا  يرتخد  دـش  جراخ 
ياه تمرح  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  هلءاسم 5 -  تسا .  مارح  شردام  لوا  رهوش  رب  زین  رتخد  نآ  دروآ  يرتخد  وا  زا  درک و  رهوش  نزنآ 

رتکیدزن تسا  لوق  ود  هن ؟  ای  دوش  یم  بترتم  زین  انز  ههبـش و  هب  یطو  رب  ایآ  لاح  دوش ،  یم  بترتم  حیحـص  یطو  حاکن و  رب  هناگراهچ 
وا و ردام  تسا و  مارح  یناز  ردپ  رب  نز  نآ  دنک  انز  ینز  اب  رگا  نیاربانب  دوش ،  یم  بترتم  رثا  هک  تسا  لوا  لوق  شرتفورعم  طایتحا و  هب 
هچ لاح  دوش  یمن  تمرح  ثعاب  جاودزا  زا  دـعب  يانز  هلب  دراد ،  ار  مکح  نیمه  زین  ههبـش  هب  یطو  و  تسا ،  مارح  یناز  دوخ  رب  شرتخد 

یمن مارح  وا  رب  وا  دنک  انز  شرتخد  ای  وا و  ردام  اب  هاگنآ  دنک  جاودزا  ینز  اب  يدرم  رگا  سپ  نآ ،  زا  لبق  هچ  دشاب و  یطو  زا  دعب  هکنیا 
نآ دنک  انز  شردپ  رسمه  اب  يرسپ  رگا  ای  و  دوش ،  یمن  مارح  وا  رسپ  رب  رسمه  نآ  دنک  انز  شرسپ  رسمه  اب  يردپ  رگا  نینچمه  و  دوش ، 
 - هلءاسم 7 ههبش .  هب  یطو  رد  نینچمه  ربد و  رد  ای  لبق  رد  يانز  نیب  مکح  نیا  رد  تسین  یقرف  هلءاسم 6 -  دوش .  یمن  مارح  ردپ  رب  نز 

دشاب حیحـص  دقع  ات  نآ  زا  دعب  ای  دشاب و  لطاب  دقع  اب  هدوب  دقع  زا  لبق  انز  نآ  هکنیا  رد  دنک  کش  دشاب و  هتـشاد  انز  عوقو  هب  ملع  رگا 
رسپ ردپ و  جاودزا  دنک  هاگن  وا  هب  توهـش  اب  ای  دنک و  سمل  ار  مرحمان  هیبنجا و  ینز  رگا  هلءاسم 8 -  دراذگ .  یم  دقع  تحص  رب  ار  انب 

دنک و سمل  ار  دوخ  زینک  توهش  اب  يردپ  رگا  هلب  ددرگ ،  یمن  مارح  صخش  نیاب  نز  نآ  ردام  دوش و  یمن  مارح  نز  نآ  اب  صخش  نیا 
نآ دشاب  توهـش  نودب  دنچ  ره  دنک  رظن  وا  تروع  هب  ای  تسین و  لالح  زیاج و  وا  ریغ  يارب  هک  دنک  رظن  وا  ندـب  زا  یئاجب  توهـش  اب  ای 

تسین زئاج  رگید  هتفرگ  ار  ینز  هکیسک  هلءاسم 9 -  دراد .  ار  مکح  نیمه  زین  نآ  سکع  يوقا  ربانب  و  دوش ،  یم  مارح  يو  رـسپ  رب  زینک 
رگم دریگب  ار  اهنآ  هدازرهاوخ  هدازردارب و  هلاخ  همع و  اب  هارمه  ینعی  دـنک ،  جاودزا  وا  رهاوخ  رتخد  ای  ردارب  رتخد  اب  دراد  ار  نز  نآ  اـت 

مئاد و یکی  ای  و  عطقنم ،  ای  دـشاب  یمئاد  دـقع  ود  نیا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  دـهد ،  هزاجا  هلاـخ  اـی  همع  نآ  دوخ  هکنآ 
ای دنـشاب  هدوب  ربخاب  دقع  نایرج  زا  هدازردارب  ای  هداز و  رهاوخ  دـقع  لاخ  رد  هلاخ  ای  همع و  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  عطقنم ،  يرگید 
ار وا  هدازردارب  همع  نذا  نودب  رگا  سپ  دننامب ،  عالطا  یب  دبا  ات  هکنیا  ای  دننکب و  ادیپ  عالطا  ادعب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  ربخ ،  یب 

حیحـص تسا و  یلوضف  دقع  ریظن  دقع  نیا  يوقا  ربانب  دنک  دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  هدازرهاوخ  هلاخ  نذا  نودـب  ای  دـنک و  دـقع  دوخ  يارب 
تـسا زئاج  و  دوش ،  یم  لطاب  هنرگ  حیحـص و  دـقع  دـندرک  رگا  دـننک  هزاجا  ار  دـقع  نیا  هلاخ  ای  همع  هک  تسا  نیا  رب  فوقوم  شندوب 

وا عضو  هب  لهاج  هلاخ  همع و  هک  دـنچ  ره  دـشاب  هلاخ  هدازرهاوخ  ای  همع و  هدازردارب  رـسمه  هکنیا  اب  ار  دوخ  رـسمه  هلاخ  همع و  حاـکن 
 . ناش هدازرهاوخ  هدازردارب و  دقع  خسف  رد  هن  ناشدوخ و  دقع  خـسف  رد  دـنرادن  رایخ  ندـش  هاگآ  زا  دـعب  ود  نیا  يوقا  ربانب  و  دنـشاب ، 

هلاخ همع و  نیب  یقرف  هکنانچمه  تسین ،  ودـنآ  نایم  هطـساواب  هطـساو و  یب  نیب  یقرف  هلاـخ  همع و  رد  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلءاسم 10 - 
هرابود دـنداد و  هزاجا  دوخ  رهوش  يارب  ار  دوخ  هدازرهاوخ  ای  هدازردارب  دـقع  هلاـخ  اـی  همع  رگا  هلءاسم 11 -  تسین .  یعاـضر  یبسن و 

یم لطاب  ار  ناشقباس  نذا  دشاب  دقع  زا  لبق  رگا  و  درادن ،  اهنآ  دقع  نالطب  رد  يریثات  دشاب  ود  نآ  دقع  زا  دعب  ناشعوجر  رگا  دنتشگرب 
نآ تحـص  اددجم  دشاب  هداد  ماجنا  ار  هدازرهاوخ  هدازردارب و  دقع  رهوش  دـشاب و  هدـشن  غالبا  رهوشب  ودـنآ  عوجر  رگا  نیاربانب  دـنک ، 

دشاب ودنآ  قح  هک  تسین  باب  نیا  زا  ودنآ  نذا  رابتعا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلءاسم 12 -  تسا .  هلاخ  همع و  يدعب  هزاجا  هب  فوقوم  دقع 
ای هدازرهاوخ  متـساوخ  اهدـعب  رگا  هک  دـنک  طرـش  رهوش  هلاخ  همع و  دـقع  نمـض  رد  رگا  سپ  دـشاب ،  طاقـسا  لباق  راـیخ  قح  دـننام  و 
اب رهوش  دـقع  دـنناوت  یم  طرـش  نیا  دوجو  اـب  و   ، ) درادـن يریثاـت  چـیه  طرـش  نیا  دیـشاب  هتـشادن  يریگولج  قح  مریگب  ار  وت  هدازردارب 
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نیا زا  دعب  مناوتب  هک  مریگ  یم  ار  وت  یطرـشب  دیوگب  دنک و  طرـش  ودنآ و  دقع  نمـض  رد  رگا  و  دنوشب ) عنام  ار  هدازردارب  هدازرهاوخ و 
هلب دوش ،  یم  باسح  نذا  لوبق  نیمه  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنک  لوبق  مه  وا  منک و  دـقع  مدوخ  يارب  ار  وت  هدازرهاوخ  اـی  هدازردارب  دـقع 
همع دقع  رد  رگا  و  تسین ،  حیحص  دقع  نآ  ددرگرب  دوخ  طرش  زا  هدازرهاوخ  ای  هدازردارب  اب  رهوش  دقع  زا  لبق  طرـش  نیا  دوجو  اب  رگا 
نذا طاقـسا  هب  شنتـشگرب  یطرـش  نینچ  دریگب  ار  وا  هدازردارب  ای  هدازرهاوخ  دـناوتب  ودـنآ  عوجر  اب  یتح  هک  دـشاب  هدرک  طرـش  هلاخ  و 

همع و اب  رگا  هلءاسم 13 -  دـشاب . ) طاقـسا  لباق  ات  تسین  قح  هلاخ  همع و  نذا  میتفگ  نوچ   ) تسا لطاب  طرـش  نیا  رهاظلا  یلع  تسا و 
و تسا ،  حیحـص  دـقع  ود  ره  هکنیاب  دوش  یم  مکح  هدوب  رتولج  کیمادـک  دـنادن  دـنک و  جاودزا  هدازرهاوخ  هلاـخ و  اـب  اـی  هدازردارب و 

مکح نذا  نودـب  ای  هدوب  هلاخ  ای  همع  نذا  اب  ایآ  هک  دـنک  کش  دـنک و  جاودزا  شنز  رهاوخ  رتخد  ای  ردارب  رتخد  اب  هکیئاـج  رد  نینچمه 
هب دـناوت  یم  دـشاب  عوجر  لباقریغ  نئاب و  قالط  هکیتروص  رد  دـهدب  قالط  ار  هلاخ  ای  همع  رگا  هلءاسم 14 -  دقع .  تحـص  هب  دوش  یم 
زا دعب  رگم  تسین  زیاج  هقلطم  نذا  نودب  دشاب  یعجر  قالط  رگا  اما  و  دنک ،  دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  ردارب  رتخد  ای  رهاوخ  رتخد  نآ  درجم 

مئاد دقع  رد  هچ  یعاضر ،  رهاوخ  ود  هچ  دنشاب و  یبسن  هچ  تسین  زئاج  رهاوخ  ود  نیب  عمج  حاکن  رد  هلءاسم 15 -  وا .  هدع  ندش  مامت 
دنک دـقع  ار  یمود  سپـس  دـنک و  جاودزا  رهاوخ  ود  زا  یکی  اب  رگا  سپ  یعاطقنا ،  يرگید  دـشاب و  مئاد  یکی  هچ  یعاطقنا و  رد  هچ  و 

هب ار  ود  ره  ینعی  دـشاب  مه  اب  رهاوخ  ود  دـقع  رگا  و  هن ،  ای  دـشاب  هدرک  لوخد  یلوا  هب  هکنیا  هچ  لاح  یلوا ،  هن  تسا  لطاب  یمود  دـقع 
هک دـنادن  هدرک و  جاودزا  رهاوخ  ود  اب  رگا  هلءاسم 16 -  تسا .  لطاب  دقع  ود  ره  نامز  مه  دقع  ود  اب  ای  دـشاب و  هدرک  حاکن  دـقع  کی 

نالطب نآ و  تحـص  هب  دوش  یم  مکح  دـنادب  ار  دـقع  ود  ناـنآ  زا  یکی  عوقو  خـیرات  هکیتروص  رد  رت  بقع  مادـک  هدوب و  رتولج  مادـک 
عقاو هظحل  کی  رد  ود  ره  هک  دـهد  یم  لاـمتحا  مه  ار  نیا  تـالامتحا  نیب  رد  رگا  دـناد  یمن  ار  کـیچیه  عوقو  خـیرات  رگا  و  يرگید ، 

ود نآ  زا  یکی  هکنیا  هب  دراد  نیقی  ارهق  دـنا  هدـشن  عقاو  مه  اب  ود  ره  هک  دراد  نیقی  رگا  و  ود ،  ره  نالطب  هب  دوش  یم  مکح  دنـشاب  هدـش 
هک یمادام  دنک  تیجوز  لمع  دـناوت  یمن  هدوب  لطاب  شدـقع  هک  ود  نآ  زا  یکی  اب  انیقی  سپ  هدوب  يرگید  زا  رتولج  نوچ  هدوب  حـیحص 

طاـیتحاب رتکیدزن  نکل  هدوب ،  مدـقم  کیمادـک  دـقع  دـنک  نیعم  هعرق  هلیـسوب  هک  تسنآ  يوقا  تروص  نیا  رد  تسا ،  یقاـب  هابتـشا  نیا 
نآ دنکب و  دناوت  یم  زین  يرگید  راک  دنک ،  جاودزا  تساوخ  هک  کیره  اب  هاگنآ  دـهدب  قالط  ار  شیعقاو  رـسمه  ای  ود و  ره  هک  تسنآ 
 - هلءاسم 17 دنک .  دیدجت  ار  يرگید  دقع  وا  هدع  نتـشذگ  زا  دـعب  هدوب  اهب  لوخدـم  رگا  دـهد و  قالط  ار  ودـنآ  زا  یکی  هک  تسا  نیا 

رـسمه هللادـنع  اعقاو و  هکیا  هجوز  نآ  رهم  فصن  دـیاب  هدرکن  لوخد  ودـنآ  زا  کیچیه  هب  رگاداد  قالط  ار  ود  ره  یعـضو  نینچ  رد  رگا 
رد تسا  يواسم  رادقم  سنج و  رظن  زا  تسا و  مه  هزادناب  ود  ره  رهم  رگا  و  ار ،  رهم  مامت  هدوب  لوخد  زا  دـعب  رگا  و  دـهدب ،  واب  تسوا 

تسا و مولعمان  راکهدب  مه  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  و  تسا ،  راکبلط  رد  هابتـشا  تسا و  مولعم  یهدـب  رادـقم  راکهدـب و  تروص  ود  نیا 
هراچ تروصنیا  ریغ  رد  و  چیه ،  هک  دندرک  یضار  ار  رگیدکی  دندرک و  هحلاصم  رهاوخ  ودنآ  رهوش و  ینعی  رفن  هس  نیا  رگا  راکبلط  مه 

یم هداد  واب  مود  ضرف  رد  نآ  یمامت  لوا و  ضرف  رد  هدش  نیعم  رهم  فصن  دمآ  رد  رهاوخ  ود  زا  کی  ره  مانب  هعرق  تسین  هعرق  زج  يا 
 . تسین نآ  رکذ  لاجم  رـصتخم  نیا  رد  هک  دراد  یلیـصفت  دـشاب  اهب  لوخدـم  يرگیدـنآ  رگا  هلب  تسین ،  يزیچ  قحتـسم  يرگید  دوش و 
 . تسا يراـج  دنـشاب  هدـش  دـلوتم  اـنز  زا  رهاوخ  ود  اـی  یکی و  هک  مه  یئاـج  رد  رهاوخ  ود  نیب  عمج  تمرح  مکح  ارهاـظ  هلءاسم 18 - 
اب تسین  زئاج  هدماین  رـس  وا  هدع  تدم  هک  یمادام  دشاب  یعجر  شقالط  هکیتروص  رد  دهد  قالط  ار  شرـسمه  یـسک  رگا  هلءاسم 19 - 
وا هعتم  رگا  هکلب  دـنک ،  جاودزا  شرهاوخ  اب  وا  قالط  زا  دـعب  هلـصافالب  تسا  زئاج  دـشاب  نیاب  وا  قـالط  رگا  و  دـنک ،  جاودزا  وا  رهاوخ 

يوقا میئوگن  رگا  دـشاب  هدیـشخب  وا  هب  ار  تدـم  هیقب  رهوش  ای  هدمآرـس و  تدـم  دـشاب و  هدـش  وا  رـسمه  راد  تدـم  حاکن  اب  ینعی  دـشاب 
 - هلءاسم 20 دشاب .  هنئاب  هک  دنچ  ره  دنک  جاودزا  شرهاوخ  اب  هدـع  تدـم  ندـش  مامت  زا  لبق  تسین  زیاج  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

رتهب و هک  دنچ  ره  تسا  زئاج  هکتسنیا  قح  نکل  تسین ،  زئاج  هیمطاف  نز  ود  نیب  عمج  حاکن  رد  هکنیاب  دنا  هدش  لئاق  اهیرابخا  زا  یـضعب 
رهوش رب  تسین  بجاو  و  دوش ،  یمن  مارح  شرهوش  رب  دـهدب  اـنز  رادرهوش  ینز  رگا  هلءاسم 21 -  تسا .  نآ  كرت  طاـیتحا  هب  رتکیدزن 
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شرهوش هچ  دنک  انز  رادرهوش  ینز  اب  هکیسک  هلءاسم 22 -  دشاب .  هتشاد  تشز  راک  نآ  رب  رارـصا  نز  هک  دنچ  ره  دهد  قالط  ار  وا  هک 
وا هب  شرهوش  ناملـسم ،  ریغ  هچ  دـشاب و  ناملـسم  نز  نآ  هکنیا  هچ  دوـش ،  یم  مارح  وا  رب  هشیمه  يارب  نز  نآ  هعتم  هچ  دـشاب و  یمئاد 

راکانز صخـش  نآ ،  لاثما  قالط و  هلیـسوب  شیئوشانز  دقع  لاوز  ای  شرهوش و  گرم  زا  دـعب  سپ  دـشاب ،  هدرکن  ای  دـشاب  هدرک  لوخد 
اما و  دشاب ،  لهاج  هکنیا  ای  دراد و  رهوش  نز  هکنیاب  دشاب  ملاع  یناز  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  رهاظلا  یلع  و  دنک ،  جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن 

 . تسا لاکـشا  لـحم  هن ؟  اـی  دوش  یم  مارح  مئاد  يارب  نز  نآ  اـب  وا  جاودزا  مه  زاـب  اـیآ  اـنز  باـکترا  هب  دنـشاب  هدرک  راداو  ار  درم  رگا 
نئاب شقالط  رگا  اما  و  دوش ،  یم  يدبا  مارح  وا  رب  رادرهوش  نز  دننام  دنک  انز  تسا  یعجر  قالط  هدـع  رد  هک  ینز  اب  رگا  هلءاسم 23 - 

شقالط ایآ  دنادن  یلو  تسا  قالط  هدع  رد  نز  هک  دنادب  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  يدبا  مارح  دشاب  هدوب  تافو  هدـع  رد  نز  ای  هدوب و 
ای هدش  مامت  شا  هدع  ایآ  هکنیا  رد  دشاب  هتشاد  کش  نکل  هدوب  یعجر  شقالط  دنادب  رگا  هلب  دوش ،  یمن  يدبا  مارح  نئاب  ای  هدوب  یعجر 

دبا يارب  دشاب  هفشح  زا  یتمـسق  هب  دنچ  ره  دنک  لوخد  دنک و  طاول  يرـسپ  اب  رگا  هلءاسم 24 -  دوش .  یم  يدـبا  مارح  رهاظلا  یلع  هن ؟ 
یم يدـبا  مارح  وا  رب  شرهاوخ  دور و  نیئاپ  هچ  ره  شرتخد  رتخد  رـسپ و  نآ  رتخد  دورب و  رتالاب  هچ  ره  شردام  رداـم  رـسپ و  نآ  رداـم 

رتخد و ردام و  لوعفم  رب  يوقا  ربانب  یلو  فلتخم ،  ای  ریبک و  ود  ره  اـی  دنـشاب  ریغـص  ود  ره  لوعفم  لـعاف و  هکنیا  نیب  قرف  نودـب  دوش ، 
هلءاسم دـنراد .  ار  وا  یبسن  رهاوخ  رتخد و  ردام و  مکح  زین  لوعفم  یعاضر  رهاوخ  رتخد و  رداـم و  و  دـنوش ،  یمن  یمارح  لـعاف  رهاوخ 

رهوش یـسک  رهاوخ  ای  رتخد  ای  ردام  اب  جاودزا  دعب  رگا  اما  و  دشاب ،  حاکن  رب  قباس  هک  دروآ  یم  ار  يدـبا  ياه  تمرح  یتقو  طاول   - 25
طایتحا نکل  حاکن ،  نالطب  ثعاب  هن  دوش و  یم  يدبا  تمرح  ثعاب  هن  دنک  طاول  وا  ردارب  ای  وا  ردـپ  ای  شرـسمه و  رـسپ  اب  اهنآ  زا  یکی 

ای رسپ  نآ  اب  يزاب  نیح  رد  ایآ  هک  دنک  کش  رگا  هلءاسم 26 -  تسا ) .  رتهب  هدربمان  نانز  اب  شزیمآ  كرت  ینعی   ) دوشن كرت  یبحتـسم 
 . هدشن عقاو  هکنیا  رب  دراذگ  یم  ار  انب  هن  ای  هدش  عقاو  یلوخد  نآ  زا  دعب 

ددع لیمکت  هدع و  رد  حاکن  رد  راتفگ 

قالط رد  هچ  تافو و  هدـع  رد  هچ  تسین ،  زئاج  تسا  رگید  رهوش  هدـع  رد  هکینز  ندرک  دـقع  یعاـطقنا و  یمئاد و  جاودزا  هلءاسم 1 - 
یجاودزا نینچ  رگا  لاح  ههبـش ،  هب  یطو  زا  هدـع  هچ  عطقنم و  حاکن  زا  هچ  مئاد و  حاـکن  زا  هدـع  هچ  نآ ،  ریغ  هچ  نئاـب و  هچ  یعجر و 

هدع رد  هکینز  حاکن  هکنیاب  دـنهاگآ  مه  تسا و  هدـع  رد  نز  هک  دـنناد  یم  مه  ینعی  مکح  عوضوم و  هب  دـنملاع  ود  ره  رگا  داتفا  قافتا 
دوش یم  مارح  درمنآ  رب  دـبا  يارب  نز  نآ  تسا و  لطاب  ناشحاکن  دـشاب  عوضوم  مکح و  هب  ملاع  ود  نآ  زا  یکی  اـی  تسین و  زئاـج  تسا 
عقاو یلوخد  رگا  اما  و  ربد ،  رد  هچ  لبق و  رد  هچ  دـشاب  هدـش  عقاو  مه  لوخد  دنـشاب و  ودـنآ  زا  یکی  اـی  عوضوم و  مکحب و  لـهاج  رگا 

 . دنک دقع  ار  وا  اددجم  دوش و  مامت  نز  هدع  ات  دنک  ربص  دـناوت  یم  درم  ینعی  تسین ،  يدـبا  تمرح  یلو  تسا  لطاب  دـقع  دـشاب  هدـشن 
دروآ رد  وا  دقعب  تسا  هدع  رد  هک  ار  ینز  لیکو  دروآ و  رد  يو  دـقعب  ار  ینز  هکنیا  رد  دـنک  لیکو  ار  یـصخش  یـسک  رگا  هلءاسم 2 - 

عقاو یلوخد  هک  دوش  یم  مارح  لکوم  رب  یتقو  تسا ،  هدع  رد  نز  هک  هتـسناد  یم  لیکو  هک  دنچ  ره  دوش  یمن  يدـبا  مارح  وا  رب  نز  نآ 
دنادب مه   ) دشاب عوضوم  مکح و  هب  ملاع  لکوم  رگا  دروآ  رد  وا  دقعب  ار  نیعم  نز  نالف  هکنیا  رد  دنک  لیکو  ار  وا  رگا  اما  و  دشاب ،  هدش 
لیکو هک  دـنچ  ره  دوـش  یم  مارح  وا  رب  دـبا  يارب  نز  نآ  تسا )  هدـع  رد  نیعم  نز  دـنادب  مه  دروآ و  یم  يدـبا  تمرح  هدـع  رد  دـقع 

رد ههبش  هب  یطو  هلءاسم 3 -  لیکو .  هن  تسا  وا  لهج  لکوم و  ملع  رایعم  نیاربانب  سکع ،  فـالخب  دـشاب ،  عوضوم  مکح و  هب  لـهاج 
اب ای  دنک و  یطو  دوخ  نز  لایخب  تسا  هدع  رد  هک  ار  ینز  اهابتـشا  رگا  سپ  درادن ،  ار  هدع  رد  جیورت  مکح  هدتعم  نز  اب  يانز  ای  هدع و 
هک هیعجر  هدع  رگم  دشاب  دهاوخ  یم  يا  هدع  ره  وا  هدع  دوش ،  یمن  يدبا  تمرح  ثعاب  لمع  نیا  دنک  انز  تسا  هدع  رد  هک  ینز  نینچ 

قالط هدـع  رد  ینز  رگا  هلءاسم 4 -  تشذگ .  قباس  رد  هک  دوش  یم  يدـبا  تمرح  ثعاب  دـنک  انز  يا  هدـع  نینچ  رد  ینز  اب  یـسک  رگا 
رطاخب يدراوم و  رد  رگم  دیآ  رـس  وا  هدع  ات  دـنک  ربص  تسین  مزال  دـنک و  دـقع  ار  وا  دـناوت  یم  هداد  قالط  ار  وا  هک  رهوش  نامه  تسا 
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هدع رد  حاکن  هک  یعجر  قالط  ای  و  دروآ ،  یم  يدبا  تمرح  هک  مهن  قالط  و  تسا ،  للحم  هب  جاتحم  هک  موس  قالط  لیبق  زا  یـضراوع 
سپ تسا ،  هجوز  هلزنمب  تسا  هدـع  رد  هک  یمادام  یقالط  نینچ  رد  هقلطم  اریز  دـهاوخ  یمن  دـقع  هک  تهج  نیا  زا  تسا  لـطاب  زین  نآ 

 ، مئاد يارب  دـنک  یم  شدـقع  هلـصافالب  دـشخب و  یم  ار  شتدـم  دروآرد  دوـخ  مئاد  دـقعب  ار  وا  دـهاوخب  دـشاب و  يدرم  هـعتم  ینز  رگا 
نینچ رد  هک  نئاب ،  ریغ  یقـالط  دـهدب  شقـالط  روظنم  هب  دـنک و  یعاـطقنا  ار  وا  دـهاوخب  تسا و  یمئاد  رـسمه  شنز  هکیئاـج  فـالخب 
رگا میتفگ  قباس  هلئسم  رد  هلءاسم 5 -  دیآرـس .  شا  هدع  ات  دنک  ربص  دیاب  هکلب  دروآرد  یعاطقا  دقعب  ار  وا  هدع  رد  دـناوت  یمن  یـضرف 

تـسا لطاب  دقع  اهنت  هنرگ  دشاب و  هدش  عقاو  یلوخد  هک  دروآ  یم  يدبا  تمرح  هدع  رد  دقع  یطرـشب  دشاب  مکحب  لهاج  ودنآ  زا  یکی 
 ، تسا لوق  ود  دوش ؟  یم  يدـبا  تمرح  ثعاب  زین  هدـع  زا  دـعب  ای  دـشاب و  هدـش  عقاو  هدـع  مایا  رد  هک  تسا  طرـش  لوخد  رد  ایآ  لاح  ، 

دنک دقع  دوخ  يارب  دهاوخ  یم  هکینز  هکنیا  رد  دوش  کش  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  توق  زا  یلاـخ  لوق  نیا  هکلب  تسا  مود  لوق  طوحا 
 ، دنک صحفت  قیقحت و  تسین  بجاو  وا  رب  دنک  جیوزت  ار  وا  تسا  زئاج  تسین و  هدـع  رد  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  هن ؟  ای  تسه  هدـع  رد 

دوش و یم  قیدـصت  هدـش  مامت  هک  دـهد  ربخ  نز  نآ  دوخ  هن و  ای  هدـش  مامت  شا  هدـع  هکنیا  رد  دـنک  کش  هکیئاج  رد  تسا  نینچمه  و 
هتـسناد یمن  ای  هک  تهج  نیا  زا  هدش  عقاو  نز  هدـع  رد  هدرک  هک  یجیوزت  دـنادب  رگا  هلءاسم 7 -  دنک .  دـقع  ار  وا  تسا  زئاج  يو  يارب 

لوخد نز  نآب  هک  دراد  کش  نکل  تسا  عونمم  هدع  لاح  رد  دقع  هک  هتسناد  یمن  ار  هلئـسم  نیا  نکل  هتـسناد  یم  ای  تسا و  هدع  رد  نز 
ملع رگا  نینچمه  و  هدشن ،  مارح  يو  رب  نز  نآ  هجیتن  رد  هدرکن  هکنیا  رب  دراذگ  یم  ار  انب  هدرکن ؟  ای  دشاب و  هدـش  يدـبا  مارح  ات  هدرک 

رب دراذـگ  یم  انب  هن  ای  دـنا  هدوب  عوضوم  ای  مکح و  هب  ملاع  شا  هدوقعم  ای  وا  دوخ  هکنیا  رد  دراد  کـش  نکل  هدرکن  لوخد  هکنیاـب  دراد 
ار هدع  رد  جیوزت  مکح  مه  رادرهوش  نز  نتـسب  دقع  جاودزا و  هلءاسم 8 -  دوش .  یمن  يدـبا  تمرحب  مکح  سپ  تسا  هدوبن  ملاع  هکنیا 
رب نز  نآ  تسا  رادرهوش  هکنیاب  هدوب  ملاع  رگا  هدرک  دقع  دوخ  يارب  ار  رادرهوش  ینز  رگا  سپ  دوش ،  یم  يدبا  تمرح  ثعاب  هک  دراد 

دوش یمن  مارح  هدرک  دقع  دراد  رهوش  هکنیا  هب  لهج  لاح  رد  رگا  اما  و  هن ،  ای  دشاب  هداد  تروص  یلوخد  هکنیا  هچ  تسا  يدـبا  مارح  وا 
مولعم شیارب  نوچ  هدرکن  نآ  نتفرگب  عورش  زونه  نکل  دراد  ندرگب  هدع  هک  دنک  جاودزا  ینز  اب  رگا  هلءاسم 9 -  نآ .  هب  لوخد  اب  رگم 
گرم ربخ  هک  تسا  يزور  هکلب  تسین  رهوش  گرم  زور  هدرم  رهوش  هک  هدرک  جاودزا  ینز  اب  الثم  تسا ،  تقو  هچ  وا  هدع  ءدـبم  هدـشن 

لوق حجرا  لوا و  لوق  طزایتحا  هب  رتکیدزن  هک  تسا :  لوق  ود  هن ؟  ای  هدش  وا  يدبا  تمرح  ثعاب  جاودزا  نیا  ایآ  لاح  دـسرب ،  يو  هب  وا 
نز نتفرگ  اـما  و  تسا ،  مارح  وا  رب  مجنپ  یمئاد  نز  نـتفرگ  دراد  یمئاد  نز  راـهچ  رـضاح  لاـح  رد  هکیـسک  هلءاـسم 10 -  تسا .  مود 

لیبق ود  ره  زا  ای  تسا و  یعاطقنا  دراد  هچ  ره  دشاب و  هتشادن  یمئاد  نز  الصا  هکنیا  هچ  لاح  تسا  زئاج  دهاوخب  هک  رادقم  رهب  یعاطقنا 
و دریگب ،  یمئاد  نز  کی  هلصافالب  تسا  زئاج  شیارب  دریمب  اهنآ  زا  یکی  دشاب  هتشاد  یمئاد  نز  راهچ  رگا  هلءاسم 11 -  دشاب .  هتشاد  ار 

هتـشادن هدع  هدش  ادج  نز  رگا  و  نئاب ،  قالط  هب  ای  نآ و  خاسفنا  هب  ای  دقع و  خسفب  ای  دوش  ادـج  يو  زا  اهنآ  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه 
قالط یعجر  قالطب  ار  یکی  نآ  رگا  اما  و  تسا ،  لالح  رگید  نز  هتفرگ  یلوا  قیرطب  دشاب  هسئای  ای  اهب و  لوخدـم  ریغ  هکنیا  لثم  دـشاب 
تبون هس  ار  دوـخ  دازآ  رـسمه  يدرم  رگا  هلءاسم 12 -  هقالط .  هدـع  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگم  دریگب  يرگید  نز  تسین  زئاج  دـشاب  هداد 

دعب رگا  هکلب  يدبا  مارح  هن  اما  دوش ،  یم  مارح  شرهوش  رب  نز  نآ  دشاب  هتفرن  يرگید  رهوش  نز  نآ  تبون  خس ه  نیا  رد  دـهد و  قالط 
وا اب  مراهچ  راب  تسا  زیاج  دـیآ  یم  قالط  باتک  رد  هکیطورـش  اب  دـهد  قـالط  ار  يو  زین  وا  دـنک و  راـیتخا  رگید  يرهوش  قـالط  هس  زا 
وا تبون  هس  هک  لکش  نیاب  دشاب ،  هتفرگ  تروص  تبون  هن  نیا  نیب  رد  للحم  راب  ود  دشاب و  هتفگ  قالط  راب  هن  ار  وا  رگا  و  دنک ،  جاودزا 
زاب دهد  قالط  دـنک و  حاکن  وا  راب  هس  یلوا  رهوش  اددـجم  هداد  قالط  ار  يو  زین  وا  هدـمآرد و  رگید  يرهوش  دـقعب  نز  هداد و  قالط  ار 

رهوش دقعب  راب  هن  اعمج  هک  دریگب  قالط  دیآرد و  لوا  رهوش  دقعب  تبون  هس  اددجم  دهد  قالط  ار  يو  زین  وا  دـیآرد و  مود  للحم  دـقعب 
اب لوا  راب  هک  تسا  نیا  هدـع  اب  قالط  هن  عوقو  تیفیک  و  دوش ،  یم  مارح  رهوش  نآـب  دـبا  يارب  رگید  دـشاب  هدـش  هقلطم  هدـمآ و  رد  لوا 

قالط ار  وا  ضیح )  زا  یکاپ   ) رگید رهط  کی  رد  مود  راب  يارب  و  دـنک ،  یطو  عوجر و  واب  هدـع  اب  دـهد و  قـالط  ار  وا  طئارـش  تیاـعر 
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دنک و جاودزا  وا  اب  رگید  يدرم  شا  هدع  نتـشذگ  زا  دعب  دهدب ،  ار  موس  قالط  هاگنآ  دـنک و  یطو  وا  اب  هدومن  عوجر  اددـجم  دـهدب و 
هب ات  دهد  قالط  ار  وا  قباس  لثم  تبون  هس  دنک و  دقع  ار  وا  لوا  رهوش  شا  هدع  نتشذگ  زا  دعب  هرابود  دهد ،  قالط  ار  وا  شیطو  زا  دعب 

 . دوش یم  يدبا  مارح  رهوش  نآ  رب  مهن  قالط  رد  دریگب  تروص  وا  ریغ  درم  ود  اب  جاودزا  ود  اب  قالط 

رفک رد  راتفگ 

دترم ای  یباتک  ای  دـشاب  یبزح  رفاک  هکنیا  هچ  یعاطقنا ،  هن  مئاد و  دـقع  اب  هن  دـیآرد  رفاک  درم  حاکنب  هک  تسین  زئاـج  ناملـسم  نز  يارب 
اما دنک ،  جاودزا  یلم  ای  يرطف  دترم  اب  یباتک و  ریغ  رفاک  ینز  اب  هکنیا  ناملـسم  درم  يارب  تسین  زئاج  نینچمه  و  یلم ،  دترم  ای  يرطف و 

تسین و زئاج  مئاد  حاکن  هکتسنآ  رتروهـشم  تسا ،  یلاوقا  هن ؟  ای  دنک  جاودزا  دناوت  یم  هکنیا  رد  ینارـصن  يدوهی و  ینعی  یباتک  نز  هب 
اما تسنآ و  یعاطقنا  زاوج  يوقا  و  تسا ،  زئاج  اقلطم  دنا  هتفگ  یـضعب  تسین و  زئاج  قلطم  دنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ،  زئاج  یعاطقنا  اما 

تـسه لاکـشا  هبئاص  رد  اما  تسا و  مارح  هسوجم  نز  اـب  ناملـسم  درم  جاودزا  هکتـسنآ  يوقا  هلءاـسم 1 -  تسنآ .  عنم  طاـیتحا  شمئاد 
هتفگ اه  یضعب  هک  روطنامه  دنتسه  يراصنا  زا  شا  هفئاط  هک  دوش  ملـسم  رگا  هدشن ،  ملـسم  ام  نیارب  نیبئاص  نید  تقیقح  نونکات  نوچ 
هدش عقاو  حیحص  نانآ  دوخ  ینید  ماکحا  قبط  رگا  دوش  یم  عقاو  رافک  درم  نز و  نیب  هکیدقع  هلءاسم 2 -  دنراد .  ار  يراصنا  مکح  دنا 

دنشاب و یباتک  ود  ره  رهوش  نز و  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  بترم  زین  نانآ  دقع  رب  تسا  بترتم  یمالـسا  حیحـص  دقع  رب  هکیراثآ  همه  دشاب 
یم یقاب  ناشرفک  نامز  حاکن  نامه  رب  دـنوش  ناملـسم  نامز  کـی  رد  مه و  اـب  ود  ره  رگا  یتح  دنـشاب ،  فلتخم  اـی  تسرپ و  تب  ود  ره 

رد هک  دوش ،  ناملـسم  ودنآ  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه  هکلب و  دـنزاس ،  يراج  یمالـسا  دـیدج و  يدـقع  هکنیاب  تسین  جایتحا  دـننام و 
ياضتقا هکیزیچ  رب  تسا  لمتـشم  هک  دـنا  هدرک  یجاودزا  رگا  هلب  دوش ،  یمن  لطاب  ناشجاودزا  دـقع  دـیآ  یم  ادـعب  هکیـضرف  زا  یـضعب 

ای دشاب  نز  نآ  صخـش  رطاخب  تمرح  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  مارح  وا  اب  جاودزا  هکیـسک  اب  جاودزا  لثم  همادتـسا ،  ای  ءادتبا و  دراد  داسف 
ینز رهوش  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  يراج  ودنآ  رد  مالـسا  مکح  دـندش  ناملـسم  هکنآ  زا  دـعب  شرهاوخ ،  الثم  وا و  نیب  عمج  رطاخب 

هچ و  تسرپ ،  تب  ینثو و  ای  هدوب و  یباتک  زین  رهوش  هکنیا  هچ  دـننام ،  یم  یقاب  ناشرفک  نامز  حاکن  نامه  رب  دوش  ناملـسم  باتک  لها 
هدوب و ینثو  مه  شدوخ  هکنیا  هچ  دوش  ناملـسم  تسرپ  تب  ینز  رهوش  رگا  اما  و  نآ ،  زا  دعب  هچ  دشاب و  لوخد  زا  لبق  شمالـسا  هکنیا 

هدع ندمآرس  زا  لبق  رگا  دیآرـس ،  نز  هدع  ات  دنزادنا  یم  یئادج  ار  ودنآ  نیب  هدوب  لوخد  زا  لبق  شمالـسا  هکیتروص  رد  باتک  لها  ای 
نآ حاکن  هک  دوش  یم  فشک  نامز  نآ  ینعی  ددرگ  یم  خـسفنم  ناشحاکن  هنرگ  و  دـننام ،  یم  یقاب  حاکن  نامه  رب  دـش  ناملـسم  زین  نز 
لاح دوش  ناملسم  باتک  لهاای  تسرپ  تب  يدرم  هجوز  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  هدوب  خسفم  هدش  ناملـسم  رهوش  هک  لبق  هام  دنچ  زا  ود 

زا دـعب  رگا  و  دوش ،  یم  خـسف  دوخبدوخ  هلـصافالب  شحاـکن  هدوب  لوخد  زا  لـبق  هکیتروص  رد  باـتک  لـها  هچ  هدوـب و  تسرپ  تب  هچ 
شرسمه دوش  ناملسم  نز  هدع  هدمآرـس  زا  لبق  شرهوش  رگا  دیآرـس  نز  هدع  ات  دنزادنا  یم  یئادج  ودنآ  نیب  تقوم  روطب  هدوب  لوخد 

هلءاسم تسا .  هدش  مرحمان  ادج و  وا  زا  دش  ناملسم  شنز  هکیا  هظحل  زا  يو  هک  دوش  یم  فشک  دوشن  ناملـسم  رگا  و  تسا ،  وا  رـسمه 
 ، دوش یم  خسفنم  هلـصافالاب  ناشدقع  دشاب  لوخد  زا  لبق  ناشدادترا  رگا  دنوش  دـترم  ود  ره  ای  ناملـسم و  رهوش  نز و  زا  یکی  رگا   - 5

هدش و ناملـسم  هدوب و  رفاک  ای  دشاب و  هدش  رفاک  هدوب و  ناملـسم  لصا  زا  هکنیا  هچ  ینعی   ) تلم زا  هچ  دشاب و  ترطف  زا  ناشدادـترا  هچ 
نیمه دشاب  ترطف  زا  مه  رهوش  دادترا  دشاب و  رهوش  هیحان  زا  لوخد و  زا  دـعب  دادـترا  هک  مه  یتروص  رد  دنـشاب ) هتـشگرب  رفکب  سپس 

مایا ندش  مامت  هب  فوقوم  دقع  خاسفنا  تلم  زا  هچ  ترطف و  زا  هچ  دشاب  نز  هیحان  زا  دادترا  ای  دـشاب و  تلم  زا  رگا  اما  و  دراد ،  ار  مکح 
تـشگنرب رگا  و  تسا ،  وا  رـسمه  نانچمه  نز  نآ  تشگرب  شدادـترا  زا  نز  ای  درم و  هدـع  تدـم  ندـش  ماـمت  زا  لـبق  رگا  تسا ،  هدـع 

هکیئاج رد  هدع  مایا  تدـم  هلءاسم 6 -  دنا .  هدوبن  رگیدـکی  رـسمه  هدوب و  ادـج  رگیدـکی  زا  دادـترا  نیح  نامه  زا  هک  دوش  یم  فشک 
زئاـج هنموم  نز  يارب  هلءاسم 7 -  تسا .  قالط  هدع  يرطف  ریغ  دادترا  رد  و  تسا ،  تافو  هدع  تدـم  دـشاب  هدـش  ترطف  زا  دـترم  رهوش 
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توبن ای  تیهولا  هب  لئاق  هک  يدرم  اب  نینچمه  و  دـنک ،  رهوش  دراد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  ینمـشد  راهظا  انلع  هک  یبصان  درم  اب  تسین 
(12  ) هیلاـغ اـی  هیبصاـن و  ینز  اـب  تسین  زئاـج  مالـسلا )  هیلع  تیبلا  لـها  بتکم  ریپ و  ینعی   ) نموم درم  يارب  هکناـنچمه  دوش ،  یم  ناـنآ 
رد تسین  یلاکشا  هلءاسم 8 -  دنا .  هتشاذگ  ناملسم  ار  دوخ  مان  هک  دنچ  ره  دنرافک  مکحب  نیملـسم  زا  هفئاط  ود  نیا  اریز  دنک ،  جاودزا 

شزاوج یبصان  ریغ  فلاخم  درم  اب  هنموم  نز  حاکن  اـما  و  دـنک ،  جاودزا  تسین  یبصاـن  هک  یفلاـخم  نز  اـب  نموم  درم  تسا  زئاـج  هکنیا 
رد هلءاسم 9 -  دوشن .  كرت  طاـیتحا  تسا  نکمم  هکیئاـج  اـت  نکل  تسین ،  توق  زا  یلاـخ  شتهارک  اـب  زاوج  و  تسا ،  فـالتخا  لـحم 

يرسپ هب  شیلو  هلیسوب  يا  هریغص  رتخد  رگا  رگا  هلب  دشاب ،  شرـسمه  هقفن  نداد  رب  رداق  رهوش  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  حاکن  تحص 
وا هریغـص  رتخد  یلو  هک  لمع  نیا  اریز  دنک ،  در  ار  دقع  نآ  دـناوت  یم  رتخد  ینعی  تسین ،  مزال  وا  دـقع  دوش  هداد  رهوش  هقفن  زا  ناوتان 
هک دشاب  راک  رد  یتحلصم  یصاخ  دروم  رد  هکنآ  رگم  تسین ،  مه  هدسفم  یب  هکلب  چیه  هک  درادن  تحلصم  دهد  رهوش  يرسپ  نینچب  ار 

هدش نآ  زا  زجاع  دقع  زا  دعب  نکل  هدوب  هقفن  نداد  زا  نکمتم  دقع  نیح  رد  دقع و  زا  لبق  رهوش  رگا  هلءاسم 10 -  دبرچب .  هدسفم  نآ  رب 
نکمت اب  رهوش  رگا  هلب  مکاح ،  هن  دنک و  خسف  ارنآ  دناوت  یم  شدوخ  هن  تسین  دقع  خسف  رب  یطلست  هدربمان  هجوز  يارب  يوقا  ربانب  دشاب 
رـضاح ای  دـهدب و  ار  شرـسمه  هقفن  ای  هکنیا  هب  دـنک  یم  مزلم  ار  وا  مکاح  درب و  یم  مکاـح  دزن  تیاکـش  دـنک  يراددوخ  هقفن  نداد  زا 
دهدب ار  وا  رـسمه  هقفن  درادرب و  وا  لام  زا  هکنیاب  تشادـن  یهار  مه  مکاح  تفرن و  راک  ود  نیا  زا  کیچیه  راب  ریز  رگا  و  دوش ،  قالطب 

یلاکشا هلءاسم 11 -  دـهد .  قالط  اصخـش  ار  وا  نز  ياضاقت  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنک  تخادرپب  روبجم  ار  وا  دـناوتن  زین  و 
هفیرـش تاـتویب  زا  هکیدارفا  نینچمه  و  سکعب ،  یمـشاه و  ریغ  درم  اـب  یمـشاه  نز  اـی  یمجع  درم  اـب  یبرع  نز  جاودزا  زاوج  رد  تسین 

همه هکنیا  يارب  اهنآ ،  لاـثما  يرگتماـجح و  یـسانک و  یتح  دنتـسپ  لـغاشم  بحاـص  يرگراـک و  ياـه  هداوناـخ  زا  هکیدارفا  اـب  دنتـسه 
 ، دنرگیدکی ءافکا  ءایلوا و  یـضعب  نینموم  هک  هدمآ  رابخا  رد  هکنانچمه  تسا ،  هنموم  نز  وفک  نموم  درم  دنرگیدکی و  وفک  ناناملـسم 

ثعاب هکیئاـهزیچ  زا  یکی  هلءاسم 12 -  تسا .  هورکم  تشذـگ  البق  هک  روطناـمه  یناز  راوخبارـش و  اـصوصخم  قساـف و  اـب  جاودزا  هلب 
درم اهنت  ای  دشاب و  مرحم  زین  نز  هکنیا  هچ  یعاطقنا ،  جاودزا  هچ  یمئاد و  جاودزا  هچ  تسا  مارحا  لاح  رد  جیوزت  دوش  یم  يدبا  تمرح 
دقع شیارب  شلیکو  ای  دشاب و  حاکن  دقع  رد  رشابم  شدوخ  مرحم  درم  هکنیا  هچ  و  مارحا )  لاح  زا  نوریب  ینعی   ) لحم نز  دشاب و  مرحم 
همه رد  هتبلا  دشاب ،  هدرک  لیکو  ار  وا  مارحا  لاح  رد  ای  دشاب و  مارحا  زا  لبق  شلیکوت  دشابن و  ای  دشاب  مرحم  شلیکو  هکنیا  هچ  و  دـنک ، 

ره دنادن  رگا  اما  و  تسا ،  مارح  مارحا  لاح  رد  یلمع  نینچ  هکنیاب  دـشاب  هتـشاد  ملع  مرحم  هک  دروآ  یم  يدـبا  تمرح  یتقو  لاوحا  نیا 
اب مارحا  لاح  رد  حاکن  میتفگ  هکنیا  رد  هلءاسم 13 -  دوش .  یمن  يدبا  تمرح  ثعاب  اما  تسا  لطاب  دقع  میتفگ  هکیروص  همه  رد  دـنچ 

مارحا ای  دـشاب  جـح  مارحا  وا  مارحا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  تسا  لطاب  دـقع  اهنت  ملع  نتـشادن  اـب  دروآ و  یم  يدـبا  تمرح  هلئـسمب  ملع 
هب ای  هدـش و  مرحم  هرمع  ای  جـحب و  شدوخ  يارب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  بحتـسم و  اـی  دـشاب  بجاو  هرمع  اـی  جـح  مارحا  رد  هرمع ، 
زا نوریب  درم  هدوب و  راک  نیا  تمرحب  ملاع  مرحم  نز  هدش  عقاو  مارحا  لاح  رد  هک  یجاودزا  رد  هچنانچ  رگا  هلءاسم 14 -  ریغ .  زا  تباین 

هکلب دوش  یم  میئوگب  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا ،  لوق  ود  هن ؟  ای  دوش  یم  رگیدکیب  ودنآ  يدـبا  تمرح  ثعاب  یحاکن  نینچ  ایآ  مارحا 
مارحا زا  لـبق  هکینز  هب  هک  تسا  زئاـج  تسا )  حاـکن  دـننام  تقیقح  رد  هک  لـمع  نیا   ) مرحم يارب  هلءاسم 15 -  تسین .  توق  زا  یلاـخ 

هب نز  و  قالط ،  يارب  دـشاب  هدیـشخب  ار  دوخ  رهم  نز  ای  دـشاب و  هدوب  یهاوخبلد  شقالط  هکنیا  نیب  قرف  نودـب  دـنک  عوجر  هداد  قـالط 
صخـش تسا  زئاج  مرحم  يارب  هکنانچمه  دزاسب ،  شدوخ  رـسمه  هراـبود  هدومن  عوجر  واـب  مه  مرحم  درم  دـنک و  عوجر  دوخ  شـشخب 

ار رگید  یمرحم  تسا  زئاج  یتح  هکلب  دنک  دقع  شیارب  دش  جراخ  مارحا  زا  يو  هکنآ  زا  دـعب  ار  نز  نالف  هکنیا  رد  دـنک  لیکو  ار  لحم 
ءاشنا هک  یطورش  اب  تسا  ناعل  دوش  یم  درم  رب  نز  يدبا  تمرح  ببس  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  هلءاسم 16 -  دیامنب .  راکنیا  رد  لیکو 

ای درواین و  يدهاش  ما و  هدید  مدوخ  هک  دنک  ءاعدا  نک و  انز  هب  مهتم  ار  دوخ  رـسمه  يدرم  هکتـسنیا :  ناعل  دـیآ و  یم  ناعل  باب  رد  هللا 
تسین نم  دنزرف  نیا  دیوگب  دراد  ار  وا  ندوب  دنزرف  طئارش  همه  هدروآ و  شنز  هکیا  هچب  صوصخ  رد  نکل  دهدب ،  یتبسن  نینچ  احیرص 
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رهوش نز و  زا  کی  ره  دیآ  یم  ناعل  باب  هک د  یتیفیک  اب  هک  دهد  روتـسد  ینعی  دهدب  ناعل  روتـسد  مکاح  دـنربب  مکاح  دزن  ار  هعفارم  و 
دنزرف نز و  زا  انز  دح  دوش و  یم  طقاس  درم  زا  نداد )  یسکب  نانز  تبسن  ینعی   ) فذق دح  دننک  نینچ  رگا  هک  دننک ،  تنعل  ار  رگیدکی 

نیا نآ  و  تسا ،  لطاب  مالسا  رد  راغش  حاکن  هلءاسم 17 -  ددرگ .  یم  مارح  درم  نآ  رب  دـبا  يارب  نز  نآ  دوش و  یم  یفن  درم  نآ  زا  مه 
اهنآ نیب  و  نیا ،  هیرهم  نز  نآ  حاکن  دشاب  نز  نآ  هیرهم  نز  نیا  حاکن  هک  تروص  نیا  هب  دننک  رهوش  درم  رفن  ودـب  نز  رفن  ود  هک  تسا 

مه وت  هکنیا  لباقم  رد  مدروآرد  وت  دقعب  ار  مرتخد  ای  رهاوخ و   : ) دـیوگب رگید  هب  يدرم  هکنیا  لثم  حاکن  ود  نامه  زج  دـشابن  يا  هیرهم 
ره قادص  هک  مدروآرد )  وت  دـقعب  ار  مرهاوخ  ای  رتخد  مدرک ،  لوبق   : ) دـیوگب مه  يرگید  يروآرد )  نم  دـقعب  ار  ترتخد  ای  ترهاوخ 

نیعم شا  هیرهم  دروآرد و  یـسک  دقعب  ار  شرتخد  الثم  يدرم  رگا  اما  و  دنیوگ ،  راغـش  حاکن  ار  نیا  دـشاب  يرگید  حاکن  ودـنیا  زا  کی 
نینچمه تسین و  راغش  حاکن  تسا و  حیحـص  دروآرد  وا  دقعب  نیعم  يا  هیرهم  اب  ار  شرتخد  مه  يرگیدنآ  هکنیاب  دنک  طرـش  نکل  دنک 
ندـناوخ ماگنه  نیا  الثم  دوشن ،  رهم  زا  یتبحـص  فرط  ود  زا  کـیچیه  زا  يدروآرد و  نم  دـقعب  ار  ترتخد  مه  وت  هک  دـنک  طرـش  رگا 

مدرک و لوبق   : ) دـیوگب مه  لباقم  فرط  ار ) ترتخد  يروآرد  نم  دـقعب  مه  وت  هکیطرـشب  ار  مرتخد  مدروآرد  وت  دـقعب   : ) دـیوگب دـقع 
 . دوش یم  قحتسم  لثملا  رهم  دوخ  رهوش  زا  رتخد  ود  زا  کیره  تسا و  حیحص  یحاکن  نینچ  مدروآرد )  وت  دقعب  ار  مرتخد 

عطقنم حاکن  رد  راتفگ 

تـسا جاتحم  هکنیا  رد  تسا  مئاد  حاکن  دـننام  عطقنم  حاـکن  هلءاسم 1 -  دـنمان .  یم  راد  تدـم  حاکن  زین  هعتم و  حاـکن  ار  عطقنم  حاـکن 
ای هتـشون و  هلیـسوب  تاطاعم و  روطب  زین  فرط و  ود  ینطاب  تیاضر  فرـص  زین  حاکن  نیا  رد  و  ینابز ،  لوبق  باجیا و  رب  لمتـشم  يدقعب 

نیا رد  باجیا  ظافلا  هلءاسم 2 -  دش .  هداد  حرش  اهنآ  همه  دوخ  ياج  رد  هک  یطئارش  ماکحا و  ریاس  رد  نینچمه  و  تسین ،  یفاک  هراشا 
ریظن یظافلا  اب  هغیـص  و  تسا ،  هدـش  عقاو  باجیا  دوش  لصاح  اهنیا  زا  کـی  ره  هک  تجوز )   ) و تحکنا )   ) و تعتم )   ) زا دـنترابع  دـقع 

تبسن دوخ  تیاضر  نآ  هدنیوگ  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هک  تسا  یظفل  ره  زین  دقع  نیا  رد  لوبق  و  دوش ،  یمن  عقاو  هراجا  هبه و  کیلمت و 
و مدرک )  لوبق  تلبق -   ) نتفگ مدرک ، )  لوبق  ار  جیوزت  ای  هعتم  نیا  نم  هعتملا -  تلبق   : ) دـیوگب هکنیا  لثم  درک  ءاشنا  ار  باجیا  دافم  هب 

کتجوزت  : ) دـیوگب درم  هکنیا  لثم  تسا  حیحـص  زین  باجیا  رب  لوبق  نداتفا  ولج  یتح  و  تسا ،  یفاک  زین  مدـش )  یـضار  تیـضر -   ) اـی
زیاج هلءاسم 3 -  مدروآرد . )  وت  يرـسمه  هب  ار  دوخ  یـسفن -  کتجوز   : ) دیوگب نز  هاگنآ  و  متفریذـپ )  دوخ  يارب  ار  تیرـسمه  ینعی 
رفاک نز  ناملسم  درم  ندرک  هعتم  تسین  زئاج  نینچمه  و  رافک ،  فانصا  زا  کیچیه  نیب  قرف  نودب  دوش  رفاک  درم  هعتم  هنموم  نز  تسین 

 . جراوخ دـننام  تسا  ینلع  تلاسر  نادـناخ  اـب  شینمـشد  هک  يا  هییـصان  زین  و  هتـشگرب ،  مالـسا  زا  هک  يا  هدـترم  نز  زین  و  یباـتکریغ ، 
هدازردارب دناوت  یمن  ینعی  تسا  يو  رسمه  وا  هلاخ  ای  تسا و  يو  حاکن  رد  وا  همع  هکینز  نتفرگ  هعتم  تسین  زیاج  درم  يارب  هلءاسم 4 - 

درک دقع  ار  هدازردارب  ای  هدازرهاوخ و  هکنآ  زا  دعب  ای  دشاب و  هتشاد  نذا  شرسمه  زا  هکنآ  رگم  دریگب  هعتم  ار  وا  هدازرهاوخ  ای  رـسمه و 
 - هلءاسم 5 تسین .  زیاج  رهاوخ  ود  نیب  عمج  نوچ  رهاوخ ،  ود  ندرک  هعتم  نیب  عمج  تسا  نینچمه  و  دنک ،  هزاجا  ار  دقع  نآ  شرسمه 

دـشاب يزیچ  هک  تسا  ربتعم  نآ  هیرهم  رد  و  تسا ،  لطاب  دقع  دوشن  هدوب  رهم  زا  یمـسا  رگا  هک  تسا ،  طرـش  رهم  رکذ  عطقنم  حاکن  رد 
عقاو ضوع  دشاب  هتشاد  تیحالص  هکیلمع  ای  تعفنم و  ای  همذ و  رد  یلک  ای  دشاب و  یجراخ  نیع  هکنیا  هچ  لاح  دشاب ،  هتـشاد  تیلام  هک 
رگا لیکب و  تسا  لیکم  رگا  نآ  رادـقم  هکنیا  تسا  ربتعم  زین  و  نآ ،  لاثما  و  ( 13) ریجحت قح  دننام  یلام  قوقح  زا  دشاب  یقح  ای  دوش و 

هدـهاشم و دوش ،  نیعم  فیـصوت  ای  هدـهاشم و  اـب  تسین  اـهنیا  زا  کـیچیه  رگا  هرامـش و  اـب  تسا  یندرمـش  رگا  نزو و  هب  تسا  نوزوم 
هچ دراد  نیفرط  تیاضر  هب  یگتسب  دشاب  رادقم  هچ  هکنیا  اما  و  تسیچ ،  وا  رهم  دمهفب  نز  ینعی  دزاس  فرط  رب  ار  تلاهج  هک  یفیـصوت 

دیاب هبلاطم  رگا  هک  دوش ،  یم  شرهوش  زا  شا  هیرهم  راکبلط  کلام و  دقع  ماجنا  زا  دعب  هدش  هعتم  هک  ینز  هلءاسم 6 -  دایز .  هچ  مک و 
تدم مامت  رد  نیکمت  هب  وا  يافو  رـسمه و  لوخد  رب  فوقوم  رهم  مامت  هب  تبـسن  رهوش  يراکهدب  هک  دنچ  ره  دزادرپب  وا  هب  دقع  زا  دـعب 
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لوخد زا  دعب  رگا  و  دهدب ،  وا  هب  ار  ررقم  رهم  فصن  دـیاب  دوش و  یم  مرحمان  دـشخبب  نز  هب  ار  تدـم  لوخد  زا  لبق  رگا  نیاربانب  تسا ، 
دـشاب هدنام  یقاب  اهلاس  هکلب  اههام  دشاب و  هتـشذگ  تدم  زا  تعاس  کی  هک  دنچ  ره  دهدب ،  ار  وا  هیرهم  همه  دیاب  دشخبب  ار  تدـم  هیقب 

زا دـعب  هدوب و  لاسکی  تدـم  رگا  الثم   ) دوش هدـنامیقاب  تدـم  هتـشذگ و  تدـم  هب  طیـسقت  لباق  هک  تسین  ناـنچ  هعطقنم  نز  هیرهم  سپ 
ار تدـم  رگا  هلب  دزادرپب ) ار  همه  دـیاب  هکلب  دـهدب  ار  هیرهم  مهدزاود  کی  دـیاب  هک  دـنک  رکف  هدیـشخب  ار  تدـم  هیقب  هاـمکی  نتـشذگ 

هکیمایا نیب  دناوت  یم  رهوش  دهدن  رارق  رهوش  رایتخا  رد  ار  دوخ  دقع  تدم  مامت  رد  درکن و  افو  دقع  نومـضم  هب  نز  نکل  دوب  هدیـشخبن 
هدرک افو  ار  تدـم  فصن  رگا  ـالثم  دزادرپب ،  يو  هب  تبـسن  نآ  هب  هیرهم  زا  دجنـسب و  ار  تبـسن  هدرکن  نیکمت  هکیماـیا  اـب  هدرک  نیکمت 
يزیچ مایا  نآ  يارب  دوش و  ءانثتـسا  دیاب  ضیح  مایا  نینچمه  و  دهدب ،  ار  رهم  ثلث  هدرک  افو  تدم  ثلث  رگا  دـهدب و  وا  هب  ار  رهم  فصن 

هجو ود  هن ؟  ای  دراد  ار  ضیح  مایا  مکح  نآ  لاثما  نیگنـس و  يرامیب  نوچ  رگید  هجوم  ياهرذـع  ایآ  لاـح  دوش ،  یمن  هتـساک  هیرهم  زا 
تیاضرب زج  شمایا  نآ  يارب  نز   ) دـننک هحلاـصم  رگیدـکی  اـب  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طاـیتحا  نکل  دراد  مه  لـئاق  هجو  ود  ره  هکلب  تسا 

نیکمت نز  هکنیا  اب  دـقع  زا  دـعب  رگا  هلءاـسم 7 -  دـیامنن . ) غیرد  يو  زا  يزیچ  نز  تیاـضرب  زج  مه  رهوش  دریگن و  وا  زا  يزیچ  رهوـش 
زا دعب  رگا  هلءاسم 8 -  دزادرپب .  نزب  دیاب  دـیآ و  یم  شندرگ  هب  رهم  یمامت  دـش  مامت  دـقع  تدـم  ات  دادـن  تروص  یلوخد  درم  تشاد 

یلوخد هکیتروص  رد  هدوب  يو  نز  ردام  ای  يو و  نز  رهاوخ  ای  هتـشاد و  رهوش  نز  الثم  هکنیا  يارب  هدوب  لطاب  دقع  هک  دوش  فشک  دقع 
هدش فلت  وا  تسد  رد  رگا  یتح  دـنادرگرب  دـیاب  هدوب  هتفرگ  البق  مه  رگا  و  تسین ،  کلام  از  هیرهم  زا  يزیچ  نز  دـشاب  هتفرگن  تروص 

شدقع هک  دـشاب  هتـشاد  ملع  نز  هکیلاح  رد  دـشاب  هدرک  لوخد  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دـنادرگرب ،  رهوش  هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب 
قحتـسم هتفرگ  تروص  هکیلوخد  رطاخب  هدوب  دساف  شدقع  هک  دوش  مولعم  ادعب  هتـشادن  شدـقع  داسف  عالطا  نز  رگا  اما  و  تسا ،  دـساف 

هدوب رتمک  رگا  دنادرگرب و  ار  یفاضا  رادقم  دـیاب  هدوب  لثملارهم  زا  رتشیب  هتفرگ  درم  هچنآ  رگا  لاح  هدـش ،  نیعم  رهم  هن  تسا  لثملارهم 
دقع دوشن  رکذ  دـقع  رد  تدـم  انایـسن  ای  ادـمع و  رگا  سپ  تسا ،  طرـش  تدـم  رکذ  عطقنم  حاکن  رد  هلءاـسم 9 -  دریگب .  ار  شدوبمک 

ظوفحم ناصقن  هدایز و  زا  هکیروطب  دـشاب  نیعم  شنامز  دـیاب  ریزگان  تسا و  دـقعنم  مئاد  دـقع  ناونعب  دوش و  یم  لطاب  یعاطقنا  ناونعب 
مئاد ناونعب  تسا و  لطاب  هعتم  ناونعب  دقع  نامز  بسحب  هن  دننک  ریدقت  رابود  راب و  کی  هب  ار  وا  اب  عامج  نز و  زا  عتمت  رگا  سپ  دـشاب ، 

تدم رکذ  اب  تساوخ  رگا  اددجم  دهدب و  قالط  ار  وا  درم  هکتسنآ  طایتحاب  رتکیدزن  اذل  و  تسه ،  نآ  رد  هک  یلاکشا  اب  دوش  یم  دقعنم 
نآ ای  درذگب و  دراد  مزال  نامز  عامج  راب  ود  ای  راب  کی  هک  یتدم  ات  دنک  ربص  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  مهنیا  زا  و  دنک ،  دـقع  نیعم 

( ارهش  ) ای و  رهش ) یلا  یـسفن  کتجوز   : ) دیوگب درم  هب  نز  رگا  هلءاسم 10 -  دنک .  دقع  هرابود  دهدب و  قالط  تقونآ  دشخبب  ار  تدـم 
هلـصافالب هامکی  زاغآ  هک  دراد  ءاضتقا  باجیا  نیا  دنکن ) رکذ  اهتنا  ءادـتبا و  هامکی و  ای  هامکی و  ات  مدرک  جـیوزت  وتب  ار  دوخ  ینعی   ) الثم

زا الثم  ات  دنهد  رارق  دقع  زا  يادج  ار  قفاوت  دروم  هامکی  تسا  زیاج  ایآ  و  دوش ،  عورـش  درم  لوبق  زا  دـعب  ینعی  دـقع  ندـش  مامت  زا  دـعب 
دقع رد  هکیسک  هلءاسم 11 -  تسین .  زئاج  میئوگب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  تسا ،  لوق  ود  هن ؟  ای  دوش  عورـش  دـقع  زا  دـعب  زور  لهچ 

ای دنک ،  دقع  دیدجت  رگید  یتدم  يارب  ای  دبا و  يارب  ار  وا  هرابود  دقع  تدم  ندش  مامتا  زا  لبق  دناوت  یمن  درم  نآ  تسا  يدرم  یعاطقنا 
درم هدش و  دـقع  ههام  کی  رگا  نیاربانب  دـنک ،  دـقع  دـیدجت  هاگنآ  دـشخب  هب  ار  نآ  ای  دوش و  مامت  یلبق  دـقع  تدـم  ات  دـنک  ربص  دـیاب 
دقع نیفرط  رب  هلءاسم 12 -  دنک .  دقع  دهاوخ  یم  هک  یتدم  رهب  هاگنآ  دـشخب  هب  يوب  ار  هامکی  هیقب  دـیاب  دوش  رتشیب  شتدـم  دـهاوخب 
دقع نیعم  تدم  رد  دننک  طرش  ای  و  دنـشاب ،  رگیدکی  کیدزن  طقف  اهزور  ای  طقف و  اهبـش  هک  دنک  طرـش  رگید  فرط  رب  هک  تسا  زیاج 

نوریب ار  دوخ  هفطن  وا  نذا  نودـب  تسا  زیاـج  هعطقنم  نز  رهوـش  يارب  هلءاسم 13 -  دـنهد .  ماجنا  ار  یئوشانز  لمع  تبون  دـنچ  ای  کـی 
دوـش هلماـح  نز  نآ  رگا  هتخیر  نوریب  هدرک و  لزع  هکنیا  نیع  رد  نکل  میـشاب ،  زاوـج  مدـع  هب  لـئاق  مئاد  رـسمه  رد  هک  دـنچ  ره  دزیرب 

دوخ زا  ار  دنزرف  نآ  درم  رگا  و  تسه ،  دوش  هجوتم  درم  هکنیا  نودب  محر  ردـب  ینم  نتـسج  لامتحا  اریز  تسا  درم  نآب  قحلم  شدـنزرف 
مولعم الوا  هکنیا  رگم  تسین ،  دیآ ) یم  دوخ  ياج  رد  هک   ) ناعل هب  جایتحا  دوش و  یم  یفن  رهاظلا  یلع  تسین  نم  زا  دـیوگب  دـنک و  یفن 
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 ، دشاب وا  زا  دنزرف  هک  دورب  نیا  لامتحا  ایناث  هتفرگ و  شیپ  ار  هانگ  هار  شراکنا  نیا  رد  درادن و  اورپ  هانگ  زا  هک  تسا  یـسک  وا  هک  دوش 
هتـشاد نیقی  هکیتروص  رد  رگم  دـنک  یفن  ار  وا  تسین  زئاج  دـشاب  وا  زا  دـنزرف  دـهد  یم  لامتحا  رگا  هللا  نیب  هنیب و  درم  نآ  لاح  ره  رد  و 

ای تدـم و  ندـش  ماـمت  شرهوش  زا  وا  یئادـج  هار  اـهنت  دوش و  یمن  عقاو  قـالط  هعطقنم  نز  رب  هلءاسم 14 -  تسین .  وا  زا  هکنیاـب  دـشاب 
یم تباث  ثراوت  هن  یعاطقنا  دقع  اب  هلءاسم 15 -  دنک .  عوجر  دناوت  یمن  رگید  دیشخب  رگا  و  تسا ،  ار  هدنامیقاب  تدم  رهوش  ندیشخب 

ود ره  هک  دننک  طرـش  دقع  نمـض  رد  رگا  و  دهد ) یم  ثرا  هن  درب  یم  ثرا  يرگید  زا  فرط  ود  زا  کیچیه  هن  ینعی   ) ثیروت هن  دوش و 
نینچ ای  هک  دوشن  كرت  طایتحا  نیا  هک  دـیاب  نیاربانب  تسا ،  لاکـشا  ثیروت  رد  دربب  ثرا  يرگید  زا  یکی  ای  دـنربب و  ثرا  رگیدـکی  زا 
هکنآ زا  لـبق  رگا  هلءاسم 16 -  دننک .  هحلاصم  هثرو  هیقب  اب  طرـش  بحاص  طرـش و  بحاص  اب  هثرو  هیقب  دـندرک  رگا  ای  دـننکن و  یطرش 
لوخد زا  دعب  رگا  اما  و  درادن ،  هدع  نز  نآ  دشخبب  ار  تدـم  هیقب  رهوش  ای  دوش و  مامت  نز  یعاطقنا  دـقع  تدـم  دریگب  تروص  یلوخد 

ود رت  نشور  هلدا  رظن  زا  رتروهـشم و  ياوتف  ربانب  یعاطقنا  دقع  هدع  و  درادهگن ،  هدع  دیاب  دـشابن  هسئای  غلابان و  یعاطقنا  هجوز  دـشاب و 
هدـع لماک  ضیح  ود  دـیاب  تسین  باسح  صقاـن  ضیح  نآ  دـتفیب  قاـفتا  ضیح  طـسو  رد  رهوش  زا  نز  یئادـج  رگا  سپ  تسا ،  ضیح 

اب دـنا  هداد  شقـالط  هکیا  هلماـح  نز  دـننام  تسا  وا  ندـیئاز  وا  هدـع  هنرگ  دـشابن و  هلماـح  هک  تـسا  ینز  هراـبرد  نـیا  هـتبلا  درادـهگن ، 
جنپ لهچ  ضیح و  ود   ) ینعی رایعم  هس  نیا  زا  هلماح  هعطقنم و  هجوز  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  اذـل  و  تسه ،  هلئـسم  رد  هکیلاکـشا 

وا تافو  هدع  دشابن  هلماح  دوخ  دورب و  ایند  زا  شرهوش  نز  نیا  رگا  اما  و  دـیامن ،  تیاعر  ار  تسا  رت  ینالوط  هکنآ  لمح )  عضو  زور و 
 - هلءاسم 17 دریگب .  ار  تافو  هدع  ای  لمح  عضو  تدم  ود  زا  رت  ینالوط  همئاد  نز  دـننام  دـشاب  هلماح  رگا  و  تسا ،  زور  هد  هام و  راهچ 
ایآ هک  دوش  لاوس  وا  لاح  زا  دـقع  زا  لـبق  دـشاب و  هفیفع  هنموم و  دوش  یم  باـختنا  هعطقنم  هجوز  يارب  هک  یـسک  هکنیا  تسا  بحتـسم 
نز لاح  زا  صحفت  تسا و  هورکم  ندرک  لاوس  دـقع  زا  دـعب  اما  و  هن ،  ای  دراد  رارق  تافو  ای  قالط  هدـع  رد  اـیآ  درادـن و  اـی  دراد  رهوش 

هشحاف و هچنانچ  رگا  اـصوصخم  دراد  تهارک  نکلو  دـنریگب  هعتم  تسا  زیاـج  ار  هیناز  نز  هلءاسم 18 -  تسین .  دقع  تحـص  رد  طرش 
رایخ ثعاب  بویع  رد  يراتفگ  دـنک .  عنم  نداد  انز  زا  ار  وا  دـیاب  دروآرد  دوخ  یعاطقنا  دـقعب  ار  وا  یـسک  رگا  و  دـشاب ،  اـنز  هب  هفورعم 

دـشاب درم  رد  هچ  دوش  یم  رایخ  ثعاب  هک  كرتشم  بیع  اما  صتخم ،  كرتشم و  تسا :  مسق  ود  بویع  نیا  سیلدت و  رد  راتفگ  خسف و 
دنچ ره  تسین  نونج  قیداصم  زا  عرـص  يرامیب  یـشوهیب و  یلو  لقع ،  لالتخا  زا  تستراـبع  نونج  و  نونج ،  زا  تستراـبع  نز  رد  هچ  و 
دقع دـنراد  قح  رهوش  نز و  ینعی  دـقع  فرط  ود  زا  کی  ره  و  تسا ،  همه  دوهعم  هک  دوش  یم  ادـیپ  یتلاح  عقاوم  یـضعب  عرـص  رد  هک 

رد شلباقم  فرط  دشاب  درم  هناوید  رگا  هک  یلیـضفت  نیاب  هدرک ،  جاودزا  يا  هناوید  صخـش  اب  دوش  مولعم  هکینامز  دننک  خـسف  ار  حاکن 
هدوب ملاس  دقع  لاح  رد  هکنیا  هچ  هتـسناد و  یمن  وا  هدوب و  هناوید  دقع  زا  لبق  شرهوش  هکنیا  هچ  دـنک  خـسف  ار  دـقع  دراد  قح  لاح  ره 

دقع زا  دعب  ثداح  نونج  رد  هلب  نآ ،  زا  دعب  ای  دشاب  هدش  هناوید  لوخد  زا  لبق  دقع  زا  دـعب  هکنیا  هچ  و  دـشاب ،  هدـش  هناوید  نآ  زا  دـعب 
و دوشن ،  كرت  طایتحا  دیاب  تسا و  لاکشا  لمات و  لحم  نز  يارب  رایخ  ندوب  دهدب  صیخـشت  ار  زامن  تاقوا  هکیروطب  دشاب  فیفخ  رگا 

دقع لاح  رد  رگا  اما  و  دراد ،  خـسف  قح  هتـسناد  یمن  درم  هدوب و  هناوید  دـقع  زا  لبق  دوش  مولعم  هکیتروص  رد  دـشاب  هناوید  نز  رگا  اـما 
رد امئاد  رامیب  هک  یقابطا  نونج  نیب  تسین  یقرف  رایخ  بجوم  نونج  رد  و  درادن ،  خسف  قح  دشاب  هدش  هناوید  دـقع  زا  دـعب  هدوب و  ملاس 
درم هدوب  تلاح  نیا  دـقع  زا  لـبق  هکیتروص  رد  يراودا  نونج  رد  دوش ،  یم  هناوید  یهاـگ  فرط  هک  يراودا  نونج  تسا و  نونج  لاـح 

مئاد و حاکن  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  رهاظلا  یلع  هکنانچمه  دشاب ،  هدش  عقاو  شتمالـس  هرود  رد  دقع  هک  دنچ  ره  دراد  خسف  قح 
ار وا  ياـه  مخت  هکنیا  هچ  ندوب ،  هتخا  لوا -  تسا :  زیچ  هس  درمب  صتخم  بیع  اـما  و  نز .  درم و  نیب  كرتـشم  بیع  دوـب  نیا  عـطقنم . 

یمن نز  هتشاد و  ار  بیع  نیا  دقع  زا  لبق  درم  هک  دوش  مولعم  یتقو  تروص  ود  ره  رد  هک  دنشاب  هدیبوک  ارنآ  هکنیا  هچ  دنـشاب و  هدیـشک 
خیب زا  درم  تلآ  هک  دراد  خسف  قح  نز  یتقو  هتبلا  يدرم ،  تلآ  ندوب  هدیرب  ینعی  بج ،  مود -  دنک ،  خسف  ار  دقع  دراد  قح  نز  هتسناد 

نز هفـشح  رادقم  هب  دنچ  ره  دشاب  هدنام  یقاب  رگا  هک  دشاب ،  یفاک  یئوشانز  لمع  يارب  هک  دوب  هدنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دشاب و  هدـیرب 
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زا دعب  رگا  اما  و  دشاب .  هدوب  درم  رد  دقع  زا  لبق  بیع  نیا  هک  دنک  خسف  ار  دـقع  دـناوت  یم  نز  یطرـشب  زین  اجنیا  رد  درادـن ،  خـسف  قح 
زا ار  درم  تلآ  هک  تسا  یـضرم  نآ  و  ننع ،  موس -  نآ .  زا  دعب  هچ  دـشاب و  هدـش  نینچ  یطو  زا  لبق  هکنیا  هچ  دـشاب  هدـش  نینچ  دـقع 

التبم دقع  زا  دعب  ای  دشاب و  التبم  يدرد  نینچب  يدرم  رگا  هک  دیامن ،  نز  رد  لخاد  ار  نآ  دناوت  یمن  هکیروطب  دنک  یم  ناوتان  نتـساخرب 
نیا ربارب  رد  اهنت  هن  دشاب  ناوتان  یلک  روطب  شتلآ  ینعی  دشاب  قلطم  روطب  درم  یناوتان  هک  یطرـشب  دنک  خـسف  ار  دـقع  دراد  قح  نز  دوش 
یطو راب  کی  ولو  دـقع  زا  دـعب  هکیطرـشب  زین  و  درادـن ،  خـسف  قح  نز  دـشاب  اناوت  رگید  ینز  ربارب  رد  ناوتان و  نیا  ربارب  رد  رگا  هک  نز 
رداق یلکب  هکیروطب  دشاب  هدش  ننع  هب  التبم  سپـس  هداد و  ماجنا  ار  یطو  راب  کی  دقع  زا  دـعب  رگا  سپ  نز  بقع  رد  یتح  دـشاب  هدرکن 

ارنآ یسراف  رد  هک   ) ماذج مود -  یسیپ ، )   ) صرب لوا -  تسا :  بیع  شـش  نز  صتخم  بویع  اما  و  درادن .  رایخ  نز  دشابن  نز  یطو  رب 
هتفگ هک  هکیروطب  نآ  دوش و  یم  هتفگ  زین  لفع  نآ  هب  هک  نرق  مراهچ -  تشذگ ،  شیانعم  قباس  رد  هک  ءاضفا  موس -  دـنیوگ ، ) هروخ 

يریگولج رگا  هکلب  دنک  یم  يریگولج  یطو  لمع  زا  دوش و  هدـیئور  محر  هناهد  رد  هک  تسا  یناوختـسا  ای  يا و  هدـغ  ای  یتشوگ  هدـش 
دحب دـنچ  ره  اپ ) یلـش  ینعی   ) راکـشآ جرغ  مجنپ -  دراد ،  راـیخ  رهظـالا  یلع  دوش  یم  رطاـخ  یگتفرگ  ترفن و  هیاـم  اـهنت  دـنکن و  مه 

بـسحب زاب و  هک  دنچ  ره  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  رون  مشچ  ود  ره  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  و  يروک ،  مشـش -  دشاب .  هدیـسرن  يریگنیمز 
تسا بش  رد  دید  عنام  هک  تسیا  يرامیب  يروکبش  و  دوش ،  یمن  رایخ  ثعاب  ندوب  روک  بش  ندوب و  مشچ  کی  اما  دنشاب و  ملاس  رهاظ 
ینامز نز  رد  هدربمان  بویع  هلءاسم 1 -  دزیرب .  کشا  تاقوا  بلاغ  هک  یتروص  رد  مشچ  دید  ندوب  رات  نینچمه  دنیب و  یم  زور  طقف  و 
خـسف زوجم  دوش  ثداح  دـقع  زا  دـعب  اهنیا  زا  یکی  رگا  اما  و  هدوب ،  دـقع  زا  لبق  اه  بیع  نیا  هک  ددرگ  مولعم  هک  دوش  یم  خـسف  زوجم 

هک یبویع  ءزج  یئازان  هلءاسم 2 -  یطو .  زا  لبق  دقع و  زا  دعب  هچ  دشاب و  هدـش  ادـیپ  یطو  دـقع و  زا  دـعب  هکنیا  هچ  لاح  و  دوش ،  یمن 
رد اهنت  یسیپ  ماذج و  هلءاسم 3 -  درم .  يارب  نز  یئازان  هن  دروآ و  یم  نز  يارب  خـسف  قح  درم  ندوب  میقع  هن  تسین ،  دروایب  خـسف  قح 
رد هچ  خـسف  رایخ  هلءاـسم 4 -  دروآ .  یمن  نز  يارب  خـسف  قح  يوقا  رباـنب  درم  رد  اـهنآ  زا  یکی  دوجو  اـما  و  دروآ ،  یم  خـسف  قح  نز 

اروف دـنیبب و  ار  وا  هب  صتخم  بیع  رگید  فرط  رد  حاکن  دـقع  فرط  ود  زا  یکی  رگا  نیاربانب  تسا  يروف  نز  فرط  رد  هچ  درم و  فرط 
رگا ای  دراد و  رایخ  هک  دنادن  دشاب و  هلئـسم  هب  لهاج  رایخ  بحاص  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلب  دوش ،  یم  مزال  دقع  دـنکن  خـسفب  مادـقا 

ای رایخ  لصاب  لهج  رطاخب  وا  رایخ  ینعی  تسا ،  روذعم  دنکن  خسفب  مادـقا  اروف  تهج  نیا  زا  تسا و  يروف  شرایخ  هک  دـنادن  دـناد  یم 
هتفریذپ مسق  اب  هک  تسا  رکنم  لوق  لوق  بیع  دوجو  رد  دننک  فالتخا  رهوش  نز و  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یمن  طقاس  نآ  تیروفب  لهج 

اب یبیع  ره  هکنانچمه  دوش ،  یم  تباث  ننع  یتح  یبیع  ره  هنیب  اـب  يوقا  رباـنب  اذـلف  دـشاب ،  هتـشادن  هنیب  لـباقم  فرط  هکیتروص  رد  تسا 
انعم نیاب  یعدمب  هد  درم و  دنگوس  اب  نینچمه  و  دوش ،  یم  تباث  تسا  هدرک  رارقا  نآ  بحاص  هکنیا  رب  دوهـش  اب  زین  نآ و  بحاص  رارقا 
دای دنگوس  هکنیاب  دـنک  یم  مکح  بیع  رکنمب  مکاح  هجیتن  رد  درادـن  دـهاش  دـنک و  یم  لباقم  فرط  رد  بیع  دوجو  ياعدا  یعدـم  هک 

دراوم ریظن  دوش ،  یم  تباث  بیع  دنک  ءادا  ار  هدش  در  دنگوس  یعدم  رگا  هک  دنادرگرب ،  یعدم  هب  ار  دـنگوس  دزروب و  عانتما  وا  دـنک و 
ربص رگا  اما  و  چیه ،  هک  دنک  ربص  عضو  نامه  رب  نز  هک  تسا  نیا  ای  دوش  تباث  درم  ننع  رگا  هلءاسم 6 -  تساجنیاب .  هیبش  هک  يرگید 
زور زا  نآ  يادـتبا  هک  دـهد  یم  تلهم  درم  هب  لماک  لاسکی  مکاح  دـبای  یـصالخ  عضو  نآ  زا  ات  دربب  عرـش  مکاـح  هب  تیاکـش  درکن و 
هنرگ درادن و  خسف  قح  نز  هکنیاب  دنک  یم  مکح  دـنک  عامج  رگید  نز  ای  وا و  اب  تسناوت  تدـم  نیا  رد  رگا  دوش  یم  زاغآ  نز  تیاکش 

ای رایخب و  لهاج  هک  دشاب  نیا  شتلع  هکیتروص  رد  دنکن  خسف  تیروفب  رگا  دـنک ،  خـسف  ار  دوخ  دـقع  یفرع  تیروفب  هک  دراد  قح  نز 
دـشاب یـضار  درم  اب  یگدنز  هب  نز  رگا  نینچمه  و  درادـن ،  خـسف  قح  رگید  هنرگ  دوش و  یمن  طقاس  شرایخ  تسا  رایخ  تیروفب  لهاج 

درم هیحان  زا  هچ  تسا  دقع  ندز  مه  رب  هکلب  تسین ،  قالط  بیع  هب  خـسف  هلءاسم 7 -  درادن .  یقح  نینچ  نک  خسف  هبلاطم  ادعب  ءادتبا و 
شنایب هک  ننع  رطاخب  خسف  رد  رهم  ندش  فصن  هلئـسم  رگم  درادن ،  ار  قالط  ماکحا  حاکن  دقع  خسف  نیاربانب  نز ،  هیحان  زا  هچ  دشاب و 

یمن باسحب  دوش  یم  للحم  ثعاب  هکیا  هناگ  هس  ياهقالط  زا  یکی  سپ  تسین ،  خسف  رد  تسه  قالط  رد  هک  یطورـش  زین  و  دـیآ ،  یم 
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 . ددرگ عقاو  لداع  دهاش  ود  روضح  رد  ای  دـشاب و  هتـشادن  سافن  ضیح و  نز  هک  دوش  عقاو  ینامز  قالط  دـننام  تسین  مزال  زین  و  دـیآ ، 
رطاخب نز  نینچمه  و  دریگب ،  نذا  مکاح  زا  هکنیا  نودـب  دـنک  خـسف  هجوز  بیع  رطاخب  ار  حاکن  دـقع  تسا  زیاج  درم  يارب  هلءاسم 8 - 
تدـم تلهم  يارب  دـیاب  مکاح  هک  تهج  نیا  زا  دراد ،  مزال  مکاح  نذا  تسا  ننع  هب  التبم  درم  هک  دـشاب  هدـش  تباث  رگا  هلب  درم ،  بیع 

مکاح هکنآ  زا  دعب  سپ  دشاب ،  مکاح  نذا  هب  طورشم  خسف  ندش  رثوم  هکنیا  هن  تسا ،  مکاح  فیاظو  زا  نیا  نوچ  دنک  نیعم  ار  لاسکی 
هلءاسم 9 دنک .  خسف  ار  دقع  مکاحب  هعجارم  نودب  دناوت  یم  نز  درکن  ادیپ  یطو  رب  تردق  درم  دمآرـس و  تدم  نآ  درک و  نیعم  تدـم 

رگا اما  و  تسین ،  شا  هدهعب  شا  هیرهم  دـشاب  لوخد  زا  لبق  خـسف  نیا  رگا  دـنک  خـسف  نز  ياه  بیع  زا  یکی  رطاخب  ار  دـقع  درم  رگا  - 
زا دعب  رگا  هک  دنک  خسف  دقع  درم  بیع  رطاخب  نز  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  رقتسم  وا  همز  رد  هدش  نیعم  رهم  نامه  دشاب  لوخد  زا  دعب 

ار رهم  فصن  هک  ننع  صوصخ  رد  رگم  دوش ،  یمن  يزیچ  قحتـسم  هدوب  لوخد  زا  لـبق  رگا  دوش و  یم  رهم  ماـمت  قحتـسم  هدوب  لوـخد 
دشاب و هدیناشوپ  درم  رب  سیلدت  هار  زا  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  ار  رایخ  بجوم  ياه  بیع  زا  یکی  نز  رگا  هلءاسم 10 -  دوش .  یم  راکبلط 

خـسف تساوخ  رگا  اما  و  دهدب ،  ار  رهم  مامت  دیاب  دراد  هگن  ار  وا  دزاسب و  نز  نآ  اب  دـهاوخب  درم  رگا  دوش  شاف  بیع  نآ  لوخد  زا  دـعب 
دـشاب هدوبن  نز  دوخ  هدننک  سیلدت  رگا  اما  و  دریگ ،  یم  سپ  ارنآ  دشاب  هداد  ار  وا  رهم  البق  درم  رگا  و  تسین ،  يرهم  قحتـسم  نز  دـنک 

رگا و  دشاب ،  یم  هدش  نیعم  رهم  قحتـسم  هجوز  دشاب  هدوبن  نز  دوخ  هدننک  سیلدت  رگا  اما  و  دریگ ،  یم  هدش  نیعم  رهم  قحتـسم  هجوز 
هدومن عوجر  هدننک  سیلدت  هاگنآ  دزادرپ  یم  يوب  ارنآ  جوز  ددرگ  نآ  قحتسم  هجوز  دوش و  رقتسم  رهوش  همذ  رب  لوخد  رطاخب  رهم  نیا 

فیـصوت درم  يارب  نز  جاودزا  ماقم  رد  هک  دوش  یم  ققحم  قیرط  نیاب  سیلدـت  هلءاـسم 11 -  دریگ .  یم  وا  زا  هداد  هجوزب  هک  ار  هـچنآ 
هک دوش  هتفگ  رهوش  ریغب  هکنیا  اما  دـنک و  دـقعب  مادـقا  دروخب و  ار  فیـصوت  نیا  بیرف  درم  هک  نانچنآ  ندوب ،  ملاس  حیحـص و  هب  دوشب 
یم ققحم  زین  توکـس  قیرطب  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  تسین ،  سیلدت  دشاب  هدوبن  جاودزا  روظنمب  هتفگ  رهوش  هب  رگا  ای  متـسه و  ملاس  نم 
يو هک  تسا  دقتعم  هکلب  درادن  وا  بیع  زا  یعالطا  رهوش  هک  دـناد  یم  هکنیا  اب  تسا و  بویعم  دـناد  یم  هکنیا  اب  نز  هک  انعم  نیاب  دوش 

ماجنارس دوش  یم  ثعاب  وا  سیلدت  هکیسک  هلءاسم 12 -  دهدن .  ربخ  دوخ  بیع  زا  دنک و  توکـس  لاح  نیع  رد  تسا و  ملاس  حیحص و 
جاودزا هک  تسا  یـسک  دریگب  وا  زا  هداد  هجوز  هب  هچنآ  هدوـمن  عوـجر  وا  هب  نز  هب  شنتخادرپ  زا  دـعب  رهوـش  دـتفیب و  وا  ندرگب  هـیرهم 

هک یسک  ره  یئاد و  ومع و  شگرزب و  ردارب  ردام و  نوچ  وا  یفرع  یلو  هچ  نز و  دج  ردپ و  ینعی  شیعرش  یلو  هچ  دوش ،  وا  هب  دنتـسم 
تـسا نانآ  لثم  رهاـظلا  یلع  دوش و  یم  هعجارم  واـب  جاودزا  رما  رد  تداـع  فرع و  رد  دور و  یمن  رهوش  وا  هیرظن  يار و  نودـب  نز  نآ 

هکلب دوش ،  یمن  عقاو  جاودزا  وا  يار  نودـب  هکیروطب  دراد  يو  تشونرـس  هب  نز و  نآ  اب  یمکحم  طابترا  دـیدش و  هقالع  هک  يا  هناگیب 
تسد فرط  ود  نیب  تفلا  داجیا  يارب  دنک و  یم  دش  دمآ و  نانآ  دزن  هداوناخ  ود  نداد  دنویپ  يارب  هک  مه  يا  هطساو  میئوگب  تسین  دیعب 

هریغ يروک و  نونج و  ریظن  روآرایخ  ياه  بیع  رد  سیلدـت  هکناـنچمه  هلءاسم 13 -  تسا .  ناگدربمانب  قحلم  زین  دنز  یم  یتامادـقا  هب 
فرط زا  ار  صقن  نآ  هک  تروصنیدـب  نآ  لاـثما  مشچ و  ندوب  چول  ریظن  دـبای  یم  قـقحت  زین  بیع  صقن و  قـلطم  رد  دریگ  یم  تروـص 

ار نز  نآ  هکنیاب  دریگ  یم  تروص  هریغ  تراکب و  لامج و  بسن و  بسح و  فرـش و  لیبق  زا  لامک  تافـص  رد  زین  و  دـناشوپب ،  لـباقم 
يرثا روآرایخ  ياه  بیع  ینعی  یلوا  رد  سیلدت  اما  دشابن .  رکب  هکیلاح  رد  تسا  رکب  الثم  هکنیا  لامک و  تافـص  نیا  هب  دننک  فیـصوت 

اما و  تشذـگ ،  شناـیب  هک  دـنک  یم  عوجر  سلدـم  هب  هداد  هک  يرهم  نتفرگ  سپ  رد  درک  خـسف  ار  دـقع  یتـقو  رهوش  هکنیا  زج  درادـن 
رد سیلدت  اما  و  تشاد ،  رایخ  رهوش  دش  یمن  رگا  مه  سیلدـت  تسا  بیع  نآ  دوخ  رثا  رایخ  اریز  تسین ،  سیلدـت  رثا  ءزج  رایخ  نتـشاد 

یـضعب رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ،  رثا  لامک  تافـص  رد  دوبمک  صقن و  عاونا  ریاـس  زا  دروآ  یمن  راـیخ  هکیئاـه  بیع  ینعی  مود  مسق 
نیا نم  هرکابلا -  هذه  کتجوز   ) دشاب هتفگ  الثم  دشاب  هدش  طرش  لامک  تفص  نتـشاد  دقع  نمـض  رد  هکنیا  لثم  دروآ  یم  رایخ  دراوم 

وگتفگ يراگتساوخ و  ماگنه  دقع و  زا  لبق  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تلبق )   ) دشاب هتفگ  مه  وا  مدروآرد )  تجاودزا  دقعب  ار  هرکاب 
هاگنآ درادن  ار  صقن  نالف  نز  اب  رتخد  نیا  هکنیا  هب  ای  تسا و  لامک  تفص  نالف  ياراد  هکنیاب  ار  نز  ای  رتخد و  نآ  دشاب  هدرک  فیصوت 
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طرش دقع  نمـض  رد  ار  تشز  تافـص  نآ  نتـشادن  کین و  تافـص  نآ  هک  تسا  نیا  لثم  دنـشاب  هدناوخ  اهوگتفگ  نآ  ساسا  رب  ار  دقع 
فلخت رایخ  هکلب  سیلدت  رایخ  هن  اما  دراد  رایخ  رهوش  دشابن  نز  ای  رتخد  نآ  رد  کین  تافص  نآ  زا  یکی  رگا  هجیتن  رد  و  دنشاب ،  هدرک 

نز خسف  زا  دعب  دشاب و  هدرک  باختنا  ار  خسف  رهوش  دوش و  فشک  لوخد  زا  دعب  هکلب  دشن  مولعم  دقع  زا  دعب  فلخت  نیا  رگا  و  طرش ، 
دقع ار  ینز  دـهاوخ  یم  هکیدرم  رگا  هلءاـسم 14 -  دریگب .  سپ  وا  زا  هدومن  هعجارم  سلدـم  هب  دـناوت  یم  وا  دریگب  وا  زا  ار  دوخ  هیرهم 
نینچ هک  دـنراد  عالطا  وا  یلو  نز و  دوخ  هک  نآ  لاح  درادـن و  تسین  روآرایخ  هک  ار  دوبمک  ای  بیع و  نـالف  وا  هک  دـشاب  دـقتعم  دـنک 
شیلو هن  مراد و  ار  صقن  نالف  نم  هک  دیوگب  نز  هن  دننک  توکس  يراگتساوخ  وگتفگ و  عقوم  رد  نکل  تسه  يو  رد  يدوبمک  صقن و 

دناد یم  نز  هکیلاح  رد  دراد  ار  لامک  تفص  نالف  شدزمان  تسا  دقتعم  درم  هکیئاج  رد  و  تسین ،  سیلدت  توکس  نیا  دهد ،  ربخ  درمب 
هچ لاح  تسا  هرکاب  هک  اـنبم  نیا  رب  دـنک  جاودزا  ینز  اـب  رگا  هلءاسم 15 -  تسین .  سیلدت  یلوا  قیرطب  دـنک  یم  توکـس  درادـن و  هک 
قح دبایب  هبیث  ار  وا  دقع  زا  دعب  دشاب و  رابخا  رطاخ  هب  هچ  فیصوت و  رطاخب  هچ  دشاب و  دقع  نمـض  رد  تراکب  طارتشا  رطاخب  انبم  هکنیا 

هدوبن هرکاب  دقع  زا  لبق  هک  دنک  رارقا  رتخد  دوخ  هکنآ  رگم  دشاب ) هدش  لیاز  شتراکب  یتلعب  دقع  زا  دعب  تسا  نکمم  اریز   ) درادن خسف 
دقتعم شدوخ  شیپ  درم  رگا  هکلب  دراد ،  خـسف  قح  تروص  ود  نیا  رد  هک  هتـشادن  تراکب  دـقع  زا  لبق  يو  هکنیا  رب  دوش  مئاق  هنیب  ای  و 

هک دوش  شمولعم  سپـس  رابخا و  رد  هن  فیـصوت و  رد  هن  دشاب و  هدش  طرـش  دـقع  رد  هن  تراکب  هلئـسم  تسا و  هرکاب  شدزمان  هک  هدوب 
ضرف رد  هلءاسم 16 -  هدوب .  هداد  تسد  زا  ار  تراکب  دـقع  زا  لبق  دوش  تباـث  هک  یتروص  رد  یتح  درادـن  خـسف  قح  هتـشادن  تراـکب 

زا دعب  رگا  و  تسین ،  شا  هدهعب  شا  هیرهم  دشاب  لوخد  زا  لبق  نیا  رگا  درک  خسف  ار  دقع  دراد  خـسف  قح  رهوش  هکیئاجنآ  زا  لبق  هلئـسم 
دـشاب هجوز  دوخ  سلدم  رگا  و  دریگب ،  وا  زا  هدومن  عوجر  سلدم  هب  دـناوت  یم  نکل  دوش  یم  رقتـسم  شا  هدـهع  رب  هیرهم  دـشاب  لوخد 

دوب یتروص  رد  نیا  دنکن ،  عوجر  يدحا  رب  دوش و  یم  رقتسم  جوز  همذ  رب  رهم  دشابن  راک  رد  سیلدت  الصا  رگا  تسین و  يرهم  قحتـسم 
یم لایخ  درم  هکیتروصنآ  لثم  دیابن  نیب  رد  یخـسف  قح  الـصا  ای  درادهاگن و  ار  نز  داد  حیجرت  رگا  اما  دنک و  خـسف  ار  دـقع  رهوش  هک 
مه دقع  زا  لبق  هدرکن  فیـصوت  تراکب  فصوب  ار  دزمان  نآ  مه  یـسک  هدرکن  طرـش  ار  تراکب  دـقع  رد  یلو  تسا  رکب  شدزمان  هدرک 

ار نز  رهم  زا  يرادقم  دناوت  یم  درم  دشاب  هدش  دـقعنم  ساسا  نآ  رب  دـقع  ات  هدـماین  نایمب  تراکب  زا  ینخـس  يراگتـساوخ  يوگتفگ  رد 
نآ نیب  هک  یتوافت  هاگنآ  دننک  نیعم  ار  یگ  هویب  تراکب و  لاح  رد  وا  لثم  نانز  هیرهم  هک  قیرط  نیاب  دنک ،  مک  هتشادن  هکیتراکب  تباب 

داتـشه تراکب  لاح  رد  رتخد  نآ  لاثما  رهم  دشاب و  دص  ددع  هدش  نیعم  هکیرهم  رگا  الثم  دنک ،  مک  يو  رهم  زا  ار  تسه  هیرهم  عون  ود 
زین دص  ددع  زا  تسا  رکب  هیرهم  مراهچ  کی  هک  تسا  توافتلا  هب  ام  تسیب  ددـع  رهم  ود  نیا  نیب  هک  دـشاب  تصـش  یگ  هویب  لاح  رد  و 

تسا و هزات  تراکب  ندش  فرطرب  دهد  لامتحا  ای  دنادب  هکیتروص  رد  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دـنک ،  یم  مک  ار  شمراهچ  کی 
 . تسین هجو  زا  یلاخ  میتفگ  هکیوحنب  توافتلا  هبام  ندومن  مک  هک  دنچ  ره  دنک ،  هحلاصم  نز  نآ  اب  تسین  یمیدق  یلیخ 

هیرهم رد  لصف 

نیع هچ  تسا ،  حیحص  زین  شندادرارق  رهم  دوش  نآ  کلام  دناوت  یم  ناملـسم  هکیزیچ  ره  هلءاسم 1 -  دنمان .  یم  زین  قادـصم  ار  هیرهم 
نید و  ناوـیح ،  رازتـشک و  هناـخ و  دـننام  نیع   ) دـیآ یم  رد  ناملـسم  تیکلم  تحت  زین  نیع  نآ  هک  ینیع  تعفنم  هچ  نید و  هچ  دـشاب و 

تعفنم زا  ار  هیرهم  تسا  زیاـج  و  هریغ )  رازتـشک و  هناـخ و  رد  تنوکـس  اـی  هزاـجا  دـننام  تعفنم  و  دراد ،  بلط  هجوز  زا  هکیلوـپ  دـننام 
هک يرگید  لمع  ره  ای  دهدب و  دای  وا  هب  یتعنص  هکنیا  ربارب  رد  دنک  دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  هکنیا  لثم  داد ،  رارق  هدرب  ریغ  دازآ و  یناسنا 
نآ لاثما  ریجحت و  قح  ریظن  دشاب ،  لاقتنا  لقن و  لباق  هک  دهد  رارق  یلام  یقح  ار  وا  هیرهم  هکنیا  دشاب  حیحـص  ارهاظ  هکلب  دشاب ،  لالح 
مک ردقنآ  هکیطرـشب  دایز  هچ  مک و  هچ  تسا ،  نز  رهوش  نز و  یـضارت  نآ  رد  رایعم  هکلب  درادن  يا  هزادنا  دح و  رادقم  رظن  زا  هیرهم  ، 

دشابن مهرد  دصناپ  ینعی  هنسلارهم  زا  رتدایز  هک  تسا  بحتسم  تدایز  فرط  رد  هلب  دشاب ،  هتـشادن  تیکلام  هاک  رپ  کی  دننام  هک  دشابن 
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نکل تسا  حاکن  دـقع  كوخ  رکـسم و  بارـش  دـننام  دوش  یمن  کلام  ار  نآ  ناملـسم  هک  دـهد  رارق  يزیچ  ار  هیرهم  رگا  هلءاسم 2 -  . 
رد يدـقع  نینچ  رد  هیرهم  هجیتن  رد  دوش  یمن  کلام  دـقع  رطاخب  ار  نآ  نز  هک  تسنآ  هیرهم  نـالطب  ياـنعم  و  تسا ،  لـطاب  شا  هیرهم 

هلءاسم 3 دراد .  یلیضفت  تسین  ناملـسم  رهوش  هکیدقع  رد  هلب  دنریگ ) یم  وا  لثم  نانز  هک  يرهم  ینعی   ) تسا لثملارهم  لوخد  تروص 
هب ای  زیچ  ود  زا  یکی  هیرهم  هب  دـنک  دـقع  ار  ینز  رگا  سپ  دـیآرد ،  ماهبا  زا  هک  دوش  نیعم  يروطب  نز  رهم  تسا  مزال  حاکن  دـقع  رد  - 

هدهعب لثملارهم  دـشاب  هتفرگ  تروص  یلوخد  رگا  لاح  تسا ،  حیحـص  دـقع  لطاب و  رهم  تروص  نیا  رد  الثم  هماج  ود  زا  یکی  نتخود 
یفاک نآ  هدـهاشم  تسا  رـضاح  رگا  سپ  تسین ،  مزال  تسا  طرـش  تاضواعم  ریاس  عیب و  رد  هکیرادـقم  نآ  هب  نییعت  هلب  دـیآ ،  یم  شا 

زا هکت  نیا  ای  مدنگ و  ینوگ  نیا  لابق  رد  دنک  دـقع  ار  وا  الثم  دـنادن ،  ارنآ  رتم  ای  نآ و  ددـع  ای  نآ و  نزو  لیک و  نز  هک  دـنچ  ره  تسا 
ار ینز  رگا  سپ  تسین  طرش  رهم  رکذ  مئاد  دقع  تحـص  رد  هلءاسم 4 -  اهنیا .  لاثما  ودرگ و  نمرخ  نیا  ای  هچراپ و  هقاط  نیا  اـی  ـالط و 

حیحص مهد  یمن  رهم  نم  هکنیا  هب  دنک  حیرصت  هک  مه  یتروص  رد  یتح  هکلب  تسا ،  حیحص  دقع  دربن  رهم  زا  یمـسا  الـصا  دنک و  دقع 
هدمآ رد  رهم  نودب  يدقعب  هک  ینز  دـنمان و  یم  سومان )  يراذـگاو   ) عضب ضیوفت  تسین  هیرهم  نآ  رد  هک  ار  يدـقع  نینچ  هک  تسا ، 

وا هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  قحتـسم  لوخد  زا  لبق  هدوقعم  نز  دش  عقاو  رهم  نودب  يدقع  رگا  هلءاسم 5 -  دنیوگ .  یم  عضبلا  هضوفم  ار 
زا دـنهدب  واـب  شرقف  یئاراد و  شیگدـنز و  عضو  یئاـناوت و  بسح  رب  هک  تسا  درم  هدـهعب  يزیچ  تروص  نیا  رد  هک  دـنهد ،  قـالط  ار 
مه زا  قالط  ریغ  یتلعب  لوخد  زا  لبق  رگا  و  هیرهم ،  هن  دـنیوگ  هعتم  ار  نیا  احالطـصا  هک  اهنیا  ریغ  ای  ناویح  اـی  هماـج و  مهرد و  راـنید و 
نز دورب  ایند  زا  درم  هکیتروص  رد  نینچمه  و  تسین ،  قحتـسم  مه  ار  رادقم  نیا  نز  دشاب  هدش  خسف  دوخبدوخ  حاکن  دقع  دندش و  ادـج 

ای نز و  دشاب  هتفرگ  تروص  لوخد  رگا  اما  و  دنتسین ،  وا  رهوش  زا  يزیچ  قحتسم  وا  هثرو  دورب  ایند  زا  نز  رگا  و  تسین ،  يزیچ  قحتـسم 
هنـسلارهم زا  رتشیب  رگا  دروم  نیا  صوصخ  رد  لثملارهم  رد  طاـیتحا  هلءاسم 6 -  دنـشاب .  یم  شرهوش  لام  زا  لثملارهم  قحتـسم  وا  هثرو 

نز و لاح  هظحالم  هکتـسا  نیا  میدرک  لثملارهم  هب  مکح  هک  اج  ره  درومنیا  ریغ  رد  اما  و  دننک ،  هحلاصم  رگیدکی  اب  هک  تسا  نیا  دشاب 
 ، دنریگب رظن  رد  ار  اهنیا  دادضا  لامک و  لامج و  تفارش و  بدا و  لقع و  تفع و  تباجن و  تراکب و  وا و  نس  ینعی  دننکب  ار  وا  تافص 

هظحالم دروم  ار  تسا  لیخد  نز  کی  رهم  ینازرا  ینارگ و  رد  تداع  فرع و  رظن  زا  هک  یتایـصوصخ  یمامت  هکتـسا  نیا  طاـیتحا  هکلب 
رهم دنریگب و  رظن  رد  ار  تایـصوصخ  ریاس  دنک و  یم  یگدـنز  اجنآ  رد  هکیرهـش  و  وا ،  هریـشع  نادـنواشیوخ و  الثم  ینعی  دـنهد ،  رارق 
دنک وا  رهم  ار  يدازآ  ناسنا  الثم  دوش  یمن  نآ  کلام  يدحا  هک  دـنک  ینز  رهم  اریزیچ  رگا  هلءاسم 7 -  دنهدب .  واب  ار  ینز  نانچ  لثملا 

لوخد ربارب  رد  نز  و  تسا ،  لطاب  رهم  اهنت  تسا و  حیحص  دقع  ار  كوخ  ای  بارش  لثم  دوش  یمن  نآ  کلام  ناملـسم  هک  ار  يزیچ  ای  و 
مولعم دعب  تسا  تیکلم  لباق  هدرک  یم  لایخ  هک  دنک  وا  رهم  اریزیچ  هکیئاج  رد  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  لثملارهم  قحتـسم  نآ  ياجب 

دوش مولعم  دـعب  تسا  وا  دوخ  لام  هدرک  یم  لایخ  اـی  هدوب  بارـش  دوش  مولعم  دـعب  تسا  هکرـس  هدرک  یم  لاـیخ  ـالثم  هدوبن  نینچ  دوش 
دنک نیعم  ار  يزیچ  دنک  نز  کیرـش  رهم  رد  زین  ار  نزردپ  دنک  دقع  ار  ینز  دـهاوخ  یم  هک  یـصخش  رگا  هلءاسم 8 -  هدوب .  ریغ  کلم 

تـسا طقاس  يرگید  نآ  تسا و  تباث  هدش  نیعم  رهم  ناونعب  هچنآ  نز  نآ  ردپ  يارب  دـنک  نیعم  مه  ار  يزیچ  رهم و  ناونعب  نز  نآ  يارب 
ای وا  ردپ  لیبق  زا  سورع  ناگتسب  زا  یضعب  هک  هدش  فراعتم  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  هچنآ  هلءاسم 9 -  تسین .  وا  زا  يزیچ  قحتـسم  ردپ  و 

ناونع دنهد  یم  نآب  رگید  یمان  رگید  دالب  زا  یـضعب  رد  هدـیمان  اهبریـش )  ) ارنآ طاقن  زا  یـضعب  رد  دـنریگ و  یم  داماد  زا  يزیچ  شردام 
نآ نتفرگ  نداد و  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  مکح  و  دـنریگ ،  یم  داـماد  زا  هک  رهم  رب  دـئاز  تسیزیچ  هـکلب  تـسین ،  نآ  ءزج  درادـن و  رهم 

لماع هک  تسین  یلاکشا  زین  نیا  رد  هکلب  تسین ،  نآ  تیلح  زاوج و  رد  یلاکشا  حابم  یلمع  لباقم  رد  هلاعج  دشاب  هتشاد  ار  هلاعج  ناونع 
ارنآ داماد  هکیتروص  رد  دشاب  هتشادن  هلاعج  ناونع  رگا  و  تفرگ ،  سپ  وا  زا  دیابن  هداد  رگا  داد و  وا  هب  دیاب  دوش و  یم  لعج  نآ  قحتسم 

وا لد  يدونـشخ  ای  لاح  دوش ،  دونـشخ  فرط  لد  لوپ  نیا  نداد  اب  هک  دشاب  نیا  وا  ینطاب  یـضرغ  دـنچ  ره  دـهد  یم  دوخ  رطاخ  بیطب 
یم دونـشخ  شردپ  ای  ردام  يدونـشوخ  اب  رتخد  دنک  یم  رکف  و  دشاب ،  رتخد  لد  ندـش  مرن  یلـصا  دوصقم  ای  دـشاب و  يو  یلـصا  روظنم 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 598 

http://www.ghaemiyeh.com


نکل تسا ،  زئاج  نآ  نتفرگ  رهاظلا  یلع  دـهدب  ار  لوپ  نآ  هکنیلاب  دوش  یم  ادـیپ  رطاـخ  بیط  داـماد  يارب  تاـهج  نیا  هظحـالمب  دوش و 
عقاو رد  دهد  یم  ار  لوپ  نآ  رگا  درادن و  رطاخ  بیط  داماد  هکیتروص  رد  اما  و  دریگب ،  سپ  هدشن  جرخ  هک  یمادام  ارنآ  دـناوت  یم  داماد 

یضار شدوخ  هیرهم  هب  رتخد  دوخ  هکنیاب  دنک و  جاودزا  دنراذگ  یمن  هک  نایفارطا  نآ  تسد  زا  ار  رتخد  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  يارب 
هداد يوب  هک  ار  هچنآ  هتـشگرب  یفارطا  نآب  تسا  زئاج  داماد  يارب  و  تسا ،  مارح  شندروخ  نآ و  نتفرگ  دننک  یم  يزادـنا  گنـس  تسا 
زیاج نیفرط  يارب  دوش  عقاو  رهم  نودـب  يدـقع  رگا  هلءاسم 10 -  دـیامن .  هبلاطم  ارنآ  ضوع  دـناوت  یم  هدـش  فلت  رگا  یتح  دریگب  سپ 

نآ رـس  رب  هچنآ  رتدایز و  ای  رتمک  هچ  دـشاب و  نز  لثملارهم  لداعم  هکنیا  هچ  دـننک ،  یـضارت  یغلبم  ای  يزیچ  رـس  رب  دـقع  زا  دـعب  تسا 
یتمسق ای  ار و  رهم  همه  هک  نیا  تسا  زئاج  هلءاسم 11 -  دوش .  یم  رکذ  دقع  لاح  رد  هک  تسا  رهم  دننام  دوش و  یم  رهم  دننک  یـضارت 

قح نز  دمآرـس  نآ  تدم  هک  رادقم  ره  اج و  ره  رد  و  دـنهد ،  رارق  داماد  همذ  رد  هیـسن و  ار  نآ  تسا  زئاج  زین  دـنهد و  رارق  دـقن  ارنآ  زا 
ات دنک  هقیاضم  يو  زا  رهوش  يریگ  ماک  زا  دناوت  یم  نز  یتح  هکلب  دشاب ،  هتشاد  ارنآ  تخادرپ  یئاناوت  درم  هکیطرـش  هتبلا  دراد ،  هبلاطم 

شا هیـسن  رادقم  هتفرگ و  ار  هدوب  دقن  هک  هیرهم  زا  یـضعب  هکیتروص  رد  هلب  ریقف ،  هچ  دشاب و  رادلوپ  درم  هکنیا  هچ  دریگب  ار  دوخ  هیرهم 
دقع رد  تسا  زئاج  هلءاسم 12 -  دیامن .  هقیاضم  نیکمت  زا  دـناوت  یمن  هدیـسرنرس  نآ  تقو  هدوب و  راد  تدـم  رهم  همه  ای  هدـنام و  یقاب 
دقع باجیا  رد  نز  هکنیاب  دـنیامن ،  لوحم  حاـکن  فرط  ود  زا  یکیب  ار  نآ  رادـقم  نییعت  رد  راـیتخا  دـننک و  رکذ  لاـمجا  روطب  ار  هیرهم 

 : دـیوگب سکعب  اـی  و  ینک )  مکح  تدوخ  هکیا  هیرهم  لـباقم  رد  مدرک  جـیوزت  وتب  نم  رهملا -  یف  مکحت  اـم  یلع  کـتجوز   : ) دـیوگب
رهب تسا  زئاـج  دوش  مکاـح  درم  رگا  سپ  تلبق )   : ) دـیوگب مه  درم  و  منک )  نیعم  ادـعب  مدوخ  هکیا  هیرهم  لـباقم  رد  مکحا -  اـم  یلع  )

هتشادن تیلام  رگید  هک  اجنادب  دسرب  یمک  زا  هک  نآ  رگم  تسین  يدحب  دودحم  یمک  يدایز و  رظن  زا  و  دنک ،  نیعم  دهاوخب  هک  رادقم 
یمکح تدایز  فرط  زا  اما  و  دـسرن ،  تیکلام  زا  جورخ  دـحب  دـیاب  هک  تسا  درم  ریظن  یمک  فرط  زا  دوش  مکاح  رگا  نز  اما  و  دـشاب ، 

رهم زا  فصن  دهدب  قالط  لوخد  زا  لبق  ار  نز  درم  رگا  هلءاسم 13 -  مهرد .  دصناپ  ینعی  تسا  ذفان  هنسلارهم  هزادنا  ات  اهنت  دنک  یم  هک 
نز و نایم  دوش  یم  كرتشم  نیع  نآ  هدوب  نیع  هیرهم  نآ  رگا  و  دزادرپب ،  دـیاب  هک  تسا  وا  هدـهعب  شرگید  فصن  طـقاس و  هدـش  نیعم 

دـشاب یلثم  هک  یتروص  رد  هدـش  فـلت  رگا  و  دریگ ،  یم  سپ  ارنآ  فـصن  تسا  یقاـب  نیع  هکیتروـص  رد  تسا  هتخادرپ  رگا  و  رهوـش ، 
هدرک لقان  فرـصت  هتفرگ  لیوحت  هکیا  هیرهم  رد  نز  رگا  و  ارنآ ،  تمیق  فصن  دـشاب  یمیق  هکیتروص  رد  و  دریگ ،  یم  ارنآ  لـثم  فصن 
رگا اما  و  دشاب ،  هدرک  فلت  ار  نآ  هک  دـنام  یم  نیا  لثم  دـشاب ) هدرک  هبه  دوخ  ماحرا  زا  یکیب  ای   ) دـشاب هتخورف  مزال  یعیب  هب  ارنآ  الثم 

ریغ زئاج و  لقان  نآ  هجوز  دنک  یم  هبلاطم  ارنآ  نیع  فصن  رهوش  رگا  هکتسنآ  طایتحا  دشاب  هدرک  ریغب  لقتنم  مزالریغ  زئاج و  یلقانب  ارنآ 
هکتـسنآ يوقا  دورب  ایند  زا  لوخد  زا  لـبق  هجوز  اـی  هجوز و  رگا  هلءاسم 14 -  دـنادرگرب .  جوز  هب  ارنآ  فصن  هاگنآ  دـنک  خـسف  ار  مزال 

رد اصوصخم  تسا  ندرک  هحلاصم  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  و  نز ،  گرم  رد  اصوصخم  دشاب  یم  رهم  فصن  قحتـسم  نز  قالط  دـننام 
دوش یم  رقتـسم  کلم  ماگنه  نامه  رد  نآ  زا  یمین  نکل  دوش  یم  هیرهم  کلام  حاکن  دقع  ندش  مامت  اب  نز  هلءاسم 15 -  رهوش .  گرم 
مین دریگ و  یم  سپ  ار  هداد  رهم  نآ  زا  یمین  دـهدب  قـالط  ار  وا  لوخد  زا  لـبق  رهوش  رگا  سپ  تسا .  لوخد  رب  فوـقوم  شرگید  مین  و 

دننام یئالاک  نز  رهم  رگا  و  دـنکب ،  تساوخ  هک  یفرـصت  عون  ره  رهم  همین  نآ  رد  دـقع  زا  دـعب  دـناوت  یم  و  تسا ،  نز  کـلم  شرگید 
دهد یم  قالط  لوخد  زا  لبق  ار  وا  یتقو  رهوش  دشاب  هداد  يدئاوع  قالط  دقع و  نیب  هلـصاف  رد  دـشاب و  دنفـسوگ  واگ و  ای  هویم  تخرد 
رهوش رگا  هلءاسم 16 -  تسا . )  هدش  دیاع  نز  کلم  رد  اریز   ) تسین يزیچ  قحتسم  هیرهم  دئاوع  زا  تسا و  هیرهم  زا  یمین  قحتسم  اهنت 
دناوت یم  رهوش  دـهدب  قالط  ار  وا  لوخد  زا  لـبق  رهوش  ءاربا  زا  دـعب  دـشاب و  هدرک  همذـلا  يرب ء  هدـمآ  شا  همذـب  هک  يرهم  نداد  زا  ار 
قالط ار  وا  رهوش  رگا  هک  دشخبب  شرهوشب  ارنآ  هجوز  دشاب و  یلام  نیع  هیرهم  رگا  تسا  نینچمه  و  دـنک ،  هبلاطم  نز  زا  ار  رهم  فصن 

 - هلءاسم 17 دهدب .  رهوش  هب  دیاب  ارنآ  فصن  تمیق  ای  ارنآ و  لثم  رگید  یلام  فصن  هکلب  دسر  یمن  نزب  نیع  نآ  زا  يزیچ  اهنت  هن  دهد 
قالط زا  دعب  رگا  لاح  دـشاب ،  ربد  رد  یطو  هک  دـنچ  ره  تسا  یطو  قلطم  دوش  رقتـسم  درم  همذ  رب  رهم  یمامت  دوش  یم  ثعاب  هکیلوخد 
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یم درم  تسا ،  نز  لوق  رب  مدقم  شدنگوس  درم  لوق  دشاب  نآ  رکنم  درم  دزادرپب و  ار  رهم  همه  دیاب  وا  هدش و  لوخد  هک  دـنک  ءاعدا  نز 
نز هکنیا  لثم  هتفرگن  تروص  یلوخد  هکنیا  رب  دنک  هماقا  دهاش  دشاب  نکمم  رگا  دنگوس  ياجب  هکنیاب  دنک  عفد  دوخ  زا  ار  دنگوس  دناوت 

دننک فالتخا  رگا  هلءاسم 18 -  تسا .  یقاب  شتراکب  هکنیا  رب  دـنک  هماقا  دـهاش  درم  هدوب و  رکب  هکیلاح  رد  دـنک  ولج  زا  عامج  ياعدا 
دشاب لوخد  زا  لبق  فالتخا  نیا  رگا  هدوب ،  رهم  نودب  ام  جاودزا  دیوگب  درم  مدمآرد و  وت  جاودزاب  رهم  اب  نم  دیوگب  نز  رهم ،  لصا  رد 

تـسین دـیعب  هکلب  دـنک ،  نیعم  ار  رهم  رادـقم  هکنیاب  دـننک  یم  راداو  ار  نز  هدوب  لوخد  زا  دـعب  رگا  وا و  دـنگوس  اـب  تسا  درم  لوق  لوق 
نیعم ار  شرادقم  مراد و  بلط  رهم  وت  زا  نم  دیوگب  هکنیا  فرصب  تسین و  عومسم  شیاعدا  هتفگن  ار  شرادقم  هک  یمادام  الصا  میئوگب 

یم مکح  نز  عفنب  دشابن  لثملارهم  زا  شیب  هدرک  نیعم  هک  ار  يرهم  درک و  ریـسفت  ار  دوخ  هتفگ  رگا  لاح  دوش ،  یمن  هدینـش  وا  زا  دنکن 
یم هدینـش  وا  زا  يا  هدرک  يرب ،  نآ  زا  ارم  همذ  وت  ای  ما و  هداد  ار  رهم  لصا  راکنا  درم  زا  دزادرپب و  ار  غلبم  درم  نآ  دـیاب  درم  هکنیاب  دوش 

هیرهم نم  هن  هکنیا  هب  دهد  دـنگوس  ار  نز  دراد  قح  هنرگ  دوش و  یم  تباث  شیاعدـم  درک  هنیب  هماقا  شا  هتفگ  تابثا  رب  رگا  ینعی  دوش ، 
رگا اـما  و  دوش ،  یم  تباـث  نز  ياـعدا  تروصنیا  رد  يا  هدرک  تخادرپ  نمب  ارنآ  وت  هن  ما و  هدرک  ءاربا  ار  وـت  هدیـشخب و  وـت  هب  ار  دوـخ 
درم رگا  و  دوش ،  یم  طقاس  نز  ياوعد  يا  هدرک  مئاربا  وت  ای  ما و  هداد  نم  هک  دـنک  داـی  دـنگوس  درم  دـنادرگرب و  درم  دوخب  ار  دـنگوس 

اب ربارب  شیاـعدا  نز  هک  تسا  یئاـج  رد  نیا  دـنک ،  یم  در  رهوش  هب  ار  دـنگوس  مکاـح  دـنکن  در  زین  رهوشب  دـنگوس و  ینعی  درک  لوکن 
دراد قح  درکن  رگا  دنک و  تابثا  ار  دوخ  ياوعد  نز  دیاب  دشاب  لثملارهم  زا  رتشیب  وا  ياعدا  رگا  اما  و  دـشاب ،  نآ  زا  رتمک  ای  لثملارهم و 

دنـشاب هتـشاد  فالتخا  نآ  رادقم  رد  نکل  دنراد و  قفاوت  هتـشاد  رهم  ناشدقع  هکنیا  لصا  رد  رگا  هلءاسم 19 -  دهد .  دـنگوس  ار  رهوش 
 ، دشاب هدرک  تباث  ار  دوخ  ياعدا  لداع )  دهاش  ود  هماقا  اب  ینعی   ) یعرـش نیزاوم  اب  نز  هکنآ  رگم  تسا  مدقم  شدـنگوس  اب  رهوش  لوق 
هک دشاب  نآ  رکنم  رهوش  تسا و  غاب  نالف  ای  هناخ  نالف  الثم  تسا  یجراخ  نیع  نالف  نم  رهم  هک  دنک  اعدا  نز  هکیتروص  رد  نینچمه  و 
نز دننک  فالتخا  رهم  ندوب  هیـسن  دـقن و  رد  رهوش  نز و  رگا  هلءاسم 20 -  شدنگوس .  اب  تسا  مدـقم  رهوش  لوق  درواین  دـهاش  نز  رگا 

دـشانب نیب  رد  يدهاش  رگا  يا ،  هدش  دقع  همذـلا  یف  رهم  اب  ریخ  دـیوگب :  رهوش  و  مدـش ،  وت  رـسمه  يروف  لجعم و  رهم  اب  نم  دـیوگب : 
دـش طرـش  دقع  رد  دیوگب :  نز  رهم ،  تدم  یمک  يدایز و  رد  دننک  فالتخا  رگا  تسا  نینچمه  و  شدـنگوس ،  اب  تسا  مدـقم  نز  لوق 

رادقم رهم و  لصا  رد  رگا  هلءاسم 21 -  تسا .  هدوب  هلاس  ود  نید  نیا  تدم  ریخ  دیوگب ،  درم  و  یهدـب ،  نمب  ار  هیرهم  لاسکی  سار  رد 
 - هلءاسم 22 تسا .  مدقم  شدنگوس  اب  نز  لوق  درواین  دهاش  رگا  ما ،  هداد  نم  هک  دنک  ءاعدا  درم  نکل  دنـشاب  هتـشاد  قفاوت  نآ  تدم  و 
ریخ دـیوگب  درم  تسا و  هدوب  هبه  يداد  نمب  هچنآ  دـیوگب  نز  دـننک  فـالتخا  سپـس  دـهدب  نز  هب  هدـش  نیعم  هکیرهم  لداـعم  درم  رگا 

رـسپ يارب  يدرم  رگا  هلءاسم 23 -  دراد .  يرتشیب  لمات  تقد و  هب  جایتحا  هلئـسم  دـشاب و  یعادـت  دروم  هک  تسین  دـیعب  هدوب  وت  قادـص 
هدهعب دشاب  هتـشادن  رگا  و  تسا ،  وا  دوخ  هدهعب  وا  رـسمه  هیرهم  دـشاب  لام  بحاص  دوخ  شدـنزرف  هکیتروص  رد  دریگب  نز  دوخ  ریغص 
گرم ماگنه  رد  شریغـص  دنزرف  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  جراخ  شا  هکرت  لصا  زا  شیهدب  نیا  دورب  ایند  زا  ردپ  رگا  نیاربانب  تسا ،  وا  ردپ 

درک یم  دقع  شریغـص  دنزرف  يارب  ار  رتخد  نآ  هکینامز  رد  ردـپ  رگا  هلب  دـشاب ،  هدـشن  هچ  دـشاب و  هدـش  رگناوت  غلاب و  نآ  زا  دـعب  وا و 
دزادرپب ار  وا  رسمه  هیرهم  دنزرف  رقف  رطاخب  ردپ  رگا  هلءاسم 24 -  دش .  دهاوخ  يرب ء  شا  همذ  دـنک  هئربت  وا  هیرهم  تخادرپ  زا  ار  دوخ 

 ، دریگب سپ  ار  هداد  وا  رسمهب  شردپ  هک  هیرهم  نآ  فصن  دراد  قح  دهدب  قالط  ار  نز  لوخد  زا  لبق  دسرب و  غولب  دخب  دنزرف  سپـس  و 
 . شردپ کلم  هن  تسا  وا  دوخ  کلم  تفرگ  رگا  و 

دوش یم  رکذ  دقع  نمض  هک  یطورش  رد  همتاخ 

وا هیلع  طرش  نآ  هکیسک  رب  و  تسا ،  زئاج  حاکن  دقع  نمـض  رد  شندرک  طرـش  دشاب  عورـشم  طرـش  نآ  دوخ  هکیطرـش  ره  هلءاسم 1 - 
ریغ نآب  يافو  ای  درکن و  افو  رگا  دوقع  ریاس  رد  نکل  تالماعم ،  دوقع و  ریاس  دـننام  دـنک ،  اـفو  طرـش  نآ  هب  تسا  بجاو  هدـش  طارتشا 
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رد یتفـص  دوجو  زا  دـشاب  ترابع  طرـش  رگا  هلب  دوش ،  یمن  رایخ  ياراد  حاکن  رد  یلو  دوش  یم  رایخ  ياراد  طرـش  بحاص  دوب  نکمم 
دوجو تفـص  نآ  هک  دوش  مولعم  ادعب  یلو  دشابن  ینـس  الثم  هکنیا  درم و  رد  عیـشت  دوجو  نز و  رد  تراکب  دوجو  لثم  فرط  ود  زا  یکی 

اب فلاخم  هک  دوش  طارتشا  یطرش  یحاکن  دقع  رد  رگا  هلءاسم 2 -  تشذگ .  نآب  هراشا  هک  دوش  یم  رایخ  ياراد  طرش  بحاص  هتشادن 
و دوشن ،  وا  عنام  رهوش  دورب  تساوخ  هک  اج  ره  دورب و  نوریب  لزنم  زا  تساوخ  شلد  تقو  ره  هک  دنک  طرـش  نز  هکنیا  لثم  دـشاب  عرش 

مه ار  دقع  دساف  طرـش  میئوگب  هک  دنک  طرـش  نینچمه  و  دباوخن ،  وا  اب  الثم  دهدن  ار  شرگید  يرـسمه  قح  شرهوش  هک  دنک  طرـش  ای 
زئاج دهد  هزاجا  ادعب  رگا  هلب  تسا ،  مزال  طرش  نیا  هب  يافو  دربن  نیب  زا  ار  شتراکب  هک  دنک  طرش  نز  رگا  هلءاسم 3 -  دنک .  یم  دساف 
هناخ ای  نیعم  يرهش  رد  ای  دربن و  نوریب  شدوخ  رهـش  زا  ار  وا  هک  دنک  طرـش  رگا  هلءاسم 4 -  عطقنم .  رد  هچ  مئاد و  حاـکن  رد  دوش  یم 

 . تسا مزال  طرش  نآ  دهد  ینکسم  واب  صوصخم  يا 

قاقش زوشن و  تمسق و  رد  لصف 

زا تسا ،  رت  میظع  رهوش  قح  هک  دنچ  ره  دیامن  مایق  اهنآ  ءاداب  تسا  بجاو  هک  يرگید  ندرگب  تسا  یقح  رهوش  نز و  زا  کی  ره  يارب 
دنچ ره  دورن  نوریب  شا  هناخ  زا  وا  نذا  نودب  دباتنرـس و  وا  نامرف  زا  دـنک و  تعاطا  ار  وا  هک  تسا  نیا  نز  ندرگ  رب  رهوش  قوقح  هلمج 

يرایتخا چیه  شرهوش  لباقم  رد  وا  هک  هدمآ  ثیدح  رد  هکلب  دشاب ،  وا  متخ  سلجم  ای  شردپ و  تدایع  یتح  شنادنواشیوخ و  ندـیدب 
جح و هلئـسم  رد  رگم  دنک  يرذن  ای  دشخبب و  یـسکب  ای  دهد  هقدـص  ار  دوخ  لام  دـناوت  یمن  رهوش  نذا  نودـب  درادـن و  شدوخ  لام  رد 

نز قح  اما  و  شدوخ ،  لحم  هب  تسا  لوکوم  اهنیا  همه  لیـصفت  کیدزن و  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپب و  یلام  کمک  ناسحا و  اـی  هاـکز 
هدمآ و رابخا  رد  هکنانچمه  دنکن ،  شرت  يور  دشخبب و  ار  وا  درک  ینادان  رگا  و  دناشوپب ،  دنک و  ریس  ار  وا  هک  تسا  نیا  رهوش  ندرگرب 
ار اهبش  همه  رد  یباوخمه  یباوخبش و  قح  رسمه  نآ  دراد  رسمه  کی  هکیسک  هلءاسم 1 -  شدوخ .  لحمب  تسا  لوکوم  زین  نآ  لیصفت 

دـشابن مولعم  هکیروطب  دنکن  يرود  وا  زا  هک  تسا  نیا  دراد  هک  یقح  اهنت  درادـن ،  قح  مهرابکی  بش  راهچ  رد  يوقا  ربانب  هکلب  درادـن ، 
شمکح هک  تسا  رابکی  هام  راهچ  ره  رد  نآ  دراد و  عامج  قح  هلب  تسا ،  مزـال  رادـقمنآ  نیا  هداد  شقـالط  شرهوش  اـی  دراد  رهوش  وا 

بـش کی  زین  نارگید  دزن  هک  دوش  یم  بجاو  دـنامب  ناـنآ  زا  یکی  شیپ  یبش  رگا  دـشاب  هتـشاد  نز  کـی  زا  شیب  رگا  اـما  و  تشذـگ ، 
صاصتخا ار  یبش  يرگید  کی  ره  يارب  تسا  بجاو  دنک  رـس  ار  یبش  اهنآ  زا  یکی  دزن  رگا  تسا  رـسمه  راهچ  ياراد  رگا  سپ  دنامب ، 

 ، تسا زئاج  نارگید  رب  یکی  نداد  يرترب  دشاب  هتـشادن  نز  راهچ  رگا  اما  و  دهدن ،  يرترب  حـیجرت و  نارگید  رب  ار  نانآ  زا  یکی  دـهد و 
یکی دزن  بش  ود  دناوت  یم  دنرفن  هس  رگا  و  دشاب ،  يرگید  دزن  بش  کی  یکی و  دزن  بش  ود  دناوت  یم  دـنرفن  ود  شنارـسمه  رگا  سپ 

تسا و وا  دوخ  لام  بش  هس  شبش  راهچ  ره  رد  تسا  رسمه  کی  ياراد  رگا  هک  تسا  نیا  روهشم  دشاب ،  رگید  رفن  ودنآ  دزن  بش  ود  و 
شنارـسمه رگا  ـالثم  دـنک ،  میـسقت  اـهنآ  نیب  ار  بش  راـهچ  ره  تسا  بجاو  دراد  ددـعتم  ینارـسمه  رگا  و  شرـسمه ،  لاـم  بش  کـی 

وا نیاربانب  دنک ،  مامت  ار  رود  هدومن  ءادتبا  یکی  زا  هرابود  دش  مامت  هبنش  راهچ  رود  کی  نوچ  دربب و  رـسب  یکی  دزن  بش  ره  دنرفنراهچ 
بـش راهچ  زا  اهنآ  زا  کی  ره  دـنرفن  ود  شنارـسمه  رگا  و  تسا ،  وا  نارـسمه  لام  شیاهبـش  همه  هکلب  تسین ،  شدوخ  لام  یبش  چـیه 
لمع و  تسا ،  وا  دوخ  لام  شمراهچ  بش  شرـسمه و  کـی  لاـم  شبـش  ره  بش  راـهچ  ره  زا  دنـشاب  رفن  هس  رگا  و  دـنراد ،  بش  کـی 

میتـفگ اـم  هک  تسناـمه  يوقا  اـما  دراد ،  رـسمه  کـی  زا  شیب  هکیـسک  يارب  اـصوصخ  تسا  رتـکیدزن  طاـیتحاب  روهـشم  ياوـتفب  ندرک 
مئاد رـسمه  هب  صوصخم  تسا  بجاو  هکیئاج  رد  وا  اب  ندش  باوخمه  نز و  دزن  ندوب  بوجو  هلءاسم 2 -  دحاو .  رسمه  رد  اصوصخم 

قح نز  هک  یبـش  ره  رد  هلءاسم 3 -  رتشیب .  هچ  دـشاب و  رفنکی  هچ  درادـن  ار  یباوخمه  یباوخ و  بش  قح  یعاـطقنا  رـسمه  سپ  تسا ، 
 ، دـناسرب دـهاوخ  یم  هک  فرـصم  رهب  ار  نآ  اـت  دـشخبب  شرهوـشب  ارنآ  هدوـمن  رظنفرـص  دوـخ  قـح  زا  تسا  زئاـج  دراد  ار  یباوـخ  بش 
قح بش  تفه  شیـسورع  لوا  بش  زا  رکب  سورع  هلءاسم 4 -  دوشب .  وا  لام  قح  دـشخبب و  دوخ  يووه  هب  ارنآ  تسا  زئاـج  هکناـنچمه 
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و دراد ،  یصاصتخا  قح  بش  هس  تسا  نز  هویب  سورع  رگا  و  دورب ) اهنآ  دزن  دیابن  دراد  رگید  نز  شرهوش  رگا  ینعی   ) دراد یـصاصتخا 
قح تسا  هنونجم  ای  هریغص  هک  ینز  هلءاسم 5 -  دـنک .  یفالت  شنانز  ریاس  هرابرد  ار  بش  هس  ای  بش  تفه  نیا  هک  درم  رب  تسین  بجاو 

نینچمه و  دراد ،  قح  شتمالـس  رود  رد  اما  و  شنونج ،  رود  رد  يراودا  هناوید  هچ  تسا و  هناوید  هرـسکی  هک  یقابطا  هناوید  هچ  درادن ، 
 . دـنک ءاـضق  ارنآ  تسین  بجاو  رهوش  رب  و  تسا ،  طـقاس  رفـس  رد  یباوخمه  قح  تمـسق و  قح  تسا و  مورحم  قـح  نیا  زا  هزـشانز  نز 
ره دراد  رایتخا  زین  و  دنک ،  ءادتبا  تساوخ  کی  رهب  هک  دراد  رایتخا  دـنک  نانز  نیب  تمـسق  هب  عورـش  دـهاوخ  یم  درم  یتقو  هلءاسم 6 - 
ریغ رد  اصوصخ  تسا  هعرق  اب  نییعت  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  هک  دـنچ  ره  دـهد ،  رارق  موس  تساوخ  ار  هک  ره  مود و  تساوخ  ار  کـی 
زین و  تسا ،  بحتـسم  عامج  یئور و  هداشگ  نانآب و  تاـفتلا  نداد و  هقفن  هلئـسم  رد  نارـسمه  نیب  تاواـسم  تیاـعر  هلءاـسم 7 -  یلوا . 
ردپ توم  ماگنه  رد  دهد  هزاجا  واب  تسا  بحتسم  زین  و  دشاب ،  وا  دزن  زین  هدرب  رسب  نانآ  زا  یکی  شیپ  هک  یبش  نآ  حبص  تسا  بحتـسم 

و ردام ،  ردپ و  ریغ  تدایعب  دسر  هچ  ات  دراد  ار  ودنآ  تدایع  زا  راک و  نیا  زا  يریگولج  قح  هک  دنچ  ره  دوش  رضاح  نانآ  دزن  شردام  و 
 . دیامن يریگولج  بجاو  یقح  رطاخب  زجب  شنتفر  نوریب  زا  قلطم  روطب  دراد  قح  زین 

زوشن رد  راتفگ 

دهدن رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  الثم  دوش ،  جراخ  تسا  بجاو  هک  شرادـقمنآ  رهوش  تعاطا  زا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هجوز  رد  زوشن 
ياـضاقت رهوش  هک  مه  يدروم  رد  یتح  دزاـسن ،  رود  دوخ  زا  ار  دراد  نز  زا  رهوش  داذـتلا  عتمت و  اـب  تاـفانم  هکیروآ  ترفن  ياـهزیچ  و 
یئاـهراک رهوش و  نذا  نودـب  هناـخ  زا  نتفر  نوریب  نینچمه  و  تسا ،  زوـشن  قیداـصم  زا  زین  شیارآ  فـیظنت و  كرت  دراد  وا  زا  شیارآ 

زا رگا  سپ  دـیآ ،  یمن  رامـشب  زوشن  تسین  نز  هدـهعب  اعرـش  هکیئاهراک  رد  رهوش  ندرکن  تعاطا  اما  و  تسا ،  زوشن  لـیبق  نیا  زا  رگید 
ای یطایخ  ای  ندرک  بوراج  لیبق  زا  تسین  يو  زا  نتفرگ  ماکب  طوبرم  هک  یجئاوح  رهوش  جئاوح  نیمات  رد  دنز و  زابرس  هناخ  رد  تمدخ 

هزـشان مه  زاب  دزادـنین  باوختخر  ای  دـهدن  رهوشب  ندروخ  بآ  رگا  هک  یئاج  ات  دوش  یمن  هزـشان  دـنک  یهاتوک  اهنیا  لاثما  اذـغ و  خـبط 
اب هشیمه  دـنک  رییغت  رادرک  راتفگ و  رد  شتداع  راـتفر و  ـالثم  دـنک  زورب  ناـیغط  زوشن و  زا  ییاـه  هناـشن  نز  زا  رگا  هلءاـسم 1 -  تسین . 

شاشب يور و  هدنخ  هشیمه  ای  و  دـهد ،  باوج  نشخ  راب  نیا  اما  داد  یم  خـساپ  ار  وا  لاوس  تفگ و  یم  نخـس  رهوش  اب  فطل  ینابرهم و 
مـشخ اب  ارباوج  مهنآ  ندرک و  رارکت  راب  دنچ  زا  دعب  رگم  دـهدن  خـساپ  ار  رهوش  لاوس  دـنک و  يور  هتفرگ  سوبع و  ار  دوخ  راب  نیا  دوب 
تقونآ دهدن  شوگ  وا  هظعوم  یهاوخریخب و  رگا  دنک  هظعوم  ار  وا  رهوش  دیاب  دش  هدهاشم  نز  زا  یتقو  اه  هناشن  لیبق  نیا  زا  دنک و  ءادا 

یم زیاـج  رهوش  يارب  هک  تسا  تقونیا  رد  تسا ،  هدـش  نوریب  رهوش  تعاـط  زا  يریگ  ماـک  هب  هطوبرم  روما  رد  نوچ  هدـش  ققحم  زوـشن 
رگا و  دنک ،  ادج  ار  شباوختخر  دشن  عقاو  رثوم  رگا  دباوخب و  وا  هب  تشپ  دـنباوخ  یم  باوختخر  کی  رد  رگا  دـنک  رهق  وا  اب  هکنیا  دوش 

لامتحا هکیرادقمب  دیاب  وا  ندز  رد  و  دنزب ،  ار  وا  هکنیا  دوش  یم  زئاج  دـیزرو  رارـصا  نانچمه  تشگنرب و  شزوشن  نایغط و  زا  لاحنیا  اب 
كدنا دشن  لصاح  ضرغ  رادقم  نآ  هب  رگا  و  تسین ،  زئاج  دوش  یم  لصاح  ضرغ  هکیرادقمنآب  نآ  رب  دـئاز  دـنک و  ءافتکا  دـهدب  ریثات 

دیاب دوشن ،  خرـس  ای  دوشن  دوبک  شندب  هکیئاج  ات  هکلب  دزاسن  دولآ  نوخ  ار  وا  ندب  هکیئاجب  ات  هتبلا  دـنک  یم  رتدـیدش  ار  کتک  كدـنا 
دـشاب هدـش  دراو  نز  ندـب  رب  یتیانج  کتک  رثا  رد  رگا  و  وا ،  زا  ماقتنا  نتفرگ و  لد  غاد  دـصقم  هن  دـشاب  حالـصا  تین  هب  طقف  راتفر  نیا 

درم زوشن  دوش ،  یم  روصت  زین  رهوش  فرط  زا  دراد  ضرف  نز  فرط  زا  زوشن  هک  روطناـمه  هلءاسم 2 -  دزادرپب .  ارنآ  هید  یتسیاب  رهوش 
ار وا  هنابش  تمسق  الثم  دوش  هدهاشم  درم  زا  زوشن  ياهیناشن  هاگره  و  دهدن ،  ار  وا  هبجاو  قوقح  دنک و  يدعت  نزب  تبـسن  هک  تسا  نیاب 
ار وا  هنرگ  و  چـیه ،  هک  داد  رگا  دـنک  هبلاـطم  وا  زا  نز  دوش  هدـهاشم  لـیبق  نیا  زا  رگید  ياـه  هناـشن  دزادرپن و  ار  وا  یجرخ  اـی  دـهدن و 
ندرک و رهق  قح  نز  اما  دهدب ،  اریو  قوقح  هکنیاب  دنک  یم  مزلم  ار  وا  مکاح  دربب و  مکاح  دزن  تیاکش  داتفین  رثوم  رگا  دنک ،  تحیـصن 

رهب دنک و  یهن  تسا  مارح  وا  رب  هک  یلمع  ره  زا  ار  وا  دـیاب  دـش  ربخاب  وا  يدـعت  درم و  زوشن  زا  هکنیمه  مکاح  و  درادـن ،  ار  رهوش  ندز 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 602 

http://www.ghaemiyeh.com


و دنک ،  یم  زیزعت  دنادب  تحلـصم  هکیرادقم  هب  ار  وا  هنرگ  و  چیه ،  هک  دش  عقاو  دیفم  رگا  دیامن ،  رما  تسا  بجاو  رهوش  ره  رب  هکیلمع 
هتبلا دـشورفب  ار  درمنآ  کلم  هک  هار  نیا  زا  دـنچ  ره  دـنک  نیمات  زین  ار  نز  جراخم  دـناوت  یم  مکاح  هقفن  نداد  زا  درم  عانتما  تروص  رد 

ار تسا  وا  هدـهعب  نز و  عفنب  هک  بجاو  ریغ  قوقح  زا  یـضعب  رهوـش  رگا  هلءاسم 3 -  دشابن .  نیمات  لباق  يرگید  هار  چـیه  زا  هکیطرـشب 
و دنک ،  رایتخا  رگید  يرسمه  هک  دریگب  میمصت  ای  دریگب و  وا  قالط  هب  میمـصت  رگید  یتلع  ای  نز  ندش  ریپ  رطاخب  هکنیا  ای  دنک و  كرت 
هنابش و تمسق  زا  نم  دیوگب :  الثم   ) دنک رظنفرـص  دوخ  هبجاو  قوقح  يا  هراپ  زا  ای  دشخبب  واب  ار  یلام  وا  لد  ندروآ  تسدب  روظنمب  نز 

يارب لام  نآ  ندروخ  تسا و  حیحـص  يریگن )  رگید  ینز  ای  یهدـن و  قالط  ارم  وت  لباقم  رد  هک  منک  یم  رظنفرـص  یجرخ  نتفرگ  زا  ای 
دنک و ینابزدب  ای  دنزب  شکتک  هکنیاب  دنک  تیذا  ار  وا  ای  دـنک و  كرت  ار  نز  هبجاو  قوقح  زا  یـضعب  رهوش  رگا  اما  تسا ،  لالح  رهوش 
ار وا  قوقح  درم  هکنیا  ات  دنک  رظنفرص  دوخ  قوقح  زا  یـضعب  زا  ای  دشخب و  هب  واب  ار  یلام  وا  لد  ندروآ  تسدب  تلامتـسا و  روظنمب  نز 

يوقا ربانب  رهوش  رب  لامنآ  دـنک  شـصالخ  راوگان  یگدـنز  نآ  زا  دـهدب و  قالط  ار  وا  ای  درادرب و  وا  تیذا  زا  تسد  اـی  دـنک و  تیاـعر 
ود ره  زا  زوـشن  هچناـنچ  رگا  هلءاـسم 4 -  دریگب .  نز  زا  ار  لاـمنآ  هک  دـشاب  هدوبن  نیا  يارب  درم  يراـگزاسان  هک  دـنچ  ره  تسا ،  مارح 

مکاح تسدب  زج  ناشراک  هرگ  دماجنایب و  قارف  قاقـش و  هب  ودنآ  راک  ماجنارـس  هک  دننک  ادیپ  ارنآ  سرت  نایفارطا  هکیروطب  دـشاب  فرط 
فرطرب ودـنآ و  نیب  حالـصا  هدومن  باختنا  یمکح  مه  درم  هیحان  زا  دـنک و  باختنا  ار  یمکح  نز  هیحان  زا  مکاح  تسا  مزال  دوشن  زاب 

دننک و حالـصا  ودنآ  نیب  دندید  حالـص  رگا  دننک ،  لمع  دنناد  یم  حالـص  هک  یقیرط  رهب  ات  دراذگب  رفن  ودنآ  هدـهعب  ار  قاقـش  ندرک 
دنزاس ادج  رگیدکی  زا  ار  ودنآ  دنداد  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  ودنآ  ندش  ادج  رد  حالص  رگا  دنهد و  همادا  ار  رگیدکی  اب  یگدنز  ودنآ 
سپـس دـننک و  تیدـج  ثحب و  ترودـک  شیادـیپ  تلع  ندرک و  ادـیپ  رد  نز و  درمنآ و  لاـح  هراـبرد  تسا  بجاو  مکح  ودـنآ  رب  و  ، 

رهوش نز و  رب  مکح  نآ  دیدرگ  رقتـسم  هچ  ره  رب  ناشمکح  ناشیار و  هاگنآ  دـنیامنب  ار  دوخ  شالت  یعـس و  هجرد  تیاهن  ودـنآ  هرابرد 
درم هکنیا  لثم  دشاب ،  عورشم  یمکح  ودنآ  مکح  هکیطرـشب  هتبلا  دنهد و  تیاضر  مکح  ود  مکحب  هک  ودنآ  رب  تسا  مزال  و  تسا ،  ذفان 

ردپ و دزن  ای  دهد و  لزنم  صوصخم  هناخ  نالف  رد  ای  دهد و  ینکس  اجنآ  دربب و  رهش  نالف  هب  ار  دوخ  رسمه  دیاب  هکنیاب  دننک  موکحم  ار 
نز يرادـن  قح  ای  يرادـب و  هگن  هناخ  کی  رد  نز  اب  ار  ترهاوخ  ای  تردام  يرادـن  قح  وت  هکنیاب  دـننک  مکح  ای  دـهد و  لزنم  شرداـم 
هک دـنچ  ره  نکن  هبلاطم  ار  دوخ  هیرهم  العف  هکنیاب  دـننک  موکحم  ار  نز  ای  و  اه ،  نیا  لاثما  یهد و  ینکـس  نز  نیا  هناـخ  رد  ار  ترگید 

رگا اما  و  عورـشم ،  ياه  مکح  نیا  لاثما  و  دشاب ،  وا  دزن  ضرق  ناونعب  ات  نادرگرب  درمب  يا  هتفرگ  هک  ار  رهم  هکنیا  ای  هدیـسر و  شتدـم 
وا هنابش  تمسق  الثم  دهدن  ار  شرگید  نز  نآ  قوقح  زا  يا  هراپ  هکنیاب  دننک  موکحم  ار  درم  هکنیا  لثم  درادن  تیعرـش  هک  دننک  یمکح 

اهنیا لاثما  دورب و  نوریب  شا  هناخ  زا  تساوخ  شلد  تقو  ره  دـهد  هزاجا  نز  نیا  هب  ای  دـنک و  يراددوخ  واب  هقفن  نداد  زا  ای  دـهدن و  ار 
هنارـسدوخ دنناوت  یمن  تسا  ودنآ  یئادج  رد  تحلـصم  هکنیا  رب  دندرک  قافتا  مکح  ود  ره  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  ذـفان  یمکح  نینچ 

یطرشب دنـشاب :  هتفگ  دنـشاب و  هتفرگ  مات  رایتخا  ودنآ  زا  تیمکح  لوبق  ماگنه  هک  هک  یتروص  رد  رگم  دننک ،  ادج  رگیدکی  زا  ار  ودنآ 
نوچ و  مینک ،  ادج  مه  زا  ار  امش  میتسناد  حالص  رگا  میهدب و  مایتلا  امش  نیب  میتسناد  حالص  رگا  هک  مینک  یم  تیمکح  رفن  ود  امش  نیب 

هب هکلب  رتـهب  هلءاسم 6 -  دـشاب .  هدوب  عمج  قالط  طئارـش  هک  دـننک  ءارجا  یناـمز  ارنآ  یتسیاـب  تسین  نکمم  قـالط  نودـب  ندرک  ادـج 
 ، دشاب وا  ناشیوخ  زا  ردم  مکح  وا و  ناشیوخ  زا  نز  مکح  ینعی  دـشاب ،  فرط  ود  نادـنواشیوخ  زا  مکح  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا 
یم هک  تسا  تقونآ  دشاب  هتـشادن  ار  تیمکح  يارب  تیلها  اهنآ  دنراد  رگا  ای  دنـشاب و  هتـشادن  يدنواشیوخ  کیچیه  رهوش  نز و  رگا  و 

ره دنناوت  یم  دـندید  تحلـصم  رگا  هکلب  دـشاب  رفن  کی  ودـنآ  زا  کی  ره  مکح  هک  تسین  بجاو  و  دـنریگب ،  مکح  ار  لها  ریغ  دـنناوت 
صلاخ ار  دوخ  تین  دوخ  تیمکح  رد  هک  تسنآ  راوازس  نیمکح  يارب  هلءاسم 7 -  دهد .  رارق  دوخ  مکح  ار  رفن  دنچ  فرط  ود  زا  کی 

دنک ادـخ  يارب  صلاخ  ار  شتین  کی  ره  هک  دـشاب ،  نیب  تاذ  حالـصا  اـهنت  اـهنت و  ناـشدوصقم  و  دـننک ) اـجیب  يرادـفرط  بصعت و  زا  )
دیری نا   : ) هفیرـش هیآ  هکنانچمه  دیامرف  یم  قفوم  شراک  رد  ار  وا  هک  ینعم  نیا  هب  دهد  یم  ریخ  شاداپ  ار  وا  شالت  یعـس و  یلاعتیادخ 
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 . دراد هراشا  انعم  نیا  هب  امهنیب ) هللا  قفوی  احالصا 

تدالو دالوا و  ماکحا  رد  لصف 

اب رهوش  هکنیا  لوا -  ددرگ :  یم  وا  دنزرف  ینعی  دوش  یم  وا  رهوشب  قحلم  طرـش  دـنچ  اب  دروآ  یم  ایندـب  نز  هک  ار  یکدوک  هلءاسم 1 - 
وا جرف  فارطا  جرف و  رد  ار  دوخ  هفطن  هدرکن  لوخد  رگا  اـی  و  دـشاب ،  هدـش  مه  لازنا  هداد و  تروـص  ار  لوـخد  هدرک و  عاـمج  نز  نآ 
مود تسا .  لاکـشا  لحم  دشاب  هداد  تروص  لازنا  نودب  لوخد  رگا  اما  و  دشاب ،  هدش  نز  محر  لخاد  يوحنب  وا  ینم  ای  و  دـشاب ،  هتخیر 

هکنیا اما  و  دشاب ،  هدرکن  زواجت  لمح  تدم  نیرتالاب  زا  هکنیا  موس -  دشاب .  هدش  هلـصاف  رتشیب  ای  هام  شـش  ندیئاز  عامج و  نیب  هکنیا  - 
 . تسا لاسکی  لمح  تدـم  نیرتالاب  هکتـسنیا  دراد  ناحجر  رظن  رد  هچنآ  هکلب  تسا ،  لاکـشا  لحم  دـشاب  هام  هن  لـمح  تدـم  نیرتـالاب 
ار هفطن  محر  دیاش  دهد  لامتحا  ات  هتخیرن  نآ  فارطا  ای  نز  جرف  رد  ار  شا  هفطن  هدادن و  ماجنا  نز  رد  یلوخد  الـصا  يدرم  رگا  نیاربانب 

هچب نآ  دـشاب  هدروآ  هچب  شنز  لاح  نیا  اب  دـشاب و  هدـشن  نز  جرف  رد  لخاد  وا  هفطن  رگید  ءاحنا  زا  يوحن  چـیهب  دـشاب و  هدرک  بذـج 
لوخد و هکیتروص  رد  تسین  وا  زا  دنزرف  نینچمه  و  دنک ،  یفن  دوخ  زا  ار  وا  تسا  بجاو  درمنآ  رب  هکلب  تسین ،  رهوش  نآ  دـنزرف  اعطق 
ات لوخد  نیح  زا  یلو  دـشاب  هدرک  لازنا  لوخد و  ای  و  دـشاب ،  هدـیئاز  هقلخلا  لماک  يا  هچب  هام  شـش  زا  رتمک  رد  نز  نکل  هدرک و  لازنا 

رفس هب  ای  هدرک  يریگ  هرانک  لاسکی  زا  شیب  یتدمب  دوخ  نز  زا  لوخد  زا  دعب  درم  هکنیا  لثم  دشاب ،  هدش  هلصاف  لاسکی  زا  شیب  ندیئاز 
يارب و  دوش ،  یم  ردپب  قحلم  دنزرف  دش  ققحم  هتـشذگ  طئارـش  رگا  هلءاسم 2 -  تسین .  وا  هچب  نیا  دروایب  هچب  شنز  هاـگنآ  دـشاب  هتفر 
دـسر هچ  ات  دشاب  هدرک  یطو  ار  نز  نآ  یبنجا  يدرم  هک  دنچ  ره  تسین  نم  دنزرف  نیا  دـیوگب  هدومن  یفن  دوخ  زا  ار  وا  تسین  زئاج  درم 

دنک یفن  دوخ  زا  ار  هچب  نآ  درم  هک  مه  یضرفب  و  دشاب ،  هدرک  یلمع  نینچب  مهتم  ار  دوخ  نز  افرص  هتشادن  انعم  نیاهب  نیقی  درم  هکنیاب 
دقع رد  اما  و  دوش ،  یم  یفن  وا  زا  دنزرف  تروصنیا  رد  هک  ناعل  هب  رگم  تسا  وا  دنزرف  هکلب  دش  دهاوخن  یفن  وا  زا  مئاد  دقع  رد  هچب  نآ 
دوخ زا  ار  وا  تسین  زئاج  رهوش  يارب  هک  یلاـح  رد  نکل  شرهوش  يارب  وا  يدـنزرف  دـشاب  نکمم  هک  درواـیب  يدـنزرف  نز  رگا  یعاـطقنا 
رگا تروص  نیا  رد  نکل  دشاب ،  هتـشاد  ناعل  هب  جایتحا  هکنیا  نودـب  دوش  یم  یفتنم  وا  زا  دـنزرف  رهاظ  بسحب  دـنکب  یفن  رگا  دـنک  یفن 

هک دنک  دای  دنگوس  تسا  بجاو  درم  رب  متـسه  وت  دنزرف  نم  هک  دراد  اعدا  دـنزرف  دوخ  ای  تسا و  وت  زا  دـنزرف  نیا  هک  دراد  اعدا  نز  نآ 
هک مه  یضرفب  و  دنک ،  یفن  ار  دنزرف  تسین  زئاج  هتخیر  نوریب  ار  دوخ  هفطن  هکنیا  فرصب  رهوش  يارب  هلءاسم 3 -  تسین .  نم  زا  دنزرف 

ار وا  کـیرات  بش  رد  يدرم  ـالثم  هدـش  یطو  ههبـش  هب  هکینز  هلءاـسم 4 -  ناـعل .  قیرط  زا  رگم  دوش  یمن  یفتنم  وا  زا  دـنزرف  دـنک  یفن 
هام شش  زا  رتمک  شتدالو  ات  یطو  نیح  زا  هکیطرشب  تسا ،  یطو  نآ  زا  دنزرف  دوش  هلماح  رگا  هدرک  یطو  وا  اب  هتـشادنپ و  دوخ  رـسمه 

دشاب رهوش  نآ  زا  هچب  طئارش  نامه  اب  تسا  نکمم  هک  رهوش  هلابح  تحت  رد  نز  هکیطرشب  زین  و  دشاب ،  هدشن  هلـصاف  لاسکی  زا  رتشیب  و 
هدش ققحم  لوخد  دیوگب  نز  دننک  فالتخا  تسا  دـنزرف  قاحلا  بجوم  هک  یلوخد  رد  رهوش  نز و  رگا  هلءاسم 5 -  دشاب .  هتشادن  رارق 

نز دـننک  فـالتخا  شنز  ندـیئاز  لـصا  رد  اـی  و  تسین ،  نم  زا  هچب  مدرکن و  لوخد  نم  دـیوگب  رهوش  دـشاب و  رهوشب  قلعتم  دـنزرف  هک 
 ، تسا مدقم  شدنگوس  طرشب  درم  لوق  لاح  ود  ره  رد  يا ،  هتفرگ  یسک  زا  جراخ  زا  ار  وا  وت  دیوگب  رهوش  ما و  هدیئاز  ار  زا  نم  دیوگب 

رتشیب ای  هام  شش  زا  رتمک  هب  ار  كدوک  وت  دیوگب  درم  دننک  فالتخا  لمح  تدم  رد  نکل  دنراد  قافتا  ندیئاز  رد  لوخد و  رد  رگا  اما  و 
لوق ما  هدروآ  ارنآ  لاسکی  زا  رتمک  هام و  شـش  زا  شیب  هب  نم  ریخ  دـیوگب  نز  يا و  هدـیئاز  تسا )  لاسکی  میتفگ  هک   ) لمحلا یـصقا  زا 
رگا هلءاسم 6 -  ناعل .  قیرط  زا  رگم  ددرگ  یمن  یفتنم  وا  زا  دوش و  یم  شرهوشب  قحلم  دنزرف  دروخب و  مسق  هکیطرـشب  تسا ،  نز  لوق 

نکمم مود  رهوش  هب  دنزرف  نآ  قوحل  رگا  دروایب  يدنزرف  دنک و  رایتخا  رگید  يرهوش  هدع  زا  دعب  وا  دهد و  قالط  ار  دوخ  رسمه  يدرم 
هام و شش  زا  دعب  مود و  رهوش  لوخد  زا  هام  شش  زا  رتمک  هب  ار  هچب  الثم  هکنیا  لثم  دشاب  نکمم  لوا  رهوشب  شقوحل  دشابن و  روصتم  و 

هدع رد  اریز  هدوب ،  لطاب  یمود  حاکن  هک  دوش  یم  مولعم  دوش و  یم  لوا  رهوش  هب  قحلم  دنزرف  دشاب  هدروآ  لوا  یطو  زا  لاسکی  زا  لبق 
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دش نیا  سکع  رگا  و  تسا ،  هدرک  یطو  ار  وا  هک  میدرک  ضرف  اریز  دوش ،  یم  يدبا  مارح  مود  رهوش  رب  نز  نآ  هدش و  عقاو  لوا  رهوش 
شـش زا  شیب  لوا و  رهوش  یطو  زا  لاسکی  نتـشذگ  زا  شیب  ار  دنزرف  هکنیا  لثم  دوب  نکمم  ریغ  یلوا  هب  نکمم و  یمودب  شقوحل  ینعی 

ار دنزرف  هکنیا  لثم  دشابن  روصتم  نکمم و  کیچیهب  شقوحل  رگا  و  دوش ،  یم  مود  رهوش  قحلم  دشاب  هدروآ  مود  یطو  زا  لاسکی  ات  هام 
شقوحل ینعی  دـش  نیا  سکع  رگا  و  تسا ،  هدرک  یطو  ار  وا  هک  یطو  زا  هاـم  شـش  زا  رتـمک  یلوا و  یطو  زا  لاـسکی  نتـشذگ  زا  دـعب 

زا لاسکی  ات  هام  شـش  نیب  لوا و  رهوش  یطو  زا  لاسکی  نتـشذگ  زا  شیب  ار  دـنزرف  هکنیا  لثم  دوب  نکمم  ریغ  یلوا  هب  نکمم و  یمودـب 
زا دـعب  ار  دـنزرف  هکنیا  لـثم  دـشابن  روصتم  نکمم و  کـیچیهب  شقوحل  رگا  و  دوـش ،  یم  مود  رهوـش  هب  قـحلم  دـشاب  هدروآ  مود  یطو 

دشاب هدیئاز  ینامز  رگا  و  یمود ،  زا  هن  تسا و  یلوا  زا  هن  دنزرف  دشاب  هدروآ  یمود  یطو  زا  هام  شـش  زا  رتمک  یلوا و  یطو  زا  نتـشذگ 
یسک ادعب  دهد و  قالط  ار  شرسمه  رگا  هلءاسم 7 -  دننک .  یمود  هب  قحلم  ار  وا  دیاب  یمودب  مه  یلواب و  شقوحل  دشاب  نکمم  مه  هک 
روصت نآ  رد  الاب  تروص  راهچ  نامه  ینعی  دراد ،  ار  هدع  زا  دعب  جیوزت  مکح  دروایب  يدنزرف  نزنآ  سپس  دنک  ههبش  هب  یطو  نز  نآ  اب 

یم ار  نامه  زین  اجنیا  رد  تسا  یمودب  قحلم  میتفگ  دشاب و  یمود  زا  مه  یلوا و  زا  دـنزرف  دوب  نکمم  هک  يرخآ  تروص  یتح  دوش  یم 
یکیب دشاب  نکمم  رگا  دروایب  يدنزرف  وا  ههبش و  هب  دنک  یطو  اب  رگید  یـصخش  تسا و  يرهوش  دقع  رد  ینز  رگا  هلءاسم 8 -  میئوگ . 
نکمم ودـنآ  زا  کیچیهب  رگا  و  تسا ،  نکمم  شقوحل  هک  دوش  یم  نامهب  قحلم  دـشاب  هتـشادن  ناکما  يرگیدـب  دوش و  قحلم  ودـنآ  زا 

 . دزادنا یم  هعرق  ودنآ  نیب  دشاب  هتشاد  ناکما  ود  رهب  شقوحل  رگا  و  تسین ،  ودنآ  زا  کیچیه  زا  دنزرف  دشابن 

نآ تاقحلم  تدالو و  ماکحا  رد  راتفگ 

رکذ ارنآ  مهم  بادآ  ام  و  تسا ،  بحتسم  رگید  یـضعب  بجاو و  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یبادآ  اه و  تنـس  دولوم  يارب  تدالو و  يارب 
يروما رد  هتبلا  اهدرم ،  هن  دـننک  هلخادـم  مادـقا و  تسا  ندـیئاز  لاح  رد  هکینز  ياهراک  رد  نانز  رب  تسا  بجاو  هلءاسم 1 -  مینک .  یم 

هلب دشاب ،  يرورض  کمک  هب  جایتحا  دنـشابن و  نانز  هکیئاج  رد  رگم  تسا  مارح  نانآ  رب  هک  دشاب  یئاهزیچ  رب  نادرم  عالطا  مزلتـسم  هک 
ماگنه ناـمه  رد  دولوم  نتـسش  تسا  بحتـسم  هلءاـسم 2 -  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  نز  هک  دـنچ  ره  تسین  شرهوش  هلخادـم  رد  یلاکـشا 
تبرت تارف و  بآ  اـب  ار  وا  ماـک  هکنیا  پـچ و  شوـگ  رد  هماـقا  تـسار و  شوـگ  رد  ناذا  نـتفگ  زین  و  ررـض ،  زا  ینمیا  طرـشب  تدـالو 

همه زا  و  دراد ،  شردپ  هدهعب  دـنزرف  هک  تسا  یقوقح  زا  یکی  نیا  هک  دـنراذگب  وا  رب  یبوخ  مان  و  دـنرادرب ،  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
زا دعب  نآ ،  لاثما  نمحرلادبع و  میحرلادبع و  هللادـبع و  ریظن  دـشاب  هتـشاد  ار  یلاعت  قح  يارب  تیدوبع  ناونع  هک  تسا  یمان  رتهب  ءامـسا 

دوش دلوتم  شیارب  رسپ  راهچ  یسک  رگا  هکلب  تسا ،  دمحم  فیرش  مان  لضفا  اهنآ  نایم  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ءایبنا  مان  اهمان  لضفا  نآ 
واب مساقلا  یبا  هینک  هکتـسا  هورکم  دراذـگب  دـمحم  ار  دوخ  دـنزرف  مان  رگا  و  دراذـگن ،  دـمحم  ار  اـهنآ  زا  یکی  ماـن  هکنیا  دراد  تهارک 

تهارک دنهد ،  هقدص  هرقن  ای  الط و  شرـس  يوم  نزو  مه  دشارتب و  ار  وا  رـس  شتدالو  متفه  زور  رد  هکنیا  تسا  بحتـسم  زین  و  دـهدب ، 
و دنهدب ،  همیلو  دنزرف  تدالو  ماگنه  تسا  بحتسم  هلءاسم 3 -  دنراذگب .  هدیشارتن  ار  هطقن  کی  دنـشارتب و  ارنآ  هطقن  کی  هکنیا  دراد 

طرـش نیا  و  تسا ،  دنزرف  هنتخ  دروم  جـنپ  نآ  زا  رگید  یکی  و  تسا ،  تنـس  نآ  رد  نداد  همیلو  هک  تسا  دروم  جـنپ  زا  یکی  همیلو  نیا 
زور رد  ار  هنتخ  رگا  ارهاظ  دوشب و  هلصاف  زور  دنچ  هک  درادن  یلاکشا  و  دنهدب ،  تدالو  لوا  زور  ار  تدالو  همیلو  امتح  هک  تسین  ربتعم 

بجاو هلءاسم 4 -  تسا .  هدش  لمع  ود  ره  هب  دنهدب  تنـس  ود  ره  تین  هب  ار  هنتخ  همیلو  زور  نامه  رد  دنهد و  ماجنا  نآ  زا  لبق  ای  متفه 
رگا تسا و  زئاج  نآ  ریخات  هتبلا  دنهد ،  ماجنا  تدالو  متفه  زور  رد  ار  بجاو  لمع  نیا  تسا  بحتسم  و  دننک ،  هنتخ  ار  رسپ  دنزرف  تسا 

يرفاک رگا  یتح  دنک ،  هنتخ  ار  دوخ  دیاب  هک  دوش  یم  وا  دوخ  هجوتم  بجاو  فیلکت  نیا  دسرب  غولب  دحب  رـسپ  ات  دنزادنیب  ریخات  ردـقنآ 
ناملـسم غولب  زا  دعب  هدشن و  هنتخ  هک  يرفاک  رگا  یتح  دنک ،  هنتخ  ار  دوخ  هک  تسا  بجاو  دوش  ناملـسم  غولب  زا  دعب  هدـشن و  هنتخ  هک 

ماجنا ار  راـک  نیا  هک  دوش  یم  بجاو  كدوک  یلو  رب  و  دـشاب ،  رمع  يـالاب  نینـس  رد  هک  دـنچ  ره  دـنک  هنتخ  ار  دوخ  تسا  بجاو  دوش 
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یبجاو رطاـخب  شبوجو  ینعی   ) تسا یـسفن  بجاو  هنتخ  هلءاـسم 5 -  دـنک .  هنتخ  ار  وا  یلو  تسا  نیا  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هچ  رگا  دـهد 
يوقا ربانب  و  تسا ،  تحص  طرش  بحتـسم  هچ  بجاو و  وا  هرمع  جح و  هچ  هرمع  فاوط  جح و  فاوط  صوصخ  رد  یلو  تسین )  رگید 

دننک عطق  يروط  ار  هفسح  فالغ  هک  تسا  نیا  رد  هنتخ  رد  طایتحا  هلءاسم 6 -  اهتدابع .  ریاسب  دسر  هچ  ات  تسین  تحص  طرش  زامن  رد 
ندوب رفاک  هلءاسم 7 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  ندرک  هنتخ  مسق  نیا  هکلب  تسا  نیمه  مه  فراعتم  هکنانچمه  دوش  نوریب  هفـشح  مامت  هک 
ایندب هدش  هنتخ  یکدوک  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  ربتعم  مالسا  هدننک  هنتخ  رد  نوچ  یمذ  هچ  یبرح و  رفاک  هچ  درادن  لاکشا  هدننک  هنتخ 

تابحتسم زا  یکی  هلءاسم 9 -  دننادرگب .  لحم  رودب  ار  غیت  تنـس  هب  لمع  روظنمب  تسا  بحتـسم  هک  دنچ  ره  تسا  طقاس  وا  هنتخ  دیایب 
ناویح رتخد  يارب  رن و  ناویح  رسپ  يارب  هکنیا  لوا -  تسا :  دنچ  نآ  بادآ  و  دوش ،  یم  دلوتم  هکیرتخد  رسپ و  يارب  تسا  هقیقع  هدیکا 
رطاخب هچ  رذع و  نودب  هچ  دـتفیب  ریخات  متفه  زور  زا  رگا  دـنهد و  ماجنا  تدالو  متفه  زور  ار  هقیقع  هکنیا  مود -  دـننک ،  هقیقع  ار  هدام 

 ، دنک یم  هقیقع  دوخ  يارب  شدوخ  دسرب  غولب  نس  هب  ات  دشاب  هدرکن  هقیقع  وا  يارب  یسک  رگا  یتح  دوش  یمن  طقاس  نآ  بابحتـسا  رذع 
هکنیا هناگ  هس  تاناویح  زا  یکی  هقیقع  هکنیا  موس -  دوش ،  هقیقع  وا  يارب  تسا  بحتـسم  تفر  اـیند  زا  هدرکن  هقیقع  مه  شدوخ  رگا  هلب 
هقیقع زا  یفاک  هقیقع  تمیق  نداد  هقدص  و  دوش ،  یم  زین  زب  لماش  دنفسوگ  و  دشاب ،  رتش  دنفسوگ و  واگ و  ینعی  تسا  بجاو  ناشتاکز 

ملاس یبیع  ره  زا  ناویح  ینعی  دشاب  اراد  ار  ینابرق )  ینعی   ) هیحـضا طئارـش  همه  تسا  بحتـسم  دنا  هتفگ  یـضعب  هکنیا  مراهچ -  تسین ، 
هام تفه  زا  رتمک  دنفـسوگ  رد  لاسکی و  زا  رتمک  زب  رد  لاس و  ود  زا  رتمک  واگ  رد  لماک و  لاس  جنپ  زا  رتمک  رتش  رد  نآ  نس  و  دـشاب ، 

لاکـشا لحم  زین  هدربمان  ياهلاس  زا  یـضعب  نییعت  هکنانچمه  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاخ  ینابرق  طورـش  ندوب  اراد  بابحتـسا  نکل  دشابن ، 
هشال مراهچ  کی  هک  تسنآ  رتهب  نیا  زا  و  دنهد ،  صاصتخا  هلباقب  ار  هقیقع  ياپ  نار و  کی  هکنیا  مجنپ -  تسین ،  مهم  یلیخ  یلو  تسا 
رتهب ناویح  نار  اپ و  رب  دشاب  لمتـشم  هک  دنهدب  ودـب  ار  یمراهچ  کی  ینعی  دـننک  روتـسد  ود  ره  نیب  عمج  رگا  دـنهدب و  وا  هب  ار  ناویح 

 . دهدب هقدص  ات  دنهد  یم  شردامب  ارنآ  دشاب  هدمآ  ایندب  هلباق  نودب  كدوک  رگا  و  دشاب ،  هدش  لمع  زین  بابحتسا  ود  رهب  دیاش  تسا و 
 ، دنک میسقت  ار  نآ  هتخپ  هدومن  خبط  هکنآ  ای  دنک و  عیزوت  ارنآ  ماخ  تشوگ  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  دنک  یم  هقیقع  هکیـسک  هلءاسم 10 - 

رتشیب رگا  هتبلا  تسا  رفن  هد  تعامج  نآ  لقادح  و  دـنک ،  ناشماعطا  هدومن  توعد  دوخ  هناخب  ار  نینموم  زا  یتعامج  تخپ  یتقو  هکنآ  و 
یـضعب یلو  دشاب  فراعتم  قبط  هک  تسا  نیا  نآ  خبط  تیفیک  اما  و  دـننک ،  اعد  دولوم  يارب  دـنروخب و  ار  ماعطا  نآ  ات  تسا  رتهب  دنـشاب 

دنزرف تسین  بجاو  كدوک  رداـم  رب  هلءاسم 11 -  تسین .  مولعم  تیلـضفا  نیا  نکل  دنزپب  کمن  بآ و  اب  ارنآ  هکتـسنآ  لضفا  دـنا  هتفگ 
راصحنا تروص  رد  هکلب  دشابن ،  وا  هب  رصحنم  هدنهدریش  هچنانچ  رگا  تسین  بجاو  زین  ترجا  نتفرگ  اب  یتح  دهد و  ریـش  اناجم  ار  دوخ 

ریش هکنانچمه  دشاب ،  هتشاد  ررـض  كدوک  يارب  هکنآ  رگم  تسین  بجاو  دشاب  رگید  هیذغت  ریـش و  قیرط  زا  دنزرف  ظفح  ناکما  هچنانچ 
ترجا هبلاطم  دناوت  یم  هکلب  دـشاب ،  هدوب  وا  ریـش  هب  رـصحنم  كدوک  ياذـغ  هک  دـنچ  ره  تسین  بجاو  یناجم  روطب  شکدوک  هب  نداد 

نداد يارب  یلام  تردق  هکیتروص  رد  وا  ردپ  لام  زا  درادن  رگا  و  دریگب ،  دزم  كدوک  لام  زا  دراد  لام  كدوک  نآ  دوخ  رگا  ینعی  دنک 
نیعتم تقونآ  دنور ) الاب  هچ  ره   ) وا دج  ردپ  هن  دـج و  هن  وا و  ردـپ  هن  دراد و  یلام  كدوک  دوخ  هن  هکیتروص  رد  هلب  دـشاب ،  هتـشاد  دزم 

دنک ریجا  شکدوک  يارب  ار  یهدریش  نز  ای  دهدب و  ریش  ار  وا  شدوخ  هکنیا  هب  ای  لاح  دهد ،  ریش  یناجم  ار  وا  شردام  دیاب  هک  دوش  یم 
لاحب رـضم  هک  یقیرط  دنک ،  ظفح  ار  كدوک  رگید  قیرطب  هکنیا  هب  ای  و  تسا ،  يو  هدهعب  شا  هقفن  ای  نز  نآ  ترجا  دـنک  نینچ  رگا  و 
یناجم ار  لفط  تسا  رـضاح  هکیتروص  رد  تسا ،  نارگید  رب  مدـقم  دوخ  لفطب  نداد  ریـش  رد  لفط  رداـم  هلءاسم 12 -  دـشابن .  كدوک 

دزم ای  دـنک و  بلط  دزم  ردام  یناجم  یهدریـش  دوجو  اب  رگا  اما  دـنک ،  یم  بلط  رتمک  ای  نارگید و  ترجا  دـننام  یترجا  اـی  دـهد و  ریش 
تناضح قح  زین  تروصنیا  رد  میئوگب  هک  تسنآ  طاتیحا  و  دـهدب ،  ردام  ریغب  ار  وا  دـناوت  یم  كدوک  ردـپ  دـنک  بلط  نارگید  زا  رتشیب 

لفط ردـپ  رگا  هلءاسم 13 -  دـنامب .  یقاب  شتناضح  قح  دوش و  طقاس  شعاـضرا  قح  هک  درادـن  تاـفانم  اریز  تسا  ظوفحم  رداـم  يارب 
ردام لوق  دشاب  هتـشادن  هنیب  شیوعد  تابثا  رب  ردپ  دـشاب و  نآ  رکنم  لفط  ردام  دـهدب و  ریـش  یناجم  ارم  لفط  تسه  ینز  هک  دـنک  اعدا 
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ریـش ره  زا  نآ  هک  دنهدب  شردام  ریـش  زا  ار  كدوک  ياذـغ  هکنیا  تسا  بحتـسم  هلءاسم 14 -  تسا .  مدـقم  دروخب  دـنگوس  هکیتروص 
ریش بحاص  هکنیا  رطاخب  ای  لاح  دشاب ،  رتهب  ردامریغ  ریـش  دنک  ءاضتقا  تاهج  يا  هراپ  هکیـصاخ  دروم  رد  رگم  تسا ،  رت  كرابم  رگید 

لاـمک هلءاـسم 15 -  تـسا .  دـیلپ  ینز  شرداـم  تـسا و  رداـم  ریـش  زا  رتکاـپ  شریـش  هـکنیا  اـی  كدوـک و  رداـم  زا  رتفیرـش  تـسا  ینز 
زا سپس  دنهد و  ریش  هامکی  تسیب و  ینعی  رتمک  هام  هس  ار  وا  تسا  زئاج  و  تسا ،  هامراهچ  تسیب و  ینعی  لاس  ود  كدوک  یگراوخریش 

ردام رگا  هلءاسم 16 -  دشاب .  یمن  زئاج  تسین  نیب  رد  مه  یترورض  تسه و  لماک  ریش  ناکما  هکیئاج  رد  نیا  زا  رتمک  اما  دنریگب ،  ریش 
دنک ظفح  یگراوخریش  لاس  ود  تدم  رد  ار  لفط  هک  شلفط ،  تیبرت  تناضح و  هب  تسا  رتراوازـس  دشاب  هلقاع  ناملـسم و  دازآ و  نز  ، 
ریـش ای  دهد و  ریـش  ار  وا  شدوخ  هکنیا  هچ  رتخد و  هچ  دشاب و  رـسپ  لفط  هکنیا  هچ  دهد ،  ماجنا  تسا  وا  ظفح  تیبرتب و  طوبرم  هچنآ  و 

زا دعب  یتح  طایتحا  ربانب  و  دـنک ،  ادـج  شردام  زا  ار  كدوک  تدـم  نیا  رد  تسین  زئاج  لفط  ردـپ  يارب  سپ  دزاس ،  ریـس  ار  وا  يرگید 
هب تسا  رتراوازس  ردام  رسپ و  هب  تبـسن  تسا  رتراوازـس  ردپ  دش  مامت  شیگراوخریـش  لاس  ود  یتقو  سپ  تسین ،  زئاج  ریـش  زا  شنتفرگ 

رتراوازس لاس  تفه  ات  میتفگ  هک  ردام  و  تسا ،  رتراوازـس  واب  تبـسن  ردپ  دش  هلاس  تفه  رتخد  نوچ  و  دسرب ،  شیگلاس  تفهب  ات  رتخد 
ادج اب  دشاب ،  هدش  ادج  وا  زا  یقالط  اب  يدقع  خـسفب  ای  دـشاب و  كدوک  ردـپ  هلابح  رد  هکنیا  دـنک  یمن  قرف  رتخد  تناضح  يارب  تسا 

رـسپ و زا  شتناضح  قح  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـنک  جاودزا  رگید  يدرم  اب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  طقاس  تناـضح  قح  لـفط  ردـپ  زا  ندـش 
شتناـضح قح  هیقب  دـنک  جاودزا  ریغب  رگا  تشاد  ار  شرـسپ  تناـضح  قح  هک  یلاـس  ود  نیب  رد  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  طـقاس  رتخد 

یتناضح قح  تسین  دیعب  دش  ادج  زین  مود  رهوش  زا  نز  رگا  و  دوش ،  یم  كدوک  ردپ  قح  تناضح  دوش و  یم  طقاس  زین  رـسپ  هب  تبـسن 
لاقتنا زا  دعب  ردپ  رگا  هلءاسم 17 -  دنک .  شزاس  هحلاصم و  لفط  ردپ  اب  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  ددرگرب ،  دوب  هدش  طقاس  هک 

دشاب و هدرک  جاودزا  دنچ  ره  تسا  ردـپ  یـصو  زا  رتراوازـس  لفط  تناضحب  ردام  دورب  ایند  زا  نآ  زا  لبق  ای  يوب و  ردام  زا  تناضح  قح 
هچ ات  شردام  ردـپ و  یتح  ناگتـسب  یقاب  زا  تسا  رتراوازـس  ردام  نینچمه  و  رتخد ،  هچ  دـشاب و  رـسپ  هچ  دـنهد  وا  لیوحت  ار  لفط  دـیاب 

نیمه رد  رگا  و  لفط ،  تناضح  رد  تسا  نارگید  زا  قحا  ردـپ  دورب  ایند  زا  شتناضح  نارود  رد  ردام  رگا  هکنانچمه  نارگید ،  هب  دـسر 
هن دوب  هدشن  نیعم  مه  یتیـصو  تشادن  ردپ  ردپ  رگا  و  دوش ،  یم  لقتنم  ردپ  ردپب  لفط  تناضح  قح  ردام  مه  دریمب و  ردپ و  مه  نارود 

تناضح ار  لفط  دـنراد  قح  برقالاف  برقالا  تیاعر  اب  هتبلا  لفط  نادـنواشیوخ  براقا و  شردـپ  ردـپ  هیحان  زا  هن  لفط و  ردـپ  هیحاـن  زا 
رفن دنچ  هبتر  کی  رد  رگا  و  تسا ،  يرگیدـنآ  تناضح  عنام  شتناضح  قح  تسا  لفط  نآب  يرگید  زا  رتکیدزن  هک  سکنآ  سپ  دـننک ، 
رگا تسا ،  هعرق  ناشفالتخا  لح  يارب  عجرم  دـندرک و  عازن  لفط  تناضح  رـس  رب  رگیدـکی  اب  دـنیواسم و  قح  نیا  نتـشاد  رد  هک  دنـشاب 
رگا دوش و  یم  یصو  نآ  زا  ارصحنم  تناضح  قح  هکنآ  ای  داد و  دیاب  براقا  هب  مه  زاب  ایآ  دوب  هدرک  نیعم  ییـصو  وا  دج  ای  لفط و  ردپ 

 . دـننک شزاس  هحلاصم و  رگیدـکی  اب  یـصو  براقا و  هکتـسنآ  طاـیتحا  هک  تسا  هجو  ود  ددرگ ؟  لـقتنم  براـقا  هب  تقونآ  دوبن  یـصو 
ردام ردپ و  یتح  سکچیه  نتفای  دشر  ندش و  غلاب  زا  دعب  اما  دشاب  هدیسرن  غولب  دحب  لفط  هک  تسا  ینامز  ات  تناضح  قح  هلءاسم 18 - 

 . رتخد هچ  دشاب و  رسپ  هچ  دراد  ار  دوخ  رایتخا  هک  تسا  یناسنا  دوخ  يارب  وا  هکلب  درادن  وا  رب  تناضح  قح 

یگدنز هنیزه  هقفن و  رد  لصف 

نداد هلءاسم 1 -  تیکلاـم  تـبارق 3 -  تـیجوز 2 -   - 1 دوـش :  یم  بجاو  ببـس  هس  زا  یکی  هب  یناـسنا  یگدـنز  هـنیزه  هـقفن و  نداد 
 ، تسین رهوش  هقفنلا  بجاو  مئاد  ریغ  نز  اما  و  دشاب ،  رهوش  یمئاد  دـقع  رد  نز  هک  دوش  یم  بجاو  یتقو  رهوش  رب  نز  یگدـنز  جراخم 

هزـشان نز  نیاربانب  تسا ،  بجاو  وا  رب  رهوش  تعاطا  هکیروما  رد  هتبلا  دـشاب  رهوش  تعاطا  رد  نز  هک  تسا  نیا  بوجو  نیا  رگید  طرش 
درادرب نایصع  زوشن و  زا  تسد  سپـس  دوش و  هزـشان  نز  رگا  هلءاسم 2 -  دـنناسکی .  یمذ  ناملـسم و  مکح  نیا  رد  و  درادـن ،  هقفن  قح 

رهوش رگا  هک  مه  ینامز  تدم  دنک و  شتعاطا  هب  نیقی  مه  رهوش  دنک و  راهظا  ار  دوخ  تعاطا  هکلب  دوش  یمن  هقفن  قحتسم  نیا  فرصب 
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دوش هدترم  نز  رگا  هلءاسم 3 -  دهدب .  ار  شا  هقفن  دوش  یم  بجاو  رهوش  رب  تقونآ  درذگب  دشاب  نکمم  دـنک  ادـیپ  واب  تسد  دـهاوخب 
هلءاسم 4 ددرگ .  یم  رب  زین  رهوش  فیلکت  ددرگرب  دادترا  زا  شا  هدع  نامز  رد  رگا  هلب  ددرگ ،  یم  طقاس  شرهوش  زا  هقفن  نداد  فیلکت 

دـشاب هریغـص  ردقنآ  رگا  اصوصخم  تسین ،  بجاو  دریگب  ماک  وا  زا  رهوش  ات  هدیـسرن  غولب  نسب  هکیا  هجوز  هب  هقفن  نداد  رهاظلا  یلع  - 
هلب دریگب ،  تذل  نز  زا  هک  دشابن  نآ  لباق  دشاب و  هریغـص  شرهوش  هکیا  هریبک  هجوز  نینچمه  و  دشابن ،  زین  دذـلت  عتمت و  لباق  یتح  هک 
رگا هک  تسین  دـیعب  دـشاب  هریبک  نز  قهارم و  رهوش  ای  ریبک و  ود  ره  ای  دنـشاب و  غولب )  هب  کـیدزن  ینعی   ) قهارم ود  ره  نز  رهوش و  رگا 
هقفن قحتـسم  دربب  تذل  وا  زا  تسا  نکمم  شیارب  هک  رادقم  رهب  شرهوش  هک  دـشاب  رـضاح  دـشاب و  هتـشاد  نیکمت  شرهوشب  تبـسن  نز 

رد ای  هتـسب و  مارحا  ای  تسا  ضیح  رد  الثم  دراد  یعرـش  رذع  هک  دـشاب  نیا  رطاخب  شرهوشب  نز  ندرکن  نیکمت  رگا  هلءاسم 5 -  دشاب . 
یمن طقاس  وا  هقفن  قح  دراد  ررض  وا  يارب  وا  زا  رهوش  عتمت  هک  دراد  یـضرم  هکنیا  لثم  دشاب  یلقع  يرذع  رطاخب  تسا و  فاکتعا  لاح 

یقیـضم بجاو  رفـس  هب  رهوش  نذا  نودب  رگا  ای  دـشاب و  هتفر  یحابم  ای  یبحتـسم  ای  یبجاو  رفـسب  شرهوش  نذا  اب  رگا  نینچمه  و  دوش ، 
طقاس شا  هقفن  قح  دشاب  هدرک  یهن  عنم و  ار  وا  رهوش  هک  مه  یتروص  رد  یتح  هکلب  دراد ،  هقفن  قاقحتـسا  بجاو  جح  رفـس  دننام  هتفر 
نوریب رد  هکلب  تسا  طـقاس  شا  هقفن  قح  دـشاب  رهوش  نذا  نودـب  رگا  هک  دـشاب  حاـبم  اـی  بحتـسم  شرفـس  هکنیا  فـالخب  دوـش ،  یمن 
نوریب اب  اریز  دـشاب  هدوب  رفـس  يارب  هک  اجنآب  دـسر  هچ  ات  دراد  ار  مکح  نیمه  زین  ترفاسم  ریغ  يارب  رهوش  نذا  نودـب  هناخ  زا  شندـمآ 
شقالط هک  ینز  يارب  ینکس  هقفن و  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  ققحم  تسا  هقفن  قح  طوقس  تلع  هک  ندش  هزـشان  نذا  نودب  هناخ  زا  ندش 

نز نیا  رد  تسا و  تباث  نز  يارب  هک  روطنامه  انیع  تسا ،  تباث  دشاب  یعجر  شقالط  هکیتروص  رد  هدماینرـس  شا  هدع  زونه  دنا و  هداد 
قح هقلطم  ریغ  هزاشن  نز  يارب  هک  روطنامه  دنـشاب  هداد  شقالط  زوشن  لاح  رد  هکنیا  رگم  دـشابن  ای  دـشاب  هلماـح  هکنیا  نیب  تسین  یقرف 

هدـش هقلطم  نئاب  قـالط  اـب  هکینز  اـما  و  دوش ،  یم  بجاو  واـب  نداد  هقفن  برقا  رباـنب  درادرب  نایـصع  زوشن و  زا  تسد  رگا  تسین و  هقفن 
یمن رهوش  زین  اجنآ  رد  اریز   ) دشاب دقع  خسف  زا  یشان  شا  هدع  هکینز  نینچمه  و  تسا ،  طقاس  شا  هدع  مایا  رد  وا  يانکـس  هقفن و  تسا 

هدرکن لمح  عضو  هک  یماداـم  دـشاب  هلماـح  تسا  نئاـب  قـالط  زا  شا  هدـع  هک  لوا  تروص  رد  هکنآ  رگم  دـنک ) عوجر  هدـع  رد  دـناوت 
هدیـشخب ار  شتدم  یقبام  رهوش  هچ  دشاب و  هدش  مامت  شتدـم  هچ  هدرک  رهوش  یعاطقنا  دـقع  اب  هکینز  و  تسه ،  انکـس  هقفن و  قحتـسم 

ربانب هدرک  توف  شرهوش  هکیا  هلماح  نز  نینچمه  و  تسین ،  انکس  هقفن و  قحتـسم  دوش و  یمن  یلبق  ضرفب  قحلم  دشاب  هلماح  رگا  دشاب 
 . شدنزرف مهـس  زا  هن  شرهوش و  هکرت  لصا  زا  هن  تسین  ینکـس  هقفن و  قحتـسم  هدرکن  لمح  عضو  ینعی  تسا  هدـع  رد  هکیمادام  يوقا 

هناشن تاراما و  دوجو  هب  دـنک  دنتـسم  ار  دوخ  ياعدا  تسا و  انکـس  هقفن و  قحتـسم  هلماح و  هک  دـنک  ءاعدا  رگا  نئاب  هقلطم  هلءاسم 7 - 
قذاح و هلباق  لوق  تسین  دیعب  هلب  تسا ،  لاکـشا  لحم  اعدا  فرـصب  وا  قیدصت  دـنناد  یم  لمح  رب  لیلد  ار  اهنآ  دوجو  اهنز  همه  هکیئاه 
 ، دـنهد ربخ  يو  مرحم  نادرم  زا  رفن  ود  ای  قثوم و  هلباق  رفن  راهچ  هکنیاب  دـشابن  جایتحا  دوش و  هتفریذـپ  لـمح  روهظ  زا  لـبق  قوثو  دروم 

لمح عضو  ات  تسا  هلماح  دش  مولعم  رگا  دوش و  نشور  لمح  مدع  دوجو و  ات  دـنهدب  ار  وا  هقفن  زورب  زور  دـیاب  دراوم  نینچ  رد  نیاربانب 
وا زا  تسا  زئاج  ایآ  هکنیا  رد  و  دـنریگ ،  یم  سپ  دـنا  هداد  واب  زورب  زور  هک  هچنآ  هدوبن  هلماـح  دوش  مولعم  رگا  دـنهد و  یم  ار  شا  هقفن 

هلماح دـش  مولعم  رگا  ات  دـنهدب  يو  تلافک  اب  ار  وا  هنیزه  هدـشن  نشور  وا  عضو  ات  هک  دوش  وا  لـیفک  یـسک  ینعی   ) دـننک هبلاـطم  لـیفک 
مینادب بجاو  ار  وا  قیدـصت  هکیتروص  رد  مود  لوق  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو ،  ود  هن ؟  ای  دـنریگب ) سپ  دـنا  هداد  هچنآ  دـنناوتب  تسین 

يارب هلءاسم 8 -  دشاب .  هدوب  هربخ  لها  قثوم و  هدرک  مالعا  ار  نز  ندوب  هلماح  هکیـسک  نکل  مینادن  بجاو  رگا  نینچمه  تسا و  حـجرا 
شروخ و ماعط و  زا  تسنآـب  دـنمزاین  نز  هک  ار  هچ  ره  هکنیاـب  هدرک  فظوم  ار  فلکم  هکلب  هدـشن  نیعم  يا  هزادـنا  عرـش  هیحاـن  زا  هقفن 

اما دـنک .  مهارف  شیارب  ار  کلاذوریغ  فیظنت و  خـبط و  برـش و  رد  شزاین  دروم  تالآ  تمدـخ و  لزنم و  شرف و  باوختخر و  هماج و 
تسا و فراعتم  وا  رهـش  رد  وا  لاثم  يارب  هک  تسیزیچنآ  رایعم  دـشاب  هچ  ماـعط  هکنیا  رد  دـنک و  ریـس  ار  وا  هک  تسنآ  شیرادـقم  ماـعط 
رادقم و رظن  زا  مهنآ  شروخ  اما  و  دوش .  یم  ضیرم  دروخن  رگا  هکیروطب  هدرک  تداع  شدروخب  وا  هچنآ  ره  تسا و  وا  جازمب  راگزاس 
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 ، دوش هتفرگ  رظن  رد  وا  تداع  نینچمه  دـشاب و  وا  جازمب  راگزاس  وا و  رهـش  رد  وا  لاثما  اـیرب  فراـعتم  دـیاب  هک  تسا  ماـعط  ریظن  سنج 
و دنک ،  مهارف  شیارب  ار  نآ  تسا  بجاو  الثم  دـشاب  ندروخ  تشوگ  هشیمه  وا  صخـش  جازمب  يراگزاس  ای  وا و  لاثما  تداع  رگا  یتح 

تاـعارم تسا  بجاو  ارهاـظ  هکلب  دـنیب  یم  همدـص  دروخن  ارنآ  رگا  هکیروـطب  دراد  شتداـع  اـه  شروـخ  زا  یـصاخ  زیچب  رگا  نینچمه 
تاعارم تشذـگ  هچنآ  زا  رت  مزال  اهنیا و  لاـثما  هوهق و  وکاـبنت و  یئاـچ و  هب  وا  لاـثما  وا و  داـیتعا  ریظن  شروخ  ماـعط و  ریغ  رد  شتداـع 

هویم زا  هچنآ  تسا  نینچمه  هکلب  تسا ،  موزل  ترورض و  دح  رد  مرگ  ياوه  رد  نآ  ندروخ  هک  تسا  یناتسبات  ياه  هویم  زا  مزال  رادقم 
رادقم و ثیح  زا  هک  هماج  رد  لاح  تسا  نینچمه  و  تسا ،  فراعتم  شا  هدافتسا  نز  نآ  لاثما  يارب  فلتخم  لوصف  رد  هک  فلتخم  ياه 

اریز یناتسبات  سابل  رد  هچ  شیناتـسمز و  سابل  رد  هچ  دوش  هظحالم  دنک  یم  یگدنز  هکیرهـش  نآ  رد  وا  لثم  نانز  تداع  مسر  اب  سنج 
رگا یتح  هکلب  تسا  دایز  رایـسب  دـنراد  دنـشوپ  یم  هک  یئاهـسابل  سنج  رادـقم و  تیفیک و  رد  هداوناخ  ره  رهـش و  ره  ناـنز  هکیفـالتخا 
نزنآ لاثما  تانوئـش  بسح  رب  زین  ار  وا  لمجت  هماج  شوپ  نت  هماج  رب  هوالع  تسا  بجاو  تسا  لـمجت  بحاـص  ناـنز  زا  فلکم  رـسمه 

رد هک  یباوختخر  دنک و  شرف  ار  شلزنم  هکیزادناریز  هب  نز  اریز  تسا  روطنیمه  مکح  زین  زادناور  زادناریز و  رد  دیامن .  مهارف  وا  يارب 
و تسا ،  یلبق  رایعم  نامه  فصو  سنج و  رادـقم و  رد  رایعم  زین  اهنیا  رد  هک  دراد ،  جایتحا  اکتم  کشت و  فاحل و  لـیبق  زا  دـباوخب  نآ 
وا لاثما  لاحب  قیـال  تداـع  فرع و  بسح  رب  هک  دـهدب  انکـس  يا  هناـخ  رد  ار  وا  تسا  بجاو  رهوش  رب  تسا و  ناکـسا  قحتـسم  نز  زین 

لمتشم لزنم  رد  دهاوخب  شرهوش  زا  دراد  قح  وا  دشاب و  هتشاد  ار  دندنمزاین  نادب  وا  دننام  نانز  هک  یقفارم  همه  هک  دشاب  يا  هناخ  دشاب 
یقاطا ای  دشاب و  تسبرد  يا  هناخ  هکنیا  هچ  لاح  دشابن  نآ  رد  ریغ  ووه و  لیبق  زا  وا  دوخ  ریغ  یسک  هک  دهد  شیانکـس  یقفارم  نینچ  رب 

دشاب ناینشنرداچ  زا  هیداب و  لها  نز  رگا  هچ  زین  دشاب و  هتشاد  لقتسم  یئوشتسد  حارتسم و  مامح و  هک  اه ) لته  زا  يرایـسب  دننام   ) دشاب
نز هک  تسا  بجاو  یتقو  اهنت  تفلک  رکون و  زا  راکتمدـخ  نداد  اما  و  دـنک .  یم  شتیافک  وا  لاحب  بسانتم  ادـج و  یئوم  همیخ  ای  خوک 

ار دوخ  ياهراک  دیاب  شدوخ  نزنآ  تروصنیا  ریغ  رد  و  هدوبن ،  راکتمدخ  نودب  زگره  هک  دشاب  يا  هداوناخ  زا  هاج و  تمشح و  بحاص 
تـسا بجاو  رهوش  رب  دـنراد  صوصخم  مداخ  نتـشاد  زا  يا  هراچ  وا  لاثما  هکیروطب  دـشاب  تمـشح  ياراد  هکیتروص  رد  دـهد و  ماـجنا 

رهوش رب  میئوگب  تسین  دیعب  دشاب  مداخ  دنچ  نتشاد  وا  لاثما  رد  فراعتم  هک  دشاب  يدحب  شتمشح  رگا  و  دنک ،  مهارف  شیارب  زین  مداخ 
صیخـشت ریغ  مداخ و  هناخ و  سابل و  ماعط و  زا  میدرمـشرب  هچنآ  همه  رد  هکتـسنآ  رتهب  و  درامگب ،  وا  تمدخب  مداخ  دـنچ  تسا  بجاو 

لاح زا  فراعتم  دـیاب  زین  نیا  رد  هک  تسا  دـنمزاین  اهنآب  نز  هکیتاودا  تالآ و  هناخ و  ثاثا  رد  نینچمه  دـننک و  راذـگاو  فرعب  ار  دروم 
ترجا تسنآ  قحتـسم  ناسنا  رـسمه  هکیجراخم  زا  یکی  ارهاظ  هلءاسم 9 -  دوش .  هظحالم  رهـشنآ  رد  وا  لاثما  فراـعتم  نز و  نیا  لاـثما 

ای نکمم و  ریغ  ای  دـشابن و  فراعتم  ای  هناخ  رد  مامحتـسا  هک  تسا  یئاـج  رد  نیا  هتبلا  تفاـظن ،  يارب  هچ  لـسغ و  يارب  هچ  تسا  ماـمح 
نینچمه جایتحا و  نامز  يارب  تسا  نآ  لاثما  مزیه و  لاغز و  هیهت  نز  جراخم  زا  رگید  یکی  دـشاب ،  راوشد  رگید  تاهج  امرـس و  رطاخب 

هلب دوش ،  یمن  التبم  نآب  هام  لاس و  لوط  رد  یـسک  رتمک  هکتـسا  یئاهدرد  اهیرامیب و  تلعب  اهنآ  هب  جاـیتحا  هک  فراـعتم  ياـهوراد  هیهت 
هقفن ءزج  دـنوش  یم  التبم  اهنآب  يدارفا  انایحا  دراد و  نآب  جایتحا  راوشد  تاجلاعم  يا  هراـپ  هک  ینیگنـس  جراـخم  اـهوراد و  رهاـظلا  یلع 

رد تماجح  اـی  ندز  گر  ترجا  اـیآ  دـشاب و  هتـشاد  نیگنـس  جراـخم  هب  جاـیتحا  رـسمه  هجلاـعم  رگا  اـصوصخم  تسین  رهوش  رب  بجاو 
زور ره  رد  هـجوز  هلءاسم 10 -  تسا .  لاکـشا  لمات و  لحم  فراعتم ؟  تاـجلاعم  لـیبق  زا  اـی  تسا  لـیبق  نیا  زا  نآ  هب  جاـیتحا  تروص 

يادرف يارب  نآ  زا  يزیچ  هکیرادقم  نآ  زا  تسترابع  زور  ره  هقفن  دـشاب و  یم  شرهوش  هدـهع  رب  هک  تسا  زورنآ  یگدـنز  هنیزه  کلام 
تسا لزلزتم  تیکلم  هقفن  رادقم  نیا  هب  تبـسن  هجوز  تیکلم  دنادرگرب و  يوب  دیاب  هک  تسا  رهوش  کلم  دنامب  رگا  دنامن و  یقاب  زورنآ 

دنک و بلط  شرهوش  زا  ار  هقفن  رادقم  نیا  زور  ره  رد  دناوت  یم  نز  سپ  تسا ،  رهوش  هب  تبـسن  وا  نیکمت  هب  طورـشم  هک  انعم  نیا  هب  ، 
نز هک  دوش  یم  رقتـسم  وا  همذ  هب  يراکهدـب  نید و  تروـصب  هقفن  نآ  دـسرب  رـس  زورنآ  دـهدن و  ارنآ  نز  نیکمت  دوـجو  اـب  رگا  رهوـش 
نز هکنیا  هچ  تسا ،  راکهدب  نآ  اب  شا  همذ  دزادرپن  ار  شا  هقفن  رهوش  تسه و  نیکمت  نز  فرط  زا  هکینامز  ره  ات  دـشاب  هتـشاد  نیکمت 
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اراد رهوش  هکنیا  هچ  و  هن ،  ای  دـشاب  هدرک  مولعم  ار  وا  زور  ره  هقفن  رادـقم  مکاح  هکنیا  هچ  و  دـشاب ،  هتفگن  يزیچ  اـی  دـشاب  هدرک  بلط 
کلام ینز  چیه  هدنیآ  ياهزور  هقفن  هب  تبسن  اما  و  دوش ،  نکمتم  ات  دهد  یم  تلهم  وا  هب  نز  یتسد  یهت  تروص  رد  و  ریقف ،  ای  دشاب و 

همه هجوز  دـهدب و  شا  هجوز  هب  ار  هام  کی  ای  هتفه  کی  ـالثم  زور  دـنچ  هقفن  رهوش  رگا  هلءاسم 11 -  درادـن .  هبلاطم  قح  تسین و  نآ 
یـصخش ای  دشاب و  هدرک  جرخ  رگید  ياج  زا  هکنیا  ای  لاح  دـنامب ،  هدروخن  تسد  نانچمه  تدـم  ندـش  مامتا  زا  دـعب  دـنکن  جرخ  اهنآ 

مک نز  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دریگب ،  سپ  ارنآ  دناوت  یمن  رهوش  تسا و  وا  دوخ  کلم  هدنام  هچنآ  دشاب  هداد  ار  وا  جرخ  رگید 
زا لبق  رگا  هلب  دریگب ،  سپ  ارنآ  دـناوت  یمن  رهوش  تسا و  نز  کلم  هدـمآ  داـیز  هچنآ  دـشاب  هدـمآ  داـیز  هقفن  زا  يزیچ  هدرک و  یجرخ 

ار وا  رهوش  ای  دورب و  ایند  زا  رهوش  نز و  زا  یکی  ای  دوش و  هزـشان  ای  دوش  جراخ  قاقحتـسا  زا  نز  هام  کی  ای  هتفه  کـی  نآ  ندـش  ماـمت 
زا دش  هدنیآ  مایا  مهس  هچنآ  دوش  یم  میسقت  هدنیآ  هتـشذگ و  مایا  نیب  تبـسن  هب  هدیدرگ  نز  لیوحت  لوا  زور  زا  هچنآ  دهدب  نئاب  قالط 

یجرخ تهج  یغلبم  رهوش  اضرف  هک  تروصنیاب  تسا  يراج  زین  زورکی  هقفن  رد  مکح  نیمه  رهاـظلا  یلع  هکلب  دوش ،  یم  هتفرگ  سپ  وا 
رادـقم یجرخ  دـیآ  یم  شیپ  نئاـب  قـالط  اـی  گرم  اـی  زوـشن  ینعی  ضراوـع  نآ  زا  یکی  زور  نـیب  رد  دـهد و  یم  شرـسمه  هـب  زورکی 

رارق هجوز  رایتخا  رد  تروص  ود  هب  تسا  ماعطب  طوبرم  هک  هچنآ  هقفن  هلئسم  رد  هلءاسم 12 -  دنریگ .  یم  سپ  وا  زا  ار  زور  زا  هدنامیقاب 
 ، دروخب اذغ  دنیـشنب و  وا  هلئاع  ریاس  اب  رهوش و  هرفـسرس  رهوش و  هناخ  رد  درم  ياهروخ  نان  ریاس  دننام  هجوز  هکنیا  زا  یکی  دریگ .  یم 
ار نز  درادن  قح  رهوش  دنک ،  تسرد  دهاوخ  یم  هچ  ره  شدوخ  وا  دـنهدب  وا  هب  ار  یئاذـغ  ماخ  داوم  ای  لوپ و  هکنیا  رگید  قیرط  کی  و 
ره نآ  اب  ات  دنهدب  شدوخ  تسدب  ار  شیجرخ  دهاوخب  وا  زا  دنکن و  لوبق  دراد  قح  نز  دروخب و  اذغ  وا  هرفس  رس  امتح  هکنیاب  دنک  مزلم 
زا فیلکت  دروخب  اذـغ  وا  تاـقلعتم  رهوش و  اـب  دـنک و  لوبق  ار  لوا  هوحن  نز  رگا  تسه  هکیزیچ  دـهدب ،  ماـجنا  تساوخ  هک  يا  هلماـعم 
نان زا  دهد  یم  شا  هجوز  هب  درم  هچنآ  هلءاسم 13 -  دیامن .  هبلاطم  رهوش  زا  يزیچ  اذغ  تباب  زا  دـناوت  یمن  نز  دوش و  یم  طقاس  رهوش 

ندروخ يارب  شندـش  هدامآ  رد  هک  نآ  لاثما  هتخپ و  تشوگ  ینتخپ و  ياهزیچ  امرخ و  نان و  لـثم  تسنآ  هدـش  هتخپ  نیع  اـی  شروخ  و 
ماخ و تشوگ  درآ و  جـنرب و  مدـنگ و  ریظن  تسنآ  ماخ  نیع  ای  و  هدـش ،  ماجنا  شیاهراک  همه  نوچ  درادـن ،  مزال  یتمحز  يراکچیه و 
ای دـهدب  لوا  قیرطب  ار  شا  هجوز  ياذـغ  دراد  رایتخا  رهوش  دـشابن  فراعتم  ریغ  قیرط  ود  نیا  زا  کـیچیه  يرهـش  رد  رگا  اـهنیا ،  لاـثما 

دادرارق شا  هجوز  رایتخا  رد  ماخ  ار  ییاذغ  داوم  درک و  باختنا  ار  مود  قیرط  رهوش  رگا  دنکن و  لوبق  دناوت  یمن  وا  هجوز  مود و  قیرطب 
هقفن رد  قیرط  ود  نیا  زا  یکی  رگا  اما  و  دهد ،  رارق  هجوز  رایتخا  رد  ار  تسا  نآب  دـنمزاین  شنتخپ  هکیرگید  زیچ  ره  مزیه و  تفن و  دـیاب 

 . دنکن لوبق  دراد  قح  هجوز  درکن  رگا  دنک و  لمع  تسا  فراعتم  هکنآ  قبط  رهوش  دیاب  دشاب  فراعتم  ریغ  رگید  قیرط  فراعتم و  نداد 
لیوـحت مه  هجوز  دوـمن و  هجوز  میلـست  ار  تمیق  نآ  رهوـش  شروـخ و  ماـعط و  تمیق  هب  دـننک  قـفاوت  هـجوز  جوز و  رگا  هلءاسم 14 - 

شوپ نت  هماج و  هلئسم  رد  هلءاسم 15 -  دنک .  نآب  مزلم  ار  يرگید  دـناوت  یمن  کیچیه  رگید  هدـش و  طقاس  درم  بجاو  فیلکت  تفرگ 
ار نآ  رهوش  هکیـسابل  ای  دـشاب و  رهوش  دوخ  کلم  هکیـسابل  هب  اـی  لاـح  دـناشوپب  ار  وا  هک  تسا  نیا  دراد  درم  ندرگب  نز  هک  یقح  اـهنت 

نالف هداع  هک  دروآ  شیارب  يا  هماج  رگا  دـنک و  وا  کلم  ار  هماج  رهوش  هک  درادـن  رهوش  رب  ار  قح  نیا  و  دـشاب ،  هدرک  هیراع  ای  هراـجا 
سابل تسا  بجاو  رهوش  رب  تفر  تقرـسب  ای  دش و  هدیـسوپ  تدم  نآ  نتـشذگ  زا  لبق  هدیـشوپ و  ار  نآ  نز  دنک و  یم  راک  نامز  تدـم 

هماج هبلاطم  دناوت  یمن  نز  دوب  یقاب  نز  لاح  قباطم  ملاس و  زونه  هماج  تشذگ و  تدمنآ  رگا  دهدب و  واب  دـنک و  هیهت  وا  يارب  يرگید 
یقاب رگا  هماج  نآ  قالط  ای  زوشن و  رطاخب  ای  ندرم و  لیلدب  ای  دوش  جراخ  قاقحتـسا  زا  نز  تدـم  نیا  لالخ  رد  رگا  و  دـنک ،  رگید  يا 

هب هقفن  ناونعب  رهوش  هکیتـالآ  ثاـثا و  ره  باوختخر و  شرف و  رد  مکح  نیمه  و  ددرگ ،  یم  رب  تسا  رهوش  هک  شکلاـمب  دـشاب  هدـنام 
یتقو دراد ،  ارنآ  زا  عافتنا  قح  اهنت  نز  رهوش و  کلم  رد  اهنآ  همه  تسا و  يراج  دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  نآ  نیع  ءاقب  اب  ات  هداد  شا  هجوز 

نز و رگا  هلءاسم 16 -  دشاب .  هدرک  وا  کلم  هکنآ  رگم  دریگب  سپ  ار  اهنآ  دناوت  یم  رهوش  دوش  مامت  الاب  ياهتلع  زا  یکیب  شقاقحتـسا 
هرانک وا  زا  نز  ای  دوب و  بئاغ  رهوش  رگا  دنراد  قافتا  نز  قاقحتـسا  رد  هکیتروص  رد  دندرک  فالتخا  هقفن  ندادـن  نداد و  رـس  رب  رهوش 
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هلئاع نیب  رد  لخاد  رهوش و  هناخ  رد  نز  رگا  اما  و  دروایب ،  هنیب  دوخ  يوعد  رب  دـیاب  درم  شدـنگوس و  اب  تسا  نز  لوق  لوق  دـشاب  هتفرگ 
دوش هقلطم  هدوـب  هلماـح  هکیا  هجور  رگا  هلءاـسم 17 -  درواـیب .  هنیب  دـیاب  نز  شدـنگوس و  اـب  تسا  درم  لوق  لوق  رهاـظلا  یلع  تسا  وا 

رد ما و  هداد  قالط  لمح  عضو  زا  لبق  هک  دـنک  اعدا  رهوش  قالط ،  عوقو  نامز  رد  دـننک  فـالتخا  لـمح  عضو  زا  دـعب  یعجر و  قـالطب 
هس ات  دیاب  هدوب و  لمح  عضو  زا  دعب  قالط  هک  دنک  ءاعدا  هجوز  يرادن و  نم  رب  هقفن  قح  رگید  هدش و  مامت  وت  هدع  لمح  عضو  اب  هجیتن 
یم تباث  درک  دای  دنگوس  رگا  شدنگوس ،  اب  تسا  نز  لوق  لوق  دشاب  هتـشادن  هنیب  فرط  ود  زا  کیچیه  یهدـب و  ارم  هقفن  زور  هد  هام و 

هلءاسم هدرک .  هکیرارقا  رطاخب  نز  هب  دنک  عوجر  تسین  زئاج  هکنیا  یئادجب و  درم  رب  دوش  یم  مکاح  نکل  تسا ،  هقفن  قحتسم  هک  دوش 
لوـبق ار  وا  رقف  نز  نکل  مهدـب  هقفن  مناوـت  یمن  متـسد و  یهت  ریقف و  هک  دـنک  ءاـعدا  جوز  دـنک و  هقفن  هبلاـطم  جوز  زا  هجوز  رگا   - 18

رد رگم  دشاب ) هتـشادن  هنیب  نز  رگا  هتبلا   ) شدنگوس اب  تسا  رهوش  لوق  لوق  تسا  نکمتم  اراد و  يو  هک  دـنک  ءاعدا  هکلب  دـشاب  هتـشادن 
نز لوق  لوق  تروصنیا  رد  دشاب  رکنم  ار  نیا  نز  ما و  هدش  رادن  العف  هدش و  فلت  ملاوما  دنک  یم  ءاعدا  هدوب  نکمتم  البق  درم  هکیتروص 
هب جایتحا  دشاب و  ریقف  هک  تسین  نیا  طرش  هقفن  هب  تبـسن  هجوز  قاقحتـسا  رد  هلءاسم 19 -  دروایب .  هنیب  دیاب  درم  شدـنگوس و  اب  تسا 

رهوش رگا  هلءاـسم 20 -  دـشاب .  مدرم  نیرترگناوت  نز  هک  دـنچ  ره  دزادرپب  ار  نز  هقفن  تسا  بجاو  رهوش  رب  دـشاب ،  هتـشاد  رهوش  هقفن 
شرسمه و جراخم  رب  تسا  مدقم  وا  صخش  جراحم  دشاب  هتشادن  هقفنلا  بجاو  براقا  ریاس  شرسمه و  شدوخ و  هقفن  هب  یفاو  هک  یلام 

فرص هن  دنک  یم  شرسمه  فرص  ارنآ  دروآ  هفاضا  شا  یـصخش  هقفن  زا  يزیچ  درم  رگا  براقا ،  جراخم  رب  تسا  مدقم  رـسمه  جراخم 
 . دنک یم  براقا  هقفن  رد  جرخ  ار  نآ  دروآ  هفاضا  دش و  نیمات  زین  شرسمه  هقفن  رگا  براقا و 

ناکیدزن هقفن  رد  راتفگ 

هقفن نینچمه  و  تسا ،  بجاو  دـیآ  یم  هک  یلیـضفتب  دـنور  الاب  هچ  ره  ودـنآ و  ناردام  ناردـپ و  ردام و  ردـپب و  نداد  هقفن  هلءاسم 1 - 
هقفن اما  و  رفاک ،  هچ  ناملـسم و  هچ  ریبک ،  هچ  ریغـص و  هچ  نارتخد ،  هچ  نارـسپ و  هچ  دـنور ،  نیئاپ  هچ  ره  دالوا  دالوا  دالوا و  هب  نداد 

رد هلءاسم 2 -  دـنرب .  یم  ثرا  وا  زا  هکیبراقا  هب  اصوصخم  تسا  بحتـسم  هک  دـنچ  ره  تسین  بجاو  براقا  زا  هفئاـط  ود  نیا  ریغب  نداد 
قافنا سپ  دنشاب ،  هتشادن  ار  شزور  توق  رضاح  لاح  رد  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب  جاتحم  ریقف و  هکنیا  تسا  طرـش  براقا  هب  قافنا  بوجو 

زا تسا  زئاج  كالم  نیمهب  و  درادن ،  ار  دوخ  هلاسکی  توق  هک  دنچ  ره  تسین  بجاو  تسه  دوخ  توق  رب  رداق  العف  هک  براقا  زا  یسکب 
نیا رگا  دنتـسه  نآ  لیـصحت  رب  رداق  یلو  دـنرادن  ار  دوخ  توق  العف  هک  براقا  زا  یناسک  اما  و  دـنک ،  قازترا  نآ  لاـثما  تاـکز و  قیرط 

بوجو زا  عنام  تردق  مسق  نیا  لاکـشا  نودب  دشاب  فکب  لاوس  یئادگ و  ای  نتفرگ  ضرق  هار  زا  الثم  دـشاب  بسک  ریغ  هار  زا  ناشتردـق 
دنتفر یم  يزومآراک  لابندب  تسیاب  یم  هک  هدوب  نیا  يارب  ناشرقف  رگا  دنشاب  هتـشاد  باستکا  رب  تردق  رگا  اما  و  تسین ،  نانآ  رب  قافنا 
هقفن تسا  بجاو  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  زاب  دنا  هدنام  تسد  یهت  هجیتن  رد  دنا و  هتفرن  یلو  دنا  هدرک  یم  شاعم  رارما  تعنـص  هار  زا  و 

یلامح هار  زا  باستکا  ریظن  تسا ،  اسرف  تقاط  ناشیارب  نآ  لمحت  نکل  تسه  نکمم  ناشیارب  باستکا  هک  مه  یئاج  رد  و  دهدب ،  ارنانآ 
رد دنا  هدزن  یباستکا  نینچ  هب  تسد  تهج  نیمهب  درادن و  تبـسانم  نانآ  ناش  اب  نکل  تسین  يراوشد  نآب  ای  رگید و  نیگنـس  ياهراک  و 

یبلط تحار  رطاخب  نکل  دنـشاب  دوخ  ناش  لاح و  اب  بسانتم  یباستکا  رب  رداـق  رگا  اـما  و  دـهدب ،  ارناـنآ  هقفن  تسا  بجاو  زین  ضرف  نیا 
الثم  ) دشاب هتـشذگ  راک  نانچب  ناشلاغتـشا  تقو  رگا  هلب  تسین ،  بجاو  وا  رب  ناش  هقفن  رهاظلا  یلع  دنا  هدـش  ریقف  هدرک و  بسکت  كرت 
دنچ ای  زورکی  ینعی  یتدـم  يارب  و  تسا )  لیطعت  یئانب  تسا و  ناتـسمز  هک  العف  درک و  یبلط  تحار  ناتـسبات  رد  تشاد و  یئانب  یئاناوت 

دنـشاب هدرک  تسرد  يارب  دوخ  ار  بسکت  رب  یناوتان  هچ  رگا  و  دـهدب ،  ارنانآ  هقفن  تسا  بجاو  دنـشابن  دوخ  هقفن  لیـصحت  هب  رداق  زور 
ینید ای  يویند و  رما  هب  لوغـشم  هک  تهج  نیاـب  هکلب  دـنا  هدوب  یبلط  تحار  هکنیا  رطاـخ  هب  هن  دنـشاب  هدرک  كرت  ار  بسکت  هکنیا  لـثم 

اب جاودزا  هکینز  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  طقاس  ناـنآ  اـب  هقفن  نداد  بوجو  هریغ  بجاو و  ملع  بلط  و  راـمیب ) ندرک  هجلاـعم  نوچ   ) مهم
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ای مئاد و  جاودزا  اـی  لاـح  دـنک  جاودزا  اـب  هک  تسه  يرهوش  نینچ  تسا و  نکمم  شیارب  شا  هقفن  هب  مئاـق  شناـش و  هب  قیـال  يرهوـش 
هجو ود  دراد ؟  ار  ریقف  مکح  جاودزا  هک  مادام  ای  دـهدب و  ار  وا  جرخ  تسین  بجاو  شردـپ  رب  دراد و  ار  هقفن  هب  رداق  مکح  ایآ  عطقنم ، 
دوخ هک  تسا  طرـش  براقا  هب  نداد  هقفن  بوجو  رد  هلءاـسم 4 -  تسا .  بجاو  وا  هقفن  نداد  ینعی  تسا  رت  هیجو  یمود  هجو  هک  تـسا 
دنک نیمات  ار  دوخ  جرخ  هک  تسا  رادقم  نیمهب  وا  دمآرد  رگا  دشاب  هتـشاد  دراد ) رگا   ) ار شیمئاد  رـسمه  دوخ و  هقفن  رب  تردـق  یمدآ 

تـسا رادـقم  نیا  زا  شیب  شدـمآرد  رگا  و  براقا ،  هقفن  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  بجاو  وا  رب  رـسمه  جرخ  دـنک و  یم  نیمات  ار  دوخ  اـهنت 
زین شنادنزرف  ردام و  ردـپ و  جرخ  تقونآ  تسا  رتشیب  مهنیا  زا  رگا  و  تسین ،  بجاو  براقا  زا  تسا و  بجاو  شرـسمه  شدوخ و  جرخ 

کی زورکی و  كاشوپ  كاروخ و  طقف  تسا  هجوز  هقفن  رب  مدقم  میتفگ  هک  یـصخش  هقفن  زا  روظنم  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  بجاو  وا  رب 
ریغ شوپور و  شرف و  بآ و  ماعط و  فورظ  لیبق  زا  تسا  زور  هنابـش  کی  یگدـنز  تایرورـض  زا  هک  يزیچ  ره  نینچمه  و  تسا ،  بش 

هکیسک رگا  هلءاسم 6 -  دنک .  یم  شبراقا  فرـص  نآ  زا  سپ  شرـسمه و  فرـص  ارنآ  دشاب  رادقم  نیا  زا  رتشیب  شدـمآ  رد  رگا  اهنیا ، 
لامتحا تسا و  یجرح  راوشد و  شیارب  جاودزا  كرت  هکیروطب  دشاب  جاودزا  هب  رطضم  دمآ و  دایز  يزیچ  شدوخ  هقفن  زا  درادن  رـسمه 

كرت رگا  اما  و  دنامن ،  یقاب  يزیچ  شبراقا  يارب  هک  دنچ  ره  دنک  جیوزت  فرـص  ارنآ  دـناوت  یم  دزاس  هابت  ار  شنید  نآ  كرت  دـهد  یم 
توق زا  یلاخ  قافنا  نیا  بوجو  هکلب  دـنک  دوخ  براقا  جرخ  ار  دـمآرد  يدایز  نآ  هکتـسنآ  طایتحا  درادـن  دـیدش  جرح  شیارب  جـیوزت 
دنزب یعورـشم  هلیـسو  ره  هب  تسد  تسا  بجاو  دشاب  هتـشادن  دنک  نیمات  ار  دوخ  سابل  توق و  نآ  اب  هک  يزیچ  رگا  هلءاسم 7 -  تسین . 

نآ اب  هکیزیچ  یلو  دراد  ار  دوخ  صخش  جراخم  رگا  اما  و  دشاب ،  هدوب  وا  لاحب  قئال  هک  یبسک  راکب و  دسر  هچ  ات  لاوس  یئادگ و  یتح 
شناش لاحب و  قئال  بسک  هار  زا  نآ  لیـصحت  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  درادـن  دـنک  نیمات  ار  نادـنزرف  رداـم و  ردـپ و  هجوز و  جراـخم 

نآ تخادرپ  يارب  یلحم  هک  یطرـشب  دـشاب  بجاو  تقـشم  نتـشادن  ناکما  تروص  رد  ندرک  ضرق  هک  تسین  بجاو  یلو  تسا  بجاو 
ردام و ردـپ و  ینعی  براـقا  هقفن  يارب  هلءاسم 8 -  دـش .  هتفگ  هک  یطرـش  ود  نامه  هب  ندرک  هیـسن  تسا  نینچمه  دـشاب و  هتـشاد  ضرق 

نانآ رایتخا  رد  نکـسم  سابل و  شروخ و  ماعط و  زا  تیافک  ردقب  هک  تسا  نیا  تسا  بجاو  هچنآ  هکلب  هدشن ،  نیعم  يا  هزادنا  نادنزرف 
هجوز هقفن  رد  هک  روطنامه  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ناشیگدـنز  ناکم  نامز و  ناش و  ناـنآ و  لاـح  دـش  هتفگ  هک  اـهنیا  همه  رد  و  دراذـگب ، 
يارب دـناسرب  جاودزا  هب  ار  ناـنآ  بزع  دـنک و  تفع  ظـفح  ار  دوـخ  هقفنلا  بجاو  هکنیا  تـسین  بـجاو  ناـسنا  رب  هلءاسم 9 -  تشذـگ . 

جاودزا هب  جایتحا  تروص  رد  طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دنچ  ره  دزادرپب ،  ار  نانآ  هیرهم  لقادح  ای  رهوش و  نانز  يارب  دریگب و  نز  شنادرم 
تسا بجاو  رسپ  رب  هلءاسم 10 -  بزع .  ردپ  هب  تبـسن  اصوصخم  دـنک  نینچ  هک  تسا  نیا  قادـص  نتخادرپ  نآ و  جراخم  زا  یناوتان  و 
رـسمه هقفن  نینچمه  و  دنـشاب ،  یم  وا  ردارب  رهاوخ و  ردپ  نادنزرف  اریز  تسین  بجاو  وا  رب  شنادنزرف  هقفن  اما  دـهدب  ار  دوخ  ردـپ  هقفن 

تسا يو  سورع  هک  وا  رسمه  هقفن  اما  دهدب  ار  دوخ  دنزرف  دنزرف  دوخ و  دنزرف  هقفن  تسا  بجاو  زین  ردپ  رب  و  تسین ،  بجاو  وا  رب  ردپ 
رد یتح  دشاب  هدادـن  دـهدب  ار  نانآ  هقفن  دوب  بجاو  هک  ینامز  رد  رگا  ینعی  درادـن  ءاضق  براقا  هقفن  هلءاـسم 11 -  تسین .  بجاو  وا  رب 

رقتسم تشذگ  هکینایب  هب  هجوز  هقفن  فالخب  دوش  یمن  رقتسم  ناسنا  همذب  براقا  هقفن  و  دنک ،  یقالت  ار  نآ  تسین  مزال  ریـصقت  تروص 
عانتما هقیاضم و  نداد  زا  ای  دـشاب و  هدادـن  ار  براـقا  هقفن  تبیغ  ترفاـسم و  رطاـخب  یلو  هتـشاد  نکمت  رگا  هلب  دوش ،  یم  رهوش  همذ  رد 

نک و هراد  ار  تیگدنز  نک و  ضرق  تدنزرف  باسحب  هکنیاب  دشاب  هداد  روتـسد  وا  هدرک و  تیاکـش  مکاح  شیپ  براقا  دشاب و  هدـیزرو 
بوجو هلءاسم 12 -  دنک .  ءادا  ارنآ  تسا  بجاو  دوش  یم  هقفنلا  بجاو  ضرقب  لوغـشم  قفنم  همذ  دشاب  هدرک  ضرق  يو  باسحب  مه  وا 

دنزرف هقفن  بوجو  رد  لوا  هبترم  رد  هدننک  قافنا  تهج  زا  اما  دراد ،  بیترت  هدنوش  قافنا  هیحان  زا  مه  هدننک و  قافنا  تهج  زا  مه  قافنا 
و تسا ،  بجاو  هقفن  نداد  دنزرف  يردپ  دج  رب  دشاب  ریقف  ای  دشاب  هتـشادن  دوجو  ردـپ  رگا  و  تسا ،  بجاو  ردـپ  رب  رتخد  ای  رـسپ  زا  معا 
برقالا و نوناق  تیاعر  اب  دور  یم  الاب  بیترت  نیمه  هب  بجاو و  ردپ  دج  رب  دشاب  هتشادن  یلام  یئاناوت  ای  دشابن و  مه  يردپ  دج  هچنانچ 

ردام ردپ  رب  شیلام  یئاوتان  ای  ردام  دوبن  اب  و  تسا ،  دنزرف  ردام  رب  قافنا  بوجو  نانآ  نتـشادن  یئاناوت  ای  دوبن و  تروص  رد  و  برقالاف ، 
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هجرد ظاحل  زا  نانآ  هچنانچ  و  برقالاف ،  برقالا  تیاعر  اب  بیترت  نیمهب  تسا و  بجاو  قافنا  ردام  ردام  و  ردام ،  ردپ  و  ردپ ،  ردام  و  ، 
ناردپ مکح  رد  و  دنشاب ،  فلتخم  ندوب  نز  ندوب و  درم  ظاحل  زا  نانآ  هچ  رگ  دنتـسه  كرتشن  قافنا  بوجو  رد  هیوسلاب  دنـشاب  يواسم 

ردام و  وا ،  ردام  ردام  ردپ و  ردام  ردپ  دننام  تسا  کیدزن  ردپ  هب  ردام  قیرط  زا  هک  سکنآ  ره  و  ردـپ ،  ردام  تسا  ردام  ناردام  ردام و 
رگا سپ  برقالاف ،  برقالا  نوناق  تیاعر  اب  هتبلا  تسا  بجاو  اـهنآ  رب  وا  رداـم  ناردـپ و  دوبن  اـب  دـنزرف  هقفن  سپ  اذـکه ،  و  وا ،  ردـپ  و 
نداد ردپ  رب  اعبط  تشاد  ردام  ردپ و  رگا  و  تسا ،  بجاو  ردـپ  رب  هقفن  نداد  دنتـسه  اراد  ود  ره  هک  تسا  دـج  ردـپ و  مه  ياراد  دـنزرف 

تـشاد دوجو  ردام  هارمه  وا  يردام  دج  رگا  و  تسا ،  بجاو  يردپ  دج  رب  اعبط  ردام  تشاد و  يردپ  دج  هچنانچ  و  تسا ،  بجاو  هقفن 
هدـج رگا  و  هقفن ،  نداد  رد  هیوسلاب  دنـشاب  یم  كرتشم  ود  ره  دنـشاب  مه  اب  يردام  هدـج  دـج و  هچناـنچ  و  تسا ،  بجاو  هقفن  رداـم  رب 

اما دوب .  ناردام  ناردپ و  ینعی  لوصا  تمـسق  رد  نیا  دنزرو ،  یم  تکراشم  قافنا  رد  هرفن  هس  دنـشاب  يردام  هدج  دـج و  هارمه  يردـپ 
فیلکت نیا  و  دشاب ،  نکمتم  دنزرف  دنشاب و  ریقف  ردام  ردپ و  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دهدب  ار  ردام  ردپ و  هقفن  دیاب  هک  دالوا  ینعی  عورف 

هون رب  دنرادن  دنزرف  يریقف  ردام  ردپ و  رگا  لاح  دنـشاب ،  میهـس  ردام  ردپب و  هقفن  نداد  رد  دیاب  زین  نارتخد  درادـن  نارـسپ  هب  صاصتخا 
هون رسپ و  هچ  رتخد و  هچ  يرسپ و  ياه  هون  رگید  ترابعب  تسا و  بجاو  رتخد  رتخد  رتخد و  رسپ  زین  رسپ و  رتخد  رسپ و  رسپ  ینعی  نانآ 

ار نیوبا  جراخم  هجرد  رد  اهنآ  يواست  دالوا و  ددـعت  تروص  رد  و  برقالاف ،  برقالا  بیترت  نامهب  رتخد و  هچ  رـسپ و  هچ  يرتخد  ياه 
تسا و ناشلـصف  الب  دالوا  ندرگب  نانآ  جراخم  هون  کی  اب  دنراد  يرتخد  رـسپ و  نیدلاو  رگا  سپ  دننک ،  یم  يدـنب  مهـس  يواسم  روطب 

فـصن دنراد  رتخد  کی  رـسپ و  کی  ای  رتخد و  ود  ای  رـسپ  ود  نیدلاو  رگا  و  دنتـسین ،  هجرد  کی  رد  نوچ  دـسر  یمن  نانآ  هون  هب  تبون 
صخـش ینعی  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ود  ره  عرف  لصا و  رگا  و  نارتخد ،  ای  رتخد  ار  رگید  فصن  دنهد و  یم  اهرـسپ  ای  رـسپ  ار  ناشجراخم 

یم دنزرف  ار  یمین  ردپ و  ار  شجراخم  زا  یمین  لاثم  نیمه  ریظن  هجرد  يواست  تروص  رد  رگناوت  دنزرف  مه  دراد و  رگناوت  ردپ  مه  ریقف 
دج کی  دراد و  هدازرـسپ  کی  رگا  و  تسا ،  رـسپ  هدهعب  شجراخم  رگناوت  يرتخد  ای  يرـسپ  هون  اب  دراد  رگناوت  يردپ  رگا  اما  و  دهد ، 
رسپ ار  رگید  مین  دهد و  یم  دج  ار  شجراخم  يردپ  دج  کی  دراد و  هدازرسپ  کی  رگا  و  تسا ،  رـسپ  هدهعب  شجراخم  زا  یمین  يردپ 

صخش هکیئاج  رد  و  تسوا ،  ردام  هدهعب  شجراخم  الثم  رتخد  رسپ  ای  رـسپ  رـسپ  کی  اب  دراد  رگناوت  يردام  ریقف  صخـش  رگا  و  رـسپ ، 
اب هدومن  شزاس  مه  اـب  یتسیاـب  اـطایتحا  هک  تسا  لاکـشا  دروم  هلئـسم  رگناوت  رتخد  اـی  رـسپ و  مه  دـشاب و  هتـشاد  رگناوت  رداـم  مه  ریقف 

رگقافنا رگا  هکتسا  نیا  تسه  روخ  هقفن  تهج  رد  هک  یبیترت  اما  و  دنزادرپب .  يواسم  روطب  تکرـش  هب  ار  ریقف  جراخم  رگیدکی  تیاضر 
ارنانآ همه  تسا  بجاو  دهدب  ار  جاتحم  براقا  یمامت  یگدـنز  هنیزه  هک  دراد  لام  ردـقنآ  شرـسمه  جراخم  شدوخ و  جراخم  رب  دـئاز 

 ، دیامنب ار  نانآ  زا  برقالاف  برقالا  تیاعر  دیاب  تسین  جاتحم  براقا  همه  هنیزه  هب  یفاک  دازام  نآ  رگا  و  دـهد ،  رارق  دوخ  لفکت  تحت 
ار دوخ  دمآرد  دازام  دشاب  هتـشاد  ناکما  هکیتروص  رد  تسین  ود  ره  هقفن  هب  یفاک  وا  دمآرد  دازام  دنجاتحم و  وا  براقا  زا  رفن  ود  رگا  و 

یم ودنآ  زا  یکیب  ارنآ  هعرق  قیرط  زا  تقونآ  دشابن  هدافتسا  لباق  دئاز  دمآرد  نآ  فصن  دشابن و  نکمم  رگا  دنک و  یم  میسقت  ودنآ  نیب 
يردپ لباقم  رد  دشابن و  شدنزرف  ود  ره  یگدنزب  یفاک  شدمآرد  دازام  دـشاب و  ریقف  دـنزرف  ود  ياراد  فلکم  رگا  هلءاسم 13 -  دهد . 
دـشابن يواسم  رـسپ  ود  ره  یگدنز  نیمات  رگا  لاح  شردپ ،  ار  يرگید  دـهد و  یم  هقفن  وا  ار  نادـنزرف  زا  یکی  دـشاب  هتـشاد  زین  رگناوت 
تروص رد  اما  و  تسا ،  وا  ردپ  هدهعب  يرگیدـنآ  یگدـنز  يارب  یفاک  اهنت  يو  دـمآرد  دازام  دـشاب و  رتشیب  ودـنآ  زا  یکی  جراخم  هکلب 

هکنیا رد  دندرکن  قفاوت  رگا  چیه و  هک  دنهدب  مه  تکرشب  ار  ود  ره  جراخم  هک  دندرک  قفاوت  تسا )  ریقف  دج و  هک   ) ردپ اب  رگا  يواست 
ار یـصخش  هقفن  وا  رب  تسا  بجاو  هکیـسک  هلءاسم 14 -  دـننک .  یم  عوجر  هعرقب  ار  کی  مادـک  وا  دریگب و  هدـهعب  ار  کیمادـک  ردـپ 

نینموم لودع  رگا  دـننک و  یم  شروبجم  نینموم  لودـع  دوبن  مکاح  رگا  و  دـنک ،  یم  تخادرپب  روبجم  ار  وا  مکاح  دزادرپن  رگا  دزادرپب 
دناوت یم  روخ  هقفن  هک  دراد  یلام  هکیتروص  رد  دـشن  نکمم  یلکب  ارابجا و  رگا  و  دـنهد ،  یم  ماجنا  ار  راکنیا  نینموم  قاسف  دـندوبن  زین 
يروخ جرخ  رگا  اما  تسا  زئاـج  دـشاب  يو  رـسمه  روخ  هقفن  نآ  هکیتروص  رد  دـنک  نیماـت  ار  شیگدـنز  درادرب و  نآ  زا  صاـقت  ناونعب 
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سرتسد رد  یلام  رگا  اما  و  درادن ،  صاقت  هبنج  هک  دنچ  ره  دوش  یم  زئاج  داد  هزاجا  مکاح  رگا  درادرب  مکاح  هزاجا  اب  دـیاب  دـشاب  رگید 
 - هلءاسم 15 دروخ .  یم  رب  لاکشا  هب  دشابن  مکاح  رگا  دنک و  ضرق  نارگید  زا  وا  باسحب  دهد  یم  هزاجا  واب  مکاح  دشاب  هتـشادن  هقفن 

تسا بجاو  کلام  رب  هک  دشاب  شمشیربا  مرک  ای  لسع و  روبنز  كولمم  نآ  هک  دنچ  ره  تسا  وا  كولمم  یمدآ  ياهروخ  هقفن  زا  یکی 
بآ و ندناسرب  هکتـسا  نیا  تسا  بجاو  هچنآ  هکلب  درادن  ینیعم  هزادـنا  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  لثم  همیهب  هقفن  اما  و  دزادرپب ،  ارنآ  هقفن 
هک دش  ریس  ندیرچ  اب  رگا  دزاس  ریـس  ار  دوخ  نابایب  رد  شدوخ  ات  دنک  شیاهر  هکنآ  ای  دنک و  مایق  شرگید  جئاوح  نآ و  هلیوط  فلع و 

دزروب و عاـنتما  نآـب  فلع  بآ و  نداد  زا  ناویح  کـلام  رگا  هلءاسم 16 -  دناسرب .  واب  فلع  بآ و  تیافک  رادـقمب  دـیاب  هنرگ  چـیه و 
دـشاب تشوگ  لالح  رگا  دـنک و  یم  اذـغ  بآ و  نداد  ای  شورفب و  روبجم  ار  وا  مکاح  دزاس  ریـس  ار  شدوخ  دـنکن  اـهر  ار  ناویح  یتح 

 . دنزاس یم  شحبذ  هب  روبجم 

قالط باتک 

قالط طورش  رد  راتفگ 

حیحـص طایتحا  ربانب  غلابان  رهوش  قـالط  هک  غولب ،  یکی  تسا  طرـش  زیچ  دـنچ  دـهد  یم  قـالط  ار  شرـسمه  هکیرهوش  رد  هلءاسم 1 - 
هد يا  هچب  رسپ  رگا  سپ  دشاب  هدیسر  یگلاس  هد  نس  هب  زیمت و  دحب  هک  دنچ  ره  نتفرگ  لیکو  قیرط  هب  هن  شدوخ و  ترـشابمب  هن  تسین 

نونج هچ  تسا  نونجب  التبم  هکیدرم  قالط  سپ  دـشاب  لقاع  هکنیا  رگید  طرـش  دوشن .  كرت  طاـیتحا  دـهد  قـالط  ار  دوخ  رـسمه  هلاـس 
نونجم هب  قـحلم  هداد  تسد  زا  ار  شلقع  اـتقوم  هکیـسک  زین  تسا و  تسم  هک  یـصخش  یمئاد ،  نوـنج  هچ  شنوـنج و  لاـح  رد  يراردا 

ار وا  نز  دناوت  یمن  رـسپ  دج  ردپ و  سپ  تسین  حیحـص  وا  فرط  زا  ار  كدوک  یلو  قالط  هلءاسم 2 -  تسین .  حیحـص  شقالط  تسا و 
رب نونج  غولب  زا  دعب  ای  دسرب و  غولب  دحب  یگناوید  لاح  رد  دشاب و  هناوید  كدوک  رگا  هلب  مکاح ،  یـصو و  هب  دـسر  هچ  ات  دـهد  قالط 

مکاح تسدب  رایتخا  درادن  دج  ردپ و  رگا  و  دـهد ،  قالط  ار  وا  رـسمه  وا  تحلـصم  هطبغ و  تیاعر  اب  دـناوت  یم  وا  یلو  دـش  ضراع  وا 
رـسمه قالط  راک  رد  مکاح  ای  یلو  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسه  زین  مکاـحب  سرتسد  دراد و  ار  ودـنآ  زا  یکی  رگا  تسا و 

قالط ار  شرـسمه  هک  يرهوش  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  ذفان  مکاح  همیمـض  نودب  یلو  قالط  هکتـسنآ  يوقا  هک  دنچ  ره  دننک  تلاخد  وا 
ارنآ اوهـس  ای  و  قلاط )  یتجوز   : ) دیوگب باوخ  رد  الثم  دهد  قالط  دصق  نودـب  رگا  هک  انعم  نیاب  تسا  طرـش  رایتخا  دـصق و  دـهد  یم 

نودب یخوش و  ناونعب  ای  و  قلاط )  یتجوز   ) دیوگب یلکوم  هجوز  ياجب  دـهد  قالط  ار  دوخ  لکوم  نز  تساوخ  یم  هکنیا  لثم   ) دـیوگب
دهد قالط  ار  شرسمه  هکنیاب  دنشاب  هدرک  دوبجم  هارکا و  ار  وا  رگا  زین  تسین و  حیحـص  دیوگب  ار  مالک  نیا  قالط  عوقو  رب  يدج  دصق 
يراج ار  قالط  هغیـص  شلام  ناج و  زا  رطخ  عفد  يارب  وا  مینک و  یم  نانچ  نینچ و  یهدن  قالط  رگا  هکنیاب  دنـشاب  هدرک  شدیدهت  الثم 

هکیراکب دننک  راداو  ار  یسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هارکا  هلءاسم 4 -  دوش . ) یمن  مرحمان  وا  يارب  شرسمه  ینعی   ) تسین حیحص  دزاس 
دراو شدنزرف  ردپ و  دننام  تسا  دوخ  هلزنمب  هکیـسک  رب  ای  وا و  رب  ار  ررـض  نالف  دنکن  رگا  هکنیاب  دننک  شدیدهت  دراد و  تهارک  نآ  زا 

رب رداق  هدننک  راداو  هک  دزاس  یم  رثا  یب  اعرش  ار  لمع  نآ  هارکا  یتقو  و  یلام ،  ای  یضرع و  ای  دشاب  یناج  ررـض  هکنیا  هچ  لاح  دنروآ ، 
ار دوخ  دیدهت  وا  دهدن  قالط  ار  دوخ  نز  رگا  هکنیاب  دـشاب  هتـشاد  هنظم  ای  نیقی و  هدـش  دـیدهت  صخـش  دـشاب و  دوخ  تادـیدهت  ماجنا 
ار شرهز  وا  دـهدن  قـالط  رگا  هک  دـشاب  هدرک  رما  ار  وا  نکل  هدرکن  هنظم  دـنچ  ره  تسا  یفاـک  مه  سرت  فرـص  هکلب  دزاـس  یم  یلمع 
رد اما  و  تسا ،  هارکا  هب  قحلم  امکح  ای  اعوضوم و  یتروص  نینچ  هک  دز  دهاوخ  واب  یلام  ای  یضرع و  ای  یناج  یبیـسآ  تخیر و  دهاوخ 

نالف مهدن  ماجنا  ار  لمع  نالف  رگا  هک  دراد  ارنآ  سرت  شدوخ  شیپ  نیا  نکل  هدرکن  مه  رما  یتح  هدرکن و  دـیدهت  ار  وا  یـسک  هکیئاج 
هاگن ار  نز  نآ  نانچمه  رگا  هک  دـنک  ساسحا  سپـس  دـنک  جاودزا  ینز  اب  رگا  سپ  تسین  هارکاب  قحلم  دـناسر  یم  بیـسآ  نمب  صخش 
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شقالط دـهدب  قالط  ار  وا  يراچانب  اذـل  دـسر و  یم  وا  هب  یبیـسآ  شردارب  ای  شردـپ  الثم  نز  ناگتـسب  هیحان  زا  دـهدن  قالط  ای  دراد و 
الثم دناهرب  هدننک  دیدهت  بیسآ  زا  ار  دوخ  اه  هشقن  يا  هراپ  اب  هک  دراد  تردق  هدش  دیدهت  هک  یـصخش  رگا  هلءاسم 5 -  تسا .  حیحص 
نینچ دهد  یم  قالط  ار  دوخ  رـسمه  دزن  اه  هشقن  نیا  هب  تسد  لاح  نیا  اب  دـناوخب و  دوخ  کمک  هب  ار  مدرم  ای  دـنک و  رارف  وا  گنچ  زا 
هیروت زجب  يرارف  هار  چیه  رگا  هلب  دوش ،  یم  مرحمان  واب  شرسمه  حیحص و  تسا  یقالط  هکلب  دشاب  رثا  یب  ات  تسین  هرکم  قالط  یقالط 

دنک هارکا  ار  وا  هدـننک  هارکا  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  لطاب  یهارکا و  شقالط  ارهاظ  دـشاب  هداد  قالط  هیروت  لامعا  نودـب  یلو  هتـشادن 
ار ود  ره  رگا  تسا و  لطاب  یهارکا و  قالط  نیا  دهد  قالط  صخـشم  روطب  ار  دوخ  نارـسمه  زا  یکی  وا  شرـسمه و  ود  زا  یکی  قالطب 

هجو ود  تسا ؟  حیحص  ود  رهب  تبـسن  ای  دننک و  نیعم  هعرق  اب  ار  وا  و  تسا ؟  حیحـص  نیعمریغ  نز  کی  هب  تبـسن  قالط  ایآ  دهد  قالط 
قالط ار  ودنآ  زا  یکی  وا  دهدب و  قالط  ار  شرـسمه  ود  ره  هکنیاب  دـننک  هارکا  ار  وا  رگا  و  تسین ،  ناحجر  زا  یلاخ  لوا  هجو  هک  تسا 

دهد و قالط  راب  هس  ار  شرـسمه  هکنیا  رب  دـننک  راداو  ار  وا  رگا  هلءاسم 7 -  تسا .  لطاب  یهارکا و  قالط  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـهد 
هچنانچ هلب  تسا ،  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  تسا  یهارکا  قالط  نیا  ایآ  دـهدب  قالط  راب  ود  ای  راب و  کی  وا  دـیامن و  عوجر  رابود  اهنآ  نیب 

قالط ندادن  زا  شدصق  ای  درادب و  هگن  ار  شرسمه  دنک و  لمحت  ار  يدیدهت  رطخ  ررـض و  هک  دشاب  نیا  موس  قالط  كرت  زا  شروظنم 
موس قالط  زا  دنک و  تعانق  قالط  ود  قالط و  کی  نامهب  دننک  دیدهت  دبای و  یئاهر  رطخ  زا  دناوتب  يا  هلیـسوب  دیاش  هک  دشاب  نیا  موس 
سپس دهدب و  قالط  ار  شرسمه  هرکم  دیدهت  هارکا و  هب  یسک  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  لطاب  یهارکا و  هداد  هک  یئاهقالط  دشوپب  مشچ 

نیا قالط  تحص  رد  هلءاسم 9 -  درادن .  ار  دقع  مکح  قالط  نوچ  دنک  یمن  حیحص  ار  لطاب  قالط  وا  تیاضر  نیا  دوشب  قالطب  یضار 
شقالط هکینز  رد  هلءاسم 10 -  تسا .  طرـش  وا  تیاضر  میئوگب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـشاب  علطم  نآ  عوقو  زا  هجوز  هک  تسین  طرش 

يرثا چیه  دوش و  یمن  عقاو  دنهدب  قالط  ار  یعاطقنا  رسمه  رگا  سپ  دشاب  مئاد  رسمه  هک  نیا  لوا -  طرش  تسا :  طرـش  دنچ  دنهد  یم 
شقالط سافن  اب  ضیح  لاح  رد  رگا  سپ  دـشاب  كاـپ  ساـفن  ضیح و  زا  هک  دـنهدب  قـالط  ار  وا  یماـیا  رد  هکنیا  مود -  طرـش  درادـن . 

هکینز سپ  دـشاب  نایرج  رد  امکح  ای  العف و  قالط  لاح  رد  هک  تسا  ینوخ  نآ  سافن  ضیح و  زا  روظنم  تسا و  لطاب  قالط  نآ  دـنهدب 
هدش كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  رگا  اما  تسین  حیحـص  شقالط  تسوا  محر  نطاب  رد  نوخ  قالط  زور  صوصخ  نکل  تسا  تداع  رد 

يرهظ رد  هک  تسا  نیا  قالط  تحص  موس -  طرش  دشاب .  هدرکن  لسغ  دنچ  ره  تسا  حیحص  شقالط  نطاب  رد  مه  رهاظ و  رد  مه  دشاب 
لاح رد  نز  هک  تسا  نیا  قالط  تحـص  طرـش  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 11 -  دـشاب .  هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  رهوش  رهظ  نآ  رد  هک  دوش  عقاو 

تسا حیحص  زین  ضیح  لاح  رد  شقالط  هرکن  یکیدزن  رگا  اما  و  دشاب ،  هدرک  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  تسا  ینز  دروم  رد  دشابن  ضیح 
هک دـنیب  یم  ضیح  زین  هلماح  نز  هک  دوش  ضرف  رگا   ) ضیح لاح  رد  هلماح  نز  قالط  اما  دـشابن و  هلماح  هک  تسا  ینز  دروم  رد  زین  و  ، 
نز نآ  اب  قالط  مایا  رد  هک  انعم  نیاب  دشاب  رضاح  شرهوش  هک  تسا  ینز  هرابرد  طرش  نیا  زین  و  تسا ،  حیحـص  تسا )  يوقا  مه  نیمه 
دنچ ره  تسا  حیحـص  قالط  دشاب  هداد  قالط  ار  دوخ  نز  رگید  يرهـش  رد  دشاب و  بئاغ  رهوش  رگا  سپ  دننک ،  یگدـنز  لحم  کی  رد 

 ، دـشاب راوشد  اـی  دـشابن و  نکمم  شیارب  زین  وا  لاـح  زا  مالعتـسا  هن و  اـی  تسه  ضیح  قـالط  عوقو  ناـمز  رد  نز  دوش  موـلعم  ادـعب  هک 
هام لوا  زا  هام  ره  الثم  هک  دـناد  یم  وا  دراد و  هیتقو  تداع  شرـسمه  هک  تهج  نیا  زا  ولو  تسا  ضیح  رد  شرـسمه  دـنادب  رگا  نیاربانب 
عقاو نز  ضیح  لاح  رد  شقالط  لاـح  نیع  رد  دوش و  اـیوج  ار  وا  عضو  دراد  ناـکما  شیارب  دـناد  یمن  رگا  اـی  دوش و  یم  ضیح  لـخاد 

تسا ضئاح  شرسمه  هکیلاح  رد  دوش  جراخ  رهش  زا  دهد  قالط  ار  شنز  دهاوخ  یم  هکیدرم  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  لطاب  دشاب  هدش 
مایا دشاب و  ینیعم  تداع  ياراد  وا  رـسمه  ای  هدش و  مامت  نز  ضیح  دـنک  نیقی  هک  یتدـم  نتـشذگ  زا  دـعب  رگم  تسین  حیحـص  شقالط 

شقالط ضیح  ای  تسا  كاپ  نز  دناد  یمن  هکیلاح  رد  دهد  قالط  ار  نز  تدم  نآ  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  سپ  دـشاب ،  هتـشاذگ  وا  تداع 
ضیح زا  زین  شرـسمه  هک  دوش  جراخ  رهـش  زا  یتقو  رگا  اما  و  هدش ،  عقاو  وا  ضیح  لاح  رد  دوش  مولعم  ادعب  هک  دنچ  ره  تسا  حـیحص 

هک دنچ  ره  تسا  حیحـص  هن  ای  تسا  ضئاح  نز  ایآ  دنادن  هکینامز  ره  رد  شقالط  دیآ  نوریب  هدرکن  یکیدزن  شرـسمه  اب  وا  هدـمآرد و 
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شقالط رگا  تسا  مایا  نآ  رد  شندش  ضیح  تداع  دناد  یم  هک  دهد  شقالط  یمایا  رد  رگا  هلب  دشاب ،  هدش  عقاو  نز  ضیح  اب  فداصم 
رظتنم ردـقنآ  دـیاب  هدرک  لوخد  نز  اب  رهط  نآ  رد  هک  دوش  جراخ  رهـش  زا  يرهط  رد  رگا  و  تسا ،  لـطاب  دوش  عقاو  ضیح  اـب  فداـصم 
یفاک جورخ  خیرات  زا  هامکی  ندیشک  راظتنا  و  دشاب ،  هدیسر  رگید  رهط  هب  ضیح  زا  ضیح و  هب  رهط  نآ  زا  نز  تداع  بسح  رب  ات  دنامب 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دهدب  قالط  ادعب  دنامب  رظتنم  هام  هس  هکتـسنآ  رتهب  دشابن و  هام  کی  زا  رتمک  هک  هکتـسنآ  طایتحا  تسا و 
ضیح اب  فداصم  شقالط  هدربمان  تدم  راظتنا  زا  دعب  رگا  و  دهد ،  یم  رارق  رایعم  ار  تداع  نامه  يوقا  ربانب  هنرگ  دنادن و  ار  نز  تداع 

لثم درادـن ،  يررـض  هدرک  لوخد  نز  اب  رهط  نآ  رد  هک  دوش  يرهط  اب  فداصم  قـالط  رگا  رهاـظلا  یلع  هکلب  درادـن  لاکـشا  دـشاب  نز 
جراخ زین  نآ  زا  دعب  ضیح  زا  لوا و  رهط  زا  دنادب  شرسمه  تداع  بسح  رب  هک  یتدم  نتـشذگ  زا  دعب  ای  راظتنا و  هام  کی  زا  دعب  هکنیا 
عامج زا  دـعب  نز  هک  دوش  مولعم  ینعی   ) تسا هدـش  عقاو  ( 14  ) هعقاوم رهط  نامه  رد  قالط  هک  دوش  مولعم  دعب  دـهدب  قالط  هاگنآ  هدـش 

ای تسین و  نکمم  شیارب  وا  رهط  ضیح و  نز و  عضو  زا  یهاگآ  هکیرـضاح  هلءاسم 13 -  هدـش . )  لیطعت  شا  هناهام  تداع  تبون  کی 
هلءاسم تسا .  رـضاح  درم  دـننام  دوش  هاگآ  نز  لاح  زا  یناسآب  دـناوتب  اضرف  بئاغ  رگا  هکنانچمه  تسا ،  بئاغ  درم  دـننام  تسا  راوشد 

 - هبارتسم نز   - 4 هلماح ،  نز   - 3 هریغص ،  نز   - 2 هسئای ،  نز   - 1 تسا :  زئاج  هعقاوم  رهط  رد  نانز  زا  فئاط  دـنچ  نداد  قالط   - 14
تحـص طرـش  و  تسا ،  هدش  نینچ  يا  هضراع  رطاخب  اب  دنیب و  یمن  ضیح  هک  هدـش  قلخ  يروط  نکل  تسه  ضیح  نس  رد  هکینز  ینعی 

قالط هام  هس  نتشذگ  زا  لبق  رگا  هک  دهد  قالط  تقونآ  درذگب  هام  هس  هعقاوم  نامز  زا  هک  تسا  نیا  هعقاوم  رهط  رد  ریخا  نز  نیا  قالط 
نیا دهدب  قالط  هاگنآ  دنک  ربص  هام  هس  هعقاوم  زا  دـعب  دـیاب  هبارتسم  رد  میتفگ  هکنیا  رد  هلءاسم 15 -  دوش .  یمن  عقاو  قالط  نآ  دـهدب 

وا اب  هک  دیاین  شیپ  هام  هس  تدم  ات  هعقاوم  کی  زا  دعب  رگا  سپ  دشاب ،  هتشاد  مه  يریگ  هرانک  نز  زا  تدم  نیا  رد  هک  تسین  طرش  انعم 
لاح رد  ار  شرسمه  يدرم  رگا  هلءاسم 16 -  تسا .  حیحص  لاح  نامه  رد  شقالط  دهد  قالط  ار  وا  دریگب  میمـصت  هاگان  دنک و  هعقاوم 
رگید ضیح  زا  دـعب  رهط  رد  يرگید  هـعقاو  دـیاب  راـچان  هـکلب  تـسین ،  حیحـص  شقـالط  ضیح  نآ  زا  دـعب  رهط  رد  دـنک  هعقاوـم  ضیح 
مولعم ینعی  دوش  ءاربتـسا  رهط  کی  هلیـسوب  هعقاوم  کی  زا  دعب  نز  هک  تسا  نیا  تسا  قالط  تحـص  طرـش  هچنآ  نوچ  دـهدب ،  تروص 
تسا طرش  قالط  تحص  رد  هلءاسم 17 -  هعقاوم .  رهط  ریغ  دـشاب  يرهط  رد  قالط  عوقو  هک  تسین  طرـش  نیا  تسین و  هلماـح  هک  دوش 

درب یمن  ار  وا  مان  رگا  ای  و  تسا )  قلاط  ینالف  مرـسمه  قلاط -  هنالف   : ) دـیوگب هکنیاب  ددرگ  صخـشم  مسر  مساـب و  هقلطم  رـسمه  هکنیا 
مرـسمه قلاط -  یتجوز   : ) دـیوگب درادـن  نز  کی  زا  شیب  رگا  سپ  دربب ،  نیب  زا  ار  لامجا  ماهبا و  هک  يا  هراـشا  دـنک  هراـشا  وا  فرطب 

شلد رد  هکنآ  رگم  تسین  یفاک  قلاط )  یتجوز   : ) دیوگب رگا  هک  دراد  رتشیب  ای  رسمه  ود  هک  یـسک  فالخب  تسا ،  یفاک  تسا )  قلاط 
جایتحا هکنآ  ای  و  دوش ؟  یم  لوبق  وا  زا  هدوب  مرـسمه  نالف  مروظنم  هک  دنک  اعدا  رگا  لاح  دشاب  هدرک  دـصق  ار  شنانز  زا  ینیعم  صخش 

 . تسا لمات  لحم  دراد ؟  دنگوس  هب 

قالط هغیص  رد  راتفگ 

ای و  یئاهروت )  ینعی  ات -  هرـسک  اب  قلاط -  تنا   ) هلمج زا  تسا  ترابع  نآ  صاخ و  هغیـص ي  اـب  رگم  دوش  یمن  عقاو  قـالط  هلءاسم 1 - 
هقلطم تنا   : ) دیوگب رگا  سپ  هقلطم ،  نییعت  رب  دـنک  تلالد  هکیظافلا  نیا  رئاظن  و  تسا )  قلاط  مناخ  نیا   ) ای و  تسا ،  قلاط  ینالف  هلمج 

عقاو زین  قلاط )  یئوت  قلاطلا -  تنا   : ) دـیوگب رگا  هکلب  دوش ،  یمن  عقاو  قالط  مداد )  قـالط  ار  ینـالف  هنـالف -  تقلط   : ) دـیوگب اـی  و  ( 
 : دـیوگب ای  يدازآ )  وت  هیرب -  تنا   : ) دـیوگب ای  و  یئاهر )  وت  هیلخ -  تنا   : ) هکنیا لثم  قالط  زا  ندروآ  هیانک  هب  دـسر  هچ  ات  دوش  یمن 

عقاو قالط  کیچیه  هک  اهنیا  لاثما  و  دـنویپب ) تا  هداوناخب  ورب  کلهاب -  یقحلا   ) ای و  تدوخ )  ندرگب  تبانط  کـباغر -  یلع  کـلبح  )
دشاب قالط  نآ  زا  شروظنم  و  رادهگن ) هدع  يدتعا -   : ) دیوگب هکنیا  یتح  دشاب  هتـشاد  قالط  تین  نآ  نتفگ  رد  هک  دنچ  ره  دوش  یمن 

دراد رـسمه  ود  هکیدرم  رگا  سپ  دـهد  قالط  ار  رـسمه  کی  زا  رتشیب  هغیـص  کی  اـب  تسا  زئاـج  هلءاسم 2 -  تسین .  قـالط  يوقا  رباـنب 
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همه قالط  دنقلاط ) نم  ياهرسمه  قلاوط -  یتاجوز   : ) دیوگب دراد  رسمه  هس  رگا  ای  و  دنقلاط ) مرـسمه  ود  ناقلاط -  ياتجوز   : ) دیوگب
دوش یمن  عقاو  قالط  هریغ )  یکرت و  یـسراف و  لثم   ) تسا اهنابز  ریاس  رد  قالط  هغیـص  فدارم  هکیظاـفلا  اـب  هلءاسم 3 -  تسا .  حیحص 

حیحص زین  تباتک  هراشا و  اب  نینچمه  و  تسا ،  حیحـص  زین  یبرع  ریغب  تروص  نآ  رد  هک  دشابن  تیبرع  رب  تردق  يدروم  رد  هکنآ  رگم 
شرسمه قالط  رد  تسا  زئاج  رهوش  يارب  هلءاسم 4 -  درادب .  مدقم  هراشا  رب  ار  تباتک  دناوتب  رگا  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  تسا ، 

رد رـضاح  رهوش  هکنیا  هچ  دـنک  دوخ  لیکو  ار  يرگید  دـهد  هزاجا  شلیکوب  ینعی  دـنک  لیکوت  رد  لـیکو  مه  دـنک و  لـیکو  ار  يرگید 
دزاس يراج  ار  قالط  هغیـص  وا  دوخ  هکنیاب  دنک  قالط  رد  لیکو  ار  شرـسمه  دوخ  تسا  زئاج  نینچمه  هکلب  دشاب ،  بئاغ  ای  دشاب  لحم 

ار نز  تسا  زئاج  هلءاسم 5 -  دنکن .  لیکو  ار  رـسمه  هکتـسنآ  طایتحاب  رتکیدزن  نکل  دـیامن ،  ءارجا  رد  لیکو  ار  يرگید  وا  هکنیا  مه  و 
قالط ار  شدوخ  وا  درک  یهاتوک  هامکی  زا  شیب  وا  هقفن  نداد  رد  الثم  ای  دیشک و  لوط  هام  هس  زا  شیب  وا  رفـس  رگا  هکنیا  رد  دنک  لیکو 
زیجتن قالط  هغیص  رد  هلءاسم 6 -  تلاکو )  رد  هن  دشاب  قالط  رد  قیلعت  ینعی   ) تلاکو دیق  هن  دزاس  قالط  دیق  ار  اهطرـش  دیاب  اما  دهدب ، 

طرش نآ  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  لطاب  قالط  نآ  دنک  یطرش  هب  هتسباو  ار  دوخ  رسمه  قالط  درم  رگا  سپ  تسا ،  طرـش  تیعطق )   ) ینعی
لثم دشاب  عوقولا  ینیقی  هکنیا  ای  و  دیایب ) دیز  رگا  یقلاط  وت  دیز -  ءاج  نا  قلاط  تنا   : ) دیوگب شرسمهب  هکنیا  لثم  دشاب  عوقولا  لمتحم 

هتـسباو ار  قالط  دـشاب  زئاج  تسین  دـیعب  هلب  یقلاط )  وت  دـنک  عولط  دیـشروخ  رگا  سمـشلا -  تعلط  نا  قلاط  تنا   : ) دـیوگب يوب  هکنیا 
تسا يو  هجوز  وا  دنادب  هکنیا  هچ  تسا )  قلاط  تسا  نم  هجوز  ینالف  رگا   : ) دیوگب هکنیا  لثم  تسنآب  هتـسباو  مه  عقاو  هک  دنک  يزیچب 

نیب رد  و  تسا )  قلاـط  تسا  قلاـط  تسا  قلاـط  نم  هجوز   : ) دـیوگب دـنک و  رارکت  راـب  هـس  ار  قـالط  هغیـص  رگا  هلءاسم 7 -  دـنادن .  ای 
عقاو رتشیب  قالط  کی  دنک  عوجر  واب  دناوتن  رگید  ات  دشاب  شرسمه  ندرک  هقالط  هس  رارکت  نیا  زا  شروظنم  دشاب و  هدشن  عقاو  یعوجر 
یمن عقاو  قالط  هس  انیقی  تسا )  هقالط  هس  نم  هجوز  اثالث -  قلاط  یه   : ) دـیوگب رگا  نینچمه  و  تسا ،  وغل  رگید  قالط  ود  دوش و  یمن 

 - هلءاسم 8 دوش .  یم  عقاو  قالط  کی  یلبق  تروص  دننام  هکتسنآ  يوقا  تسا ؟  لطاب  یلکب  ای  دوش  یم  عقاو  قالط  کی  ایآ  یلو  دوش ، 
هاگنآ دوش  یم  هقالط  هس  شرسمه  دهد  قالط  تروص  ود  نآ  زا  کی  رهب  تسا  دقتعم  هک  دشاب  یناسک  زا  حالطصاب  ینـس و  رهوش  رگا 
دشاب هعیش  شرسمه  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  دقتعم  نادب  هچنآب  دوش  یم  مزلم  دنک  هقالط  هس  دوخ  لایخب  ار  شرسمه  قیرط  ودنآ  زا  یکیب 

دنک عوجر  هدـع  رد  ام  بهذـم  قبط  دوش و  نامیـشپ  رهوش  رگا  و  مینک .  یم  هقالط  هس  نز  هلماعم  ینز  نینچ  اب  ام  بهذـم  رد  ینـس و  ای 
اب ام  بهذم  قبط  هنرگ  و  دشاب ،  حیحـص  نانآ  دوخ  بهذـم  قبط  هک  دـشاب  يدروم  رد  شعوجر  هکنآ  رگم  میناد  یم  لطاب  ار  شعوجر 

هکیتروص رد  تسا  نینچمه  و  مینک ،  یم  جاودزا  شا  هدـع  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  هدرک  زاـجمریغ  عوجر  هدـع  رد  شرهوش  هک  ینز  نینچ 
دزن هکیرگید  قالط  ره  قالط و  هس  نیب  تسین  یقرف  هلئـسم  نیا  رد  و  دـنک ،  جاودزا  نارگید  اب  تسا  زئاج  وا  يارب  دـشاب  هعیـش  وا  هجوز 

ضیح و لاح  رد  قالط  هعقاوم و  رهط  رد  قالط  قالطب و  دنگوس  دننام  و  هتسباو )   ) قلعم قالط  دننام  تسا ،  دساف  ام  دزن  حیحص و  نانآ 
ار اهنآ  وا  نوچ  مینک  یم  نآ  تحصب  مکح  دوش  رداص  ینـس  زا  یتقو  یلو  تسا  لطاب  ام  بهذم  رد  هک  دهاش  ود  تداهـش  نودب  قالط 
لوع و مکحب  الثم  مینک ،  یم  شدوخ  مکحب  موکحم  ار  فلاخم  زین  قالط  ریغ  رد  درادن  قالطب  صاصتخا  هلئسم  ینا  دناد و  یم  حیحص 

نوریب رصتخم  نیا  لاجم  زا  هلئسم  نیا  لیضفت  تسا و  لطاب  بیـصعت  لوع و  ام  دزن  هکنیا  اب  میریگ  یم  وا  زا  ار  ثرا  تنـس  لها  بیـصعت 
ود روضح  رد  قالط  هک  انعم  نیاب  تسا  طرـش  زین  نتفرگ  دـهاش  تشذـگ  هک  یئاهطرـش  رب  هوالع  قالط  تحـص  رد  هلءاسم 9 -  تسا . 

ماگنه دیاب  دوشن و  هتفگ  ای  دیشاب  دهاش  دوش  هتفگ  نانآب  هکنیا  هچ  لاح  دنونـشب ،  ار  قالط  ءاشنا  رفن  ودنآ  دوش و  عقاو  درم  لداع  دهاش 
حیحـص دنک  رارکت  رگید  یلداع  يارب  ار  قالط  ءاشنا  رگید  یـسلجم  رد  دونـشب و  ارنآ  لداع  رفن  کی  رگا  سپ  دنـشاب  مه  اب  ود  ره  ءاشنا 
قالطب رارقا  لداع  ود  دزن  درم  سپـس  دنـشاب و  هتـشادن  روضح  قالط  ءاشنا  ماگنه  لداع  رفن  ود  رگا  هلب  دوش ،  یمن  عقاو  قـالط  تسین و 

مه زا  يادج  زین  همکحم  رد  تداهش  نیا  ءادا  ماگنه  دنشابن و  مه  اب  هداد  قالط  ار  شرسمه  هکنیاب  رهوش  رارقا  ماگنه  لداع  ودنآ  دنک و 
ود ای  نز و  راهچ  تداهـش  تسا و  ربتعم  نادرم  تداهـش  اهنت  قالط  هلئـسم  رد  لداع  تداهـش  رد  و  دوش ،  یم  تباث  رارقا  دنهدب  تداهش 
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دیآ یمن  باسحب  لیکو  دوخ  دریگب  تروص  لداع  یلیکو  هلیـسوب  قـالط  هغیـص  ءاـشنا  رگا  هلءاسم 10 -  درادـن .  رابتعا  درم  کـی  نز و 
 . تسین یفاک  رگید  لداع  کی  اب  وا  دوخ  ندینـش  دشاب  لداع  رهوش  رگا  هکنانچمه  دنونـشب  ارنآ  رگید  لداع  دهاش  ود  وا  ریغ  دـیاب  هکلب 
وا رب  یماکحا  هقف  رد  هک  تسا  هریغ )  زامن و  رد  تماما  لیبق  زا   ) تاماقم ریاس  رد  لداع  نامه  ماقم  نیا  رد  لداع  زا  روظنم  هلءاسم 11 - 
ای تسا و  رهوش  دوخ  ای  هک  هدـنهد  قالط  داقتعا  رد  دـهاش  رفن  ود  رگا  هلءاسم 12 -  تشذگ .  هولـص  باتک  رد  هکنانچمه  هدش  بترتم 

دنراد ربخ  ودـنآ  قسف  زا  هکیناسک  يارب  حیحـص  قالط  راثآ  تسا  لکـشم  دنـشابن  لداع  عقاو  نتم  رد  نکلو  دنـشاب  لداـع  تسوا  لـیکو 
اجنیا رد  هک  دشاب  هتشادن  ودنآ  تلادعب  داقتعا  لکوم  یلو  دنشاب  لداع  لیکو  رظن  رد  دهاش  رفن  ودنآ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  بترتم 

 . تسا یلبق  ضرف  زا  رت  لکشم  هلئسم  ضرف  نیا  رد  هکلب  دوش  بترتم  قالط  نیا  رب  حیحص  قالط  راثآ  تسا  لکشم  زین 

قالط ماسقا  رد  راتفگ 

نآ دـشابن و  هتـشذگ  طئارـش  عماج  هک  تسا  یقالط  لوا ،  مسق  تنـس )  قباطم  ینعی   ) یتنـس قالط  یتعدـب و  قالط  تسا  عون  ود  قـالط 
ربتعم ام  بهذم  رد  هک  تسا  یطئارش  عماج  هک  تسا  یقالط  مود ،  مسق  تسا .  حیحص  نیفلاخم  دزن  دساف و  هیماما  ام  دزن  دراد و  یماسقا 

هک یقالط   ) یعجر قالط   - 2 دنک ) عوجر  دناوت  یمن  هدـع  تدـم  رد  رهوش  هک  یقالط  ینعی   ) نئاب  - 1 تسا :  مسق  ود  نیا  دـشاب و  یم 
مـسق شـش  دشاب  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  هدـع  قالط  نآ  رد  نز  هکنیا  هچ  نئاب  قالط  ددرگرب ) شقالط  زا  هدـع  رد  دـناوت  یم  رهوش 

( ، دشاب هدش  لوخد  يوب  هک  دـنچ  ره  دـشاب  هدـشن  مامت  شلاس  هن  هکیرتخد  ینعی   ) هریغـص قالط  مود  لوخد ،  زا  لبق  قالط  لوا  تسا : 
يزیچ نز  هکیطرـشب  هتبلا  تارابم  علخ و  قالط  مجنپ  مراهچ و  دیآ ،  یم  شنایب  هک  درادن  هدع  نز  قالط  نیا  رد  هسئای ،  نز  قالط  موس 

مشش دوش ،  یم  یعجر  هبلاطم  زا  دعب  دشاب و  یم  نئاب  قالط  هبلاطم  زا  لبق  ات  هنرگ  دنکن و  هبلاطم  دهد  شقالط  ات  هدیشخب  رهوشب  هک  ار 
یـسک نینچ  هک  دـشاب  هدرک  دـقع  هدـع  زا  دـعب  ای  عوجر و  هدـع  رد  سپـس  داد و  قالط  راب  ود  البق  هک  يرهوش  قالط  ینعی  موس  قالط 

دنک عوجر  قالط  ود  ره  نیب  رد  دهد و  قالط  راب  هس  ار  شرسمه  رگا  هلءاسم 1 -  دنک .  دقع  ار  وا  دناوت  یمن  درادن و  عوجر  قح  رگید 
يرهوش هکنآ  ات  دنک  دقع  ار  وا  هدع  زا  دعب  هن  دنک و  عوجر  دناوت  یم  هدع  رد  هن  ینعی  دوش  یم  مارح  يو  رب  نز  نآ  موس  قالط  زا  دـعب 

نآ درذگب  مه  نز  هدع  دهد و  قالط  ای  دنک و  توف  رهوش  ای  دوش  لصاح  تقرافم  سپـس  دـنک  جاودزا  وا  اب  دریگب و  ار  نز  نآ  يرگید 
عوجر وا  هب  شرهوش  راب  ود  هکنیا  اب  دشاب  هداد  قالط  راب  هس  هک  ینز  ره  هلءاسم 2 -  دنک .  جاودزا  نز  نآ  اب  دناوت  یم  لوا  رهوش  تقو 
هعقاوم وا  اب  یعوجر  ره  زا  دـعب  تسین  یقرف  هلاسم  نیا  رد  و  دریگب ،  ار  وا  رگید  يرهوش  هکنآ  اـت  دوش  یم  مارح  درم  نآ  رب  دـشاب  هدرک 
دـشاب هدرکن  هعقاوم  هکنآ  ای  و  دنیوگ ،  یم  يدع  قالط  احالطـصا  ار  یقالط  نینچ  هعقاوم  رهط  زا  ریغ  يرهط  رد  ار  وا  دهد  قالط  دنک و 

دحاو یسلجم  رد  طئارش  اب  ار  دوخ  رـسمه  رگا  نیاربانب  رهط ،  کی  رد  همه  ای  دشاب و  هدش  عقاو  هناگادج  رهط  رد  یقالط  ره  هکنیا  هچ  و 
دـسر هچ  ات  دوش  یم  مارح  وا  هب  دهد  قالط  سپـس  دنک و  عوجر  زاب  دهد و  قالط  هرابود  نآ  زا  دعب  دنک و  عوجر  وا  هب  دعب  دهد  قالط 
قالط روطنیمه  دهدب و  ار  مود  قالط  نآ  زا  سپ  دوش و  كاپ  دنیبب و  ضیح  ات  درادب  هگن  دنک و  عوجر  هاگنآ  دهد  قالط  ار  وا  هکنیا  هب 
عوجر مکح  رد  هدع  زا  دعب  دیدج  دـقع  هلءاسم 3 -  دشاب . ) هدـش  عقاو  دـحاو  سلجم  رد  قالط  راب  هس  ره  هکنآ  مالک  هصالخ   ) ار موس 

یم مارح  وا  رب  موس  قالط  زا  دعب  دنک  حاکن  دـیدج  يدـقعب  ار  وا  هدـع  زا  دـعب  راب  ره  رد  دـهد و  قالط  راب  هس  رگا  سپ  تسا  قالط  رد 
هدع زا  دعب  دشاب و  هتـشاد  ای  دشاب  لوخد  زا  لبق  شیاهقالط  هکنیا  لثم  دشاب  هتـشادن  هدع  نز  نآ  هکنیا  هچ  دنک ،  رگید  يرهوش  ات  دوش 
لالح لوا  رهوش  رب  دـهد  قالط  ار  نز  اـی  دریمب و  رهوش  نآ  دـنک و  رگید  يرهوش  رگا  هقـالط  هس  هقلطم  هلءاسم 4 -  دشاب .  هدرک  دـقع 
رهوش نآ  هک  دنچ  ره  دنک  رگید  يرهوش  سپـس  دهد و  قالط  راب  هس  ار  وا  رگید  راب  رگا  دنک ،  دقع  مود  رهوش  هدع  زا  دـعب  ار  وا  تسا 

ره زا  دعب  بیترت  نیمهب  و  دریگب ،  ار  وا  لوا  رهوش  مه  زاب  دهد  قالط  ار  وا  سپـس  تفرگ و  ار  وا  لوا  هقالط  هس  زا  دـعب  هک  دـشاب  نامه 
رارکت مه  رابدص  رگا  دنک  دقع  ار  وا  هدع  ندش  مامت  زا  دـعب  یلوا  رهوش  دـهد و  قالط  دـنک و  دـقع  ار  وا  رگید  یـصخش  قالط  راب  هس 
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دهد و قالط  زاب  دیامن و  یطو  ار  وا  دنک و  عوجر  هدع  رد  یقالط  ره  رد  دنک و  هقالط  هس  ار  وا  تبون  هس  رگا  اما  و  درادن ،  لاکشا  دوش 
یترابعب دوش ،  یم  يدـبا  مارح  درم  نآ  رب  رگید  دـهدب  تشذـگ )  شیانعم  البق  هک   ) يدـع قالط  ار  وا  راـب  هن  رگا  هکنیا  مـالک  هصـالخ 

رهط رد  ضیح  زا  دعب  دوش  ضیح  ات  دنک  ربص  هاگنآ  دنک و  هعقاوم  وا  اب  هدومن  عوجر  واب  هدـع  رد  سپـس  دـهدب و  قالط  ار  وا  رت  نشور 
زا دـعب  تبون  هس  یلبق  قیرط  نامهب  هدرک  دـقع  ار  وا  سپـس  ددرگ و  لالح  وا  رب  رگید  يدرمب  نتفر  رهوش  هلیـسوب  هاگنآ  دـهد  شقـالط 
دبا يارب  تقونآ  دهد  شقالط  تبون  هس  موس  راب  يارب  دوش و  لالح  وا  رب  للحم  هلیسوب  زاب  دنک و  عوجر  هدع  رد  دهد و  شقالط  هعقاوم 
دقع راـبود  هن  دوش  هلـصاف  عوجر  راـبود  قـالط  هس  ره  نیب  هکنیا  لوا  تسا :  ربـتعم  طرـش  ود  يدـبا  تمرح  رد  و  دوـش ،  یم  مارح  وا  رب 
یمن يدبا  تمرح  دنک  لالح  ار  وا  یللحم  راب  هس  ره  رد  دنک و  لالح  دوخ  رب  ار  وا  دیدج  دقع  اب  راب  دص  رگا  میتفگ  الاب  رد  هک  دـیدج 
کی رخآ  رد  یعجر و  قالط  ود  زا  تسا  بکرم  يدع  قالط  نیاربانب  دشاب  هتفرگ  تروص  هعقاوم  یعوجر  ره  زا  دـعب  هکنیا  مود  دروآ ، 

هک تسا  نیا  درم  نآ  يارب  طایتحاب  رتکیدزن  دوش و  یم  دبا  مارح  شرهوش  رب  نز  نآ  دبای  ققحت  بکرم  نیا  راب  هس  هاگره  نئاب و  قالط 
یم تمرح  ثعاب  یتروص  رد  اهنت  قالط  تبون  هس  هلءاسم 5 -  دشابن .  يدع  قالط  شقالط  هن  همه  هک  دنچ  ره  دـنک  بانتجا  نز  نآ  زا 

الـصا هک  دوش  یم  ینز  لثم  دور و  یم  نیب  زا  یلبق  ياهقالط  مکح  هنرگ  دـشاب و  هتفرن  رگید  يرهوش  قالط  هس  نآ  نیب  رد  نز  هک  دوش 
هدـع زا  دـعب  دریمب  ای  دـهد و  شقالط  زین  وا  دورب  رگید  يرهوش  وا  دـهد و  قـالط  تبون  ود  ار  ینز  اـضرف  رگا  سپ  تسا ،  هدـشن  هقلطم 

رب هثالث  هقلطم  هک  دـش  نایب  قباس  رد  هلءاسم 6 -  دـهدب .  شقالط  راـب  هس  اددـجم  هک  دوش  یم  مارح  وا  رب  یتقو  دریگب  ار  وا  لوا  رهوش 
یم للحم  طرـش  هس  اب  للحم  نآ  میئوگ  یم  لاـح  دـنیوگ ،  لـلحم  ار  رگید  رهوش  نآ  دـنک و  رگید  يرهوش  اـت  دوش  یم  مارح  شرهوش 

دشاب قهارم  دنچ  ره  غلاب  ریغ  ای  نز  جاودزا  سپ  دشاب  غلاب  هکنیا  لوا ،  دنک ،  یم  لالح  لوا  رهوش  رب  قالط  زا  دعب  ار  نز  نیا  ینعی  دوش 
درادن رگا  و  هفشح ،  مامت  ینعی  دوش  لسغ  بجوم  هک  یئیطو  دنک  یطو  ولج  زا  ار  نز  هکنیا  مود ،  دنک ،  یمن  لالح  لوا  رهوش  رب  ار  وا 

نکل تسین ،  توق  زا  یلاخ  هدنامیقاب  نآ  لوخد  يامـسم  تیافک  هکلب  دوشب  نز  محر  يارجم  لخاد  شتلآ  هدـنامیقاب  زا  هفـشح  رادـقمب 
میئوگب هکتـسنآ  طایتحا  تسا  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  تسا  ربتعم  مه  لازنا  ایآ  لاح  تسا ،  هفـشح  رادـقم  لوخد  نامه  طایتحا  هب  رتکیدزن 

یتدم دهدب و  قالط  ار  دوخ  رسمه  راب  هس  رگا  هلءاسم 7 -  راد .  تدم  دقع  هن  دریگب  مئاد  دـقعب  ار  نز  للحم  هکنیا  موس ،  تسا ،  ربتعم 
هک دهدب  لامتحا  لوا  رهوش  هدمآرـس و  وا  قالط  هدـع  مدـش و  ادـج  وا  زا  مدرک و  رهوش  تدـم  نیا  رد  هک  دـنک  ءاعدا  نز  تشذـگ  هک 

بجاو وا  رب  دنک و  جاودزا  وا  اب  دـناوت  یم  زین  و  دـننک ،  لوبق  دـنگوس  نودـب  ار  وا  هتفگ  دـناوت  یم  دوش  یم  قیدـصت  دـیوگ  یم  تسار 
 . دشاب غرود  زا  نمیا  قوثو و  دروم  نز  هکیئاج  رد  مینادب  رصحنم  ار  مکح  نیا  هکتـسنآ  طایتحا  دیآرب و  قیقحت  صحف و  ماقم  رد  تسین 

دوش یم  قیدصت  شیاوعد  دنکن  شبیذکت  مه  للحم  تفرگ  تروص  لوخد  هک  دنک  اعدا  وا  دنک و  یکیدزن  وا  اب  للحم  رگا  هلءاسم 8 - 
زا هکیتروصب  مینک  رـصحنم  ار  نز  لوق  لوبق  هکتـسنآ  طایتحا  دنک  بیذـکت  ار  نز  للحم  رگا  اما  و  دریگب ،  ار  وا  دـناوت  یم  لوا  رهوش  و 

لوا رهوش  دـقع  زا  لبق  رگا  ددرگرب  شیاعدا  زا  دـعب  هدـش  لصاح  لوخد  هک  دـنک  ءاعدا  لوا  نز  رگا  دوش و  لـصاح  ناـنیمطا  نز  هتفگ 
تسین و هتفریذپ  شقباس  رارقا  زا  نتشگرب  رگید  درک  شدقع  لوا  رهوش  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  رگا  اما  و  تسین ،  لالح  درم  يارب  نز  دشاب 

یطو مارحا  لاـح  رد  ار  وا  لـلحم  رگا  سپ  مارح  یطو  لـالح و  یطو  نیب  تسین  یقرف  لـلحم  ربـتعم  یطو  رد  هلءاسم 9 -  درادـن .  رابتعا 
يارب شندـش  لالح  رد  دـنک  یطو  لاوحا  نیا  لاثما  ضیح و  لاح  رد  ای  تسا و  بجاو  شا  هزور  تسا و  هزور  نز  هکیلاح  رد  ای  دـنک و 
هقالع ءاقبب  دوش  یم  مکح  هن  ای  هداد  قالط  ار  رـسمه  الـصا  هکنیا  رد  دـنک  کش  رهوش  رگا  هلءاسم 10 -  دـنک .  یم  تیافک  لوا  رهوش 
دشاب هس  ددع  شرثکا  فرط  هکنیا  هچ  دراذگ  یم  رتمک  ددع  رب  انب  دراد  کش  نآ  ددع  رد  دراد و  نیقی  قالط  لصا  هب  رگا  و  يرـسمه ، 
مکح لوا  تروص  رد  دشاب ) هتـشاد  کش  رـسمه  ندش  يدـبا  مارح  رد  ات   ) دـشاب هن  ددـع  ای  و  دـشاب ) هتـشاد  کش  للحم  بوجو  رد  ات  )

نیا رد  هک  دراذگ  یم  هس  رب  ار  هن  هس و  نیب  دشاب  هتـشاد  کش  رگا  یتح  هکلب  دوش  یمن  يدبا  تمرحب  مکح  مود  تروص  رد  تمرحب و 
 . دوش یم  لالح  للحم  اب  هبشا  ربانب  تروص 
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هدع ماسقا  رد  راتفگ 

نآ لذب  ای  تدم  نتشذگن  ای  و  مئاد ،  رـسمه  رد  خاسفنا  خسف و  قالط و  هناگ  هس  تاهج  زا  یکی  هب  ای  دوش  یم  بجاو  هدع  نتـشاد  هگن 
یلوخد هکینز  هلءاسم 1 -  نآ )  ریغ  هچ  قالط و  رطاخب  هچ   ) قارف هدـع  رد  لصف  ههبـش .  یطوب  ای  رهوش و  گرم  هب  ای  و  هعتم ،  دـقع  رد 

دنچ ره  هدشن  مامت  شلاس  هن  ینعی  هدیـسرن  غولب  نسب  زونه  هکیرتخد  نینچمه  درادن و  هدـع  رهوش  زا  شیئادـج  رد  هتفرگن  تروص  يوب 
هکنیا نیب  تسین  یقرف  ناگدربمان  نیا  همه  رد  دشاب و  هدیـسر  یگـسئای  نسب  هک  ینز  زین  و  دشاب ،  هدش  یطو  ینعی  دشاب  اهب  لوخدم  هک 

همه ندرک  لخادب  دوش  یم  ققحم  لوخد  هلءاسم 2 -  نآ .  ندش  مامت  ای  تدم و  لذب  ای  دقع  خسف  ای  دـشاب  قالط  رطاخب  رهوش  زا  قارف 
( . دوشن وا  زا  دالوا  زگره  ینعی   ) دـشاب هتخا  درم  هکیدروم  رد  یتح  هکلب  دـشاب  هتخیرن  درم  ینم  هک  دـنچ  ره  نز  بقع  ای  ولج  رد  هفـشح 

دـسرب و شرمع  زا  لاـس  هاـجنپ  هب  تسا  یـشرق  ریغ  رگا  لاـس و  تصـش  هب  تسا  یـشرق  رگا  هک  دوـش  یم  هسئاـی  نز  یتـقو  هلءاسم 3 - 
ریغ هقلطم  ینعی  دـنریگب  هدـع  نتـشادن  كالم  ار  یگلاس  تصـش  جاودزا  هلءاسم  صوصخ  رد  هفئاط  ود  ره  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 

یگلاس هاجنپ  عوجر  هلئسمب  تبسن  اما  و  درادهگن ،  هدع  هدیسرن  یگلاس  تصش  نس  هب  هک  یمادام  دنک  جاودزا  تساوخ  رگا  مه  یـشرق 
نـس رگا  دنک  عوجر  واب  زور  هد  هام و  هس  نیب  رد  دهاوخ  یم  هدش  نامیـشپ  نآ  زا  هداد و  قالط  ار  شنز  هکیدرم  ینعی   ) دـنریگب رایعم  ار 

دراد و رهط  ضیح و  هک  ینز  هلءاسم 4 -  دزاس . ) دوخ  مرحم  دوخ  دیدج  دقع  اب  ار  وا  هدومنن  ءافتکا  عوجرب  هتشذگ  هاجنپ  زا  شرـسمه 
زا لبق  ای  دوش  هسئاـی  سپـس  دـنیبب و  ( 15  ) ءرق ود  دـنهدب  شقـالط  ضیح  ود  هب  یگـسئای  نس  هب  شندیـسر  زا  لـبق  رگا  دـنیب  یم  نوـخ 

دنک و یم  لیمکت  هام  ود  اب  یمود  هامکی و  اب  ار  دوخ  هدع  یلوا  دوش  هسئای  دید  ضیح  کی  هکنیمه  دنهد  شقالط  ضیح  کیب  یگسئای 
رگید هامود  اب  یلوا  دنهد  شقالط  یگسئای  زا  لبق  هام  ود  ای  هامکی  رگا  ضیح  باسحب  هن  تسا  هام  باسح  هب  شا  هدع  هک  ینز  نینچمه 
هکیا هعتم  دـننام   ) تسا هقلطم  مکحب  هکینز  هقلطم و  نز  هلءاسم 5 -  دـنک .  یم  لیمکت  ار  تسا  هام  هس  هک  هدـع  رگید  هامکی  اب  یمود  و 
عـضو هکنیمه  تسا ،  وا  لمح  شا )  هدـع  هکلب  هام  هن  تسا و  ضیح  هن  رگید   ) شا هدـع  دـشاب  هلماح  هچنانچ  رگا  هدـش )  ماـمت  شتدـم 
طقـس رگا  یتح  صقان  ای  دشاب  هقلخلا  مات  لمح  نآ  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  جراخ  هدع  زا  دشاب  قالط  زا  دعب  هلـصافالب  دـنچ  ره  درک  لمح 
هقلطم نز  هدع  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  مامت  وا  هدع  تسا  لمح  نامه  هدش  طقـس  هکنیا  دوش  مولعم  دزادـنیب و  يا  هقلع  ای  هغـضم  دـنک و 

هک دشاب  يدرم  زا  هدع  رگا  سپ  تسا  وا  زا  نز  هدع  هک  دشاب  يدرم  نآب  قحلم  دنزرف )  ) لمح هک  دوش  یم  مامت  ندیئاز  اب  یطرشب  هلماح 
لبق هک  هدش  هلماح  یئانز  زا  نز  رگا  سپ  درادن ،  تلاخد  هدع  ندـش  مامت  رد  لمح  عضو  رگید ،  صخـش  زا  دـنزرف  هداد و  قالط  ار  نز 

هـس ندید  اب  ای  هدع  ندـش  مامت  هکلب  دوش  یمن  جراخ  هدـع  زا  لمح  نآ  ندرک  طقـس  ای  ندـیئاز  اب  هدـش  بکترم  نآ  زا  دـعب  ای  قالط  زا 
انز زا  وا  لمح  رگا  هلب  درادـن ،  يرثا  چـیه  ینز  نینچ  لمح  عضو  سپ  دنتـسین  هلماح  هکینانز  دـننام  هام ،  هس  نتـشذگ  اـی  تسا و  ضیح 

رهوشب هن  دشاب  هدـننک  یطو  هب  قحلم  دـنزرف  هکیوحن  هب  هداد  خر  نآ  زا  دـعب  ای  قالط  زا  لبق  هک  دـشاب  يا  ههبـش  هب  یطو  زا  هکلب  دـشابن 
هکینز رگا  هلءاسم 7 -  تسا .  هداد  قـالط  هکیرهوشب  تبـسن  هن  دوش  یم  یطو  نآـب  تبـسن  هدـع  ندـش  ماـمت  ببـس  یلمح  ناـنچ  عضو 

زا دعب  سپ  دیازب  ار  دنزرف  ود  ره  هک  دوش  یم  ققحم  یتقو  رهوش  زا  یئادـج  هکتـسنآ  يوقا  دـشاب  كدوک  ودـب  هلماح  دـنا  هداد  شقالط 
دناوخب و مه  دقع  هکتسنآ  طایتحا  رهوش  فرط  زا  تسین ،  راوازـس  طایتحا  كرت  نکل  دنک  عوجر  دناوت  یم  رهوش  ودنآ  زا  یکی  ندیئاز 
دوش و ههبش  هب  یطو  ینز  رگا  هلءاسم 8 -  دیاینرد .  رگید  يرهوش  دقعب  هدرواین  ار  رگید  دـنزرف  ات  هک  تسا  نیا  هب  طایتحا  نز  فرط  زا 

هاگنآ رگید و  یتلعب  ای  هتـشاد  تبیغ  هدوبن و  وا  دزن  رهوش  هک  تهج  نیاب  ای  لاح  ددرگ  یم  هدـننک  یطو  هب  قلحم  شدـنزرف  دوش  هلماـح 
یطوب قحلم  دنزرف  ددرگ  هلماح  هدش  ههبش  هب  یطو  قالط  زا  دعب  دهدب و  قالط  ار  شرسمه  يدرم  هکنآ  ای  دهدب ،  قالط  ار  وا  شرهوش 
ندیئاز زا  دعب  هک  قالط  هدع  رگید  تسا و  ندیئاز  هب  نآ  ءاضقنا  هک  ههبـش  هب  یطو  هدـع  یکی  دراد ،  هگن  هدـع  رابود  دـیاب  دوش  هدـننک 

هگن هدع  ضیح  هس  سافن  زا  ندش  كاپ  زا  دعب  هک  دشاب  ندیئازب  لصتم  سافن  ندوخ  هکتـسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دـنک  یم  عورـش  ارنآ 
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رهط هس  زا  رهط  کی  هلصاف  نآ  دشاب  يا  هلصاف  نوخ  ندمآ  ندیئاز و  نیب  هکلب  دشابن  ندیئازب  لصتم  شـسافن  نوخ  رگا  اما  و  دراد ،  یم 
هدرک لمح  عضو  نم  هک  دنک  ءاعدا  نتـسبآ  هقلطم  نز  رگا  هلءاسم 9 -  دشاب .  هظحل  کی  هکلب  كدنا و  دنچ  ره  دیآ  یم  باسحب  هدـع 
رکنم وا  یتسین و  هدع  رد  رگید  هدرک و  لمح  عضو  وت  هک  دنک  اعدا  رهوش  سکعلب ،  ای  دـشاب و  نآ  رکنم  رهوش  هدمآرـس و  ما  هدـع  ما و 
رکنم رهوش  مدرک و  لمح  عضو  مدوب و  هلماح  دـنک  ءاعدا  نز  ای  و  دـشاب ،  نآ  رکنم  رهوش  ما و  هلماح  نم  هک  دـنک  ءاعدا  نز  ای  و  دوش ، 

زا شندش  نوریب  ای  هدع  رد  شندوب  یقاب  صوصخ  رد  هتبلا  شدنگوس ،  اب  دوش  یم  لوبق  نز  لوق  روص  نیا  همه  رد  دوش ،  تهج  ود  ره 
رهوش نز و  رگا  هلءاسم 10 -  تسین .  لوبق  دش  هتفگ  هچنآریغ  لمح  راثآ  هب  تبسن  نز  لوق  رهاظلا  یلع  هک  لمح  راثآ  هب  تبسن  هن  نآ ، 

دیوگب رهوش  دننک  فالتخا  اهنآ  رخات  مدقت و  رد  یلو  هتفرگ  تروص  لمح  عضو  مه  هدش و  عقاو  قالط  مه  هک  دنشب  هتشاد  لوبق  ود  ره 
متـسه هدع  رد  نالا  ما و  هدرک  لمح  عضو  قالط  زا  لبق  نم  دـیوگب :  نز  هدمآرـس و  هدـع  هجیتن  رد  هدـش و  لمح  عضو  قالط  زا  دـعب  : 

یکی رد  هک  تسا  مدقم  نز  لوق  تروص  ود  ره  رد  میئوگب  تسین  دـیعب  دـشاب  نیا  سکع  ای  يزادرپب )  ارم  هام  هس  هقفن  دـیاب  الثم  ینعی  )
رب هک  یتروص  رد  هچ  ینعی  مینادب  قلطم  ار  نز  لوق  میدقت  نیا  و  ارنآ ،  زا  ندش  نوریب  ياعدا  يرگید  رد  دـنک و  یم  ار  هدـع  ءاقب  ءاعدا 

خـسف دوخبدوخ  شحاکن  دـقع  ای  دـنهد و  قالط  ار  هلماحریغ  نز  رگا  هلءاسم 11 -  هن .  ای  دنـشاب  هتـشاد  قافتا  هثداح  ود  زا  یکی  خیرات 
ینعی دورن ،  رهوش  هدـیدن  ضیح  راب  هس  ات  تسا  بجاو  دوش  یم  ضیح  رابکی  یهام  ره  رد  ینعی  تسا  مظنم  شـضیح  تداـع  رگا  دوش 

دـنیبب و ضیح  رابکی  هاـم  ود  ره  رگا  اـی  دـنیبب و  ضیح  راـبکی  زا  شیب  هاـم  ره  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  درادـب ،  هگن  هدـع  ضیح  هـس 
یمن ضیح  الـصا  تسا  ندـید  ضیح  نس  رد  هکنیا  اب  رگا  اما  و  دـشاب ،  هام  هس  زا  رتمک  شـضیح  ود  نیب  طسوتم  یکاپ  يرگید  یترابعب 

ای یگلماح  ای  يرامیب  تلعب  هکنآ  ای  هدیـسرن و  دـننیب  یم  ضیح  نینـس  نآ  رد  نانز  بلاغ  هکیدـح  نآـب  شنـس  هکنیا  رطاـخب  لاـح  دـنیب 
هلـصاف یلو  دنیب  یم  ضیح  هکیـسک  تسا  نانز  نینچ  نیاب  قحلم  دوب ،  دهاوخ  هام  هس  وا  هدـع  تروص  نآ  رد  هدـش  عطق  یلکب  ندادریش 

ءرق هس  تسین  هلماـح  هکیا  هقلطم  نز  هدـع  تسا و  ضیح  زا  یکاـپ  ءرق  هـب  دارم  هلءاسم 12 -  تسنآ .  زا  رتشیب  هاـم  هس  شـضیح  ود  نیب 
دشاب هدنامیقاب  هظحل  کی  شرهط  زا  دهد و  قالط  ار  وا  رگا  سپ  تسا ،  یفاک  دشاب  كدنا  مه  ردق  ره  نآ  يامـسم  لوا  ءرق  رد  تسا و 

 ، تسا هدش  مامت  شا  هدـع  دـشاب  هدـش  عقاو  ضیح  کی  ودـنآ  نیب  رد  هک  دـنیب  هب  لماک  رگید  رهط  ود  یتقو  دوش  یم  باسح  رهط  کی 
قالط ضیح  نامز  لوا  هب  دوش  لصتم  قالط  هغیـص  رخآ  رگا  هلب  دـنیب ،  هب  ار  موس  نوخ  هک  تسا  نیاـب  وا  هدـع  نتـشذگ  ءاـضقنا و  سپ 

هتفگ هچنآ  همه  هتبلا  تسا ،  مراهچ  نوخ  ندیدب  وا  هدع  ءاضقنا  هجیتن  رد  دوش  یضقنم  شا  هدع  ات  دنیبب  رهط  هس  دیاب  نکل  تسا  حیحص 
یفاک لوا  رهط  رد  رهط  يامـسم  هکنیا  رباـنب  هلءاسم 13 -  دراد .  هناگادـج  ماکحا  هدرب  نز  هک  هدرب  نز  هن  تسا  هدازآ  نز  هراـبرد  هدـش 

هکینامز لقادح  سپ  دـشاب ،  دـنیبب  مه  ضیح  هبترم  کی  زا  شیب  هام  کی  رد  نز  هکنیا  ناکما  هچ  رگ  دـشاب  هظحل  کی  هکنیا  ولو  دـشاب 
هس سپـس  تسا  هظحل  کی  شلوا  رهط  هک  وحن  نیا  هب  تسا ،  هظحل  ود  زور  شـش  تسیب و  تسا  روصتم  هرح  نز  هدع  نتفای  نایاپ  يارب 
زور هد  هک  ار  رهط  نیرتمک  سپـس  دـنیب  یم  ضیح  زور  هس  هرابود  دـنیب  یم  تسا  زور  هد  هک  ار  رهط  لقا  زا  سپ  دـنیب و  یم  ضیح  زور 
رخآ هظحل  کی  نیا  دوش و  یم  مامت  شا  هدع  يرخآ  نوخ  زا  لوا  هظحل  ندید  درجم  هب  سپ  دوش  یم  ضیاح  نآ  زا  سپ  دـنیب  یم  تسا 

وا هدـع  ءاضقنا  لقادـح  زینک  رد  اما  دوب و  هرح  نز  رد  نوناـق  نیا  تسا ،  فقوتم  نآ  رب  موس  رهط  تیماـمت  طـقف  تسا و  جراـخ  هدـع  زا 
ای دوش و  مامت  شدـقع  تدـم  رگا  میتفگ  مجنپ  هلئـسم  رد  هک  روطنامه  هلماح  هعتم  نز  هلءاـسم 14 -  دـشاب .  یم  هظحل  ود  زور و  هدزیس 
 ، تسا ءرق  ود  دنیب  یم  ضیح  هکیتروص  رد  شا  هدع  دشابن  هلماح  رگا  تسا و  وا  لمح  عضو  شا  هدع  دنک  لذـب  ار  وا  تدـم  هیقب  رهوش 

تاـغل زا  ءرق  هملک  يرآ   ) دوب رهط  ءرق  زا  روظنم  اـجنآ  رد  هک  مئاد  نز  هدـع  فـالخب  تسا  ضیح  اـجنیا  رد  ءرق  زا  روظنم  يوـقا  رباـنب  و 
جنپ لهچ و  تسا  ندید  ضیح  نینـس  رد  هکنیا  اب  دنیب  یمن  ضیح  هکیتروص  رد  و  دوش ) یم  لامعتـسا  دض  يانعم  ود  رد  تسا و  دادـضا 

زا هدـنامیقاب  زور  دـنچ  دوش  مامت  شتدـم  ای  دـشخبب و  ار  شتدـم  رهوش  رگا  سپ  تسا  لماک  ضیح  ود  ضیح  ود  هب  دارم  و  تسا ،  زور 
ياههام هدع  هام  هس  رد  رایعم  هلءاسم 15 -  درادهگن .  هدع  رگید  لماک  ضیح  ود  دـیاب  هکلب  دوش  یمن  باسح  ضیح  ود  ءزج  وا  ضیح 
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فالتخا لحم  دوش  عقاو  یلاله  هام  نیب  رد  رگا  اما  دیآ و  یمن  شیپ  یلاکـشا  دش  عقاو  لاله  تیوز  لوا  رد  قالط  رگا  سپ  تسا  یلاله 
همیمـض لوا  هام  دوبمک  رادقمب  مراهچ  هام  زا  دننک و  باسح  یلاله  ار  طسو  هام  ود  هک  دـشاب  نیا  رظن  رد  يوقا  دـیاش  تسا و  لاکـشا  و 
یعدـم هکنیا  هچ  لاح  تسا  مدـقم  شدـنگوس  اب  نز  لوق  هن ،  ای  هدمآرـس  هدـع  هکنیا  رد  دـننک  فـالتخا  رگا  هلءاسم 16 -  دزاـسب .  نآ 

 . هام بسح  هب  هچ  دشاب و  ءرق  بسحب  وا  هدع  هکنیا  هچ  و  تسا ،  هدع  رد  زونه  هک  دشاب  یعدم  هچ  دشاب و  ءاضقنا 

تافو هدع  رد  راتفگ 

هـسئای هچ  هریبک ،  هچ  دـشاب و  هریغـص  هچ  تسا  زور  هد  هامراهچ و  شا  هدـع  دـشابن  هلماح  رگا  هتفر  اـیند  زا  شرهوش  هکینز  هلءاسم 1 - 
هک اهنآ  زا  ای  تسا  رهط  باسحب  شا  هدـع  هک  دـشاب  ینانز  زا  هعتم ،  ای  دـشاب  همئاد  هن ،  ای  دـشاب  ءاـهب  لوخدـم  هسئاـی ،  ریغ  هچ  دـشاب و 

نامه شا  هدـع  هدـیئاز  زور  هد  هامراهچ و  زا  رتدوز  رگا  ینعی  تسا ،  تدـم  ود  نیرت  ینالوط  وا  هدـع  دـشاب  هلماح  رگا  و  هام ،  باـسحب 
عـضو نامه  شا  هدـع  هدـیئاز  زور  هد  هام و  راهچ  زا  دـعب  رگا  هدوب و  لمح  عضو  زا  رت  ینالوط  هک  اهنآ  زا  اـی  تسا  زور  هد  هاـم و  راـهچ 

رگا سپ  تسا  یلاله  ياههام  زور  هد  هاـم و  راـهچ  زا  روظنم  هلءاسم 2 -  تسا .  هدوب  زور  هد  هامراهچ و  زا  رت  ینـالوط  هک  تسا  لـمح 
و دراد ،  یم  هگن  هدـع  ار  مجنپ  هام  زا  زور  هد  رگید و  هام  هس  هامنآ و  شرـسمه  تفر  اـیند  زا  لـاله  تیور  بش  رد  يرهوش  مینک  ضرف 

نز رگا  هلءاسم 3 -  دراد .  یم  هگن  هدـع  زور  هد  هفاضاب  دوشب  تسرد  مامت  هامراهچ  قیفلت  هکتـسنآ  رهظا  دورب  ایند  زا  هام  نیب  رد  رگا  اما 
دوش و یم  لطاب  قالط  هدع  هدوب  یعجر  شقالط  رگا  دورب  ایند  زا  زور  هد  هام و  هس  ینعی  قالط  هدع  ندـش  مامت  زا  لبق  دـهد و  قالط  ار 

لمات لحم  هک  دوش  هداد  وا  رد  لمح  لامتحا  ینعی  دشاب  لمحب  هبارتسم  هکنآ  رگم  دـنک ،  یم  عورـش  ار  تافو  هدـع  رهوش  گرم  زور  زا 
هک نایب  نیاب  هبارتسم ،  هفیظو  تافو و  هدـع  ینعی  دـنک  لمع  هدـع  ود  نیرت  ینـالوط  هب  هک  تسا  نیا  رد  وا  يارب  طاـیتحا  هجیتن  رد  تسا 

هدع مه  زاب  هنرگ  چیه و  هک  تسا  نتـسبآ  دـش  مولعم  رگا  دراد  یم  هگن  ار  تافو  هدـع  دورب  ایند  زا  قالط  زا  دـعب  هامکی  الثم  رهوش  رگا 
هدـع زا  لجا  ود  نیرت  ینالوط  دریمب  قالط  زا  دـعب  هام  تفه  رگا  و  دورب ،  نیب  زا  شا  هبیر  کش  دوش و  نشور  شفیلکت  ات  دراد  یم  هگن 

هکیـسک دننام  دراد  یم  هگن  ار  لمح  عضو  تافو  هدـع  زا  نیرت  نالوط  دـشاب  هلماح  نز  رگا  اما  دراد و  یم  هگن  ار  هبارتسم  هدـع  تافو و 
هکینز رب  هلءاسم 4 -  درادن .  يا  هدع  تافو  رطاخب  قالط و  هدع  لیمکت  رب  دنک  یم  ءافتکا  دشاب  نئاب  شقالط  رگا  و  دنا ،  هدادن  شقالط 

رد دنکن  تنیز  هک  تسا  نیا  دادح  زا  روظنم  دیامنب  ار  دادـح  تیاعر  تسا  تافو  هدـع  رد  هک  یمادام  تسا  بجاو  هدرک  توف  شرهوش 
هماج ندیشوپ  لثمب  شسابل  رد  هن  و  اهنیا ،  لاثما  وربا و  ریز  نتـشادرب  باخرـس و  باضخ و  ندنز و  رطع  ندیـشک و  همرـس  لثم  شندب ، 

دوش و یم  هتخانـش  تنیز  افرع  هک  ار  یلمع  ره  دـنک  كرت  تسا  بجاو  هکنیا  مالک  هصالخ  و  اهنیا ،  لاثما  تـالآرویز و  درز و  خرس و 
دایعا و لـیبق  زا  تسا  شیارآ  اـب  بساـنم  هکیتاـقوا  رد  هچ  يداـع و  عقوم  رد  هچ  دـیارآ  یم  رهوش  يارب  ار  دوخ  نز  نآ  هلیـسوب  ـالومعم 

تـسد زا  رهوش  هکینز  ره  تسا  مزال  تهج  نیمهب  تسا ،  فلتخم  اهرهـش  اهنامز و  صاخـشا و  بسحب  هتبلا  هک  نآ  لاثما  اه و  یـسورع 
نتفرگ نخان  يوم و  ندز  هناش  سابل و  نشتسش  ندب و  فیظنت  هلب  دنک ،  كرت  دوش  یم  هدرمش  تنیز  شدوخ  رهـش  رد  هکیئاهراک  هداد 

اه و هچب  ندرک  شیارآ  ندرک و  لزنم  هتسارآ  هناخ  رد  ندرک و  لامعتـسا  اهبنارگ  شرف  نتـسشن و  شرف  يور  مامح و  رد  ندش  لخاد  و 
هک هناگادج  لقتـسم و  تسا  یفیلکت  هکلب  تسین  هدع  تحـص  رد  طرـش  دادح  هکتـسنآ  يوقا  هلءاسم 5 -  درادن .  یلاکـشا  ناراکتمدخ 

یتمـسق رد  ای  هدع و  تدم  همه  رد  یـشومارف  ای  لهج و  ای  نایـصع و  يور  زا  ینز  رگا  سپ  تسا ،  هدع  نامز  اب  فداصم  شماجنا  نامز 
كرادت ار  هدش  ماجنا  دادح  تیاعر  یب  هک  هدـع  زا  رادـقمنآ  دریگب و  رـس  زا  ار  هدـع  رابود  تسین  بجاو  دـنکن  تیاعر  ار  دادـح  نآ  زا 
یمالـسا تموکح  رد  هک  ینارـصن  اـی  يدوـهی  نز  ینعی   ) هیمذ نز  ناملـسم و  نز  نیب  تسین  یقرف  دادـح  بوـجو  رد  هلءاسم 6 -  دـنک . 

هک تسین  دیعب  هلب  هعطقنم ،  نز  همئاد و  نز  نیب  تسین  یقرف  رهاظلا  یلع  هکنانچمه  تسا )  هدوب  ناملـسم  شرهوش  دـنک و  یم  یگدـنز 
دادـح مه  هناوید  ای  هریغـص  نز  رب  اـیآ  لاـح  دـشابن ،  بجاو  هدوب  وا  هعتم  زور  ود  زور و  کـی  نوچ  هاـتوک  تدـم  يارب  هکینز  رب  دادـح 
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یلو رب  هک  انعم  نیاب  دنتـسین  فلکم  هفئاـط  ود  نیا  هکنیا  اـب  بوجو  تسا و  بوجو  نآ  رتروهـشم  هک  تسا  لوق  ود  هن ؟  اـی  تسا  بجاو 
هک دـنچ  ره  تسا  لـمات  مکح  نیا  رد  نکل  دـیامن  يریگوـلج  دـنتافو  هدـع  رد  هک  یماداـم  ندرک  تنیز  زا  ار  ودـنآ  تسا  بجاو  ودـنآ 

جئاوح عفر  يارب  هناخ  فارطا  رد  ددرت  هناخ و  زا  شندـش  نوریب  تسا  تاـفو  هدـع  رد  هکینز  يارب  هلءاسم 7 -  تسا .  رتکیدزن  طاـیتحاب 
ردام ردپ و  اصوصخم  ماحرا و  ترایز  نارامیب و  تدایع  ترایز و  جح و  لیبق  زا  هحجار  روما  ای  يرورـض و  جئاوح  اصوصخ  تسا  زئاج 

نآ ای  دربن و  رسب  تشاد  ینکـس  شرهوش  تایح  رد  هکیا  هناخ  نآ  ریغ  رد  ار  یبش  چیه  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  راوازـس  هلب  ، 
دعب رگا  ای  ددرگرب و  اجنآ  هب  ماش  تفر  نوریب  اجنآ  زا  رهظ  زا  دعب  رگا  هک  انعم  نیاب  دش  لقتنم  اجنآ  هب  هدع  نتـشاد  هگن  يارب  هکیا  هناخ 

هکنیا هچ  تسنآ  عوقو  نیح  زا  قالط  هدـع  ءدـبم  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 8 -  ددرگرب .  حبـص  دـش  جراخ  اجنآ  زا  بش  همین  زا 
ار نز  دـشاب و  بئاغ  رهوش  رگا  سپ  دوشن ،  هچ  دوشب و  ربخ  اب  ماگنه  نآ  رد  عوقو  زا  هجوز  هکنیا  هچ  بئاـغ  هچ  دـشاب و  رـضاح  رهوش 

خیرات زا  تسین  بجاو  نز  نآ  رب  رگید  هدش و  مامت  وا  هدع  دوش  مامت  وا  هدـع  تدـم  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـنکن  غالبا  وا  هب  دـهد و  قالط 
رد هک  دنچ  ره  ههبـش  هب  یطو  هدع  نینچمه  تسا و  قالط  هدع  دننام  رهاظلا  یلع  نآ  خاسفنا  دقع و  خسف  هدع  و  دراد ،  هگن  هدـع  عالطا 

كرت طایتحا  نیا  هکلب  لوخد  نیح  زا  هن  دریگب  ههبـش  هدش  فرطرب  نیح  زا  ار  هدع  زاغآ  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هدع  نیا  صوصخ 
هک تسین  دیعب  دسرب و  شا  هجوز  هب  شتوف  ربخ  هک  تسا  یماگنه  زا  شتافو  هدع  دورب  ایند  زا  رفس  رد  رهوش  رگا  تافو  هدع  اما  دوشن ، 
زا یتلعب  نز  اما  تسا  رضاح  رهوش  هک  دوشب  مه  یتروصنآ  لماش  دشاب و  هتشادن  دشاب  رفـس  رد  رهوش  هک  یتروصب  صاصتخا  مکح  نیا 
ربخ هندروآرد  هلءاسم 9 -  دریگ .  یم  هدـع  دوش  یم  ربخاب  رهوش  گرم  زا  هکیماگنه  زا  زین  اـجنیا  رد  هک  دـشاب  هدـنام  ربخ  یب  وا  گرم 

لداع دهاش  کی  ای  لداع  دهاش  ود  تداهـش  دننام  وا  رابخا  هک  تسین  طرـش  دـیق  نیا  دوش  یم  نتـشاد  هگن  هدـع  ثعاب  هک  رهوش  گرم 
هلیسوب رهوش  گرم  نوچ  و  رهوش ،  گرم  رب  هیعرش  تجح  نودب  ریغ  اب  جیوزت  نز  يارب  تسین  زیاج  نکل  و  دشاب ،  هدوب  یعرـش  تجح 

گرم توبث  ینعی   ) درادن یعرـش  توبث  هب  جایتحا  عورـش  دنک و  عورـش  ربخ  ندیـسر  نیح  زا  ار  هدع  هکنیا  تسا  یفاک  دش  تباث  یتجح 
ادیپ عالطا  قالط  زا  نز  رگا  هلءاسم 10 -  تسین . )  یعرش  توبث  هب  جایتحا  ربخ و  نیح  زا  هدع  هب  عورش  رد  تسا  یفاک  تجح  اب  رهوش 
قالط دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  دروآ  یم  باسحب  ینامز  زا  دنک  باسح  ار  هدـع  خـیرات  نآ  زا  ات  دوشن  علطم  نآ  عوقو  خـیرات  زا  نکل  دـنک 

 . دوشن كرت  طایتحا  نیا  هکلب  هدیـسر  وا  هب  ربخ  هک  دروآ  باـسحب  یناـمز  زا  هکتـسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  هدـشن و  عقاو  نآ  زا  رت  بقع 
وا زا  یلام  هکیتروص  رد  شندوب  هدـنز  زا  هن  شگرم و  زا  هن  دـسرن  وا  زا  يرثا  يربخ و  چـیه  دوش و  رثـالادوقفم  يدرم  رگا  هلءاسم 11 - 
ایو دزادرپب  ار  وا  جراخم  هتفرگ  هدـهعب  ار  وا  رـسمه  یتسرپرـس  هک  دراد  تیلو  ای  درادرب و  نآ  زا  ار  دوخ  هقفن  شرـسمه  هک  هدـنام  یقاـب 
دنک نیقی  هک  یتقو  رگم  دنک  جاودزا  تسین  زئاج  ادبا و  دشکب  راظتنا  دنک و  ربص  تسا  بجاو  وا  رب  دنک ،  قافنا  وا  رب  هک  تسه  یعربتم 
نیا اب  رگا  دریگب  هدهعب  ار  وا  جرخ  ات  تسین  مه  یعربتم  درادـن  مه  ییلو  هدـنامن  وا  زا  یلام  رگا  اما  و  هداد ،  شقالط  ای  هدرم و  شرهوش 

زا یعرـش  مکاح  دناسر و  یم  یعرـش  مکاح  عالطاب  ار  دوخ  عضو  دنک  جاودزا  دهاوخب  دـنکن و  ربص  رگا  رتهب و  هچ  هک  دـنک  ربص  لاح 
 ، دشن مولعم  وا  ندوب  هدنز  ای  ندرم  رگا  دزادرپ  یم  درم  نآ  يوجتسج  هب  تدم  نآ  رد  دنک و  یم  ررقم  تدم  يارب  لاس  راهچ  خیرات  نآ 

لیکو ار  وا  ای  هدرک  راذگاو  واب  ار  شیاهراک  رایتخا  الثم  دشاب  وا  روما  يدصتم  هک  دراد  ار  یسک  ینعی  دراد  ییلو  درم  نآ  هکیتروص  رد 
رگا دنک و  یم  شروبجم  مکاح  درکن  مادقا  وا  رگا  و  دهدب ،  قالط  ار  وا  نز  هکنیاب  دنک  یم  رما  یلو  نآ  هب  مکاح  دـشاب  هداد  رارق  دوخ 

هامراهچ قالط  خیرات  زا  نز  نآ  و  دهد ،  یم  قالط  شدوخ  مکاح  تسین  نکمم  مه  شرابجا  دنک  یمن  مادقا  دراد  رگا  ای  درادـن و  ییلو 
زا یـضعب  رابتعا  رد  هتبلا  دـنک  جاودزا  دـناوت  یم  لاکـشا  نودـب  تقونآ  دـش  ماجنا  اهراک  نیا  همه  یتقو  دریگ  یم  تافو  هدـع  زور  هد  و 

تیفیک رثالادوقفم  درم  زا  وجتـسج  يارب  هلءاسم 12 -  تسا .  طوحا  اهنآ  همه  تیاـعر  هکنیا  ـالا  تسه  رظن  لـمات و  دـش  هتفگ  هکیدویق 
رد و  تسا ،  یفاـک  تسا  درم  نـالف  يوجتـسج  رد  مکاـح  هک  دـنک  قدـص  هکنیمه  تسا  یفرع  قدـص  راـیعم  هکلب  تسین  ربتعم  یـصاخ 

یئاهاج هچ  درمنآ  هکنیاب  يانشآ  وا و  صخش  وا و  مانب  يانـشآ  دنک  وا  يوجتـسج  رومام  ار  یئانـشآ  صخـش  هکتـسا  ناب  ندوب  وجتـسج 
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درمنآ ندرک  ادیپ  يارب  يرـصع  ره  رد  لوادتم  لئاسو  زا  ای  دـنزب و  فارگلت  ای  دـسیونب  همان  هکتـسا  نیاب  زین  و  دـشاب ،  هتفر  تسا  نکمم 
لابند دننک  یم  تماقا  هکیئاهرهش  اهلزنم و  رد  دوخ و  رفس  رد  هک  دهاوخب  نیریاس  راجت و  جاجح و  راوز و  نیرفاسم و  زا  دنک و  هدافتسا 

هکیسک نآ  رد  هلءاسم 13 -  هن .  ای  دیا  هدید  یئاج  رد  ار  وا  ایآ  دیسرپب  ناشیا  ریغ  راوز و  نیرفاسم و  زا  نتشگرب  ماگنه  دندرگب و  درمنآ 
دروم هکنیمه  تسین  طرـش  تلادـع  دریگ  یم  ربخ  وا  زا  ای  دـسیون و  یم  همان  وا  يارب  هکیـسکنآ  ای  دتـسرف  یم  دوقفم  يوجتـسجب  مکاح 

نداتـسرف رومام  ینعی  دوش  ققحم  مکاح  هلیـسوب  صحف  زا  میتفگ  هکیئاهراکنآ  همه  تسین  مزـال  هلءاسم 14 -  تسا .  یفاک  دـشاب  قوثو 
هجوز یتح  دهدب  ماجنا  ار  اهراکنیا  يرگید  سک  ره  هکلب  دوش  ماجنا  مکاح  صخش  هلیسوب  هریغ  شرافـس و  لاوئـس و  فارگلت و  همان و 

راهچ نامز  رظن  زا  صحف  رادقم  هلءاسم 15 -  دشاب .  هدوب  مکاحب  تیاکش  زا  دعب  مکاح و  روتـسدب  دیاب  تسه  هک  يزیچ  تسا  یفاک  وا 
دننام رهاظلا  یلع  زین  اـجنیا  رد  صحف  هکلب  دـشاب ،  عطقنیـال  مئاد و  روطب  لاـس  راـهچ  نیا  رد  صحف  قیقحت و  تسین  مزـال  تسا و  لاـس 
یفاک تسا  لام  بحاص  يوجتـسج  رد  لاسکی  ینالف  هک  دنک  قدص  افرع  هکنیمه  دشاب و  لماک  لاسکی  دـیاب  هک  تسا  هطقل  رد  فیرعت 
سپ تسا  فراعتم  رگید  هدشمگ  ره  نتفای  رد  هک  تسیرادقم  نامه  صحف  زا  مزال  رادقم  رثالادوقفم  درم  نتفای  رد  هلءاسم 16 -  تسا . 
دشاب هدیسر  ملاع  هطقن  نالفب  تسا  نکمم  هکنیا  فرص  دنراذگب و  اپ  ریز  ار  ایند  ياهروشک  اهرهش و  یمامت  دشاب  مزال  هک  تسین  لایخ 

دوش یمن  ءانتعا  دیعب  ياه  لامتحاب  هکنیا  مالک  هصالخ  و  دنک ،  يراگن  همان  ای  دتـسرفب  رومام  اجنآ  ات  زین  مکاح  هک  دوش  یمن  نآ  ثعاب 
راک رد  کیدزن  لامتحا  لقادـح  دـشابن  يا  هنظم  رگا  دـنهد و  یم  رارق  صحف  دروم  ار  دـشاب  اـجنآ  رد  يو  نتفاـی  هنظم  هکیئاـج  ره  هکلب 

رادقمب ار  رهـش  نآ  لوا  دیاب  هدش  وحم  شرثا  هرابود  هدوب و  نیعم  رهـش  نالف  رد  یتدم  هدـشمگ  هک  دوش  علطم  رگا  هلءاسم 17 -  دشاب . 
اهناتـسرامیب و اههاگـشدرگ و  اهرازاب و  دـجاسم و  لیبق  زا  مدرم  عامتجا  لحم  رد  هکتـسا  نیاـب  نآ  دـهد و  رارق  وجتـسج  دروم  فراـعتم 

ءاصقتسا روطب  مه  ار  اه  لحم  نیمه  تسین  مزال  و  دندرگب ،  ار  اهناکم  نیا  لاثما  اه و  هبیرغ  ندرک  لزنم  يارب  هدش  هدامآ  ياهارسناوراک 
هناشن گنر و  وا  نتفای  يارب  تسا  مزال  هتبلا  دـنیامن  صحف  ار  روهـشم  طاقن  هک  تسا  یفاـک  رادـقم  نیا  هکلب  دـننک ،  یـسرزاب  شیتفت و 
یناسک زا  دشاب و  هتـشاد  بسانت  وا  عضو  اب  هک  دـندرگب  ار  یئاهلحم  دـنریگب و  رظن  رد  ار  وا  هفرح  تعنـص و  دوقفم و  ندـب  سابل و  ياه 

دشن مولعم  دنتفاین و  وا  زا  يرثا  دنداد و  ماجنا  ار  رهش  نآ  رد  صحف  رادقم  نیا  یتقو  دنـشاب ،  دوقفم  راک  فنـص  زا  الثم  هک  دننک  لاوئس 
یم طقاس  صحف  دنکن  تلالد  نآ  رب  لاوحا  نئارق  دشاب و  هتفر  رگید  يرهشب  رهش  نآ  زا  هک  دنهد  یمن  لامتحا  رگا  تسا ،  هدنز  ای  هدرم 
یم لامتحا  رگا  اما  و  دیآرـس ،  لاس  راهچ  ینعی  راظتنا  تدـم  هکنیاـب  دـننک  یم  ءاـفتکا  تسین ،  مزـال  نآ  نیا و  زا  شـسرپ  رگید  دوش و 

دروم ار  فارطا  ياهرهـش  همه  دشاب  ربارب  لامجا  نیا  رد  رهـش  نآ  فارطا  یهرهـش  هکیتروص  رد  دـشاب  هتفر  رگید  ياجب  اجنآ  زا  دـنهد 
رد كرتـشم  مهم و  ياـهلحم  زا  یـضعب  هب  دـننک  یم  ءاـفتکا  هکلب  تسین  مزـال  ماـت  ءاصقتـسا  زین  صحف  نیا  رد  دـنهد و  یم  رارق  صحف 
زا رت  يوق  فرط  کیب  شنتفر  لامتحا  رگا  اما  و  رترود ) سپس  رهش و  نآ  هب  رتکیدزن  رهش  لوا  ینعی   ) برقالاف برقالا  تیاعر  اب  لامتحا 

لامتحا هکیتروص  رد  اصوصخم  دیامن  ءافتکا  نآ  رد  صحف  هب  دنهد و  رارق  رهـش  نامه  ار  صحف  دروم  تسا  زئاج  دشاب  رگید  تالامتحا 
سپـس دنا و  هدید  ار  وا  اجنآ  رد  هدرک و  رفـس  روشک  نالفب  دوقفم  هک  دنوش  راد  ربخ  رگا  و  دشاب ،  رود  نهذ  زا  رگید  تاهج  هب  شنتفر 

دنهد رارق  وجتـسج  دروم  ار  روشک  نآ  فورعم  ياهرهـش  اـهنت  راـظتنا  هلاـسراهچ  تدـم  رد  هک  تسا  یفاـک  هدـش  وـحم  اـجنآ  رد  شرثا 
هتفر روشک  نالف  زا  ینیعم  رهـشب  هک  دنوش  راد  ربخ  رگا  و  دـنور ،  یم  اهنآ  ندـیدب  اه  تسیروت  حالطـصاب  ناحایـس و  رتشیب  هکیئاهرهش 
دروم ار  فجن  دوخ  سپـس  دـننک و  صحف  ار  وا  هار  رـس  ياهرهـش  تسا  یفاک  هدرک  رفـس  تسا  قارع  رد  هک  فجن  رهـشب  ناریا  زا  ـالثم 

رد هکیئاهرهـش  هب  دسر  هچ  ات  دنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  دـنرود  ریـسم  نیا  زا  هک  ینکاما  رهـش و  تسین  مزال  رگید  دـنهد و  رارق  وجتـسج 
مادـکب هک  دـننادن  اـما  تسا  هتفر  رارف  اـی  رفـس  دـصقب  هتفر  نوریب  لزنم  زا  یتقو  هک  دـنوش  علطم  رگا  و  تسا ،  عقاو  قارع  روشک  فارطا 

تـسا هدیـسر  اجنادـب  بیرق  لاـمتحا  هب  هک  شنطو  بناوـج  فارطا و  ناـمه  رد  وا  ندـنام  رظتنم  لاـس  راـهچ  تدـم  رد  دـیاب  هتفر  فرط 
زا دعب  قالط  صحف و  دنک  یم  ءاضتقا  طایتحا  هک  دش  مولعم  اقباس  هلءاسم 18 -  دننکن .  هجوت  لامتحا  زا  رود  طاقن  هب  دنیامن و  وجتسج 
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ینوذام یلیکو و  نماح  نآ  رگا  دشاب  هتـشادن  مکاحب  یـسرتسد  هدش  دوقفم  شرهوش  هکینز  رگا  سپ  دریگب  تروص  مکاح  دزن  تیاکش 
یـسرتسد زین  مکاح  لیکوب  رگا  دشاب و  هدوب  نز  نیا  رما  مکاح  ماقم  مئاق  لیکو  نآ  هک  تسین  دیعب  دشاب  هتـشاد  هیبسح  روما  يدـصت  رد 

يرثا چـیه  هدـئاف و  چـیه  صحف  هک  دوش  موـلعم  نئارق  زا  رگا  هلءاسم 19 -  تسا .  لاکـشا  لحم  مکاح  ماقم  نینموم  لودـع  مایق  درادـن 
هک دوش  درمنآ  نتفای  زا  دیمون  لاس  راهچ  نیب  رد  هک  یتقو  دوش  یم  طقاس  نینچمه  و  دوش ،  یم  طقاس  صحف  بوجو  رهاظلا  یلع  درادن 

رگید يرهوش  وا  ای  دنهد و  قالط  ار  وا  تقونآ  دوش  مامت  لاس  راهچ  ات  دـننک  ربص  هکنیا  رد  دوش  یم  رـصحنم  هفیظو  تروص  ود  نیا  رد 
نایاپب مه  راظتنا  تدم  دش و  مامت  صحف  راک  هکنآ  زا  دـعب  یتح  درب  مکاح  دزن  هب  تیاکـش  نز  هکنآ  زا  دـعب  هلءاسم 20 -  دنک .  رایتخا 

هکنآ زا  دعب  روطنیمه  و  دهاوخن ،  قالط  دنامب و  یقاب  یلبق  جاودزا  نامهب  دـناوت  یم  دراد  رایتخا  دـنهد  شقالط  هکنآ  زا  لبق  نز  دیـسر 
ددجم و لجالا  برـضب  جایتحا  رگید  درک  رایتخا  ار  قالط  رگا  دـیامن و  رایتخا  ار  قالط  دـنک و  لودـع  دـناوت  یم  زاب  درک  رایتخا  ار  نیا 

تدم رظن  زا  هک  دنچ  ره  تسا  قالط  هدع  دریگ  یم  مکاح  قالط  زا  دـعب  نز  هکیا  هدـع  رهاظلا  یلع  هلءاسم 21 -  درادن .  ددجم  صحف 
دورب ایند  زا  مایا  نیمه  رد  رگا  دشاب و  یم  هدع  مایا  هقفن  قحتـسم  تدم  نیا  رد  سپ  تسا ،  یعجر  مه  قالط  تسا و  تافو  هدع  هزادـناب 

درب یم  ثرا  وا  زا  نز  دوش  تباث  دـسرب  شرهوش  گرم  ربخ  مایا  نیمه  رد  رگا  سکع  رب  درب و  یم  ثرا  وا  زا  دـش ) ادـیپ  رگا   ) شرهوش
تدـم ندـش  مامت  زا  لبق  رهوش  هک  دوش  مولعم  رگا  هلءاسم 22 -  تسین .  مزال  نز  رب  دادح  هدـع  نیا  رد  هکتـسا  نیا  هلئـسم  رگید  هجیتن 

مامت زا  دـعب  رگا  اما  و  دریگب ،  تافو  هدـع  تسا  بجاو  نز  رب  تسا  هتفر  ایند  زا  مکاح  فرط  زا  قالط  زا  لـبق  نآ و  زا  دـعب  اـی  راـظتنا و 
هکنیا هچ  لاح  دنک  یم  ءافتکا  هتفرگ  هکیا  هدع  نامهب  تسین و  مزال  تافو  هدع  رگید  دشاب  هدیـسر  رهوش  گرم  ربخ  قالط  هدـع  ندـش 

ای نآ و  زا  دعب  ای  دشاب  هدوب  هدع  زا  لبق  عضو  ندش  نشور  نیا  هکنیا  هچ  نآ و  زا  دعب  هچ  دشاب و  هدش  ملسم  شگرم  نز  جاودزا  زا  لبق 
نامه تسا  یفاک  ایآ  هدرم  شرهوش  هک  دشاب  هدـش  مولعم  هدـش و  نشور  عضو  هدـع  ءانثا  رد  رگا  اما  و  جـیوزت ،  زا  دـعب  ای  نآ و  نیب  رد 

؟  دهد رارق  تافو  هدع  ءادتبا  ار  لاح  ندش  نشور  زور  دریگب و  رـس  زا  ارنآ  تافو  هدع  ناونعب  هکنآ  ای  دنک و  مامت  هتفرگ  هک  ار  يا  هدـع 
راهچ زا  دعب  رگا  هلءاسم 23 -  تسا .  مود  هجو  طوحا  لقاال  يوقا  مییوگن  رگا  اـم  رظنب  دراد و  مه  لـئاق  هجو  ود  ره  هکلب  تسا  هجو  ود 
رگید دـشاب  رگید  درم  اب  شجاودزا  زا  دـعب  رگا  اما  تسا و  وا  رـسمه  نز  دـشاب  قالط  زا  لبق  هکیتروص  رد  دوش  ادـیپ  رهوش  صحف  لاس 

دنک عوـجر  دـناوت  یم  درم  تـسا )  یعجر  شقـالط  میتـفگ  هلئـسم 21  رد  هک  روطناـمه   ) دـشاب هدـع  نـیب  رد  رگا  و  درادـن ،  نآـب  یهار 
ندش مامت  زا  دعب  رگا  اما  ددرگ و  هناگیب  ادـج و  وا  زا  یلکب  دوش و  مامت  شا  هدـع  ات  دراذـگاو  شدوخ  لاحب  ار  وا  دـناوت  یم  هکنانچمه 

مود لوق  ود  نآ  يوقا  هک  تسا  لوق  ود  دـناوت ؟  یمن  ای  ددرگرب  واب  دـناوت  یم  رهوش  ایآ  ددرگرب  رگید  درم  اب  شجاودزا  زا  لبق  هدـع و 
ایند زا  شرهوش  هک  دنک  نیقی  اه  هناشن  تاراما و  مکارت  نئارق و  قیرط  زا  هدش  رثالادوقفم  شرهوش  هکیا  هجوز  رگا  هلءاسم 24 -  تسا . 
دزن رد  تیلوئـسم  رظن  زا  شجاودزا  زاوـج  دـنک و  راـیتخا  رگید  يرهوـش  هدـع  نتـشاد  هگن  زا  دـعب  هکنیا  هللا  نیب  هنیب و  تسا  زئاـج  هـتفر 

شیاوعد رد  نز  هکنیاب  دراد  نیقی  هکیـسک  رگم  دـنک  ضارتعا  يوب  درادـن  قح  مه  یـسک  درادـن  مکاحب  هعجارم  هب  جاـیتحا  یلاعتیادـخ 
هکنیاب  ) وا ياعدا  هب  داناوت  یم  دنک  جاودزا  وا  اب  دهاوخ  یم  هک  يدرم  ایآ  هکنیا  رد  هلب  درادـن ،  شرهوش  تومب  ملع  دـیوگ و  یم  غورد 
ءافتکا وا  ياعداب  دناوت  یم  رگید  يدرم  اب  شجاودزا  دقع  ءارجا  رد  تسا  هدش  وا  لیکو  هکیـسک  نینچمه  هن و  ای  دنک  ءافتکا  دراد ) ملع 

يو هک  دشاب  هتشادن  انعم  نیا  زا  یعالطا  هک  دنک  جاودزا  يدرم  اب  هکتسنآ  طایتحاب  رتکیدزن  ینز  نینچ  يارب  تسا و  لاکشا  هن ؟  ای  دنک 
یعدم يو  هک  دـشاب  نیا  يو  اب  جاودزا  رد  شدانتـسا  هک  دـنک  جاودزا  يدرم  اب  هصالخ  و  تسا ،  هدرم  شرهوش  دراد  هتـشاد و  يرهوش 

 . دنک باختنا  ار  یلیکو  نینچ  حاکن  دقع  ءارجا  يارب  زین  درادن و  رهوش  تسا 

ههبش هب  یطو  هدع  رد  راتفگ 

درم ههبش  لاثم  نیا  رد  هک  تسا  وا  دوخ  رـسمه  نز  نآ  هکنیا  لایخب  دنک  عامج  هیبنجا  ینز  اب  يدرم  هکتـسا  نیا  ههبـش  هب  یطو  زا  روظنم 
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لاکشا یب  لالح و  یجاودزا  نینچ  هک  هدرک  یم  نامگ  هدرک و  یطو  ار  نزنآ  ردارب  البق  هک  دنک  جاودزا  ینز  اب  ای  و  تسا ،  عوضوم  رد 
انز زا  هکنیا  هچ  درادن  هدع  يوقا  ربانب  دنا  هدرک  انز  لمع  وا  اب  هکینز  هلءاسم 1 -  تسا .  هلئسم  مکح  رد  درم  ههبش  لاثم  نیا  رد  هک  تسا 
هچ دشابن و  ای  دشاب و  راد  رهوش  هکنیا  هچ  دـنراد  هگن  هدـع  دـیاب  دـنا  هدرک  عامج  وا  اب  ههبـش  هب  هکینز  اما  هن و  ای  دـشاب  هدـش  مه  هلماح 
 . درادب هگن  هدع  هدوب  یئاهنت  هب  نز  فرط  زا  ههبش  رگا  هک  تسنآ  طایتحا  هکلب  درم  فرط  زا  ای  دشاب و  هدوب  فرط  ود  ره  زا  ههبش  هکنیا 
زا هچنانچ  رگا  مه  هام و  باسحب  مه  تسا و  هناگ  هس  ياهرهط  باسحب  مه  هک  تسا  قالط  هدـع  دـننام  ههبـش  هب  یطو  هدـع  هلءاسم 2 - 
زین اجنیا  رد  هسئای  هریغـص و  دننام  درادن  قالط  هدع  هکینز  و  تشذـگ ،  قباس  رد  هک  یلیـضفت  نامهب  لمح  عضوب  تسا  هلماح  یطو  نیا 
لاح دنک ،  یطو  هدع  تدم  رد  ار  وا  تسین  زئاج  وا  رهوش  يارب  دشاب  رادرهوش  هدـش  یطو  ههبـش  هب  هکینز  رگا  هلءاسم 3 -  درادن .  هدع 
یلع تسا و  زئاج  هکتـسنآ  يوقا  یلو  هن  میئوگب  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هن ؟  اـی  تسا  زئاـج  شیارب  نز  نآ  زا  اهعاتمتـسا  ریاـس  اـیآ 

 - هلءاسم 4 تسا .  مارح  يو  زا  رهوش  ندرب  عاتمتـسا  هنوگره  هکنیاب  میهد  يوتف  هک  دـنچ  ره  تسین  طقاس  هدـع  ماـیا  رد  وا  هقفن  رهاـظلا 
جاودزا وا  اب  هدع  مایا  رد  هک  تسا  زئاج  هدرک  یطو  ار  وا  هکیدرم  يارب  دـشاب  رهوش  نودـب  ینعی  عنامالب  هدـش  یطو  ههبـش  هب  هکینز  رگا 

رظن زا  ههبش  هب  یطو  مکح  رد  هلءاسم 5 -  تسین .  زئاج  نارگید  يارب  يوقا  رب  انب  هک  نارگید  يارب  هن  تسا  زئاج  وا  يارب  اهنت  نکل  دـنک 
لایخب ار  ینز  هک  انعم  نیاب  دقع ،  زا  دعب  ای  دـشاب و  هتفرگ  تروص  دـقع  نودـب  یطو  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  ماکحا  ریاس  هدـع و  بوجو 

هدع رد  نز  رگا  هلءاسم 6 -  هدوبن .  زئاج  دش  مولعم  دـعب  درک  مه  یطو  ار  وا  درک و  دـقع  دوخ  يارب  دـنک  جاودزا  وا  اب  تسا  زئاج  هکنیا 
ایند زا  ای  دهد و  قالط  ار  وا  شرهوش  ادعب  دنک  یطو  ار  وا  لوا  ای  دنک  یطو  ههبـش  هب  ار  وا  يدرم  دـشاب و  شرهوش  تافو  هدـع  ای  قالط 

ای رهوش و  زا  ینعی  درم  ود  نآ  زا  یکی  زا  رگا  لاـح  درادـب ،  هگن  هدـع  ود  تسا  بجاو  نز  نآ  رب  يوقا  میئوـگن  رگا  طاـیتحا  رباـنب  دورب 
ای دریگب و  رس  زا  ار  رگید  هدع  رگید  رابکی  درک  لمح  عضو  هکنآ  زا  دعب  درادب و  هگن  ار  لمح  هدع  لوا  دیاب  دشاب  هلماح  ههبش  هب  یطاو 

هدش عقاو  ادعب  هک  ار  نآ  هدع  سپس  دراد و  یم  هگن  لوا  ار  هدش  عقاو  رتولج  هکنآ  هدع  دشابن  هلماح  رگا  اما  و  دنک ،  لیمکت  ار  لوا  هدع 
تـسا مزال  نز  رب  طایتحا  ربانب  دنک  یطو  ار  وا  ههبـش  هب  سپـس  دـنک و  هقلطم  نئاب  قالطب  ار  دوخ  رـسمه  يدرم  رگا  هلءاسم 7 -  تسا . 

 ، رهوش تافو   - 1 تسا :  بجاو  هدع  زیچ  دنچ  يارب  هلءاسم 8 -  درادب .  هگن  تشذگ  لبق ي  هلءاسم  رد  هک  یلیضفت  هب  رگید  هدع  کی 
ندش دـترم  رطاخب  جاودزا  دـقع  يدوخبدوخ  ندروخ  مهب  خاسفنا و   - 4 اهبیع ،  زا  یکی  هب  خـسف   - 3 دراد ،  هک  یماسقا  هب  قـالط   - 2

هچ دـقع و  اب  هچ  ههبـش  هب  یطو   - 5 دوشب ،  شرهوشب  وا  ندـش  مرحمان  ثعاب  هک  ار  یلفط  نز  نداد  ریـش  اـی  نز  نش  ناملـسم  اـی  رهوش 
مـسق زج  هب  ماسقا  مامت  رد  دشخب و  هب  نز  هب  ار  تدم  هیقب  هب  رهوش  هکنآ  ای  یعاطقنا  دـقع  رد  دـقع  تدـم  ندـش  مامت   - 6 دقع ،  نودب 
سپس دهد و  یعجر  قالط  ار  وا  لوخد  زا  دعب  رگا  هلءاسم 9 -  دشاب .  اهب  لوخدم  نز  هکنیا  نآ  تسا و  ربتعم  زین  يرگید  طرش  هک  لوا 

زا دیاب  اددجم  هکلب  دهاوخن  هدع  ات  درادن  ار  لوخد  زا  لبق  قالط  مکح  قالط  نیا  دهدب  قالط  ار  وا  اددجم  لوخد  زا  لبق  دـنک و  عوجر 
الثم  ) دهد نئاب  قالط  ار  وا  لوا  راب  هک  یتروص  نآ  تسا  نینچمه  و  نئاب ،  هچ  دشاب و  یعجر  مود  قالط  هکنیا  هچ  درادـب  هگن  هدـع  رس 

دیدـج يدـقعب  ار  وا  هدـع  ءانثا  رد  و  داد ) شقالط  مه  وا  هدیـشخب و  مه  وا  مهدـب و  تقالط  اـت  شخبب  نمب  ار  ترهم  دـیوگب  شرـسمهب 
ینز هکیئاج  تسا  نینچمه  زین  و  تسین ،  يراج  قالط  نیا  رب  لوخد  زا  لبق  قالط  مکح  دهد  شقالط  لوخد  زا  لبق  سپس  دنک و  حاکن 
رگا سپ  دهد ،  شقالط  لوخد  زا  لبق  دنک و  جاودزا  وا  اب  سپـس  دشخبب و  ار  شتدم  لوخد  زا  دـعب  هاگنآ  دـنک  حاکن  یعاطقا  دـقعب  ار 

ار وا  دیز  الثم  هک  قیرط  نیاب  دننک  جاودزا  ناوج  نز  کی  اب  لالح  هار  زا  زور  کی  رد  رفن  دنچ  تسا  نکمم  هکنیا  هب  دـنک  مهوت  یـسک 
شقالط لوخد  زا  لبق  هلـصافالب  هدومن  عوجر  هلـصافالب  دـشخبب و  ار  شتدـم  هاگنآ  دروآرب  ار  دوخ  تجاح  وا  اب  دـنک و  یعاطقنا  دـقع 
ماکحا تسا  هدع  رد  هک  یمادام  ینعی  تسا  رسمه  مکح  رد  هدش  هقلطم  یعجر  قالطب  هکینز  هلءاسم 10 -  تسا .  داسف  تیاهن  رد  دهدب 

انکس و وا و  هقفن  ینعی  دراد  ار  هجوز  ماکحا  همه  هنرگ  هجوز و  ماکحا  زا  یمکح  ءانثتسا  رب  دنک  تلالد  یلیلد  هکنآ  رگم  دراد  ار  هجوز 
رهوش رگا  زین  دشاب و  هدشن  هزشان  زین  رـضاح  لاح  رد  دشاب و  هدوبن  هزـشان  قالط  زا  لبق  هکیطرـشب  هتبلا  تسا ،  وا  رهوش  هدهعب  شا  هماج 
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دوبن هقلطم  رگا  هک  روطناـمه  زین  و  درب ،  یم  ثرا  وا  زا  رهوـش  دریمب  وا  رگا  و  درب ،  یم  ثرا  يو  زا  وا  دورب  اـیند  زا  هدـع  ماـیا  نیمه  رد 
یمئاد نز  رهوش  دوب  مراهچ  رـسمه  رگا  قالط  زا  لبق  هک  رطنامه  و  تسا ،  مارح  زین  هدع  مایا  رد  دوب  مارح  وا  رهاوخ  اب  وا  رهوش  جاودزا 

دوب وا  رهوش  اب  شا  هیرطف  نفک و  جرخ  قالط  زا  لـبق  هک  روطناـمه  و  دریگب ،  دـناوت  یمن  زین  هدـع  ماـیا  رد  دریگب  تسناوت  یمن  ار  مجنپ 
ریظن زین  و  دـنیوگ ،  هعلتخم  ار  وا  هک  دریگب  ار  شقالط  ات  هدیـشخب  ار  شرهم  هکنیا  ریظن  هنئاـب  هقلطم  فـالخب  تسا ،  رهوش  اـب  زین  نونکا 

هک دهد  قالط  ار  وا  رهوش  هکنیا  لابق  رد  دنک  رظنفرـص  ار  دوخ  رهم  زا  يزیچ  نز  وا و  زا  رهوش  هن  دـشاب  یـضار  شرهوش  زا  وا  هن  هکینز 
زا دـعب  تسا و  نئاب  قالط  مسق  هس  نیا  هک  دـشاب  هداد  شقالط  موس  راـب  يارب  شرهوش  هکینز  ریظن  دـنیوگ و  تاراـبم  ار  قـالط  هنوگنیا 

ياهقالط نیمه  رد  نز  رگا  هلب  نآ ،  زا  دـعب  هن  هدـع و  مایا  رد  هن  دـنام  یمن  یقاب  ودـنآ  نیب  یئوشانز  راثآ  زا  يرثا  چـیه  رگید  نآ  عوقو 
 - هلءاسم 11 تشذگ .  هکنانچمه  دنک  لمح  عضو  هکنآ  ات  دشاب  یم  انکـس  هماج و  هقفن و  قحتـسم  دـشاب  هتـشاد  لمح  شرهوش  زا  نئاب 
یم ثرا  وا  زا  قالط  نامز  زا  لاسکی  تدـم  ات  وا  رـسمه  دورب  ایند  زا  يرامیب  نامهب  دـهد و  قالط  ار  دوخ  نز  ضرم  لاـحرد  يدرم  رگا 

شقـالط هکنیا  هچ  درب  یمن  ثرا  وا  زا  نز  دورب  اـیند  زا  لاـسکی  نتـشذگ  زا  دـعب  ضرم  ناـمهب  اـی  رگید و  ضرمب  رهوش  رگا  سپ  درب ، 
رهوش شا  هدع  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ  دشاب  هتفرن  رهوش  نز  هکنیا  لوا -  طرـش  دراد :  طرـش  هس  مکح  نیا  و  نئاب ،  ای  دـشاب  یعجر 

داد قـالط  ار  يو  ضرم  نآ  رد  هکیـضرم  نآ  زا  رهوش  هکنیا  مود -  طرـش  درب .  یمن  ثرا  وا  زا  تفر  اـیند  زا  شیلبق  رهوش  ادـعب  تفر و 
رگم هکلب  درب ،  یمن  ثرا  وا  زا  وا  هقلطم  تفر  ایند  زا  لاـسنآ  رد  دـش و  راـمیب  هراـبود  درک و  لـصاح  رگا  سپ  دـنکن ،  لـصاح  يدوبهب 

هک تارابم  علخ و  قالط  رد  سپ  دـشابن  نز  تساوخرد  هب  قـالط  هکنیا  موس -  طرـش  دوش .  عقاو  یعجر  هدـع  ماـیا  رد  يو  گرم  هکنآ 
زا ار  وا  هداد  یعجر  قالط  ار  شرـسمه  هکیـسک  يارب  تسین  زئاـج  هلءاـسم 12 -  درب .  یمن  ثرا  نز  نآ  تسا  نز  تساوـخرد  هب  قـالط 
ای و  دهد ) انز  الثم   ) تسا دح  بجوم  هک  دوش  بکترم  يا  هشحاف  لمع  هکنآ  رگم  دیآرـس  شا  هدـع  مایا  هکنآ  ات  دـنک  نوریب  دوخ  هناخ 
 ، تسین هقفن  قحتـسم  رگید  تروص  ود  نیا  رد  هک  دورب ) نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  الثم   ) دوش بکترم  تسا  روآ  زوشن  هکیلمع 

هناخ لهاب  ندـناسر  رازآ  نابز و  اب  یـشاحف  اما  و  دـنک ،  نوریب  شا  هناخ  زا  ار  وا  رهوش  هک  دوش  یمن  نیا  زوجم  وا  تیـصعم  قلطم  اـما  و 
هک وا  زا  یلمع  ره  یلک  روطب  هک  تسین  دـیعب  تسا و  لـمات  لاکـشا و  لـحم  هن ؟  اـی  تسه  وا  جارخا  زوجم  اـیآ  دـسرن  زوـشن  دـحب  رگا 

لامعاب هک  تسا  یتروص  رد  دنک  یم  طقاس  ار  وا  قح  زوشن  میتفگ  هکنیا  و  دوشب ،  زین  وا  قح  طوقـس  بجوم  دـشاب  یعرـش  دـح  بجوم 
روآزوشن نذا  نودـب  شندـش  نوریب  میتفگ  هکنیا  زین  و  ددرگ ،  یم  رب  زین  وا  قح  درادرب  اهنآ  زا  تسد  رگا  اـما  و  دـهد ،  همادا  روآ  زوشن 

 . دشاب یندش  توف  گنت و  شتقو  هکیبجاو  هتبلا  تسا  بجاو  يرورض و  دراوم  ریغ  رد  تسا 

عوجر رد  راتفگ 

عوجر نئاـب  قـالط  رد  سپ  تسا  یعجر  قـالط  رد  مهنآ  هدـع  ماـیا  رد  نیا  تسا و  وا  یلبق  حاـکنب  هقلطم  ندـینادرگرب  عوجر  زا  روـظنم 
تسا و نابز  قیرطب  ای  دوخ  هقلطم  رسمه  هب  درم  عوجر  هلءاسم 1 -  تسین .  عوجر  هدع  ندش  مامت  زا  دـعب  مه  یعجر  قالط  رد  تسین و 
 ( مدینادرگرب دوخ  يرسمه  حاکنب و  ار  وت  نم  یحاکن -  یلا  کتعجار   : ) دیوگب هکنیا  لثم  دناسرب  ار  وا  عوجر  هک  تسا  یترابع  ره  نآ 

یلا کتددر   : ) دیوگب هکنیا  لثم  نزنآ  تیجوز  رب  شیرادیاپ  رب  دنک  تلالد  نکل  دـشابن  نآ  رد  عوجر  هملک  هکیترابع  ای  اهنیا و  لاثما  و 
اهترابع نیا  همه  رد  و  متشاد )  هگن  دوخ  حاکن  رد  ار  وت  یحاکن -  یف  کتکسم   : ) دیوگب ای  و  مدنادرگرب )  میلبق  حاکنب  ار  وت  یحاکن - 
دناسرب ارنآ  هک  رگید  نابز  تغل و  ره  اب  هکلب  دوش  ءادا  یبرع  ظافلا  اب  یناعم  نیا  تسین  مزال  تسا و  زئاج  زین  یحاکن  یلا  هملک  نتخادنا 

ار وا  هکنیا  لثم  دـشاب  یمن  زئاج  شلالح  رـسمه  اب  زج  هک  دـهد  ماجنا  نز  نآ  اب  يراک  رهوش  ینعی  تسا  لمع  قیرطب  ای  و  تسا ،  یفاـک 
نآ زا  رتمک  یطو و  ندوب  لالح  هلءاسم 2 -  نآ .  نودب  هچ  دشاب و  توهش  اب  هچ  لاح  دلامب  وا  ندب  رب  تسد  ای  دنک و  یطو  ای  دسوبب و 
هک درادـن  نیا  هب  جاـیتحا  یتـح  دـشاب و  هدرک  یناـبز  عوجر  ـالبق  هک  درادـن  نیا  هب  یتجاـح  هقلطم  نر  نینچ  سمل ،  راـنک و  سوـب و  زا 
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هنوگنیا هدـش  عوجر  ایآ  لاـح  تسا ،  یمدآ  رـسمه  مکحب  هیعجر  هقلطم  نوچ  دـشاب  یلبق  حاـکن  هب  عوجر  اـهراک  هنوگنیا  زا  شدوصقم 
هک دنچ  ره  تسا  هدش  ققحم  عوجر  دـسوبب  ار  وا  الثم  هکنیمه  هن  ای  دـشاب ؟  عوجر  راک  نیا  زا  شدـصق  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  اهراک 
لاح نیا  اب  دشاب  هتشاد  یئوشانز  هب  کسمت  مدع  عوجر و  مدع  دصق  رگا  اما  و  تسا ،  مود  لامتحا  يوقا  دشاب ؟  هتشادن  مه  عوجر  رـصق 
رگا اما  دـشاب و  عوجر  تسین  دـیعب  عامج  صوصخ  رد  هلب  تسا ،  لمات  لحم  هن ؟  ای  تسا  عوجر  لمع  نیا  مه  زاب  ایآ  دـسوبب  ار  وا  ـالثم 

 ، دوش یمن  هدرمـش  عوجر  دهد  ماجنا  دنک ) یم  دـصق  نودـب  دـنک  یم  هک  هچنآ  ناسنا  هک   ) باوخ رد  ای  وهـس  ای  تلفغ  هب  ار  اهراک  نیا 
 . دوش یمن  باسح  عوجر  تسا  وا  رگید  رـسمه  الثم  تسین و  هقلطم  نآ  هکنیا  لایخب  دـنک  دوخ  هقلطم  اـب  ار  اـهراک  نیا  رگا  هکناـنچمه 

راکنا نیا  رد  هک  مینادب  دـنچ  ره  تسا  عوجر  شراکنا  نیمه  دوش  قالط  رکنم  درم  تسا  قالط  هدـع  رد  نز  هکیلاح  رد  رگا  هلءاسم 3 - 
يریگرد عازن و  عوقو  زا  يریگولج  يارب  تسا  بحتسم  هک  دنچ  ره  تسین  طرـش  نتفرگ  دهاش  عوجر  رد  هلءاسم 4 -  دیوگ .  یم  غورد 

نودـب یتح  نز و  عـالطا  نودـب  درم  رگا  سپ  دـنک  ادـیپ  عـالطا  جوز  عوجر  زا  هجوز  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  نینچمه  و  دریگب ،  دـهاش 
هدرک عوجر  هدع  رد  نم  هک  دنک  اعدا  هدع  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  دنچ  ره  تسا  حیحص  عقاو  بسحب  شعوجر  دنک  عوجر  يدحا  عالطا 

وا رگا  هک  تسا  نیا  دـنکب  دـناوت  یم  هک  يراک  تیاـهن  دوش ،  یمن  هدینـش  شیاـعدا  دـنکن  قیدـصت  ار  يو  دوش و  نآ  رکنم  نز  مدوب و 
نز لوق  لوق  دوش  نآ  رکنم  نز  هدرک و  یطو  درادـن  عوجرب  ملع  هکنیا  رب  دـهد  دـنگوس  ار  نز  ناوت  یم  تسا  عوجر  هب  نز  ملع  یعدـم 
زا مرادن  عالطا  نم   ) دیوگب رگا  اما  و  يا ،  هدرکن  یطو  هدع  رد  ارم  وت  دیوگب  ینعی  دشاب  یعطق  دـنگوس  دـیاب  نکل  شدـنگوس ،  اب  تسا 

هدع هتفرگ  تروص  یعوجر  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  ود  ره  درم  نز و  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  یفاک  یشاب )  هدرک  یطو  ارم  هدع  رد  هکنیا 
نز ما و  هدرک  عوجر  هدع  ندش  مامت  زا  لبق  دیوگب :  رهوش  هدش  عقاو  رتولج  کیمادک  هکنیا  رد  دـننک  فالتخا  نکل  هدـش  یـضقنم  مه 
زا لبق  عوجر  دیوگب  درم  دشاب و  مولعم  هدع  ندـش  مامت  خـیرات  هکیتروص  رد  يدرک ،  عوجر  هدـع  ندـش  مامت  زا  دـعب  وت  هک  دـنک  اعدا 

تروص نیا  سکع  رگا  اما  و  شدـنگوس ،  اـب  تسا  نز  لوق  لوق  هک  تسا  نآ  برقا  هدوب ،  نآ  زا  دـعب  هک  دـنک  اـعدا  نز  هدوب و  خـیرات 
دیوگب نز  هدوب و  هام  لوا  زا  دعب  هدع  ءاضقنا  دیوگب  درم  نکل  هدش  عقاو  هام  لوا  رد  عوجر  الثم  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  ود  ره  ینعی  دـشاب 
دیوگب نز  نکل  دنک  عوجر  هدع  رد  سپس  دهد و  قالط  ار  شرسمه  رگا  هلءاسم 6 -  شدنگوس .  اب  تسا  درم  لوق  لوق  هدوب  نآ  زا  لبق 

لوق عازن  نیا  رد  هتفرگ  تروص  لوخد  دنک  اعدا  درم  ینک و  عوجر  یناوتن  وت  دـشاب و  یعجر  مقالط  ات  هدـشن  عقاو  یلوخد  قالط  زا  لبق 
تشذگ و لباق  ریغ  یعرـش و  تسا  یمکح  یعجر  قالط  رد  عوجر  زاوج  هلئـسم  رهاظلا  یلع  هلءاسم 7 -  شدنگوس .  اب  تسا  مدـقم  نز 

مدرک طقاس  ار  عوجر  قح  نم  دـیوگب :  يدرم  رگا  سپ  دـشاب ،  طاقـسا  لباق  ات  تسین  قوقح  لیبق  زا  يرایخ و  عیب  رد  راـیخ  عاونا  دـننام 
عوجر دناوت  یم  زاب  تسا و  یقاب  نانچمه  دـنک  هحلاصم  ضوع  نودـب  ای  یـضوع  نتفرگ  لباقم  رد  ارنآ  رگا  نینچمه  دوش و  یمن  طقاس 

 . دنک

تارابم علخ و  باتک 

علخ و  دنک ،  تفایرد  یضوع  تسین  درمنآ  يرـسمهب  یـضار  هک  شرـسمه  زا  نآ  لباقم  رد  رهوش  هک  دنیوگ  ار  یقالط  علخ  هلءاسم 1 - 
يرسمه زا  نز  صوصخ  یتیاضران  علخ  رد  هکنیا  هفاضاب  تسا  ربتعم  زین  نآ  رد  تسه  قالط  رد  هکیطئارش  مامت  تسا و  قالط  مسق  کی 

علخ دوش  یم  عقاو  ودنآ  نیب  هکیقالط  دشاب  یضاران  مه  درم  رگا  هکتسا  تهج  نیدب  نز  صوصخ  میتفگ  هکنیا  و  تسا ،  طرش  شرهوش 
هلءاسم 2 تارابم .  هن  تسا و  علخ  هن  دهد  یم  هکیقالط  دـشاب  درم  فرط  زا  اهنت  تهارک  یتیاضران و  رگا  اما  تسا و  تارابم  هکلب  تسین 

راکب ظفل  ود  ره  امتح  تسین  مزال  یئاهنت و  هب  قـالط  ظـفلاب  مه  دوش و  یم  عقاو  یئاـهنت  هب  علخ  ظـفل  اـب  مه  علخ  قـالط  رهاـظلا  یلع  - 
وا ات  درک  ءاشنا  دـهدب  رهوشب  تسا  رارق  هکیـضوع  تخادرپ  هغیـص  هجوز  هکنآ  زا  دـعب  علخ  رد  دوش  یم  عقاو  زین  ود  ره  اب  دوش و  هتفرگ 

لابند هکنیا  مه  تسا و  زئاج  نیا  مه  لام )  نالف  رب  یتسه  هلعتخم  وت  اذـک -  ام  یلع  کتعلخ   : ) دـیوگب رهوش  تسا  زئاج  دـنک  علخ  اریو 
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درک رکذ  ار  علخ  لوا  هک  نیا  سکعب  ای  و  زیچ ) نالف  رب  یتسه  هقلطم  وت  سپ  اذک -  یلع  قلاط  تناف   : ) دنک هفاضا  هغیص  ود  نآ  زا  یکی 
راوازس طایتحا  كرت  نکل  اذک ) یلع  هلعتخم  تناف   : ) دنک هفاضا  تساوخ  رگا  سپس  و  اذک ) یلع  قلاط  تنا   : ) دیوگب لوا  ار  قالط  دعب 

لوبق مه  دهاوخب و  باجیا  مه  ات  تسین  دوقع  زا  علخ  هلءاسم 3 -  دوشن .  كرت  طایتحا  نیا  هکلب  دنک  يراج  ار  وحن  ود  ره  هکنیاب  تسین 
لباقم رد  هکیـضوع  لذـب  يارب  نز  ءاشنا  یکی  تسا  مزال  ءاـشنا  ود  علخ  رد  نوچ  دوقعب  هیبش  تسا  یعاـقیا  یلو  تسا  تاـعاقیا  زا  هکلب 

یم عقاو  وحن  ود  هب  ءاشنا  ود  نیا  و  هدرک ،  لذب  واب  نز  هکیزیچ  لباقم  رد  ار  قالط  هغیـص  رهوش  ءاشنا  رگید  زا  یکی  دزادرپ ،  یم  قالط 
ءادـتبا درم  هکنیا  مود  هوحن  و  درم ،  قالط  ءاشنا  سپـس  دوش و  رکذ  لوا  درم  قالط  لـباقم  رد  نز  فرط  زا  لذـب  ءاـشنا  هکنیا  یکی  دوش 

هب هک  تسا  نیا  طایتحا  رد  راوازس  دنک و  لوبق  ار  وا  هتفگ  نز  سپس  ضوع و  رکذ  هب  دنک  حیرصت  نمض  رد  قالط و  هغیـص  ءارجاب  دنک 
ءاشنا هجوز و  فرط  زا  لذـب  ءاـشنا  ینعی  ءاـشنا  ود  نیب  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  علخ  تحـص  رد  هلءاسم 4 -  دـنزاس .  يراج  لوا  وحن 

دوش و یم  لطاب  علخ  دـیآ  دراو  للخ  تیروف  نیا  هب  رگا  هک  دـتفین  دـشاب  هتـشاد  تافانم  یفرع  تیروف  هکیا  هلـصاف  جوز  هیحان  زا  قالط 
تروصب قـالط  دـنک  يراـج  مه  ار  قـالط  ظـفل  علخ  هغیـص  لابندـب  جوز  رگا  ضرف  نیمه  رد  نکل  دوب ،  دـهاوخن  ضوع  قحتـسم  جور 

زیاج هلءاسم 5 -  دوش .  یم  نئاب  قـالط  هداد  هکیقـالط  هنرگ  دـشاب و  عمج  یعجر  قـالط  طئارـش  هکیطرـشب  هتبلا  دوش  یم  یعقاو  یعجر 
دننک لمع  فالتخاب  مه  دـننک و  لیکو  ار  يرگید  تسا  زئاج  مه  دـهد و  ماـجنا  درم  دوخ  ار  قـالط  ءاـشنا  نز  دوخ  ار  لدـب  ءاـشنا  تسا 

زا ات  دـنریگب  لیکو  راک  ود  ره  يارب  ار  یکی  ود  ره  هکنیا  تسا  زئاج  مه  و  دـهد ،  ماجنا  شلیکو  يرگید  شدوخ و  ودـنآ  زا  یکی  ینعی 
ار رگید  فرط  دـناوت  یم  رهوش  نز و  زا  کی  ره  یتح  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دـنک ،  قالط  ءاشنا  درم  هیحان  زا  لذـب و  ءاشنا  نز  هیحاـن 
 - هلءاسم 6 دشاب .  لیکو  شلباقم  فرط  راکب  تبسن  لیـصا و  شدوخ  هب  طوبرم  راکب  تبـسن  فرطنآ  هجیتن  رد  دنک  لیکو  دوخ  راک  رد 

هکنیا ضوع و  طرش  هرابرد  وا  رسمه  اب  ینعی  دهد  ماجنا  ار  علخب  طوبرم  ياهراک  همه  هک  دریگب  لیکو  هکنیا  تسا  حیحـص  رهوش  يارب 
نز يارب  هکنانچمه  دزاس  يراج  ار  قالط  هغیـص  هاـگنآ  هدومن  تفاـیرد  وا  زا  ار  ضوع  سپـس  دـنک و  وگتفگ  دـشاب  غلبم  هچ  ضوع  نآ 

رهوش لیوحت  ارنآ  نییعت  زا  سپ  دـنک و  نیعم  ار  ضوع  هدومن  تبحـص  شقالط  هرابرد  وا  رهوش  اب  اـت  دریگب  لـیکو  هکنیا  تسا  حـیحص 
دیوگ یم  دنک و  یم  ءادتبا  نز  هک  تسا  نیا  ای  دریگ  تروص  رهوش  نز و  دوخ  ترشابم  هب  علخ  رگا  هلءاسم 7 -  دریگب .  شقالط  دهد و 
يروف هلـصافالب و  درم  و  یهد )  قالط  ارم  ات  مدیـشخب  وتب  تسا  نم  کلم  هک  ار  زیچ  نالف  ینقلطتل -  رهملا  نم  کیلع  ام  کل  تلذـب  : )

ربارب رد  يا  هعلتخم  وت  تلذب -  ام  یلع  هعلتخم  تنا   ) ای و  يدرک )  هک  یلذـب  ربارب  رد  یقلاط  وت  تلذـب -  ام  یلع  قلاط  تنا   : ) دـیوگ یم 
ای و  یقلاط )  يدرک  هک  یلذب  ضوع  رد  وت  اذکب -  قلاط  تنا   : ) دـیوگ یم  دـنک و  یم  ادـتبا  درم  هک  تسا  نیا  ای  و  يداد ، )  هک  یئاطع 

رهوش نز و  رگا  اـما  و  متفریذـپ . )  تلبق -   : ) دـیوگ یم  اروف  نز  و  يا )  هلعتخم  تیاـطع  نـالف  ساـسا  رب  وـت  اذـک -  یلع  هلعتخم  تنا  )
لبق نع   : ) دـیوگ یم  دـنک و  یم  ور  رهوش  لیکوب  نز  لـیکو  دـهدب  ماـجنا  ار  راـک  دـهاوخب  ناـشلیکو  هکلب  دنـشابن  راـک  نیا  رد  رـشابم 

وا زا  هک  ار  يرهم  نآ  اقآ  نالف  وت  لکوم  مدرک  لذـب  مناخ  نالف  مدوخ  هلکوم  لبق  زا  رهملا -  نم  هیلع  ام  کلکومل  تلذـب  هنالف  یتلکوم 
سایقم نیمهب  و  تسا )  قلاط  هدرک  هک  یلذب  ساسا  رب  نم  لکوم  هجوز  تلذـب -  ام  یلع  قلاط  یلکوم  هجور   : ) دـیوگب ای  و  دراد ) بلط 

 . دوش كرت  دیابن  هکلب  تسین  راوازس  دشاب  هغیـص  ود  نیب  عمج  هک  میتفگ  البق  هکیطایتحا  كرت  نکل  دوش ،  روصت  هکیتروص  ریاس  تسا 
رد درم  و  هدب ،  علخ  ای  قالط  غلبم  نالف  لباقم  رد  ارم  دـیوگب  دـنک و  قالط  ياضاقت  رهوش  زا  ینیعم  ضوع  ربارب  رد  نز  رگا  هلءاسم 8 - 

تـسا لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  دوش  یم  عقاو  علخ  ای  قالط  خـساپ  اضاقت و  نیا  اب  ایآ  اذـکب ) هلعتخم  تنا   ) ای و  قلاط )  تنا   : ) دـیوگب خـساپ 
قالط زا  ضوع  ناونعب  ءادف  نداد  علخ  ققحت  رد  هلءاسم 9 -  تلبق . )   : ) دیوگب درم  مالک  زا  دعب  نز  هکنیاب  دوشن  كرت  طایتحا  نیاربانب 
دـشاب كدنا  هچ  تعفنم ،  هچ  نید و  هچ  دشاب و  نیع  هچ  دشاب  تیکلام  ياراد  هک  دوش  هداد  يزیچ  ره  تسا  زئاج  ءادف  رد  تسا و  طرش 

نآ هدهاشم  دشاب  رـضاح  یلام  نیع  ءادف  نآ  رگا  لاح  دشاب ،  هدـش  نیعم  حاکن  دـقع  رد  هک  دـشاب  يرهم  زا  رتشیب  دـنچ  ره  رایـسب  هچ  و 
تـسین دیعب  هکلب  دنک  صخـشم  ارنآ  رادقم  فصو و  سنج و  دیاب  بئاغ  یلو  نیعم  یلام  ای  همذ و  رد  یلک  دشاب  یلام  رگا  تسا و  یفاک 
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هکنیا لثم  دوش  یم  مولعم  صخشم و  شرادقم  ادعب  هک  دشاب  يا  هتسب  قودنـص  رد  يزیچ  الثم  ینعی  دشاب ،  نیا  زا  رت  عیـسو  ءادف  رما  هک 
تیکلام زیچ  هکنیاب  دشاب  هتـشاد  نیقی  درم  هکیطرـش  هب  هتبلا  مهد  یم  وتب  تسا  قودنـص  نیا  رد  هچ  ره  نم  هدب  قالط  ارم  وت  دـیوگب  نز 

دنچ ره  تسا  راکبلط  وا  زا  دراد و  درم  همذ  رد  نز  هک  دهد  رارق  يا  هیرهم  ار  ءادـف  تسا  حیحـص  نینچمه  و  تسه ،  قودنـص  رد  يراد 
زا رهم  ای  لام و  يرادـقم  نز  هکنیا  لثم  تسا  حیحـص  دـشابن  مه  یلبق  ملع  يوقا  ربانب  ءادـف  لثم  رد  هکلب  تسا  ردـق  هچ  دـننادن  العف  هک 

رارق ناشکدوک  نداد  ریـش  ار  ءادـف  هک  تسا  حیحـص  زین  نیا  و  تسا ،  غلبم  هچ  دـنننادب  ات  دـنا  هدیـسرن  باسح  زونه  دراد و  بلط  رهوش 
تدم نییعت  رد  تسین  دیعب  و  مهد )  یم  ریـش  ار  وت  كدوک  لاسکی  نم  هدب  قالط  ارم  دـیوگب  نز  هکنیا  لثم   ) تدـم نییعت  اب  هتبلا  دـنهد 

رهوشب نز  الثم   ) دنداد رارق  همذ  رد  یلک  ار  ءادف  هکیتروص  رد  و  دـشاب ،  حیحـص  زین  نایجاح  نتـشگرب  ای  غاب  هویم  هدیـسر  ریظن  یخیرات 
اب هیـسن و  مه  دنهد و  رارق  تدم  نودب  دقن و  ارنآ  تسا  زئاج  مه  مهد )  یم  وتب  مدـنگ  راورخ  کی  لباقم  رد  نم  هدـب و  قالط  ارم  تفگ 

هیحان زا  مه  نداد  ءادف  هلءاسم 10 -  دوش .  نیعم  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  لثم  نآ  تخادرپ  خیرات  دیاب  دنداد  رارق  تدم  اب  رگا  و  تدـم ، 
دهدب وا  رهوش  هب  وا  همذ  رد  یلام  ای  وا و  زا  ینیعم  لام  زا  وا و  فرط  زا  نز  لیکو  هک  انعم  نیاب  شلیکو  يوس  زا  مه  تسا و  حیحـص  نز 

تخادرپ زا  سپ  نز و  همذ  رد  هن  دریگب  دوخ  همذ  رد  نز  نذا  اب  ارنآ  ءادف  نماض  هک  تسا  حیحـص  زین  نیا  ایآ  لاح  دریگب ،  ار  شقالط  و 
الثم ناموت  رازه  لباقم  رد  دهد و  قالط  ارم  نک  اضاقت  نم  رهوش  زا   : ) دـیوگب یـصخش  هب  نز  هکنیاب  دـنک  هبلاطم  نز  زا  ارنآ  درم  هب  نآ 

وا رهوش  دوب و  هدرک  اضاقت  وا  هک  دنک  نامه  مه  صخشنآ  يریگب )  نم  زا  ارنآ  یتفرگ  ار  مقالط  يداد و  واب  ار  لوپ  یتقو  دریگب و  وت  زا 
علخ تسین و  ناحجر  زا  یلاخ  مود  لوق  هک  تسا  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  هن ؟  ای  تسا  حیحص  علخ  ایآ  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  رارق  نیا  رب 
سپ دنکن ،  هبلاطم  نز  زا  مه  نآ  تخادرپ  زا  دعب  دریگب و  دوخ  همذب  ار  علخ  ءادـف  یعربتم  هکنیا  تسین  حیحـص  هکنانچمه  تسا ،  لطاب 

دهدب قالط  رارق  نیا  رب  مه  وا  هدب و  قالط  ینالف  همذ  رد  ناموت  رازه  لباقم  رد  ای  ینالف  هناخ  لباقم  رد  ارم  دیوگب  شرهوش  هب  ینز  رگا 
ار دوخ  لوپ  هناخب و  تبسن  رهوش  نز و  دادرارق  صخش  نآ  هک  دنچ  ره  نآ  ریغ  هن  تسا  یعجر  هن  مه  شقالط  تسین ،  حیحـص  علخ  نآ 

نامه ای  دشاب و  هتخاس  يراج  مه  ار  قالط  هغیـص  درادن ) يرثا  چیه  میتفگ  هک   ) علخ هغیـص  ندناوخ  زا  دـعب  درم  هکنآ  رگم  دـنک ،  لوبق 
راکبلط وا  زا  يزیچ  هداد و  قالط  وا  زا  ءادف  نتفرگ  نودب  ار  دوخ  نز  دشاب  هدرک  نینچ  رگا  هک   ) دشاب هداد  ماجنا  قالط  هغیـص  اب  ار  علخ 

مه نز  و  دـشاب ) يرب  وا  هیرهم  زا  تا  همذ  ضوع  رد  هدـب  قالط  ار  مرتخد   : ) دـیوگب شدامادـب  نز  ردـپ  رگا  هلءاـسم 11 -  دوش . ) یمن 
ار قالط  ظفل  ینعی   ) دش نایب  لبق  هلءاسم  رد  هکیطرش  طئارش و  همه  رگا  تسا  حیحص  قالط  دهدب  قالط  مه  داماد  دشاب  هدیـشر  هغلاب و 
 ، تسا غلبم  نآب  لوغـشم  شردپ  همذ  هن  هجیتن  رد  علخ ،  ناونعب  هن  ددرگ  یم  بوسحم  یعجر  قالط  ناونعب  دشاب  هتـشاد  دشاب ) هدرب  راکب 

لاـم رگا  هلءاـسم 12 -  دوش .  یمن  علخ  هدـش  هداد  هکیقـالط  زاـب  نکل  دـنک  يرب  ار  رهوـش  همذ  دوـخ  لـیمب  اصخـش و  دـناوت  یم  نز  هلب 
لذب ءادف و  نآ  درادـن  تیلام  بارـش  هکنیا  هب  ملع  اب  دـنهد  رارق  ءادـف  ار  بارـش  ریظن  درادـن  تیلام  ناملـسم  يارب  هک  یلام  ای  نارگید و 

( دـشاب هدـش  هفاضا  علخ  هغیـص  رب  مه  قالط  هغیـص  هکیطرـشب  هتبلا   ) هدـش عقاو  هکیقالط  دوش و  یم  لطاب  زین  علخ  هجیتن  رد  تسا و  لطاب 
نز تسا و  حیحـص  علخ  دـنا  هتفگ  روهـشم  دنـشاب  هداد  رارق  ءادـف  ار  نارگید  لاـم  لـهج  يور  زا  هک  یتروـص  رد  تسا و  یعجر  قـالط 

تسا طرـش  طایتحا  ربانب  علخ  رد  هلءاسم 13 -  تسا .  لمات  لحم  يوتف  نیا  نکل  دـهدب  رهوشب  ارنآ  تمیق  ای  لام  نآ  لـثم  تسا  نماـض 
رظن زا  هک  دور  نآ  میب  هک  دشاب  يدـحب  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  یلیم  یب  فرـص  دـشاب و  دـیدش  درم  اب  شیرـسمه  زا  نز  تهارک  هکنیا 

تهارک نآ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  رهاـظلا  یلع  هلءاسم 14 -  دوش .  تیـصعم  راتفرگ  هتـشگ  نوریب  ادخ  تغاط  زا  هریغ  رادرک و  راتفگ و 
لاثما رقف و  یئوخدنت و  رظنم و  حبق  تروص و  یتشز  لیبق  زا  رهوش  تایصوصخ  زا  یشان  یتاذ و  تسا  علخ  تحـص  رد  طرـش  هک  دیدش 

تهارک رگا  هلب  دشاب ،  نز  هبحتـسم  ای  هبجاو  قوقح  ندرکن  ءادا  ای  ددعتم  نانز  نتـشاد  لیبق  زا  ضراوع  يا  هراپ  زا  یـشان  ای  دشاب و  اهنیا 
رظن ای  و   ) دنز یم  کتک  ای  دیوگ و  یم  واب  ازسان  دهد  یم  رازآ  ار  وا  رهوش  هک  دشاب  نیا  رطاخب  هدش  رهوش  زا  یئادج  بلاط  هکنیا  نز و 
دوش یم  رـضاح  راـچانب  دـنک  صـالخ  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  نز  تهج  نیا  زا  و  دـنک ) یم  ریقحت  دراد و  یم  راوخ  ار  يو  دوـخ  ناـیفارطا 
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وا رب  دریگ  یم  شرـسمه  زا  درم  هچنآ  تسین و  علخ  قالط  نیا  دـهدب  شقالط  رهوش  رگا  دـهد  شقالط  ار  وا  ات  دـهدب  واب  لوپ  يرادـقم 
هدرک يراج  مه  ار  قالط  هغیص  علخ  هغیص  زا  دعب  هغیـص  ءارجا  رد  هکیطرـشب  تسا  حیحـص  یعجر  قالط  ناونعب  شقالط  اما  تسا  مارح 
ضوع نتفرگ  لباقم  رد  دـهدب  قالط  ار  وا  تسا  راگزاس  ود  ره  قالخا  هکنیا  اب  درادـن و  تهارک  نز  هکنیا  اـب  رگا  هلءاسم 15 -  دشاب . 
یعجر دروم  زا  رگا  تسا  حیحـص  تشذـگ  هکیطرـش  نامه  اب  شقالط  نکل  دوش  یمن  ضوع  نآ  کلام  رهوش  تسین و  علخ  قـالط  نیا 

صوصخ نکل  تسین  نآ  رد  عوجر  هدـع  مایا  رد  ینعی  تسا  نئاب  علخ  قـالط  هلءاسم 16 -  تسا .  نئاب  الاو  تسا  یعجر  شقالط  دـشاب 
تـسا هدع  رد  هک  یمادام  هتبلا  دنک  عوجر  دوخ  لذب  رد  نز  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  رگید  نئاب  ياهقالط  اب  یـضرف  نئاب  قالط  نیا 
هدومن عوجر  دـناوت  یم  مه  رهوش  تقوـنآ  مهد  یمن  مهدـب  مدـش  یـضار  هک  ار  یلاـم  نآ  نم  دـیوگب  دـناوت  یم  ینعی  دراد  یقح  نینچ 

سپ دشاب  زئاج  نکمم و  عوجر  شیارب  زین  رهوش  هکتسا  نای  رب  طورـشم  نز  عوجر  زاوج  رهاظلا  یلع  هلءاسم 17 -  دنک .  لطاب  ار  قالط 
عقاو هک  یعلخ  قالط  هکنیا  لثم  دـیامن  عوجر  هدرک  لذـب  هک  هچنآب  دـناوت  یمن  زین  نز  دـنک  عوجر  دـناوت  یمن  اعرـش  رهوش  هکیئاج  رد 
سپ هداد  ار  هچنآ  دـناوت  یمن  نز  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  دـشاب  اهب  لوخدـم  ریغ  اس  هسئای و  نز  قالط  ای  دـشاب و  موس  تبون  قـالط  هدـش 

شدوخ و شیپ  نز  رگا  سپ  دوشب ،  نز  عوـجر  یتـقو  میئوـگب  تسین  دـیعب  هکلب  دریگب  سپ  ار  دوـخ  قـالط  دـناوت  یمن  درم  اریز  دریگب 
هب نز  عوجر  دوش  مامت  هدع  هکینامز  ات  دهدن  عالطا  رهوش  هب  دریگب و  سپ  اظفل  ار  دوخ  هداد  دـنک و  لذـب  هب  عوجر  رهوش  عالطا  نودـب 
زین تارابم  رد  میدرک  رکذ  قالط  يارب  قباس  رد  هکیطورـشم  همه  تسا و  قالط  زا  یمـسق  تارابم  هلءاسم 18 -  درادن .  يرثا  چیه  لذـب 

تقیقح رد  سپ  هیرف ،  دوجو  رگید  تهارک و  دوجو  یکی  دوب  ربتعم  علخ  رد  هکیطرـش  ود  نآ  تسا  ربتعم  نآ  رد  هکناـنچمه  تسا  ربتعم 
نز یتقو  رهوش  هکنیاب  تسا  قالط  هغیص  نامه  نآ  هغیص  دنک و  یم  لذب  رهوشب  نز  هچنآ  ضوع  رد  تسا  یقالط  علخ  دننام  زین  تارابم 

کتءراب  ) هملک هکیضرفب  و  یقلاط )  يدرک  هکیلذب  ءازا  رد  وت  تلذب -  ام  یلع  قلاط  تنا   : ) دیوگب يوب  دهدب  شقالط  ات  داد  واب  يزیچ 
یئادج اهنت  هب  کتءراب )   ) هملک اب  تهج  نیمهب  دریگ و  یم  تروص  قلاط  هغیـص  اب  یئادج  زاب  دنک  هفاضا  قلاط )  تنا   ) هملک رب  مه  ار  ( 
تبـسن فرط  ود  ره  تهارک  رب  بترتم  تارابم  هکنیا   - 1 دراد :  توافت  علخ  اب  تهج  دـنچ  زا  تارابم  هلءاسم 19 -  دوش .  یمن  لـصاح 
تارابم رد  هکنیا   - 2 رهوش .  زا  نز  تهارک  رب  تسا  بترتم  هک  علخ  فالخب  شرهوش  زا  نز  دیآ و  شدـب  نز  زا  رهوش  تسا  يرگیدـب 

نییعت نآ  رد  هک  علخ  فالخب  دشاب  نآ  زا  رتمک  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دشابن  هدـش  نییعت  رهم  زا  رتشیب  ءادـف  هکنیا  تسا  ربعم 
دنشاب یضار  نیفرط  هک  رادقم  رهب  تسین  دیق  نیا  نآ  رد  هک  علخ  فالخب  دشاب  نآ  زا  رتمک  هکتسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دشابن  هدش 

قالط هغیص  مه  دیوگب و  ارنآ  مه  رگا  دوش و  یمن  عقاو  کتءراب )   ) ریظن هدام  نآ  دوخ  زا  يا  هغیـص  اب  تارابم  هکنیا   - 3 تسا .  حیحص 
هغیص نآ  نیب  هکتسنآ  رد  طایتحا  تسا و  علخ  دوخ  ظفلب  شا  هغیـص  هک  علخ  فالخب  دوش ،  یم  لصاح  قالط  هغیـص  اب  اهنت  یئادج  ار ، 

تسا و نئاب  قالط  علخ )  دـننام   ) تارابم قالط  هلءاسم 20 -  تشذگ .  هکنانچمه  دـنربب  راکب  ار  ود  ره  ینعی  دوش  عمج  قالط  هغیـص  و 
یم مه  درم  دشاب  هدع  ندـش  مامت  زا  لبق  رگا  هک  دـیامن  عوجر  دوخ  هیدـف  هب  نز  هکنآ  رگم  دـنک  عوجر  هدـع  مایا  رد  دـناوت  یمن  رهوش 

 . درادرب قالط  زا  تسد  هدومن  عوجر  دناوت 

راهظ باتک 

ار نآ  داد و  رییغت  ارنآ  مکح  مالـسا  عراش  نکل  هدروآ  یم  يدـبا  تمرح  مدرم  نآ  هدـیقعب  هدوب و  قالط  یعون  برع  تیلهاـج  رد  راـهظ 
دوخ نز  يدرم  هک  تسا  نیا  راـهظ  هغیـص  هلءاسم 1 -  دـیآ .  یم  نآ  لیـضفت  دور و  یم  نیب  زا  هرافک  نداد  اـب  هک  تسناد  یتمرح  هیاـم 

هدومن هراشا  نز  نآب  تنا )   ) هملک ياـجب  و  یتسه )  مرداـم  تشپ  دـننام  نم  يارب  وت  یما -  رهظک  یلع  تنا   ) دـیوگب هداد  رارق  بطاـخم 
دیوگب ای  و  مرـسمه ) . . .  یلع - . . .  یتجوز   : ) دـیوگب اـی  و  تسا )  مرداـم  تشپ  لـثم  نم  رب  نز  نیا  ینعی  یلع - . . .  هذـه   : ) دـیوگب

ینعی  ( ) يدـل  ) ای و  يدـنع )   ) ای و  نم )  زا  ینم -   : ) دـیوگب یلع )   ) هملک ياجب  تسا  زئاج  و  مناخ ) . . .  نالف  ینعی  یلع - . . .  هنـالف  )
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دیوگب تسا  یفاـک  تسین و  مزـال  الـصا  هریغ  و  یلع )   ) هملک ندروآ  رهاـظلا  یلع  هکلب  و  تسا )  مرداـم  تشپ  نوچ  نم  دزن  نم  رـسمه 
مردام نوچ  وت  دیوگب  الثم  دنک  هیبشت  ردام  ندب  رگید  ياجب  ار  دوخ  رـسمه  رگا  لاح  یتسه )  مردام  تشپ  دـننام  وت  یما -  رهظک  تنا  )

اما و  دوش ،  یم  عقاو  میئوگب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  تسا  لوق  ود  هن ؟  ای  دوش  یم  عقاو  راهظ  ایآ  یتسه  مردام  مکش  ای  مردام  تسد  ای 
دهاوخب هکنیا  هن  دـشاب  میرحت  شروظنم  و  ینم )  ردام  وت  یما -  تنا   : ) دـیوگب ای  و  یتسه )  مردام  لثم  وت  یماـک -  تنا   : ) دـیوگب رگا 

هک دنچ  ره  دوش  یمن  عقاو  راهظ  دـنک  هدافا  ار  يرگید  دـصقم  ای  دـهد  ربخ  وا  دایز  نس  زا  دـهاوخب  ای  دـناسرب و  ار  وا  تلزنم  ماقم و  ولع 
یکی هب  دنک  هیبشت  ار  دوخ  رسمه  رهوش  رگا  هلءاسم 2 -  دوشن .  كرت  طایتحا  نیل  هکلب  دوش  یم  عقاو  میئوگب  هکتسنآ  طایتحاب  رتکیدزن 
رهظک یلع  تنا   ) دـیوگب الثم  دروایب و  ار  تشپ )  رهظ -   ) هملک هکیتروص  رد  رتخد  رهاوخ و  ریظن  رداـم  ریغ  دوخ  یبسن  مراـحم  زا  رگید 

 - یتخاک تنا   ) دـیوگب هکنیا  لثم  هملک  نیا  نودـب  اما  و  دوش ،  یم  عقاو  راهظ  يوقا  ربانب  یتسه )  مرهاوخ  تشپ  نوچ  نم  رب  وت  یتخا - 
تسا تمرح  ثعاب  يراهظ  هلءاسم 3 -  تسا .  لکـشم  راهظ  قیقحت  ینم )  رهاوخ  رـس  نوچ  یتخا -  سارک   ) ای و  ینم )  رهاوخ  نوچ  وت 

ینم ردپ  تشپ  نوچ  نم  رب  وت  یبا -  ارهظک  یلع  تنا   ) دیوگب دوخ  رهوشب  دنک و  راهظ  نز  رگا  نیاربانب  دریگب  تروص  درم  فرط  زا  هک 
هک تسا  طرش  راهظ  رد  هلءاسم 4 -  درادـن .  يرثا  چـیه  یتسه )  مردارب  تشپ  نوچمه  نم  رب  وت  یخا -  رهظک  یلع  تنا   ) دـیوگب ای  و  ( 

رگید طرش  و  تسا ،  ربتعم  زین  قالط  رد  طرش  نیا  هکنانچمه  دنونشب  ار  وا  راهظ  دهاش  ود  نآ  دشاب و  لداع  دهاش  روضح و  رد  شعوقو 
یسک زا  هناوید و  زا  غلابان و  كدوک  زا  راهظ  نیاربانب  دشاب  هدرک  راهظ  دصق  رایتخاب و  دشاب و  لقاع  غلاب و  هدننک  راهظ  هکتسا  نیا  راهظ 
یسک و  تسا )  رثا  یب  وغل و  هفئاط  دنچ  نیا  راهظ  ینعی   ) دوش یمن  عقاو  تسم  زا  یخوش و  يور  زا  یهاس و  زا  دنا و  هدرک  شروبجم  هک 
راهظ دصق  نودب  دنک و  رایتخا  یب  ار  درم  هک  دشاب  يدـحب  بضغ  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  وغل  شراهظ  دـنک  راهظ  بضغ  لاح  رد  هک  مه 

رد هک  تسا  طرـش  دوش  یم  راهظ  هکینز  رد  و  دنک ،  یم  رابتعا  یب  ار  راهظ  زین  بضغ  رادقم  نیا  يوقا  ربانب  هک  دـشابن  دـح  نیاب  ای  دـنک 
نیا ایآ  لاح  دش ،  هتفگ  قالط  رد  هک  یلیـضفت  نامهب  دشاب  هدشن  عامج  يو  اب  نآ  رد  هک  دـشاب  يرهط  رد  دـشابن و  سافن  ضیح و  لاح 

نز ندوب  یمئاد  هکتـسنآ  يوقا  هلءاسم 5 -  تسا .  طرـش  میئوگب  هکتـسنآ  رت  حیحـص  هن ؟  ای  دـشاب  اهب  لوخدـم  نز  هک  تسا  طرـش  زین 
طرش یب  قلطم و  يرگید  طورـشم و  یکی  تسا :  مسق  ود  راهظ  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  عقاو  زین  یعاطقنا  نز  رد  راـهظ  هکلب  تسین  طرش 

تـشپ نوچ  وت  تشپ  دشابن  نم  اب  قح  رگا  متفگ  هک  بلطم  نیا  رد  دیوگب  الثم   ) دـنک یطرـشب  طورـشم  ار  نز  راهظ  هکتـسنآ  طورـشم  ، 
تشپ نوچ  تتشپ  منک  یطو  رگید  راب  ار  وت  نم  رگا   ) دیوگب دهد و  رارق  یطو  ار  نآ  طرش  طورـشم  راهظ  رد  تسا  زئاج  و  دشاب ) مردام 

هدرک راهظ  هکیدرم  رب  هدش  راهظ  نز  دشاب  طرـش  نودـب  قلطم و  رگا  دوش  ققحم  شطئارـش  اب  راهظ  هاگ  ره  هلءاسم 7 -  دـشاب ) .  مردام 
دوش و یم  لالح  يو  رب  نز  نآ  یطو  داد  هراـفک  هکنیمه  دـهدب  ار  راـهظ  هراـفک  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  لـالح  و  دوش ،  یم  مارح 

لبق هکتسنآ  هبـشا  دهدب و  هرافک  ود  تسا  بجاو  دنک  یطو  ار  وا  هرافک  نداد  زا  لبق  اما  تسین و  بجاو  وا  یطو  زا  دعب  رگید  يا  هرافک 
نآ یطو  هدشن  ققحم  طرـش  نآ  هک  یمادام  دشاب  طورـشم  راهظ  رگا  اما  و  تسین ،  مارح  یطو  زا  ریغ  اهیریگ  ماک  ریاس  هرافک و  نداد  زا 

یطو دـشاب  نزنآ  یطو  هدروآ  دوخ  راـهظ  يارب  هکیطرـش  رگا  و  دوش ،  دوجوم  طرـش  نآ  هک  دوش  یم  مارح  یتـقو  دوش ،  یمن  مارح  نز 
یتقو دوش و  مارح  دـعب  ياه  یطو  هک  دوش  یم  ثعاب   ) دـیآ یمن  وا  هدـهعب  هراـفک  دـنک  یطو  ار  وا  رگا  دوش و  یمن  مارح  نز  راـب  نیلوا 
راهظ مکح  دنک  عوجر  هدع  رد  دـهد و  یعجر  قالط  هدرک  راهظ  هک  ار  ینز  رگا  هلءاسم 8 -  دـشاب . ) هداد  ار  هرافک  هک  دوش  یم  لالح 

دنک و جاودزا  وا  اب  هرابود  هدع  ندش  مامت  زا  دعب  هکنیا  فالخب  هرافک  نداد  زا  دعب  رگم  دوش  یمن  لالح  وا  یطو  ینعی  دور  یمن  نیب  زا 
هلءاسم دوش .  یم  طقاس  راهظ  مکح  دنک  دقع  هرابود  ار  هنئاب  هقلطم  ینعی  ار  وا  هدع  لاح  رد  رگا  دشاب و  نئاب  قالط  دوب  هداد  هکیقالط  ای 

زا رگا   - 3 یپ .  رد  یپ  هاـم  ود  هزور  نآ  زا  زجع  تروص  رد   - 2 هدرب .  کی  ندرک  دازآ   - 1 تسا :  زیچ  هس  زا  یکی  راهظ  هراـفک   - 9
هک دنک  ربص  تیمورحم  نیا  رب  رگا  هتـشگ  مورحم  یطو  زا  هدـش و  راهظ  هکینز  هلءاسم 10 -  نیکسم .  تصـش  ماعط  دشاب  زجاع  زین  نیا 

هکنیا نیب  دـنک  یم  ریخم  ار  وا  هدومن  راضحا  ار  رهوش  مکاـح  درب و  یم  یعرـش  مکاـح  دزن  تیاکـش  دـنکن  ربص  رگا  تسین و  یـضارتعا 
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چیه و هک  تفریذپ  ار  داهنـشیپ  ود  نیا  زا  یکی  درم  رگا  دـهد ،  قالط  ار  وا  هکنیا  نیب  دـیامن و  ءادا  ار  نز  قح  دـناوتب  ات  دـهدب  ار  هرافک 
یلمع ار  داهنـشیپ  ود  نآ  زا  یکی  دوش و  مامت  تدـم  نیا  رگا  دـهد  یم  تلهم  واب  هام  هس  ات  نز  تیاکـش  ندیـسر  خـیرات  زا  مکاح  هنرگ 

رب ار  وا  دناوت  یمن  مکاح  نکل  دنک ،  باختنا  ار  ودنآ  زا  یکی  ات  دریگ  یم  تخـس  وا  رب  بآ  اذغ و  رظن  زا  دـنک و  یم  سبح  ار  وا  دزاسن 
 . دزاس شدازآ  هن  دنک و  رابجا  باختنا 

ءالیا باتک 

ار وا  دبا  ات  هکنیا  رب  دنک  دای  مسق  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب  اهب  لوخدـم  هکیرـسمه  تسا  یمئاد  رـسمه  یطو  كرت  رب  دـنگوس  يانعمب  ءالیا 
هکیئاهدیق نیا  زا  یکی  رگا  سپ  دـشاب ،  شرـسمهب  ندز  همدـص  دـنگوس  نیا  زا  شروظنم  هام و  راهچ  زا  شیب  یتدـم  ات  ای  دـنکن و  یطو 

بترتم نآ  رب  دنگوس  راثآ  دشاب  عمج  دنگوس  طئارـش  رگا  ددرگ و  یم  دقعنم  دـنگوس  هک  دـنچ  ره  دوش  یمن  ققحم  ءالیا  دـشابن  میتفگ 
رد دوش و  یمن  عقاو  يرگید  ياهمان  ای  یلاعت و  كرابت و  هللا  كرابم  مان  اب  زج  رگید  ياهدنگوس  همه  دننام  ءالیا  هلءاسم 1 -  دوش .  یم 

هکتـسا نیا  تسا  مزـال  هچنآ  هکلب  تسین  ربتعم  دـنک  كرت  ار  نز  ولج  رد  عاـمج  هکنیاـب  حیرـصت  زین  و  تسین ،  طرـش  تیبرع  اـهمان  نیا 
دـشاب هتـشاد  انعم  نیا  رد  روهظ  هک  یظفلاب  لمع ،  نیا  كرت  رب  تسا  هدروخ  مسق  وا  هک  دـنک  هداـفا  ار  اـنعم  نیا  فرع  رظن  زا  هک  يزیچ 
دیوگب رگا  یتح  هکلب  مریگ )  یمن  سامت  وت  اب   ) ای و  منک )  یمن  عامج  وت  اب   ) ای و  منک )  یمن  یطو  ار  وت  رگید  هللا  و   ) دـیوگب هکنیا  لـثم 

 . یباوخ مه  فرـص  هن  دـشاب  عامج  زا  هیانک  شروظنم  هکیتروص  رد  هتبلا  درک ) دـهاوخن  عمج  ار  وت  نم و  رـس  شلاب  ای  اکتم  کی  هللا  (و 
دناوت یم  هنرگ  تسین و  یفرح  هک  دـنک  ربص  عامج  زا  تیمورحم  رب  نز  رگا  دـش  ققحم  دراد  هک  یطئارـش  اب  ءـالیا  هاـگ  ره  هلءاسم 2 - 

وا اب  تدـم  نیا  رد  تشگرب و  شدـنگوس  زا  رگا  دـهد  یم  تلهم  واب  هامراهچ  هدومن  راضحا  ار  شرهوش  مکاح  دربب  مکاح  دزن  تیاکش 
یکی رگا  و  قالط ،  ای  ندرک و  عامج  مسق و  زا  عوجر  ای  دنک ،  یم  روبجم  راک  ود  زا  یکی  باختنا  رب  ار  وا  هنرگ  چـیه و  هک  درک  عامج 

دنک باختنا  ار  یکی  ات  دریگ  یم  تخـس  وا  رب  اذـغ  بآ و  رد  دـنک و  یم  ینادـنز  ار  وا  هنرگ  چـیه و  هک  درک  باختنا  ار  راـک  ود  نیا  زا 
یم تلهم  وا  هب  مکاح  میتفگ  هکیهام  راهچ  ءدبم  هکتسنآ  يوقا  هلءاسم 3 -  دزاس .  شروبجم  راک  ودنآ  زا  نیعم  یکی  رب  درادن  قح  نکل 

ءالیا رثا  هلءاسم 4 -  تسا .  هدیسر  مکاحب  نز  تیاکـش  هک  تسا  يزورنآ  دزاس  یم  شروبجم  راک  ود  زا  یکی  باختنا  رب  سپـس  دهد و 
قح نز  دوش  یم  ثعاب  دنچ  ره  هک  یعجر  قالط  فالخب  دنک  دـقع  هرابود  ار  وا  هدـع  نیب  رد  هک  دـنچ  ره  دور  یم  نیب  زا  نئاب  قالط  اب 
نیب زا  ار  ءالیا  مکح  یعجر  قالط  نکل  دربب ،  مکاح  دزن  تیاکـش  دـناوتن  زین  دـنک و  هبلاطم  رهوش  زا  ارنآ  دـناوتن  دـشاب و  هتـشادن  عامج 

هبلاطم و قح  نز  ینعی  ددرگ  یم  رب  هرابود  لوا  مکح  دـنک  عوجر  درم  هدـع  نیب  رد  رگا  سپ  قالط ،  هدـع  ءاضقنا  زا  دـعب  رگم  درب  یمن 
رد هکنیا  هچ  لاح  دیآ  یم  شا  هدهعب  هرافک  دـنک  یطو  ار  شرـسمه  درم  ءالیا  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 5 -  دنک .  یم  ادـیپ  ار  مکاحب  هعفارم 

نتسکش هک  دنچ  ره  تسا  هتـسکش  ار  دوخ  دنگوس  لاح  ره  رد  هکنیا  يارب  نآ ،  زا  لبق  هچ  نآ و  زا  دعب  هچ  دشاب و  تلهم  هام  راهچ  نآ 
نیا و  تسا ،  هدوب  يرییخت  بجاو  مکاـح  روتـسد  نز و  هبلاـطم  تلهم و  تدـم  ءاـضقنا  زا  دـعب  هکلب  هدوبن  مارح  دـنگوس  نیا  صوـصخ 
ربتعم رگید  ياهدنگوس  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  مه  رگید  یتوافت  هکنانچمه  دراد  ار  توافت  نیا  رگید  ياهدنگوس  اب  دنگوس 

 . تسین ربتعم  دنگوس  نیا  رد  دشاب  حجار  یئایند  اب  ینید  رظن  زا  شلعف  ای  يواسم و  شکرت  لعف و  حابم و  نآ  قلعتم  دیاب  هک  تسا 

ناعل باتک 

لوا تسا :  عورشم  دروم  ود  رد  ناعل  هلءاسم 1 -  دنزرف .  یفن  ای  تسا  دـح  یفن  ای  شرثا  تسا و  رهوش  نز و  نیب  صوصخم  هلهابم  ناعل 
دنک و یفن  دوخ  زا  ار  هدش  دـلوتم  وا  یئوشانز  رتسب  رد  هک  يدـنزرف  هکیدروم  رد  مود  دـهدب ،  انز  تبـسن  دوخ  رـسمه  رب  رهوش  هکیئاج 

نظ اب  یتح  کش و  فرـص  هب  تسین  زئاج  رهوش  يارب  هلءاسم 2 -  دـشاب .  وا  زا  تسا  نکمم  هکیلاح  رد  تسین  نم  زا  هچب  نیا  دـیوگب : 
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زئاج مه  اهنابزرـس  رب  هیـضق  نداتفا  عایـش و  اب  یتح  هکلب  دـهدب  دوخ  رـسمه  هب  انز  تبـسن  كوکـشم  تاکرح  يا  هراپ  رطاخ  هب  بلاـغ و 
 ، دوش لصاح  نیقی  شیارب  هکیتروص  رد  رگم  دـهدب  وا  هب  یتبـسن  نینچ  دـناوت  یمن  درواـیب  ربخ  قثوم  يدرف  هکنیا  فرـص  زین  و  تسین ، 

نینچ رد  هکلب  دروایب ،  دهاش  وا  هکنیا  رگم  دریذپ  یمن  ار  شتبـسن  مکاح  دنکن  قیدـصت  ار  وا  تبـسن  نز  رگا  مه  تروص  نیمه  رد  نکل 
اب ناعل  هکنآ  رگم  دوش ،  یم  يراج  وا  رب  دح  دننک  يراج  وا  رب  فذـق  دـح  هک  دـنک  اضاقت  نز  دـهدب و  وا  هب  یتبـسن  نینچ  رگا  یعـضو 

ناـهل توبث  رد  تسا  طرـش  هلءاـسم 3 -  دوـش .  یم  هتـشادرب  وا  زا  دـح  تفرگ  رگا  هک  دریگب  تروـص  مینک  یم  رکذ  ادـعب  هک  یطئارش 
ای دـنکن و  هدـهاشم  ياعدا  رگا  سپ  دـهد ) یم  انز  هک  مدـید  دوخ  مشچ  اب  دـیوگب  ینعی   ) دـنک هدـهاشم  ياعدا  درم  هکنیا  فذـق  رطاخب 

يراج وا  رب  دح  تروص  ره  رد  هکلب  درادرب  دوخ  زا  ار  فذق  دح  ناعل  اب  دـناوت  یمن  دـنک  هدـهاشم  ياعدا  دـناوتن  تسانیبان  هکنیا  رطاخب 
ناعل هب  تبون  رگید  دنک و  یم  عفد  دوخ  زا  ار  فذـق  دـح  دروایب  دـهاش  درم  رگا  اریز  تسا  دـهاش  نتـشادن  ناعل  رگید  طرـش  دوش ،  یم 
یمن هناگیب  نز  هب  انز  نداد  تبـسن  رد  سپ  دـشاب ،  وا  یمئاد  رـسمه  ماهتا  دروم  نز  هکنیا  ناـعل  رد  تسا  طرـش  هلءاسم 4 -  دـسر .  یمن 
يوقا ربانب  هک  هعطقنم  هجوز  رد  نینچمه  و  دروخب ،  دح  دیاب  درواین  دـهاش  هکیتروص  رد  هکلب  درادرب  دوخ  زا  ار  دـح  ناعل  قیرطب  دـناوت 
رگید طرـش  دنک ،  صالخ  فذق  دح  زا  ار  دوخ  ناعل  اب  دناوت  یمن  هنرگ  دشاب و  اهب  لوخدم  نز  هکنیا  رگید  طرـش  درادن ،  نایرج  ناعل 

صالخ نآ  زا  ار  دوخ  ناعل  اب  دـهاوخب  ات  تسین  مه  فذـق  دـح  هکلب  تسین  ناعل  دـشاب  فورعم  رگا  هک  دـشابن  انز  هب  فورعم  نز  هکنیا 
ياپ هک  تسین  دـیعب  دـهد  یم  ینلع  يانز  نز  رگا  هلب  دـیامن ،  هئربت  ار  دوخ  دـهاش  ندروآ  اب  هکنآ  رگم  دـننک  یم  زیرعت  ار  وا  اـهنت  دـنک 

رد هلءاسم 5 -  تسین .  ناعل  ياج  هنرگ  دشاب و  یلال  يرک و  زا  ملاس  لماک و  نز  هک  تسا  طرش  ناعل  رد  زین  و  دیاین ،  نایم  هب  مه  ریزعت 
زا هچب  نیا  دیوگب  دنک و  یفن  دوخ  زا  ار  وا  تسین  زئاج  وا  يارب  دشاب  وا  یعقاو  دنزرف  یـسک  رتسب  رد  دلوتم  دـنزرف  دورب  لامتحا  هکیئاج 
رد ای  وا و  جرف  رد  ار  دوخ  ینم  ای  دـشاب و  هدرک  عامج  شردام  اب  ـالوا  هک  تسا  نیا  هب  درم  هب  دـنزرف  ندرک  قحلم  ناـکما  و  تسین ،  نم 

ینم نتخیر  عامج و  خـیرات  زا  یناث  رد  و  تسا ،  هدرک  بذـج  دوخب  ار  نآ  محر  هک  دورب  لامتحا  هکیروطب  دـشاب  هتخیر  وا  جرف  فارطا 
ریغ رد  دشاب ،  هتشذگن  مه  لمح  تدم  يرتالاب  زا  دشاب و  هدش  هلصاف  رتشیب  ای  هام و  شـش  لقادح  كدوک  دلوت  نامز  ات  جرف  فارطا  رد 
دسر هچ  ات  هدرک  ( 16  ) روجف نز  نآ  اب  یبنجا  يدرم  دوش  تباث  هکیدروم  رد  یتح  دنک  یفن  دوخ  زا  ار  دنزرف  دـناوت  یمن  درم  تروصنیا 
نیقی رگا  هلب  تسه ،  وا  دوخ  دنزرف  هدش  دلوتم  كدوک  هکنیا  هب  دنک  رارقا  تسا  بجاو  درم  رب  هکلب  دشاب  نیب  رد  ماهتا  فرص  هکیدرمب 
هجاوخ وا  دوخ  ـالثم   ) تسا لـتخم  يو  هب  وا  قوحل  طئارـش  هکنیا  رب  دراد  نیقی  نوـچ  تسین  وا  هفطن  زا  كدوـک  شیادـیپ  هکنیا  هب  دراد 

دوشن و وا  هب  قحلم  كدوک  ات  دنک  یفن  ار  نآ  تسا  بجاو  دش  دهاوخ  وا  هب  قحلم  عرـش  رهاظ  بسحب  دنکن  یفن  رگا  دناد  یم  و  تسا ) 
يدنزرف رگا  هلءاسم 6 -  دیاین .  شیپ  يروذحم  هریغ  مراحم و  هب  ندرک  رظن  حاکن و  ثرا و  هلئسم  رد  ات  دنویپن  يو  نامدود  هب  يا  هناگیب 

هفطن زا  كدوک  نوکت  هک  یلوخد  مهنآ  تسا  هدرک  لوخد  وا  ردامب  هک  دناد  یم  رگا  دـنک  یفن  ار  هدـش  دـلوتم  وا  رتسب  رد  هک  یکدوک 
یفن همکحم  رد  دـنک  یم  یفن  دوخ  زا  ار  وا  يدـنزرف  لاح  نیا  اب  هتـشاد و  یلوخد  نینچ  هب  رارقا  البق  ای  دزاسب و  لمتحم  نکمم و  ار  يو 

مه البق  درادـن و  لوخد  هب  ملع  رگا  اما  و  نآ ،  ریغ  ناعل و  قیرطب  هن  دوش  یمن  یفتنم  وا  زا  وا  یفن  رطاخب  دـنزرف  نآ  تسین و  عومـسم  وا 
نم دنزرف  كدوک  نیا   : ) دیوگب هکنیا  لثم  دـنکن  رکذ  ار  تلع  دوخ  یفن  رد  هکنیا  هچ  دـنک  یم  یفن  ار  نآ  العف  هدرکن و  لوخد  هب  رارقا 

هچ و  ما )  هدرکن  لوخد  وا  ردام  هب  الـصا  نم  اریز  تسین  نم  زا  كردوک  نیا   : ) دیوگب هکنیا  لثم  دنک  رکذ  ار  تلع  هکنیا  هچ  و  تسین ) 
وا یفن  فرـص  رب  دنزرف  هک  دنچ  ره  تروص  دنچ  نیا  مامت  رد  دزاس ،  نکمم  ار  وا  هفطن  زا  كدوک  نوکت  هک  دـشاب  یلوخد  رکنم  هکنیا 

هدـش تباث  لوخد  هک  تسا  ینامز  رد  ناعل  تیعورـشم  هتبلا  دـنک ،  یفن  دوخ  زا  ار  وا  ناـعل  قیرطب  دـناوت  یم  نکل  دوش  یمن  یفتنم  وا  زا 
اما و  دشاب ،  درم  هلابح  رد  یمئاد  دـقع  هب  نز  هک  تسا  عورـشم  ناعل  ینامز  رد  اهنت  هلءاسم 7 -  تسین .  عورـشم  هجو  چیهب  هنرگ  دشاب و 
یم یفتنم  وا  زا  ناعل  نودب  تسین  نم  زا  دـنزرف  نیا  دـیوگب  رهوش  هکنیمه  درادـن و  ناعل  هب  جایتحا  وا  یفن  دروایب  هعطقنم  نز  هکیدـنزرف 

هفطن ای  هدرک و  لوخد  وا  ردام  اب  هک  دنادب  رگا  و  دنک ،  یفن  ار  وا  تسین  زئاج  درادـن  نآ  یفن  هب  ملع  هللا )  نیب  هنیب و   ) رگا دـنچ  ره  دوش 
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ای دشاب و  وا  دوخ  دنزرف  هدرک و  بذج  ار  هفطن  نآ  محر  هک  تسه  نکمم  دهد و  یم  لامتحا  هکیروطب  هتخیر  وا  جرف  فارطا  رد  ار  شا 
یـضرف هب  دوش و  یمن  یفتنم  وا  زا  دـنزرف  وا  یفن  اب  دـنک ،  یم  یفن  ار  نآ  نونکا  لاح  نیا  اب  هدرک و  نایرج  ود  نیا  زا  یکی  هب  رارقا  البق 

يارب ناعل  تیعورشم  رد  هلءاسم 8 -  دوبن .  عومـسم  همئاد  نز  رد  هک  روطنامه  تسین  عومـسم  شلوق  دنک  یفن  ار  وا  همکحم  رد  هک  مه 
وا رهوش  زا  يدنزرف  رگا  هک  تسا  ملـسم  هلءاسم 9 -  دشاب .  هدمآ  ایندب  ای  دشاب  ردام  مکـش  رد  دنزرف  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دـنزرف  یفن 

نیقی يدرم  رگا  سپ  تسه ،  نیب  رگید  تالامتحا  ههبـش و  هب  یطو  لامتحا  اریز  تسا  هداد  انز  نز  نآ  هک  تسین  زا  شیاـنعم  دـش  یفتنم 
زئاج نکل  دنک  یفن  دوخ  زا  ار  وا  تسا  بجاو  هکلب  زئاج و  هچ  رگ  تسین  وا  دـنزرف  هدروآ  شرـسمه  هک  يدـنزرف  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد 

وا زا  دـنزرف  هک  دـنک  رارقا  يدرم  رگا  هلءاسم 10 -  تسا .  هدش  دلوتم  انز  زا  دـنزرف  نیا  دـیوگب  دـهدب و  شرـسمه  هب  انز  تبـسن  تسین 
یتقو هکنیا  لثم  هیانک ،  روطب  ای  دـشاب و  هدوب  حیرـص  شیلبق  راکنا  هکنیا  هچ  تسین  عومـسم  شراکنا  دـنک  راـکنا  ار  نآ  سپـس  تسه و 

ای نیمآ  دیوگب  لباقم  رد  وا  دـشاب  تیارب  یکرابم  دولوم  تسا  دـیما  هدرک و  اطع  وت  هب  يدـنزرف  یلاعت  يادـخ  هک  دـنا  هدرب  شیارب  هدژم 
هدوبن نیب  رد  يروذحم  هکنیا  ای  دشاب و  رضاح  كدوک  تدالو  نیح  رد  رهوش  هکنیمه  دنا  هدومرف  اهقف  زا  یـضعب  هکلب  یلاعت ،  هللا  ءاشنا 

روهـشم هب  يوتف  نیا  هکلب  دنک  راکنا  ار  كدوک  نآ  دناوت  یمن  اهدعب  هجیتن  رد  هک  تسا  رارقا  یعون  دوخ  دشاب  هدرکن  یفن  دوخ  زا  ار  وا 
میئوگب هک  تسنآ  طایتحا  دوش و  یمن  عقاو  عرش  مکاح  رضحم  رد  زج  ناعل  هلءاسم 11 -  تسنآ .  فالخ  يوقا  نکل  دش  هداد  تبسن  مه 

زا دعب  درم  ءادتبا  هک  تسا  نیا  ناعل  ماجنا  هقیرط  و  دوشن ،  عقاو  هدرک  بصن  راک  نیا  يارب  ار  وا  عرش  مکاح  هک  یـسک  رـضحم  رد  یتح 
متفگ هچنآ  رد  نم  هک  هللااب -  دهشا   : ) دیوگب راب  راهچ  هدرک  یفن  شدوخ  زا  هدروآ  هک  ار  يدنزرف  ای  داد و  دوخ  نز  هب  انز  تبـسن  هکنآ 

راب راهچ  هک  نیا  زا  دعب  منایوگتـسار )  زا  هنیآ  ره  ینعی  نیقداصلا -  نمل   ( ) مدرک یفن  دوخ  زا  ار  دـنزرف  ای  مداد و  وا  هب  انز  تبـسن  ینعی 
درم راک  هکنآ  زا  دـعب  مشاب ، )  نایوگغورد  زا  رگا  نم  رب  ادـخ  تنعل  ینعی  نیبذاکلا -  نم  تنک  نا  یلع  هللا  هنعل   : ) دـیوگب مه  راب  کی 

هب انز  تبسن  هک  شنخـس  رد  مرهوش  هک  مهد  یم  تداهـش  ادخب  ینعی  نیبذاکلا -  نمل  هنا  هللااب  دهـشا   : ) دیوگب راب  راهچ  نز  تفای  نایاپ 
نم رب  ادخ  بضغ  ینعی  نیقداصلا -  نم  ناک  نا  یلع  هللا  بضغ   : ) دیوگب سپس  و  تسا )  نایوگغورد  زا  درک  يدنزرف  یفن  ای  داد و  نم 

ای درم و  رگا  سپ  دوش ،  ءادا  میدرک  نایب  هک  یهجو  نامهب  نعل  تداهـش و  تسا  بجاو  هلءاسم 12 -  دشاب . ) نایوگتسار  زا  وا  رگا  داب 
لیبق زا  دنوادخ  رگید  یماسا  دننک و  ضوع  ار  هلالج  ظفل  میدهاش و  ام  دنیوگب  ای  مهد و  یم  تداهش  ای  مروخ و  یم  دنگوس  دیوگب  نز 

نم هنیآ  ره  قداصل -  ینا   : ) دـیوگب ای  مقداص )  نم  قداص -  ینا   : ) دـیوگب درم  ای  و  دـنربب ،  راکب  ار  اهنیا  لاثما  رـشب و  قلاخ  نامحر و 
 ( تسا وگغرد  هنیآ  ره  وا  بذاکل -  هنا   : ) دیوگب نز  ای  و  منیقداص ، )  زا  نم  نیقداصلا -  نم  ینا   : ) دیوگب مال  فرح  نودب  ای  مقداص ) 
نز بضغ و  اب  ار  تنعل  درم  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  عقاو  ناـعل  تسا ، )  ناـیوگغورد  زا  وا  نیبذاـکلا -  نم  هنا   : ) دـیوگب اـی  و 

زاغآ ار  دوخ  راک  نانآ  هب  مکاـح  ناـمرف  زا  دـعب  درم  نز و  زا  کـی  ره  هکنیا  تسا  بجاو  هلءاسم 13 -  دـنک .  ضوع  تنعل  اب  ار  بضغ 
دوش هدناوخ  حیحص  یبرع  اب  ناعل  هغیص  تسا  بجاو  هلءاسم 14 -  دوش .  یمن  عقاو  ناعل  مکاح  روتـسد  نودب  نوچ  دنهد  ماجنا  دننک و 

نآ تسین  نکمم  روسیم و  شیارب  هجو  چیهب  رگا  دنک و  ءادا  یبرع  هب  دناوت  یم  هکیرادقم  رهب  دشابن  حیحص  یبرع  رب  رداق  یـسک  رگا  و 
ایآ لاح  دنتـسیاب ،  ناعل  هغیـص  جنپ  ندناوخ  ماگنه  درم  نز و  تسا  بجاو  هلءاسم 15 -  دزاسب .  يراج  یبرع  ریغ  نابزب  دـناوت  یم  تقو 
؟  دتـسیاب شدوخ  ندـناوخ  تبون  رد  کی  ره  تسا  یفاک  اـی  دنـشاب و  هداتـسیا  ود  نآ  زا  کـی  ره  ظـفلت  لاـح  رد  ود  ره  هک  تسا  ربتعم 

همه اب  ناـعل  یتقو  هلءاسم 16 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  يوتف  نیا  هکلب  دنـشاب  هداتـسیا  لاـح  ره  رد  ود  ره  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن 
خـسف دوخب  دوخ  هدوب  رارقرب  درم  نز و  نیب  هک  یحاـکن  دـقع  هکنیا  لوا  دوش :  یم  بترتم  نآ  رب  یماـکحا  دوشب  عقاو  دراد  هک  یطئارش 

رگید مه  دیدج  دـقع  اب  یتح  ینعی  دوش  یم  مارح  درم  نآ  رب  هشیمه  يارب  نز  نآ  هکنیا  مود  دـنوش ،  یم  مرحمان  مهب  ود  نآ  دوش و  یم 
دح نز  ناعل  اب  ددرگ و  یم  طقاس  درم  زا  فذق  رد  ناعل  مه  تسا  تباث  ناعل  قلطم  رد  مکح  ود  نیا  دنک و  جاودزا  نز  نآ  اب  دناوت  یمن 

ار دوخ  دـنگوس  درک و  هنعالم  وا  اب  همکحم  رد  سپـس  داد و  شرـسمهب  انز  تبـسن  يدرم  رگا  هجیتن  رد  دوش ،  یم  طقاس  وا  دوخ  زا  اـنز 
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رب هنیب  هماقا  هلزنمب  درم  ناعل  نوچ  دروخب  انز  دح  دیاب  نز  یلو  دوش  یم  اهر  فذق  دـح  زا  درم  درک  لوکن  نآ  ءادا  زا  نز  یلو  دومن  ءادا 
دنهد ماجنا  ار  هنعالم  ود  ره  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  نز ،  زا  هن  دوش  یم  یفن  درم  نآ  زا  اهنت  دنزرف  هکنیا  مراهچ  تسا ،  نز  يانز  تابثا 

تروصنیا رد  هک  دنـشاب  هدرک  هنعالم  ود  ره  سپـس  تسا و  درم  زا  هک  دـنک  اعدا  نز  دـنک و  یفن  دوخ  زا  ار  دـنزرف  درم  هک  اـنعم  نیا  هب 
نآ نیبوـسنم  كدوـک و  نآ  نیب  نینچمه  نیا و  زا  نآ  هن  درب و  یم  ثرا  نآ  زا  نیا  هن  تسین  یثراوـت  درم  نآ  كدوـک و  نآ  نـیب  رگید 

نیبوسنم ردام و  فالخب  درم ،  نآ  ياه  همع  اـهومع و  تسا  نینچمه  تسین و  یثراوت  وا  يردـپ  رهاوخ  ردارب  هدـج و  دـج و  دـننام  درم 
هنعالم هکنآ  زا  دعب  درم  رگا  هلءاسم 17 -  دنراد .  ثراوت  وا  اب  دنتـسه و  وا  يردام  ناردارب  مکحب  وا  يردام  ردـپ و  ناردارب  یتح  ردامب 

هیلع هک  یمکح  ره  دروم  رد  شرارقا  نیا  تسا ،  نم  دنزرف  نیا  دیوگب  دنک و  بیذکت  ار  دوخ  هرابود  دنک  یفن  دوخ  زا  ار  دنزرف  ات  درک 
زا ردـپ  یلو  درب  یم  ثرا  يو  زا  رـسپ  نآ  هجیتن  رد  هک  دوش  یمن  يراج  تسوا  عفنب  هک  یمکح  ره  دروم  رد  اما  دوش  یم  يراـج  تسوا 

 . درب یمن  ثرا  مه  شردپ  باقرا  زا  ردپ  رارقا  رطاخب  رسپ  نیا  و  درب ،  یمن  ثرا  وا  باقرا  زا  وا  وا و 

ثرا باتک 

ثرا تابجوم  رد  لوا  همدقم 

 - لوا هبترم  دراد :  هبترم  هس  دـشاب  بسن  هک  یلوا  ببـس ،  ای  تسا  بسن  ای  دربب  ثرا  رگید  صخـش  زا  یـصخش  دوش  یم  ثعاب  هکیزیچ 
ناشنادنزرف نارهاوخ و  ناردارب و  دنور و  الاب  هک  مه  هچ  ره  هدج  دج و  مود -  هبترم  دـنور .  نیئاپ  هک  مه  دـنچ  ره  دالوا  ردام و  ردـپ و 

نیئاپ هک  مه  هچ  ره  ناشنادنزرف  دـنور و  الاب  هک  مه  هچ  ره  اه  هلاخ  اه و  یئاد  اه و  همع  اهومع و  موس -  هبترم  دـنور .  نیئاپ  مه  هچ  ره 
مسق ود  دشاب  ببس  هک  یمود  اما  و  تسا .  ینالف  هب  بوسنم  ینالف  دیوگب  ار و  تبسن  دنکب  قیدصت  مه  فرع  هک  طرش  نیا  اب  هتبلا  دنور 
ءـالو موس -  هریرج  نامـض  ءـالو  مود -  قتع  ءـالو  لوا -  دراد :  هبترم  هس  مه  ءـالو  هک  تسا  ءـالو  يرگید  جاودزا و  هلئـسم  یکی  تسا 

 . تشذگ دهاوخ  هدنناوخ  رظن  زا  کی  ره  لیصفت  هللا  ءاشنا  هک  تماما . 

ثرا عناوم  رد  مود  همدقم 

دربب ار  دوخ  ثرا  ثرا  دراذگ و  یمن  دوش و  یم  عنام  ندرب  ثرا  لصا  زا  هک  تسیزیچ  عناوم  نآ  زا  هتسدکی  هک  تسا  رایـسب  ثرا  عناوم 
ار نآ  هک  دوش  رتـمک  ثراو  ثرا  دوـش  یم  ثعاـب  هک  تسیزیچ  مود  هتـسد  دـنیوگ ،  هدـننک  مورحم  عناـم  ناـمرحلا )  تجح   ) ار نآ  هک 

دـشاب هک  یمـسق  رهب  تسا  رفک  ثرا  لوا  عنام  تسا .  زیچ  دنچ  ثرا  عناوم  زا  لوا  هتـسد  اما  دنیوگ ،  هدـننک  مک  عنام  ناصقنلا )  بجح  )
یمن ثرا  وا  زا  وا  يدوهی  دنزرف  هک  دریمب  دوش و  ناملـسم  يدوهی  يردپ  هکنیا  لثم   ) دـشاب یلـصا  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  رفک  ماسقا  رد 

زا نیاربانب  درب ، ) یمن  ثرا  شناملـسم  ردـپ  زا  وا  هک  دوش  دـترم  رفک  ماسقا  زا  یکی  هب  يا  هداز  ناملـسم  هکنیا  لثم   ) يدادـترا ای  و  درب )
زا دـنچ  ره  دـنرب  یمن  ثرا  شرفاک  هثرو  دنـشاب و  موس  ای  مود  هبترم  رد  هک  دـنچ  ره  دـنرب  یم  ثرا  ناناملـسم  اهنت  يا  هدرم  نینچ  هثرو 

دسر یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  وا  ثرا  یببس  هن  یبسن و  ثراو  هن  دشاب  هتشادن  مود  لوا و  هبتر  زا  یناملسم  ثراو  رگا  و  دنـشاب ،  لوا  هبترم 
ناملـسم و یثراو  دشاب و  یلم  هچ  دشاب و  يرطف  هچ  مه  دترم  دـترم و  هچ  یلـصا و  هچ  دریمب  رفاک  رگا  هلءاسم 1 -  شرفاک .  دنزرفب  هن 
وا هثرو  همه  دشاب و  هتشادن  ناملسم  ثراو  چیه  رگا  و  دش ،  نایب  هکنانچمه  دسر  یم  شناملسم  ثراو  هب  اهنت  وا  ثرا  دشاب  هتـشاد  رفاک 
رفک هب  دش و  دترم  هدوب و  ناملـسم  البق  تسا  هدرم  هک  يرفاک  هکنآ  رگم  دـنرب  یم  ثرا  تاروتـسد  دـعاوق و  قبط  اهنآ  همه  دنـشاب  رفاک 

هلءاسم 2 وا .  رفاک  هثرو  هن  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  کلم  وا  ثاریم  تروصنیا  رد  هک  دش  رفاک  دوب و  هداز  ناملسم  ای  هتشگرب و  دوخ  یلبق 
هب وا  ثرا  دـشاب  هتـشادن  رگید  یثراو  مالـسلا  هیلع  ماما  رهوش و  زا  ریغ  هب  یلم و  هچ  يرطف و  هچ  دـشاب  دـترم  اـی  ناملـسم و  تیم  رگا  - 
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شلاوما مراهچ  کی  تروص  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شنز و  هب  دشاب  رصحنم  شثراو  رگا  و  مالـسلا ،  هیلع  ماما  هب  هن  دسر  یم  شرهوش 
دنـشاب و رفاک  یـضعب  وا  هثرو  رفاـک و  هچ  ناملـسم و  هچ  دریمب  یـسک  رگا  هلءاـسم 3 -  دـسر .  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هیقب  وا و  نز  هب 

ثروـم گرم  زا  دـعب  تسا  رفاـک  هک  اـهنآ  زا  یکی  هاـگنآ  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ریغ  ناملـسم  هثرو  زا  روـظنم  هتبلا  ناملـسم  یـضعب 
شمالسا هدش  ناملسم  ثروم  گرم  زا  دعب  هکنآ  دسر و  یم  وا  هب  ثرا  همه  دشاب  رفن  کی  شناملـسم  ثراو  هچنانچ  رگا  دوش  ناملـسم 

دوس وا  يارب  ناملـسم  هزات  ثراو  مالـسا  دـشاب  ثروم  هجوز  ناملـسم  ثراو  رفن  کـی  نآ  رگا  هلب  درادـن ،  شیارب  ندرب  ثرا  رد  يدوس 
میسقت وا  بئان  ای  مالسلا و  هیلع  ماما  تیم و  هجوز  نیب  ثرا  رگا  اما  و  دشاب ،  تیم  لاوما  میسقت  زا  لبق  شندروآ  مالسا  هک  یطرشب  دراد 
مالـسا رگا  دنـشاب  ددعتم  تیم  نآ  ناملـسم  ثراو  رگا  و  دسر ،  یمن  وا  هب  يزیچ  دشاب  هدش  ناملـسم  رفاک  ثراو  نآ  هاگنآ  دشاب و  هدش 

دش دهاوخ  ناملسم  هثرو  ریاس  کیرش  دشاب  میسقت  زا  لبق  رگا  اما  درادن و  شیارب  ثرا  زا  يدوس  دشاب  ثرا  میسقت  زا  دعب  ناملـسم  هزات 
هزات نآ  الثم  تسا  هیقب  ثرا  عنام  بجاح و  هک  دشاب  یسک  وا  رگا  دش  دهاوخ  وا  هب  قلعتم  ثرا  همه  و  دشاب ،  نانآ  هبتر  رد  هک  یطرـشب 

هک دوش  ناملـسم  یتـقو  رفاـک  ثراو  رگا  هلءاـسم 4 -  دنـشاب .  تیم  ناردارب  نارهاوخ و  ناملـسم  هثرو  هیقب  دـشاب و  تیم  رـسپ  ناملـسم 
 . دننک هحلاصم  هثرو  اب  زین  وا  وا و  اب  هثرو  هک  تسنآ  طایتحا  دشاب  هدشن  میـسقت  زونه  یتمـسق  رد  هدـش و  میـسقت  تیم  لاوما  زا  یتمـسق 
زا یکی  وا  گرم  زا  دعب  نکل  دشابن  یناملسم  چیه  شا  هثرو  نیب  رد  دورب و  ایند  زا  تسا  رفاک  هثرو  ياراد  هک  یناملـسم  رگا  هلءاسم 5 - 

تـسا نینچمه  و  دسر ،  یمن  یمهـس  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یتح  دنمورحم  نآ  زا  هیقب  دـسر و  یم  وا  هب  ثرا  همه  دوش  ناملـسم  هثرو 
یلصا يرفاک  رگا  هلءاسم 6 -  دوش .  ناملـسم  اهنآ  زا  رفنکی  وا  گرم  زا  دعب  دنـشاب و  رفاک  شا  هثرو  همه  هدوب و  دترم  یفوتم  هکیتروص 

چیه وا  مالـسا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دوش  ناملـسم  هثرو  زا  یکی  وا  گرم  زا  سپ  دنـشاب و  رفاـک  همه  هک  دراذـگ  ياـجب  يا  هثرو  دریمب و 
درب و یم  ار  ثرا  همه  تسا  هثرو  ریاس  رب  مدـقم  شا  هقبط  رگا  سپ  تسوا ،  مالـسا  زا  لبق  مکح  ناـمه  وا  مکح  درادـن و  ثرا  رد  يرثا 
 ، دوب دـهاوخ  نانآ  کیرـش  تسا  هبتر  کی  رد  نیریاس  اب  رگا  درب و  یم  ار  ثرا  همه  يرگید  نامه  تسا  رخوم  وا  مدـقم و  يرگید  رگا 

میسقت زا  لبق  رگا  دشاب و  نیریاس  کیرـش  دشاب  ثرا  میـسقت  زا  دعب  شندروآ  مالـسا  رگا  هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  ریخا  ضرف  رد  هتبلا 
یئاج رد  تسا  قباس  هقبطب  صتخم  ثرا  میتفگ  یتقو  هک  تسه  لامتحا  نیا  مه  مود  تروص  رد  و  دـشاب ،  وا  هب  صتخم  ثرا  همه  دـشاب 

میـسقت زا  لبق  رگا  اما  دشاب و  هدرک  میـسقت  يدعب  هقبط  رد  يدرف و  مالـسا  زا  لبق  ار  ثرا  تسا  ددعتم  ای  دحاو  رگا  قباس  هقبط  هک  تسا 
ثروم رد  هچ  ثراو و  رد  هچ  رفاک  ناملسم و  زا  دارم  هلءاسم 7 -  دش .  دهاوخ  يو  هب  صتخم  ثرا  دوش  ناملـسم  يدعب  هقبط  رد  يدرف 

رفک مالـسا و  مه  تسا و  لـماش  ار  نآ  مه  ینعی  تسا  یلالقتـسا  یقیقح و  رفک ،  مالـسا و  زا  معا  بوـجحم  رد  هچ  بجاـح و  رد  هـچ  ، 
یعبت یمکح و  ناملـسم  لفط  نآ  دشاب  ناملـسم  وا  هفطن  داقعنا  لاح  رد  شردام  ای  ردپ  زا  یکی  یلفط  رگا  هجیتن  رد  ار ،  یعبت  یمکح و 

رگا تسا و  مالسا  ماکحا  هب  موکحم  هجیتن  رد  و  ار ) رفک  هن  دمهف و  یم  ار  مالسا  هن  شدوخ  هکنیا  اب  دراد  ار  ناملـسم  مکح  ینعی   ) تسا
تسا هدوب  ناملسم  لفط  هفطن  داقعنا  لاح  رد  نوچ   ) دنک یمن  تیارس  لفطب  شدادترا  دوش  دترم  اهدعب  ناملسم  ردام  ای  ناملسم  ردپ  نآ 
غولب دـحب  لفط  ندیـسر  زا  لبق  دـندوب و  رفاک  ردام  ردـپ و  لفط  هفطن  داقعنا  لاـح  رد  رگا  ینعی  تسه  تیارـس  هلئـسم  سکع  رد  هلب  ( ، 

رفاک ود  ره  شردام  ردپ و  شا  هفطن  داقعنا  لاح  رد  هک  یلفط  ره  سپ  دوش ،  یم  هدرمش  ناملسم  تیارس  هب  زین  لفط  نآ  دندش  ناملـسم 
رگا ساسا  رب  سپ  دـنک ،  مالـسا  راهظا  شغولب  زا  دـعب  وا  دوخ  ای  دوش و  ناملـسم  وا  ردام  ردـپ و  زا  یکی  ای  دنـشاب و  دـترم  اـی  یلـصا و 

یم اه  هدازرهاوخ  اه و  هدازردارب  هب  يو  ثرا  دشاب  هتشاد  ناملسم  ییاه  هدازرهاوخ  ای  اه و  هدازردارب  زین  رفاک و  يدالوا  دریمب و  يرفاک 
دروم رفاک  نیمه  دنزرف  دوخ  هک   ) شردپ هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هدازرـسپ  رفاک و  يرـسپ  دریمب و  يرفاک  رگا  و  وا ،  دوخ  دالوا  هب  هن  دـسر 
کی دورب و  ایند  زا  یناملـسم  رگا  و  تسا ، )  لفط  نآ  يومع  هک   ) شرـسپ هب  هن  دسر  یم  هون  نیا  هب  وا  ثرا  هدوب  ناملـسم  تسا )  ثحب 
ماما هب  وا  ثرا  دشاب  هتـشادن  یناملـسم  ثراو  چیه  يدعب  ياه  هقبط  رد  دریمب و  زین  وا  ردپ  گرم  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشاذگ  ياج  رب  لفط 

دنا هدرم  هدوب و  یلصا  رفاک  شردام  ردپ و  هک  یلفط  رگا  و  تسا ،  نینچ  ثراو  یب  ناملسم  تیم  ره  رد  هکنانچمه  دسر  یم  مالسلا  هیلع 
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رگا اما  و  دسر ،  یمن  مالسلا  هیلع  ماما  هب  وا  ثرا  دنرب و  یم  هللا  ضرف  امک  ار  يو  ثرا  رافک  نآ  دنـشاب  رفاک  وا  هثرو  همه  دورب و  ایند  زا 
ات ار  یلـصا  رفاک  مکح  ای  دشاب  مالـسلا  هیلع  ماما  شثراو  ات  دراد  ار  يدادـترا  رفک  مکح  لفط  نیا  ایآ  دنـشاب  هدوب  دـترم  وا  ردام  ردـپ و 

لحم هدج  رد  تشذگ  البق  هک  تیعبت  مکح  نایرج  و  تسین ،  توق  زا  یلاخ  مود  هجو  هک  تسا  هجو  ود  دـنربب ؟  شرفاک  هثرو  ار  شثرا 
ناناملسم هلءاسم 8 -  تسین .  هجو  زا  یلاخ  قلطم  روطب  دج  رد  شنایرج  هک  دنچ  ره  رفاک  ردپ  دوجو  اب  دـج  رد  نینچمه  و  تسا ،  لمات 

هجیتن رد  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  دوخ  نیب  رد  هثرو  ای  ثروم و  اب  دیاقع  لوصا  بهذـم و  رظن  زا  هک  دـنچ  ره  دـنرب  یم  ثرا  رگیدـکی  زا 
هلب درب ،  یم  ثرا  نیملسم  لطبم  زا  لطبم  هکنانچمه  درب  یم  ثرا  قحم  ثروم  زا  لطبم  هثرو  درب و  یم  ثرا  لطبم  ثروم  زا  قحم  هثرو 

هجوت و نتـشاد  اب  دـشاب  رکنم  ار  نید  تایرورـض  زا  یکی  هک  یـسک  ره  اه و  یبصاـن  جراوخ و  زین  دنتـسه و  رفک  هب  موکحم  هک  یتـالغ 
زا اهنآ  یلو  دنرب  ثرا  اهنآ  زا  ناناملسم  هجیتن  رد  دنرفاک و  راکنا  مزاول  هب  ندش  مزتلم  اب  تسا و  نید  يرورض  مکح  نآ  هکنیا  هب  تافتلا 

هتـشاد فالتخا  مه  اب  بهذم  رظن  زا  هک  دنچ  ره  دنرب  یم  ثرا  رگیدـکی  زا  دوخ  نیب  رد  مه  رافک  هلءاسم 9 -  دنرب .  یمن  ثرا  نیملسم 
یبرح زا  یمذ  یمذ و  رفاک  زا  مه  یبرح  رفاک  هکلب  درب  یم  ثرا  ینارصن  زا  يدوهی  يدوهی و  ثروم  زا  ینارـصن  ثراو  نیاربانب  دنـشاب ، 

شنایب هک  دـشابن  نایم  رد  ناملـسم  ثراو  رفن  کـی  هک  درب  یم  ثرا  رفاـک  زا  رفاـک  یتقو  دراوم  همه  رد  تسه  هک  يزیچ  درب ،  یم  ثرا 
ود دترم  دشاب ،  هدرک  رایتخا  ار  رفک  هتشگ و  جراخ  مالسا  زا  سپـس  هدوب و  ناملـسم  هکیـسک  زا  تسترابع  دترم  هلءاسم 10 -  تشذگ . 
زا دعب  زین  شدوخ  هدوب و  ناملـسم  وا  هفطن  داقعنا  لاح  رد  شردام  ای  ردپ و  هک  تسا  یـسک  نآ  يرطف  دـترم  یلم ،  يرطف و  تسا :  مسق 

داقعنا لاح  رد  وا  ردام  ردپ و  هک  دنیوگ  ار  یسک  یلم  دترم  دشاب ،  هدش  جراخ  مالسا  زا  سپـس  هدرک و  مالـسا  راهظا  غولب  دحب  ندیـسر 
سپس دش و  ناملسم  هاگنآ  هدش  یلـصا  رفاک  هجیتن  رد  هک  درک  رفک  راهظا  غولب  دحب  ندیـسر  زا  دعب  زین  وا  دوخ  دنا و  هدوب  رفاک  وا  هفطن 
دشاب درم  رگا  يرطف  دترم  دشاب ،  هتشگرب  تینارصن  هب  سپس  دش و  ناملسم  دعب  دوب  ینارصن  لصا  رد  هک  یسک  لثم  تسا  هتشگرب  رفکب 
تافو هدع  زور  هد  هامراهچ و  دیاب  نز  نآ  دوش و  یم  خسف  قالط  نودب  دوخبدوخ و  ناشجاودزا  دقع  هتـشگ  مرحمان  ادـج و  وا  زا  شنز 

هک لاوما  زا  هچنآ  دوش  یم  جراـخ  شکلم  زا  شلاوما  هک  تسا  نیا  يرطف  رگید  مکح  دـنک ،  جاودزا  تساوـخ  رگا  نآ  زا  دـعب  دریگب و 
یم میسقت  تفر  یم  ایند  زا  دوب و  ناملـسم  رگا  هکنانچمه  دوش  یم  میـسقت  شا  هثرو  نیب  شنوید  نتخادرپ  زا  دعب  هتـشاد  دادترا  نیح  رد 

رب وا  کلم  هب  ار  لاوما  وا  هبوت  دـنک  هبوت  هک  مه  یـضرفب  تسا و  ناشدوخ  يارب  لاـم  هکلب  دنـشاب  وا  ندرم  رظتنم  وا  هثرو  دـیابن  و  دـش ، 
كاپ و شندب  دنک  هبوت  رگا  الثم  انطاب  ارهاظ و  دوش  یم  لوبق  وا  هبوت  هلب  دنک ،  یمن  وا  مرحم  ار  شا  هدش  مرحمان  رـسمه  دنادرگ و  یمن 

یببـس اب  هچ  تزایح و  تراجت و  دننام  يرایتخا  بابـسا  اب  هچ  دروآ  تسدـب  دـیدج  یلام  هبوت  زا  دـعب  رگا  دوش و  یم  حیحـص  شتادابع 
دوخ یلبق  نز  دـناوت  یم  یتح  هکلب  دـنک  جاودزا  ناملـسم  ینز  اب  هک  دوش  یم  زئاج  وا  يارب  زین  دوش و  یم  نآ  کلام  ثرا  ریظن  يرهق و 
دنام یم  یقاب  شکلم  رب  شلاوما  دشاب  نز  رگا  اما  دشاب  درم  دترم  هک  دوب  یتروص  رد  اهنیا  دروآ ،  رد  دوخ  حاکن  هب  دیدج  يدـقع  اب  ار 
رگا یلو  دوش  یم  ادج  شرهوش  زا  هدع  نتفرگ  نودب  اروف و  دشابن  اهب  لوخدم  رگا  و  دوش ،  یمن  میـسقت  هثرو  نیب  شگرم  زا  دعب  زج  و 
دوش یم  فشک  هنرگ  دنام و  یم  یقاب  شتجوز  دنک  هبوت  زور  هد  هام و  هس  ینعی  هدع  ندش  مامت  زا  لبق  هکیتروص  رد  دشاب  اهب  لوخدـم 
رگم ددرگ  یمن  لقتنم  شا  هثرو  هب  شلاوما  نز  هچ  دشاب و  درم  هچ  یلم  دترم  اما  و  دوب ،  هردوخ  مهب  شیئوشانز  دقع  دادترا  نیح  زا  هک 

دترم و نز  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  خسف  دوخبدوخ  شناملـسم  نز  اب  حاکن  شگرم  زا  دعب  دشاب  درم  یلم  دـترم  رگا  و  ندرم ،  زا  دـعب 
دقع خاسفنا  دشاب  اهب  لوخدم  رگا  ددرگ و  یم  ادج  شرهوش  زا  هدع  نودب  دادترا و  درجمب  دشابن  اهب  لوخدـم  رگا  دـشاب  ناملـسم  درم 

رب لوا  لاحب  ناشحاکن  دنک  هبوت  هدترم  نز  ای  دنک  هبوت  دترم  درم  هدع  ندش  مامت  زا  لبق  رگا  سپ  دراد ،  فقوت  هدـع  نتـشذگ  هب  حاکن 
ره قوحل  رد  هک  تسه  دادـترا  زا  يرگید  ماـسقا  اـجنیا  رد  هتبلا  دوب ،  هدروخ  مهب  دادـترا  نیح  زا  هک  دوش  یم  فشک  هنرگ  ددرگ و  یم 
زا لتاق  هلءاسم 1 -  تسا  لتق  ثرا  مود  عنام  دوش .  یم  شدوخ  لحم  هب  لوکوم  تسا و  فـالتخا  یلم  اـی  يرطف  دـترم  هب  اـهنآ  زا  کـی 

دـشاب هتـشک  قحب  ار  وا  رگا  اما  دـشاب  هتفرگ  تروص  ملظ  يور  زا  يدـمع و  لتق  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  درب ،  یمن  ثرا  شدوخ  لوتقم 
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دشاب ضحم  یئاطخ  لتق  رگا  هکنانچمه  درب ،  یم  ثرا  وا  زا  دشاب  هتشک  دوخ  لام  سومان و  ناج و  زا  عافد  ای  دح  ای  صاصق  ناونعب  الثم 
لاوما زا  هک  ضرف  دـنچ  نیا  رد  يوقا  ربانب  هلب  دـشکب ،  ار  وا  ياـبرقا  زا  یکی  دورب و  اـطخ  ریت  نکل  دزادـنیب  یغرم  فرطب  ریت  هکنیا  لـثم 

یم لـتاق  هک  تسا  یئاـج  رد  نآ  و  دـمع ،  هبـش  رد  اـما  و  درب ،  یمن  ثرا  دزادرپ  یم  شا  هلقاـع  هک  یئاـهب  نوخ  زا  درب  یم  ثرا  لوـتقم 
ار یـسک  هداع  هک  دشاب  یلمع  لمع  نآ  هن  دشاب و  هتـشاد  ار  وا  لتق  دـصق  هن  نکل  دـهدب  ماجنا  لوتقم  دروم  رد  ادـمع  ار  یلمع  تساوخ 
هک دراد  ار  ضحم  يدمع  لتق  مکح  ایآ  دراوم  هنوگنیا  رد  دوش ،  وا  لتقب  رجنم  یلو  دنزب  كدوک  هب  يا  هتـسهآ  یلیـس  هکنیا  لثم  دشکب 
رد تسین  یقرف  هناملاظ  يدـمع  لتق  رد  هلءاـسم 2 -  تسا .  يوقا  یموذ  هک  تسا  لوق  ود  ار ؟  ضحم  ياـطخ  مکح  اـی  تسا  ثرا  عناـم 

هکنآ ای  دهد و  رارق  ریت  فده  ای  دربب و  رـس  ار  وا  دوخ  تسد  اب  هکنیا  لثم  دهدب ،  ماجنا  شدوخ  تسدب  هکنیا  نیب  ثرا  زا  شندـش  عنام 
نودب ینالوط  یتدم  يارب  ار  وا  یلحم  رد  ای  دـننک و  هراپ  هراپ  ار  وا  ناگدـنرد  دزادـنیب و  شحو  غاب  رد  ار  وا  هکنیا  لثم  دـشاب  بیبست  هب 
تسدب درادن  نآ  تیمومسم  زا  ربخ  هک  دنک  رضاح  وا  دزن  مومسم  یماعط  ای  دریمب و  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  وا  دنک و  سبح  بآ  نان و 

هلب تسا ،  هدرک  مهارف  ار  ببس  نآ  هک  دنهد  یم  تبـسن  یـسکب  ار  لتق  رخآ  رد  هک  رگید  ياه  تیبست  لیبق  نیا  زا  دروخب و  ار  نآ  دوخ 
رد یسک  هکنیا  لثم  دنهد  یمن  تبسن  ببس  هدنروآ  مهارف  هب  ار  فلت  دوش  یم  فلت  لتقب و  رجنم  یهاگهاگ  هک  اه  تیبست  زا  یـضعب  رد 

ندروخ زیل  رثا  رد  یـسک  اضرف  دـنروخب و  زیل  مدرم  دزادـنیب و  مدرم  هار  رـس  ار  هناودـنه  ای  رایخ  تسوپ  ای  دـنکب و  یهاچ  نارباع  هار  رس 
 - هلءاسم 3 درب .  یم  ثرا  وا  زا  درم  هداتفا و  هاچ  رد  الثم  هک  تسا  یسک  نآ  هثرو  ببـس  هدنروآ  مهارف  رگا  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  دریمب 

هقبط رد  هک  سکنآ  سپ  دوش ،  یمن  دنتـسه  دـعب  هبتر  رد  هک  نارگید  ثرا  زا  عنام  نینچمه  درب  یمن  ثرا  لوتقم  زا  لـتاق  هک  روطناـمه 
درادن یثراو  وا  زا  ریغ  ردپ  دشکب و  ار  دوخ  ردپ  یـسک  رگا  نیاربانب  درادن ،  يریثات  لتاق  دوبن  دوب و  درب و  یم  ار  ثرا  تسا  عقاو  يدـعب 
يرسپ نیمه  رد  دشاب  رـصحنم  لوتقم  دالوا  رگا  نینچمه  و  درب ،  یم  ار  دوخ  لوتقم  دج  ثرا  همه  لتاق  نآ  دراد  يرـسپ  زین  لتاق  دوخ  و 

هیلع ماما  زا  ریغ  رگا  یتح  هکلب  شرـسپ ،  هب  هن  دـسر  یم  اهنآ  هب  لوتقم  ثاریم  دراد  ینارهاوخ  ناردارب و  تیم  دوخ  یلو  هتـشک  ار  وا  هک 
تسین یقرف  لتق  تیعنام  رد  هلءاسم 4 -  شدنزرف .  هن  درب  یم  ار  وا  ثرا  همه  مالسلا  هیلع  ماما  دشاب  هتـشادن  يرگید  ثراو  چیه  مالـسلا 

 . نانآ زا  یـضعب  ای  دنـشاب  ثراو  نانآ  همه  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  ددـعت  تروص  رد  و  رفن ،  دـنچ  ای  دـشاب  رفن  کـی  لـتاق  هکنیا  نیب 
یم نوریب  ار  شتیـصو  شجراـخم  دـنهد و  یم  نآ  اـب  ار  شیاهـضرق  لوا  ینعی  تسا  لوتقم  لاوما  مکح  رد  اـهب  نوخ  هید و  هلءاسم 5 - 
هثرو هک  يدمع  لتق  تروص  رد  هچ  درادن  وا  لاوما  ریاس  اب  یقرف  چـیه  و  دوش ،  یم  میـسقت  هثرو  نیب  دـنام  یقاب  يزیچ  رگا  هاگنآ  دـننک 

یم هحلاصم  ناونعب  لتاق  زا  هچنآ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  یئاطخ ،  لتق  رد  هچ  دمع و  هبـش  رد  هچ  دننک و  هحلاصم  هید  اب  ار  صاصق 
هچ دننک  یم  حلص  هک  اجنآ  رد  و  رگید ،  یسنج  زا  ای  دشاب  مهرد )  رانید و  هچراپ و  دنفسوگ و  واگ و  رتش و  ینعی   ) هید سنج  زا  دنریگ 

يابرقا هچ  دـنرب  یم  ثرا  وا  يابرقا  لوتقم و  هثرو  همه  ار  اهب  نوخ  نیا  و  رتمک ،  ای  رتشیب و  ای  دـشاب  هید  رادـقمب  دـنریگ  یم  هچنآ  هکنیا 
لتاق اب  دنراد  صاصق  قح  هک  هثرو  ریاس  رگا  نکل  درادن  ار  صاصق  قح  دنچ  ره  يدـمع  لتق  رد  هک  نارـسمه ،  یتح  یببـس  هچ  یبسن و 
رهاوخ ردارب و  ریظن  لوتقم  یئاهنت  هب  يردام  يابرقا  هلب  درب ،  یم  نآ  زا  ار  دوخ  مهـس  زین  لوتقم  رـسمه  دنریگب  اهب  نوخ  دـننک و  شزاس 

هب رتکیدزن  هک  دنچ  ره  دنرب  یمن  مهـس  هید  زا  وا  يردام  تادـج  دادـجا و  اه و  هلاخ  اهیئاد و  لیبق  زا  وا  يردام  يابرقا  ریاس  هکلب  يردام 
هدـمآ نآ  حرـش  ثرا  لصف  بتک  رد  عوضوم  نیا  تسا  یگدرب  تیفر و  ثرا  موس  عنام  تسا .  هحلاـصم  رهاوخ  ردارب و  ریغ  رد  طاـیتحا 

نآ نیب  دنشاب  راک  انز  ود  ره  هک  دشاب  هدش  دلوتم  يردام  يردپ و  زا  يدنزرف  رگا  هلءاسم 1 -  تسا  انز  زا  دلوت  ثرا  مراهچ  عنام  تسا . 
زا یکی  رگا  و  تسین ،  ثراوت  ردام  ردـپ و  نآ  يابرقا  كدوک و  نآ  ياـبرقا  نیب  هکناـنچمه  تسین ،  یثراوت  رداـم  ردـپ و  نآ  كدوک و 
هک تسوا  دوخ  رسمه  فرط  دنک  لایخ  هابتشا  هب  يرگید  یلو  تسین  شرـسمه  يرگید  هک  دنادب  یکی  هکنیا  لثم  دنـشاب  راک  انز  ود  نآ 
زا يابرقا  اب  انز  زا  دـلوتم  نیب  تسین  ثراوت  زا  یعناـم  هلءاسم 2 -  تسین .  یثراوت  شیابرقا  راک و  انز  صخـش  لـفط و  نیب  تروصنیا  رد 

نیبوسنم لفط و  نیب  دنتـسین و  یناز  هک  شردام  ردپ و  زا  یکی  نیب  ءوا  نیب  نینچمه  و  اهنآ ،  لاثما  شرـسمه و  دنزرف و  الثم  شیانز  ریغ 
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هچ ردام و  هچ  ردپ و  هچ  شبراقا  وا و  نیب  تسا و  لالح  زا  دلوتم  دننام  ههبـش  هب  یطو  زا  دلوتم  هلءاسم 3 -  تسین .  یناز  هک  سکنآ  هب 
رد ضیح و  لاح  رد  یطو  زا  دـلوت  ریظن  اـنز  زا  ریغ  مارح  زا  دـلوت  هلءاسم 4 -  تسا .  رارقرب  ثراوت  رگید  تاـجرد  تاـقبط و  زا  يدارفا 

قباطم هک  یطرـشب  تسین  ثراوت  زا  عنام  نایدا  بهاذـم و  ریاـس  حاـکن  هلءاسم 5 -  تسین .  ثراوت  عنام  اـهنیا  لاـثما  ناـضمر و  هاـم  زور 
زا هک  مه  یکدوک  یتح  دشاب ،  مالـسا  سدـقم  عرـش  تاروتـسد  اب  فلاخم  نانآ  حاکن  هک  دـنچ  ره  دـشاب  هدـش  عقاو  نانآ  دوخ  بهذـم 

هقرف رد  هلءاسم 6 -  دوش .  یمن  هدرمـش  انزدلو  دشاب  حیحـص  شیک  نآ  هب  رگا  دشاب  هدش  دلوتم  رهاوخ ) لثم   ) مراحم زا  یـضعب  اب  حاکن 
تسین ثراوت  عنام  دشاب  هدش  عقاو  نانآ  دوخ  بهذم  اب  قباطم  حاکن  هک  یطرـشب  يرـشع  ینثا  ریغ  بهاذم  ریاس  حاکن  زین  یمالـسا  ياه 

هک  ) دشاب هداد  یتعدب  قالط  ار  وا  شرهوش  هک  دنک  جاودزا  ینز  اب  ینـس  يدرم  هکنیا  لثم  تسا ،  لطاب  ام  بهذم  بسح  رب  هک  دنچ  ره 
زا تسا  عنام  ناعل  هلءاسم 1 -  تسا  ناعل  ثرا  مجنپ  عنام  تسه ) .  شدوخ  لبق  رهوش  رسمه  نز  نآ  لطاب و  قالط  نآ  ام  بهذم  رظن  زا 

وا و نـیب  شرداـم و  وا و  نـیب  اـما  و  ددرگ ،  رارقرب  ثراوـت  شیردـپ  نادــنواشیوخ  وا و  نـیب  نـینچمه  شردــپ و  دــنزرف و  نـیب  هـکنیا 
 - هلءاسم 2 دوش .  یمن  نآ  عنام  هتفرگ  ماجنا  هک  یناعل  دـنرب و  یم  ثرا  رگیدـکی  زا  هجیتن  رد  دوش و  یمن  عنام  شیرداـم  نادـنواشیوخ 
وا اب  وا  ردام  فرط  زا  اهنت  رگید  یـضعب  ردام و  فرط  زا  مه  دنتـسه و  دنواشیوخ  دنزرف  اب  ردپ  فرط  زا  مه  نادنواشیوخ  زا  یـضعب  رگا 
رثا رد  يرثا  لفط  اب  ردپ  فرط  زا  لوا  هتـسد  باستنا  دنرب و  یم  ردام  فرط  زا  ناشباستنا  رطاخب  هیوسلاب و  ار  وا  ثرا  دنتـسه  دـنواشیوخ 

دنزرف داد و  ماجنا  ار  ناعل  هکنآ  زا  دعب  درم  رگا  هلءاسم 3 -  دراد .  ار  وا  يردام  ردارب  مکح  لفط  يردام  ردپ  ردارب  هجیتن  رد  هک  درادـن 
اهنت اما  دوش ،  یم  قحلم  يو  هب  دنزرف  تروصنیا  رد  تسوا  دوخ  زا  دنزرف  هک  دـنک  فارتعا  ددرگرب و  دوخ  هتفگ  زا  درک  یفن  دوخ  زا  ار 
رگا هک  تسا  هدرک  يدنزرف  هب  رارقا  درم  هک  هلئـسم  نیمه  رد  هجیتن  رد  دـشاب ،  وا  عفنب  هک  یماکحا  رد  هن  تسه  وا  هیلع  هک  یماکحا  رد 

دنزرف رگا  نینچمه  و  درب ،  یمن  ثرا  وا  زا  درم  نآ  دشاب  هتشاد  یلام  دورب و  ایند  زا  دنزرف  رگا  یلو  درب  یم  ثرا  يو  زا  دنزرف  نآ  دریمب 
تـسوا هیلع  هچنآ  اهنت  شردـپ  رارقا  هب  درب و  یمن  ثرا  دوخ  يردـپ  براـقا  زا  مه  وا  هکلب  دـنرب  یمن  ثرا  وا  زا  وا  يردـپ  براـقا  دریمب 

دنزرف نوچ   ) درادـن ثراوت  رد  يرثا  وا  بارقا  رارقا  زین  دـنزرف و  رارقا  ناعل  ماجنا  زا  دـعب  هلءاسم 4 -  لفط )  هقفن  لثم   . ) دوش یم  تباـث 
دـش نایب  هک  یعناـم  جـنپ  ریغ  ثرا  عناوم  رد  سب .  تسا و  ردـپ  رارقا  دـنزرف  ندرب  ثرا  رد  تسا  رثوم  هچنآ  هکلب  تسین )  رارقا  بحاـص 

تشاد يدنزرف  شرـسمه  محر  رد  تفر و  ایند  زا  یـسک  رگا  لوا -  تسا :  هحماسم  ناشندرمـش  عناوم  زا  هک  هدش  رکذ  يرگید  ياهزیچ 
رد هکیدارفا  ندرب  ثرا  زا  عنام  بجاح و  نکل  تسا ،  هدنز  شردام  مکـش  رد  دننادب  هک  دنچ  ره  درب  یمن  وا  ثرا  زا  یمهـس  دـنزرف  نآ 
هون هب  تیم  ثرا  دوبن  لمح  نیا  رگا  هک  دراد  یناردارب  اه و  هون  لمح  نیا  زا  ریغ  تیم  الثم  دوش ،  یم  دنتـسه  دعب  هبتر  رد  ای  دعب و  هقبط 
یمن هداد  ثرا  زا  يزیچ  اهنآ  هب  تسه  یلمح  نینچ  هکنیا  رطاخب  نکل  دیسر  یم  شناردارب  هب  شثرا  تشادن  هون  رگا  دیسر و  یم  شیاه 

ریاس تقو  نآ  دمآ  ایندب  هدرم  رگا  و  دوش ،  یم  وا  هب  صتخم  ثرا  همه  دمآ  ایندـب  هدـنز  رگا  سپ  ددرگ ،  نشور  لمح  نآ  عضو  ات  دوش 
ینادنزرف لمح  نآ  ریغ  الثم  دـشاب  هتـشاد  رگید  یثراو  وا  هبترم  رد  لمح و  نآ  هقبط  رد  تیم  رگا  هلءاسم 1 -  دـنرب .  یم  ار  ثرا  براقا 

هکنآ زا  دعب  سپس  دننک  یم  میـسقت  تیم  نادنزرف  یقاب  نیب  ار  هیقب  دنراذگ و  یم  رانک  رـسپ  ود  مهـس  لمح  نآ  يارب  دشاب  هتـشاد  رگید 
تـسا رفن  کی  رگا  هک  تروصنیدب  دنهد  یم  هثرو  هب  ار  دندوب  هتـشاذگ  رانک  وا  يارب  هچنآ  دمآ  ایندب  هدرم  رگا  دـش  نشور  لمح  عضو 

تیم يارب  نونکا  هک  یثراو  رگا  هلءاسم 2 -  دوش .  یم  میسقت  ناشنیب  هللا  ضرف  امک  دنتسه  رفن  دنچ  رگا  درب و  یم  ار  مهـس  ود  نآ  همه 
رگا دراد و  يرسمه  تسا  درم  تیم  رگا  الثم  دهد ،  یمن  يرییغت  نآ  رد  لمح  دوبن  دوب و  دراد  صخـشم  یمهـس  یـضرف و  تسا  دوجوم 

انآ لمح  دوبن  دوب و  تسا و  صخشم  دنزرف  نتشاد  تروص  رد  نانآ  ثرالا  مهـس  هک  دراد  ردام  ردپ و  تیم  هکنیا  ای  و  رهوش ،  تسا  نز 
وا هب  ار  وا  مهـس  نیرتمک  دنک  یم  مک  ار  وا  مهـس  لمح  دوجو  هک  یثراو  نآ  و  دـنهد ،  یم  لماک  ار  ثراو  نآ  مهـس  دـهد  یمن  رییغت  ار 

لمح زا  ریغ  يدنزرف  نتـشادن  اب  ردام  ردپ و  مهـس  دننام  دسر  یم  وا  هب  دوش  دـلوتم  هدـنز  لمح  رگا  هک  ار  يرادـقم  نآ  ینعی  دـنهد  یم 
ثلث ردام  هب  ینعی  تسا  رتشیب  ود  نآ  مهس  دیایب  ایندب  هدرم  رگا  تسا و  سدس  ینعی  رتمک  ود  نآ  مهـس  دوش  دلوتم  هدنز  لمح  رگا  هک  )
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كدوک کی  دنمهفب  الثم   ) دننک صخـشم  ار  لمح  لاح  دـنناوتب  هدـیدج  تالآ  هلیـسوب  رگا  هلءاـسم 3 -  دـنهد ) .  یم  ردـپ  هب  ار  هیقب  و 
ای ات  ود  رگا  یکی و  مهس  تسا  یکی  رگا  دنراذگ ،  یم  رانک  دنا  هداد  صیخشت  هک  ار  هچنآ  بیصن  رتخد ) ای  تسا  رـسپ  ولق ،  ود  ای  تسا 

راـنک ار  كدوک  ود  ثرـالا  مهـس  رگا  هلءاسم 4 -  دـننک .  یم  میـسقت  هثرو  یقاـب  نیب  ار  هیقب  هتـشاذگ  راـنک  ار  ناـنآ  مهـس  تسا  رتشیب 
هتفرگ سپ  هثرو  زا  دنا  هدنام  مهس  یب  هک  یئاهنآ  ثرالا  مهـس  رادقم  هب  دیایب  ایندب  لفط  ود  زا  شیب  دعب  دننک  میـسقت  ار  هیقب  هتـشاذگ و 

زا سپ  دلوت  زا  دعب  هک  دنچ  ره  دهد  یم  ثرا  دوش  دـلوتم  هدـنز  رگا  درب و  یم  ثرا  ردام ) مکـش  رد  هچب   ) لمح هلءاسم 5 -  دوش .  یم 
تسین مزال  مکح  نیا  رد  و  درب ،  یم  ثرا  مه  دهد و  یم  ثرا  مه  دورب  ایند  زا  ادعب  دیایب و  ایندب  هدنز  لفط  رگا  سپ  دریمب ،  هقیقد  دنچ 
دریمب سپـس  دهدب و  یتکرح  ار  دوخ  ندب  الثم  هدمآ  ایندب  هدنز  دوشب  ادـیپ  ملع  هک  ردـقنیمه  هکلب  دـشاب  هدرک  مه  هیرگ  نداتفا  زا  دـعب 
هدـیمد وا  دـبلاک  رد  حور  دریم  یم  شردـپ  هکیا  هظحل  نآ  رد  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  لمح  ندرب  ثرا  رد  هلءاسم 6 -  تسا .  یفاـک 

شنز دوش  مولعم  وا  گرم  زا  دـعب  دریمب و  رگا  سپ  دـشاب ،  هدـش  دـقعنم  وا  هفطن  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  هکلب  دـشاب 
يور زا  هکیاهزیچ  زا  مود -  دـیایب .  ایندـب  هدرم  هکنآ  رگم  درب  یم  ثرا  شردـپ  زا  دـشاب  تیم  هب  قحلم  لـمح  نآ  هچناـنچ  تسا  هلماـح 
ثرا زا  یتهج  هب  مدـقم  هقبط  هکنآ  رگم  دربب  ثرا  رخوم  هقبط  دراذـگ  یمن  هک  تسا  مدـقم  هقبط  دوجو  دـش  هدرمـش  ثرا  عنام  هحماسم 

دعب هبتر  رد  هکنآ  دراذگ  یمن  دشابن  ثرا  زا  مورحم  شدوخ  رگا  هک  تسا  هقبط  ره  رد  مدقم  هبتر  هجرد و  دوجو  موس -  دشاب .  مورحم 
هک دشاب  هتـشاد  هون  ینعی  لصفلا  عم  دـنزرف  دـنچ  ای  کی  لصفالب و  دـنزرف  دـنچ  ای  کی  دورب  ایند  زا  یـسک  هکنیا  لثم  دربب ،  ثرا  تسا 

یناگدازردارب یناردارب و  وا  ثراو  دورب و  ایند  زا  یـسک  ای  دـسر ،  یمن  شیاه  هون  هب  دـسر و  یم  وا  لـصافالب  نادـنزرف  هب  اـهنت  وا  ثرا 
دنتسین ثرا  لصا  عنام  هک  یعناوم  اما  میدرمـش  ار  ثرا  لصا  هناگجنپ  عناوم  اجنیا  ات  درب ،  یمن  ثرا  هدازردارب  تسه  ردارب  ات  هک  دنـشاب 

لتق لوا -  تسا :  زیچ  دـنچ  عناوم  نآ  و  دریگب ،  ار  دوـخ  ثرـالا  مهـس  همه  ثراو  دـنراذگ  یمن  دنتـسه و  ثرا  ندـش  مک  ثعاـب  هکلب 
گرزب رسپ  دوجو  مود -  تسین .  ثرا  لصا  زا  عنام  یلو  دریگب  اهب  نوخ  زا  ار  دوخ  مهس  لتاق  دراذگ  یمن  هک  تسا  دمع  هبش  یئاطخ و 

زا رتگرزب  دنچ  زگره   ) دشاب یکی  تیم  رسپ  رگا  دنربب و  مهس  تیم )  تاصتخم  ینعی   ) هوبح صوصخ  زا  هثرو  هیقب  دراذگ  یمن  هک  تسا 
یکی و هچ  رتخد ،  هچ  رسپ و  هچ  تسا  دنزرف  نتشاد  یلک  روطب  موس -  تسا .  هوبح  زا  هثرو  هیقب  ندرب  مهـس  عنام  دشابن ) دوخ  نارهاوخ 
زا درم  مهـس  هدرم و  رهوش  زا  نز  مهـس  دوش  یم  ثعاب  دـنزرف  دوجو  هک  هطـساو  نودـب  هچ  و  هون )  ینعی   ) هطـساو اـب  هچ  رفن ،  دـنچ  هچ 

یفوتم رـسمه  يارب  دنزرف  دوجو  اب  یلو  درب  یم  مراهچ  کی  رـسمه  فصن و  رهوش  دوبن  دـنزرف  رگا  هکنانچ  دوش ،  مک  شا  هدرم  رـسمه 
هچ تسا  ثراو  قلطم  دوجو  مراهچ -  درب .  یم  ثرا  متـشه  کی  شرـسمه  یفوتم  رهوش  يارب  دـنزرف  دوجو  اب  مراهچ و  کـی  شرهوش 

ینعی دوخ  هضیرف  زا  رتدایز  نز  زا  رهوش  رهوش و  زا  نز  دراذگ  یمن  هک  ددعتم  هچ  دـحاو و  هچ  نز ،  هچ  درم و  هچ  یببـس ،  هچ  یبسن و 
دنزرف ندوبن  تروص  رد   ) مراهچکی نز  و  دـنزرف ) دوجو  تروص  رد   ) مراهچ کی  و  نز )  يارب  دـنزرف  ندوبن  تروص  رد   ) فصن رهوش 

رهوش نز و  زا  یکی  هضیرف  زا  تیم  ثرا  يدروم  رد  رگا  هکنیا  حیـضوت  دـنربب ،  دـنزرف ) دوجو  تروص  رد   ) متـشه کـی  و  رهوش ) يارب 
دایز هضیرف  زا  هچنآ  دشاب  هدنامن  ياجب  مالـسلا  هیلع  ماما  رهوش و  زا  ریغ  یثراو  رگا  هلب  دنهد ،  یم  اه  نآ  ریغب  ار  يدایز  نآ  دـش  رتدایز 

فالخب درب  یم  در  ناونعب  ار  يداـیز  هضیرف و  ناونعب  ار  ثرا  هک  تروصنیدـب  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  هب  هن  دـنهد  یم  شرهوش  هب  دـیآ  یم 
 . تسا مالـسلا  هیلع  ماما  لام  هیقب  وا و  نز  هب  ار  لاوما  مراهچ  کی  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  شنز و  هب  دـشاب  رـصحنم  تیم  ثراو  هکیئاـجنآ 

رهاوخ کی  ای  يردـپ و  اـی  ینیوبا  رتخد  کـی  هکنیا  زا  دوش  یم  عناـم  دوبمک  نیا  هک  تسا  هضورفم  ماهـس  زا  تیم  هکرت  دوبمک  مجنپ - 
نارتـخد هکنیا  زا  دوش  یم  عناـم  هکناـنچمه  دربـب ،  تسا  هکرت  فصن  ناـگدربمان  همه  رد  هک  لـماک  روطب  شا  هضیرف  يردـپ  اـی  ینیوـبا 

رتخد کی  تیم  رگا  نیاربانب  دنربب ،  تسا  ثلث  ود  هک  ار  دوخ  لماک  هضیرف  يردپ  ای  ینیوبا  ددـعتم  نارهاوخ  يردـپ و  ای  ینیوبا  ددـعتم 
مراهچ کی  رهوشب  سدـس و  کـی  ره  رداـم  ردـپ و  هب  فصن و  رتخدـب  میهاوخب  رگا  هک   ) ار شرهوش  رداـم و  ردـپ و  هتـشاذگ و  ياـجب 

هجیتن 12/1 رد  تسا  هکرت 13/12  دحاو  هکیلاح  رد  دوش 12/13  یم  رـسک  دنچ  نیا  عمج  اریز  دیآ  یم  مک  ماهـس  زا  تیم  هکرت  میهدـب 
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ياـج رب  رهوش  رداـم و  ردـپ و  ددـعتم و  ینارتخد  تیم  رگا  نینچمه  و  دـنراد ،  یم  رب  رتـخد  کـی  مهـس  زا  ار  دوبمک  نیا  دـیآ ) یم  مک 
هکرت میهدب  شرهوش  هب  مراهچ  کی  ردام و  هب  مشـش  کی  ردـپ و  هب  مشـش  کی  نارتخدـب و  موس  ود  میهاوخب  رگا  هک   ) دـشاب هتـشاذگ 
نیمهب زین  اهـضرف  ریاس  رد  تسا و  هکرت 12/12  دـحاو  هکیلاح  رد  دوش  یم  رـسک 12/15  دنچ  نیا  عمج  اریز  دیآ  یم  مک  ماهـس  زا  تیم 
يردام ناردارب  نارهاوخ و  هکنیا  زا  دوش  یم  عنام  هک  تسا  يردـپ  رهاوخ  ای  ینیوبا و  يرهاوخ  دوجو  مشـش -  مینک .  یم  لمع  تروص 

ناشماهـس هثرو و  هضیرف  زا  شیب  هکرت  هک  يدروم  رد   ) يردـپ اـی  ینیوبا و  ددـعتم  نارهاوخ  نینچمه  و  دـنوش ،  رادروـخرب  دازاـم  در  زا 
دادجا زا  یکی  دوجو  هکنانچمه  دنربب ،  مهـس  در  ناونعب  هضیرف  رب  دازام  زا  يردام  رهاوخ  ای  يردام  ردارب  هکنیا  زا  دنوش  یم  عنام  دشاب )
دنزرف رگا  تیم و  يارب  دنزرف  دوجو  متفه -  دنربب .  مهـس  هضیرف  دازام  زا  يردام  رهاوخ  ردارب و  دراذـگ  یمن  دـشاب  دوجوم  رگا  يردـپ 

در ناونعب  هن  هضیرف  ناونعب  تساهنآ  هضیرف  هک  مشش  کی  زا  شیب  تیم  ردام  ردپ و  هکنیا  زا  دوش  یم  عنام  هک  تسوا  هون  دوجو  تشادن 
تروص رد  تسا  ردام  هضیرف  هک  ثلث  زا  دوش  یم  ردام  بجاح  رتخد  دشاب  هتـشاذگ  ياجب  ردام  ردـپ و  يرتخد و  تیم  رگا  الثم   ، ) دربب
فصن تیم  هکرت  زا  نیاربانب  دوش ،  یمن  در  زا  وا  هیمهس  عنام  نکل  سدس  رب  دئاز  ندرب  زا  دوش  یم  عنام  رتخد  هجیتن  رد  هک  دنزرف  ندوبن 
ناونعب بسانت  هب  رفن  هس  ره  نیب  ار  هدنامیقاب  مشش  کی  هضیرف و  ناونعب  دوش  یم  هداد  ردام  رب  مشش  کی  ردپ و  رب  مشش  کی  رتخد و  هب 

دـشاب هتـشاد  رهاوخ  ای  ردارب  یتیم  رگا  هک  ناـشدالوا )  هن  ناـنآ  دوخ  هتبلا   ) تسا رهاوخ  ردارب و  دوجو  متـشه -  دـننک . ) یم  میـسقت  در 
ناونعب هن  دربب و  ار  مشـش  کی  رب  دـئاز  نآ  دـناوت  یم  هضیرف  ناونعب  هن  تسا  مشـش  کی  زا  شیب  زا  مورحم  تیم  ردام  اهنآ  دوجو  رطاخب 

رفن راهچ  زا  رتمک  دراد  رهاوخ  رگا  دنـشابن و  رفن  ود  زا  رتمک  دراد  ردارب  تیم  رگا  هکنیا  لوا  طرـش  دراد :  طرـش  دـنچ  مکح  نیا  و  در ، 
ناردارب و هکنیا  مود  طرـش  دشاب .  هتـشاد  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  تیم  هک  تسا  یفاک  ندش  عنام  يارب  دنوش و  یمن  عنام  هنرگ  دـشابن و 
رد وا  گرم  نیح  رد  ای  دـنا و  هدرم  وا  زا  لبق  هک  تیم  زا  یناردارب  نیاربانب  دنـشاب ،  هدـمآ  اـیند  هب  هدـنز و  تیم  توف  هظحل  رد  نارهاوخ 

ینیوبا وا  اب  ای  تیم  نارهاوخ  ناردارب و  هکنیا  موس  طرش  دربب .  مهس  مشش  کی  زا  شیب  هکنیا  زا  دنوش  یمن  ردام  عنام  دنتسه  ردام  مکش 
هکنیا مجنپ  طرـش  دـشاب .  هدـنز  وا  گرم  لاح  رد  تیم  ردـپ  هکنیا  مراهچ  طرـش  دـنوش .  یمن  عنام  يردام  ناردارب  اما  يردـپ  ای  دنـشاب 

کی زا  شیب  رد  ردام  ندش  میهـس  زا  عنام  بجاح و  هک  ناردارب  دنـشابن و  ثرا  زا  عونمم  ندوب  هدرب  ای  رفک و  تلعب  تیم  ردپ  ناردارب و 
ناردارب رگا  اما  و  دشابن ،  ثرا  زا  عونمم  دشاب  هتـشک  ار  دوخ  هدرم  دنزرف  هکنیا  رطاخب  مه  ردپ  دنـشاب و  هدشن  دلوتم  انز  زا  دنتـسه  مشش 

هکنیا مشش  طرش  دوش ،  كرت  طایتحا  دیابن  سپ  تسا  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  دنوش  یم  ردام  بجاح  مه  زاب  ایآ  دنـشاب  لام  بحاص  لتاق 
لثم  ) تسین یبجح  رگید  دوش  یم  ریوصت  ههبـش  هب  یطو  رد  نآ  ناکما  هک  دشاب  رفن  کی  ود  ره  رگا  اما  دشاب و  بوجحم  زا  ریغ  بجاح 
رگا هک  دروایب  يدنزرف  دوش و  هلماح  رتخد  دـنک و  ههبـش  هب  یطو  شنارتخد  زا  یکی  اب  تسا و  رـسپ  کی  رتخد و  ود  ياراد  يدرم  هکنیا 

رهاوخ کی  شدوخ  اریز  دوش ،  یم  شدنزرف  لاوما  سدس  رب  دازام  زا  شدوخ  بجاح  شردام  دورب  ایند  زا  دشاب و  لاوما  بحاص  دنزرف 
 ( . بوجحم مه  دش و  بجاح  مه  ردام  سپ  دراد  ردارب  کی  اب  رگید  رهاوخ  کی  هک  تسه  تیم 

تسا ماهس  رد  موس  همدقم 

نآرق رد  هدرک و  نیعم  یلاعتیادـخ  هک  تسا  یمهـس  نآ  هضیرف  زا  روـظنم  و  تبارق ،  هب  اـی  تـسا  هـضیرف  هـب  اـی  درب  یم  هـک  یثرا  ثراو 
هس يارب  ( ، 2/1  ) لوا  . 6/1  ، 3/2  ، 3/1  ، 8/1  ، 4/1  ، 2/1 دنا :  هفئاط  هس  شنابحاص  هک  تسا  مهس  شـش  نآ  و  هدومرف ،  رکذ  شدیجم 
زا عونمم  یتلعب  نکل  تسه  يرگید  دنزرف  رگا  یتح  دشاب و  هتـشادن  يدنزرف  وا  ریغ  هب  تیم  ینعی  دـشاب  اهنت  هکیرتخد  لوا  تسا :  هفیاط 

ادعب هک  تاجرد  تاقبط و  همه  رد  تسین  هقبط  نیا  هب  صتخم  ثرا  زا  عونمم  ندوبن  دـیق  و  دـنهد ،  یم  رتخد  نآ  هب  ار  فصن  تسا  ثرا 
درب یم  فصن  یطرشب  نیا  و  هن ،  يردام  رهاوخ  اما  و  دشاب ،  يردپ  ای  ینیوبا و  هکیطرش  هب  هناگی  رهاوخ  مود  تسا .  ربتعم  دوش  یم  رکذ 

شرسمه هک  درب  یم  ثرا  هب  ار  دوخ  رسمه  لاوما  فصن  یطرشب  زین  نیا  تسا  رهوش  موس  دشاب .  هتـشادن  ثرا  زا  عونمم  ریغ  يردارب  هک 
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هکیتروص رد  رهوـش ،  لوا  تسا :  هفئاـط  ود  يارب  ( ، 4/1  ) مود دشاب .  هتـشادن  دور ) نیئاپ  هچ  ره   ) هدازدنزرف دـنزرف و  يرهوش  چـیه  زا 
زا شرهوش  رگا  هک  تسا  هجوز  مود  دشاب ،  هتـشاذگ  اجب  دور ) نیئاپ  هچ  رهن   ) يا هدازدـنزرف  ای  يدـنزرف  شگرم  زا  دـعب  وا  هدرم  هجوز 

(8/1  ) موس دشاب .  هتشادن  دور ) نیئاپ  هچ  ره   ) يا هدازدنزرف  ای  دنزرف  ینز  چیه  زا  هک  درب  یم  ار  وا  لاوما  مراهچ  کی  یطرـشب  دورب  ایند 
( ، 3/1  ) مراهچ دشاب .  هتـشاد  دور ) نیئاپ  هچ  ره   ) يا هدازدنزرف  ای  دـنزرف  شرهوش  هک  تسا  یمئاد  هجوز  نآ  تسا و  هفئاط  کی  يارب  ، 
يا هدازدنزرف  ای  دنزرف  چیه  ینعی  دشاب ،  هدرم  بقع  الب  تسه )  وا  دـنزرف  هک   ) تیم هکیطرـشب  تسا ،  ردام  لوا ،  تسا :  هفئاط  ود  يارب 

تشذگ هکیا  هناگشش  طئارـش  اب  هنرگ  دشاب و  هتـشادن  ددعتم  رهاوخ  ردارب و  تیم  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دشاب ،  هتـشادن  دور ) نیئاپ  هچ  ره  )
 . دـنرب یم  ار  ثرا  موس  کی  اعمج  دنـشاب  ددـعتم  رگا  هک  تسا  يردام  رهاوخ  ردارب و  مود  دربب .  مشـش  کی  زا  شیب  ردام  دراذـگ  یمن 

رتشیب ای  ینیوبا  رهاوخ  ود  مود  دشاب .  هتشاد  رتشیب  ای  رتخد و  ود  اهنت  هتـشادن و  رـسپ  تیم  هکنیا  لوا  تسا :  هفیاط  ود  يارب  ( ، 3/2  ) مجنپ
هفئاط هس  يارب  ( ، 6/1  ) مشش دنشاب .  هتشادن  يردپ  يردارب  دنتسه  يردپ  شنارهاوخ  رگا  ای  دنـشاب و  هتـشاد  ینیوبا  يردارب  هکنیا  نودب 

رد تیم  ردام  مود  درب .  یم  ار  شدنزرف  لاوما  مشـش  کی  لاح  ره  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دـنزرف  تیم  هکیتروص  رد  تیم  ردـپ  لوا  تسا : 
يردام رهاوخ  ای  ردارب  موس  تشذـگ .  هک  یحرـش  هب  دـشاب  هتـشاد  ردارب  دـنزرف و  وا  يافوتم  دـنزرف  هک  تسا  یئاج  نآ  تروص و  کـی 
فصن  . 1 زا :  دنترابع  ثرا  هناگشش  ياه  هضیرف  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  نیاربانب  دنـشابن .  ددعتم  ردام  نآ  هیحان  زا  هکیطرـشب  تسا 

نآ فصن  فصن   . 6 ( ، 3/1  ) نآ فصن   . 5 ( ، 3/2  ) ثلث ود   . 4 ( ، 8/1  ) فصن فصن  فـصن   . 3 ( ، 4/1  ) فصن فـصن   . 2 ( ، 2/1)
رـسک شـش  نآ  زا  کیچیه  میدید  اریز  دنرادن  يا  هضیرف  باسنا  زا  موس  هقبط  لها  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  هلءاسم 1 -  ( ، 6/1)

زا نز  ندرب  ثرا  هک  دـش  نشور  زین  و  تسا ،  تبارق  هار  زا  اهنت  هقبط  نیا  ثرا  سپ  دـشن ،  اه  هلاخ  یئاد و  اه ،  همع  ومع و  لاـح  لـماش 
شرـسمه و زا  ریغ  هب  دـشاب و  نز  تیم  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  تروص ،  کی  رد  رگم  تسا  هضیرف  هب  اـچ  همه  نز  زا  رهوش  رهوش و 

دنهد یم  وا  هب  در  ناونعب  مه  ار  هیقب  دنهد و  یم  واب  هضیرف  ناونعب  ار  وا  ضرف  اجنیا  رد  هک  دشاب ،  هتشادن  رگید  یثراو  مالـسلا  هیلع  ماما 
دننام دنراد  ضرف  قلطم  روطب  اهنآ  زا  یضعب  مود ،  لوا و  هقبط  اما  و  موس ،  هقبط  عضو  دوب  نیا  دنهد .  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  هیقب  و 

رد دنراد و  ضرف  لاح  کی  رد  رگید  یـضعب  و  ردام ،  دننام  دنراد  ضرف  قلطم  روطب  اهنآ  زا  یـضعب  و  يردپ ،  ای  ینیوبا و  ردارب  رـسپ و 
هب ار  لام  همه  دشاب  هتشادن  رگا  تسا و  مشش  کی  نآ  دراد و  ضرف  شردپ  دشاب  هتشاد  دنزرف  تیم  رگا  ردپ و  دننام  دنرادن  رگید  یلاح 

رگا دنرادن و  ضرف  اهنآ  دـشاب  هتـشاد  مه  ردارب  تیم  رگاهک  ینیوبا  يردـپ و  رهاوخ  ود  رهاوخ و  کی  تسا  نینچمه  و  درب ،  یم  تبارق 
 : دنمـسق ود  ضرف  نابحاص  هک  دیدرگ  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  هلءاسم 2 -  تسا .  هکرت  فصن  نآ  دنراد و  ضرف  اهنآ  دـشاب  هتـشادن 
رد هک  ردـپ ،  دـننام  دایز  هن  دوش و  یم  مک  هن  لاوحا  لدـبت  رطاخب  ناشـضرف  دـنرادن و  ضرف  کی  زا  ریغب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  لوا  هفئاـط 

ضرف هراـبرد  ثحب  هتبلا   ، ) دـنک یمن  رییغت  تسا و  ناـمه  لاوحا  همه  رد  تسا  مشـش  کـی  هک  دراد  ضرف  تیم  نتـشاد  دـنزرف  تروص 
تیم و يارب  يرسپ  ندوبن  اب  هک  رتشیب  رتخد و  ود  رتخد و  کی  دننام  زین  و  دربب ، ) تسا  نکمم  تسین و  ثحب  دروم  در  رظن  زا  اما  تسا و 

رهاوخ کی  رتخد و  کی  رد  نآ  دـنراد و  ضرف  دـشاب  هتـشادن  ردارب  تیم  رگا  هک  ینیوبا  ای  يردـپ و  رهاوخ  ود  رهاوخ و  کـی  نینچمه 
نکل دـنرادن  رگید  لاـح  رد  دـنراد و  ضرف  لاـح  کـی  رد  هچ  رگ  هفیاـط  دـنچ  نیا  تسا ،  ثلث  ود  رهاوخ  ود  رتـخد و  ود  رد  فـصن و 

لاوحا لدبت  رطاخب  شـضرف  دراد  ضرف  لاح  همه  رد  هک  یثراو  دوش  یم  مه  یهاگ  دوش .  یمن  رییغت  شوختـسد  ناشـضرف  نیا  هاگچیه 
دـنرب و یم  موس  کی  دـشاب  ددـعتم  رگا  مشـش و  کی  دـشاب  رفن  کی  رگا  هک  يردام  رهاوخ  يرداـم و  ردارب  دـننام  دوش  یمن  نوگرگد 

کی رد  هک  ردام  دـننام  دوش  یم  دایز  مک و  لاوحا  لدـبت  رطاخب  ناشـضرف  هک  دنتـسه  یئاهنآ  مود  هفیاـط  دوش .  یمن  داـیز  مک و  زگره 
رهوش نز و  نینچمه  و  درب ،  یم  ار  نآ  مشـش  کی  رگید  تروص  رد  ار و  لاوما  ثلث  دشاب ) هتـشادن  دـنزرف  تیم  هکیتروص  رد   ) تروص
دـشاب درم  تیم  رگا  و  ار ،  مراهچ  کی  دشاب  هتـشاد  رگا  درب و  یم  ار  لام  فصن  شرهوش  دشاب  هتـشادن  دنزرف  دـشاب و  نز  تیم  رگا  هک 

میدرمش و هک  یفانصا  ریغ  هلءاسم 3 -  مشش .  کی  دنزرف  ندوب  اب  درب و  یم  مراهچ  کی  تیم  يارب  يدنزرف  ندوبن  تروص  رد  وا  هجوز 
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هدج دج و  زا  یکی  رگا  هلءاسم 4 -  دنرب .  یم  ثرا  تبارق  هب  یلو  دنرادن  ضرف  هک  دنتسه  يرگید  ياه  ثراو  دندوب  ضرف  ياراد  همه 
يردپ هدج  دج و  اب  الثم  ای  و  دندوب ،  وا  ثراو  تیم ،  ینیوبا  ای  يردپ  رهاوخ  ردارب و  اب  الثم  تیم ،  يردپ  ناگتسب  اب  ود  ره  ای  يردام و 

سپ دنتـسه ،  ضرف  ياراد  هک  دوش  یم  دراو  یناسک  رب  دـیآ  دراو  یـصقن  رگا  دـنرب و  یم  ار  هکرت  عومجم  ثلث  دـندوب ،  وا  ثراو  تیم 
ثلث کی  دنهد و  یم  شرهوش  هب  ار  هکرت  فصن  ینیوبا  رهاوخ  کی  يردام و  هدـج  ای  دـج  وا و  رهوش  زا  دنـشاب  ترابع  تیم  هثرو  رگا 

یم يردـپ  رهاوخ  کی  هب  تسا  مشـش  کـی  هک  ار  هیقب  دوش و  یم  میـسقت  ود  نآ  نیب  دراد  مه  هدـج  رگا  هک  شا  يرداـم  دـج  هب  ار  نآ 
ثرا دنرادن و  ضرف  ردام ) ردام  ردپ و  ردپ ،  ردام  ردپ و   ) هناگراهچ ياهدج  لاح  نیع  رد  و  دوب ،  هکرت  فصن  وا  ضرف  هکنیا  اب  دـنهد 
لصاح هک  دوش  یم  تروص  شش  یس و  هیقب  اب  کی  ره  عامتجا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هناگشش  ضورف  هلءاسم 5 -  تسا .  تبارق  هب  ناشندرب 
روصت ناکما  تروص  کی  تسیب و  هیقب  تسا  تروص  هدزناپ  هک  يرارکت  ياهتروص  فذـح  زا  سپ  یهتنم  تسا  شـش  رد  شـش  برض 

تسا و حیحـص  ناشعامتجا  اهنآ  زا  یـضعب  دـنوش ،  یم  مسق  ود  دراد  روصت  ناـکما  میتفگ  هکیتروص  کـی  تسیب و  هلءاـسم 6 -  دراد . 
 . ثلث 2 ود  اـب  فصن  عاـمتجا   . 1 دراد :  تروـص  تشه  هک  دـننک  عاـمتجا  تسین  نکمم  ( 17  ) لوع نالطب  رطاخب  ولو  اـهنآ  زا  یـضعب 

ثلث عامتجا  ثلث 7 .  ود  اب  ثلث  ود  عامتجا  ثلث 6 .  اب  نمث  عامتجا  نمث 5 .  اب  نمث  عامتجا  نمث 4 .  اب  عبر  عامتجا  عبر 3 .  اب  عبر  عامتجا 
هناگشش ماهـس  زا  مهـس  جنپ  اب  فصن  هکنیا  يارب  تسا :  حیحـص  ناشعامتجا  هناگ  هدزیـس  روص  هیقب  سدس و  اب  ثلث  عامتجا  ثلث 8 .  اب 

ای ینیوبا و  رهاوخ  کـی  اـب  يرهوش  دورب و  اـیند  زا  ینز  هکنیا  لـثم  دوش ،  یم  عمج  شدوخ  لـثم  اـب  فصن  هکنآ  لوا  دوـش ،  یم  عـمج 
لثم تسا  مراهچ  کی  اب  فصن  عامتجا  مود  درب ،  یم  شرهاوخ  ار  رگید  فصن  رهوش و  ار  شا  هکرت  فصن  هک  دراذگب  ياج  رب  يردـپ 

اب دـنامب  يا  هجوز  وا  زا  دورب و  ایند  زا  يدرم  هکنیا  لـثم  تسا  نمث  اـب  فصن  عاـمتجا  موس  رتخد ،  کـی  دـنامب و  يرهوش  تیم  زا  هکنیا 
درب و یم  ار  فصن  رهوش  هک  يرداـم  دـنامب و  يرهوش  وا  زا  دریمب و  ینز  هکنیا  لـثم  تسا  ثلث  اـب  فصن  عاـمتجا  مراـهچ  رتخد ،  کـی 

رفن کی  دـنامب و  يرهوش  وا  زا  دریمب و  ینز  هکنیا  لثم  تسا  سدـس  اب  فصن  عامتجا  مجنپ  درب ،  یم  ار  ثلث  دـشابن  بجاـح  رگا  رداـم 
مه نآ  تروص و  کی  رد  الا  دوش  یم  عمج  مهس  همه  اب  تسا  هناگشش  ماهـس  زا  یکی  هک  فصن  تشذگ  هک  ینایب  ربانب  يردام .  هلالک 

نوچ ضرف و  هب  هن  تسا  تبارق  هب  دـنرب  یم  مهـس  هچنآ  دـنوش  ینز  ثراو  يرهوش  اـب  رهاوـخ  ود  رگا  سپ  تسا ،  لوـع  نـالطب  رطاـخب 
 ، دوش یم  عمج  مهس  شش  زا  مهس  هس  اب  عبر 4/1 ،  اما  و  دوش .  یم  هتشادرب  رهاوخ  ود  مهس  زا  دوبمک  دوش  یمن  عمج  ثلث  ود  اب  فصن 

تـسا ثلث  اب  عبر  عامتجا  مود  دراذـگب ،  ياـج  رب  رتخد  ود  يرهوش و  دورب و  اـیند  زا  نز  هکنیا  دـننام  تسا  ثلث  ود  اـب  عبر  عاـمتجا  لوا 
یم شا  هلالک  هب  ار  نآ  موس  کی  نز و  هب  ار  هکرت  مراهچ  کی  هک  دراذگ  ياج  رب  ددعتم  يردام  هلالکو  نز  دریمب و  يدرم  هکنیا  دننام 
لام مراهچ  کی  هک  دراذگ  ياج  رب  يردام  هلالک  زا  رفن  کی  نز و  دریمب و  يدرم  هکنیا  دننام  تسا  سدـس  اب  عبر  عامتجا  موس  دـنهد ، 

عامتجا لوا  دوش ،  یم  عمج  هناگشش  ماهس  زا  مهـس  ود  اب  نمث 8/1 ،  اما  و  دـنهد .  یم  وا  يردام  هلالک  هب  ار  نآ  مشـش  کی  نز و  هب  ار 
یم رتخد  ود  هب  ار  نآ  ثلث  ود  نز و  هب  ار  لاوما  متـشه  کی  هک  وا  رتخد  ود  رهوش و  زا  ینز  ندـنام  ياج  رب  دـننام  تسا  ثلث  ود  اب  نمث 

متشه کی  هک  تیم  يارب  دنزرف  دوجو  اب  وا  نیوبا  زا  یکی  اب  رهوش  زا  ینز  ندنام  ياج  رب  دننام  تسا  سدس  اب  نمث  عامتجا  مود  دنهد ، 
عمج هناگشش  ماهس  زا  مهس  ود  اب  ثلث 3/2 ،  ود  اما  و  دنهد .  یم  نادنزرف  هب  ار  هیقب  شردام و  ای  ردپ  هب  ار  مشـش  کی  نز و  هب  ار  هکرت 

ود هب  ار  هکرت  ثلث  ود  هک  يردام  یناردارب  رتشیب و  يردپ و  رهاوخ  ود  ندنام  ياج  رب  دننام  تسا  ثلث  اب  ثلث  ود  عامتجا  لوا  دوش ،  یم 
زا یکی  رتخد و  ود  ندـنام  یقاب  دـننام  تسا  سدـس  اب  ثلث  ود  عامتجا  مود  دـنهد ،  یم  يردام  ناردارب  هب  ار  ثلث  کی  يردـپ و  رهاوخ 

ماهس زا  مهس  کی  اب  اهنت  سدس 6/1 ،  اما  و  دنهد .  یم  ردام  ای  ردـپ  هب  ار  نآ  مشـش  کی  رتخد و  ود  هب  ار  لام  ثلث  ود  هک  ردام  ردـپ و 
دراذگ ياج  رب  دنزرف  ردام و  ردپ و  دورب و  ایند  زا  یصخش  هکنیا  دننام  تسا  سدس  دوخ  اب  سدس  عامتجا  نآ  دوش و  یم  عمج  هناگشش 

 ( هیبنت  . ) دنهد یم  نادنزرف  هب  ار  هیقب  ردام و  هب  ار  مشش  کی  ردپ و  هب  ار  لام  مشش  کی  هک 

دنلطاب بیصعت  لوع و 
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ربارب اهنآ  ضرف  هکنیا  لوا ،  تروص  دنوش :  یم  ریوصت  دوج  هس  دنـشاب  ضرف  ياراد  همه  دندوجوم و  تیم  يارب  هکیا  هثرو  هلءاسم 1 - 
یکی وا  هثرو  هکنیا  لثم  ماهـس ،  نآ  عمج  اب  دشاب  ربارب  دهد  یم  لیکـشت  ار  دـحاو  کی  هراومه  هک  تیم  هکرت  ینعی   ) تسا تیم  هکرت  اب 
ثراو الثم  تسا )  حیحـص  ددع  کی  دـحاو و  نامه  رـسک  هس  نیا  عمج  هک  دـشاب  رگید 3/1  یکی  يرگید 3/2 و  هضیرف 2/1 و  ياراد 
ماهـس عمج  هجیتن  رد  هک  موس  ود  نارتخد  دنرب و  یم  مشـش  کی  ردام  ردـپ و  زا  کی  ره  هک  دنـشاب  ددـعتم  نارتخد  ردام و  ردـپ و  تیم 
ضرف نابحاصب  ار  دیآ  یم  دایز  هچنآ  تروصنیا  رد  هک  تسا  ماهـس  زا  رتشیب  هکرت  هکنیا  مود ،  تروص  دوش .  یم  حیحـص  دـحاو  نامه 

تیم هب  بستنم  هطـساو  نودب  ای  هک  يرکذم  ناسنا  ره  ینعی  تیم  هبـصع  دـننام  تسا ،  تبارق  هب  ناشندرب  ثرا  هکیئاهنآ  هب  هن  دـنهد  یم 
هب ار  هکرت  فصن  تیم  ردام  رتخد و  کی  هب  دـشاب  رـصحنم  تیم  ثراو  يدروم  رد  رگا  نیاربانب  رگید ،  رکذـم  ناسنا  هطـساوب  ای  تسا و 

دننک یم  میسقت  سدس  فصن و  تبـسن  نامهب  هرابود  ار  هدنامیقاب  مشـش  ود  دنهد و  یم  ردام  هب  ضرف  ناونعب  ار  نآ  مشـش  کی  رتخد و 
تسا تنـس  لها  ياهقف  ياوتف  هک  بیـصعت   ، ) دنهد یم  ردام  هب  ار  تمـسق  کی  رتخد و  هب  ار  نآ  تمـسق  هس  هدومن  تمـسق  راهچ  ینعی 

ار هکرت  زا  ثلث  ود  شردام ،  رتخد و  دـنچ  هب  دوب  رـصحنم  تیم  هثرو  رگا  اـما  داد ، ) تیم  هبـصع  هب  دـیاب  ار  مشـش  ود  نیا  هک  تسا  نیا 
هب  ) هدومن تمسق  جنپ  ار  هدنامیقاب  مشـش  کی  دنهد و  یم  ردام  هب  ضرف  ناونع  نیمهب  ار  مشـش  کی  میـسقت و  نارتخد  نیب  ضرف  ناونعب 

تروص دنکمب .  قامس  تیم  هبصع  اما  و  دنهد ،  یم  ردام  هب  ار  تمسق  کی  نارتخد و  رب  ار  تمـسق  راهچ  هک  ینعی 4 و 1 ) ماهس  تبسن 
ای رتشیب و  رتخد و  ود  ای  رتخد و  کـی  هثرو  نیب  رد  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدراوم  رد  هراومه  نیا  دـشاب و  ماهـس  زا  رتمک  هکرت  هکنیا  موس ، 
 ، دوش یم  دراو  ناگدربمان  نیمه  رب  هک  رتدوبمک  دـشاب و  نایم  رد  يردـپ  ای  ینیوبا  رتشیب  رهاوخ و  ود  ای  يردـپ  ای  ینیوبا و  رهاوخ  کی 

ردپ و رهوش و 6/1   4/1 رتخد ،  ینعی 2/1  ماهس  همه  هب  یفاو  هکرت   ) دنـشاب وا  رهوش  ردام و  ردپ و  رتخد و  کی  یتیم  ثراو  رگا  نیاربانب 
سدـس فصن  هک  مهدزاود  کـی  هجیتن  رد  تسا )  هکرت 12/12  لک  هکیلاـح  رد  دوش 12/13  یم  ماهـس  نیا  عمج  اریز  تسین  رداـم   6/1
نارتخد رتخد  کی  ياجب  ضرف  نیمه  رد  رگا  و  دـنهد ،  یم  لماک  ار  رداـم  ردـپ و  رهوش و  ضرف  دـننک و  یم  دراو  رتخد  مهـس  رب  تسا 

و دـیآ ،  یم  دراو  نارتـخد  رب  تسا  هکرت  عـبر  هک  و 12/3  دوش 12/15  یم  ماهـس  عمج  تسا  ثلث  ود  ناشثرالا  مهـس  هک  دنـشاب  ددـعتم 
رظن زا  نیا  هک  دوش  یم  دراو  همه  رب  دوبمک  دنیوگ  یم  ینعی  دنتسه  لوع  هب  لئاق  اجنیا  رد  تنس  لها   ، ) رگید ياهلاثم  رد  تسا  نینچمه 

نابحاص نیب  دـیاب  ار  يدایز  نآ  میتفگ  دوب و  ماهـس  زا  هکرت  ندـمآ  داـیز  تروص  هک  مود  تروص  رد  هلءاسم 2 -  تسا . )  لـطاب  هعیش 
وا و هب  ار  وا  ضرف  هک  قلطم  روطب  تسا  هجوز  یکی  دوش :  یمن  در  ضرف  نابحاص  زا  هفیاط  دنچ  هب  درک ،  در  ناشمهـس  تبـسن  هب  ضرف 

فصن هک  ار  وا  ضرف  هک  تسا  جوز  مود  مالسلا .  هیلع  ماما  ینعی  هقبط  نیرخآ  یتح  دنـشاب  هک  هقبط  ره  رد  دنهد  یم  نارگید  هب  ار  هیقب 
دنهد یم  وا  هب  در  ناونعب  ار  نارگید  فصن  تروصنیا  رد  هک  دشابن  یـسک  وا  ریغ  هکنآ  رگم  دنهد  یم  وا  ریغب  ار  هیقب  وا و  هب  تسا  هکرت 

بجاح دوجو  تروص  رد  تیم  رداـم  موس  دـنهد .  یم  وا  هب  در  ناونعب  ار  رگید  فصن  تروصنیا  رد  هک  دـشابن  یـسک  وا  ریغ  هکنآ  رگم 
دنچ هچ  دشاب و  رفن  کی  هچ  تسا  يردام  رهاوخ  ردارب و  مراهچ  تسا .  تشذگ )  شنایب  هک  یطرش  شش  اب  تیم  ردارب  رهاوخ و  ینعی  )

هک دـنوش  یم  مورحم  ماهـس  دازام  زا  دـشاب  دوجوم  ینیوبا  ای  يردـپ  ردارب  کی  ای  تیم و  ردـپ  ياه  هدـج  دادـجا و  زا  یکی  رگا  هک  رفن 
نینچمه و  تسا ،  تبارق  هب  دنرب  یم  ثرا  هچنآ  دنتـسین  ضرف  بحاص  رتخد  هچ  رـسپ و  هچ  تیم  نادـنزرف  هلءاسم 3 -  تشذگ .  شنایب 

ینیوبا و رهاوخ  ردارب و  زین  و  يرداـم ، )  هچ  ردـپ و  هچ   ) قلطم روطب  اـه  هدـج  اهدـج و  زین  تسا و  هتـشذگ  رد  دـالوا  یب  هک  یتیم  ردـپ 
اه و یئاد  اه و  همع  اهومع و  ینعی  موس  هقبط  فانـصا  یمامت  نینچمه  و  دـنرادن ،  یـضرف  اـهنآ  نیب  رد  روکذ  دوجو  تروص  رد  يردـپ 

دشاب ضرفلاب  ثراو  مه  یتیم  يارب  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  تبارق  هب  دنرب  یم  ثرا  هچنآ  دنرادن  ضرف  کی  چـیه  نانآ  دالوا  اه و  هلاخ 
ردام ردپ و  یتیم  زا  رگا  الثم  دنهد ،  یم  تبارق  هب  ثراوب  ار  یقابلا  درب  یم  ضرف  هب  دـسر  یم  ضرف  بحاصب  هچنآ  تبارقلاب  ثرا  مه  و 

یم ود  نآ  هب  تسا  مشـش  کی  مه  نآ  هک  ار  ردام  ضرف  تسا و  مشـش  کی  هک  ار  ردـپ  ضرف  دـنامب  ياج  رب  ثاـنا  روکذ و  نادـنزرف  و 
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رگا سدس و  کی  دشاب  وا  ردام  يارب  یبجاح  رگا  دنشاب  وا  نیدلاو  اهنت  تیم  ثراو  رگا  و  دوش ،  یم  میسقن  شنادنزرف  نیب  یقاب  دنهد و 
دـج و اب  ینیوبا  رهاوخ  دـنچ  ای  کی  رگا  و  دـنهد ،  یم  شردـپ  هب  تبارق  ناونعب  ار  یقابلا  وا و  هب  ضرف  ناونعب  ار  هکرت  ثلث  کی  دـشابن 

ياهتروص تسا  لاونم  نیدب  دنرب و  یم  تبارق  هب  هدج  دج و  ار  یقاب  ار و  دوخ  ضرف  رهاوخ  دنچ  ای  کی  دنوش  عمج  تیم  يردام  هدـج 
 . تسباسنا ثاریم  باتک  دصقم  ود  زا  لوا  دصقم  اما  دیسر و  نایاپ  هب  ثاریم  باتک  تامدقم  اجنیا  رد  رگید . 

باسنا ثاریم  رد  لوا  دصقم 

هطـساواب دنچ  ره  دالوا  تسا  هطـساو  نودب  ردام  ردپ و  ثرا  تاقبط  زا  لوا  هبترم  لوا : )  هبترم   : ) دنراد هبترم  هس  نادنواشیوخ )   ) ناسنا
تیم و رهاوخ  ردارب و  مود : )  هبترم   . ) درب یمن  ثرا  يدـعب  تشپ  تسا  یقاب  یـسک  تشپ  کی  زا  ات  ینعی  برقـالاف  برقـالا  نکل  دـشاب 

یلبق تشپ  زا  یـسک  ات  زین  هبترم  نیا  رد  يردام  هچ  يردـپ و  هچ  اقلطم  تسا  دادـجا  زین  و  دـنمان ،  یم  هلالک  ارناشیا  هک  تسا  نانآ  دالوا 
یلبق تشپ  زا  یـسک  ات  زین  هبترم  نیا  رد  دنیاه  هلاخ  یئاد و  اه و  همع  اهومع و  موس : )  هبترم   . ) درب یمن  ثرا  يدعب  تشپ  دـشاب  دوجوم 

تبارق هب  تیم  لام  همه  دشاب  هدنام  يردپ  اهنت  تیم  زا  هچنانچ  رگا  یلوا  هبترم  رد  هلءاسم 1 -  درب .  یمن  ثرا  يدعب  تشپ  تسا  دوجوم 
دنـشاب هدنام  ود  ره  رگا  و  درب ،  یم  در  ناونعب  ار  هیقب  ضرف و  ناونعب  ار  لام  ثلث  دـشاب  هدـنام  شردام  اهنت  رگا  و  دـسر ،  یم  وا  ردـپ  هب 

دـشاب هتـشادن  بجاـح  رداـم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  درب ،  یم  تبارق  هب  ردـپ  ار  هیقب  دـنهد و  یم  رداـم  هب  ضرف  ناونعب  ار  لاـم  ثلث 
رهاوخ ردارب و  دـنچ  ره  ضرف  نیا  رد  و  ار ،  هیقب  ردـپ  درب و  یم  ار  مشـش  کـی  رداـم  هنرگ  و  دـشاب ) هتـشادن  ردارب  رهاوخ و  تیم  ینعی  )
ناونعب ار  لام  همه  دـنامب  رـسپ  کی  اهنت  تیم  زا  رگا  هلءاسم 2 -  دنرب .  یمن  ثرا  نانآ  دوخ  نکل  دربب  يرتمک  مهـس  ردام  دـندش  ثعاب 

دـشاب هدنام  یئاهنت  هب  رتخد  کی  رگا  و  دـننک ،  یم  میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روطب  ار  لام  دـنامب  رـسپ  دـنچ  رگا  و  درب ،  یم  ثرا  تبارق 
ود دنامب  رتشیب  ای  رتخد و  ود  رگا  و  تسین ،  وا  ثرا  زا  یبیصن  ار  تیم  هبـصع  و  درب ،  یم  در  ناونعب  ار  هیقب  ضرف و  ناونعب  ار  لام  فصن 

رتخد و ربارب  ود  يرسپ  ره  رتخد  مه  دشاب و  هدنام  رسپ  مه  تیم  زا  رگا  و  دنرب ،  یم  در  ناونعب  ار  هیقب  ضرف و  ناونعب  ار  تیم  لاوما  ثلث 
یکی رسپ و  هب  ار  تمسق  ود  هدومن  تمسق  هس  ار  لام  رتخد  کی  هدنام و  رـسپ  کی  رگا  اضرف   ، ) درب یم  ثرا  رـسپ  کی  فصن  رتخد  ره 
دـشاب رتخد  کی  اهنت  شدنزرف  رگا  دنـشابوا ،  ثراو  وا  ردام  ردـپ و  زا  یکی  اب  تیم  نادـنزرف  رگا  هلءاـسم 3 -  دـنهد ) .  یم  رتخد  هب  ار 
هدومن تمسق  راهچ  ار  تسا  ای 6/2 ) و   ) ثلثهک هیقب  درب و  یم  ضرف  هب  ار  مشـش  کـی  وا  نیوبا  زا  یکی  درب و  یم  ضرف  هب  ار  لامفـصن 
هدومن تمـسق  جنپ  ار  تیم  لامدشاب  رتشیب  ای  رتخد  ود  شندنزرف  رگا  و  دنهد ،  یمدر  ردام  ردـپ و  ار  تمـسق  کی  رتخد و  هب  ار  مسق  هس 

ار هدـنامیقاب  مجنپ  کی  رداـم  اـی  ردـپ  زا  یکی  هب  دـننک و  یم  میـسقتدر  ضرف و  ناونعب  يواـسم  روطب  نارتخد  نیب  ار  نآ  تمـسق  راـهچ 
مینک ضرف  ددعار 30  نآ  رگا  هک  دـنرب  یم  ار  ای 6/4 ) و   ) ثلث ود  لام  یماـمت  زا  نارتخد  هکنیا  حیـضوت   ، ) دـنهدیم در  ضرف و  ناونعب 
جنپ زین  ار  نآ  تساـت و  هک 5  دـیآ  یم  هفاضا  هجیتن 6/1  تسا و  هک 6/1 دوـش  یم  نیوبا 5  زا  یکی  مهـس  دوـش و  یم  نارتخد 20  مهس 

یم  20  + نارتخد 24 4 در  ضرف و  عومجم  رد  دـنهد ،  یم  رگید  ثراو  هب  ار  تمـسق  کی  نارتخد و  هبار  تمـسق  راـهچ  هدومن  تمـسق 
جنپ ار  لام  لوا  نامه  زا  تسا  هدومرف  هیلع  هللا  ناوضرفلوم  هک  دوب  تهج  نیدـب  دوش ،  یم   5+1=6 نیوبا :  زا  یکی  در  ضرف و  و  دوش ، 

یمدر ضرف و  ناونعب  نیوبا  زا  یکی  هب  تسا  هک 6  ار  رگید  تمـسق  کی  نارتخد و  هب  تسا   24 نامه هک  ار  تمسق  راهچ  هدومن  تمسق 
نارـسپ نیب  ار  هیقب  دنهد و  یم  ضرف  ناونعبمـشش  کی  نیوبا  زا  یکی  هب  ددعتم ،  هچ  یکی و  هچ  دـشاب  رـسپ  تیم  دـنزرف  رگا  و  دـنهد ، )

رتخد کی  دنزرف  هکیتروص  رد  دنـشاب  وا  ثراو  مه  اب  وا  ردام  ردـپ و  اب  تیم  نادـنزرف  رگا  هلءاسم 4 -  دننک .  یم  میـسقت  تبارق  ناونعب 
هب ار  نآ  تمسق  هس  دوش  یم  میـسقت  تمـسق  جنپ  هب  وا  ثرا  دربب ،  ار  در  زا  یمهـس  دناوتب  ینعی  دشاب ،  هتـشادن  بجاح  مه  ردام  دشاب و 

يواسم روطب  ار  نآ  رگید  تمسق  ود  تسا ،  در  ناونعب  مهـس  مین  ضرف و  ناونعب  هکرت )  فصن   ) مین مهـس و  ود  هک  دنهد  یم  رتخد  کی 
کی نیب  ار  هیقب  وا و  هب  ار  لام  مشـش  کی  دشاب  هتـشاد  بجاح  ردام  رگا  اما  و  دوش ،  یم  میـسقت  در  ضرف و  ناونعب  شردام  ردـپ و  نیب 
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تمـسق کی  رتخد و  هب  در  ضرف و  ناونعب  ار  تمـسق  هس  هدومن  تمـسق  راهچ  ار  لام  هک  دـننک  یم  میـسقت  تروص  نیدـب  ردـپ  رتخد و 
ای رسپ  دنچ  ای  رسپ  کی  ای  دشاب و  ددعتم  رتخد  رگا  و  تشذگ ) .  لبق  هلئسم  رد  هلئسم  نیا  حیـضوت   ) دنهد یم  ردپ  هب  در  ضرف و  ناونعب 

يواسم روطب  نادنزرف  نیب  ار  هیقب  دوش و  یم  هداد  مشـش  کی  ردام  ردـپ و  زا  کی  ره  هب  روص  نیا  همه  رد  دنـشاب .  رتخد  مه  رـسپ و  مه 
 - هلءاسم 5 دنهد .  یم  رتخد  ربارب  ود  يرسپ  رهب  دننک و  یم  میسقت  دنتسه ) فلتخم  رگا   ) توافتم روطب  ای  دنتسه ) سنج  کی  همه  رگا  )

نوچ  ) دـنهد یم  ار  رتـالاب  بیـصن  رهوش  نز و  زا  کـی  ره  هب  دنـشاب  هدوب  تیم  ثراو  نز  رهوش و  زا  یکی  رداـم و  اـی  ردـپ  زا  یکی  رگا 
ار لام  فصن  شرهوش  هب  تسا  نز  رگا  مراهچ و  کی  شرـسمه  هب  تسا  درم  تیم  رگا  سپ  درادن ،  دنزرف  تیم  هک  تسا  نیا  رد  ضرف 

رگا هلءاسم 6 -  دـنهد .  یم  در  ضرف و  ناونعب  تسه )  رگا   ) وا رداـم  هب  تبارق و  ناونعب  تسه )  رگا   ) وا ردـپ  هب  ار  هیقب  و  دـنهد ، ) یم 
هدنامیقاب ثلث  هن  هتبلا   ) ار لام  ثلث  و  رهوش ،  ای  نز  هب  ار  رتالاب  بیصن  دنـشاب  تیم  ثراو  رهوش  نز و  زا  یکی  اب  ود  ره  تیم  ردام  ردپ و 

ردپ هب  تبارق  ناونعب  ار  هیقب  ردام و  هب  ضرف  ناونعب  ار  سدس  دشاب  یبجاح  رگا  و  ردام ،  هب  دـشابن  یبجاح  رگا  لام )  عومجم  ثلث  هکلب 
نیئاپ بیـصن  دننامب  شنادـنزرف  رهوش و  دریمب و  نز  الثم  دنـشاب  وا  ثراو  رهوش  نز و  زا  یکی  اب  تیم  دالوا  رگا  هلءاسم 7 -  دنهد .  یم 
سنج کی  زا  ددعتم و  رگا  و  درب ،  یم  ار  همه  دشاب  یکی  دـنزرف  رگا  هک  دـنهد ،  یم  وا  نادـنزرف  هب  ار  هیقب  رهوش و  هب  تسا  هک 4/1  رت 

وا و نادـنزرف  اب  تیم  ردام  ای  ردـپ و  رگا  هلءاسم 8 -  درب .  یم  رتخد  کی  ربارب  ود  رـسپ  ره  دنـشاب  فلتخم  رگا  و  يواسم ،  روطب  دنـشاب 
تمسق راهچ  ار  هیقب  و  دنهد ،  یم  ار  يرتمک  بیصن  وا  رـسمه  هب  دشاب  رتخد  کی  اهنت  وا  دنزرف  هکیتروص  رد  دنـشاب  وا  ثراو  شرـسمه 

رـسمه هکیتروص  رد  دنـشاب  رتشیب  ای  رتخد  ود  رگا  و  دـنهد ،  یم  وا  رتخد  کی  هب  ار  یقبام  وا و  ردام  ای  ردـپ و  هب  ار  تمـسق  کـی  هدومن 
و دننک ،  یم  میسقت  هیقب  نیب  رد  هدومن و  تمسق  جنپ  ار  یقبام  هداد و  وا  هب  ار  تسا  متـشه  کی  هک  بیـصن  نیرت  نیئاپ  دشاب  وا  نز  تیم 
ود ای  هک  تسا  نارتخد  مهس  هکرت  هیقب  دنهد و  یم  شردام  ای  تیم و  ردپ  هب  ار  مشش  کی  وا و  هب  ار  رت  نیئاپ  بیـصن  دشاب  وا  رهوش  رگا 

ار رسمه  ینیئاپ  بیصن  دشاب  رتخد  رسپ و  ینعی  سنج  ود  ره  زا  ای  رتشیب ،  هچ  رفن و  کی  هچ  دشاب  رسپ  تیم  دنزرف  رگا  و  دنرتشیب ،  ای  رفن 
دحاو سنج  زا  رگا  هک  دـنرب  یم  نادـنزرف  ار  هیقب  دـنهد و  یم  وا  ردام  ای  ردـپ  هب  ار  هدـنامیقاب )  زا  هن   ) هکرت لصا  زا  مشـش  کـی  وا و  هب 
تیم رـسمه  نادنزرف و  ردام و  ردپ و  رگا  هلءاسم 9 -  درب .  یم  رتخد  ربارب  ود  رسپ  دنفلتخم  رگا  دننک و  یم  میـسقت  يواسم  روطب  دنـشاب 

یم ار  هکرت  زا  سدس  مادک  ره  شردام  ردپ و  ار و  دوخ  رت  نیئاپ  بیصن  وا  رهوش  تسا  رتخد  کی  اهنت  تیم  دنزرف  رگا  دنشاب ،  وا  ثراو 
هکنیا حیـضوت   ، ) دوش یم  دراو  وا  مهـس  رد  دوش  یم  دراو  ضرف  نیا  رد  هک  یـصقن  تسا و  وا  رتـخد  مهـس  دـنام  یم  هک  هچنآ  و  دـنرب ، 

یم مک  سدـس  مین  هک  دوش  یم  ( 5/6 /) ماهـس 6 نیا  عمج  تسا و  عبر )  ( ) 5/1 /) رهوش 6 مهس  ردام 6/2 و  مهس  رتخد 6/3 و  کی  مهس 
هیقب دشاب  هتـشادن  بجاح  ردام  هکیتروص  رد  و  درب ،  یم  ار  متـشه  کی  ینعی  رت  نیئاپ  بیـصن  شا  هجوز  دشاب  هدرم  رهوش  رگا  و  دیآ . )

در ناونعب  ار  دازام  هضیرف  ناونعب  مه  ار  سدس  درب و  یم  ردام  تسا  رتشیب  سدـس  زا  ارهق  هک  ار  نآ  مهـس  کی  دوش  یم  مهـس  جـنپ  لام 
نآ هک  دوش  یم  میـسقت  تروص  نیدب  وا  رتخد  ردپ و  نیب  هیقب  دنهد و  یم  وا  هب  ار  سدس  اهنت  دشاب  هتـشاد  بجاح  ردام  رگا  و  درب ،  یم 

بیـصن دشاب  رتشیب  ای  رتخد  ود  تیم  دنزرف  رگا  و  دنهد .  یم  شردپب  ار  تمـسق  کی  شرتخدـب و  ار  تمـسق  هس  هدومن  تمـسق  راهچ  ار 
زین اجنیا  رد  دـنهد ،  یم  شنارتخد  هب  ار  هیقب  شردام و  ردـپ و  هب  ار  هدـنامیقاب )  زا  هن   ) لام لصا  زا  سدـس  ود  وا و  رـسمه  هب  ار  رت  نیئاپ 
مهس ثلث  ود  نیوبا و  مهس  سدس  ود  اریز  دوش ،  یم  دراو  نارتخد  مهـس  رب  تسا )  دشاب 8/1  درم  رگا  دشاب 4/1 و  نز  تیم  رگا   ) صقن
مهـس زا  ار  دوبمک  نیا  مرجال  دـنام  یمن  یقاب  نز  متـشه  کی  ای  رهوش و  مراهچ  کـی  يارب  یلحم  دریگ و  یم  ارف  ار  ثرا  ماـمت  نارتخد 

ار نیئاپ  بیصن  نز  هچ  دشاب و  درم  هچ  وا  رسمه  دشاب  رتخد  مه  رسپ و  مه  ای  رـسپ و  دنچ  ای  کی  تیم  دنزرف  رگا  دنراد و  یم  رب  نارتخد 
نادنزرف نیب  دنام  یم  هچنآ  و  دنرب ،  یم  رـسمه  مهـس  نداد  زا  دعب  ار  هدـنامیقاب )  زا  هن   ) لام لصا  زا  سدـس  ود  ردام  ردـپ و  و  درب ،  یم 

ام لوق  و  دور ،  نیئاپ  هچ  ره  دالوا  دالوا  هکنیا  لوا -  تسا )  مهم  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  رد   . ) دوش یم  میسقت  شخپ  رتخد  شخپ و  رسپ 
زا يدالوا  ردام و  ردپ و  دریمب و  یـسک  رگا  هک  روطنامه  دندالوا ،  ماقم  مئاق  زیچ  دنچ  رد  رت ،  نیئاپ  هریبن و  هجیتن و  هون و  اهنابز  یـسراف 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ دننامب  هون  ردام و  ردپ و  تیم  زا  رگا  نینچمه  دننک ،  یم  میسقت  وا  ردام  ردپ و  اب  ار  دوخ  ردام  ای  ردپ و  ثرا  دالوا  دننامب  ياج  رب  وا 
مهس زا  بجاح  دشاب  هتشاد  مه  هون  دندرب  یم  يرتمک  مهـس  ردام  ردپ و  تشاد  یم  دالوا  تیم  رگا  هک  روطنامه  و  درب ،  یم  ثرا  زین  هون 

مه هون  دیـسر ،  یمن  وا  براـقا  ریاـس  يدـعب و  هقبط  هب  وا  ثرا  تشاد  یم  دـالوا  تیم  رگا  هک  روطناـمه  و  دوش ،  یم  ود  نآ  رتشیب  ندرب 
ماقم مئاق  ینطب  ره  دالوا  هصالخ  دنـشابن ،  ای  دنـشاب  یقاب  شردام  ردپ و  تیم  هکنیا  هچ  لاح  دسر ،  یمن  تیم  براقا  تبون  دشاب  هتـشاد 

درب یم  مهس  ار  يرادقم  نآ  وا  زا  ندرب  ثرا  رد  تیم  هریبن  هون و  مود -  دسرب .  يدعب  نطب  هب  تبون  هکنیا  زا  تسا  عنام  تسا و  نطب  نآ 
هچ دنـشاب و  رـسپ  هچ  دنرب  یم  ثرا  تیم  زا  ار  دوخ  ردام  مهـس  تیم  ياه  هدازرتخد  نیاربانب  تسا ،  هدـش  طبترم  تیم  اب  نآ  هلیـسوب  هک 

ردپ ای  ردام  ردام   ) تیم هکرت  فصم  رتخد  نآ  ياه  هچب  تسا  هدرم  وا  دوخ  تایح  رد  هک  دشاب  هشاد  رتخد  کی  اهنت  تیم  رگا  و  رتخد ، 
ره رد  دـنرب و  یم  ار  لام  فصن  رتخد  هثرو  زاب  دـشاب  هتـشاد  زین  ردام  ردـپ و  رتخد  کی  ریغ  تیم  هک  یتروص  رد  و  دـنرب ،  یم  ار  ردام )
زا رگا  درب و  یم  ار  لام  فصن  دوب  هدنز  ناشردام  رگا  اریز  دنـشاب  رـسپ  رتخد ،  هثرو  هک  دنچ  ره  دـننک  یم  يدر  هثروب  ار  دازام  تروص 
یم وا  هب  تیم  لاوما  همه  دشاب  رفن  کی  هدازرسپ  رگا  هک  دنرب  یم  ار  یثرا  زین  تیم  ياه  هدازرـسپ  دش .  یم  در  وا  هب  دمآ  یم  دایز  ماهس 
مه تیم  رگا  موس -  تسا .  هدازرـسپ  نآ  زا  دنام  یقاب  هچنآ  دعب  دنهد  یم  ار  وا  هضیرف  لوا  دـشاب  يا  هضیرف  بحاص  وا  اب  رگا  و  دـسر ، 
دوب هدنز  لوا  هتسد  ردپ  رگا  اریز  دنرب ،  یم  ار  لام  ثلث  کی  اه  هدازرتخد  ثلث و  ود  اه  هدازرـسپ  هدازرتخد  مه  دشاب و  هتـشاد  هدازرـسپ 

نآ تسا  هدـنام  اج  رب  زین  يرـسمه  تیم  زا  هتـسد  ود  نیا  رب  هوالع  رگا  و  درب ،  یم  ثلث  کـی  دوب  هدـنز  مود  هتـسد  رداـم  رگا  ثلث و  ود 
 - مراهچ دنرب .  یم  ثلث )  کی  اه  هدازرتخد  ثلث و  ود  اه  هداز  رسپ   ) هتسد ود  نآ  ار  لاوما  هیقب  سپس  درب و  یم  ار  رتمک  بیـصن  رـسمه 

رتخد شخب و  رـسپ  هنرگ  دـننک و  یم  میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روطب  ار  ثرا  دنـشاب  سنج  کی  زا  رگا  اه  هدازرـسپ  دـننام  اـه  هدازرتخد 
 . تسا گرزب  رـسپ  صوصخم  نآرق  ریـشمش و  رتشگنا و  هتـشاد و  نت  رب  هک  یـسابل  ینعی  وا  هوبح  ردپ  هکرت  زا  مجنپ -  دنرب .  یم  شخب 

نیب هوبح  دشابن  ود  نآ  زا  رتگرزب  يرسپ  دنشاب و  هدمآ  ایندب  زور  کی  رد  ود  ره  هکنیا  هب  دنشاب  ددعتم  تیم  گرزب  رسپ  رگا  هلءاسم 1 - 
یم وا  هب  هوبح  دشاب  رفن  کی  تیم  روکذ  دنزرف  رگا  و  دنشاب ،  رفن  ود  زا  رتشیب  رگا  تسا  نینچمه  دوش ،  یم  میسقت  يواسم  روطب  ود  نآ 
هدش هدافتسا  سابل  نیب  تسین  یقرف  ردپ  سابل  رد  هلءاسم 2 -  دنشاب .  وا  زا  رتگرزب  ینارهاوخ  ای  رهاوخ  وا  اب  رگا  تسا  نینچمه  و  دسر ، 

 ، تسد دـنچ  ای  دـشاب  هتـشاد  ساـبل  تسد  کـی  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  هدرکن ،  هدافتـسا  زونه  هتخود و  دوخ  يارب  هک  یـسابل  وا و 
هیهت ندرک  هدافتـسا  يارب  ای  دنـشاب و  هدش  هدافتـسا  هک  یطرـشب  تسین  ددعتم  دحاو و  نیب  یقرف  ریـشمش  رتشگنا و  نآرق و  رد  هکنانچمه 

ءزج نآ  نیز  بسا و  اهحالـس و  ریاـس  ریـشمش  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  يوـقا  هلءاسم 3 -  نارگید .  هب  ءادـها  ای  شورف  يارب  هن  دنـشاب  هدـش 
ضعب ای  هوبح و  تسا  هتـشذگرد  هک  يردپ  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  بولطم  رایـسب  هحلاصم  هار  زا  طایتحا  تیاعر  دنچ  ره  دشابن ،  هوبح 
لاوما ردـپ  هک  تسین  ربـتعم  دـیق  نیا  هوـبح  رد  هلءاسم 5 -  دـنک .  هبلاطم  ار  نآ  تمیق  درادـن  قح  گرزب  رـسپ  دـشاب  هتـشادن  ار  اـهنآ  زا 

رـسپ ار  نآ  همه  يوقا  ربانب  دشاب  هتـشادن  رگید  لام  نآ  زا  ریغ  دـشاب و  هوبح  نامهب  رـصحنم  تیم  لاوما  رگا  سپ  دـشاب ،  هتـشاد  يرگید 
رد هک  تسین  مزال  يوقا  رباـنب  یتح  تسین و  ربتعم  غولب  گرزب  رـسپ  رد  هلءاـسم 6 -  تسا .  بوخ  ندرک  طاـیتحا  نکل  درب ،  یم  گرزب 

ار وا  ثرا  هکنانچمه  دنراذگب  رانک  وا  يارب  ار  هوبح  دیاب  دـشاب  ردام  مکـش  رد  رگا  سپ  دـشاب ،  هدـش  دـلوتم  ردام  زا  ردـپ  گرم  هظحل 
یلو هدوب  رـسپ  رگا  ای  دشاب و  رتخد  رگا  و  درب ،  یم  ار  هوبح  دش  دلوتم  هدنز  ردپ  گرم  زا  دعب  گرزب  رـسپ  رگا  سپ  دنراذگ ،  یم  رانک 
رگید ینز  زا  ههام و  هن  يدنزرف  نز  کی  زا  تیم  رگا  سپ  تسا ،  دوجوم  رـسپ  نیرتگرزب  لام  هوبح  هک  تسا  نیا  رهاظ  دمآ  ایندـب  هدرم 
هتبلا تسا  ردام  مکـش  رد  هک  تسیدنزرف  نآ  صوصخم  هوبح  دمآ  ایندب  هدرم  ههام  هن  دنزرف  دراد و  نانآ  مکـش  رد  ههام  تفه  يدـنزرف 
طرش ایآ  هکنیا  رد  و  تسین ،  طرش  دشر  لقع و  گرزب )  رـسپ   ) هوبح بحاص  رد  هک  تسنآ  يوقا  هلءاسم 7 -  دشاب .  رسپ  هک  یطرش  هب 
دیعب دـنچ  ره  تسا  لمات  ياج  درب ؟  یم  ار  هوبج  دـشاب  مه  یمالـسا  بهاذـم  ریاس  زا  هکلب  تسین  طرـش  اـی  دـشابن  فلاـخم  هکنیا  تسا 

نآ زا  هوبح  وت  بهذم  رظن  زا  دنیوگب  وا  هب  تسین  هوبح  وا  بهذم  رد  رگا  ینعی  دـننک ،  شداقتعا  هب  مزتلم  ار  وا  تسا  مزال  میئوگب  تسین 
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رد سپ  تسا ،  هوبح  رب  مدـقم  وا  ياهـضرق  زین  تیم و  نفد  نفک و  لـسغ و  جراـخم  هلءاـسم 8 -  تسا .  هثرو  همه  ثرا  هکلب  تسین  وـت 
لثم دوش  یم  لحم  یب  شیاهیراکهدب  ای  دنام و  یم  نیمز  تیم  دسج  دـنهدب  رتگرزب  رـسپ  هب  ار  هوبح  رگا  هکیئاج  ینعی  هضارعم  تروص 

دوش و زیهجت  تیم  لوا  دـیاب  تروصنیا  رد  تسین  شنوید  تخادرپ  زیهجت و  يارب  یفاـک  دراد  رگا  اـی  درادـن و  یلاـم  هوـبح  زا  ریغ  هکنیا 
هکرت ینعی  دشابن  نیب  رد  یـضراعت  هکیتروص  رد  اما  و  دنهدب ،  رتگرزب  رـسپ  هب  دـنام  یقاب  هوبح  زا  يزیچ  رگا  دـعب  دـننک  ءادا  ار  شنوید 

رگا الثم  دیامن ،  فرـصم  ود  نآ  جرخ  ار  هوبح  زا  یمهـس  زا  مه  گرزب  رـسپ  هک  تسنآ  طوحا  تسه  فرـصم  ود  نیا  يارب  یفاک  تیم 
دشاب هدرک  تیصو  رگا  هلءاسم 9 -  دهدب .  هثرو  هب  ار  هوبح  تمیق  مهد  کی  مه  وا  دـش  تیم  نوید  ءادا  زیهجت و  جرخ  هکرت  مهرد  کی 

( دـیهدب صخـش  نالف  هب  ار  ما  يراوس  بسا  مگرم  زا  سپ  دـشاب  هتفگ  الثم   ) دـشاب هوبح  زا  لام  نآ  هکیتروص  رد  هکرت  زا  ینیعم  لام  هب 
هن دراد  گرزب  رسپ  هزاجا  هب  جایتحا  دشاب  رتشیب  رگا  هک  دشابن  ثلث  زا  رتشیب  لام  نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ،  ذفان  تیـصو  نیا 

و تسین ،  يزیچ  قحتسم  درک  تیـصو  يرگید  يارب  شردپ  هکیا  هوبح  لابق  رد  گرزب  رـسپ  و  دوب ،  وا  قح  هوبح  اریز  هثرو ،  همه  هزاجا 
سابل و زا  تفگ  الثم  ینعی   ) درک تیصو  هوبح  ریغ  هوبح و  زا  ای  و  دیهدب ) ینالف  هب  غلبم  نالف  تفگ  ینعی   ) درک تیصو  قلطم  روطب  رگا 
رد و  تسا ،  ذفان  تیصو  دشابن  ثلث  زا  رتشیب  غلبم  نآ  هکیتروص  رد  دیهدب ) ینالف  هب  غلبم  نالف  لداعم  ما  هناخ  ثاثا  زا  متاصتخم و  ریاس 
مود تروص  رد  و  شدوخ ،  تبسن  هب  زین  هوبح  زا  دوش و  یم  هتشادرب  هکرت  همه  زا  تیصو  غلبم  دوب  هدرک  تیصو  قلطم  هک  لوا  تروص 
ریغ زا  هتفگ  وا  هک  رادقم  نامه  هوبح و  زا  رادقم  نامه  درک  نیعم  کی  ره  زا  ردپ  هکیرادـقم  رهب  هدرک  تیـصو  هوبح  ریغ  هوبح و  زا  هک 
نآ گرزب و  رـسپ  هزاـجا  هب  جاـیتحا  دروخ  یم  هوـبح  هب  هک  شرادـقم  نآ  دـشاب  ثلث  زا  رتـشیب  تیـصو  رگا  اـما  و  دـنراد ،  یم  رب  هوـبح 

دشاب هدرک  لام  لک  زا  يرسک  هب  ای  یمولعم و  رادقم  هب  تیصو  رگا  و  دراد ،  هثرو  همه  هزاجا  هب  جایتحا  دروخ  یم  هکرت  هب  هک  شرادقم 
يردپ و هدج  دج و  تیم  ردپ  دوجو  اب  مشـش -  دراد .  ار  مکح  نیمه  زاب  دـیهدب  ینالف  هب  ارم  لام  ای 2/1  غلبم و  نالف  دـشاب  هتفگ  ینعی 

دندرب ثرا  ار  تیم  هکرت  لصا  زا  مشـش  کی  زا  رتشیب  رگا  تیم  ردام  ردـپ و  هک  تسنآ  بحتـسم  نکل  دـنرب ،  یمن  ثرا  وا  زا  وا  يردام 
رد دورب  ایند  زا  یـسک  رگا  نیاربانب  دنتـسه ،  تیم  يردام  يردپ و  هدج  دج و  هک  دـنهدب  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  ار  هکرت  لصا  مشـش  کی 
درب یم  ثرا  هب  ار  شدنزرف  لاوما  ثلث  ینعی  مشـش  ود  هک  تیم  ردام  دنا  هدنز  شیردام  يردـپ و  هدـج  دـج و  شردام و  ردـپ و  هکیلاح 
نیب ار  مشش  کی  ینعی  نآ  فصن  تسا  بحتـسم  درب  یم  ثرا  ار  شدنزرف  لاوما  ثلث  ینعی  مشـش  کی  ینعی  نآ  فصن  تسا  بحتـسم 
کی تسا  بحتسم  درب  یم  ثرا  ار  نآ  مشش  راهچ  ای  هکرت و  لصا  ثلث  ود  هک  مه  تیم  ردپ  دنک ،  میـسقت  هیوسلاب  شدوخ  ردام  ردپ و 

زا ای  یکی و  ردام  نیوبا  زا  رگا  و  دنک ،  میسقت  هیوسلاب  دوخ  ردام  ردپ و  نیب  تسا  هکرت  لصا  مشـش  کی  زاب  هک  ار  دوخ  بیـصن  مراهچ 
هب هکنیا  میدرک  نایب  ار  باسنا  بتارم  زا  لوا  هبترم  اجنیا  ات  دـنهدب .  رفن  کی  نآ  هب  ار  مشـش  کی  نیا  همه  تسا  هدـنز  یکی  ردـپ  نیوبا 

دنمان و یم  هلالک  ار  نانآ  هک  تسا  ناشنادالوا  تیم و  نارهاوخ  ناردارب و  ثرا  تاقبط  زا  ود  هبترم  مود : )  هبترم   . ) میدیـسر مود  هبترم 
یمن ثرا  يدعب  هبترم  زا  کیچیه  دشاب  دوجوم  یـسک  یلبق  هبترم  زا  هک  یمادام  و  يردام ،  هچ  يردپ و  هچ  اقلطم  تسا  تیم  دادـجا  زین 
رگا و  دسر ،  یم  يو  هب  تبارق  هب  وا  كرت  ام  همه  دشاب  وا  يردام  يردـپ و  ردارب  کی  ارـصحنم  تیم  تیم  ثراو  رگا  هلءاسم 1 -  درب . 

ام دـشاب  نانآ  اب  مه  يرهاوخ  ای  ینارهاوخ  رگا  و  دوش ،  یم  میـسقت  ناشنیب  هیوسلاب  تیم  لاوما  همه  دنـشاب  وا  اب  رگید  یناردارب  اـی  ردارب 
زا یمین  دشاب  ینیوبا  رهاوخ  کی  رد  رـصحنم  تیم  ثراو  رگا  هلءاسم 2 -  دننک .  یم  میسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  روطب  ار  وا  كرت 

تبارق ناونعب  ار  هیقب  ضرف و  هب  ار  ثلث  ود  دنـشاب  ددعتم  رگا  و  درب ،  یم  تبارق  ناونعب  در و  هب  ار  رگید  مین  ضرف و  هب  ار  تیم  كرت  ام 
نآ مکح  دوش و  یم  نآ  ماقم  مئاق  يردام  هلالک  دـشاب  هدـنامن  ياج  رب  يردام  ردـپ  هلـالک  تیم  زا  هکیدروم  رد  هلءاسم 3 -  دـنرب .  یم 

دنرب یم  ار  هکرت  همه  دشاب  يردام  ردارب  کی  تیم  ثراو  اهنت  رگا  ینعی  تسا ،  يردام  ردپ  هلالک  مکح  رفن  دـنچ  رفن و  کی  رد  هلالک 
یم شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  ار  هکرت  دشاب  نانآ  اب  مه  يرهاوخ  رگا  و  دننک ،  یم  میـسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  ارنآ  دنـشاب  ددـعتم  رگا  و  ، 

ضرف و هب  ار  ثلث  ود  دنـشاب  ددعتم  رگا  و  درب ،  یم  در  هب  ار  هیقب  ضرف و  هب  ار  هکرت  فصن  دـشاب  هدـنام  رهاوخ  کی  اهنت  رگا  و  دـننک ، 
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یمن شیردـپ  ردارب  ای  رهاوخ  هب  وا  ثرا  دراد  ینیوبا  ردارب  اـی  رهاوخ  کـی  تیم  هک  یماداـم  هلءاسم 4 -  دـنرب .  یم  در  هب  ار  ثلث  کـی 
ناونعب در  هب  ار  هیقب  ضرف و  هب  ار  لاوما  مشـش  کی  اهنت ،  يردام  رهاوخ  ای  ردارب و  هب  دشاب  رـصحنم  تیم  ثراو  رگا  هلءاسم 5 -  دسر . 

سنج رظن  زا  هک  دنچ  ره  دـننک  یم  میـسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  رد  اتبارق  ار  هیقب  اضرف و  ار  ثلث  دنـشاب  ددـعتم  رگا  و  درب ،  یم  تبارق 
کی يردام ،  ردپ  رگید  یضعب  يردام و  نارهاوخ  ناردارب و  اه  یـضعب  دنـشاب ،  فلتخم  تیم  ناردارب  رگا  هلءاسم 6 -  دنشاب .  فلتخم 

ار ثلث  کی  دنـشاب  ددعتم  رگا  و  دشاب ،  رفن  کی  هکیتروص  رد  دنهد  یم  يردام  رهاوخ  ای  ردارب و  هب  ضرف  ناونع  هب  ار  تیم  هکرت  مشش 
ای تسا  سدس  جنپ  ای  هک   ) هکرت هیقب  دنفلتخم و  سنج  رد  دنچ  ره  دننک  یم  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ار  ثلث  کی  نیا  نانآ  دـنهد و  یم 

اهردارب دنردارب  رهاوخ و  رگا  دننک و  یم  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  دنتـسه  سنج  کی  همه  رگا  هک  دنرب  یم  اه  ینیوبا  ار  سدس )  راهچ 
مکح دشاب  هتشاد  اهنت  يردام  ای  اهنت  يردپ  هکلب  دشاب  هتـشادن  ینیوبا  رهاوخ  ای  ردارب  تیم  رگا  هلءاسم 7 -  دنرب .  یم  اهرهاوخ  ربارب  ود 

زا رگا  هلءاسم 8 -  دشاب .  یم  يردام  ردپ  هلالک  ماقم  مئاق  اهنت  يردام  اهنت و  يردپ  هلالک  اریز  تشذـگ  یلبق  هلءاسم  رد  هک  تسا  نامه 
يردپ هچ  دشاب  هدنام  هدج  کی  رگا  هکنانچمه  دسر ،  یم  وا  هب  لام  همه  يردام  دج  هچ  ردپ و  دج  هچ  دشاب  هدنام  دـج  کی  اهنت  تیم 

هدنام یقاب  يردپ  هدج  دج و  ای  دج و  اب  يردام  هدج  دـج  ای  يردام و  دـج  تیم  زا  رگا  هلءاسم 9 -  درب .  یم  ار  لام  همه  يرداـم  هچ  و 
هدج ربارب  ود  يردپ  دج  نکل  دنرب  یم  ار  ثلث  ود  اه  يردپ  دـننک و  یم  میـسقت  هیوسلاب  دـنرب و  یم  ار  لاوما  ثلث  کی  اه  يردام  دـشاب 
دننام يردام  دج  دنوش  عمج  تیم  يردام  ناردارب  اب  ود  نآ  زا  یکی  ای  شیردام و  هدج  دج و  یتیم  زا  رگا  هلءاسم 10 -  درب .  یم  يردپ 

 - هلءاسم 11 دوش .  یم  میـسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  ثرا  تروص  ره  رد  هک  تسا  يردام  رهاوخ  دننام  يردام  هدـج  و  تسا ،  يردام  ردارب 
رهاوخ هلزنمب  هدج  يردپ و  ردارب  هلزنمب  دج  دنوش  عمج  وا  يردپ  ناردارب  اب  شیردپ  هدج  دج و  ای  تیم و  يردام  ردپ  هدج  دـج و  رگا 

دج و اب  تیم  يردـپ  ای  ینیوبا و  ردارب  رهاوخ و  رگا  هلءاسم 12 -  درب .  یم  هدج  مهس  کی  دج و  مهـس  ود  هجیتن  رد  هک  تسا  وا  يردپ 
یم میـسقت  هیوسلاب  ددعت  تروص  رد  و  دنرب ،  یم  ود  ره  ای  هدـج  ای  دـج  ار  هکرت  زا  ثلث  دـنوش  عمج  ردام  فرط  زا  نانآ  ود  ره  ای  هدـج 

کی رگا  هلب  درب .  یم  رهاوخ  ربارب  ود  ردارب  دنـشاب  سنج  ود  ره  زا  ددعتم  رگا  هک  دـنرب  یم  وا  ناردارب  نارهاوخ و  ار  ثلث  ود  و  دـننک ، 
تـسه لاکـشا  هدنام  یقاب  سدس  کی  رد  و  دنرب ،  یم  اهدج  ار  ثلث  ضرف و  ناونعب  رهاوخ  ار  فصن  دوش  عمج  يردام  دادجا  اب  رهاوخ 

دنچ ره  دوش  كرت  طایتحا  دـیابن  نیاربانب  مه ،  اب  دادـجا  رهاوخ و  هب  اـی  داد  دـیاب  رهاوخ  هب  طـقف  در  ناونعب  ار  نآ  اـیآ  هک  تهج  نیا  زا 
اب تیم  يردپ  هدودج  رگا  هلءاسم 13 -  ضورف .  ریاس  دننام  دنربب  اهدـج  ار  ثلث  کی  رهاوخ و  ار  ثلث  ود  میئوگب  هک  تسا  نیا  حـجرا 

دنرب و یم  ار  ثلث  ددعت  تروص  رد  سدس و  دـشاب  ردارب  کی  ای  رهاوخ و  کی  اهنت  هکیتروص  رد  دـنوش  عمج  وا  يردام  ردارب  رهاوخ و 
ربارب ود  يدج  ره  دنرب و  یم  هدودج  ضرف  ود  ره  رد  ار  هیقب  و  دنشاب ،  فلتخم  سنج  رد  هک  دنچ  ره  دننک  یم  میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب 

ناردارب و يردـپ و  دادـجا  اـب  ینیوبا )  ندوـبن  تروـص  رد  هتبلا   ) تیم يردـپ  اـی  ینیوـبا و  ناردارب  رگا  هلءاسم 14 -  دـنریگ .  یم  هدـج 
نارهاوخ ناردارب و  هب  ددـعت  تروص  رد  ار  ثلث  رهاوخ و  اـی  ردارب و  ندوب  یکی  تروص  رد  ار  سدـس  دـنوش  عمج  وا  يرداـم  نارهاوخ 
نارهاوخ ناردارب و  هب  دندوبن  اهنآ  رگا  و  ینیوبا ،  نارهاوخ  ناردارب و  هب  ار  هیقب  و  دوش ،  میـسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  ات  دنهد  یم  وا  يردام 

هلءاسم دننک .  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  دنفلتخم  رگا  هیوسلاب و  دنـسنج  کی  زا  همه  رگا  هک  دنهد ،  یم  وا  دادجا  يردـپ و 
یم هداد  يردام  هدودج  ار  لام  ثلث  دنوش  عمج  يردام  هدودـج  مه  يردـپ  هدودـج  اب  يردـپ  ای  ینیوبا و  نارهاوخ  ناردارب و  رگا   - 15

ردقب يا  هدج  ره  ردارب و  کی  ردقب  يدج  ره  دـنرب  یم  هفئاط  راهچ  نآ  ار  یقاب  ثلث  ود  و  دـننک ،  میـسقت  هیوسلاب  دـنددعتم  رگا  ات  دوش 
لام ثلث  دشاب  هدنام  یقاب  شیردام  زین  شیردپ و  ای  ینیوبا و  ردارب  رهاوخ و  شیردام و  هدودج  تیم  زا  رگا  هلءاسم 16 -  رهاوخ .  کی 

يردپ ای  ینیوبا و  ردارب  رهاوخ و  هب  ار  ثلث  ود  و  دننک ،  میـسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  ات  دـنهد  یم  وا  يردام  ردارب  رهاوخ و  هدودـج و  هب  ار 
هثرو يردام  رهاوخ  ردارب و  اب  ردام  هدودج  اب  يردپ  هدودـج  رگا  هلءاسم 17 -  دنیامن .  میسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  ات  دنهد  یم  وا 

رد هک  يردـپ  يابرقا  هب  ار  ثلث  ود  و  دـننک ،  میـسقت  هیوسلاب  ات  دـنهد  یم  تیم  يردام  ردارب  رهاوخ و  هدودـج و  هب  ار  ثلث  دـندوب  یتیم 
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اب يردپ  هدودـج  رگا  هلءاسم 18 -  دنیامن .  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  ات  دنهد  یم  دنتـسه  تیم  يردپ  هدج  دـج و  نامه  اهجنیا 
روطب ردام  يابرقا  نیب  ار  لام  ثلث  دنشاب  یتیم  هثرو  يردام  يردارب  رهاوخ و  مه  يردپ و  ای  ینیوبا و  ناردارب  رهاوخ و  يردام و  هدودج 

ناردارب و اب  تیم  رـسمه  رگا  هلءاسم 19 -  دننک .  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  روطب  شیردـپ  يابرقا  نیب  ار  ثلث  ود  يواسم و 
ود ره  رد  ار  هیقب  هداد و  وا  هب  ار  نز  اـی  رهوـش و  يـالعا  بیـصن  دنـشاب  هثرو  مه  اـب  وا  يردـپ  هدودـج  وا و  يردـپ  اـی  ینیبا و  نارهاوـخ 

تیم رـسمه  هب  دنـشاب  ثراو  يردام  هفیاـط  ود  زا  یکی  اـب  تیم  رـسمه  رگا  لاـح  دـننک ،  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  تروص 
يردام هدج  دج و  هچ  و  يردام ،  ردارب  رهاوخ و  هچ  دننک  یم  میـسقت  يواسم  روطب  نارگید  نیب  ار  هیقب  دنهد و  یم  ار  شیالعا  بیـصن 

وا و يردپ  هدودـج  ای  وا و  يردام  رهاوخ  ردارب و  زین  تیم و  يردـپ  ای  ینیوبا و  رهاوخ  ردارب و  اب  تیم  رـسمه  رگا  هلءاسم 20 -  دنشاب . 
دنددعتم رگا  سدس و  تسا  رفن  کی  رگا  وا  يردام  ناگتسب  هب  سپس  هداد  ار  رسمه  يالعا  بیـصن  دنوش  عمج  وا  يردام  رهاوخ  ردارب و 

ای شیردپ  ناگتـسب  هب  و  دنـشاب ،  فلتخم  ای  نز و  همه  ای  دنـشاب و  درم  همه  هچ  دننک  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ات  دـنهد  یم  ار  لام  ثلث 
ای ینیوبا و  ناردارب  اب  تیم  رسمه  رگا  هلءاسم 21 -  دننک .  میسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  دوخ  نیب  رد  ات  دنهد  یم  ار  هیقب  شا  ینیوبا 
نز هچ  دشاب و  رهوش  هچ  تیم  رـسمه  دنوش  عمج  تیم  يردام  هدودج  يردپ و  هدودج  اب  ای  دنوش و  عمج  شیردام  هدودج  وا و  يردـپ 

رهاوخ ردارب و  هچ  تیم ،  يردام  ناگتسب  هب  ار  رسمه ) بیصن  زا  دعب  هدنامیقاب  هن   ) هکرت عومجم  زا  ثلث  درب و  یم  ار  دوخ  يالعا  بیصن 
رتخد شخب و  رسپ  ات  دنهد  یم  وا  ینیوبا  ای  يردپ و  ناگتسب  هب  ار  هیقب  و  دننک ،  میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  رد  ات  دنهد  یم  شدادجا  هچ  و 
دوشب عمج  يردام  هدودج  يردام و  رهاوخ  ردارب و  وا و  يردپ  ای  ینیوبا و  ناردارب  اب  تیم  رسمه  رگا  هلءاسم 22 -  دننک .  میسقت  شخب 

دوخ نیب  ات  دنهد  یم  يردام  ناگتسب  هب  ار  هکرت  عومجم  زا  ثلث  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیصن  دشاب  نز  هچ  رهوش و  هچ  تیم  رسمه 
رد دننک ،  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  دوخ  نیب  دنرب و  یم  تیم  يردپ  ای  ینیوبا و  ناردارب  ار  هیقب  و  دـنیامن ،  میـسقت  هیوسلاب 

رگا هلءاسم 23 -  دراد .  ار  مکح  نیمه  دوش  عمج  يردام  هدودج  يردام و  نارهاوخ  ناردارب و  يردپ و  هدودج  اب  رـسمه  هک  مه  یئاج 
نیب رد  هیقب  ار  یقبام  هدرب  ار  دوخ  يالعا  بیصن  رسمه  دوش  عمج  شیردپ  هدودج  وا و  يردپ  ای  ینیوبا و  رهاوخ  ردارب و  اب  تیم  رـسمه 

ار هیقب  دنـشاب  يردام  همه  وا  هدودج  نینچمه  تیم و  نارهاوخ  ناردارب و  رگا  اما  و  دننک ،  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ و  دوخ 
تیم و ینیوبا  ای  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  اب  تسه  وا  نز  ای  رهوش و  اـب  هک  تیم  رـسمه  رگا  هلءاسم 24 -  دننک .  یم  میـسقت  يواسم  روطب 
ردارب و هب  ار  هکرت  زا  مشـش  کی  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن  رـسمه  دوش  عمج  وا  يردام  رهاوخ  ردارب و  زین  وا و  يردـپ  هدودـج 
و دـننک ،  میـسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  ارنآ  ات  دنـشاب  ددـعتم  رگا  دـنهد  یم  ار  هکرت  ثلث  و  دـشاب ،  رفن  کی  رگا  دـنهد  یم  شیردام  رهاوخ 

ینیوبا ناردارب  اب  تسا  رهوش  اب  نز  ای  هک  تیم  رسمه  رگا  هلءاسم 25 -  دننک .  شخب  رتخد  شخب و  رسپ  ات  دنهد  یم  هیقب  هب  ار  هدنامیقاب 
لصا ثلث  يردام  هدودج  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن  رـسمه  دوش  عمج  وا  يردام  هدودج  زین  وا و  يردپ  هدودج  وا و  يردپ  ای  و 

و درب ،  یم  ردام  ردپ  ار  فصن  ردام و  ردام  ار  فصن  هک  دننک  یم  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ار  رـسمه ) مهـس  زا  دعب  هدـنامیقاب  هن   ) هکرت
تیم ردپ  ردام و  ار  مهس  کی  هک  دننک ،  یم  میسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  تروصب  يردپ  هدودج  نارهاوخ و  ناردارب و  نیب  ار  هیقب 

ای ینیوبا و  نارهاوخ  ناردارب و  اـب  تیم  رـسمه  رگا  هلءاسم 26 -  دنرب .  یم  وا  ناردارب  تیم و  ردـپ  ردـپ  ار  مهـس  ود  تیم و  نارهاوخ  و 
و درب ،  یم  ار  دوخ  رتشیب  بیـصن  رـسمه  دنوش  عمج  وا  يردپ  هدودـج  يردام و  هدودـج  وا و  يردام  نارهاوخ  ناردارب و  تیم و  يردـپ 

يواسم روطب  دوخ  نیب  رد  ات  دـنهد  یم  وا ) ردام  ردام  ردام و  ردـپ  يردام و  نارهاوخ  ناردارب و  ینعی   ) تیم يرداـم  ناگتـسب  هب  ار  ثلث 
رتخد شخب و  رـسپ  ات  دنهد  یم  دنـشاب  تیم  يردپ  هدودج  يردپ و  ینیوبا و  نارهاوخ  ناردارب و  هک  نارگید ،  هب  ار  هیقب  دننک و  میـسقت 

 . دنیامن میسقت  شخب 

تسا مزال  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  رد 
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 ، درب یمن  ثرا  وا  هون  تسا  یقاب  دالوا  رفن  کـی  تیم  زا  اـت  هک  روطناـمه  دراد ،  ار  هون  مکح  تیم  هداز  رهاوخ  هدازردارب و  هکنیا  لوا - 
ینیوبا ردارب  نادنزرف  هک  دنچ  ره  دنرب  یمن  ثرا  وا  هداز  رهاوخ  هدازردارب و  تسا  یقاب  رهاوخ  ای  ردارب و  کی  وا  زا  هک  یمادام  نینچمه 

هلیسو هب  تیم  هب  ناشبارق  هک  دنرب  یم  ار  یسک  ثرا  وا  ردارب  رهاوخ و  ندوبن  تروص  رد  تیم  رهاوخ  ردارب و  دالوا  مود -  دنـشاب .  تیم 
ددـعت تروص  رد  دـنرب و  یم  ثرا  هب  در  ضرف و  ناونعب  ار  لام  همه  دـشاب  وا  ثراو  شیرداـم  ردارب  ثرا  دـنا  هدازردارب  رگا  تسه ،  وا 
ددـعت تروص  رد  و  دـنرب ،  یم  ثرا  هب  ار  لام  همه  دنـشاب  وا  ثراو  شیردـپ  ردارب  رهاوخ و  رگا  و  دـننک ،  یم  میـسقت  ناـشنیب  هیوسلاـب 

هدازردارب و رگا  لاح  دشاب ،  تیم  رهاوخ  ای  ردارب و  ثراو  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  دـننک .  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  ناشنیب 
ردقچ دوب  وا  رهاوخ  رگا  دیـسر و  یم  وا  هب  ردقچ  دوب  وا  ردارب  تیم  نانآ و  نیب  هطـساو  رگا  دننیبب  دیاب  دنـشاب  وا  ثراو  تیم  هدازرهاوخ 

ای رهاوخ  ود  تشادن  ینیوبا  رگا  ای  ینیوبا  رهاوخ  ود  نادنزرف  تیم  ثراو  رگا  و  دـننک ،  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  تقو  نآ  ات  دیـسر  یم 
رگا و  دوش ،  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  اجنیا  رد  هک  توافت  نیا  اـب  دوش  یم  لـمع  قباـس  ضرف  لـثم  دنـشاب  وا  يردـپ  رتشیب 
دالوا مه  دنـشاب و  اهنآ  مه  ای  دنـشاب و  وا  يردـپ  ای  ینیوبا  ناردارب  دـالوا  ینعی  دنـشاب  تیم  يردـپ  اـی  ینیوبا و  روکذ  دـالوا  تیم  ثراو 

درک میسقت  اه  هطساو  نیب  شخب  رتخد  شخب و  رسپ  بسح  هب  ار  لام  درک و  ضرف  هدنز  ار  اه  هطـساو  دیاب  وا ،  يردپ  ای  ینیوبا  نارهاوخ 
راتفگ موس -  دومن .  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  وا  نادـنزرف  نیب  ار  يرهاوخ  ره  ثراو  وا  نادـنزرف  نیب  ار  يردارب  ره  ثرا  سپس 

یم ثرا  يرادـقمب  یثراو  ره  هک  تشذـگ  یلبق  هلءاسم  رد  هک  تسیراتفگ  ناـمه  تیم  رهاوخ  ردارب و  هجیتن  هریبن و  هون و  ندرب  ثرا  رد 
رد مراهچ -  تشذگ .  هلئسم  نآ  رد  هک  تسا  نامه  مه  میسقت  تیفیک  درب ،  یم  ار  رادقمنآ  دوب  هدنز  تیم  وا و  نیب  هطـساو  رگا  هک  درب 

طئاـسو همه  رد  مکح  نیا  و  دـنرب ،  یمن  ثرا  وا  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  نادـنزرف  دراد  ینیوبا  رهاوخ  اـی  ردارب  نادـنزرف  تیم  هکیدروـم 
ردارب زا  یئاـه  هون  يردـپ و  يا  هدازردارب  تیم  رگا  اـما  دـشاب و  یکی  هتـسد  ود  ره  هجرد  هک  تسا  یئاـج  صوـصخم  هتبلا  دراد  ناـیرج 

یترابعب دنرب ،  یمن  ثرا  وا  هطساو  اب  هدودج  دراد  هطساو  نودب  هدودج  تیم  هکیئاج  رد  مجنپ -  تسین .  مکح  نیا  لومشم  دراد  ینیوبا 
کی دنا  هطـساو  نودب  میتفگ  هک  يدج  راهچ  نآ  زا  رگا  یتح  درب ،  یمن  ثرا  رترود  هدج  هدج و  رتکیدزن  هدج  دـج و  دوجو  اب  يرگید 

تـسا رتکیدزن  تیم  هب  هک  سک  ره  تروص  نیمهب  دنرب ،  یمن  ثرا  شا  هطـساو  ود  اب  هدودج  دراد  هطـساو  اب  هدودج  دـشاب  دوجوم  رفن 
هب رتکیدزن  وا و  زا  رت  نیئاپ  یـسک  هدودـج  فنـص  رد  هکیتروص  رد  ءالعا  دـج  مشـش -  تسا .  رترود  هکنآ  ندرب  ثرا  زا  دوش  یم  عنام 
هک هطـساو  دـنچ  رهب  تیم  رهاوخ  ای  ردارب  تشپ  نیمدـنچ  ياه  هون  هکنانچمه  درب ،  یم  ثرا  تیم  رهاوخ  ردارب و  اب  دـشابن  دوجوم  تیم 
اب دور  الاب  هچ  ره  تیم  دج  دج  نیاربانب  دنرب ،  یم  ثرا  تیم  دج  اب  دشابن  دوجوم  فنص  زا  یسک  تیم  هب  رتکیدزن  هکیتروص  رد  دنـشاب 

ردارب دنزرف  رگا  نینچمه  و  دنشاب ،  یقاب  وا  نادنزرف  دشاب و  هدرم  تیم  ردارب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دوش ،  یم  ثرا  رد  کیرش  تیم  ردارب 
مالک لصاح  دشاب .  هطـساواب  دج  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  درب  یم  ثرا  دوش  عمج  تیم  هطـساو  نودب  دج  اب  رگا  دور  نیئاپ  مه  هچ  ره  تیم 

هناگ تشه  دادـجا  رگا  متفه -  رگید .  فنـص  زا  هن  فنـص  ناـمه  زا  رترود  رب  تسا  مدـقم  فنـص  ره  زا  تیم  هب  رتکیدزن  هک  تسا  نیا 
طایتحا دندش  تسا )  نانآ  هریبن  هک   ) یتیم ثراو  یگمه  ردام ) ردام  نیوبا  ردام و  ردپ  نیوبا  ردپ و  ردام  نیوبا  ردپ و  ردـپ  نیوبا  ینعی  )

 ( : موس هبترم   . ) دـشابن ای  دـشاب  رب  ثرا  نانآ  اب  رگید  یـصخش  هکنیا  هچ  لاح  دـننک ،  یـضارت  هحلاصم و  رگیدـکی  اـب  هک  تسا  نیا  رد 
یمن ثرا  هقبط  نیا  لها  دشاب  دوجوم  مود  هقبط  زا  یـسک  هک  یمادام  تسا ،  تیم  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  ثرا  تاقبط  زا  موس  هبترم 
مامت وا ،  يردـپ  همومع  اـی  و  ردـپ !  ینیوبا  رهاوخ  ردارب و  ینعی   ) وا ینیوبا  همومع  هب  دـشاب  رـصحنم  تیم  ثراو  رگا  هلءاسم 1 -  دنرب . 

دنـسنج ود  ره  زا  رگا  اما  و  دننک ،  یم  میـسقت  هیوسلاب  ار  لام  دنتـسه  همع  همه  ای  دنتـسه و  ومع  همه  رگا  دـسر ،  یم  اهنآ  هب  تیم  هکرت 
رهاوخ ردارب و  ینعی   ) تیم يرداـم  هموـمع  هب  دـشاب  رـصحنم  تیم  ثراو  رگا  هلءاسم 2 -  دـننک .  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ 

ره زا  رگا  دننک و  یم  میسقت  دوخ  نیب  يواسم  روطب  دنتـسه  نز  ای  درم  همه  رگا  دسر ،  یم  نانآ  هب  شا  همه  تیم  هکرت  شردپ )  يردام 
همومع اـب  تیم  يردـپ  اـی  ینیوبا و  هموـمع  رگا  هلءاسم 3 -  دـننک .  یـضارت  هحلاصم و  رگیدـکی  اب  هدومنن  كرت  ار  طاـیتحا  دنـسنج  ود 
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ای تیم و  ردام  يومع  ای   ) دشاب رفن  کی  هچنانچ  رگا  دنهد  یم  تیم  يردام  همومع  هب  ار  تیم  هکرت  زا  مشـش  کی  دندش  عمج  وا  يردام 
و دننک ،  میسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  ات  دسر  یم  نانآ  هب  لاوما  ثلث  کی  دنـشاب  سنج  کی  زا  ددعتم و  رگا  و  دشاب ، ) وا  يردام  همع 

هموـمع هب  ار  تسا )  ای 6/5  هک 6/4   ) لاوما هیقب  دـننک و  یـضارت  هحلاصم و  رگیدـکی  اب  هدومن  ار  طایتحا  تیاـعر  دنـسنج  ود  ره  زا  رگا 
يواسم روطب  دنـسنج  کی  زا  رگا  شخب و  رتخد  شخب و  رـسپ  دـنفلتخم  رگا  دوخ  نیب  رد  اـت  دـنهد  یم  تیم  يردـپ  همومع  اـی  ینیوبا و 

هب ثرا  همه  دشاب  رفن  کی  رگا  وا ،  يردپ  ای  ینیوبا و  هلاخ )  یئاد و   ) هلوئخ هب  دشاب  رصحنم  تیم  ثراو  رگا  هلءاسم 4 -  دننک .  میسقت 
ود ره  زا  ای  هلاخرفن و  دنچ  ای  دنـشاب  یئاد  رفن  دنچ  هکنیا  هچ  دننک  یم  میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روطب  دنـشاب  ددعتم  رگا  و  دـسر ،  یم  وا 

هلوئخ اـب  تیم  يردـپ  اـی  ینیوبا و  هلوئخ  رگا  هلءاـسم 5 -  تسا .  نیمه  دـشاب  وا  يرداـم  هلوـئخ  ثراو  هک  يدروـم  رد  مکح  و  سنج . 
ار لام  ثلث  دنـشاب  ددعتم  رگا  و  دشاب ،  رفن  کی  رگا  دنهد  یم  شیردام  هلوئخ  هب  ار  وا  لاوما  زا  مشـش  کی  دنـشاب ،  وا  ثراو  وا  يردام 

تروص رد  تشادن  رگا  و  دـنهد ،  یم  وا  ینیوبا  هلوئخ  هب  ار  هیقب  و  فلتخم ،  هچ  دنـشاب و  سنج  کی  زا  هچ  دـننک  یم  میـسقت  دوخ  نیب 
اب اب  تیم  يردـپ  ای  ینیوبا و  همومع  رگا  هلءاسم 6 -  فلتخم .  هچ  دنـشاب و  دحاو  سنج  زا  هچ  دننک  یم  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ددعت 
رد ات  دسر  یم  وا  هلوئخ  هب  لاوما  موس  کی  ار ،  اهنیا  مه  دشاب و  هتـشاد  ار  اهنآ  مه  تیم  ینعی  دنوش ،  عمج  وا  يردـپ  ای  ینیوبا و  هلوئخ 

شخب و رـسپ  دنـشاب  فلتخم  سنج  رظن  زا  ددعتم و  رگا  ات  دسر  یم  وا  همومعب  موس  ود  و  دننک ،  میـسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  ددعت  تروص 
رد هک  دـسر  یم  هلوئخ  هب  لاوما  ثلث  دـنوش  عمج  وا  يرداـم  هلوئخ  تیم و  يرداـم  همومع  رگا  هلءاسم 7 -  دنیامن .  میـسقت  شخب  رتخد 

تروص رد  هک  دنهد  یم  وا  همومع  هب  ار  ثلث  ود  و  فلتخم ،  هچ  دنشاب و  سنج  کی  هچ  دننک  یم  میـسقت  هیوسلاب  ندوب  ددعتم  تروص 
رد ینیوبا و  هموـمع  رگا  هلءاسم 8 -  دننک .  هحلاصم  رگیدـکی  اب  هدومن و  طایتحا  فالتخا  تروص  رد  هیوسلاب و  فالتخا  مدـع  ددـعت و 

ثلث دـنوش ،  عمج  تیم  يردام  همومع  اـب  زین  تیم و  يردـپ  دـندوبن  رگا  اـی  ینیوبا و  هلوئخ  اـب  تیم  يردـپ  همومع  ناـنآ  ندوبن  تروص 
هدـنامیقاب ثلث  ود  زا  و  فلتخم ،  هچ  دنـشاب و  سنج  کی  زا  هچ  دـننک  میـسقت  هیوسلاب  ددـعت  تروص  رد  ات  دـنهد  یم  هلوئخ  هب  ار  لاوما 

هیوسلاب دنـسنج  کی  زا  رگا  ات  دنهد  یم  ناشیا  هب  ار  نآ  ثلث  هنرگ  دشاب و  رفن  کی  رگا  هتبلا  دـنهد  یم  وا  يردام  همومع  ار  مشـش  کی 
وا يردپ  دندوبن  رگا  ینیوبا و  همومع  هب  ار  ثلث  ود  زا  هدنامیقاب  و  دنیامن ،  حلص  رگیدکی  اب  دنشاب  فلتخم  رگاو  دننک ،  میـسقت  دوخ  نیب 

میـسقت شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  دنفلتخم  رگا  هیوسلاب و  دنـسنج  کی  ددـعتم و  رگا  درب و  یم  ار  همه  تسا  رفن  کی  رگا  هک  دـنهد  یم 
هب لاوما  ثلث  دـنوش ،  عمج  تیم  يردام  هلوئخ  همومع و  اب  تیم  يردـپ  همومع  دـندوبن  رگا  ینیوبا و  همومع  رگا  هلءاسم 9 -  دننک .  یم 

مشش کی  و  فلتخم ،  ای  هلاخ و  همه  ای  دنشاب  یئاد  همه  هکنیا  هچ  دننک  یم  میسقت  هیوسلاب  ددعت  تروص  رد  هک  دسر  یم  يردام  هلوئخ 
ومع رگا  اهنآ  دنهد و  یم  دنشاب  رفن  دنچ  هکیتروص  رد  ار  نآ  ثلث  دنشاب و  رفن  کی  هکیتروص  رد  يردام  همومع  ار  هدنامیقاب  ثلث  ود  زا 

رد رگید  ثلث  تروص و  کی  رد  سدـس  ثلث و  زا  دـعب  هچنآ  و  دـننک ،  یم  هحلاصم  رگیدـکی  اب  طایتحا  تیاـعر  رطاـخب  دنتـسه  همع  و 
 . دننک یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  دنـشاب  همع  ومع و  رگا  نانآ  نیب  رد  دنهد و  یم  هثرو  هیقب  هب  دـنام  یم  یقاب  رگید  تروص 

تیم لاوما  ثلث  دـنوش ،  عمج  وا  يردام  هلوئخ  اب  زین  وا و  يردـپ  ای  ینیوبا و  هلوئخ  اب  تیم  يردـپ  اـی  ینیوبا و  همومع  رگا  هلءاسم 10 - 
ثلث نامه  مشـش  کـی  هک  بیترت  نیدـب  يرداـم ،  هچ  يردـپ و  هچ  ینیوبا و  هلوئخ  هچ  دـنهد  یم  وا  هلوئخ  هب  ار  زا 27 ) ددع 9  ینعی  )

هیوسلاب لاح  ره  هب  اهنآ  دنهد و  یم  وا  يردـپ  هلوئخ  ای  ینیوبا و  هلوئخ  هب  ار  ياهنم 3 ) ینعی 9   ) شثلث ياهنم  ثلث  ای  و  زا 9 ) ینعی 5/1  )
رگا درب و  یم  ار  همه  تسا  رفن  کـی  رگا  دـنهد  یم  تیم  همومع  هب  ار  هکرت  زا  هدـنام  یقاـب  ثلث  ود  سپـس  دـننک .  یم  میـسقت  دوخ  نیب 
هلوئخ رگا  هلءاسم 11 -  دننک .  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  دـنفلتخم  رگا  هیوسلاب و  دنتـسه  همع  همه  ای  ومع  همه  دـنددعتم و 

رفن کی  شیردام  رگا  دـسر  یم  وا  هلوئخ  همه  هب  هکرت  ثلث  دـنوش ،  عمج  شیرداـم  هلوئخ  همع و  اـب  وا  يردـپ  هلوئخ  اـی  تیم و  ینیوبا 
هلاخ همه  ای  دنشاب  یئاد  همه  هکنیا  هچ  دننک  یم  میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روطب  ار  ثلث  نآ  ثلث  دنددعتم  رگا  ار و  ثلث  نآ  سدس  تسا 

يردـپ هلوئخ  هب  ای  ینیوبا و  هلوئخ  هب  ار  شثلث )  ياهنم  ثلث  ای  تسا و  سدـس  ياهنم  ثلث  ای  هک   ) ثلث نآ  هیقب  و  سنج ،  ود  ره  زا  اـی  و 
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هب هکرت  زا  هدـنام  یقاب  ثلث  ود  و  دنـشاب ،  فلتخم  ای  هلاخ  همه  ای  یئاد  همه  هکنیا  هچ  دـننک  یم  میـسقت  هیوسلاـب  اـهنآ  دـنهد و  یم  تیم 
هچ درب  یم  ار  ثلث  ود  همه  تسا  رفن  کی  رگا  درادـن ) يردـپ  اـی  ینیوبا  همومع  هک  میدرک  ضرف  نوچ   ) دـسر یم  تیم  يرداـم  همومع 

عمج يدروم  رد  فنـص  راهچ  ره  رگا  هلءاسم 12 -  دننک .  یم  طایتحا  هحلاصم  اب  دنـشاب  فلتخم  ددـعتم و  رگا  همع و  هچ  دـشاب و  ومع 
ار و نآ  سدس  تسا  رفن  کی  تیم  يردام  هلوئخ  رگا  دـننک  یم  هظحالم  هاگنآ  دـننک ،  یم  ادـج  هلوئخ  يارب  ار  تیم  لاوما  ثلث  دـنوش 

ینیوبا هلوئخ  ار  ثلث  نآ  زا  هدنامیقاب  و  دنشاب ،  فلتخم  هچرگ  دننک  یم  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  دنرب و  یم  ار  نآ  ثلث  دنرفن  دنچ  رگا 
ای ردپ و  فرط  زا  همومع  هب  ار  ثلث  ود  زا  هدنامیقاب  ثلث  ود  زا  دننک ،  یم  میسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  لاح  ره  رد  دنرب و  یم  تیم  يردپ  ای 

دننک یم  میسقت  دنفلتخم  رگا  شخب  رتخد  شخب و  رسپ  روطب  دنسنج و  کی  رگا  يواسم  روطب  دوخ  نیب  اهنآ  دنهد و  یم  نیوبا  فرط  زا 
ار دوخ  يالعا  بیصن  دوش  عمج  وا  يردپ  همومع  ای  ینیوبا و  همومع  اب  وا  هجوز  ای  تسه  وا  رهوش  ای  هک  تیم  رسمه  رگا  هلءاسم 13 -  . 
اب رـسمه  نآ  رگا  و  دـننک ،  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  روطب  دوخ  نیب  اهنآ  دـنهد و  یم  هثرو  یقاب  هب  ار  لاـم  هیقب  و  درب ،  یم 

يواـسم روطب  هلوئخ  نیب  رد  لاوما  هیقب  اـجنیا  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  دراد  ار  مکح  نیمه  زین  دوش  عمج  تیم  يردـپ  اـی  ینیوـبا و  هلوـئخ 
رد و  دوش ،  عمج  وا  يردام  هلوئخ  اب  تیم  رـسمه  هکیئاج  رد  تسا  نینچمه  و  درب ،  یم  وا  یئاد  رادقمب  تیم  هلاخ  ینعی  دوش  یم  میـسقت 

ینعی  ) سنج فالتخا  تروص  رد  هک  توافت  نیا  اـب  تسا  نیمه  مکح  دنتـسه  وا  ثراو  وا  يرداـم  همومع  اـب  تیم  رـسمه  هک  مه  یئاـج 
ای هک  تیم  رسمه  رگا  هلءاسم 14 -  دننک .  هحلاصم  رگیدکی  اب  هدرکن  كرت  ار  طایتحا  دیاب  ثرالا  مهس  میـسقت  رد  همع )  ومع و  دوجو 

همومع و  درب ،  یم  ار  دوخ  رتشیب  بیـصن  دوش  عمج  وا  يردام  همومع  تیم و  يردپ  درادن  رگا  ینیوبا  همومع  اب  تسوا  هجوز  ای  وا  رهوش 
میـسقت هیوسلاب  دنا  همع  همه  ای  ومع  همه  رگا  هک  دنرب ،  یم  دنددعتم  رگا  ار  نآ  ثلث  تسا و  رفن  کی  رگا  ار  هیقب  زا  مشـش  کی  يردام 

ای يردپ و  همومع  ار  هیقب  يردام  همومع  مشش  کی  رسمه و  مهـس  زا  دعب  و  دنیامن ،  یم  تیاعر  ار  لبق  طایتحا  دنفلتخم  رگا  دننک و  یم 
يردام هلوئخ  اب  زین  يردپ و  ای  ینیوبا و  هلوئخ  اب  تیم  رـسمه  رگا  و  دننک .  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  روطب  دوخ  نیب  ینیوبا 

کی دنشاب  ددعتم  رگا  يردام و  یئاد  کی  هلاخ و  کی  ار  هیقب  زا  مشش  کی  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن  تیم  رـسمه  دوش ،  عمج 
یئاد مه  هلاخ و  مه  ای  هلاخ و  همه  ای  دنشاب  تیم  یئاد  همه  هکنیا  هچ  دننک  یم  میسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  رد  دنرب و  یم  ار  هیقب  موس 

ای یئاد  همه  هکنیا  هچ  دننک  یم  میـسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  رد  يردـپ  ای  ینیوبا و  هلوئخ  ینعی  هثرو  هیقب  ار  لام  هدـنامیقاب  و  دنـشاب ، 
هلوئخ وا و  يردـپ  اـی  ینیوبا و  هموـمع  اـب  يرگید  گرم  زا  دـعب  رهوـش  نز و  زا  یکی  رگا  هلءاسم 15 -  دنـشاب .  ود  ره  زا  اـی  هلاـخ  همه 

یم هلوئخ  هب  ار  رـسمه ) مهـس  ندرک  نوریب  زا  لبق   ) هکرت عومجم  ثلث  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن  دوش  عمج  شیردـپ  اـی  ینیوبا 
نیب ات  دنهد  یم  هثرو  هیقب  هب  ار  هدنامیقاب  و  دنـشاب ،  فلتخم  ای  هلاخ  ای  یئاد  همه  هکنیا  هچ  دننک  میـسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  ات  دـنهد 

رـسمه زاب  دنـشاب  رب  ثرا  يردـپ  ای  ینیوبا و  ياجب  يرداـم  هلوئخ  ضرف  نیمه  رد  رگا  و  دـننک .  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  دوخ 
رـسپ دوخ  نیب  رد  همومع  ار  هیقب  دننک و  یم  میـسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  يردام  هلوئخ  ار  هکرت  لصا  ثلث  درب و  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن 

ای ینیوبا و  هلوئخ  يردام و  همومع  درب  یم  ثرا  يرگید  زا  هک  رهوش  نز و  زا  یکی  اب  رگا  هلءاسم 16 -  دننک .  یم  شخب  رتخد  شخب و 
هیوسلاب دوخ  نیب  رد  هلوئخ  ار  هکرت  عومجم  ثلث  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیصن  نز  ای  تسا  رهوش  ای  هک  رسمه  دنـشاب  رب  ثرا  يردپ 

تروص رد  ار  ثلث  ندوب و  رفن  کی  تروص  رد  ار  هدنامیقاب  زا  مشـش  کی  و  فلتخم ،  هچ  دنـشاب و  سنج  کی  زا  هچ  دـننک  یم  میـسقت 
مه دشاب و  ومع  مه  رگا  اما  دنـشاب  سنج  کی  زا  رگا  هتبلا  دـننک  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  رد  اهنآ  ات  دـنهد  یم  يردام  همومع  هب  ددـعت 

شخب و رـسپ  دوخ  نیب  رد  ات  دنهد  یم  هثرو  هب  ار  لام  یقبام  و  دـشاب ،  هدـش  تیاعر  مزال  طایتحا  ات  دـننک  یم  هحلاصم  رگیدـکی  اب  همع 
هتفگ البق  هک  يوحن  نامهب  دنشاب  ثراو  يردام  هلوئخ  يردپ  ای  ینیوبا و  هلوئخ  ياجب  ضرف  نیمه  رد  رگا  و  دننک ،  میـسقت  شخب  رتخد 

هک تیم  رسمه  اب  رگا  هلءاسم 17 -  دننک .  یم  تیاعر  ار  هتشذگ  طایتحا  دوخ  ثرا  ندرک  میـسقت  رد  همومع  نکل  دننک  یم  میـسقت  دش 
وا ثراو  وا  يردام  همومع  نینچمه  وا و  يردـپ  اـی  ینیوبا و  هلوئخ  زین  تیم و  يردـپ  اـی  ینیوبا و  همومع  تسوا  رهوش  اـی  وا و  هجوز  اـی 
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و دننک ،  میسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  رد  ات  دنهد  یم  وا  هلوئخ  هب  ار  هکرت  لصا  زا  ثلث  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیصن  رسمه  دنشاب 
دوخ نیب  زین  نانآ  ات  دنهد  یم  وا  يردام  همومع  هب  ددعت  تروص  رد  ار  ثلث  کی  ندوب و  رفن  کی  تروص  رد  ار  هدنامیقاب  زا  مشش  کی 

هب ار  دنام  یم  هچنآ  و  دننکن ،  كرت  ار  هحلاصم  هب  طایتحا  دنـشاب  همع  ومع و  ینعی  دنفلتخم  هکیتروص  رد  دـننک و  میـسقت  يواسم  روطب 
 . دننک میسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  روطب  دوخ  نیب  اهنآ  ات  دنهد  یم  تیم  يردپ  همومع  دندوبن  رگا  ینیوبا و  همومع  ینعی  هثرو  هیقب 

دوخ يالعا  بیصن  رسمه  دنشاب  وا  ثراو  شیردام  هلوئخ  وا و  يردام  همومع  مه  تیم و  يردپ  ای  ینیوبا و  همومع  تیم  رـسمه  اب  رگا  و 
موس کی  دارفنا و  تروص  رد  ار  هیقب  زا  مشش  کی  و  دننک ،  یم  میسقت  ناسکی  هب  دوخ  نیب  يردام  هلوئخ  ار  هکرت  زا  ثلث  و  درب ،  یم  ار 

تروص نیا  رد  هک  ومع  مه  دـشاب و  همع  مه  هکنآ  رگم  دـننک  یم  میـسقت  ناـسکی  هب  دوخ  نیب  وا  يرداـم  هموـمع  ددـعت  تروـص  رد  ار 
میـسقت دوخ  نیب  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  روطب  يردپ  ای  ینیوبا و  همومع  دنام  یم  یقاب  هچنآ  و  دـننک ،  یم  تیاعر  ار  هتـشذگ  طایتحا 

رـسمه دنوش  عمج  وا  يردام  هلوئخ  يردپ و  ای  ینیوبا و  هلوئخ  يردـپ و  ای  ینیوبا و  همومع  تیم  رـسمه  اب  رگا  هلءاسم 18 -  دننک .  یم 
یم رارق  نیدب  هلوئخ  هب  ار  دنام ) یم  رـسمه  بیـصن  زا  دـعب  هچنآ  ثلث  هن   ) هکرت لصا  ثلث  سپـس  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن  تیم 

 ( ثلث کی  دوش  یم  هک   ) سدس ود  ددعت  تروص  رد  سدس و  کی  ندوب  رفن  کی  تروص  رد  هدومن  تمسق  شش  ار  ثلث  نآ  هک  دنهد 
يردپ ای  ینیوبا و  هلوئخ  ار  ای 6/4 ) تسا  ای 6/5  هک   ) ثلث کی  نآ  زا  هدنامیقاب  و  دننک ،  یم  میسقت  ناسکی  هب  دوخ  نیب  يردام  هلوئخ  ار 

رتخد شخب و  رـسپ  وحن  هب  وا  همومع  ار  تیم  هکرت  هیقب  رد  و  درب ،  یم  یئاد  رادقمب  هلاخ  هکیروطب  دننک  یم  میـسقت  ناسکی  هب  دوخ  نیب 
شیردام همومع  شیردام و  هلوئخ  زین  وا  يردـپ  ای  ینیوبا و  هلوئخ  تیم  رـسمه  اـب  رگا  هلءاسم 19 -  دننک .  یم  میـسقت  دوخ  نیب  شخب 

هدومن تمسق  شـش  ار  نآ  هک  رارق  نیدب  تسا  تیم  هلوئخ  مهـس  هکرت  لصا  ثلث  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن  رـسمه  دنوش  عمج 
دننک و یم  میـسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  تیم  يردام  هلوئخ  ددعت  تروص  رد  ار  نآ  ثلث  کی  دارفنا و  تروص  رد  ار  نآ  سدـس  کی 

یم میـسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  هلوئخ  ریاس  ار  ای 6/4 ) تسا  ای 6/5  هک   ) ثلث نآ  زا  هدـنامیقاب  و  دراذـگ ،  یمن  قرف  هلاخ  یئاد و  نیب 
دنفلتخم رگا  دننک و  یم  میـسقت  يواسم  روطب  دنتـسه  همع  ای  ومع  همه  رگا  زین  نانآ  هک  دسر  یم  تیم  همومع  هب  هکرت  زا  هیقب  و  دـننک ، 

همومع زین  وا و  يردـپ  اـی  ینیوبا و  همومع  تیم  رـسمه  اـب  رگا  هلءاسم 20 -  دـشاب .  هدـش  طایتحا  تیاعر  ات  دـننک  هحلاصم  تسا  بجاو 
هک هکرت  لصا  ثلث  و  درب ،  یم  ار  دوخ  يالعا  بیـصن  رـسمه  دـنوش  عمج  شیردام  هلوئخ  زین  وا و  يردـپ  ای  ینیوبا و  هلوئخ  شیردام و 

تروص رد  ار  تسا  ثلث  ناـمه  هک  سدـس  ود  دارفنا و  تروص  رد  ار  سدـس  کـی  هدومن  میـسقت  تمـسق  شـش  هب  ار  تسا  هلوئخ  مهس 
هلوئخ ریاس  هب  ار  دش ) تمسق  شش  هک   ) ثلث نآ  زا  هدنامیقاب  و  دننک ،  یم  میسقت  دوخ  نیب  ناسکی  روطب  دنرب و  یم  يردام  هلوئخ  ددعت 

 ، دـنراذگ یمن  هلاخ  یئاد و  نیب  یقرف  دـننک و  یم  میـسقت  يواـسم  روطب  دوخ  نیب  رد  ارنآ  اـهنآ  دـنهد و  یم  تسا  يردـپ  اـی  ینیوبا  هک 
رد ار  نآ  تمـسق  کی  دننک  یم  میـسقت  تمـسق  شـش  هب  ار  نآ  دشاب  هچ  ره  هک  رارق  نیدـب  تسا  همومع  مهـس  هکرت  لصا  زا  هدـنامیقاب 
یم میـسقت  يواسم  روطب  دوخ  نیب  رد  ار  نآ  همومع  دـنهد و  یم  يردام  همومع  هب  ددـعت  تروص  رد  ار  نآ  تمـسق  ود  دارفنا و  تروص 

ار تمـسق  شـش  نآ  زا  هدنامیقاب  و  دـننک ،  تیاعر  ار  هتـشذگ  طایتحا  تسا  بجاو  هک  همع  مه  دـشاب و  ومع  مه  هکیئاج  رد  رگم  دـننک 
همومع زا  رفن  کی  هکیدروم  رد  هلءاسم 21 -  دننک .  یم  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  روطب  دوخ  نیب  رد  يردپ  ای  ینیوبا و  همومع 

و دنرب ،  یمن  ثرا  اهنت  تردپ  ياه  همع  ومع و  تسا ،  هدـنامیقاب  تیم  زا  ینیوبا  يومع  کی  ای  همع و  کی  الثم  هدـنام ،  ياج  رب  ینیوبا 
تسا مزال  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  رد   . ) درب یمن  ثرا  اهنت  يردپ  هلوئخ  تسا  یقاب  ینیوبا  هلوئخ  فنـص  زا  رفن  کی  هک  یمادام  نینچمه 

هچ يردپ و  هچ  ینیوبا و  همع  ومع و  هچ   ) دـنرب یمن  ثرا  تیم  زا  اهنآ  دالوا  دـشاب  دوجوم  هلوئخ  ای  همومع  زا  یکی  هک  یمادام  لوا -  ( 
تیم و همع  ومع و  نادـنزرف  الثم  يردام  هلاخ  کی  دوجو  اب  نیاربانب  يردام )  هچ  يردـپ و  هچ  ینیوبا و  هلاـخ  یئاد و  هچ  زین  يرداـم و 

يومع رـسپ  اب  تیم  يردـپ  يومع  هک  تسا  نیا  نآ  دروم و  کی  رد  رگم  دـنرب  یمن  ثرا  هجو  چـیهب  شیاه  هداز  یئاد  اـه و  هداز  هلاـخ 
دنزرف نیا  اـب  هکیطرـشب  هتبلا  دـنهد  یم  يومع  رـسپ  هب  هکلب  دـنهد  یمن  ومع  هب  ار  ثرا  دروم  نیا  صوصخ  رد  هک  دوش  عمج  وا  ینیوـبا 
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يردپ ای  ینیوبا  يا  هلاخ  یئاد و  زین  يردام و  ای  يردـپ و  ای  ینیوبا  يا  همع  ای  دـشابن و  يردام  یئومع  ای  ینیوبا و  یئومع  ینیوبا  يومع 
کی ینیوبا  يومع  رسپ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  رفن ،  دنچ  ای  دشاب  رفن  کی  يردپ  يومع  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  و  دشابن ،  يردام  ای 

اه هلاخ  اه و  یئاد  اه و  همع  رسپ  اهومع و  رسپ  هب  هن  ومعب و  هن  دنهد  یم  ومع  رـسپ  هب  ار  ثرا  يدراوم  نینچ  رد  هک  رفن  دنچ  ای  دشاب  رفن 
 ، هن ای  دشاب  دوجوم  تسا )  درم  تیم  رگا  هجوز  تسا و  نز  تیم  رگا  رهوش  ینعی   ) تیم رـسمه  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هلئـسم  نیا  رد  و  . 

دـشاب وا  ینیوبا  يومع  رـسپ  وا و  يردـپ  همع  یتـیم  ثراو  رگا  هلب  تسین .  يراـج  نآ  ریغ  رد  تسا و  دروم  نیا  صوـصخم  مکح  نیا  و 
نانآ هجرد  رد  هک  یـسک  نانآ و  دوخ  ندوبن  تروص  رد  هلوئخ  همومع و  دالوا  مود -  تسا .  بولطم  ندرک  هحلاصم  طاـیتحا و  تیاـعر 

هک یسک  رب  تسا  مدقم  ببـس ،  کی  هب  دنچ  ره  دشاب  رتکیدزن  تیم  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  یلک  هدعاق  دنتـسه ،  اهنآ  ماقم  مئاق  تسا 
دالوا و  هدش ،  هراشا  نآ  هب  یلبق  هلئـسم  رد  هک  دروم  کی  رد  رگم  دشاب ،  ببـس  ود  هب  تیم  اب  شیدنواشیوخ  دـنچ  ره  تسا  رترود  وا  زا 

ردام هب  نیبوسنم  موس -  دندرب .  یم  ار  ردـق  نامه  دـندوب  هدـنز  هلوئخ  همومع و  دوخ  رگا  هک  دـنرب  یم  ثرا  رادـقم  نآ  هلوئخ  همومع و 
 ، دـننک یم  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ار  تیم  ثرا  هراومه  نانآ  دـالوا  و  يردـپ ،  هچ  ینیوبا و  هچ  هلاـخ  یئاد و  ینعی  هقبط  نیا  رد  تیم 

رتخد شخب و  رسپ  ار  تیم  ثرا  نانآ  دالوا  همع و  ومع و  ینعی  تیم  ردپ  هب  نیبوسنم  اما  درب .  یم  شردارب  هک  درب  یم  رادقم  نامه  هلاخ 
رـسپ تیم  هکیدروم  رد  مراهچ -  تسین .  هحلاصم  طایتحا و  زج  يا  هراچ  نانآ  دـالوا  يرداـم و  همومع  صوصخ  رد  هلب  دـنرب  یم  شخب 
هکنیا دوجو  اب  نکل  تسا  نیمه  مکح  زین  هلوئخ  رد  دسر ،  یمن  وا  يردپ  همع  رسپ  ومع و  رـسپ  هب  وا  ثرا  دراد  ینیوبا  همع  رـسپ  ومع و 

 ، دنرب یم  ثرا  ینیوبا  یئاد  هلاخ و  نادنزرف  ندوبن  تروص  رد  شیردپ  هلاخ  رسپ  یئاد و  رسپ  دراد  ینیوبا  همع  رسپ  ای  ومع و  رـسپ  تیم 
قباس رد  هکنیا  مجنپ -  دـنرب .  یم  ثرا  ینیوبا  هلوئخ  زا  دالوا  ندوبن  اب  يردـپ  همومع  دالوا  ینیوبا  هلوئخ  نادـنزرف  دوجو  اـب  هکناـنچمه 
هلوئخ همومع و  دوخ  ثرا  میـسقت  رد  دیاب  دنـشاب  ددعتم  همومع  زا  نادنزرف  نیا  رگا  دنیاهنآ و  ماقم  مئاق  هلوئخ  همومع و  نادنزرف  میتفگ 

دعب درک  ضرف  هدنز  دنتسه  تیم  اهنآ و  نیب  هطساو  هک  ار  هلوئخ  هب  هک  یثرا  دعب  درک  ضرف  هدنز  دنتسه  تیم  اهنآ و  نیب  هطـساو  هک  ار 
نادنزرف نیب  دسر  یم  هلاخ  ای  یئاد  ره  هب  رادقم  ره  هاگنآ  دومن  میـسقت  يواسم  روطب  اه  هلاخ  اه و  یئاد  نیب  دسر  یم  هلوئخ  هب  هک  یثرا 

ره هاگنآ  هدومن  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  اه  همع  اهومع و  نیب  دـسر  یم  همومع  هب  هک  یمهـس  و  دـننک ،  میـسقت  هیوسلاب  ناـنآ 
هب طایتحا  يردام  همومع  دالوا  رد  و  دـننک ،  میـسقت  شخب  رتخد  شخب و  رـسپ  ناشنادـنزرف  نیب  دـسر  یم  همع  اـی  ومع  ره  هب  هک  رادـقم 

بـسن یـشاوح  زا  هک  یماحرا  مشـش -  دنک .  یمن  قرف  دشاب  هطـساو  دنچ  ای  هطـساو  کی  هک  يدروم  رد  مکح  نیا  دوش .  تیاعر  حلص 
 ، تسا رترود  هکنآ  هب  تبـسن  دراد  مدـقم  يا  هبتر  ندرب  ثرا  رد  تسا  رتـکیدزن  تیم  هب  هکنآ  ینعی  دنـشاب  یم  هبتر  ياراد  دنتـسه  تیم 

تیم اب  هلـصاف  هکیتروص  رد  اما   ) یفرع قدـص  طرـشب  دـنور  نیئاپ  مه  هچ  ره  تیم  دوخ  همع  ومع و  رتخد  رـسپ و  اه و  همع  ومع و  ـالثم 
ردام ای  ردپ  همع  ومع و  رب  دنتسه  مدقم  درادن ) ار  مدقت  نیا  تسا  تیم  نالف  يومع  رسپ  ینالف  ینالف  دیوگن  فرع  هک  دشاب  دایز  ردقنآ 

زین اهنآ  رد  دنوش و  یم  اه  نآ  ماقم  مئاق  مود  هفیاط  دشابن  دوجوم  سک  چـیه  لوا  هفیاط  زا  رگا  هلب  وا .  ردام  ای  ردـپ  هلاخ  یئاد و  تیم و 
ياه هچب  زا  دـشابن و  دوجوم  یـسک  مه  تیم  ردـپ  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  ینعی  هفیاط  نیا  زا  رگا  و  تسا ،  مزـال  هبتر  مدـقت  تیاـعر 

هب دـسر  یم  تبون  اهنآ  ندوبن  تروص  رد  و  وا ،  هدـج  تیم و  دـج  یئاد  هلاخ و  همع و  ومع و  هب  دـسر  یم  تبون  دـشابن  یـسک  زین  نانآ 
ای ثرا  بابسا  زا  ببس  ود  یثراو  يارب  رگا  متفه -  دشاب .  یم  مزال  تسا  رتکیدزن  تیم  هب  هکنآ  نتـشاد  مدقم  تیاعر  زاب  هک  اهنآ  دالوا 

لثم دوش ،  رگید  ببـس  عنام  ببـس  کی  هکنآ  رگم  درب  یم  ار  رتشیب  ای  ررکم و  ياـه  ثرا  نآ  همه  دـشاب  دوجوم  رتشیب  ثرا  يارب  یببس 
الثم ار ،  عونمم  هیحان  زا  ثرا  هن  درب  یم  ار  عنام  هیحان  زا  ثرا  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  تیم  هب  رتکیدزن  رگید  ببـس  زا  ببـس  کی  هکنیا 
لوا رهوش  زا  هک  نز  یلبق  دنزرف  يارب  دنزرف  نآ  دوشب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  دیآ و  رد  وا  ردارب  دقع  هب  دورب و  ایند  زا  شرهوش  ینز  رگا 

زا هن  درب  یم  ثرا  يردارب  تهج  زا  يرگید  دورب  اـیند  زا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هک  وا  يوـمع  رـسپ  مه  تـسا و  يرداـم  ردارب  مـه  تـشاد 
ای یببس و  بجوم  ود  رگا  نیاربانب  یبسن ،  ای  دشاب  یببـس  ندرب  ثرا  بجوم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هلئـسم  نیا  رد  و  یئومع .  رـسپ  تهج 
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زا هن  درب  یم  ثرا  عنام  تهج  نامه  زا  ثراو  دـشاب  عنام  تهج  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـنوش  عمج  يدروم  رد  یبسن  یببـس و  بجوم  کـی 
زا عنام  هریرج و  نامـض  ءالو  مدقم و  ( 19  ) قتع ءالو  نوچ  هک  تسا  وا  ( 18  ) هریرج نماض  هدرب و  هدـننک  دازآ  رگید  لاثم  عونمم  تهج 

يرگید ریثات  زا  عنام  کی  چـیه  تلع  ود  نیا  رگا  اما  و  هریرج ،  نامـض  تلع  هب  هن  درب  یم  ثرا  قتع  ءـالو  تلع  رب  ثراو  تسا  نآ  ریثاـت 
زا رداـم و  ردـپ و  دـنزرف و  لوا  هقبط  زا  رهوش  و   ) دـشاب شرهوش  يومع  رتخد  ینز  هکنیا  لـثم  درب  یم  ثرا  تهج  ود  رهب  ثراو  دـشابن 
هب رـصحنم  شتثراو  دشاب و  هتـشادن  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  مه  موس  هقبط  زا  دشاب و  هتـشادن  رهاوخ  ردارب و  هدج و  دـج و  مود  هقبط 

لاـح رد  تیفیک  ناـمه  عاـمتجا  دراوم  رد  ثرا  تیفیک  و  ار ،  تمومع  ثرا  مه  درب و  یم  ار  شیرـسمه  ثرا  مه  دـشاب ) اـهنآ  نادـنزرف 
 . تسا يراج  زین  اجنیا  رد  دش  یم  دزشوگ  اج  همه  يردام  ياهومع  رد  هک  یطایتحا  تسا و  دارفنا 

يرسمه ببس  هب  ثاریم  رد  مود  دصقم 

تـسا يدروم  نآ  و  تروص ،  کی  رد  رگم  درب  یمن  ثرا  يرـسمه  تلعب  ار  يرگید  لاوما  یماـمت  رهوش  نز و  زا  کـیچیه  هلءاسم 1 - 
همه وا  رهوش  تروصنیا  رد  هک  مالـسلا ،  هیلع  ماما  ینعی  هقبط  نیرخآ  رهوش و  رگم  دـشاب  هتـشادن  یثراو  چـیه  ثرا  تاـقبط  زا  تیم  هک 
شا هجوز  هکیتروص  رد   ) تروص کی  رد  رهوش  ضرف  هک  میتفگ  تشذـگ و  قباس  رد  شنایب  هک  درب  یم  در  ضرف و  ناونعب  ار  وا  لاوما 

رد هجوز  ضرف  تسا و  مراـهچ  کـی  دـشاب ) هتـشاد  دـنزرف  شا  هجوز  هکیتروص  رد   ) رگید یتروص  رد  فـصن و  دـشاب ) هتـشادن  دـنزرف 
رتمک هن  دوش و  یم  رتدایز  هن  ود  نآ  بیصن  و  تسا ،  متشه  کی  نتـشاد  دنزرف  تروص  رد  مراهچ و  کی  رهوش  نتـشادن  دنزرف  تروص 

يادـتبا رد  هک  تروص  کی  نامه  رد  رگم  دـنرب  یم  ار  دوخ  هضیرف  دـنوش  عمج  هک  ثرا  تاجرد  زا  هجرد  ره  تاـقبط و  زا  هقبط  ره  اـب 
دقع رهوش  نز و  نیب  سپ  دشاب ،  یمئاد  يرـسمه  دـقع  هک  تسا  نیا  يرـسمه  تلعب  ثراوت  رد  طرـش  هلءاسم 2 -  میدرک .  نایب  هلئـسم 

دـشابن یثراوت  طرـش  یعاـطقنا  دـقع  رد  هکیتروص  رد  نیا  و  رهوش ،  زا  نز  هن  درب و  یم  ثرا  نز  زا  رهوش  هن  تسین ،  یثراوـت  یعاـطقنا 
و تسا ،  لاکـشا  تیاهن  رد  فرط  ود  زا  هچ  فرط و  کی  زا  هچ  دقع  نتم  رد  نآ  طارتشا  تروص  رد  اما  تسا ،  لاکـشا  نودـب  ملـسم و 

دوشن كرت  حلص  هب  طایتحا  دش  طرش  یعاطقنا  دقع  رد  يزیچ  نینچ  انایحا  رگا  و  دوش ،  تیاعر  یطرش  نینچ  كرت  هب  طایتحا  هجیتن  رد 
طرـش دننک ) .  هحلاصم  رگیدکی  اب  هکلب  دزروب  دوخ  ثرالا  مهـس  همه  نتفرگ  رب  رارـصا  رـسمه  هن  دـنزاس و  مورحم  ار  رـسمه  هثرو  هن  )

زا لبق  رگا  سپ  دشاب ،  هتفرگن  تروص  یلوخد  هک  دنچ  ره  دـشاب  یقاب  جوز  دـقع  رد  هجوز  هک  تسا  نیا  رهوش  نز و  نیب  ثراوت  رگید 
یمادام دشاب  هدـش  ادـج  رهوش  زا  نز  یعجر  قالط  اب  هکیتروص  رد  نینچمه  و  درب ،  یم  ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب  ود  نآ  زا  یکی  لوخد 

ود نآ  زا  یکی  رگا  هدـع  مایا  رد  هک  نئاب  قـالطب  هقلطم  فـالخب  درب ،  یم  ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب  یکی  رگا  تسا  قـالط  هدـع  رد  هک 
يرامیب نامهب  دشاب و  نئاب  شقالط  دـنچ  ره  دـهد  قالط  يرامیب  لاح  رد  ار  دوخ  نز  رهوش  رگا  هلب  درب .  یمن  ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب 

 ، دـشاب هدوبن  نز  تساوخرد  هب  قالط  هک  یطرـشب  قالط و  عوقو  زور  زا  لاسکی  لوط  رد  هتبلا  درب  یم  ثرا  وا  زا  شا  هجوز  دورب  ایند  زا 
طرـش هدوب ،  وا  دوخ  تساوـخرد  رطاـخب  شقـالط  نوـچ  درب  یمن  ثرا  شیلبق  رهوـش  زا  یئاراـبم  هعلتخم و  نز  هک  تسا  تهج  نیمهب  و 

مایا نتـشذگ  زا  دعب  نز  دـهد و  قالط  شیرامیب  لاح  رد  ار  وا  رامیب  رهوش  رگا  سپ  دـشاب ،  هدرکن  رهوش  تدـم  نیا  رد  نز  هکنیا  رگید 
يرامیب زا  رهوش  هکنیا  رگید  طرش  درب .  یمن  ثرا  وا  زا  نز  دریمب  لاسکی  نتشذگ  زا  لبق  ات  شا  یلبق  رهوش  سپـس  دنکب و  جاودزا  هدع 

لثم شمود  يرامیب  هک  دـنچ  ره  دوش  راـمیب  هراـبود  دـبای و  يدوبهب  يراـمیب  نآ  زا  رگا  هک  دـنکن ،  لـصاح  يدوبهب  شقـالط  لاـح  رد 
ندش مامت  زا  لبق  شرهوش و  يرامیب  لاح  رد  نز  رگا  و  درب ،  یمن  ثرا  وا  زا  شا  هقلطم  رسمه  دورب  ایند  زا  سپس  دشاب و  شلوا  يرامیب 

دوخ دـقع  هب  ار  ینز  شیرامیب  لاح  نامه  رد  رامیب  رگا  هلءاسم 3 -  یعجر .  هدـع  مایا  رد  رگم  درب  یمن  ثرا  وا  زا  رهوش  دریمب  لاـسکی 
دریمب و يرامیب  نامه  رد  رگا  اما  و  دنرب ،  یم  ثرا  رگیدکی  زا  دـبای  يدوبهب  شیرامیب  زا  ای  دـهد و  تروص  وا  اب  یلوخد  رگا  دروآرد ، 

تسا نینچمه  و  یثرا .  قحتسم  هن  تسا و  يرهم  قحتـسم  هن  نز  نآ  دوب و  دهاوخ  لطاب  شجاودزا  دقع  دشاب  هدادن  تروص  مه  یلوخد 
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رد دـشاب  هتفرگن  تروص  یلوخد  چـیه  هکیلاح  رد  دریمب  شنز  تسا )  گرم  هب  لصتم  هک  يراـمیب  ناـمه   ) رهوش يراـمیب  لاـح  رد  رگا 
رگیدکی زا  دریمب  درم  ای  نز  هاگنآ  تسا و  ملاس  وا  هک  دیآرد  يدرم  دقع  هب  يرامیب  لاح  رد  نز  رگا  و  درب ،  یمن  ثرا  نآ  زا  درم  اجنیا 

زا لبق  ضرم  نیا  رد  شگرم  تسا  مزال  رهاظلا  یلع  هکنانچمه  تسین ،  بقع )  ولج و   ) ربد لبق و  نیب  یقرف  لوخد  رد  و  دنرب ،  یم  ثرا 
ندـش ترپ  ریظن   ) رگید یتلعب  نآ  زا  يدوبهب  زا  لبق  يرامیب و  نیمه  رد  رگا  سپ  دـشاب ،  هدوب  رگید  ضرم  هب  هن  ضرف  نیمه  هب  يدوبهب 

وا يرامیب  رگا  و  هاتوک ،  ای  دشاب  ینالوط  شیرامیب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  ارهاظ  و  دنرب ،  یمن  ثرا  رگیدـکی  زا  زاب  دورب  ایند  زا  ماب )  زا 
نیا هک  دیوگ  یمن  شندش  فرط  رب  رود  رد  فرع  هک  يوحن  نآ  هب  دنک  یم  دوع  هرابود  دوش و  یم  فرطرب  یتدـم  يراودا  نونج  ریظن 

طایتحا نکل  درب و  یمن  ثرا  وا  زا  دـمآرد ) شدـقع  هب  يرامیب  لاح  رد  هکنامه   ) شرـسمه ارهاظ  دورب  ایند  زا  رگا  هتفای  يدوبهب  يرامیب 
دیسر یم  رسمه  هب  دنزرف  نتشادن  تروص  رد  هک  تیم  لام  ( 4/1  ) عبر کی  دشاب  ددعتم  تیم  هجوز  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  هحلاصم  رد 

ای تیم  نانز  سپ  دوش ،  یم  میـسقت  هیوسلاب  وا  یمئاد  نانز  همه  نیب  دسر  یم  وا  هب  دنزرف  نتـشاد  تروص  رد  هک  نآ  ( 8/1  ) نمث کی  و 
ینز زا  ای  درب  یم  ثرا  هک  دـشاب  يرـسمه  نمیه  زا  دـلوتم  شدـنزرف  هکنیا  هچ  دربب  ار  لام  متـشه  کی  ای  دـنرب  یم  ار  لام  مراـهچ  کـی 
نیا زا  و  وا ،  هون  حالطصاب  هطساواب و  ای  دشاب  هطساو  نودب  وا  دنزرف  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  یعاطقنا ،  هچ  یمئاد و  هچ  دشاب  رگید 

رد البق  هک  ار  یطئارـش  هکیتروص  رد  هتبلا   ) درب یم  مهـس  هداد  قالط  شتوم  ضرم  رد  تیم  هک  مه  ینز  متـشه  کـی  اـی  مراـهچ و  کـی 
رگا نکل  و  درب ،  یم  ثرا  لوقنم  ریغ  هچ  لوقنم و  هچ  شا  هجوز  هکرت  یماـمت  زا  رهوش  هلءاسم 5 -  دشاب . ) اراد  میدرک  نایب  مود  هلئسم 

نآ تمیق  زا  هن  یضارا و  نیع  زا  هن  درب  یمن  مهس  اقلطم  یضارا  زا  درب و  یم  ثرا  دشاب  هچ  ره  تالوقنم  زا  اهنت  وا  هجوز  تفر  ایند  زا  وا 
زا ینامتخاس  حلاصم  صوصخ  تمیق  زا  اما  و  هن ،  ای  دشاب  هتفرگ  رارق  نآ  لاثما  ءانبریز و  تخرد و  تعارز و  تشک  ریز  یـضارا  نآ  هچ 

بایـسآ و لیبق  زا  اهانب  ماسقا  رد  تسین  یقرف  و  درب ،  یم  ثرا  نآ  لاثما  لخن و  ناتخرد و  نینچمه  نآ و  لاثما  رجآ و  هتخت و  ریت و  لیبق 
رس رب  هک  یمادام  شا  یندش  سره  ياه  هخاش  شزبس و  کشخ و  شگرزب  کچوک و  نیب  ناتخرد  رد  هریغ و  لبطـصا و  ناکد و  مامح 

دوجوم شرهوش  گرم  لاح  رد  هک  تسا  ینایعا  درب  یم  ثرا  نآ  تمیق  زا  تیم  هجوز  هک  یناـیعا  زا  روظنم  هلءاسم 6 -  تسا .  تخرد 
نز دشاب  هدش  ادیپ  دوب  وا  گرم  لاح  رد  هچنآ  زا  ینیع  هدایز  يومن و  دشر و  ثرا  میـسقت  زور  ات  شرهوش  گرم  زا  دـعب  رگا  سپ  هدوب 
یم هک  تسیزور  تمیق  دوش  یم  هتخادرپ  نآ  زا  هجوز  ثرالا  مهس  هک  ینایعا  تمیق  رد  رایعم  هلءاسم 7 -  درب .  یمن  ثرا  رادقم  نیا  زا 

رد شتمیق  زا  رتشیب  میـسقت  زور  رد  هکرت  یناـیعا  تمیق  رگا  هجیتن  رد  تفر ،  اـیند  زا  شرهوش  هکیزور  تمیق  هن  دـنزادرپب  وا  هب  دـنهاوخ 
زین نز  ثرالا  مهـس  زا  دشاب  هدش  رتمک  زور  نآ  زا  شتمیق  رگا  هکنانچمه  درب  یم  ثرا  ار  رتشیب  تمیق  نامه  نز  دـشاب  رهوش  توف  زور 

ار اهنآ  هک  تسا  نیا  تخرد  ینامتخاس و  حلاصم  ندرک  تمیق  قیرط  هلءاسم 8 -  دننک .  هحلاصم  تیم  هجوز  اب  هثرو  میسقت  زور  توف و 
رد هک  یحلاصم  الثم   ) دنام دهاوخ  یناجم  هزاجا و  نودـب  ناکم  نآ  رد  هتفرن  نیب  زا  هدیـسوپن و  هک  يزور  هک  دـننک  تمیق  ضرف  نیا  رب 

هجوز ثرالا  مهس  تمیق  نآ  زا  دراد ) ؟  یتمیق  هچ  تسه  هکینامز  ات  دنامب  انب  ریز  نیمز  هعطق  نامه  رد  اضرف  رگا  هتفر  راکب  یثرا  ناکد 
هجوز دزرا  یم  اهرازه  دـنامب  ناکد  لکـشب  نماکم و  نآ  رد  رگا  یلو  دزرا  یم  رازه  حـلاصم  نآ  الثم  رگا  نیارباـنب  دـنهد ،  یم  ار  تیم 

سپ تسا ،  ثروم  گرم  لاح  رد  ءاـنب  رد  هتفر  راـکب  تـالآ  لوقنم  ریغ  زا  روظنم  هلءاـسم 9 -  درب .  یم  ثرا  یفاـضا  تمیق  نیا  زا  تیم 
لوغـشم رگید  درب و  یم  ثرا  اهنآ  زا  نز  هدش و  جراخ  لوقنم  ریغ  زا  تالآ  نآ  دشاب  هدش  عطق  راجـشا  بارخ و  انب  وا  گرم  زا  لبق  رگا 

رد هک  گرزب  ياـه  لـیتاپ  نینچمه  تسا و  هدـش  هتـشاک  رذـب  تعارز و  تخردرـس و  هویم  لوقنم  لاوما  هلمج  زا  و  تسین ،  لـبق  هلئـسم 
نابیاس بالود و  رهاظلا  یلع  هکنانچمه  تسا ،  لوقنم  لاوما  ءزج  رهاظلا  یلع  هتـشگ  تباث  هدـش و  هدرب  راک  اهیزرگنر  اهیزپشآ و  ناکد 

دوخ مهس  دناوت  یم  نکل  نایعا  دوخ  هن  تسا  تمیق  قحتسم  هجوز  هک  تسنآ  يوقا  هلءاسم 10 -  تسا .  لوقنم  ریغ  لاوما  ءزج  تسبراد 
ار دوخ  مهس  نم  دیوگب  دشاب  هتشاد  قح  هکنیا  هن  دنک  لوبق  تسا  زئاج  دنهدب  نایعا  زا  دنتساوخ  هثرو  رگا  ینعی  دنک  لوبق  نایعا  دوخ  ار 
دنک و فرصت  هدش  قحتسم  ار  اهنآ  تمیق  هک  ینایعا  رد  هثرو  تیاضر  نودب  تسین  زئاج  هجوز  يارب  هلءاسم 11 -  مهاوخ .  یم  نایعا  زا 
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هلاسم 12 دننکن .  فرـصت  نآ  رد  وا  نذا  نودب  دنا  هدادـن  تیم  هجوز  هب  ار  نآ  تمیق  هک  یمادام  زین  هثرو  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن 
لاح نیمه  رد  رگا  لثملا ،  رهم  زا  رتشیب  ای  لثملا  رمهب  دروآرد  وفک  يرـسمه  دـقع  هب  ار  وا  شیردـپ  دـج  ای  غلابان و  يرتخد  ردـپ  رگا  - 

هجوز جوز و  هکیدروم  رد  تسا  نینچمه  و  درب ،  یم  ثرا  وا  زا  رهوش  دریمب  هجوز  رگا  درب و  یم  ثرا  وا  زا  هریغـص  هجوز  دریمب  رهوش 
رتمک هب  وفک  هب  جیوزت  رگا  هکلب  دنشاب ،  هدروآرد  مه  دقع  هب  ار  ود  نآ  يردپ  دج  ردپ و  ینعی  ود  نآ  یلو  دنشاب  غلابان  هریغص و  ود  ره 

هتـشاد مه  تحلـصم  هک  اجنآ  هب  دسر  هچ  ات  دنک  یم  ثراوت  رد  تیافک  دشابن  جیوزت  رد  يا  هدسفم  هک  یطرـشب  دشاب  مه  لثملا  رهم  زا 
بسانم بلاطم  يا  هراپ  هک  دنک  جیوزت  ار  يا  هریغـص  تسا  زیاج  شیارب  هریغـص  جیوزت  هکیدروم  رد  مکاح  رگا  تسا  نینچمه  و  دشاب ، 

دازآ اـت  تسین  يا  هدرب  اریز   ) تسین ءـالتبا  ءـالو  رطاـخب  ندرب  ثرا  راـصع  نیا  رد  هلءاسم 13 -  تشذـگ .  حاکن  باتک  رد  ماـقم  نیا  اـب 
دازآ ار  دوخ  هدرب  یصخش  هک  دوب  نیا  هریرج  نامـض  اریز  تسین  ءالتبا  دروم  مه  هریرج  نامـض  ارهق  دنک و  ادیپ  تیالو  وا  رب  شا  هدننک 
شا هدننک  دازآ  هب  وا  ثرا  تشادن  یثراو  دش و  یم  لام  بحاص  هدرب  رگا  تروصنیا  رد  هک  دـنکن  رانک  رب  وا  تایانج  زا  ار  دوخ  دـنک و 
یقاب تماما  ءالو  دـشاب  ءالتبا  دروم  هک  ءالو  رطاخب  ثرا  هناگ  هس  دراوم  زا  دوب ) .  هدرکن  راـنکرب  وا  تاـیانج  زا  ار  دوخ  نوچ  دیـسر  یم 
هریرج نامض  قتع و  ءالو  هلیسوب  یثراو  زین  دشاب و  هتشادن  موس  مود و  لوا و  هقبط  زا  یثراو  دورب و  ایند  زا  یسک  رگا  نیاربانب  دنام ،  یم 

وا هجوز  ارـصحنم  وا  ثراو  دشاب و  رهوش  تیم  رگا  و  دسر ،  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  وا  ثرا  دشابن  مه  يرهوش  شیارب  دـشاب و  هتـشادن 
لجع رـصع  یلو  ماما  تبیغ  رـصع  رد  و  دسر ،  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  لاوما  هیقب  دنهد و  یم  وا  هجوز  هب  ار  وا  لاوما  مراهچ  کی  دشاب 

 . تسا طئارـش  عماج  هیقف  تسدـب  تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  قلعتم  هکیلاوما  ریاس  دـننام  اه  ثرا  هنوگنیا  راـیتخا  هجرف  یلاـعت  هللا 
 . تسا لصف  دنچ  نآ  رد  قحاول و  اما  دش و  مامت  هنملا  هللادمحب و  باتک  نیا  دصاقم  تامدقم و 

قحاول

یثنخ ثاریم  رد  لوا  لصف 

رد ار ،  ناـنز  صاـخ  تروـع  مه  دـشاب و  هتـشاد  ار  نادرم  صاـخ  تروـع  مه  ینعی  دـشاب  یثـنخ  تـیم  هـثرو  زا  یـسک  رگا  هلءاسم 1 - 
لامتحا فرط  ود  زا  یکی  هدومرف  نیعم  عراش  هک  یتاحجرم  رظن  زا  دشاب و  نکمم  وا  ندوب  نز  ای  ندوب  درم  نییعت  صیخـشت و  هکیتروص 

ياثنخ تروصنیا  ریغ  رد  و  دوش ،  یم  لمع  یعرـش  ياهرایعم  تاحجرم و  نامه  قبط  رب  تسا و  لکـشم  ریغ  یئاثنخ  نینچ  دـبای  ناحجر 
ارجم ود  نآ  زا  یکی  زا  ابلاغ  ای  امئاد و  هکنیا  لوا  تسا :  زیچ  دـنچ  هتـسناد  ربتعم  ار  نانآ  عراـش  هکیتاـحجرم  هلءاسم 2 -  تسا .  لکشم 
لحم دشابن  ردان  يرگید  نآ  زا  شجورخ  رگا  دوش و  هدرمـش  مودعملاک  ردان  رگید  يارجم  نآ  زا  لوب  ندمآ  نوریب  هکیروطب  دـنک  لوب 
هنادرم تروع  زا  رگا  دـیآ ،  یم  تسدـب  ارجم  ود  زا  یکی  ندرک  لوب  قیرط  زا  هک  تسا  صیخـشت  قباطم  اـثنخ  ثرا  سپ  تسا ،  لاکـشا 

ره زا  رگا  هکنیا  مود  درب .  یم  ار  درم  ثرا  فصن  ینعی  ناـنز  ثرا  شا  هناـنز  تروع  زا  رگا  درب و  یم  ار  نادرم  ثرا  دـنک  یم  لوـب  شا 
رتدوز يرگید  زا  تبون  کی  رگا  هکیروطب  دیآ  یم  لوب  رتدوز  ارجم  مادک  زا  ابلاغ  لقادح  ای  امئاد و  دـننیبب  دـیاب  دـنک  یم  لوب  ارجم  ود 
ثاریم تسا و  درم  وا  دـیآ  یم  نوریب  رتدوز  شا  هنادرم  يارجم  زا  ابلاغ  وا  لوب  رگا  نیاربانب  دوش ،  هدرمـش  مودـعملاک  رداـن  دـش  جراـخ 

رید دننیبب  ( 20  ) هکنیا موس  درب .  یم  تر  نانز  ثاریم  تسا و  نز  وا  دیآ  یم  نوریب  رتدوز  شا  هنانز  يارجم  زا  رگا  و  درب ،  یم  ار  نادرم 
یم عطق  رترید  ارجم  ود  زا  یکی  زا  ابلاغ  ای  امئاد  رگا  تشادـن  دوجو  یلبق  کـیچیه  یئاـثنخ  رد  رگا  تسا  ارجم  مادـک  زا  لوب  ندـش  عطق 

طایتحا ناونعب  مود  حجرم  ندوبن  تروص  رد  دیاب  و  تسا ،  لاکـشا  رایعم  نیا  ندوب  حجرم  رد  نکل  درب ،  یم  ثرا  ارجم  نامه  قبط  دوش 
شپچ ياه  هدند  زا  رتشیب  شتـسار  تمـس  ياه  هند  اهرامـش  رگا  تسا ،  اثنخ  ياه  هدند  ندرمـش  مراهچ  دـنهد .  ماجنا  وا  اب  يا  هحلاصم 

 . درب یم  ار  نانز  ثاریم  تسا و  نز  وا  دشاب  ربارب  فرط  ود  ره  رگا  و  درب ،  یم  ثرا  نانز  ربارب  ود  ینعی  نادرم  قبط  تسا و  درم  وا  دشاب 
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زا هچنانچ  رگا  تشادـن ،  دوجو  یئاثنخ  دروم  رد  مراهچ )  مود و  لوا و  حـجرم  ینعی   ) هدـش دراو  عورـش  هک  یئاهتمالع  رگا  هلءاسم 3 - 
نـساحم ندیئور  دننام  نادرم  صوصخم  ياه  هناشن  زا  ای  و  دننیب ،  یم  نانز  هک  روطنامه  ندید  ضیح  دـننام  نانز  صوصخم  ياه  هناشن 

 . تسا لکشم  ياثنخ  هنرگ  دوش و  یم  لمع  اه  هناشن  نامه  بسح  هب  دروایب  نانیمطا  هکیروطب  دشاب  هتشاد  دوجو  اثنخ  نآ  رد  تروص  رب 
درم و کی  ثرا  فصن  تسین  وا  رد  دروآ  نانیمطا  یتمالع  چیه  هصوصنم و  تاحجرم  زا  کی  چـیه  هکنامه  لکـشم  ياثنخ  هلءاسم 4 - 

ینعی نآ  فصن  تسا  یـس  نآ  عوـمجم  هک  دـسر  یم  مهرد  هد  رهاوـخ  ره  هب  مهرد و  تسیب  ردارب  ره  هب  رگا  ـالثم   ) درب یم  ار  نز  کـی 
زا ـالثم  رگید  یلحم  زا  وا  لوب  و  ناـنز ،  تروع  هن  دوب و  نادرم  تروـع  هن  يدرف  يارب  رگا  هلءاسم 5 -  درب ) .  یم  ثرا  ار  مهرد  هدزناـپ 

رگا هلءاسم 6 -  دنزادنایب .  هعرق  دیاب  ار  نز  ثرا  ای  درب  یم  ار  درم  ثرا  هکنیا  صیخـشت  رد  هک  تسنآ  يوقا  دیآ  نوریب  شطئاغ  يارجم 
ای تسا  رفن  ود  صخـش  نیا  ایآ  هکنیا  صیخـشت  قیرط  دشاب ،  هتـشاد  دوجو  رمک  کی  رب  ندـب  ود  ای  هنیـس و  کی  رب  رـس  ود  یناسنا  يارب 

دوب باوخ  رد  نانچمه  يرگید  تساـخرب و  باوخ  زا  رتدوز  یکی  رگا  دـننک  رادـیب  ار  وا  دور  یم  باوخ  یتقو  هک  تسا  نیا  رفن ،  کـی 
عورف نیقوقح  وذ  هلئـسم  يارب  هتبلا  درب ،  یم  ثرا  کی  تسا و  رفن  کی  دندش  رادـیب  مه  اب  رگا  دـنرب و  یم  ثرا  ود  دنتـسه و  ناسنا  ود 

 . تسا هدمآ  لصفم  یهقف  بتک  رد  عورف  نآ  زا  یضعب  دراد و  نایرج  هقف  فلتخم  همه  رد  هک  تسا  يدایز  رایسب 

دننام یم  راوآ  ریز  رد  ای  دنوش و  یم  قرغ  مه  اب  هکیدارفا  ثاریم  رد  مود  لصف 

ایند زا  دـحاو  نآ  رد  درب ) یم  ثرا  وا  زا  يرگید  دورب  اـیند  زا  رتدوز  کـی  ره  ینعی   ) تسه ثراوت  اـهنآ  نیب  هک  رفن  ود  رگا  هلءاسم 1 - 
هدرم دحاو  یببـس  هب  ود  ره  هکنآ  هاوخ  دوب ،  دهاوخن  یثراوت  ود  نآ  نیب  دنداد  ناج  نآ  کی  رد  ود  ره  هک  دننادب  همه  هکیروطب  دـنورب 
نانآ زا  کی  ره  ندرم  زا  دعب  هدنز  ثراو  ضرف  نیا  رد  هک  دنشاب ،  هدرم  یئادخ  گرمب  ود  ره  ای  و  ببس ،  کی  هب  مادک  ره  ای  دنـشاب و 

رگیدکی زا  هک   ) رفن ود  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  يراج  مه  زین  رفن  ود  زا  شیب  رد  درادـن  رفن  ود  رب  صاصتخا  مکح  نیا  درب .  یم  ار  ثرا 
ای هدوب  نآ  کی  رد  ود  ره  گرم  ایآ  دوشن  مولعم  دوش و  ود  نآ  ندرم  ثعاب  یببـس  ای  و  دنریمب ،  یئادخ  گرمب  افداصت ) دـنرب  یم  ثرا 

هکنیا یکی  دراد :  تروص  ود  هتفر  ایند  زا  رت  بقع  مادـک  رتولج و  مادـک  هکنیا  رد  دوش  کش  هدوبن و  مه  اب  هک  دوش  مولعم  اـی  و  هدوبن ، 
ثرا یمود  زا  یلوا  یلو  درب  یم  ثرا  یلوا  زا  یمود  تروصنیا  رد  هک  دشاب  لوهجم  يرگید  خـیرات  نیعم و  یکی  گرم  هظحل  خـیرات و 

تـسین یقرف  لوا  تروص  رد  و  مینک ،  یم  نایب  ار  نآ  مکح  دعب  هلئـسم  رد  هک  دشابن  مولعم  کی  چیه  گرم  خیرات  هکنیا  مود  درب .  یمن 
رد دوش  کش  دنشاب و  هتفر  ایند  زا  رفن  ود  رگا  هلءاسم 3 -  بابـسا .  نیب  تسین  یقرف  میتفگ  زین  البق  هک  روطنامه  و  رتشیب ،  رفن و  ود  نیب 

اهنآ گرم  ببـس  هکیتروص  رد  دـشابن ،  مولعم  کیچیه  توف  خـیرات  دـشاب و  نیب  رد  زین  نراـقت  لاـمتحا  هدرم و  رتدوز  کیمادـک  هکنیا 
ببس ود  نآ  ریغ  ناشگرم  ببس  رگا  و  درب ،  یم  ثرا  يرگید  زا  کی  ره  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  دشاب  ندنام  راوآ  ریز  ای  ندش و  قرغ 

؟  درک هعرق  هب  مکح  دیاب  ایآ  روص  نیا  همه  رد  دشاب ،  يرگید  نآ  گرم  ببـس  ریغ  کی  ره  گرمب  ای  دشاب و  هدوب  هک  یتلع  رهب  دـشاب 
طایتحا هک  دـنچ  ره  تسا  يرخآ  نیمه  نآ  ياوقا  هک  تسا  یهوجو  دراد ؟  ار  راوآ  قرغ و  مکح  زین  اجنیا  اـی  و  هحلاـصمب ؟  مکح  اـی  و 

هدرم هکیدروم  رد  مکح  نیا  و  دشاب ،  یعیبط  هثداح و  نودـب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود و  ره  گرم  هکیدروم  رد  اصوصخم  تسبولطم ،  حلـصب 
یکی هک  دـشاب  مولعم  دـنریمب و  رفن  ود  رگا  هلءاسم 4 -  دراد .  ناـیرج  زین  دنـشاب  رفن  ود  زا  شیب  دـنرب ) یم  ثرا  رگیدـکی  زا  هک   ) ناـگ
هعرقب دیاب  هک  تسنآ  يوقا  دشاب ،  لوهجم  مه  ناشتوف  خیرات  هدوب و  کیمادک  هکنیا  رد  دوش  دـیدرت  نکل  هدرک  توف  يرگید  زا  رتدوز 

رد هلءاسم 5 -  دنـشاب .  هدرم  یعیبط  گرمب  ود  ره  ای  یکی و  ای  و  ود ،  نآ  ریغ  ای  دشاب  مده  قرغ و  ناشگرم  ببـس  هچ  لاح  دوش  عوجر 
توم لاح  رد  هدـنز  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  نیفرط  ثیروت  نیا  قیرط  درب  یم  ثرا  يرگید  زا  کـی  ره  میتفگ  هک  لـبق  هلئـسم 

هکیزیچ میهد ،  یم  وا  هدنز  هثروب  ار  دش  وا  ثرالا  مهـس  هچنآ  و  میهد ،  یم  وا  هب  ار  يرگید  لاوما  زا  وا  ثرا  مینک و  یم  ضرف  يرگید 
وا رگید  تبون  یتقو  هکنیا  تسه  هکیزیچ  يرگید  هثرو  هب  مینک  یم  ضرف  هدـنز  ار  يرگید  هدرم و  ار  وا  رگید  تبون  یتـقو  هکنیا  تسه 
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رگا ـالثم  میهد ،  یمن  ار  دوـب  هدرب  ثرا  لوا  ضرف  رد  ناـشیا  زا  وا  هکیزیچ  يرگید  هثرو  هب  مـینک  یم  ضرف  هدـنز  ار  يرگید  هدرم و  ار 
نآ رد  الـصا  ای  هدرم و  رترید  مادک  رتدوز و  کیمادـک  دـنادن  یـسک  دنـشاب و  هدرم  نآ )  لاثما  زاگ و  زا  یگفخ  رطاخب   ) يرـسپ ردـپ و 

دـصهن ردپ  لاوما  همه  تمیق  دراد و  مه  يرتخد  هدرم  وا  اب  هک  يرـسپ  نآ  ریغ  هدربمان  ردپ  هک  مینک  یم  ضرف  و  دنا ،  هدرم  مه  اب  دـحاو 
ار ردپ  گرم  لوا  اجنیا  رد  تسا ،  رانید  دصشش  شلاوما  عمج  دراد و  يرسپ  هدرم  ردپ  اب  هک  مه  رـسپ  نآ  رگید  يوس  زا  و  تسا ،  رانید 

رانید دصشش  هک  ار  ردپ  هکرت  ثلث  ود  هدوب و  هدنز  هدرم  یم  شردپ  هک  یلاح  رد  هدربمان  رسپ  هجیتن  رد  هک  مینک  یم  ضرف  رـسپ  زا  لبق 
ردپ نآ  رتخد  هب  اب  هدنامیقاب  ثلث  کی  و  تسا ،  ردـپ  نآ  هون  هک  دـسر  یم  وا  دوخ  رـسپ  هب  نالا  ثلث  ود  نآ  هدـش و  کلام  هدرب و  تسا 

وا زا  يرسپ  يردپ و  هتفر و  ایند  زا  یناوج  هجیتن  رد  هک  مینک  یم  ضرف  هدرم  ردپ  تایح  لاح  رد  هب  ار  رـسپ  مود  تبون  هاگنآ  دنهد ،  یم 
ثراوب ار  رانید  دص  نآ  هدرم  زین  وا  دوخ  نوچ  درب و  یم  ثرا  تسا  رانید  دص  هک  ار  شرـسپ  هکرت  مشـش  کی  وا  ردپ  هک  هدنام  ياج  رب 

رد ثرا  زا  یبجاح  هکنیا  تسا  طرش  ینیفرط  ثیروت  رد  هلءاسم 6 -  تسا .  رسپ  نآ  رسپ  مهـس  هیقب  و  میهد ،  یم  تسا  وا  رتخد  هک  ردپ 
زا مه  يرگید  هک  دوش  یمن  ثعاب  يرگید  ثرا  زا  بوجحم  فرط  نآ  ینعی  دشاب  بجاح  فرط  کی  رد  رگا  سپ  دـشابن ،  فرط  چـیه 

هدرم مه  اب  هکیرفن  ود  نآ  زا  هک  دـنام  یم  يدروم  لثم  درب ،  یمن  ثرا  يو  زا  وا  هکنیا  اب  درب  یم  ثرا  وا  زا  يرگید  هکلب  دربن ،  ثرا  وا 
 . درب یمن  ثرا  وا  زا  رادلام  یلو  درب  یم  ثرا  دراد  لام  هک  يرگید  زا  درادن  لام  هک  وا  سپ  دشاب  هتشادن  لام  الصا  یکی  دنا 

رافک سوجم و  ثاریم  رد  موس  لصف 

رظن زا  یلو  حیحـص  نانآ  دوخ  بهذم  هب  هک  دننک  یم  دوخ  نیب  رد  یحاکن  هک  دوش  یم  هاگ  رافک  ياه  هقرف  ریاس  سوجم و  هلءاسم 1 - 
رد تسا ،  لالح  ام  رظن  زا  هک  دننک  یم  یحاکن  مه  یهاگ  و  دننک ،  یم  جاودزا  دوخ  مرحم  اب  دش  هدینـش  هکیروطب  الثم  تسا ،  مارح  ام 

نیب هک  یسک  زا  رافک  ياه  هقرف  ریاس  یـسوجم و  هلءاسم 2 -  دساف .  ببس  بسن و  مه  دنراد  حیحـص  ببـس  بسن و  مه  رافک  نیا  هجیتن 
نانآ بهذـم  رد  هک  ببـس  بسن و  رگا  هلءاسم 3 -  دـنرب .  یمن  ثرا  تسین  شدوخ  بهذـم  رظن  زا  یحیحـص  ببـس  بسن و  ناشیا  وا و 

ایآ دنک ،  نتـسبآ  ار  وا  دروآرد و  دوخ  دقعب  ار  دوخ  ردام  یناوج  هکنیا  لثم  دشاب  رارقرب  رفن  ود  نیب  تسا  لطاب  ام  بهذم  رد  حـیحص و 
رد رـصحنم  ثراوت  و  تسین ؟  ثراوت  الـصا  شردام  ناوج و  نیب  زین  شردام و  ناوج و  نآ  نیب  هدـش و  دـلوتم  رداـم  زا  هک  یکدوک  نیب 
ای و  تسا ؟  حیحـص  ببـس  رد  یلو  تسا  دساف  هک  دنچ  ره  بسن  رد  ثراوت  هکنآ  ای  دشاب و  حیحـص  ام  بهذمب  هک  تسا  یببـس  بسن و 
 - هلءاسم 4 تسا .  ریخا  لوق  نآ  ياوقا  هک  تسه  یلاوقا  هوجو و  لطاب ؟  ببس  بسن و  اب  مه  تسا و  حیحـص  ببـس  بسن و  اب  مه  هکنآ 

هدرک جاودزا  شرسپ  اب  هک  ینز  هکنیا  لثم  درب ،  یم  ثرا  اهنآ  همه  رطاخب  دوش  مهارف  رافک  زا  یکی  يارب  ثرا  بجوم  دنچ  ای  ود و  رگا 
متشه کی  ای  مراهچ و  کی  هک  شیرـسمه  مهـس  مه  هجیتن  رد  وا و  هجوز  مه  تسا و  تیم  نآ  ردام  مه  نز  نیا  تسا  هدرم  رـسپ  العف  و 

مه درب و  یم  ار  يرهوش  بیـصن  مه  شرهوش  دریمب  نز  رگا  و  تسا ،  مشـش  کی  اـی  موس  کـی  هک  شیرداـم  مهـس  مه  درب و  یم  تسا 
عناـم تهج  زا  اـهنت  ثرا  تسا و  يرگید  عناـم  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوش  عمج  ببـس  ود  يدروم  رد  رگا  هلءاسم 5 -  ار .  يدنزرف  بیـصن 
هدرک نتسبآ  يرتخدب  ار  دوخ  ردام  يرـسپ  هک  تروص  نیدب   ) شیردام رهاوخ  مه  دشاب و  تیم  رتخد  مه  ینز  هکنیا  لثم  درب ،  یم  ثرا 

هب وا  ثرا  دراد  دالوا  تیم  یتقو  نوچ   ) دریگ یمن  ار  شیرهاوخ  بیـصن  یلو  دریگ  یم  ار  شیرتخد  بیـصن  نز  نآ  اجنیا  رد  هک  دـشاب )
دنک جاودزا  دوخ  رتخد  اب  يدرم  هک  تروص  نیدـب  شرتخد  رتخد  مه  تسا و  تیم  رتخد  مه  هک  ینز  لثم  زاب  و  دـسر ، ) یمن  شرهاوخ 

تسا و تیم  رتخد  وا  دوخ  نوچ   ) درب یم  طـقف  ار  شیرتخد  بیـصن  رتخد  رتخد  نیا  هک  دریمب  درم  نآ  دزاـس و  نتـسبآ  يرتخدـب  ار  وا  و 
نینچ مینک  ضرف  رتشیب و  ای  دشاب  رهوش  ود  نز  کی  يارب  رگا  هلءاسم 6 -  دسر . ) یمن  شا  هون  هب  وا  ثرا  دراد  دنزرف  تیم  هک  یمادام 

رد نز و  لام  فصن  دـنزرف  ندوبن  ضرف  رد  هک  رهوش  ثرا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دریمب  نز  نآ  هاـگنآ  دـشاب ،  حیحـص  یبهذـم  رد  يزیچ 
نز دـنچ  درم  کی  هکیئاج  ریظن  دوش ،  یم  میـسقت  هیوسلاب  رتشیب  ای  رهوش و  هس  ای  ود  نیب  تسا  وا  لاوما  مراهچ  کی  دـنزرف  ندوب  ضرف 
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دریمب شنارهوش  زا  یکی  دراد  رهوش  دنچ  هک  نز  رگا  لاح  دـننک ،  یم  میـسقت  وا  تاجوز  نیب  ار  وا  لاوما  کی  تشه  هک  هدرم  هتـشاد و 
ار لاوما  متشه  کی  ای  مراهچ  کی  يرهوش  ره  زا  دندرم  وا  رهوش  ود  رگا  درب و  یم  ثرا  ار  وا  لام  متـشه  کی  ای  مراهچ و  کی  بیـصن 

دیعب دننک  جاودزا  تسا  حیحص  ام  بهذم  رد  یلو  تسا  دساف  نانآ  دوخ  بهذم  رد  هک  يدساف  ببـس  اب  رافک  رگا  هلءاسم 7 -  درب .  یم 
دوش یم  ناشهجوتم  نانآ  دوخ  تامزتلا  تاداقتعا و  بسح  هب  هک  یتراسخ  ره  نکل  میزاس ،  يراـج  نآ  رب  ار  حیحـص  دـقع  مکح  تسین 
یمن ثرا  دساف  ببس  اب  ناملسم  هلءاسم 8 -  دنوش .  مزتلم  نآ  هب  دنریذپب و  ار  تراسخ  نآ  هکنیا  هب  دـنک  یم  ناشراداو  نیملـسم  مکاح 
ضرف هک  دـنچ  ره  تسین  ناشنیب  يرهوش  نز و  ثراوت  دنتـسین و  رهوش  نز و  دـنک  جاودزا  دوخ  مراحم  زا  یکی  اب  یـسک  رگا  سپ  درب ، 
رارقرب ثراوت  ناشنیب  دنک  دقع  دوخ  يارب  ههبش  ار  دوخ  یئانز  ای  یعاضر و  ردام  یسک  رگا  سپ  هتفای ،  ماجنا  ههبش  هدربمان  جاودزا  دوش 

( ، دـشاب هدـش  ماجنا  ههبـش  هکیتروص  رد  هتبلا   ) دـساف بسن  اب  مه  درب و  یم  ثرا  حیحـص  ببـس  اب  مه  ناملـسم  هلءاـسم 9 -  دوش .  یمن 
نآ دوش  راد  دـنزرف  وا  زا  دـنک و  جاودزا  وا  اب  تسا و  یبنجا  تسوا )  دوخ  ردام  عقاو  رد  هک   ) نز نـالف  دـنک  لاـیخ  یـسک  رگا  نیارباـنب 

روصت یعورف  ههبـش  تلاخد  اب  ناملـسم  دروم  رد  نیاربانب  دنرب ،  یم  ثرا  وا  زا  مه  ردام  ردپ و  درب و  یم  ثرا  شردام  ردـپ و  زا  دـنزرف 
ود داهتجا  رگا  هلءاسم 10 -  تسین .  یمکح  یعوضوم و  نیب  یقرف  ههبـش  رد  و  میدرک ،  ریوصت  سوجم  هرابرد  ار  نآ  ـالبق  هک  دوش  یم 
اب يدرم  جاودزا  اب  هدرک و  انز  نز  نآ  رتخد  اب  البق  هک  ینز  اـب  يدرم  جاودزا  لـثم  دـش ،  فلتخم  يدـقع  داـسف  اـی  تحـص  هراـبرد  هیقف 

داهتجا هب  هچ  تسا  حیحص  جاودزا  نیا  دیوگ  یم  هک  یسک  هدش ،  دلوتم  رتخد  وا  دوخ  هفطن  زا  هدرک و  انز  رتخد  نآ  ردام  اب  هک  يرتخد 
دنک بترتم  نآ  رب  ار  تحص  راثآ  دناوت  یمن  داسف  هب  لئاق  یلو  دنک  بترتم  ار  تحـص  راثآ  دناوت  یم  شدهتجم  داهتجا  هب  هچ  شدوخ و 

 . تسین ثراوت  یئاهرهوش  نز و  نینچ  نیب  داسف  هب  لئاق  رظن  زا  نیاربانب  ، 

ءاضق باتک 

اضق

دوش یم  رکذ  باتک  نیا  رد  هک  یطئارـش  اب  تسا  نانآ  نیب  زا  عازن  ندومن  فرط  رب  روظنمب  مدرم  نیب  ندرک  مکح  يرواد و  يانعمب  اضق 
هب بانج  نآ  هیحان  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  لوسر  هب  لاعتم  يادـخ  هیحان  زا  هک  تسا  نیگنـس  رایـسب  بصانم  زا  بصنم  نیا  و  ، 

و تسا ،  هدش  راذگاو  دـشاب  دوش  یم  رکذ  ادـعب  هک  یطئارـشلا  عماج  هک  یهیقف  هب  تارـضح  نآ  هیحان  زا  مالـسلا و  هیلع  نیموصعم  همئا 
نینم ؤملاریما  زا  و  دراد ، ) رارق  خزود  هبل  رب  یـضاق  هکنیا  هب   ) دش دراو  ثیدح  رد  هک  اجنادـب  ات  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  نآ  یکانرطخ 
تخب ای  يربمغیپ و  یصو  ای  يربمغیپ و  رگم  اجنآ  رد  دنیشن  یمن  هک  يا  هتسشن  یئاج  رد  حیرـش  يا   : ) دومرف هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع 
صاخ بصنم  تموکح  اریز  دیزیهرپب  مدرم  نیب  رد  تموکح  زا   : ) دومرف هک  دش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  یقش . )  يا  هتشگرب 
تـسا هدمآ  یتیاور  رد  زین  و  يربمغیپ . )  یـصو  ای  تسا و  يربمغیپ  ای  وا  دـشاب و  نیملـسم  نیب  رد  لداع  اضق و  هب  ياناد  هک  تسا  یماما 

رگید تیاور  رد  و  تسا . )  هدـش  رفاک  دـنک  رداـص  هدرک  لزاـن  لـجوزع  يادـخ  هچنآ  زا  ریغ  هب  یمکح  مهرد  ود  دروم  رد  هک  یـسک  )
دروم و رد  هاگنآ  دنکب  يرواد  شناگدنب  همه  نیب  لجوزع  يادخ  ات  دراد  رارق  شتآ  نوتس  ود  نیب  یـضاق  نابز  تمایق  زور   ) تسا هدمآ 

نانآ زا  هتسد  هس  هک  دنا  هتسدراهچ  نایضاق   : ) دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  تشهب . )  هب  ای  دیامرف  خزودب  مکح  ای 
هک يدرم   - 2 تسا .  شتآ  رد  هک  هدرک  مکح  روج  هب  دنادب  دـنک و  تواضق  روج  هب  هک  يدرم   - 1 تسا :  تشهب  رد  یکی  شتآ و  رد 
هب دـناوت  یمن  هدرک و  يرواد  قح  هب  هک  يدرم   - 3 تسا .  شتآ  رد  هک  هن  اـی  تسا  روج  شمکح  دـناد  یمن  یلو  هدرک  يرواد  روج  هب 
 ( تسا تشهب  رد  وا  هک  تسا  هدوب  ملع  يور  زا  شیرواد  هدرک و  يرواد  قح  هب  هک  يدرم  و   - 4 تسا .  شتآ  رد  زین  وا  هن  ای  هدرک  قح 

هوالع اضق  رطخ  رب  مه  يوتف  رطخ  دیامن  تواضق  نآ  قبط  مه  دنک و  رداص  ار  هلئـسم  ياوتف  مه  یـضاق  دـشاب و  يوتف  رب  فقوتم  رگا  و  . 
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دهدب و يوتف  مدرم  يارب  ملع  نتشاد  نودب  هک  یسک   : ) دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد  دوش .  یم 
دنک لمع  وا  طلغ  ياوتف  هب  هک  مه  سک  ره  تسوا و  باذع  هکئالم  تمحر و  هکئالم  تنعل  دشاب  هتـشادن  یلاعت  يادـخ  هیحان  زا  یتجح 

ار نآ  تیلها  هک  یـسک  يارب  مدرم  نیب  رد  ندرک  مکح  اضق و  لـمع  هلءاسم 1 -  تسا ) .  يوتف  بحاص  ندرگ  هب  وا  لـطاب  لاـمعا  رز  و 
طئارـش عماج  لداع و  دهتجم  ار  دوخ  هک  یـسک  نیاربانب  دشاب ،  زیچان  هریقح و  روما  هب  عجار  فالتخا  رد  هک  دنچ  ره  تسا  مارح  درادـن 

لمع دنراد  تیلها  هکیناسک  رب  و  دننادب ،  تیلها  ياراد  ار  وا  مدرم  دـنچ  ره  دوشب  اضق  رما  يدـصتم  تسا  مارح  دـناد  یمن  مکح  يوتف و 
هن هتبلا   ) نآ فارطا  رهـش و  رد  هک  تسینامز  نآ  دوش و  یم  ینیع  بجاو  یئافک  بجاو  نیا  هک  دوش  یم  هاگ  تسا و  یئافک  بجاو  اضق 
رفن کی  زج  هب  دنک  تیافک  ار  یئافک  بجاو  نیا  هک  سک  چـیه  دـشاب ) یجرح  راوشد و  اجنادـب  نتفر  هک  يرادـقمب  رود  رایـسب  فارطا 

هک یئاج  رد  تسه  اضق  طئارش  همه  ياراد  هک  یسک  هلءاسم 2 -  دوش .  یم  ینیع  بجاو  رفن  کی  نآ  يارب  تروصنیا  رد  هک  دوشن  ادیپ 
هلءاسم 3 دوش .  یمن  ینیع  بجاو  وا  رب  دنا  هدرک  باختنا  ار  وا  نیعفارتم  هکنیا  فرصب  دننک  تیافک  ار  اضق  هلئـسم  ات  دنتـسه  زین  نارگید 

مایق نآ  فیاظو  هب  تسا  بحـستم  دوش  یمن  ترخآ  يراـتفرگ  راـچد  اـضق  راـک  رد  هک  تسا  عمج  رطاـخ  شدوخ  زا  هک  یـسک  يارب  - 
مه اریز  دنکن ،  مادـقا  دـننک  یم  تیافک  ار  هفیظو  نیا  هک  یناسک  دوجو  اب  هک  تسنآ  رتهب  نکل  دـهد ،  رارق  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـیامن و 

دنتـسین اضق  طئارـش  عماج  هکیناسک  ینعی  روج  نایـضاق  دزن  هعفارم  ندرب  هلءاسم 4 -  تسا .  تمهت  عوضوم  مه  تسا و  یکاـنرطخ  راـک 
دسر یم  ناشتسدب  یـضاق  هنوگنآ  مکح  رطاخب  هک  هچنآ  دنا و  هدرک  هانگ  دنوش  بکترم  يراک  نینچ  یناسک  رگا  و  تسا ،  مارح  یلمع 
مارح نیع ،  دروـم  رد  اـما  تسا ،  نید  بلط و  صوـصخ  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  هتـشاد  هیلع  موـکحم  زا  هک  دـشاب  یبلطدـنچ  ره  تسا  مارح 

هک دوشن  ققحم  روج  یـضاق  دزن  عفارت  قیرط  نیا  زا  زج  قح  نتفرگ  هکیتروص  رد  رگم  تسا ،  لاکـشا  لحم  شندوب  زئاج  دـننام  شندوب 
رد رگا  نینچمه  و  دـشاب ،  یجرح  راوشد و  وا  رب  قح  زا  ندرک  رظن  فرـص  هکیئاـج  رد  اـصوصخم  تسین  دـیعب  نآ  زاوج  تروـصنیا  رد 

تسا زئاج  دوش  یم  اضق  رما  يدصتم  یئافک  روطب  هک  یسک  هلءاسم 5 -  تسا .  زئاج  دشاب  غورد  دنگوس  هب  فوقوم  قح  نتفرگ  يدروم 
هک یـسک  اـما  تسا ،  رتـهب  لاـملا  تیب  زا  قازترا  كرت  ندوب  ینغ  تروص  رد  هتبلا  دـشاب ،  ینغ  هک  دـنچ  ره  دـنک  قازترا  لاـملا  تیب  زا 

ینغ جایتحا و  نتـشادن  اب  دشاب و  جاتحم  هک  دنک  قازترا  لاملا  تیب  زا  دناوت  یم  یتروص  رد  تسا  ینیع  بجاو  وا  رب  اضق  رما  رد  يدصت 
تروصنیدـب  ) اوعد فرط  ود  زا  نتفرگ  دزم  اما  و  تسنآ ،  زاوج  يوقا  دـنچ  ره  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  لاـملا  تیب  زا  قازترا  زاوج  ندوب 

تـسنآ كرت  طایتحا  دـنک ) یم  مکح  ناتنیب  مریگ و  یم  دزم  غلبم  نالف  یتسه  یعدـم  الثم  هک  وت  زا  اـی  ود و  ره  امـش  زا  نم  دـیوگب  هک 
ربارب رد  هن   ) دریگب تامدقم  زا  یـضعب  ءازا  رد  ار  ترجا  دناوت  یم  دشاب  جاتحم  رگا  هلب  دشابن ،  نیعتم  وا  رب  تواضق  هک  یـضرف  رد  یتح 

رد رگا  هلب  دنک ،  مکح  لطاب  نآ  رطاخب  یضاق  دوش  ببس  هک  تسا  مارح  نآ  نتفرگ  یضاق و  هب  هوشر  نداد  هلءاسم 6 -  تواضق )  لصا 
نآ نداد  تروصنیا  رد  دنک  یمن  مکح  قح  هب  یـضاق  دهدن  ات  ینعی  دشاب  هوشر  نداد  هب  فوقوم  یـضاق  زا  قح  هب  مکح  نتفرگ  يدروم 
هک دناد  یم  دـشاب و  هدوب  قحم  هللا  نیب  هنیب و  هوشر  هدـنهد  هکیتروص  رد  و  تسا ،  مارح  هدـنریگرب  هک  دـنچ  ره  تسا  زئاج  هدـنهد  يارب 

مارح دنا  هتفگ  یضعب  هن ؟  ای  تسا  مارح  هوشر  نداد  تروص  نیا  رد  ایآ  دهدن  هچ  دهدب و  هوشر  هچ  دنک  یم  مکح  وا  عفن  هب  مه  یضاق 
 ( هدنریگ هوشر  ینعی   ) یشترم رب  تسا  مارح  نآ  نتفرگ  هکیدروم  رد  و  تسین ،  توق  زا  یلاخ  هکلب  تسنآ  كرت  رد  طایتحا  نکل  تسین 

دهدب و هوشر  ناونعب  ار  هوشر  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دش  هتفگ  اجنیا  ات  هک  یبلاطم  همه  رد  و  دنادرگرب ،  شبحاص  هب  ار  نآ  تسا  بجاو 
هتفریذپ یسک  هیلع  ای  هل  هب  شتداهـش  هک  یـسک  دنا  هتفگ  یـضعب  هلءاسم 7 -  اهنیا .  لاثما  یناجم و  عیب  ای  هیدـه و  شـشخب و  ناونعب  اـی 

يو هرابرد  زین  وا  تواضق  مکح و  تسین  هتفریذپ  شمـصخ  هیلع  شتداهـش  هک  مصخ  ریظن  رـسپ و  عفن  هب  شتداهـش  هک  ردپ  ریظن  تسین 
میئوگب هک  دنچ  ره  تسا  ذفان  هک  تسنآ  يوقا  نکل  تسین )  ذـفان  شدـنزرف  هرابرد  شمکح  دوب  یـضاق  رگا  ردـپ  نیاربانب   ) تسین ذـفان 

رظن عازن  دروم  هعقاو  رد  وا  دنربب و  طئارش  عماج  یهیقف  دزن  ار  دوخ  همصاخم  اوعد  فرط  رفن  ود  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  لوبق  شتداهش 
هک مه  یـضرف  هب  و  دـنربب ،  رگید  یمکاح  دزن  ار  هعقاو  نآ  دـنناوت  یمن  رفن  ود  نآ  رگید  دـنک  رداـص  یمکح  اـضق  نیراوم  قبط  دـنک و 
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نیا هب  فرط  ود  ره  رگا  یتح  هکلب  دیامن ،  ضقن  ار  لوا  مکاح  مکح  دنک و  رظن  هعقاو  نآ  رد  تسین  زئاج  مود  یـضاق  يارب  اعرـش  دنربب 
دهتجم الثم  هدوبن ،  مکح  طئارـش  عماج  لوا  مکاح  هک  دـنک  اـعدا  اوعد  فرط  ود  زا  یکی  رگا  هلب  تسین .  زئاـج  زاـب  دنـشاب  یـضار  راـک 

هعقاو نیا  رد  تسا  زئاج  مود  مکاح  يارب  تقو  نآ  تسا و  عومسم  شیاعدا  نیا  دوبن ،  لداع  درک  یم  ار  مکح  نیا  هکیزور  رد  ای  تسین 
يارب هکنانچمه  دـنک ،  ضقن  ار  وا  مکح  تسا  زئاج  دوبن  لداع  اـی  دـهتجم  یلوا  مکاـح  هک  دـش  تباـث  شیارب  هکیتروص  رد  دـنک و  رظن 
هجوتم لوا  مکاح  دوخ  رگا  هکیروطب  دـشاب  هدوب  هقف  يرورـض  اب  فلاخم  هکیتروص  رد  تسا  زئاج  یلبق  مکاـح  مکح  ضقن  مود  مکاـح 

فـالتخا رطاـخب  مود  مکاـح  رظن  اـب  شتفلاـخم  لوا  مکح  هکیدروم  رد  اـما  و  دـنک .  یم  ضقن  ار  دوخ  مکح  شدوخ  دوشب  دوخ  هابتـشا 
اطخ شداهتجا  رد  لوا  مکاح  هک  دـنک  اعدا  یعدـم  رگا  و  تسین ،  زئاج  لوا  مکاح  مکح  ضقن  یمود  يارب  دـشاب  نیا  ياوتف  اب  وا  ياوتف 

جایتحا تداهش  عامتسا  يارب  ای  وا ،  هب  رکنم  باوج  ای  یعدم  ياوعد  عامتسا  يارب  مکاح  رگا  هلءاسم 9 -  تسین .  عومسم  شیاوعد  هتفر 
 . دشاب لداع  دهاش  ود  مجرتم  دیاب  مجرتم ،  هب  دنک  ادیپ 

نآ اب  بسانم  لئاسم  یضاق و  تافص  رد  راتفگ 

ندوب درم  مشش  قلطم ،  داهتجا  مجنپ  تلادع ،  مراهچ  نامیا ،  موس  لقع ،  مود  غولب ،  لوا  تسا :  ربتعم  طرش  دنچ  یضاق  رد  هلءاسم 1 - 
نایسن رگا  هکلب  دشابن ،  بلاغ  وا  رب  یـشومارف  دشاب و  يوق  شا  هظفاخ  طایتحا  ربانب  هکنیا  متـشه  ندوبن ، )  انزدلو   ) دلوم تراهط  متفه  ، 

نتـشون داوس  هکنیا  اما  و  دـنک ،  تواـضق  تسین  زئاـج  هک  تسا  نیا  يوقا  درک  داـمتعا  وا  هتفگ  هب  دوش  یمن  رگید  هک  تسا  يدـح  هب  وا 
طرـش نیا  رابتعا  مدـع  دـنچ  ره  دـشابن  انیبان  هکنیا  تسا  طایتحا  هب  رتکیدزن  نآ  هک  مهد  طرـش  تسا ،  فرح  شراـبتعا  رد  دـشاب  هتـشاد 

ملع و نادـجوب و  لوا  دوش :  یم  تباث  قیرط  دـنچ  هب  یـضاق  کی  رد  شدوجو  الاب  هناـگهد  تافـص  هلءاسم 2 -  تسین .  هجو  زا  یلاـخ 
هتبلا لداع ،  دهاش  ود  تداهـش  هب  موس  دروایب ،  نانیمطا  لقادح  ملع و  هکیدـح  هب  عویـش  هتبلا  عویـش ،  قیرط  زا  مود  ناسنا ،  دوخ  عالطا 

هن و ای  تسه  دهتجم  یضاق  هک  دنهد  صیخشت  دنناوتب  ینعی   ) دنشاب هربخ  لها  دیاب  لداع  دهاش  ود  تیملعا  داهتجا و  تفص  ود  دروم  رد 
هدش تباث  يوعد  فرط  ود  ره  يارب  یتسیاب  ار ،  اضق  هناگهد  طئارش  یـضاق  ندوب  اراد  هلءاسم 3 -  هن . )  ای  تسه  رهـش  ياملع  ملعا  ایآ 
مکح هلءاسم 4 -  دنربب .  وا  دزن  هعفارم  دنناوت  یمن  دشاب  هدشن  تباث  يرگید  يارب  هدـش و  تباث  فرط  ود  زا  یکی  يارب  رگا  سپ  دـشاب ، 

زا نارگید  هک  دنچ  ره  نارگید  يار  هن  مکح  دوخ  يار  قبط  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  دراد ،  لاکشا  رگید  دهتجم  ياوتفب  یـضاق  ندرک 
باختنا يرگید  هک  يدرف  نآ  ریغ  دـنک  باختنا  اضق  يرواد و  يارب  ار  يدرف  رکنم  یعدـم و  زا  کی  ره  رگا  هلءاسم 5 -  دنشاب .  ملعا  وا 

رد رکنم  رظن  دروم  یـضاق  اب  یعدم  رظندروم  یـضاق  هک  تسا  یـضرف  رد  نیا  هتبلا  تسا  مدقم  یعدم  باختنا  میئوگب  تسین  دیعب  درک ، 
و رکنم ،  رظن  دروم  هچ  دشاب و  یعدم  رظن  دروم  هچ  دـننک  باختنا  دـیاب  ار  وا  تسا  ملعا  يرگید  زا  یکی  رگا  الا  و  دنـشاب ،  يواسم  ملع 

يارب یضاق  هعرق  هلیسوب  دننک و  هعجارم  هعرق  هب  دیاب  دنشاب  رکنم  یتهج و  زا  دنشاب  یعدم  ینعی  رکنم  مه  دنشاب و  یعدم  مه  ود  ره  رگا 
دشاب و هتـشاد  یئاعدا  یـضاق  دوخ  هیلع  تساهنآ  رب  مکاح  یـضاق  هک  تلم  دارفا  زا  یکی  رگا  هلءاسم 6 -  دـننک .  نیعم  ار  فالتخا  لح 

بجاو هدربمان  یضاق  رب  و  دیامن ،  یم  راضحا  ار  مهتم  یضاق  دونش و  یم  ار  يو  يوعد  یـضاق  نآ  دربب  رگید  یـضاق  دزن  ار  دوخ  يوعد 
یعدم وا و  دـنک و  یم  ار  يداع  درف  هلماعم  لوا  مکاح  اب  مود  مکاح  و  دوش ،  رـضاح  يو  همکحم  رد  هدومن و  تباجا  ار  وا  توعد  تسا 
تاقوا زا  یهاگ  هکلب  دنک  ذیفنت  ار  لوا  مکاح  مکح  دـناوت  یم  مود  مکاح  هلءاسم 7 -  دـنک .  یم  تاعارم  ناسکی  اضق  بادآ  رظن  ار  وا 
تـسین زئاج  دـشاب  هتـشاد  کش  وا  رد  طئارـش  ریاس  دوجو  رد  ای  لوا و  یـضاق  تلادـع  ای  داهتجا  رد  رگا  هلب  دوش .  یم  بجاو  نآ  ذـیفنت 

زارحا ار  وا  ندوب  طئارـش  عماج  هدومن  فرط  رب  یـسررب  قیقحت و  اب  ار  دوخ  کش  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـنک ،  ذـیفنت  ار  وا  زا  هرداص  مکح 
هلب دیامن ،  ضقن  ار  نآ  تسین  زئاج  دشاب  هدوب  حیحـص  وا  مکح  تسا  نکمم  هکنیا  لامتحا  دوجو  کش و  تروص  رد  هکنانچمه  دـنک ، 

فرط زا   ) هنیب نودب  تسا  زئاج  یضاق  يارب  هلءاسم 8 -  دنک .  یم  ضقن  ار  شمکح  هتشادن  مکح  يارب  تیلها  وا  هک  درک  ادیپ  نیقی  رگا 
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رب هنیب  هکیئاج  رد  هکلب  دنک ،  مکح  دوخ  ملعب  زین  هللا  قوقح  رد  هکلب  سانلا  قوقح  رد  رکنم ) فرط  زا   ) دنگوس ای  رارقا  نودب  و  یعدم ) 
تـسا وگغرد  دنگوس  بحاص  دناد  یم  هک  یئاج  رد  هکنانچمه  دنک ،  مکح  هنیب  قبط  تسین  زئاج  دهد  تداهـش  وا  عالطا  ملع و  فالخ 

 . دـنک يراددوخ  هعفارم  نیا  لوبق  زا  تسین  وا  هب  رـصحنم  یـضاق  رگا  يدراوم  نینچ  رد  تسا  زئاج  هلب  دـهد .  دـنگوس  ار  وا  تسین  زئاج 
دنروآ وا  دزن  هراـبود  دوب  هدرک  مه  مکح  هعقاو  نآ  هراـبرد  وا  دـندوب و  هدروآ  وا  دزن  ـالبق  رفن و  ود  نیب  هک  ار  يا  هعقاو  رگا  هلءاسم 9 - 

هب شا  یلبق  مکح  دنتـسم  لیلد و  هک  دنچ  ره  دـنک  مکح  نآ  لثم  هرابود  دـشاب  هدـنام  شدای  هب  شا  یلبق  مکح  هکیتروص  رد  تسا  زئاج 
مکح نآ  قبط  تسا  زئاج  دـش  هنیب  هماقا  هرابود  رگا  دوب  هدرک  یمکح  هچ  لوا  راب  هک  دـیاین  شداـی  هب  رگا  اـما  و  دـشاب ،  هدـنامن  شداـی 

هب دـنک  ادـیپ  نانیمطا  لقادـح  ای  نیقی و  رهم  طختـسد و  نآ  زا  دـنیبب و  ار  دوخ  ءاضما  رهم و  طـخ و  تسد  رگا  تسا  نینچمه  و  دـیامن ، 
زئاج دشاب  هدش  یلبق  رظنریغ  يرظن  ياراد  دـشاب و  هتـشگرب  هراب  نیا  رد  وا  يار  رگا  و  دـنک ،  مکح  نآ  قباطم  دـناوت  یم  شا  یلبق  مکح 

فلاخم اریز  هدوب ،  اطخ  شا  یلبق  مکح  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  لصاح  نیقی  هکنآ  رگم  دنک  ذـیفنت  ار  دوخ  یلبق  مکح  نامه  اددـجم  تسا 
زئاج مکاح  يارب  هلءاسم 10 -  دـیامن .  ضقن  ار  یلبق  مکح  تسا  بجاو  تروصنیا  رد  هک  هدوب  یعطق  یعامجا  ای  يرورـض و  یمکح  اب 
نکل دیامن ،  وجتـسج  ار  وا  مکح  لیلد  هکنیا  نودب  دنک  ذـیفنت  هتـشاد  ار  اضق  يارب  تیلها  وا  هدرک و  رداص  يرگید  هک  ار  یمکح  تسا 

هک دروآ  تسدـب  رگا  لاح  هن ،  ای  تسه  يو  يار  اـب  قفاوم  وا  مکح  اـیآ  دـناد  یمن  هکنیا  اـب  وا  مکح  هب  دـنک  مکح  شدوخ  دـناوت  یمن 
ره تسا  یلبق  مکاح  مکح  نیع  نوچ  درادن  يرثا  وا  مکح  هک  تسا  نیا  باوج  ریخ ؟  ای  دـنک  مکح  دـناوت  یم  ایآ  روطچ ؟  تسا  قفاوم 

دراوم يرایـسب  رد  دـنک  یم  ذـیفنت  ار  رگید  مکاح  مکح  یمکاح  هکنیا  لثم   ) رثوم دراوم  دـننام  تسا  رثوم  یهاگ  ءارجا  رظن  زا  هک  دـنچ 
دشاب هدرم  ای  هدنز و  لوا  مکاح  هکنیا  نیب  ذیفنت  زاوج  رد  تسین  یقرف  و  تسا . )  هتفای  يرتمکحم  هناوتـشپ  نوچ  دوش  یم  ءارجا  رد  رثوم 
ذیفنت ریخا  ضرف  رد  هک  یطرشب  دشاب ،  هدش  هناوید  ای  قساف  هکنیا  لثم  دشاب  هداد  تسد  زا  ار  نآ  ای  و  دشاب ،  هدنامیقاب  مکح  تیلها  رب  و 

وا مکح  ذـیفنت  دوشب  يزیچ  نینچ  ثعاب  رگا  هک  تساراد  ار  مکح  تیلها  زونه  یلبق  مکاـح  دـننک  لاـیخ  مدرم  دوشن  ثعاـب  مود  مکاـح 
 ، لداع ریغ  ای  دشاب  دهتجم  ریغ  هکنیا  هچ  تسین  زئاج  شئاضما  ذیفنت و  هدـش  رداص  شلها  ریغ  زا  هک  یمکح  هلءاسم 11 -  تسین .  زئاج 

هکنیا هچ  تسا  بجاو  مه  نآ  ضقن  تسین  زئاج  شذافنا  اهنت  هن  هکلب  دـشاب ،  هدوب  دـعاوق  اـب  قفاوم  هدرک  رداـص  وا  هک  یمکح  دـنچ  ره 
 - هلءاسم 12 دنک . ) ضقن  ار  نآ  دیاب  هدرک  رداص  یمکح  لها  ریغ  هک  دوش  علطم  رود  زا  هکلب   ) دنرواین هچ  دنروایب و  يو  دزن  ار  هعفارم 

هکنیا لثم  هدوب  وا  دوخ  هیحان  زا  مکح  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  دـنک  ءاضما  ار  لوا  مکاح  مکح  تسا  زئاـج  مود  مکاـح  يارب  یناـمز  اـهنت 
زئاج هیلع  موکحم  رارقا  هب  نآ  ءاضما  ایآ  و  اهنیا ،  لاثما  دـشاب و  هدروآ  نیقی  وا  يارب  رتاوتم  ریخ  ای  دـشاب و  هدینـش  مکاح  دوخ  زا  اـهافش 

وا طخ  ندید  فرـص  هب  ار  نآ  دناوت  یم  مود  مکاح  ایآ  روطچ ؟  لوا  مکاح  ءاضما  طخ و  ندید  الاح  تسا .  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  تسا 
نیا همه  رد  تسا ؟  وا  طخ  طخ  نیا  دیوگب  لداع  دـهاش  ود  رگا  نینچمه  و  تسا ؟  وا  مکح  مکح  هک  درادـن  نیقی  هکنیا  اب  دـنک  ءاضما 

 . تسا زئاج  شئاضما  رهاظلا  یلع  هدرک  مکح  انعم  نیا  هب  لوا  مکاح  هکنیا  رب  دوش  هماقا  هنیب  رگا  هلب  تسین .  زئاج  نآ  ءاضما  دراوم  نیا 

یضاق فئاظو  رد  راتفگ 

هاج وربآ و  ثیح  زا  هک  دنچ  ره  دیامن  دروخرب  يواسم  روطب  تموصخ  فارطا  نیب  تسا  بجاو  لوا -  تسا :  زیچ  دـنچ  یـضاق  فیاظو 
همه هب  ناسکی  روطب  دناشنب و  فیدر  کی  رد  ار  همه  دیوگب و  مالـس  باوج  ای  دـنک و  مالـس  روج  کی  هب  اهنآ  همه  هب  دنـشاب ،  فلتخم 
اجب ناسکی  ار  تامارتحا  بادآ و  ریاس  نینچمه  و  دـیامن ،  دروخرب  هرهچ  کی  اب  دـیوگب و  نخـس  هزادـنا  کی  هب  همه  اب  دـنک  رظن  اـهنآ 

رد نیا  هتبلا  تسین  بجاو  دـشاب  هتـشاد  لیامت  ناـسکی  روطب  مه  لد  رد  هکنیا  اـما  و  دـنکب ،  ار  تلادـع  تیاـعر  ندرک  مکح  رد  دروآ و 
شمـصخ زا  رتشیب  ار  ناملـسم  تسا  زئاج  تساناملـسم  ریغ  اهنآ  زا  یکی  رگا  اما  و  دنـشاب ،  ناملـسم  ود  ره  عازن  نیفرط  هک  تسا  یناـمز 

 . دشاب رفاک  يرگید  ناملـسم و  یکی  ای  رفاک و  هچ  دنـشاب و  ناملـسم  هچ  تسا  بجاو  لاح  ره  رد  مکح  رد  تلادـع  اما  و  دـنک ،  مارتحا 
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 ، دراذگن وا  ناهد  رد  ار  دوش  یم  هدنرب  دیوگب  رگا  هک  ینخس  دنکن و  کمک  شنتفگ  نخس  رد  ار  عازن  فرط  ود  زا  یکی  یـضاق  مود - 
 ، دوش عومسم  تیاوعد  هک  ینک  اعدا  مزج  روطب  دیاب  هک  دنامهفب  يو  هب  وا  هدرک  نایب  لامتحا  تروصب  ار  دوخ  ياعدا  یعدم  هکنیا  لثم 

رکنم یلکب  دـیاب  وت  تسا )  يراکهدـب  هب  رارقا  نیا   ) دـیوگب یـضاق  ما  هداد  ار  شبلط  ای  درم و  نیا  تناما  نم  هک  دـنک  یم  اـعدا  وا  اـی  و 
دوخ مصخ  رب  هک  دنزب  فرح  هنوگچ  دنک  نیقلت  اوعد  فرط  ود  زا  یکی  هب  تسین  زئاج  یـضاق  يارب  نینچمه  و  یـشاب ،  یهدـب  تناما و 

 ، دنک مکح  دوخ  ملعب  تسا  زئاج  هک  روطنامه  تسا ،  زئاج  هنرگ  تسا و  وا  قح  دـنادن  یـضاق  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  هتبلا  دـیآ ،  بلاغ 
و دنک ،  نیقلت  ار  وا  دناوت  یم  تسا  حیحـص  یعدم  ياوعد  دـنادب  هکیتروص  رد  یـضاق  ریغ  اما  تسا و  یـضاق  صوصخم  مکح  نیا  هتبلا 

نالطب زا  هن  تحـص و  زا  هن  درادـن  یعالطا  چـیه  هکیتروص  رد  و  دـنک ،  نیقلت  ار  وا  تسین  زیاج  دـیوگ  یم  لـطاب  هک  دراد  ملع  رگا  اـما 
ار سکنآ  نخـس  ادتبا  مکاح  دـش  دراو  يرگید  زا  دـعب  یکی  عازن  فارطا  ای  نیفرط  رگا  موس -  تسا .  نیقلت  كرت  رد  طایتحا  وا  ياوعد 
فیرـش و نیب  یقرف  تبون  تیاعر  رد  و  دـهدب ،  يرگیدـب  ار  شتبون  دوش و  رخاـت  هب  یـضار  وا  هکنآ  رگم  هدـش  دراو  لوا  هک  دونـش  یم 
هدوب و رتولج  مادـک  دـناد  یمن  یـضاق  یلو  هدوب  يرگید  زا  سپ  یـسک  رگا  ای  دـندمآ و  مه  اب  همه  رگا  و  تسین ،  درم  نز و  و  عیـضو ، 

 - مراهچ دزادنایب .  هعرق  دناوت  یم  یـضاق  دننک  نخـس  هب  ادتبا  دنهاوخ  یم  همه  مه  عازن  فارطا  درادن و  مدـقتم  تابثا  يارب  مه  یقیرط 
یعدم هکنآ  ات  دهد  یمن  شوگ  وا  هب  یـضاق  دنک ،  عطق  ار  وا  نخـس  عیلع  یعدم  دنک  یم  نایب  ار  دوخ  ياوعد  یعدـم  هک  یلاح  رد  رگا 
نخـس رکنم  یتقو  هکنآ  رگم  دنک  حرطم  ار  دوخ  ياوعد  هیلع  یعدم  هاگنآ  دوش ،  مامت  تموکح  دیوگب و  ار  یعدم  باوج  تسخن  هیلع 

و یضاق )  روتسد  نودب   ) دنوش دراو  مه  اب  ود  ره  رگا  مجنپ -  دشاب .  يوعد  حرط  رگزاغآ  وا  هکنیا  هب  دهدب  تیاضر  درک  عطق  ار  یعدم 
نخـس دـندرک  زاـغآ  نخـس  مه  اـب  ود  ره  رگا  و  تسا ،  عامتـسا  هب  رتراوازـس  وا  دوـمن  يوـعد  حرط  درک و  ترداـبم  عازن  فرط  زا  یکی 
دنیآرد همکحم  هب  يرـضاح  رفاسم و  هک  دـتفایب  قافتا  رگا  و  تسا ،  هتفرگ  رارق  دوخ  مصخ  تسار  تسد  رد  هک  دوونـش  یم  ار  یـسکنآ 

یم ادتبا  یسک  هنرگ  و  دنیواسم ،  ندز  فرح  قاقحتسا  رظن  زا  ود  ره  درادن  وا  لاحب  يررـض  وا  ریخات  درادن و  هلجع  ود  نآ  زا  یکی  رگا 
 . تسا ددرت  نیا  رد  نکل  دوش  یم  وا  هجوتم  ررض  دنکن  رگا  هک  دنک 

يوعد عامتسا  طورش  رد  راتفگ 

 ، تسا مکح  تاعوضوم  ریاس  دننام  صیخـشت  نیا  رد  فرع  و  فرع ،  تسد  هب  تسا  يرما  رکنم  زا  یعدم  صیخـشت  هکنیا  تسناد  دیاب 
کیدزن هک  دنا  هدرک  یئاهفیرعت  رکنم  یعدم و  ینعی  ود  نآ  يارب  ءاهقف  درادن و  یصاخ  حالطصا  دوخ  يارب  هراب  نیا  رد  سدقا  عراش  و 

زا رگا  هک  تسا  یسک  یعدم  دنا :  هتفگ  هکنیا  لثم  دنهد ،  صیخشت  رکنم  زا  ار  یعدم  هک  هدوب  نیا  يارب  اهفیرعت  نآ  همه  و  دنا ،  مه  هب 
تسا یسک  یعدم  دنا :  هدومرف  ای  و  دشابن ،  نینچ  هک  تسا  یـسک  رکنم  دوش و  یم  عطق  دوخبدوخ  عازن  يوعد و  درادرب  تسد  شیاعدا 
تابثا شمصخ  ندرگ  هب  يزیچ  دهاوخ  یم  يوعد  ره  رد  هک  تسا  یسک  نآ  یعدم  دنا :  هتفگ  ای  و  دشاب ،  یلصا  فالخ  رب  شنخس  هک 

دروم يوعد و  حرط  رظن  زا  رکنم  یعدم و  دوش  یم  هاگ  نوچ  میراذگب ،  فرع  هدهعب  ار  صیخشت  هک  تسا  نامه  رتراوازـس  نکل  دنک . 
 . دریگ یم  دوخب  دـنرکنم ) مه  یعدـم و  مه  فرط  ود  ره   ) نیفرط يوعد  تروص  يوعد ،  دروم  رظن  زا  یهاـگ  دوـش و  یم  فـلتخم  نآ 
هب یـضعب  يوعد و  هب  یـضعب  یعدم و  هب  تسا  طوبرم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  طرـش  زیچ  دـنچ  یعدـم  يوعد  ندینـش  رد  هلءاسم 1 - 

دـشاب قهارم  دنچ  ره  لفط  زا  نیاربانب  تسا ،  یعدم  غولب  يوعد  عامتـسا  يارب  لوا  طرـش  لوا -  يوعد .  دروم  هب  یـضعب  هیلع و  یعدـم 
رد دنک ،  ملظ  عفر  وا  زا  یـضاق  ات  هدمآ  همکحم  هب  دـشاب و  هدـش  دراو  وا  رب  یملاظ  رگا  هلب  تسین ،  عومـسم  یئاوعد  غولب )  هب  کیدزن  )
رب یضاق  دوخ  هک  یتیالو  اب  ار  هیلع  یعدم  درادن  رگا  و  دنک ،  یم  راضحا  يوعد  حرط  يارب  ار  وا  یلو  مکاح  دراد  ییلو  لفط  هکیتروص 
ای و  دریگ ،  یم  يوعد  حرط  رد  یلیکو  دوخ  يارب  ای  و  دـنک ،  یم  بصن  لـفط  نآ  يارب  یمیق  اـی  و  دـنک ،  یم  راـضحا  دراد  راغـص  روما 
ار نآ  دشن و  دنگوس  ءادا  هب  رضاح  رکنم  رگا  و  دهد ،  یم  دنگوس  ار  رکنم  درادن  يا  هنیب  لفط  رگا  هدش و  لفط  رما  لفکتم  یـضاق  دوخ 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 666 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرد لفط  هک  دنناد  یم  یلو  ای  لیکو و  رگا  و  تسین ،  ربتعم  ریغص  دنگوس  اریز  درادن  یتیصاخ  رگید  دنگوس  نآ  دینادرگرب  یعدم  هب 
تـسین عومـسم  نونجم  ياوعد  نیاربانب  تسا ،  لقع  مود  طرـش  مود -  دننک .  ءادا  ار  هدودرم  دنگوس  لفط  ياج  هب  دنناوت  یم  دیوگ  یم 

شنونجر درد و  رگا  اما  و  تسا ،  عومسم  دشاب  هدرک  يوعد  حرط  هعجارم و  همکحم  هب  شیتمالـس  رود  رد  رگا  هک  يراودا  نونجم  یتح 
زا دوش  یم  عنام  ینامز  رجح  نیا  هتبلا  تسا ،  تهافس  زا  یشان  رجح  نتشادن  موس  طرش  موس -  تسین .  عومسم  دشاب  هدرک  يوعد  حرط 

دوش رداص  مکاح  زا  وا  رجح  مکح  هکنآ  زا  لبق  هیفس  نیمه  اما  و  دشاب ،  یلام  روما  هب  طوبرم  شیاعدا  هک  دوش  عومسم  وا  ياعدا  هکنیا 
یبنجا دنک  یم  هک  یئاوعد  هب  تبسن  یعدم  هکنیا  مراهچ  طرـش  مراهچ -  یلام .  ریغ  رد  هچ  یلام و  روما  رد  هچ  تسا  عومـسم  شیاوعد 
تیالو ریظن  یطابترا  دیاب  یعدم  نیاربانب  تسین ،  عومـسم  يرگید  دننک  اعدا  یکی  عفن  هب  یثلاث  صخـش  رفن  ود  نیب  رد  رگا  سپ  دشابن ، 

وا قح  قلعتم  يوعد  دروم  لام  هکنیا  لثم  دشاب  عفن  يذ  شدوخ  ای  دنکب و  یئاعدا  وا  عفن  هب  ات  دشاب  هشاد  صخش  نآ  هب  تبسن  تلاکو  ای 
نیاربانب دشاب ،  هتشاد  يرثا  دنک  مکح  قبط  یضاق  رگا  هک  دشاب  یئاوعد  هکنیا  مجنپ  طرش  مجنپ -  دشاب . ) وا  هراجا  رد  هکنیا  لثم   ) دشاب

یسک هکنیا  مسق  نیمه  زا  و  تسین ،  عومـسم  یئاوعد  نینچ  دوش  نآ  رکنم  يرگید  تسا و  تکرح  رد  نیمز  هک  دنک  اعدا  یـصخش  رگا 
یضابقا ضبق و  دشاب  هدوب  هچ  ره  هک  دراد  لوبق  لاح  نیع  رد  هدیشخب و  نم  هب  ار  نآ  کلام  ای  هدش و  فقو  نم  رب  کلم  نالف  دنک  اعدا 

نآ یعدم  ياعدا  تسا و  لطاب  هتفرگن  تروص  ضبق  هکنیا  رطاخب  دشاب  هدش  عقاو  يا  هبه  ای  فقو  هک  مه  ضرفب  هجیتن  رد   ، ) هدشن عقاو 
دـشاب هتـشاد  لوبق  یعدم  و  ما ،  هتخورفن  دیوگب  يرگید  يا  هتخورف  دیوگب  یکی  عیب  رد  دننک  فالتخا  مه  اب  رفن  ود  ای  و  درادـن . ) يرثا 

زین اجنیا  رد  هک   ) ما هتخورفن  الـصا  دیوگب  يرگید  يا و  هتخورف  نم  هب  ار  نآ  یئابر  عیب  هب  دـیوگب  یعدـم  الثم  هدـش ،  عقاو  لطاب  عیب  هک 
ناکد ولج  هکیروگنا  دبـس  دـنک  اعدا  ای  دـنک و  لاحم  يرما  ياعدا  یعدـم  هک  يدراوم  تسا  لیبق  نیمه  زا  زاـب  و  درادـن . ) يرثا  يوعد 
روگنا دروایب  دهاش  ود  هک  ضرف  هب  اریز  دوش ،  یمن  هدینـش  یئاوعد  نینچ  مرادـن .  یئاعدا  نیا  زا  ریغ  نم  تسا و  نم  غاب  زا  تسا  ینالف 

زا زین  و  تسا .  نم  غاب  زا  تفگ  هکلب  تسا  نم  کلم  روگنا  هک  درکن  اـعدا  وا  اریز  دـنهد  یمن  وا  هب  دـنریگ و  یمن  ناـکد  بحاـص  زا  ار 
رمخ نالف  ای  كوخ  نالف  دیوگب  هکنیا  لثم  دیآ  یمن  رد  کلم  تحت  هک  دنک  يزیچ  تیکلم  ياعدا  یعدم  هک  يدراوم  تسا  باب  نیمه 
دراد تسد  رد  ار  كوخ  هک  یـسک  هب  دناوت  یمن  مکاح  دنک  تابثا  ار  دوخ  يوعد  یعرـش  قیرط  اب  هک  مه  ضرفب  اریز  تسا ،  نم  کلم 
تسا نکمم  دوش و  رمخ  شروگنا  بآ  هکنیا  لثم   ) دشاب هتـشاد  یتیولوا  قح  یعدم  هکیدراوم  رد  رگم  نادرگرب  یعدم  هب  ار  نآ  دیوگب 

دیاب هک  تسا  نیا  مشـش  طرـش  مشـش -  مراد .  یبلط  رهـش  نیا  لها  زا  رفن  کی  زا  نم  دـنک  اعدا  الثم  دـشاب  هتـشاد  روصحمریغ  جالع  هب 
یـسک هکنیا  لثم  تسین ،  عومـسم  قلطم  لوهجم  يزیچ  دروم  رد  ءاعدا  سپ  دـشاب ،  مولعم  هوجو  زا  یهجوب  هک  دـشاب  يزیچ  اـعدا  دروم 

رگا اما  و  هن ،  ای  تسه  حرط  لباق  شیاعدا  دروم  تسین  مولعم  هکیلاح  رد  مراد  يزیچ  کی  صخـش  نیا  دزن  نم  هک  دنک  اعدا  یـضاق  دزن 
هب مکح  هکنآ  زا  دـعب  تسا و  عومـسم  شیوعد  ارهاظ  مراد  يا  هماج  ای  یناویح و  ای  یبسا  ای  صخـش  نیا  دزن  نم  هک  دـنک  اـعدا  یعدـم 

رگا رگید ) زیچ  ای  ناویح  ای  هدوب  هماج  دیوگب  ینعی   ) دنک ریـسفت  ار  یعدـم  ياعدا  هک  دـهاوخ  یم  هیلع  یعدـم  زا  مکاح  دـش  نآ  توبث 
رد مناد  یمن  تفگ  درکن و  ریـسفت  رگا  و  دوش ،  یم  رگید  یئاوـعد  يوـعد  درکن  شقیدـصت  یعدـم  یلو  هدوـب  زیچ  نـالف  تفگ :  ـالثم 
نم دزن  وا  يرآ  هک  درک  رارقا  هیلع  یعدم  رگا  و  دننک ،  یم  مولعم  ار  نآ  هعرق  اب  يوقا  ربانب  دشاب  دودحم  دـنچ  نیب  اعدا  دروم  هکیتروص 
یم یعدـم  هب  ار  غلبم  نامه  هک  دـنراد  قافتا  نآ  تمیق  رد  رگا  درکن ،  در  ار  وا  فلت  اعدا  مه  یعدـم  دـش  فلت  اما  تشاد  ار  زیچ  نـالف 

متفه طرش  متفه -  تسا .  عومـسم  زین  نآ  هک  دوش  یم  حرط  رگید  یئاوعد  دئاز  رادقم  هب  تبـسن  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  رگا  و  دزادرپ ، 
نینچ دـشاب  وا  ياعدا  رکنم  العف  یـسک  دـشاب و  یـسک  هیلع  هکنآ  نودـب  دـنک  يزیچ  ياـعدا  رگا  سپ  دـشاب  هتـشاد  فرط  يوعد  هکنیا 

ياوعد ندینش  زا  دعب  ار  یمکح  هکنیا  هب  دنک  راداو  ار  مکاح  دهاوخب  یـصخش  هک  دراد  ضرف  یئاج  رد  نیا  و  تسین ،  عومـسم  یئاوعد 
زا دعب  مکاح  رگا  و  تسین .  عامتـسا  لباق  یئاوعد  نینچ  دیایب  شیپ  اهدعب  تسا  نکمم  هک  دشاب  یعازن  عطاق  مکح  نیا  ات  دـنک  رداص  وا 

مسق نالف  رگا  دیوگب  هکنیا  لثم  دشاب  يوتف  تروصب  هکنیا  یکی  دشاب ،  تسا  نکمم  روج  ود  شمکح  دنک  مکح  یعدم  يوعد  ندینش 
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تـسا نآ  عوقو  تروص  رد  هعزانم  عفر  انامه  هک  ار  مکح  تیـصاخ  يزیچ  نینچ  تسا  حیحـص  دریگب  تروص  عیب  عون  نـالف  اـی  فقو و 
زا تقیقح  رد  نیا  تسا  راکبلط  ار  غلبم  نالف  سک  نالف  زا  ینالف  دیوگب  دـشاب  هتـساوخ  دـشاب و  دـییات  لیبق  زا  رگا  هکنیا  رگید  درادـن ، 
اج ود  رد  تسا  نکمم  تداهش  نیا  و  دشاب ،  یمن  تسا  مارح  نآ  ضقن  تسا و  تموصخ  لصف  شرثا  هک  یمکح  تسا و  تداهـش  لیبق 

شیوعد هب  وا  ات  هدومن  هعجارم  رگید  یمکاح  هب  یعدم  دوش و  عازن  رگید  یـصخش  یعدم و  نیمه  نیب  يزور  هکنیا  یکی  دهدب ،  هدـیاف 
هک یعازن  نامه  يزور  هکنیا  رگید  یکی  و  دوش ،  یم  یعدـم  يارب  دـهاش  کی  هلزنم  هب  یلوا  مکاـح  مکح  زور  نآ  رد  دـنک  یگدیـسر 
ات مکاح  نیا  دیامن و  تموصخ  لصف  ود  نآ  نیب  ات  دنک  هعجارم  یلوا  مکاح  نیمهب  شدوخ  مصخ  اب  یعدم  دـنتفایب و  قافتا  دوب  لمتحم 
زا ار  يا  هعقاو  وا  درک و  هعجارم  يوب  یعدم  نیمه  لبق  يدنچ  هک  دشاب  شدایب  ینعی  دـشاب  هتـشاد  هگن  رطاخب  ار  یعدـم  هعقاو  هظحل  نآ 

حرطم يروط  ار  دوخ  ياعدا  یعدم  هکنیا  متشه  طرش  متشه -  دنک .  رداص  مکح  شملع  قباطم  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  دینش  يو 
روطب ار  دوخ  يوعد  یعدم  رگا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هک  تسا  نیا  طرـش  نیا  لیـضفت  دشاب ،  یمزج  یعطق و  يا  هزادـنا  ات  هک  دـنک 

هک وحن  ره  هب  تسا  عومسم  شیوعد  مه  زاب  ایآ  دنک  حرطم  یلامتحا  ای  هنظم و  روطب  رگا  اما  و  تسا ،  عومسم  شیوعد  دنک  حرطم  مزج 
تسا و عومسم  تمهت  دروم  رد  میئوگب  میوش و  لئاق  لیصفت  دراوم  نیب  هکنیا  ای  و  دشاب ؟  هدوب  هکیوحن  ره  هب  تسین  عومـسم  ای  دشاب و 

هریغ تقرـس و  ریظن  تسا  راوشد  نآ  رب  عـالطا  هک  تسا  يدراوم  رگا  هک  میهد  لیـصفت  نیا  اـی  و  تسین ،  عومـسم  دراوم  هنوگنیا  ریغ  رد 
فراـعتم نآ  رد  تموصخ  هچنآ  رد  هک  لیـصفت  نیا  اـی  و  تسین ،  عومـسم  دراوم  هنوگنیا  ریغ  رد  تسا و  عومـسم  مه  یلاـمتحا  ياوـعد 

غلبم نالف  هتشون  نآ  رد  هک  دنک  ادیپ  تیم  زا  يرتفد  ای  يدنـس  وا  ثراو  ای  تیم و  یـصو  هکنیا  لثم  دشاب  عومـسم  یلامتحا  ياوعد  تسا 
رد تموصخ  هک  هچنآ  رد  و  هتـشاد ،  بلط  سک  نالف  زا  غلبم  نالف  تیم  هک  دهد  تداهـش  یقثوم  ریغ  صخـش  ای  مراد و  بلط  ینالف  زا 

دـشابن نآ  ریغ  رد  دـشاب و  عومـسم  فراعتم  ياـهتموصخ  تمهت و  دراوم  رد  هک  لیـصفت  نیا  اـی  و  دـشابن ،  عومـسم  تسین  فراـعتم  نآ 
نـشور مکح  دنک  هنیب  هماقا  یعدم  ای  دـنک و  رارقا  هیلع  یعدـم  رگا  نآ  ربانب  تسا و  ریخا  هجو  نیمه  رت  هیجو  همه  زا  هک  تسا  یهوجو 

ار دنگوس  رگا  و  دوش ،  یم  طقاس  يوعد  متـسین  راکهدب  نم  هک  دروخ  دنگوس  هیلع  یعدـم  دوبن و  هنیب  رارقا و  زا  کیچیه  رگا  و  تسا ، 
شیوعد هجیتن  رد  تسا  یلاـمتحا  تسین و  یمزج  شیاـعدا  هکنیا  يارب  دروخب  دـنگوس  شیوعد  قبط  دـناوت  یمن  وا  دـینادرگب  یعدـم  هب 
شیوعد دـنک و  یم  يوعد  حرط  اددـجم  دومن  دروخرب  يدـهاش  هب  اـی  دـنک و  اـعدا  مزج  روطب  تسناوـت  اهدـعب  رگا  دـنام ،  یم  فـقوتم 

مراد بلط  روصحم )  ) رفن دنچ  ای  ود و  نیا  زا  یکی  زا  نم  دیوگب  رگا  سپ  دـنک  نیعم  ار  یعدـم  هکنیا  مهن  طرـش  مهن -  تسا .  عومـسم 
همصاخم هماگنه  تسا  نکمم  اریز  تسین ،  هدئاف  زا  یلاخ  نوچ  تسا  عومـسم  رهاظلا  یلع  نکل  و  تسین ،  عومـسم  یئاوتف  ربانب  شیوعد 

اهنآ زا  یکی  الثم  هکنیا  رب  دوش  هنیب  هماـقا  رگا  هکلب  متخادرپ ، )  نکل  مدوب  راکهدـب  نم  ـالثم   ) دـنک رارقا  رفن  دـنچ  اـی  ود و  نآ  زا  یکی 
نالف رفن  ود  نآ  زا  هکنیا  دوش  تباث  يدنچ  زا  سپ  دیتسه و  نویدـم  رفن  ود  امـش  زا  یکی  هکنیا  هب  دـنک  مکح  مه  مکح  تسا و  نویدـم 

هب دش  مکح  هکنیمه  تسین  دیعب  هکلب  تسا ،  نویدم  يرگید  نآ  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  ارهق  تسین  راکهدب  تسا و  همذلا  يرب  صخش 
هتـشاد ملع  ود  نآ  زا  یکی  ای  ود و  نآ  هکنیا  نیب  تسا  قرف  سپ  دننک ،  عوجر  هعرق  هب  وا  نییعت  يارب  تسا  نویدم  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا 

 ، تسا همذلا  لوغشم  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  هب  دنک  مکح  مکاح  هکیئاج  نیب  و  تسا ،  همذلا  لوغشم  شقیفر  ای  وا و  دوخ  ای  هکنیا  هب  دشاب 
دوش یم  عوجر  هعرق  هب  مکاح  مکح  رطاخب  مود  تروص  رد  یلو  درادن  دوخ  ندوب  همذلا  لوغشم  هب  ملع  مادکچیه  لوا  تروص  رد  اریز 
یفاک ردق  نیمه  هکلب  دنک  نایب  ار  دوخ  قاقحتـسا  يراکبلط و  تلع  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  یعدـم  ياوعد  ندینـش  رد  هلءاسم 2 -  . 

زا دشاب  يدقع  ای  ینید و  ای  دشاب  ینیع  لام  نآ  هکنیا  هچ  لاح  مراد ،  بلط  ار  لام  نالف  صخـش  نیا  زا  نم  دیوگب  قلطم  روطب  هک  تسا 
ای هدوب  يدـمع  لتق  ایآ  دـنک  نایب  یعدـم  هک  ار  نیا  دـنا  هتـسناد  طرـش  نآ  ندوب  عومـسم  رد  ءاهقف  زا  یـضعب  لتق  ياعدا  رد  هلب  دوقع . 
ریغ یمزج و  ریغ  ياوعد  هکنیا  رباـنب  هلءاسم 3 -  تسا .  هتـشاد  مرج  کیرـش  ای  هدوب  اهنت  لتاق  بیبست ،  هب  ای  هدوب  ترـشابم  هب  یئاطخ ، 
دنک نایب  یمزج  لکش  هب  ارنآ  شیاوعد  ندش  عومسم  يارب  تسین  زئاج  درادن  عطق  مزج و  دوخ  ياعدا  هب  هک  یسک  تسین  عومسم  یعطق 
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اعدا رتشیب  ای  رفن  ود  رگا  هلءاسم 4 -  مهد .  یم  لامتحا  ای  مراد و  هنظم  مدوخ  ياعدا  نیا  رب  نم  دیوگب  ینعی  دیوگب  ار  تقیقح  دیاب  هکلب 
هب مکح  مکاح  هکنآ  زا  دـعب  تسا و  عومـسم  يوعد  نیا  دراد  بلط  صخـش  نالف  زا  غلبم  نالف  رفن  دـنچ  اـم  زا  رفن  کـی  هکنیا  هب  دـننک 
هک تسین  ربتعم  طرش  نیا  يوعد  ندوب  عومـسم  رد  هلءاسم 5 -  دـنزادنا .  یم  هعرق  راکبلط  صخـش  نییعت  رد  درک  ددرم  روطب  نآ  توبث 

هدرک تیاکش  وا  زا  یعدم  هک  دشاب  يرهش  نامه  لها  مه  هیلع  رگا  سپ  دشاب ،  رضاح  هدرک  اعدا  یعدم  هکیرهـش  نامع  رد  هیلع  یعدم 
نیاربانب رود ،  هچ  دشاب و  کیدزن  وا  رفـس  لحم  هکنیا  هچ  دشاب و  رگید  يرهـش  لها  هکنیا  ای  و  دـشاب ،  هتفر  رفـس  هب  خـیرات  نیا  رد  یلو 

رداص وا  هیلع  یبایغ  یمکح  یضاق  دنکب  مه  هنیب  هماقا  رگا  تسا و  عومسم  شیوعد  دنکب  یئاعدا  بئاغ  یـصخش  نینچ  هیلع  یـسک  رگا 
ار بئاغ  لام  زا  يزیچ  دشاب  نید  رگا  و  دهد ،  یم  یعدـم  هب  دراد و  یم  رب  وا  لام  زا  ار  نیع  نآ  دـشاب  نیع  اعدا  دروم  رگا  و  دـنک ،  یم 
هک تروصنیدـب  دـشاب  نمیا  هیلع  یعدـم  ررـضت  زا  هک  دـهد  یم  وا  هب  یتروـص  رد  هتبلا  دزادرپ ،  یم  یعدـم  هب  ار  وا  نید  دـشورف و  یم 

هکیتروص رد  یتح  تسا  زئاج  نداد  یبایغ  مکح  ایآ  و  دریگب ،  وا  زا  یلیفک  تسه  تسد  یهت  رگا  ای  دشاب و  يدنمتورث  صخـش  یعدـم 
هلئـسم دشاب ؟  رذحتم  يو  هب  مالعا  نودب  وا  روضح  نکل  دـشاب  رـضاح  رهـش  رد  هتفرن و  رفـس  هب  الـصا  ای  و  دـشاب ؟  ناسآ  فرط  راضحا 

ای تسا و  نم  قح  رکنم  نم  فرط  هک  دـنک  اعدا  یعدـم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  بئاغ  هیلع  يوعد  ندوب  عومـسم  رد  و  تسا .  لمات  لحم 
یلع تسین  يا  همـصاخم  وا  نم و  نیب  الـصا  دراد و  فارتـعا  نم  قح  نیا  هب  زین  شدوـخ  نم  فرط  دـیوگب  یعدـم  رگا  هلب  دـنکن ،  اـعدا 

یعدم زا  هنیب  رب  هوالع  یبایغ  مکح  دراوم  رد  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دنک ،  یمن  مکح  مکاح  تسین و  عومـسم  شیوعد  رهاظلا 
یقاب دوخ  تجح  رب  بئاغ  دراوم  هکنیا  رگید  بلطم  دنک .  رداص  مکح  بئاغ  هیلع  تقو  نآ  درک  دای  مه  دنگوس  رگا  دریگب  مه  دنگوس 

ار یعدـم  دوهـش  الثم  دـنک و  عاـفد  دوخ  زا  دـناوت  یم  هدـش  رداـص  یمکح  وا  هیلع  هک  دـیمهف  دـش و  رـضاح  هکیناـمز  ره  وا  ینعی  تسا 
هماقا میئوگب  رگا  اما  و   ) دوش هتفریذپ  رکنم  زا  هنیب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دنک ،  هماقا  هنیب  وا  هنیب  هیلع  شدوخ  ای  دزاس و  شودخم 

یلع هلءاسم 6 -  دوب ) .  دـهاوخ  هتـسب  بئاغ  يارب  هار  نیا  رگید  دـنک  داـی  دـنگوس  دـناوت  یم  اـهنت  رکنم  تسا و  یعدـم  صوصخم  هینب 
زئاج بئاغ  هیلع  مکح  ندرک  رداص  انز  ریظن  هللا  قوقح  رد  اما  و  سانلا ،  قوقح  هب  تسا  صوصخم  بئاغ  هیلع  ندرک  مکح  زاوج  رهاظلا 

سانلا و قح  شبحاص  هب  نآ  ندرک  در  قراس و  زا  لام  نتفرگ  هک  تقرس  ریظن  هللا  قح  مه  دشاب و  سانلا  قح  مه  یمرج  رد  رگا  تسین و 
هب مهتم  هکنیا  هب  هدرک  هنیب  هماقا  یعدم  رگا  سپ  تسا ،  زئاج  ندرک  مکح  نآ  سانلا  قح  هب  تبـسن  اهنت  تسا  هللا  قح  دزد  تسد  ندـیرب 

عطق هب  دـناوت  یمن  تشذـگ و  هکینایب  هب  دـنادرگرب  وا  هب  ار  هناخ  بحاص  لام  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  اهنت  مکاح  هدز  درب  تسد  وا  هناخ 
مکاح زا  رگا  دشاب  اراد  ار  ندوب  عومـسم  طئارـش  همه  ینعی  دوش  مامت  یعدـم  هیحان  زا  يوعد  رگا  هلءاسم 7 -  دـنک .  مکح  زین  وا  تسد 
ریخات ار  وا  راضحا  فراعتم  رادقم  رب  دـئاز  تسین  زئاج  مکاح  يارب  و  دـنک ،  یم  شراضحا  مکاح  دـنک  راضحا  ار  هیلع  یعدـم  دـهاوخب 

راضحا شیوعد  حرط  زا  یعدم  روظنم  دنامهفب  هک  دشابن  نیب  رد  مه  يا  هنیرق  و  درکن ،  ار  وا  راضحا  اضاقت  یعدـم  رگا  اما  و  دزادـنایب ، 
 . دنک راضحا  ياضاقت  یعدم  هکینامز  ات  دنام  یم  فقوتم  یضاق  راک  ارهاظ  تسا  وا  تیاکشب  یگدیسر  مصخ و 

هیلع یعدم  خساپ  رد  یلصف 

هک دنک  یم  رارقا  هک  تسا  نیا  ای  و  دـهد ،  یمن  یباوج  چـیه  دـنک و  یم  توکـس  یعدـم  ياعدا  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  ای  هیلع  یعدـم 
اهنیا لاثما  و  ما )  هتخادرپ  نم   : ) دیوگ یم  ای  و  مناد )  یمن  نم   : ) دیوگ یم  ای  و  دنک ،  یم  راکنا  هکنیا  ای  و  دـیوگ ،  یم  تسرد  یعدـم 

ای تسا  نیع  ای  هک  یعدم  ياعدا  زا  هیلع  یعدـم  خـساپ  رگا  هلءاسم 1 -  رارقا  هب  باوج  رد  راتفگ  تسا .  یعدم  بیذـکت  شلـصاح  هک 
قح هب  مکح  مکاح  دشاب ،  اراد  ار  رارقا  طئارـش  همه  وا  و  دـیوگ ،  یم  تسرد  یعدـم  هک  دـنک  لوبق  دـشاب و  یعدـم  قح  هب  رارقا  نید ، 
یم بترتم  مکاـح  مکح  نیا  رب  مکح  مزاول  همه  دور و  یم  نیب  زا  تموصخ  دـهدب و  ار  یعدـم  قح  هکنیا  رب  دـنک  یم  مزلم  ار  وا  هدومن 
زین رگید  مکاح  يارب  و  دوش ،  حرطم  رگید  یمکاح  دزن  تموصخ  نیا  تسین  زئاـج  رگید  و  تسا ،  مارح  نآ  ضقن  هکنیا  لـیبق  زا  دوش ، 
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تـسا ذوخام  شدوخ  رارقا  هب  وا  دنکن ،  مکح  مکاح  نکل  دـنک  رارقا  وا  رگا  اما  و  رگید .  مزاول  دـنک و  عامتـسا  ار  وا  ياوعد  تسین  زئاج 
رد و  تسا ،  فورعم  هب  رما  قادصم  نوچ  تسا  بجاو  هکلب  دزاس  رـصت  تسا  وا  دزن  یعدـم  زا  هک  لام  نآ  رد  دـناوت  یمن  يرگید  ینعی 
رب ینعی  دـیآ  یم  بلطم  نیمه  درکن  مکح  مکاح  یلو  هدومن  هنیب  هماقا  دوخ  قح  رب  یعدـم  نکل  هدرکن  رارقا  هیلع  یعدـم  هک  مه  یئاـج 

هکنیا رب  تسا  هدش  مئاق  هنیب  نوچ  دنادب ،  لام  نآ  رد  فرـصت  رد  زاجم  ریغ  ار  رکنم  دـهدب و  هنیب  رب  رثا  بیترت  تسا  زئاج  زین  مکاح  ریغ 
مکاح ریغ  ایآ  هکنیا  رد  هلب  دنک ،  فرصت  لام  نآ  رد  دناوت  یم  هنیب  بحاص  هزاجا  اب  اهنت  رگید  صخـش  ره  رکنم و  تسا و  يرگید  لام 

نوچ تسا  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  تسا  بجاو  فورعم  هب  رما  ناونعب  راک  نیا  اـیآ  دـنک و  یعدـم  لاـم  نادـب  مازلا  ار  رکنم  دـناوت  یم  مه 
فورعم هب  رما  رگید  لامتحا  نیا  دوجو  اب  دشابن و  لداع  وا  رظن  زا  یعدم  هنیب  ای  دـنادب و  شدوخ  لام  اعقاو  ار  لام  نآ  رکنم  تسا  نکمم 

زئاج یـسک  ره  يارب  اجنآ  رد  میتفگ  هک  روطنامه  و  دوش ،  تباث  رکنم  رارقا  اـب  یعدـم  قح  هکنیا  فـالخب  تسین  قداـص  رکنم  زا  یهن  و 
زا دعب  رگم  دنک  مکح  درادـن  قح  رهاظلا  یلع  مکاح  درک  رارقا  هیلع  یعدـم  هکنآ  زا  دـعب  هلءاـسم 2 -  دـنک .  فورعم  هب  رما  ار  وا  تسا 

بوجو نیا  يوقا  رباـنب  و  دـنک ،  مکح  تسا  بجاو  مکاـح  رب  هک  تسا  تقو  نآ  درک  مکح  ياـضاقت  یعدـم  رگا  یعدـم ،  تساوـخرد 
وا يارب  قح  ءافیتسا  مه  مکح  نودب  هک  یئاج  رد  اما  و  دنک ،  ءافیتسا  ار  دوخ  قح  دناوت  یمن  نآ  نودب  یعدـم  هک  تسا  یئاج  رد  مکح 

دیوگب اـی  دـنکن و  مکح  رودـص  ياـضاقت  یعدـم  رگا  اـما  و  تسین ،  مه  هجو  زا  یلاـخ  هکلب  تسا  یطاـیتحا  مکح  بوجو  تسا  نکمم 
ءاشنا زا  تستراـبع  مکح  هلءاـسم 3 -  تسا .  ددرت  مکح  نآ  ندرک  تموـصخ  لـصف  رد  دـنک  مکح  مکاـح  لاـح  نیع  رد  نکن و  مکح 

تـسین ربتعم  یـصاخ  ظفل  نآ  تحـص  رد  و  نآ ،  لاثما  يزیچ و  هب  مازلا  زا  تسترابع  اـی  و  یـسک ،  همذ  رب  يزیچ  توبث  اـی  يرما و  عوقو 
مکح ای  و  مدرک ،  تواضق  دیوگب :  مکاح  هکنیا  لثم  دوش ،  یم  ققحم  دنک  هدافا  ار  ءاشنا  هک  یظفل  رهب  تسا  ءاشنا  تسا  مزال  هک  هچنآ 
یظفل رهب  تارابع  نیا  لاثما  و  تسا ،  ینالف  کلم  لام  نیا  ای  و  یتسه ،  راکهدـب  ینالف  هب  وت  ای  و  منک ،  یم  مازلا  ار  وت  نم  اـی  و  مدرک ، 

 . تسا یفاک  دنکب  مکح  رب  تلالد  هنیرق  اب  ولو  شرهاظب  هک  دیوگب  ار  ظفل  نآ  دـشاب و  مکح  ماقم  رد  مکاح  هکنیمه  دـشاب  هک  ینابز  و 
یمن بجاو  مکاح  رب  نتشون  رهاظلا  یلع  دسیونب ،  ار  رقم  رارقا  ای  مکح و  هسلج  تروص  هک  دنک  اضاقت  مکاح  زا  یعدم  رگا  هلءاسم 4 - 
لباقم رد  یعدم  زا  دناوت  یم  مکاح  ایآ  یتروص  نینچ  رد  و  دنک ،  ءافیتسا  ار  دوخ  قح  دناوتن  یعدـم  دـسیونن  رگا  هکیئاج  رد  رگم  دوش 

ذغاک و تمیق  هبلاطم  اما  و  تسین ،  دیعب  شزاوج  هک  دنچ  ره  تسا  ترجا  نتفرگن  طایتحا  هب  رتکیدزن  هن ؟  ای  دـنک  بلط  ترجا  شتباتک 
دـشاب نکمم  یعدم  يارب  قح  ءافیتسا  مه  طخ  تسد  نودـب  هکیئاج  رد  ینعی  تروصنیا  ریغ  رد  اما  و  تسا .  زئاج  لاکـشا  نودـب  بکرم 

البق دیاب  دسیونب  تساوخ  نوچ  و  تسین ،  يا  ههبش  بکرم  ذغاک و  ياهب  نتفرگ  نتـشون و  يارب  ترجا  نتفرگ  ینعی  اهنآ  زا  کیچیه  رد 
هک دسیونب  يروطب  ار  وا  ردپ  مان  هیلع و  موکحم  یمان  مه  دنامن و  یقاب  یماهبا  رگید  هک  دسیونب  يروطب  ار  وا  ردپ  مان  هیلع و  موکحم  مان 
یم ار  ود  نآ  تداهش  تروص  یضاق  و  دنهد ،  تداهش  وا  تاصخشم  نیا  ات  و  دوشن ،  روصت  شیارب  یمان  مه  دنامن و  یقاب  یماهبا  رگید 
رکذ ار  وا  تاصخـشم  تسا  یفاک  دوبن  مزال  بسن  رکذ  يدروم  رگا  و  دوشب ،  هتـسب  سیلدـت  هار  دـنامن و  یماـهبا  رگید  هکیوحنب  دـسیون 

ریز رگا  و  دنک ،  یم  تخادرپب  مزلم  ار  وا  مکاح  دزادرپب  وا  هب  ار  یعدم  قح  دـناوتب  دـشاب و  نکمتم  رارقا  بحاص  رگا  هلءاسم 5 -  دنک . 
یم عورـش  ینابز  تنوشخ  زا  ار  تبوقع  و  شتبوقع ،  دوش  یم  زئاج  مکاح  يارب  درک  ادرف  زورما و  رگا  و  دـنک ،  یم  شراـبجا  تفرن  راـب 

تنوشخ رگا  و  تسا ،  زئاج  زین  مکاـح  ریغ  يارب  تبوقع  زا  رادـقم  نیا  هکلب  دـیامن ،  یم  تیاـعر  ار  فورمعب  رما  بتارم  سپـس  دـنک و 
يزیچ نتخورف  هب  دنک  مزلم  ار  وا  دناوت  یم  هکنانچمه  دزاس ،  يرب  ار  دوخ  همذ  هک  ینامز  ات  دنک  یم  ینادنز  ار  وا  دـشن  عقاو  رثوم  ینابز 

نیع هدومن  رارقا  نادـب  هیلع  یعدـم  هکیزیچ  رگا  و  دزادرپـب ،  ار  یعدـم  قح  دـشورفب و  وا  زا  ار  یلاـم  شدوخ  مکاـح  تفریذـپن  رگا  و  ، 
دناوت یم  زین  مکاح  ریغ  هکلب  دـنک ،  در  شبحاصب  دناتـسب و  وا  زا  ار  نآ  دـناوت  یم  مکاح  دـشاب  هدوب  یلاـق )  هتخت  کـی  ریظن   ) صخـشم
یمیق رگا   ) ار شتمیق  ای  و  دشاب ) یلثم  رگا   ) ار نآ  لثم  مکاح  دـشاب  نید  لام  نآ  رگا  اما  و  دـهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  فورعمب  رما  ناونعب 

رگا هلءاسم 6 -  تسین .  یقرف  درم  نز و  نیب  دش  هتفگ  هک  هچنآ  رد  و  دنک ،  تیاعر  دیاب  ار  نید  تاینشتسم  هتبلا  دناتس ،  یم  وا  زا  دشاب )
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نیا رد  هک  دنک  یم  اعدا  هتـشاد و  يرگناوت  هقباس  رقم  هکیتروص  رد  دشاب ،  نآ  رکنم  یعدـم  نکل  دـنک  یتسد  یهت  ياعدا  رارقا  بحاص 
دـشابن مولعم  وا  هقباس  رگا  و  تسا ،  مدقم  راکهدب  لوق  هتـشاد  یتسد  یهت  هقباس  رگا  و  تسا ،  مدقم  رکنم  لوق  ما  هدـش  تسد  یهت  مایا 

یهت یعدـم  لوق  هکنیا  اـی  و  دوش ؟  یم  يراـج  نآ  رب  یعادـت  مکح  تسا و  یعادـت  دروم  اـیآ  هک  تسا  ددرت  دروم  هلئـسم  هدوـب  هچ  هک 
هکیتروص رد  دـسرب  توبث  هب  رقم  رقف  یتسد و  یهت  رگا  هلءاسم 7 -  تسین .  دیعب  رظن  هب  وا  لوق  میدقت  هک  دنچ  ره  تسا ؟  مدـقم  یتسد 

ایآ دشاب ،  نآ  ياراد  رگا  اما  و  دوش ،  نکمتم  ات  دنهد  تلهم  ار  وا  دیاب  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دشاب  هتـشادن  يراک  يورین  ای  یتعنص و 
ای و  درادرب ؟  شبلط  تباب  ار  شترجا  دـهدب و  يریجا  هب  ار  وا  هکنیا  ای  و  دـشکب ؟  راک  يو  زا  ات  دـهدب  شراـکبلط  لـیوحت  ار  وا  مکاـح 

یبساـک هجیتن  رد  دزاـس و  يرب  ار  دوخ  همذ  دـناوتب  اـت  دزادرپـب  بسک  راـک و  هب  تلهم  نیا  رد  هک  دـنک  شمزلم  دـهدب و  شتلهم  مکاـح 
وا رب  ندرک  یبساـک  هجیتـن  رد  دـنکن و  مه  شمازلا  دـهدب و  تلهم  ار  وا  مکاـح  هکنآ  اـی  و  دوـش ؟  بجاو  وا  رب  ضرق  نداد  يارب  ندرک 

اهنآ نیرت  هیجو  دیاش  هک  تسا  یهوجو  دوش ؟  بجاو  وا  رب  نید  ءادا  تقو  نآ  دـش  یلام  بحاص  دوخ  يدوخب  رگا  هکلب  دوشن ؟  بجاو 
ار وا  راکبلط  دنک و  شراکبلط  میلـست  ار  وا  هک  نیمهب  رگم  دـشن  نکمم  بسک  هب  مازلا  ینایم  هجو  نامه  ربانب  رگا  هلب  دـشاب ،  ینایم  هجو 
وا زا  یعدم  راکهدـب و  یئاراد  رقف و  رد  دـشاب  هتـشاد  کش  مکاح  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  زئاج  راکبلط  هب  میـسلت  تقو  نآ  دریگب  راـکب 

شیاهر تسا  تسد  یهت  دش  نشور  رگا  سپـس  دنک و  سبح  ار  وا  دیاب  مکاح  دنک  ینادـنز  شعـضو  ندـش  نشور  ات  ار  وا  هک  دـهاوخب 
سپ تسین ،  درم  نز و  نیب  یقرف  رگید  ماکحا  مکح و  نیا  رد  و  دـهد ،  یم  ماجنا  وا  اب  میدرک  نایب  لبق  هلئـسم  رد  هک  ار  يراـتفر  هدومن 
سبح ار  وا  درک و  یم  درم  اب  هک  دنک  یم  ار  هلماعم  نامه  وا  اب  دنک  یم  ادرف  زورما و  راکبلط  اب  دـهد و  یمن  ار  دوخ  یهدـب  هک  مه  ینز 
ندش ینادـنز  دـشاب و  رامیب  يراکهدـب  نیح  رگا  هلءاـسم 9 -  دوـش .  نشور  شعـضو  اـت  درک  یم  سبح  ار  درم  هک  روـط  نآ  دـنک  یم 

 . تسین زئاـج  شندرک  سبح  رگید  ارهاـظ  دـشاب  هدـش  ریغ  ریجا  سبح  رب  مکح  رودـص  زا  لـبق  هکنآ  اـی  دـنک و  یم  رتشیب  ار  شیراـمیب 
دوخ هک  تسا  یئاج  رد  دشاب ،  هتشاد  ار  نآ  تردق  رگا  دنک  یم  بسک  هب  مازلا  ار  تسد  یهت  راکهدب  مکاح  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 10 - 

وا يارب  شلمحت  دشاب و  شناش  هب  قیال  دهد  ماجنا  دناوت  یم  وا  هک  یبسک  ای  و  دش ،  انب  وا  ناش  اب  یفانم  ای  یجرح و  وا  رب  ندرک  یبساک 
دنک و رهوش  شنید  ءادا  يارب  تسین  بجاو  وا  رب  دهدب  ار  دوخ  یهدـب  دـناوت  یمن  تسا و  راکهدـب  هکینز  هلءاسم 11 -  دشابن .  یجرح 
وا هقفن  دهدب و  قالط  ار  دوخ  نز  شنید  ءادا  روظنم  هب  تسین  بجاو  زین  راکهدب  درم  رب  و  دـنک ،  ءادا  ار  دوخ  نید  نآ  اب  دریگب و  هیرهم 

بجاو دـشابن  یجرح  روآ و  تلذ  وا  يارب  نآ  لوبق  دـشخبب و  یلام  وا  هب  وا  یهدـب  لداعم  یعربتم  رگا  و  دزادرپب ،  شیوخ  راـکبلط  هب  ار 
 . دزادرپب ار  دوخ  یهدب  دناوتب  ات  دنک  لوبق  ار  هبه  نآ  تسا 

راکنا هب  باوج  رد  راتفگ 

 ، دروایب دهاش  شیاعدا  قبط  رب  دیاب  هک  دنادن  یعدم  هکیتروص  رد  دوش  رکنم  ار  وا  ياعدا  یعدم  خساپ  رد  هیلع  یعدـم  رگا  هلءاسم 1 - 
تـسا بجاو  مکاح  رب  دروایب ،  دهاش  دناوت  یمن  وا  هدادن  دهاش  هماقا  نامرف  مکاح  ات  هک  دنک  یم  لایخ  نکل  دناد  یم  ار  هلئـسم  نیا  ای  و 
هرابرد ادخ  مکح  هک  تسناد  یمن  تشادن و  دهاش  رگا  هن ؟  ای  يراد  دهاش  ایآ  دسرپب :  وا  زا  ینعی  دـناسرب  وا  عالطا  هب  ار  هلئـسم  ود  نیا 

قح مکاح  هلءاسم 2 -  دـناسرب .  وا  عالطا  هب  ار  هلئـسم  تسا  بجاو  مکاح  رب  زاب  دـهد  دـنگوس  ار  رکنم  هک  تسا  نیا  دـهاش  یب  یعدـم 
و دروخب ،  دنگوس  مسق  تساوخرد  زا  لبق  درادن  قح  مه  رکنم  هکنانچمه  دهد  دنگوس  ار  رکنم  يو  زا  یعدـم  تساوخرد  نودـب  درادـن 

یهد دنگوس  ار  رکنم  يراد  قح  وت  دـیوگب  یعدـم  هب  تسیاب  یم  مکاح  ادـتبا  تروصنیا  رد  هک   ) درادـن هنیب  یعدـم  هک  يدروم  رد  رگا 
نودـب رکنم  اـی  دـهد و  دـنگوس  ار  رکنم  مکاـح  تاـهج  نـیا  تیاـعر  نودـب  دــهد ) دــنگوس  ار  رکنم  تـقو  نآ  تساوـخ  وا  رگا  سپس 
دنگوس طئارـش  نآ  تیاعر  اب  هرابود  تسا  راچان  تسین و  انتعا  لباق  يدـنگوس  نینچ  دروخب  دـنگوس  مکاح  نامرف  یعدـم و  تساوخرد 

 ، دهد دنگوس  ار  يو  وا  ات  دهاوخب  مکاح  زا  دیاب  هکلب  دهد  دنگوس  ار  رکنم  القتـسم  شدوخ  دناوت  یمن  مه  یعدـم  هکنانچمه  دروخب ، 
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مکاح زا  دشاب و  هتـشادن  دهاش  یعدـم  رگا  هلءاـسم 3 -  دوش .  یمن  دـنگوس  نآ  هب  یئاـنتعا  داد  دـنگوس  ار  رکنم  یعدـم  دوخ  رگا  سپ 
يارب و  دوش ،  یم  بیقعت  لباقریغ  طقاس و  عرـش  رهاظ  بسح  هب  یعدـم  ياوعد  دروخب  دـنگوس  رکنم  دـهد و  دـنگوس  ار  رکنم  دـهاوخب 

زئاج زین  و  درادرب ،  وا  لام  زا  يزیچ  صاقت  ناونعب  تسین  زئاج  هکناـنچمه  دـنک  دوخ  قح  هبلاـطم  رکنم  زا  رگید  راـب  تسین  زئاـج  یعدـم 
رد اما  تسا  عرـش  رهاظ  بسح  رب  نیا  دونـشب ،  ار  وا  يوعد  دـیابن  مکاح  نآ  دربب  رگا  دربب و  رگید  مکاـح  دزن  ار  يوعد  نیمه  هک  تسین 

ریظن  ) یجراخ نیع  هرابرد  یعدـم  ياعدا  رگا  دوش و  یمن  يرب  شا  همذ  ندروخ  مسق  اـب  تسا  یعدـم  نویدـم  اـعقاو  رکنم  رگا  عقاو  نتم 
هب ار  نیع  نآ  دیاب  هجیتن  رد  دنک ،  یمن  لخاد  وا  کلم  هب  جراخ و  یعدم  کلم  زا  ار  نیع  نآ  رکنم  ندروخ  مسق  دشاب  یلاق )  هتخت  کی 

و دنک ،  صاقت  ای  دریگب و  وا  زا  ار  نآ  تسین  زئاج  مه  کلام  يارب  هک  دنچ  ره  دوش ،  یمن  غراف  شا  همذ  نیا  زجب  هک  دـنک  در  شبحاص 
مه نیا  رد  هزات  دنک ،  همذلا  يرب  ار  نویدم  تسا  زئاج  هلب  دیامنب .  نآ  رد  رگید  یفرصت  ای  دنک و  هبه  ای  دشورفب و  ار  نآ  تسین  زئاج  زین 
مه ضرف  هب  و  تسین ،  عومـسم  دنک  هنیب  هماقا  یعدم  رگید  یـسلجم  رد  ای  سلجم  نیا  رد  رکنم  دنگوس  زا  دعب  رگا  نیاربانب  تسا ،  لمات 

مکاح نآ  دربب و  رگید  یمکاح  دزن  ار  يوعد  یعدـم  ای  دـیامن و  رداص  هنیب  قبط  رب  یمکح  دـنک و  تلفغ  دوخ  یلبق  مکح  زا  مکاح  هک 
قبط رب  مکح  زا  دعب  رگا  هلءاسم 4 -  مود .  مکاح  مکحب  هن  تسه و  لوا  مکاح  مود  مکحب  هن  یئاـنتعا  دـنک  یعدـم  هنیب  قبط  رب  یمکح 

مکاح مکح  یتقو  دنک ،  ضقن  ار  دوخ  مکح  تسا  بجاو  هکلب  زئاج و  هدوب  غورد  وا  دنگوس  هک  دش  فشک  مکاح  يارب  رکنم  دـنگوس 
کلم لاـم  هکنیا  رب  دـنک  رارقا  رکنم  رگا  و  دوش ،  یم  بترتـم  شندوب  قحم  راـثآ  ریاـس  صاـقت و  قح و  هبلاـطم  یعدـم  يارب  دـش  ضقن 

 ، دنک بترتم  ار  دوخ  ندوب  قحم  راثآ  ریاس  دیامن و  صاقت  ای  دنک و  فرـصت  لام  نآ  رد  دوش  یم  زئاج  یعدم  يارب  مه  زاب  تسا  یعدم 
ثعاب دش  مامت  هک  یـضحمب  رکنم  دنگوس  ایآ  هلءاسم 5 -  دشابن .  هچ  دـشاب و  شغورد  دـنگوس  زا  هبوت  زا  دـعب  شرارقا  هکنیا  هچ  لاح 
دنگوس زا  دـعب  هکنیا  هچ  و  نآ ،  زا  لبق  هچ  دـشاب و  مکاح  نامرف  نذا و  زا  دـعب  وا  هکنیا  هچ  ددرگ ؟  طقاس  اـقلطم  یعدـم  قح  دوش  یم 

مکح هتبلا  رکنم ،  دـنگوس  هن  تسا  مکاـح  مکح  یعدـم  قح  طوقـس  بجوم  هکنآ  اـی  و  دـشاب ؟  هدرکن  هچ  دـشاب و  هدرک  مکح  مکاـح 
دنچ ره  تسین  یعدم  قح  طوقس  بجوم  یئاهنت  هب  دنگوس  هک  تسا  نیا  رهاظ  وا ؟  دنگوس  هب  دشاب  دنتسم  هک  تسا  ربتعم  ینامز  مکاح 

مکاح مکح  هک  انعم  نیا  هب  هن  هتبلا  دوش  یم  طقاس  مکاح  مکح  زا  دعب  یعدم  قح  هکلب  دشاب ،  هدـش  ءادا  مکاح  نامرفب  دـنگوس  نآ  هک 
 ، دوش یم  یعدم  قح  طوقس  بجوم  دشاب  رکنم  دنگوس  اب  نراقم  رگا  مکاح  مکح  هک  انعم  نیا  رد  هکلب  دشاب  تلع  یئاهنت  هب  القتـسم و 

دنک در  یعدم  هب  ار  دنگوس  دـناوت  یم  تسا )  دـنگوس  شا  هفیظو  هک   ) رکنم هلءاسم 6 -  تسا .  مکح  نراقم  طرـش  رکنم  دنگوس  سپ 
دنگوس یعدـم  رگا  موش ، )  موکحم  نم  دروخب و  دـنگوس  یعدـم  موش  مکاح  مروخب و  دـنگوس  نم  هکنیا  ياجب  دـیوگب  مکاحب  ینعی  )

وا قح  ندروخن )  مسق  ینعی   ) لوکن فرـص  هب  اـیآ  لاـح  ددرگ ،  یم  طـقاس  دروخن  رگا  و  دوش ،  یم  تباـث  شیاوـعد  دروـخ  ار  هدودرم 
درادـن قح  رگید  دـش  طقاس  یعدـم  ياوعد  هکنآ  زا  دـعب  و  تسا ،  لبق  هلئـسم  باوج  نامه  شباوج  مکاح ؟  مکحب  اـی  دوش  یم  طـقاس 
هکینامز ینعی  لوکن  زا  لبق  رگا  هلب  دشاب ،  هتشادن  هچ  دشاب و  هتشاد  يا  هنیب  هکنیا  هچ  دنک  حرطم  رگید  یـسلجم  رد  یتح  ار  دوخ  يوعد 

يارب رگا  نینچمه  و  دونـش ،  یم  وا  زا  مکاح  مراد  هنیب  نم  هک  دنک  اعدا  خـساپ  رد  روخب  مسق  وت  هک  دـنک  یم  در  وا  هب  ار  دـنگوس  رکنم 
ار نآ  دناوت  یمن  وا  رگید  درک  در  یعدم  رب  ار  دـنگوس  رکنم  هکنآ  زا  دـعب  دوش و  یمن  طقاس  ار  شقح  زاب  دـهاوخب  تلهم  ندروخ  مسق 

هکنآ زا  لبق  درک  در  یعدـم  هب  ار  دـنگوس  هکنآ  زا  دـعب  رکنم  و  دـیامن ،  لوکن  ای  دـنک و  دای  ار  دـنگوس  دـیاب  ای  هکلب  دـننک  در  رکنم  هب 
دناوت یم  رکنم  ندروخ  مسق  زا  لبق  مه  یعدم  هکنانچمه  دنک ،  دای  ار  دنگوس  هتـشگرب  شدوخ  در  زا  دراد  قح  دـنک  ءادا  ار  نآ  یعدـم 
لوکن فرـص  هب  ایآ  دنادرگنرب ،  مه  یعدم  هب  دنکن و  ءادا  ار  دنگوس  ینعی  دـنک  لوکن  رکنم  رگا  هلءاسم 7 -  ددرگرب .  وا  نداد  مسق  زا 

شیاعدا درک  دای  ار  دنگوس  یعدم  رگا  هک  دنادرگرب  یعدم  رب  ار  دـنگوس  مکاح  دوخ  دـیاب  ای  و  دـنک ؟  موکحم  ار  وا  دـناوت  یم  مکاح 
زا هدرک  لوـکن  دـنگوس  ءادا  زا  هک  يرکنم  رگا  هلءاـسم 8 -  تسا .  هبـشا  مود  لوق  هک  تسا  لوق  ود  ددرگ ؟  طـقاس  هنرگ  دوش و  تباـث 

ار هدودرم  دـنگوس  نامه  یعدـم  ندروخ  دـنگوس  زا  دـعب  ایو  دـشاب ،  وا  هیلع  مکاح  مکح  زا  دـعب  شعوجر  نیا  رگا  ددرگرب ،  شلوکن 
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بجاو مکاح  رب  مود  تروص  رد  تسا و  هدـش  تباث  وا  هیلع  قح  لوا  تروص  رد  و  دـنک ،  یمن  وا  عوجر  هب  یهجوت  مکاح  دـشاب ،  هدوب 
هلءاسم 9 هن .  ای  دنادب  ار  لوکن  مکح  رکنم  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  هلئـسم  نیا  رد  و  دهدب ،  یعدـم  هب  ار  قح  هدومن  موکحم  ار  وا  تسا 

دنگوس ایآ  دنک  رکف  ات  دهاوخب  تلهم  رکنم  رگا  دنک ) دای  دنگوس  هک  رکنم  هب  دنک  یم  مکح  یعدم  نتشادن  هنیب  رطاخب  مکاح  یتقو  - )
ررـض ثعاب  هکیرادقم  هب  دناوت  یم  مکاح  دهد ،  صیخـشت  ود  نیا  زا  یکی  باختنا  ار  دوخ  حالـص  دنک و  در  یعدم  هب  ار  نآ  ای  دروخب 
ریخات رد  یلاکـشا  دـهدب  ار  رادـقم  نیا  زا  شیب  هزاجا  یعدـم  رگا  هلب  دـهد ،  تلهم  وا  هب  دوشن  شحاف  ریخات  وا و  قح  لـیطعت  یعدـم و 

هنیب ندروآ  هب  مزلم  ار  وا  درادن  قح  مکاح  مراد  هنیب  ما  هتفگ  قبط  نم  دیوگب :  شیاوعد )  حرط  زا  دعب   ) یعدم رگا  هلءاسم 10 -  تسین . 
دنگوس هبلاطم  رکنم  زا  ای  دـنک و  رـضاح  ار  هنیب  شدوخ  ای  دـهد ،  ماجنا  ار  راک  هس  زا  یکی  ات  تسا  یعدـم  تسدـب  راـیتخا  هکلب  دـنک ، 

یمن ار  هلئـسم  یعدم  رگا  و  مازلا )  هن   ) دنک داشرا  دـهاش  ندروآ  هب  ار  وا  دـناوت  یم  مکاح  هلب  درادرب ،  دوخ  يوعد  زا  تسد  ای  دـیامن و 
ار نآ  تسا  زئاج  وا  يارب  دراد  هنیب  هکنیا  اب  یعدم  هلءاسم 11 -  نآ .  هب  ملاع  ای  دشاب  مکحب  لهاج  یعدم  هکنیا  دزاس ،  هاگآ  ار  وا  دناد 

هکلب دشاب  وا  هار  اهنت  هنیب  هماقا  رد  هک  تسین  نانچ  سپ  دهدب ،  مسق  ار  رکنم  دناوت  یم  دنشاب و  رضاح  شنادهاش  هک  دنچ  ره  دنکن  هماقا 
 ، دتفا یم  لوبقم  مکاح  دزن  شا  هنیب  دنک  هنیب  هماقا  رگا  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دنچ  ره  رکنم ،  نداد  دنگوس  هنیب و  هماقا  نیب  تسا  ریخم  وا 

یمن رگید  یعدـم  دوش و  یم  طقاس  هنیب  هماقا  قح  دروخب  مسق  وا  هکنیمه  دـشاب  هدروخن  مسق  رکنم  هک  تسا  یقاب  ینامز  اـت  رییخت  نیا  و 
رییخت مه  زاب  ایآ  دریذپب  ار  نآ  مه  مکاح  دنک و  هماقا  ربتعم  هنیب  رگا  و  دشاب ،  هدرکن  مکح  یـضاق  زونه  هک  دنچ  ره  دنک  هنیب  هماقا  دناوت 

یم تسا و  یقاب  رییخت  مه  زاب  هکنآ  ای  و  دهد ) مسق  ار  رکنم  هدومن  رظن  فرـص  هنیب  زا  دـناوت  یمن  رگید  ینعی  ( ؟  دوش یم  طقاس  یعدـم 
طقاس وا  رییخت  میئوگب  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نیرت  هیجو  هک  تسا  هجو  ود  دهد ؟  دنگوس  ار  رکنم  هدومن  لودع  هنیب  هب  لالدتـسا  زا  دناوت 

ار دوهش  هکنیا  اب  یعدم  هکنیا  رب  دهد  تداهش  نئارق  ای  دنادب و  مکاح  دشاب و  هدرک  رـضاح  ار  دوخ  هنیب  یعدم  رگا  هلءاسم 12 -  تسا . 
دراد انب  وا  هک  دهد  یهاوگ  لاوحا  ای  دنادب و  رگا  و  روایب ،  ار  تا  هنیب  دیوگب  دناوت  یمن  مکاح  دنک  هینب  هماقا  دـهاوخ  یمن  هدرک  رـضاح 

دهاوخب هنیب  یعدم  زا  دناوت  یمن  دشاب  هتـشاد  کش  كاح  رگا  اما  و  روایب ،  ار  تدـهاش  دـیوگب  دـناوت  یم  تروصنیا  رد  دـنک  هنیب  هماقا 
یلو دهد  تداهـش  وا  يوعد  قدص  تیقح و  هب  یعدم  هنیب  رگا  هلءاسم 13 -  هن .  ای  ینک  هنیب  هماقا  یهاوخ  یم  ایآ  دسرپب  دـناوت  یم  اهنت 

طئارـش زا  یـضعب  دقاف  ار  ود  نآ  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دنک ،  یم  در  ار  ناشتداهـش  دسانـش  یم  قسف  هب  ار  دـهاش  ود  نآ  مکاح 
يارب رفن  ود  نآ  عضو  رگا  اما  و  دنک ،  یم  لوبق  ار  ناشتداهـش  دسانـش  یم  طئارـش  همه  ندوب  اراد  تلادـع و  هب  ار  ود  نآ  رگا  و  دـنادب ، 

ياضتقم هب  تقو  نآ  دـیامن  زارحا  ار  ناشتلادـع  ای  قسف  هدومن  قیقحت  ات  دـنک  یم  فقوت  ناشتداهـش  لوبق  در و  رد  دـشاب  مولعمان  مکاح 
یم دودرم  ار  ناشتداهش  دسانش  یم  ندوبن  طئارـشلا  عماج  هب  ای  قسف و  هب  ار  دهاش  ود  مکاح  رگا  هلءاسم 14 -  دنک .  یم  لمع  شقیقحت 

ضرف نیمه  رد  رگا  نکل  دـنیامن ،  یفرعم  طئارـش  عماج  ای  لداـع و  ینعی  دـننک  هیکزت  ار  ود  نآ  یناـسک  هک  دوش  یمن  نآ  رظتنم  دـنک و 
شیوعد رگا  تسا ،  عومسم  شیاعدا  هتفر  اطخ  شدوهش  قسف  هب  تبسن  دوخ  صیخـشت  رد  مکاح  هک  دنک  اعدا  یعدم  ینعی  هنیب  بحاص 

سکع تسا  نینچمه  و  دنک ،  در  ار  ناشتداهش  تسا  فظوم  هنرگ  دنک و  یم  لمع  ود  نآ  تداهش  ياضتقم  هب  مکاح  هک  درک  تابثا  ار 
ار دهاش  ود  نآ  یناسک  ات  دنام  یمن  رظتنم  تروصنیا  رد  هک  دسانش  یم  طئارش  تیعماج  تلادعب و  ار  دوهـش  مکاح  هکیئاج  ینعی  هلئـسم 
ای ود و  نآ  تلادـعب  تبـسن  دوخ  صیخـشت  رد  مکاح  هک  دـنک  اعدا  رکنم  رگا  و  دـنک ،  یم  لمع  دوخ  ملعب  هکلب  دـننک  حرج  ای  هیکزت و 

مکح ناشتداهـش  قبط  هنرگ  دنک و  یم  طقاس  ار  ود  نآ  مکاح  دـنک  تابثا  ار  نآ  رگا  تسا ،  عومـسم  شیوعد  هتفر  اطخ  ود  نآ  زا  یکی 
یلبق تلاح  ینعی   ) دنک کسمت  باحـصتسا  هب  دناوت  یم  دراد  کش  يدهاش  قسف  ای  تلادعب و  تبـسن  هکیدراوم  رد  مکاح  و  دـنک ،  یم 
رگا دنک و  یم  مکح  وا  تداهش  قبط  دراد  کش  شتلادع  رد  العف  هتـسناد و  یم  لداع  البق  ار  وا  مکاح  رگا  دهد  رارق  رایعم  ار  دهاش  نآ 

ود لاح  هب  لهاج  مکاح  رگا  هلءاسم 15 -  دنک ) .  یم  در  ار  شتداهش  هن  ای  هدرک  هبوت  ایآ  دراد  کش  العف  هتخانش  یم  قسف  رب  ار  وا  البق 
يرگید يدوهـش  هلیـسوب  ار  دوخ  ياهدهاش  دناوت  یم  هک  دنک  نایب  دناد  یمن  ار  هلئـسم  رکا  یعدم  يارب  تسا  بجاو  وا  رب  دـشاب  دـهاش 
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ود هلیسوب  ار  هیکزت  یعدم  رگا  دنلداع ، ) دهاش  ود  نیا  هک  دنهد  تداهش  مکاح  دزن  لاحلا  مولعم  دهاش  ود  هک  قیرط  نیا  هب   ) دنک هیکزت 
ینعی  ) دنک حرج  ار  یعدم  ياهدهاش  دناوت  یم  هک  دـنک  نایب  تسا  لهاج  رگا  رکنم  يارب  تسا  بجاو  مکاح  رب  داد  ماجنا  لداع  دـهاش 

رد یفعـض  هطقن  نم  هک  دنک  فارتعا  رکنم  رگا  سپـس  درادن ، ) تیلوبقم  یعدم  دوهـش  هک  دنک  تباث  دزاس و  دراو  هشدخ  ناشتلادـع  هب 
دنک تابثا  ار  یعدم  هنیب  ندوب  راد  هشدخ  لوبقم  دهاش  ود  اب  رگا  و  دنک ،  یم  مکح  رکنم  هیلع  یعدم و  عفن  هب  مکاح  مرادن  غارـس  نانآ 
دوخ دوهش  هک  تسا  هتفگ  یعدم  هب  تسا و  ربخ  یب  دوهش  عضو  زا  مکاح  هک  ضرف  نیمه  رد  هلءاسم 16 -  دتفا .  یم  راک  زا  یعدم  هنیب 
راک نیا  تمحز  تسا و  راوشد  نم  يارب  ای  و  منک ،  یمن  هیکزت  ای  و  مرادن ،  هیکزت  يارب  یهار  دیوگب :  خساپ  رد  وا  رگا  دـنک ،  هیکزت  ار 

هلوبقم هنیب  تسا  زئاج  نکل  دـنک  لوبق  تسین  بجاو  مکاـح  رب  نک ،  صحف  نم  دوهـش  لاـح  زا  تدوخ  وت  هک  دزادـنیب  مکاـح  هدـهعب  ار 
بجاو مکاح  رب  تسا ،  راوشد  میارب  هنیب  ندرک  راد  هشدخ  ای  و  مرادن ،  حرج  يارب  یهار  دیوگب :  شخـساپ  رد  وا  دـنک  حرج  ار  یعدـم 

یب رب  دـنهد  تداهـش  هک  ینادـهاش  ینعی   ) حراـج ندروآ  يارب  رکنم  رگا  و  دـنک ،  یم  مـکح  هـنیب  تداهـش  قـبط  دـنک و  صحف  تـسین 
ای و  تسا ؟  زور  هس  شتلهم  اـیآ  و  دـهدب ؟  تلهم  ار  وا  تـسا  بـجاو  مکاـح  رب  اـیآ  دـهاوخب  تـلهم  مکاـح  زا  یعدـم )  هـنیب  يراـبتعا 

هکنآ ای  و  دـنک ؟  رداص  ار  مکح  دـناوت  یم  تسین و  بجاو  نداد  تلهم  اـی  و  دـنک ؟  رـضاح  ار  حراـج  دـناوتب  رکنم  هک  تسا  يرادـقمب 
ار یمکح  تقو  نآ  دـش  رابتعا  یب  هنیب  هجیتن  رد  درک و  رـضاح  ار  حراج  رکنم  رگا  نکل  دـنک  رداص  ار  مکح  تلهم  نودـب  تسا  بجاو 

نم هک  دـنک  اـعدا  رکنم  رگا  و  دـشاب ،  بجاو  فراـعتم  رادـقم  هب  نداد  تلهم  هک  تسین  دـیعب  تسا و  هجو  هس  دـیامن ؟  ضقن  هدرک  هک 
رگا هلءاسم 17 -  دـنک .  یم  رداص  ار  مکح  هکلب  دریذـپب  تسین  بجاو  مکاح  رب  ینالوط  رایـسب  یتدـم  رد  اما  منک  یم  رـضاح  ار  جراخ 
هیلع یعدم  سبح  ياضاقت  مکاح  زا  یعدم  هجیتن  رد  دسانـشن  تلادعب  ار  ود  نآ  مکاح  هک  دنک  هماقا  ار  يا  هنیب  دوخ  قح  قبط  رب  یعدم 

 ، دنک لیفک  هبلاطم  وا  زا  مکاح  تسین  ای  دنک  سبح  ار  رکنم  تسا  زئاج  مکاح  يارب  ایآ  دوش ،  تباث  شیارب  وا  دوهـش  تلادع  ات  دنکب  ار 
رگا هلءاسم 18 -  دـیامن .  هبلاطم  نهر  ار  يرگید  زیچ  لام  نآ  لـباقم  رد  رکنم  زا  اـی  دـنک و  نیماـت  ار  عازن  دروم  لاـم  تسین  زئاـج  زین  و 

ضقن دوخبدوخ  دوب  هدرک  مکاح  هک  یمکح  دندوب  قساف  دنا  هداد  تداهش  هک  یخیرات  رد  ود  نآ  زا  یکی  ای  دهاش و  ود  ره  دوش  مولعم 
هب مکاح  مکح  هبـشا  ربانب  زاب  دنا  هدـش  قساف  مکح  رودـص  زا  لبق  تداهـش و  يادا  زا  دـعب  دوش  مولعم  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یمن 
ود هک  تروصنیدب   ) دنک یم  تیافک  قلطم  روطب  تداهـش  دـهاش  لیدـعت  حرج و  رد  رهاظلا  یلع  هلءاسم 19 -  تسا .  یقاب  دوخ  راـبتعا 

تقفاوم هب  هاگآ  زین  حرج و  بابـسا  هب  ملاع  هکیتروص  رد  و  تسین ، )  لداع  ای  تسا  لداـع  دـهاش  نـالف  هکنیا  رب  دـنهد  تداهـش  لداـع 
ملع تروص  رد  رگم  دشاب  یفاک  قلطم  تداهش  تسین  دیعب  هکلب  دنک ،  رکذ  ار  ببس  تسین  مزال  تسه  مکاح  بهذم  اب  شدوخ  بهذم 

ار انعم  نیا  هک  یظفل  ره  لیدعت  حرج و  رد  و  تسا ،  مزال  ببـس  رکذ  تروصنآ  رد  هک  مکاح ،  بهذم  دـهاش و  ود  بهذـم  فالتخا  هب 
دیوگب ای  و  تسه ،  هداهشلا  لوبقم  نم  دزن  صخش  نیا  دنک :  همیمض  ار  ترابع  نیا  لیدعت  رد  الثم  هک  تسین  مزال  تسا و  یفاک  دناسرب 

یفاک رادـقم  نیمه  هکلب  تسین ،  لوبق  نم  هرابرد  شتداهـش  ای  و  تسین ،  مزال  حرج  رد  نینچمه  و  تسه ،  نم  هرابرد  هداهـشلا  لوبقم  : 
لداع دهاش  ود  رگا  هلءاسم 20 -  مناد . )  یم  لداع  دـیوگب  لیدـعت  رد  مناد و  یمن  لداع  ار  صخـش  نیا  نم  دـیوگب  حرج  رد  هک  تسا 
نالف رد  صخـش  نآ  دنیوگب  لداع  دهاش  ود  ای  و  تسا ،  قساف  هک  دنهد  تداهـش  رگید  لداع  دهاش  ود  تسا  لداع  دـهاش  نالف  دـنتفگ 

رطاخب تداهش  ود  نیا  دوبن ،  لحم  نآ  رد  زور  نآ  رد  صخش  نآ  دنیوگب  رگید  لداع  دهاش  ود  دیشون و  یم  بارـش  لحم  نالف  رد  زور 
مـسق رکنم  دـیاب  و  درادـن ) هنیب  یعدـم  هک  دوش  یم  يدراوم  زا  دروم  نیا  هجیتن  رد   ، ) دـنزاس یم  رابتعا  یب  یثنخ و  ار  رگیدـکی  ضراعت 

ای تلادع  زا  يا  هقباس  تلاح  یعدم  دوهش  يارب  رگا  لیدعت ،  حرج و  دوهش  تداهش  طوقس  زا  دعب  هلب  یعدم .  ياوعد  نالطب  رب  دروخب 
دنک یم  مکح  ناشتداهـش  قبط  مکاح  هدوب  تلادع  هقباس  تلاح  رگا  هجیتن  رد  هک  دوش ،  یم  لمع  هقباس  تلاح  نامه  قبط  رب  دشاب  قسف 
مزال ربتعم و  تلادعب  ملع  تلادـعب  نداد  تداهـش  رد  هلءاسم 21 -  دـنک .  یم  داـی  مسق  رکنم  تسا و  دودرم  ناشتداهـش  دوب  قسف  رگا  و 
نسح ياراد  هکنیا  فرص  هب  و  عابش ،  زا  هچ  دشاب و  هدش  لصاح  قباس  زا  تولخ  رد  ینالوط و  ترـشاعم  رثا  رد  ملع  نیا  هکنیا  هچ  تسا 
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شتلادعب نظ  ام  يارب  وا  رهاظ  نسح  هک  دنچ  ره  تسا  لداع  يدرم  وا  هک  دهد  تداهـش  دناوت  یمن  دراد  بآم  نیدتم  هفایق  تسا و  رهاظ 
هب ای  رگید و  دـهاش  ود  تداهـش  هب  تسین  زئاـج  دـهد  تداهـش  شتلادـعب  ینعی  دـنک  لیدـعت  ار  وا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  زین  و  درواـیب ، 
نآ قسف  هب  ملع  شدوخ  دیاب  هکلب  دنک  حرج  ار  يدهاش  اهنیا  رب  دامتعا  اب  تسین  زئاج  نینچمه  و  دنک ،  دامتعا  وا  یلبق  تلاح  باحصتسا 
هن و  هداد ،  تداهـش  وا  تلادعب  ای  قسفب  لداع  دهاش  ود  نوچ  تسا  لداع  ای  قساف  دهاش  نالف  دیوگب  دـناوت  یم  هن  دـشاب ،  هتـشاد  دـهاش 

توبث رد  هلب  تسا .  لداع  ای  قساف  مه  نالا  باحـصتسا  مکح  هب  لداع و  ای  هدوب  قساف  البق  نوچ  تسا  لداع  ای  قساـف  دـیوگب  دـناوت  یم 
هب مکاح  نآ  رد  هک  درک  بترتم  وا  تلادع  رب  ار  يراثآ  ناوت  یم  دیآ و  یم  راکب  رهاظ  نسح  ای  باحـصتسا و  ای  هنیب و  هک  تسا  يدـبعت 

باحـصتسا ار  وا  تلادع  تسا  زیاج  اجنیا  رد  هک  دراد  کش  العف  یلو  هتـشاد  شتلادعب  نیقی  البق  مکاح  دوخ  هک  یـسک  تلادـعب  دامتعا 
شتلادعب هن   ) دنهد یسک  رهاظ  نسح  هب  تداهش  دهاش  ود  رگا  هلءاسم 22 -  دیامن .  دامتعا  هنیب  هتفگ  هب  ای  وا و  رهاظ  نسح  هب  ای  دـنک و 

نـسح هب  سپـس  دـنادب و  رهاظ  نسح  ياراد  ار  وا  يدـبعت  لیلد  نیا  هب  تسخن  هدومن ،  افتکا  نآ  هب  تسا  زئاج  مکح  يارب  رهاـظلا  یلع  ( 
نداد تداهش  تسین  زئاج  هلءاسم 23 -  دریذپب .  ار  شتداهش  هدومن  صخـش  نآ  تلادعب  مکح  يدبعت ،  تسا  یفـشاک  زین  نآ  هک  رهاظ 

هانگ هک  دوش  یم  اسب  اریز   ) دـش یهانگ  بکترم  هک  دـشاب  هدـید  ار  دـهاش  نآ  هکنیا  فرـصب  يدـهاش )  تداهـش  يرابتعا  یب   ) حرج هب 
نیاربانب هتـشادن ،  نآ  باکترا  رد  يرذع  چیه  هدـش و  بکترم  تیـصعم  هجو  رب  ار  لمع  نآ  دـنادب  هکینامز  رگم  دوش ) یم  لالح  هریبک 

 . داد ماجنا  تیصعم  هجو  رب  هک  دنک  لصاح  هنظم  نئارق  زا  دنچ  ره  تسین  زئاج  وا  خرج  هدوب  يرذع  رطاخب  وا  باکترا  دهد  لامتحا  رگا 
بیترت وا  تیاضر  هب  دیابن  مکاح  دروایب  لداع  دهاش  کی  ای  قساف و  دـهاش  رفن  ود  یعدـم  هکنیا  هب  دوش  یـضار  رکنم  رگا  هلءاسم 24 - 

هک رفن  ود  تداهـش  رطاخب  تسین  زئاـج  مکح  يارب  هلءاسم 25 -  درادـن .  يرثا  دـنک  مکح  هک  مه  ضرفب  دـنک و  مکح  وا  هیلع  هداد  رثا 
دوخ تداهـش  رد  هک  دیوگب  نکل  دشاب  هتـشاد  فارتعا  اهنآ  تلادعب  هعفارم  رد  رکنم  هک  دـنچ  ره  دـنک  مکح  هدرکن  زارحا  ار  ناشتلادـع 

رب هکنیا  هنیب  اب  دوش  ضراعم  دهد  یم  تداهـش  دـهاش  تلادـعب  هکنیا  هنیب  رگا  میتفگ  هلئسم 20  رد  هلءاسم 26 -  دنا .  هدش  هابتـشا  راچد 
هکنیا نیب  تسین  یقرف  هنیب  ود  ره  طوقـس  رد  مینک  یم  هفاضا  کنیا  دنتفا ،  یم  رابتعا  زا  ضراعت  هب  هنیب  ود  ره  دهد  یم  تداهـش  وا  قسف 

وا تلادع  هب  رفن  راهچ  دنهد و  یهاوگ  دهاش  قسف  هب  رفن  ود  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  و  رفن ،  راهچ  يرگید  دـشاب و  رفن  ود  اه  هنیب  زا  یکی 
وا تلادعب  زین  رگید  رفن  ود  داد  تداهش  تلادعب  رفن  ود  هکنآ  زا  دعب  ای  دنـشاب  مه  اب  رفن  راهچ  هکنیا  هچ  مود  تروص  رد  و  سکعب ،  ای  و 

نیمه هکلب  دنادب ،  ار  دهاش  ود  نآ  بسن  مان و  مکاح  هک  تسین  طرش  انعم  نیا  دهاش  ود  تداهش  لوبق  رد  هلءاسم 27 -  دنهد .  تداهش 
هتبلا دیوگ ،  یم  تسرد  یعدم  الثم  هکنیا  هب  دنهد  تداهـش  یتیعمج  هکنیا  لثم  تسا  یفاک  دـنک  زارحا  ار  ود  نآ  تداهـش  تیلوبقم  هک 

اـصخس ار  لداع  ود  نآ  اهنآ  نیب  زا  تسین  مزال  تسه و  لداع  دهاش  رفن  ود  نانآ  نایم  رد  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  نیقی  مکاح  هک  یتیعمج 
کی رد  رگم  دنک  دای  مه  دنگوس  هک  تسین  طرـش  دوش  یم  مکح  هنیب  هب  هجیتن  رد  دراد و  هنیب  یعدم  هکیئاج  رد  هلءاسم 28 -  دسانشب . 
مئاق یعرش  هنیب  مه  دیاب  تسا )  هتفر  ایند  زا  نآ  رکنم  درادن و  يرکنم  يوعد  نوچ   ) هک تسا  تیم  هیلع  يوعد  نآ  هدش و  ءانثتسا  هک  اج 
دوش یم  طقاس  شقح  درکن  دای  مسق  یلو  دنک  هماقا  هنیب  تیم  هیلع  رب  یعدم  رگا  سپ  دنک ،  دای  يدییات  يراهظتسا و  دنگوس  مه  دوش و 

بئاغ و نونجم و  لفط و  دننام  دنرادن  ار  دوخ  زا  عافد  تردق  ینعی  دنتسه  تیم  مکح  رد  هک  مه  یناسک  هک  دنا  هتفگ  ءاهقف  زا  یـضعب  . 
دوش هماقا  ناگدربمان  هیلع  هک  یئاوعد  ره  هجیتن  رد  دـنرادن و  ار  تیم  مکح  هک  تسا  نآ  يوقا  نکل  و  دـنراد ،  ار  تیم  مکح  اهنیا  لاثما 
دنک داـی  دـنگوس  مه  درواـیب و  هنیب  مه  دـیاب  وا  یعدـم  میتـفگ  هک  تیم  صوـصخ  رد  اـیآ  و  دوـش ،  یم  تباـث  دـنگوس  نودـب  هنیب و  اـب 
مود هجو  هک  تسا  هجو  ود  دوش ؟  یم  لـماش  زین  ار  قح  تعفنم و  نیع و  ینعی  نآ  ریغ  اـی  و  تسا ؟  نید  هب  هطوبرم  يواـعد  صوـصخم 

هب قحلم  ینیع  نینچ  هدش  فلت  وا  نامـض  رد  هک  هک  هدوب  یلام  نیع  نماض  تیم  رگا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلب  تسین ،  برق  زا  یلاخ 
 . تسا نید 

عرف دنچ  رد  راتفگ 
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توبث رهاظلا  یلع  دـشاب  وا  ثراو  هکلب  دـشابن  قح  بحاص  صخـش  هدروآ  همکحم  هب  يوعد  تیم  هیلع  هک  یـسک  رگا  هکنیا  لوا -  عرف 
یم طقاس  شقح  دـنکن  دای  دـنگوس  دروایب و  هنیب  رگا  هک  دـنک ،  دای  زین  دـنگوس  هنیب  هماقا  رب  هوالع  یعدـم  هک  تسا  نیا  هب  جاـتحم  قح 

رد و  دـنک ،  دای  دـنگوس  دوخ  قح  رادـقم  هب  هناگادـج  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـیاب  دنـشاب  ددـعتم  قح  بحاـص  ثراو  هکیتروص  رد  و  دوش ، 
يرگید نآ  قح  تباث و  هدرک  دای  دـنگوس  هک  یـسک  قح  دـندرک  لوکن  رگید  یـضعب  دـندرک و  دای  دـنگوس  نانآ  زا  یـضعب  هکیتروص 

هب رادقم  نالف  هکنیا  رب  درک  رارقا  هک  میدینـش  شتوم  زا  لبق  تیم  زا  هکنیا  رب  دهد  تداهـش  یعدم  هنیب  رگا  مود -  عرف  دوش .  یم  طقاس 
شتوف زور  ات  خیرات  نآ  زا  هتسناوت  یمن  هداع  تیم  هک  دندرک  نیعم  یخیرات  تداهش  رد  رگا  تسا ،  راکهدب  یعدم )  ینعی   ) صخش نیا 

هنیب همیمـض  مه  ار  دـنگوس  یعدـم  تسا  بجاو  ای  و  تسا ؟  یفاک  یعدـم  قح  تابثا  يارب  هنیب  تداهـش  ایآ  دزادرپب ،  ار  يراکهدـب  نآ 
رب مینادـب  هکیدروـم  رد  مکح  تسا  نینچمه  و  تسا ،  بجاو  میئوـگب  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نیرت  هیجو  هک  تـسا  هـجو  ود  دـنک ؟  دوـخ 

رگا موس -  عرف  تسا .  هتفرگن  تروص  یتخادرپ  وا  هیحان  زا  تسا  تیم  نامه  هک  نویدـم  دارفا ) ریغ  قیرط  زا   ) یهدـب هدـش  تباـث  ضرف 
فالخب تسا ،  یفاک  یعدـم  فرط  زا  دـنگوس  کی  دـیامن  هماقا  هنیب  دـنک و  یئاعدا  تیم  نآ  هیلع  یـصخش  دنـشاب و  ددـعتم  تیم  هثرو 

راهظتـسا و دنگوس  مراهچ -  عرف  دـننک .  دای  دـنگوس  دـیاب  هثرو  کی  کی  میتفگ  لوا  عرف  رد  هک  دنـشاب  ددـعتم  یعدـم  هثرو  هکیدروم 
وا قح  ات  دهد  دنگوس  ار  وا  راهظتسا ) دراوم  رد   ) مکاح سپس  دنک و  هنیب  هماقا  یعدم  هاگره  سپ  دوش ،  دای  مکاح  روضح  رد  دیاب  دییات 

هکنیا رد  تسین  یلاکشا  هلءاسم 1 -  دنگوس  دهاش و  رد  راتفگ  دوش .  یمن  تباث  وا  قح  یئاهنت  هب  هنیب  اب  دنگوس و  نودب  هک  ددرگ  تباث 
درادن دهاش  ود  یعدم  رگا  ینعی  دنک ،  مکح  دـنگوس  کی  دـهاش و  کی  هب  دـهاش  ود  ياجب  یـضاق  تسا  زئاج  اهیراکهدـب )  ) نوید رد 

اب تسین  زئاج  یلاعت  هللا  قوقح  رد  هک  تسین  یلاکـشا  زین  نیا  رد  هکنانچمه  دریذپب ،  وا  زا  دهاش  ود  ياجب  ار  دنگوس  کی  دهاش و  کی 
دح بجوتـسم  هانگ  نالف  باکترا  رطاخب  صخـش  نالف  ای  هدـش و  تیور  لاله  الثم  هکنیا  هب  دـیامن  مکح  دـنگوس  کـی  دـهاش و  کـی 

قوقح همه  رد  ناوت  یم  دنگوس  همیمـض  هب  دهاش  کی  اب  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  فالتخا  لاکـشا و  لحم  هچنآ  تسا ،  هدش  نآ  یعرش 
بصغ و ریظن  تسا  لاوما  نآ  رد  دوصقم  هکیتاعفارم  لاوما و  رد  اهنت  ای  و  تلاکو ؟  تیالو و  بسن و  لثم  رد  یتح  درک  تواـضق  ساـنلا 
اب تواـضق  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رتکیدزن  رظن  هب  هچنآ  تسا ،  یهوجو  اـهنیا ؟  لاـثما  هراـجا و  حلـص و  عیب و  نینچمه  هعید و  ضرق و 

هلءاسم 2 تسا .  زئاج  زین  یعدم  دنگوس  نز و  رفن  ود  تداهش  اب  ندرک  تواضق  نوید  رد  تسا و  نوید  هب  صتخم  دنگوس  دهاش و  کی 
یم ضرق  تباب  یهدب  لماش  مه  هجیتن  رد  هک  دـشاب  هدـمآ  یـسک  همذ  رب  بابـسا  زا  یببـس  رهب  هک  تسا  یلام  قح  ره  نوید  زا  دوصقم  - 

هب هیرهم  دقع  رد  رگا  هتبلا   ) هجوز رهم  تایانج و  هید  تباب  زین  و  هراجالا ،  لام  تباب  یهدب  مه  و  هیـسن ،  هلماعم  تباب  یهدب  مه  و  دوش ، 
و دوش ،  ادیپ  فالتا  ای  فلت  رثا  رد  هک  یتنامـض  تباب  یهدب  هجوز و  هقفن  زین  و  دشاب ، ) هدـشن  تخادرپ  ادـقن  دـشاب و  هدـمآ  رهوش  همذ 

دهاوخب یعدم  دریگب و  قلعت  نآ  ببـس  هب  ای  نید و  ماسقا  نیا  زا  یکی  هب  یئاوعد  رگا  سپ  دنتـسه ،  نید  قیداصم  زا  همه  هک  اهنیا  لاثما 
 ، دوش یم  تابثا  شدنگوس  دهاش و  کی  اب  تسا و  نید  ياوعد  نیا  دنک  تابثا  ار  نآ  دوخ  سپس  ار و  نآ  ببس  تسخن  ای  ار و  نید  نآ 

ءزج دـشاب  ببـس  دوخ  تابثا  ضرغ  هکلب  دـشابن  فرط  يراکهدـب  تابثا  يوعد  زا  ضرغ  اهنآ و  ببـس  هب  دریگب  قلعت  يوعد  رگا  اـما  و 
هاگنآ دنک و  وا  تلادع  تابثا  دهاش و  هبلاطم  تسخن  یـضاق  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  باسح  نید  ياوعد 

ره دنک  تابثا  ار  وا  قح  یتسیابن  درک  هنیب  هماقا  سپـس  درک و  دای  دـنگوس  لوا  یعدـم  رگا  طایتحا  نیاربانب  و  دـهد ،  دـنگوس  ار  یعدـم 
یلام دنک  یم  ار  نآ  ياعدا  يوعد  بحاص  هک  یلام  رگا  هلءاسم 4 -  تسین .  توق  زا  یلاخ  دنگوس  رب  هنیب  میدقت  طارتشا  مدع  هک  دنچ 
یتلعب ای  دنا و  هدرب  ثرا  دوخ  ثروم  زا  ار  نآ  یگمه  الثم  دـنا ،  هدـش  کلام  ار  نآ  ببـس  کی  اب  همه  هک  رفن  دـنچ  نیب  كرتشم  دـشاب 

یم تباث  وا  دوخ  مهس  اهنت  دنک  دای  مه  دنگوس  دوخ و  تیکلام  رب  دنک  هنیب  هماقا  ءاکرـش  زا  یـضعب  هاگنآ  دنا ،  هدش  کلام  ار  نآ  رگید 
اب شقح  درک  داـی  دـنگوس  ناـنآ  زا  کـی  ره  هک  دـننک  داـی  دـنگوس  زین  نیریاـس  هک  تسا  نیا  رب  فوقوم  نیریاـس  مهـس  توبث  و  دوش ، 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 676 

http://www.ghaemiyeh.com


هماقا اب  نآ  تابثا  هک  تسا  يدراوم  رد  اهنت  دنگوس  همیمـض  هب  دهاش  کی  اب  قح  توبث  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  تباث  دهاش  کی  ندروآ 
هکنآ زا  دـعب  رگا  هلءاسم 6 -  دـنک .  یمن  تباث  ار  يزیچ  طایتحا  ربانب  دـنگوس  دـهاش و  کی  هنیب  هماقا  ناـکما  اـب  هک  دـشابن  نکمم  هنیب 

ار لام  فصن  ددرگرب  شتداهـش  زا  دهاش  درک  رداص  ار  دوخ  مکح  مکاح  درک و  دای  دنگوس  مه  یعدـم  داد و  ار  دوخ  تداهـش  دـهاش 
 . دزادرپ هب  هیلع  یعدم  هب  دیاب  هک  تسا  نماض 

توکس رد  راتفگ 

باوج وا  زا  مکاح  هکنآ  زا  دـعب  هیلع  یعدـم  توکـس  رگا  هلءاسم 1 -  اـهنیا .  ریغ  اـی  و  تسین -  نم  لاـم  اـی  مناد -  یمن  هب  خـساپ  اـی  و 
هدش بعر  تشحو و  راچد  هک  تسا  نیا  رطاخب  ای  و  تسا ،  مکاح  نابز  هب  یئانـشآان  ای  یلال و  يرک و  لیبق  زا  يرذع  رطاخب  تساوخ ، 

شتوکـس هکلب  درادن  توکـس  رد  يرذع  چیه  هچنانچ  رگا  و  دزاس ،  یم  فرط  رب  دوخ  بسانم  قیرطب  ار  اهرذع  نیا  زا  کی  ره  مکاح  ، 
یتشرد اب  سپس  قفر و  یمرن و  اب  زاغآ  رد  دهد ،  خساپ  هک  دنک  یم  رما  ار  وا  مکاح  دشاب ،  ندز  رگید  هچوکب  ار  دوخ  يزابجل و  باب  زا 

رتهب و  یعدم ،  عفن  هب  منک  یم  مکح  هنرگ  هدب و  خساپ  دیوگب :  وا  هب  هک  تسنآ  طایتحا  دزرو  یم  رارصا  دید  رگا  رخآ  رد  تنوشخ و  و 
دای دنگوس  یعدم  رگا  دنادرگ ،  یم  رب  یعدم  هب  ار  دنگوس  مکاح  درک  رارـصا  مه  زاب  رگا  دنک  رارکت  راب  هس  ار  دـیدهت  نیا  هک  تسنآ 

مکاح دـشاب  نابز  هب  یئانـشآان  یلال و  يرک و  نوچ  يرذـع  رطاخب  هیلع  یعدـم  توکـس  رگا  هلءاـسم 2 -  دوش .  یم  تباـث  وا  قح  درک 
یفاک رفن  کی  دنـشاب و  لداع  رفن  ود  مجرتم  یتسیاب  دـتفا  مجرتم  هب  تجاح  رگا  و  دریگ ،  یم  باوج  وا  زا  هراشا  اـب  اـی  مجرتم و  هلیـسوب 

هب دنادب  حالص  هک  رادقم  رهب  مکاح  دهاوخب  تلهم  مکاح  زا  مروذعم و  نداد  خساپ  زا  العف  دیوگب  هیلع  یعدم  رگا  هلءاسم 3 -  تسین . 
یم شیپ  لامتحا  دنچ  درک  شقیدصت  یعدم  رگا  تروصنیا  رد  دشاب  مناد  یمن  هیلع  یعدـم  خـساپ  رگا  هلءاسم 4 -  دهد .  یم  تلهم  وا 

یعدم هب  ار  دنگوس  هکنیا  رب  دنک  فیلکت  ار  هیلع  یعدم  مکاح  هکنیا  مود  دوش ،  طقاس  درادـن  هنیب  رگا  یعدـم  ياوعد  هکنیا  لوا  دـیآ : 
طقاس درک  لوکن  رگا  دوش و  تباث  شقح  درک  دای  ار  دنگوس  وا  رگا  دنادرگرب  یعدمب  ار  دنگوس  شدوخ  مکاح  هکنیا  موس  دنادرگرب ، 
تفگ هک   ) ار رکنم  ياعدا  ای  و  دـنک .  هماقا  هنیب  هکینامز  ات  دـنامب  دوخ  ياعدا  رب  نانچمه  یعدـم  فقوتم و  يوعد  هکنیا  مراهچ  ددرگ ، 

هدرکن قیدـصت  ار  رکنم  لهج  ياعدا  یعدـم  رگا  و  تسا ،  ریخا  هجو  نیمه  نآ  نیرت  هیجو  هک  تسا  هجو  دـنچ  دوش ؟  رکنم  مناد )  یمن 
اب قح  دناد  یم  وا  هک  دنک  یم  اعدا  هکلب  دشاب  ربخ  یب  هیلع  یعدم  هک  مرادـن  لوبق  نم  دـیوگب  لوا  نامه  زا  ضرف  نیمه  رد  ینعی  دـشاب 

رگا دراد ،  یقح  نم  دزن  وا  هکنیا  زا  مرادـن  عالطا  نم  هک  دـنک  دای  دـنگوس  دـیاب  تسا )  رکنم  زین  اجنیا  رد  هیلع  یعدـم  نوچ   ) تسا نم 
دنک دای  دنگوس  یعدم  دنادرگرب و  یعدم  هب  ار  دنگوس  رگا  و  دوش ،  یم  طقاس  هیلع  یلعدم  ملعب  تبـسن  یعدم  ياعدا  درک  دای  دنگوس 

ار دراد ) ربخ  وا   ) دـنک یم  اعدا  هک  یعدـم  ياوعد  مرادـن )  ربخ  نم   ) هکنیا هب  هیلع  یعدـم  دـنگوس  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  تباـث  شقح 
ینعی  ) وا هنیب  هن  تسا و  عومـسم  دناد ) یم  وا   ) هک یعدم  ياعدا  هن  رگید  درک  دای  دنگوس  هیلع  یعدـم  هکنآ  زا  دـعب  و  دـنک ،  یم  طقاس 
طقاس هیلع  یعدم  دنگوس  اب  تسه و  نانچمه  دـشاب  هتـشاد  یقح  اعقاو  رگا  وا  یعقاو  قح  اما  و  دـهد ، ) وا  عالطا  رب  تداهـش  هک  يا  هنیب 
لاوما زا  دوخ  قح  رادقمب  دناوت  یم  وا  یتح  هکلب  دوش ،  یم  لوبق  وا  زا  قح  نآ  رب  دـنک  هنیب  هماقا  دـهاوخب  رگا  تهج  نیمهب  دوش ،  یمن 

هب هیلع  یعدم  و   ) دشاب هدش  لقتنم  يو  هب  يدیلا  يذ  زا  هک  هیلع  یعدم  تسد  رد  دشاب  ینیع  رـس  رب  يوعد  لصا  رگا  هلب  دـنک .  صاقتوا 
دانتسا اب  ندرک  دای  دنگوس  مه  امو  دناد ، ) یم  کلام  ار  دوخ  ببس  نآ  دانتـسا  هب  تسا و  دیلا  يذ  نآ  يرهاظ  تیکلام  هراما  هکیدانتـسا 

لوبق وا  زا  يا  هنیب  رگید  درب و  یم  نیب  زا  ار  يو  قح  وا  دنگوس  دوش و  یم  طقاس  یعدـم  ياوعد  تقو  نآ  دوخ  یعقاو  تیکلام  رب  دـی  هب 
تـسا وت  لام  هن  تسا و  نم  کلم  هن  لام  نیا  هک  دهد  خـساپ  هیلع  یعدـم  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  زئاج  شیارب  مه  هصاـقم  دوش و  یمن 

ود زا  یکی  دناوت  یم  یعدم  دوش و  یم  هیلع  یعدم  رضاح  صخش  دنک ،  قیدصت  ار  وا  مه  رضاح  تسا و  رـضاح  صخـش  نیا  لام  هکلب 
دنک تباث  ار  دوخ  قح  ءاضق  نیزاوم  اب  تسناوت  رگا  دنک ،  يوعد  حرط  رـضاح ) صخـش  نآ   ) هلرقم هیلع  هکنیا  لوا  دـهد ،  ماجنا  ار  راک 
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رقم هیلع  لوا  نامه  زا  هکنیا  مود  دش ،  يو  تمارغ  ررـض و  ثعاب  دوخ  رارقا  اب  وا  نوچ  دنک  یم  يوعد  حرط  رقم  هیلع  هنرگ  و  چیه ،  هک 
نیع رد  و  درب ، ) هلرقم  ار  لام  هک  تسنیا  ضرف  نوچ   ) دناتس یم  رقم  زا  ار  تمارغ  دنک  تباث  ار  دوخ  قح  تسناوت  رگا  دنک  يوعد  حرط 
دنک تباث  ار  دوخ  قح  تسناوت  رگا  دناتـسب  وا  زا  ار  دوخ  لام  نیع  ات  دـنک  یم  يوعد  حرط  زین  هلرقم  هیلع  هتفرگ  رقم  زا  ار  تمارغ  هکنیا 

هن لام  نیا  دـیوگب  یعدـم  خـساپ  رد  هیلع  یعدـم  رگا  و  دـهد .  یم  سپ  رقم  هب  ار  تمارغ  تقو  نآ  دریگب  صخـش  نآ  زا  ار  لاـم  نیع  و 
رگا و  دنک ،  یم  ادیپ  ار  بئاغ  هیلع  ياوعد  مکح  اجنیا  رد  تسا ،  بئاغ  هک  تسا  صخش  نالف  کلم  هکلب  نم  کلم  هن  تسا و  وت  کلم 
رگا تسا ،  مکاح  تسدـب  شرایتخا  هک  تسا  کلاملا  لوهجم  لام  نآ  تروصنیا  رد  تسیک  هک  تسین  مولعم  نآ  کـلام  الـصا  دـیوگب 
رگا میهد و  یم  وا  هب  ار  لام  درادـن  ضراعم  نوچ  تسا  عومـسم  نآ  تیکلم  رب  یعدـم  يوعد  هک  دـشاب  نیا  لاوما  هنوگنیا  رد  اـم  ياوتف 

رد هیلع  یعدم  رگا  و  دهد ،  عاجرا  یعدم  هب  ار  دنگوس  مکاح  تسین  دیعب  تشادن  هنیب  رگا  دـنک و  هنیب  هماقا  دـیاب  یعدـم  میتفگن  ار  نیا 
دوش یم  تیلوت  هلئـسم  هجوتم  عازن  دنکب  ار  نآ  تیلوت  ياعدا  رگا  لاح  تسا ،  فقو  هکلب  تسین  وت  کلم  لام  نیا  تفگ  یعدـم  خـساپ 
رگا لاـح  تسا ،  تیلوت  یعدـم  وا  هک  دوش  یم  وا  هجوتم  تهج  نیا  زا  تموصخ  دـنام و  یمن  یقاـب  یتـموصخ  لاـم  دوخب  تبـسن  رگید 

ار تیلوت  رگا  دزاس و  یم  طقاس  ار  یعدم  ياوعد  دنک و  یم  دای  دنگوس  دنک  دای  دنگوس  دناوت  یم  هفوقوم  یلوتم  هک  دشاب  نیا  ام  ياوتف 
تـسین وت  کلم  لام  نیا  دیوگب  هیلع  یعدم  هکیتروص  نآ  نینچمه  و  دتفا ،  یم  مکاح  تسدب  لام  نآ  رایتخا  تقو  نآ  دنک  یفن  دوخ  زا 

زین اجنیا  رد  هک  دنک  بلس  دوخ  زا  مه  ار  نونجم  كدوک و  نآ  تیالو  تسا و  هناوید  صخش  نالف  ای  ریغـص و  كدوک  نالف  کلم  هکلب 
ارم همذ  وت  نکل  دوب  وت  کلم  لام  نیا  هلب  دیوگب :  یعدم  خساپ  رد  هیلع  یعدـم  رگا  هلءاسم 7 -  دتفا .  یم  مکاح  تسدب  لام  نآ  رایتخا 

اوعد تروصنیا  رد  مداد  سپ  وت  هب  ار  نآ  نم  دوب و  نم  دزن  وت  لام  ای  يدرک و  هحلاصم  ای  یتخورف  ای  يدیـشخب و  نمب  اـی  يدرک و  يرب 
 . دش نایب  قباس  رد  شمکح  هک  هیلع  یعدم  یعدم ،  دوش و  یم  یعدم  هیلع  یعدم  ینعی  دوش  یم  بلقنم 

دنگوس ماکحا  رد  راتفگ 

مان هب  هکینامز  رگم  دنک ،  یمن  تابثا  ای  طاقـسا  ار  یقح  ددرگ و  یمن  بترتم  نآ  رب  يرثا  دوش و  یمن  عقاو  حیحـص  دنگوس  هلءاسم 1 - 
نینچمه و  دوش ،  عقاو  تسین  يزیچ  وا  زا  لبق  هک  یلوا  ای  میدـق و  نامحر و  لیبق  زا  ترـضح  نآ  هصاخ  ءامـسا  زا  یکی  ای  هللا و  سدـقم 

ریظن تسا  یلاعت  يادخب  فرصنم  دیاین  راک  رد  يا  هنیرق  رگا  نکل  ددرگ  یم  لامعتـسا  زین  یلاعت  يادخ  ریغ  هرابرد  دنچ  ره  هک  یفاصوا 
صتخم ار  نآ  هک  دیایب  هارمه  يا  هنیرق  اب  رگا  اما  درادن  یلاعت  يادخ  هب  یفارـصنا  تسا و  كرتشم  هک  مه  یفاصوا  هکلب  قلاخ ،  قزار و 

ریخا مسق  تافـصب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  تومیال ، )  يذـلا  همیمـضب  یح  تفـص  دـننام   ) تسا یفاک  دـنک  یلاـعت  يادـخب 
مان ریظن  دـش  هتفگ  هچنآ  ریغب  دـنگوس  اما  و  دـننکن ،  ءافتکا  هللا )   ) هلالج مان  زا  ریغب  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  دوشن ،  ءاـفتکا 
هللا مانب  دـنگوس  موزل  رابتعا و  رد  هلءاسم 2 -  تسین .  حیحص  هریغ  هبعک و  نوچ  هسدقم  نکاما  ینامـسآ و  بتک  نانآ و  ءایـصوا  ءایبنا و 
مه اهرفاک  اهرفاک  هکلب  فلتخم ،  ای  رفاک و  ای  دهد  دنگوس  ار  وا  ناملسم  رفاک ،  ای  دنک و  دای  ناملـسم  ار  دنگوس  هکنیا  نیب  تسین  یقرف 

ار وا  تسین  بجاو  تسا  یـسوجم  هک  یـسک  نداد  دنگوس  رد  و  وا ،  دوجو  رکنم  ای  دنـشاب و  یلاعت  هللا  هب  دقتعم  هکنانآ  نیب  تسین  یقرف 
هب ار  دنگوس  بحاص  رگا  دهد  صیخشت  مکاح  هکیدروم  رد  ایآ  و  تملظ ، )  رون و  قلاخ   : ) دیوگب هللا  هملک  زا  دعب  هکنیا  هب  دننک  راداو 

زئاج ایآ  تسا ،  رثوم  دهد  دنگوس  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یـسوم  رب  هک  یتاروت  هب  ار  يدوهی  الثم  دهد ،  دنگوس  شدوخ  ینید  تادقتعم 
سدقم مان  هب  ار  وا  تسخن  هک  درادن  لاکـشا  رادقم  نیا  اما  تسین ،  حیحـص  نکل  دنتـسناد  زئاج  ءاهقف  زا  یـضعب  هن ؟  ای  درک  نینچ  تسا 

هب هللا و  هب  مروخ  یم  دنگوس   : ) دیوگب الثم  دشابن  لطاب  تادقتعم  هک  یطرـشب  میتفگ  هک  شتادـقتعم  نآ  هب  سپـس  دـهدب و  دـنگوس  هللا 
هلءاسم تسین .  حیحص  تسا )  وا  رـسپ  هکیزیزع  هب  هللا و  هب  مروخ  یم  دنگوس   : ) دیوگب هکنیا  اما  و  هدرک ، )  لزان  یـسوم  رب  هک  یتاروت 

ندرک همیمـض  هکنانچمه  دنـشاب ،  یـضار  نآ  هب  يوعد  نیفرط  هک  دنچ  ره  درادن  يرثا  چیه  دـشاب  هللا  كرابم  مان  ریغب  هکیدـنگوس   - 3
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رب تافص  زا  يزیچ  دهاوخ  یم  تسا  یفاک  هللا  هب  دروخب  مسق  هکنیمه  سپ  تسا ، )  وغل  راک  و   ) درادن یتیصاخ  چیه  سدقم  مان  نآ  ریغ 
تسین یلاکشا  هلءاسم 4 -  هن .  ای  دنکب  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  هچ  دنک  یم  تیافک  ادخ  هصاخ  ءامسا  زا  یکی  هک  روطنامه  هن ،  ای  دنکب  نآ 

فراعتم مدرم  نیب  هک  روطنامه  يزیچ  یفن  ای  تابثا  يارب  يدنگوس  يزیچ  ایآ  نکل  درادـن ،  يرثا  هللا  كرابم  مان  ریغب  دـنگوس  هکنیا  رد 
كرت ادـخ  مانب  دـنگوس  هک  دوش  ببـس  رگا  اصوصخم  دراد  ار  تهارک  هلب  تسین ،  مارح  هک  تسنآ  يوقا  هن ؟  اـی  تسه  مه  مارح  تسا 

هللا یلـص  ربمغیپ  هب  ار  وت  ای  هدـب ،  نمب  ار  زیچ  نالف  مسق  نآرقب  ار  وت  دـیوگب  يرگیدـب  یکی  هرمزور  ياـهوگتفگ  رد  هکنیا  اـما  و  دوش ، 
دوش یم  ماجنا  وا  هراشا  اب  لال  صخـش  دنگوس  هلءاسم 5 -  درادـن .  تمرح  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  نکب  ار  راک  نـالف  مسق  هلآ  هیلع و 

دنیوشب و یفرظ  رد  ار  نآ  دسیونب و  یحول  رد  ار  یلاعت  يادـخ  مان  هک  درادـن  لاکـشا  زین  قیرط  نیا  هب  و  دـنامهفب ،  ار  بلطم  هکیا  هراشا 
دنگوس دشونب  ار  نآ  رگا  تروصنیا  رد  هک  دنشاب ،  هدنامهف  وا  هب  ار  بلطم  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  دشونب  ار  نآ  ات  دنزاس  راداو  ار  لال  صخش 

هک تفگ  ناوتب  مه  دیاش  دـهدب ،  ار  یعدـم  ياعدا  دروم  قح  هکنیا  هب  دوش  یم  مزلم  دزروب  عانتما  نآ  ندیـشون  زا  رگا  تسا و  هدرک  دای 
عمج طایتحا  هب  رتکیدزن  و  تسا ،  هراشا  قیداصم  زا  یکی  زین  نیا  مـالعا  زا  دـعب  هکلب  تسین  هراـشا  ياوس  يا  هناگادـج  قیرط  قیرط  نیا 

تافص زا  یکی  هب  ادخ  مان  هب  دنگوس  دنک  یم  تیافک  هکلب  تسین  طرش  تیبرع  دنگوس  تحص  رد  هلءاسم 6 -  تسا .  قیرط  ود  ره  نیب 
لثم دبای  یم  ققحت  یئاهنت  هب  هللا )   ) سدقم مان  اب  دنگوس  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 7 -  دشاب .  هک  نابز  تغل و  رهب  وا  هب  هصتخم 

بلاغلا هللا  و   : ) دـیوگب الثم  دـنک و  ظیلغ  ار  نآ  تسین  مزال  و  درادـن ، ) نم  دزن  يزیچ  ای  نم  ندرگ  هب  یقح  ینالف  هللاو   : ) دـیوگب هکنیا 
رد ای  و  دیع ،  هعمج و  نوچ  سدقم  يزور  رد  ار  دنگوس  تسین  مزال  زین  و  درادن ، ) نم  دزن  دـنک  یم  اعدا  هچنآ  ینالف  کلهملا -  رهاقلا 

فورعم هتبلا  دـهد ،  ماجنا  نتفرگ  تسدـب  ار  فیرـش  نآرق  نداتـسیا و  هلبق  هب  ور  نتـساخرب و  نوچ  یبادآ  اب  هارمه  ای  سدـقم و  یناـکم 
بحاص مکاح  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  هجو  زا  یلاخ  مه  لوق  نیا  دـنک و  نیقلت  ظیلغ  ار  دـنگوس  تسا  بحتـسم  مکاـح  يارب  هک  تسا 

نیا رب  ار  وا  تسین  زئاج  مکاح  يارب  دریذپب و  ار  نآ  تسین  بجاو  وا  رب  ینک  ءادا  ظیلغ  ار  دوخ  دنگوس  دیاب  هک  دنک  فیلکت  ار  دـنگوس 
تـسین دـیعب  هکلب  هدرک ،  لوکن  دـنگوس  ءادا  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  درکن  لوبق  ار  ظیلغت  دـنگوس  بحاـص  رگا  و  دـنک ،  راـبجا  راـک 

عطق باصن  زا  رتمک  هک  یمادام  مدرم  لاوما  رد  طایتحا  باب  زا  تسا  بحتـسم  مکح  يارب  هک  دنچ  ره  دراد  ناحجر  ظیلغت  كرت  میئوگب 
 ، تسین زئاج  نتفرگ  بیان  لیکو و  دنگوس  ءادا  رد  هلءاسم 9 -  قوقح .  همه  رد  ظیلغت  تسا  بحتـسم  مکاح  يارب  و  دشابن ،  دزد  تسد 

بترتم وا  مسق  رب  يرثا  چیه  دروخب  مسق  بئان  ای  لیکو  نآ  دنک و  دوخ  بئان  ای  لیکو  ار  يرگید  دنک  دای  مسق  دـیاب  هک  یـسک  رگا  سپ 
نتفرگ رد  دـناوت  یمن  مکاح  و  دوش ،  عقاو  ءاضق  سلجم  رد  دـنگوس  دـیاب  اـمتح  هلءاسم 10 -  دـنک .  یمن  تموصخ  لـصف  دوش و  یمن 

ای و  دوش ،  همکحم  رد  رـضاح  دناوتن  دـشاب و  ضیرم  دـنگوس  بحاص  يا  هعفارم  رد  هکنیا  لثم  يرذـع  رطاخب  رگم  دریگب  بئان  دـنگوس 
دشاب هدیشوپ  هردخم و  نز  نآ  ای  و  دشاب ،  ضئاح  دنک  دنگوس  ءادا  دوش و  رضاح  دیاب  هک  ینز  تسا و  هدش  لیکشت  دجـسم  رد  همکحم 
دشاب هتشاد  دوجو  دنگوس  بحاص  روضح  رد  يرگید  روذحم  ای  و  دشاب ،  هدوب  یصقن  بیع و  وا  يارب  اضق  سلجم  رد  شندش  رـضاح  و 

رهاظلا یلع  هکلب  دریگب ،  دنگوس  وا  زا  هتفر و  دنگوس  بحاص  دزن  هب  وا  ات  دنک  یم  دوخ  بئان  ار  یـسک  مکاح  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  ، 
ریغ رد  دوش  یم  بترتـم  نآ  رب  رثا  هک  يدـنگوس  سپ  دریگب ،  بئاـن  مکاـح  تسین  زئاـج  زین  مکاـح  دوخ  روـضح  رد  اـضق و  سلجم  رد 

روطب دنگوس  تسا  بجاو  هلءاسم 11 -  دهد .  دنگوس  ار  دنگوس  بحاص  وا  دوش و  دای  مکاح  روتـسدب  هک  تسا  يدنگوس  رذـع  دراوم 
یم یـسک  نیاربانب  تابثا ،  رد  هچ  دشاب و  یفن  رد  هچ  ریغ ،  لعف  هچ  دـشاب و  شدوخ  لعف  هرابرد  هچ  هدـش  دای  رگم  رگا و  نودـب  عطق و 

یعالطا نم  هکنیا  هب  رگم  دنک  دای  دنگوس  دناوت  یمن  درادن  نیقی  رگا  دـشاب و  هتـشاد  هثداح  عقاو و  هب  نیقی  هک  دـنک  دای  دـنگوس  دـناوت 
ای شتاـبثا و  رد  وا ،  قـح  اـی  ریغ  لاـم  هراـبرد  شندروـخ  دـنگوس  تسین  زئاـج  تسا  يوـعد  زا  یبـنجا  هک  یـسک  هلءاسم 12 -  مرادـن . 
وا یهدب  زا  يرب  رمع و  همذ  هکنیا  رب  دـنک  دای  دـنگوس  دـیز  هاگنآ  مراد  بلط  رمع  زا  نم  هک  دـنک  اعدا  یـصخش  هکنیا  لثم  شطاقـسا ، 

نیا باوج  هن ؟  ای  دـننک  دای  دـنگوس  هیلع  یلوم  لاوما  هرابرد  تسا  زئاج  هفوقوم  یلوتم  ای  ریغـص  میق  ای  يرابجا  یلو  رد  ایآ  لاـح  تسا . 
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حاکن و لیبق  زا  نآ  ریغ  یلام و  يواعد  رد  اـهنت  دـنگوس  هلءاـسم 13 -  تسا .  رت  يوق  رظن  هب  زاوـج  مدـع  تسا و  ددرت  نآ  رد  هک  تسا 
تـسا هنیب  مرجم و  رارقا  اهنت  یهلا  دودـح  رد  توبث  هار  اریز  دـنک  یمن  تباث  ار  يزیچ  یهلا  دودـح  رد  اما  و  دراد ،  نایرج  لـتق  قـالط و 

هللا قوقح  زا  دروم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دودح  رد  دنگوس  ندوبن  ياج  رد  و  هدـش ،  نایب  شدوخ  ياج  رد  دراد و  هک  یطئارـش  اب  مهنآ 
رب دنک  اعدا  یـسک  رگا  نیاربانب  نداد . )  نارگید  هب  انز  تبـسن   ) فذق دننام  قلخ  ادـخ و  نیب  كرتشم  ای  دـشاب و  هدوب  انز  دـننام  صلاخ 
دح زاب  دنک  دای  دنگوس  وا  هیلع  رگا  مه  یعدم  دوش ،  یمن  وا  هجوتم  دنگوس  دشاب  نآ  رکنم  وا  هداد و  انز  تبسن  نمب  صخـش  نیا  هکنیا 

تیعورـشم دنگوس  سانلا  قح  هب  تبـسن  تقرـس  ریظن  سانلا  قح  هللا و  قح  زا  دـشاب  یبکرم  دروم  رگا  هلب  ددرگ .  یمن  تباث  وا  رب  فذـق 
 - هلءاـسم 14 دـننک .  یمن  عـطق  ار  وا  تسد  دـنگوس  رطاـخب  تسین و  عورـشم  تسا  هللا  قـح  هک  دزد  تسد  ندـیرب  هب  تبـسن  اـما  دراد ، 
دنک قیوشت  ادخ  مان  هب  نداهن  مارتحا  رطاخب  دنگوس  كرت  هب  دنک و  هظعوم  ار  فرط  نداد  مسق  زا  لبق  هکنیا  یضاق  يارب  تسا  بحتـسم 

هدرکن ایند  ( 21  ) هفیج ندروآ  تسدـب  هلیـسو  ار  یلاعت  يادـخ  مان  هکنیا  رطاـخب  یئوگ  یم  تسار  تسا و  وت  اـب  قح  مه  رگا  دـیوگب :  و 
هک یسک   : ) تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  سرتب  ادخ  باذع  زا  یئوگ  یم  غورد  تسین و  وت  اب  قح  رگا  نک و  رظن  فرـص  راک  نیا  زا  دشاب 

يدنگوس هک  یـسک   : ) هدمآ تایاور  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، )  هدـش  رفاک  تسا  وگغورد  هکیلاح  رد  دـنک  دای  دـنگوس  یلاعت  يادـخ  هب 
دنگوس هکنیا  هب   : ) تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  زین  و  تسا ، )  هتـساخرب  ادـخ  اب  گنج  هب  وا  تسا  وگغورد  دـناد  یم  هکیلاح  رد  دروخب 

( . دنامن یقاب  شلها  زا  یسک  هک  دنک  یم  ناریو  نانچنآ  ار  اه  يدابآ  یغورد 

دی ماکحا  رد  راتفگ 

تسا نیا  هب  موکحم  رهاظ  بسح  رب  دوش  عقاو  یسک  تسد  رد  ءالیتسا و  تحت  یتهج  ره  هب  ءاحنا و  زا  يوحن  ره  هب  یلام  ره  هلءاسم 1 - 
يا هفوقوم  هعرزم  رگا  نیاربانب  اهنیا ،  ریغ  هچ  قح و  هچ  و  تعفنم ،  هچ  دـشاب و  نایعا  زا  لاـم  نآ  هکنیا  هچ  تسا  صخـش  نآ  کـلم  هک 

یلوتم مه  صخـش  نآ  تسا و  هفوقوم  کلم  نآ  هکنیا  هب  دوش  مکح  دیاب  متـسه  نآ  یلوتم  نم  هک  دنک  اعدا  وا  دشاب و  یـسک  تسد  رد 
رگا نیاربانب  دنک .  یم  هناکلام  یتافرصت  نآ  رد  دیلا  يذ  مینیبب  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  نآ  هبـش  تیکلم و  رب  دی  تلالد  رد  و  تسنآ . 

رـضاح لاـح  رد  هک  دـنچ  ره  مینک  نآ  تیکلم  هب  مکح  دـیاب  اـم  تسا )  وا  هرطیـس  راـیتخا و  تـحت  ینعی   ) دراد رارق  وا  تـسد  رد  يزیچ 
رگا و  دـشاب ،  هدرک  ار  نآ  تیکلام  ياعدا  دـیلا  يذ  دوخ  هک  تسین  طرـش  زین  و  دـشاب ،  هتـشادن  زیچ ،  نآ  رد  کلم  رب  هفوقوم  تافرـصت 

مه ار  نآ  تیکلم  ياعدا  هن و  اـی  هدوب  وا  کـلم  زیچ  نیا  اـیآ  دوشن  مولعم  دورب و  اـیند  زا  وا  لاـح  نمیه  رد  دـشاب و  وا  راـیتخا  رد  يزیچ 
تلالد رد  هلب  دسر .  یم  وا  ثراو  هب  هجیتن  رد  تسه و  يو  کلم  زیچ  نآ  هکنیا  هب  مینک  یم  مکح  زاب  دشاب  هدینشن  صخش  نآ  زا  یسک 

هب مکح  دـیاب  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دـشاب ،  هدرکن  ار  نآ  تیکلم  مدـع  هب  فارتعا  دـیلا  يذ  هک  تسا  ربتعم  طرـش  نیا  تیکلام  رب  دـی 
دوخ هکینامز  یتح  تسا  ربتعم  نانچمه  مکح  نیا  و  هن ،  ای  تسه  وا  کـلم  دـنادن  وا  دوخ  دـنچ  ره  مینکب  تسوا  تسد  رد  هچنآ  تیکلم 

نارگید تسه و  وا  کلم  لام  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  مه  زاـب  هن ،  اـی  تسه  نم  کـلم  لاـم  نیا  مناد  یمن  نم  هکنیا  هب  دـنک  فارتعا  وا 
موکحم دشاب  یسک  رجاتسم  ای  نیما و  ای  لیکو و  رایتخا  تحت  رد  يزیچ  رگا  هلءاسم 2 -  دننک .  فرصت  نآ  رد  دنناوت  یمن  وا  نذا  نودب 

هک دشاب  یبصاغ  تسدـب  يزیچ  رگا  اما  تسا و  وا  دوخ  تسد  رجاتـسم  نیما و  لیکو و  تسد  هجیتن  رد  تسا ،  وا  کلم  هک  تسا  نیا  هب 
رد هن ؟  ای  تسه  مکح  نیا  هب  موکحم  تسا و  دیز  کلم  میئوگب  میناوت  یم  مه  ام  ایآ  هدرک  بصغ  دـیز  زا  ار  نآ  هکنیا  رب  دراد  فارتعا 
ایآ هدرک ،  بصغ  دیز  زا  هک  دیوگ  یم  غورد  بصاغ  تسا و  نم  کلم  بصاغ  تسد  رد  بوضغم  هک  دـنک  اهدا  رمع و  الثم  رگا  هجیتن 

هلئسم رمع ؟  هن  دراد و  طلـست  نآ  رب  دیز  هن  هک  تسا  يدراوم  زا  يوعد  هجیتن  رد  هک  درادن  لام  نآ  رب  یطلـست  دیز  هکنیا  هب  مینک  مکح 
درادن تیبصغ  هب  فارتعا  فرصتم  هکیئاج  رد  رهاظلا  یلع  هلب  تسین ،  توق  زا  یلاخ  لوا  لامتحا  هک  دنچ  ره  تسا  لمات  لاکشا و  لحم 

یم مکح  تسا  دیز  لام  تسا  نم  تسد  رد  هک  لام  نیا  هکنیا  رب  دنک  فارتعا  یعضو  نینچ  رد  و  تسین ،  بصاغ  تسد  وا  تسد  ای  و  ، 
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تباث لام  نآ  زا  زا  یمین  ود  نآ  زا  کی  ره  دی  دشاب  رفن  ود  فرـصت  تحت  رد  يزیچ  رگا  هلءاسم 3 -  لام .  نآ  رب  دیز  دی  توبث  هب  دوش 
دی تسا  نکمم  دنا  هتفگ  یضعب  تسا ،  يرگید  نآ  زا  شرگید  مین  یکی و  نیا  زا  لام  نآ  فصن  هکنیا  رب  مینک  مکح  دیاب  ینعی  تسا ، 
رد لقتـسم  ود  ره  هکیروطب  دـشاب  نآ  کلم  شا  همه  نیا و  کلم  شا  همه  زیچ  کی  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب  لام  مامت  رب  نانآ  يود  ره 

تسا نم  کلم  دیوگب  نیا  دننک ،  عزانت  یلام  نیع  رس  رب  رفن  ود  رگا  هلءاسم 4 -  تسا  فیعض  هیرظن  نیا  نکل  دنشاب و  لام  نآ  تیکلم 
تـسه هک  يزیچ  تسا ،  مدقم  تسا  دیلا  يذ  هک  وا  لوق  دشاب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دی  تحت  رد  لام  رگا  تسا ،  نم  کلم  دیوگب  مه  نآ 
هتـشاد دی  لام  نآ  رب  ود  ره  رگا  اما  و  دنک ،  هنیب  هماقا  دیاب  درادن  دی  هکنآ  اما  و  دنادب ،  يو  کلم  ار  نآ  مکاح  ات  دنک  دای  دـنگوس  دـیاب 
تسا یفصن  نآ  تیکلام  یعدم  نیا   ) دنراد دی  لام  نآ  رب  ود  ره  نوچ  رکنم ،  مه  تسا و  یعدم  مه  نآ  فصن  هب  تبسن  کی  ره  دنشاب 

روـطنیمه زین  يرگید  نآ  تسا ،  شدوـخ  تسد  رد  هک  تسا  یفـصن  هب  تبـسن  وا  تیکلاـم  رکنم  تسا و  شلباـقم  فرط  تـسد  رد  هـک 
دروایب و هنیب  دـیاب  تسا  یعدـم  میتفگ  هک  نآ  فصن  هب  تبـسن  دراد  ار  لام  نآ  همه  ياـعدا  ود  نآ  زا  کـی  ره  رگا  سپ  دراد ، ) روصت 
رد عازن  دروم  لام  هچنانچ  رگا  و  تسا .  مدـقم  شلوق  دـنک  دای  دـنگوس  رگا  تسا  يرگید  نآ  تیکلام  رکنم  هک  رگید  فصن  هب  تبـسن 

دوش یم  دیلا  يذ  هلزنم  هب  صخـش  نآ  ارهق  تسا  صخـش  نآ  رگا  دشاب ،  یثلاث  صخـش  تسد  رد  هکلب  دـشابن  ود  نآ  زا  کیچیه  تسد 
نیا و نآ  زا  لام  نآ  همه  هک  دشاب  نیا  هب  شقیدصت  تشگرب  دنک و  قیدصت  ار  ود  ره  رگا  و  تسا ،  یعدم  يرگید  رکنم و  دیلا  يذ  هک 

نآ رب  کـیچیه  هک  دوش  یم  يدراوم  زا  دروم  هجیتن  رد  و  تسا )  ضقاـنت  اریز   ) تسا وغل  شقیدـصت  تسا ،  يرگید  نآ  نآ  زا  شا  همه 
دی نآ  رب  ود  ره  هک  دوش  یم  يدراوم  زا  دروم  دنکیرـش ،  لام  نیا  رد  ود  ره  هک  دشاب  نیا  هب  شقیدصت  تشگرب  رگا  و  دنرادن ،  دی  لام 
مناد یمن  یلو  تسا  لام  نیا  همه  کلام  رفن  ود  نیا  زا  یکی  هک  مناد  یم  نم  دیوگب  ینعی   ) دنک قیدـصت  ار  نیعمان  یکی  رگا  و  دـنراد ، 

ار لام  و   ) دنک یم  دای  دنگوس  دمآرد  کی  ره  مان  هب  هعرق  دوش و  هعرق  دروم  هک  تسین  دیعب  تقو  نآ  صخش )  نآ  ای  تسا  صخش  نیا 
تروصنیا رد  تسه  مدوخ  کلم  تسا  نم  تسد  رد  هک  یلام  دـیوگب  دـنک و  بیذـکت  ار  ود  ره  ثلاث  صخـش  رگا  و  دـنهد ، ) یم  وا  هب 

دـشاب ود  نآ  دوخ  تسد  رد  هن  لام  رگا  و  دنهد .  یم  مسق  ار  ثلاث  صخـش  نیا  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  دنراذگ و  یم  یقاب  وا  دزن  ار  لام 
نالف دنک  اعدا  یـسک  رگا  هلءاسم 5 -  دـنزادنیب .  هعرق  هک  تسنآ  برقا  دـشاب  هتـشادن  هنیب  مه  کیچیه  ثلاـث و  صخـش  تسد  رد  هن  و 
سپـس دروآرد ،  درف  نآ  تسد  زا  ار  نآ  مکاـح  مکحب  هدوـمن و  هماـقا  مه  هنیب  تسا و  نم  لاـم  تسا  رگید  درف  نآ  تـسد  رد  هـکیزیچ 

نیا شیاعدا  رگا  اجنیا  رد  دنک ،  هماقا  مه  هنیب  تسا و  نم  کلم  لام  نآ  هک  دوش  یعدـم  هدوب  يوعد  نیا  رد  هیلع  یعدـم  هک  درف  نامه 
یعدم هب  دریگ و  یم  سپ  لوا  یعدـم  زا  ار  لام  مکاح  دـهد  تداهـش  نیمه  هب  مه  دـهاش  تسا  نم  کلم  نونکا  مه  نیع  نآ  هک  دـشاب 

یم ضقن  مکح  نآ  ایآ  تسا ،  هدوب  نم  کلم  لوا  یعدـم  هیحان  زا  يوعد  حرط  نامز  رد  هک  دـشاب  نیا  شیاـعدا  رگا  و  دـهد ،  یم  مود 
تـسین دـیعب  تسا و  لوق  ود  هن ؟  ای  دوش  یم  در  مود  یعدـم  هب  لام  نیع  ایآ  و  هن ؟  اـی  دوش  یم  در  مود  یعدـم  لاـم  نیع  اـیآ  و  دوش ؟ 

زا دیوگب  زین  نآ  تسا  نم  زا  دیوگب  نیا  دـننک  عازن  هناخ  ثاثا  رـس  رب  رهوش  نز و  رگا  هلءاـسم 6 -  دوش .  یمن  ضقن  لوا  مکح  میئوگب 
نیرتهب هک  تسا  لوق  دنچ  اجنیا  رد  رگیدکی ،  زا  ندش  ادـج  قالط و  زا  دـعب  ای  دـشاب و  یئوشانز  لاح  رد  عازن  نیا  هکنیا  هچ  تسا ،  نم 

هنادرم هماج  حالـس و  ریـشمش و  لثم  دراد  طابترا  نادرم  اب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هناخ  ثاثا  نآ  رگا  دوش ،  هتفگ  هک  تسا  لوق  نیا  اـهنآ 
خرچ هنانز و  ياه  هماج  لـثم  دـنراد  راـک  رـس و  نآ  اـب  رتشیب  ناـنز  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  رگا  و  تسا ،  رهوش  لاـم  هکنیا  هب  مینک  مکح 

كرتشم میئوگب  شرف )  باوختخر و  دـننام   ) تسا درم  نز و  نیب  كرتشم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  رگا  و  تسا ،  نز  نآ  زا  میئوگب  یطایخ 
هنیب درم  رگا  ینعی  دوش  یم  اـهیلع  یعدـم  وا  نز  تسا  ناـنز  هب  طوـبرم  هک  ار  يزیچ  تیکلم  دـنک  اـعدا  درم  رگا  سپ  تسا .  ود  نآ  نیب 
هیلع یعدم  درم  تسا  نادرم  هب  طوبرم  هک  ار  يزیچ  تیکلم  دنک  اعدا  نز  رگا  و  درب ،  یم  ار  لام  نآ  دـنک و  یم  دای  دـنگوس  نز  درواین 

دندرک و هعزانم  تسا  كرتشم  هک  هچنآ  رد  رگا  و  دـنک .  یم  دای  دـنگوس  درم  درواین  رگا  دروایب و  هنیب  دـیاب  هک  یعدـم  نز  دوش و  یم 
رد عازن  دروم  ثاثا  دوشن  مولعم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  یم  میـسقت  ود  ره  نیب  دندرک  دای  دنگوس  دنتـشادن و  هنیب  کیچیه 
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نادرم صاخ  ثاثا  سکعب  وا و  طلست  تحت  درم و  قودنـص  رد  نانز  صاخ  ثاثا  هک  دوش  ضرف  رگا  اما  و  تسا ،  ود  نآ  زا  یکی  تسد 
مینادب هک  تسین  ربتعم  دیق  نیا  و  دنک ،  هنیب  هماقا  دیاب  يرگید  تسا و  دیلا  يذ  کلم  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  دشاب  هدوب  نز  قودنص  رد 

زا کی  ره  مینک  زارحا  هک  تسین  ربتعم  انعم  نیا  زین  و  دندومن ،  هدافتسا  ار  نآ  هدرک و  فرـصت  دوخ  صاخ  لام  رد  درم  نز و  زا  کی  ره 
هقف و ملع و  لها  یکی  هک  هناخ  کی  رد  کیرش  ود  دروم  رد  مکح  نیا  ایآ  و  هتـشاد ،  طلـست  دی و  دوخ  صاخ  لام  هب  تبـسن  درم  نز و 

دننک هعزانم  یهقف  باتک  کی  رـس  رب  رفن  ود  نیا  رگا  هک  میئوگب  میناوت  یم  ایآ  و  تسا ؟  يراج  زین  دشاب  بسک  تراجت و  لها  يرگید 
لام هکنیا  رب  دنک  مکح  مکاح  دندرک  هعزانم  روتاکی  دنارتفد  کی  رس  رب  رگا  تسا و  ملاع  کیرش  نآ  زا  لام  هکنیا  رب  دنک  مکح  مکاح 

یهقف باتک  ياعدا  رجات  رگا  سپ   ) دشاب نینچ  هک  تسین  دـیعب  میهد ؟  صیخـشت  هیلع  یعدـم  زا  ار  یعدـم  قیرط  نیمه  زا  تسا و  رجات 
یلعف دی  رگا  هلءاسم 7 -  تسا . )  هیلع  یعدم  رجات  یعدم و  وا  درک  ار  رتفد  ياعدا  ملاع  رگا  تسا و  هیلع  یعدم  ملاع  یعدـم و  وا  درک 
اقباس هک  دشاب  دیز  تسد  رد  العف  يزیچ  رگا  نیاربانب  تسا ،  مدقم  یلعف  دـی  دـنک  هضراعم  يزیچ  رـس  رب  یقباس  تیکلم  ای  یقباس  دـی  اب 

کلام زیچ  نآ  هکنیا  رب  دوش  یم  مکح  دـنراد  ار  نآ  هب  تبـسن  دوخ  تیکلام  ياعدا  ود  ره  العف  هدوب و  وا  کلم  رد  ای  ورمع و  تسد  رد 
نآ دنک و  یم  دای  دنگوس  دیز  تشادن  هنیب  رگا  دنک و  هنیب  هماقا  دیاب  دراد  ار  نآ  ياعدا  هک  ورمع  دراد و  نآ  رب  یلعف  دـی  هک  تسا  دـیز 
هدش لقتنم  يو  هب  بابـسا  زا  یببـس  هب  هدوب و  رمع  کلم  تسوا  تسد  رد  العف  هک  یلام  هکنیا  رب  دنک  رارقا  دیز  رگا  هلب  درب ،  یم  ار  لام 

رد و  دنک ، ) هنیب  هماقا  دیز  هکنآ  رگم   ) شدنگوس اب  تسا  ورمع  لوق  لوق  هجیتن  رد  دوش و  یم  یعدم  دـیز  ینعی  دوش  یم  بلقنم  يوعد 
دراوم نیا  لثم  رد  و  درادرب ،  رد  ار  لاقتنا  هلئـسم  زا  هدوب و  وا  تسد  رد  ورمع  کلم  البق  لام  نیا  هکنیا  رب  دـنک  رارقا  دـیز  هک  مه  یئاج 

البق لام  نیا  هکنیا  رب  دوش  هماقا  يا  هنیب  هکلب  دنکن  رارقا  دـیز  رگا  اما  و  میرامـشب ،  رکنم  شیلعف  دـی  رطاخب  افرـص  ار  دـیز  تسا  لکـشم 
دیآ و یم  باسح  هب  رکنم  هراومه  دیلاوذ  دوش و  یم  مکاح  دیز  یلعف  دی  دشاب ،  هتـشاد  نآ  هب  ملع  مکاح  صخـش  ای  هدوب و  ورمع  کلم 

تقو نآ  تسا  تناما  ای  هیراع  دـی  ای  تسا و  ورمع  زا  یبصغ  دـی  لام  نیا  رب  دـیز  دـی  هکنیا  رب  دوش  مئاـق  هنیب  رگا  هلب  تسا .  وا  لوق  لوق 
هک یـسک  نامه  ینعی  تسا  هنیب  بحاص  لوق  لوق  ارهق  و  تسین )  وا  تیکلام  رب  هراما  رگید   ) دوش یم  طقاس  رابتعا  زا  دیز  دی  رهاظلا  لع 

دهاش ود  الثم   ) دـننک ضراعت  يزیچ  دروم  رد  اـه  هنیب  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  هناکلام  دـیز  دـی  هکنیا  رب  تسا  هدـش  هماقا  هنیب  وا  عفن  هب 
لام ینعی   ) دشاب دیلا  يذ  فرط  ود  زا  یکی  هچنانچ  رگا  رگید ، ) فرط  عفن  هب  لداع  دهاش  ود  دـنهد و  تداهـش  فرط  کی  عفن  هب  لداع 
يذ هنیب  رب  دوش  مدقم  تسین )  دیلا  يذ  هکنآ  ینعی   ) جراخ هنیب  هک  تسنآ  هدـعاق  ř � دشاب ) فرط  ود  زا  یکی  تسد  رد  عازن  دروم 

رت حجار  ای  رت و  لداع  ای  جراخ و  هنیب  دوهـش  زا  رتشیب  وا  دوهـش  هک  دنچ  ره  دوش ،  هدز  رانک  وا  هنیب  و  تسوا )  تسد  رد  لام  هکنآ   ) دیلا
رگید فصن  نیا و  ار  شفـصن  دوش و  میـسقت  ود  ره  نیب  لام  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  دشاب  فرط  ود  ره  تسد  رد  لام  رگا  اما  و  دـشاب . 

رد هک  یفصن  هب  تبسن  تسا و  ربتعم  جراخ و  هنیب  تسا  رگید  فرط  تسد  رد  هک  یفـصن  هب  تبـسن  فرط  ود  ره  هنیب  اریز   ، ) دربب نآ  ار 
و درک . ) فیـصنت  هب  مکح  دیاب  لخاد  هنیب  يرابتعا  یب  جراخ و  هنیب  ياضتقم  هب  سپ  تسا ،  رابتعا  یب  لخاد و  هنیب  تسه  وا  دوخ  تسد 

یم طقاست  ضراعت  هب  هنیب  ود  ره  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشابن ،  يدحا  طلست  دی و  تحت  ای  دشاب و  یثلاث  صخش  تسد  رد  لام  هچنانچ  رگا 
دندروخ ود  ره  ای  دروخن و  مسق  کیچیه  رگا  دنهد و  یم  وا  هب  ار  لام  درک  دای  دنگوس  یکی  رگا  دومن ،  عوجر  دنگوس  هب  دـیاب  دـننک و 

زا مه  رابخا و  تهج  زا  مه  تسا  لاکشا  تیاهن  رد  رخآ  ات  لوا  زا  ینعی  شقوقش  همه  اب  هلئسم  نکل  دوش ،  یم  هعرق  اب  فیـصنت  هب  مکح 
ود زا  یکی  تسد  رد  لاـم  هک   ) لوا تروـص  رد  هک  دـنچ  ره  تـسا  لکـشم  زین  يرگید  رب  لاوـقا  نآ  زا  یکی  نداد  حـیجرت  لاوـقا و  رظن 

 . تسین دیعب  میتفگ  ام  هچنآ  دشاب ) فرط 

همتاخ

رگید یضاق  هب  یضاق  کی  همان  رد  لوا  لصف 
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مکح دیوگب  مکاح  الثم   ) دوش ءاشنا  نابز  ظفل و  اب  هک  ینامز  رگم  دنک  یمن  تموصخ  لصف  دوش و  یمن  ذـفان  مکاح  مکح  هلءاسم 1 - 
نم هک  دـسیونب  همان  رگید  یـضاق  هب  یـضاق  کـی  رگا  نیارباـنب  تسین ،  ذـفان  تباـتک  هب  مکح  ءاـشنا  اـما  و  دوش ، ) نینچ  هکنیا  هب  مدرک 

یضاق يارب  دشاب ،  هدرک  مکح  ظفلاب  هکنیا  نودب  دشاب  نتشون  نیمه  هب  مکح  ءاشنا  شروظنم  ما و  هدرک  مکح  نینچ  هدنورپ  نیا  هرابرد 
 . دنک ادیپ  نیقی  وا  دصقم  هب  تسا و  یـضاق  نآ  دوخ  زا  همان  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  دـنچ  ره  تسین  زئاج  همان  نآ  ذافنا  ءارجا و  مود 

لثم  ) تسا تباتک  هلیـسوب  ای  رگید  یمکاح  هب  دـشاب  هدرک  ءاشنا  ظفل  اـب  ار  مکح  اـضرف  هکنآ  زا  دـعب  مکاـح  مکح  ندیـسر  هلءاسم 2 - 
تروصنیدـب  ) تسا نابز  هب  ای  و  مدرک ، )  ءاشنا  نینچ  اظفل  ار  هعفارم  نیا  مکح  نم  دـسیونب  مود  مکاح  هب  شا  همان  رد  لوا  مکاـح  هکنیا 

ءاشنا اظفل  ار  مکح  لوا  مکاح  هک  دنهد  تداهش  مود  مکاح  دزن  ینعی   ) تسا لداع  دهاش  ود  تداهـش  هب  ای  و  دیوگب ، ) وا  هب  اصخـش  هک 
ای تسه و  وا  دوخ  زا  همان  هکنیا  هب  ملع  اب  یتح  درادـن  يرابتعا  چـیه  مکح  نآ  دـسرب  مود  مکاح  هب  مکح  لوا  مکاح  همان  اب  رگا  درک ، )
هب دـشاب  تداهـش  شا  هتفگ  نیا  زا  لوا  مکاح  روظنم  رگا  لوا :  مکاح  هتفگ  هلیـسوب  مود  مکاح  هب  مکح  ندیـسر  اما  و  نآ .  دافم  هب  ملع 

يارب رتراوازـس  نیا  زا  و  ددرگ ،  تباث  مود  مکاح  يارب  ات  دوشب  همیمـض  رگید  لداع  دـهاش  کـی  دـیاب  ما  هدرک  یمکح  نینچ  نم  هکنیا 
هک تسا  یئاجنآ  رگید  دهاش  کی  همیمض  يارب  رتراوازس  نیا  زا  و  ددرگ ،  تباث  مود  مکاح  هک  تسا  یئاجنآ  رگید  دهاش  کی  همیمض 

ءاشنا اما  و  تسا ،  دـیز  کلم  لام  مالف  ـالثم  هک  هدـش  تباـث  نم  دزن  دـیوگب  هکلب  ما  هدرک  یمکح  نینچ  نم  دـیوگن  اهافـش  لوا  مکاـح 
ذافنا هتبلا  تسا ،  هدرک  رداص  ار  مکح  لوا  مکاح  هک  دشاب  هتـسشن  مکح  سلجم  رد  مود  مکاح  ینعی  دشاب  مود  مکاح  روضح  رد  مکح 
دنهد تداهش  مود  مکاح  دزن  لداع  دهاش  رفن  ود  رگا  اما  و  تسا .  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  هلئسم  نکل  تسا  بجاو  مود  مکاح  يارب  نآ 

رب لوا  مکاح  مکح  ذاـفنا  نینچمه  و  تسا ،  بجاو  رگید  مکاـح  رب  نآ  ذاـفنا  لوبقم و  تداهـش  نیا  هدرک  یمکح  نینچ  لوا  مکاـح  هک 
 . دـنک ادـیپ  نآ  هب  نیقی  يوعد  نیفرط  رارقا  اـی  یعطق و  نئارق  اـی  رتاوـت و  هار  زا  مود  مکاـح  هکیتروـص  رد  دوـش  یم  بجاو  مود  مکاـح 

تسا و مکح  عقاو  رد  هک  یمکح  اریز  تسا ،  هعقاو  نآ  رد  مود  مکاح  مکح  زا  یبنجا  لوا  مکاح  مکح  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلءاسم 3 - 
دـشابن رگا  هک  انعم  نیا  هب  هن  هتبلا  دراد ،  ءاضما  ءارجا و  هبنج  مود  مکاح  مکح  تسا و  لوا  مکاح  مکح  نامه  دـنک  یم  تموصخ  لصف 
يریثات چـیه  هعقاو  لـصا  تهج  زا  ءارجا و  يارب  ءارما  ناـیلاو و  هب  تسا  یناـمرف  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  تسا  راـبتعا  یب  لوا  مکاـح  مکح 

دناوت یمن  مود  مکاح  و  تسا ،  ناـسکی  لوا  مکاـح  دزن  ءاـضق  نیزاوم  تیماـمت  زا  دـعب  مود  مکاـح  ندرکن  ندرک و  ذاـفنا  اریز  درادـن ، 
البق هک  روطنامه  هلءاسم 4 -  تسا .  هتفای  ققحت  وا  دزن  ءاضق  نیزاوم  هن  دراد و  یهاگآ  هعقاو  زا  هن  اریز  دنک  رداص  یمکح  هعقاو  هرابرد 

تداهـشب هللا  قوقح  رد  هک  تسا ،  دهاش  هلیـسوب  مکح  توبث  نآ  تهج و  کی  زجب  مدرم  قوقح  ادـخ و  قوقح  نیب  تسین  یقرف  میتفگ 
تسا و لاکـشا  لـحم  هللا  قوقح  رد  هنیب  هب  ذاـفنا  اریز  دومن ،  ءارجا  ذاـفنا و  ار  مکح  نآ  ناوت  یمن  هدرک  یمکاـح  هک  یمکح  رب  دوـهش 

تاماقم ریاس  رد  هک  یطئارش  رب  هوالع  يزیچ  شلوبق  رد  زین  هنیب و  تداهش  زاوج  رد  ماقم  نیا  رد  هلءاسم 5 -  تسا .  برقا  شزاوج  مدع 
دهاش ود  نآ  ات  دریگب  دوخ  ءاـضق  تیفیک  دوخ و  مکح  رب  دـهاش  ار  رفن  ود  مکاـح  هکنیا  هب  تسین  ربتعم  سپ  تسین ،  طرـش  تسا  ربتعم 
ربتعم دیق  نیا  ود  نآ  تداهـش  لوبق  رد  نینچمه  و  دنهد ، ) تداهـش  دـنا  هدـید  هچنآ  رب  رگید  ياج  ات   ) دـننک طبـض  هدـهاشم و  ار  ارجام 
یعدم دوهش  تداهـش  ندینـش  تموصخ و  سلجم  رد  هک  تسین  ربتعم  نیا  زین  و  دشاب ،  هتفرگ  مکح  رب  دهاش  ار  ود  نآ  مکاح  هک  تسین 

مه ندید  دوهش و  یتح  هکلب  درک ،  ار  مکح  نالف  مکاح  دنـشاب  هدید  هک  تسا  نیا  تسا  ربتعم  هچنآ  هکلب  دنـشاب ،  هدیناسر  مهب  روضح 
 . تسا عومـسم  ناشتداهـش  دـنهد و  تداهـش  دوخ  نیقی  قبط  دـنناوتب  هک  تسا  یفاک  دنـشاب  هتـشاد  مکاـح  مکحب  نیقی  رگا  تسین  مزـال 

اوعد و نیفرط  مان  ار و  مکح  تروص  ار و  هعقاو  مکاح  دنشابن و  رضاح  تموصخ  سلجم  رد  دهاش  ود  رگا  دنا  هتفگ  یـضعب  هلءاسم 6 - 
یلوا دوخ ،  مکح  رب  دریگب  دهاش  ار  ود  نآ  دهد و  حرـش  دنک  فیرعت  دهاش  ود  يارب  ار  اهنآ  تایـصوصخ  تافـص و  ار و  ناشناردپ  مان 
مکح هک  روطنامه  نوچ  دنک ،  لوبق  ار  ود  نآ  تداهش  رگید  مکاح  دیاب  تسا و  عومسم  رگید  مکاح  دزن  ود  نآ  تداهـش  هک  تسا  نیا 

ار مکح  نـالف  هسلج  تروص  لوا  مکح  هکنیا  رب  دـهاش  ود  تداهـش  هکنیا  يارب   ، ) تسا برقا  لوبق  مدـع  نکل  دـشاب ،  لوبق  دروـم  يو 
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هک دـشاب  هدرک  نایب  مود  مکاح  يارب  لوا  مکاح  دوخ  هک  دـنام  یم  نیا  لثم  هزاـت  دـشاب ،  تجح  هکنآ  زا  دـعب  درک  ناـیب  نینچ  اـم  يارب 
لوبق لباق  تقو  نآ  هسلج ،  تروص  هب  رابخا  رد  دوش  لوا  مکاح  همیمـض  رگید  لداع  هکنآ  رگم  تسا ، )  لداـع  کـی  دوخ  لوا  مکاـح 
مکح دـهاش  ود  روضح  رد  مه  راب  کی  درک  رداـص  ار  دوخ  مکح  تموصخ  سلجم  رد  هکنآ  زا  دـعب  لوا  مکاـح  رگا  یتح  هکلب  تسا ، 

تموصخ سلجم  رد  دنا  هدینـش  هک  یمکح  هکنیا  هب  حیرـصت  نودب  ینعی   ) قالطا روطب  مکح  هب  ود  نآ  تداهـش  زاوج  زاب  دـنک ،  رداص 
هیحان زا  نآ  رودـص  رب  اـم  هک  یمکح  نیا  دـنیوگب  هکنیا  هب  حیرـصت  دـیقت و  روطب  تداهـش  اـما  و  تسا ،  عونمم  هکلب  لکـشم و  هدوبن ) 

نینچ دـنچ  ره  هدوبن ،  تموصخ  عفار  یمکح  اـی  هدوـبن و  تموـصخ  سلجم  رد  نآ  ءاـشنا  هک  تسا  یمکح  میهد ،  یم  تداهـش  مکاـح 
نیب میتفگ  هک  هچنآ  یمامت  رد  تسین  یقرف  هلءاسم 7 -  تسا .  عونمم  هکلب  لکشم  رگید  مکاح  يارب  نآ  ذافنا  نکل  تسا  زئاج  یتداهش 

 ، درک هنیب  هماقا  یعدـم  هکنآ  زا  دـعب  هتبلا  ناشبایغ ،  رد  ای  دـشاب  هدـش  رداص  ود  نآ  روضح  اب  عازن  فرط  ود  نیب  رد  مکاـح  مکح  هکنیا 
یعدم و تایصوصخ  یمامت  یتسیاب  راچانب  دهاش  ود  و  تسا ،  یکی  لوبق  طئارش  نآ و  ءادا  تروص و  ود  ره  رد  تداهش  لمحت  نیاربانب 

هدروآ عازن  یعدم  هک  يدهاش  ود  نآ  زین  و  دنامن ،  یقاب  یماهبا  هک  دـننک  ظفح  يروط  ار  هب )  یعدـم   ) عازن دروم  یئیـش  هیلع و  یعدـم 
هکنیا نیع  رد  و  یبایغ ،  مکح  رد  مه  يروضح و  مکح  رد  مه  دـننک  ظفح  تسا  بجاح  دروم  هک  ار  ناشتایـصوصخ  همه  ناشن و  مان و 

( . دـیامن عافد  دوخ  زا  دـناوت  یم  روضح  زا  دـعب  ینعی   ) تسا یقاـب  دوخ  تجح  رب  بئاـغ  هدرک  رداـص  بئاـغ  هیلع  ار  دوخ  مکح  مکاـح 
مکاح يارب  رما  هدرکن ،  طبـض  مود  مکاح  يارب  حیحـص  تسرد و  ار  لوا  مکاح  همکحم  يارجاـم  دوهـش  هکنیا  رطاـخب  رگا  هلءاسم 8 - 
دهاش ود  تداهش  اب  ای  و  دنروایب ،  رطاخ  هب  دهاش  ود  نآ  دیاش  ات  دنک  یم  فقوتم  ار  مکح  دشاب ،  هتـشاد  ماهبا  ارجام  دوش و  هبتـشم  مود 

زا یطرـش  ای  دورب و  ایند  زا  درک  رداص  ار  مکح  يا  هعقاو  رد  هکنآ  زا  دـعب  لوا  مکاح  رگا  هلءاسم 9 -  دوش .  نشور  شیارب  هلئسم  رگید 
دنک یم  هظحالم  رگید  مکاح  و  دنز ،  یمن  وا  مکح  هب  يرورـض  وا  ینوگرگد  نیا  دوش ،  هناوید  الثم  دهدب ،  تسد  زا  ار  یـضاق  طئارش 
دوش قساـف  دـهدب و  تسد  زا  ار  تلادـع  رگا  اـما  و  دـنک ،  ءارجا  ار  وا  مکح  دـناوت  یم  تسوا  مکح  ءارجا  هب  فوقوم  قـح  ءاـفیتسا  رگا 
یمن لمع  وا  مکحب  دوش  رهاظ  ذافنا  زا  لبق  وا  قسف  رگا  دنا :  هتفگ  هداد و  لیصفت  یـضعب  و  دوش ،  یمن  لمع  وا  مکحب  دنا  هتفگ  یـضعب 

رد هک  روطنامه  دوش  لمع  وا  مکحب  لاح  ود  ره  رد  هک  تسا  نیا  هبـشا  نکل  دوش ،  یم  لـمع  شمکحب  دـشاب  ذاـفنا  زا  دـعب  رگا  دوش و 
ناـمه مکح  نآ  بوجو  اـی  ذاـفنا  زاوـج  رد  و  درب ،  یمن  نیب  زا  ار  مکح  راـبتعا  دوـش  ضراـع  مکح  رودـص  زا  دـعب  رگا  ضراوـع  ریاـس 

مدوب نم  متـسه و  نم  لوا  یـضاق  همکحم  رد  موکحم  هک  دنک  فارتعا  مود  مکاح  دزن  هیلع  یعدم  رگا  هلءاسم 10 -  دراد .  ار  ضراوع 
نآ نم  دیوگب  رگا  اما  و  دنک ،  لمع  لوا  مکاح  مکحب  هک  دنک  یم  مزلم  ار  وا  مود  مکاح  دنداد ،  تداهش  نم  ررض  هب  یعدم  دوهـش  هک 

و لوا ،  مکاح  مکحب  لمعب  دوش  یم  مازلا  تسین و  عومـسم  وا  راکنا  نیا  دـشاب  هدوب  وا  صخـش  رب  دوهـش  تداهـش  رگا  متـسین ،  موکحم 
وا عضو  اب  زج  هکیروطب  دـنک  قیبطت  يو  تاصخـشم  اب  لوا  مکاـح  همکحم  رد  هیلع  یعدـم  تاصخـشم  زا  دوهـش  تداهـش  رگا  نینچمه 

دوش و هدرمش  ردان  یلامتحا  شندرکن  قیبطت  و  وا ،  رب  دنک  یم  قیبطت  هک  تسا  يروط  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  لمعب  مزلم  دوشن  قیبطت 
تـسا يروط  تاصخـشم  رگا  اما  و  دوش ،  یم  لمعب  مزلم  زین  تروصنیا  رد  دـشاب  روآ  نانیمطا  وا  اب  شقابطنا  دـننکن و  انتعا  نآ  هب  ءالقع 

وا دیوگ  یم  هک  یسک  و  متسین ،  موکحم  نآ  نم  هک  دنک  دای  دنگوس  دیاب  تسا و  عومسم  شراکنا  تسه  وا  ریغ  وا و  اب  قابطنا  لباق  هک 
رداص یلبق  مکاـح  هک  یمکح  میئوگب  هکنیا  نآ  تسه و  يرگید  لاـمتحا  ریخا  تروص  رد  هتبلا  درواـیب ،  هنیب  دـیاب  تسا  موکحم  ناـمه 

 . تسا لمات  لحم  لامتحا  نیا  نکل  تسا ،  صخشمان  مهبم و  مکح  هب  اضق  لیبق  زا  اریز  تسا  لطاب  هدرک 

(22  ) هصاقم رد  مود  لصف 

یم گنرد  ـالب  دـنک  هبلاـطم  وا  زا  یعدـم  رگا  دـنک و  یمن  راـکنا  ار  یعدـم  قح  هیلع  یعدـم  رگا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 1 - 
رگا نآ  زاوج  رد  تسین  یلاکشا  هکانچمه  دنک ،  صاقت  هیلع  یعدم  لاوما  زا  یعدم  يارب  تسین  زئاج  دنک ،  یمن  ادرف  زورما و  دزادرپ و 
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و یلام ،  قوقح  زا  یکی  ای  یتعفنم و  ای  وا  همذ  رد  یبلط  ای  دشاب و  نیعم  یلام  نیع  قح  نآ  هکنیا  هچ  دشاب ،  هتشاد  ریغ  رب  یقح  یتسار  هب 
تسا لاکشا  لحم  هچنآ  دنواد ،  یم  رس  حالطـصا  هب  دنک و  یم  ادرف  زورما و  دنک  یمن  اشاح  رگا  ای  دنک و  اشاح  ار  قح  نآ  مه  ریغ  نآ 

ای دـناد و  یمن  راکهدـب  ار  دوخ  یتسار  هب  اعقاو و  مه  راکهدـب  دـناد و  یم  راکبلط  یتسار  هب  اعقاو و  ار  دوخ  راکبلط  هک  تسا  ضرف  نیا 
مدع هکلب  تسا  لاکشا  لحم  وا  زا  راکبلط  صاقت  هک  تساجنیا  هن ،  ای  دراد  وا  ندرگ  هب  یقح  یتسار  هب  شراکبلط  هک  دناد  یمن  لقادح 

ار یعدـم  لام  هک  هدرک  شومارف  ینعی  تسا  نایـسن  رطاخب  دـنک  یم  راکنا  هک  نونکا  هدوب و  بصاغ  فرط  رگا  اما  و  تسا ،  هبـشا  زاوج 
رضاح وا  دراد و  یـسک  دزن  شرف )  هتخت  کی  الثم   ) ینیعم لام  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  زئاج  صاقت  رهاظلا  یلع  اـجنیا  رد  هدرک ،  بصغ 

زئاج دریگب  يو  زا  ار  نآ  لقع )  ای  عرـش  فالخ  لمع  و   ) روذحم باکترا  نودب  دـناوت  یم  شرف  بحاص  رگا  دـهدب ،  سپ  ار  نآ  تسین 
یلام نآ  رگا  لاح  تسا ،  زئاج  صاقت  تقو  نآ  دوبن  نکمم  هجو  چـیهب  رگا  و  دـنک ،  صاقت  وا  لام  زا  دوخ  شرف  ياهب  رادـقم  هب  تسین 
کی رادـقمب  دـناوت  یم  هدوب و  مدـنگ  راورخ  کی  شدوخ  لام  الثم   ) تسا شدوخ  لاـم  سنج  زا  درادرب  صاـقت  ناونعب  دـهاوخ  یم  هک 
سنج تمیق  رادقمب  دیاب  دشابن  سنج  نآ  زا  رگا  و  درادرب ،  وا  سنج  زا  دوخ  سبح  رادقم  نامهب  دیاب  دـنک ) صاقت  ار  وا  مدـنگ  راورخ 

رگا و  درادرب ، ) وا  مدـنگ  زا  ناموت  رازه  لداعم  هتـشاد  تمیق  ناموت  رازه  هدوب و  شرف  وا  لام  رگا  الثم   ) دـنک صاـقت  وا  لاـم  زا  شدوخ 
 - هلءاسم 3 دنادرگرب .  شبحاصب  ار  هیقب  هتـشادرب  دوخ  بلط  رادقم  هب  دشورفب و  ار  نآ  دـناوت  یم  وا  لام  نتخورف  هب  رگم  دـشابن  نکمم 

صاقت و ناونعب  وا  یلثم  ریغ  زا  تسا  زئاج  ایآ  دـنک ،  صاقت  نویدـم  یلثم  ریغ  یلثم و  لام  زا  دـناوتب  دـشاب و  یلثم  نویدـم  زا  شبلط  رگا 
لام سنج  زا  مه  دـشاب  نکمم  شیارب  رگا  نینچمه  و  درادرب ؟  وا  یلثم  لاـم  زا  طـقف  تسا  بجاو  اـی  درادرب ؟  دوخ  لاـم  تمیق  رادـقمب 
یلو درادرب  مدنگ  وا  زا  دناوت  یم  دراد و  بلط  مدنگ  رگا  الثم  یلثم ،  رگید  یعون  زا  مه  درادرب و  نویدـم  لام  زا  تسا  یلثم  هک  شدوخ 

لداعم دـناوت  یم  هکنآ  ای  درادرب ؟  وا  مدـنگ  زا  دوخ  مدـنگ  نزو  لداعم  امتح  تسا  بجاو  اـیآ  درادرب ،  سدـع  نآ  تمیق  لداـعم  دـیایب 
بـصاغ لام  نتخورف  مزلتـسم  هکیتروص  رد  هتبلا  دشاب  زئاج  قلطم  روطب  صاقت  تسین  دیعب  دنک ؟  صاقت  وا  سدـع  زا  دوخ  مدـنگ  تمیق 

راورخ کی  ياجب  سدع  راورخ  کی  دـناوتب  هجیتن  رد  دـشاب و  وا  سدـع  تمیق  اب  ربارب  دراد  بلط  هک  یمدـنگ  تمیق  هکنیا  لثم   ) دـشابن
دهاوخن نتخورف  هک  دـنک  صاقت  يرگید  زیچ  هب  دـناوت  یم  رگا  مه  زاب  دـشاب ،  وا  لام  نتخورف  مزلتـسم  رگا  اما  و  درادرب ، ) دوخ  مدـنگ 

 ، دنک صاقت  شدوخ  سنج  نامه  اب  ناکمالا  یتح  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دنک ،  ءافتکا  نآ  هب  هک  تسنآ  يوقا  هکلب  طایتحا 
اب دـنچ  ره  دـشاب  نکمم  بصاغ  زا  دوخ  لام  نیع  نتفرگ  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب .  هتـشاد  روذحم  تقـشم و  ای  دشابن و  نکمم  هکنآ  رگم 
اب دشاب  نکمم  رگا  اما  و  دنک ،  صاقت  بصاغ  لام  زا  هدومن  رظن  فرص  دوخ  لام  نیع  زا  تسا  زئاج  مه  زاب  هک  تسا  نیا  رهاظ  تقشم ، 

زئاج صاقت  میئوگب  تسا  لکـشم  تروصنیا  رد  رگید ،  روذحم  ای  لفق و  نتـسکش  ای  نذا و  نودب  وا  هناخ  رد  ندش  لخاد  لثم  روذحم ، 
دـشابن زئاج  تسوا  دزن  لام  هکیـسک  هب  ندز  ررـض  یئاج  رد  رگا  و  دروآ .  تسدـب  ار  دوخ  لام  دـنک و  لمع  تقـشم  هب  دـیاب  هکلب  تسا 

رهاظ دراوم  هنوگنیا  رد  دراد ،  يزوجم  يا و  هناهب  دوخ  رظن  هب  دـهد  یمن  ار  لام  رگا  فرط  هکیدروم  لـثم  دـشاب  هدوبن  بصاـغ  وا  نوچ 
تروص رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رگید  یعرف  قادصم  زین  نیا  دشاب ،  زئاج  وا  لام  زا  صاقت  دـشابن و  زئاج  واب  ندز  ررـض  هکتـسا  نیا 

ای تسنآ و  رکنم  ای  نویدـم  دـشاب و  نید  دراد  نویدـم  رب  هک  یقح  رگا  هلءاسم 5 -  هن .  ای  تسا  زئاج  صاقت  ایآ  زوجم  هناهب و  اـی  راـکنا 
 . دریگب وا  زا  ار  دوخ  لام  نیع  مکاحب  هعجارم  اب  دـناوتب  قح  بحاص  هک  دـنچ  ره  تسا  زئاـج  وا  لاـم  زا  صاـقت  دـنک ،  یم  ادرف  زورما و 
وا زا  ناموتدص  هکنیا  لثم   ، ) تسا زئاج  دنک  فرـصت  دوخ  قح  زا  رتشیب  رادقم  رد  هک  دـشاب  نیا  رب  فوقوم  قح  نتفرگ  رگا  هلءاسم 6 - 

هچنآ دراد و  یم  رب  ار  دوخ  قح  تخورف  ار  شرف  اجنیا  رد  دراد ، ) شزرا  ناـموت  دـصناپ  هک  هتفاـی  تسد  وا  شرف  هب  ـالعف  دـهاوخ و  یم 
دشاب و هدرکن  طیرفت  طارفا و  وا  هکیتروص  رد  دوش  فلت  وا  تسد  رد  دئاز  رادقم  رگا  و  دنادرگ ،  یم  رب  شبحاص  هب  ار  تسا  هدمآ  دایز 
زا رتشیب  رادقم  رد  هک  دشاب  نیا  رب  فوقوم  قح  نتفرگ  رگا  هلءاسم 6 -  تسین .  نماض  دشاب  هتخادناین  ریخات  ار  شبحاص  هب  نآ  ندناسر 

( دراد شزرا  ناموت  دصناپ  هک  هتفای  تسد  وا  شرف  هب  العف  دهاوخ و  یم  وا  زا  ناموت  دص  هکنیا  لثم   ، ) تسا زئاج  دنک  فرصت  دوخ  قح 
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رد دئاز  رادـقم  رگا  و  دـنادرگ ،  یم  رب  شبحاص  هب  ار  تسا  هدـمآ  دایز  هچنآ  دراد و  یم  رب  ار  دوخ  قح  تخورف  ار  شرف  یتقو  اجنیا  رد 
 . تسین نماض  دـشاب  هتخادـناین  ریخاـت  ار  شبحاـص  هب  نآ  ندـناسر  دـشاب و  هدرکن  طـیرفت  طارفا و  وا  هکیتروص  رد  دوش  فلت  وا  تسد 
 ، تسا حیحـص  شعیب  دـشورفب و  تسا  زئاـج  وا ،  لاوما  زا  یلاـم  نتخورف  هب  رگم  دـشابن  نکمم  فرط  زا  شقح  نتفرگ  رگا  هلءاسم 7 - 

دـشابن وا  لام  نتخورف  رب  فقوتم  قح  نتفرگ  هکیئاج  رد  اما  و  دنادرگ ،  یم  رب  فرطب  ار  دـئاز  دـشاب  شدوخ  قح  زا  شیب  نآ  تمیق  رگا 
شقح ضوع  ار  لام  نامه  صاقت  ناونعب  دناوت  یم  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دشاب ،  شدوخ  قح  اب  ربارب  لام  نآ  تمیق  هک  تروصنیدـب 

اب تسا  مزال  اـیآ  و  هن ؟  اـی  درادرب  صاـقت  ناونعب  ار  نآ  تمیق  دـشورفب و  ار  نآ  دـناوت  یم  ضرف  نیمه  رد  اـیآ  هکنیا  رد  اـما  و  درادرب ، 
 . تسا هبـشا  زاوج  مدـع  تسه و  لاکـشا  هن ؟  ای  درادرب  صاـقت  ناونعب  ار  نآ  سپـس  درخب و  ار  دوخ  بلط  سنج  زا  يرادـقم  نآ  تمیق 

يو لاوما  زا  شقح  رادقم  هب  وا  دنک و  یم  ادرف  زورما و  هک  یـسک  هدهع  رب  دشاب  ینید  وا  قح  رگا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 8 - 
راورخ کی  هکنیا  لثم  دـشاب ،  شدوخ  بلط  سنج  زا  هتـشادرب  راکبلط  هک  یلام  رگا  اصوصخم  دوش  یم  يرب  نویدـم  همذ  دـنک ،  صاقت 

نینچمه و  دوش ،  یم  يرب  راکهدب  همذ  تروصنیا  رد  هک  دنک  صاقت  ار  وا  مدـنگ  زا  راورخ  کی  دـیایب  دراد  صخـش  نآ  همذ  رد  مدـنگ 
نیع نآ  رگا  دـشاب ،  یجراخ  نیع  وا  قح  رگا  اما  و  دـنک ،  صاقت  تمیق  رادـقمب  دـشاب و  یمیق  وا  بلط  هکیئاج  رد  دوش  یم  همذـلا  يارب 

يرهق هضواـعم  تسین  دـیعب  دـشاب ،  هدرک  صاـقت  يو  لاوـما  زا  ار  نآ  لـثم  راـک  بلط  دـشاب و  یلثم  رگید ) نوزوـم  ره  مدـنگ و  دـننام  )
دوخ بسا  تمیق  لداعم  راکبلط  دشاب و  تایمیق  زا  اهنآ  ریغ  نیز و  بسا و  ریظن  رگا  اما  و  تسا ،  لمات  لحم  نکل  دـشاب ،  هتفرگ  تروص 

صاقت نیا  ای  دریگ ؟  یم  تروص  يرهق  هضواعم  تسا و  يراج  زین  اجنیا  رد  مکح  نامه  ایآ  دشاب ،  هدرک  صاقت  راکهدب  رگید  لاوما  زا 
لام تسا  بجاو  هکلب  زئاج و  مه  زاب  دیـسر  شدوخ  بسا  هب  راـکبلط  تسد  هکیناـمز  ره  دـشاب  نیا  رگا  هک  تسا ،  هلولیح  لدـب  هلزنم  هب 

زا ریغ  هک  یلام  دهدب و  وا  هب  ار  ریغ  بسا  تسا  بجاو  زین  راکهدب  رب  ایآ  نینچمه  و  دنادرگرب ،  هتفرگ  هک  ار  یلدـب  نآ  دریگب و  ار  دوخ 
 - هلءاسم 9 تسین .  دیعب  نآ  رد  هلولیح  لدـب  مکح  نایرج  هک  دـنچ  ره  تسا  لکـشم  هلئـسم  يدروم  نینچ  دریگب ؟  سپ  هدرک  صاقت  وا 

تناـما هب  وا  دزن  رد  هک  ار  یلاـم  زا  تسوا ،  قح  رکنم  دـنک و  یم  ادرف  زورما و  راکهدـب  رگا  تسا  زئاـج  راـکبلط  يارب  هک  تسنآ  يوـقا 
 - هلءاسم 10 تسین .  زئاج  میئوگب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دراد  تهارک  راک  نیا  هتبلا  دنک ،  صاقت  شبلط  رادـقمب  هتـشاذگ 
زا دناوت  یمن  دهد ،  یم  ار  شتخادرپ  لامتحا  یلو  هتشاد  یبلط  هکنیا  لثم  هتـشاد ،  راکهدب  دزن  هک  یقح  هب  درادن  نیقی  راکبلط  هک  یتقو 

تـسه راکهدب  ایآ  هکنیا  رب  دشاب  لهاج  نویدم  رگا  هکنانچمه  دنک ،  حرط  مکاح  دزن  ار  نایرج  هک  تسنآ  طایتحا  دنک و  صاقت  وا  لام 
لوا قش  رد  هک  روطنامه  هکلب  دشاب ،  هتـشاد  وا  يراکهدب  هب  نیقی  شدوخ  هدننک  صاقت  هک  دنچ  ره  تسا  لکـشم  صاقت  زاوج  زاب  هن  ای 

نویدم ریغ  نویدـم و  نیب  هک  یلام  زا  ندرک  صاقت  هلءاسم 11 -  درادـن .  ار  مکاح  رـضحم  رد  حرط  زج  يا  هراچ  تسا و  عونمم  میتفگ 
هدرک هانگ  دنک  صاقت  رگا  دشاب  هدادن  هزاجا  هکیتروص  رد  و  دـشاب ،  هداد  هزاجا  نویدـم  کیرـش  هکنآ  رگم  تسین  زئاج  دـشاب  كرتشم 

زا راکبلط  دوش و  یم  راکبلط  کلم  شا  همه  دشاب  رتمک  ای  وا و  قح  رادقمب  راکهدـب  لام  رگا  هجیتن  رد  و  تسا ،  حیحـص  وا  صاقت  نکل 
مه اب  راکبلط  شکیرـش و  راکهدـب و  ینعی  رفن  هس  ره  دـشاب  وا  قح  زا  رتشیب  رگا  و  دـش ،  دـهاوخ  راکهدـب  کیرـش  کیرـش  دـعب  هب  نآ 

(23  ) زارفا ادج و  عاشم  لام  نآ  زا  ار  دوخ  مهس  نویدم  نذا  نودب  تسا  زئاج  ایآ  دش  اهنآ  کیرـش  راکبلط  هک  لاح  دنوش ،  یم  کیرش 
ار نآ  دشک  یم  تلاجخ  دراد و  یبلط  یـسک  زا  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  زئاج  رگید  کیرـش  تیاضر  اب  هک  تسا  نیا  رهاظ  هن ؟  ای  دنک 
و دـنک ،  صاقت  راکهدـب  لام  زا  تسین  زئاـج  دـنک ،  هبلاـطم  هکنیا  زا  دوش  یم  وا  عناـم  رگید  تاـضحالم  اـی  سرت و  اـی  دـیامن و  هبلاـطم 

تـسین زئاج  صاقت  دزادرپ ) یم  ای   ) دنک یم  ادرف  زورما و  ای  راکنا و  راکهدب  دنک  هبلاطم  رگا  هکنیا  رد  دراد  کش  هکیدروم  رد  نینچمه 
نهر هب  ار  دوخ  لام  راکهدب  هکنیا  لثم  تسین ،  زئاج  صاقت  ناونعب  نآ  نتفرگ  دشاب  نارگید  قح  قلعتم  رگا  راکهدب  لام  هلءاسم 13 -  . 

زا هک  یـسلفم  لام  دننام  زین  و  دنک ،  صاقت  ار  لام  نآ  دـناوت  یمن  راکبلط  نیا  تروص  نیا  رد  هک  شرگید  راکبلط  شیپ  دـشاب  هتـشاذگ 
بحاص ریغ  هلءاسم 14 -  دشابن .  شنوید  هب  یفاو  شلاوما  هک  یتیم  لام  دننام  و  دـش ،  لام  نآ  رد  فرـصت  زا  عونمم  عرـش  مکاح  هیحان 
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ای نونجم  ای  ریغـص  ردـپ  نیاربانب  دـشاب ،  وا  لیکو  ای  راکبلط  یلو  ریغ ،  نآ  هکنآ  رگم  دـنک  صاقت  راکهدـب  زا  دـناوت  یمن  راکبلط  قح و 
زورما ای  تسوا  یهدب  رکنم  هک  يراکهدب  هب  راکبلط  رگا  هلءاسم 15 -  دننک .  صاقت  دنناوت  یم  دوخ  تیالو  دراوم  رد  مکاح  ای  هیفس و 

يرب ود  ره  دنـشاب  مه  هزادنا  رگا  دنک ،  باسح  شیهدب  تباب  ار  شبلط  صاقت  ناونعب  دناوت  یم  دشاب ،  هتـشاد  یهدـب  دـنک ،  یم  ادرف  و 
ناونعب ناـشقح  هک   ) ءارقف هلءاـسم 16 -  دوش .  یم  همذـلا  يرب  شبلط  رادـقم  هب  دـشاب  شبلط  زا  رتشیب  شیهدـب  رگا  دـنوش و  یم  همذـلا 

همذ رد  هک   ) سمخ تاکز و  ناراکهدـب  لام  زا  دـنناوت  یمن  دـنراد ) بلط  سمخ  ءاینغا  زا  هک   ) تاداس و  تسا )  ءاینغا  تسد  رد  تاکز 
هکنآ رگم  دـننک  صاقت  تسا )  هتفرگ  قلعت  سمخ  هوکز و  ناشدوجوم  لاـم  رد  هک   ) ناـنآ لاـم  رد  اـی  و  تسه )  سمخ  تاـکز و  ناـش 

تساهنآ و لام  رد  ای  دنراد  همذ  رب  تاکز  سمخ و  هک  یناراکهدب  زا  دناوت  یم  یعرش  مکاح  دوخ  اما  دشاب ،  هداد  هزاجا  یعرـش  مکاح 
هـشادن یلوتم  هیلک و  نیوانع  ای  هماع  تاهج  يارب  دشاب  تقو  یکلم  رگا  نینچمه  و  دنک ،  صاقت  دننک  یم  ادرف  زورما و  ای  اشاح و  ار  نآ 

اما و  درادرب ،  فقو  عفانم  صاقت  ناونعب  ار  بصاـغ  رگید  لاـم  تسین  زئاـج  مکاـح  ریغ  يارب  دـشاب  هدرک  بصغ  ار  نآ  یبصاـغ  دـشاب و 
نآ نداد  رد  ای  تسا و  یفقو  کلم  دـناد  یمن  بصاغ  رگا  لاح  دـنک ،  صاقت  ار  فقو  عفانم  دـناوت  یم  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  مکاـح 

دنیب یم  یتقو  مکاح  ایآ  و  تسا ؟  زئاج  هدـش  بصغ  نیع  رادـقمب  صاقت  ایآ  تسین ،  نکمم  مه  يو  زا  نتفرگ  دـنک و  یم  ادرف  زورما و 
تسا هجو  ود  هن ؟  ای  دنک  فقو  دریگ  یم  هک  ار  هچنآ  هدومن  صاقت  وا  لاوما  زا  دناوت  یم  تفرگ  بصاغ  زا  ار  فقو  عفانم  تسین  نکمم 

تشادرب و تسد  دوخ  راکنا  زا  سپـس  درک و  فقو  تفرگ و  یبصاغ  زا  ار  یلام  نینچ  مکاح  هکنآ  زا  دـعب  رگا  دـشاب  زئاج  هکنیا  ربانب  و 
هدـش فقو  لام  رهاـظلا  یلع  و  ددرگ ،  یم  رب  وا  هب  بصغ  لاـم  دـنام و  یم  فقو  ناـنچمه  لاـم  نآ  اـی  ددرگ ؟  یم  رب  تیفقو  هب  هفوقوم 

هلءاسم 17 دوش .  یم  کلم  هرابود  عوجر  زا  دـعب  تسا و  فقو  هدـشن  عوجر  هک  یمادام  ات  تسا  رخالا  عطقنم  فقو  قیداصم  زا  بصاغ 
رد هلب  ددرگ ،  یمن  لصاح  دوش  طلـسم  نآ  رب  دریگب و  رایتخا  رد  ار  راکهدـب  ای  بصغ  لام  هکنیا  نودـب  ندرک  تین  فرـص  هب  صاقت  - 

دناوت یم  دش  هتفگ  البق  هک  روطنامه  دشاب  هتـشاد  یهدب  راکهدب  ای  بصاغ  هب  لاح  نیع  رد  راکبلط  هکنیا  نآ  تسا و  زئاج  تروص  کی 
یمن راکبلط  دـشاب  راکبلط  ریغ  تسد  رد  ای  راکبلط  تسد  رد  راکهدـب  زا  یلام  رگا  نیاربانب  دـنک ،  صاقت  نید  ءادا  تین  هب  ار  دوخ  بلط 

رد وا  زا  هک  ار  یلام  دـناوت  یمن  زین  و  دوش ،  یمن  وا  کلم  لام  نآ  تین  فرـص  هب  دـنک و  دوخ  کـلم  ار  لاـم  نآ  صاـقت  تین  اـب  دـناوت 
رگا نینچمه  و  درادن ،  عرش  مکاح  هزاجا  هب  جایتحا  صاقت  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلءاسم 18 -  دشورفب .  صاقت  ناونعب  تسه  وا  ریغ  تسد 
فرط لاـم  زا  صاـقت  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 19 -  درادـن .  مکاـح  هزاـجا  هب  جاـیتحا  زین  نآ  زارفا  دـشاب  زارفا  رب  فقوتم  يدروم  رد  صاـقت 

لام نآ  نیع  رگا  و  دـنادرگرب ،  هتـشادرب  وا  لاـم  زا  هچنآ  تسا  بجاو  هدوبن ،  راکهدـب  وا  هب  صخـش  نآ  هدرک و  هابتـشا  هک  دوش  هجوتم 
دراو وا  رب  يررـض  صاـقت  ماـگنه  رگا  و  ار ،  نآ  تمیق  تسا  یمیق  رگا  ار و  نآ  لـثم  تسا  یلثم  رگا  دـهدب ،  ار  نآ  ضوع  هدـش  فـلت 

ناونعب هچنآ  دوش  مولعم  صاقت  زا  دعب  رگا  و  عوضوم ،  ای  دشاب و  مکح  رد  وا  ياطخ  هکنیا  هچ  دزادرپب ،  وا  هب  دیاب  زین  ار  شتمارغ  هدرک 
 . دـنادرگرب شبحاصب  هدـش  فلت  رگا  ار  نآ  ضوع  ای  ار و  نآ  تسا  بجاو  هدوب ،  وا  ریغ  کلم  هکلب  هدوبن  راکهدـب  لاـم  هتفرگ  صاـقت 
هچ وا و  لام  نیع  زا  هچ  دریگب  صاقت  وا  زا  تسا  زئاـج  دـشاب ،  یقح  عون  ره  زا  دراد  یـسک  رب  ناـسنا  هک  یقح  لـباقم  رد  هلءاسم 20 - 

دسرب نآ  هب  شتـسد  رگا  صخـش  نآ  عفانم  زا  یتعفنم  زا  تسا  زئاج  دراد  بلط  وا  زا  ار  یلام  نیع  رگا  نیاربانب  قح ،  زا  هچ  نآ و  تعفنم 
وا هب  ار  وا  قح  دـنک و  صاقت  وا  قوقح  زا  یقح  زا  تسا  زئاج  هکنانچمه  دنیـشنب ، ) وا  هناخ  رد  هراـجا  نداد  نودـب  ـالثم   ، ) دـنک صاـقت 
هک دریگب  صاقت  دناوت  یم  یتقو  هلءاسم 21 -  دریگب .  صاقت  وا  لام  نیع  زا  ناوت  یم  دراد  بلط  ار  یتعفنم  وا  زا  رگا  سکعب  و  دـهدن ، 

هنرگ و  دشاب ،  هدادن  دنگوس  ار  وا  مکاح  دـشاب و  هدربن  مکاح  دزن  ار  وا  ندرک  ادرف  زورما و  ای  راکنا  راکهدـب و  زا  ار  دوخ  بلط  يارجام 
شبحاصب دیاب  تسا و  یبصغ  لام  نآ  ینعی   ) دوش یمن  لام  نآ  کلام  دنک  صاقت  هک  مه  ضرفب  و  تسین ،  زئاج  صاقت  دنگوس  زا  دـعب 

یم رب  هک  ار  وت  هدنب  لام  نیا  نم  اراگدرورپ   : ) دیوگب صاقت  لاح  رد  هکنیا  هدننک  صاقت  يارب  تسا  بحتسم  هلءاسم 22 -  دنادرگرب . )
دندومرف ءاـهقف  زا  یـضعب  و  ما ، )  هتفرگن  ملظ  تناـیخ و  دـصقب  ما  هتفرگ  هک  ار  هچنآ  نم  هتفرگ و  نم  زا  وا  هک  تسا  یلاـم  ضوعب  مراد 
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بـصغ ار  تسا  رفن  ود  نیب  كرتشم  هک  یلام  یبصاـغ  رگا  هلءاـسم 23 -  تسا .  رتـکیدزن  طاـیتحا  هب  لوق  نیا  تسا و  بجاو  نآ  نتفگ 
رفن ود  نیا  رگا  نینچمه  و  دنک ،  صاقت  بصاغ  لام  زا  دراد  لام  نآ  زا  هک  یمهـس  رادقمب  تسا  زئاج  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  يارب  دـنک 

صخش نآ  زا  دوخ  بلط  راوقهب  دناوت  یم  ود  نآ  زا  کی  ره  دنک ،  ادرف  زورما و  ای  دشاب  رکنم  وا  دنشاب و  هتشاد  یبلط  یـسک  زا  اکرتشم 
زا دـعب  هدوب و  راکهدـب  دـیز  هب  ناموت  رازهود  یـسک  رگا  سپ  رگید .  سنج  اب  ای  دـشاب و  سنج  مه  اـب  صاـقت  هکنیا  هچ  دریگب  صاـقت 
رد تسین  یلاکـشا  دنک  اشاح  ار  وا  دنزرف  ود  زا  یکی  مهـس  اهنت  راکهدب  رگا  دـشاب ،  هدـش  لقتنم  دـیز  دـنزرف  هب  یهدـب  نیا  دـیز  گرم 

کی ره  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش  رکنم  ار  ود  ره  مهـس  رگا  و  دنک ،  صاقت  وا  لام  زا  ناموت  رازه  رادقمب  دـناوت  یم  رفن  کی  نامه  هکنیا 
وا کیرش  يرگید  درک  صاقت  ار  دوخ  مهس  یکی  یتقو  لوا  ضرف  رد  و  دنک ،  صاقت  وا  لام  زا  شدوخ  قح  رادقمب  دناوت  یم  ود  نآ  زا 

تسین صاقت  زاوج  رد  هلءاسم 24 -  ار .  يرگید  مهـس  هن  دنک  صاقت  ار  شدوخ  مهـس  دناوت  یم  اهنت  کی  ره  تروص  ره  رد  و  تسین ، 
هقیثو نآ  ورمع  و  شبلط ،  ربارب  رد  دشاب  هتفرگ  يا  هقیثو  وا  زا  دـشاب و  راکبلط  ورمع  زا  دـیز  اضرف  رگا  نیاربانب  یلام ،  قوقح  ماسقا  نیب 

ار وا  بلط  ورمع  رگا  دـهد ،  رارق  دوخ  بلط  هقیثو  هتفرگ  ار  ورمع  لاوما  زا  رگید  ینیع  صاـقت  ناونعب  دـناوت  یم  وا  دـنک  بصغ  وا  زا  ار 
ضرف زا  هکنیا  تهج  زا  نوـید  نیب  تسین  یقرف  زاـب  و  درادرب ،  ار  دوـخ  بلط  نآ  ياـهب  زا  دـشورفب و  ار  هقیثو  نآ  هنرگ  چـیه و  هـک  داد 

 . دنک صاقت  نویدم  لام  زا  دناوت  یم  قح  بحاص  اهنیا  همه  رد  هک  هید  زا  ای  تنامض و  زا  ای  دشاب  هدش  لصاح 

تاداهش باتک 

دوهش تافص  رد  راتفگ 

يرما چیه  رد  ینعی  اقلطم  زیمم  ریغ  غلابان و  هچب )  رـسپ   ) كدوک تداهـش  سپ  دشاب ،  غلاب  هکنیا  لوا -  تسا :  ربتعم  دهاش  رد  زیچ  دنچ 
دـشاب هدیـسرن  لاس  هد  هب  وا  رمع  رگا  حرج  لـتق و  رد  زین  حرج و  لـتق و  ریغ  رد  شتداهـش  زیمم  كدوک  اـما  و  تسین ،  ربتعم  هتفریذـپ و 
تـسا هدومن  یمخز  وا  ای  تسا و  ینالف  لتاق  صخـش  نالف  هکنیا  رب  دـهد  تداهـش  دـشاب و  هدیـسر  لاس  هد  هب  رگا  اما  و  درادـن ،  راـبتعا 
نتـشاد مود -  تسین .  یلاکـشا  زیمم  ریغ  هچ  زیمم و  هچ  غلابان  رتخد  تداهـش  يرابتعا  یب  رد  اما  و  تسا ،  ددرت  لـحم  شتداهـش  راـبتعا 
تمالـس نارود  رد  اـما  و  درادـن ،  راـبتعا  شنونج  نارود  رد  يراودا  شنونج  هک  یـسک  نآ  یتح  هناوید  تداهـش  نیارباـنب  تسا ،  لـقع 

هنرگ و  دـشاب ،  هتفای  نانیمطا  شیرایـشوه  لامک  وا و  نهذ  روضح  هب  ناحتما  شیامزآ و  قیرط  زا  مکاح  هک  دراد  رابتعا  یطرـشب  شلقع 
وا نهذ  رب  تلفغ  ای  یـشومارف  وهـس و  هک  یـسک  يرابتعا  یب  رد  تسا  يراودا  نونجم  هب  قحلم  و  تسین .  ءانتعا  لـباق  شتداهـش  مه  زاـب 

نـشور ار  اهنآ  عضو  تسا  بجاو  مکاح  رب  دراوم  هنوگنیا  لثم  رد  هک  تسه ،  نوریب )  دـح  زا  یگداس   ) تهـالب راـتفرگ  اـی  دراد و  هبلغ 
رگم دنک ،  ضارعا  دارفا  هنوگنیا  تداهـش  زا  تسا  مزال  مکاح  رب  و  دنک ،  لصاح  نانیمطا  ناشتداهـشب  دنهد  یم  تداهـش  یتقو  ات  دزاس 

هابتشا تلفغ و  نایـسن و  راچد  نآ  رد  دنک و  یمن  وهـس  ار  نآ  دشاب  جیگ  هک  مه  ردق  ره  سک  چیه  دنک  نیقی  هک  نشور  رایـسب  روما  رد 
هک یـسک   ) نموم ریغ  تداهـش  نیارباـنب  تسا ،  ناـمیا  نتـشاد  موس -  دوش .  یمن  لـقن  رد  و  هثداـح )  بناوج  همه  هدـهاشم   ) لـمحت رد 

نموم ریغ  ای  نموم  هیلع  شتداهش  هکنیا  هچ  تسین  هتفریذپ  ناملسم ،  ریغب  دسر  هچ  ات  درادن ) لوبق  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  تیالو 
دنـشاب لداـع  دوخ  نید  رد  رگا  دنتـسه ،  یمالـسا  تلود  همذ  رد  هک  یـسوجم  يراـصن و  دوـهی و  هلب  اـهنآ .  عـفن  عـب  اـی  دـشاب  ود  ره  اـی 

هک دیق  نیا  اما  دنهدب ،  ار  تداهش  نآ  ات  دنشابن  نینموم  لودع  زا  یسک  هک  یطرشب  تسا  هتفریذپ  لامب  تیـصو  صوصخ  رد  ناشتداهش 
هک دـشابن  یـسک  نینموم  لودـع  زا  رگا  دـشاب  هک  مه  نطو  رد  تسین ،  ربتعم  یمذ  تداهـش  رابتعا  رد  دـشاب  تبرغ  رد  تیـصو  بحاـص 

نکل تسا و  نامیا  لها  زا  هک  یـسک  تسین  یمذ  هب  قحلم  و  تسا ،  هتفریذپ  زین  یمذ  تداهـش  دیامن  لمحت  دـنک و  شوگ  ار  وا  تیـصو 
تـسین دـیعب  دـشابن ؟  یمذ  هب  قحلم  ایآ  ینـس  ینعی  نموم  ریغ  ناملـسم  هکنیا  اما  و  درادـن ،  رابتعا  وا  تداهـش  هجیتن  رد  هک  تسه  قساف 
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ایآ و  تسین .  هتفریذـپ  اقلطم  یبرح  رفاک  تداهـش  و  تسا ،  ربتعم  للم  یماـمت  هیلع  شتداهـش  طئارـشلا  عماـج  نموم  اـما  و  دـشاب .  قحلم 
 . تسا هدرک  لمع  نآ  هب  هرـس  سدـق  خیـش  هک  هدـش  دراو  نآ  هرابرد  یتیاور  هن ؟  ای  تسا  لوبقم  شدوخ  تلم  رب  یتلم  ره  لها  تداهش 

نیاربانب دـنک ،  ینامرفان  ار  یلاعت  يادـخ  هکنیا  زا  دراد  یم  زاب  ار  یمدآ  هک  تسا  يا  هکلم  تلاـح و  تلادـع  تسا و  تلادـع  مراـهچ - 
میئوگن رگا  هکلب  تسین ،  لوبق  دراد  رارکت  رارـصا و  هریغـص  هانگ  رد  ای  دوش و  یم  هریبک  هاـنگ  بکترم  هک  یـسک  ینعی  قساـف  تداـهش 
شتلادـع دـشاب و  هدرک  هبوت  هکنآ  رگم  مینادـب  قساف  هب  قحلم  زین  ار  هریغـص  هاـنگ  بکترم  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  لقادـح  يوقا 

یسک تداهش  هکلب  تسین ،  لوبق  دشاب  فلاخم  دئاقع  لوصا  زا  یکی  رد  هعیـش  اب  هک  یـسک  تداهـش  هلءاسم 1 -  دشاب .  هدیـسر  روهظب 
دوش یمن  هتفریذپ  دشاب  رکنم  ار  مالسا  تایرورض  زا  یکی  هک  یسک  تداهـش  هکلب  تسین ،  لوبق  دشاب  فلاخم  دئاقع  لوصا  زا  یکی  هک 

زا شراکنا  هک  دنچ  ره  مینادن و  رفاک  ار  نید  تایرورـض  رکنم  ام  هک  دنچ  ره  تسین ،  بجاو  اهنیا  لثم  ای  جح  ای  زامن  دـیوگب  هکنیا  لثم 
تاعورف زا  يرورـض  ریغ  یمکح  فلاخم  دانع  جاجل و  تلعب  هن  ههبـش  رطاخب  هک  یـسک  اما  و  دشاب ،  ههبـش  تلعب  هکلب  دشابن  دانع  يور 

هداد و یناملسم  هب  انز  تبـسن  هک  یـسک  هلءاسم 2 -  دشاب .  عامجا  اب  فلاخم  شداقتعا  هک  دـنچ  ره  تسا  لوبق  شتداهـش  دـشاب  ماکحا 
وا هبوت  دح  و  دشاب ،  هدرک  هبوت  هکنآ  رگم  تسین  لوبق  شتداهش  هدرکن ،  انز  هب  رارقا  مه  فرط  هدومنن و  هماقا  يا  هنیب  هدرکن و  مه  ناعل 
اطخ نم  دیوگب  هداد  صخـش  نآ  هب  انز  تبـسن  ناشـشیپ  هک  یئاهنآ  همه  دزن  هک  حرـش  نیا  هب  و  دنک ،  بیذـکت  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا 

ندرکانز هب  مهتم  درم   ) رفن ود  نآ  دزن  رد  ای  دنتسه و  عمج  رهش  نیملـسم  همه  هک  یئاج  رد  ای  و  تسا ،  هدرکن  انز  ادخ  هدنب  نآ  مدرک و 
تابثا دناوتب  ات  هتفرگن  دهاش  یلو  دشاب  هدید  ار  انز  لمع  دشاب و  قداص  عقاو  رد  رگا  و  دنک ،  بیذـکت  ار  دوخ  نداد )  انز  هب  مهتم  نز  و 

ینعی  ) دـنک هیروت  هنوگنیا  زا  تسا  راچان  مرجـال  تسا ،  هریبک  ناـهانگ  زا  غورد  تسا و  غورد  شدوخ  بیذـکت  تروصنیا  رد  هک  دـنک 
هدومن و هبوت  درک  بیذکت  ار  شدوخ  هکنآ  زا  دعب  و  دمهفب ، ) ار  بیذـکت  نآ  زا  فرط  یلو  دـشابن  بیذـکت  عقاو  رد  هک  دـیوگب  يزیچ 

زاورپ ای  نتفرگ  هجوج  ای  ندـناسر  همان  اـی  سنا  يارب  هناـخ  رد  رتوبک  يرادـهگن  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  لوبق  شتداهـش  دیئارگ  حالـصب 
درب اب  يزاب  رتوبک  اما  و  تسا ،  لوبق  زاب  رتوبک  راد و  رتوبک  تداهـش  سپ  تسا ،  هورکم  رتوبک  اب  يزاب  هلب  تسین ،  مارح  حـیرفت  نداد و 

هورکم لغش  هک  یناسک  تداهـش  هلءاـسم 4 -  تسین .  لوبقم  شتداهـش  دوش  یم  نآ  بکترم  هک  یـسک  مارح و  تسا و  راـمق  تخاـب  و 
ياهیرامیب هک  یناسک  تداهـش  نینچمه  و  تسین ،  دودرم  دـنراد  اهنیا  لاثما  يرگتماجح و  یفارـص و  یـشورف و  نفک  یگدـنفاب و  نوچ 

راهظا هک  دنچ  ره  تسین  لوبقم  هدازانز  تداهش  نیاربانب  تسا ،  ندوب  هداز  لالح  مجنپ -  تسین .  دودرم  دنراد  صرب  ماذج و  نوچ  دیلپ 
یلو يرآ ،  دـنا  هتفگ  یـضعب  هن ؟  ای  تسه  لوبقم  زیچان  کچوک و  روما  رد  شتداهـش  ایآ  و  دـشاب ،  لداـع  هک  دـنچ  ره  دـنک و  مالـسا 

قحلم عرـش  مکحب  هک  یتروص  رد  هداز ،  انز  ای  تسا  هداز  لالح  ایآ  هک  دشابن  مولعم  دـهاش  لاح  رگا  اما  و  تشا ،  هتـشا  شندوبن  لوبقم 
روطب رگا  و  دشاب ،  اهنابز  رس  رب  هلحم  مدرم  نیب  رد  شندوب  هدازانز  هک  دنچ  ره  تسا  لوبقم  شتداهـش  دشاب  هداز )  لالح  ینعی   ) رتسب هب 
تسا ندوبن  مهتم  مشش -  تسا .  لاکشا  شتداهش  لوبق  رد  دشاب  هدشن  هتخانـش  وا  تدالو  يارب  مه  يرتسب  دشاب و  لوهجم  وا  لاح  یلک 

تداهش اب  دهاوخب  هکنیا  لوا -  تسا :  زیچ  دنچ  بابسا  نآ  هک  دوش  یم  یـصاخ  بابـسا  زا  صاح  هک  یماهتا  هکلب  قلطم  روطب  هن  هتبلا  ، 
یعازن رد  دوخ  کیرش  عفنب  یکیرـش  نداد  تداهـش  ریظن  دنک ،  دوخ  دیاع  قح ،  هچ  تعفنم و  هچ  دشاب و  یلام  نیع  هچ  يا  هدیاف  نداد 
تداهش ریظن  و  تسا ،  لوبقم  شکیرـش  عفنب  کیرـش  تداهـش  دشاب  یکارتشا  ریغ  لام  رد  عازن  رگا  اما  تشا ،  كرتشم  لامب  طوبرم  هک 

دننام زین  لام  نآ  دوش  زوریپ  شراکهدـب  رگا  هک  یلام  یعازن  رد  لام )  رد  فرـصت  زا  عونمم   ) هیلع روجحم  راکهدـب  عفنب  راـکبلط  نداد 
رگا اما  دوش  یم  شدیاع  شبلط  دصرد  هد  يراکبلط  ره  دوشن  زوریپ  راکهدـب  رگا  الثم   ) دوش یم  میـسقت  ناراکبلط  نیب  رد  شلاوما  ریاس 

تداهـش هک  هیلع  روجحم  ریغ  فالخب  تسین )  لوبقم  شراکبلط  تداهـش  یئاج  نینچ  هک  ددرگ  یم  شدـیاع  دـصرد  تسیب  دوش  زوریپ 
دوش یمن  میـسقت  ناراکبلط  نیب  لام  نآ  ینعی   ) هدـشن نآ  لماش  عرـش  مکاح  رجح  هک  یلام  فالخب  و  تسا ،  لوبق  شا  هراـبرد  راـکبلط 

یـصو و تداهـش  ریظن  زین  و  تسا ، )  لوبقم  لاوما  نآ  لثم  رد  هیلع  روجحم  راکهدـب  عفنب  راـکبلط  تداهـش  هک  شینوکـسم  هناـخ  لـثم 
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دـصرد ندش  دایز  شا  هجیتن  ددرگرب و  اهنآ  هب  عازن  دروم  لام  دنهد و  تداهـش  لکوم  ای  هدننک )  تیـصو   ) یـصوم عفنب  رگا  هک  یلیکو 
لیکو و هک  اجنآ  تسین  لوبق  تداهش  هک  تسا  تمهت  دراوم  زا  نینچمه  و  تسین .  لوبقم  شتداهش  زین  اجنیا  رد  هک  تسا ،  نانآ  ترجا 
وا رب  هک  یتیالو  تهج  هب  دنتسه  مه  وا  قح  یعدم  دنتسه  وا  یصو  لیکو و  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  تیالو  نویدم  رب  یـصو 

لحم دوش  یمن  لوبق  قلطم  روطب  یـصو  لیکو و  زا  تداهـش  میئوگب  هکنیا  اما  و  هیلع ،  یلوم  عفن  هب  دنهد  تداهـش  دنهاوخ  یم  دـنراد و 
دنک تباث  ار  نیا  دناوتب  رگا  نوچ  هتخورف  ار  دوخ  مهـس  وا  کیرـش  هکنیا  رب  دـهد  تداهـش  کلم  کیرـش  هکنیا  ریظن  زاب  و  تسا ،  لمات 

شتداهـش اب  دهاوخب  دهاش  هک  يرگید  رئاظن  لیبق  نیا  زا  و  دنک ،  هدافتـسا  نآ  زا  دناوت  یم  دنک و  یم  ادـیپ  هعفـش  قح  شدوخ  تقو  نآ 
دننام دنک ،  عفد  دوخ  زا  ار  يرورض  دوخ  تداهـش  اب  دهاوخب  هکنیا  مود -  تسین .  لوبقم  تداهـش  نآ  دناشکب  دوخ  فرط  هب  ار  يدوس 
عماج هدروآ  دراو  صخـش  نیا  رب  ار  یئاطخ  تیانج  نالف  اـم  هدازردارب  هکنیا  رب  دـنا  هداد  تداهـش  هک  يدوهـش  هکنیا  رب  هلقاـع  تداـهش 

دزادرپن ار  وا  تیانج  هید  هجیتن  رد  ات  دننک  هئربت  ار  دوخ  هدازردارب  تداهش  نیا  اب  دنهاوخ  یم  نوچ  اجنیا  رد   ) دنتـسین تداهـش  طئارـشلا 
دنداد تداهـش  یـصوم  لکوم و  هیلع  هکیدوهـش  هکنیا  هب  یـصو  لیکو و  نداد  تداهـش  دـننام  زین  و  تسین ، )  هتفریذـپ  ناشتداهـش  اذـل 

دـصرد تروصنیا  رد  هک  دریگن  یـصوم  لکوم و  زا  ار  عازن  دروم  لام  دـنکن و  مکح  مکاح  هجیتن  رد  ات  دنتـسین  لداع  ـالثم   ) دنـشودخم
یصو لیکو و  نیا  تداهش  زین  اجنیا  رد  هک  دنشاب ) هداد  رارق  يدصرد  ار  اهنآ  ترجا  لکوم  یـصوم و  رگا  هتبلا  دور  یم  رتالاب  ناشترجا 
نمشد تداهـش  ندشن  هتفریذپ  هک  تسا  مولعم  دشاب و  يویند  توادع  ود  نآ  نیب  هک  یـسک  هیلع  یـسک  تداهـش  موس -  تسین .  لوبقم 

اریز تسا  لوبق  دهدب  تداهـش  شدوخ  نمـشد  عفنب  نمـشد  نیمه  رگا  اما  و  دـهد ،  تداهـش  وا  هیلع  دـهاوخب  دـهاش  هک  تسا  یئاج  رد 
ینید نمـشد  عفنب  رگا  سپ  دوش ،  یمن  تداهـش  ندش  دودرم  ببـس  ینید  توادع  اما  و  تسین ،  قحان )  هب  تداهـش  ینعی   ) قسف مزلتـسم 

بابـسا زا  مراهچ -  نید .  رد  تفلاخم  هن  دـشاب  فرط  قسف  وا  ینمـشد  تلع  هک  مه  یـضرف  رد  یتح  تسا ،  لوبق  دـهدب  تداهـش  دوخ 
تسین ترورض  رطاخب  ندرک  زارد  نآ  نیا و  يوسب  تجاح  تسد  رابود  رابکی و  فرـص  ندرک  یئادگ  زا  روظنم  تسا و  یئادگ  تمهت 

تسا تمهت  دروم  یسک  نینچ  دنک ،  یئادگ  لزانم  برد  رازاب و  رد  هداد  رارق  دوخ  لغش  ار  فک  هب  لاوس  هک  تسا  یسک  روظنم  هکلب  ، 
یتداهش نینچ  فورعم  لوق  ربانب  هک  دشاب ) هتساوخ  وا  زا  مکاح  هکنیا  نودب   ) تسا هنابلطواد  تداهش  مجنپ -  تسین .  لوبق  شتداهـش  و 

اـنز و رمخ و  برـش  لـیبق  زا  هللا  قوقح  رد  اـما  و  تسا ،  ددرت  لـحم  يوـتف  نیا  نکل  تسین ،  هتفریذـپ  تمهت  تلع  هب  ساـنلا  قوـقح  رد 
رـسپ ای  یعدم و  ردپ  دهاش  الثم  هکنیا  فرـص  تسین و  تداهـش  لوبق  زا  عنام  يدنواشیوخ  هلءاسم 5 -  تسا .  هبـشا  لوبقم  هماع  حلاصم 

رب ردارب  تداهش  رگیدکی و  ررض  ای  عفن  رب  رسپ  ردپ و  تداهش  هکلب  دشاب ،  دودرم  وا  ررض  رب  ای  عفن  رب  شتداهش  دوش  یمن  ثعاب  تسوا 
دوخ اب  يو  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  رهوش  تداهـش  رد  و  دوش ،  یم  لوبقم  رگیدـکی  يارب  اـبرقا  ریاـس  داهـش  شردارب و  ررـض  اـی  عفن 
هرمث تسنآ ،  رابتعا  مدع  رت  هیجو  نکل  دراد  یهجو  هجوز  تداهش  رد  طرش  نیا  رابتعا  اما  و  دشاب ،  هتـشاد  درم  یلداع  ینعی  يا  همیمض 
ردـپ هکنیا  رب  دـهد  تداهـش  نز  رگا  سپ  دـهد ،  تداهـش  شرهوش  عفن  هب  تیـصو  رما  رد  نز  هک  دوش  یم  رهاـظ  يدروم  رد  ثحب  نیا 
تباث يزیچ  میریذنپ  ار  شتداهـش  مینادـب و  ربتعم  ار  همیمـض  رگا  تروصنیا  رد  دـنهدب ،  مرهوشب  ار  لام  نالف  درک  تیـصو  الثم  مرهوش 

شرهوشب لام  نآ  مراهچ  کی  مریذپب  ار  یئاهنت  هب  شدوخ  تداهـش  هجیتن  رد  مینادن و  ربتعم  وا  تداهـش  رد  ار  همیمـض  رگا  دوش و  یمن 
ره تسا  لوبقم  شتسود  ررض  ای  عفن  رب  تسود  تداهـش  هلءاسم 6 -  تسا .  مزال  نز  راهچ  تداهـش  لاـم  همه  توبث  اریز  دوش  یم  هداد 

يارب یکی  تداهـش  هک  دوش  یمن  ثعاب  یتسود  نیا  و  دشاب ،  مکحم  دیدش و  ناش  یتسود  دکوم و  رایـسب  ود  نآ  نیب  تقادص  هک  دـنچ 
و دشاب ،  هتشاد  شیارگ  هقالع و  وا  هب  تبسن  هک  دنچ  ره  تسا  لوبقم  نابزیم  ررـض  عفن و  رب  نامهیم  تداهـش  زین  و  دوشن ،  لوبق  يرگید 
رد ریجا  رگا  هلب  تسا ،  مود  لوق  لوق  ود  نآ  زا  برقا  هک  تسا  لوق  ود  هن ؟  اـی  تسا  لوبق  ریجا  ار  وا  هک  یـسک  عـفنب  ریجا  تداهـش  اـیآ 
 . تسا لوبقم  شتداهـش  اجنیا  رد  دنک  تداهـش  ءادا  دـهاوخ  یم  هراجا  تدـم  ندـش  مامت  زا  دـعب  هدرک و  هدـهاشم  ار  هثداح  هراجا  لاح 

قسف و لاح  رد  یکدوک و  رد  ینعی  لاحنآ  رد  رگا  تسین ،  لوبقم  رفک  ای  قسف  ای  ندوب و  ریغص  رطاخب  شتداهـش  هک  یـسک  هلءاسم 7 - 
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 ، دش اراد  ار  تداهش  طئارش  همه  دروآ و  مالسا  ای  دش ،  لیاز  شقسف  ای  دیسر ،  غولب  دحب  سپـس  هدرک و  هدهاشم  ار  يا  هعقاو  رفک  لاح 
عناـم هس  نآ  زا  یکی  دوجو  لاـح  رد  رگا  نینچمه  و  تسا ،  لوبقم  شتداهـش  درک  تداهـش  هماـقا  دوـب  هدـید  هکیا  هثداـح  نآ  هراـبود  و 

قسف و نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  تسا ،  لوبق  درک  رارکت  ار  تداهـش  نامه  هرابود  عنام  لاوز  زا  سپ  دـشن و  لوبق  داد و  تداـهش 
 ، دوش یم  دهاش  دونشب  ار  مکح  ياراد  ار  رگید  ینخس  ره  ای  ار و  يرارقا  یسک  زا  یـصخش  هکنیمه  هلءاسم 8 -  ینطاب .  ای  يرهاظ  رفک 

یـسک هک  تسین  ربتعم  دیق  نیا  ندش  دـهاش  رد  نیاربانب  دوش ،  دـهاش  هک  دنـشاب  هتـساوخن  يو  زا  هیلع  دوهـشم  ای  هلدوهـشم  هک  دـنچ  ره 
نتـساوخ تداهـش  نودب  دناوتب  هثداح  نآ  رد  قح  بحاص  رگا  سپ  شاب ،  دهاش  ار  ارجام  نیا  هک  دنک  شهاوخ  دریگب و  دهاش  ار  ناسنا 

دوخ قح  دناوتن  وا  تداهش  نودب  رگا  اما  و  دنک ،  توکـس  دناوت  یم  دهدب و  تداهـش  دناوت  یم  تسا  راتخم  وا  دریگب  ار  دوخ  قح  وا  زا 
ار نآ  لثم  عیب و  ریظن  يدقع  دوخ  نیب  رفن  ود  هک  دینش  دوخ  شوگب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  بجاو  قح  رب  شنداد  تداهش  دریگب  ار 

رگا یتح  دروآ ،  دراو  وا  رب  یتیانج  هک  دـید  دوخ  مشچ  ای  و  درک ،  بصغ  ار  يرگید  لام  یـسک  هک  درک  هدـهاشم  ای  و  دـندرک ،  رارقرب 
زا یمکح  هک  دیسر  شـشوگب  يزیچ  ود  نآ  زا  لاح  نیع  رد  شابن و  دهاش  درذگ  یم  ام  نیب  هچنآ  رد  وت  دنتفگ  وا  هب  راکهدب  راکبلط و 
دنک هدهاشم  ار  یئارجام  هثداح و  هک  تسا  یـسک  نآ  دهاش  مالک  هصالخ   ، ) دوش یم  دهاش  دراوم  نیا  همه  رد  دراد ،  یپ  رد  ار  ماکحا 

تسا قسف  هب  فورعم  هک  یسک  رگا  هلءاسم 9 -  شابن . )  دهاش  وت  هک  دننک  شرافس  وا  هب  دنچ  ره  دوش  یم  دهاش  درک  هدهاشم  هکنیمه 
وا سفن  رد  هک  دنمهفب  و   ) دشاب هدرک  هبوت  اعقاو  هک  تسا  لوبق  شتداهش  یتقو  تسین ،  لوبق  شتداهش  دنک  هبوت  شتداهش  یلوبق  رطاخب 
رد نازیم  نیاربانب  هریغـص ،  یتح  هکلب  هریبک  بکترم  ره  رد  لاح  تسا  نینچمه  و  دراد ،  یم  شزاب  هانگ  زا  هک  تسه  یتلاح  يا و  هکلم 

تاکرح و زا  یحالـص  نینچ  دنک و  هبوت  راک  هنگ  رگا  سپ  دشاب ،  هدش  زارحا  يرهاظ  حالـص  قیرط  زا  هک  تسا  یتلادع  تداهـش  لوبق 
 . تسا لوبق  شتداهش  تقو  نآ  دوش  ادیپ  وا  تانکس 

دوش یم  دهاش  نآ  هلیسوب  دهاش  هک  هچنآ  رد  راتفگ 

يرهاـظ ساوح  زا  یکی  اـب  یعطق  ملع  نیا  تسا  بجاو  اـیآ  لاـح  تسا ،  هعقاوب  نیقی  یعطق و  ملع  ندـش  دـهاش  رد  هطباـض  هلءاسم 1 - 
و دشاب ،  هدینش  شدوخ  تسا  یندینش  رگا  و  دشاب ،  هدید  دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  تسا  یندید  روما  زا  هعقاو  رگا  ینعی  دشاب ؟  هدمآ  تسدب 

رگا یتح  رگید ،  هساح  اب  هن  دشاب  هدرک  سح  شا  هساح  نآ  اب  ار  رگید  هساح  رهب  سوسحم  نینچمه  و  دشاب ،  هدیئوب  تسا  یندیئوب  رگا 
نیقی هک  یقیرط  ره  زا  زا  هن  ای  دهدب ،  تداهـش  دناوتن  دشاب  هدرک  ادیپ  نآ  هب  نیقی  هکیدحب  دشاب  هدینـش  رایـسب  ار  یندید  هعقاو  کی  رد 

هلب تسا ،  هبـشا  مود  هجو  هک  تسا  هجو  ود  دهد ؟  تداهـش  نآ  عوقوب  دناوت  یم  رتاوت  ترهـش و  ریظن  دـشاب  هدرک  ادـیپ  هثداح  هعقاوب و 
یملع نینچ  هک  دـنچ  ره  تسا  لکـشم  شزاوج  دـشاب  هدـش  لصاح  لمر  رفج و  ریظن  يداع  ریغ  ياـههار  زا  هک  ینیقی  هب  نداد  تداـهش 
تسه نآ  زوجم  دروایب ،  نیقی  ناسنا  يارب  ناشربخ  هک  يدارفا  زا  هعقاو  کی  یپ  رد  یپ  ندینـش  هلءاسم 2 -  تسا .  هجح  شبحاص  يارب 
رابتعا رگید  نیاربانب  هدـش ،  لصاح  هک  ینیقی  رطاخب  هکلب  ربخ ،  ندوب  رایـسب  ضیفتـسم و  رطاخب  هن  اـما  دـهد ،  تداهـش  هعقاو  نآ  هب  هک 
طرشب اهیندینش  اهیندید و  رد  هکلب  تسین ،  نآ  لاثما  تیالو و  بسن و  تیجوز و  فقو و  دننام  یصاخ  روما  رد  رـصحنم  یتداهـش  نینچ 

اب تسین  زئاج  و  دروایب ،  ملعب  کیدزن  يوق و  نظ  هک  دـنچ  ره  تسین  ربتعم  درواین  ملع  رگا  اـما  تسا ،  ربتعم  زین  درواـیب  یعطق  ملع  هکنیا 
نینچ و هک  تسا  نیا  فورعم  دیوگب :  هکنیا  لثم  تسا  زئاج  ببس  هب  نداد  داهش  هلب  داد ،  هعقاو  ینعی  ببـسم  هب  تداهـش  يا  هنظم  نینچ 

ایآ هلءاسم 3 -  تسا .  هدـش  نانچ  نینچ و  هکنیا  رب  ما  هدرک  ادـیپ  هنظم  ما  هدینـش  هک  يرایـسب  ياهربخ  زا  نم  دـیوگب :  ای  هدـش ،  ناـنچ 
یناملـسم تسد  رد  لام  یتقو  هک  روطنامه  ایآ  و  هن ؟  ای  تسا  زئاج  یعرـش  لوصا  تاراما و  ریاـس  هنیب و  دـی و  ياـضتقمب  نداد  تداـهش 

یم مدرم  هنیب  دی و  باحـصتسا و  مکحب  هدوب و  وا  کلم  البق  ای  و  تسا ،  لام  نآ  کلام  يو  هک  دنـشاب  هتفگ  لداع  دهاش  ود  ای  و  دشاب ، 
يو هکنیا  رب  دنهدب  تداهـش  هنیب )  دـی -  باحـصتسا -   ) دنـس هس  نآ  هب  دانـسا  اب  دـنناوت  یم  ایآ  نینچمه  دـنرخب ،  يو  زا  ار  نآ  دـنناوت 
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رهاظ بسح  رب  زیچ  نالف  هکنیا  رب  دش  مئاق  باحصتسا  دی و  هنیب و  ریظن  یعرش  یتجح  یتقو  رگید  یترابعب  و  هن ؟  ای  تسا  لام  نآ  کلام 
و تسا ؟  وا  کلم  نیمز  نیا  ای  عاتم  نیا  هکنیا  رب  میهدب  تداهش  اه  تجح  نیمهب  دانتـسا  اب  میناوت  یم  ام  ایآ  تسا ،  صخـش  نالف  کلم 

تـسین زئاج  میئوگب  هک  تسا  نیا  نآ  نیرت  هیجو  هک  تسا  هجو  ود  هن ؟  ای  تسوا  کلم  عرـش  رهاـظ  بسح  هب  هک  دـشاب  نیا  ناـمروظنم 
هب دـهد  تداهـش  تسا  زئاج  هلب  دـشاب .  هتـشاد  عطق  دـهد  یم  تداهـش  هک  هچنآ  هب  یمدآ  هک  دـشاب  نیب  رد  روآ  نیقی  ینئارق  هکنآ  رگم 

یتیاور هتبلا  تسا )  ینالف  لام  نیا  دـیوگب  قلطم  روطب  هکنیا  هن   ، ) تسا ینالف  کلم  هنیب  ای  دـی  ای  باحـصتسا  ياـضتقمب  لاـم  نیا  هکنیا 
اونشان انیبان و  صخش  يارب  هلءاسم 4 -  تسا .  زئاج  بحاصتسا  دانتسا  هب  نینچمه  دی و  دانـسا  هب  نداد  تداهـش  هکنیا  رب  ینبم  هدش  دراو 

اهنآ زا  تداهش  تروصنیا  رد  هک  دنشاب  هدرک  لمحت  تسرد  هتخانش و  ار  هعقاو  هک  یطرشب  نآ  ءادا  مه  تسا و  زئاج  تداهش  لمحت  مه 
هدـید هک  هچنآ  رد  تسا  زئاج  دـنیبب  یـسک  زا  ار  يدزد )  ای  برـض  ـالثم   ) لـمع تساونـشان  هک  یـسک  رگا  نیارباـنب  دوش ،  یم  هتفریذـپ 

شمود نخس  هن  تسا  عومسم  شلوا  نخس  اهنت  مهنآ  تسا  هتفریذپ  لتق  صوصخ  رد  اونشان  تداهـش   : ) هدمآ یتیاور  رد  دهد ،  تداهش 
الثم  ) رگا هک  تساهیندینش  رد  انیبان  اهیندید ،  رد  اونشان  سکع  رب  دنرادن ،  یئاتنعا  نآ  هب  هدرک و  حرط  ار  تیاور  نیا  ام  ياهقف  نکل  ( ، 

مدینش وا  زا  دوخ  نم  هکنیا  هب   ) دهد تداهش  تسا  زئاج  تسا  صخش  نالف  يادص  ادص  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دونشب و  یسک  زا  يرارقا ) 
ار هعقاو  ینعی   ) هدوـمن لـمحت  ار  تداهـش  هکنیا  لـال  دارفا  يارب  تسا  زئاـج  نینچمه  و  ما ، )  هداد  ماـجنا  نـم  ار  لـمع  نـالف  تـفگ  هـک 

یم هک  دیمهف  دنک  یم  شمشچ  رس و  تسد و  اب  لال  هک  یتاراشا  زا  مکاح  رگا  دننک ،  ءادا  ار  نآ  موزل  عقوم  رد  سپس  و  دننک ) هدهاشم 
نکل لداع ،  مجرتم  رفن  ود  همجرت  هب  دنک  یم  دامتعا  دیوگ  یم  هچ  دـیمهفن  رگا  و  دـنک ،  یم  رداص  ار  هعقاو  مکح  دـیوگب  هچ  دـهاوخ 

 . مجرتم رفن  ود  تداهش  هب  هن  دنک  یم  مکح  مکاح  هک  تسا  تداهش  نآ  رطاخب  تسا و  لال  صخش  تداهش  نامه  یلصا  تداهش 

قوقح ماسقا  رد  راتفگ 

رد هک  دـیآ  یم  دودـح  باتک  رد  هللا  قوقح  اما  ساـنلا ،  قوقح  هللا و  قوقح  تسا :  مسق  ود  دراد  هک  یترثک  همه  اـب  قوقح  هلءاسم 1 - 
 ، دوش یم  تباث  نز  راهچ  درم و  ود  ای  هلداع و  نز  رفن  ود  لداع و  درم  رفن  هس  ای  درم و  لداع  دـهاش  راهچ  اب  اهنآ  زا  یـضعب  میتفگ  اجنآ 
زا یـضعب  تسا :  مسق  دنچ  سانلا  قح  هلءاسم 2 -  دنک .  عوجر  اجنادب  دناوت  یم  هدنناوخ  دـندرگ ،  یم  تباث  دـهاش  ود  اب  رگید  ضعب  و 

دنکب ار  درم  کی  تداهش  راک  نز  رفن  ود  تداهـش  هک  تسین  نانچ  و  دوش ،  یمن  تباث  درم  تداهـش  اب  زج  هک  تسا  یقح  سانلا  قوقح 
مکح نیا  ایآ  لاح  درم ،  همیمـضب  هچ  دـنهد و  تداهـش  یئاهنت  هب  اهنز  هکنیا  هچ  تسین  هتفریذـپ  نانز  تداهـش  نآ  رد  هک  قـالط  دـننام 

هک تسنآ  برقا  هن ؟  ای  دوش  یم  تارابم  علخ و  لیبق  زا  قـالط  ماـسقا  همه  لـماش  قـالط  هلئـسم  رد  ناـنز  تداهـش  ندوبن  هتفریذـپ  ینعی 
تداهـش اجنیا  رد  دریگب  دـهاوخ  یم  اـی  هتفرگ و  قـالط  لـصا  رد  عازن  نیفرط  فـالتخا  هکیتروص  رد  دوش  یم  همه  لـماش  يرآ  میئوگب 

مه لاکشا  زا  یلاخ  مود  ضرف  هتبلا  درم  ای  دشاب  یعدم  نز  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مه  تارابم  علخ و  قالط  رد  و  تسین ،  نادرم  رصحنم 
رد نانز  تداهش  تسا ،  لام  نآ  زا  دوصقم  هن  تسا و  یلام  هن  هک  هچنآ  یمدآ  قوقح  زا  دندومرف  ءاههقف  زا  یـضعب  هلءاسم 3 -  تسین . 

ناملسم ینالف  هکنیا  هب  تداهش  هب  دندز  لاثم  یمدآ  یلام  ریغ  قوقح  يارب  و  درم ،  نز و  زا  بکرم  هن  یئاهنت و  هب  هن  تسین ،  لوبقم  اهنآ 
رد و  دنتسه ،  لداع  ای  دنتسین و  لداع  هعفارم  نالف  رد  دوهش  هکنیا  هب  نداد  تداهش  زین  تسا و  ءالو  ياراد  ای  هدیسر و  غولب  دحب  ای  تسا 

تـسا هدرک  عوجر  هدع  رد  دوخ  هقلطم  نز  هب  ینالف  ای  تسا ،  سکنالف  یـصو  ای  لیکو  ینالف  ای  تسا ،  هدش  وفع  یناج  زا  تیانج  نالف 
ءاهقف زا  رگید  یـضعب  و  تسا .  هدـش  تیور  هام  لاله  ای  دراد ،  سکنالف  اب  ار  تبـسن  نالف  ینالف  ای  دراد ،  ار  بیع  نـالف  نز  نـالف  اـی  ، 

هنوگنیا ندوب  یلام  ریغ  رب  دـنداد  بیترت  هک  يا  هطباض  و  دـنا ،  هدرک  اهلاثم  اهنآ  هب  قحلم  ار  هرافک  رذـن و  تاکز و  سمخ و  هب  تداهش 
عاضر رب  برقا  ربانب  نانز  تداهـش  و  تسا ،  لمات  لحم  هطباض  نیا  رد  اهلاثم  زا  یـضعب  لوخد  نکل  تسین ،  هجو  زا  یلاخ  سانلا  قوقح 

دهاش ود  اب  مه  هک  تسا  یقوقح  سانلا  قوقح  زا  یضعب  هلءاسم 4 -  تسا .  لوبقم  هدروخ  ریش  نز  نیا  زا  یکدوک  رد  ینالف  هکنیا  ینعی 
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نز و ود  تداهـش  اب  مه  و  یعدـم ،  دـنگوس  درم و  دـهاش  کی  اب  مه  و  نز ،  دـهاش  ود  درم و  دـهاش  کـی  هب  مه  دوش و  یم  تباـث  درم 
يراکهدب دننام  دشاب ،  لام  نآ  زا  دوصقم  ای  دشاب و  لام  رـس  رب  هک  يا  هعفارم  یعازن و  ره  زا  دـنترابع  قوقح  نیا  هک  یعدـم ،  دـنگوس 

نادب یمدآ  همذ  هکیئاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  و  فلـس ،  هب  هدش  يرادیرخ  يالاک  هدـش و  هتخورف  يالاک  ياهب  ضرق و  لماش  هک  معا  يانعمب 
و یـسک ،  يارب  تیـصو  تاضواعم و  دوقع  یمامت  هدرب و  نیب  زا  هدرک و  بصغ  بصاغ  هک  یلام  دـننام  و  دوش ،  یم  ددرگ  یم  لوغـشم 
و ار ،  یمذ  رفاک  ناملـسم  نتـشک  و  ار ،  دوخ  دنزرف  ردپ  نتـشک  و  دمع ،  هبـش  یئاطخ و  تیانج  لثم  دـشاب  هید  ثعاب  هک  یتایانج  دـننام 

ریغ و  ناوختـسا ،  نتـسکش  و  دـنک ، ) هراپ  ار  تشوگ  هکیا  هبرـض   ) هفئاج تیانج  و  دـسرب ، ) زغم  هظفحم  هب  هکیا  هبرـض   ) همومام تیانج 
هک اهنیا  میاـمت  دوش ،  یم  رجنم  لاـم  ياوعد  هب  تیاـهن  رد  هک  يرگید  زیچ  اـی  تسا و  لاـم  اـهنآ  رد  يوعد  قلعتم  هک  یتاـیانج  زا  اـهنیا 
یم تباث  زین  نیا  اب  رهظا  ربانب  هک  یعدم  دـنگوس  نز و  ود  تداهـش  هب  یتح  دوش ،  یم  تباث  میدرک  نایب  هک  قیرط  راهچ  نآ  اب  میدرمش 

رد نانز  تداهـش  لوبق  رد  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  لوبق  حاکن  هلئـسم  رد  دشاب  نادرم  تداهـش  اب  ماوت  هکیتروص  رد  نانز  تداهـش  دوش و 
ضرف تدم  هراجا و  تدم  ینعی   ) تدم ریظن  لاوما  قوقح  رد  نانز  تداهـش  و  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاخ  هک  دنا  هدرک  رکذ  یهجو  فقو 

هب طوبرم  یمدآ  قوقح  ریاس  زا  اهنیا  لاثما  و  دراد ،  قلعت  لاوما  هب  هکیدـقع  خـسف  هعفـش و  دتـس و  داد و  رد  راـیخ  و  نآ )  ریغ  هیـسن و  و 
مه هک  تسا  یقوقح  یمدآ  قوقح  زا  یضعب  هلءاسم 6 -  تسین .  هتفریذپ  صاصق  تابجوم  رد  نانز  تداهش  یلو  دوش ،  یم  لوبق  لاوما 
ره هثداح و  هعقاو و  ره  زا  تسترابع  نآ  هطباـض  ود ،  نآ  زا  بیکرت  اـب  مه  ناـنز و  تداهـش  اـب  مه  دوش و  یم  تباـث  نادرم  تداهـش  اـب 

نرق دـننام  نانز  صوصخم  ینطاب  ياه  بیع  ضیح و  تراکب و  تدالو و  دـننام  تسا ،  راوشد  نآ  زا  نادرم  ندـش  هاگآ  ابلاغ  هک  يزیچ 
 . ندوب روک  لـش و  ریظن  رهاـظ  ياـه  بیع  هن  دوش ،  یم  ادـیپ  ناـنز  جرف  رد  هک  یمخز  و  يداـیز )  تشوگ   ) قتر و  يداـیز )  ناوختـسا  )
نز کی  تداهش  هلب  تسین ،  لوبق  رفن  راهچ  زا  رتمک  اب  دشاب  لوبق  نادرم  همیمض  نودب  یئاهنت و  هب  نانز  تداهش  هک  اج  ره  هلءاسم 7 - 
ود تداهـش  و  تسا ،  لوبق  تیـصو  مراهچ  کی  هدش و  هدینـش  شدلوت  زا  سپ  هیرگ  هک  يدولوم  ثاریم  مراهچ  کی  رد  دنگوس  نودـب 
اب تسین و  نز  هب  قحلم  درم  هلئـسم  نیا  رد  و  تسا ،  لوبق  نآ  همه  رد  نز  راهچ  نآ و  مراهچ  هس  رد  رفن  هس  لام و  نآ  فصن  رد  نز  رفن 

 . دوش یمن  تباث  يزیچ  هجو  چیه  هب  وا  تداهش 

عرف دنچ 

نینچ  . ) تسین طرـش  لداع  دـهاش  ود  دوجو  رگید  تاعاقیا  زا  یعاقیا  چـیه  دوقع و  زا  يدـقع  چـیه  رد  راهظ  قالط و  زجب  هکنیا  لوا - 
 - مود دنـشاب ) .  هتـشاد  روضح  لداع  دهاش  رفن  ود  امتح  دزاس  عقاو  رگید  يدقع  ای  دشورفب  ای  درخب  يزیچ  دـهاوخب  سک  ره  هک  تسین 

دـشاب یعقاو  تسار و  دـنا  هداد  تداهـش  هچنآ  هب  دوهـش  هچنانچ  رگا  تسا  تداهـش  عبات  یتسرداـن  یتسرد و  رظن  زا  مکاـح  مکح  هکنیا 
بسح هب  تسا و  حیحص  ذفان و  رهاظ  بسح  هب  دشاب  عقاو  فالخ  رب  رگا  و  اعقاو ،  مه  تسا و  ذفان  حیحـص و  ارهاظ  مه  زین  مکاح  مکح 

تداهش نالطب  هب  ملع و  تسین و  وا  اب  قح  دناد  یم  هکنیا  نیع  رد  هدش  مکح  شعفن  هب  هکنآ  یلاح  نینچ  رد  هک  انعم  نیا  هب  لطاب ،  عقاو 
دوهـش دوخ  هکنیا  هچ  لاح  دوش ،  یمن  لالح  وا  رب  مکاح  مکح  رطاخب  تسا ،  فرط  کلم  عازن  دروم  لام  نـالف  دـناد  یم  رداد و  دوهش 

ار تداهـش  طئارـش  تسا و  لداـع  هک  یـسک  هب  یتـقو  هکنیا  موس -  دنـشاب .  نآ  تحـص  هب  دـقتعم  اـی  هدوب  لـطاب  ناشتداهـش  دـننادب  زین 
شبوجو ندوب )  بجاو  ینعی   ) ضرف نیمه  رب  هتبلا  تسا ،  بجاو  اـطایتحا  شتباـجا  شاـب  دـهاش  ار  هعقاو  نیا  اـیب و  دـنیوگ  یم  تساراد 

تباجا ار  توعد  نآ  رگید  یطئارـش  دـجاو  رگا  سپ  دـشاب ،  بجاو  طئارـش  دـجاو  صخـش  نآ  رب  اهنت  هک  تسین  نانچ  و  تسا ،  یئافک 
مکح نیا  دوش .  یم  ینیع  بجاو  فیلکت  تروصنیا  رد  هک  دشابن ،  وا  ریغ  یطئارش  دجاو  هکنآ  رگم  دوش  یم  طقاس  يو  زا  فیلکت  درک 

لمحت نهارظان و  رگا  زین  اجنیا  رد  و  تسا ،  بجاو  دننک ) هبلاطم  وا  زا  رگا  هتبلا   ) لاکـشا نودب  زین  تداهـش  ءادا  و  دوب ،  تداهـش  لمحت 
هتـشگ و رـضاح  همکحم  رد  دیاب  تسا و  ینیع  بجاو  دشاب  رفن  کی  رگا  اما  تسا و  یئافک  بجاو  کی  ره  رب  دنـشاب  رفن  دنچ  ناگدننک 
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 . دنک ءادا  ار  دوخ  تداهش 

تداهش رب  تداهش  رد  راتفگ 

دنهد تداهش  طئارش  عماج  رفن  ود  دشابن ،  نکمم  همکحم  رد  ارجام  رظان  یلصا و  دهاش  روضح  هکیدراوم  رد  ینعی  تداهش  رب  تداهش  )
تازاجم هچ  سانلا  قوقح  رد  هلءاسم 1 -  تسا )  هدوب  نانچ  نینچ و  عوضوم  نالف  هکنیا  رب  داد  تداهـش  ام  روضح  رد  دـهاش  نـالف  هک 

ضرف و يراکهدب و  لیبق  زا  لاوما  رد  نینچمه  و  بسن ،  قالط و  رد  هکنانچمه  تسا ،  لوبقم  تداهـش  رب  تداهـش  نآ  ریغ  هچ  دـشاب و 
يادص  ) لالعتـسا تدالو و  نانز و  ینطاب  بویع  ریظن  دنوش  یمن  هاگآ  نآ  هب  نادرم  ابلاغ  هک  هچنآ  رد  زین  و  تاضواعم ،  دوقع  بضغ و 

ربانب و  تسین ،  لوبقم  یهلا  دودح  رد  تداهـش  رب  تداهـش  هلءاسم 2 -  تسا .  لوبقم  رگید ،  ساـنلا  قح  ره  و  دـلوت ، ) زا  دـعب  كدوک 
لداع دهاش  رفن  ود  دنتفگ  دـندمآ و  عرـش  مکاح  دزن  لداع  دـهاش  رفن  ود  رگا  سپ  دـنروطنیمه ،  زین  تاریزعت  يوقا  میئوگن  رگا  طایتحا 

هچ تسا ،  لوبقم  لصا  تداهش  اهنت  یهلا  دودح  رد  اریز  دوش  یمن  عطق  دیز  تسد  تسا ،  هدرک  يدزد  دیز  هکنیا  رب  داد  تداهش  ام  دزن 
 - هلءاسم 3 تقرـس .  فذق و  دح  دننام  دشاب  قلخ  ادخ و  نیب  كرتشم  هچ  طاول و  انز و  دـح  دـننام  دـشاب  صلاخ  هللا  قح  دـح  نآ  هکنیا 

لوبق راثآ  ریاس  رد  اـما  و  تسین ،  لوبق  دـح  ءارجا  يارب  هک  تسا  نیا  روظنم  تسین  يراـج  دودـح  رد  تداهـش  رب  تداهـش  میتفگ  هکنیا 
رطاخب تسا  هدرک  يدزد  دیز  هکنیا  رب  دنداد  تداهش  ام  دزن  یلـصا  دهاش  ود  هکنیا  رب  دنداد  تداهـش  عرف  دهاش  ود  رگا  نیاربانب  تسا ، 

دهاش ود  هکنیا  رب  دنهد  تداهـش  لداع  دهاش  ود  رگا  نینچمه  و  دنریگ ،  یم  وا  زا  ار  لام  نکل  دوش ،  یمن  عطق  دیز  تسد  تداهـش  نیا 
ای انز و  دح  تداهـش  نیا  اب  تسا ،  هدرک  یطو  ار  وا  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ار  صخـش  نالف  رد  ام  دـیز  هکنیا  رب  دـنداد  تداهـش  ام  دزن  لداع 
هک دح  زا  ریغ  رگید  يرثا  ره  تسا  نینچمه  و  دنک ،  جاودزا  نآ  اب  دادـن  هزاجا  دـیز  هک  دوش  یم  تباث  رثا  نیا  اما  دوش  یمن  تباث  طاول 

فاقوا سمخ و  تاکز و  لیبق  زا  دح  قح  زا  ریغ  هللا  قوقح  ریاس  رد  عرف  تداهـش  هلءاسم 4 -  دوش .  یم  بترتم  تداهش  دروم  هعقاو  رب 
ياه هطساو  نینچمه  تداهش و  رب  تداهش  رب  تداهش  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  هتفریذپ  زین  لاله  توبث  رد  هکلب و  هماع  تاهج  دـجاسم و 
لصا تداهش  رد  هک  هچنآ  تسا  ربتعم  تداهـش  رب  تداهـش  رد  هلءاسم 6 -  سب .  تسا و  لوبق  هطـساو  کی  اب  اهنت  تسین  هتفریذـپ  رتشیب 

تداهش رب  یتسیاب  تسین  یفاک  رفن  کی  تداهش  رب  تداهش  سپ  دنشاب ،  هتـشاد  یفاصوا  هچ  دنـشاب و  ددعتم  هکنیا  لیبق  زا  تسا ،  ربتعم 
دنداد تداهش  ام  دزن  یلصا  دهاش  رفن  ود  هک  دنهد  تداهش  لداع  دهاش  رفن  ود  ای  و  دنهد ،  تداهش  رفن  ود  یلصا  ياهدهاش  زا  کی  ره 

ود رگا  نینچمه  و  تسا ،  هتفریذپ  ناشتداهش  مود  یلصا  تداهـش  رب  دنهد  یهاوگ  یعرف  دهاش  کی  اب  یلـصا  دهاش  ود  زا  یکی  رگا  و  ، 
ود نآ  زا  تسا  هداد  تداهـش  نینچ  اـم  شیپ  تسا )  لوـبق  نز  تداهـش  هکیئاـج  رد  هـتبلا   ) نز نـالف  هـکنیا  رب  دـنهد  یهاوـگ  یعرف  رفن 
رب تداهـش  رد  تسین  هتفریذـپ  نادرم  مامـضنا  اب  اـی  یئاـهنت و  هب  ناـنز  تداهـش  هک  یلئاـسم  دراوم و  رد  هلءاـسم 7 -  دوش .  یم  هتفریذـپ 

تسنآ هبشا  هن ؟  ای  تسه  هتفریذپ  زین  تداهش  رب  تداهش  تسا  هتفریذپ  نآ  تداهـش  هک  یلئاسم  رد  ایآ  یلو  تسین ،  هتفریذپ  زین  تداهش 
ینعی دـشابن ،  مهارف  یلـصا  تداهـش  هک  تسا  هتفریذـپ  ینامز  يوقا  ربانب  تداهـش  رب  تداهـش  هلءاـسم 8 -  تسین .  هتفریذـپ  میئوگب  هک 

ار همکحم  رد  روضح  بوجو  هک  ینانچنآ  يراوشد  ای  يرامیب  دننام  دوش  رضاح  همکحم  هب  یلصا  دهاش  دوش  یم  عنام  هک  تسه  يرذع 
رد روضح  عناوم  زا  رگید  یکی  و  دراد ،  تقشم  جرح و  شیارب  همکحم  رد  روضح  هک  تسا  بیاغ  ترفاسم و  رد  ای  و  دزاس ،  یم  طقاس 
نم روضح  رد  یلـصا  دـهاش  ناوـنعب  ینـالف  هک  دـهد  تداهـش  عرف  دـهاش  رگا  هلءاـسم 9 -  تسا .  یلـصا  دـهاش  ندوب  ینادـنز  همکحم 

یمن نآ  هب  یهجوت  دـشاب  مکاح  مکح  زا  دـعب  راکنا  نیا  هکیتروص  رد  درک ،  بیذـکت  ار  وا  دـش و  رکنم  صخـش  نآ  نکل  داد  تداـهش 
تروص رد  دوش و  یم  لمع  نآ  هب  دشاب  رت  لداع  مادک  ره  ای  دوش ؟  یم  دودرم  عرف  هنیب  ایآ  دـشاب  مکح  رودـص  زا  لبق  رگا  یلو  دوش ، 

 . تسا هجو  ود  دوش ؟  یم  دودرم  تداهش  ود  ره  تلادع  ود  ره  ندوب  يواسم 

قحاول رد  راتفگ 
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قحاول رد  راتفگ 

مکاح دنداد  تداهش  روطنیا  رگا  سپ  دنهد  تداهش  توافت  نودب  زیچ و  کی  رب  هک  تسا  طرش  دهاش  ود  تداهش  لوبق  رد  هلءاسم 1 - 
 ، ود نآ  ظافلا  تدـحو  هن  تسا  ود  نآ  مـالک  نومـضم  تدـحو  ود ،  نآ  ندوب  مـالک  کـی  رد  نازیم  و  دـنک ،  یم  مکح  نآ  ياـضتقمب 

تسد زا  روز  هب  ار  لام  نآ  هک  مدید  نم  دیوگب  يرگید  هدرک و  بصغ  ار  ینالف  لام  صخـش  نیا  دیوگب  دهاش  ود  زا  یکی  رگا  نیاربانب 
هب کیلمت  یـضوع  لباقم  رد  ار  نآ  هک  مدید  نم  دیوگب  يرگید  تخورف و  ار  لام  نیا  هک  مدوب  دـهاش  نم  دـیوگب  یکی  ای  و  هدوبر ،  وا 

دهد تداهش  یکی  رگا  سپ  تسین ،  هتفریذپ  دشاب  هتشاد  نومضم  فالتخا  ود  نآ  مالک  رگا  اما  و  تسا .  هتفریذپ  ناشتداهـش  درک ،  يو 
 ، تسین لوبق  متخورف  ینالف  هب  ار  لام  نالف  تفگ  هک  مدینش  وا  زا  مدوخ  شوگب  هکنیا  رب  دهد  تداهـش  يرگید  تخورف و  مدید  نم  هک 

تـسا دیز  کلم  لام  نیا  دیوگب  يرگید  هدرک و  بصغ  دیز  زا  ار  لام  نالف  صخـش  نیا  هکنیا  رب  دهد  تداهـش  زا  یکی  رگا  نینچمه  و 
اریز تسا  دیز  لام  لام  هک  تسین  نیا  شیانعم  هدرک  بصغ  تفگ  هکنآ  نخس  دندادن و  تداهش  بلطم  کی  هرابرد  نوچ  تسین ،  لوبق 

يزیچ هـب  دـهاش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 2 -  دـشاب .  هدرک  بصغ  ارنآ  وا  هدوب و  تناما  دـیز  تسد  رد  دـشابن و  دـیز  لاـم  تسا  نکمم 
يارب یلاجم  رگید  دنوش و  یم  طقاس  ود  ره  دننک  بیذکت  ار  رگیدکی  تداهـش  ود  نیا  هکیتروص  رد  نآ ،  ریغب  يرگید  دـهد و  تداهش 

یم تباث  شیاعدا  دنک  هفاضا  دنگوس  کی  دهاش  کی  ره  يارب  یعدـم  دـندرکن و  بیذـکت  رگا  اما  و  دـنام ،  یمن  یقاب  یعدـم  دـنگوس 
ام هچنآ  نکل  دوش ،  یم  تباث  دنک  دای  دـنگوس  ود  نآ  زا  یکی  هتفگ  قبط  یعدـم  رگا  زین  رگیدـکی  تروص  رد  دـنا  هتفگ  یـضعب  دوش ، 
هب نآ  تمیق  هک  یلام   ) باصن ردقب  لام  حبـص  زورما  دیز  هک  دهد  تداهـش  دهاش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  رت  حیحص  میتفگ 

ار ینالف  زا  یباصن  ياراد  لام  دیز  بش  لوا  مدید  نم  هک  دهد  تداهـش  رگید  يدهاش  دیزد و  ینالف  زا  ار  دسر ) یم  رانید  مراهچ  کی 
فرط هب  ار  لاـم  هکنیا  هب  دـننک  یمن  موـکحم  ار  وا  زین  دوـش و  یمن  عـطق  دـیز  تسد  شا  یگنهاـمهان  رطاـخب  تداهـش  نیا  اـب  دـیدزد ، 
دهاش ود  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  هتفر  تقرـس  هب  بش  نآ  رد  مدید  دیوگب  نآ  نیع  هرابرد  یمود  هک  اجنآ  تسا  نینچمه  و  دـنادرگرب ، 
لمع نآ  زا  یتایـصوصخ  رد  ای  نآ و  عوقو  ناکم  رد  ای  نآ  عوقو  نامز  رد  نکل  دـشاب ،  فالتخا  نودـب  قفتم و  یلمع  هرابرد  ناشتداهش 

نآ زا  یکی  هکنیا  لثم  تسین ،  لماک  ناشتداهـش  دزاسب ،  مه  زا  يادج  لعف  ود  ار  لعف  تایـصوصخ  ریاغت  نیا  هکیروطب  دـشاب ،  فلتخم 
دوش یمن  عطق  دزد  تسد  یئاهتداهـش  نینچ  رد  دیدزد ،  بش  هک  مدید  نم  دیوگب  يرگید  دیدزد و  رازاب  رد  ار  يا  هماج  دیز  دیوگب  ود 

تروص نیا  رد  هک  دنک  ءادا  يدنگوس  يدهاش  ره  تداهـش  یعدم  هکنآ  رگم  ددرگ ،  یمن  زین  رانید  کی  يراکهدـب  هب  موکحم  دـیز  و 
هماج رازاب  زا  مه  عقاو  رد  تسا  نکمم  دنرادن ،  یضراعت  مه  اب  اریز  دننک  یمن  طقاست  اهتداهش  نوچ   ) دوش یم  راکهدب  ار  غلبم  نآ  همه 

هکنیا لثم  دننک ،  ضراعت  اهتداهش  رگا  اما  و  رگید . ) ياهلاثم  رد  نینچمه  دشاب و  هدیدزد  رگید  يا  هماج  هناخ  زا  مه  دشاب و  هدیدزد  ار 
نیمه هک  مدید  نم  دیوگب  يرگید  دیدزد و  صخـش  نیا  زا  قرـشا  فجن  رد  هعمج  زور  رد  ار  هماج  نیا  دیز  هک  مدید  نم  دـیوگب  یکی 

دزد تسد  عطق  هن  دوش  یمن  تباث  يزیچ  نآ  اب  دننک و  یم  طقاست  ضراعت  رطاخب  یتداهـش  نینچ  دیدزد ،  دادـغب  رد  رهظ  زورما  ار  هماج 
هب تخورف  ینالفب  زورما  نیمه  رهظ  لوا  رد  ار  هماج  نیا  اقآ  نیا  هکنیا  هب  دهد  تداهش  دهاش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 5 -  تمارغ .  هن  و 
زین تداهـش  هنوـگ  نیا  راـنید ،  ود  هب  رهظ  لوا  رد  تخورف  وا  هب  ار  هماـج  نیا  نـیع  هـکنیا  رب  دـهد  تداهـش  یمود  و  راـنید ،  کـی  غـلبم 

همیمـض اب  هکنیا  رد  تسا  راتخم  اجنیا  رد  یعدم  دـنا  هتفگ  ءاهقف  زا  ضعب  هتبلا  دزادـنا ،  یم  راک  زا  ار  يرگید  کی  ره  تسا و  ضراعتم 
دهد تداهش  رگید  رفن  کی  دهاش  ود  نآ  زا  کی  ره  رگا  و  تسا ،  فیعـض  لوق  نیا  نکل  دنک ،  باختنا  ار  غلبم  ود  زا  یکی  مسق  ندرک 

ود تروص  نیا  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  رانید ،  ود  هب  تخورف  دیوگب  رگید  دهاش  ود  رانید و  کی  هب  تخورف  دیوگب  دهاش  ود  هجیتن  رد  هک 
الثم حبص  زورما  نم  دیوگب  دهاش  کی  هک  يدروم  تسا  روطنیمه  و  تسا ،  هبـشا  هنیب  ود  ره  طوقـس  هب  لوق  نکل  دوش ،  یم  تباث  رانید 

 ، مدینش وا  زا  رازه  ود  هب  رارقا  حبـص  زورما  دیوگب  يرگید  دهاش  مراکهدب و  ینالف  هب  رانید  رازه  تفگ  هک  مدینـش  رارقا  نیا  راکهدب  زا 
قافتا دروم  تروص  رهب  هک   ) رانید رازه  دنا  هتفگ  یـضعب  دتفا ،  یم  راک  زا  ضراعت  ود  ره  تسا  یکی  رارقا  ود  ره  خـیرات  نوچ  اجنیا  رد 
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نیا نکل  دوش ،  یم  تباث  زین  رگید  رانید  رازه  دـنک  دای  دـنگوس  یمود  تداهـش  قبط  یعدـم  رگا  دوش و  یم  تباث  تسا )  دـهاش  ود  ره 
هچ لاح  دتفا ،  یم  راک  زا  ضراعتم  فرط  ود  دشاب  راک  رد  ضراعت  هکیدروم  ره  هک  دش  نیا  هلئسم  هطباض  نیاربانب  تسا ،  فیعـض  لوق 

دنگوس مامـضناب  دهاش  رفن  کی  اب  مه  دوش و  یم  تباث  هنیب  اب  مه  دشابن  ضراعت  هک  اج  ره  دشاب و  تداهـش  کی  هچ  دـشاب و  هنیب  هکنیا 
روطنیمه و  دنک ،  یم  ار  دوخ  مکح  مکاح  هکنیا  زا  لبق  دنداد و  یتداهش  مکاح  دزن  طئارش  دجاو  دهاش  رفن  ود  رگا  هلءاسم 6 -  یعدم . 

دنهد تداهش  يدوهـش  ینعی  دنوش  هیکزت  ضراوع  ندش  فرطرب  زا  سپ  دنوش و  ضراوع  نآ  راچد  تداهـش  زا  دعب  هکیتروص  رد  تسا 
و دـنک ،  یم  مکح  ود  نآ  تداهـشب  هیکزت  نیا  زا  دـعب  مکاـح  دنتـسه ) تداهـش  طئارـش  عماـج  رـضاح  لاـح  رد  دـهاش  ود  نیا  هکنیا  رب 

دیعب هکلب  دنک ،  یم  لمع  ود  نآ  تداهش  هب  مکاح  هک  دنوش  رفاک  ای  قساف و  مکح  زا  لبق  تداهـش و  زا  دعب  هک  یتروص  تسا  نینچمه 
دنک لمحت  دونشب و  ار  نآ  دوب  رضاح  اجنآ  رد  هک  یصخش  دهدب و  تداهش  یلصا  دهاش  هک  دیایب  زین  تروصنیا  رد  نخـس  نیمه  تسین 

هب مکاح  زین  اجنیا  رد  هک   ) تسا هداد  تداهـش  نینچ  وا  هکنیا  رب  دهد  تداهـش  همکحم  رد  صخـش  نآ  دوش و  قساف  یلـصا  دهاش  هاگنآ 
قسف و زا  ریغ  رد  تسا ، )  هدوب  طئارـش  عماج  شعوقو  لاح  رد  هک  تسا  یتداهـش  هب  تداهـش  نوچ  دنک  یم  لمع  صخـش  نآ  تداهش 
اب طاول ،  انز و  ریظن  دـشاب  هدوب  هللا  قح  افرـص  تداهـش  دروم  هک  اجنآ  رفک  قسف و  رد  اما  و  هللا ،  قح  ساـنلا و  قح  نیب  تسین  یقرف  رفک 

مدع تسا و  ددرت  لحم  تقرـس ،  فذق و  ریظن  دشاب  قلخ  ادخ و  نیب  كرتشم  هک  اجنآ  اما  و  دوش ،  یمن  تباث  دح  یـسک  نینچ  تداهش 
دنهد تداهش  یسک  عفنب  دهاش  رفن  ود  رگا  دنا  هدومرف  ءاهقف  هلءاسم 7 -  دوش .  یم  تباث  ارهاظ  صاصق  رد  اما  و  تسا .  هبشا  دح  توبث 

یم يو  هب  مکاح  مکحب  دوب  هدرمن  رگا  هک  یلام  هجیتن  رد  دریمب و  صخـش  نآ  دنک  مکح  مکاح  هکنآ  زا  لبق  دـنرب و  یم  ثرا  وا  زا  هک 
رت لکشم  نیا  زا  و  تسا ،  لاکشا  دیدرت و  لحم  هلئسم  نکل  دنک ،  یمن  مکح  ود  نآ  تداهش  هب  مکاح  اجنیا  رد  دسرب ،  ود  نآ  هب  دیسر 

نیا قح  نکل  و  دوش ،  یمن  تباث  يزیچ  ثرا  رد  ناشکیرش  يارب  یتح  اهنیا  تداهش  اب  دنا  هتفگ  هداد و  رگید  یضعب  هک  تسا  يوتف  نیا 
اهنآ زا  یکی  ای  دـهاش و  ود  ره  هنیب  هماقا  زا  دـعب  مکح و  زا  لبق  رگا  هلءاسم 8 -  دوش .  یم  تباث  اهنآ  تداهش  اب  کیرش  مهـس  هک  تسا 
رگا و  دشک ،  یمن  تمارغ  ار  يزیچ  مه  دهاش  دشن  مکح  یتقو  دوش و  یمن  مکح  تداهـش  نآ  اب  دـندرگرب ،  دـنا  هداد  هکیتداهـش  زا  ود 
نیمه رد  رگا  و  دنوش ،  یمن  قساف  دننکن  یفارتعا  نینچ  رگا  و  دـنوش ،  یم  قساف  دـنا  هداد  داهـش  غورد  هب  ادـمع  هکنیا  هب  دـننک  فارتعا 

رگا نیاربانب  تسا ،  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  دوش  یم  لوبق  ناشمود  راب  تداهـش  ایآ  دندرگرب  دوخ  تشگرب  زا  دنا  هدـشن  قساف  هک  تروص 
هلءاسم 9 دنروخ .  یمن  دح  يوقا  ربانب  دنک  یم  انز  دراد  هک  میدرک  مهوت  ام  دنیوگب  رگا  اما  و  دنروخ ،  یم  فذق  دـنا  هداد  هک  یتداهش 
ود نآ  زا  یکی  ای  دندرگرب و  دوخ  تداهـش  زا  دش  فلت  مه  ادعب  داد و  یعدـم  هب  ار  لام  درک و  مکح  مکاح  هکنآ  زا  دـعب  دوهـش  رگا  - 
هب نداد  لیوحت  زا  لبق  مکح و  رودص  زا  دـعب  رگا  و  دـنهدب ،  لام  یعقاو  بحاصب  ار  تمارغ  دـیاب  یلو  دوش  یمن  ضقن  مکح  ددرگرب ، 
هک یئاـج  رد  نینچمه  دـنک ،  یم  ضقن  ار  دوخ  مکح  مکاـح  دـشاب  یلاـعت  يادـخ  دودـح  زا  ناشتداهـش  دروـم  رگا  دـندرگرب ،  یعدـم 

تـشوگ ندروخ  تمرح  و  هدش ،  ضقن  یهلا  دح  هب  تبـسن  اهنت  هک  تسنآ  هبـشا  تقرـس ،  فذق و  ریظن  دشاب  قلخ  ادـخ و  نیب  كرتشم 
رد و  هبشا ،  ربانب  شرسمه  نتـشاد  هگن  هدع  و  هدش ،  دادترا  هب  موکحم  هک  یـصخش  لام  ندش  میـسقت  دننام  زین  و  هدش ،  یطو  هکیناویح 

ءافیتسا زا  دـعب  سانلا  قوقح  هب  طوبرم  هعفارم  رد  دوهـش  نتـشگرب  رگا  و  دوش ،  یمن  ضقن  مکح  يوقا  رباـنب  دـش ،  رکذ  هک  یقوقح  ریغ 
بجوم مخز  ای  لتق  تداهـش  دروم  هثداـح  رگا  هلءاسم 10 -  دـشاب .  یقاب  لام  نیع  هک  دـنچ  ره  دوش  یمن  ضقن  مکح  يوقا  رباـنب  دـشاب 

ادـمع ام  دـنیوگب  دـندرگرب و  دـندوب  هداد  هک  یتداهـش  زا  دوهـش  تقو  نآ  دوش ،  ماجنا  صاصق  مکاح  مکح  زا  دـعب  و  دـشاب ،  صاـصق 
ار هید  هلقاع )  لاوما  هن   ) ناشدوخ لاوما  زا  دـیاب  میدرک  هابتـشا  ام  دـنیوگب  رگا  و  دـنوش ،  یم  صاصق  نانآ  دوخ  میداد  قحان  اب  تداـهش 

هدرک دـمعت  هب  رارقا  هک  نآ  میدرک  هابتـشا  دـنیوگب  رگید  یـضعب  میداد و  قحان  هب  تداهـش  ادـمع  اـم  دـنیوگب  یـضعب  رگا  و  دـنزادرپب ، 
هکیدوهـش همه  دناوت  یم  مد  یلو  و  دزادرپب ،  دـیاب  دوش  یم  يو  مهـس  اهب  نوخ  زا  هک  يرادـقمب  هدرک  هابتـشا  هکنآ  دوش و  یم  صاصق 

دشکب و ار  یـضعب  دناوت  یم  مه  و  دزادرپب ،  شنابحاص  هب  ار  رفن  کی  هید  زا  رفن  دنچ  هید  دازام  هدیناسر  لتق  هب  دنا  هدرک  دـمعت  هب  رارقا 
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دیاب ای  نآ  بکترم  هک  دوب  یمرج  تداهـش  دروم  رگا  هلءاسم 11 -  دنزادرپب .  هدـش  صاصق  ءایلوا  هب  ار  اهب  نوخ  ناشتیانج  رادـقمب  هیقب 
نم دـیوگب  الثم  راس  گنـس  زا  دـعب  دوهـش  زا  یکی  سپـس  و  دوش ،  ءارجا  مکاح  مکح  هکیتروص  رد  دـسرب  لتق  هب  ای  دوش و  راس  گنس 
هید دازام  هکنآ  زا  دعب  دناوت  یم  مد  یلو  میتفگ ،  غرود  ادمع  زین  ام  دنیوگب  هدومن و  قیدصت  ار  وا  مه  دوهـش  ریاس  میتفگ و  غورد  ادمع 
هدش صاصق  هثرو  هب  ار  هید  دوخ  مهـس  رادقمب  هک  تسا  هیقب  رب  دنک و  صاصق  ار  دوهـش  زا  یکی  تسا  نکمم  هکنانچمه  دنک ،  صاصق 

ياهب نوخ  دازام  دنک و  صاصق  ار  رفن  کی  زا  رتشیب  دناوت  یم  مد  یلو  نینچمه  و  هدش ،  صاصق  مهـس  ندرک  مک  زا  دـعب  هتبلا  دـنهدب ، 
ندرک مک  زا  دـعب  هتبلا  دـنهدب ،  هدـش  صاصق  هثرو  هب  ار  هید  دوخ  مهـس  رادـقمب  هک  تسا  هیقب  رگا  اما  و  دزادرپب .  وا  یلو  هب  ار  کی  ره 

و دزادرپب .  وا  یلو  هب  ار  کی  ره  ياهب  نوخ  دازام  دنک و  صاصق  ار  رفن  کی  زا  رتشیب  دناوت  یم  مد  یلو  نینچمه  و  هدـش ،  صاصق  مهس 
تـسا ذفان  وا  دوخ  هیلع  اهنت  رفن  کی  نآ  رارقا  دندرکن ،  قیدصت  مداد )  تداهـش  غورد  هب  ادمع  نم  تفگ  هک   ) ار وا  دوهـش  هیقب  رگا  اما 

وا مد  یلو  هب  ار  هدش  راس  گنس  هید  مراهچ  کی  دوشن  صاصق  رگا  رفن  کی  نیا  و  دنوش ،  یمن  راکهدب  يزیچ  رفن  هس  نآ  هجیتن  رد  هک 
ناشتداهش دوهش  هک  دوش  تباث  رگا  هلءاسم 12 -  دهد .  یم  وا  هثرو  هب  رانید  هاجنپ  دص و  تفه  مد  یلو  دوش  صاصق  رگا  دزادرپ و  یم 

یم هتفرگ  سپ  هدیـسر  شتـسدب  هک  یـسک  زا  لام  هدـش  ءارجا  مکح  رگا  و  دوش ،  یم  ضقن  مکاـح  مکح  هدوب  عقاو  فـالخ  رب  غورد و 
هیلع یعدم  هلیسوب  یسک  لتق  تداهش  دروم  رگا  و  دنناسرب ، ) شبحاص  هب  دیاب  هک   ) دنتسه لام  نآ  نماض  دوهش  دشن  نکمم  رگا  دوش و 

هک تسا  يدوهـش  مکح  ناشمکح  و  دننک ) صاصق  ار  دوهـش  دـنناوت  یم  هیلع  یعدـم  هثرو  هک   ) دوش یم  تباث  دوهـش  رب  صاصق  دـشاب 
ریوزت تسا  یهدـم  شدوخ  هک  مد  یلو  رگا  و  دـنا .  هداد  تداهـش  قحان  هب  ادـمع  هکنیا  رب  دـننک  رارقا  هدومن  بیذـکت  ار  دوخ  ناشدوخ 

وا يارب  هکیدوهـش  هن  دوش  یم  صاصق  وا  دوخ  دـش  تباث  شریوزت  یتقو  دـشاب ،  هدرک  صاصق  هتفرگ و  صاصق  مکح  مکاـح  زا  درک و 
هنتف هشیر  هک  یعدم  مه  ینعی  یگمه  تروصنیا  رد  هک  تسه  لامتحا  هتبلا  دننک ،  ریوزت  هب  رارقا  مه  دوهـش  هک  دـنچ  ره  دـنداد  تداهش 

هدرک و تقرس  هک  یصخش  هیلع  دنهد  تداهش  رفن  ود  رگا  هلءاسم 13 -  تسا .  هبشا  لوا  لامتحا  نکل  دنوش ،  صاصق  دوهش  مه  هدوب و 
صاصق دهاش  ود  نآ  زا  دراد  قح  صخش  نآ  دنا ،  هدرک  ریوزت  ود  نآ  هک  دوش  تباث  سپـس  دنـشاب  هدرک  عطق  ار  وا  تسد  مکاح  مکحب 

هید مراهچ  کی  دنک  صاصق  زا  یکی  تساوخ  رگا  و  دزادرپ ،  یم  اهنآ  هب  ار  هید  فصن  دنک  عطق  ار  ود  ره  تسد  تساوخ  رگا  و  دـنک ، 
ار یلبق  هلئـسم  مکح  میا  هدرک  ریوزت  ام  هک  دننک  فارتعا  دوخ  دـندرگرب و  رگا  و  دزادرپ ،  یم  هدـش  صاصق  صخـش  هب  رگید  دـهاش  ار 

صخـش هیلع  ناشتداهـش  هدوبن  صخـش  نیا  قراس  میدرک و  هابتـشا  ام  دنیوگب  رگا  و  دوب ،  هدش  تباث  رارقا  ریغ  هب  ود  نآ  ریوزت  هک  دراد 
ریوزت ای  هابتـشا و  ام  دنیوگب   ) دندرگرب مکاح  مکح  زا  دـعب  قالط و  عوقو  هب  دـنهد  تداهـش  رگا  هلءاسم 14 -  دوش .  یمن  هتفریذـپ  مود 

رگا تسه  هک  يزیچ  دوش ، ) یمن  لطاب  شدـقع  دـشاب  هدرک  يدـیدج  رهوش  نز  رگا  هجیتن  رد   ) دوش یمن  ضقن  مکاـح  مکح  میدرک ) 
ار هدش  نیعم  هیرهم  فصن  دـشاب  لوخد  زا  لبق  رگا  اما  تسین ،  دوهـش  هدـهعب  يزیچ  دـشاب  دـیدج  رهوش  لوخد  زا  دـعب  دوهـش  تشگرب 

هداد تداهـش  غورد  هب  هک  یناسک  ینعی   ) روز دوهـش  هکنیا  تسا  بجاو  هلءاسم 15 -  تسه .  ددرت  مکح  نیا  رد  نکل  دنتـسه ،  نماـض 
هوالع مکاح  و  دندرگن ،  یئاهغورد  نینچ  درگ  نانآ  لاثما  و  دوش ،  بانتجا  نانآ  تداهـش  لوبق  زا  ات  دنوش  یفرعم  هلیبق  ای  رهـش  رد  دـنا )

دننک و هبوت  هکنآ  رگم  دنک ،  یمن  لوبق  ار  ناشتداهـش  رگید  دنک و  یم  مه  ریزعت  دنادب  حالـص  هک  رادقم  ره  هب  ار  نانآ  یفرعم ،  نیا  رب 
رگید ياهدـهاش  اب  هضراعم  رطاخب  شتداهـش  ای  و  هدرک ،  هابتـشا  هک  يدـهاش  هرابرد  مکح  نیا  دوش .  رهاظ  نانآ  زا  تلادـع  ياه  هناشن 

 . تسین يراج  دشاب  هدش  رهاظ  غورد  ریغ  رگید  یقیرط  هب  ناشقسف  ای  و  هدش ،  دودرم 

دودح باتک 

انز دح  رد  لوا  لصف 
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انز دح  بجوم  رد  راتفگ 

يدوخب هک  دنک  لخاد  ینز  جرف  رد  ار  دوخ  یلـصا  یلـسانت  تلآ  يدرم  هکنیا  زا  تسترابع  دزاس  یم  بجاو  ار  دـح  هکیئانز  هلءاسم 1 - 
هدـیرخ ار  وا  هکنیا  نودـب  تسا  زینک  رگا  اـی  و  دـشاب ،  هدروآ  رد  دوخ  تقوم  اـی  مئاد  دـقع  هب  ار  وا  هکنیا  نودـب  تسا ،  مارح  وا  رب  دوخ 

راک رد  تیلح  ياه  ببـس  نیا  زا  کیچیه  رگا  ای  و  دـشاب ،  هدرک  لالح  وا  رب  شبحاص  هکنیا  نودـب  تسا  نارگید  زینک  رگا  ای  و  دـشاب ، 
هک دوب  نیا  يارب  یلصا ،  یلسانت  تلآ  میتفگ  لبق  هلئـسم  رد  هکنیا  هلءاسم 2 -  دشابن .  دیآ  یم  شنایب  هک  یطئارش  اب  مه  ههبـش  هب  تسین 

یمن ققحم  انز  دنک  ورف  ینز  جرف  رد  ار  نآ  دشاب و  یلصا  ریغ  شیگنادرم  تلآ  وت  دشاب  نانز  تلآ  شیلصا  یلسانت  تلآ  هکیا  یثنخ  رگا 
هکلب تسین  مارح  وا  رب  دوخ  يدوخب  هک  دنک  ینز  جرف  رد  ار  دوخ  تلآ  رگا  هک  دوب  نیا  يارب  دوخ ،  دوخب  میتفگ  رگا  هکنانچمه  دوش ، 
یطو رد  و  فاکتعا ،  لاح  رد  ناضمر و  هاـم  زور  رد  ضیح و  لاـح  رد  شدوخ  هجوز  رد  لوخد  دـننام  تسا ،  هضراـع  رطاـخب  شتمرح 

لثم امکح  دنک و  نامگ  دوخ  نز  ار  ریغ  نز  هکنیا  لثم  اعوضوم   ، ) دریگ یمن  تروص  انز  امکح ،  ای  دشاب و  هبتشم  اعوضوم  ای  هک  ههبش 
نآ لوا  نتفر  ورف  هکلب  دور  ورف  تلآ  یماـمت  تسین  مزـال  لوخد  رد  هلءاسم 3 -  تسا . )  لالح  زین  نز  رتخد  اب  عامج  دـنک  لاـیخ  هکنیا 
رد لوخد  یفرع  قدص  درادن  هفشح  هک  یسک  و  وا ،  بقع  رد  هچ  دشاب و  نز  ولج  رد  هچ  دزاس ،  یم  ققحم  ار  انز  زین  دنیوگ  هفـشح  هک 

رگا هکلب  دـشاب ،  هفـشح  رادـقمب  لوخد  هک  تسا  نیا  دـح  ءارجا  رد  طایتحا  و  دـشابن ،  هفـشح  رادـقمب  دـنچ  ره  تسا  یفاـک  اـنز  ققحت 
 : تسا طرـش  زیچ  دنچ  انز  هدنهد  هدننکرب و  دح  ندش  تباث  رد  هلءاسم 4 -  ددرگ .  یمن  يراج  وا  رب  دح  دشاب  هفـشح  زا  رتمک  رادـقمب 

درم يانز  ههبـش و  نودـب  هناوید  نز  يانز  سپ  لقع ،  مود  دوش ،  یمن  يراج  دـح  دـنزب  رـس  غلابان  زا  لـمع  نیا  رگا  ینارباـنب  غولب ،  لوا 
هچ داهتجا و  هب  هچ  تسا  مارح  لمع  نیا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  ملع  لمع  عوقو  لاح  رد  هکنیا  موس  درادـن ،  دـح  ( 24  ) حلصا ربانب  هناوید 

شومارف رگا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  يراج  وا  رب  دـح  درادـن  لمع  نیا  تمرح  زا  یعالطا  هدـنهد  اـی  هدـننک  اـنز  رگا  نیارباـنب  دـیلقت ،  هب 
راداو دیدهت  اب  ار  ینز  ای  يدرم  رگا  سپ  دشاب ،  رایتخا  لاح  رد  مراهچ  دـشاب .  هدرک  تلفغ  تمرح  هلئـسم  زا  لمع  نیح  رد  نکل  هدرکن 

زین درم  هیحان  رد  دراد  ناکما  روصت و  نز  هیحان  رد  هارکا  هک  روطناـمه  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبـش  و  درادـن ،  دـح  وا  ياـنز  دـننک  اـنز  هب 
رـسپ هجوز  ردـپ و  نز  راد و  رهوش  نز  و  يریـش ،  ردام  شردام و  لثم  تسه  وا  مرحم  هک  ار  ینز  رگا  هلءاسم 5 -  دنک .  یم  ادیپ  ققحم 

هکیئاج رد  تسین  يدـح  نینچمه  و  تسین ،  يراج  وا  رب  يدـح  دـنک  یطو  وا  اـب  تمرح  مکحب  لـهج  اـب  دروآ و  رد  دوخ  دـقعب  ار  دوخ 
عوضوم ای  و  هدوب ،  مارح  هک  دمهفب  عوقو  زا  دعب  تسا  لاکشا  نودب  لالح و  لمع  نیا  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  ینعی  دشاب ،  ههبـش  هب  یطو 

یب عنامالب و  نم  دشاب  هتفگ  شدوخ  هک  دروآرد  دوخ  دقعب  ار  ینز  هکنیا  لثم  دشاب ،  روذعم  زین  شلهج  رد  دـشاب و  هدـش  هبتـشم  شیارب 
رد دـشاب  هتـشاد  کش  ای  و  هداد ،  قالط  ار  وا  ای  هدرم  شرهوش  اریز  درادـن ،  رهوش  هک  دـنهد  تداهـش  لداع  دـهاش  رفن  ود  اـی  مرهوش و 

دراوم زا  اهنیا  همه  هدوب ،  هک  دوش  مولعم  دـعب  هن ،  ای  هدوب  تمرح  رـشن  رادـقمب  هدروخ  نز  نآ  زا  تیلوفط  رد  شدوخ  هک  يریـش  کـنیا 
ریغ نظ  دوجو  تروص  رد  اما  تسا .  لکـشم  لامتحا ،  فرـصب  دـسر  هچ  ات  تمرح  هب  ربتعم  ریغ  نظ  دوجو  تروص  رد  اـما  تسا .  ههبش 

نکل دناد و  یمن  ار  مکح  رگا  نیاربانب  تسا .  ههبـش  دراوم  زا  دروم  میئوگب  تسا  لکـشم  لامتحا ،  فرـصب  دسر  هچ  ات  تمرح  هب  ربتعم 
دهد ماجنا  ار  لمع  هدیـسرپن  یـسک  زا  ار  هلئـسم  یلو  دهدب ،  مه  تمرح  لامتحا  دـشاب و  مارح  دـنکن  هک  دـشاب  انعم  نیا  هجوتم  تفتلم و 

هتـشادن دسرپب ،  دیاب  هکنیا  مکحب و  هجوت  تافتلا و  چیه  نکل  دشاب  رـصقم  ای  رـصاق  لهاج  رگا  هلب  دنک .  یمن  قدـص  ههبـش  رهاظلا  یلع 
ملع اب  مراحم ،  ریظن  تسا  مارح  وا  رب  هک  دروآرد  دوخ  دـقعب  ار  ینز  رگا  هلءاسم 6 -  دنک .  عفر  ار  دح  هک  تسه  يا  ههبـش  ارهاظ  دشاب 
شا هعتم  ینعی   ) یطو يارب  دـنک  ریجا  ار  نز  نآ  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  طـقاس  وا  زا  دـح  تسین  زئاـج  ندرک  دـقع  ار  مرحم  هکنیا  هب 

هک هدـش  تیاکح  فالخ  لها  زا  یـضعب  زا  نکل  تسا ،  تباث  صخـش  نینچ  رب  دـح  دوش  یمن  ناسنا  هعتم  مرحم  هکنیا  هب  ملع  اـب  دـنک )
لاح نیع  رد  تسا و  مارح  هک  دـمهفب  دـیلقت  هب  ای  داهتجا  هب  ثحب  تسین  طرـش  دـیق  نیا  دـح  توبث  رد  زین  و  دـنا ،  هتفگ  ار  نیا  فـالخ 
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 ، ددرگ یم  تباث  وا  رب  دح  دوش  بکترم  دنک و  فلاخم  بکترم  داهتجا  رگا  و  ددرگ ،  یم  تباث  وا  رب  دح  دوش  بکترم  دنک و  تفلاخم 
مکاح داهتجا  اب  تفلاخم  مارح  صخـش  نآ  لمع  هکنیا  هب  دشاب  دـقتعم  یلاو  ینعی  دـشاب  مکاح  داهتجا  اب  فلاخم  بکترم  داهتجا  رگا  و 

هچ داـهتجا و  قیرط  زا  هچ   ) دـشاب تمرح  هب  دـقتعم  وا  دوخ  یلو  تسین  مارح  صخـش  نآ  لـمع  هکنیا  هب  دـشاب  دـقتعم  یلاو  ینعی  دـشاب 
لمع مکاح  ینعی  دـشاب  نیا  سکع  هلئـسم  رگا  هکنانچمه  تسا ،  رت  يوق  مود  لاـمتحا  هن ؟  اـی  دـنک  يراـج  دـح  وا  رب  یلاو  اـیآ  دـیلقت )

بکترم هک  يدروم  ره  هلءاسم 7 -  تسین .  وا  رب  يدح  دناد  یم  لالح  ار  نآ  صخـش  دوخ  هک  اجنآ  زا  نکل  دـناد  یم  مارح  ار  بکترم 
رد هک  ینز  اب  دور  یم  رتسب  هب  یتقو  يدرم  هکنیا  لثم  تسا ،  طقاس  وا  زا  دـح  تسا  لالح  دـهد  ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  یلمع  دـنک  لایخ 

لایخ هب  وا  دروآرد و  وا  نز  لکـش  هب  ار  دوخ  ینز  رگا  نیارباـنب  دـنک .  عاـمج  تسا  شدوخ  رـسمه  هکنیا  ناـمگ  هب  دـنیب  یم  دوخ  رتسب 
یم دح  ینلع  ار  نز  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  و  تسا ،  طقاس  درم  زا  یلو  دروخب  دـح  دـیاب  نز  دـنک  عامج  وا  اب  تسا  شدوخ  رـسمه  هکنیا 

هک اج  ره  تسا  دـح  ياراد  هک  یهانگ  بکترم  هلءاسم 8 -  تسا .  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  تیاور  نیا  نکل  یناهنپ ،  ار  درم  دـننز و 
هبتـشم تیحالـص  دنک  یم  اعدا  هک  يرذع  هک  یطرـشب  تسا  طقاس  وا  زا  دـح  ما ،  هدـش  بکترم  ندوب  لالح  مهوت  هب  نم  هک  دـنک  اعدا 

زا دح  دشاب  زین  ههبش  ناکما  دننک و  ههبش  ياعدا  ود  ره  ای  درم و  نز و  ینعی  ود  نآ  زا  یکی  رگا  سپ  دشاب ،  هتشاد  وا  يارب  ار  رما  ندرک 
يرگید زا  یلو  دوش  یمن  طقاس  وا  صوصخ  زا  دح  دـشاب  هتـشادن  ناکما  ههبـش  ود  نآ  زا  یکی  هب  تبـسن  رگا  و  دوش ،  یم  طقاس  ود  ره 

هکنیا نودب  تسا ،  طقاس  دح  میشاب  هتـشادن  مه  ناشیاعدا  ندوب  غورد  هب  نیقی  دننک و  يرـسمه  ياعدا  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  طقاس 
طئارـش دجاو  رـسمه  ياراد  ینعی   ) درم ندوب  نصحم  هلءاسم 9 -  دنیامن .  هماقا  هنیب  ای  دننک و  دای  دـنگوس  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  جایتحا 

عمج مه  اب  همه  لیذ  هدربمان  طئارش  هک  دوش  یم  ققحم  یتقو  شندوب )  طئارـش  دجاو  رهوش  ياراد  ینعی   ) نز ندوب  هنـصحم  و  شندوب ) 
رد عامج  طایتحا  ربانب  دـشاب و  هدرک  عامج  جرف  هار  زا  مهنآ  دوخ  لالح  رـسمه  اب  اـنز  باـکترا  زا  لـبق  درم  هکنیا  لوا -  طرـش  دنـشاب : 
رد عامج  نکل  دشاب ،  هدرک  مه  تولخ  وا  اب  دراد و  هتـسب  دـقع  نز  رگا  نیاربانب  دزاسب ،  نصحم  ار  درم  هکنیا  رد  تسین  یفاک  نز  تشپ 

هفـشح رگا  ای  و  هدرک ،  لخاد  هفـشح  زا  رتمک  هب  هدوب  جرف  رد  رگا  ای  و  هدروآرب ،  ار  دوخ  تجاح  وا  نار  اـت  ود  نیب  رد  اـی  هدرکن و  جرف 
اب سپس  و  هن ،  ای  هدش  لوخد  هکنیا  رد  دشاب  هتشاد  کش  هکیروطب  دشاب ،  هدرک  لخاد  ار  هفشح  زا  رتمک  يرادقم  هتشاد  هچنآ  زا  هتشادن 
نز تلآ  رد  درم  تلآ  رگا  سپ  تسین ،  طرش  ینم  نتخیر  ناصحا  ققحت  رد  ارهاظ  و  تسین ،  نصحم  یـسک  نینچ  دشاب ،  هدرک  انز  ینز 

اب غولب  لاح  رد  هکنیا  طایتحا  ربانب  مود -  طرش  دشابن .  مه  ملاس  درم  ياه  (25  ) هیصخ هک  دنچ  ره  تسا  هدش  ققحم  ناصحا  دش  لخاد 
لخاد دوخ  لالح  رد  غولب )  هب  کیدزن   ) قهارم دنچ  ره  غلابان  يرسپ  رگا  سپ  دشاب ،  هدش  انز  بکترم  سپس  هدرک و  عامج  دوخ  رسمه 

هدرک و لخاد  دوخ  لالح  رـسمه  رد  هک  یغلابان  رگا  سپ  نز ،  نآ  هن  تسا و  نصحم  وا  هن  دشاب  هدش  انز  بکترم  سپـس  دـشاب و  هدرک 
یقاب رمتسم و  نانچمه  شرـسمه  اب  وا  تیجوز  هک  دنچ  ره  تسا  هدشن  ققحم  ناصحا  طایتحا  ربانب  دشاب ،  هدش  انز  بکترم  غولب  زا  سپ 

جاودزا ینز  اب  لقع  یتمالـس  لاح  رد  رگا  سپ  دشاب ،  هدوب  لقاع  شرـسمه  رد  لوخد  لاح  رد  طایتحا  ربانب  هکنیا  موس -  طرـش  دـشاب . 
دوش یمن  نصحم  طایتحا  ربانب  دوش  انز  بکترم  لقع  یتمالس  لاح  رد  هاگنآ  دنک  عامج  وا  اب  نونج  لاح  رد  دوش و  هناوید  سپس  دنک و 
لالح وا  رب  سومان  تیکلم  قیرط  زا  ای  حیحـص و  مئاد  حاکن  دقع  هلیـسوب  هک  دشاب  ینز  جرف  رد  انز  زا  لبق  یطو  هکنیا  مراهچ -  طرـش  . 

دراد هعتم  نز  يدرم  رگا  سپ  دوش .  یمن  هعتم  اب  هکنانچمه  دوش ،  یمن  ققحم  ههبـش  هب  انز  قیرط  زا  یطو  اب  ناـصحا  سپ  دـشاب ،  هدـش 
رسمه یطو  زا  نکمتم  هکنیا  مجنپ -  طرش  تسین .  نصحم  يانز  شیانز  دنک  انز  رگا  کلذ  عم  تسوا  رایتخا  رد  ماش  حبـص و  هکیروطب 

نینچ درادـن  وا  هب  یـسرتسد  تسا و  بئاغ  رفـس و  رد  نکل  دراد  رـسمه  رگا  سپ  دـشاب ،  وا  رایتخا  رد  ماش  حبـص و  دـشاب و  دوخ  لالح 
ینادنز شرسمه  ای  شدوخ  هکنیا  رطاخب  نکل  دشاب  رضاح  رگا  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه  و  تسین ،  نصحم  يانز  دنک  انز  رگا  یـسک 

يانز شیانز  دنک  انز  رگا  تروصنیا  رد  هک  ددرگ  ود  نآ  عامتجا  زا  عنام  یملاظ  ای  و  دشاب ،  هتـشادن  وا  یطو  رب  تردق  تسا  ضیرم  ای  و 
طرش شش  نیا  همه  زین  نز  يانز  ندوب  هنصحم  رد  هلءاسم 10 -  دشابن .  هدرب  ینعی  دشاب  دازآ  درم  هکنیا  مشش -  طرـش  تسین .  نصحم 
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تروص وا  رد  یلوخد  رگا  و  دوش ،  یمن  راس  گنـس  دـهدب  انز  دـشابن و  شرایتخا  رد  ماـش  حبـص و  شرهوش  رگا  نیارباـنب  تسا ،  ربتعم 
هلءاسم دوش .  یمن  راس  گنـس  تسین و  هنـصحم  يانز  شیانز  دشاب ،  هدوب  رگید  هعتم  رگا  و  دـشابن ،  هلقاع  هغلاب و  رگا  و  دـشاب ،  هتفرگن 

گنس دهدب  انز  رگا  تسا و  بوسحم  راد  رهوش  زونه  قالط  هدع  رد  هکلب  دنک  یمن  جراخ  ندوب  رادرهوش  زا  ار  نز  یعجر  قالط   - 11
وا اب  رگا  تسا  مارح  هدـع  رد  حاکن  دـنادب  تسا و  هدـع  رد  وا  هک  دـنادب  شرهوش  دـنک و  رهوش  هدـع  رد  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  راس 

هدع رد  حاکن  تمرح  ینعی   ) مکحب لهاج  ای  و  وا ) ندوب  هدع  رد  ینعی   ) عوضوم هب  لهاج  رگا  اما  تسا ،  هدرک  هنصحم  يانز  دنک  عامج 
و دوش ،  یمن  لهاج  دوش و  یم  راسگنـس  ملاع  دـشاب  لهاج  يرگید  ملاع و  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و  دوش ،  یمن  راـس  گنـس  دـشاب  هدوب  ( 
وا زا  لهج  هک  یطرـشب  دوش  یم  هتفریذـپ  وا  زا  متـشادن  ربخ  عوضوم  زا  ای  متـسناد و  یمن  ار  مکح  نم  هک  دـنک  اعدا  ود  نآ  زا  یکی  رگا 

مارح هدع  رد  حاکن  دناد  یم  هکنیا  هب  دشاب  هدرک  فارتعا  الثم  دنشاب و  هداد  قالط  ار  نز  وا  دوخ  روضح  رد  هک  یـسک  اما   ) دشاب نکمم 
نز یسک  رگا  ینعی  دنوش ،  یم  جراخ  ناصحا  زا  نئاب  قالط  اب  درم  نز و  هلءاسم 12 -  تسین ) .  هتفریذپ  وا  زا  لهج  ياعدا  رگید  تسا 

يانز و  رگید ) نز  اب   ) وا يانز  هدرکن  یلوخد  وا  رد  هک  یمادام  نز  هب  درم  عوجر  ضرف  رد  دـنک  هقلطم  ترابم  ای  علخ و  قالط  اب  ار  دوخ 
يرهوش هکلب  دـشاب ،  ناملـسم  درم  ای  نز و  هک  تسین  طرـش  ناـصحا  رد  هلءاـسم 13 -  تسین .  هنـصحم  نز )  نیمه   ) وا نز  اـب  نارگید 

يدرم نینچمه  و  دزاس ،  یم  نصحم  ار  دوخ  یحیسم  رهوش  یحیسم  ینز  سکعب  دزاس و  یم  هنـصحم  ار  دوخ  یحیـسم  نز  مه  یحیـسم 
ریغ رـسمه  اـب  ناملـسم  ریغ  يدرم  رگا  سپ  دـنک ،  یم  نصحم  ار  دوخ  ینارـصن  رهوش  يدوـهی  ینز  هنـصحم و  ار  هیدوـهی  ینز  ینارـصن 

بـسح رب  زج  ود  نآ  دقع  تحـص  و  دوش ،  راسگنـس  دـیاب  تسا و  نصحم  شیانز  دوش  انز  بکترم  سپـس  دـنک و  عامج  دوخ  ناملـسم 
مجر هب  موکحم  هکنیا  رد  تسا  یفاک  دشاب  حیحص  ناشدوخ  شیک  بسح  هب  ود  نآ  دقع  رگا  سپ  تسین ،  ربتعم  نانآ  دوخ  نید  ماکحا 

دنک انز  دادترا  لاح  رد  دوش و  دـترم  هداز  ناملـسم  درم  رگا  هلءاسم 14 -  دشاب .  لطاب  ام  بهذم  بسح  رب  ناشدقع  هک  دـنچ  ره  دـنوش 
هک یمادام  دوش  رفاک  سپس  هدروآ و  مالسا  غولب  زا  دعب  رگا  و  هدش ،  مرحمان  وا  هب  وا  ناملسم  رـسمه  اریز  تسین ،  نصحم  يانز  شیانز 
انز دح  هلءاسم 15 -  تسا .  نصحم  ریغ  يانز  دنک  انز  شرسمه  هدع  زا  دعب  رگا  نصحم و  شیانز  دنک  انز  رگا  تسا  هدع  رد  شرـسمه 
وا قح  رد  هابتـشا  لامتحا  هکیتروص  رد  دـنک  ههبـش  ياهدا  رگا  و  دوش ،  یم  يراج  زین  روک  راکانز  رب  قالـش  اـی  تسا و  راسگنـس  اـی  هک 

هتفگ رگید  یـضعب  تسین ،  هتفریذپ  یلکب  هکنیا  یکی  دـنراد :  يرگید  لاوقا  ءاهقف  زا  یـضعب  یلو  دوش ،  یم  لوبق  هک  تسنآ  يوقا  دورب 
 . دنفیعـض لاوقا  نیا  همه  نکل  تسا ،  هتفریذـپ  لاح  تداهـش  اب  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  تسا ،  هتفریذـپ  دـشاب  لداـع  هکیتروص  رد  دـنا 

هزادنا مه  ریزعت  نآ  يارب  تسه و  ریزعت  هکلب  تسین ،  دح  اهنیا  ریغ  هقـشاعم و  یباوخ و  لغب  ندیـسوب و  لیبق  زا  انز  ریغ  رد  هلءاسم 16 - 
 . تسا مکاح  رظن  هب  هتسب  دشاب ؟  رادقم  هچ  هکنیا  رگید و  زیچ  ای  دشاب  قالش  شریزعت  هکنیا  صیخشت  هکلب  هدشن  نیعم  يا 

انز ندش  تباث  ياههار  رد  راتفگ 

غولب و ياراد  شبحاـص  هک  تسا  ربـتعم  رارقا  نیا  یتـقو  هتبلا  تسا ،  رارقا  هار  زا  یکی  هک  دوش  یم  تباـث  قیرط  دـنچ  هب  اـنز  هلءاسم 1 - 
هکنانچمه دشاب ،  غولب  هب  کیدزن  هک  دـنچ  ره  تسین  هتفریذـپ  دـنک  انز  هب  رارقا  یغلابان  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  هدوب  دـصق  رایتخا و  لقع و 

راکـشومارف و تسم و  رارقا  و  دنـشاب ) هدرک  شرارقا  هب  راداو  دـیدهت  روز و  هب  هک  یـسک   ) هورکم رارقا  شنونج و  لاـح  رد  نونجم  رارقا 
فالخ ینعی  دشاب  رهاظ  لقادـح  ای  حیرـص  دـیاب  رارقا  هلءاسم 2 -  تسین .  هتفریذـپ  اـهنیا  لاـثما  عبط و  خوش  باوخ و  لاـح  رد  لـفاغ و 

دنک رارقا  سلجم  راهچ  رد  هک  تسا  ربتعم  بجاو و  ایآ  لاح  دشاب ،  راب  راهچ  یتسیاب  راچابن  دشابن و  لمتحم  یئالقع  لامتحا  هب  شرهاظ 
تسا لوا  لامتحا  طایتحا  هب  رتکیدزن  مود و  لامتحا  برقا  تسا ،  فالتخا  لحم  تسا ؟  یفاک  رارقا  هبترم  راهچ  مه  سلجم  کی  رد  ای  و 

رد و  دنک ،  ریزعت  ار  وا  دـناوت  یم  مکاح  رهاظلا  یلع  تروصنیا  رد  دوش و  یمن  تباث  دـح  دـنک  رارقا  راب  راهچ  زا  رتمک  هب  رگا  نیاربانب  . 
هب جاـیتحا  رگا  دـناسرب و  ار  دوـصقم  هک  تسیا  هراـشا  هلیـسوب  شرارقا  تسا  لـال  هک  یبـکترم  و  تسین ،  درم  نز و  نیب  یقرف  مکح  نـیا 
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هدرک انز  هفیفع  نز  نالف  اب  نم  دـیوگب  رگا  هلءاسم 3 -  دننک .  همجرت  ار  وا  تاراشا  لداع  دهاش  رفن  ود  تسا  یفاک  دشاب  هتـشاد  مجرتم 
 ، دنک رارقا  راب  راهچ  اعومجم  دیوگب و  رگید  راب  هس  ار  رارقا  نیمه  هکنآ  رگم  دوش  یمن  تباث  وا  فرط  زا  دشاب  دح  بجوم  هک  یئانز  ما 
هب توبث  مدـع  تسا و  ددرت  نآ  رد  هن ؟  ای  دوش  یم  تباث  داد ) هفیفع  نز  نآ  هب  انز  تبـسن  هکنیا   ) فذـق دـح  راب  کی  رارقا  نیا  اب  اـیآ  و 

هلءاسم 4 دروخب .  ار  فذق  دـح  دوش  یم  بجاو  تسا  راکانز  نم  لثم  مه  وا  مدرک و  انز  وا  اب  نم  دوب  هتفگ  رگا  هلب  تسا .  رت  هجوم  رظن 
نداد هب  فیلکت  ار  وا  مکاح  تسا ،  هدوب  هچ  مرج  نآ  هک  دیوگن  یلو  تسا  دح  بجوم  هک  دـنک  یمرج  هب  رارقا  دوخ  هیلع  یـسک  رگا  - 
هدـش دراو  حیحـص  یتیاور  انعم  نیا  قبط  رب  تسا ،  سب  دـیوگب  دوخ  زا  عافد  ناونعب  ار  دوخ  ات  دـنز  یم  هنایزات  هکلب  دـنک  یمن  حیـضوت 

زا دنا  هتفگ  رگید  یـضعب  دنکن و  زواجت  دص  زا  هنایزات  هکنیا  هب  دـنا  هدرک  دـیقم  یـضعب  نکل  درادـن ،  یلاکـشا  مه  نآ  هب  لمع  تسا و 
 ، ددرگ یم  طقاس  وا  زا  دح  دوش  رکنم  سپ  دوش و  راسگنـس  دیاب  شبکترم  هک  دنک  رارقا  یمرج  هب  رگا  هلءاسم 5 -  دشابن .  رتمک  داتشه 

تـسنآ طایتحا  و  دوش ،  یمن  طقاس  وا  زا  دح  دنک  راکنا  ار  نآ  رارقا  زا  دعب  تسین و  راسگنـس  بجوم  هک  درک  یهانگ  هب  رارقا  رگا  اما  و 
وا زا  دح  دوش  نآ  رکنم  سپـس  تسا و  وا  نتـشک  نآ  دح  هک  یهانگ  هب  دنک  فارتعا  رگا  میئوگب  ینعی   ) مینادب مجر  هب  قحلم  ار  لتق  هک 
رب دح  هک  یهانگ  هب  دـنک  رارقا  رگا  هلءاسم 6 -  دوش .  یمن  هتـشک  نآ  بکترم  هک  دوش ) یم  طقاس  مجر  هک  روطناـمه  دوش  یم  طـقاس 

يراج وا  رب  دـح  دراد  قح  هکنانچمه  دـنک ،  وفع  ار  وا  هک  دراد  قح  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنک  هبوت  سپـس  دوش و  یم  يراـج  نآ  بکترم 
باوـن ینعی  مالـسلا  هیلع  لـصا  ماـما  ریغ  يارب  يراـیتخا  نینچ  هک  تـسین  دـیعب  و  نآ ،  ریغ  اـی  دـشاب  راسگنـس  شدـح  هـکنیا  هـچ  دزاـس 

یتقو رگم  دوش ،  یمن  يراج  وا  رب  دح  ندش  هلماح  فرـص  هب  دوش  هلماح  رهوش  نودـب  ینز  رگا  هلءاسم 7 -  دشاب .  تباث  زین  ترضحنآ 
هک دنک  شیتفت  دسرپب و  وا  زا  درادن  قح  سکچیه  و  دنهد ،  تداهـش  انعم  نیا  رب  لداع  دهاش  راهچ  ای  دـنک و  انز  هب  رارقا  هبترمراهچ  هک 
یم يراج  وا  رب  اهنت  انز  دح  تسا  هدرک  انز  نیعم  ینز  اب  هکنیا  رب  دـنک  رارقا  هبترم  راهچ  يدرم  رگا  هلءاسم 8 -  يا .  هدش  هلماح  هنوگچ 
ینز هکیئاـج  رد  ینعی  هلئـسم  سکع  تسا  روطنیمه  و  دوب ،  راـک  نیا  هب  لـیام  شدوخ  نز  نآ  دـیوگب  درم  هک  دـنچ  ره  نز ،  رب  هن  دوـش 
رگا و  درم ،  رب  هن  دوش  یم  يراج  نز  رب  اهنت  دح  متشاد  لیامت  زین  نم  دوخ  درک و  انز  نم  اب  درم  نالف  هکنیا  رب  دنک  فارتعا  تبون  راهچ 

 ، دوش یمن  تباث  وا  رب  دح  دنکن  انز  هب  فارتعا  یلو  مدرک  یطو  ار  نز  نالف  نم  هک  دنک  رارکت  ار  شیاعدا  راب  راهچ  دـنک و  اعدا  يدرم 
رـسمه نز  نآ  دوش  تباث  هک  دنچ  ره  دوش ،  یمن  تباث  وا  رب  دح  دنکن  انز  هب  فارتعا  یلو  مدرک  یطو  ار  نز  نآ  دوش  تباث  هک  دنچ  ره 

يدح هن  تیجوز  رکنم  مه  دوش و  یطو  رکنم  مه  نز  یلو  دوب  نم  رـسمه  نز  نآ  هک  دنک  اعدا  ضرف  نیمه  رد  رگا  و  هدوبن ،  وا  هلیلح  و 
هیبش ار  دوخ  ای  دومن و  میانز  هب  راداو  هارکا  هب  درک و  دیدهت  ارم  درم  نیا  هک  دـنک  اعدا  نز  رگا  و  يرهم ،  هن  دوش و  یم  تباث  درم  نآ  رب 

تـسا ربتعم  انز  صوصخ  رد  دوش و  یم  تباث  مه  هنیب  هار  زا  اـنز  هلءاسم 9 -  دوش .  یمن  تباـث  درم  نآ  رب  وا و  رب  يدـح  درک  نم  رهوش 
رفن شش  درم و  کی  تداهـش  یتح  یئاهنت و  هب  نانز  تداهـش  و  دشابن ،  نز  رفن  ود  درم و  رفن  هس  ای  درم  رفن  راهچ  زا  رتمک  دوهـش  هکنیا 

زا مجر  ریغ  رد  يوقا  ربانب  نکل  تسین ،  لوبق  راسگنس  صوصخ  رد  نز  رفن  راهچ  درم و  رفن  ود  تداهـش  نینچمه  و  تسین ،  هتفریذپ  نز 
هزادـنا زا  رتمک  رگا  نانز ،  زا  دـنراد  ار  درم  رفن  راهچ  مکح  هک  یتارفن  درم و  رفن  راهچ  زا  رتمک  رگا  و  دوش ،  یم  هتفریذـپ  دودـح  ریاـس 
تداهش رد  هلءاسم 10 -  دندروخب .  ءارتفا  دح  دـیاب  دوهـش  دوخ  هکلب  ار ،  نآ  ریغ  هن  مجر و  هن  دـننک  یمن  تباث  ار  يدـح  دنـشاب  ربتعم 

همرـس رد  لیم  هک  روطنآ  درم  نیا  تلآ  هک  میدید  ام  هکنیا  رب  دشاب  حیرـصت  ریظن  ای  حیرـصت و  هب  هکنیا  تسا  ربتعم  انز  باکترا  رب  دوهش 
نز نیا  ای  و  دشاب ،  هدش  هتـسب  یجاودزا  دقع  ود  نآ  نیب  هکنیا  نودب  دـمآ ،  یم  نوریب  ای  تفر و  یم  نز  نیا  جرف  لخاد  هب  دور  یم  ناد 

یفاک ایآ  لاح  دشاب .  هدرک  هارکا  لمع  نیا  رب  ار  وا  یسک  ای  و  دشاب ،  هتشادنپ  دوخ  رـسمه  ار  نز  نیا  درم  ای  و  دشاب ،  درم  نیا  دیرخ  رز 
دندومرف ءاهقف  زا  یـضعب  دشاب ؟  هتـسب  دقع  ار  نز  نیا  درم  نیا  هک  میا  هدینـشن  هدیدن و  ام  دنیوگب  هدومن  ءافتکا  یعالطا  یب  هب  هک  تسا 

ای تسا  یفاک  ناد )  همرس  رد  لیم  دننام   ) هدهاشم نودب  اما  نیقی  يور  زا  تداهش  ایآ  و  تسا .  هبـشا  نآ  ندوبن  یفاک  نکل  تسا ،  یفاک 
نیقی اب  تداهش  رگید  تاماقم  رد  هک  دنچ  ره   ) تسین ههبش  زا  یلاخ  انز ) هلئسم  ینعی   ) ماقم نیا  صوصخ  رد  یتداهش  نینچ  تیافک  هن ؟ 
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تایصوصخ ناکم و  نامز و  رکذ  نودب  ینعی  قلطم  روطب  ناد  همرس  لیم و  لثم  هب  انز  عوقو  رب  تداهـش  هلءاسم 11 -  مینادب . )  یفاک  ار 
هک دنـشاب  هتـشادن  تایـصوصخ  نآ  رد  یفالتخا  هکیتروص  رد  دـنتخادرپ  تایـصوصخ  رکذ  هب  دوهـش  دوخ  رگا  نکل  تسا ،  یفاک  رگید 
زا یکی  الثم  دنشاب  هتشاد  فالتخا  رگا  یلو  چیه ،  هک  دنشاب  هتشادن  تایصوصخ  نآ  زا  یکی  الثم  دنشاب  هتـشاد  فالتخا  رگا  یلو  چیه ، 

يرگید درک و  انز  لحم  نالف  رد  دـیوگب  یکی  ای  و  دوب ،  هبنـش  زور  دـیوگب  يرگید  درک و  انز  هعمج  زور  درم  نیا  دـیوگب  رفن  راهچ  نآ 
درم نآ  رب  تسین و  هتفریذپ  ناشتاهـش  رگید ،  ینز  اب  دیوگب  يرگید  درک و  انز  نز  نالف  اب  دیوگب  یکی  ای  و  رگید ،  یلحم  رد  دیوگب  رد 

قلطم روطب  يرگید  درک و  رکذ  ار  یتیـصوصخ  دوهـش  زا  یکی  رگا  لاح  دنروخ ،  یم  فذق  دح  دوهـش  دوخ  هکلب  دوش  یمن  يراج  دح 
رکذ ار  نآ  دـیاب  زین  نارگید  دوخ  مالک  رد  ار  تیـصوصخ  نآ  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  رکذ  رطاخب  هکنآ  ای  تسا  یفاک  اـیآ  داد ،  تداـهش 
بایغ رد  دنوش و  رضاح  دوهش  زا  یضعب  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  نآ  رکذ  موزل  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  لاکشا  لحم  هلئـسم  دننک ؟ 

دوش رگید  دوهش  رظتنم  مکاح  دیابن  دوش و  یم  هدز  نانآ  هب  ءارتفا  دح  گنرد  الب  هدرک ،  انز  ینالف  هکنیا  رب  دنهد  تداهش  رگید  یـضعب 
هک دندرک  هفاضا  درک و  یم  انز  میدید  ار  صخش  نالف  هکنیا  رب  دنهد  تداهش  رفن  هس  رگا  نیاربانب  دننک .  لیمکت  ار  تداهـش  دنیایب و  ات 

نادب نیا  هتبلا  دنز ،  یم  فذق  دـح  ار  رفن  هس  نآ  هکلب  دوش  یمن  وا  ندـمآ  رظتنم  مکاح  دـیآ ،  یم  ادـعب  هک  میراد  مه  مراهچ  دـهاش  ام 
زین دتفاین  هلصاف  نانآ  ياهتداهش  نیب  دنوش و  رضاح  یکی  یکی  رگا  هکلب  دنهد ،  تداهش  مه  اب  رفن  راهچ  ره  دشاب  بجاو  هک  تسین  انعم 

یکی رگا  هکلب  دنـشاب  هدرک  قفاوت  مه  اب  دهاش  راهچ  ره  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  و  دـنروخ .  یمن  فذـق  دـح  دوهـش  تسا و  حـیحص 
هک تسین  ربتعم  طرش  نیا  و  دنروخ .  یمن  فذق  دح  دوهش  تسا و  حیحص  زین  دنتفاین  هلـصاف  نانآ  ياهتداهـش  نیب  دنوش و  رـضاح  یکی 

دهاش راهچ  هکنیمه  دشاب  هتـشادن  ربخ  يرگید  تداهـش  زا  رفن  راهچ  زا  کی  ره  رگا  هکلب  دنـشاب  هدرک  قفاوت  مه  اب  دـهاش  رفن  راهچ  ره 
لوکن تداهش  نداد  زا  رفن  کی  الثم  نانآ ،  زا  یـضعب  نداد  تداهـش  دهاش و  راهچ  روضح  زا  دعب  رگا  و  دوش ،  یم  تباث  انز  دوش  مامت 

طئارش و دجاو  نانآ  زا  یـضعب  هک  رفن  راهچ  رگا  هلءاسم 13 -  دنز .  یم  فذق  دح  دنا  هداد  تداهـش  هک  يرگید  رفن  هس  هب  مکاح  دـنک 
يرما تهجب  تداهش  در  رگا  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دنروخ ،  یم  فذق  دح  نانآ  همه  هدرک  انز  ینالف  هک  دنهد  تداهـش  دننآ  دقاف  یـضعب 
قـسف دننام  یفخ  يرما  رطاخب  ضعب  نآ  تداهـش  ندشن  لوبق  رگا  اما  و  دنروخ .  یم  فذق  دح  دشاب  يرهاظ  قسف  يروک و  دـننام  رهاظ 
فذق دح  دشاب  مولعمان  قسف  تلادع و  رظن  زا  ناشعـضو  دوهـش  رگا  و  دنروخ ،  یم  دح  تسا  دودرم  شتداهـش  هکنآ  اهنت  دشاب ،  ادـیپان 

 - هلءاسم 14 دوش .  یم  هتـشادرب  دح  دیآ  نایم  رد  ههبـش  ياپ  اج  ره  ینعی  تسا  تاهبـشلاب )  دودحلا  ءردـی   ) قادـصم اریز  دـنروخ  یمن 
 ، تسا ربتعم  زین  رفن  نیدـنچ  ای  ود و  يانز  رب  تداهـش  رد  تسا  لوبقم  ربتعم و  رفن  کی  يانز  رد  هک  روطنامه  لداع  رفن  راـهچ  تداـهش 

رفن دـنچ  نآ  لوبقم و  ناشتداهـش  دـنا  هدرک  انز  رفن  هس  نیا  ای  ینالف و  ینالف و  هک  دـنهد  تداهـش  طئارـش  ياراد  دـهاش  راهچ  رگا  سپ 
دنا هتفگ  فالخ  لها  زا  یـضعب  نکل  ددرگ ،  یم  تباث  دح  دوش  لیمکت  تداهـش  هک  نامز  ره  هلءاسم 15 -  دنوش .  یم  دـح  هب  موکحم 

زا رتمک  رگا  و  دوش ،  یم  تباث  دح  دـنک  قیدـصت  ار  هناگراهچ  دوهـش  تبون  راهچ  مه  دـش ) مرج  بکترم  هک  یـسک   ) هیلع دوهـشم  رگا 
یم طقاس  دح  دنک  بیذکت  ناشتداهش  رد  ار  دوهش  مرج  بکترم  رگا  دنا  هتفگ  نینچمه  ددرگ ،  یم  طقاس  دح  دنک  قیدصت  هبترم  راهچ 
رگا هلءاسم 16 -  دوش .  یم  تباث  وا  رب  دح  بیذکت  هچ  دـنکب و  قیدـصت  هچ  تسین  بکترم  قیدـصت  هب  طورـشم  دـح  توبث  نکل  دوش 

 ، هنایزات هچ  دشاب و  راسگنـس  شدح  هکنیا  هچ  دوش  یم  طقاس  وا  زا  دح  دـنک  هبوت  دوهـش  تداهـش  ندـش  مامت  زا  لبق  راک  هانگ  مرجم و 
رد هکنیا  اب  دنک ،  وفع  ار  وا  دناوت  یمن  مه  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  یتح  دوش ،  یمن  طقاس  دنک  هبوت  هنیب  تیمامت  زا  دعب  رگا  یلو 

 . دوش یم  طقاس  وا  زا  دح  دنک  هبوت  رارقا  زا  لبق  مرج  بکترم  رگا  دنک و  وفع  ار  وا  دناوت  یم  مرجم  رارقا  زا  دعب  ماما  میتفگ  قباس 

دح لئاسم  رد  راتفگ 

انز دح  ماسقا  رد  لوا  ماقم 
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انز دح  ماسقا  رد  لوا  ماقم 

ردام و ریظن  یبسن  مراحم  اب  يانز  رد  لوا ،  تسا :  بجاو  دروم  دنچ  رد  هک  تسا  موکحم  نتـشک  لوا -  مسق  تسا :  مسق  دـنچ  انز  دـح 
طایتحا ربانب  لقادح  يوقا  ربانب  میئوگن  رگا  دنوش ) یم  مرحم  ندروخ  ریـش  رطاخب  هب   ) یعاضر مراحم  اما  و  اهنیا ،  لاثما  رهاوخ و  رتخد و 

 ( تسین بجاو  مکاح  رب  وا  نتشک  دنک  انز  دوخ  یعاضر  رهاوخ  ای  یعاضر  رتخد  ای  یعاضر  ردام  اب  هک  یسک  ینعی   ) درادن ار  مکح  نیا 
هکنانچمه درادـن ،  میئوگب  هک  تسنآ  طایتحا  هن ؟  ای  دراد  ار  یبسن  مراحم  مکح  مه  نز  ردام  نز و  رهاوخ  ریظن  یببـس  مراحم  ایآ  لاح  . 

مکح ردپ  نز  هک  تسا  نیا  يوقا  هلب  تسا .  ددرت  لحم  نوچ  درادن  ار  یعرـش  رتخد  ردام و  مکح  انز  زا  رتخد  ردام و  هک  تسنآ  طایتحا 
هکنیا هچ  تسا  ناملـسم  نز  اب  یمذ  رفاک  يانز  مود ،  دوش .  یم  هتـشک  دنک  انز  شردپ  نز  يرـسپ  رگا  هجیتن  رد  دراد و  ار  یبسن  مراحم 
ارهاظ و  دنکن ،  هچ  دنکب و  لمع  همذ  طئارـش  هب  یمذ  رفاک  هکنیا  هچ  و  دـشاب ،  هدرک  دوبجم  ار  وا  ای  دـشاب  لیام  بلاط و  مه  شدوخ  نز 

وا زا  لتق  دح  دیآ  رد  مالـسا  هب  شدوخ  ناملـسم  ینز  اب  انز  باکترا  زا  دـعب  رفاک  رگا  ایآ  و  دراد .  نایرج  رافک  ماسقا  همه  رد  مکح  نیا 
انز ینز  اب  رابجا  هارکا و  اب  هک  تسا  یـسک  موس ،  تسین .  دـیعب  شندوبن  طقاس  هک  دـنچ  ره  تسا  لاکـشا  لحم  هن ؟  اـی  دوش  یم  طـقاس 
دوش یم  هتـشک  راکانز  هکلب  دشاب  نصحم  راک  انز  هک  تسین  نیا  دح  نایرج  طرـش  تشذگ  هک  يدروم  دـنچ  نیا  رد  هلءاسم 1 -  دنک . 

هب موکحم  هک  یـسک  ایآ  و  تسین .  هدرب ،  دازآ و  رفاک ،  ناملـسم و  ناوج ،  ریپ و  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  و  دشابن .  نصحم  هک  دـنچ  ره 
ره دوشن  ود  ره  نیب  عمج  میئوگب  هک  تسنآ  رت  هجوم  تسا ؟  طقاس  وا  زا  هنایزات  ای  دوش  هتشک  سپـس  دروخب و  دیاب  مه  هنایزات  هدش  لتق 

دروم رد  ار  نآ  تسا  بجاو  هک  تسا ،  اهنت  راسگنس  دح  ماسقا  زا  مود -  مسق  تسا .  کش  دیدرت و  هلئـسم  روص  زا  یـضعب  رد  هک  دنچ 
غلاـب و يدرم  هب  هک  رهوش  ياراد  ینعی  هنـصحم  دروم  رد  زین  و  دـنک ،  انز  هلقاع  هغلاـب و  ینز  اـب  هک  رـسمه  ياراد  ینعی  نصحم  درم 

هنایزات مه  دنـشاب  ناوج  درم  نز و  رگا  هک  تسا  فورعم  یئاوتف  رد  و  دنـشاب ،  ناوج  درم  نز و  هک  دنچ  ره  دومن  لامعا  دهد ،  انز  لقاع 
غلاب و يدرم  رگا  هلءاسم 2 -  دشاب .  بجاو  ود  نآ  ندرک  راسگنـس  اهنت  هک  تسنآ  برقا  نکل  و  دنوش ،  یم  راسگنـس  مه  دنروخ و  یم 
ود دوش ؟  یم  هدز  وا  رب  هنایزات  دـح  اهنت  ای  تسا  بجاو  شراسگنـس  ایآ  دـنک ،  انز  هناوید  ای  غلاب و  ریغ  يرتخد  اب  رـسمه  ياراد  لقاع و 
انز دوخ  لیمب  زین  نز  دوخ  دـنک و  انز  غلاب  لـقاع و  ینز  اـب  هناوید  يدرم  رگا  و  دوش .  تباـث  وا  رب  راسگنـس  هک  تسین  دـیعب  تسا و  هجو 

ربانب هناوید  درم  رب  اما  و  دـشاب ،  هناـیزات  تسا  بزع  رگا  راسگنـس و  تسا  راد  رهوش  رگا  هک  دـننز  یم  لـماک  دـح  ار  نز  نآ  دـشاب  هداد 
هک يراک  انز  درم  رب  لوا ،  تسا .  يراج  هفیاط  دنچ  رب  هک  تسا ،  اهنت  هنایزات  دـح  ماسقا  زا  موس -  مسق  دوش .  یمن  يراج  يدـح  يوقا 

اهنت نز  نیا  هک  دشاب  هدرک  انز  وا  اب  یلفط  هک  یغلاب  لقاع و  نز  رب  مود ،  دریگب .  رـسمه  دناوتن  دشاب و  هتـشادن  رـسمه  ینعی  دـشاب  بزع 
زا مراهچ -  مسق  دـشاب .  هداد  انز  يدرم  اب  هک  هنـصحم  ریغ  ینز  رب  موس ،  دـشاب .  بزع  هچ  دـشاب و  هتـشاد  رهوش  هچ  دروخ  یم  هناـیزات 

تسیرسمه ياراد  درمریپ  رهوش و  ياراد  نز  ریپ  دح  نیا  هک  دنوش ،  راسگنـس  مه  دروخب و  دیاب  هنایزات  مه  هک  تسا  يدراوم  دح  ماسقا 
مسق دنوش .  یم  راسگنـس  سپـس  دنروخ و  یم  هنایزات  ءادتبا  تروصنیا  رد  دنوش  انز  بکترم  نز  نتـشاد  اب  نیا  رهوش و  نتـشاد  اب  وا  هک 
هتـسب دقع  يدزمان  هک  يرـسپ  ینعی  تسا  رکب  رـسپ  دح  تبوقع  نیا  و  تسا ،  ندرک  دیعبت  ندیـشارترس و  هنایزات و  دح  ماسقا  زا  مجنپ - 

دنـشارت و یم  ار  وا  رـس  سپـس  دننز و  یم  شا  هنایزات  لوا  دنک  انز  رگا  رـسپ  نیا  دشاب ،  هدرکن  لوخد  وا  رب  زونه  برقا  ربانب  نکل  دراد ، 
دیشارت دیابن  ار  وا  يوربا  تروص و  يوم  تسا و  رس  يوم  صوصخم  ندیشارت  هلءاسم 3 -  دننک .  یم  دیعبت  رگید  يرهشب  ار  وا  رخآ  رد 

زا تسا  لاسکی  دیعبت  تدم  هلءاسم 4 -  دوشن .  ءافتکا  رس  يولج  يوم  ندیشارت  هب  دنشارتب و  ار  وا  رـس  يوم  یمامت  تسا  مزال  ارهاظ  و  ، 
نابایب رد  رگا  و  دـشاب ،  وا  نطو  ریغ  رد  ار  دـح  رگا  و  تسا ،  مکاح  راـیتخا  هب  رهـش  نآ  نییعت  تسا و  هدروخ  هناـیزات  نآ  رد  هک  يرهش 

نیب تسین  یقرف  لحم  نآ  رد  و  دننک ،  دیعبت  دـشابن  وا  نطو  هک  یلحم  هب  ار  وا  دـیاب  دوش و  یمن  طقاس  دـیعبت  هفیظو  زاب  دنـشاب  هدز  دـح 
اب هچ  نز و  کی  اـب  هچ  زور ،  دـنچ  رد  هچ  زور و  کـی  رد  هچ  دـنک  ررکم  ار  اـنز  هکیتروص  رد  هلءاسم 5 -  اتسور .  ای  دشاب  رهـش  هکنیا 

رارکت ياهانز  دح  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  یم  يراج  وا  رب  دح  کی  دشاب  هدروخن  دـح  انز  ود  نیب  هلـصاف  رد  رگا  نز ،  دـنچ 
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هک دش  بکترم  انز  کی  الثم  دنـشاب  هتـشاد  فلتخم  ياهدح  ياضتقا  رگا  اما  و  دـشاب ،  هنایزات  اهنآ  همه  دـح  الثم  دـشاب  عون  کی  هدـش 
یلع تروصنیا  رد  تسا ،  یئاهنت  هب  راسگنـس  ای  راسگنـس  هنایزات و  شدـح  هک  دـش  بکترم  يرگید  ياـنز  تسا و  هناـیزات  اـهنت  شدـح 
دنک رارکت  راب  هس  ار  انز  تسین  رـسمه  ياراد  زین  تسین و  هدرب  هک  یناسنا  رگا  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  رارکت  انز  ددـعب  زین  تبوقع  رهاظلا 
هتفگ ءاهقف  زا  یضعب  تسوا ،  نتشک  شتبوقع  مراهچ  هبترم  رد  دشاب  نز  بکترم  صخـش  هک  دنچ  ره  دوش  يراج  وا  رب  دح  تبون  هس  و 

دنا هدومرف  ءاـهقف  هلءاـسم 7 -  تسین .  يا  هدیدنـسپ  ياوتف  نکل  دوش ،  یم  هتـشک  ندروخ  دـح  تبون  ود  زا  دـعب  موس  تبون  رد  هک  دـنا 
ات هدومن  شبهذـم  تلم و  لها  میلـست  ار  وا  ای  دزاس  يراج  وا  رب  ار  دـح  شدوخ  هکنیا  نیب  تسا  راتخم  انز  بکترم  یمذ  دروم  رد  مکاح 
رد رایتخا  نیا  هتبلا  دنک ،  يراج  دـح  وا  رب  شدوخ  مکاح  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  نکل  دـننک ،  تازاجم  ار  وا  دوخ  تاداقتعا  قبط  نانآ 
دنک یم  شتازاجم  یمالسا  مکاح  دوخ  لاکشا  نودب  دنک  انز  ناملسم  نز  اب  رگا  اما  دنک و  انز  هرفاک  ای  هیمذ  نز  اب  یمذ  هک  تسا  یئاج 

زا دیازب و  ار  دوخ  لمح  هکنآ  زا  دعب  رگم  دوش  یمن  يراج  وا  رب  راسگنـس  هچ  هنایزات و  هچ  انز  دح  دنک  انز  رگا  هلماح  نز  هلءاسم 8 -  . 
ندروخ ریـش  هب  دـح  ءارجا  رگا  یتـح  دـناسرب  بیـسآ  وا  دـنزرف  هب  هناـیزات  دـح  ءارجا  هک  تسا  یئاـج  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  جراـخ  ساـفن 

دوشن لفط  نداد  ریش  راد  هدهع  یهدریش  نز  هکیتروص  رد  دزادنا ،  یم  ریخات  ار  دح  زین  لفط  یگراوخریـش  مایا  رد  دنزب  همدص  كدوک 
يراج شدح  دشاب  هتشادن  وا  لاحب  يررض  فوخ  وا  ردام  ندروخ  دح  لاح  نیع  رد  دریگب و  هدهع  ار  وا  نداد  ریش  یـسک  رگا  هنرگ  و  ، 

هک مه  یتروص  رد  یتح  ار  نآ  تسا  بجاو  دشابن ،  هنایزات  دشاب و  راسگنـس  ای  لتق و  راک  انز  دح  تبوقع و  رگا  هلءاسم 9 -  دوش .  یم 
رگا اما  و  دنزاسب ،  يراج  دراد  ندب  رد  یتحارج  هک  یسک  ای  هضاحتـسا و  لاح  رد  نز  دننام  دشاب ،  ضیرم  هبـش  ای  ضیرم  مرج  بکترم 

ای دنـشاب و  هتـشادن  نآ  رد  يدوبهب  دیما  رگا  و  دنزادنا ،  یم  ریخات  وا  رب  ار  دح  رگا  هک  دشاب  نیب  رد  نآ  سرت  دشاب و  هنایزات  مرجم  دـح 
ای بوچ و  هکرت  دروآ ،  دراو  وا  رب  هنایزات  اب  تسا  رارق  هک  یئاه  تبرـض  ددعب  دناوت  یم  دنادب  دح  ءارجا  تیروف  رد  ار  تحلـصم  مکاح 

بوچ هکرت  ای  اهقالش  نآ  همه  تبرض  کی  اب  هک  تسا  مولعم  و  دنزب ،  ضیرم  ندب  رب  ار  بوچ  هتـسد  نآ  راب  کی  هداهن  مه  يور  قالش 
ای اه  هکرت  عامتجا  هکنیمه  تسین ،  ربتعم  مرجم  ندب  هب  اهنآ  همه  ندیـسر  نوچ  درادن ،  بیع  نکل  دنک و  یمن  ادـیپ  سامت  وا  ندـب  رب  اه 

اهقالـش ای  اهبوچ  هتـسد  نیا  اب  ندز  زا  لبق  رگاو  تسا ،  یفاک  دیآ  لمعب  الثم  قالـش  داتـشه  يامـسم  دنراذگب و  رثا  وا  ندـب  رب  اه  قالش 
تبرـض کی  هب  قالـش  داتـشه  نآ  ندروخ  زا  دـعب  رگا  اما  و  دروخب ،  دـح  ملاس  دارفا  دـننام  یلومعم و  روطب  دـیاب  دـنک  لصاح  يدوبهب 
ءاسفن نز  رد  یلو  دتفا ،  یمن  ریخات  شدح  دشاب  ضئاح  راکانز  نز  رگا  و  دننک ،  هداعا  ار  وا  دح  تسین  مزال  رگید  دنک  لصاح  يدوبهب 

ای هناوید و  موکحم  رگا  دش  تباث  دح  هکنآ  زا  دـعب  هلءاسم 10 -  تسا .  دح  ءارجا  ریخات  رد  طایتحا  تسا )  نامیاز  رتسب  رد  هک  یـسک  )
يراک دزاس  لیاز  ار  لقع  هک  یتلع  يرامیب و  نتـشادن  لقع و  تمالـس  لاح  رد  یـسک  رگا  سپ  دوش ،  یمن  طقاس  وا  زا  دـح  دوش  دـترم 
دـشاب راسگنـس  هچ  دنزاس  یم  يراج  وا  رب  ار  یهلا  دح  شنونج  لاح  نامه  رد  دوش ،  هناوید  نآ  زا  دعب  دوش و  بجاو  وا  رب  دح  هک  دنک 
شلقع تمالـس  لاـح  رد  رگا  دوـش ) یم  هناوـید  زور  دـنچ  لـقاع و  زور  دـنچ   ) دراد يراودا  نوـنج  هک  یـسک  رگا  زین  و  قالـش .  هـچ  و 

و تسا ،  هناوید  هک  یمایا  رد  یتح  دوش  یم  يراج  وا  رب  دـح  نآ  هدومن ،  نیعم  يدـح  نآ  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  دوش  یهاـنگ  بکترم 
یعرش دح  هلءاسم 11 -  دنکن .  ای  دنکب  درد  ساسحا  نونج  لاح  رد  هکنیا  رد  تسین  یقرف  دسرب و  شتمالـس  رود  هب  ات  دننام  یمن  رظتنم 

امرس تدش  ات  دنزادنیب  ریخات  زور  طسو  ات  ناتسمز  رد  ار  نآ  دیاب  دوش ،  یمن  يراج  درس  رایسب  مرگ و  رایسب  ياوه  رد  دشاب  هنایزات  رگا 
يدرد يررض و  ای  دوش و  كاله  مرجم  تروصنیا  ریغ  رد  هک  تسه  نآ  نیب  اریز  رصع ،  ماگنه  ات  دنزادنیب  ریخات  ناتسبات  رد  و  دنکشب ، 
يراج تسا  تسشن  تسب  حالطصا  هب  هدروآ و  هانپ  اجنادب  هک  یسک  رب  یهلا  مرح  رد  رافک و  نیمزرس  رد  یعرش  دح  و  دشکب ،  رت  شیب 

مرح جراـخ  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  ندـمآ ،  نوریب  هب  دوش  روبجم  اـت  دـنریگ  یم  گـنت  وا  رب  اذـغ  بآ و  رظن  زا  نکل  دوـش ،  یمن 
دنزاس یم  يراج  وا  رب  ار  دح  اج  نامه  رد  دشاب  هدش  بکترم  مرح  دوخ  رد  رگا  اما  دشاب ،  هدرب  هانپ  مرح  هب  سپس  هدش و  هانگ  بکترم 

.
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انز دح  يارجا  یگنوگچ  رد  مود  ماقم 

رب رگا  الثم  دوشن ،  لحم  توف  يدعب  دح  يارب  هک  دنزاس  یم  يراج  ار  يدح  نآ  ءادتبا  دوش  عمج  دح  دنچ  رفن  کی  رب  رگا  هلءاسم 1 - 
و دننک ،  یم  راسگنـس  ار  وا  سپـس  دننز  یم  وا  رب  ار  هنایزات  لوا  دشاب ،  هدش  تباث  راسگنـس  هنایزات و  دح  هریبک  هانگ  دنچ  رطاخب  یـسک 

عمج یـسک  رب  راسگنـس  هک  تسا  بجاو  رهاظلا  یلع  نز )  ياراد  درم   ) نصحم دـح  و  هدـیدن )  نز  درم   ) رکب دـح  وا  رد  دوش  عمج  رگا 
 . تسا نتخادنین  ریخات  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دبای  يدوبهب  هنایزات  رثا  زا  ات  دنزادنا  یمن  ریخات  ار  وا  ندرک  راسگنس  هنایزات  زا  دعب  دوش 
رد ار  وا  رمک  اـت  تسا  نز  رگا  رتشیب و  هن  هرـصاخ و  نگل  اـت  دـشاب  درم  رگا  دـننک  راسگنـس  ار  یـصخش  دـنهاوخ  یم  یتـقو  هلءاسم 2 - 

هتفرگ ار  وا  اددجم  دشاب  هدش  تباث  هنیب  هلیـسوب  انز  هکیتروص  رد  دننک  رارف  دنیآ و  نوریب  لادوگ  نآ  زا  رگا  و  دـننک ،  یم  نفد  یلادوگ 
دـشاب شندـب  رب  یکی  دـنچ  ره  گنـس  دروخرب  زا  دـعب  شرارف و  دـشاب و  هدـش  تباـث  رارقا  قیرط  زا  رگا  اـما  و  دـننک ،  یم  لادوگ  رد  و 

اب وا  يانز  رگا  هک  تسا  روهـشم  یلوق  رد  و  دـننادرگ ،  یم  رب  ار  وا  دـنک  رارف  نآ  زا  لبق  رد  رگا  و  دـنزاس ،  یم  شیاهر  هدومنن  شبیقعت 
طایتحا هب  لوق  نیا  و  دشاب ،  هدروخن  هچ  دشاب و  هدروخ  شندب  هب  یگنـس  هکنیا  هچ  دننادرگ  یمن  رب  ار  وا  دشاب  هدش  تباث  شدوخ  رارقا 

ار وا  دح  دننادرگ و  یم  رب  ار  مرجم  درادن و  هدیاف  یلاح  چیه  رد  رارف  هنایزات  دح  رد  اما  دوب  راسگنـس  دـح  رد  اهنیا  همه  تسا .  رتکیدزن 
هک یـسک  نیلوا  دـشاب  هدـش  تباث  شدوخ  رارقا  هب  شیانز  دـشاب و  درم  نصحم  يانز  بکترم  رگا  هلءاسم 3 -  دـنزاس .  یم  يراج  وا  رب 

تداهش ینعی  هنیب  اب  شیانز  رگا  اما  و  دنزادنا ،  یم  گنـس  مدرم  ریاس  بانج  نآ  زا  دعب  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزادنا  یم  وا  رب  گنس 
ریاس سپس  مالسلا و  هیلع  ماما  نآ  زا  دعب  دهاش و  راهچ  نامه  دزادنا  یم  گنـس  هک  یـسک  نیلوا  دشاب  هدش  تباث  لداع  دهاش  رفن  راهچ 

یـسابل تروع  رتاس  زجب  و  دننز ،  یم  دح  دشاب  هدش  نایرع  سابل  زا  شندـب  هداتـسیا و  هک  یلاح  رد  ار  راکانز  درم  هلءاسم 4 -  دنمدرم . 
همه دننک و  یم  میسقت  وا  ندب  رب  ار  اهقالش  دادعت  و  دنروآ ،  یم  دراو  شندب  رب  تبرض  نیرتدیدش  اب  ار  قالـش  و  دشاب ،  دیابن  وا  نت  رد 

رد ار  نز  اما  و  دنکن .  دروخرب  وا  تروع  هب  دننک  یم  تبظاوم  طسو  رد  دـنیآ و  یم  نیئاپ  فرطب  نانچمه  دـیاین و  دورف  هطقن  کی  رد  ار 
نوخ نماض  یسک  دنک  كاله  هب  ار  انز  بکترم  اه  هنایزات  رگا  و  دنچیپ ،  یم  ندب  رب  ار  شیاهسابل  دننز و  یم  دح  تسا  هتـسشن  هکیلاح 
مهب روضح  دـنوش و  عمج  همه  دـنک  مالعا  مدرم  هب  دـنک  ءارجا  دـهاوخ  یم  یتقو  مکاح  هک  تسنآ  راوازـس  هلءاسم 5 -  تسین .  شیاـهب 

و دنشاب ،  دح  ءارجا  رظان  دنیآ و  نوریب  اه  هناخ  زا  ات  دننک  رداص  روتسد  هدومنن  ءافتکا  نالعا  فرـصب  هک  تسنآ  رتاوازـس  هکلب  دنناسر ، 
هکلب دشاب ،  کچوک  اه  گنس  هک  تسنآ  راوازس  زین  و  دنوش ،  رـضاح  دنـشاب  رفن  هس  لقادح  هک  نینموم  زا  يا  هفئاط  هک  تسنآ  طایتحا 

هکنانچمه دننک ،  راسگنس  ار  وا  تسین  قداص  اهنآ  رب  گنس  هملک  هک  کچوک  ياهگیر  اب  تسین  زئاج  و  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا  هب  نیا 
ندرگب ار  دح  نآ  لثم  هک  یناسک  هک  تسنآ  طایتحا  و  دننزب ،  دشک  یم  ار  وا  نآ  ياتود  ای  یکی  هک  گرزب  رایسب  گنـس  اب  تسین  زئاج 

ادخ دوخ و  نیب  رگا  هلب  دنوشن .  دح  ءارجا  رد  رضاح  دنا  هدش  بکترم  دش  بکترم  موکحم  هک  یهانگ  نامه  هکیدارفا  اصوصخم  دنراد 
هدرک هبوت  هچ  دراد  تهارک  اقلطم  دارفا  هنوگنیا  روضح  هک  تسنآ  يوقا  نکل  دـنوش ،  رـضاح  دـنناوت  یم  دنـشاب  هدرک  هبوت  هاـنگ  نآ  زا 

هک نامز  ره  هلءاسم 6 -  رارقا .  هلیسوب  ای  دشاب  هنیب  هلیسوب  انز  توبث  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هلئـسم  نیا  رد  و  دنـشاب ،  هدرکن  هچ  دنـشاب و 
روفا و بآ  اب  سپس  ردس و  بآ  اب  لوا  ینعی  دنک  تیم  لسغ  دهد  یم  روتسد  وا  هب  مکاح  دوش ،  يراج  راکانز  رب  راسگنـس  دح  دش  رارق 
و دـنناشوپ ،  یم  وا  هب  ار  نفک  تاعطق  ینعی  دـنوش  یم  نفک  ناگدرم  هک  روطنآ  دوش  یم  نفک  دـعب  هدومن ،  لسغ  صلاخ  بآ  اب  هاـگنآ 

یم وا  رب  تیم  زامن  دعب  دوش و  یم  راسگنـس  سپـس  دوش ،  یم  طونح  لسغ  زا  دعب  تیم  هک  روطنآ  ندـش  هتـشک  زا  لبق  دوش  یم  طونح 
لبق هدش  رداص  وا  زا  یثدح  رگا  و  وا ،  نفک  زا  نوخ  نتسش  تسین  بجاو  و  دوش .  یم  نفد  ناناملسم  ناتـسربق  رد  لسغ  نودب  دنناوخ و 

ار وا  هک  مه  یمکاح  هک  تسا  نیا  رتکیدزن  طایتحا  هب  دـنکب و  دـیاب  شدوخ  ار  وا  لسغ  تین  و  تسین ،  مزال  لسغ  هداعا  ندـش  هتـشک  زا 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 705 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنک تین  دهد  یم  روتسد 

قحاول رد  راتفگ 

شتراکب زونه  دنک  اعدا  نز  نآ  یلو  محر ،  يارجم  زا  يانز  هب  دنهد  تداهـش  ینز  هیلع  رفن  راهچ  رگا  هلءاسم 1 -  هلءاسم :  دنچ  نایب  اب 
هکلب ددرگ ،  یم  عفد  نز  نآ  زا  دـح  دوش و  یم  هتفریذـپ  مود  دوهـش  تداهـش  دـننک ،  دـییات  ار  وا  ياعدا  لداع  نز  رفن  راـهچ  دراد و  ار 

اب زاب  دنربن ،  بقع  ولج و  زا  یمسا  هداد و  انز  نز  نالف  هک  دنهد  تداهش  محر )  يارجم  زا  انز   ) دیق نودب  دوهش  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ 
نز نآ  هب  انز  تبـسن  هک  لوا  دوهـش  رب  تروص  ود  نیا  رد  اـیآ  لاـح  دوش .  یم  فرطرب  وا  زا  دـح  شندوب  هرکاـب  رب  نز  راـهچ  تداـهش 

دوهـش هک  يدرم  زا  دح  دوش  یم  طقاس  نینچمه  و  دوش .  یمن  يراج  میئوگب  هک  تسنآ  هبـشا  هن ؟  ای  دوش  یم  يراج  فذق  دـح  دـنداد 
دنیوگب ای  و  دنربن ،  بقع  ولج و  زا  یمان  دننک و  ءادا  قلطم  ار  دوخ  تداهـش  هکنیا  هچ  لاح  هدرک ،  انز  نز  نیا  اب  هکنیا  رب  دنهد  تداهش 

لوا هتـسد  دوهـش  رگا  هلب  تسا .  هرکاب  نز  نآ  هکدـنهد  تداهـش  لداع  نز  رفن  راـهچ  رفن ،  راـهچ  نآ  لابندـب  هدرک و  اـنز  وا  اـب  ولج  زا 
و دنک .  یمن  عفد  درم  نآ  زا  ار  دح  نز  ندوب  هرکاب  رب  مود  هتسد  تداهـش  هدرک ،  انز  نز  نیا  اب  بقع  زا  درم  نیا  هکنیا  رب  دنهد  تداهش 
وا اب  درم  نالف  هکنیا  رب  دنهد  تداهش  دوهش  لاح  نیع  رد  و  رتاوتم ،  ربخ  هار  زا  الثم  هنیب  قیرطب  هن  دوش  تباث  ملع  هار  زا  نز  تراکب  رگا 

نکمم دـیآ  نایم  رد  لامتحا  نیا  هکنآ  رگم  دوش ،  یم  يراج  دوهـش  نآ  رب  فذـق  دـح  هک  تسا  نیا  رهاظ  هداد ،  اـنز  وا  اـی  هدرک و  اـنز 
تـسا هدیرب  شتلآ  انز  هب  مهتم  درم  هک  دوش  تباث  رگا  و  دشاب .  هدش  هرکاب  هرابود  تراکب  نداد  تسد  زا  انز و  زا  دـعب  هدربمان  نز  تسا 

هدش عقاو  انز  خیرات  زا  دعب  وا  تلآ  عطق  تسین  نکمم  هکیروطب  هدوب ،  هدـیرب  دـننک  یم  اعدا  دوهـش  هک  یئانز  خـیرات  زا  لبق  اه  تدـم  و 
هک يدوهـش  نآ  ضوع  رد  و  دنا ،  هدرک  درم  نآ  اب  يانز  هب  مهتم  ار  وا  دوهـش  هک  ینز  زا  نینچمه  و  دوش ،  یم  فرطرب  وا  زا  دح  دشاب ، 
زا الثم   ) ملع ریغب  رگا  اما  و  دشاب ،  هدش  تباث  ملع  اب  درم  تلآ  ندوب  هدیرب  هک  یطرـشب  دنروخ  یم  دح  دنا  هدرک  قحان  تداهـش  هب  مادقا 

دوهـش هک  تسین  طرـش  موکحم  رب  انز  دـح  هماقا  ماگنه  هلءاسم 2 -  دنروخ .  یمن  دـح  انز  رب  دوهـش  دوش  تباث  دوهـش ) تداهـش  قیرط 
موکحم زا  دح  دنشابن  لحم  رد  ای  دنشاب و  هدرم  دوهش  رگا  نیاربانب  دننک ،  هراظن  ار  وا  ندروخ  هنایزات  ای  ندش و  راسگنس  دنشاب و  رضاح 

دنک و یم  ههبش  داجیا  نانآ  رارف  نوچ  ددرگ  طقاس  دح  هک  تسین  دیعب  دنشاب  هدرک  رارف  تداهش  زا  دعب  دوهش  رگا  هلب  دوش .  یمن  طقاس 
رظن زا  اما  دوب  مکاح  فیلکت  رظن  زا  نیا  ددرگ .  یمن  طقاس  دوهـش  تبیغ  رطاـخب  نآ  ءارجا  فیلکت  هکناـنچمه  دزاـس  یم  طـقاس  ار  دـح 
زاغآ ار  دح  ءارجا  نانآ  دوخ  سک  ره  زا  لبق  تسا  بجاو  دوهش  رب  هک  میتفگ  البق  نوچ  تسا  بجاو  نانآ  رب  ناشروضح  دوهش  فیلکت 
مهب روضح  تسا  بجاو  مکاح  ای  مالـسلا و  هیلع  ماما  رب  دـشاب  هدـش  تباث  راکانز  رارقا  هب  هک  يا  هنـصحم  يانز  رد  هکنانچمه  و  دـننک ، 

 . دزادنیب گنـس  دوهـش ،  يزادنا  گنـس  زا  دعب  دشاب  هدش  تباث  هنیب  اب  هک  اجنآ  رد  و  دیامن ،  زاغآ  دوخ  تسدـب  ار  دـح  ءارجا  دـناسر و 
نآ ایآ  و  تسا ؟  لوبق  تداهش  نیا  ایآ  هداد ،  انز  شرسمه  هکنیا  رب  دنهد  تداهـش  رگید  دهاش  هس  قافتا  هب  ینز  رهوش  رگا  هلءاسم 3 - 
مه تیاور  ود  تسا و  لوق  ود  دنروخ ؟  یم  فذق  دح  رگید  دهاش  هس  نآ  دـنک و  یم  هنعالم  رهوش  اب  هکنآ  ای  دوش ؟  یم  راسگنـس  نز 

ملعب ود  ره  هللا  قح  سانلا و  قح  رد  دـناوت  یم  مکاـح  هلءاسم 4 -  دشاب .  هتـشاد  حیجرت  دراد  هک  یلاکـشا  اب  مود  لوق  تسین  دـیعب  دراد 
اب رارقا و  اب  هک  روطنامه  و  دوش ،  یم  بجاو  وا  رب  دـح  ءارجا  هتبلا  دـنک  ادـیپ  دـح  ببـس  قیقحت  هب  نیقی  هک  نامز  ره  دـنک و  لمع  دوخ 
ربص دزاس و  یم  يراج  ار  دح  دنک  ادیپ  نایرج  نآ  هب  ملع  شدوخ  هک  مه  یتروص  رد  دنز  یم  دـح  ار  انز  هب  مهتم  دـهاش  راهچ  تداهش 
لام یـصخش  هک  دـنیب  یم  دوخ  مشچ  اب  الثم  شدوخ  یتقو  سانلا  قوقح  رد  اما  و  دـنک ،  هبلاطم  وا  زا  ار  دـح  ءارجا  یـسک  اـت  دـنک  یمن 
یم ربص  تفگ  ازـسان  يرگید  هب  یـصخش  هک  دید  رگا  ای  و  دهاوخب ،  وا  زا  ار  دح  ءارجا  لام  بحاص  ات  دـنک  یم  ربص  دـیدزد  ار  یـسک 
نآ دراد و  طرـش  کی  دوخ  ملع  هب  مکاح  ندرک  لمع  سانلا  قح  رد  سپ  دنک .  ریزعت  ار  صخـش  نآ  دهاوخب  وا  زا  قح  بحاص  ات  دـنک 
دنک هراپ  ار  هدازآ  يرتخد  تراکب  تشگنا  اب  هک  یسک  هلءاسم 5 -  دزاس .  يراج  ار  ریزعت  ای  دح  ات  دهاوخب  وا  زا  قح  يذ  هک  تسا  نیا 
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قبط هک  تسا  مکاح  رب  هاگنآ  و  دزادرپب ،  وا  هب  دراد  ناـیرج  رتخد  نآ  دـننام  ناـنز  نارتخد و  نیب  رد  هک  یخرن  قبط  رب  ار  وا  هیرهم  دـیاب 
رد ای  و  دایعا ،  اه و  هعمج  ناضمر و  هام  نوچ  سدقم  ینامز  رد  ار  انز  لمع  هک  یسک  هلءاسم 6 -  دیامن .  ریزعت  ار  وا  دنادب  حالص  هچنآ 

يرتشیب دح  دنادب  یضتقم  هک  يرادقم  هب  مکاح  دوش  بکترم  مالسلا ،  هیلع  ناماما  هفرشم  دهاشم  مرح و  دجسم و  نوچ  فیرـش  یناکم 
هک يردق  بش  رد  یـسک  هللااب )  دایعلا   ) هک دوش  تباث  شیارب  رگا  الثم  دـنک ،  یم  تیاعر  ار  دراد  یتیـصوصخ  و  دزاس ،  یم  يراج  وا  رب 

دراد هانگ  نآ  هک  يدـح  رب  هوالع  تسا ،  هدـش  هانگ  نالف  بکترم  هفرـشم  دـهاشم  زا  یحیرـض  راـنک  اـی  دجـسم  رد  تسا  هعمج  شزور 
دـنریذپ و یمن  تلافک  هک  تسا  یئاهتبوقع  یهلا  دودـح  هلءاسم 7 -  دریگ .  یم  رظن  رد  اه  غزق  نآ  نتـسکش  رطاـخب  ار  رتشیب  ياـهتبوقع 

 . دنک یمن  طقاس  ار  نآ  سکچیه  تعافش  زین  دنتفا و  یمن  ریخات  هب  يرامیب  یگلماح و  ریظن  هجوم  یئاهرذع  رطاخب  زج 

(27  ) هدآیق و  ( 26  ) قحس طاول و  رد  مود  لصف 

هک مرجم  رارقا  راب  راهچ  هب  رگم  دوش  یمن  تباث  یمرج  نینچ  و  هریغ ،  لوخد و  هب  تسا  يرکذـم  ناسنا  یطو  ياـنعمب  طاول  هلءاسم 1 - 
ریاس تلادـع و  هک  يدرم  رفن  راهچ  ینعی  هدـهاشم ،  قیرطب  لوبق  طئارـش  عماج  درم  رفن  راهچ  تداهـشب  اـی  و  لوعفم ،  اـی  تسا  لـعاف  اـی 
رارقا  ) رقم رد  هلءاسم 2 -  درک .  یم  طاول  ینالف  اب  ینالف  هک  میدید  دوخ  مشچب  ام  هک  دـنهد  تداهـش  دـنراد  ار  تداهـش  یلوبق  طئارش 

رایتخا مراهچ  ندوبن ،  هدرب  ندوب و  دازآ  موس  لقع ،  لامک  مود  غولب ،  لوا  تسا :  ربتعم  طرـش  دنچ  لوعفم  ای  تسا  لعاف  ای  هک  هدننک ) 
یخوش باب  زا  هک  یـسک  زین  دنا و  هدرک  دیدهت  رارقا  رب  ار  وا  هک  یـسک  ینعی  هرکم  هدرب و  هناوید و  هچب و  رارقا  نیاربانب  دـصق .  مجنپ  ، 

ار وا  دراد  قح  مکاح  یلو  دوش  یمن  يراج  وا  رب  دح  دنک  رارقا  راب  راهچ  زا  رتمک  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  رابتعا  یب  دنک ،  طاول  هب  رارقا 
هکلب دوش  یمن  تباث  تدح  دنهد  یلمع  نینچ  باکترا  هب  تداهـش  رفن  راهچ  زا  رتمک  رگا  و  دنک ،  تبوقع  دنادب  حالـص  هک  رادـقم  رهب 

رفن ود  الثم   ) درم نز و  زا  بکرم  ای  و  نز )  تشه  ینعی   ) یئاهنت هب  نانز  تداهـش  اب  لمع  نیا  زین  و  دنوش ،  یم  هدز  ءارتفا  دح  دوهـش  نآ 
 . ماما ریغ  ای  دـشاب  هدوب  ماما  هکنیا  هچ  دـنک  لمع  دوخ  ملعب  دـناوت  یم  هلئـسم  نیا  رد  مکاـح  و  دوش ،  یمن  تباـث  نز )  رفن  راـهچ  درم و 
ره هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش ،  یم  تباث  لوعفم  لتق  وا و  لتق  دنک  لوخد  وا  رد  دنک و  یطو  ار  يرکذم  یسک  رگا  هلءاسم 4 - 

رگا و  هن ،  ای  دنـشاب  هتـشاد  نز  رفاک ،  ای  دنـشاب  ناملـسم  هکنیا  رد  تسین  یقرف  ود  نآ  لتق  مکح  رد  و  دنـشاب ،  راتخم  لـقاع و  غلاـب و  ود 
رگا تسا  نینچمه  و  ددرگ ،  یم  بیدات  لوعفم  دوش و  یم  هتـشک  لعاف  لوخد  ققحت  تروص  رد  غلابان  لوعفم  دشاب و  لقاع  غلاب و  لعاف 

دنادب یـضتقم  وا  هکیرادقمب  مکاح  هلیـسوب  دشاب  هتـشاد  يروعـش  رگا  نونجم  مادـعا و  لقاع  غلاب  هک  دـنک  لوخد  ینونجم  رد  لقاع  غلاب 
یم مادعا  لقاع  اهنت  دنک  نینچ  لقاع  اب  ینونجم  رگا  و  دنوش ،  یم  بیدات  ود  ره  دـنک  نینچ  كدوک  اب  كدوک  رگا  و  دوش .  یم  بیدات 
دوش یم  هتشک  یکذ  دنک  طاول  ناملـسم  اب  یمذ  رگا  دوش و  یم  بیدات  كدوک  مادعا و  غلاب  دنک  نینچ  یغلاب  اب  رگا  و  نونجم ،  هن  دوش 

و دشاب .  هدادن  تروص  یلوخد  دنچ  ره  دوش  یم  هتـشک  یمذ  دنک  طاول  ناملـسم  اب  یمز  رگا  و  دـشاب .  هدادـن  تروص  یلوخد  دـنچ  ره 
ای دزاس و  يراج  ود  نآ  رب  ار  دـح  شدوخ  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـنک  نینچ  رگید  یمذ  اـب  یمذ  رگا 
رد طایتحا  لقادح  يوقا  میئوگن  رگا  نکل  دنزاس ،  يراج  وا  رب  دنراد  ناشدوخ  هک  يدح  اهنآ  ات  دـهد  شتلم  لها  لیوحت  ار  لعاف  هکنیا 

هکنیا نیب  تسا  ریخم  مکاـح  هدـنهد  طاول  هدـننک و  طاول  مادـعا  یگنوگچ  رد  هلءاسم 5 -  دـنک .  يراـج  ار  دـح  شدوخ  هک  تسا  نیا 
ای و  دـنازوسب ،  شتآ  رد  ار  وا  ای  و  دـنک ،  شباـترپ  هتـسب  ياـپ  تسد و  اـب  دـنلب  ناـکم  ره  اـی  هوک  زا  اـی  و  دـنزب ،  ریـشمش  اـب  ار  شندرگ 
ره هب  ار  وا  تسا  زئاج  یتح  لوعفم .  هچ  دشاب و  لعاف  هچ  دنک  بارخ  شرـس  رب  ار  يراوید  دناوت  یم  زین  یلوق  ربانب  و  دـنک .  شراسگنس 
وا نیرس  ای  نار  هب  الثم  دوشن  هدیـشک  لوخد  هب  يزاب  سنج  مه  رگا  هلءاسم 6 -  دنازوسب .  شتآ  رد  ار  شا  هدرم  درک  مادـعا  هک  یقیرط 

هتبلا رفاک ،  ای  دنشاب  ناملسم  هن ،  ای  دنشاب  هتشاد  نز  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  تسا .  هنایزات  دص  شدح  دشاب ،  هدرک  افتکا 
ررکم ار  لمع  نیا  رگا  و  تشذگ ،  هکنانچمه  تسا  مادعا  شدـح  رفاک  لعاف  هنرگ  دـشابن و  ناملـسم  لوعفم  رفاک و  لعاف  هکیتروص  رد 
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 ، دوش یم  مادعا  موس  راب  دنا  هتفگ  یـضعب  و  دوش ،  یم  مادعا  مراهچ  راب  دـشاب  هدروخ  هنایزات  دـص  تبون  ره  راب  هس  دـشاب و  هداد  ماجنا 
دشابن و یمحر  تبارق  ود  نآ  نیب  دنوش و  هدید  یفاحل  ریز  رد  نایرع  تخل و  رگا  رکذـم  رفن  ود  هلءاسم 7 -  تسا .  هبشا  لوا  لوق  نکل 

طایتحا هب  رتکیدزن  و  تسا ،  مکاح  رظنب  ود  نآ  ریزعت  رادـقم  و  دـنوش ،  یم  ریزعت  ود  ره  دـشاب  هدرکن  ءاضتقا  ار  لـمع  نیا  مه  یترورض 
يدرم یتح  هکلب  ار  يرسپ  هک  یسک  دوش  یم  ریزعت  نینچمه  و  دننزب ،  رتمک  هنایزات  کی  یلو  دنزاس  يراج  اهنآ  رب  ار  دح  هک  تسا  نیا 

هچ هدرک و  لوخد  هچ  دـشاب  هدـش  بکترم  ار  طاول  لـمع  هک  یـسک  رگا  هلءاسم 8 -  دـسوبب .  توهـش  يور  زا  ار  غلابان  ای  غلاـب  ینز  اـی 
تداهش زا  دعب  اما  ددرگ و  یم  طقاس  وا  زا  دح  دشاب  دوهش  تداهـش  زا  لبق  شا  هبوت  رگا  دنک  هبوت  دوش و  نامیـشپ  لمع  زا  دعب  هدرکن ، 

سپس دشاب و  هدرک  رارقا  شدوخ  رگا  اما  دشاب ،  دوهـش  تداهـش  هب  لمع  نیا  توبث  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش ،  یمن  طقاس  توهش 
 - هلءاسم 9 دزاس .  راـج  ار  شدـح  دـنک و  شوفع  هکنیا  نیب  تسا  راـتخم  وا  بئاـن  رهاـظلا  یلع  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  ماـما  دـنک  هبوت 

و دـش ،  یم  تباث  اههار  نآ  اب  طاول  هک  یئاههار  نامهب  دوش  یم  تباث  دـتفا  یم  قافتا  نز  ود  نیب  تسا و  طاول  ریظن  یلمع  هک  هقحاـسم 
ءاهقف زا  یضعب  و  دشاب .  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  رهوش  هچ  تسا  هنایزاتدص  دشاب  راتخم  لقاع و  غلاب و  شبکترم  هک  یطرـشب  نآ  دح 
لعاف نیب  یقرف  لمع  نیا  رد  و  تسا .  هبشا  لوا  لوق  نکل  تسا ،  راسگنس  شدح  دوش  بکترم  ار  لمع  نیا  رادرهوش  ینز  رگا  دنا  هتفگ 
هتشک شدح  مراهچ  تبون  رد  دروخب  ار  نآ  هنایزات  راب  ره  دنک و  هقحاسم  راب  دنچ  رگا  هلءاسم 10 -  تسین .  هملسم  هرفاک و  لوعفم و  و 

نآ باکترا  رگا  و  دوش .  یمن  طقاس  نآ  زا  دـعب  اما  دوش و  یم  طـقاس  وا  زا  دـح  دـنک  هبوت  دوهـش  تداهـش  زا  لـبق  رگا  و  تسا ،  ندـش 
نیب تسا  ریخم  وا  بئان  هچ  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هچ  مکاح  دـنک  هبوت  بکترم  هکیتروص  رد  دـشاب  هدـش  تباث  بکترم  رارقا  قیرطب 

ود نآ  زا  کی  ره  هب  مکاح  دـنوش  هدـید  هنهرب  فاحل  ریز  رگیدـکی  اب  یبنجا  نز  رفن  ود  رگا  هلءاسم 11 -  طاول .  لثم  دـح  ءارجا  وفع و 
نآ ریزعت  هقحاسم و  لمع  رگا  هلءاسم 12 -  دنزب .  هنایزات  هن  دون و  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دنز ،  یم  دـح  زا  رتمک  یئاه  هنایزات 

رتکیدزن دندرک  رارکت  مه  زاب  دح  زا  دعب  رگا  و  دوش ،  یم  يراج  ود  نآ  رب  دح  موس  راب  دندش  بکترم  رابود  ینعی  دـش  رارکت  ود  ره  زا 
رگید یـضعب  دنوش و  یم  هتـشک  دنا  هتفگ  یـضعب  وش ،  یم  يراج  ود  نآ  رب  دح  موس  راب  دـنوش و  یم  ریزعت  رابود  هک  تسنآ  طایتحا  هب 

دنک و عامج  شنز  اب  يدرم  رگا  هلءاسم 13 -  میتفگ .  هک  تسا  نامه  هبشا  نکل  دنوش ،  یم  هتشک  مهدزاود  ای  مهن و  تبون  رد  دنا  هتفگ 
دوش و لقتنم  رتخد  نآ  نطاب  هب  وا  نطاب  زا  شرهوش  ینم  هجیتن  رد  و  دنک ،  هقحاسم  رکب  يرتخد  اب  دایز ) هلصاف  نتشذگ  زا  لبق   ) نز نآ 

هرکاب رتخد  نآ  و  تسا ،  هدوب  ینم  نآ  بحاص  هک  تسا  يدرم  نامه  دنزرف  دوش  یم  دلوتم  هکیدـنزرف  ددرگ ،  هلماح  تسا  رکب  هکنیا  اب 
قحتـسم و  تسه ،  زین  وا  دـنزرف  هدـش  دـلوتم  دـنزرف  و  دروخ ،  یم  هنایزات  دـص  لمح  عضو  زا  دـعب  هدوب  هقحاسم  هب  لیامتم  شدوخ  رگا 

هدمآ تایاور  زا  یـضعب  رد  رادرهوش  نز  نآ  اما  و  دور .  یم  نیب  زا  دـلوت  اب  شتراکب  نوچ  دـشاب  یم  دوخ  رـصاعم  نانز  هدویب  لثملارهم 
يرگ یجنایم   ) تدایق هلءاسم 14 -  دروخ .  یم  هنایزات  دـص  زین  وا  هک  تسنآ  هبـشا  طایتحا و  هب  رتکیدزن  نکل  دوش ،  راسگنـس  دـیاب  هک 

ود هب  دـناسرب ،  طاول  تهج  يرـسپ  ای  يدرم  هب  و  انز ،  تهج  يرتخد  ای  ینز  هب  ار  يدرم  دوش  هطـساو  یـسک  هکنیا  و  طاول ) ای  اـنز  يارب 
رارقا نیا  رد  و  تسا ،  هبـشا  لوا  لوق  هک  دـنک  رارقا  تبون  کی  یلوقب  تبون و  ود  یلوقب  شدوخ  هکنیا  لوا  قیرط  دوش :  یم  تباث  قیرط 

هیحاـن زا  هکنیا  هن  دـنک  رارقا  دوخ  راـیتخا  هب  هکنیا  موس  دـشاب ،  لـقاع  هکنیا  مود  دـشاب ،  غلاـب  رارقا  بحاـص  هکنیا  لوا  تسه :  یطئارش 
دهاش ود  تداهش  مود  قیرط  دنک .  یخوش  دشاب  هتساوخ  هکنیا  هب  هن  دنک  رارقا  دصق  يور  زا  هکنیا  مراهچ  دشاب ،  هدش  دیدهت  يدنمروز 
هبرـض جنپ  داتفه و  داوق  هلءاسم 15 -  هیناز .  نز  نالف  یناز و  درم  نالف  نیب  درک  تطاـسو  صخـش  نیا  میدـید  اـم  هکنیا  رب  تسا  لداـع 

دعب شدیعبت  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دننک ،  یم  دیعبت  رگید  يرهش  هب  رهش  نآ  زا  تسا و  انز  دح  مراهچ  هس  هک  دننز  یم  قالش 
هچ دشاب و  ناملـسم  هکنیا  هچ  دننک ،  یفرعم  مدرم  هب  دنـشارتب و  ار  وا  رـس  دیاب  روهـشم  یلوق  ربانب  و  دشاب ،  شندروخ  دح  مود  تبون  زا 

میئوگب تسین  دیعب  تسا و  هنایزات  طقف  تسین و  مدرم  هب  یفرعم  دیعبت و  ندیـشارت و  نز  رد  هکنیا  رگم  نز ،  هچ  دـشاب و  درم  هچ  رفاک و 
 . تسا مکاح  رظنب  دیعبت  نامز  رادقم  نییعت 
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(28  ) فذق دح  رد  موس  لصف 

فذق دح  بجوم  رد  راتفگ 

ياهراک ریاس  قحاسم و  تبسن  یـسک  هب  رگا  اما  تسا ،  نداد  طاول  ای  انز و  تبـسن  تسا  دح  بجوم  هچنآ  فذق  هلءاسم  رد  هلءاسم 1 - 
دنک ریزعت  ار  دهد  یم  تشز  ياه  تبسن  مدرم  هب  هک  یسک  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هلب  دوش .  یمن  فذق  دح  بجوم  دوش  هداد  تشز 

هتـشاد تشز  يانعم  نآ  رد  روهظ  لقادح  تسین  حیرـص  رگا  ای  دشاب و  حیرـص  ظفل  اب  هک  تسا  ربتعن  طرـش  نیا  فذـق  رد  هلءاسم 2 -  . 
طاول وت  اب  نارگید  ای  و  ینک ،  طاول  وت  ای  يراکانز  ای  و  يا ،  هداد  ای  هدرک  طاول  ای  يا  هدرک  انز  وت  دیوگب :  یـسک  هب  هکنیا  لثم  دـشاب ، 
تـشز يانعم  نآ  رد  حیرـص  ای  هک  اهترابع  نیا  لاثما  و  یطال ،  يا  یناز  يا  دیوگب  ای  و  دـنا ،  هدرک  نالف  بقع  زا  ار  وت  ای  و  دـنا ،  هدرک 

رد هک  يرگید  طرـش  دنک .  یم  مه  دامتعا  دوخ  مهف  هب  دمهف و  یم  ار  نآ  دـیدرت  نودـب  هدنونـش  هک  يرهاظ  نآ ،  رد  رهاظ  ای  دنتـسه و 
رگا سپ  دنادب .  دـیوگ  یم  هک  ار  يا  هلمج  دافم  دـنادب و  ار  تاملک  یفـصو  يانعم  دـشاب و  نابز  لها  هدـنیوگ  هکنیا  تسا  ربتعم  فذـق 

هب ار  هتـشذگ  ياهترابع  زا  یکی  برع  ریغ  رفن  کی  رگا  سپ  دـنادب .  دـیوگب  یبرع  هب  ار  هتـشذگ  ياهترابع  زا  یکی  برع  ریغ  رفن  کـی 
دمهفب ار  وا  مالک  يانعم  وا  بطاخم  هک  دنچ  ره  دوش  یمن  يراج  وا  رب  يدح  تسین و  فذاق  دنادب  ار  شیانعم  هکنیا  نودب  دیوگب  یبرع 

کی هب  الثم   ) دـمهف یمن  ار  نآ  يانعم  هک  دـیوگب  یـسک  هرابرد  ار  هتـشذگ  ياـهترابع  زا  یکی  دـناد  یم  یبرع  یـسک  رگا  سکعرب  و  ، 
وا اهراب  هکنآ  زا  دعب  دوخ  دنزرف  هب  یسک  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  بجاو  وا  رب  دح  یناز )  ای   ) دیوگب یبرع  نابز  هب  لهاج  یئاکیرمآ 
نم دنزرف  وت   : ) دیوگب هدـش  تباث  یعرـش  قیرط  زا  شیارب  دـنزرف  نآ  يدـنزرف  ای  هدومن و  رارقا  شیدـنزرف  هب  هدـناوخ و  دوخ  دـنزرف  ار 

هب هک  یسک  هب  رگا  نینچمه  و  تسا . )  هداد  انز  تبـسن  ار  دنزرف  نآ  ردام  ئوخ  نخـس  نیا  اب  اریز   ) تسا بجاو  وا  رب  دح  ندز  یتسین ) 
بجاو وا  رب  دح  ندز  یتسه )  ورمع  ورسپ  وت   : ) دیوگب ای  و  یتسین )  دیز  رسپ  وت   ) دیوگب تسا  دیز  رسپ  وا  هک  هدش  تباث  یعرـش  یهجو 

 ، دهدب صخـش  نآ  ردام  هب  انز  تبـسن  هک  دوبن  نیا  هدنیوگ  روظنم  دنامهفب  هک  دشاب  دوجوم  يا  هنیرق  اهریبعت  هنوگنیا  رد  رگا  هلب  تسا . 
نآ وت  دیوگب ،  دهاوخ  یم  هدنیوگ  هک  دمهف  یم  ار  نیا  فراعتم  بسح  رب  هکلب  دمهف ،  یمن  ار  یتبـسن  نینچ  هدنیوگ  ترابع  زا  فرع  و 
الثم وت  هک  تسا  نیا  شروظنم  یتـسین  ورمع  رـسپ  وـت  دـیوگ  یم  یتـقو  اـی  و  يرادـن ،  ار  دـشاب  وـت  زا  تفر  یم  راـظتنا  هک  یتایـصوصخ 

يا  : ) دـیوگب یـسک  هب  رگا  هلءاسم 4 -  تسین .  فذـق  وا  تراـبع  اریز  تسین  وا  رب  دـح  تروصنیا  رد  هک  يرادـن ،  ار  تردـپ  تعاـجش 
نیا لاثما  و  داد ) یم  اـنز  ترداـم   : ) دـیوگب اـی  و  هیناز )  رـسپ  يا   : ) دـیوگب اـی  و  هیناز )  نز  رهاوخ  يا   : ) دـیوگب اـی  و  هیناز )  نز  رهوش 

دح تسا و  هتفرگن  تروص  بطاخم  فذـق  هداد ،  تبـسن  وا  نیبوسنم  هب  هکلب  هدادـن  بطاخم  هب  هک  ار  انز  تبـسن  هک  اـجنآ  زا  اـهریبعت ، 
رد طوـلم ) ردارب  يا   ) اـی یطـال )  ردارب  يا   ) اـی طوـلم ) رـسپ  يا   ) اـی یطـال )  رـسپ  يا   : ) دـیوگب ـالثم  یـسک  هب  رگا  نینچمه  و  درادـن . 

لیلد و نودـب  ار  دوخ  بطاخم  هک  تهج  نادـب  یـسک  نینچ  هلب  هدرک ،  فذـق  ار  وا  نیبوسنم  هکلب  هدرکن  بطاخم  فذـق  مه  تروصنیا 
تباث دح  ارهاظ  دیئاز ) دش و  هلماح  انز  زا  ار  وت  تردام   : ) دیوگب یسک  هب  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  ریزعت  هدومن  نیهوت  تیذا و  زوجم 

رد وا  ردام  الثم   ) دـشابن شردام  یلو  هدوب  راک  انز  وا  ردـپ  تسا  نکمم  هکنیا  رب  هوالع  هدادـن ،  دوخ  بطاـخم  هب  ار  اـنز  نوچ  دوش  یمن 
ردام هکنیا  لثم   ) دشابن ردپ  یلو  دـشاب  راک  انز  ردام  اهنت  ای  و  تسوا ، )  رهوش  دـنک  یم  عامج  وا  اب  هکنآ  هدرک  یم  لایخ  هدوب و  باوخ 

هچ تسین  مولعم  انز  تبـسن  نیا  سپ  درک ) عاـمج  وا  اـب  تسا و  شدوخ  هجوز  هک  هدرک  ناـمگ  ردـپ  هدـناشک و  وا  ردـپ  رتسب  هب  ار  دوخ 
رب دح  دیایب  نایم  رد  ههبش  ياپ  اج  ره  هک  تسا  نیا  عرش  نوناق  دیآ و  یم  نایم  رد  ههبش  ياپ  اه  تبـسن  هنوگنیا  لثم  رد  و  تسا ،  یـسک 

نیا هک  دننک  تیاکش  مکاح  دزن  صخـش  نآ  ردام  ردپ و  هک  دوش  یم  بجاو  دح  یتقو  هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  هتبلا  دوش .  یم  فرط 
امش زا  یکی   : ) دیوگب يرهوش  نز و  هب  یصخش  هکیئاج  رد  تسا  نینچمه  و  يزاس .  يراج  وا  رب  ار  دح  دیاب  تسا و  هداد  امب  انز  تبسن 
دح ود  نآ  زا  یکی  هبلاطم  اب  دراد  لامتحا  مه  ددرگن و  يراج  دح  دوش و  هدرمش  ههبش  دراوم  زا  دراد  لامتحا  مه  هک  دیراک ) انز  رفن  ود 
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هبشا ربانب  يا ، )  هدرک  طاول  رسپ  نالف  اب  وت   : ) دیوگب ای  و  هدرک ي )  انز  نز  نالف  اب  وت   : ) دیوگب يدرم  هب  رگا  هلءاسم 6 -  دوش .  بجاو 
دنا هتفگ  یضعب  نکل  دوش ،  یم  يراج  وا  رب  دح  کی  اهنت  هجیتن  رد  رسپ ،  نآ  نز و  نآ  هب  هن  تسا  هداد  بطاخم  هب  ار  طاول  انز و  تبسن 

شردپ هک  يرـسپ   ) هنعالم رـسپ  هب  رگا  هلءاسم 7 -  رـسپ .  نآ  اـی  نز  نآ  هب  مه  هداد و  تبـسن  بطاـخم  هب  مه  اریز  دروخب  دـیاب  دـح  ود 
رـسپ يا   : ) دیوگب دندرک ) هنعالم  ار  رگیدکی  رهوش  نز و  نآ  مکاح  مکحب  دـنک و  یفن  دوخ  زا  ار  دـنزرف  ات  هداد  شردام  هب  انز  تبـسن 

دیوگب ینز  هب  رگا  و  دنک ،  وا  رب  دح  يارجا  ياضاقت  مکاح  زا  دناوت  یم  نز  نآ  راکانز ) يا   : ) دیوگب رـسپ  نآ  ردام  هب  ای  و  هیناز ، )  نز 
دوخ اما  دوش و  یمن  يراج  نز  نآ  رب  دـح  هک  تسنآ  هبـشا  ما ، )  هدرک  انز  نز  نالف  اب  نم   : ) دـیوگب يو  دزن  ای  و  مدرک )  انز  وت  اب  نم  )

یـضرعت ره  ثوید و  ریظن  یئازـسان  ره  هلءاسم 8 -  دوش .  یم  يراج  وا  رب  انز  دـح  دـنک  رارکت  تبون  راـهچ  ار  شرارقا  رگا  صخـش  نآ 
یـسک هب  هکنیا  لثم  تسا  زیرعت  ثعاب  اهنت  هکلب  درادن ،  فذق  دـح  دـنکن  فذـق  هدافا  تغل  نآ  نابز و  نآ  فرع  رد  هک  هدـننک  تحاران 

 ( مدیدن تراکب  وت  رد  یـسورع  بش  رد  نم   : ) دیوگب شنز  هب  ای  و  ضیح )  دلو  يا   ) ای هداز )  مارح  يا   ) ای و  یمارح )  دلو  وت   : ) دیوگب
هدوب نیهوت  نیا  قحتـسم  وا  هکنیا  نودـب  دـشاب  وا  هب  نیهوت  اهنت  هک  اهنیا  لاثما  و  راوخبارـش ) يا   ( ) هجاخ يا   ( ) قساف يا   : ) دـیوگب ای  و 

 . تسین يزیچ  دشاب  قحتسم  رگا  اما  و  دح ،  هن  تسه  ریزعت  نآ  رد  دشاب ، 

فوذقم فذاق و  رد  راتفگ 

ار یلقاع  غلاب و  هک  دنچ  ره  دروخ  یمن  دح  دنک  فذق  ار  یسک  غلابان  یکدوک  رگا  سپ  تسا ،  ربتعم  لقع  غولب و  فذاق  رد  هلءاسم 1 - 
نونجم تسا  نینچمه  دوش و  یم  بیدات  مکاح  رظن  قبط  دراذگ  یم  ریثات  وا  رد  بیدات  هک  يدحب  دشاب  زیمم  رگا  هلب  دشاب ،  هدرک  فذق 

زین و  تسین .  وا  رب  يزیچ  دـنک  فذـق  هک  هدـش  راداو  روز  هب  رگا  سپ  دـشاب  هدرک  فذـق  دوخ  رایتخا  اب  هک  تسا  ربتعم  فذاق  رد  زین  و  . 
ای تسا و  لـقع  ياراد  هک  یـصخش  رگا  هلءاسم 2 -  دروخ .  یمن  دح  دشاب  یخوش  شروظنم  ای  دـشاب و  هتـشاد  فذـق  هکینا  تسا  ربتعم 

دسرب شنونج  رودب  يراودا  نآ  دوش و  هناوید  لقاع  نآ  سپس  دنک و  فذق  ار  یـسک  شلقع  تمالـس  رود  رد  تسا  يراودا  نونجم  رگا 
ربتعم ناصحا  فوذقم  رد  هلءاسم 3 -  تخاس .  يراج  وا  رب  ار  دـح  دـیاب  زین  نونج  لاح  نامه  رد  هکلب  دوش ،  یمن  طقاس  وا  فذـق  دـح 

 - لوا دروخ : ) یمن  دح  وا  فذاق  دشابن  دوجوم  وا  رد  طئارـش  نآ  رگا  هک   ) طرـش دنچ  ندوب  اراد  زا  تسترابع  اجنیا  رد  ناصحا  تسا و 
اراد ار  تافـص  نیا  همه  یـسک  رگا  نیاربانب  تفع .  مجنپ -  مالـسا ،  مراهچ -  ندوبن ، )  هدرب  ینعی   ) تیرح موس -  لقع ،  مود -  غولب ، 

ریزعت هکلب  تسین  بجاو  دح  وا  فذاق  رب  دشاب  هتشادن  اهنیا  زا  یـضعب  ای  اهنیا و  یـسک  رگا  و  تسا ،  بجاو  وا  فذاق  رب  فذق  دح  دشاب 
طرش هک  یسک  اما  و  دوش ،  یم  ریزعت  اهنت  راکانز ) يا   ) دیوگب يرفاک  ای  يا و  هدرب  ای  يا  هچب  رتخد  ای  يا  هچب  رسپ  هب  رگا  سپ  دوش  یم 

 ، ریزعت هن  دراد و  دح  هن  وا  فذق  تهج  نیمهب  درادن و  یمارتحا  مالسا  رد  دشاب  هتشاد  طاول  ای  انز  هب  رهاظت  هکیتروص  رد  درادن  ار  مجنپ 
يرگید هب  دراد و  رهاظت  هاـنگ  ود  نیا  زا  یکی  هب  رگا  و  تسا ،  دـح  بجوم  شفذـق  دـشاب  هتـشادن  اـهروجف  قسف و  نیا  هب  رهاـظت  رگا  و 

رهاظت هانگ  ود  نیا  هب  رگا  و  دراد ،  دـح  يوقا  ربانب  درادـن  رهاظت  هچنآب  درادـن و  دـح  دراد  رهاظت  نآ  رد  هچنآ  هب  شفذـق  درادـن  رهاـظت 
تردام هک  يا   : ) دیوگب یناملسم  هب  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  دح  بجوم  وا  فذـق  دراد  رهاظت  رگید  ناهانگ  زا  ود  نیا  ریغب  نکل  درادـن 

رسپ نآ  مالـسا  اریز  دنز ،  یم  دح  ار  فذاق  مکاح  هک  هدمآ  یتیاور  رد  دشابن  ناملـسم  وا  ردام  و  داد ) یم  انز  تردام   ) ای و  دوب ) راک  انز 
رگا هلءاسم 5 -  دـننزب .  دـح  هکنیا  هن  دـننک  ریزعت  ار  وا  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  تسا ،  هدرک  ناـصحا  رد  لـخاد  ار  شرداـم 
هکلب دوش  یمن  هدز  وا  رب  دح  راکانز ) يا   : ) دیوگب شرـسپ  هب  الثم  دزاس ،  یم  بجاو  ار  دح  هک  یفذق  دنک  فذق  ار  دوخ  دـنزرف  يردـپ 

ار شرـسپ  هکنیا  رطاخب  هن  تسا  مارح  راک  ماـجنا  رطاـخب  دـنز  یم  وا  هب  هک  یقالـش  سپ  دـنک ،  یم  ریزعت  بیداـت  روظنم  هب  ار  وا  مکاـح 
هب مارتحا  رطاخب  زاب  هک   ) دـنک فذـق  درادـن  یثراو  شرـسپ  زج  هب  هک  ار  دوخ  هتفر  ایند  زا  نز  يدرم  رگا  نینچمه  و  تسا ،  هدرک  فذـق 
قح دشاب  هتـشاد  درم  نیا  ریغ  زا  يدنزرف  نز  نآ  رگا  اما  و  دوش . ) یم  ریزعت  شمارح  لمع  رطاخب  هکلب  دوش  یمن  هدز  دـح  ردـپ  هب  رـسپ 
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رگا تسا و  ردپ  مکحب  زین  دج  ارهاظ  و  دشاب .  هتشاد  دنزرف  ریغ  رگید  یثراو  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ،  وا  رب  دح  يارجا  ياضاقت  دراد 
نینچمه و  دروخ ،  یم  دح  دنک  فذق  ار  دوخ  دنزرف  رگا  ردام  زین  و  دروخ ،  یمن  دح  شا  هون  رطاخب  دنک  فذق  ار  دوخ  رسپ  رسپ  يدج 

کت کت  هب  ینعی  دنک  فذق  ار  یتعامج  یـسک  رگا  هلءاسم 6 -  درک .  يراج  نانآ  رب  دح  دیاب  دنک  فذـق  ار  يرگید  مادـک  ره  براقا 
همکحم هب  یعمج  هتـسد  هکنیا  هچ  لاح  دنناشکب ،  دح  ندروخ  همکحم و  هب  ار  وا  دنراد  قح  نانآ  زا  کی  ره  راکانز ) زا   : ) دـیوگب نانآ 

امـش  : ) دیوگب الثم  دنک  فذـق  ار  اهنآ  یعمج  هتـسد  ظفل  کی  هب  رگا  اما  و  دـننک ،  هبلاطم  یکی  یکی  ای  دـننک و  وا  دـح  هبلاطم  هدـمآ و 
هدز وا  رب  دح  تعامج  نآ  ددعب  دننک  هبلاطم  ار  وا  دح  دنیآ و  همکحم  هب  یکی  یکی  تعامج  نآ  رگا  تروصنیا  رد  دـیراک ) انز  یگمه 

فذاق رب  دح  کی  اهنآ  همه  يارب  دننک  دح  هبلاطم  دـنوش و  رـضاح  یعمج  هتـسد  رگا  اما  و  لماک ،  دـح  کی  رفن  کی  ره  يارب  دوش  یم 
نینچمه و  تسا ،  یعمج  هتـسد  فذق  لوا  قش  دننام  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنراک ) انز  راکب  ورمع  دـیز و   : ) دـیوگب رگا  و  دوش .  یم  هدز 

 ( تسا راکانز  رکب  تسا و  راکانز  ورمع  تسا و  راک  انز  دیز   : ) دـیوگب رگا  اما  رکب ، ) رمع و  تسا و  راک  انز  دـیز   : ) دـیوگب رگا  تسا 
ای دننک  دح  ياضاقت  یعمج  هتـسد  هکنیا  هچ  لاح  دننک ،  يراج  دح  دـنناشکب و  خـمکحم  هب  ار  وا  هک  تسا  رفن  هس  نآ  زا  کی  ره  يارب 

فذق وا  فذق  دوش و  یم  تباث  صخش  نآ  ردام  ردپ و  فذق  يارب  دح  کی  قح  راکانز ) ود  رسپ  يا   : ) دیوگب یسک  رگا  و  کت .  کت 
همکحم هب  یکی  یکی  رگا  یلو  دروخ  یم  دح  کی  دننک  وا  دـح  هبلاطم  مه  اب  ردام  ردـپ و  رگا  هتبلا  تسا ،  یعمج  هتـسد  ظفل و  کی  هب 

 . تسا هناگادج  يدح  کی  ره  يارب  دنیایب 

فذق ماکحا  رد  راتفگ 

ینالف نم  دـیوگب  دـنک و  رارقا  تبون  ود  تسا  مزال  طایتحا  ربانب  و  فذاق ،  رارقا  هب  یکی  دوش :  یم  تباث  قیرط  ود  هب  فذـق  هلءاسم 1 - 
رد شنایب  هک  تسا  طرـش  دصق  رایتخا و  لقع و  غولب و  هدـننک  رارقا  رد  و  تسین ،  مه  هجو  زا  یلاخ  طرـش  نیا  هکلب  ما ،  هدرک  فذـق  ار 
 . نادرم اب  نانز  هن  یئاهنت و  هب  نانز  هن  دوش ،  یمن  تباث  نانز  تداهـش  اب  تسا و  لداع  دـهاش  ود  تداهـش  مود  قیرط  تشذـگ ،  فذاـق 

دننزب طسوتم  روطب  دیاب  ار  هنایزات  نیا  و  نز ،  هچ  دشاب و  درم  هدننز  ارتفا  فذاق و  هکنیا  هچ  تسا  هنایزات  داتـشه  فذـق  دـح  هلءاسم 2 - 
ندرک یثنخ  يارب  هکنیا  هن   ) فراعتم رادقمب  سابل  هتبلا  دننزب  سابل  يور  زا  ار  نآ  دـیاب  دـسرن و  انز  رد  هنایزات  تدـش  هب  هکیروطب  ینعی 

دیاب درک و  شا  هنهرب  ار  وا  دیابن  و  دنروآ ) یم  رد  شنت  زا  ار  يدایز  نآ  دشاب  هدرک  رگا  هک  دنک  نت  رب  يدایز  ياهـسابل  قالـش  تابرض 
تروص و رـس  عضوم  هس  نآ  و  دننک ،  زیهرپ  اهاجنآ  هب  ندز  زا  دـیاب  هک  عضوم  هس  زج  هب  دـنروآ  دورف  وا  ندـب  فارطا  همه  هب  ار  هنایزات 
وا تداهش  یسک  رگید  سپ  نآ  زا  ات  دننک  یفرعم  مدرم  هب  تسه  هک  یلحم  ای  رهش  رد  ار  فذاق  دیاب  یئاوتف  ربانب  و  تسوا ،  یلسانت  تلآ 

کی رگا  و  دننک ،  مادعا  مراهچ  دح  زا  دعب  ار  وا  هک  تسنآ  طایتحا  دوش  رارکت  زین  دح  فذـق  رارکت  رطاخب  رگا  هلءاسم 3 -  دریذپن .  ار 
فذق نیا  دوب  قح  دـندز  هنایزات  نآ  رطاخب  ارم  متفگ و  نم  هچنآ  تفگ  مود  راب  يارب  هاگنآ  دروخ  ار  شدـح  هدرک و  فذـق  احیرـص  راب 

دنک فذق  راب  هد  ببس  کی  رطاخب  ار  نیعم  صخـش  فذاق  رگا  و  دوش ،  ریزعت  دیاب  هکلب  دننک  یمن  يراج  وا  رب  دح  دوش و  یمن  هدرمش 
 . . . يدرک انز  وت  يدرک  انز  ووت  يدرک  انز  وت  دیوگب  راب  هد  فذاق  هدرک  انز  راب  کی  رگا  اضرف  هکلب  دشاب  هدرک  انز  راب  هد  وا  هکنیا  هن  )

زین دح  دیا ) هدرک  انز  وت  وت و  وت و  دیوگب  رفن  هس  هب  هکنیا  لثم   ) دشاب ددـعتم  فوذـقم  رگا  و  دوش ،  یمن  يراج  وا  رب  دـح  کی  زج  هب  ( 
لثم دـهد  تبـسن  وا  هب  مارح  لمع  ود  ینعی  دوش  ررکم  دـهد  یم  تبـسن  فوذـقم  هب  فذاق  هک  یمارح  لمع  رگا  اـما  و  دوش ،  یم  رارکت 
لحم فذـق ؟  ود  ای  دوش  یم  باسح  فذـق  کی  اجنیا  رد  ایآ  يا )  هدرک  طاول  وت  يا و  هدرک  اـنز  وت   : ) دـیوگب فوذـقم  کـی  هب  هکنیا 
یمن طقاس  دـح  نآ  دوش  بجاو  نآ  دـح  تباث و  فذـق  هک  نامز  ره  هلءاسم 4 -  دوش .  رارکت  زین  دـح  هک  تسنآ  برقا  تسا و  لاکـشا 

ار وا  يانز  دهاش  راهچ  ندروآ  اب  فذاق  هکنآ  راب  کی  ینعی   ) دشاب تبون  کی  هک  دنچ  ره  دنک ،  قیدصت  ار  وا  فوذقم  هکنآ  رگم  دوش 
یم طقاس  فذق  دح  تروص  هس  نیا  رد  هک  دـیامن  وفع  ار  وا  هدومن  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  فوذـقم  هکیتروص  رد  رگم  و  دـنک ،  تباث 
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ياج کی  رد  درادـن ،  رثا  رگید  شتـشگرب  نیا  دومن  ار  وا  دـح  هبلاطم  تشگرب و  دوخ  وفع  زا  سپـس  درک و  وفع  ار  فذاق  رگا  و  دوش ، 
هنعالم زا  دعب  هک  دنک  هنعالم  وا  اب  نز  دهد و  دوخ  نز  هب  انز  تبـسن  يرهوش  هک  تسا  ینامز  نآ  دوش و  یم  طقاس  فذق  دـح  زین  رگید 

هب مه  وا  يا و  هدرک  انز  وت  دیوگب  نآ  هب  نیا  دننک  فذق  ار  رگیدـکی  رفن  ود  هک  ینامز  هلءاسم 5 -  دروخ .  یمن  فذق  دح  رهوش  رگید 
کی هب  ار  رگیدکی  ود  ره  هکنیا  هچ  لاح  دنوش  ریزعت  دیاب  ود  ره  نکل  دوش ،  یم  طقاس  ود  ره  زا  فذق  دح  يا  هدرک  انز  وت  دـیوگب  نیا 
طاول ای  يا  هدرک  طاول  دیوگب  نیا  ای  دیوگب ،  نیا  هب  ار  نیمه  زین  وا  يا  هدرک  انز  نز  نالف  اب  وت  دیوگب  نیا  هکنیا  لثم  دننک ،  مهتم  لمع 

نآ يا و  هدرک  انز  وت  دـیوگب  نیا  هکنیا  لثم  دـننک  مهتم  ار  رگیدـمه  فلتخم  لمعب  ای  و  دـهدب ،  ار  تبـسن  نیمه  نیا  هب  مه  نآ  يا  هداد 
دیز هب  یـسک  رگا  الثم  دوش ،  یم  هدرب  ثرا  فذق  دح  هلءاسم 6 -  دـنوش . ) یم  ریزعت  ود  ره  تروص  ره  رد   ) يا هدرک  طاول  وت  دـیوگب 
درم هچ  دـنرب  یم  ثرا  هب  ار  وا  لام  هک  وا  هثرو  تفر  ایند  زا  دـنک  وفع  ار  يو  ای  دـننزب  دـح  ار  فذاق  هکنآ  زا  لبق  دـیز  داد و  انز  تبـسن 

قح ندرب  ثرا  اما  دنرب ،  یمن  ثرا  رگیدمه  زا  ار  فذق  دح  هک  رهوش  نز و  زجب  دنرب ،  یم  ثرا  زین  ار  دح  هبلاطم  قح  نز  هچ  دنـشاب و 
دح دـنک  اضاقت  مکاح  زا  دـناوت  یم  نانآ  زا  کی  ره  دـنیواسم و  همه  هکلب  دوش  میـسقت  هثرو  نیب  هک  تسین  لاـم  ندرب  ثرا  دـننام  دـح 

 . دشاب هدرک  وفع  ار  فذاق  رگید  ثراو  هک  دنچ  ره  دزاس ،  يراج  شثروم  فذاق  رب  ار  فذق 

عرف دنچ 

رب هکنآ  رگم  تسا ،  بجاو  وا  نتـشک  هدنونـش  رب  دیوگب  ازـسان  هللااب )  ذایعلا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  یـسک  لوا -  عرف 
رگا و  تسین ،  مه  زئاج  هک  تسین  بجاو  اهنت  هن  یـسرت  نینچ  اـب  هک  دـسرتب  وا  ضرع  اـی  ینموم  ناـج  رب  اـی  دوخ و  ( 29  ) ضرع ای  ناج 

وا نتـشک  تسا و  زئاج  وا  لتق  كرت  دـشاب  هتـشاد  سرت  شینید  ردارب  ای  شدوخ  هب  اتنعم  لاـم  رب  هکلب  دـشابن  نیب  رد  ضرع  ناـج و  رطخ 
هکنیا رد  تسا و  نیمه  مکح  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یضعب  رب  ندینـش  ازـسان  رد  تسین ،  وا  بئان  ای  مالـسلا و  هیلع  ماما  نذا  رب  فوقوم 

ربـمغیپ يازـسان  هب  ترـضحنآ  هب  يازـسان  رگا  هکلب  تسا ،  یهجو  دـشاب  تارـضح  نآ  هب  قحلم  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هرهاـط  هقیدـص 
و تسا ،  بجاو  وا  نتشک  دنک  توبن  ياعدا  هک  یسک  مود -  عرف  تسا .  بجاو  وا  نتـشک  لاکـشا  نودب  دنک  تشگرب  هیلع  هللا  تاولص 

رهاظ هک  یسک  و  دشاب ،  نیب  رد  سرت  ياپ  یلبق  هلئسم  حرش  هب  هکنآ  رگم  تسا  حابم  دونـشب  وا  زا  ار  اعدا  نیا  هک  سک  ره  يارب  وا  نوخ 
عرف دوش .  یم  هتشک  هن  ای  تسا  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  هب  دمحم  مناد  یمن  نم  دیوگب  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  مالـسا 
دوش یم  تباث  قیرط  ود  زا  و  دوش ،  یم  بیدات  دشاب  رفاک  رگا  دوش و  هتشک  دیاب  دشاب  ناملسم  رگا  دنک  لمع  رحس  هب  هک  یـسک  موس - 

ود تداهـش  هنیب و  قیرط  زا  مود  دشاب و  رابود  دیاب  اطایتحا  هک  وا  دوخ  رارقا  هب  یکی  تسا :  هدـش  رحـس  لمع  بکترم  صخـش  نالف  هک 
ره مراهچ -  عرف  دشاب .  بجاو  اسب  هچ  هکلب  تسا  زئاج  اهنت  هن  توبن  یعدم  رحس  لاطبا  روظنمب  دریگب  دای  ار  رحـس  رگا  و  لداع ،  دهاش 

طایتحا هب  رتکیدزن  هک  بکترم  رارقا  یکی  دوش :  یم  تباث  قیرط  ود  هلیـسوب  دـشاب  هتـشاد  هللا  قح  هبنج  دـشاب و  ریزعت  نآ  رد  هک  یهانگ 
ای دناوخن  زامن  الثم   ) دـنک كرت  ار  یبجاو  هک  یناملـسم  ره  مجنپ -  عرف  لداع .  دـهاش  ود  تداهـشب  مود  و  دـشاب ،  تبون  ود  هک  تسنآ 

رئابک زا  مارح  نآ  هک  یطرـش  هتبلا  دـننک ،  ریزعت  ار  يو  دـنناوت  یم  وا  بئاـن  مالـسلا و  هیلع  ماـما  دوش  یمارح  بکترم  اـی  و  دریگن ) هزور 
طایتحا هب  رتکیدزن  و  دراد ،  مکاح  رظن  هب  یگتـسب  دشاب  هنوگچ  رادـقم و  هچ  هکنیا  اما  دـشاب و  دـح  زا  رتمک  دـیاب  امتح  ریزعت  و  دـشاب ، 

یضعب مشش -  عرف  دنکن .  زواجت  دودح  لقا  زا  هدیسرن  شریزعت  هزادنا  رب  لیلد  عرـش  هیحان  زا  هک  يدروم  ره  رد  هک  تسنآ  مکاح  يارب 
 ، دراد یلو  مکاح و  رظنب  یگتـسب  نآ  رادـقم  هک  تسا  نیا  رهاظ  نکل  دوش  رتشیب  قالـش  زا  دـیابن  كدوک  بیداـت  ریزعت و  هک  دـنا  هتفگ 

تسه هک  يزیچ  دنزب ،  ار  هبرض  هد  زا  رتشیب  دنک  یم  ءاضتقا  یهاگ  دنزب و  هبرـض  هد  زا  رتمک  هک  دنک  یم  ءاضتقا  تحلـصم  یهاگ  نوچ 
ریزعت زا  رتمک  كدوک  ریزعت  رد  هک  تسنآ  طایتحا  و  تسین ،  زئاج  زین  غلاب  دارفا  رد  هزادـنا  زا  زواجت  هکلب  تسین  زئاـج  هزادـنا  زا  زواـجت 

 . دنک ءافتکا  قالش  جنپ  ای  شش و  هب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  مه  نیا  زا  دنزب و  غلاب  دارفا 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


تارکسم ندیشون  دح  رد  مراهچ  لصف 

نآ تیفیک  دح و  بجوم  رد  راتفگ 

دـشاب و نآ  تمرح  هب  ملاع  راتخم و  لقاع و  غلاب و  رگا  دـشابن  رکـسم  عاقف  هک  دـنچ  ره  دـشونب  عاقف  ای  رکـسم و  هک  یـسک  هلءاسم 1 - 
دیدـهت هب  هک  یـسک  هناوید و  كدوـک و  نیارباـنب  دوـش ،  یم  بجاو  وا  رب  دـح  تسا )  عاـقف  اـی  و   ) تسا رکـسم  دـشون  یم  هچنآ  دـنادب 

الثم دشون  یم  هچنآ  تسا  دقتعم  دناد و  یمن  ار  عوضوم  ای  دـشاب و  نآ  تمرحب  لهاج  هک  یـسک  زین  دـشونب و  عاقف  ای  رکـسم و  نارگید 
دوش یم  هتفریذپ  یسک  زا  لهج  يوعد  هتبلا  دوش ،  یمن  تازاجم  دح  هب  مکحب  لهاج  مه  تسا و  عوضومب  لهاج  مه  ای  و  تسا ،  هکرس 

دنیوگ رمخ  ارنآ  هک  دشاب  هدش  هتفرگ  روگنا  زا  هاوخ  تسین  نآ  عاونا  نیب  یقرف  رکسم  رد  هلءاسم 2 -  دشاب .  نکمم  وا  قح  رد  لهج  هک 
رزم ار  نآ  هک  وج  زا  ای  و  دنیوگ ،  عتب  ار  نآ  هک  لسع  زا  ای  و  دنمان ،  یم  عیقن  ار  نآ  هک  زیوم  زا  ای  و  دنیوگ ،  ذیبن  ار  نآ  هک  امرخ  زا  ای  ، 

و درواین ،  یتسم  مینک  ضرف  هک  دنچ  ره  تسا  مارح  زین  نآ  هک  عاقف  تسا  رکسم  هب  قحلم  و  اهنیا ،  ریغ  ای  ترذ  ای  مدنگ  زا  ای  و  دنیوگ ، 
یبنع ریصع  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 3 -  دزاس .  یم  بجاو  ار  دح  شندیـشون  زاب  دوش  هتخاس  زیچ  دـنچ  ای  ود  زا  يرکـسم  رگا 
یتقو و  دـشاب ،  هدیـشوج  دیـشروخ  شبات  ای  شتآ و  اـب  اـی  دـیآ و  شوج  دوخبدوخ  هکنیا  هچ  لاـح  تسا ،  مارح  هدیـشوج  روگنا ) بآ  )

یلاکـشا یکـش و  نآ  تمرح  رد  هلب  ددرگ ،  ناثلث  حالطـصاب  هتـشگ  راخب  نآ  موس  ود  ای  دوش و  هکرـس  هب  لدـبم  اـی  هک  دوش  یم  لـالح 
ینعی دراد  ار  رکسم  مکح  نآ  هدنشون  هب  ندز  دح  بوجو  رد  ایآ  هکنیا  رد  و  هدشن ،  تباث  نوچ  تسا  لکشم  شندوب  رکسم  نکل  تسین 
ناوت یم  هکلب  تسا  لاکشا  تسین ؟  بجاو  دح  سپ  هجیتن  رد  درادن و  ار  نآ  مکح  ای  درواین و  رکسم  هک  دنچ  ره  تسا  بجاو  دح  ندز 
امرخ شمشک و  زا  هدش  هتفرگ  ریصع  و  دشاب ،  هدمآ  شوجب  دیشروخ  ای  شتآ  اب  هک  یـضرف  رد  اصوصخم  و  درادن ،  ار  نآ  مکح  تفگ 

هکنیا رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 4 -  دراد .  دح  رکـسم  هدنـشون  دننام  نآ  هدنـشون  هن  تسا و  مارح  نآ  دننام  هن  درادن ،  ار  رکـسم  مکح 
نآ هرطق  کی  هک  دنچ  ره  دراد  دح  تسا و  مارح  زین  نآ  هرطق  کی  یتح  دنربارب ،  دح  بوجو  تمرح و  رظن  زا  شدایز  كدنا و  رکـسم 

رکسم ریغ  اب  رگا  رکسم  هکنانچمه  تسا ،  بجاو  دح  زین  شکدنا  دشاب  هدننک  تسم  شدایز  هک  يرکـسم  زیچ  ره  نیاربانب  دنکن ،  تسم 
اهاذـغ و لیبق  زا  رگید  زیچ  اب  جازتما  رثا  رد  رگا  اما  و  دراد ،  دـح  دـشاب  قداص  وا  رب  رگید  رکـسم  اـی  رمخ  ناونع  زونه  نکل  وش  طولخم 

تباث نآ  باکترا  رطاخب  دـح  ندز  ایآ  دـشابن  قداص  نآ  رب  رکـسم  مسا  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  راکـسا  تلاح  هدـش  کلهتـسم  هیودا 
 ، تسا مارح  یلاکـشا  یب  شندوب  سجن  رطاـخب  جزتـمم  نآ  ندروخ  هک  دـنچ  ره  تسا ،  تباـث  دـح  میئوگب  تسا  لکـشم  هن ؟  اـی  تسا 

رگا هکنیا  نکل  تسا ،  سجن  جزتمم  نآ  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش  دزیرب  تبرـش  ای  بآ  لیبق  زا  یعیام  رد  بارـش  هرطق  کی  رگا  نیاربانب 
 . تسا فورعم  هعیش  ياهقف  نیب  رد  دح  هب  مکح  اما  تسا ،  لاکـشا  لمات و  لحم  دوش  يراج  وا  رب  رکـسم  دح  دیاب  دروخب  ار  نآ  یـسک 
 . دوش یمن  يراج  وا  رب  دح  دوش  رکسم  ندروخب  رطضم  شیرامیب  ياوادم  رطاخب  ای  تکاله  زا  دوخ  ناج  ظفح  روظنمب  رگا  هلءاسم 5 - 

بجوم رکسم  برش  دنادن  هک  دنچ  ره  تسا  بجاو  وا  رب  دح  دشونب  ار  نآ  تسا  مارح  رکسم  برش  دناد  یم  هک  یـسک  رگا  هلءاسم 6 - 
دح هدوب  رکسم  هک  دش  مولعم  ندیشون  زا  دعب  تسا و  مارح  هک  دنادب  نکل  تسین  رکـسم  هکنیا  لایخب  دشونب  ار  یعیام  رگا  و  تسا ،  دح 

دروآ و یمن  یتسم  لعفلاب  نوچ  تسین  دـح  بجوم  نآ  كدـنا  درک  یم  لایخ  تسا و  رکـسم  تسناد  یم  رگا  و  دوش ،  یمن  تباـث  وا  رب 
رد تسه  هکیزیچ  دوش ،  یم  تباث  ندرک  رارقا  تبون  ود  اب  رکسم  برش  هلءاسم 7 -  تسا .  بجاو  وا  رب  دح  ارهاظ  دیشون  نآ  زا  یکدنا 

برش زاوج  هک  دشابن  يا  هنیرق  اب  هارمه  هکنیا  هب  تسا  طرش  ندرک  رارقا  رد  و  تسا ،  طرـش  دصق  رایتخا و  تیرح و  لقع و  غولب و  رارقا 
 ، دندرک بارـش  ندیـشون  هب  راداو  دیدهت  اب  ارم  ای  و  مدیـشون ،  بارـش  مدرد  يدوبهب  رطاخب  نم  دـشاب  هتفگن  الثم  دزاسب ،  لمتحم  ار  نآ 
زا دح  هدوب  برش  رد  روذعم  هکنیا  رب  دوش  مئاق  يا  هنیرق  سپس  ما و  هدروخ  بارـش  نم  هکنیا  هب  درک  رارقا  قلطم  روطب  تسخن  رگا  یتح 
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دروم رد  هک  دشاب  يرذع  دیاب  هتبلا  دوش ،  یم  هتفریذپ  وا  زا  ار  يرذع  دنک  اعدا  سپـس  قالطا و  روطب  دنک  رارقا  رگا  و  دوش ،  یم  عفد  وا 
رد مه  رذع  لامتحا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش  ساسحا  یسک  نهد  زا  بارش  يوب  هکنیا  فرص  هب  و  دشاب ،  هدوب  لمتحم  هدننک  رارقا  صخش 
رد و  تسا ،  لداع  دهاش  ود  تداهـش  دوش  یم  تباث  رمخ  برـش  نآ  اب  هک  یقیرط  نیمود  هلءاسم 8 -  دوش .  یمن  يراج  دح  دـشاب  نایم 

برش هب  تداهـش  قلطم  روطب  لداع  دهاش  ود  رگا  و  نادرم ،  تداهـش  هب  مامـضنا  اب  هن  یئاهنتب و  هن  تسین  لوبقم  نانز  تداهـش  باب  نیا 
 : دیوگب یکی  الثم  دنهد  تداهـش  فلتخم  ارجام  تایـصوصخ  رد  دهاش  ود  رگا  اما  و  تسا ،  یفاک  نآ  ندش  تباث  رد  دنهد  یـسک  رمخ 

رگا تسا  نینچمه  و  ددرگ ،  یمن  يراج  وا  رب  دح  دوش و  یمن  تباث  وا  رمخ  برـش  دیـشون ) بارـش   : ) دـیوگب يرگید  و  دیـشون ) عاقف  )
و دیشون ) بارش  دوب  مکحب  لهاج  هکیلاح  رد  وا   : ) دیوگب يرگید  و  دیشون ) بارش  تمرحب  ملع  اب  ینالف   : ) هکنیا هب  دهد  تداهش  یکی 
ار نآ  يرگید  یلو  دیشون ) رکـسم  ینالف   : ) دیوگب دهد و  تداهـش  قلطم  روطب  یکی  رگا  اما  لیبق ،  نیا  زا  رگید  فالتخا  تسا  نینچمه 

تسا هنایزات  داتشه  رکسم  ندیشون  دح  هلءاسم 9 -  دوش .  یم  تباث  وا  رب  دح  رهاظلا  یلع  دیشون ) رمخ  وا   : ) دیوگب رمخ و  هب  دنک  دیقم 
یناهنپ رگا  اما  دراد و  دح  دشونب  انلع  ار  بارش  رگا  رفاک  هتبلا  ناملسم ،  هچ  دشاب و  رفاک  هچ  نز ،  هچ  دشاب و  درم  شا  هدنشون  هکنیا  هچ 

ریاس هناش و  تشپ و  رب  ار  رمخ  برـش  هنایزات  هلءاسم 10 -  درادن .  دح  دشونب  دوخ  دبعم  اسیلک و  رد  رگا  هکنانچمه  درادن  دـح  دـشونب 
ار وا  دشاب  درم  رمخ  براش  رگا  و  دـنکن ،  تباصا  وا  تروع  هب  تروص و  رـس و  هب  هک  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  و  دـننز ،  یم  وا  ندـب  ءاضعا 
اب دنناشن و  یم  ار  وا  دشاب  نز  رگا  و  دننک ،  یم  يراج  دـح  وا  رب  هداتـسیا  لاح  رد  دـشاب و  هدیـشوپ  شتروع  طقف  هکیروطب  هدرک  نایرع 
ات دـننک  یم  ربص  دنتـسه  تسم  زونه  رگا  سپ   ، ) دـنزاس یم  يراـج  ار  دـح  يرایـشوه  لاـح  رد  نارم  هب  وا و  هب  دـندنب و  یم  شا  هماـج 

طقاس وا  زا  دح  موکحم  ندـش  دـترم  ای  یگناوید و  ندـش  ضراع  رطاخب  هلءاسم 11 -  دنزاس . ) یم  يراج  ار  مکح  دعب  دـنوش  رایـشوه 
دح اهنآ  نیب  دشونب و  رکـسم  راب  دـنچ  رگا  هلءاسم 12 -  دـنزاس .  یم  يراج  وا  رب  ار  دـح  شدادـترا  نونج و  لاـح  رد  هکلب  دوش ،  یمن 
موس راب  دروخب  دح  دشونب و  رگید  راب  کی  دروخب و  دح  دشونب و  رگا  و  تسا ،  یفاک  شیاهیراسگیم  همه  يارب  دح  کی  دشاب  هدروخن 

 . دوش یم  هتشک  مراهچ  راب  یلوقب  و 

نآ قحاول  یضعب  ماکحا و  رد  راتفگ 

رکسم بارش  مدید  هک  دهد  تداهش  يرگید  دیشون و  رکسم  بارـش  مدید  ار  ینالف  هک  دهد  تداهـش  لداع  دهاش  کی  رگا  هلءاسم 1 - 
دیاب خیرات  نییعت  تروص  رد  هتبلا  هن ،  ای  دنشاب  هدرک  نیعم  خیرات  دهاش  ود  ره  هکنیا  هچ  دوش  یم  بجاو  صخـش  نآ  رب  دح  درک  یق  ار 
یمن دح  دشانب  نکمم  نآ  عمج  هک  دشاب  ینامز  ود  نآ  خـیرات  رگا  اما  و  دـشاب ،  كدـنا  هلـصاف  اب  ندیـشون و  خـیرات  زا  دـعب  یق  خـیرات 

یق هب  تداهـش  ود  ره  رگا  ایآ  و  دشاب ، ) ندیـشون  خیرات  زا  زور  دنچ  زا  دـعب  ای  ندیـشون و  خـیرات  زا  لبق  یق  یخیرات  هکنیا  لثم   ) دروخ
نیع رد  دنادب و  مه  لالح  ار  نآ  ندیشون  هدیشون  رکسم  بارـش  یـسک  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  لکـشم  هن ؟  ای  دوش  یم  مزال  دح  دـنهد 
رگا و  دنزاس ،  یم  يراج  وا  رب  رمخ  برـش  دح  درک  هبوت  رگا  دنهد  یم  هبوت  ار  وا  لوا  دـشابن ،  نآ  تمرحب  دـقتعم  تسا  ناملـسم  هکنیا 

یم هتـشک  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  توبن  راکنا  هب  تشگرب  رکـسم  تمرح  هب  تبـسن  شراکنا  هک  یتروص  رد  درکن  هبوت 
دشاب هدش  ناملسم  سپس  هدوب و  هداز  رفاک  هکنیا  هچ  و  دشاب ،  هداز  ناملسم  ناملـسم و  البق  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  هدش  دترم  نوچ  دوش 
هکلب دوش  یمن  هداد  واب  هبوت  داهنشیپ  دشاب  يرطف  دترم  هکیتروص  رد  ینعی  تسا  دترم  مکح  وا  مکح  دنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یـضعب  نکل  ، 
لالح ار  رمخ  هک  دوب  یسک  مکح  نیا  تسا ،  رتراگزاس  دعاوق  اب  هبـشا و  میداد  ام  هک  یئاوتف  یلو  دوش ،  یم  هتـشک  هبوت  داهنـشیپ  نودب 

شا هنایزات  ندیـشون  رطاخب  اهنت  هکلب  دوش  یمن  هتـشک  دشاب  هدوب  هک  يرکـسم  ره  دنادب  لالح  ار  رگید  تارکـسم  هکیـسک  اما  و  دنادب . 
وا زا  درک  هبوت  رگا  دنهد  هبوت  ار  وا  تسخن  دیاب  رفاک  هچ  دشاب و  ناملسم  هچ  رمخ  هدنشورف  اما  و  مارح ،  هچ  دنادب و  لالح  هچ  دننز  یم 

و دوش ،  یم  هتـشک  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  بیذکت  هب  شندرمـش  لالح  تشگرب  درکن و  هبوت  رگا  و  دوش ،  یم  هتفریذپ 
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هبوت هک  دنچ  ره  هتـسناد و  یم  لالح  ار  نآ  شورف  هک  دشاب  هتخورف  یلاح  رد  دنچ  ره  دوش  یمن  هتـشک  رمخ  ریغ  تسا  رکـسم  هدنـشورف 
طقاس وا  زا  دح  دشاب  هدرک  هبوت  هدیشون )  بارش  هکنیا  رب   ) وا هیلع  دوهش  تداهـش  زا  لبق  يراوخ  بارـش  رگا  هلءاسم 3 -  دشاب .  هدرکن 

ندز دح  رایتخا  دنک  هبوت  رارقا  زا  دعب  رگا  اما  و  دوش ،  یمن  طقاس  وا  زا  دح  دشاب  هدرک  هبوت  دوهـش  تداهـش  زا  دعب  رگا  یلو  دوش ،  یم 
زا یکی  تکرح  هـک  یناملـسم  ره  هلءاسم 4 -  دوشب .  يراـج  دـح  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  مکاـح  تسدـب  شندیـشخب  و 

رگا دوش ،  رکنم  ار  نآ  لاـثما  اـبر و  كوـخ و  تشوـگ  نوـخ و  رادرم و  ریظن  تسا  یعاـمجا  نیملـسم  نیب  رد  شتمرح  هک  ار  تاـمرحم 
یبن بیذـکت  هب  شراکنا  تشگرب  هدـشن و  یـشان  ماکحا  هب  لهج  زا  شراکنا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوش ،  یم  هتـشک  دـشاب  هداز  ناملـسم 
نانچ هک  دشاب  يا  ههبـش  رطاخب  شراکنا  رگا  و  دوش ،  یم  ریزعت  تروصنیا  ریغ  رد  و  دـشاب ،  هدوب  عرـش  بیذـکت  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ندرمش حابم  نتسناد و  لالح  مه  زاب  دوش و  فرط  رب  يا  ههبـش  رگا  هلب  دوش ،  یمن  مه  ریزعت  دشاب  نکمم  یـسک  نانچ  لثم  زا  يا  ههبش 
رگا و  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  بیذـکت  شندرمـش  لالح  تروص  نیا  رد  نوچ  دوش ،  یم  هتـشک  دـشاب  هتـشاد  رارـصا  مارح  نآ 

دنادـب لالح  ار  نآ  تمرحب  ملع  اب  هکیتروص  رد  دـشاب  هدرکن  نیعم  يدـح  نآ  بکترم  يارب  سدـقم  عراـش  هک  دوش  بکترم  ار  یمارح 
دورب ایند  زا  ریزعت  ای  دـح  هناـیزات  ریز  رد  هک  یـسک  هلءاسم 5 -  هریغـص .  اـی  دـشاب  هریبک  ناـهانگ  زا  مارح  نآ  هکنیا  هچ  دوش  یم  ریزعت 

 - هلءاسم 6 دشاب .  هدرک  زواجت  دح  زا  هکنآ  رگم  دوش  یمن  راکهدب  اهبنوخ  ینعی  هید  تسین و  وا  نوخ  نماض  ریزعت  دح و  هدننک  يراج 
دندوب قساف  دـندوب  هداد  تداهـش  وا  هیلع  هک  يدـهاش  راهچ  ای  دـهاش و  ود  نآ  دوش  مولعم  سپـس  دـنک و  ارجا  مکاح  ار  لـتق  مکح  رگا 

مکاح رگا  و  دنتسین ،  نآ  نماض  وا  هلقاع  مکاح و  دوخ  اما  دزادرپب ،  لاملا  تیب  زا  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  مکاح  هدهعب  موکحم  ياهب  نوخ 
دنک راضحا  ار  وا  مکاح  دشاب و  دح  بجوم  هک  هدوب  هتفگ  يزیچ  نز  ای  و  دنک ،  وا  رب  دح  هماقا  ات  دتسرفب  هلماح  ینز  دزن  ار  دوخ  رومام 

لاملا تیب  هدـهع  رب  يا  هدـش  طقـس  نینچ  ياهب  نوخ  هک  تسنآ  يوقا  دـنک  طقـس  ار  شا  هچب  سرت  زا  نز  و  یئوجزاـب ،  قیقحت و  يارب 
 . تسا

تقرس دح  رد  مجنپ  لصف 

قراس دروم  رد  راتفگ 

یلفط رگا  سپ  دشاب ،  هدیسر  غولب  دح  هب  دزد  صخش  هکنیا  لوا -  تسا :  ربتعم  طرـش  دنچ  قراس  رب  دح  ءارجا  بوجو  رد  هلءاسم 1 - 
وا زا  ررکم  هانگ  نیا  هک  دنچ  ره  دوش  یم  بیدات  مکاح  دید  حالـص  ورظن  قبط  اهنت  دوش ،  یمن  يراج  وا  رب  دـح  دـنزب  تقرـس  هب  تسد 
یم بیدات  دش  بکترم  مه  زاب  رگا  دـننک  یم  وفع  لوا  راب  رد  ار  وا  دـنا  هدومرف  اهقف  زا  یـضعب  نکل  تبون ،  جـنپ  زا  شیب  یتح  دـنزب  رس 
نیا هب  تسد  مه  زاب  رگا  دیآ ،  رد  نوخ  ات  دنـشارخ  یم  ردق  نآ  ار  شتـسد  ناتـشگنارس  درک  يدزد  هرابود  بیدات  زادعب  رگا  و  ددرگ ، 
یم غلاب  دارفا  اب  هک  دـننک  یم  وا  اب  ار  هلماعم  ناـمه  درک  رارکت  مه  زاـب  رگا  و  دـننک ،  یم  عطق  ار  شناتـشگنا  لوا  دـنب  تقو  نآ  دز  راـک 
نم هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ریغ  ار  مکح  نیا  هک  تسا  هدـمآ  اهنآ  رد  هک  تسا  یتاـیاور  لاـفطا  تقرـس  هراـبرد  و  دـننک ، 

هناوید رگا  سپ  دشاب  لقاع  هکنیا  مود -  میتفگ .  ام  هک  تسا  نامه  هبشا  نیاربانب  درکن ،  يراج  یسک  مالـسلا )  هیلع  نینموملاریما  ینعی  )
نیا هک  دنچ  ره  دشاب و  هدـش  بکترم  شتمالـس  رود  رد  دـشاب و  يراودا  هناوید  دـنچ  ره  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دوش  تقرـس  بکترم 

دیدهتب هن  دشاب  هدرک  يدزد  دوخ  رایتخا  هب  هکنیا  موس -  دوش .  بیدات  دیاب  دراذـگب  رثا  وا  رد  ندرک  بدا  رگا  هلب  دـنک ،  رارکت  ار  لمع 
عفر رطاخب  یسک  رگا  نیاربانب  دشابن ،  بارطضا  يور  زا  شیدزد  هکنیا  مراهچ -  دوش .  یمن  عطق  شتـسد  دشاب  دیدهت  اب  رگا  هک  یـسک 

هکنیا مجنپ -  دوش .  یمن  عطق  شتسد  دنزب ) يدزد  هب  تسد  شناج  ظفح  يارب  یحطق  ماگنه  رد  الثم   ) دنزب يدزد  هب  تسد  شبارطـضا 
ای دـشاب  هداد  ماجنا  دوخ  ار  ود  ره  هکنیا  هچ  لاح  دـشاب ،  هدوبر  ار  نآ  هظفحم  نتـسکش  ای  ندرک  زاب  زا  سپ  هدـیدزد و  ار  ظوفحم  یلام 
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هدرک جراخ  نآ  زا  هظفحم  نتـسکش  نودـب  ار  لام  وا  هدرک و  زاب  ار  هظفحم  وا  ریغ  یـصخش  رگا  سپ  رگید ،  یـصخش  تکرـش  اـب  هکنآ 
هک يزیچ  دنـشاب ،  هدمآ  يدزد  يارب  مه  کمک  هب  مه و  اب  هک  دنچ  ره  دزد  تسد  هن  دوش و  یم  عطق  هظفحم  هدننک  زاب  تسد  هن  دشاب ، 

هظفحم زا  ار  ـالاک  هکنیا  مشـش -  دنتـسه .  نماـض  هدـیدزد  هک  ار  هچنآ  دزد  هدرک و  فلت  هک  ار  هچنآ  هدرک  زاـب  ار  هظفحم  هکنآ  تسه 
( دوخ تسد  اب  امیقتـسم   ) هرـشابم شدوخ  هکنیا  هب  دوش  یم  ققحم  ندروآ  نوریب  و  ریغ ،  تکراشم  هب  ای  دوخ و  تسدب  ای  دنروایب  نرویب 
اب ار  عاتم  هکنیا  لثم  هطـساو )  اب  میقتـسم و  ریغ  روطب   ) ببـست هب  ای  و  دروایب ،  نوریب  هتفرگ  شودـب  ار  نآ  هکنیا  لثم  دـشاب  هدروآ  نوریب 

اجنآ زا  هدومن  راب  دـشاب  دوجوم  هظفحم  نامه  رد  هک  یبکرم  تشپ  رب  ای  و  دـشاب ،  هدیـشک  نوریب  هب  هظفحم  لخاد  زا  ار  نآ  هتـسب  بانط 
یعاتم ددرگ و  یم  رب  شبحاص  دزن  هرابود  هدرک  تداع  هک  یغرم  دهد  زاورپ  ددنبب و  هدش  تیبرت  یغرم  لاب  هب  ار  نآ  ای  و  دـنک ،  جراخ 

نیا همه  رد  هک  دربب ،  شنوریب  وا  ات  دـهدب  یغلابان  ای  يا و  هناوید  تسدـب  ار  عاتم  ای  و  دـناسر ،  یم  شبحاـصب  هدـش  هتـسب  وا  لاـب  رب  هک 
 - متفه تسا .  عنم  هکلب  لاکـشا  شتـسد  ندرک  عطق  رد  دـهدب  زیمم  یلفط  تسدـب  ار  نآ  رگا  اما  و  دوش ،  یم  عطق  دزد  تسد  اـهتروص 
لام رگا  هک  دنزرف  فالخب  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دشاب  هدیزد  ار  وا  لام  دشاب و  وا  ردپ  رگا  هک  دـشابن  لام  بحاص  ردـپ  قراس  هکنیا 

دندزدـب ار  رگیدـکی  لاـم  رگا  نادـنواشیوخ  اـی  ددزدـب  شدـنزرف  لاـم  زا  رداـم  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  عطق  وا  تسد  ددزدـب  ار  ردـپ 
هناخ برد  هبلغ  رهق و  ناونعب  رگا  اما  و  دشاب ،  هدـیدزد  شبحاص  مشچ  زا  ناهنپ  يرـس و  ار  لام  هکنیا  متـشه -  دوش .  یم  عطق  ناشتـسد 
لفق ای  برد و  نتسکش  رگا  یتح  هکلب  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دربب  ار  وا  لام  دنکـشب و  ار  وا  عاتم  قودنـص  لفق  ای  دنکـشب و  ار  یـسک 

هن تسا  نآ  لاثما  تراغ و  قادصم  نوچ   ) دوش یمن  عطق  شتـسد  دشاب  هبلغ  رهق و  ناونعب  ینلع و  لام  ندرب  نتـشادرب و  نکل  دشاب  يرس 
عطق دزد  تسد  اهنت  ددزدب  ود  نآ  زا  یکی  ار  لام  نکل  دنوش  کیرش  هظفحم  ندرک  زاب  رد  رفن  ود  هب  رگا  هلءاسم 2 -  يدزد . )  قادصم 

نآ تسد  اهنت  دـندزدب  رگیدـکی  تکرـش  اب  ار  لام  یلو  دـنک  زاب  ار  هظفحم  یئاـهنت  هب  ود  اـهنآ  زا  یکی  رگا  و  يرگید ،  نآ  هن  دوش  یم 
ریاس دوجو  تروص  رد  دنـشاب  کیرـش  مه  اب  راک  ود  ره  رد  رگا  اما  و  هدرب ،  ار  لام  مه  هدوشگ و  ار  هظفحم  مه  هک  دوش  یم  عطق  سک 
ههبش چیه  هک  تسا  ربتعم  طرش  نیا  یهلا  دودح  ریاس  نینچمه  تقرـس و  دح  يارجا  رد  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  عطق  ود  ره  تسد  طئارش 

نودب تسا  زئاج  اعرش  هک  دنک  نامگ  کیرش  رفن  ود  زا  یکی  رگا  نیاربانب  عوضوم ،  رد  ههبـش  هن  مکح و  رد  ههبـش  هن  دشابن  نیب  رد  يا 
هب شا  هکرشلا  مهـس  زا  هتـشادرب  هک  يرادقم  نآ  دنچ  ره  تسا  هتـشاد  ههبـش  هلئـسم  رد  نوچ  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دنک  يراک  هزاجا 

نکل تسا  مارح  يدزد  هک  دـناد  یم  نوچ  دـشابن  يدزد  دـصق  هب  شنتـشادرب  رگا  تسا  نینچمه  و  دـشاب ،  رتشیب  تقرـس  باـصن  رادـقم 
 ، مریگ یم  نذا  مکیرش  زا  ادعب  مراد و  یم  رب  ار  دوخ  مهس  نم  تسا  هتفگ  دوخ  شیپ  هدوب  هیامرـس  میـسقت  تکرـش و  ندز  مه  هب  دصقب 
رد تسا  نینچمه  و  دوـش ،  یم  عـطق  شتـسد  درادرب  تقرـس  دـصقب  لاـح  نیع  رد  دراد  تقرـس  تمرح  هب  ملع  هک  ضرف  نیا  رد  رگا  هلب 
لام زا  رگا  و  دوش ،  یمن  هدرمش  يدزد  لمع  نیا  هک  درادرب  تسا  شدوخ  لام  هکنیا  لایخ  هب  ار  يرگید  لام  هکنیا  لثم  هیعوضوم  ههبش 

شتسد ددزدب  رتشیب  تسا  تقرس  دح  باصن  هک  رانید  عبر  کی  رادقمب  نکل  و  دوش ،  یمن  عطق  شتسد  ددزدب  شمهس  رادقمب  كرتشم 
رد و  دوـش ،  یمن  عـطق  وا  تسد  هک  هدـمآ  یکی  رد  تـسا ،  تـیاور  ود  یگنج  تـمینغ  لاـم  زا  تقرـس  رد  هلءاـسم 4 -  دوش .  یم  عـطق 

یمن دشابن  رتشیب  رگا  دوش و  یم  عطق  شتـسد  دشاب  هدوب  شدوخ  مهـس  زا  رتشیب  رانید  عبر  کی  رادقمب  هدیدزد  هچنآ  رگا  هدمآ  يرگید 
هک هچنآ  رد  دوـش  یم  عـطق  مه  نز  تسد  نیارباـنب  نز ،  اـی  دـشاب  درم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  يدزد  تـسد  عـطق  رد  هلءاـسم 5 -  دوش . 

شتـسد ددزدـب  ار  یلام  یناملـسم  رگا  سپ  یمذ ،  رفاک  ای  دـشاب  ناملـسم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  دوش ،  یم  عطق  نآ  رد  درم  تسد 
دشاب یمذ  رفاک  زا  هک  دنچ  ره  دوش  یم  عطق  شتـسد  دوش  يدزد  بکترم  رگا  مه  یمذ  و  دشاب ،  یمذ  رفاک  زا  هک  دنچ  ره  دوش  یم  عطق 

رد نـیما  رگا  هلءاسم 6 -  یمذ .  اـی  دـشاب  ناملـسم  لاـم  بحاـص  هکنیا  هچ  دوش  یم  عطق  شتـسد  دوش  يدزد  بکترم  رگا  مه  یمذ  و  ، 
 . ددزدب ار  هراجا  دروم  لام  هدنهد  هراجا  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  ددزدب  ار  نهر  لام  نهر  ای  دنک و  تنایخ  تناما 
وا تسد  تسا  تناما  وت  دزن  نم  لام  دـشاب  هتفگ  راک  بحاص  هکیتروص  رد  ددزدـب  ار  راک  بحاـص  لاـم  زا  يزیچ  ریجا  رگا  هلءاسم 7 - 
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زاب ار  لـحم  هظفحم و  نآ  برد  ریجا  هداـهن و  يا  هظفحم  رد  هدومن و  ناـهنپ  وا  زا  ار  دوخ  لاـک  راـک  بحاـص  رگا  یلو  دوش ،  یمن  عطق 
ار شرهوش  ظوفحم  لام  نز  ار و  شنز  ظوفحم  لام  رهوش  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  عطق  شتسد  دشاب  هدیدزد  ار  وا  لام  هدرک و 

یمن عطق  دـشاب  هدرکن  ناهنپ  شرـسمه  زا  ار  دوخ  لام  لام  بحاص  رگا  اما  و  دوش ،  یم  عطق  شتـسد  ددزدـب  هظفحم  ندرک  زاـب  زا  دـعب 
رتداـیز رگا  اـی  دـشاب و  وا  هقفن  ربارب  نآ  رادـقم  ددزدـب و  هدادـن  وا  هب  هک  يا  هقفن  ضوعب  شرهوـش  ظوـفحم  لاـم  زا  نز  رگا  هلب  دوـش ، 

وا زا  هک  ار  نابزیم  لام  رگا  ناـمهیم  تسد  دوش  یم  عطق  نینچمه  و  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دـشابن  راـنید  عبر  ردـقب  شیداـیز  هدـیدزد 
لام یـسک  رگا  هلءاـسم 8 -  دوش .  یمن  عطق  شتـسد  دـشاب  هدرکن  ناـهنپ  وا  زا  رگا  اـما  و  ددزدـب ،  هداـهن  هظفخم  رد  دوب و  هدرک  ناـهنپ 

مروآ و نوریب  هداد  روتـسد  شدوـخ  اـی  هدیـشخب و  نم  هب  ار  نآ  لاـم  بحاـص  هکنیا  ياـعدا  هـب  درواـیب  نوریب  شا  هـظفحم  زا  ار  يرگید 
لام صخـش  نآ  هکنیا  رب  دنک  هنیب  هماقا  لام  بحاص  هکنآ  رگم  دوش  یم  طقاس  وا  زا  دح  هدیدزد ،  ار  نآ  يو  هک  دنک  اعدا  لام  بحاص 
لوق دـنچ  ره  ضرف  نیا  رد  هک  دـشاب ،  رکنم  هناخ  بحاص  تسا و  مدوخ  زا  لام  نیا  هک  دـنک  اعدا  رگا  تسا  نینچمه  و  هدـیدزد ،  ار  وا 

 . دوش یمن  عطق  شتسد  يدزد  مرج  هب  صخش  نآ  نکل  دریگ  یم  صخش  نآ  زا  ار  لام  تسا و  لوبقم  وا  دنگوس  اب  هناخ  بحاص 

هدش تثرس  لام  رد  راتفگ 

لام رگا  و  تسا ،  راد  هکـس  صلاخ  يالط  رانید  مراهچ  کـی  دوش  یم  عطق  شتـسد  نآ  يدزد  مرجب  دزد  هک  یلاـم  باـصن  هلءاسم 1 - 
هویم و هچ  یندـعم و  سنج  هچ  دـشاب و  سابل  هکنیا  هچ  دـشاب ،  رانید  مراهچ  کی  لداعم  نآ  تمیق  دـشابن  راـنید  سنج  زا  هتفر  تقرـسب 
هچ دشاب و  هدوب  حابم  مدرم  همه  يارب  لصا  رد  یهوک  ياه  هویم  ریظن  لام  نآ  هکنیا  هچ  زین  و  شکشخ ،  هچ  هزات و  هچ  مهنآ  كاروخ ، 

يزیچ ره  هکنیا  مالک  لصاح  دشابن ،  هچ  دشاب و  یندش  دساف  نآ  لاثما  یتخرد و  يزیلاج و  ياه  هویم  تاجیزبس و  دـننام  هچ  و  دـشابن ، 
ماخر گنس  هدنرپ و  یگناخ و  غرم  یتح  دوش  یم  عطق  شتسد  ددزدب  ار  نآ  یـسک  رگا  دشاب  هدوب  باصن  دحب  ناملـسم و  کلم  رد  هک 
لداعم نآ  تمیق  هک  دشاب  هدـیدزد  ار  یئالط  رگا  نیاربانب  نآ ،  كوکـسم  ریغ  كوکـسم و  نیب  تسین  یقرف  الط  رد  هلءاسم 2 -  ( . 30)

یلو دشاب  كوکسم  رانید  مراهچ  کی  نزو  ربارب  نآ  نزو  رگا  اما  و  دوش ،  یم  عطق  شتـسد  كوکـسم  رانید  مراهچ  کی  تمیق  اب  دشاب 
تمیق ربارب  نآ  تمیق  ینعی  دشاب  نیا  سکع  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دشابن  كوکـسم  رانید  مراهچ  کی  تمیق  اب  ربارب  نآ  تمیق 

هک دـشاب  جـئار  كوکـسم  رانید  عون  ود  یئاج  رد  دوش  ضرف  رگا  هلءاـسم 3 -  دوش .  یم  عطق  شتـسد  دوب  رتـمک  نآ  نزو  یلو  دوب  نیا 
زا هکلب  نآ  طیلخ  ندوب  رتشیب  رطاخب  هن  دـشاب و  يرگید  زا  یکی  نزو  ندوب  رتمک  رطاـخب  هن  فـالتخا  نیا  دـشاب و  فلتخم  ود  نآ  تمیق 
هک ینامز  رگم  دـننکن  عطق  دزد  تسد  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـشاب ،  ود  نآ  هکـس  رطاـخب  فـالتخا  دنـشاب و  ربارب  تهج  ود  نیا 

رتنازرا تمیق  اب  نآ  يربارب  تیافک  هبـشا  هک  دـنچ  ره  دراد ،  يرتشیب  شزرا  هک  يرانید  مراهچ  کـی  اـب  دـشاب  ربارب  هقورـسم  لاـم  تمیق 
هک دوش  تفای  كوکـسم  يرانید  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  مه  جـئار  هک  تسا  یکوکـسم  رانید  كوکـسم  رانید  هب  دارم  هلءاـسم 4 -  تسا . 

دـشاب نآ  تمیق  مراهچ  کی  اب  ربارب  هقورـسم  لام  تمیق  رگا  سپ  دوش ،  یمن  عقاو  رایعم  نآ  تمیق  مراـهچ  کـی  تسین  مدرم  نیب  جـئار 
هب شتمیق  هکنیا  ناـمگ  هب  ار  يزیچ  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یمن  عطق  نیقراس  تسد  دشابن  جـئار  كوکـسم  مراهچ  کی  تمیق  ربارب  یلو 

و دوش ،  یم  عطق  شتـسد  رهاظلا  یلع  ددزدب  تسا  مهرد  هکنیا  لایخ  هب  ار  يرانید  الثم  ددزدـب  دـسر  یمن  كوکـسم  رانید  مراهچ  کی 
شتـسد هدیزرا  یمن  هک  دوش  مولعم  دعب  ددزدب  دزرا  یم  كوکـسم  رانید  مراهچ  کی  هکنیا  نامگب  ار  يزیچ  ینعی  دـش  نیا  سکع  رگا 
لقادـح دـشاب  نآ  رب  غلاب  شتمیق  هک  يزیچ  ره  ای  كوکـسم و  رانید  مراهچ  کی  ینعی  تسد  عطق  باصن  هلءاـسم 6 -  ددرگ .  یمن  عطق 

هک روطنامه  دوش ،  یم  عطق  شتـسد  دشاب  هدـیدزد  نیا  زا  رتشیب  رگا  نیاربانب  ددرگ ،  یم  عطق  شقراس  تسد  نآ  رطاخب  هک  تسا  یتمیق 
رد هلءاسم 7 -  تسین .  رتشیب  یتبوقع  شباصن  زا  رتدایز  يارب  و  دـشاب ،  هدوب  هک  رادـقم  رهب  لاح  دـش  یم  عطق  رانید  مراـهچ  کـی  يارب 

هدرک لفق  ار  نآ  برد  هک  دـشاب  هدوب  یقودنـص  ای  یقاطا  رد  ـالثم  دـشاب ،  هتفرگ  رارق  هظفحم  قودنـص و  هک  تسا  طرـش  هقورـسم  لاـم 
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 ، دشاب هدرک  ناهنپ  نآ  لاثما  باتک و  يال  ای  شرف و  ریز  مدرم  مشچ  زا  ار  نآ  کلام  ای  و  دنـشاب ،  هدرک  نفد  كاخ  ریز  رد  ای  و  دنـشاب ، 
هک ددزدب  ار  یلام  رگا  اما  و  تسا ،  هدومن  ظوفحم  هدرک و  طبـض  ار  نآ  شکلام  دنک  قیدصت  فرع  هک  دشاب  یئاج  رد  مالک  هصالخ  و 

رگا سپ  تسا ،  هدرک  هانگ  وا  هزاجا  نودب  کلام و  کلم و  رد  شندش  لخاد  رطاخب  هک  دنچ  ره  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دشابن  روطنیا 
هک دنچ  ره  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دنک  تقرـس  تسا  زاب  وا  ناکد  هک  زور  ماگنه  رد  تسا  عقاو  یـصخش  ناکد  رد  هک  یلام  یـصخش 

تسا و فلتخم  ءایـشا  يرادهگن  قودنـص  ظفح و  لحم  هک  اجنآ  زا  هلءاسم 8 -  تسا .  هانگ  وا  هزاجا  نودـب  وا  ناکد  رد  شندـش  دراو 
يارب قودنـص  تسا  نیعم  يزیچ  ظفح  لحم  هک  یئاج  ایآ  دـننک ،  یم  هیهت  نآ  بسانم  یئاج  یلاـم  ره  ظـفح  يارب  هک  تسنآ  فراـعتم 
هلیوط لفق  هک  یسک  دشاب و  هداتفا  وا  هلیوط  لخاد  رد  شکلام  بیج  زا  الط  رانید  کی  رگا  الثم  هن ؟  ای  دوش  یم  هدرمـش  زین  رگید  ءایـشا 
هدرمش قودنـص  زا  شیدزد  ددزدب  ار  نآ  هدومن  رظنفرـص  تسا  ندیدزد  زا  دنیبب  ار  رانید  یتقو  ددزدب  ار  وا  بسا  هکنیا  يارب  دنکـشب  ار 
طایتحا هب  رتکیدزن  هبـشا و  رانید ؟  هظفحم  هن  تسا  ماشحا  ریاـس  واـگ و  بسا و  هظفحم  هلوط  اریز  هن ؟  اـی  دوش  عطق  شتـسد  اـت  دوش  یم 

دنک تقرـس  ار  نآ  دزد  دشاب و  هدرک  ناهنپ  شا  هلیوط  رد  ار  شرانید  کلام  رگا  هلب  ددرگ ،  یمن  عطق  يدزد  نینچ  تسد  تسا و  نیمه 
زا يدزد  لثم  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  ددزدـب  اجنآ  زا  ار  یلام  یـسک  رگا  تسین  هظفحم  هک  یئاـج  هلءاسم 9 -  دوش .  یم  عطق  شتـسد 
ای و  هفرـشم ،  هدـهاشم  سرادـم و  اه و  هینیـسح  دـجاسم و  ریظن  تسا  زاب  مومع  يارب  اهنآ  برد  هک  یئاه  هناخ  اهمامح و  اهرـسناوراک و 
یم تبقارم  دراد و  رظن  ریز  ار  دوخ  لام  کلام  هکنیا  فرص  ایآ  و  هریغ ،  یتعنص و  تاسـسوم  ریظن  تسا  زاب  هشیمه  یـصاخ  هفئاط  يارب 
عطق شتـسد  دددزدب  ار  تاناویح  نامه  زا  یکی  یـسک  رگا  دوش و  یم  هدرمـش  هظفحم  دنارچ  یم  ارحـص  رد  ار  دوخ  تاناویح  الثم  دنک 

ار هبعک  هدرپ  هک  یسک  ایآ  و  تسین ،  هظفحم  هک  تسنآ  يوقا  دیآ ؟  یمن  باسحب  هظفحم  تبقارم  ندینارچ و  فرـص  و  هن ؟  ای  دوش  یم 
هک یقراس  تسد  نینچمه  و  دوش ،  یمن  عطق  هک  تسنآ  يوقا  یلو  دوش  یم  عطق  دـنا  هتفگ  یـضعب  هن ؟  ای  دوش  یم  عطق  شتـسد  ددزدـب 

بیج زا  رب  بیج  رگا  هلءاسم 10 -  دوش .  یمن  عطق  دنک  يدزد  شنحص  زا  هچ  نآ و  قاور  زا  هچ  رهطم و  مرح  زا  هچ  هفرشم  هدهاشم  رد 
نآ یلو  هدوب  ینوریب  بیج  رد  رگا  ای  تسا  سابل  ریز  هک  هدوب  یبیج  رد  الثم  ینعی  هدوب  هظفحم  رد  لام  نآ  رگا  ددزدـب  ار  يزیچ  یـسک 

رارق وا  سابل  يور  رد  هک  يزاب  بیج  رد  رگا  اما  و  تسا ،  تباـث  وا  تسد  عطق  رهاـظلا  یلع  دراد ،  بیز  ریظن  یب  رد  شدوخ  يارب  بیج 
كالم و سپ  ددرگ ،  یم  عطق  شقراس  تسد  ارهاظ  هدوب  وا  یئور  هماج  رتسآ  رد  وا  بیج  رگا  یلو  دوش ،  یمن  عطق  شتسد  دشاب  هتشاد 

هکنآ زا  دعب  ناتخرد  هویم  تقرس  رد  دوش  یم  عطق  دزد  تسد  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  هلءاسم 11 -  تسا .  هظفحم  زرح و  قدص  نازیم 
هدشن و هدیچ  زونه  هک  يا  هویم  تقرس  رد  دوش  یمن  عطق  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هکنانچمه  دشاب ،  هدرک  رابنا  هدیچ و  ار  نآ  شبحاص 

یم عطق  دزد  تسد  نآ  هویم  ندیدزد  رطاخ  هب  ایآ  دشاب  لفق  هتسب و  غاب  نآ  برد  هدش و  عقاو  ناتسب  غاب و  يراوید  راهچ  رد  نآ  تخرد 
یندروخ هتفر  تقرـس  هب  لام  رگا  یلاس  طـحق  رد  هلءاـسم 12 -  دوش .  یمن  عطق  هک  تسنآ  يوقا  هکلب  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  هن ؟  اـی  دوش 

هب هتبلا  دوش ،  یمن  عطق  قراس  تسد  نآ  لاثما  ایبول و  دوخن و  دننام  دوش  یم  یندروخ  ادعب  یلو  تسین  یندروخ  العف  هک  دـنچ  ره  دـشاب 
تسا لاکشا  لحم  رارطضا  دروم  ریغ  ياهیندروخ  رد  زین  اه و  یندروخ  ریغ  رد  اما  و  دشاب ،  هدش  نآ  ندیدزدب  رطـضم  قراس  هک  یطرش 

زا یلاخ  دـشاب  هدـیدزد  ار  یندروخ  ریغ  لام  هک  جاتحم  ریقف و  دورم  رد  طایتحا  نیا  هکلب  دـننکن ،  عطق  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  و 
و ریغص ،  هچ  دشاب و  ریبک  هچ  ددزدب  ار  تسین )  یـسک  کلم  هدرب و  هک  یناسنا  ینعی   ) رح ناسنا  یـسک  رگا  هلءاسم 13 -  تسین .  توق 

یم عطق  دنا  هتفگ  یضعب  هن ؟  ای  دوش  یم  عطق  داسف  عفد  ناونعب  ایآ  لاح  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  تقرـس  ناونعب  درم  هچ  دشاب و  نز  هچ 
 . دـنادب تحلـصم  مکاح  هک  يروطب  تسوا  ریزعت  تسد و  عطق  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  تسه ،  يوتف  نیا  قبط  مه  یتیاور  دوش و 

لفق ار  نآ  برد  هداهن و  هناخ  يوتسپ  رد  ار  یلاوما  صخش  نآ  هداد و  هیراع  یسک  هب  ار  دوخ  هناخ  هکیا  هناخ  بحاص  رگا  هلءاسم 14 - 
زا يزیچ  هداد و  هراجا  ار  دوخ  هناخ  رگا  نینچمه  و  دوش ،  یم  عطق  شتـسد  ددزدـب  ار  صخـش  نآ  زا  یلام  دنکـشب و  ار  نآ  لفق  هدرک ، 

هدرک بصغ  يو  زا  روز  هب  ار  نآ  یبصاغ  هک  ار  هناخ  يوتـسپ  هناـخ  بحاـص  رگا  اـما  دوش ،  یم  عطق  شتـسد  ددزدـب  ار  رجاتـسم  لاوما 
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رادقمب وا  دـشاب و  بصاغ  لام  هب  طولخم  زرح  بحاص  لام  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  ددزدـب  ار  بصاغ  لاوما  زا  يزیچ  دنکـشب و 
زا رتمک  زا  يداـیز  رادـقم  نآ  هک  یطرـشب  هتبلا  درادرب  ار  تسا  بصاـغ  تسد  رد  ـالعف  دـشاب و  یم  شا  هناـخ  يوتـسپ  رد  هک  دوخ  لاـم 

کلم يا  هفوقوم  ره  هک  میشاب  دقتعم  ام  دشاب و  فقو  هتفر  تقرـس  هب  لام  رگا  هلءاسم 15 -  دوش .  یمن  عطق  شتسد  دشاب  يدزد  باصن 
میئوگب رگا  اـما  و  دوش ،  یم  عطق  شدزد  تسد  تسا  هیلع  فوقوم  کـلم  اـی  و  تسا ،  نینچ  روص  زا  یـضعب  رد  هکناـنچمه  تسا  فقاو 

یمن عطق  شدزد  تسد  دشاب  هیلع  فوقوم  يرمتـسم  شعفانم  هکنیا  روظنمب  تیکلم  دـیق  زا  یعاتم  زیچ و  يزاس  دازآ  زا  تسترابع  فقو 
سکچیه کلم  تاکز  هک  میـشاب  دقتعم  ام  تاکز و  دننام  دنـشاب  یـصاخ  صاخـشا  نآ  فرـصم  هک  ددزدب  ار  یلام  قراس  رگا  و  دوش ، 

هیلع ماما  مهـس  ینعی  سمخ  فصن  دـننام  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  کلم  هک  ددزدـب  ار  یلاـم  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق  شدزد  تسد  تسین 
؟  هن ای  دوش  یم  عطق  وا  تسد  طئارش  عماج  هیقف  داهنشیپ  اب  ایآ  تسا  بانجنآ  کلم  مالسلا  هیلع  ماما  مهـس  هک  میـشاب  دقتعم  ام  مالـسلا و 

دننک یمن  عطق  ار  شدزد  تسد  طاتیحا  ربانب  دشاب  نآ  رما  یلو  بانجنآ  دشابن و  مالـسلا  هیلع  ماما  کلم  هکنیا  ربانب  تسه و  ددرت  نآ  رد 
( اهنیا لاثما  یتمیق و  هقلح  يا و  هرفن  ياـهخیم  لـیبق  زا   ) هتفر راـکب  نآ  يور  رب  هک  هچنآ  نینچمه  هظفحم و  زرح و  برد  هلءاسم 16 -  . 

یلع هلب  ددرگ ،  یمن  عطق  شتـسد  نآ  قراس  دوش و  یمن  هدرمـش  هظفحم  لخاد  ءایـشا  ءزج  دشاب  هتفر  راکب  برد  جراخ  تمـسق  رد  هک 
رد هک  دوش  یم  هدرمـش  یئاهزیچ  زا  ینعی  دوش  یم  هدرمـش  زرحم  لوا  برد  رطاخب  تسا  عقاو  لوا  برد  زا  دعب  هک  یلخاد  برد  رهاظلا 

دوشب و زرح  لخاد  دنکـشب و  ار  لوا  برد  یـسک  رگا  سپ  تسا ،  زرحم  هتفر  راکب  ینوریب  راوید  رب  هکیئاـهزیچ  هکناـنچمه  تسا ،  زرح 
رگا دزد  نفک  هلءاسم 17 -  دوش .  یم  عطق  شتسد  ددزدب  ار  هتفر  راکب  برد  ینورد  تمـس  رد  ای  راوید و  رد  هتفر  راکب  ءارجا  زا  يزیچ 
کی ینعی  باصن  دحب  هعطق  نآ  هک  یطرشب  دشاب  هدوب  نفک  بحتـسم  ياه  هکت  زا  یـضعب  دنچ  ره  ددزدب  ار  تیم  نفک  دنک و  ربق  شبن 

یم ریزعت  اهنت  دوش و  یمن  عطق  شتـسد  ددزدن  ار  نفک  یلو  دنک  ربق  شبن  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دسرب  كوکـسم  رانید  مراهچ 
ندیدزد يارب  صخـش  دنـشاب و  هدرک  نفد  تیم  هارمه  يرگید  زیچ  نفک  زا  ریغ  رگا  نیاربانب  تسین ،  زرح  نفک  يارب  زج  ربق  نوچ  دوش 
نیرومام سرت  زا  دنک و  شبن  ار  یئاهربق  راب  دـنچ  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  طایتحا  ربانب  دروایب  نوریب  ار  نآ  دفاکـشب و  ار  ربق  نآ 

 . تسا ددرت  يوتف  نیا  رد  نکل  دوش  یم  هتشک  یضعب  يوتفا  هب  انب  ددزدب  ار  نفک  دناوتن  یتموکح 

دوش یم  تباث  یقیرط  هچ  هب  تقرس  هکنیا  رد  راتفگ 

ود تداهـش  نآ  ندـش  تباـث  رگید  قیرط  ددرگ ،  یم  تباـث  تسنآ  بجوم  هک  یلمع  هب  رارقا  راـب  ود  قـیرط  زا  تقرـس  دـح  هلءاسم 1 - 
لداع دهاش  ود  تداهـش  رد  و  دنریگ ،  یم  وا  زا  ار  لام  نکل  دوش  یمن  عطق  شتـسد  دنک  رارقا  راب  کی  قراس  رگا  و  تسا ،  لداع  دهاش 

دنگوس درم و  کی  تداهـش  اب  هکنانچمه  دوش ،  یمن  تباث  نز  راهچ  اـی  درم و  کـی  نز و  ود  تداهـش  اـب  سپ  تسا ،  طرـش  ندوب  درم 
رارقا غلابان  رگا  سپ  دـشاب ،  دـصاق  راتخم و  لقاع و  غلاب و  هک  تسا  طرـش  هدـننک  رارقا  رد  هلءاسم 2 -  ددرگ .  یمن  تباث  لام  بحاـص 
رارقا يا  هناوید  رگا  زین  و  دوش ،  یم  عطق  يدزد  مرجب  زین  غلابان  تسد  هک  دشاب  نیا  اوتف  هک  دنچ  ره  دوش  یمن  عطق  شتـسد  دنک  يدزدب 
يدزد نامز  نامه  رد  هک  دنک  رارقا  شلقع  یتمالـس  رود  رد  هکنآ  رگم  دوش  یمن  عطق  ار  وا  تسد  دشاب  يراودا  شنونج  دـنچ  ره  دـنک 
تلفغ ای  وهس  لاح  رد  ای  یخوش و  يور  زا  یسک  ای  دنک و  يدزدب  رارقا  رگا  هدش  دیدهت  هک  یـسک  ینعی  هرکم  هکنانچمه  تسا ،  هدرک 
شتسد هن  دنک  رارقا  یشوهیب  ای  باوخ و  ای  تلفغ و  ای  وهس  لاح  رد  ای  یخوش و  يور  زا  یـسک  ای  دنک و  رارقا  یـشوهیب  ای  باوخ و  ای  و 

الثم ای  منز و  یم  ار  وت  ینکن  رارقا  رگا  هک  دشاب  هدرک  دـیدهت  ار  وا  یـسک  رگا  هلءاسم 3 -  دـنریگ .  یم  وا  زا  ار  لام  هن  دوش و  یم  عطق 
دوش یمن  تباث  وا  تسد  عطق  لاح  نیا  اب  دـهد  لیوحت  دروایب و  ار  غلبم  نآ  دـنک و  رارقا  سرت  زا  مه  وا  مناـسر  یم  وت  هب  ار  ررـض  نـالف 

نآ رکنم  سپس  دنک و  يدزد  هب  رارقا  تبون  ود  رگا  هلءاسم 4 -  دوش .  یم  عطق  شتسد  تروصنیا  رد  هک  دشاب  نیب  رد  ینئارق  هکنآ  رگم 
شراکنا رگا  و  دراد ،  ناحجر  رظن  هب  شندرک  عطق  نکل  دوشن  عطق  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هن ؟  ای  دوش  یم  عطق  شتـسد  ایآ  دوش 
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هنیب مایق  اب  هکلب  هدـشن  تباث  رارقا  اب  شیدزد  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  یلو  دـنریگ  یم  وا  زا  ار  لام  دـشاب  رارقا  تبون  کی  زا  دـعب 
هبوت رارقا  زا  لبق  ای  هنیب و  مایق  زا  لبق  رگا  اما  و  دوش ،  یم  عطق  شتـسد  تسین و  هتفریذپ  دـنک  راکنا  ای  هبوت و  سپـس  دـشاب و  هدـش  تباث 

 ، تسد عطق  وفع و  نیب  تسا  ریخم  مالسلا  هیلع  ماما  دنا  هتفگ  یـضعب  دنک  هبوت  رارقا  زا  دعب  رگا  و  دوش ،  یم  طقاس  وا  زا  دح  دشاب  هدرک 
 . تسا یمتح  شتسد  ندش  عطق  نکل 

تقرس دح  رد  راتفگ 

تسد فک  تسش و  تشگنا  دننک و  یم  عطق  خیب  زا  ار  شتسار  تسد  زا  تشگنا  راهچ  هک  تسا  نیا  لوا  راب  رد  تقرس  دح  هلءاسم 1 - 
مدق زا  یتمسق  ناتـشگنا و  ینعی  وا  پچ  ياپ  فصن  راب  نیا  دنزب  تقرـس  هب  تسد  مه  زاب  عطق  نیا  زا  دعب  رگا  و  دنراذگ ،  یم  یقاب  ار  وا 
یقاب شیاپ  دنب  ات  يو  حسم  لحم  زا  یکدنا  مدق و  طسو  يدـنلب  ینعی  شرگید  فصن  ات  دـننک  یم  عطق  هدیـسرن  مدـق  يدـنلب  هب  هک  ار  وا 
دـشاب ریقف  رگا  و  دسر ،  ارف  شگرم  ات  دوش  یم  دبا  سبح  هب  موکحم  دوشب  يدزد  بکترم  مه  زاب  دح  نیا  يارجا  زا  دـعب  رگا  و  دـنامب ، 
دوجو اب  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  هتـشک  يدعب  رارکت  رد  دـبا و  سبح  دـنک  رارکت  مه  زاب  رگا  و  دوش ،  یم  نیمات  لاملا  تیب  زا  شیگدـنز 

ود ره  ای  شکعب و  ای  دشاب و  ملاس  شپچ  تسد  جلف و  ای  ملاس و  شتسار  تسد  هکنیا  هچ  لاح  دوش ،  یمن  عطق  پچ  تسد  تسار  تسد 
هتشاد دوجو  گرم  سرت  بیبط  ینیب  شیپ  لیبق  زا  یئالقع  یئاشنم  ياراد  یئالقع و  لامتحا  هب  جلف  تسد  ندیرب  رد  رگا  هلب  دنشاب ،  جلف 

ای دوش ؟  یم  عطق  شملاس  پچ  تسد  ضرف  نیا  رد  ایآ  لاح  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  نآ  قراس  ندـنام  هدـنز  رد  طایتحا  رطاـخب  دـشاب 
دوش یم  عطق  ار  شپچ  تسد  پچ  تسد  رد  رطخ  نودب  دشاب  تسار  عطق  رد  گرم  رطخ  هکیتروص  رد  دشاب  جلف  پچ  تسد  رگا  هکنیا 
ربانب دشاب  هتشادن  پچ  تسد  قراس  رگا  هلءاسم 4 -  دوشن .  عطق  الصا  هک  تسنآ  هبشا  تسا و  لامتحا  هس  دوش ؟  یمن  عطق  الـصا  ای  و   ؟
ماگنه رد  رگا  و  دوش ،  روهشم  ياوتفب  لمع  دیاب  نکل  دوش  یمن  عطق  الـصا  هک  هدمآ  یتیاور  اما  دوش ،  یم  عطق  شتـسار  تسد  روهـشم 

زا لبق  هک  یـسک  هلءاسم 5 -  دوش .  یمن  عطق  تقرـس  مرجب  شپچ  تسد  دشاب  هتفر  نیب  زا  تقرـس  زا  دـعب  هتـشاد و  تسار  تسد  تقرس 
هدش و عطق  نآ  لثم  صاصق و  رطاخب  شتسار  تسد  رگا  دنا  هتفگ  یـضعب  دنک  يدزد  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتـشادن  تسار  تسد  يدزد 

هتشادن مه  اپ  رگا  و  ددرگ ،  یم  عطق  شپچ  ياپ  دشاب  هتشادن  مه  پچ  تسد  رگا  و  دوش ،  یم  عطق  شپچ  تسد  دشاب  هتشاد  پچ  تسد 
 - هلءاسم 6 دوش .  ریزعت  مرجم  دـیاب  طقاس و  دـح  هک  تسنآ  هبـشا  اه  ضرف  نیا  همه  رد  و  دوش ،  یمن  تبوقع  سبح  زا  شیب  هب  دـشاب و 
یم مه  ینعی  ار  عوضوم  مه  هتـسناد و  یم  ار  مکح  مه  هکنیا  اب  دنک  عطق  ار  دزد  پچ  تسد  تسار  تسد  ياجب  دح  يارجا  لوئـسم  رگا 
عفن هب  وا و  هیلع  تروصنیا  رد  تسا  پچ  تسد  دـنک  یم  عطق  هک  یتـسد  نیا  هکنیا  مه  دـنک و  عطق  ار  وا  تسار  تسد  دـیاب  هک  هتـسناد 

هب دـنک  عـطق  ار  وا  پچ  تسد  رگا  و  تسا ،  بجاو  ناـنچمه  تقرـس  تلعب  دزد  تسار  تسد  عـطق  و  دوـش ،  یم  صاـصق  هب  مـکح  دزد 
ار پچ  تسد  هید  مکح  يرجم  زا  دراد  قح  نکل  دـیآ  یمن  دزد  يارب  صاـصق  قح  هدوب  هبتـشم  شیارب  عوضوم  اـی  مکح و  هکنیا  رطاـخ 

عطق بوجو  مکح  تسا و  بجاو  هک  تسنآ  يوقا  هن ؟  ای  تسا  بجاو  دزد  تسار  تسد  ندـیرب  مه  زاب  ضرف  نیا  رد  ایآ  لاـح  دریگب ، 
رتالاب هب  تحارج  تیارـس  ثعاب  دزد  تسد  ندیرب  الثم  دح و  نتخاس  يراج  رگا  هلءاسم 7 -  تسین .  طـقاس  ضرف  نیا  رد  تسار  تسد 

امرس و تدش  رد  الثم  دشاب ،  هدوبن  یبسانم  نامز  دح  يارجا  نامز  هک  دنچ  ره  وا ،  مکح  هدننک  ءارجا  هن  تسنآ و  نماض  مکاح  هن  دوش 
زور رخآ  رد  ای  دنهد و  ماجنا  زور  يادتبا  رد  ای  ار  دح  يارجا  ناتسبات  رد  هک  دنا  هداد  ار  یبابحتسا  روتـسد  نیا  هلب  دشاب ،  امرگ  تدش  ای 

 . دهدن يرتشیب  تبوقع  ار  موکحم  ناتسمز  يامرس  ناتسبات و  يامرگ  تدش  ات  زور  طسو  رد  ناتسمز  رد  و  ، 

قحاول رد  راتفگ 
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کی هب  کی  ره  مهـس  هکیدـحب  هن  اما  رتشیب  اـی  دراد و  شزرا  كوکـسم  راـنید  مراـهچ  کـی  هک  ار  یعاـتم  دزد  رفن  ود  رگا  هلءاسم 1 - 
 . ددرگ یمن  عطق  کیچیه  زا  هک  تسنآ  هبـشا  دوش ؟  یمن  عطق  کیچیه  زا  ای  دوش  یم  عطق  اهنآ  ود  ره  تسد  ایآ  دـسرب ،  راـنید  مراـهچ 

سپس دوش  ریگتسد  هاگنآ  دربب  ار  نآ  دیایب و  يدزدب  مود  راب  دوشن و  ریگتسد  یلو  دیاشگب  ار  زرح  يزیچ  تقرس  دصقب  رگا  هلءاسم 2 - 
نم دیوگب  دنک و  فارتعا  ود  رهب  قراس  ای  دـهد و  تداهـش  تقرـس  ود  ره  هیلع  هسلج  کی  رد  هنیب  دوش و  هماقا  تقرـس  ود  ره  رب  يا  هنیب 

هکلب ددرگ ،  یمن  عطق  شیاپ  شمود  تقرـس  مرجب  یلو  دوش  یم  عطق  شتـسد  شلوا  تقرـس  مرجب  تروصنیا  رد  متفر ،  تقرـسب  راب  ود 
شلوا تقرس  رب  يدوهش  ینعی  دشاب ،  نیمه  زین  دنشاب  هتسد  ود  ای  دشاب و  هسلج  ود  رد  دوهـش  تداهـش  هک  یـضرف  رد  مکح  تسین  دیعب 

هسلج ود  رد  شرارقا  هک  یضرف  رد  نینچمه  و  دنهد ،  تداهش  شمود  تقرس  هرابرد  يرگید  يدوهـش  دح  هماقا  زا  لبق  دنهد و  تداهش 
ار شلوا  تقرـس  يرارقا  ای  يدووهـش و  رگا  اما  شمود ،  تقرـس  رب  دح  هماقا  زا  لبق  رگید  راب  دنک و  رارقا  شلوا  تقرـس  رب  رابکی  دـشاب 
 - هلءاسم 3 دوش .  یم  عطق  مه  شیاپ  مود  تبون  رد  دریگب  تروص  مود  رارقا  ای  مود و  دوهش  هاگنآ  دوش و  يراج  وا  رب  دح  دنک و  تابثا 
وا تقرسب  نیقی  شدوخ  مکاح  ای  دنک و  رارقا  مکاح  دزن  صخش  نآ  دوخ  ای  یصخش و  تقرس  رب  دوش  هنیب  هماقا  مکاح  دزن  هک  یضرف  هب 

لاـم بحاـص  هکنآ  رگم  دوش ،  یمن  عطق  قراـس  نآ  تسد  دـشاب ،  هتفرن  مکاـح  دزن  تیاکـش  يارب  لاـم  بحاـص  زوـنه  نکل  دـنک  ادـیپ 
ار قراس  تیاکـش  زا  لبق  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق  وا  تسد  دربن  مکاح  دزن  تیاکـش  لام  بحاص  رگا  نیاربانب  دنک ،  دـح  يارجا  ياضاقت 
و دوش ،  یم  طقاس  وا  زا  دـح  دـنک  وفع  وا  قراـس  تیاکـش  زا  لـبق  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  طـقاس  وا  زا  دـح  دـنک  وفع 
زا دعب  یتح  دشاب  هدرب  مکاح  دزن  تیاکش  رگا  اما  و  دشخبب ،  قراس  هب  ار  هتفر  تقرسب  لام  تیاکـش  زا  لبق  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه 

رگید يا  هلماعم  ای  عیب  قیرط  زا  هدیدزد  هک  ار  یلام  قراس  رگا  و  دوش ،  یمن  طقاس  قراس  زا  دح  دشاب  هدیشخب  قراس  هب  ار  لام  تیاکش 
دح دنک  تباث  ار  وا  تقرس  درب و  مکاحب  تیاکش  لام  بحاص  هلماعم  زا  دعب  دشاب و  هدیرخ  لام  بحاص  زا  الثم  دشاب  هدرک  لقتنم  دوخب 

هظفحم زرح و  زا  ار  لام  قراس  رگا  هلءاسم 4 -  دوش .  یمن  طقاس  دشاب  هدش  عقاو  هلماعم  نیا  تیاکـش  زا  دعب  رگا  اما  و  دوش ،  یم  طقاس 
نمض رد  هک  دنچ  ره  دریگب  رارق  کلام  دی  طلست و  تحت  تشاذگ  شیاج  هکنآ  زا  دعب  رگا  دراذگب  شیاجب  هرابود  دروایب و  نوریب  شا 
عطق دزد  تسد  تفرگ )  رارق  شکلام  رایتخا  رد  تشاذـگ و  شیاجب  هرابود  دـیدزد و  ار  يا  هچیلاق  هکنیا  لثم   ) دـشاب هدوب  شلاوما  ریاس 
دوش یم  عطق  شقراس  تسد  ایآ  دوش ،  فلت  هتفرگن  رارق  وا  رایتخا  رد  کلام و  تسدب  زونه  نآ  ندـنادرگرب  زا  دـعب  رگا  اما  دوش ،  یمن 

هدوشگ یتعامج  تسدـب  لام  زرح  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  مه  لاکـشا  زا  یلاخ  تسه  هکیزیچ  دوش ،  یم  عطق  هک  تسنآ  هبـشا  هن ؟  اـی 
ات زرح  نورد  رد  ار  لام  نآ  نانآ  زا  یکی  رگا  و  دوش ،  یم  عطق  رفن  کی  نآ  تسد  اهنت  دروآ  نوریب  اجنآ  زا  رفن  کی  ار  لاـم  نکل  دوش 

دروم هناخ  فرطب  جراخ  زا  رگا  و  دوش ،  یم  عطق  هدننک  جراخ  تسد  اهنت  زاب  دنزاس  جراخ  ار  نآ  رگید  رفن  ود  دروایب و  زرح  برد  ولج 
عطق لخاد  صخش  تسد  رهاظلا  یلع  دنک  جراخ  ار  نآ  رگید  رفن  دروایب و  بفن  طسو  ات  ار  لام  نآ  رفن  کی  دنـشاب و  هدز  یبقن  ناشرظن 

هصالخ دراذگب و  اجنآ  رد  دروایب و  دوش  یم  هدرمش  هناخ  نآ  لام و  نآ  زرح  هک  یبرد  ینعی  زرح  برد  نیب  ات  ار  نآ  رگا  یلو  دوش  یم 
رگا هلب  دوش ،  یمن  عطق  ود  نآ  زا  کیچیه  تسد  رهاظلا  یلع  زرح  جراخ  هن  دنادب و  زرح  لخاد  هن  ار  نآ  فرع  هک  دراذگب  یئاج  مالک 

فـصن ود  زا  کی  ره  تمیق  رگا  تروصنیا  رد  دـشاب  هتفرگ  رارق  جراـخ  نآ  رگید  مین  لـخاد و  نآ  زا  یمین  هک  دـهد  رارق  ار  نآ  يروط 
یلخاد فصن  اهنت  رگا  و  دوب ، ) هدرک  نوریب  زرح  زا  ار  لام  وا  نوچ   ) دوش یم  عطق  تسا  هدوب  لـخاد  هکیدرف  تسد  دـسرب  باـصن  دـحب 

 - هلءاسم 6 تسا . )  هدرک  نوریب  زرح  زا  ار  لام  هک  هدوب  وا  افرع  نوچ   ) دوش یم  عطق  شتسد  تسا  جراخ  رد  هکیدرف  دسرب  باصن  دحب 
یمن ینیگنـس  رطاخب  دوب و  جنرب  ینوگ  کی  الثم   ) دشاب هدرک  نوریب  زرح  زا  تبون  دـنچ  رد  دـسر  یم  باصن  دـحب  هک  ار  لام  کی  رگا 

هدرمش تقرس  کی  ددعتم  ياه  تبون  نآ  همه  هکیروطب  دشاب  دایز  هلصاف  نودب  تبون  دنچ  نیا  رگا  دروایب ) نوریب  ار  نآ  هرابکی  هتسناوت 
کی ره  دشاب و  هدرک  نوریب  رگید  بش  رد  ار  شرگید  تمسق  بش و  کی  رد  ار  نآ  تمسق  کی  رگا  اما  و  دوش ،  یم  عطق  شتسد  دوش 

کیچیه هک  تسا  تقرس  ود  نوچ   ) دوش یمن  عطق  شتسد  دسرب  باصن  دحب  لام  نآ  عومجم  هکلب  دسرن  باصن  دحب  تمـسق  ود  نیا  زا 
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هجیتـن رد  دـنک و  جراـخ  رگید  يزرح  زا  ار  شرگید  فصن  زرح و  کـی  زا  ار  باـصن  فصن  رگا  و  دـسر ) یمن  باـصن  دـحب  ود  نآ  زا 
یقراس رگا  هلءاسم 7 -  دوشن .  عطق  شتـسد  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  لقادح  يوقا  میئوگن  رگا  دـسرب  باصن  دـحب  ود  نآ  عومجم 

وا تسد  دوش  ریگتسد  ندرب  نوریب  زا  لبق  یلو  درادرب  دسر  یم  كوکسم  رانید  مراهچ  کی  هب  شتمیق  هک  یعاتم  دوشب و  زرح  رد  لخاد 
نوریب ار  نآ  هاگنآ  دوش  رتمک  باصن  زا  شتمیق  هک  دنک  یفرصت  تسا  تمیق  نیا  هب  هک  یعاتم  رد  زرح  لخاد  رد  رگا  و  دوش ،  یمن  عطق 

رد دنک و  هراپ  ار  هماج  ای  دنک و  حبذ  دوب  باصن  دحب  شتمیق  هک  ار  يدنفـسوگ  لبطـصا  لخاد  رد  الثم  دوش ،  یمن  عطق  شتـسد  دروایب 
ناهد رد  تمیق )  نیا  هب  يزیچ  ای  يرانید و  عبر  هکـس  کی  ـالثم   ) ار باـصن  زرح  لـخاد  رد  رگا  هلءاـسم 8 -  دوش .  رتمک  شتمیق  هجیتن 

رگا تسا  نینچمه  و  دوـش ،  یمن  عـطق  وا  تسد  دوـش  یم  کلهتـسم  ندـب  رد  ماـعط  ریظن  هـک  دـشاب  يزیچ  رگا  دـهد ،  تروـق  هتـشاذگ 
ره مکش  لخاد  زا  شندرک  نوریب  رگا  اما  و  دوش ،  یمن  هدرمش  تقرـس  نوچ  درادن  ناکما  مه  شندرک  نوریب  نکل  دوش  یمن  کلهتـسم 

شتـسد ایآ  هکنیا  رد  دـیآ  نوریب  زرح  زا  دراد  دوخ  فوج  رد  ار  لام  نآ  هکیلاح  رد  وا  دـشاب و  نکمم  صخـش  نآ  تداع  بسحب  دـنچ 
دشاب و تقرس  لام  نآ  ندیعلب  زا  صخش  نآ  دوصقم  هک  یطرشب  هتبلا  تسا ،  تسد  عطق  نآ  هبشا  هک  تسا  هجو  ود  هن ؟  ای  دوش  یم  عطق 

 . دوش یمن  عطق  شتسد  هنرگ 

براحم دح  رد  مشش  لصف 

دزاس و زهجم  ار  نآ  ای  دروآ و  رد  فالغ  زا  مدرم  ندـناسرت  دـیدهت و  روظنمب  ار  دوخ  هحلـسا  هک  دـنیوگ  یـسک  هب  براحم  هلءاسم 1 - 
اب و  زور ،  رد  هچ  بش و  رد  هچ  اتـسور ،  رد  هچ  رهـش و  رد  هچ  ایرد ،  رد  هچ  یکـشخ و  رد  هچ  دـشاب ،  هتـشاد  ار  نیمز  رد  داـسفا  دـصق 

هتـشاد ترارـش  هقباس  ینعی  دشاب  زین  هبیر  لها  هک  تسین  ربتعم  دیق  نیا  شقفحت  رد  دوش و  یم  يراج  براحم  مکح  طئارـش  نیا  قیقحت 
هک ناوتان  فیعض و  يدرف  زا  مدرم  ندناسرت  دصقب  حالـس  ندرک  هنهرب  ایآ  لاح  تسین ،  نز  درم و  نیب  یقرف  نآ  قیقحت  رد  زین  و  دشاب ، 

براحم ار  وا  یـسک  نینچ  زا  یلمع  نینچ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا  لکـشم  هن ؟  ای  دزاس  یم  براـحم  ار  وا  دـسرت  یمن  وا  زا  سکچیه 
یم سرت  داجیا  دارفا  زا  یـضعب  رد  عقاوم و  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  دـسرتن  وا  زا  سکچیه  هک  دـشابن  يدـحب  وا  یناوتاـن  رگا  هلب  دـنک ،  یمن 

رد هک  نانآ  سوساج و  نیبراحم و  نابدـید  يارب  براحم  مکح  هلءاسم 2 -  تسا .  براحم  ناونعرد  لخاد  وا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنک 
هقورـسم لاوما  طبـض  رد  هک  یـسک  يارب  هکنیا  امک  تسین ،  تباث  دهد  ربخ  ناوراک  ندمآ  زا  ار  نادزد  ات  دنک  یم  نیمک  اه  ناوراک  هار 

دارفا ات  ددرگ  یم  رهـش  رد  دـنک و  یم  هنهرب  ار  دوخ  حالـس  هک  رهـش  هقوراد  يارب  نینچمه  و  تسین ،  تباـث  دـنک  یم  کـمک  ار  نادزد 
لمعب يریگولج  صاخـشا  هنوگنیا  لاثما  دراد و  دصق  ءوس  وا  دوخ  هب  تبـسن  هک  یـسک  رطخ  زا  ای  نانآ و  داسف  زا  دـناسرتب و  ار  براحم 

ای هناوید و  دارفا  ریغـص و  كدوک  زا  حالـس  ندرک  هنهرب  زین  و  دراد ،  داسف  عفد  ناونع  هکلب  درادـن  داسف  هبنج  نوچ  تسین ،  تباـث  دروآ 
ات دنک  هلمح  يرگیدب  حالس  نتشاد  تسد  نودب  یسک  رگا  هلءاسم 3 -  درادن .  براحم  ناونع  دننک  يزاب  ریشمش  دنهاوخ  یم  هکیناسک 
هب رجنم  شعافد  هک  دنچ  ره  دنک  عافد  دوخ  زا  تسا  بجاو  هکلب  زئاج  هلمح  دروم  صخـش  يارب  دشکب ،  ار  وا  ای  دریگب و  ار  وا  لام  الثم 
ایآ دـناسرتب  ار  مدرم  گنـس  ای  یتسد  بوچ  ای  هنایزات  اب  یـسک  رگا  و  دـیآ ،  یمن  باسحب  براـحم  شعاـفد  رد  وا  و  دوشب ،  فرط  لـتق 

برقا تسدب  بوچ  تسدب و  هنایزات  ینعی  لوا  ضرف  ود  رد  نآ  ندوبن  براحم  هکلب  تسا  لاکشا  لحم  هن ؟  ای  دوش  یم  هدرمش  براحم 
یم تباث  لداع  دـهاش  ود  تداهـش  اب  زین  رارقا و  تبون  ود  اب  طایتحا  هب  رتکیدزن  تبون و  کی  اب  یـسک  ندوب  براحم  هلءاسم 4 -  تسا . 

نادزد تداهش  و  نادرم ،  تداهش  مامضنا  اب  ای  دشاب و  یئاهنت  هب  نانز  تداهش  هکنیا  هچ  تسین  لوبق  باب  نیا  رد  نانز  تداهش  و  دوش ، 
هکنیا هب  نادزد  هیلع  هتفر  تقرـسب  ینادزد  تسدـب  ناـشلاوما  هک  یناـیناوراک  تداهـش  زین  و  تسین ،  هتفریذـپ  رگیدـکی  هـیلع  ناـبراحم  و 

دزد نالف  هکنیا  رب  دنهد  تداهـش  یـضعب  رگا  اما  و  تسین ،  لوبق  دندرب  ار  ام  لاوما  دـنتخیر و  ام  رـس  رب  دارفا  نیا  دـنیوگب  مه  اب  یگمه 
مکاح براحم  دـح  يارجا  رد  هک  تسنآ  يوقا  هلءاسم 5 -  تسا .  هتفریذپ  هبـشا  ربانب  تسا  هدربن  ام  زا  یلو  هدرب  ار  صخـش  نالف  لاوما 
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تسار و تسد  الثم   ) فلاخم روطب  اپ  تسد و  عطق  موس -  وا ،  نتخیوآ  راد  هب  مود -  براحم ،  نتـشک  یکی  راک :  دـنچ  نیب  تسا  ریخم 
هک دنک  باختنا  شیارب  ار  یتبوقع  هتفرگ  رظن  رد  ار  وا  تیانج  تسا  رتهب  میئوگب  هک  تسین  دیعب  و  ندرک ،  دـیعبت  مراهچ -  پچ ، )  ياپ 

هدوبر ار  یلام  رگا  و  دزیوایب ،  رادـب  ای  دـناسرب و  لتقب  ار  وا  دـشاب  هتـشک  ار  یـسک  براحم  رگا  الثم  دـشاب ،  هتـشاد  بسانت  وا  تیانج  اـب 
تاملک و  دیامن ،  دیعبت  ار  وا  هدیناسرت  ار  مدرم  هدرک و  هنهرب  ار  دوخ  حالس  اهنت  رگا  و  دنک ،  عطق  دش  نایب  هک  يروطب  ار  شیاپ  تسد و 

روما نیا  نیب  ریخم  مکاح  ینعی   ) میدرک رکذ  ام  هک  تسا  نامه  هجو  نیرتهب  تسا و  برطـضم  هلئـسم  نیا  رد  تاـیاور  نینچمه  ءاـهقف و 
تروص رد  هچ  و  دشاب ،  هتشکن  هچ  دشاب و  هتشک  ار  یسک  هکنیا  هچ  تسا  براحم  دح  میتفگ  لبق  هلءاسم  رد  هچنآ  هلءاسم 6 -  تسا . ) 

دشاب هدرب  مکاح  دزن  تیاکش  لوتقم  یلو  یسک  نتشک  تروص  رد  هچ  و  هن ،  ای  دشاب  هدرب  مکاح  دزن  تیاکش  لوتقم  یلو  یـسک  نتـشک 
مه شزرا  رظن  زا  هتشک  ار  وا  هک  یسک  نوخ  وا و  نوخ  هک  دوش  یم  صاصق  یتقو  دشاب  هتشک  ار  یسک  براحم  هکیتروص  رد  هلب  هن ،  ای 
رد مکاح  زاب  دـنک  وفع  ار  وا  لوتقم  یلو  هکیتروص  رد  و  دنـشاب ،  درم  ود  ره  ای  دنـشاب  ناملـسم  ود  ره  الثم  ینعی  دـشاب  يواسم  گنس و 

صاصق هچ  وا  تسا و  حورجم  مد  یلو  تسد  هب  شصاصق  رطاخب  ار  وا  براحم  هک  دنچ  ره  تسا  راتخم  تازاجم  راهچ  زا  یکی  باختنا 
هدرک هبوت  شندش  ریگتـسد  زا  لبق  براحم  رگا  هلءاسم 7 -  تسا .  راتخم  دـح  راهچ  نآ  زا  یکی  باختنا  رد  مکاح  زاـب  وفع  هچ  دـنک و 

حورجم ای  هتشک و  ار  یسک  رگا  سپ  دور ،  یمن  نیب  زا  وا  هبوت  اب  دشاب  نایم  رد  مه  سانلا  قح  رگا  هتبلا  دوش ،  یم  طقاس  وا  زا  دح  دشاب 
اما و  دریگب ،  وا  زا  ار  لام  ای  دـنک و  صاصق  دـناوت  یم  تسا  ظوفحم  دوخ  ياجب  قح  بحاص  قح  دـشاب  هدرک  فلت  ار  یلاـم  اـی  هدرک و 
هک دنچ  ره  دوش  يراج  وا  رب  دح  دیاب  ینعی  ددرگ .  یمن  طقاس  وا  زا  سانلا  قح  دـننام  مه  هللا  قح  دـنک  هبوت  ندـش  ریگتـسد  زا  دـعب  رگا 

هراـبرد هک  تسا  ناـمه  شمکح  دریگب  دوـخب  مه  براـحم  ناوـنع  یقراـس  رگا  هلءاسم 8 -  دـنک .  رظنفرـص  شـصاصق  زا  قح  بحاـص 
هلءاسم 9 دش .  نایب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  لیذ  رد  هک  دراد  یماکحا  دشابن  ناونع  نیا  قادـصم  رگا  و  تشذـگ ،  براحم 

لـسغ دشاب  هدرم  رگا  هدروآ  نیئاپ  ار  وا  هکلب  دنرادهگن ،  راد  يور  رب  زور  هس  زا  شیب  تسین  زئاج  دـننز و  یم  رادـب  هدـنز  ار  براحم  - 
یم دنریگ و  یم  ار  شناج  همین  دنا  هتفگ  یضعب  دشاب  هدنام  هدنز  رگا  و  دننک ،  یم  شنفد  هدراذگ  زامن  وا  رب  دنـشوپ و  یم  نفک  هداد و 

هب ار  بانط  الثم   ) دریمب هک  دـنزیوایب  رادـب  يروط  لوا  زا  ار  وا  تسا  زئاج  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  هلب  تسا ،  لکـشم  نیا  هک  دنـشک 
دیاب دنک  دـیعبت  رهـش  زا  ار  براحم  هک  دـش  نیا  مکاح  رظن  رگا  هلءاسم 10 -  تسین .  لاکـشا  زا  یلاخ  زین  نیا  نکل  دـنزادنیب ) شندرگ 

اب تروشم  وا و  اب  جاودزا  دتس و  داد و  ندش و  اذغ  مه  ترشاعم و  زا  ار  مدرم  دسیونب و  همان  هتفر  اجنآ  رد  موکحم  هک  رهـش  نآ  هب  یلاو 
هبوت رگا  و  دـشاب ،  هدرک  هبوت  براـحم  هک  دـنچ  ره  دـشابن  لاـسکی  زا  رتـمک  تیعونمم  دـیعبت و  نیا  هک  تسنآ  طاـیتحا  و  دـنک ،  عنم  وا 

وا يولج  دیاب  یلاو  دنک  رفس  كرش  نیمزرـس  هب  دهاوخب  براحم  رگا  و  دنک ،  هبوت  هکینامز  ات  دنک  یم  ادیپ  همادا  دیعبت  نیا  دشاب  هدرکن 
هلءاسم دننک .  نوریب  ار  وا  ات  دنگنج  یم  مدرم  نآ  اب  ناناملـسم  دنا  هدومرف  ءاهقف  دنهد  هانپ  ار  وا  كرـش  نیمزرـس  مدرم  رگا  و  دریگب ،  ار 

دسرب و باصن  دحب  شیدزد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هدرک  مه  يدزد  هک  تسین  ربتعم  طرش  نیا  براحم  ياپ  تسد و  ندیرب  رد   - 11
زا یکی  باـختنا  رد  تسا  ریخم  دـنک  قدـص  وا  رب  براـحم  ناونع  هکنیمه  فرـصب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکلب  دـشاب ،  هدروآ  نوریب  زرح  زا 

تـسنآ رتهب  دنک و  عطق  ار  وا  پچ  ياپ  سپـس  تسار و  تسد  ءادتبا  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دنک  رایتخا  ار  عطق  رگا  و  دح ،  راهچ 
براحم رگا  و  دیامن ،  عطق  ار  شیاپ  سپـس  دنک  غاد  يزیرنوخ  زا  يریگولج  رطاخب  ار  شمخز  ات  دنک  ربص  تسار  تسد  عطق  زا  دعب  هک 

لام رگا  هلءاسم 12 -  دنک .  یم  رایتخا  ار  عطق  زا  ریغ  رگید  دح  مالـسلا  هیلع  ماما  درادـن  ار  دـح  وضع  الـصا  ای  تشادـن و  تسار  تسد 
نودـب روزب و  ای  دـنک و  رارف  دـپاقب و  ار  یـسک  لام  رگا  هکنانچمه  دوش ،  یمن  يراج  وا  رب  براحم  مکح  دریگب  هبراحم  نودـب  ار  مدرم 

یم يراج  وا  رب  براحم  دح  هن  دیابرب  ار  دارفا  لام  نآ  لاثما  همان و  دانسا و  لعج  لیبق  زا  ریوزت  هیلح و  اب  ای  دریگب و  وا  زا  ندیشک  هحلسا 
 . دوش یم  ریزعت  مکاح  حالص  بسح  رب  نکل  دزد و  دح  هن  دوش و 

اه تبوقع  ریاس  رد  همتاخ 
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دادترا مکح  رد  راتفگ 

بسحب شمالسا  يرطف  دترم  میئوگ  یم  اجنیا  رد  اما  میدرک ،  نایب  ار  دادترا  ماکحا  زا  يا  هراپ  دترم و  ماسقا  ثرا  باتک  رد  هلءاسم 1 - 
هک دنچ  ره  ددرگ  یمن  رب  هدش  میسقت  هثرو  نیب  شدادترا  زا  دعب  هک  شلاوما  دوش و  یمن  فرط  رب  وا  زا  دح  ینعی   ) دوش یمن  لوبق  رهاظ 

ياهزامن تاقوا  رد  و  دوش ،  دبا  سبح  دشاب  نز  رگا  و  دوش ،  هتشک  دشاب  درم  رگا  هک  تسا  نیا  وا  دادترا  دح  و  دشاب ) ناملسم  نطاب  رد 
یم هتفریذـپ  يرطف  هدـترم  نز  هبوت  هک  دـنک  هبوت  ات  دـنریگب  گنت  وا  رب  سابل  اذـغ و  بآ و  تشیعم و  رد  و  دـننزب ،  شا  هنایزات  هناگجنپ 

 ، دوش یم  هتشک  دشن  هبوت  هب  رـضاح  رگا  دوش  یم  هداد  هبوت  تسخن  یلم  دترم  اما  و  ددرگ ،  یم  اهر  سبح  زا  درک  هبوت  رگا  سپ  دوش ، 
طرش دنچ  دترم  دادترا  هب  مکح  رد  هلءاسم 2 -  دوش .  هتشک  مراهچ  زور  رد  دوش و  هداد  واب  هبوت  داهنـشیپ  زور  هس  هک  تسنآ  طایتحا  و 

 - مود درادن .  یمکح  دوش  دترم  شغولب  هب  کیدزن  دـنچ  ره  غلابان  كدوک  نیاربانب  دـشاب  هدیـسر  غولب  دـحب  هکنیا  لوا -  تسا :  ربتعم 
هن دشاب  هدش  دترم  هنادازآ  هکنیا  موس -  درادن .  رابتعا  دشاب  شنونج  رود  رد  يراودا و  دنچ  ره  ناگناوید  دادترا  سپ  دـشاب  لقاع  هکنیا 

یشوهیب و تلفغ و  وهـس و  یخوش و  ریظن  دصق  نودب  دادترا  سپ  دوش ،  دترم  دادترا  يانعم  دصق  اب  مراهچ -  یـسک .  دیدهت  هارکا و  اب 
دیوگ و یم  هچ  دنک و  یم  هچ  دـمهفن  دـشاب و  هداد  تسد  زا  رایتخا  نانع  هک  دـشاب  هدرک  بصغ  يدـحب  رگا  و  تسا ،  رابتعا  یب  باوخ 

نابز هب  ینخس  ای  دنک  يراک  دوش  هدینش  شا  هدر  یـسک  زا  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  شدادترا  هب  مکح  دـیوگب  يا  هدر  لاح  نیا  رد 
زین نآ  لامتحا  و  دیرپ ) منابز  زا  رایتخا  یب  نخـس  نیا  دیوگب  ینعی   ) هدوب ناسل  قبـس  دنک  اعدا  سپـس  دشاب و  شدادـترا  ثعاب  هک  دروآ 

هتفریذپ وا  زا  دنک  ناسل  قبس  ای  هارکا  ياعدا  وا  هتفگ و  يا  هدر  يو  هکنیا  رب  دوش  هماقا  هنیب  رگا  زین  و  دوش ،  یم  لوبق  شیاعدا  دوش  هداد 
غولب دحب  ندیـسر  زا  دعب  رگا  و  تسا ،  ناملـسم  مکحب  دوش  دترم  شدوخ  هکنآ  زا  لبق  یلم  دـترم  غلابان  دـنزرف  هلءاسم 4 -  دوش .  یمن 

ندیـسر دعب  رگا  ناملـسم  غلابان  دنزرف  نینچمه  و  دوش ،  یم  هتـشک  هن  رگو  چیه  درک  هبوت  رگا  دنهد ،  یم  هبوت  ار  وا  دنک  رایتخا  ار  رفک 
ینعی تروص  ود  نیا  سپ  دوش ،  یم  هتـشک  تفریذپن  رگا  دنهد  یم  هبوت  ار  وا  تسخن  دـنک  باختنا  ار  رفک  مالـسا  راهظا  زا  لبق  غولبب و 

ود نیا  هکلب  تسین ،  هتفریذپ  وا  هبوت  میتفگ  لوا  هلءاسم  رد  هک  دنرادن  ار  يرطف  دترم  مکح  ناملـسم  دنزرف  يرطف و  دترم  دـنزرف  دادـترا 
هک یسک  رگا  هلءاسم 5 -  دنوش .  یم  هتـشک  تقو  نآ  دندرکن  رگا  دوش و  یم  لوبق  دندرک  هبوت  رگا  دـنهد  یم  هبوت  لوا  ار  دـنزرف  مسق 
رد دنا  هتفگ  رگید  یضعب  و  دوش ،  یم  هتشک  موس  تبون  رد  دنا  هتفگ  یضعب  دوش  دترم  ررکم  روطب  هدش  ناملسم  سپس  هدوب و  هدازرفاک 
زا لبق  تفگ  يا  هدر  دـش و  دـترم  هکنیمه  یلم  دـترم  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نیا  هک  دوش  یم  هتـشک  مراـهچ  تبون 

دوش یم  هتشک  دوش  هناوید  هبوت  نتفریذپن  داهنشیپ و  نیا  زا  دعب  رگا  اما  و  دوش ،  یمن  هتشک  دوش  هناوید  دننک  داهنـشیپ  وا  هب  ار  هبوت  هکنآ 
دنچ ره  دوش  یم  هتشک  دز  رس  وا  زا  يا  هدر  هکنیمه  درادن  هبوت  هک  يرطف  دترم  نکل  درک ،  حابم  ار  شدوخ  هبوت  نتفریذپن  نامه  نوچ  ، 

زا دعب  دهد و  هبوت  ار  وا  مکاح  دیاب  میتفگ  هدش  ناملسم  هدوب و  هدازرفاک  هک  یـسک  هلءاسم 7 -  دشاب .  هدش  هناوید  هدر  زا  دـعب  هبوت  هک 
یـضعب دناسرب  لتقب  ار  وا  تسا  یقاب  شدادترا  رونه  هکنیا  لایخب  وا و  هبوت  زا  ربخ  یب  یـصخش  درک و  هبوت  رگا  لاح  دسرب ،  لتقب  عاتنما 

دنناوت یمن  هک  تسنآ  يوقا  یلو  دـننک ،  صاصق  ار  صخـش  نآ  دـنناوت  یم  وا  نوخ  نابحاص  ینعی  دوش  یم  صاصق  دـنا  هتفگ  ءاـهقف  زا 
ناملسم نآ  یلو  دناسرب  لتقب  ادمع  ار  یناملسم  يدترم  رگا  هلءاسم 8 -  دننک .  بلط  اهب  نوخ  وا  لام  زا  دنناوت  یم  اهنت  دـننک و  صاصق 

 ، دادترا ناونعب  وا  نتـشک  رد  مکاح  قح  رب  تسا  مدقم  صاصق  ناونعب  وا  نتـشک  رد  یلو  قح  دشکب و  صاصق  ناونعب  ار  لتاق  دـناوت  یم 
هب دادترا  هلءاسم 9 -  دوش .  یم  هتـشک  دادترا  تلعب  تقو  نآ  دیامن  هحلاصم  يو  زا  یلام  نتفرگ  اب  ای  دنک و  وفع  ار  لتاق  وا  یلو  رگا  هلب 

رابود زا  دعب  ار  دادترا  راثآ  هک  تسنآ  طایتحا  و  دترم ،  دوخ  رارقا  هب  مود  لداع ،  دهاش  رفن  ود  تداهـش  یکی  دوش ،  یم  تباث  قیرط  ود 
 . دوش یمن  تباث  درم  مامضناب  هچ  یئاهنت و  هب  هچ  نانز  تداهش  اب  یسک  دادترا  و  دننک ،  بترتم  رارقا 
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ناسنا تیم  تاناویح و  یطو  رد  راتفگ 

 ، دراد مکاح  رظن  هب  یگتـسب  مه  ریزعت  رادقم  دنک و  یم  ریزعت  ار  نآ  بکترم  مکاح  هدشن و  نیعم  يدح  تاناویح  یطو  رد  هلءاسم 1 - 
الثم هک  دنک  اعدا  رگا  اما   ) دـشابن نیب  رد  هابتـشا  ياپ  دـشاب و  راتخم  لقاع و  غلاب و  باکترا  لاح  رد  بکترم  هک  تسا  طرـش  ریزعت  رد  و 

دـشاب لمتحم  نکمم و  یـصخش  نینچ  لثم  زا  یئاـطخ  نینچ  مدرک و  یطو  ار  نآ  اذـل  درادـن  یلاکـشا  ناویح  یطو  مدرک  یم  لاـیخ  نم 
هک رادقم  رهب  مکاح  دشاب  رثوم  وا  رد  مکاح  بیدات  دـشاب و  زیمم  رگا  دوش و  یمن  ریزعت  غلابان  كدوک  نیاربانب  تسین ، )  زئاج  شریزعت 

هدش بکترم  شنونج  رود  رد  یلو  دشاب  يراودا  دنچ  ره  درادن  ریزعت  دنک  نینچ  رگا  هناوید  زین  و  دـنک ،  یم  تبوقع  ار  وا  دـنادب  حالص 
 . دش نایب  شمکح  هک  هبتشم  رب  نینچمه  تسین و  ریزعت  دشاب  هدش  دیدهت  يدنمروز  صخـش  هیحان  زا  هک  یـسک  ینعی  هرکم  رب  و  دشاب ، 

تسین هتفریذپ  نانز  تداهش  مرج  نیا  رد  لداع و  دهاش  ود  تداهـشب  لوا  دوش :  یم  تابثا  قیرط  دنچ  هب  یمرج  نینچ  ققحت  هلءاسم 2 - 
ناویح ما و  هدـش  بکترم  ار  يراک  نینچ  نم  دـنک  رارقا  رگا  هک  بکترم  دوخ  رارقا  هب  مود  نادرم .  تداهـش  مامـضناب  هن  یئاهنت و  هب  هن 
ماکحا ریاس  اما  دوش ،  یم  تباث  شریزعت  اهنت  شرارقا  اـب  دـشاب  يرگید  لاـم  ناویح  رگا  اـما  و  دوش ،  یم  ریزعت  دـشاب  وا  دوخ  کـلم  مه 

يراج ماکحا  نآ  تروصنیا  رد  هک  دـنک  قیدـصت  ار  بکترم  ناویح  کلام  هکنآ  رگم  دوش  یمن  يراج  ناویح  نآ  رب  هدـش  یطو  ناویح 
ره يارب  تسین  مزال  دـشاب  هدـیدن  تبوقع  یباکترا  ره  زا  دـعب  دـشاب و  هدز  رـس  یـسک  زا  ررکم  روطب  لمع  نیا  رگا  هلءاـسم 3 -  تسا . 

هلءاسم 4 دوش .  هتشک  مراهچ  تبون  رد  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب  هدش  ریزعت  باکترا  ره  زا  دعب  رگا  اما  و  دنیبب ،  تبوقع  کی  باکترا 
شدح نصحم و  وا  يانز  دشاب  اراد  ار  ناصحا  طئارش  هتشاد و  رسمه  درم  رگا  تسا ،  هدنز  ار  يانز  دح  دننام  هدرم  هکینز  اب  يانز  دح  - 

رت تشز  رت و  شحاف  اجنیا  رد  تیانج  نوچ  و  دروخ ،  یم  هنایزات  تشذگ  انز  دح  رد  هک  یلیضفت  هب  هتشادن  رسمه  رگا  تسا و  راسگنس 
رگا و  تسا ،  لمات  لحم  دح  رب  دئاز  ریزعت  هک  دنچ  ره  دراد  مکاح  رظنب  یگتـسب  ریزعت  رادـقم  دوش و  یم  مه  ریزعت  دـح  رب  هوالع  تسا 
هدنز اب  طاول  رد  هک  تسا  يدح  نامه  تیم  اب  طاول  رد  و  دح ،  هن  دوش  یم  ریزعت  اهنت  دـنک  یطو  ار  وا  هدرم  هدرک  توف  شنز  هک  يدرم 
تیم یطو  رد  دـح  توبث  رد  هلءاسم 5 -  تسا .  لمات  مه  دـیدشت  نیا  رد  هک  ریزعت  هب  وا  تبوقع  رد  دـیدشت  اب  تشذـگ  شناـیب  تسا و 
یطو هلءاسم 6 -  ندوبن .  نایم  رد  ههبش  ياپ  رایتخا و  لقع و  غولب و  نتشاد  لیبق  زا  تسا  ربتعم  دوب  ربتعم  هدنز  یطو  رد  هک  یطئارش  همه 
رابتعا هک  دوش  یم  تباث  لداع  دـهاش  رفن  ود  تداهـش  اب  یـضعب  لوقب  درم و  راهچ  تداهـش  اب  هدرم  رـسپ  اب  طاول  هدرم و  نز  اـب  ياـنز  و 

هس رگا  طایتحا  ربانب  یتح  دوش  یمن  تباث  نادرم  تداهـش  مامـضنا  اب  یئاهنت و  هب  نانز  تداهـش  اب  و  تسا ،  هبـشا  دوهـش  ندوب  رفن  راهچ 
اب يوقا  ربانب  هدرم  رـسپ  اب  طاول  رد  و  تسا ،  هدرک  انز  هدرم  ینز  اب  صخـش  نیا  هک  دوش  یمن  تباث  دنهد  تداهـش  نز  رفن  ود  درم و  رفن 
یم تباث  دوش  رارکت  راب  راهچ  رگا  هک  تسا  مرجم  رارقا  مرج  نیا  ندـش  تباـث  رگید  قیرط  دوش .  یمن  تباـث  نز  ود  درم و  هس  تداـهش 

رادقم دـنک و  یم  شریزعت  مکاح  دوش  جراخ  نآ  زا  ینم  ات  دـلامب  رگید  ياضعا  ای  تسد  اب  ار  دوخ  تروع  هک  یـسک  عرف :  کی  دوش . 
یئاهنتب و هن  نانز  تداهـش  اب  یلو  دوش  یم  تباث  بکترم  رارقا  اب  لداع و  دهاش  ود  تداهـش  اب  مرج  نیا  و  تسا ،  مکاح  رظنب  وا  تبوقع 

يا همتت  تشذـگ .  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  باتک  لیذ  رد  شلئاسم  یعافد  تبوقع  اما  و  دوش .  یمن  تباث  درم  تداهـش  مامـضناب  هن 
همذ لها  ماکحا  دروم  رد 

دنریگ یم  هیزج  وا  زا  هک  یسک  رد  راتفگ 

تایلام ینعی  هیزج  نایسوجم  ریظن  تسه  اهنآ  رد  باتک  نتشاد  ههبش  هک  یتلم  ره  دنتسه و  باتک  لها  هک  يراصن  دوهی و  زا  هلءاسم 1 - 
رد هک  دـنچ  ره  اـهنیا  ریغ  ناتـستورپ و  کـیلوتاک و  ریظن  ناـنآ  هفلتخم  بهاذـم  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  دوش ،  یم  هتفرگ  هنارس 

یمالسا تموکح  هلءاسم 2 -  دنوش .  یم  هدناوخ  سوجم  ای  دوهی  ای  يراصن  همه  هکنآ  زا  دـعب  دنـشاب  فلتخم  لوصا  زا  یـضعب  عورف و 
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هچ مجع ،  هچ  برع و  هچ  دریذپ ،  یمن  اهنیا  ریغ  ناتـسرپ و  هراتـس  ناتـسرپ و  تب  دننام  نیکرـشم  ینعی  رافک  ياه  هقرف  ریاس  زا  ار  هیزج 
سوجم يراصن و  دوهی و  ریغ  زا  نیاربانب  دـننکن ،  هچ  دـننک و  بوسنم  رگید  یئایبنا  دواد و  میهاربا و  لثم  یباتک  بحاـصب  ار  دوخ  هکنیا 

ادیدج دنا و  هتـشادن  ار  شیک  هس  نیا  زا  یکی  لصا  رد  هکیناسک  زا  نینچمه  و  تسین ،  هتفریذـپ  ندـش  هتـشک  ای  ندروآ و  مالـسا  زا  ریغ 
ای هک  دنوش  یم  هتخانش  یبرج  رفاک  تسین و  هتفریذپ  هیزج  دنا  هدمآ  رد  اه  شیک  نیا  هب  مالسا  هلیسوب  هناگ  هس  عیارـش  خسن  زا  دعب  ینعی 

هقرف هلءاسم 3 -  دنـشاب .  رگید  لطاب  ياه  هقرف  زا  هچ  دنـشاب و  هدوب  كرـشم  البق  هکنیا  هچ  دنوش ،  یم  هتـشک  ای  دـنیآ  یم  رد  مالـسا  هب 
زا هکیناسک  نینچمه  و  برع ،  ریغ  هچ  دنشاب و  برع  هچ  دنوش  یم  ءاقبا  ناشبهذم  رب  دنهن  ندرگ  همذ  طئارشب  رگا  هدربمان  هناگ  هس  ياه 

هلءاسم رد  هک  روطناـمه  هلءاسم 4 -  دـنوش .  یم  ءاقبا  ناشبهذـم  رب  دوش و  یم  لوبق  اهنآ  زا  هیزج  هک  دـنیآ  یم  ایندـب  هقرف  هس  نیا  لـسن 
دنشاب هدش  لخاد  تعیرش  هس  نیا  زا  یکی  هب  هدمآ و  نوریب  دوخ  نید  زا  مالسا  هلیسوب  هناگ  هس  عیارـش  خسن  زا  لبق  هکیناسک  میتفگ  مود 

زا دعب  رت  هداس  ترابعب   ) نآ خسن  زا  دعب  اما  و  درادن ، ) اهنآ  هب  يراک  مالسا  و   ) دنوش یم  ءاقبا  دنا  هتفریذپ  هک  یتعیرـش  ینید و  نامه  رب 
دنریذپ و یم  ار  مالـسا  ای  هک  تسا  باتک  لها  ریغ  رافک  مکح  ناشمکح  هلکب  دوش  یمن  تعیرـش  هس  نیا  زا  یکی  هب  دـیجم ) نآرق  لوزن 
هک تسا  دـترم  دورگب  رگید  یکلـسم  اـی  تعیرـش و  هـس  نـیا  زا  یکی  هـب  دور و  نوریب  مالـسا  زا  یناملـسم  رگا  و  دـنوش ،  یم  هتـشک  اـی 
ام هک  دننک  اعدا  نانآ  دنروآرد و  دوخ  هرصاحم  هب  ار  نیکرشم  زا  یموق  مالسا  هاپـس  رگا  هلءاسم 5 -  دش .  نایب  دادترا  باب  رد  شمکح 

يراک مالسا  دنزادرپب و  هیزج  هک  یطرشب  هتبلا  دوش  یم  هتفریذپ  نانآ  زا  میتسه  یـسوجم  ای  ینارـصن و  ای  يدوهی و  هکلب  میتسین  كرـشم 
 ، دنک یمن  رکنم  رگید  یضعب  دنباتک و  لها  هک  دننک  اعدا  مدرم  نآ  زا  یضعب  رگا  و  دنک ،  یمن  ناشفیلکت  هنیب  هماقا  هب  هتشادن و  نانآ  هب 

تباث هیزج  دقع  ندش  هتـسب  زا  دعب  رگا  و  دنک ،  یمن  رکنم  راکنا  هب  یهجوت  مکاح  دوش و  یم  تباث  هیزج  دقع  ندش  هتـسب  زا  دعب  رگا  و 
رگید ربتعم  قیرط  زا  ای  دـنهد و  تداهـش  لدـع  دوهـش  ای  دـننک و  رارقا  ناشدوخ  ای  لاح  دنتـسین  باتک  لها  دـنتفگ و  یم  غورد  هک  دوش 
تسا یتایلام  هک   ) هیزج هلءاسم 6 -  دوش .  یم  وغل  دوخبدوخ  دقع  نآ  دنا  هدرک  گنرین  مالـسا  اب  دـنا و  هدوبن  باتک  لها  هک  دوش  تباث 
يرکف ناگدـنام  بقع  انیبان و  ریگ و  نیمز  دارفا  هدروخلاس و  ناریپ  ایآ  لاح  دوش ،  یمن  هتفرگ  ناـنز  ناـگناوید و  ناـکدوک و  زا  هنارس ) 
یمامت زا  ار  هیزج  هتشذگ  هفیاط  دنچ  نیا  زا  تسین ،  طقاس  اهنآ  زا  هیزج  هک  تسنآ  هبشا  تسا و  ددرت  نآ  رد  هن ؟  ای  دنتـسه  ءانثتـسم  زین 

زئاج هلءاسم 7 -  دننک .  ادیپ  نکمت  هیزج  تخادرپ  يارب  ات  دـنهد  یم  تلهم  ءارقف  هب  نکل  ناشئارقف ،  نویناحور و  یتح  دـنریگ  یم  دارفا 
نامه اهنت  دوش  رکذ  هیزج  دقع  رد  یطرـش  نینچ  رگا  دنریگب و  زین  نانز  زا  ار  نآ  زا  یـضعب  ای  هیزج  هک  دوش  طرـش  همذ  دـقع  رد  تسین 
نتـسب زا  لبق  دروآرد و  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  باتک  لها  زا  يا  هعلق  مالـسا  هاپـس  رگا  و  دوش ،  یمن  لطاب  هیزج  دـقع  تسا و  لـطاب  طرش 

یسک هلءاسم 8 -  دوش .  یمن  لوبق  تساوخرد  نیا  زین  هیزج  دقع  زا  دعب  یتح  دوش و  یمن  هتفریذپ  دننامب  یقاب  دوخ  شیک  هب  هیزج  دقع 
دنک ادـیپ  ماود  لاسکی  شیدوبهب  دـبای و  يدوبهب  رگا  تسا و  فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  هتفاین  يدوبهب  هک  یمادام  تسا  یمئاد  نونجم  هک 
لمع اب  وا  یبلاغ  تلاح  قبط  دنا  هتفگ  یضعب  تسا  ملاس  یتدم  هناوید و  یتدم  ینعی  تسا  يراودا  شنونج  رگا  و  دوشیم ،  هیزج  لومشم 

یم هیزج  لومـشم  تسا  یهاگ  هاـگ  شنونج  تسا و  یتمالـس  رگا  دـنریگ و  یمن  وا  زا  هیزج  تسا  نونج  وا  یبلاـغ  تلاـح  رگا  دوش  یم 
هک باتک  لها  زا  غلابان  كدوک  ره  هلءاسم 9 -  تسا .  ددرت  لاکشا و  وا  هیزج  توبث  لصا  رد  تسا و  لاکشا  لحم  نخس  نیا  نکل  دوش 

تـسا بجاو  و  دوش ،  یم  هدرمـش  یبرج  رفاک  دنز  زاب  رـسنآ  تخادرپ  زا  رگا  هیزج ،  تخادرپ  ای  مالـسا  هب  دوش  یم  رما  دسرب  غولب  دحب 
دش هتسب  دقع  یتقو  تسین و  نانآ  زا  یفاک  دوب  هدش  هتسب  ناشناردپ  اب  هک  يدقع  دوش و  هتسب  اهنآ  اب  هیزج  دقع  ناشناکدوک  غولب  زا  دعب 

یکی نانآ  دوخ  لاس  اب  ناشناردپ  تخادرپ  لاس  و  دنهدب ،  ار  هیزج  دیاب  نانآ  دوخ  هیزج  دقع  هدش  هتـسب  زور  زا  لاسکی  نتـشذگ  زا  دعب 
وا اب  نتـسب  هیزج  دـقع  دـسرب  غولب  دـحب  یلقع  مک  تهافـس و  لاح  رد  یکدوک  رگا  دراد و  ار  دوخ  هیزج  لاس  يدرف  ره  هکلب  دوش  یمن 

هیزج اب  دیاب  هک  مالـسا  توعد  خساپ  رد  هدیـسر  غولب  دحب  هزات  هک  باتک  لها  زا  یناوج  رگا  هلءاسم 10 -  تسوا .  یلو  نذا  هب  فوقوم 
رب شنمام  هب  ار  وا  هکلب  تسین  زئاج  وا  نتـشک  دشن  مه  ناملـسم  تفرن و  هیزج  راب  ریز  دوش  گرم  هب  موکحم  ای  دوش و  ناملـسم  ای  دـهد 
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 . تسه شردپ  ناما  رد  لخاد  وا  نوچ  دننادرگ  یم 

هیزج رادقم  رد  راتفگ 

رظن زا  هک  دراد  مکاح  صیخـشت  هب  یگتـسب  نآ  رادقم  هکلب  هدشن  ررقم  ینیعم  رادـقم  هطباض و  مالـسا  هسدـقم  تعیرـش  رد  هلءاسم 1 - 
دوخ هرـصاحم  هب  ار  یموـق  هک  مالـسا  مکاـح  يارب  تهج  نیمهب  دـنک ،  یم  تواـفت  لاوـحا  تایـضتقم  ناـمز و  ناـکم و  زور و  حـلاصم 

 ، تلذ راغص و  نیا  هک  دیامن  راذگاو  مالسلا  هیلع  ماما  رب  ار  نآ  رایتخا  دنکن و  نیعم  يا  هزادنا  نانآ  هیزج  يارب  هک  تسنآ  رتهب  هدروآرد 
مه ای  یضارا و  رب  تسا  زئاج  دهد و  رارق  هنارـس  ار  هیزج  دناوت  یم  یلاو  هلءاسم 2 -  دزاس .  یم  نیمات  رتهب  ار  قح  نتفریذـپ  زا  ناشکرس 

ات دـهد ،  رارق  تالغتـسم  ناتخرد و  رتش و  واـگ و  نادنفـسوگ و  رب  ار  هیزج  تسا  زئاـج  یتح  هکلب  دـهد  رارق  یـضارا  رب  مه  هنارـس و  رب 
تـسین زئاج  رگید  نآ  زا  دـعب  دـهد  رارق  هنارـس  ار  هیزج  همذ  دـقع  رد  نیملـسم  یلاو  رگا  هلءاسم 3 -  دـنک .  اضتقا  ار  زیچ  هچ  تحلـصم 

هیزج رگا  دریگب و  هنارـس  تایلام  تسین  زئاج  نآ  زا  دعب  رگید  داد  رارق  یـضارا  رب  رگا  و  دریگب ،  ار  ناشرگید  لاوما  یـضارا و  زا  يزیچ 
هک یطرش  هتـسب و  هک  يدقع  قبط  تسا  بجاو  هکنیا  مالک  لصاح  و  دریگب ،  یکی  زا  اهنت  ار  هیزج  ود  ره  تسین  زئاج  تسب  ود  ره  رب  ار 

رگید ياهلاس  رد  تسا  زئاج  داد  رارق  اهنآ  ریغ  ای  یـضارا  رب  ای  هنارـس  رب  ار  هیزج  لاسکی  تدـم  يارب  رگا  هلءاسم 4 -  دـنک .  لمع  هدرک 
 - هلءاسم 5 دنک .  دایز  ای  مک  ار  نآ  رادقم  تسا  زئاج  زین  دهد و  رارق  اهنآ  زیچ  همه  رب  ای  ود و  نآ  زا  یکی  ار  هیزج  دروم  هداد  رییغت  ارنآ 
رهب دراد  رایتخا  مالسلا  هیلع  ماما  دیامن  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  هب  طونم  ار  نآ  دنکن و  رکذ  ار  هیزج  تاصخـشم  دودح و  هلماعم  ماگنه  رگا 
لها اب  هک  تسا  زئاـج  نیملـسم  یلاو  يارب  هلءاسم 6 -  دـیامن .  نیعم  هیزج  دـنادب  تحلـصم  زیچ  ره  رب  رادـقم و  رهب  دـهاوخب و  هک  وحن 

یسایس الثم   ) یتئیه هاپس  ریغ  تشذگ و  نانآ  نیمزرس  زا  مالسا  هاپس  هاگ  ره  هک  دنکب  مه  ار  طرـش  نیا  نآ  رب  هوالع  هیزج  ماگنه  باتک 
کی الثم  هک  دـنک  نیعم  ار  تفایـض  نیا  نامز  تسا  مزال  رهاظلا  یلع  دـننک و  یئاریذـپ  اهنآ  زا  باتک  لها  درک  روبع  اجنآ  زا  یملع )  اـی 

زا یتقو  هک  نانآ  دوخ  تداع  دیامن  راذگاو  تداع  فرع و  هب  تسا  زئاج  ار  ندرک  یئاریذپ  هنوگچ  اما  و  رتشیب ،  ای  زور  هس  ای  دـشاب  زور 
یئاریذـپ نیملـسم  زا  وحن  نامهب  دـننک  یم  یئاریذـپ  هنوگچ  دوش  یم  ناشیا  نامهیم  دـنناد  یم  سجن  ار  باتک  لها  هک  رگید  نایدا  لها 

ار هیزج  هک  دنک  طرـش  همذ  لها  اب  تسا  زئاج  ارهاظ  و  دوش ،  یم  هتفرگ  هلاس  همه  تایلام  تاکز و  دـننام  مه  هیزج  هلءاسم 7 -  دنیامن . 
رد نآ  تخادرپ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنکن  نیعم  ار  تخادرپ  نامز  يدادرارق  رد  رگا  دـنزادرپب و  نآ  طسو  ای  نآ و  رخآ  اـی  لاـس  ره  لوا 
رد ای  تخادرپ و  زا  لبق  نآ و  زا  دـعب  ای  لاس و  ندـش  مامت  زا  لبق  همذ  لها  زا  یکی  رگا  تسا  نینچ  نوچ  و  دوش ،  یم  بجاو  لاـس  رخآ 

نیا رهاظ  هلءاسم 8 -  ددرگ .  یم  طقاس  وا  زا  هیزج  دوش  ناملـسم  تخادرپ  زا  لبق  دـشاب ) هدـش  طرـش  لاس  لوا  هکیتروص  رد   ) لاس لوا 
هیزج ندادن  رطاخب  هچ  دـشاب و  یعقاو  يدـج و  شندـش  ناملـسم  هکنیا  هچ  دوش  یم  طقاس  باتک  لها  ندـش  ناملـسم  اب  هیزج  هک  تسا 

زا دعب  رگا  یمذ  هلءاسم 9 -  تسا .  فیعض  دوش  یمن  طقاس  دشاب  هدش  ناملسم  هیزج  طوقس  رطاخب  رگا  دنا  هتفگ  یضعب  هکنیا  و  دشاب ، 
طـسو رد  رگا  و  دریگ ،  یم  يو  هکرت  زا  ار  نآ  مکاح  هکلب  دوش  یمن  طقاس  وا  زا  هیزج  دریمب  هیزج  تخادرپ  زا  لبق  لاـس و  ندـش  ماـمت 

هدش نییعت  لاس  نیب  تخادرپ  نامز  رگا  تسا  نینچمه  و  دریگ ،  یم  وا  هکرت  زا  دـشاب  هدـش  طرـش  لاس  لوا  همان  حلـص  رد  دریمب و  لاس 
هک رادقم  رهب  دریمب  لاس  نیب  رد  وا  دزادرپب و  غلبم  نالف  هام  ره  هک  دشاب  هدش  طرش  رگا  اما  و  دشاب ،  هدرم  طرش  ققحت  زا  دعب  وا  دشاب و 
رد وا  هک  انعم  نیا  هب  دشاب  هدـش  نیعم  تخادرپ  يارب  لاس  رخآ  رگا  و  دـنریگ ،  یم  وا  هکرت  زا  ار  هیزج  رادـقم  نآ  هب  هدوب  هدـنز  لاس  زا 
زا ار  هیزج  هک  دشاب  هدـش  طرـش  رگا  و  دوش ،  یمن  راکبلط  وا  زا  يزیچ  نیملـسم  مکاح  دورب  ایند  زا  رتولج  وا  دوش و  راکهدـب  لاس  رخآ 
ای دزادنیب  ریخات  ار  تخادرپ  لاس  رخآ  ات  دناوت  یم  هثرو  ایآ  دریمب  لاس  نیب  رد  وا  دزادرپب و  لاس  رخآ  یلو  دشاب  راکهدب  لاس  لوا  نامه 

دیعب اه  یهدـب  ریاس  دـننام  نآ  ندـش  يروف  هک  دـنچ  ره  تسا  لمات  لحم  هلءاسم  دوش ؟  یم  يروف  وا  راد  تدـم  یهدـب  ثروم  ندرم  اب 
لاثما رادرم و  كوخ و  تشوگ  رمخ و  لوپ  لیبق  زا  مارح  ياهالاک  ياهب  زا  ار  هیزج  تسا  زئاج  نیملسم  یلاو  يارب  هلءاسم 10 -  تسین . 
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ياهب هک  دریگب  یـسک  زا  ار  هیزج  دنهد  هلاوح  یلاو  هب  هکنآ  ای  دـنهدب  هیزج  ناونعب  ار  اهلوپ  هنوگنیا  همذ  لها  دوخ  هکنیا  هچ  دریگب  اهنآ 
لها زا  هیزج  ناونعب  لاوما  هنوگنآ  نیع  نتفرگ  اما  و  دـنادب ،  لالح  ار  اهالاک  هنوگنیا  ناـنآ  دوخ  دـننام  زین  نآ  رد  هک  ار  اـهالاک  هنوگنآ 

یـضعب فرـصم  هک  تسین  دیعب  تسا و  یـضارا  جارخ  فرـصم  نامه  مایا  نیا  رد  هیزج  فرـصم  ارهاظ  هلءاسم 11 -  تسین .  زئاـج  همذ 
طوسبم بئان  باـنج  نآ  تبیغ  رد  ددـنب و  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  همذ  دـقع  هلءاسم 12 -  دشاب .  هدـش  نیعم  لاوما  یـضعب  رد  فانـصا 

ياه تموکح  یتقو  دنرادن  دی  طسب  شماع  باون  مه  تسا و  بئاغ  هیلع  هللا  تاولص  ماما  مه  هک  راصعا  نیا  رد  تسنآ و  لوئسم  شدیلا 
نآ رد  تخادرپ  يا  هنیزه  ای  يا و  هزئاج  ام  هب  رگا  الثم  میهدب  نآ  هب  تحـص  راثآ  بیترت  تسا  زئاج  ام  يارب  دـندنب  یم  هیزج  دـقع  روج 
زا هلیـسو  نیمهب  زین  وا  تسا  هتـسب  هیزج  دـقع  یمکاح  نینچ  اب  هک  باتک  لها  فرط  زا  اما  دوب  رئاج  مکاح  فرط  زا  نیا  مینک ،  فرـصت 
ره دناوت  یم  دوش  یم  طرش  هیزج  دقع  رد  هک  یلام  هلءاسم 13 -  تسا . )  مرتحم  شلام  ناج و  ینعی   ) دـیآ یم  نوریب  ندوب  یبرح  رفاک 
 . رگید ياهزیچ  ای  ماشحا  ای  رهاوج  ای  الاک  ای  تسا  دقن  لوپ  ای  هک  دنادب  نیملسم  مالسا و  حالص  ار  نآ  نیملسم  مکاح  هک  دشاب  يزیچ 

همذ طئارش  رد  راتفگ 

هیلع ماما  ینعی  نیملـسم  مکاح  هک  تسیا  هیزح  لوبق  يدازآ  تینما و  زا  ناشندـش  رادروخرب  باتک و  لها  رافک  ندـش  یمذ  لوا -  طرش 
 . اهنآ همه  رب  ای  ود و  نآ  ریغ  رب  ای  ود و  ره  رب  ای  اه  نیمز  رب  هیزج  ای  تسا  هنارـس  تاـیلام  مه  نآ  و  دـنک ،  یم  طرـش  یلاو  اـی  مالـسلا و 
رد ار  نیکرشم  ای  دننک و  گنج  ناناملسم  اب  هک  دنریگن  میمصت  الثم  دنهدن  ماجنا  ار  تسا  تنیما  اب  تافانم  هک  يراک  هکنیا  مود -  طرش 
زا لوا  طرـش  هکلب  دنوش  جراخ  همذ  زا  همذ  لها  دوش  یم  ثعاب  طرـش  ود  نیا  اب  تفلاخم  هلءاسم 1 -  دننک .  کمک  ناناملـسم  اب  گنج 
ود نیا  رگا  نیاربانب  تسا  ناما  تایـضتقم  زا  مود  طرـش  اما  همذ و  زا  جورخ  رد  تسا  یفاک  نآ  اب  تفلاخم  هک  تسا  هیزج  دقع  تاموقم 

ماجنا ار  تسا )  هیزج  دقع  همه  هک   ) همان ناما  اب  یفانم  يراک  همذ  لها  رگا  و  تسا ،  رتهب  دنوش  هدروآ  دقع  ءزج  هکلب  دـنوشن  طرـش  رما 
 - موس طرـش  هن .  ای  دشاب  هدش  طرـش  همان  دهع  رد  انعم  نیا  هکنیا  هچ  دندرگ  یم  جراخ  همذ  زا  دـنوش و  یم  هتخانـش  دـقع  ضقان  دـنهد 

تشوگ ندروخ  رمخ و  برش  ریظن  تسا  عونمم  مارح و  مالـسا  رظن  زا  هک  یلامعا  ینعی  دننکن  تارکنم  هب  رهاظت  مالـسا  روشک  رد  هکنیا 
نیملـسم دننام  دننادب و  نیملـسم  ماکحا  هب  موکحم  ار  دوخ  هکنیا  مراهچ -  طرـش  دنوشن .  بکترم  ینلع  ار  اه  مرحم  اب  جاودزا  كوخ و 

طرـش نیا  نیملـسم  مکاح  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دنـشاب ،  نآ  لاـثما  یهلا و  دودـح  ءارجا  مارح و  كرت  قح و  ءادا  هب  موکحم 
طارتشا همذ  دقع  نمض  رد  مراهچ  موس و  طرش  ینعی  طرش  ود  نیا  رگا  هلءاسم 2 -  دیامن .  دیق  طارتشا و  نانآ  اب  هماندهع  رد  ار  مراهچ 

هک مه  یتروص  رد  دراد  لامتحا  هکلب  دنا ،  هدش  جراخ  نیملـسم  همذ  زا  هدومن و  ضقن  ار  دهع  دننک  اهنآ  اب  تفلاخم  یمذ  رافک  دنوش و 
زا دنهدن و  رازآ  ار  ناناملـسم  هکنیا  مجنپ -  طرـش  دنور .  نوریب  همذ  زا  رما  ود  نیا  تفلاخم  رطاخب  دشاب  هدـشن  طارتشا  دـقع  نمـض  رد 

هیام نیکرـشم  يارب  ندرک  یـسوساج  یجراخ و  ناسوساج  هب  نداد  لزنم  ناشلاوما و  ندـیدزد  نارـسپ و  اب  طاول  نانز و  اـب  ياـنز  قیرط 
اـهنآ و يارب  ندرک  یـسوساج  نمـشد و  ناـسوساج  هب  نداد  اـج  ینعی  رخآ  لـمع  ود  نیا  هک  تسین  دـیعب  و  دـنوشن ،  ناناملـسم  رـسدرد 

ناما تایـضتقم  زا  لمع  ود  نیا  كرت  هکلب  دشابن  ناما  عنام  یفانم و  دراد  لامتحا  هکنانچمه  دـشاب  ناما  تافانم  زا  يرخآ  نیا  اصوصخم 
طرش نیا  اب  تفلاخم  رگا  هک  دنزاسن  دنلب  ياه  هناخ  دننزن و  سوقان  دننکن و  انب  اسیلک  یمالسا  دالب  رد  هکنیا  مشـش -  طرـش  دشاب .  هدوب 
ینعی دشاب  مراهچ  موس و  طرش  ود  دننام  زین  مشش  مجنپ و  طرش  ینعی  طرش  ود  نیا  هک  دراد  لامتحا  هلءاسم 3 -  دنوش .  یم  ریزعت  دننک 

 ، دشاب تکاس  نآ  زا  همذ  دقع  هچ  دشاب و  هدش  طرـش  دقع  نمـض  رد  هچ  دـنکب  ضقن  ار  ناش  هماندـهع  همذ  لها  هیحان  زا  اهنآ  تفلاخم 
طرـش ود  نیا  رگا  هک  تسنیا  نآ  دنا و  هداد  مه  يرگید  لامتحا  ءاهقف  زا  یـضعب  دـشاب ،  نینچ  طارتشا  تروص  رد  هک  دراد  مه  لامتحا 
قیرط زا  هک  دشاب  هدش  رـضاح  طرـش  نیا  هب  نیملـسم  مکاح  ینعی   ) دشاب هدش  رکذ  ود  نآ  رب  ناما  قیلعت  وحن  هب  مشـش )  مجنپ و  طرـش  )

تـشاد دنهاوخن  تینما  ارهق  دنزاسب  اسیلک  ای  دننک  طاول  انز و  رگا  هجیتن  رد  دننکن  نانچ  نینچ و  هک  دوش  هداد  رافک  هب  تینما  هیزج  دقع 
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رد هک  تسین  یکش  نکل  دوش  یمن  ضقن  دشاب  هدش  طرش  دقع  نمـض  رد  رگا  اما  و  تسا )  هیزج  دقع  ندش  وغل  تینما  نتـشادن  همزال  و 
یتیانج یمالـسا  تموکح  لـخاد  رد  همذ  لـها  رگا  هلءاسم 4 -  دـشاب .  یم  دـقع  ضقان  شتفلاـخم  زین  دـقع  نمـض  رد  طارتشا  تروص 

همئا ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هب  رگا  و  دنزاس ،  یم  يراج  وا  رب  ار  نامه  ریزعت  یـضتقم  ای  دشاب  دح  بجوم  هک  دوش  بکترم 
دنک نینچ  اهنآ  ریغ  رگا  هکنانچمه  دوش ،  یم  هتـشک  دـیوگب  ازـسان  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  دـیعب  ریغ  یلاـمتحا  هب  مالـسلا و  هیلع 

نیهوت ای  یئوگازسان  زا  بانتجا  رگا  و  دوش ،  یم  ریزعت  تسا  زیمآ  نیهوت  یلو  ازسان  زا  رتمک  هک  دیوگب  يزیچ  رگا  تسا و  لتق  شمکح 
و تسا ،  هدش  ضقن  هدربمان  دقع  ءاهقف  زا  یـضعب  لوقب  دوش  نآ  بکترم  همذ  لها  دشاب و  هدش  طرـش  هیزج  دقع  رد  مالـسا  تاسدقم  هب 

همذ دقع  رد  رگا  هلءاسم 5 -  ار .  ناما  اهنت  هن  دنک  یم  ضقن  ار  دقع  زین  يوقا  ربانب  شتفلاخم  دـشاب  هدـش  بانتجا  نیا  رب  قلعتم  ناما  رگا 
ندشن ندش و  لطاب  دوشن  رکذ  دقع  رد  رگا  میدرب  مان  هک  یطورش  زا  مراهچ  طرـش  اما  و  تسا ،  لطاب  دقع  نآ  دوش  شومارف  هیزج  رکذ 

لطاب ار  دـقع  هتبلا  تسبوخ  تسین  نالطب  بجوم  هک  دوش  هتفگ  رگا  و  تسا ،  ددرت  لحم  دـقع  نمـض  رد  نآ  زا  توکـس  رطاخ  هب  دـقع 
تسه نآ  لامتحا  دنشابن  رگا  هک  دنشاب  مزتلم  مالسا  ماکحا  هب  هکنیا  هب  دنتـسه  مزلم  باتک  لها  هدشن  رکذ  هکنیا  نیع  رد  نکل  دنک  یمن 

ار هیزج  دقع  دقع  نتم  رد  شندشن  رکذ  میتفگ  زین  البق  هک  روطنامه  ناما  تایضتقم  زا  مود  طرش  اما  و  دوشب ،  ناشدهع  ضقن  ثعاب  هک 
دشاب و هدش  طرش  هچ  تسا  قلطم  روطب  همذ  زا  جورخ  بجوم  نآ  هب  لمع  زا  همذ  لها  عانتما  هک  يزیچ  ره  هلءاسم 6 -  دنک .  یمن  لطاب 
 ، هدماین هچ  دشاب و  هدمآ  همذ  دقع  نتم  رد  یـضتقم  نآ  طرـش و  نآ  هکنیا  هچ  دـنک ،  یم  ضقن  ار  همذ  دـقع  نآ  اب  تفلاخم  زین  هن و  هچ 

يزیچ و ره  و  دوش ،  یم  یبرح  رفاک  هتـشگ  جراخ  همذ  زا  دـنک  تفلاخم  ای  دزروب و  عانتما  نآ  هب  لـمعب  تبـسن  رـصع  نیا  همذ  لـها  رگا 
دشاب هدش  رکذ  دقع  نتم  رد  طرـش  نآ  هک  تسا  ضقان  یتقو  هکلب  تسین  ضقان  قلطم  روطب  نآ  اب  تفلاخم  عانتما و  میتفگ  هک  یئاضتقم 

رگا و  دوش ،  یبرح  رفاک  هتشگ  جراخ  همذ  زا  يو  هک  دوش  ثعاب  تسا  لکشم  طرش  نآ  هب  تبـسن  راصعا  نیا  همذ  لها  تفلاخم  عانتما و 
تروصنیا رد  دنوشن  هچ  دنوشب و  رکذ  دقع  رد  هچ  دنا  همذ  طئارش  زا  اهنآ  یمامت  میئوگب  میراذگن و  همذ  تایـضتقم  طئارـش و  نیب  یقرف 

راوازس نیملسم  مکاح  يارب  هلءاسم 7 -  دوش .  یم  یبرح  رفاک  هتـشگ  جراخ  همذ  زا  دـنک  تفلاخم  اهنآ  زا  یکی  اب  هک  یئاراـصن  دوهی و 
تسباتک و لها  يراوخ  نانآ و  تزع  نیملـسم و  تعفر  هیام  هک  هچنآ  یمامت  ددـنب  یم  همذ  دـقع  باتک  لهاو  دوخ  نیب  یتقو  هک  تسنآ 
رد مالسا  هب  باتک  لها  دوش  یم  ثعاب  هک  دشاب  یطرش  رگا  دنک ،  طرـش  دقع  نمـض  رد  ار  دنرب  یم  دوس  طرـش  دیق و  نآ  زا  ناناملـسم 
زا هکنیا  هب  دنک  ناشموکحم  هک  تسنیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  طارتشا  دقع  نمض  رد  ار  طرـش  نآ  سرت  زا  هچ  تبغر و  زا  هچ  لاح  دنیآ 
مرف نالف  یـسانشان  ره  هکیروطب   ) دننک زیامتم  ناناملـسم  زا  دوخ  يراذگ  مان  ندـش و  بکرم  رب  راوس  تروص و  رـس و  يوم  سابل و  رظن 

تسا يدوهی  ای  صخش  نآ  هک  دمهفب  دنیبب  یسک  رد  ار  هنیک  مان و  نالف  ای  يراوس  نالف  ای  تروص  رس و  يوم  شیارآ  مرف  نالف  ای  سابل 
هراپ ار  هماندهع  مالسا  نیمزرـس  رد  باتک  لها  زا  یموق  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  هدش  نایب  لصفم  بتک  رد  زایتما  دوجو  هک  ینارـصن )  ای 

تـسا نیملـسم  مکاح  رب  دنک  یم  ضقن  ار  دهع  اهنآ  اب  تفلاخم  میتفگ  هک  دنتـشاذگ  اپ  ریز  ار  نانآ  زا  یطورـش  يدراوم و  ینعی  دندرک 
زا ای  دریگب و  یگدرب  هب  ار  همه  ای  دـناسرب و  لتق  هب  ار  همه  ای  هک  دراد  مه  ار  رایتخا  نیا  ایآ  لاح  دـنادرگرب ،  دوخ  نماـم  هب  ار  ناـنآ  هک 

ناشدوخ نمام  هب  ار  نانآ  هکیتروص  رد  و  تسین ،  مه  لاکـشا  نودـب  هلءاسم  اما  دراد  يرایتخا  نینچ  رهاظلا  یلع  دریگب ؟  هیدـف  سکره 
هداهن اپ  ریز  زا  دـعب  ایآ  و  هن ؟  ای  دـهد  ناشلیوحت  هدرب  نمام  نامهب  تسا  نیملـسم  ناما  رد  نانآ  زا  هک  یلاوما  تسا  مزال  ایآ  دـینادرگرب 

تسدب هماندهع  هکنآ  زا  دعب  هلءاسم 9 -  تسا .  ناما  رد  ناشلاوما  هک  تسا  نیا  هبـشا  دنام ؟  یمن  یقاب  ناشلاوما  يارب  یتمرح  هماندـهع 
یم نوریب  یگدرب  زا  ایآ  دوش  ناملـسم  رگا  دش  دازآ  تخادرپ و  ار  دوخ  تمیق  ای  دـش و  ناناملـسم  هدرب  ای  یمذ  ای  دـش و  ضقن  همذ  لها 
رگا هجیتن  رد  درب و  یمن  نیب  زا  ار  هماندهع  ضقن  راثآ  وا  مالسا  هک  تسنیا  باوج  هن ؟  ای  دریگ  یم  سپ  ار  شیادف  هداد  ءادف  رگا  دیآ و 
ندش هتـشک  ای  ندیرخ  ار  دوخ  ای  ندش  هدرب  زا  لبق  رگا  اما  و  تسا ،  هتفر  شا  هسیک  زا  داد  ءادف  رگا  تسا و  یقاب  هدرب  نانچمه  دش  هدرب 

رطاـخب هک  یـصاصق  هتـشاد و  هک  ینوید  رگم  دور ،  یم  نیب  زا  اـهنآریغ  هچ  میتـفگ و  هک  اـهنآ  هچ  دـهع  ضقن  راـثآ  همه  دوش  ناملـسم 
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دـشاب وا  دزن  مدرم  زا  یلاوما  رگا  و  درب ،  یمن  نیب  زا  ار  قوقح  نیا  شندـش  ناملـسم  هک  تسا  هتـشاد  ندرگرب  هدـش  بکترم  هک  یتیانج 
خیـش موحرم  تسا  هدـش  بکترم  ار  نآ  بجوم  شندوب  یمذ  لاح  رد  هک  یهلا  دودـح  اما  و  دـنریگ ،  یم  وا  زا  دـشاب  هدرک  بصغ  ـالثم 

الثم  ) دنک یمن  طقاس  وا  زا  ار  دح  یمذ  مالـسا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ام  ياملع  دـنا :  هدومرف  شطوسبم  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسوط 
دراد و تهارک  همذ  لها  هب  یئادتبا  ندرک  مالس  هلءاسم 10 -  دوش . ) یم  يراج  وا  رب  انز  دح  شندش  ناملـسم  زا  دعب  دوب  هدرک  انز  رگا 
ار شباوج  هک  تسنآ  راوازـس  دنک  مالـس  هب  ءادـتبا  یمذ  رگا  و  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا  هب  اوتف  نیا  دـنا و  هداد  نآ  تمرحب  يوتف  یـضعب 

مامت رهاظلا  یلع  کیلع و  نتفگ  هب  دنک  ءافتکا  شخساپ  رد  ناملسم  کیلع  مالـس  تسا  هتفگ  وا  رگا  الثم  دنهدب ،  وا  مالـس  زا  رت  هاتوک 
ار وا  مالـس  باوج  اـی  دـنک و  مالـس  یمذ  هب  هکنیا  هب  دـشاب  رطـضم  ناملـسم  يدروـم  رد  رگا  و  دراد ،  تهارک  وا  مالـس  باوـج  ندروآ 

تهارک نودب  دروایب  مامت  ار  شتمالـس  باوج  ای  دنک و  مالـس  یمذ  هب  هکنیا  هب  دشاب  رطـضم  ناملـسم  يدروم  رد  رگا  و  دراد ،  تهارک 
رد رگم  دنکن  مالـس  وا  رب  ناملـسم  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یمذ  ریغ  هب  اما  و  درب ،  یم  نیب  زا  ار  تهارک  رارطـضا  ینعی  تسا  زئاج 

عبتا نم  یلع  مالـسلا  دیوگب ،  اهنآ  اب  دروخرب  رد  هک  تسنآ  راوازـس  تسا و  رت  هیجو  تهارک  اب  زاوج  هجو  هک  دنچ  ره  رارطـضا  تروص 
نیرت گنت  ار  دوخ  تفر  دمآ و  هکنیا  رب  دـننک  روبجم  ار  همذ  لها  ناناملـسم  تسا  بحتـسم  و  تیادـه )  ناوریپ  رب  مالـس  ینعی   ) يدـهلا

 . دنهد رارق  اه  هچوک 

اهنامتخاس ماکحا  رد  راتفگ 

نایدوهی دنزاسب ،  دبعم  نیملـسم  تابـصق  ءارق و  اهرهـش و  رد  تسین  زئاج  دنباتک  لها  مکح  رد  هکیناسک  باتک و  لها  يارب  هلءاسم 1 - 
انب ار  دوخ  صاخ  هاگتدابع  رگید  بهذـم  نابحاص  هدکـشتآ و  ناتـسرپ  شتآ  هدـکتب و  ناتـسرپ  تب  هعموص و  اسیلک و  نایحیـسم  هعیب و 

دبعم و ثادحا  ندوبن  زئاج  ینعی  دش  هتفگ  هچنآ  رد  هلءاسم 2 -  دنک .  بارخ  ار  اهنآ  تسا  بجاو  نیملسم  یلاو  رب  دندرک  رگا  و  دننک ، 
دنشاب هدرک  انب  ار  نآ  لوا  زا  نیملسم  هک  دشاب  يرهـش  هاوخ  اهرهـش ،  نیب  تسین  یقرف  دنتخاس  هک  یتروص  رد  نآ  ندرک  بارخ  بوجو 

هاپس هلیسوب  هک  دشاب  يرهش  ای  تسا و  هدش  انب  ناناملـسم  تسدب  هک  ناریا  ياهرهـش  زا  يرایـسب  نارهت و  دادغب و  هرـصب و  هفوک و  دننام 
هدش حتف  ياهرهـش  نیا  نیب  زین  و  رگید ،  ياهروشک  قارع و  هیکرت و  ناریا و  یمیدق  ياهرهـش  زا  يرایـسب  دننام  دشاب  هدـش  حـتف  مالـسا 

یضارا هک  دشاب  هدش  طرش  نآ  رد  هک  یحلص  هتبلا  حلص  قیرطب  ای  دشاب و  هدش  حتف  مالـسا  هاپـس  ندرک  گنج  اب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف 
دوخ يارب  هاـگتدابع  ناونعب  باـتک  لـها  هکیئاـهانب  ندرب  نیب  زا  ندرک و  بارخ  تسا  بجاو  اـهنیا  همه  رد  هک  دـشاب ،  ناناملـسم  کـلم 

نایلاو رب  و  تسا ،  مارح  زین  دنا  هدرک  ثادـحا  نانآ  هک  هچنآ  ءاقبا  ندرکن و  بارخ  تسا  مارح  نآ  ثادـحا  هک  روطنامه  و  دـنا ،  هتخاس 
دنربب نیب  زا  دنا  هدرک  انب  رگا  دننک و  عنم  یئاذک  ياهانب  ثادحا  زا  ار  باتک  لها  تسا  بجاو  دنشاب  روج  نیطالس  هک  دنچ  ره  نیملـسم 

یمالسا ياه  هعماج  نورد  هب  اهنآ  لخاد  زا  یمیظع  رطخ  هچ  ینید و  یسایس و  گرزب  دسافم  هچ  دننیب  یم  همه  هک  يدباعم  اصوصخم  ، 
حلص اب  مالسا  هاپس  اب  گنج  رد  رافک  زا  ینیمزرـس  رگا  هلءاسم 3 -  دنناشک .  یم  داسف  يوسب  ار  ناملـسم  ناناوج  هنوگچ  دـبای و  یم  هار 

رد رگید  دبعم  ای  اسیلک  ندرکن  ثادحا  هلئسم  دشاب و  همذ  لها  زا  رفن  کی  کلم  نیمزرس  نآ  هک  دوش  طرش  حلص  دادرارق  رد  دش و  حتف 
یم نیمزرـس  نآ  مدرم  دنـشاب و  هدرکن  دیق  نآ  رد  رگا  ای  دنزاسب و  دبعم  دوخ  يارب  دنناوت  یم  نیمزرـس  نآ  مدرم  دنـشاب  هدرکن  دـیق  نآ 

دنا و هتـشاد  حتف  زا  لبق  هک  يدباعم  نینچمه  و  دننک ،  شریمعت  دش  بارخ  ناش  یمیدـق  دـبعم  رگا  ای  دـنزاسب و  دـبعم  دوخ  يارب  دـنناوت 
ره هلءاسم 4 -  تسه .  هلاسم  نیا  رد  هک  یلمات  لاکـشا و  اب  هتبلا  دنراذگب  دوخ  لاحب  ار  نآ  تسا  زئاج  هدرکن  مدـهنم  ار  نآ  مالـسا  هاپس 
مه تسا  زئاج  ایآ  لاح  دـشاب ،  هدوب  تسا  نیملـسم  کلم  هک  فارطا  ياهانب  زا  رتدـنلب  دـیابن  دـننک  تسرد  دـنهاوخب  همذ  لها  هک  یئانب 
همذ لها  رگا  و  تسین ،  دیعب  شزاوج  هک  دنچ  ره  تسا  لمات  ثحب و  لباق  دشاب ؟  هاتوک  دیاب  امتح  ای  دـنزاسب  نیملـسم  ياه  هناخ  حـطس 

نیمه رگا  و  دنک ،  بارخ  ار  يدایز  يدنلب  هک  دنهد  یمن  روتسد  وا  هب  دنامب  لاح  نامهب  هکنیا  طرش  اب  درخب  یناملـسم  زا  ار  يدنلب  يانب 
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رواجم ياهانب  زا  رتدـنلب  شلوا  لثم  ار  نآ  دـناوت  یمن  همذ  لـها  رگید  تسا  رتدـنلب  هک  رادـقمنآ  هچ  هشیر و  زا  هچ  دوش  بارخ  تراـمع 
حطـسمه زاوج  هک  دنچ  ره  رتهاتوک  يانب  هب  دنک  ءافتکا  دیاب  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  دنک  ادیپ  یناملـسم  رب  يولع  ات  دـنزاسب 

تسا زئاج  دوش  جک  لیام و  ای  درادرب و  كرت  هدومن  يرادیرخ  ناملـسم  زا  یمذ  هک  يدنلب  يانب  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  دیعب  شنتخاس 
نآ زا  رت  هاتوک  ینامتخاس  یناملـسم  نآ  راـنک  رد  هتخاـس  ار  شناـمتخاس  یمذ  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلءاسم 6 -  دـنک .  شحالـصا  ریمعت و 

ربارب و هدومن  بارخ  ار  شا  هناخ  هکنیا  رب  دـننک  یمن  موکحم  ار  وا  دـشاب  ناملـسم  نامتخاس  زا  رتدـنلب  یمذ  نامتخاس  هجیتن  رد  دزاسب و 
رد هلءاسم 7 -  دشاب .  هدیرخ  رگید  یمذ  زا  یمذ  هناخ  زا  رت  هاتوک  يا  هناخ  ناملسم  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ،  ناملـسم  هناخ  حطـسمه 

هناخ عافترا  هب  يا  هناخ  نیمز  يالاب  رد  یمذ  يارب  تسا  زئاج  ایآ  دـنک  انب  نیمز  نیئاپ  تمـسق  رد  يا  هناخ  ناملـسم  رگا  بیـشارس  ینیمز 
لاح رهب  نوچ   ) تسین زئاج  میاوگب  هک  تسین  دـیعب  تسا و  هجو  ود  تسین ؟  زئاج  نیمز  يدـنلب  رطاخب  ای  دـنک  اـنب  رتهاـتوک  اـی  نیملـسم 

فراعتم يا  هناخ  نیمز  يدنلب  تمسق  رد  ناملسم  ینعی  دش  نیا  سکع  رگا  و  دوش ، ) یم  ناملـسم  هناخ  زا  رت  نایامن  رتدنلب و  یمذ  هناخ 
حطـسمه هناخ  ود  ره  هجیتن  رد  دنک و  انب  نیملـسم  هناخ  عافترا  ربارب  ود  اب  يا  هناخ  نیمز  نیئاپ  تمـسق  رد  دـهاوخب  یمذ  دـشاب و  هتخاس 

یلع هلءاسم 8 -  تسا .  زئاج  میئوگب  تسین  دـیعب  تسا و  هجو  ود  زاب  دـشاب  هقبط  هس  ای  ود  یمذ  زا  هقبط و  کی  ناملـسم  زا  نکل  دنـشاب 
تیاضر نیاربانب  ناناملـسم ،  قوقح  زا  هن  تسا  مالـسا  ماکحا  زا  یکی  ناملـسم  هناخ  زا  ار  دوخ  هناخ  یمذ  ندرک  دنلب  زاوج  مدـع  رهاظلا 

تسین زئاج  دزاسب  دنلب  ار  شا  هناخ  وا  هک  دنهد  تیاضر  مه  یمذ  فارطا  ناناملسم  رگا  سپ  درادن ،  یتلاخد  چیه  مکح  نیا  رد  ناملسم 
زئاج هدـشن  طرـش  رگا  دوشب و  زئاج  هدـش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  رگا  ات  تسین  همذ  دـقع  ماکحا  زا  ار  مکح  نیا  هکنانچمه  دـنک ،  نینچ 
رفاک هکنیا  هچ  تسین  زئاج  لاکـشا  نودب  مارحلا  دجـسم  رد  رافک  ندش  لخاد  هلءاسم 9 -  تسا .  یمذ  ناملـسم و  ماکحا  زا  هکلب  دشابن 

تـسین زئاج  دشاب  تمرح  کته  نآ  رد  رافک  ندش  لخاد  هکیتروص  رد  هتبلا  دجاسم ،  ریاس  تسا  نینچمه  و  یمذ ،  ریغ  ای  دنـشاب و  یمذ 
یمن یناملـسم  چـیه  و  دوشن ،  هچ  دوشب و  هدرمـش  کته  هچ  تسین  زئاج  اقلطم  تفگ  دـیاب  طایتحا  رباـنب  لقادـح  يوقا  میئوگن  رگا  هکلب 

نداتسیا و هلءاسم 10 -  تسین .  زئاج  مه  زاب  دنهدب  شنذا  ناناملسم  هک  مه  یضرف  هب  دهدب و  ار  يدجسم  رد  دورو  هزاجا  يرفاکب  دناوت 
زئاج رفاک  يارب  رگید  زیچ  ای  ماـعط  بلج  يارب  دجـسم  رد  ندـش  لـخاد  یتح  رگید و  برد  فرطب  دجـسم  برد  کـی  زا  روبع  فقوت و 
سنج دـیرخ  ای  روبع  ای  فقوت  يارب  هکم )  رهـش  فرط  راهچ  رد  تسا  یتفاسم  هک   ) یهلا نما  مرح  رد  نانآ  ندـش  لـخاد  اـیآ  و  تسین ، 

تسا و مرح  نیمه  هفیرش  هیآ  رد  مارحلا )  دجسم   ) هملک زا  دارم  هک  دنا  هدرک  لالدتسا  تسین و  زئاج  دنا  هتفگ  یضعب  هن ؟  ای  تسا  زئاج 
نحـص مالـسلا و  هیلع  نیموصعم  همئا  مرح  ءاهقف  زا  رگید  یـضعب  دنک ،  یم  ءاضتقا  ار  نیمه  زین  طایتحا  تسه و  مه  یتیاور  باب  نیا  رد 

 ، تسا نیمه  زین  ام  رظن  دشاب  هسدقم  باتعا  نیا  تمرح  کته  نانآ  لوخد  هکیتروص  رد  هتبلا  دـنا  هدرک  دجـسم  هب  قحلم  ار  اهنآ  فیرش 
رافک يارب  روهـشم  لوق  ربانب  هلءاسم 11 -  دـشابن .  هچ  دـشاب و  کته  هچ  دـنوشن  لخاد  یلک  روطب  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  نکل 

زا مه  یتیاور  درک و  ار  نآ  رب  عامجا  ياعدا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  هفئاطلا  خیـش  دـنهد و  رارق  دوخ  نطو  ار  زاجح  نیمزرـس  تسین  زئاج 
نیمه زاـجح  تساـجک ،  زاـجح  هکنیا  اـما  و  درادـن ،  یلاکـشا  مکح  نیا  هب  ندرک  لـمع  تـسا و  هدـش  دراو  نآ  قـبط  رب  ینـس  هـعیش و 

نیمزرـس و نیا  زا  رافک  روبع  هک  تسنآ  يوقا  و  درادن ،  هنیدم  هکم و  هب  صاصتخا  دوش و  یم  هدیمان  مان  نیا  هب  العف  هک  تسا  ینیمزرس 
 . تسا زئاج  اجنآ  زا  سنج  ندیرخ 

ثحب نیا  هب  قحلم  عرف  دنچ 

نآ مالسا  هک  یتسرپ  تب  شیک  دننام  دراذگ  یمن  یقاب  نید  نآ  رب  ار  نید  نآ  لها  مالـسا  هک  دیآرد  ینید  هب  یمذ  رفاک  رگا  لوا -  عرف 
یمن رارق  دوـخ  همذ  رد  ار  وا  یکلـسم  نینچ  نتـشاد  اـب  ینعی   ) دریذـپ یمن  يو  زا  ار  شیک  نآ  هتـشاذگن و  یقاـب  شیک  نآ  رب  زین  ار  یمذ 
ندش هتشک  ای  دریذپ  یمن  وا  زا  ار  زیچ  ود  زا  یکی  زجب  مالسا  دوش  یئاهب  يدوهی  يدرف  ای  دوش  تسرپ  تب  یحیسم  يدرف  رگا  سپ  دهد )
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یحیسم ای  يرگ و  يدوهی  نامه  رب  ار  وا  مالسا  ایآ  و  دوش ؟  یم  هتفریذپ  وا  زا  ایآ  ددرگرب  دوخ  لوا  نیدب  رگا  لاح  ندش ،  ناملـسم  ای  و 
نید هب  دور و  نوریب  دوخ  نید  زا  یمذ  رفاک  رگا  و  تسین ،  دیعب  شلوبق  هک  دنچ  ره  تسا  لاکـشا  لحم  هن ؟  ای  دراذـگ  یم  یقاب  شیرگ 
یم وا  زا  مالسا  ایآ  دوش  يدوهی  ینارصن  ای  دوش و  ینارصن  يدوهی  يدرف  الثم  دوش  یمن  نید  نآ  لها  ضرعتم  مالسا  هک  دورگب  يرگید 

ءاـهقف زا  یـضعب  یلو  دراذـگب  شا  یقاـب  نید  نآ  رب  دریذـپب و  وا  زا  هک  تسین  دـیعب  هن ؟  اـی  دراذـگ  یم  یقاـب  نید  نآ  رب  ار  وا  دریذـپ و 
مارح و مالـسا  رظن  زا  هک  دنوش  بکترم  ار  یلمع  رگا  همذ  لها  مود -  عرف  ندش .  هتـشک  ای  مالـسا  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دندومرف 

نامه تروص  نیا  رد  هک  دننک ،  رهاظت  نآ  باکترا  رد  هک  یتقو  رگم  دوش  یمن  ناشـضرعتم  نیملـسم  مکاح  تسا  لالح  نانآ  عرـش  رد 
هک دنوش  بکترم  ار  یلمع  رگا  و  تشگ ،  یم  يراج  وا  رب  دش  یم  نآ  بکترم  یناملسم  رگا  هک  دوش  یم  يراج  نانآ  رب  يریزعت  دح و 

هدومرف ءاهقف  زا  یضعب  اجنیا  رد  دنهد  یم  بکترمب  ار  یلمع  نآ  یمالسا  تبوقع  مالـسا  تعیرـش  رد  هن  تسا و  لالح  نانآ  عرـش  رد  هن 
رد هک  يدح  هتبلا  دنزاس  يراج  وا  رب  ار  دح  اهنآ  ات  دهد  لیوحت  دوخ  شیک  لها  هب  ار  وا  هک  دـنکب  دـناوت  یم  مه  ار  راک  نیا  مکاح  دـنا 

دنک و يراج  وا  رب  ار  مالسا  یعرش  دح  نیملـسم  یلاو  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  نکل  و  تسا ،  هدش  نیعم  لمع  نآ  يارب  نانآ  دوخ  عرش 
ای يا  هعیب  ای  یئاسیلک و  وا  لاـم  زا  هک  دـنک  تیـصو  همذ  لـها  زا  یکی  رگا  موس -  عرف  تسین .  نآ  ریغ  رهاـظتم و  نیب  یقرف  مسق  نیا  رد 
ام هزاجا  هب  جاتحم  طونم و  تیصو  نیا  هب  لمع  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  لطاب  ياهتدابع  نآ  رد  دشاب و  نانآ  دبعم  ات  دننک  انب  يا  هدکـشتآ 

رگا نینچمه  و  مینک ، )  يریگولج  نآ  زا  ـالمع  دـیاب  و   ) مینک ذـیفنت  ار  نآ  اـم  تسین  زئاـج  دـندرک ) عوجر  اـم  هب  ـالثم   ) دـشاب نیملـسم 
 ، دننک نآ  رشن  پاچ و  هدش و  فیرحت  هلاض و  بتک  ریاس  لیجنا و  تاروت و  نتشون  فرص  ار  ملاوما  زا  غلبم  نالف  الثم  هک  دنک  تیـصو 

ذیفنت ار  فقو  نیا  تیـصو و  نآ  تسین  زئاج  ام  يارب  دـنهد  ماجنا  ار  هدربمان  ياهراک  زا  يراک  نآ  عفانم  زا  ات  دـنک  فقو  ار  يزیچ  اـی  و 
ای شئادحا  هک  دوب  یئاهنآ  زا  تیصو  دروم  يانب  رگا  میـشاب  هتـشادن  باتک  لها  راک  رد  یتلاخد  ام  دندرکن و  عوجر  ام  هب  رگا  اما  مینک ، 
هک یملع  اب  دنهاوخب  هکنآ  رگم  میرادـن  قح  ام  دـشابن  لیبق  نآ  زا  انب  رگا  اما  و  مینک ،  عنم  راک  نآ  زا  تسا  بجاو  تسین  زئاج  شریمعت 

هارمگ ار  ناملـسم  ناناوج  هدومن  غیلبت  ناناملـسم  نیب  رد  ار  دوخ  لطاب  بهذم  دنزاسب ) دنهاوخ  یم  هک  يدـبعم  الثم   ، ) دـنا هدرک  عورش 
هاوخ رافک  مراهچ -  عرف  مینک .  يریگولج  نانآ  راـک  تفرـشیپ  زا  هدـش  هک  یبساـنم  هلیـسو  ره  هب  تسا  بجاو  تروصنیا  رد  هک  دـنزاس 
دوخ هلاض  بتک  هدومن و  غیلبت  ار  دوخ  دساف  بهاذم  یمالـسا  ياهروشک  رد  دنرادن  قح  اه ) یئاهب  دـننام   ) یمذ ریغ  هاوخ  دنـشاب و  یمذ 

تسا بجاو  نیملسم  یلاو  رب  دننک  نینچ  رگا  و  دنیامن ،  توعد  دوخ  لطاب  بهاذم  يوسب  ار  ناشنادنزرف  ناناملـسم و  دنزاس و  رـشتنم  ار 
بجاو زین  ناناملسم  رب  دننک و  عنم  راک  نیا  زا  بسانم  هلیسو  رهب  ار  نانآ  تسا  بجاو  یمالـسا  ياهروشک  ءایلوا  رب  دنک و  ریزعت  ار  نانآ 

قرو نانآ و  بتک  زا  رگا  و  دننک ،  عنم  نآ  زا  زین  ار  دوخ  نادنزرف  هتسج  زارتحا  ناشسلاجم  رد  تکرش  نانآ و  ياهباتک  ندناوخ  زا  تسا 
ناشورف نید  تسدـب  هدـش  هتخادرپ  تافیرحت  زج  يزیچ  اهنآ  بتک  هک  دـنربب  نیب  زا  ار  نآ  داتفا  ناشتـسدب  يزیچ  نانآ  هلاض  ياـه  هراـپ 

هزاوآ دنلب  ار  مالـسا  هملک  درادب و  هگن  نانآ  رکم  دیک و  بناجا و  رورـش  زا  ار  ناناملـسم  یلاعت  يادـخ  درادـن ،  یمارتحا  چـیه  تسین و 
 . دزاس

صاصق باتک 

ناج صاصق  رد  لوا  مسق 

صاصق بجوم  رد  راتفگ 

حیضوت
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 . دش دهاوخ  نایب  هک  یطئارش  اب  هانگ  یب  تسا  یناسنا  ندرک  فلت  ناج  رد  صاصق  بجوم 

ات 25 هلاسم 1 

درب یم  راـکب  هک  يا  هلیـسو  هکنیا  مود  دـشاب .  هتـشاد  ار  فرط  نتـشک  دـصق  هکنیا  لوا  تسا :  نـکر  ود  ضحم  دـمع  لـتق  هلءاسم 1 - 
یلمع یـصخش  دروم  رد  دنک  دـصق  هک  تسا  نیا  دزاس  یم  ققحم  ار  يدـمع  لتق  هک  يرگید  دروم  تردـن .  هب  دـنچ  ره  دـشاب  هدنـشک 
تاید باتک  رد  ار  لتق  ماسقا  لیـضفت  ام  دـشاب و  هتـشادن  لمع  نیا  اب  ار  وا  نتـشک  دـصق  هک  دـنچ  ره  تسا  هدنـشک  ابلاغ  هک  دـهد  ماجنا 

ای دنک و  ادج  وا  ندب  زا  رـس  دراک  اب  هکنیا  لثم  تسا  ترـشابم  هب  یهاگ  ناسنا  کی  نتـشک  هلءاسم 2 -  یلاعت .  هللا  ءاـشنا  دروآ  میهاوخ 
يوضع رب  یتحارج  ای  دوش و  هتـشک  ات  دنزب  وا  ندب  رب  زیت  گنـس  دراک و  ریـشمش و  ای  دوش و  هفخ  ات  دهد  راشف  دوخ  تسدب  ار  وا  يولگ 

دراد صاصق  ینتـشک  نینچ  دهد و  یم  ماجنا  یفرع  ره  رد  لتاق  کی  هکیئاهراک  هنوگنیا  لاثما  دروآ و  دراو  وا  بلق  ندرگ و  گر  دننام 
صخـشنآ درک  یمن  ار  راک  نآ  وا  رگا  هک  دوشب  یـسک  ندـش  هتـشک  ببـس  يوحن  هب  ناسنا  هکنیا  ینعی  تسا  تیبست  هب  لـتق  یهاـگ  و  ، 

هلءاسم 4 یلاعت .  هللا  ءاشنا  مینک  یم  نایب  هلئسم  دنچ  نمـض  رد  ار  اهنآ  ام  هک  دوش  یم  روصت  يروص  یبیبست  لتق  رد  و  دش ،  یمن  هتـشک 
رگا ای  دـشکن  سفن  رگید  هکیلاح  رد  دزاس  اهر  دـنک و  نوریب  ار  وا  شندرم  زا  لبق  رگا  کهآ  ای  بآ  ای  بانط  اـب  ندرک  هفخ  لـثم  رد  - 
دروم رد  میتفگ  هکیئاـهراک  زا  یکی  رگا  هلءاسم 5 -  دراد .  صاصق  دیآ و  یم  باسحب  يدـمع  لتق  دریمب  دـنکن و  ادـیپ  ماود  دـشک  یم 

دش هتفگ  هک  رادقم  نامه  اب  اما  دزاس  شیاهر  سپس  دریم و  یمن  يراک  نانچ  اب  یـسک  نینچ  لثم  ابلاغ  هک  دهد  ماجنا  يرادقم  هب  یـسک 
مکـش رگا  تسا  نینچمه  و  دزادرپب ،  هید  دیاب  اهنت  هنرگ  دوش و  یم  صاصق  دشاب  هتـشاد  ار  وا  لتق  دیما  ای  دصق  رگا  تروصنیا  رد  دریمب 

نآ دگل و  نامه  اب  فرط  یلو  دـهد  نینچنیا  يراشف  ار  شیاه  هضیب  ای  دریم  یمن  يدـگل  نینچ  اب  یـسک  ابلاغ  هک  دـنزب  يدـگل  ار  یـسک 
یـسک دروم  رد  ار  دش  هتفگ  لبق  هلئـسم  رد  هک  اهراک  نیمه  رگا  هلءاسم 6 -  دریمب .  ات  دـنک  اهر  ار  وا  دـتفیب و  قمر  یب  ای  دریمب و  راشف 
دـصق هک  دنچ  ره  دوش  صاصق  دیاب  ارهاظ  دشاب  ناوتان  شیرامیب  رطاخب  ای  شیگدروخلاس و  رطاخب  ای  شیلاسدرخ  رطاخب  هک  دهد  ماجنا 

وا فعـض  زا  رگا  اما  و  دیآ ،  رامـشب  يدمع  وا  لتق  هک  تسا  یفاک  دشاب  ربخاب  فرط  یناوتان  زا  هکنیمه  سپ  دـشاب  هتـشادن  ار  وا  نتـشک 
دریمب فرط  هک  ردقنآ  دنزب  ررکم  روطب  اصع  اب  ار  وا  رگا  هلءاسم 7 -  دیآ .  یم  مه  اجنیا  رد  لبق  هلءاسم  لیصفت  نامه  دشاب  هتشادن  ربخ 
دنمروز يوق و  يدرم  وا  هکنیا  لثم  دشاب  لمحت  لباق  ریغ  فرط  ندب  هب  تبسن  هک  دروآ  دراو  یتابرـض  دبوکب و  وا  رب  ررکم  تشم  اب  ای  و 

هدش يدمع  لتق  بکترم  دریمب  تابرض  نامه  اب  هجیتن  رد  دشاب و  دیدش  يامرس  رد  الثم  دشاب  لمحت  لباق  ریغ  نامز  هب  تبـسن  ای  دشاب و 
ضرم نامه  اب  دوش و  رامیب  نآ  رطاخب  وا و  تبرض  زا  دعب  نکل  تسین  فرط  ندرم  ثعاب  هک  دنزب  يزیچ  اب  ار  وا  رگا  هلءاسم 8 -  تسا . 

 - هلءاسم 9 دوش .  یم  صاصق  هتـشاد  ار  وا  نتـشک  دصق  رگا  یلو  درادن  صاصق  هدرکن و  يدمع  لتق  هتـشادن  لتق  دصق  رگا  ارهاظ  دریمب 
شلتق درادن  ار  یگنشت  یگنسرگ و  رادقم  نآ  لمحت  یسک  نانچ  لثم  هک  یتدمب  دنک  عنم  بآ  ندیـشون  اذغ و  ندروخ  زا  ار  یـسک  رگا 

لباق اتداع  هک  دشاب  يردقب  بآ  اذغ و  زا  يریگولج  نیا  تدـم  رگا  اما  و  دـشاب ،  هتـشادن  ار  وا  نتـشک  دـصق  هک  دـنچ  ره  تسا  يدـمع 
نامه اب  دش و  رامیب  یگنـشت  یگنـسرگ و  رطاخب  ای  تسا و  هدرم  صخـش  نیا  افداصت  نکل  دریم و  یمن  نآ  رطاخب  یـسک  تسا و  لمحت 

 - هلءاسم 10 دیآ .  یم  وا  هدهعب  هید  اهنت  هنرگ  دراد و  صاصق  دشاب  هدوب  دیما  فرص  دنچ  ره  هتشاد  ار  وا  نتـشک  دصق  رگا  درم  يرامیب 
دوش و یم  هتشک  شلمع  نیا  رطاخب  دریمب  هجیتن  رد  دور و  نوریب  دراذگن  ار  وا  ای  دیآ و  نوریب  دناوتن  وا  دزادنیب و  شتآ  رد  ار  یسک  رگا 

فرطب ار  وا  هدرک و  هک  ار  یتیانج  هید  اهنت  تسا  راکهدب  لتق  هید  هن  دوش و  یم  صاصق  هن  يو  دیاین  نوریب  ادـمع  صخـش  نآ  دوخ  رگا 
( دمع ای  زجع و  تلعب  شندشن  نوریب  ینعی   ) هجو ود  ره  دوشن و  نشور  وا  عضو  مکاح  يارب  رگا  و  دیآ ،  یم  شا  هدـهعب  هداد  له  شتآ 

نآ ریظن  اـی  اـیرد و  هب  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 11 -  دـیآ .  یم  شا  هدـهعب  لتق  هید  هن  دوش و  یم  تباث  صاـصق  هن  مه  زاـب  دـشاب  لـمتحم 
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هتـشک مرج  نیا  هب  دریمب  دوش و  قرغ  بآ  رد  ات  دیآ  نوریب  دراذگن  صخـش  نیمه  ای  دریمب و  ات  دوش  زجاع  ندمآ  نوریب  زا  وا  دزادـنیب و 
نایب لبق  هلءاسم  رد  هک  تسنامه  شمکح  درواین  تسدب  ار  وا  ندماین  نوریب  تلع  مکاح  ای  دیاین و  نوریب  ادـمع  شدوخ  رگا  دوش و  یم 
دوش مولعم  ادعب  دهد و  له  بآ  رد  ار  وا  يداقتعا  نینچ  اب  تسانـشآ و  انـش  نف  هب  تسا و  رگانـش  فرط  هک  هدرک  یم  لایخ  رگا  و  دش ، 

هلءاسم تسین .  يدمع  هدش  عقاو  لتق  دهد  تاجن  ار  وا  دـناوتن  دـشاب و  هرهب  یب  قیرغ  تاجن  نف  زا  مه  شدوخ  هتـسناد و  یمن  انـش  وا  هک 
يریگولج شیزیرنوخ  زا  وا  دوخ  دراذگن  و  ددنبن ) ار  وا  تسد  نوخ  ندمآ  دنب  يارب  و   ) دنک ینز  گر  ای  تماجح و  ار  یسک  رگا   - 12

رد دورب  دوـخ  راـک  لابندـب  ینعی  دـنک  شیاـهر  دـنزب و  گر  ار  وا  رگا  و  دوـش ،  یم  صاـصق  دریمب  اـت  دورب  وا  زا  نوـخ  ردـقنآ  دـنک و 
گر هدهعب  صاصق  هن  دریمب  ات  هدرکن  يراگنا  لهـس  يور  زا  ادمع و  دـنک و  يریگولج  دوخ  يزیرنوخ  زا  هتـسناوت  یم  فرط  هکیتروص 
گر هدوبن و  دوخ  يزیرنوخ  زا  يریگولج  رب  رداق  صخـش  رگا  اما  دزادرپب ،  دیاب  ار  ینز  گر  هید  اهنت  هکلب  وا  لتق  هید  هن  دیآ و  یم  نز 
نتسب رب  رداق  ایآ  هک  هدوبن  هاگآ  فرط  لاح  زا  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  تسا  هتـسبن  ار  وا  گر  لاح  نیا  اب  هتـسناد و  یم  ار  نیا  مه  نز 
رهاظلا یلع  دریمب  صخـشنآ  ینز  گر  نیمه  رثا  رد  یلو  دشاب  هدزن  گر  ار  وا  شلتق  دیما  هب  ای  وا و  لتق  دصقب  هن و  ای  تسه  دوخ  گر 

شیزیرنوـخ زا  ددـنب و  یم  ار  وا  تـسد  ادـعب  هـکنیا  دـیما  هـب  تـسا  هدز  ار  وا  گر  هـکلب  هدرکن  ار  وا  لـتق  دــصق  رگا  و  دراد ،  صاـصق 
زا ادمع  رگا  هلءاسم 13 -  دیآ .  یم  شا  هدهعب  دمع  هبـش  هید  اهنت  دوش و  یمن  صاصق  دریمب  ینز  گر  نیا  رثا  رد  دنک و  یم  يریگولج 

يدح هب  يدنلب  عافترا  رگا  دریمب  هبرض  نیا  اب  مه  وا  دراد و  رارق  نیئاپ  رد  هک  دزادنیب  یسک  يور  رب  ار  دوخ  هناخ  ماب  نوچ  يدنلب  يالاب 
رد دـشاب  يرامیب  ای  یلاسدرخ  ای  يریپ  فعـض  رطاخب  تسا  نیئاپ  رد  هکنآ  ندـش  هتـشک  هک  دـنچ  ره  دوش  یم  لتق  ببـس  ابلاغ  هک  تسا 
دنک فلت  ار  نیئاپ  صخش  لاح  نیع  رد  دشابن و  رادقم  نیا  هب  شعافترا  رگا  و  دراد ،  صاصق  قح  دش  هتشک  هک  سکنآ  یلو  تروصنیا 
دوش یم  صاصق  دشاب  هدرک  ار  يراک  نینچ  شنتشک  دیما  هب  لقادح  ای  دشاب و  هتخادنا  وا  يور  رب  ار  دوخ  وا  نتشک  دصقب  هکیتروص  رد 
هدرک باترپ  ار  دوخ  ادمع  هک  سکنآ  رگا  روص  همه  رد  تسا و  دمع  هبـش  دـش  عقاو  هک  یلتق  دـشاب  هتـشادن  ار  وا  نتـشک  دـصق  رگا  و  ، 

ار یسک  دتفیب و  دنک و  ریگ  یمیس  ای  یبانط  هب  شیاپ  هکنیا  لثم  دشاب  رایتخا  دصق و  نودب  شنداتفا  رگا  اما  و  تسا ،  رده  شنوخ  دریمب 
شیورب وا  هکیـسک  هدهع  رب  يزیچ  دریمب  وا  دوخ  رگا  و  دیآ ،  یم  شا  هدهعب  هید  هن  دوش و  یم  صاصق  هن  دریمب  صخـشنآ  دریگب و  ریز 

یتقو وا  لتق  دوش  یم  وا  لتق  ببس  رحـس  نیا  هک  دنادب  لبق  زا  دناسرب و  لتقب  ار  یـسک  رحـس  قیرط  زا  رگا  هلءاسم 14 -  دیآ .  یمن  داتفا 
ای دراد  تیعقاو  رحس  میئوگب  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  دمع  هبش  هنرگ  دشاب و  هتشاد  ار  قیرط  نیا  هب  وا  نتشک  دصق  لوا  زا  هک  تسا  يدمع 
 . دشاب هتشادن  ار  یسک  نتشک  دصق  هک  دنچ  ره  دوب  دهاوخ  يدمع  شلتق  دوش  یم  یسک  لتق  ببس  اعون  هدرک  وا  هک  يرحـس  رگا  و  هن ، 
نآ رگا  دراد ،  تروص  ود  دنک  كاله  ار  وا  مخز  ندش  هدرتسگ  تیارس و  رثا  رد  دنک و  دراو  یسک  رب  يدمع  یتیانج  رگا  هلءاسم 15 - 
لتق تیارس و  دصقب  رگا  ای  تسا و  يدمع  لتق  وا  تیانج  دوش  یم  لتق  تیارـس و  ثعاب  دراوم  رتشیب  رد  ابلاغ و  هک  تسا  یتیانج  تیانج 
یسک ابلاغ  هتشگن و  مخز  شرتسگ  ببس  ابلاغ  رگا  اما  و  تسا ،  يدمع  لتق  دنک  كاله  ار  فرط  تیارـس  دشاب و  هدروآ  دراو  ار  تیانج 

وا میناوت  یمن  هک  تسنآ  برقا  تسا و  لاکـشا  لحم  شتیانج  تسا  هتـشادن  ار  وا  لتق  دصق  مه  یناج  دوش و  یمن  هتـشک  یمخز  نینچ  اب 
ار نآ  تسا و  هدنـشک  ابلاغ  هک  دزیرب  ماـعط  رد  يرهز  رگا  هلءاسم 16 -  دزادرپب .  هید  دیاب  تسا و  دمع  هبـش  شلتق  هکلب  مینادـب  لتاق  ار 
اب ار  صخش  نیا  لتق  دصق  وا  نکل  تسین  هدنشک  ابلاغ  رگا  ای  و  دریمب ،  نآ  ندروخ  رثا  رد  وا  دروایب و  شقیفر  ای  مودخم  ای  نامهیم  يارب 
نآ دوخ  تسدب  هدنروخ  دوخ  هکنیا  و  دراد ،  صاصق  دریمب  ماعط  ندروخ  اب  دـشاب و  ربخ  یب  ارجام  زا  هدـنروخ  دـشاب و  هتـشاد  رهز  نیا 
رهز هکنیا  هچ  دشاب  زیمم  ریغ  یلفط  دصق  ءوس  دروم  هکیئاج  رد  تسا  نینچمه  و  درادن ،  مکح  رد  يرثا  تسا  هدرب  دوخ  ناهدـب  ار  اذـغ 

دـشاب هدرک  ماعط  هدنروخ  ماعط  لخاد  هکنیا  هچ  دشاب و  هداد  وا  هب  هیده  هکنیا  هچ  دشاب و  هدرب  نامهیم  دزن  هتخیر و  دوخ  ماعط  لخاد  ار 
اذغ رد  رهز  هکنیا  هب  ملع  اب  وا  دنراذگب و  وا  دزن  ار  مومسم  ماعط  رگا  هلءاسم 17 -  دشاب . ) هدرک  مودخم  ماعط  لخاد  ار  رهز  مداخ  الثم  )
رگا و  ددرگ ،  یم  راکهدب  هید  هن  دوش و  یم  صاصق  هن  یناج  صخش  دنـشاب  هدرک  شروبجم  هکنیا  نودب  دروخب  ار  نآ  ادمع  دنا  هتخیر 
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وا تساود و  هدننک و  جالع  يراد  هک  یتحاران  نالف  يارب  نیا  تسین و  هدنـشک  رهز  اما  ما  هتخیر  رهز  ماعط  نیا  رد  دیوگب  غوردـب  یناج 
تسا و هدش  هتخیر  رهز  اذغ  نیا  رد  دیوگب  طقف  حیـضوت  نودب ،  قلطم و  روطب  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  لتاق  دریمب  دروخب و  ار  نآ  مه 

تسه هدنشک  ریغ  یمـس  نآ  رد  هک  ار  یماعط  رگا  هلءاسم 18 -  تسا .  راکهدـب  هید  هن  دراد و  صاصق  هن  دروخب  ار  نآ  لاحنیا  اب  مه  وا 
اب صخـش  نآ  رگا  تروصنیا  رد  دناسرب  لتقب  هلیـسو  نیا  اب  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  لامتحا  هب  دـنچ  ره  شدوصقم  هچنانچ  دروایب  یـسک  دزن 
وا نتـشک  شدوصقم  رگا  اما  و  دشاب ،  اذغ  تیمومـسم  هب  لهاج  نآ  هدنروخ  هک  یطرـشب  هتبلا  تسا  يدـمع  لتق  دریمب  ماعط  نآ  ندروخ 

مدلارودهم درک  یم  لایخ  هک  دروآ  یـسک  دزن  مومـسم  یئاذـغ  رگا  هلءاسم 19 -  دزادرپب . ) دـیاب  ار  وا  هید  نکل   ) درادـن صاصق  دـشابن 
صاصق تسین و  يدـمع  لتق  نیا  هدوبن  مدـلارودهم  دـش  مولعم  درم  صخـش  هکنآ  زا  دـعب  تسا  حابم  وا  نتـشک  عرـش  رظن  زا  ینعی  تسا 

دزیرب و هناخ  بحاص  ماعط  رد  ار  يرهز  تسا )  هدـمآ  یـسک  هناخ  لـخاد  هب  نوریب  زا  هک  یـسک  اـی   ) ناـمهیم رگا  هلءاسم 20 -  درادـن . 
یم صاصق  دـشاب  هدرک  نینچ  وا  لتق  دـصقب  یناج  هکیتروص  رد  دریمب  دروخب و  ار  ماـعط  نآ  تسا  ربخ  یب  ارجاـم  زا  هک  هناـخ  بحاـص 

هک تسا  نیا  رهاظ  هکلب  درادـن  صاصق  دروخ  ار  نآ  هناخ  بحاص  یلو  دـشاب  هدرک  نینچ  الثم  وا  گس  نتـشک  دـصقب  رگا  اـما  و  دوش ، 
 - هلءاسم 21 دوش .  یم  صاصق  رهاظلا  یلع  دروخ  دـهاوخ  نآ  زا  لزنم  بحاص  هک  هتـسناد  یم  یناج  رگا  اـما  و  دـشاب ،  هتـشادن  مه  هید 
یم صاصق  هن  اذغ  بحاص  دریمب  دروخب و  ار  نآ  دوشب و  وا  هناخ  لخاد  وا  هزاجا  نودب  یـسک  دشاب و  مومـسم  یماعط  شا  هناخ  رد  رگا 
اذـغ ندروخ  يارب  هن  رگید ) يراک  ای  هرکاذـم  الثم  يارب   ) دـشاب هدرک  توعد  ار  صخـشنآ  وا  دوخ  رگا  زین  و  دزادرپ ،  یم  هید  هن  دوش و 

زا هک  دـنک  رفح  ار  یهاچ  رگا  هلءاسم 22 -  درادن .  صاصق  دریمب  دروخب و  اناودع  وا و  نذا  نودـب  ار  مومـسم  ماعط  نآ  صخـشنآ  یلو 
یئاج رد  صخـش  نیا  ایب و  نم  دزن  هک  دنزب  ادص  ار  یـسک  هاگنآ  دریم  یم  دـتفیب  نآ  رد  سک  ره  هاچ  لخاد  زاگ  رطاخب  اب  يدوگ و  رظن 

هن تروصنیا  رد  داتفا  هاچ  رد  دمآ و  فرطنآ  زا  لومعم  فالخ  رب  افداصت و  وا  دوبن و  هار  وا  رس  رب  هاچ  رد  دیایب  شفرطب  وا  رگا  هک  دشاب 
دنک اوادـم  مومـسم  یئاود  اـب  ار  دوـخ  مخز  وا  دـنک و  حورجم  ار  یـسک  رگا  هلءاـسم 23 -  تسا .  هید  راکهدـب  هن  دوـش و  یم  صاـصق 

صاصق هک  دـشاب  یتیانج  رگا  مخز  هب  تبـسن  اـما  دوش ،  یمن  صاـصق  تروصنیا  رد  مخز  هن  دـشاب  مس  نآ  هب  دنتـسم  شندرم  هکیروطب 
هدنشک یمس و  یئاود  اب  ار  دوخ  شدوخ  رگا  و  دنریگ ،  یم  وا  زا  ار  تیانج  شرا  دشاب  هتـشادن  صاصق  رگا  اما  دوش و  یم  صاصق  دراد 

دوش و یم  صاصق  مه  وا  دراد  یصاصق  رگا  مخز  هب  تبسن  اما  تسین  یصاصق  مخز  هن  دشاب  مس  هب  دنتـسم  وا  لتق  هکیروطب  دنک  هجلاعم 
لباقم هک  هید  زا  رادـقمنآ  دـش  هتـشک  ود  ره  مخز  مس و  هلیـسوب  اـقافتا  نکل  دوبن  هدنـشک  مس  رگا  و  دزادرپ ،  یم  ار  تیاـنج  شرا  هنرگ 

رگا هلءاسم 24 -  دزادرپب .  ار  وا  هید  فصن  دـیاب  دـنک  صاـصق  ار  یناـج  دـهاوخب  یلو  رگا  دوش و  یم  طـقاس  تسا  حورجم  دوخ  لـمع 
و دراد ،  صاصق  تسا و  يدمع  لتق  نیا  دنشکب  دننک و  هراپ  ار  وا  ناگدنرد  دزادنیب و  ریش  سفق  رد  الثم  ناگدنرد  هاگیاج  رد  ار  یـسک 

نیا رد  رگا  اما  و  دنک ،  رارف  ای  دنک و  ظفح  ناویح  رش  زا  ار  دوخ  دناوتن  وا  هک  دزادنیب  هدنرد  ریش  يولج  يروط  ار  وا  رگا  تسا  نینچمه 
صاصق قح  هن  دنک  شا  هراپ  ریـش  ات  دنامب  اجنآ  رد  يراگنا  لهـس  يور  زا  ادمع و  نکل  دنک  رارف  دناوتب  ای  ظفح و  ار  دوخ  دـناوتب  ضرف 

دنک هراپ  ار  وا  ناویح  افداصت  یلو  لتق  دصقب  هن  دزادنیب  ناویح  سفق  رد  ار  وا  یناج  دـشابن و  هدـنرد  ریـش  رگا  اما  و  هید ،  قح  هن  دراد و 
هدـش و دـمع  لـتق  بکترم  درک  مه  نینچ  دـنک و  هراـپ  ار  وا  ریـش  هکنیا  دـیما  هب  دزادـنیب  یناویح  نینچ  ولج  رگا  و  تسین ،  يدـمع  لـتق 

هراپ ار  وا  ناویح  دزادـنیب و  وا  ولج  ار  یـسک  مار و  ای  تسا و  كانرطخ  اـیآ  هک  دـشاب  ربخ  یب  ناویح  عضو  زا  رگا  و  دوش ،  یم  صاـصق 
ار وا  لتق  دصق  هک  مه  یتروص  رد  هکلب  تسا  هدش  بکترم  دمع  لتق  دـشاب  هتـشاد  ار  وا  نتـشک  دـصق  رگا  تروصنیا  رد  دـشکب  دـنک و 

لحم هک  یناـبایب  رد  ار  وا  ددـنبب و  ار  یـسک  ياـپ  تـسد و  رگا  هلءاسم 25 -  تسا .  هدرک  دـمع  لتق  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـشاب  هتـشادن 
هکلب تسا  يدمع  وا  لتق  لاکـشا  نودب  دننک  یم  دمآ  تفر و  وا  فارطا  رد  ناگدنرد  دنادب  رگا  تروصنیا  رد  دزادـنیب  تسا  ناگدـنرد 

هک دراد  نانیمطا  ای  نیقی  هکیتروص  رد  هلب  تسا ،  يدمع  لتق  دزادنیب  اجنآ  رد  ار  وا  دیما  نیمهب  دهد و  لامتحا  یلو  دـنادن  هکیتروص  رد 
تباث شا  هید  رهاظلا  یلع  یلو  تسین  يدمع  لتق  دـندرک  هراپ  ار  وا  دـش و  نینچ  افداصت  یلو  دـنرادن  دـمآ  تفر و  وا  فارطا  ناگدـنرد 
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 . تسا

ات 40 هلاسم 26 

دنک و تیارـس  وا  مخز  نکل  دشابن  هدنـشک  هک  يزاگ  دریگب ،  زاگ  ار  وا  هدنرد  دهد و  له  يا  هدنرد  فرطب  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 26 - 
زاگ ار  وا  رام  دـنک و  کیدزن  یـسک  ندـب  هب  ار  يرهز  رام  ناهد  رگا  هلءاسم 27 -  دراد .  صاصق  تسا و  يدـمع  لتق  نیا  دـشکب  ار  وا 

یـسک يور  رب  دریگب و  ار  اـم  هک  یئاـج  رد  تسا  يراـج  مکح  نیمه  و  دراد ،  صاـصق  تسا و  يدـمع  یلتق  نینچ  نیا  دـشکب  دریگب و 
صخـش نآ  هکیروطب  دنک  ینادنز  یگنت  ياج  رد  يرام  اب  ار  یـسک  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  و  دشکب ،  دزگب و  ار  وا  رام  دزادنیب و 

ای يرامیب و  رطاخب  صخـش  نآ  دراد  زیرگ  هار  تسا و  دازآ  ياضف  تسین و  گنت  یناـج  رگا  اـی  دـشاب و  هتـشادن  راـم  زا  رارف  يارب  یهار 
 . دوش یم  صاصق  هدـش و  يدـمع  لتق  بکترم  نآ  رئاظن  نینچمه  اهلاثم و  نیا  همه  رد  دـشابن  رارف  رب  رداق  یگدروخلاس  ای  یلاـسدرخ و 

دـشکب دریگب و  زاگ  ار  وا  گس  دـنک و  شیک  یـسک  فرطب  ار  دـشک  یم  دریگب  زاگ  ار  سک  ره  ابلاغ  هک  راـه  گـس  رگا  هلءاسم 28 - 
یـسک نتـشک  دصقب  ار  تسین  هدنـشک  ابلاغ  هک  راه  ریغ  یلومعم و  گس  رگا  تسا  نینچمه  دراد ،  صاصق  هدش و  يدـمع  لتق  بکترم 
نتـشک دیما  هب  یتح  وا و  نتـشک  دصقب  نکل  هن  ای  تسه  هدنـشک  دناد  یمن  هک  دـنک  شیک  وا  فرطب  ار  یگـس  ای  دـنک و  شیک  شفرطب 

نآ لاثما  یهام و  هسوک  گنهن و  ناـهد  هب  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 29 -  دراد .  صاصق  دـشکب  ار  وا  گس  اـقافتا  دـنک و  شیک  وا  فرطب 
دیعلب ار  وا  یهام  داتفا  ایرد  هب  هکنیمه  نکل  دزادـنیب  ایرد  هب  ار  وا  یـسک  ندرک  قرغ  نتـشک و  دـصقب  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  دزادـنیب 

رد الثم   ) دزادنیب ایرد  هب  ار  یسک  رگا  و  یهام ،  ندیعلب  هن  دنک  فلت  ار  وا  ندرک  قرغ  هلیسوب  هک  دوب  نیا  شدصق  دنچ  ره  دراد  صاصق 
زا لبق  رگا  دزادرپب و  ار  شیاهب  نوخ  دـیاب  دریمب  دـتفیب و  یگنـس  يور  بآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  نکل  دـهد ) له  ایرد  فرطب  ار  وا  لـحاس 

ار وا  مه  يا  هدنرد  دنک و  یمخز  ار  یسک  رگا  هلءاسم 30 -  دراد .  صاصق  رهاظلا  یلع  دعلبب  دیابرب و  ار  وا  يا  هسوک  بآ  هب  وا  ندیسر 
فـصن دیاب  تشک  ار  وا  تفرگ و  صاصق  وا  زا  لوتقم  یلو  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  دنـشکب  ار  وا  دننک و  تیارـس  مخز  ود  نیا  دزگب و 
دنتـسم زین  هدنرد  ندیزگ  هکیتروص  رد  رگم  دریگب  دناوت  یم  ار  نآ  فصن  دریگب  اهب  نوخ  دـهاوخب  رگا  و  دزادرپب ،  شا  هثروب  ار  وا  هید 
صاصق تروصنیا  رد  هک  دیرد ) یمن  ار  وا  هدنرد  تخادنا  یمن  هدـنرد  فرطب  ار  حورجم  صخـش  وا  رگا  هک  انعم  نیا  هب   ) دـشاب لتاق  هب 

يا هدنرد  سپس  دنک و  حورجم  ار  یسک  رگا  هلءاسم 31 -  دریگ .  یم  ار  نآ  همه  دریگب  ءاهب  نوخ  دـهاوخب  لوتقم  یلو  رگا  دوش و  یم 
ود دیاب  دنک  صاصق  ار  وا  دناوت  یم  دهاوخب  لوتقم  یلو  رگا  دـنک  كاله  ار  وا  هثداح  هس  نیا  دـنزب و  شین  وا  هب  مه  يرام  دزگب و  ار  وا 

هثداح راهچ  رگا  تروص  نیمهب  دزادرپب ،  ار  هید  ثلث  کی  دـیاب  لتاق  دریگب  اهب  نوخ  دـهاوخب  رگا  دزادرپب و  وا  هثرو  هب  ار  شا  هید  ثلث 
مه یسک  لتق  رد  هکیدراوم  همه  مکح  دش  هتفگ  هچنآ  زا  دوش و  یم  میسقت  ثداوح  ددعب  اهب  نوخ  دوش  حورجم  نآ  لتق  ببـس  رتشیب  ای 
هب ار  یموس  رفن  يرگید  صخش  دنک و  رفح  ار  یهاچ  یصخش  رگا  هلءاسم 32 -  دیدرگ .  مولعم  ناسنا  مه  دشاب و  هتشاد  تلاخد  ناویح 

ار هاچ  هک  یـسک  هن  داد  له  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نامه  لتاق  دریمب  هاچ  رد  طوقـس  رثا  رد  ثلاث  صخـش  نآ  دهدب و  له  هاچ  نآ  نورد 
اب ار  صخـشنآ  اضف  رد  یثلاث  صخـش  نیمز  هب  ندیـسر  زا  لبق  دنک و  ترپ  يدنلب  زا  ار  یـصخش  هکیتروص  رد  تسا  نینچمه  و  هدـنک ، 

لتقب ار  وا  یثلاث  صخـش  دوب  هدـنز  هکیلاح  رد  داتفا  ایرد  هب  هکنآ  زا  دـعب  دزادـنیب و  ایرد  هب  ار  یـسک  ای  وت  دـنک  مین  ود  دـنزب و  ریـشمش 
یـصخش دراد و  هـگن  مـکحم  ار  صخـش  رگا  هلءاسم 33 -  دوب .  هدرک  ترپ  ار  وا  هکیـسک  هن  تسا  ثلاـث  صخـش  ناـمه  لـتاق  دـناسرب 

هک یسک  دوش و  یم  صاصق  لتاق  دنک  ینابدید  نانآ  يارب  لتق  راک  رد  ود  نآ  تغارف  يارب  یثلاث  صخش  دناسرب و  لتق  هب  ار  وا  يرگید 
ریظن هدش و  خرس  شتآ  رد  یلیم  درک  یم  ینابدید  ود  نآ  يارب  هک  ثلاث  صخـش  نآ  دوش و  یم  دبا  سبح  تشاد  هگن  مکحم  ار  لوتقم 
هتبلا دنریگ  یم  لتاق  زا  ار  صاصق  دشاب  هدرک  یسک  نتـشک  هب  راداو  هارکا  هب  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 34 -  دنشک .  یم  شنامـشچب  ار  نآ 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 736 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـننک راداو  اما  و  مشک ،  یم  ار  تدوخ  یـشکن  ار  ینالف  رگا  دـشاب  هتفگ  وا  هب  هک  دـنچ  ره  هدـننک  راداو  زا  هن  دـشاب  لـقاع  غلاـب و  رگا 
ای هناوید  دش  لتق  هب  راداو  هدننک  هارکا  هیحان  زا  هک  یلتاق  رگا  اما  و  دریمب ،  نادنز  رد  ات  دوش  یم  ینادنز  دبا  يارب  هک  تسا  نیا  شمکح 

نتشک هب  روتـسد  ار  يزیمم  لفط  یـسک  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  هدننک  راداو  نامه  هکلب  دنریگ  یمن  صاصق  وا  زا  دشاب  زیمم  ریغ  لفط 
یم لفط  هلقاع  زا  ار  لوتقم  ياهب  نوخ  اهنت  هدنهد  روتـسد  زا  هن  دـنریگ و  یم  صاصق  وا  زا  هن  دـشکب  ار  صخـشنآ  مه  وا  دـهد و  یـسک 

لامتحا طایتحا  هب  رتکیدزن  دبا ؟  سبح  ای  دوش  یم  صاصق  هدننک  راداو  ایآ  دنک  لتق  هب  راداو  دـیدهت  اب  ار  زیمم  لفط  رگا  اما  و  دـنریگ ، 
نتشک وا  يارب  تشک  مهاوخ  ار  وت  هنرگ  شکب و  ارم  دیوگب  يرگید  لقاع  غلاب و  هب  یلقاع  غلاب و  صخـش  رگا  هلءاسم 35 -  تسا .  مود 

هب ات  درک  هلمح  يو  هب  وا  درک و  یچیپرـس  وا  روتـسد  زا  رگا  نکل  دـنک  یمن  لالح  شیارب  ار  مارح  وا  دـیدهت  هارکا و  تسین و  زئاـج  يو 
دـشکب ار  وا  دـنک و  لمع  بجاو  نیا  هب  رگا  و  تسه ،  مه  بجاو  هکلب  تسا  زئاج  عافد  ناونعب  وا  نتـشک  اهنت  هن  تقو  نآ  دـناسرب  شلتق 

ای دوش  یم  صاصق  ایآ  لاح  تسا ،  هدش  هانگ  بکترم  دشکب  ار  وا  دیدهت  نامه  رطاخب  دنکن و  درمت  رگا  اما  تسین و  وا  هدـهع  رب  يزیچ 
 . دـشابن زین  اهب  نوخ  راکهدـب  تسین  دـیعب  هکنانچمهدراد  يرتشیب  ناحجر  صاـصق  مدـع  هک  دـنچ  ره  تسا  لاکـشا  لـحم  هلءاـسم  هن ؟ 

یمن هدننک  رما  هدهعب  يزیچ  دشکب  ار  دوخ  دشاب و  زیمم  لقاع و  رومام  هکیتروص  رد  شکب  ار  تدوخ  دـیوگب  یـسکب  رگا  هلءاسم 36 - 
یم تنانچ  نینچ و  هنرگ  نک و  یشکدوخ  دشاب  هتفگ  الثم   ) دشاب هدرک  شهارکا  دیدهت و  هک  مه  هک  یتروص  رد  رهاظلا  یلع  هکلب  دیآ 

هک روط  ره  ار  تدوخ  دیوگب  هکنیا  الثم   ) دنک قدص  هارکا  هک  دـشاب  هدرک  دـیدهت  يروط  رگا  هلب  دـیآ ،  یمن  وا  هدـهع  رب  يزیچ  منک ) 
دوش دبا  سبح  دیاب  میئوگب  هک  تسه  نیا  لامتحا  تروصنیا  رد  مشک )  یم  لکش  نیرت  تخـس  هب  ار  وت  هنرگ  شکب و  دهاوخ  یم  تلد 

هب هارکا  دـیدهت و  یلو  دوش  یمن  لتق  زوجم  ینعی  درادـن  ار  هارکا  مکح  سفن  لـتقب  هارکا  هک  دـش  نشور  لـبق  لـئاسم  زا  هلءاسم 37 -  . 
تسد تسا  زئاج  مشک  یم  ار  وت  هنرگ  ینک و  عطق  ار  ینالف  تسد  دیاب  دیوگب  وا  هب  یسک  رگا  نیاربانب  دراد ،  ار  هارکا  مکح  ناج  رتمک 

هارکا و رگا  هلب  تسا ،  هدـننک  راداو  هرکم  رب  صاـصق  هکلب  درادـن  ار  يو  زا  صاـصق  نتفرگ  قح  صخـش  نآ  دـنک و  عـطق  ار  صخـشنآ 
دریگ یم  صاصق  يو  دوخ  زا  صخشنآ  دنک  عطق  ار  صخشنآ  تسد  دنک و  تعاطا  مه  وا  دوب و  هدرک  رما  اهنت  هکلب  دشاب  هدرکن  دیدهت 
عطق رب  دـشاب  هدرک  شهارکا  اـی  دـنک و  عطق  ارنآ  هدومن  باـختنا  ار  یکی  وا  یـسک و  تسد  ود  زا  یکی  عـطق  رب  دـنک  هارکا  ار  وا  رگا  و  ، 

باختنا تسا  رایتخا  یب  روبجم و  لمع  لـصا  رد  هکنیا  اـب   ) تسین وا  هدـهع  رب  يزیچ  دـنک  باـختنا  ار  یکی  وا  یـسک و  ياـپ  ود  زا  یکی 
ار یسک  رگا  هلءاسم 38 -  دوش .  یم  صاصق  دوب  هداد  روتـسد  وا  هک  هدـننک  هارکا  اـهنت  و  دوش ) یمن  تنامـض  ثعاـب  فرط  ود  زا  یکی 
دزغلب و شیاپ  دور و  الاب  وا  و  مشک )  یم  ار  وت  ینکن  دوعـص  رگا  دیوگب  الثم   ) دنک دوعـص  دنلب  یهوک  هلق  يالاب  هب  هکنیا  رب  دـنک  هارکا 
هک مه  یئاج  رد  هکلب  دوش  یمن  صاصق  اما  دهدب  شا  هثرو  هب  ار  وا  ياهب  نوخ  دیاب  هدـننک  هارکا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دریمب  دوش و  ترپ 

هلءاسم 39 تسا .  لکشم  هلئسم  نکل  دوش  یمن  صاصق  رهاظلا  یلع  دوش  یم  طوقس  ثعاب  ابلاغ  هک  دشاب  دوعص  لثم  هکلب  دشابن  دوعص 
هدش دترم  ینالف  هکنیا  رب  دنهد  تداهش  الثم  تسا  مرجم  نتـشک  نآ  دح  هک  دنهد  یمرج  باکترا  هب  تداهـش  همکحم  رد  رفن  ود  رگا  - 

تباث مکح  يارجا  زا  سپ  تسا و  راسگنـس  شمکح  هک  تسا  هدرک  انز  رـسمه  نتـشاد  اب  هکنیا  رب  دـنهدب  تداهـش  رفن  راهچ  ای  تسا و 
نوخ نماض  مکاح  هن  تروصنیا  رد  دـش  صاصق  قح  اـنب  اـی  تسا و  هدـش  يراـج  وا  رب  دـح  قح  رب  اـنب  دوب و  غورد  ناشتداهـش  هک  دوش 

صاصق ار  رفن  راهچ  ای  ود  ره  لوتقم  هثرو  رگا  هک  تسا  دهاش  ود  نآ  رب  صاصق  هکلب  درک  ءارجا  ار  مکاح  نامرف  هک  یـسک  هن  تسوا و 
هثرو رگا  و  دزادرپب ،  نانآ  هثرو  هب  تسا  رفن  هس  هنـصحم  يانز  رد  رفن و  کی  دادـترا  رد  هک  ار  رفن  کی  زا  شیب  ياـهب  نوخ  دـیاب  دـننک 
سپ تسوا و  لتاق  یلب  هک  دنهد  تداهش  غورد  هب  مه  رفن  ود  تسا و  ینالف  ام  ثروم  لتاق  هک  دنک  اعدا  مکاح  دزن  دش  هتشک  هک  یسک 
دهاش ود  یعدـم و  ار  وا  ياهب  نوخ  ایآ  تسا  هدوبن  صخـش  نآ  لتاق  دوب و  هانگیب  دـش  صاـصق  هک  سک  نآ  دوش  مولعم  مکح  ءارجا  زا 
یسک رب  رگا  هلءاسم 40 -  تسا  ریخا  هجو  برقا  هک  تسا  یهوجو  دزادرپب ؟  دیاب  دوهش  اهنت  ای  دهدب ؟  دیاب  یعدم  اهنت  ای  دنهدب ؟  دیاب 

شندـب زا  ار  وا  رـس  يرگید  هاگنآ  دـنامن  وا  رد  يرقتـسم  تایح  ینعی  دـهد  رارق  حوبذـم  مکح  رد  یندرم و  ار  وا  هک  دروآ  دراو  یتیانج 
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یلوا تیانج  زا  دعب  رگا  و  دزادرپب ،  ار  تیم  رب  تیانج  هید  دیاب  یمود  دوش و  صاصق  دیاب  هک  تسا  لوا  صخـش  يدمع  لتاق  دنک  ادـج 
موکحم یلوا  دوش و  یم  صاصق  یمود  دنک  ادج  شندـب  زا  رـس  ینعی  دـنک  حـبذ  ار  حورجم  يرگید  هاگنآ  دـشاب  یقاب  وا  رقتـسم  تایح 

دشاب یتیانج  هدراو  تیانج  هکنیا  هچ  لاح  دنریگ ،  یم  وا  زا  ار  تیانج  شرا  ای  دوش  یم  صاصق  ای  هک  تسا  ندرک  دراو  تحارج  مکحب 
 . تسین وا  لاثما  هدنشک  ابلاغ  هک  دشاب  یتیانج  ای  تسوا و  هدنشک  ابلاغ  دوشب  دراو  صخشنآ  لثم  سک  ره  رب  هک 

ات 50 هلاسم 41 

زا ار  حورجم  دنک و  تیارـس  يرگید  تحارج  دبای و  يدوبهب  ود  نآ  زا  یکی  تحارج  دـننک  حورجم  ار  یـسک  رفن  ود  رگا  هلءاسم 41 - 
هثرو ینعی   ) تسا صاصق  يرگید  نآ  رب  صاصق و  ای  تسا  تحارج  هید  تخادرپ  ای  تسا  هتفای  يدوبهب  شتحارج  هک  یـسک  رب  دربب  نیب 

و دـناسرب ) لتقب  هدومن  صاصق  ار  یمود  دـنک و  دراو  وا  رب  ار  تحارج  نآ  نیع  اـی  دریگب و  ار  تحارج  هید  اـی  یلوا  زا  دـناوت  یم  لوتقم 
سپ هک  دـنچ  ره  تسه  لاکـشا  هلئـسم  رد  هن ؟  ای  دـهدب  سپ  یمود  هثرو  هب  هتفرگ  یلوا  زا  هک  ار  يا  هید  ایآ  درک  صاصق  ار  یمود  رگا 

دنک و عطق  جنرآ  زا  ار  وا  تسد  نامه  يرگید  دـنک و  عطق  چـم  زا  ار  یـسک  تسد  کی  یـصخش  رگا  هلءاسم 42 -  تسا .  برقا  ندادـن 
الثم دنامب  یقاب  مود  صخـش  ندرک  عطق  زا  دعب  ات  نآ  تیارـس  هک  دوب  يوحنب  لوا  صخـش  ندرک  عطق  رگا  تروصنیا  رد  دریمب  حورجم 
مود راب  عطق  رطاخب  مس و  نآ  رطاخ  هب  هجیتن  رد  تسا و  هدش  وا  نوخ  لخاد  هدوب و  مس  هب  هدولآ  درک  عطق  ار  وا  تسد  نآ  اب  وا  هک  یتلآ 

یمود عطق  هدوب و  لوا  صخش  عطق  تلآ  رد  هک  یمـس  هب  دشاب  دنتـسم  لتق  رگا  هکنانچمه  دوش  یم  صاصق  رفن  ود  ره  تسا  هدرم  تسد 
صاصق دـیاب  وا  تسا و  لوا  صخـش  لتاق  دـش ) یم  هجلاعم  یمود  عطق  هدوبن  یلوا  عطق  رد  تیمومـسم  رگا  ینعی   ) تسا هتـشادن  یتیارس 

رگید دنک  یم  عطق  جنرآ  زا  ار  وا  هدیرب  چم  زا  تسد  مود  صخـش  یتقو  هجیتن  رد  هدیـسرن و  جـنرآ  ات  لوا  عطق  تیارـس  رگا  اما  و  دوش ، 
هلءاسم دوش .  صاصق  دیاب  تسا و  مود  صخـش  لتاق  تروصنیا  رد  درم  وا  دوب و  هدنامن  وا  جنرآ  زا  رتالاب  رد  یلوا  عطق  تیارـس  زا  يرثا 

ادـج جـنرآ  زا  مود  راب  درک و  عطق  چـم  زا  لوا  راب  ار  یـسک  تسد  ینعی   ) دـشاب رفن  کی  یلبق  هلءاـسم  ضرف  ناـمه  رد  یناـج  رگا   - 43
لوتقم نوخ  لوپ  نامه  دنریگب  اهب  نوخ  دنهاوخب  دـننکن و  صاصق  لوتقم  هثرو  رگا  ینعی   ) دوش یم  سفن  هید  رد  لخاد  وضع  هید  درک )

رد وضع  هید  ندش  لخاد  رد  نیا  تسا .  لکـشم  ضورف  زا  یـضعب  رد  يوتف  نیا  هتبلا  دنریگ ) یمن  يزیچ  لوا  عطق  تباب  دـنریگ و  یم  ار 
مود دوش ،  یم  لخاد  قلطم  روطب  میئوگب  هکنیا  لوا  تسا :  یهوجو  سفن  صاصق  رد  وضع  صاـصق  ندـش  لـخاد  رد  اـما  دوب  سفن  هید 
کی رگا  میئوگب  میهدب و  لیصفت  هکنیا  موس  تسا ، )  سفن  صاصق  زا  يادج  وضع  صاصق  ینعی   ) دوش یمن  لخاد  اقلطم  میئوگب  هکنیا 
يراک وا  ياضعا  هب  رگید  دنشک و  یم  ار  وا  اهنت  ینعی  دنک  یم  لخادت  دشاب  هتشک  ار  فرط  هدمآ و  دراو  تبرض  کی  هب  تیانج  دنچ  ای 

صاصق تسا  هدرم  هتفاکش و  شقرف  مه  هتسج و  نوریب  وا  نامـشچ  مه  هدروآ  دراو  یـسک  قرف  رب  هک  تبرـض  کی  اب  رگا  سپ  دنرادن ، 
اب تیانج  رگا  اما  و  دـننک ، ) یمن  دراو  یبیـسآ  وا  مشچ  هب  رگید  دنـشک و  یم  ار  وا  اهنت  ینعی   ) دوش یم  سفن  صاصق  رد  لخاد  وا  مشچ 
رد ار  ددعتم  تابرض  رگا  هک  میهد  لیـصفت  روطنیا  هکنیا  مراهچ  دوش ،  یمن  سفن  صاصق  رد  لخاد  وضع  صاصق  دوب  يددعتم  تابرض 

تروـصنیا رد  تشک  دوـمن و  هـعطق  هـعطق  ار  وا  دروآ و  دراو  وا  ندـب  رب  یپ  رد  یپ  هتـشادرب و  ار  ریـشمش  ـالثم  هدروآ  دراو  هـسلج  کـی 
ادج نت  زا  دیرب و  ار  شتسد  زور  کی  لثم  تخادنا  هلصاف  تابرـض  نیب  رگا  اما  دوش و  یم  سفن  صاصق  رد  لخاد  وا  ياهوضع  صاصق 

وا ياـضعا  ریاـس  اـپ و  تسد و  صاـصق  درم  فرط  هکینا  اـت  دروآ  دراو  رگید  یتیاـنج  موس  زور  دومن و  عطق  ار  شیاـپ  رگید  زور  درک و 
ار شیاپ  رگید  زور  ار و  وا  تسد  زور  کی  هدومن  لتاق  اب  ار  هلماعم  ناـمه  دـنناوت  یم  لوتقم  هثرو  دوش و  یمن  سفن  صاـصق  رد  لـخاد 

تسا لاکشا  ياراد  هلئسم  نکل  دشاب  رت  هیجو  مراهچ  هجو  هک  تسین  دیعب  هجو  راهچ  نیا  نیب  رد  دنشکب ،  ار  وا  مه  رخآ  رد  دننک و  عطق 
دنک دراو  ار  مود  تیانج  سپس  دبای و  يدوبهب  لوا  تیانج  هک  دشاب  يوحن  هب  هلـصاف  اب  ياه  تیانج  رگا  هک  تسین  لاکـشا  نیا  رد  هلب  ، 

تحارج ات  دنامب  هدـنز  نانچمه  وا  دـنک و  ادـج  شندـب  زا  ار  یـسک  تسد  هکنیا  لثم  دوش ،  یمن  سفن  صاصق  رد  لخاد  وضع  صاصق 
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 . دنهد ماجنا  درک  لوتقم  اب  لتاق  هکنیا  هلماعم  نامه  دنناوت  یم  لاکـشا  نودـب  لوتقم  هثرو  دـناسرب  لتقب  ار  وا  هاگنآ  دـبای  يدوبهب  شیاپ 
دهاوخب نوخ  بحاص  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنوش  یم  صاصق  اهنآ  همه  دنشاب  کیرش  یسک  نتـشک  رد  رتشیب  ای  رفن  ود  رگا  هلءاسم 44 - 

کیرش رگا  الثم  دننک ،  میـسقت  دوخ  نیب  ات  دزادرپ  یم  نانآ  هب  ار  لوتقم  ياهبنوخ  رب  دئاز  هکنیا  تسه  هکیزیچ  دشکب  ار  همه  دناوت  یم 
یم ار  وا  هاگنآ  دزادرپ  یم  ار  لـتق  هید  فصن  ود  نآ  زا  کـی  رهب  دـناسرب  لـتقب  دـنک و  صاـصق  ار  ود  ره  مد  یلو  دنـشاب و  رفن  ود  مرج 

نیمرجم هیقب  دشکب و  دـنک و  صاصق  هاگنآ  دـهد  یم  ار  نانآ  دوخ  ياهب  نوخ  ثلث  ود  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دنـشاب  رفن  هس  رگا  و  دـشک ، 
صاـصق یکی  زا  وا  هثرو  دنـشاب و  هتـشک  ار  رفن  کـی  يرفن  هس  رگا  سپ   ) دـنزادرپب دـش  هتـشک  هک  سکنآ  هب  ار  دوخ  تیاـنج  هید  مهس 

رگا و  دنزادرپ ) یم  دش  صاصق  هک  دوخ  کیرش  هثرو  هب  تسا  نآ  ثلث  هک  ار  لوتقم  هید  زا  دوخ  مهـس  کی  ره  رگید  رفن  ود  نآ  دریگب 
اه هدـش  هتـشک  هک  دوب  يا  هید  زا  شیب  صاصق  رد  ناگدـش  هتـشک  ای  هدـش  هتـشک  نوخ  تمیق  رگا  لاـح  دریگب  صاـصق  ناـشرفن  ود  زا 

کیرـش رفن  هس  هکنیا  لثم  دهد ،  یم  ناگدـش  صاصق  هثرو  هب  ار  دوبمک  نآ  دـیآ و  یم  رب  نآ  هدـهع  زا  نیتسخن  لوتقم  یلو  دـنتخادرپ 
هک یتیانج  هید  مهـس  دشن  هتـشک  هک  موس  درف  نآ  دشاب  هتـشک  صاصق  هب  ار  رفن  هس  نآ  زا  رفن  ود  وا  یلو  دنـشاب  هتـشک  ار  رفن  کی  مرج 

کی لوتقم  یلو  دـنراد و  بلط  لماک  ياهبنوخ  کی  ناـگدربمان  هثرو  هکنیا  اـب  دـهد  یم  هتـشک  ود  نآ  هثروب  ار  تساـهبنوخ  موس  کـی 
ود نآ  هثرو  هجیتـن  رد  دـهد و  یم  هتـشک  ود  نآ  هثرو  هب  لـماک  ياـهبنوخ  کـی  مه  وا  سپ  تسا  هتخیر  نوـخ  ود  تشاد و  بلط  نوـخ 

ثلث ود  ناشمادـک  ره  دـنریگ و  یم  دـشن  صاصق  هک  یمرج  کیرـش  زا  هید  ثلث  کی  لوتقم و  یلو  زا  لماک  هید  کی  صاـصقب  لوتقم 
یئاهنت هب  راک  انامه  هک  دـننک  يراک  نانآ  زا  کی  ره  هک  دوش  یم  ققحم  نیا  هب  لـتق  رد  تکرـش  هلءاسم 45 -  دوش .  یم  ناشدـیاع  هید 

ای دننک و  ترپ  يدـنلب  يالاب  زا  ای  دـنزادنیب و  ایرد  رد  ای  شتآ  رد  دـنریگب و  ار  رفن  کی  رفن  دـنچ  هکنیا  لثم  دروآ  یم  رد  اپ  زا  ار  فرط 
هب دوش  یم  ققحم  نینچمه  و  دـش ،  یم  يو  لتاق  یئاهنت  هب  تحارج  ناااامه  هک  دروآ  یم  دراو  وتقم  ندـب  رب  یتحارج  ناـنآ  زا  کـی  ره 
رفن دنچ  نآ  همه  هک  دروآرد  اپ  زا  ار  وا  دشاب و  تیارـس  ثعاب  اهنآ  هتفر  مهیور  نکل  تسین  هدنـشک  یئاهنت  هب  کی  ره  هک  یئاه  بیـسآ 
کی نانآ  زا  یکی  رگا  سپ  دـشاب  يواسم  ناـنآ  تیاـنج  ددـع  هک  تسین  ربتعم  طرـش  نیا  و  دـنوش ،  یم  صاـصق  تشذـگ  هک  یناـیب  هب 

اهنآ زا  صاـصق  دروآرد  اـپ  زا  ار  فرط  اهتبرـض  نیا  روـطنیمه و  یمراـهچ  رتـشیب و  یموـس  تبرـض و  هس  يرگید  دروآ و  دراو  تـبرض 
کیرـش زا  یکی  رگا  سپ  دشاب  یکی  تیانج  سنج  هک  تسین  طرـش  نینچمه  و  دنزادرپ ،  یم  هیوسلاب  مه  ار  لوتقم  هید  تسا و  هیوسلاب 

دروآ و دراو  تحارج  وا  رب  یکی  ای  دوش و  نایامن  وا  ناوختـسا  هک  دروآ  دراو  یتحارج  يرگید  دـنک و  هراپ  ار  شندـب  دراـک  اـب  اـهمرج 
يواسم روطب  ود  ره  زا  ار  هید  دریگب  هید  دـنکن و  صاصق  لوتقم  یلو  رگا  هکنانچمه  تسا  يواسم  ود  ره  زا  صاـصق  دـنزب  ار  وا  يرگید 

رب يوضع  یتیانج  کیرـش  رفن  ود  الثم  ای  یتعامج و  رگا  هلءاسم 46 -  دشاب .  ود  ره  لعف  هب  دنتسم  مخز  تیارـس  هک  یطرـشب  دریگ  یم 
هک نایب  نیا  هب  دندش  یم  صاصق  لتق  رد  هکنانچمه  دنوش  یم  صاصق  وضع  نامه  رد  دننک ) عطق  ار  وا  تسد  الثم   ) دـنروآ دراو  یـسک 

میـسقت دوخ  نیب  ات  دهدب  ود  نآ  هب  ار  تسد  کی  هید  دیاب  لوا  یهتنم  دناوت ،  یم  عطق  ار  ود  ره  تسد  دهاوخب  هدیرب  تسد  بحاص  رگا 
هب ار  هلماک  هید  مراهچ  کی  دشن  عطق  شتـسد  هک  يرگید  دنک و  عطق  ار  یکی  تسد  تساوخ  رگا  دـنک و  عطق  ار  ناشتـسد  هاگنآ  دـننک 
رد تکرش  هلءاسم 47 -  تسا .  روصتم  مرج  كارتشا  رد  هک  يرگید  روص  تسا  ساـیق  نیمه  رب  و  دزادرپ ،  یم  دـش  عطق  شتـسد  هکنآ 

راداو دیدهت و  اکرتشم  ار  یصخش  الثم  دنـشاب  هتـشاد  تکرـش  تسا  عطق  بجوتـسم  هک  دحاو  یلمع  رد  هک  دبای  یم  ققحت  یتقو  تیانج 
تسد ات  دنروایب  راشف  رجنخ  نآ  رب  مه  اب  همه  دنراذگب و  یـسک  تسد  يور  ار  رجنخ  کی  ای  دنک و  عطق  ار  یـسک  تسد  هکنیا  رب  دننک 

يرگید دربب و  ار  وا  تسد  زا  يرادـقم  یکی  الثم  دـهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  زا  يرادـقم  نایناج  نیا  زا  کی  ره  رگا  اـما  و  دوش ،  عطق  ار  وا 
ار رفن  راهچ  نآ  تسد  دناوت  یمن  هدـش  عطق  تسد  بحاص  دوش  عطق  تسد  هکنآ  ات  تروص  نیمهب  یمراهچ  یموس و  ار و  رگید  رادـقم 

یـسک تسد  يور  ار  دوخ  يوقاـچ  رفن  کـی  رگا  نینچمه  و  دـنا ) هدرکن  عطق  ار  وا  تسد  یئاـهنت  هب  اـهنآ  زا  کـیچیه  نوچ   ) دـنک عطق 
تسد دنسرب و  مهب  ات  دنربب  ار  وا  تسد  زا  يرادقم  وقاچ  ود  زا  کی  ره  هداد و  رارق  وا  تسد  ریز  ار  شیوقاچ  يرگید  صخـش  دراذگب و 
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هب تبـسن  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  هکلب  ددرگ  یمن  عطق  رفن  ود  نآ  تسد  هجیتنرد  دوش و  یمن  ققحم  تکرـش  دراوم  هنوگنیا  رد  دوش  عطق 
دوب هدز  مخز  وا  هب  هکیرادقمب  ار  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  تسد  دناوت  یم  هدش  عطق  تسد  بحاص  ینعی   ) دـنوش یم  صاصق  دوخ  تیانج 

در ناونعب  مه  يزیچ  دنوش و  یم  هتـشک  صاصق  رد  ود  ره  دـنیوج  تکرـش  يدرم  نتـشک  رد  نز  رفن  ود  رگا  هلءاسم 48 -  دنزب . ) مخز 
دناوت یم  مد  یلو  دنـشاب  رفن  ود  زا  رتشیب  رگا  اما  و  درم ، ) کی  ياهب  نوخ  اب  تسا  ربارب  نز  رفن  ود  ياهب  نوخ  اریز   ) دـننک یمن  تفایرد 

ياکرـش رگا  سپ  دنوش ،  هتـشک  هاگنآ  دننک  میـسقت  دوخ  نیب  ات  دـهد  یم  نانآ  هب  ار  رفن  ود  زا  رتشیب  ياهب  نوخ  دـناسرب و  لتقب  ار  همه 
يواسم روطب  ات  دهد  یم  نز  هس  نآ  هب  ار  نز  کی  ياهب  نوخ  دناسرب  لتق  هب  ار  هس  ره  دـهاوخب  نوخ  بحاص  دنـشاب و  نز  رفن  هس  مرج 

دهد یم  نز  راهچ  نآ  هب  ار  نز  ود  ياهب  نوخ  دنک  صاصق  ار  نز  راهچ  ره  دـهاوخب  دنـشاب و  رفن  راهچ  رگا  و  دـننک ،  میـسقت  دوخ  نیب 
زا دـناسرب و  لتقب  ار  مرج  ءاکرـش  نآ  زا  یـضعب  تساوخ  رگا  و  دوش ،  یم  باسح  رگید  روص  لکـش  نیمهب  دـنک ،  یم  صاـصق  هاـگنآ 
 ، دـنهد یم  نانآ  دـنهدب  ناگدـش  صاـصق  هب  دـیاب  لوتقم  هثرو  هک  اریرادـقمنآ  دـنوش  یمن  صاـصق  هکیئاـهنآ  دریگب  هید  رگید  یـضعب 

کی موس  رفن  زا  البق  دنک  صاصق  ار  ناشرفن  ود  دـهاوخب  نوخ  بحاص  دـنا  هدـش  یـسک  لتق  رد  کیرـش  هک  نز  رفن  هس  زا  رگا  نیاربانب 
صاصق ار  نز  رفن  کی  رفن  هس  نآ  زا  دـهاوخب  رگا  دـنک و  یم  صاصق  سپـس  دـهد و  یم  ود  نآ  هب  هتفرگ  ار  هدـش  هتـشک  درم  هید  ثلث 

درم 24 و کی  ياهب  نوخ  اضرف  رگا   ) دهد یم  هدش  صاصق  هب  هتفرگ  ار  نز  هید  موس  کی  دـنک  یمن  صاصق  هکینز  رفن  ود  نآ  زا  دـنک 
دنک صاصق  ار  نز  هس  نآ  زا  یکی  دهاوخب  وا  میق  رگا  دنا  هتـشک  ار  درم  کی  مه  اب  اب 36  دنربارب  هک  نز  رفن  هس  دشاب  ددع 12  نز  کی 
یم هتـشک  هک  ینز  نآ  رگید  فرط  زا  دهدب ،  لوتقم  ماتیا  هب  رگید  ددع  شدوخ 12  هسیک  زا  دـیاب  هدرک  ءافیتسا  ار  ددع 12  ددع 24  زا 
دش بلس  وا  زا  تسا  ددع 12  ربارب  هک  ئا  ناج  نیاربانب  تسا  درم  ياهبنوخ  موس  کی  هک  دوب  نویدـم  مقر 8  هب  تبسن  ددع 24  زا  دوش 
 ( نز کی  ياهب  نوخ   ) ددع 12 موس  کی  اب  ربارب  هک  ار  وا  ددع  راهچ  رگید  نز  ود  ار  نآ  دـیاب  تسا و  هداد  هفاضا  ددـعغ  راهچ  وا  سپ 

ياهب نوخ  فصن  دیاب  ود  نآ  زا  کی  ره  دنوش  مرج  کیرش  درم  نتشک  رد  نز  کی  درم و  کی  رگا  هلءاسم 49 -  دنزادرپب .  وا  هب  تسا 
نز نآ  هب  دـهدب و  صاصق  دروم  درم  هب  ار  درم  ياهب  نوخ  فصن  دـیاب  دـنک  صاصق  ار  ود  ره  دـهاوخب  مد  یلو  رگا  دـنهدب و  ار  لوتقم 

فـصن تسا  مزال  دوش  یمن  صاصق  هک  يدرم  رب  اهنت  دهد  یمن  وا  هب  يزیچ  دناسرب  لتق  هب  ار  نز  اهنت  دهاوخب  رگا  و  دسر ،  یمن  يزیچ 
دروم درم  هب  ار  درم  ياهب  نوخ  فصن  دـیاب  دوب  شمرج  کیرـش  هک  ینز  دـنک  صاصق  ار  درم  اـهنت  دـهاوخب  رگا  و  دزادرپب ،  ار  اـهبنوخ 

رادـقم زا  شیب  صاصق  دروم  صخـش  نوخ  ینعی   ) دـیآ یم  نایمب  در  ياپ  هک  اج  ره  دـنا  هدومرف  ءاـهقف  هلءاسم 50 -  دزادرپب .  صاـصق 
دیاـب همتاـخ  رد  تسین ،  هجو  یب  ءاـهقف  هتفگ  نیا  دـننک و  شـصاصق  هاـگنآ  دـنهدب  وا  هب  ار  در  نآ  لوا  تسا  بـجاو  تـسوا )  تیاـنج 

دیآ نایم  رد  يا  هدرب  ای  يرفاک و  ياپ  رگا  اما  دوب  دازآ  ناملـسم و  لوتقم  لتاق و  هرابرد  دـش  ناـیب  هتـشذگ  هلئاـسم  رد  هچنآ  هک  تسناد 
 . دش دهاوخ  نایب  هدنیآ  باب  رد  هک  دراد  يرگید  ماکحا 

صاصق رد  هربتعم  طئارش  رد  راتفگ 

هدرب ود  ره  ای  دازآ و  ود  ره  ای  دنـشاب  يواـسم  یگدرب  يدازآ و  رظن  زا  هیلع  ینجم  یناـج و  هکنیا  لوا ،  طرـش  تسا :  طرـش  دـنچ  نآ  و 
لوتقم درم و  لتاق  رگا  یهتنم  نز ،  هچ  درم و  هچ  دـشاب  دازآ  زین  شلوتقم  هک  دـسر  یم  لتق  هب  صاصق  رد  دازآ  لتاق  یتقو  سپ  دنـشاب ، 

دش لتق  بکترم  هک  يدازآ  نز  یتقو  نینچمه  دنهدب و  وا  هب  ار  درم  هید  فصن  دیاب  دننک  صاصق  ار  لتاق  دنهاوخب  نز  هثرو  دشاب و  نز 
یمن رگید  دنریگب  صاصق  نز  زا  دنهاوخب  وا  هثرو  دوب و  دازآ  درم  لوتقم  رگا  اجنیا  رد  نکل  نز  ای  درم و  ای  شلوتقم  هک  دوش  یم  هتشک 

مد یلو  رگا  هلءاسم 1 -  دـنریگب .  ار  وا  لتاق  ياهب  نوخ  اب  ناشلوتقم  ياهب  نوخ  توافت  وا  زا  هدـنام  اجب  لاوما  ای  نز  نآ  یلو  زا  دـنناوت 
لوپ تسا  رـضاح  رگا  ای  دزادرپب و  ار  اهب  نوخ  توافت  دوشن  رـضاح  دنک  صاصق  ار  لتاق  دهاوخ  یم  دـش و  هتـشک  يدرم  تسدـب  هکینز 

دزادرپب هتـشک  هک  ار  ینز  ياهب  نوخ  دناوت  یمن  تسا و  ریقف  مه  وا  ای  دورن و  اهب  نوخ  نداد  راب  ریز  مه  لتاق  دوخ  تسا و  ریقف  درادـن و 
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زا درم و  يارب  نز  زا  يوضع  ياه  تیاـنج  رد  هلءاسم 2 -  دندرگ .  تخادرپ  هب  رـضاح  هدش و  نکمتم  هکینامز  ات  دتفا  یم  ریخات  صاصق 
دـسرن دازآ  ناسنا  کی  لتق  هید  موس  کی  هب  نز  تحارج  هید  هکینامز  اـت  تسا  ربارب  ود  ره  هید  دوش و  یم  هتفرگ  صاـصق  نز  يارب  درم 

 ، مود طرـش  دزادرپب .  ار  توافت  دیاب  دنک  صاصق  درم  زا  دهاوخب  نز  رگا  درم و  وضع  هید  فصن  هب  ددرگ  یم  رب  وا  هید  دیـسر  هکنیمه 
ریغ هیلع  ینجم  ناملسم و  یناج  رگا  اما  دنشاب و  ناملـسم  ود  ره  ای  رفاک و  ود  ره  ای  دنـشاب  يواسم  نید  رظن  زا  هیلع  ینجم  یناج و  هکنیا 

تداع رافک  نتـشک  هب  هکنآ  رگم  دوش  یمن  صاصق  دـشکب  ار  ناملـسم  ریغ  کی  یناملـسم  رگا  سپ  دوش ،  یمن  صاصق  دـشاب  ناملـسم 
ای  ) نیملـسم مکاح  زا  هکیرفاک  ای  یبرح و  رفاک  ای  دشاب  یمذ  رفاک  هکنیا  رد  تسین  یقرف  رافک  فانـصا  نیب  رد  هلءاسم 1 -  دشاب .  هدرک 

نامیپ مه  رفاک  یمذ و  رفاک  دننام  دشاب  مرتحم  شنوخ  هک  ار  يرفاک  یناملسم  رگا  و  اهنیا ،  ریغ  ای  هتفرگ و  ناما  يداع )  ناملسم  کی  زا 
نتشک هب  یناملسم  رگا  هلءاسم 2 -  دنهد .  یم  یمذ  هب  دنریگ و  یم  وا  زا  ار  ياهب  نوخ  مه  شتیانج و  رطاخب  دوش  یم  ریزعت  مه  دـشکب 

دنتـساوخ یـضعب  دوش ،  یم  هتفرگ  یمذ  زا  اهب  نوخ  توافت  تسه  هکیزیچ  تسا  زئاج  وا  زا  نتفرگ  صاصق  دـشاب  هدرک  تداع  همذ  لها 
رطاخب یمذ  هلءاسم 3 -  تسا .  یفیعض  صخش  نیا  نکل  تسا ،  یهلا  دح  هکلب  تسین  صاصق  رافک  رطاخب  ناملـسم  نتـشک  نیا  دنیوگب 

و دـنهدب ،  وا  هب  ار  اهب  نوخ  توافت  دـیاب  صاصق  زا  لبق  دـشاب  درم  لتاق  نز و  لوتقم  رگا  نکل  دوش  یم  هتـشک  یمذ  ینز  ای  درم  نتـشک 
نینچ ناناملسم  رد  هک  روطنامه  دنریگ  یمن  وا  زا  ار  اهب  نوخ  توافت  نکل  دوش  یم  هتشک  یمذ  ینز  ای  درم  نتـشک  رطاخب  هیمذ  نینچمه 

هچ لاح  دـنریگ ،  یمن  وا  زا  ار  نز  اب  درم  ياهب  نوخ  توافت  دنـشک و  یم  ار  وا  اـهنت  صاـصق  رد  تشک  ار  يدرم  ینز  رگا  ینعی  تسا ، 
یم هتـشک  یحیـسم  رطاخب  يدوهی  سپ  دـشاب  یحیـسم  يرگید  يدوهی و  یکی  الثم  ای  دنـشاب  نید  کی  وریپ  ود  ره  لوتقم  لـتاق و  هکنیا 
یمذ نآ  دناسرب  لتقب  ادمع  ار  یناملسم  یمذ  رگا  هلءاسم 4 -  سکعلاب .  دوش و  یم  هتشک  ود  نآ  رطاخب  یـسوجم  زین  سکعلاب و  دوش و 

زا لوتقم  ءایلوا  هب  اهنآ  همه  تسین  لوقنم  ریغ  لوقنم و  نید ،  نیع و  نیب  یقرف  زین  و  دوش ،  یم  لـقتنم  لوتقم  ءاـیلوا  هب  ار  شلاوما  همه  و 
لوتقم ءایلوا  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 5 -  نآ .  زا  رتشیب  ای  دـشاب  وا  ياهبنوخ  دوخ  اب  ربارب  هکنیا  ای  رتمک و  ای  رتشیب و  ای  دـشاب  رفاک  ياهبنوخ 
ءایلوا هدرب  ناشردپ  لتق  رطاخب  دندازآ و  لتاق  نادنزرف  سپ  وا  نادنزرف  هن  تسا  لتاق  دوخ  لماش  اهنت  دننک  دوخ  هدرب  ار  لتاق  دـنناوت  یم 

دنتـسین وا  نتفرگ  هدرب  صاصق و  نیب  راتخم  رگید  لوتقم  ءاـیلوا  دوش  ناملـسم  شندـش  هدرب  زا  لـبق  یمذ  لـتاق  رگا  دـنوش و  یمن  لوتقم 
دوش ناملـسم  سپـس  دـناسرب و  لتق  هب  ار  رگید  رفاک  يرفاک  رگا  هلءاسم 6 -  دـنناسرب .  لتقب  دـننک و  صاصق  ار  وا  دـنناوت  یم  اهنت  هکلب 
دراد هید  لوتقم  رگا  هک  تسا  لتاق  هدهع  رب  هکلب  ناملـسم )  وا  دـنرفاک و  اهنآ  نوچ   ) دـنناسرب لتقب  ار  وا  دـنناوت  یمن  لوتقم  هثرو  رگید 

دناسرب لتقب  ار  يا  هداز  لالح  رگا  هلءاسم 7 -  درادن . ) مه  هید  دشاب  تسا  رده  شنوخ  هک  یبرح  رفاک  دننام  رگا  اما   ) دزادرپب ار  وا  هید 
مالسا هب  فصتم  دشاب  هدشن  غلاب  دنچ  ره  زییمت  دحب  ندیسر  زا  دعب  ندش و  هتشک  زا  لبق  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوش  یم  صاصق 

دوش یم  هتشک  صاصق  ایآ  هک  هلءاسم  شندروآ  مالسا  زا  لبق  زییمت و  زا  دعب  ای  زییمت و  دحب  شندیسر  زا  لبق  غولب و  زا  لبق  اما  و  دشاب ، 
 . تسا لاکشا  لحم  هن ؟  ای 

باب نیا  قحاول  زا  عرف  دنچ 

دشکب ار  وا  هدومن  تیارس  شتسد  مخز  سپس  دوش و  ناملسم  رفاک  نآ  دنک و  عطق  ار  یمذ  يرفاک  تسد  ادمع  یناملسم  رگا  لوا -  عرف 
تسد عطق  هید  هن   ) دهدب ار  وا  لتق  هید  دیاب  اهنت  ناملسم  هکلب  دنک  عطق  ار  وا  تسد  هن  دشکب و  صاصقب  ار  ناملسم  دناوت  یمن  لاحنیا  اب 

هن دراد و  وضع  رد  صاـصق  هن  دروآرد  اـپ  زا  ار  وا  هدوـمن  تیارـس  وا  تیاـنج  دـنک و  عـطق  ار  یغلاـب  تسد  یکدوـک  رگا  نینچمه  و  ار )
وا دنک و  عطق  ار  يدترم  تسد  ای  یبرح  رفاک  تسد  ناملـسم  رگا  مود -  عرف  دزادرپب .  ار  وا  لتق  هید  دیاب  وا  هلقاع  هکلب  سفن  رد  صاصق 

رابتعا هب  دـنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یـضعب  تسا ،  راکهدـب  هید  هن  دوش و  یم  صاصق  هن  يوقا  ربانب  یناـج  دوش  ناملـسم  شتـسد  عطق  زا  سپ 
دترم ای  یبرح  رفاـک  فرط  هب  رگا  اـما  تسا ،  لوا  لوق  ناـمه  يوقا  نکل  دزادرپب  ار  هید  دـیاب  وا  یناـج  تسا  مالـسا  هک  شتلاـح  نیرخآ 
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دوش یمن  صاصق  یناج  دنک  تباصا  وا  ندب  رب  ریت  دـعب  دوش  ناملـسم  وا  هب  نآ  ندیـسر  ریت و  ندـش  اهر  هلـصاف  رد  وا  دـنک و  اهر  يریت 
هدوبن ناملـسم  یناج  يزادنا  ریت  لاح  رد  هیلع  ینجم  اریز  دشابن  بجاو  مه  هید  هک  دنا  هداد  لامتحا  اسب  هچ  و  دزادرپب ،  ار  هید  دیاب  نکل 

ناملـسم وا  هب  ریت  ندیـسر  زا  لبق  یمذ  دـنک و  اهر  يریت  یمذ  فرطب  رگا  لاح  تسا  نینچمه  و  تسا ،  فیعـض  لاـمتحا  نیا  نکل  تسا 
هتـشک صاصقب  دناسرب  لتقب  ار  یمذ  رفاک  يدترم  رگا  موس -  عرف  دزادرپب .  هید  دیاب  نکل  دوش  یمن  صاصق  یناج  زین  اجنیا  رد  هک  دوش 

رفاک ینعی  دش  نیا  سکع  رگا  و  دهدب ،  ار  یمذ  هید  دیاب  دوش و  یمن  صاصق  ددرگرب  مالـسا  هب  یمذ  نتـشک  زا  دـعب  رگا  اما  دوش و  یم 
یلع زین  وا  ياهب  نوخ  اما  درادن  صاصق  دشکب  ار  وا  یناملسم  رگا  یلو  دوش  یم  صاصق  دشاب  يرطف  هک  دنچ  ره  تشک  ار  يدترم  یمذ 
لئاق صاصق  هک  يدروم  رد  مراهچ -  عرف  دنک .  یم  ریزعت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  تسا  قحتـسم  هکیزیچ  اهنت  تسین  بجاو  رهاظلا 
لتاق الثم   ) دوش یم  صاصق  زین  وا  دوخ  دـناسرب  لتقب  دـنک و  صاـصق  ار  وا  رگید  یـسک  مد  یلو  زا  ریغ  رگا  تسا  هدـش  بجاو  ناملـسم 

نتـشک رگا  اما  و  دوش ) یم  صاصق  لوتقم  ردارب  تروصنیا  رد  هک  دشکب  ار  لتاق  شردارب  هدرکن  صاصق  زونه  وا  ردـپ  هتـشک  ار  يرـسپ 
یـسک رگا  دزاس  يراج  وا  رب  ار  دح  مالـسلا  هیلع  ماما  دیاب  هک  دشاب  هدرک  طاول  ای  هنـصحم و  يانز  الثم  دوش  بجاو  صاصق  ریغب  یـسک 

صاصق يارب  موس  طرـش  موس ،  طرـش  تسا .  ددرت  لحم  هلءاسم  نکل  درادن  هید  صاصق و  دنا  هدومرف  اهقف  زا  یـضعب  دشکب  ار  وا  رگید 
دننام زین  ردپ  دج  ردپ و  ردپ  رهاظلا  یلع  دوش و  یمن  صاصق  شدنزرف  نتشک  مرجب  يردپ  چیه  نیاربانب  تسیدنزرف  ردپ  ندوبن  نایم  رد 

شا هدهعب  هید  تخادرپ  لتق و  هرافک  اما  تسا  طقاس  وا  زا  صاصق  اهنت  دناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  دنزرف  يردـپ  رگا  هلءاسم 1 -  تسا .  ردپ 
دوخ نیب  هثرو  هیقب  هکلب  درب  یمن  یمهـس  هید  نیا  زا  تساـه  هثرو  زا  یکی  هک  شدوـخ  نکل  دـهدب  شا  هثرو  هب  ار  وا  هید  دـیاب  تسه و 
رگا سپ  دوش ،  یم  زین  رفاک  ردپ  لماش  هکلب  درادن  ناملـسم  دنزرف  ردـپ و  هب  صاصتخا  لبق  هلءاسم  مکح  هلءاسم 2 -  دننک .  یم  میسقت 
هتشک شردپ  نتشک  رطاخب  دنزرف  هلءاسم 3 -  دشاب .  ناملـسم  شدنزرف  دنچ  ره  دوش  یمن  صاصق  دناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  دـنزرف  يرفاک 

رطاخب زین  دنزرف  دوش و  یم  هتـشک  شدنزرف  نتـشک  رطاخب  ردام  دـج  ردام و  ردام  لثم  دور  الاب  هک  مه  هچ  ره  ردام  نینچمه  دوش و  یم 
اه همع  اهومع و  ینیفرط و  ناردارب  يردام و  تادج  دادجا و  لیبق  زا  نادنواشیوخ  لتق  رطاخب  هکنانچمه  دوش  یم  هتشک  شردام  نتـشک 
زا دیوگب  يرگید  تسا و  نم  دنزرف  دیوگب  یکی  دننک  اعدا  یکدوک  رس  رب  رفن  ود  رگا  هلءاسم 4 -  دوش .  یم  هتشک  اه  هلاخ  اه و  یئاد  و 

یمن صاصق  دناسرب  لتقب  ار  كدوک  رفن  ود  نآ  زا  یکی  تسا  کیمادک  زا  هکنیا  ندرک  مولعم  هعرق و  هب  کسمت  زا  لبق  هاگنآ  تسا  نم 
ندوب دنزرف  لامتحا  نوچ  دنوش  یمن  صاصق  مه  زاب  ایآ  دنناسرب  لتقب  ار  وا  مه  اب  رگا  و  دـشاب ) شدوخ  دـنزرف  دراد  لامتحا  نوچ   ) دوش

یعدـم ود  ره  مه  رگا  و  تسا ،  مود  لامتحا  يوقا  دوش ؟  یم  صاـصق  تسین  ردـپ  هک  سکنآ  هعرق  دـیق  هب  اـی  دور و  یم  کـی  ره  يارب 
ياعدا زا  هک  تسا  یسک  نآ  هجوتم  صاصق  دنناسرب  لتقب  ار  كدوک  نآ  ود  ره  سپس  ددرگرب و  شیاعدا  زا  ود  نآ  زا  یکی  نکل  دندوب 

زا هک  شمرج  کیرـش  اـما  تسا و  رتـشیب  شتیاـنج  زا  هک  هچنآ  ندرک  در  زا  دـعب  هتبلا  تسا  هتـشگرب  دـنزرف  نآ  يارب  دوـخ  ندوـب  ردـپ 
ردپ ياعدا  زا  هک  دناسرب  لتق  هب  ار  كدوک  یـسک  نآ  اهنت  رگا  و  دهدب ،  شا  هثرو  هب  ار  كدوک  نآ  هید  فصن  دیاب  دش  فاعم  صاصق 

كدوک هب  تبسن  دوخ  ندوب  ردپ  یعدم  نانچمه  هک  يرگید  نآ  رگا  و  دوش ،  یم  نامه  هب  صتخم  صاصق  هتشگرب  وا  هب  تبسن  شندوب 
یم ثراو  دندرگرب  ندوب  ردپ  ياعدا  زا  ود  ره  رگا  و  تسا )  ندوب  ردپ  یعدـم  نوچ   ) دوش یمن  صاصق  وا  زا  دـناسرب  لتق  هب  ار  وا  تسا 

یکی ای  ود  رهرگا  تسا  نینچمه  و  دشاب ،  هداد  اهنآ  هب  ار  ناسنا  کی  ياهب  نوخ  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  دنک  مادـعا  صاصقب  ار  ود  ره  دـناوت 
يرگید هکنیا  هچ  دراد  ار  مکح  نیمه  تسا  هدرک  یفرعم  لوتقم  ردپ  ار  وا  هعرق  هک  ندوب  ردپ  ياعدا  زا  كدوک  نتشک  زا  دعب  ود  نآ  زا 

دنزرف یتح  نز  نآ  نادـنزرف  حـصا  ربانب  دـناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  هجوز  يدرم  رگا  هلءاسم 5 -  ددرگرب .  زین  وا  ای  دـشاب  یقاب  شیاـعدا  رب 
یمن یقح  نینچ  کلام  درم  نآ  نادنزرف  دنا  هتفگ  یـضعب  یلو  دـنریگب ،  صاصق  دوخ  ردـپ  زا  دـنناوت  یم  دنتـسه  درم  نآ  دوخ  زا  هکنیا 
هتـشک تسا  هناوید  العف  هک  یلتاق  ربانب  تسا  لتاق  غولب  لقع و  صاصق  يارب  مجنپ ،  مراـهچ و  طرـش  تسین .  هیجو  لوق  نیا  نکل  دـنوش 
هناوید هلقاع  رب  لوتقم  نآ  ياهبنوخ  تخادرپ  هلب  نآ ،  زا  لبق  هچ  دـشاب و  هدـش  لتق  بکترم  شنونج  لاـح  نیمه  رد  هکنیا  هچ  دوش  یمن 
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ای دشاب  كدوک  زین  شلوتقم  هکنیا  هچ  دوش  یمن  هتـشک  صاصقب  دشاب  هدـش  یلتق  بکترم  غلابان  یکدوک  رگا  نینچمه  و  تسا ،  بجاو 
باسحب اطخ  كدوک  دمع  اریز  هن ،  ای  دشاب  هدیـسر  بجو  جـنپ  هب  شتماق  هکنیا  هچ  هن و  ای  دـشاب  هدیـسر  یگلاس  هد  هب  هکنیا  هچ  غلاب و 

وا لوتقم  ياهبنوخ  دسرب و  نادرم  دـح  هب  راهظ ) رب  تشرد  يوم  ندـیئور  مالتحا و  ریظن   ) اهیناشن ریاس  ای  نس  رظن  زا  هکینامز  ات  دـیآ  یم 
دهدـب تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دـنک و  ادـیپ  ساوح  لالتخا  سپـس  دوش و  لتق  بکترم  یلقاع  رگا  هلءاسم 1 -  دنزادرپب .  وا  هلقاع  دـیاب  ار 

 . لقع یتمالـس  لاح  رد  رارقا  هتبلا  شدوخ  رارقا  هب  هچ  دشاب و  هدـش  تباث  هنیب  اب  وا  لتق  باکترا  هکنیا  هچ  دوش  یمن  طقاس  وا  زا  صاصق 
دوش لتق  بکترم  دیـشر  ریغ  یغلاب  رگا  نیاربانب  تسین ،  طرـش  دنراد  نهذ  رد  همه  هک  یئانعم  نآ  هب  دشر  یناج  صاصق  رد  هلءاسم 2 - 

ای هدـش  عقاو  یناج  لقع  غولب و  لاح  رد  لتق  ایآ  هک  دـننک  فالتخا  انعم  نیا  رد  یناج  اب  لوتقم  یلو  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  صاصق 
لقاع غلاب و  دـیوگب  لوتقم  یلو  مدوب و  نونجم  البق  ای  مدوبن و  غلاـب  زور  نآ  نم  دـیوگب  یناـج  نونج ،  لاـح  رد  اـی  یکدوک و  لاـح  رد 

دزادرپ یم  شدوخ  لام  زا  یلعف  غلابان  لقاع و  نآ  دوخ  ار  اهب  نوخ  نکل  شدنگوس  اب  تسا  عومـسم  یناج  لوق  فالتخا  نیا  رد  يدوب ، 
یـضرف رد  بلطم  نیا  يرگید ،  هب  لهج  یکی و  هب  ملع  ای  لقع و  نونج و  لتق و  خیرات  هب  لهج  نیب  تسین  یقرف  و  هدرک ،  فارتعا  نوچ 

لتق خیرات  هک  یئاجنآ  نیب  میراذـگب  قرف  تسا  نکمم  دـشاب  نونج  ضورع  رد  ناشفالتخا  رگا  اما  دـشاب و  غولب  رد  ناشفالتخا  هک  تسا 
روص ریاس  تسا و  لوتقم  یلو  لوق  لوق  میئوگب  هدربماـن  ضرف  رد  هک  روص  ریاـس  نیب  دـشاب و  كوکـشم  نونج  ضورع  خـیرات  مولعم و 
یلو لوق  زین  اجنآ  رد  رهاظلا  یلع  هتـشادن  نونج  هقباس  چیه  هک  دـتفیب  قافتا  یلتاق  هرابرد  هعقاو  نیا  رگا  و  تسا ،  لتاق  لوق  لوق  میئوگب 
نیب رد  مه  شندوب  غلابان  لامتحا  ما و  هدیسرن  غولب  دحب  مریغص و  نونکا  مه  نم  هک  دنک  ءاعدا  یناج  رگا  هلءاسم 4 -  تسا  مدقم  لوتقم 
رارقا اضرف  وا  هکنیا  اما  و  شدنگوس ،  نودب  دوش  یم  لوبق  وا  لوق  هنرگ  چیه و  هک  دـشاب  نکمم  شغولب  تابثا  رگا  تروصنیا  رد  دـشاب 
دشاب یقاب  شرارقا  رب  مه  زاب  لاحنآ  رد  وا و  غولب  هب  مینک  ادیپ  نیقی  رگا  هلب  تسین ،  ذفان  كدوک  رارقا  اریز  درادن  تیدنـس  لتق  هب  هدرک 

هب رتکیدزن  دنچ  ره  دوش  یم  صاصق  هبشا  ربانب  دناسرب  لتق  هب  ار  یغلابان  كدوک  یغلاب  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  دنس  شرارقا  تقو  نآ 
رگا اما  و  دـنک ،  هحلاصم  هید  نتفرگ  اب  هداد  حـیجرت  ار  اهب  نوخ  نتفرگ  هکلب  دـنکن  باختنا  ار  وا  نتـشک  لوتقم  یلو  هک  تسنآ  طایتحا 

صوصخم مکح  نیا  هتبلا  دشاب  يا  هرود  هکلب  دـشابن  یمئاد  وا  نونج  هک  دـنچ  ره  دوش  یمن  صاصق  دـناسرب  لتق  هب  ار  يا  هناوید  یلقاع 
نوخ دمع  هبـش  ای  دـمع  تروص  رد  هکلب  دوش  یمن  صاصق  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  هتـشک  شنونج  نامز  رد  ار  وا  لقاع  هک  تسا  یئاج 

تـسا یتروص  رد  اهنیا  همه  دهد ،  یم  وا  هلقاع  ار  اهب  نوخ  دـشاب  ضحم  یئاطخ  وا  لتق  رگا  اما  دزادرپ و  یم  شدوخ  لام  زا  ار  وا  ياهب 
صاصق هن  دشاب  هتشک  ار  وا  دوخ  زا  عافد  دصقب  وا  دوب و  هدش  رو  هلمح  وا  هب  هناوید  رگا  اما  دشاب  هتـشادن  یعافد  هبنج  هناوید  نتـشک  هک 

یسک رگا  هکنیا  رد  هلءاسم 6 -  دهد .  یم  شا  هثرو  هب  ار  وا  ياهب  نوخ  نیملسم  لاملا  تیب  زا  مکاح  هکلب  دزادرپ  یم  هید  هن  دوش و  یم 
صاصق ایآ  هتـشک  رایتخا  دمعب و  تفگ  ناوتن  تشک  ار  یـسک  رگا  هک  دوش  دوخیب  دوخ  زا  دش و  تسم  نانچنآ  مارح  رکـسم  ندیـشون  اب 
مییوگب میناوـتن  هک  دـشاب  يدـحب  وا  یتـسم  رگا  هلب  دوـشن ،  صاـصق  میئوـگب  هک  تسا  نیا  طوـحا  برقا و  تسا  ددرت  هن ؟  اـی  دوـش  یم 

دراد ار  دماع  مکح  یسک  نینچ  تسه  رایتخا  دمع و  شیاهراک  رد  زونه  هک  میهد  لامتحا  تسا و  يدمع  ریغ  يرایتخا و  یب  شیاهراک 
ياهصرق اهتبرش و  گنب و  هک  مینک  ضرف  رگا  نیاربانب  دراد ،  نایرج  دوش  یم  بلس  رایتخا  دمع و  هک  يدراوم  همه  رد  هلئـسم  ود  نیا  و 

دح هب  شیدوخ  یب  هک  مینک  کـش  رگا  دراد و  ار  تسم  مکح  هدرک  لامعتـسا  داوم  نیا  زا  هک  مه  یـسک  دـنراد  يرثا  نینچ  روآ  باوخ 
ماجنا هانگ  ناونعب  نآ  رئاظن  رکـسم و  برـش  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  میزاس ،  یم  يراج  وا  رب  ار  دـماع  مکح  هن  اـی  هدیـسر  يراـیتخا  یب 

( دشاب هتـشک  ار  یـسک  ندش  تسم  زا  دعب  دشاب و  هدیـشون  رکـسم  اوادم  ناونعب  لتاق  الثم   ) دشاب هتـشادن  هانگ  هبنج  رگا  اما  دشاب و  هدـش 
هک یسک  يور  دتفیب  الاب  تخت  يور  زا  الثم   ) دشکب ار  یسک  یشوهیب  باوخ و  لاح  رد  رگا  هکنانچمه  دوش ،  یمن  صاصق  ههبـش  نودب 
ای دوش  یم  صاصق  ایآ  دوش  لتق  بکترم  رگا  تسانیبان  هک  یـسک  اما  و  دوش ،  یمن  صاصق  دشکب ) ار  وا  دوب و  هدـیباوخ  نیئاپ  تخت  رد 

ردـه حابم و  شنوخ  ینعی   ) دـشاب مدـلا  نوقحم  لوتقم  هک  تسا  نیا  صاـصق  يارب  مشـش  طرـش  مشـش ،  طرـش  تسا .  ددرت  لـحم  هن ؟ 
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صاصق دشکب  ار  وا  يرگید  ای  هدنونـش  دشاب و  هتفگ  ازـسان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  الثم  دشاب  مدلا  رودـهم  رگا  سپ  دـشابن )
یمن صاصق  دشاب  هتشک  ار  وا  دوخ  زا  عافد  رطاخب  ای  دشاب  هدرک  صاصق  ار  وا  الثم  دشاب  هدوب  قحب  وا  نتشک  رگا  هکنانچمه  دوش ،  یمن 

دوش یم  صاصق  ایآ  هدوب  بجاو  وا  نتشک  هبوت  زا  دعب  يرطف  دادترا  ای  طاول  ای  هنصحم  يانز  رطاخب  هک  دشکب  ار  یسک  رگا  اما  و  دوش ، 
 . دوش یمن  هتشک  صاصقب  دح  هدننک  ءارجا  دورب  ایند  زا  دح  ای  صاصق  تیارس  هلیسوب  هک  یسک  اما  تسا و  لاکشا  لمات و  لحم  هن ؟  ای 

صاصق توبث  ياههار  رد  راتفگ 

تسا رارقا  لتق  تابثا  يارب  لوا  قیرط 

نودب لوق  نیا  تسا  رارقا  تبون  ود  صاصق  توبث  طرـش  دنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یـضعب  هکنیا  تسا و  یفاک  رارقا  رابکی  لتق  ندش  تباث  رد 
رارقا نیا  ربانب  ندوب ،  دازآ  دصق و  رایتخا و  لقع و  غولب و  زا :  دنتابع  هک  تسا  ربتعم  طرش  دنچ  هدننک  رارقا  رد  هلءاسم 1 -  تسا .  لیلد 

زین دـنک و  یم  رارقا  سرت  زا  هدـش و  دـیدهت  هک  یـسک  ینعی  هرکم  هناوید و  رارقا  دـشاب و  غولب  هب  کیدزن  قهارم و  هک  دـنچ  ره  كدوک 
هک یسک  هلءاسم 2 -  درادـن .  يرابتعا  هدرک  رارقا  رایتخا  یب  هدـش و  لیاز  وا  زا  رایتخا  لـقع و  هک  یتسم  لـفاغ و  مئاـن و  یهاـس و  رارقا 

دوش و یم  ذوخام  شرارقا  هب  تسا و  لوبق  شیدمع  لتق  هب  رارقا  هدش  دوخ  لام  رد  تافرـصت  زا  عونمم  تهافـس  ای  یگیتسکـشرو  رطاخب 
دیوگب یکی  دندرک  یـسک  لتق  هب  رارقا  مه  زا  يادج  رفن  ود  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  صاصق  دیآرد  رجح  زا  هک  يزور  راظتنا  نودـب 

دنک صاـصق  ار  يدـمع  لـتق  هب  رارقا  بحاـص  دـناوت  یم  مد  یلو  متـشک ،  اـطخب  ار  وا  نـم  دـیوگب  يرگید  ما و  هتـشک  ادـمع  ار  وا  نـم 
رگا هلءاسم 4 -  دـیامن .  ذـخا  ود  ره  رارقا  هب  دـناوت  یمن  اما  دریگب  اهب  نوخ  وا  زا  هدومن  ذـخا  يرگید  نآ  رارقا  هب  دـناوت  یم  هکناـنچمه 
لتاق هک  دنک  رارقا  دیایب و  رگید  یـصخش  سپـس  ما  هتـشک  ادمع  ار  وا  نم  هک  دنک  رارقا  مه  وا  دوخ  دوش و  یـسک  لتق  هب  مهتم  یـصخش 

زا دوش و  یمن  صاصق  کیچیه  هدـمآ  نایم  رد  ههبـش  ياپ  هک  اـجنآ  زا  ددرگب  شرارقا  زا  یلوا  وا  رارقا  زا  دـعب  متـسه و  نم  صخـش  نآ 
هک دیق  نیا  اب  یهتنم  مینیب  یمن  یلاکشا  تیاور  نیا  هب  لمع  نآ  هب  باحصا  هک  یتیاور  ربانب  هکلب  دوش  یمن  هتفرگ  مه  اهب  نوخ  کیچیه 

باحـصا ياوتف  زا  نقیتم  ردق  دروم  نیا  هک  تسا  هتـشگرب  شرارقا  زا  یلوا  یمود  رارقا  زا  دعب  هک  دوش  لمع  نآ  هب  تیاور  دروم  رد  اهنت 
رد رگا  و  دوش ،  لمع  دعاوق  ياضتقم  هب  دیاب  ددرگنرب  شرارقا  زا  یلوا  یمود  رارقا  زا  دعب  رگا  سپ  تسین ،  ینیقی  دروم  نیا  ریغ  تسا و 

اهب و نوخ  تخادرپ  هب  دنوش  یم  مازلا  اهنآ  زا  یکی  اب  رفن  ود  نآ  میئوگب  تسین  دیعب  دنـشاب  هتـشادن  یلاملا  تیب  ناناملـسم  تیاور  دروم 
 . تسا لاکشا  ود  نآ  ندرک  صاصق  رد  دنشابن  نآ  تخادرپ  هب  رداق  رگا 

تسا هنیب  لتق  تابثا  يارب  مود  قیرط 

نآ رب  لداـع  دـهاش  ود  هک  دوش  یم  تباـث  یتـقو  وضع ،  رد  تیاـنج  هچ  دـشاب و  سفن  رد  تیاـنج  هچ  تسا  صاـصق  بجوم  هک  يزیچ 
صاصق دراوم  رد  نانز  تداهش  اب  و  درم ،  تداهش  هب  مضنم  هن  یئاهنت و  هب  هن  تسین  یفاک  نانز  تداهـش  هلئـسم  نیا  رد  دنهد و  تداهش 

لتق دـننام  درادـن  صاـصق  تسا و  هید  بجوم  اـهنت  هک  یتیاـنج  رد  هلب  دوش ،  یمن  تباـث  مه  هید  هکلب  دوش  یمن  تباـث  صاـصق  اـهنت  هن 
تسا زئاج  نانز  تداهش  دیآ ) یم  ادعب  شنایب  هک   ) نآ قوفام  همشاه و  ریظن  تسین  صاصق  بجوم  هکیتاحارج  رد  دمع و  هبش  ای  یئاطخ 

درم و کی  تداهـش  اب  روهـشم  لوق  ربانب  دوش  یم  تباـث  درم  لداـع  دـهاش  ود  اـب  اـهنت  میتفگ  هک  تسا  صاـصق  بجوم  هک  یتیاـنج  و  ، 
 : دیوگب هکنیا  لثم  دشاب  حیرـص  دننام  ای  حیرـص  تداهـش  هک  تسنیا  ربتعم  لتق  هب  تداهـش  رد  هلءاسم 1 -  دوش .  یمن  تباث  وا  دـنگوس 
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ای لمجم و  تداهـش  رگا  اما  و  درم ) وا  تخیر و  ار  وا  نوخ   ) ای و  درم ) ات  دز  ار  وا  ردـقنآ   ) اـی و  تشک )  ار  وا  ریـشمش  اـب  هک  مدـید  نم  )
رهاظ فالخ  دهاش  دـیاش  هک  دـهد  لامتحا  هدنونـش  هکنیا  فرـص  دـشاب  فراعتم  روطب  تداهـش  رگا  هلب  دوش ،  یمن  لوبق  دـشاب  لمتحم 
یفرع تحارـص  ای  یفرع و  روهظ  دـهاش  مالک  رگا  تسین و  تحارـص  هب  رـضم  دـشاب  یلقع  لاـمتحا  نیا  هچ  رگ  درک  دـصق  ار  شراـتفگ 

ریـشمش رطاخب  هن  هدوب  يرگید  تلعب  لوتقم  نآ  ندرم  هک  میهد  لامتحا  و  درم ) دز و  ریـشمش  اب  ار  وا   : ) دـیوگب هکنیا  لـثم  دـشاب  هتـشاد 
تسا و یفاک  دـشاب  هتـشاد  یفرع  روهظ  دـهاش  مالک  هکنیمه  تسین ،  مزال  مه  تحارـص  تداهـش  لوبق  رد  هکلب  تسا ،  لوبق  شتداـهش 

ینعم نیا  دـهاش  ود  تداهـش  لوبق  رد  هلءاسم 2 -  دباین .  هار  نآ  رد  یفالخ  لامتحا  چیه  هک  دـشاب  هتـشاد  تحارـص  ردـقنآ  تسین  مزال 
ار لوتقم  لتاق  هکنیا  رب  دـهد  تداهـش  یکی  رگا  نیاربانب  دـشاب ،  هدوب  فصو  کی  اـب  عوضوم و  کـی  رب  ود  ره  تداهـش  هک  تسا  ربتعم 

ریـشمش اب  ار  وا  رد  دیوگب  يرگید  تشک و  رهز  اب  ار  وا  دـیوگب  یکی  ای  دـیناسر و  لتق  هب  ماش  رد  دـیوگب  يرگید  دـیناسر و  لتقب  حـبص 
ارهاـظ تسین و  لوـبق  ود  نآ  زا  کـیچیه  تداهـش  تشک  دجـسم  رد  دـیوگب  يرگید  تشک و  رازاـب  رد  ار  وا  دـیوگب  یکی  اـی  تـشک و 

لتق هب  رارقا  هک  مدینـش  دوخ  نم  هک  دـهد  تداهـش  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هلب  دوش ،  عازن  لح  هماسق  اب  اـت  تسین  مه  ثول  زا  دراوم  هنوگنیا 
ود زا  یکی  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  ثول  دراوم  زا  نکل  تسین و  لوبق  ناشتداهـش  تشک  ار  وا  هک  مدید  دوخ  نم  دـیوگب  يرگید  درک و 

يرگید و  اطخ ،  هب  ای  هتـشک  دمع  هب  هکنیا  حیـضوت  نودب  هتـشک  ار  ینالف  هکنیا  رب  درک  رارقا  صخـش  نیا  هکنیا  هب  دهد  تداهـش  دـهاش 
مهتم زا  ماگنه  نیا  رد  دوش و  یم  تباث  تسا  دـهاش  ود  ره  قافتا  دروم  هکنیا  رطاخ  هب  لتق  لصا  يدـمع ،  لتق  هب  رارقا  رب  دـهد  تداـهش 
لوبق وا  زا  دنک  يدمع  لتق  هب  رارقا  رگا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دوش  رکنم  ار  لتق  لصا  رگا  هک  دـنزب  ار  دوخ  فرح  دوش  یم  هتـساوخ 
یعدم یناج  رگا  دوش و  یم  لوبق  شدنگوس  ای  یناج  لوق  دوش  رکنم  تسا  نآ  یعدم  مد  یلو  هک  ار  نآ  ندوب  يدـمع  رگا  و  دوش ،  یم 

یلو لوق  رهاظلا  یلع  هکلب  تسا  لکشم  نکل  تسا  عومسم  وا  دنگوس  اب  یناج  لوق  دنا  هتفگ  یضعب  دشاب  نآ  رکنم  مد  یلو  دوش و  اطخ 
دوب و دهاوخ  یعادت  دراوم  زا  رهاظ  بسح  رب  دیامن  ار  وا  دمع  ياعدا  مد  یلو  دنک و  اطخ  ياعدا  یناج  رگا  و  تسا ،  لوبقم  مدقم و  مد 
تشک و ادـمع  ار  لوتقم  یناـج  هک  مدـید  نم  هکنیا  رب  دـهد  تداهـش  دـهاش  ود  زا  یکی  رگا  هلءاـسم 4 -  تشاد .  دـهاوخ  ار  نآ  مکح 
مد یلو  ياعدا  ارهق  نآ ،  یعدم  مد  یلو  دشاب  دـمع  رکنم  یناج  دـیوگن و  ینخـس  دـمع  اطخ و  زا  دـهد و  تداهـش  قلطم  روطب  يرگید 
 . دنک هماسق  دیاب  دنک  تابثا  ار  دوخ  ياعدا  دـهاوخب  مد  یلو  رگا  لاح  دوش ،  یم  ثول  دـهاش  کی  اب  هعفارم  درادـن و  رتشیب  دـهاش  کی 
 ، دـیز هن  تسا  ورمع  لتاق  هک  دـنهد  تداهـش  رگید  رفن  ود  تسا و  دـیز  لـتاق  ـالثم  هکنیا  رب  دـنهد  تداـهش  فن ود  رگا  هلءاسم 5 - 

فـصن هب  فصن  ار  اهب  نوخ  تسا  بجاو  تسا  ورمع  دـیز و  ام  لاثم  هک  مهتم  رفن  ود  نآ  رب  دوش و  یم  طقاس  صاصق  دـنا  هتفگ  یـضعب 
لتق رب  دنهد  تداهش  رگا  اما  و  دمع ،  هبش  ای  يدمع و  لتق  رب  دنهد  تداهش  دوهش  هتسد  ود  ره  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دنزادرپب ، 

ار دوهـش  هتـسد  ود  زا  کـی  ره  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  مد  یلو  دـنا :  هتفگ  یـضعب  و  دـنزادرپ ،  یم  ورمع  دـیز و  هلقاـع  ار  هـید  یئاـطخ ، 
دراد يرایتخا  نینچ  مد  یلو  منم  اهنت  صخـش  نالف  لتاق  هکنیا  رب  دـننک  رارقا  رفن  ود  يا  هعقاو  رد  رگا  هکنانچمه  دـنک  قیدـصت  تساوخ 

تداهش رفن  ود  رگا  هلءاسم 6 -  هید .  هن  دراد و  صاصق  هن  میئوگب  هک  تسا  نیا  حیحـص  هجو  نکل  دنک  قیدصت  تساوخ  ار  کی  ره  هک 
زا دیز  منم و  لتاق  هک  دنک  رارقا  رگید  صخـش  سپـس  هدناسر و  لتق  هب  ادمع  ار  وا  هک  تسا  دیز  الثم  صخـش  نالف  لتاق  هکنیا  رب  دـنهد 

دنناوت یم  دنهاوخب  لوتقم  ءایلوا  رگا  هک  هدمآ  تسا  هدـش  عقاو  مه  باحـصا  لمع  دروم  هک  حیحـص  یتیاور  رد  تسا ،  يرب  تیانج  نیا 
شرارقا رطاـخب  هکنآ  هثرو  هکناـنچمه  دـنرادن ،  ار  یلمع  هنوگچیه  قح  يرگید  نآ  هراـبرد  دـننک و  صاـصق  ار  لـتق  هب  فرتعم  صخش 

هیلع هک  یصخش  نآ  دنناوت  یم  دنتساوخ  رگا  و  درادن ،  دش  هداد  تداهش  وا  هیلع  هکنآ  هثرو  هب  تبـسن  یلمع  هنوگچیه  قح  دش  صاصق 
فرتعم صخش  هکنیا  زج  دنرادن  فرتعم  رب  یقح  چیه  رگید  دندرک  نینچ  رگا  دنناسرب و  لتق  هب  هدومن  صاصق  ار  هدش  هداد  تداهـش  وا 

هب ار  هیلع  دوهـشم  صخـش  دـنناوت  یم  مه  دنتـساوخ  رگا  زین  و  دزادرپ ،  یم  وا  هثرو  هب  ار  هید  فـصن  هـیلع  دوهـشم  ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
وا هثرو  هب  ار  هیلع  دوهشم  هید  فصن  تسخن  تسا  بجاو  دننک  لمع  روطنیا  دنتساوخ  رگا  و  ار ،  فرتعم  صخـش  مه  دنـشکب و  صاصق 
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هلئـسم دـنریگ و  یم  ار  هید  فصن  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  زا  دـنریگب  اهب  نوخ  دنتـساوخ  رگا  و  دـنناسرب ،  لتق  هب  ار  ود  ره  هاـگنآ  دـنهدب 
هلءاسم نیمه  رد  رگا  هلءاسم 7 -  دننکن .  مادقا  ود  نآ  نتشک  رب  هک  تسا  نآ  طایتحا  سپ  تسا ،  بجاو  نآ  رد  طایتحا  لکشم و  رایـسب 

هدرک و لتق  هب  رارقا  هکیسک  هیلع  ای  دنـشاب  هدرک  اعدا  تیاکـش و  ود  نآ  زا  یکی  هیلع  اهنت  تیم  هثرو  هک  دوش  ضرف  روطنیا  تشذگ  هک 
اعدا هیلع  دوهشم  هیلع  اضرف  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دوش ،  یم  طقاس  رابتعا  زا  رگید  فرط  تیلیلد  تسا  لتاق  دنا  هتفگ  دوهش  هکیسک  هیلع  ای 

هنیب دنک  يوعد  حرط  رارقا  بحاص  هیلع  رگا  هکنانچمه  درادن  هدـئاف  رگید  دـنک  رارقا  هچ  ره  رقم  تسوا  نم  هتـشک  لتاق  هک  دـشاب  هدرک 
 . دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  تسا  لیلد  اج  همه  هک 

تسا هماسق  لتق  تابثا  يارب  موس  قیرط 

ثول لوا :  دصقم 

عماج هدربمان  هراما  نکل  دـنکب  ادـیپ  هنظم  هثداح  نآ  توبث  رب  ینظ و  يا  هراما  هب  يا  هثداـح  هراـبرد  مکاـح  هک  تسا  نیا  ثول  زا  روظنم 
الثم ای  و  درادن ،  ار  رابتعا  طئارـش  هک  دنهدب  تداهـش  دهاش  ود  ای  دـهدب و  تداهـش  لداع  دـهاش  کی  هکنیا  ریظن  دـشابن  لوبق  طئارـشلا 

و هداتسیا ،  دولآ  نوخ  يریشمش  ای  يدراک  اب  هک  دشاب  یسک  شرانک  رد  دطلغ و  یم  دوخ  نوخ  رد  هک  دوش  هدهاشم  یئاج  رد  يا  هتشک 
رد ای  و  دوش ،  یمن  لحم  نآ  لخاد  یسک  لحم  نآ  لها  ریغ  هک  دنبایب  رهش  زا  يادج  يا  هلحم  رد  ای  یموق  هناخ  رد  ار  يا  هتشک  نینچ  ای 

دروخب و رب  نآ  هب  مکاح  هک  ینظ  هراما  ره  هک  تسا  نیا  مالک  لصاح  و  دوش ،  ادـیپ  نمـشد  لباقم  رد  ناراب  ریت  زا  دـعب  گنج و  نادـیم 
تسین نظ  دیفم  بابسا  نیا  نیب  یقرف  چیه  و  دوش ،  یم  ثول  ثعاب  يا  هراما  نینچ  دنک  ادیپ  هنظم  یعدم  قدص  هب  مکاح  هک  دوش  ثعاب 

قوثو و دروم  شنخـس  تسین  لداع  هکنیا  نیع  رد  هک  یقـساف  اـی  دـشاب و  داـمتعا  دروم  هک  زیمم  كدوک  کـی  رگا  تسین  یقرف  نوچ  و 
ثعاب دـشاب  روآ  هنظم  نکل  تسین  یعرـش  دنـس  شراتفگ  هک  يرگید  سک  ره  ای  ینز و  ای  دـشاب و  نینچ  هک  يرفاک  ای  دـشاب و  نانیمطا 

رهـش زا  يادـج  هک  يا  هلحم  رد  اـی  دوـش  یم  دـمآ  تفر و  نآ  رد  دراد و  راوـمه  یهار  هک  يا  هیرق  رد  رگا  هلءاـسم 1 -  دوش .  یم  ثول 
اب یتوادع  هیرق  نآ  لها  نیب  رد  هکنآ  رگم  دیآ  یمن  نایم  هب  ثول  ياپ  دوش  تفای  يا  هتـشک  دراد  دمآ  تفر و  يارب  يراومه  هار  هداتفا و 

ثول دوش  ادیپ  يا  هتـشک  هیرق )  ود  ای  و   ) هفیاط نیب  رد  رگا  هلءاسم 2 -  دوش .  یم  تباث  ثول  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  وا  هفیاط  ای  لوتقم 
یم قلعت  ود  ره  هب  ثول  دشاب  ربارب  هتشک  نآ  اب  ود  ره  هلـصاف  رگا  و  تسا ،  رتکیدزن  هتـشک  نآ  هب  هک  دریگ  یم  قلعت  هیرق  هفیاط و  نآ  هب 

قلعتم هفیاط  نآ  هب  اهنت  ثول  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یتوادع  هتشک  نآ  هب  تبـسن  هیرق  ود  ای  هفیاط  ود  نآ  زا  یکی  رد  هکنآ  رگم  دریگ 
دیاـین ناـیم  رد  ثول  یلتق  دروم  رد  رگا  هلءاسم 3 -  دـشاب .  رگید  لحم  زا  رترود  هتـشک  اب  شا  هلـصاف  لـحم  نآ  هک  دـنچ  ره  دوش ،  یم 

رگا یعدم  يواعد  همه  دننام  هکلب  يریگتخـس ،  ظیلغت و  هن  تسه و  يا  هماسق  هن  نآ  رد  هک  تسا  رگید  يواعد  دـننام  هلئـسم  نآ  مکح 
 - هلءاسم 4 دهد .  یم  دنگوس  رابکی  ار  رکنم  دشاب  هتـشادن  هنیب  هکیتروص  رد  مد  یلو  دروخ و  یم  مسق  رکنم  هنرگ  دروآ و  یم  دراد  هنیب 
هچ دشابن  مولعم  دوش و  ادیپ  لپ  يور  ای  رازاب و  ای  نابایب و  رد  وا  هتشک  ای  دوش و  هتشک  دیع  ای  هعمج  زور  رد  مدرم  ماحدزا  رد  یسک  رگا 
رب دـشاب  نایم  رد  ینظ  يا  هراما  دراوم  نیا  زا  یکی  رد  رگا  هلب  دوش ،  یم  هداد  نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  وا  ياـهب  نوخ  هتـشک  ار  وا  یـسک 

يدراوـم رد  رگا  هلءاـسم 5 -  دـیآ .  یم  شمکح  هک  دوب  دـهاوخ  ثول  دراوم  نآ  هدـش  عقاو  ـالثم  نیعم  یـصخش  تسدـب  وا  لـتق  هکنیا 
هک دوش  هدید  یـسک  هدش  هتـشک  هک  یـصخش  یکیدزن  رد  هکنیا  لثم  دوش ،  یم  لطاب  ثول  دنـشاب  مه  اب  ضراعتم  ددعتم و  ینظ  تاراما 

ار روبزم  صخـش  ناویح  نآ  دورب  لامتحا  هک  دوش  تفای  هدنرد  یناویح  رت  فرط  نآ  مدـق  دـنچ  دراد و  تسد  رد  دولآ  نوخ  يا  هحلـسا 
قیرط ود  نآ  زا  کیمادک  هب  لتق  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هک  دنشاب  هتـشادن  هارمه  يا  هنیرق  دنـضراعتم  مه  اب  هک  ینظ  هراما  ود  نیا  هتـشک و 

هب هن  تسا  رگید  ياههار  زا  يدروم  نینچ  رد  تموصخ  لصف  هراچ  دشاب  دیدرت  کش و  دروم  فرط  ود  نآ  زا  کی  ره  هتفرگ و  تروص 
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دـشاب دوجوم  لوتقم  ندـب  رد  مه  لتق  رثا  هک  تسین  طرـش  يوقا  ربانب  دوشب  هماـسق  دراوم  زا  يدروم  هکنیا  رد  هلءاسم 6 -  هماـسق .  قیرط 
هداتفا قافتا  صخـش  نالف  هلیـسوب  مه  وا  لتق  هکنیا  هدش و  عقاو  لتق  هلیـسوب  یـسک  گرم  هکنیا  رب  دوش  مئاق  ینظ  يا  هراما  هکنیمه  هکلب 
تسین مزال  حصا  ربانب  يواعد  ریاس  رد  هکنانچنآ  تسین  مزال  هیلع  یعدم  روضح  هماسق  رد  و  دشاب ،  هماسق  دراو  زا  دروم  هک  تسا  یفاک 

ثول دـشاب  هداتفا  هناخ  نامه  رد  مه  دـسج  هدـش و  بکترم  ار  لتق  هناخ  لها  زا  صخـش  نـالف  هک  دـنک  اـعدا  مد  یلو  رگا  هلءاسم 7 -  . 
لزنم رد  لتق  نیح  رد  مهتم  ینعی  صخـش  نآ  هک  دـنک  تباث  هک  یطرـش  هب  ددرگ  یم  تباث  هماسقاب  یعدـم  ياوعد  و  دوش ،  یم  لـصاح 

عومـسم وا  لوق  دـشاب  لتق  عوقو  تقو  رد  هناخ  رد  شندوب  رکنم  مهتم  رگا  نیاربانب  و  دوش ،  یمن  لصاح  یثول  وا  هب  تبـسن  هنرگ  هدوب و 
 . دنک دای  دنگوس  دیاب  تسا و 

هماسق رادقم  مود :  دصقم 

هلءاسم تسا .  دنگوس  جنپ  تسیب و  حصا  ربانب  شرادقم  دمع  هبـش  یئاطخ و  لتق  رد  دنگوس و  هاجنپ  زا  تسترابع  هماسق  يدـمع  لتق  رد 
یعدم قفاوم  رادفرط و  هک  نانآ  زا  کی  ره  دیاب  دراد  دـنواشیوخ  نآ  ریغ  رد  جـنپ  تسیب و  دـمع و  لتق  رد  هاجنپ  ددـعب  یعدـم  رگا   - 1

هب ات  دننک  رارکت  ار  دنگوس  دیاب  دسر  یمن  جنپ  تسیب و  هاجنپ و  هب  نانآ  ددع  رگا  و  تسا ،  ینالف  لتاق  هک  دـنک  دای  دـنگوس  کی  تسا 
ات دننک  یم  باختنا  ار  موزل  دروم  ددع  دوخ  نیب  رد  دنرفن  جنپ  تسیب و  ای  هاجنپ و  زا  شیب  قفاوم  نادنواشیوخ  رگا  و  دسرب ،  باصن  دـح 
دای دنگوس  دنتسین  رـضاح  اهنآ  زا  یـضعب  ای  اهنآ و  همه  دراد  رگا  ای  درادن و  یمـسق  مه  یعدم  رگا  هلءاسم 2 -  دننک .  دای  دـنگوس  اهنآ 

تسیب و ای  هاجنپ  ار  وا  دوخ  تسین  وا  قفاوم  سکچیه  رگا  و  دوش ،  لیمکت  ددع  ات  دنروخ  یم  مسق  ردـقنآ  وا  اب  نیقفاوم  یعدـم و  دـننک 
؟  درک میـسقت  نیقفاوم  نیب  رد  يواسم  روطب  ار  هیقب  تسا  بجاو  ایآ  دشاب  صقان  نیقفاوم  ددع  رگا  هلءاسم 3 -  دنهد .  یم  مسق  راب  جنپ 

ار تسا  ددع  لهچ  هک  هیقب  دنروخب و  مسق  ار  رابکی  نامه  نیقفاوم  هکنآ  ای  دنک  دای  مسق  راب  جنپ  رفن  ره  دنـشاب  رفن  ود  نیقفاوم  رگا  الثم 
یعدم هدهع  هب  ای  دننک و  میسقت  هنوگچ  دوخ  نیب  ار  دوبمک  هکنیا  نیب  دنریخم  دنگوس  کی  يرفن  زا  دعب  هکنیا  ای  و  دنک ؟  رارکت  یعدم 

الثم هدنامیقاب  يرسک  میسقت  زا  دعب  يدروم  رد  رگا  هلب  تسا ،  رتهب  يواسم  روطب  میسقت  هک  دنچ  ره  تسین  دیعب  ریخا  لامتحا  دنراذگب ؟ 
کی نآ  هرابرد  دوش  یم  دـنگوس  هن  لهچ و  اعمج  هک  دـننک  دای  دـنگوس  راـب  تفه  يرفن  دـش  رارق  دوب و  رفن  تفه  نادـنواشیوخ  ددـع 

دیوگب یـسک  رگا  هکلب  دنک ،  لیمکت  مد  یلو  ار  دوبمک  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک ،  ءادا  ار  نآ  یـسک  هچ  هک  دنریخم  هدنامیقاب  دنگوس 
دنـشاب رفن  هن  نادنواشیوخ  رگا  نیاربانب  و  تسین ،  دیعب  تیم  ءایلوا  ای  دنک و  لیمکت  مد  یلو  ای  دیاب  دنام  یم  يدوبمک  هک  دراوم  همه  رد 

ءایلوا ای  دنک و  یم  دای  مد  یلو  ای  ار  دوبمک  دنگوس  جـنپ  نآ  دوش  دای  دـنگوس  جـنپ  لهچ و  اعمج  دـننک  دای  دـنگوس  راب  جـنپ  کی  ره  و 
شیانعم نتفرن  هدنام  یقاب  دـنگوس  نیا  رـس  ربرگا  دـننک و  راذـگاو  یـسک  هچ  هب  هک  دـنراتخم  دـش  لصاح  يرـسک  مه  زاب  رگا  و  تیم ، 

طرـش دنوش ) یم  یعدم  اب  دنگوس  مه  هک  ینادنواشیوخ   ) هماسق رد  ایآ  هلءاسم 4 -  دراذگب .  رثا  تواضق  رد  ات  تسین  دـنگوس  زا  لوکن 
دنـشاب ثراو  تسین  مزال  الـصا  هکنیا  ای  و  تسا ؟  یفاک  دنـشاب  عقاو  وا  ثرا  تاقبط  رد  هکنیمه  ای  دنـشاب ؟  لوتقم  یلعف  ثراو  هک  تسا 

نیا رهاظ  هلب  دنـشاب ،  لوتقم  یلعف  هثرو  زا  هماسق  تسین  مزال  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا ؟  یفاک  دنـشاب  وا  یفرع  هریـشع  وا و  هلیبق  زا  هکلب 
نیا زا  اما  دنـشاب ،  وا  هریـشع  هلیبق و  زا  هک  تسا  یفاک  میئوگب  تسین  دیعب  هماسق  دارفا  ریاس  اما  تسا و  ربتعم  یعدم  رد  دیق  نیا  هک  تسا 
ربتعم دیق  نیا  یعدم  رد  اما  و  دنشاب ،  درم  هک  تسا  ربتعم  هماسق  رد  دیق  نیا  ارهاظ  دنـشاب و  لوتقم  يابرقا  لها و  زا  هک  تسا  نیا  رترهاظ 

نانز دنگوس  هکنیا  رد  دشابن  دوجوم  هماسق  ددع  هب  نادرم  زا  رگا  و  دشاب ) یعدـم  رفن  ود  زا  یکی  نز  ای  و   ) دـشاب نز  دـناوت  یم  تسین و 
يدرم الـصا  رگا  و  دوش ،  لیمکت  ات  دننک  یم  رارکت  ار  دـنگوس  دوجوم  نادرم  نیمه  رطاخ  هب  تسا و  لاکـشا  لمات و  لحم  دـشاب  یفاک 
رتشیب یعدم  رگا  هلءاسم 5 -  دشاب .  نز  یعدم  هک  دنچ  ره  دنک  یم  رارکت  ار  دنگوس  دشاب  مزال  هک  يددعب  شدوخ  یعدـم  دوشن  تفای 
یعدم رفن  کی  ینعی  دشاب  رفن  کی  زا  شیب  هیلع  یعدم  رگا  اما  و  تسا ،  یفاک  هماسق  هاجنپ  نامه  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـشاب  رفن  کی  زا 
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رت هیجو  و  تسا ،  لاکـشا  دشابن  ای  دشاب  یفاک  هماسق  هاجنپ  ایآ  هکنیا  رد  اجنیا  رد  دنتـسه  مدنزرف  لتاق  الثم  رفن  دـنچ  نیا  هک  دـنک  ءاعدا 
کی ره  دنـشاب  رفن  ود  لتق  هب  مهتم  صخـش  هیلع و  یعدم  رگا  سپ  دوش ،  یم  ددعتم  هماسق  هاجنپ  ددع  هیلع  یعدم  ددع  هب  هک  تسا  نیا 

زا یلاخ  ود  ره  زا  دـنگوس  هاجنپ  ندوب  یفاک  هک  دـنچ  ره  یعدـم ،  ياوعد  هیلع  دـنروخ  یم  دـنگوس  هاجنپ  شدوخ  يابرقا  اـب  ود  نآ  زا 
دنگوس دنناوت  یم  دنشابن  دنگوس  ياعدا  هب  رضاح  وا  ناشیوخ  وا و  ای  یعدم  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  رت  هیجو  لوا  لوق  نکل  تسین  هجو 

ات دـنک  رـضاح  ار  رفن  هاجنپ  شناشیوخ  موق و  زا  ینعی  دـنک  ادا  هماـسق  هاـجنپ  دـیاب  زین  وا  تروصنیا  رد  هک  دـننک ،  در  هیلع  یعدـم  هب  ار 
یم رارکت  ار  اهدـنگوس  دنـشابن  رفن  هاجنپ  وا  ماوقا  رگا  و  دـنیامن ،  ءادا  وا  تئارب  رب  يدـنگوس  کی  ره  دـنهد و  وا  یهانگ  یب  هب  تداهش 

زا تئارب  دـنک  یم  وا  یهانگ  یب  تئارب و  مکح  مکاح  دـنهد  ماجنا  ار  هماـسق  شماوقا  اـب  مهتم  رگا  دوش ،  لـیمکت  هاـجنپ  ددـع  اـت  دـننک 
هید زا  شتئارب  هب  دوش  یم  مکح  دروخ  مسق  رگا  هک  دروخ  یم  مسق  راب  هاجنپ  شدوخ  تشادـن  هماسق  وا  رگا  و  هید ،  تخادرپ  صاصق و 

هب ار  دـنگوس  رگید  اجنیا  رد  دوش و  یم  تمارغ  هب  مازلا  دـنک  دای  دـنگوس  دـشن  رـضاح  مه  شدوخ  تشادـن و  هماسق  رگا  و  صاـصق ،  و 
وـضع رب  تیانج  رد  ثول  دوجو  تروص  رد  تسا  ثول  دراوم  صوصخم  میتفگ  هک  هماسق  هلءاسم 7 -  دننادرگ .  یمن  رب  وا  لباقم  فرط 

دمع هب  هبـش  یئاطخ و  تیانج  رد  جنپ  تسیب و  يدـمع و  تیانج  رد  دـنگوس  هاجنپ  زین  وضع  رد  ایآ  تسه  هکیزیچ  دوش ،  یم  يراج  زین 
دای دـنگوس  جـنپ  تسیب و  هاجنپ و  نامه  یلوجر ،  تلآ  ندـیرب  ینیب و  عطق  ریظن  دـشاب  لتق  هید  ربارب  شا  هید  هدراو  تیانج  رگا  ات  تسه 

ای دوش و  مک  زین  هناگ  جنپ  تسیب و  هناگ و  هاجنپ  ياهدنگوس  زا  تبسن  نامه  هب  تسا  سفن  لتق  زا  رتمک  هدش  عطق  وضع  هید  رگا  دوش و 
هکیئاج رد  تسا و  دـنگوس  شـش  تسا  لتق  ربارب  شا  هید  هک  اـجنآ  وضع  رد  تسا و  لـتق  صوصخم  جـنپ  تسیب و  هاـجنپ و  ددـع  هکنآ 

هجو ربانب  تسا ،  مود  هجو  هبشا  یلو  تسا  لوا  هجو  نامه  طایتحا  هب  رتکیدزن  دوش ؟  یم  مک  شـش  ددع  زا  باسح  نامه  هب  تسا  رتمک 
هک يوضع  رد  دنک و  دای  دنگوس  دیاب  یعدـم  تسا  لتق  هید  فصن  نآ  هید  هک  يرگید  وضع  ره  ای  اپ و  کی  ای  تسد  کی  عطق  رد  مود 
هید هک  يوضع  رد  و  تسا ،  ءاضعا  ریاس  باسح  نیمه  رب  دنک و  دای  دنگوس  ود  ینعی  شـش  ددـع  موس  کی  تسا  لتق  هید  ثلث  نآ  هید 

و دنک ،  ءادا  دنگوس  کی  دیاب  درادن  ثلث  فصن و  دـنگوس  هک  اجنآ  زا  تشگنا ،  کی  ندـیرب  دـننام  تسا  لتق  مشـش  کی  زا  رتمک  نآ 
دنگوس شـش  نامه  هک  تسا  نیمه  مکح  زین  هدمآ  دراو  یتحارج  طقف  هتفاین و  ماجنا  عطق  هک  یئاج  رد  تشگنا و  دـنب  کی  رد  نینچمه 
دنگوس دهاوخ  یم  هک  یسک  هک  تسا  نآ  طرش  هماسق  رد  هلءاسم 8 -  دوش .  یم  لیمکت  دنگوس  کی  اب  رسک  تروص  رد  تسا و  رایعم 

 . تسین یفاک  مزج  ریغ  روطب  نامگ و  اب  دنگوس  نیاربانب  دنک ،  دای  دنگوس  مزج  عطق و  روطب  دشاب و  هتـشاد  عقوام  هب  ملع  دـیاب  دـنک  دای 
یئاطخ و يدمع و  لتق  رد  وا  هماسق  ایآ  هتـشک  ارم  دنزرف  الثم  وا  هک  دنک  يوعد  حرط  یناملـسم  هیلع  يرفاک  هک  یتروص  رد  هلءاسم - ) 

دنگوس رد  هلءاسم 10 -  تسین .  لوبق  وا  هماسق  هک  تسا  نیا  هیجو  لوق  تسا و  فـالتخا  لـحم  هن ؟  اـی  دوش  یم  لوبق  وضع  سفن و  رد 
اـهنآ و بسن  لوتقم و  لـتاق و  رکذ  لـیبق  زا  دوش ،  یم  رکذ  دزاـس  جراـخ  هیجوت  لاـمتحا و  ماـهبا و  زا  ار  دـنگوس  دروم  هک  يدویق  دـیاب 

رگید دویق  زین  و  دزاس ،  نیعم  ار  دمع  هبـش  ایاطخ  دمع و  رظن  زا  لتق  عون  دیاب  زین  و  دنامن ،  یقاب  یلامتحا  ماهبا و  هک  يوحن  هب  ناشفـصو 
 . دنک رکذ  ار  ددعتم  ای  هدوب  رفن  کی  لتاق  هکنیا  لیبق  زا 

هماسق ماکحا  موس :  دصقم 

یم تباث  هلقاع  رب  هید  ضحم  یئاطخ  لتاق  رب  هید  دمع  هب  هبش  یئاطخ  لتق  رد  دوش و  یم  تباث  صاصق  هماسق  اب  دمع  لتق  رد  هلءاسم 1 - 
رفن ود  مهتم  رگا  هلءاسم 2 -  تسین .  هدیدنسپ  لوق  نیا  نکل  هلقاع ،  رب  هن  لتاق  رب  هید  زین  ضحم  ءاطخ  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  یلو  ددرگ ، 

هماـسق قیرط  زا  تسا  مزـال  دراد  ثول  هک  یـسک  نآ  هب  تبـسن  درادـن  يرگید  هب  تبـسن  دراد و  ثول  ود  نآ  زا  یکی  هب  تبـسن  دنـشاب و 
میتفگ هک  تسا  يواعد  ریاس  دـننام  شیاعدا  يرگید  نآ  هب  تبـسن  اما  و  دـنک ،  دای  دـنگوس  هاجنپ  دـیاب  ینعی  دـنک  تباث  ار  دوخ  ياعدا 
دنگوس یمود  نیا  رگا  درادن ،  هار  هماسق  صخـش  نیا  هب  تبـسن  دنک و  دای  دنگوس  دیاب  رکنم  تشادـن  رگا  دروایب و  دـهاش  دـیاب  یعدـم 
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دنگوس نیا  و  دروخ ،  یم  دنگوس  یعدم  دینادرگرب  یعدم  دوخ  هب  ار  دنگوس  وا  رگا  دوش و  یم  طقاس  وا  هب  تبسن  یعدم  ياعدا  دروخ 
 . دروخب مامت  مسق  هاجنپ  یتسیاب  دراد  ثول  هک  يرگید  نآ  هب  تبـسن  يوقا  رباـنب  هکلب  دوش  یمن  باـسح  هماـسق  دـنگوس  هاـجنپ  زا  یکی 

دناسرب لتق  هب  ار  وا  دـنک و  صاصق  تساوخ  ثول  ياراد  مهتم  ندـش  موکحم  هماسق و  ءادا  زا  دـعب  یلبق  ضرف  نامه  رد  رگا  هلءاسم 3 - 
هک مود  درف  نآ  تسا  نینچمه  و  دوب ، ) هدرک  لـتق  هب  مهتم  ار  رفن  ود  هک  دوب  نیا  ضرف  نوچ   ) دـهدب وا  هب  ار  وا  نوخ  لوـپ  فـصن  دـیاب 
هب ار  شنوخ  لوپ  فصن  تسا  بجاو  دناسرب  لتق  هب  زین  ار  وا  تفرگ  میمـصت  درک و  ءادا  ار  هدودرم  دنگوس  ای  و  دروآ ) هنیب  یعدم   ) رگا
دزن دنرضاح  هک  یئاهنآ  دنشاب و  بئاغ  لوتقم  ءایلوا  زا  یضعب  دشاب و  یثول  یلتق  رد  رگا  هلءاسم 4 -  دناسرب .  لتق  هب  سپس  دزادرپب و  وا 

دنواشیوخ رفن  هاجنپ  رگا  و  دنک ،  رضاح  هماسق  رفن  هاجنپ  ات  دهاوخ  یم  یعدم  زا  مکاح  تسا و  عومسم  اهنآ  ياوعد  دنربب  يوعد  مکاح 
ینایب نامه  هب  دنک  ءادا  دنگوس  جنپ  تسیب و  دمع  هبش  یئاطخ و  رد  هاجنپ و  يدمع  لتق  رد  ات  دهاوخ  یم  وا  دوخ  زا  تشادن  هلیبق  لها  و 

دندرگرب رفـس  زا  لوتقم  ءایلوا  ریاس  ات  دنک  ربص  تسین  بجاو  یعقاوم  نینچ  رد  دوش و  یم  تباث  وا  قح  دنک  نینچ  رگا  و  تشذـگ ،  هک 
ریغ رد  دنک و  صاصق  ار  وا  دناوت  یم  يدـمع  لتق  رد  دـش  هتخانـش  لتاق  مهتم  وا  ياهدـنگوس  مکح  هب  دـش و  تباث  یعدـم  قح  یتقو  و 

زا دیاب  دنا  هدومرف  ءاهقف  دنک  ءافیتسا  ار  دوخ  قح  تساوخ  دـش و  رـضاح  هدوب  بئاغ  هک  نآ  رگا  نآ  زا  دـعب  و  دریگب ،  اهب  نوخ  يدـمع 
رگا هماسق و  جنپ  تسیب و  يدمع  لتق  رد  تسا  رفن  کی  بئاغ  رگا  هجیتن  رد  دنک ،  دای  دنگوس  تسا  وا  مهـس  هک  رادـقم  ره  هماسق  هاجنپ 
نیا دوش  یم  لیمکت  هماسق  کی  اب  دیآ  دیدپ  يرسک  هکیئاج  رد  و  اهضرف ،  ریاس  باسح  نیمه  هب  ار ،  هاجنپ  ددع  ثلث  کی  ره  دنرفن  ود 

میراذـگب و قرف  دراوم  نیب  هک  دراد  مه  لامتحا  دوش ،  تباث  وا  دـنگوس  ای  رـضاح و  هماـسق  ناـمه  اـب  بئاـغ  قح  هک  تسه  مه  لاـمتحا 
دوخ دنگوس  اب  هماسق  نتشادن  رطاخب  رگا  دوش و  یم  تباث  زین  بئاغ  قح  وا  هماسق  اب  هدرک  تباث  هماسق  اب  ار  دوخ  قح  رضاح  رگا  میئوگب 
هدرک تابثا  هماسق  اب  ار  دوخ  قح  رـضاح  رگا  میئوگب  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يرگید  لامتحا  دوش ،  یمن  تباـث  بئاـغ  قح  هدرک  تباـث 

زا هک  دنگوس  دادعت  ره  زین  بئاغ  هدرک  تابثا  دنگوس  اب  رگا  و  دوش ،  تباث  زین  وا  قح  ات  دنک  وا  هماسق  همیمـض  دـنگوس  کی  اهنت  بئاغ 
هماسق هاجنپ  ای  تسا  رضاح  دننام  زین  بئاغ  مئوگب  دراد  مه  لامتحا  دوش ،  تباث  زین  وا  قح  ات  دنک  ءادا  ار  دوش  یم  وا  مهس  دنگوس  هاجنپ 

هک تسا  یفاک  دنـشاب  هدرک  ءاعدا  یگمه  دشاب و  رفن  کی  زا  شیب  بئاغ  رگا  و  دـنک ،  یم  دای  دـنگوس  هاجنپ  درادـن  رگا  ای  دروآ و  یم 
تـسا يوقا  ریخا  لامتحا  تالامتحا  نیا  ناـیم  زا  درواـیب ،  ار  دوخ  مهـس  کـی  ره  هدومن  میـسقت  دوخ  نیب  ار  دـنگوس  اـی  هماـسق و  هاـجنپ 
تروص رد  تالامتحا  نیا  همه  و  دـنک ،  یم  تباث  دـنگوس  هاجنپ  اب  ار  دوخ  قح  هک  دـشاب  هتـشادن  هماـسق  بئاـغ  هکیئاـج  رد  اـصوصخم 

هتشک نالف  لتاق  هکنیا  رب  تسه  نیب  رد  یتاراما  هک  یئاج  ینعی   ) ثول دروم  رد  رگا  هلءاسم 5 -  دراد .  نایرج  زین  ءایلوا  زا  یضعب  روصق 
نیا دـنک  بیذـکت  ار  وا  تیم  رگید  یلو  تسا و  وا  هتـشک  لتاق  صخـش  نآ  هک  دـنک  ءاعدا  هتـشک  ءاـیلوا  زا  یکی  تسا )  صخـش  نـالف 

هماسق دیاب  دنک  تباث  ار  دوخ  قح  دهاوخب  رگا  تسا و  عومـسم  شلوق  نانچمه  یعدـم  هکلب  دـنز  یمن  ثول  هلئـسم  هب  يررـض  بیذـکت 
میئوگب تسین  دیعب  هتـشگ  لصاح  الثم  ار  رفن  کی  تداهـش  رطاخ  هب  ثول  رگا  هلب  دـنک ،  دای  دـنگوس  جـنپ  تسیب و  درادـن  رگا  دروایب و 

هلءاسم 6 تسا .  فلتخم  تاماقم  هکنیا  مالک  لصاح  دربب ،  نیب  زا  ار  ثول  هدومن  یثنخ  ار  رفن  کی  نآ  تداهـش  لوتقم  رگید  یلو  راکنا 
 ، دـنوش یم  يوعد  هماقا  رد  وا  ماقم  مئاق  وا  هثرو  دورب  ایند  زا  شیاهدـنگوس  ءادا  زا  لبق  ای  هماسق و  هماقا  ندروآ و  زا  لبق  مد  یلو  رگا  - 

جنپ تسیب و  ای  هماسق و  هاجنپ  دنناوت  یم  دـنرادن  هماسق  رگا  و  دـنیامن ،  هماسق  هماقا  دـنناوت  یم  دـننک  تابثا  ار  دوخ  قح  دـنهاوخب  رگا  و 
دادعت نآ   ) دوش هتفرگرـس  زا  اهدـنگوس  تسا  مزال  رهاظلا  یلع  دـتفیب  قافتا  اهدـنگوس  ءانثا  رد  مد  یلو  گرم  رگا  و  دـنروایب ،  دـنگوس 

نانآ رب  يدنگوس  رگید  دوش و  یم  تباث  وا  ثراو  يارب  قح  دریمب  ددع  لیمکت  زا  دعب  رگا  و  دـیاین ) باسح  هب  هدروخ  وا  هک  يدـنگوس 
ود سپس  تفرگ  مهتم  زا  ار  اهب  نوخ  ینعی  دوخ  قح  دومن و  لیمکت  درک  یم  ءادا  دیاب  هک  ییاهدنگوس  مد  یلو  رگا  هلءاسم 7 -  تسین . 

دشاب هدش  عقاو  وا  تسد  هب  لتق  تسین  نکمم  هک  دوب  ییاج  رد  هدوبن و  لحم  رد  لتق  عوقو  زور  رد  مهتم  هک  دنهد  تداهـش  لداع  دهاش 
لصف هماقا و  زا  دعب  هن  ای  دوش ؟  یم  هتفرگ  سپ  يو  زا  اهب  نوخ  دوش و  یم  لطاب  یعدم  هماسق  یتداهـش  نینچ  اب  ایآ  هدوب  نادنز  رد  ای  و 
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ینادجو نیقی  هب  مهتم  یهانگ  یب  رگا  هلب  دراد ،  ناحجر  مود  لامتحا  تسا و  دـیدرت  لحم  هلئـسم  درادـن ؟  يرابتعا  هنیب  رگید  تموصخ 
یب نآ  ياهب  نوخ  دشاب  هدرک  صاصق  ار  مهتم  دنگوس  ای  هماسق  هماقا  زا  دـعب  رگا  و  دوش ،  یم  دودرم  اهب  نوخ  لطاب و  هماسق  دوش  تباث 

 . دوـش یم  صاـصق  هنرگ  دـشاب و  هدزن  وا  هب  يدـمع  تمهت  مد  یلو  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  هـتبلا  دوـش ،  یم  هـتفرگ  مد  یلو  زا  هاـنگ 
لتاق هکنیا  رب  درک  رارقا  دـش و  ادـیپ  رگید  یـصخش  هاگ  نآ  تفرگ  مهتم  زا  ار  دوخ  قح  درک و  هماسق  هماقا  هتـشک  یلو  رگا  هلءاسم 8 - 
یمن رگید  شا ،  هماسق  اب  هچ  دشاب و  هدروخ  دنگوس  هاجنپ  ییاهنت  هب  شدوخ  هچ  یعدم )   ) لوتقم یلو  متـشک  ار  وا  یئاهنت  هب  نم  منم و 

رد رگم  دـیامن ) هبلاطم  ار  نآ  رارقا  بحاص  زا  هدـینادرگرب  شبحاص  هب  دـشاب  هتفرگ  هید  رگا  الثم  و   ) دـنک عوجر  رارقا  بحاص  هب  دـناوت 
مهتم زا  ار  دوخ  قح  رگا  تروصنیا  رد  هک  دـنک  قیدـصت  شرارقا  رد  ار  رارقا  بحاـص  بیذـکت و  شیاـعدا  رد  ار  شدوـخ  هک  یتروـص 
هدروخ دنگوس  شدوخ  هک  دوب  یـضرف  رد  نیا  دنادرگرب ،  دـیاب  هتفرگ  يزیچ  رگا  دریگب و  ار  نآ  شا  هماسق  رطاخ  هب  دـناوت  یمن  هتفرگن 

يدـنگوس هماـسق  رد  یتح  شدوخ  رگا  اـما  دـشاب ،  هدرک  ءادا  هماـسق  ار  هیقب  ار و  ددـع  نآ  زا  یکی  اـی  دـنگوس و  هاـجنپ  همه  اـی  دـشاب ، 
 . مینادب یفاک  ار  وا  نادنواشیوخ  دنگوس  هکلب  دشاب  یعدم  دوخ  هماسق  هاجنپ  زا  یکی  تسین  بجاو  هک  دشاب  نیا  ياوتف  دـشاب و  هدروخن 
ار دوخ  هکنآ  رگم  دـنک  عوجر  رارقا  بحاـص  هب  دـناوت  یمن  یلبق  ضرف  دـننام  دـشاب  هدرک  ءاـعدا  مزج  روـطب  یعدـم  رگا  تروـصنیا  رد 
مه تروصنیا  رد  دوش  یم  هدینـش  مه  ینظ  ياعدا  هک  دشاب  نیا  مه  ام  ياوتف  تسا و  نامگ  نظ و  روطب  شیاعدا  رگا  و  دیامن ،  بیذـکت 

ار دوخ  هک  مه  یئاج  رد  رایتخا  نیا  رهاظلا  یلع  و  دیامن ،  لمع  هماسق  ياضتقم  هب  دناوت  یم  مه  دنک و  عوجر  رارقا  بحاص  هب  دناوت  یم 
یلو دوش و  لـتق  هب  مهتم  يدرم  رگا  هلءاسم 9 -  دوب .  دهاوخ  اراد  دشاب  هتـشگرب  نظ  دـیدرت و  هب  شنیقی  مزج و  زا  یلو  هدرکن  بیذـکت 

رد رگم  دـنک ،  تباجا  تسا  زئاج  مکاح  يارب  رهاظلا  یلع  دزاس  رـضاح  ار  دوخ  نادـهاش  يو  ات  دـنک  وا  سبح  ياضاقت  مکاح  زا  لوتقم 
سبح ار  مهتم  مه  یـضرف  رد  و  تسین ،  زئاج  تروصنیا  رد  هک  دورن  شا  هرابرد  رارف  لامتحا  دشاب و  قوثو  دروم  يدرم  مهتم  هکیتروص 

 . دنک یم  اهر  ار  مهتم  مکاح  درواین  ار  دوخ  هنیب  زور  شش  تدم  ات  یعدم  رگا  درک 

ءافیتسا تیفیک  رد  راتفگ 

ات 15 هلاسم 1 

هن تسین  هید  بجوم  و  هید )  نتفرگ  صاصق و  نیب  دـشاب  ریخم  نوخ  بحاص  هکنیا  هن   ) انیع تسا  صاصق  بجوم  دـمع  لتق  هلءاسم 1 - 
یلک هب  شقح  دـنک  رظن  فرـص  صاصق  زا  نوخ  بحاص  رگا  نیاربانب  تسا ، )  انیع  لباقم  هک   ) ارییخت هن  و  تشذـگ )  شیانعم  هک   ) انیع

نآ زا  ریغ  مد  یلو  دشاب  هدش  صاصق  هب  رـضاح  شدوخ  لتاق  هک  یـضرف  هب  و  دنک ،  اهب  نوخ  هبلاطم  دـناوت  یمن  رگید  دوش و  یم  طقاس 
دنک و لوبق  دناوت  یم  یناج  درذگب  یناج  نوخ  زا  هید  نتفرگ  طرـش  هب  مد  یلو  رگا  و  دنک ) اهب  نوخ  هبلاطم  دناوت  یمن  و   ) درادـن یقح 

یناج دوش و  یم  طقاس  صاصق  دش  یضار  رگا  هک  وا  دوخ  تیاضر  هب  رگم  دوش  یمن  رقتـسم  یناج  هدهع  رب  هید  دنکن و  لوبق  دناوت  یم 
یناج رگا  دشاب و  قیلعت  وحن  هب  دنچ  ره  تسا  حیحص  حصا  ربانب  درذگب  هید  طرـش  هب  یناج  نوخ  زا  مد  یلو  رگا  و  دزادرپب ،  ار  هید  دیاب 
یمن طقاس  صاصق  هدرکن  تخادرپ  ار  نآ  یناج  هک  یمادام  دـشاب  هید  تخادرپ  طرـش ،  رگا  اما  و  ددرگ ،  یم  طقاس  صاصق  دـنک  لوبق 
ظفح رطاخ  هب  طرـش  لوبق  یناج  رب  نآ  تخادرپ  طرـش  هچ  هید و  طرـش  تروص  رد  هچ  و  ددرگ ،  یم  طـقاس  نآ  تخادرپ  اـب  هکلب  دوش 
هدرک نیعم  عراش  هک  یئاهب  نوخ  رب  هحلاصم  تسا  زئاج  هلءاسم 2 -  دنا .  هتسناد  بجاو  ار  نآ  ءاهقف  زا  یضعب  نکل  تسین  بجاو  سفن 

یم هدرک  نیعم  عراش  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  هب  رگم  درذـگن  لتاق  نوخ  زا  دـهاوخب  لوتقم  یلو  رگا  نیاربانب  نآ ،  زا  رتمک  نآ  زا  رتشیب  رب  و 
هدوب یتیانج  رطاخب  لوتقم  گرم  هک  هدـشن  تباث  مکاح  يارب  هک  یمادام  هلءاسم 3 -  نآ .  هب  يافو  دوش  یم  بجاو  یناج  يارب  دـناوت و 
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تیانج زا  دعب  تسا  نکمم  نوچ  دـناسرب  لتق  هب  ار  یناج  دـناوتب  مد  یلو  ات   ) دـنک صاصق  هب  مکح  دـناوت  یمن  هدرک  دراو  وا  رب  لتاق  هک 
دشاب يا  هعقاو  رد  يا  ههبش  نینچ  رگا  نیاربانب  دشاب ) هدرک  توف  يرگید  تلع  هب  رامیب  هدوب  فرط  ياپ  ناوختسا  نتسکش  الثم  هک  یناج 

رد صاصق  هب  مکح  هب  دنک  ءافتکا  دـیاب  مکاح  دـشابن ،  مه  يرارقا  هدـش  عقاو  تیانج  هلیـسوب  گرم  دـهد  تداهـش  هک  دـشابن  يا  هنیب  و 
الثم دروآ و  دراو  یـصخش  رب  یتیانج  یـسک  رگا  سپ  دـنک ،  یلتق  صاصق  هب  مکح  دـناوت  یمن  تیانج و  ( 31  ) شرا نتفرگ  اـی  وضع و 

ره هلءاسم 4 -  تسین .  زئاج  یناج  نتـشک  هدـش  عقاو  تیانج  نامه  اـب  لـتق  هک  دوشن  مولعم  رارقا  هنیب و  قیرط  زا  دـنک و  عطق  ار  وا  تسد 
یلو دـنرب  یم  ثرا  ار  رگیدـکی  لام  هک  رهوش  نز و  رگم  درب  یم  ثرا  زین  ار  وا  لتاق  زا  صاصق  درب  یم  ثرا  هب  ار  لوتقم  لاـم  هک  سک 
یمن ثرا  ار  صاصق  رگید  يردام  دـنواشیوخ  ره  يردام و  رهاوخ  ردارب و  دـنیوگ  یم  اهقف  زا  یـضعب  دنتـسین ،  صاصق  نتفرگ  قحتـسم 

 . تسا هبشا  لوا  ياوتف  نکل  دنتسین  صاصق  نتفرگ  قحتـسم  دنـشاب  يردپ  دنواشیوخ  دنچ  ره  نانز  هک  دنیوگ  یم  رگید  یـضعب  و  دنرب ، 
زین ار  نآ  دـنرب  یم  ثرا  ار  لوتقم  لام  هک  اهنآ  همه  اهب  نوخ  رد  نکل  دـنرب  یمن  ثرا  ار  نآ  رهوش  نز و  میتفگ  صاصق  رد  هلءاسم 5 - 
همه هکلب  وا  يرداـم  نارهاوخ  ناردارب و  هلب  هتـشگ ،  لوتقم  هک  شنز  زا  رهوش  هدـش و  لوـتقم  هک  شرهوـش  زا  نز  یتـح  دـنرب  یم  ثرا 

لوتقم يردام  نارهاوخ  ناردارب و  ریغ  رد  نکل  دنرب ،  یمن  ثرا  اهب  نوخ  زا  يوقا  ربانب  دنراد  یگتسب  يو  هب  ردام  فرط  زا  هک  وا  يابرقا 
رفن کـی  هکیتروص  رد  لوتقم  یلو  يارب  بجاو  طاـیتحا  هلءاسم 6 -  دـننک .  یـضار  ار  وا  هثرو  ریاـس  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  طاـیتحا  هب  ، 
نیا هلب  نیملسم  یلاو  نذا  اب  رگم  دشاب  هدش  عقاو  وضع  رد  تیانج  هکیتروص  رد  اصوصخم  دنکن  تردابم  صاصق  رد  هک  تسا  نیا  دشاب 
یم یلاو  دـنک  صاصق  نتفرگ  هب  مادـقا  هنارـسدوخ  رگا  نیاربانب  تسین و  توق  زا  یلاخ  یلاو  نذا  نودـب  صاصق  ندوبن  زئاج  ینعی  مکح 

ناـشقح نتفرگ  هک  تسا  نآ  يوقا  دنـشاب  رفن  دـنچ  مد  یلو  رگا  هلءاسم 7 -  تسین .  وا  رب  يا  هید  صاصق و  اـما  دـنک  ریزعت  ار  وا  دـناوت 
تـسا نیا  روظنم  هکلب  دننزب  ار  وا  یگمه  هک  تسین  نیا  همه  عامتجا  زا  روظنم  و  تسین ،  زئاج  یلاو  نذا  نودـب  زین  همه و  عامتجا  نودـب 

دنا هدومرف  هک  هدش  لقن  ءاهقف  يرایسب  زا  و  دناتسب ،  یناج  زا  ار  ناشقح  وا  ات  دننک  دوخ  فرط  زا  نوذام  ای  لیکو  ار  رفن  کی  یگمه  هک 
نماض درک  ار  راـک  نیا  رگا  یلو  دزرو  ترداـبم  صاـصق  نتفرگ  هب  ناـنآ  نذا  نارگید و  روضح  نودـب  دـناوت  یم  مد  ءاـیلوا  زا  کـی  ره 

دادبتـسا دنک و  مادقا  دوخ  شیپ  زا  رگا  هلب  تسا ،  يوقا  میداد  ام  هک  ياوتف  نکل  دشاب ، ،  یم  دنا  هدادن  هزاجا  هک  نیریاس  مهـس  هصح و 
یم مه  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ و  دهاوخ  وا  ندرگ  رب  دندوب  هدادن  هزاجا  هک  نیریاس  مهس  هکلب  درادن ،  صاصق  دهد  جرخ  هب  يرـسدوخ  و 

دریگب ار  یناج  نتشک  هزاجا  نیریاس  زا  دوش و  نتفرگ  ماقتنا  رشابم  ناشمادک  هکنیا  رد  مد  ءایلوا  رگا  هلءاسم 8 -  دنک .  ریزعت  ار  وا  دناوت 
نتشک رب  رداق  شدوخ  هک  دشاب  یسک  نانآ  نیب  رد  هک  یـضرف  هب  و  دننک ،  یم  نیعم  ار  رـشابم  هعرق  مکح  هب  دننک  هرجاشم  دوخ  نیب  رد 
لیکو تسا  یناج  لتق  رب  رداق  هک  ار  یـسک  دمآرد  وا  مان  هب  هعرق  رگا  ات  دنک  ظفح  هعرق  رد  ار  دوخ  مهـس  دهاوخ  یم  نکل  تسین  یناج 

نآ طایتحا  هب  رتکیدزن  راوازـس و  وا  بئان  ای  نیملـسم و  یلاو  يارب  هلءاسم 9 -  دنـسیونب .  هعرق  رد  زین  ار  وا  مان  تسا  بجاو  دزاـسب  دوخ 
ءارجا عقوم  رد  رگا  ات  دزاس  رضاح  صاصق  يارجا  ماگنه  نآ  طئارـش  صاصق و  عقاوم  هب  فراع  كریز و  لداع و  دهاش  رفن  ود  هک  تسا 

هدنونـش صاصق  ناگتـسب  هدـنریگ و  صاصق  نیب  صاصق  ءارجا  عقوم  رگا  ات  دزاس  رـضاح  صاصق  يارجا  ماـگنه  نآ  طئارـش  صاـصق و 
اب دهاوخ  یم  صاصق  هدنریگ  هک  یتلآ  و  دسانشب ) دنیبب و  دوخ  مشچ  هب  هانگ  یب  زا  ار  رـصقم  و   ، ) دنـشاب هنحـص  دهاش  تفرگرد  یعازن 
رد وا  تمرح  کته  ثعاب  نآ و  ندش  هعطق  هعطق  ندب و  داسف  بجوم  دشاب و  مومـسم  ادابم  ات  دننک  هنیاعم  دـناسرب  لتق  هب  الثم  یناج  نآ 

لامعتسا نموم  صاصق  رد  هک  تسا  هدولآ  يزیچ  هب  تسا و  مومـسم  هدش  لامعتـسا  تلآ  دوش  مولعم  رگا  هک  دشاب ،  نفد  لسغ و  ماگنه 
وضع صاصق  رد  هلءاسم 10 -  دـیامن .  یم  ریزعت  ار  وا  درک  لامعتـسا  رگا  دـنک و  یم  يریگولج  نآ  لامعتـسا  زا  مکاح  تسین  زئاج  نآ 
یناج هک  تسا  یئاه  بیـسآ  نماض  هدرب  راکب  ار  نآ  هک  یمد  یلو  و  تسین ،  زئاج  دوش  یم  تیارـس  ثعاب  هک  مومـسم  تلآ  ندرب  راکب 

یم ار  حورجم  ابلاغ  نآ  مس  هک  دنادب  صاصق  رد  تلآ  نآ  هدننک  لامعتـسا  ینعی  وا  دوخ  رگا  نیاربانب  دـنیب ،  یم  تلآ  تیمومـسم  هیحان 
رگا هک  ینعم  نیا  هب  دوش ،  یم  صاصق  تسین  هدنشک  ابلاغ  هدرب  راکب  تلآ  نآ  رد  هک  یمـس  دنچ  ره  دراد  ار  وا  نتـشک  دصق  ای  دشک و 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 751 

http://www.ghaemiyeh.com


حورجم ار  وا  تلآ  نامه  اب  دـننک و  صاصق  ار  هدـننک  صاصق  دـنراد  قح  وا  هثرو  تفر  اـیند  زا  تلآ  مس  رطاـخب  هدـش  صاـصق  صخش 
ار دوخ  دیاب  دننک  نینچ  دنتساوخ  رگا  دنزاس و  حورجم  نآ  اب  رگا  هکنیا  رب  دنزاس  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دننک  نینچ  دنتـساوخ  رگا  دنزاس و 

هتشادن نتشک  دصق  هک  لوا  ضرف  رد  رگا  لاح  نتشک ،  دصق  اب  مود و  مسق  زا  ای  دشاب  لوا  مسق  زا  تلآ  نآ  اب  رگا  هکنیا  رب  دنزاس  هدامآ 
هک یمخز  رگا  و  دـهدب ،  وا  هب  دـیاب  ار  لوتقم  هید  فصن  هدوبن  يدـمع  لتق  هک  اجنآ  زا  دریمب  تحارج  نامه  اـب  حورجم  فداـصت  روطب 
رد هک  یطئارـش  اب  ای  دزادرپب و  هید  دیاب  ای  هک  تسا  تیانج  نآ  نماض  دماجناین  وا  گرم  هب  یلو  دـنک  تیارـس  یناج  رگید  وضع  هب  هدز 

باذـع هجنکـش و  ثعاب  هک  دـنک  یتلآ  اب  ار  نآ  تسین  زئاج  وضع  هب  لتق و  هب  صاـصق  رد  هلءاسم 11 -  دش .  صاصق  دـش  نایب  شلحم 
یم ریزعت  مه  هدرک و  هانگ  مه  دنک  نینچ  رگا  هک  دنک  عطق  هرا  اب  ار  وا  ندب  وضع  ای  ار و  وا  ندرگ  الثم  دهد ،  ماجنا  دوش  یم  یناج  دئاز 

رتناسآ هک  یتلآ  هلیسوب  صاصق  تسین ،  دیعب  درک و  صاصق  دیابن  نآ  لاثما  ریشمش و  اب  زج  سپ  دیآ ،  یمن  شا  هدهع  هب  يزیچ  اما  دوش 
دوش صاصق  ریشمش  اب  دش  رارق  رگا  و  دشاب ،  زئاج  قرب  هب  لاصتا  هلیسوب  ای  یناج و  زغم  رب  هلولگ  ندرک  کیلکش  لثم  تسا  ریشمش و  زا 

دشاب هدنازوس  ای  دشاب  هدرک  قرغ  ار  لوتقم  الثم  هتفرگن و  تروص  ریشمش  اب  وا  تیانج  هک  دنچ  ره  یناج  ندرگ  ندز  رب  دنک  ءافتکا  دیاب 
تیب زا  دزاس  یم  يراج  ار  یهلا  دودح  هک  يدالج  ترجا  هلءاسم 12 -  تسین .  زئاج  زین  وا  ندرک  هلثم  و  دشاب ،  هتخادنا  وا  رب  گنـس  ای 

رب دشاب  وضع  عطق  رگا  تسا و  مد  یلو  دشاب  نتشک  رگا  دریگ  یم  صاصق  مد  یلو  فرط  زا  هک  یـسک  ترجا  اما  تسا ،  نیملـسم  لاملا 
 ، درک عطق  ار  وا  وضع  یناج  هک  تسا  یـسک  رب  دـشاب  وضع  عطق  رگا  تسا و  مد  یلو  رگا  درک ،  عطق  ار  وا  وضع  یناـج  هک  تسا  یـسک 

رگا دوش و  یم  هداد  ضرف  ود  نآ  هب  دنهدب  ار  دالج  ترجا  دنناوتن  دنـشاب و  ریقف  مود  ضرف  رد  هیلع  ینجم  لوا و  ضرف  رد  مد  یلو  رگا 
تیب رگا  دوش و  هداد  لاملا  تیب  زا  ترجا  لوا  نامه  زا  هک  تسه  مه  لامتحا  نیا  دوش ،  یم  هتخادرپ  نیملسم  لاملا  تیب  زا  دشن  مه  نیا 

لوا و ضرف  رد  مد  یلو  دشاب  هتـشاد  نیا  زا  رت  بجاو  فراصم  دراد و  لوپ  رگا  تشادن و  راکنیا  يارب  یلوپ  تسه  رگا  ای  دوبن و  یلاملا 
هب دهد  دزم  دیاب  هک  تسوا   ) تسا یناج  هدهعب  دالج  ترجا  دنا  هدومرف  اهقف  زا  یـضعب  دنهدب ،  ار  ترجا  دیاب  مود  ضرف  رد  هیلع  ینجم 

دـشاب هدرکن  يدعت  زاجم  دح  زا  هکیتروص  رد  دنک  یم  وضع  صاصق  هک  یـسک  هلءاسم 13 -  دنک . ) یم  عطق  ار  شتسد  الثم  هک  یـسک 
صاصق دئاز  رادقم  نآ  رد  دشاب  هدرک  يدعت  ادمع  رگا  نیا  ربانب  تسین ،  یناج  مخز  تیارس  نماض  دشابن ) مومـسم  مه  صاصق  تلآ  (و 

رد هک  دربب  رتشیب  يرادـقم  صاصق  رد  وا  هدـیرب و  ناتـشگنا  رخآ  ار  وا  تسد  کـی  یناـج  هکنیا  لـثم   ، ) دـشاب نکمم  رگا  هتبلا  دوش  یم 
ار یـسک  هضیب  کی  یناج  هکنیا  لثم  دـشابن  نکمم  رگا  اما  و  دـنک ،  عطق  هیلع  ینجم  تسد  زا  ار  دـئاز  رادـقم  نآ  دـناوت  یم  یناج  اجنیا 

دـشابن يدـمع  شزرواجت  رگا  اما  و  دـنک ) عطق  ار  یناـج  هضیب  ود  ره  صاـصق  ماـگنه  هیلع  ینجم  دراد و  هضیب  کـی  اـهنت  دـنک  هدـیدرب 
رگا تسا  تیانج  شرا  نماض  و  دشاب ،  هدش  نیعم  دئاز  رادـقم  نآ  يارب  عرـش  رد  يا  هید  رگا   ، ) تسا هید  نماض  اهنت  دوش  یمن  صاصق 
هدننک صاصق  لوق  دـشاب  دـمع  رکنم  وا  هدرک و  زواجت  صاصق  رد  ادـمع  هیلع  ینجم  هک  دـنک  ءاعدا  یناج  رگا  لاح  دـشاب ) هدـشن  نیعم 

( دنک در  ار  وا  اعدا  و   ) دشاب نآ  رکنم  یناج  دـنک و  اطخ  ءاعدا  هدـننک )  صاصق  ینعی   ) هیلع ینجم  رگا  هکلب  شدـنگوس ،  اب  تسا  مدـقم 
زا يرگید  راک  ای  یناج و  بارطضا  زواجت  نیا  ثعاب  هک  دنک  اعدا  رگا  اما  و  دنک ،  یم  دای  مه  دنگوس  تسا و  مدقم  هیلع  ینجم  لوق  زاب 

یتیانج رگا  دوش  یم  هتفرگ  صاصق  لتاق  زا  ناشیارب  دنوش  هتشک  رگا  هک  ییاهنآ  همه  هلءاسم 14 -  تسا .  یناج  لوق  لوق  هدوب  وا  هیحان 
 ، دنرادن مه  وضع  رد  صاصق  دنرادن  سفن  رد  صاصق  هک  ییاهنآ  همه  دوش و  یم  هتفرگ  صاصق  ناشیارب  زین  دوش  دراو  نانآ  رب  يوضع 
زا دناوت  یمن  دوش  عطق  یناملسم  هلیسو  هب  شتسد  يرفاک  رگا  دوش و  یمن  عطق  وا  تسد  دنک  عطق  ار  دوخ  رسپ  تسد  يردپ  رگا  نیاربانب 

صاصق رد  تکرـش  قح  همه  هک  دنـشاب  رفن  دنچ  مد  ءایلوا  یتیانج  رد  رگا  هلءاسم 15 -  دـنک .  عطق  ار  وا  تسد  هتفرگ  صاصق  ناملـسم 
هکنآ دنا  هدومرف  هک  هدش  تیاکح  هرس  سدق  یسوط  خیش  موحرم  زا  دنشاب  بئاغ  یضعب  رـضاح و  ینعی  صاصق  ماگنه  دنـشاب و  هتـشاد 
هبشا نکل  دنریگب ،  هدهع  هب  دنبئاغ  هک  ار  نیریاس  ياهب  نوخ  مهس  هک  یطرش  هب  دنک  ءافیتسا  ار  همه  قح  ییاهنت  دناوت  یم  تسا  رـضاح 

زئاج رهاظلا  یلع  دنوش و  رـضاح  نیبئاغ  ات  دـنک  ربص  تسا  رـضاح  هک  سک  نآ  تسا  هاتوک  هیقب  تبیغ  تدـم  رگا  مییوگب  هک  تسا  نآ 
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ینالوط رایسب  درک  ییعت  هک  یتدم  ای  درادن و  ینیعم  تدم  رگا  دننک و  ینادنز  نیبئاغ  ندمآ  ات  تسه  شرارف  لامتحا  رگا  ار  یناج  تسا 
نآ زا  یضعب  رگا  و  دنک ،  یم  لمع  دنادب  حالص  بئاغ  ای  رـضاح و  ءایلوا  يارب  ار  هچ  ره  تسا  یلاو  اب  حالـص  صیخـشت  رایتخا و  تسا 
هب دیاب  هدش  هتشک  ناشردپ  هک  يریغص  ناکدوک  هک  هدمآ  یتیاور  رد  دشاب  ریغـص  رگا  تسا و  وا  یلو  تسدب  وا  رما  دنـشاب  هناوید  ءایلوا 

 . دننک هحلاصم  یلوپ  نتفرگ  اب  ای  دنناسرب و  لتق  هب  ای  دننک و  وفع  ار  دوخ  ردپ  لتاق  هک  نیا  نیب  دنریخم  هاگنآ  دنسرب ،  غولب  دح 

ات 27 هلاسم 16 

یمن ثعاب  دـهد  لیوحت  يو  هب  ار  اهب  نوخ  مه  لتاق  ار و  صاصق  هن  دـنک  باـختنا  ار  اـهب  نوخ  نتفرگ  ءاـیلوا  زا  یکی  رگا  هلءاسم 16 - 
دیاب دـننک  صاصق  دنتـساوخ  رگا  و  دـنراد ،  ار  صاصق  قح  نانچمه  نارگید  هکلب  دوش ،  طقاس  صاصق  هب  تبـسن  نارگید  قح  هک  دوش 

ار اهب  نوخ  همه  وا  هکنیا  هچ  لاح  دننک ،  صاصق  هاگنآ  دنهدب و  وا  هب  ار  دیسر  یم  ءادف  نتفرگ  رادفرط  هب  هک  یئاهب  نوخ  مهس  تسخن 
یم وا  هب  ار  اهب  نوخ  ثلث  دـشاب  موس  کی  اهب  نوخ  زا  کی  ره  مهـس  روص  نیا  همه  رد  ار ،  رتشیب  اـی  رتمک و  اـی  دـشاب و  هتفرگ  لـتاق  زا 

هدرک هحلاصم  یغلبم  اب  ای  دشاب و  هدرک  وفع  ار  لتاق  مد  ءایلوا  زا  یکی  رگا  و  دشاب ،  هداد  وا  هب  رتشیب  ای  رتمک و  یناج  هک  دـنچ  ره  دـنهد 
دعب دهدب  وا  هب  ار  اهب  نوخ  زا  دوخ  کیرـش  مهـس  دیاب  دنک  صاصق  دهاوخب  رگید  مد  یلو  دشاب و  هدشن  نآ  تخادرپ  هب  رـضاح  لتاق  و 
زئاج صاصق  دشابن  نآ  تخادرپ  هب  رـضاح  لتاق  یعرـش و  ياهب  نوخ  نتفرگ  هب  دشاب  هدرک  تعانق  لوا  کیرـش  رگا  هلب  دـنک ،  صاصق 

زا دـعب  هیقب  دوش و  یمن  عطق  نیریاـس  زا  صاـصق  قح  دـنک  وفع  ار  لـتاق  اـناجم  ءاکرـش  زا  یکی  رگا  و  ءاکرـش ،  همه  نذا  هب  رگم  تسین 
لتق هب  ار  دوخ  دنزرف  هناگیب  یصخش  تکرـش  اب  يردپ  رگا  هلءاسم 17 -  دننک .  صاصق  دنناوت  یم  هید  زا  ار  صخش  نآ  مهـس  نتخادرپ 

رد ار و  ردـپ  لوا  ضرف  رد  دـنناوت  یمن  لوتقم  ءایلوا  دـناسرب  لتق  هب  ار  رگید  یمذ  رفاک  یمذ ،  يرفاک  تکرـش  اب  یناملـسم  ای  دـناسرب و 
وا هب  ار  وا  نوخ  لوپ  فصن  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  دـننک  صاصق  دـنناوت  یم  ار  ود  نآ  کیرـش  نکل  دـنناسرب ،  لتق  هب  ار  ناملـسم  مود  ضرف 

دهد یم  ار  نآ  مد  یلو  ای  دزادرپ و  یم  ناملسم  مود  ضرف  رد  ردپ و  لوا  ضرف  رد  ینعی  مرج  کیرش  ار  هید  فصن  نیا  و  دنـشاب ،  هداد 
يدـمع لتاق  زا  اهنت  صاصق  دـشاب  یئاطخ  يرگید  يدـمع و  لتاق  کـی  کیرـش  ود  نیا  زا  رگا  و  دریگ ،  یم  مرج  کیرـش  زا  سپـس  و 
فـصن نیا  دـشاب  ضحم  ياطخ  هب  یئاطخ  لتق  رگا  لاح  دنـشاب ،  هداد  وا  هب  ار  وا  ياهب  نوخ  فصن  هکنآ  زا  دـعب  هتبلا  دوش ،  یم  هتفرگ 

یلتق رد  رگا  و  دزادرپب ،  دوش  صاصق  تسا  رارق  هک  یـسک  هب  ار  نآ  دـیاب  یناـج  دوخ  دـشاب  دـمع  هبـش  رگا  تسا و  یناـج  هلقاـع  رب  هید 
هداد وا  هب  ار  وا  هید  فصن  هکنآ  زا  دعب  دنک  صاصق  ار  وا  دناوت  یم  مد  یلو  دشاب  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ای  يا و  هدنرد  يدـمع  لتق  کیرش 
دوخ لام  رد  فرصت  زا  عونمم  مکاح  فرط  زا  ینعی  دش  هیلع  روجحم  یگتسکشرو  ای  تهافـس و  رطاخ  هب  هکیـسک  هلءاسم 18 -  دشاب . 

دریگب و هید  دناوت  یم  وا  دشاب  هتشک  ار  وا  دنزرف  ای  ردپ و  یـسک  رگا  نیاربانب  دوش ،  یمن  وا  زا  نتفرگ  صاصق  عنام  تیعونمم  نیا  دش ، 
یگتـسکشرو رطاخ  هب  وا  رجح  رگا  و  دنک ،  فرـصت  نآ  رد  دناوت  یمن  شلاوما  ریاس  دننام  تفرگ  هید  رگا  نکل  دنک  صاصق  دـناوت  یم 

شناراـکبلط نیب  دروآ  تسدـب  يرگید  لاـم  ره  سـالفا  مکح  زا  دـعب  هکناـنچمه  دوش  یم  میـسقت  شناراـکبلط  نیب  رد  هید  نا  دـشاب  وا 
هکنیا رگید  بلطم  تسین ،  یفاـک  مکاـح  یلبق  رجح  دـشاب و  هدرک  روـجحم  ار  وا  ادـیدج  مکاـح  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دوـش ،  یم  تمـسق 
هلءاسم دیامن .  وفع  ار  وا  اهب  نوخ  زا  رتمک  یغلبم  نتفرگ  لباقم  رد  دناوت  یم  دـنک و  وفع  اناجم  ار  یناج  دـناوت  یم  هیلع  روجحم  صخش 

رد لوتقم  لاوما  ریاـس  دـننام  اـهب  نوخ  نآ  دـنریگب  اـهب  نوخ  دـننکن و  صاـصق  وا  هثرو  هکیتروص  رد  دوش  هتـشک  يراکهدـب  رگا   - 19
دشاب یئاطخ  لتق  هید  دوش  یم  هتفرگ  لتاق  زا  هک  یلوپ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  دوش ،  یم  فرص  شیایاصو  اهیراکهدب و 

نآ و سنجمه  هچ  رتشیب ،  هچ  رتمک و  هچ  دشاب و  اهب  نوخ  اب  ربارب  هچ  دنا  هتفرگ  وا  زا  يدمع  لتق  لباقم  رد  هک  یغلبم  ای  دمع و  هبـش  ای 
ياه یهدـب  نآ  اب  دـنریگب و  ار  نوخ  لوپ  دـنناوت  یم  هثرو  هکنیا  اب  دوش  هتـشک  يراکهدـب  رگا  هلءاـسم 20 -  دـشاب .  نآ  سنج  ریغ  هچ 
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نودب ایآ  لاح  دـنناسرب ،  لتق  هب  ار  لتاق  هاگنآ  دـنهدب و  وا  ناراکبلط  هب  هک  دـنریگب  هدـهع  هب  ار  غلبم  نآ  دـنناوت  یم  دـنزادرپب  ار  لوتقم 
دننکن صاصق  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  تسا و  لوق  ود  هن ؟  ای  دننک  صاصق  ار  لتاق  دنناوت  یم  ناراکبلط  يارب  غلبم  نآ  تنامض 

ار دوخ  هتـشک  نوخ  هک  مه  یتروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  مه  نیا  زا  رتکیدزن  هکلب  ناراکبلط ،  يارب  هید  ندش  نماض  زا  دـعب  رگم 
ار یکی  ای  مه و  اب  ار  رفن  ود  ادمع  یـسک  رگا  هلءاسم 21 -  دـنریگب .  ندرگ  هب  ناراکبلط  يارب  ار  اهب  نوخ  غلبم  دندیـشخب  لتاق  هب  اناجم 

یکی ءایلوا  رگا  هجیتن  رد  دنرادن ،  لتاق  لام  هب  یقح  نیلوتقم  هثرو  و  دوش ،  یم  هتـشک  ود  نآ  صاصق  هب  دـناسرب  لتق  هب  يرگید  زا  سپ 
و دنناسرب ،  لتق  هب  ار  لتاق  یغلبم  چیه  در  نودب  دنناوت  یم  رگید  لوتقم  ءایلوا  درذگب  دوخ  لوتقم  نوخ  زا  لام  نتفرگ  نودـب  نیلوتقم  زا 

ایآ لاح  دزادرپب ،  لماک  ياهب  نوخ  کی  هفیاط  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  دـیاب  لتاق  دـننک  هحلاصم  لتاق  اب  دـنهاوخب  لوتقم  ود  ره  ءایلوا  رگا 
یـضرف رد  ای  و  هن ؟  ای  دنناسرب  لتاق  رگید  هفیاط  تیاضر  نودـب  هداد  جرخ  هب  دادبتـسا  لتاق  لتق  رد  دـنناوت  یم  هفیاط  ود  نآ  زا  کی  ره 

يارب زئاج و  لوا  لوتقم  ءایلوا  يارب  شنتشک  دشاب  هتشک  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  رگا  اما  دشاب و  هتشک  مه  اب  ار  رفن  ود  ره  هک  تسا  زئاج 
نیلوا ءاـیلوا  قـح  دـشاب  هتـشک  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رفن  هد  یلتاـق  هک  دوـش  ضرف  رگا  لاـمتحا  نیارباـنب  تـسین ؟  زئاـج  رگید  هفئاـط 

رگا و  دننک ،  صاصق  ار  وا  نیریاس  هزاجا  نودب  دنشاب و  هتشاد  دادبتـسا  يو  نتـشک  رد  دنناوت  یم  اهنآ  تسا و  نیریاس  رب  مدقم  شلوتقم 
هب ات  دوش  لمع  باسح  نیمهب  دسر و  یم  لوتقم  نیمود  ءایلوا  هب  تبون  دنـشخبب  اناجم  ار  لتاق  دنرذگب و  دوخ  هتـشک  نوخ  زا  هفئاط  نیا 

نذا اب  دیاب  لتاق  نتـشک  دـنرادن و  دادبتـسا  کیچیه  میئوگب  هکنیا  ینعی  دـشاب  مود  هجو  هیقب  زا  رت  هیجو  دـیاش  هک  تسا  یهوجو  رخآ ؟ 
هانگ زچ  يزیچ  تشک  ار  لتاق  نیریاس  نذا  نودب  داد و  جرخب  دادبتسا  نیلوتقم  زا  یکی  مد  یلو  انایحا  رگا  نکل  دشاب  نیلوتقم  ءایلوا  همه 
رگا تسا و  هعرق  عجرم  دـندرک  فـالتخا  دـنک  ءاـفیتسا  ار  دوخ  قح  یـسک  هچ  هکنیا  رد  نیلوتقم  ءاـیلوا  رگا  و  یناـج ،  هن  تسین و  وا  رب 
زئاج صاصق  قح  بحاـص  يارب  هلءاسم 22 -  دوش .  یم  طقاس  نارگید  قح  درک  ءاـفیتسا  هعرق  نودـب  اـی  هعرق و  مکح  هب  ناـنآ  زا  یکی 

دومن و لزع  دوخ  تلاـکو  زا  ار  وا  قح  بحاـص  لـیکو  ءاـفیتسا  زا  لـبق  رگا  و  دـنک ،  لـیکو  ار  يرگید  قح  نیا  ءاـفیتسا  رد  هکنیا  تسا 
صاصق هن  دـنک  صاصق  ار  وا  لزع  زا  ربخ  یب  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  دـشکب  ار  لتاق  هدرک  لزع  ار  وا  شلکوم  هکنیا  هب  ملع  اـب  لـیکو 

ربخاب نایرج  نیا  زا  لیکو  رگا  دنک  وفع  ار  وا  درذگب و  یناج  نوخ  زا  لیکو  ءافیتسا  زا  لبق  لکوم  رگا  و  دزادرپ ،  یم  هید  هن  دوش و  یم 
عوجر دوخ  لکوم  هب  هید  تخادرپ  زا  دعب  دزادرپب و  هید  دیاب  هدوبن  ربخاب  رگا  اما  دوش و  یم  صاصق  دـشکب  ار  لتاق  لاح  نیع  رد  هدوب و 

دوخ لمح  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  صاصق  دوش  بکترم  یتیانج  رگا  هلماح  نز  هلءاسم 23 -  دناتـس .  یم  يو  زا  ار  غلبم  نآ  هدومن 
نم هک  دنک  اعدا  صاصق  ماگنه  رگا  و  دشاب ،  هتـشادرب  لمح  انز  زا  هک  دنچ  ره  دشاب و  هدش  هلماح  تیانج  زا  دـعب  هک  دـنچ  ره  دـیازب  ار 

 ، دتفا یم  ریخات  صاصق  دوش و  یم  تباث  شلمح  تسا  هلماح  يو  هک  دنهد  تداهـش  هدومن  قیدـصت  ار  وا  هلباق  نز  رفن  راهچ  ما و  هلماح 
وا نتـشک  زین  لمح  عضو  زا  دعب  و  دنزادنیب ،  ریخات  هب  عضو  ندـش  نشور  ات  ار  صاصق  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب  هتـشادن  دـهاش  رگا  و 

نیب زا  مه  لفط  ردام  ندش  هتـشک  اب  رگا  اما  دشابن و  ردام  ندنام  هدـنز  رب  فقوتم  شدـنزرف  ندـنام  هدـنز  هکیتروص  رد  رگم  تسین  زئاج 
بجاو دـشاب  نیب  رد  یلامتحا  نینچ  رگا  دوش و  یم  وا  نتـشک  رد  عنام  مه  لفط  نتفر  نیب  زا  سرت  هکلب  تسین ،  زئاج  وا  نتـشک  دور  یم 
دنشکب صاصق  هب  ار  ینز  رگا  و  تسا ،  زئاج  صاصق  دشاب  مهارف  ندنام  هدنز  هلیـسو  لفط  يارب  رگا  دنزادنیب و  ریخات  ار  وا  نتـشک  تسا 
هلءاسم دزادرپب .  وا  یلو  هب  ار  لفط  ياهب  نوخ  تسا  بجاو  هتـشک  ار  نز  نآ  هک  صاصق  قح  بحاص  تسا  هدوب  هلماح  دوش  مولعم  ادعب 

یم هتـشک  سپـس  دوش و  یم  عطق  وا  تسد  لوا  صاصق  رد  دـناسرب  لتق  هب  مه  ار  یـصخش  دـنک و  عطق  ار  یـسک  تسد  یناج  رگا   - 24
هدرک و هانگ  دـناسرب  لتق  هب  ار  وا  لوتقم  یلو  شتـسد  عطق  زا  لبق  رگا  و  تسد ،  عطق  ای  دـشاب  هدـش  عقاو  لوا  لتق  هکنیا  هچ  لاـح  دوش ، 

تـسد مخز  رگا  هتـشک  ار  يرگید  هدـیرب و  ار  یکی  تسد  هک  ضرف  نیمه  رد  تسین ،  وا  رب  ینماض  نکیلو  دـنک  یم  ریزعت  ار  وا  مکاـح 
صاصق قحتـسم  وا  یلو  مه  دنک  فلت  ار  وا  دـنک  صاصق  ار  یناج  هکنآ  زا  لبق  دزاس و  هدولآ  ار  وا  نوخ  ینعی  دـنک  تیارـس  هدـش  عطق 

تسد مخز  وا  نتشک  یناج  صاصق  زا  دعب  رگا  اما  و  تسا )  هتشک  ار  رفن  ود  تقیقح  رد  نوچ   ) لوتقم یلو  مه  تسوا و  نتـشک  یناج و 
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و دـنهدب ،  هیلع  ینجم  هثرو  هب  يزیچ  تسین  بجاو  یناج  هثرو  رب  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دروآرد  ياـپ  زا  ار  وا  دـنک و  تیارـس  هیلع  ینجم 
ار وا  هدومن  تیارس  شتسد  مخز  سپس  دنک و  عطق  ار  یناج  تسد  دریگب و  صاصق  یناج  زا  هیلع  ینجم  دنک و  عطق  ار  یسک  تسد  رگا 

ایند زا  صاصق  زا  لبق  دـمع ،  هب  لتاق  رگا  هلءاسم 25 -  دناسرب .  لتق  هب  صاصق  هب  ار  وا  دـناوت  یم  هیلع  ینجم  ینعی  وا  یلو  دـنک  كاله 
یتیاور رد  دسرب  شگرم  ربخ  ات  دنکن  ادیپ  وا  رب  تسد  یـسک  دنک و  رارف  رگا  هلب  هید ،  تسا  نینچمه  هکلب  دوش  یم  طقاس  صاصق  دورب 

رتکیدزن هک  سک  ره  دشاب  هتـشادن  رگا  دنریگ و  یم  ار  اهبنوخ  وا  لام  زا  دراد  یلام  رگا  تسا :  هدمآ  دنا  هدرک  لمع  نآ  هب  باحـصا  هک 
يدروم رد  اهنت  تسه  هک  يزیچ  تسین ،  یلاکـشا  تیاور  نیا  هب  لمع  رد  دنناتـس و  یم  وا  زا  ار  لوتقم  ياـهب  نوخ  تسوا  هب  نیریاـس  زا 
يدوبهب لتاق  دورب و  دنک و  اهر  ار  وا  درم  هکنیا  لایخ  هب  دـنزب و  ار  لتاق  مد  یلو  رگا  هلءاسم 26 -  دوش .  یم  لمع  نآ  هب  هدش  دراو  هک 

تسا زئاج  نآ  هلیسو  هب  صاصق  اعرش  هک  یتبرض  رگا  دومن ،  یسررب  ار  تبرض  نآ  دیاب  میئوگب  هک  تسا  نآ  هبـشا  دزیخرب  ياج  زا  هتفای 
صاصق ار  لتاق  هک  لوتقم  یلو  يارب  تسا  زئاج  هکلب  دروآ  دراو  لوتقم  یلو  رب  ار  تبرـض  نآ  نیع  هتفرگ  صاصق  وا  زا  دـناوت  یمن  لتاق 

هدز و نآ  لاثما  گنـس و  اب  ار  وا  هکنیا  لثم  تسین  زئاج  صاصق  نآ  هب  اعرـش  هک  هدوب  يوحن  هب  وا  تبرـض  رگا  و  دناسرب ،  لتق  هب  هدومن 
ای دناسرب و  لتق  هب  ار  وا  لوتقم  یلو  سپـس  دروآ و  دراو  لوتقم  یلو  هب  ار  تبرـض  نامه  شندش  هتـشک  زا  لبق  دـناوت  یم  یناج  هتخادـنا 

اددجم دنک  وفع  ار  وا  هیلع  ینجم  دـنک و  عطق  ار  یـسک  تسد  یناج  رگا  هلءاسم 27 -  دننک .  رظنفرـص  رگیدکی  صاصق  زا  ود  ره  هکنآ 
لتاق تسد  هید  وا  نتـشک  زا  لبق  دیاب  ایآ  لاح  دناسرب ،  لتق  هب  صاصق  ناونعب  ار  لتاق  دناوت  یم  لوتقم  یلو  دـناسرب  لتق  هب  ار  يو  یناج 

و تسا ،  مود  لامتحا  هبـشا  دـنناسرب ؟  لتق  هب  ار  يو  نآ  نودـب  اـی  و  هدوب )  تسد  یب  شلوتقم  دراد و  تسد  وا  نوچ  ( ؟  دـنهدب وا  هب  ار 
دنـشک یم  ار  لتاق  زین  اجنیا  رد  هک  دوب  هدـش  هدـیرب  البق  شتـسد  هک  دـناسرب  لـتق  هب  ار  یـسک  تسا  ملاـس  هک  يدرم  رگا  تسا  نینچمه 
تـسد تسد  یب  لوتقم  رگا  هک  تسا  هدمآ  نینچ  هدش و  هتـشاذگ  قرف  دراوم  نیب  یتیاور  رد  و  دـنهدب ،  وا  هب  ار  تسد  هید  هکنیا  نودـب 

زا صاصق  نتفرگ  ماگنه  وا  هثرو  دیاب  هتفرگ ،  نآ  عطاق  زا  ار  نآ  هید  هدـش  هدـیرب  ملظ  هب  رگا  ای  هداد و  فک  زا  یتیانج  رطاخ  هب  ار  دوخ 
هب رگا  ای  هدش و  عطق  تیانج  نودب  وا  تسد  رگا  اما  و  دراد ) وا  هتـشادن و  تسد  لوتقم  نوچ   ) دنهدب لتاق  هب  ار  لماک  تسد  هید  وا  لتاق 

تسا و ددرت  لاکشا و  لحم  هلئـسم  یلو  دنهد ،  یمن  وا  هب  وا  تسد  تباب  هب  يزیچ  دنـشک و  یم  ار  شلتاق  هتفرگن  يا  هید  هدش  عطق  ملظ 
تسا نیا  نآ  و  هدش ،  دراو  شقبط  رب  یتیاور  زین  نآ  هک  رگید  يا  هلئـسم  رد  لاح  تسا  نینچمه  و  تسا ،  تیاور  هب  ندرک  لمع  طوحا 

دعب اما  دنک  عطق  ار  یناج  تشگنا  ياراد  تفک  دناوت  یم  هیلع  ینجم  دنک  عطق  درادـن  تشگنا  هک  ار  يرگید  تسد  فک  یـسک  رگا  هک 
 . تسا لکشم  زین  هلئسم  نیا  هک  دهدب  وا  هب  ار  وا  ناتشگنا  هید  هکنآ  زا 

لتق زا  رتمک  هب  صاصق  مود ،  مسق 

ات 16 هلاسم 1 

هچ دشاب  هدش  عقاو  ادمع  هک  یتیانج  زا  تسترابع  نآ  و  تسا ،  لتق  هب  صاصق  بجوم  دننام  لتق  زا  رتمک  هب  صاصق  بجوم  هلءاسم 1 - 
نیا دوش  یم  يوضع  نتفر  نیب  زا  ببـس  ابلاغ  هک  دروآ  دراو  یتیانج  رگا  نیاربانب  تشذگ ،  هک  یلیـصفت  هب  تیبست  هب  هچ  ترـشابم و  هب 

هک دروآ  دراو  یتیانج  رگا  و  دـصق ،  نودـب  هچ  دـشاب و  هدروآ  دراو  فرط  وضع  ندرب  نیب  زا  دـصق  هب  هکنیا  هچ  تسا ،  يدـمع  تیانج 
دیما هب  دنچ  ره  هدروآ و  دراو  فرط  وضع  ندرب  نیب  زا  دصق  هب  رگا  اجنیا  رد  تسا  هدش  نکل  دوش  یمن  يوضع  نتفر  نیب  زا  ببـس  ابلاغ 

تـسا هتفر  نیب  زا  فرط  وضع  فداصت  بسح  رب  نکل  هتـشادن  يدصق  نینچ  رگا  و  تسا ،  يدمع  تیانج  مه  زاب  دـشاب  نآ  نتفر  نیب  زا 
 ، تسا ربتعم  سفن  رد  صاـصق  زاوج  رد  هک  طئارـش  نآ  همه  وضع  رد  نتفرگ  صاـصق  زاوج  رد  هلءاسم 2 -  تسا .  یئاطخ  تیاـنج  نیا 
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 ، یناج ندوب  غلاب  لقاع و  و  ود ،  نآ  نیب  يدـنزرف  ردـپ  هطبار  ندوب  ندوب و  رح  مالـسا ،  رظن  زا  هیلع  ینجم  یناـج و  ندوب  يواـسم  ریظن 
هیلع ینجم  یناـج و  نیب  هلءاسم 3 -  دـشاب .  زئاج  وا  سفن  رد  نتفرگ  صاصق  هک  تسا  زئاج  یـسک  يوضع  رد  نتفرگ  صاصق  نیا  رباـنب 
دوش یم  هتفرگ  صاصق  یناج  درم  یناج و  نز  زا  درم  يارب  هک  روطنامه  نیا  ربانب  تسین ،  طرش  یسنجمه  وضع ،  رد  صاصق  نایرج  رد 

هکنیا نودب  دوش  یم  هتفرگ  صاصق  یناج  درم  یناج و  نز  زا  نز  يارب  نینچمه  دهدب ،  درم  هب  تمیق  توافت  ناونعب  يزیچ  هکنیا  نودـب 
نز رگا  دـنک  زواجت  لماک  هید  ثلث  زا  نآ  هید  هک  دروآ  دراو  نز  رب  درم  هک  یتیانج  رد  اـما  و  دـیآ ،  راـک  رد  یتواـفت  اـهب  نوخ  ثلث  اـت 
هید اریز  دـنک  عطق  ار  ینز  تسد  يدرم  رگا  الثم   ، ) دزادرپب درم  هب  تشذـگ  قباـس  رد  شناـیب  هک  یتواـفت  دـیاب  دریگب  صاـصق  دـهاوخب 

یطرش تشذگ  هچنآ  رب  هوالع  يوضع  صاصق  رد  هلءاسم 4 -  دوش . ) یم  هس  ددـع  هدزاود  زا  هک  تسا  درم  تسد  هید  فصن  وا  تسد 
اما و  دشاب ،  رت  نییاپ  یناج  زا  ای  دنشاب و  يواسم  وضع  یتمالـسان  یتمالـس و  رظن  زا  هیلع  ینجم  یناج و  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  رگید 

وضع هکنیا  نآ  تسه و  رگید  یطرش  زین  هللا و  ءاشنا  دمآ  دهاوخ  شنایب  تسا  ییاهزیچ  هچ  زا  یتمالـس  وضع ،  یتمالـس  زا  روظنم  هکنیا 
دنـشاب ربارب  زین  لحم  رظن  زا  ننینچمه  دنـشاب و  يواسم  ود  ره  تهج  نیا  زا  دـشاب و  یفاضا  ود  ره  ای  یلـصا و  ود  ره  هیلع  ینجم  یناج و 

هب ار  وا  ملاس  حیحـص و  تسد  دـنک  عطق  ار  یـصخش  تکرح  یب  لـش و  تسد  یـسک  رگا  نیارباـنب  هللا ،  ءاـشنا  دـمآ  دـهاوخ  شناـیب  هک 
تـسد دنک  عطق  ار  یـسک  ملاس  تسد  رگا  لش  تسد  بحاص  یلو  دهدب ،  رارق  وا  رایتخا  رد  یناج  هک  دـنچ  ره  دـننک  یمن  عطق  صاصق 

یم رد  ياپ  زا  ار  وا  هدومن  تیارـس  نآ  مخز  دوش  عطق  یناج  لش  تسد  رگا  هک  دننک  مکح  هربخ  لها  رگا  هلب  دـننک ،  یم  عطق  ار  وا  لش 
یلـش زا  روظنم  هلءاسم 5 -  تسا .  روط  نیمه  دـشاب  مه  تیارـس  سرت  رگا  هکلب  دـننک  رظن  فرـص  صاصق  زا  دـنریگب و  هید  دـیاب  دروآ 
دـشاب هتـشاد  يرایتخاریغ  تکرح  سح و  هک  دـنچ  ره  دـهد  ماجنا  دـناوتن  ار  دوخ  راک  دـشابن  نامرف  هب  رگید  هکیروطب  تسا  ندیکـشخ 

فرع اب  تسین  قداص  نآ  رد  یلش  ای  تسه  لش  ینالف  تسد  ایآ  هکنیا  صیخـشت  و  دوش ) یم  زین  هوغل  لماش  باب  نیا  رد  یلـش  نیاربانب  )
دنچ هک  دـنک  عطق  ار  یتسد  یناج  رگا  لاح  تسا ،  فرع  اب  دراد  یمکح  اهنآ  رب  عراش  هک  یتاعوضوم  همه  صیخـشت  هکناـنچمه  تسا 

رد يواست  کل  تسا  ددرت  لحم  هن ؟  اـی  دـنک  عطق  صاـصق  هب  تسا  ملاـس  هک  ار  یناـج  تسد  دـناوت  یم  اـیآ  هدـش  لـش  نآ  زا  تشگنا 
زین دوش و  یم  عطق  صاـصق  رد  شا  هجنپ  يوق  تسد  دـنک  عطق  ار  ناوتاـن  فیعـض و  یتـسد  یناـج  رگا  و  تسین ،  ربـتعم  توق  فـعض و 

هک ینعم  نیا  هب  تسا  ربتعم  يواست  زین  صاصق  لـحم  رد  هلءاسم 6 -  دوش .  یم  عطق  حورجم  یـصرب و  یتسد  عطق  رد  یناج  ملاس  تسد 
تـسد هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  تسار  تسد  رگا  هتبلا  دوش ،  یم  عـطق  شدوـخ  تسار  تسد  هدرک  عـطق  ار  یـسک  تسار  تسد  یناـج  رگا 

دوش یم  عطق  وا  ياپ  هدش  عقاو  باحصا  لمع  دروم  هک  یتیاور  قبط  دشاب  هتـشادن  تسد  الـصا  یناج  رگا  اما  و  دننک ،  یم  عطق  ار  شپچ 
عطق ار  یسک  تسار  تسد  یناج  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوس  نیا  تسه  هک  يزیچ  دسر ،  یمن  رظن  هب  یلاکشا  تیاور  نیا  هب  لمع  رد  و 

اب شپچ  تسار و  ياپ  ایآ  ار و  شپچ  ياپ  هدرک  عطق  ار  شپچ  تسد  رگا  دنک و  یم  عطق  ار  وا  تسار  ياپ  امتح  صاصق  ماگنه  ایآ  هدنک 
؟  هن ای  دوش  یم  عطق  شتسار  تسد  ایآ  درادن  پچ  تسد  وا  دوخ  هدرک و  عطق  ار  یـسک  پچ  تسد  رگا  و  تسا ،  هجو  ود  دنربارب ؟  مه 

عطق وا  ياپ  درادن  ار  دوخ  تسد  ود  زا  کیچیه  یناج  رگا  و  ددرگ ،  یم  عطق  شتسار  تسد  تسه  نیب  رد  هک  یلاکـشا  اب  رهاظلا و  یلع 
زا یلاخ  هک  تسا  یهجو  نآ  رد  دوش ؟  یم  عطق  شتسد  اپ  ضوع  هب  ایآ  دنک  عطق  ار  یـسک  ياپ  درادن  اپ  هک  یـصخش  رگا  و  دوش ،  یم 

اـصوصخم تسین  هجو  زا  یلاخ  هک  دنچ  ره  تسا  لکـشم  اهنیا  ریغ  وربا و  شوگ و  مشچ و  لیبق  زا  اضعا  همه  هب  يدعت  تسین و  لاکـشا 
ود ره  تسد و  ود  ره  دنک  عطق  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رفن  دنچ  تسد  رفن  کی  رگا  هلءاسم 7 -  نآ .  تسار  ضوع  هب  يوضع  ره  پچ 

يرگید دارفا  رگا  وضع  راهچ  نیا  عطق  زا  دعب  و  مود ،  صخش  صاصق  هب  یمود  لوا و  صخش  صاصق  ضوعب  یلوا  دوش  یم  عطق  شیاپ 
هید دـیاب  زین  وا  دـنک  عطق  ار  یـسک  ياپ  ای  تسد و  یئاپ  یب  تسد و  یب  رگا  و  دزادرپب ،  هید  نانآ  هب  یناج  دـیاب  دـندنام  صاـصق  نودـب 

نامه هب  ضرع  لوط و  رظن  زا  ار  یناج  رـس  هیلع  ینجم  دـیاب  هک  تسا  ربتعم  دـیق  نیا  رـس  نتـسکش  هب  صاـصق  رد  هلءاـسم 8 -  دزادرپب . 
دنشاب مه  ربارب  تسین  مزال  دنا  هتفگ  یضعب  مخز  ندوب  قمع  مک  ندوب و  قیمع  رظن  زا  اما  و  هتسکش ،  ار  وا  زا  یناج  هک  دنکـشب  يرادقم 
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هجو تسا و  لاکشا  لمات و  دروم  نخـس  نیا  نکل  تسا ،  یفاک  دشاب  قداص  هکنیمه  تسا  رـس  یگیتسکـشرس  ناونع  تسا  ربتعم  هچنآ  . 
دیاب صاصق  بحاص  دـشاب  یناج  مخز  زا  رتدایز  رگا  و  دـشاب ،  يواـسم  مه  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  هک  یئاـج  اـت  هک  تسا  نیا  حـیحص 

رادـقم هب  تبـسن  دـیاب  یناـج  میئوگب  تسین  دـیعب  دـشابن  نکمم  يو  یگتـسکش  زا  رتمک  هب  زج  صاـصق  رگا  و  دـهدب ،  ار  تیاـنج  شرا 
ربارب هک  تسا  نیا  رهاظ  ( 36  ) هحضوم و  ( 35  ) قاحمـس دروم  رد  اما  دشاب و  قداص  نآ  رب  ( 34  ) همحالتم و  ( 33  ) هیماد و  ( 32  ) هصراح

دوخ تشوگ  رپ  یناج  زا  دـناوت  یم  تشوگ  مک  رغال و  ناـسنا  کـی  هجیتن  رد  تسین  ربتعم  قمع  رظن  زا  یناـج  مخز  اـب  هیلع  ینجم  مخز 
نآ رب  قاحمـس  ناونع  دروآ  یم  دراو  وا  هک  مه  یمخز  هدوب  قاحمـس  هدروآ  دراو  وا  رب  یناـج  هک  یمخز  رگا  هکیروطب  دریگب  صاـصق 

یکی تسین  تباث  تاـحارج  رد  صاـصق  اـج  ود  رد  هلءاسم 9 -  دـنمانب .  هحـضوم  زین  ار  نیا  زا  هدوب  هحـضوم  وا  زا  رگا  ای  دـشاب  قداـص 
لثم هب  دایز و  مک و  نودـب  تسین  نکمم  هکیئاج  رد  رگید  یکی  دوش و  یم  وضعلا  صقان  ای  فلت  ای  فرط  دوش  صاصق  رگا  هک  يدراوم 
دراو وا  وضع  اـی  فرط  ناـج  هب  يررـض  نآ  نتفرگ  رد  هکیدروم  ره  رد  و  ( 38  ) همومام و  ( 37  ) هفئاج دـننام  دوش  صاصق  هدراو  تیانج 

رد تباث و  هحـضوم  قاحمـس و  همحالتم و  هصراح و  رد  صاصق  نیاربانب  تسا ،  زئاـج  تباـث و  دراد  هبلغ  یتمالـس  لاـمتحا  دوش و  یمن 
قاس ناوختسا  نادند و  يدمع  نتـسکش  رد  ار  صاصق  یتیاور  رد  تسین و  تباث  اه  ناوختـسا  یگتـسکش  و  ( 40  ) هلقنم و  ( 39  ) هیمشاه
زئاج صاصق  دبای  يدوبهب  یناج  تیانج  رثا  هکنآ  زا  لبق  ایآ  هلءاسم 10 -  دنا .  هدرک  لمع  نآ  هب  يرتمک  ءاهقف  نکل  هتسناد  تباث  تسد 
دراو يو  رب  هک  وضع  رد  تیانج  تسا  نکمم  درادـن  ینمیا  دـنک  تیارـس  مخز  هکنیا  زا  اریز  تسین  زئاج  دـنا  هتفگ  یـضعب  هن ؟  اـی  تسا 

هک تسا  نیا  هبـشا  نکل  دناسر  لتق  هب  هدرک  هک  یلتق  صاصق  هب  ار  یناج  دیاب  تروصنیا  رد  هک  دوش  لدـبم  وا  سفن  رد  تیانج  هب  هدـش 
رد نکل  دـبای  يدوبهب  تحارج  نآ  ات  دوش  یمن  مکح  تواضق و  تاحارج  زا  کـیچیه  هراـبرد  تسا :  هدـمآ  یتیاور  رد  و  تسا ،  زئاـج 
ربص هک  تسا  نیمه  رد  تسین  تیارـس  زا  ینمیا  هک  یئاج  رد  طایتحا  اما  تسا ،  لاکـشا  دـیدرت و  لحم  اـنبم  نیا  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد 

اضعا نآ  کی  کی  هید  تسا  زئاج  دشاب  هدش  عطق  اطخ  اهابتـشا و  وا  ندب  ياضعا  زا  وضع  دنچ  رگا  ایآ  دبای و  يدوبهب  تحارج  ات  دننک 
هتفرگ وا  زا  هید  اهبنوخ  رادقم  هب  اهنت  ای  و  دـشاب ؟  ناملـسم  کی  ياهب  نوخ  ربارب  دـنچ  اه  هید  نآ  عمج  هک  دـنچ  ره  دـنریگب  یناج  زا  ار 

هید تفر  اـیند  زا  رگا  دناتـسب و  یناـج  زا  ار  اـه  هید  هیقب  تفاـی  يدوبهب  شیاـهمخز  رگا  هک  ددرگ  نشور  هیلع  ینجم  لاـح  اـت  دوـش  یم 
تسا زئاج  هیلع  ینجم  يارب  ینعی  تسا  لوا  لامتحا  يوقا  دریگ ؟  یمن  یناج  زا  يزیچ  رگید  هدش  اهب ) نوخ   ) سفن هید  رد  لخاد  ءاضعا 

تفر و اـیند  زا  هیلع  ینجم  درک و  تیارـس  اـهمخز  رگا  هلب  دزادرپب ،  ار  نآ  تسا  بجاو  مه  یناـج  رب  دریگب و  ار  ءاـضعا  کـی  کـی  هید 
رگا دـنریگب  صاصق  یناج  زا  دـنهاوخب  هک  ینامز  هلءاسم 11 -  دـننادرگ .  یم  رب  یناج  هب  دـنا  هتفرگ  اـهب  نوخ  زا  رتداـیز  هچنآ  وا  هثرو 
دیاب دنزاس  يراج  دایز  مک و  نودب  تیانج و  هزادنا  هب  ار  صاصق  دراذگن  ای  دشاب و  صاصق  تلوهـس  زا  عنام  نآ  يوم  هک  دشاب  يوضع 
ناکت ار  دوخ  دناوتن  ات  دندنبب  بانط  اب  نآ  ریظن  يزیچ  ای  یبوچ  هب  ار  یناج  صاصق  ماگنه  تسا  مزال  و  دنـشارتب ،  ار  وضع  نآ  يوم  البق 

یم ناشن  طخ  اب  یناج  ندب  رد  ار  هزادـنا  نامه  دـننک و  یم  نیعم  ار  تیانج  هزادـنا  هاگنآ  دوش  ماجنا  تسرد  صاصق  هجیتن  رد  دـهدب و 
مه انهپ )  ) ضرع هدروآ  دراو  وا  هک  یتیانج  رگا  دنفاکـش ،  یم  ار  رخآ  هب  ات  تمالع  ءادتبا  زا  هدنرب )  تلآ  ره  ای  دراک  اب   ) هاگنآ دنراذگ 
رد دنناوت  یم  دشاب  راوشد  تبون  کی  رد  یناج  زا  هیلع  ینجم  قح  ءافیتسا  رگا  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  زین  انهپ  نآ  صاصق  ماگنه  دراد 
وا هاوخلد  قبط  دیاب  ( ؟  هن ای  تسا  زئاج  مه  زاب  دـشابن  یـضار  هیلع  ینجم  هکنیا  اب  راکنیا  ایآ  تسه  هکیزیچ  دـنریگب  صاصق  تبون  دـنچ 

دوش هیلع  ینجم  مخز  زا  رتدایز  مخز  هجیتن  رد  دـنک و  بارطـضا  یناج  صاصق  ماگنه  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  لمات  لحم  دوش ) لـمع 
رد دـشابن  یناـج  دوخ  هب  دنتـسم  يداـیز  نآ  دوـش و  رتـشیب  وا  مخز  وا  بارطـضا  نودـب  رگا  اـما  دـیآ ،  یمن  هیلع  ینجم  هدـهع  هب  يزیچ 

رـشابم رگا  و  دهدب ،  تیانج  شرا  دیاب  دشابن  ادمع  رگا  دوش و  یم  صاصق  وا  دوخ  هدرک  مخز  رتدایز  ادمع  صاصق  يرجم  هک  یتروص 
مدقم رـشابم  لوق  زاب  دـنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یـضعب  دـشاب  اطخ  رکنم  یناج  هدـش و  عقاو  اطخ  هب  يرتشیب  نیا  هک  دـنک  ءاعدا  صاصق  ءارجا 
ثعاب رگا  امرگ  امرـس و  ماـگنه  رد  ار  وضع  رد  صاـصق  ءارجا  هکنیا  تسا  بجاو  هلءاسم 13 -  تسا .  لـمات  لـحم  لوق  نیا  نکل  تسا 
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رگا هتبلا  دنزادنیب ،  ریخات  یناج  لاح  هب  قافرا  روظنم  هب  دشابن  نیب  رد  تیارـس  فوخ  هک  مه  یـضرف  هب  و  دـنزادنیب ،  ریخات  دوش  تیارس 
اب صاـصق  تسا  بجاو  هلءاسم 14 -  دوش .  یم  لاکـشا  لحم  ریخاـت  زاوج  تقو  نآ  دـهدن  ریخاـت  هب  تیاـضر  هیلع  ینجم  ضرف  نیا  رد 

نینچ صاصق  اب  بساـنم  تلآ  زین  و  دـننک ،  صاـصق  دـنک  یتلآ  اـب  ار  نآ  تسین  زئاـج  دریگب و  تروص  مومـسم  ریغ  زیت و  ینهآ و  یتلآ 
رد یتلآ  اب  ار  يو  مشچ  وا  رگا  دننکن ،  هجنکـش  هدرک  هجنکـش  ار  هیلع  ینجم  وا  هک  رادقم  نآ  زا  رتشیب  ار  یناج  زین  دشاب و  هدوب  يوضع 
اب ار  نآ  تسا  زئاج  دـشاب  هدروآ  رد  تسد  اب  یناج  ای  دـشاب و  رتناسآ  تسد  اب  وا  مشچ  ندروآ  رد  رگا  دـنیبب و  باذـع  رتشیب  هک  دـنروآ 
ار تلوهـس  تیاعر  دروآ  دراو  وا  رب  ار  یناج  تیانج  لثم  دراد  قح  هچرگ  هک  تسا  نیا  هیلع  ینجم  يارب  رتراوازـس  و  دـنروآرد ،  تسد 

یناج تیانج  باذع  زا  رتشیب  نآ  باذع  هجنکـش و  هک  دنک  صاصق  دنک و  زواجت  يدننامه )   ) هلئامم دـح  زا  رگا  و  دـیامنب ،  واب  تبـسن 
رب یمخز  یناج  تیاـنج  زا  رتشیب  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز   ) دـیآ یمن  وا  هدـهع  هب  يزیچ  اـما  دـنک ،  یم  ریزعت  ار  وا  نیملـسم  یلاو  دـشاب 

صاصق يو  زا  ار  دـئاز  رادـقم  نآ  دـناوت  یم  یناج  دـشاب  صاصق  بجوم  هک  دـشاب  يوحن  هب  شزواجت  رگا  اـما  و  هدرواـین )  دراو  ياـج 
یم هید  بجوم  هک  تسا  يوحن  هب  رگا  دریگ و  یم  شرا  وا  زا  تسا  تیاـنج  شرا  بجوـم  هک  تسا  يوـحن  هب  شزواـجت  رگا  و  دریگب ، 

ینجم رـس  نوچ  نکل  تسا  رتمیتناس  هد  الثم  هدروآ  دراو  یـسک  رب  یناج  هک  یتیاـنج  لوط  رگا  هلءاـسم 15 -  دریگ .  یم  وا  زا  هید  دوش 
دنروآ دراو  وا  رس  رب  مخز  رتمیتناس  هد  دهاوخب  رگا  تسا  کچوک  یناج  رس  نوچ  هتفرگارف و  ار  نآ  زا  یکدنا  تمسق  هدوب  گرزب  هیلع 
تیاـنج بجو و  کـی  یناـج  رـس  بجو و  ود  هیلع  ینجم  رـس  رگا  سپ  تسین ،  هیلع  ینجم  هدـهع  هب  يزیچ  دریگ  یم  ارف  ار  وا  رـس  همه 
هچنانچ رگا  لاح  دریگب ،  ارف  ار  وا  رـس  همه  هک  دـنچ  ره  دـنروآ  یم  دراو  یناج  وضع  رب  ار  مخز  بجو  کی  هدوب  بجو  کی  مه  یناج 

گرزب و هیلع  ینجم  رـس  هک  ضرف  نیمه  رد  هکنیا  لثم  دنک ،  یم  زواجت  یناج  وضع  رد  دننک  لثم  هب  صاصق  دـنهاوخب  ضرف  نیمه  رد 
وا ندرگب  ای  هتفاکش  ار  بجو  ود  یناج  رس  زا  دنهاوخب  رگا  هک  دشاب  هتفاکـش  ار  وا  رـس  زا  بجو  ود  یناج  دش  ضرف  کچوک  یناج  رس 
هب ار  هیقب  دنفاکـش و  یم  ار  وا  رـس  زا  بجو  کی  رادـقم  هب  هکلب  هتفاکـش  ار  وا  تروص  ای  ندرگ  دـنناوت  یمن  شتروص  هب  ای  دـشر و  یم 

سکع رگاو  دـنریگب  صاصق  وضع  رگید  ياج  زا  ار  دوبمک  تسین  زئاج  نینچمه  و  دـنریگ ،  یم  ار  نآ  ردـقم  ای  شرا و  تحاسم  تبـسن 
هتفرگ ار  وا  رس  همه  بجو  کی  نیا  هک  هتفاکـش  ار  نآ  بجو  کی  رادقم  هب  یناج  هدوب و  کچوک  رایـسب  هیلع  ینجم  رـس  ینعی  دش  نیا 

اهنت بجو  کی  هک  دـنچ  ره  دنفاکـش  یم  ار  وا  رـس  زا  بجو  کی  نامه  هکلب  دنفاکـشب  ار  یناـج  رـس  همه  تسین  زئاـج  صاـصق  ماـگنه 
یم هیلع  ینجم  دشاب  هدنک  ار  یـسک  رـس  تشوگ  تسوپ و  همه  یناج  رگا  هلءاسم 16 -  دریگ .  یم  ارف  ار  یناج  رـس  تحاسم  زا  یفـصن 

وا اب  رایتخا  دنک  عورـش  اجک  زا  هکنیا  رد  و  دشاب ،  ناسکی  ود  ره  رـس  تحاسم  هک  یطرـش  هب  دـهد  ماجنا  یناج  اب  ار  هلماعم  نیمه  دـناوت 
يرادقم تمارغ  نکل  دنکب  ار  یناج  رس  تشوگ  تسوپ و  همه  زین  وا  دناوت  یم  دشاب  رتکچوک  هلیع  ینجم  رس  هکیتروص  رد  اما  و  تسا ، 

رس تشوگ  تسوپ و  هدنک  وا  رس  زا  یناج  هک  یتحاسم  رادقم  هب  دشاب  رتگرزب  هیلع  ینجم  رس  رگا  و  دهدب ،  وا  هب  دیاب  ار  هدنک  رتشیب  هک 
یم هیلع  ینجم  دشاب ،  هدناسر  ناوختـسا  هب  هتـسکش و  ار  وا  رـس  یناج  رگا  و  دنکب ،  دـیابن  ار  وا  رـس  تسوپ  همه  یلو  دـنک  یم  ار  یناج 

 . روص هیقب  رد  مه  هحضوم و  رد  مه  دریگب ،  صاصق  دناوت  یم  تساوخ  رگا  دریگب و  ار  ( 41  ) هحضوم هید  دناوت 

ات 40 هلاسم 17 

ود شوگ و  ود  مشچ و  ود  نوچ  دراد  تسار  پچ و  هک  يوـضع  ره  تشذـگ  هک  هچنآ  ریغ  ءاـضعا  زا  نتفرگ  صاـصق  رد  هلءاسم 17 - 
یمن هدـید  بیـسآ  پچ  تمـس  وضع  وا  زا  رگا  دومن ،  هیلع  ینجم  وضع  اب  ار  تاواسم  تیاـعر  دـیاب  نآ  لاـثما  ینیب و  خاروس  ود  مخت و 

رد ار  یناج  پچ  مشچ  دـناوت  یمن  وا  هدروآرد  ار  وا  تسار  مشچ  یناج  رگا  نیاربانب  دریگب ،  صاصق  یناج  تسار  تسد  وضع  اب  دـناوت 
الاب و کلپ  ریظن  تسا  بجاو  تاواسم  تیاعر  زین  نآ  صاـصق  رد  دراد  نیئاـپ  ـالاب و  هک  يوضع  ره  رگید و  ياـضعا  نینچمه  و  دروآ ، 
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تمـس تسار و  تمـس  شوگ  زا  صاصق  رد  تسار  تمـس  شوگ  هک  تسه  صاصق  شوگ  رد  هلءاسم 18 -  نیئاپ .  ـالاب و  بل  نیئاـپ و 
 ، تـسین شوـگ  یگرزب  کـچوک و  نـیب  یقرف  شوـگ  زا  صاـصق  رد  و  دوـش ،  یم  صاـصق  پـچ  تمــس  شوـگ  زا  صاـصق  رد  یپـچ 

اونـش و وشگ  لاسدرخ و  لاسگرزب و  ناسنا  شوگ  زین  دـشاب و  فراعتم  شخاروس  رگا  هدـش  خاروس  ملاس و  شوگ  نیب  یقرف  هکنانچمه 
شوگ ایآ  زین  و  هن ؟  ای  دوش  یم  عطق  هتفاکـش  شوگ  عطق  زا  صاصق  رد  ملاس  شوگ  اـیآ  هکنیا  اـما  و  تسین ،  نیتشوگ  رغـال و  اونـشان و 

فراعتم ریغ  خراوس  نآ  فاکـش و  دـح  ات  هکلب  هن ؟  ای  دوش  یم  عطق  فراعتم  ریغ  هب  هدـش  خاروس  تشوگ  زا  صاصق  رد  هدـشن  خاروس 
؟  دـننک یم  در  وا  هب  ار  فاکـش  هید  هاگنآ  هدـش  عطق  یلک  هب  هکنآ  اـی  ددرگ و  یم  يرواد  تموکح و  یقباـم  هب  تبـسن  دوش و  یم  عطق 
هک مه  یئاج  رد  دنـشاب ،  هدرک  عطق  ار  شمامت  هک  دوب  یـشوگ  زا  صاصق  رد  نیا  دسر ،  یمن  رظن  هب  دـیعب  ریخا  هجو  هک  تسا  یهوجو 

شوگ وا  دنک و  هراپ  ار  یسک  شوگ  یناج  رگا  هلءاسم 19 -  دنک .  صاصق  دناوت  یم  سکنآ  دنک  عطق  ار  یسک  شوگ  زا  یتمسق  یناج 
رد دنابـسچب ،  ار  دوخ  شوگ  زین  یناج  دنک و  صاصق  رگا  و  دوش ،  یمن  طقاس  صاصق  رهاظلا  یلع  دنابـسچب  یحارج )  لمع  اب   ) ار دوخ 

روتـسد یناج  هب  مکاح  دنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یـضعب  دـنامب ،  یقاب  يو  رد  یناج  لمع  گنن  ات  دوش  یم  عطق  زین  مود  راب  هک  هدـمآ  یتیاور 
لمح دوخ  اب  ار  يرادرم  اریز  دزادنیب  رود  دنکب و  دوخ  ندب  زا  ندیبسچ  زا  دعب  هراب  ود  ار  داتفا  دیرب و  هک  یـشوگ  زا  هعطق  نآ  دـهد  یم 

درادـن و لاکـشا  زین  نآ  اب  زامن  تسین و  هتیم  رگید  دریگب  دوخ  هب  تاـیح  یحارج  لـمع  زا  دـعب  رگا  و  تسا ،  فیعـض  تیاور  اـما  هدرک 
هرابود ار  هدیبسچ  هعطق  نامه  ادماع  املاع و  یثلاث  صخـش  رگا  یتح  هکلب  دنک ،  نآ  ندنک  هب  راداو  ار  وا  دناوت  یمن  مکاح  ریغ  مکاح و 

رگا دنک و  هراپ  ار  یـسک  شوگ  رگا  دزادرپب و  هید  دیاب  دشاب  هدرکن  ادج  ادمع  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  هدش  تیانج  بکترم  دنک  ادج 
رگا هلءاسم 20 -  دـشاب .  هدنابـسچ  ار  دوخ  هدـش  هراپ  شوگ  هک  دـنچ  ره  دراد  صاصق  قح  هیلع  ینجم  دزادرپ ) یم  هید   ) دـشابن نکمم 
رگا و  هدـش ،  بکترم  تیاـنج  ود  دـتفیب  ییاونـش  زا  هیلع  ینجم  دوش و  هراـپ  مه  شوگ  هدرپ  هکیروطب  دـنک  عطق  ار  یـسک  شوگ  یناـج 

 . دزادرپب دیاب  ار  هید  ثلث  میئوگب  تسین  دیعب  هکلب  دشاب  هتشاد  صاصق  تسا  لکشم  دشاب  هدیکشخ  سح و  یب  هک  دنک  عطق  ار  یـشوگ 
سپ دنشاب ،  يواسم  لحم  دید و  تمالس و  رظن  زا  هیلع  ینجم  یناج و  مشچ  هک  یطرش  هب  هتبلا  تسه  صاصق  زین  مشچ  رد  هلءاسم 21 - 

دید شمـشچ  کـی  یناـج  رگا  و  سکع ،  هب  نینچمه  دـنروآ و  یمن  رد  ار  وا  تسار  مـشچ  دـشاب  هدروآ  رد  ار  یـسک  پـچ  مـشچ  رگا 
 . دنک یمن  در  وا  هب  يزیچ  هیلع  ینجم  هدرک و  روک  ار  وا  قح  اریز  دوش  روک  صاصق  رثا  رد  هک  دـنچ  ره  دوش  یم  صاصق  وا  زا  تشادـن 

یئاج رد  دـنک  یمن  در  وا  هب  يزیچ  میتفگ  هکنیا  و  تشاد ،  اهب  نوخ  ربارب  يا  هید  ندرک  روک  دوبن  نیب  رد  صاصق  ياپ  رگا  هک  دـنچ  ره 
زا دشاب ،  یئادخ  یتفآ  هب  ای  يدازردام  دوش  روک  شرگید  مشچ  نآ  صاصق  ماگنه  دش  ببس  هک  یناج  مشچ  کی  ندوب  انیب  اب  هک  تسا 

کی یـسک  نینچ  رگا  تسین و  هیلع  ینجم  رب  يزیچ  دـشاب  هتـشادن  هیلع  ینجم  هب  یطبر  مالک  هصالخ  دـشاب و  صاصق  ای  تیانج و  يور 
رگا دراد  ملاس  مشچ  ود  هکیسک  هلءاسم 22 -  دنروآ .  یم  رد  ار  وا  ملاس  مشچ  صاصق  ماگنه  دروآرد  ار  دوخ  لثم  یصخش  ملاس  مشچ 

دنروآ یم  رد  صاصق  هب  ار  وا  مشچ  کی  دـنک  روک  یلک  هب  ار  وا  ارهق  دروآرد و  یـسک  زا  ار  روک ) مشچ  کـی  ینعی   ) روعا مشچ  کـی 
هیلع ینجم  ارهاظ  و  تسا ،  نآ  توبث  يوقا  نکل  هن  دـنا  هتفگ  یـضعب  هن ؟  ای  دـهدب  هیلع  ینجم  هب  زین  ار  مشچ  هید  فصن  دـیاب  ایآ  لاـح 
نیا هک  تسا  نیا  رهاظ  هکناـنچمه  دریگب ،  ار  هید  فصن  هب  مه  دـنک و  صاـصق  مه  هکنیا  نیب  دریگب و  لـماک  هید  هکنیا  نیب  تسا  ریخم 
لثم دوش ) روک  یلک  هب  نآ  ندروآ  رد  اب  ینعی   . ) دـشاب هتـشاد  لماک  هید  روک ) مشچ  کی   ) روعا مشچ  هکیئاج  ره  رد  تسا  تباث  مکح 

تـسین لماک  هید  وا  مشچ  کی  هید  دشاب  هدش  نینچ  رگید  یتفآ  هب  رگا  اما  دشاب و  هدش  مشچ  کی  یئادخ  یتفآ  هب  ای  اتقلخ و  البق  هکنیا 
رس هساک  رد  شمـشچ  هک  ار  یـصخش  يانیبان  مشچ  یـسک  رگا  هلءاسم 23 -  دنـشاب .  هدروآرد  صاصق  هب  ار  شمـشچ  کی  هکنیا  لـثم 

رگا هلءاسم 24 -  دزادرپب .  ار  هید  ثلث  دیاب  وا  دنروآ و  یمن  نوریب  صاصق  هب  ار  وا  يانیب  مشچ  دروایب  نوریب  درادن  دید  یلو  تسا  هدنز 
هک يا  هلیـسو  ره  هب  دنیبن  ار  يزیچ  تسا  هدنز  رـس  هساک  رد  مشچ  هقدح  هکنیا  نیع  رد  دزادنیب و  دید  زا  ار  یـصخش  يانیب  مشچ  یـسک 

یلمع قذاح  یئابطا  تسدب  صاصق  نیا  دیاب  هجیتن  رد  دوش ،  یم  صاصق  دزادـنیب  دـید  زا  هقدـح  رد  شندوب  اب  ار  وا  مشچ  دـشاب  نکمم 
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هک یمـشچ  ياه  کلپ  يور  ار  نآ  دننک و  یم  سیخ  ار  يا  هبنپ  هک  تسا  نیا  یـصاصق  نینچ  هقیرط  دـنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یـضعب  دوش ، 
عاعش هک  يروط  هب  دنهد  یم  رارق  دیـشروخ  يوربور  ار  نآ  هدومن  غاد  شتآ  يور  ار  يا  هنیئآ  سپـس  دنزادنا و  یم  دوش  انیبان  تسا  رارق 
هقدح هکیلاح  رد  دوش  انیبان  ات  دنک  هاگن  ردقنآ  نک و  هاگن  هنیئآ  هب  دنیوگ  یم  هتشادرب  ار  هبنپ  هاگنآ  دوش  عقاو  مشچ  نآ  يور  دیـشروخ 
مـشچ هب  لیم  هکنیا  هب  زج  دـشن  نکمم  رگید  لئاسو  ای  هلیـسو و  نیا  هب  مشچ  رون  ندرب  نیب  زا  رگا  اما  تسا و  ظوفحم  دوخ  ياج  رب  شا 
ءاشمع مشچ  لباقم  رد  ملاس  مشچ  هلءاسم 25 -  دزادرپب .  هید  دیاب  دوش و  یم  طقاس  صاصق  دنوش  بکترم  رگید  یتیانج  ای  دنشکب و  وا 

نیا زا  یکی  هب  هک  ار  یـسک  مشچ  یناج  رگا  ینعی  دوش  یم  صاـصق  ( 46  ) ءایشع و  ( 45  ) ءارهج و  ( 44  ) ءاشفخ و  ( 43  ) ءالوح و  ( 42)
لاثما ناگژم و  تروص و  وربا و  رـس و  يوم  رد  صاـصق  هلءاسم 26 -  دـنروآ .  یم  رد  ار  شملاس  مشچ  دروآرد  تسا  بویعم  اـه  بیع 

یناچ الثم   ) دوش عقاو  تحارج  لثم  تحارج و  دروم  اهوم  نیا  لحم  رگا  هلب  تسین ،  هجو  زا  یلاخ  هک  دـنچ  ره  تسا ،  لمات  لـحم  اـهنیا 
صاصق هلءاسم 27 -  دوش .  یم  صاصق  ناکما  تروص  رد  دیورن ) يوم  رگید  هجیتن  رد  دنک و  غاد  ار  یسک  ناوربا  ای  ار  رـس  يوم  لحم 

شپچ تمـس  زین  وا  زا  دـشاب  هدـیرد  ار  یـسک  پچ  تمـس  کلپ  یناج  رگا  ینعی   ) لحم رد  يواست  تیاعر  اب  تسا  تباث  مشچ  کلپ  رد 
نودـب کلپ  اما  دـشاب ،  هتـشاد  هرم  وا  ياهکلپ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  نییاپ )  هدوب  نییاپ  الاب و  هدوب  الاب  کـلپ  رگا  دوش و  یم  هدـیرد 

یناج هجیتن  رد  تسین  دیعب  نآ  رد  صاصق  توبث  مدـع  تسا و  هجو  ود  نآ  رد  صاصق  توبث  رد  هرم  نودـب  کلپ  اما  دـشاب ،  هتـشاد  هرم 
لباقم رد  دوش ،  یم  هدیرب  نآ  دـقاف  ینب  هماش  ياراد  ینیب  ندـیرب  رطاخ  هب  تسه و  صاصق  زین  ینیب  رد  هلءاسم 28 -  دزادرپب .  هید  دیاب 

زا رادـقم  نآ  هب  الا  دـشاب و  هدروخن  البق  ار  موذـجم  ینیب  زا  يزیچ  هروخ )   ) ماذـج هک  یطرـش  هب  ددرگ  یم  عطق  ملاس  ینیب  یماذـج  نیب 
ریغـص و ریبک و  صخـش  ینیب  نایم  یقرف  زین  و  دوش ،  یم  عطق  رتمک  ملاس  ینیب  زا  رادـقم  نآ  هب  الا  دـشاب و  هدروخن  البق  ار  موذـجم  ینیب 

نکل تسین  فیعـض  ای  هماش  ياراد  ینیب  تسا و  هدـمآرب  نیرخآ  ای  شطـسو و  ناوختـسا  هک  ینیب  نآ  هدـیباوخ و  نآ  طـسو  هک  يا  ینیب 
نآ زا  یتمـسق  هچ  نآ و  همه  هچ  ینیب  همرن  اـما  دوـش ،  یمن  عـطق  سح  یب  هدـش  سمل  ینیب  عـطق  رد  ملاـس  حیحـص و  ینیب  رهاـظلا  یلع 
هچ ینیب  همرن  اما  دوش ،  یمن  عطق  سح  یب  هدش  سمل  ینیب  عطق  نآ  هلول  زا  يرادقم  اب  ار  یـصخش  ینیب  همرن  یـسک  رگا  دراد و  صاصق 

دوش یم  عطق  نآ  همه  ایآ  دنک  عطق  نآ  هلول  زا  يرادقم  اب  ار  یصخش  ینیب  همرن  یسک  رگا  دراد و  صاصق  نآ  زا  یتمـسق  هچ  نآ و  همه 
هجو اجنیا  رد  هتبلا  تسا ،  هجو  ود  دوش ؟  یم  تموکح  هدرک  عطق  وا  هک  يا  هلول  رادـقم  هب  تبـسن  دوش و  یم  عطق  وا  ینیب  همرن  اهنت  ای  و 

ناوختـسا رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  دشاب  ینیب  ءادتبا  فورـضغ  هدـش  عطق  هک  يا  هلول  رگا  میئوگب  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  زین  يرگید 
یم صاصق  یناج  رخنم  اـب  ( 47  ) رخنم هلءاـسم 29 -  دوش .  یم  تموکح  نآ  هب  تبـسن  دوش و  یمن  عطق  وا  ینیب  ناوختـسا  هدـیرب  مه  ار 
یم هراپ  شتـسار  تمـس  زین  وا  زا  هدرک  هراپ  ار  یـسک  ینیب  تسار  تمـس  خاروس  یناج  رگا  ینعی  لحم  رد  يواست  تیاـعر  اـب  هتبلا  دوش 
عطق ار  یصخش  ینیب  زا  یـضعب  رگا  لاح  زجاح ،  هب  ( 48  ) زجاـح تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  صاـصق  نیا  پچ  هدوب  وا  پچ  رگا  دوش و 

دنک عطق  تسا  کچوک  رایـسب  اضرف  هک  یناـج  ینیب  زا  تشوگ  رادـقم  نآ  دـهاوخب  وا  رگا  و   ) دراد یگرزب  رایـسب  ینیب  اـضرف  هک  هدرک 
زا هدوب  وا  ینیب  فصن  اضرف  رگا  دوش  یم  هسیاقم  صخـش  نآ  ینیب  همه  اب  یناج  هلیـسوب  هدش  عطق  رادقم  اذل  دـنک ) عطق  ار  نآ  مه  دـیاب 

همرن همه  هب  دیاب  زین  ار  نآ  هدیرب  ار  يرادـقم  یـصخش  ینیب  همرن  زا  رگا  نینچمه  ثلث  هدوب و  ثلث  رگا  دوش و  یم  عطق  فصن  مه  یناج 
یگرزب هسیاـقم  نیا  رد  و  ثلث ،  هدوب  ثلث  رگا  دوش و  یم  عطق  وا  ینیب  همرن  فصن  هدرک  عطق  ار  همرن  فـصن  رگا  دـننک  هسیاـقم  وا  ینیب 

یناج زا  باسح  ناـمه  هب  هدومن  هسیاـقم  وا  ینیب  ماـمت  اـب  هک  تسه  مه  نکمم  دوش ،  یمن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  یکچوک  ینیب و  ناوختـسا 
یناج بل  اب  هیلع  ینجم  بل  لحم  يواست  تیاعر  اب  هلءاسم 30 -  دوشن .  عطق  شا  همه  تسا  کچوک  رایسب  یناج  ینیب  رگا  ات  دننک  عطق 

گنت و بل  داـشگ و  بل  نیب  یقرف  بل  نیا  رد  یناـج و  نیئاـپ  بل  اـب  شنیئاـپ  بل  نیا و  يـالاب  بل  اـب  وا  يـالاب  بل  دوش ،  یم  صاـصق 
یقرف كزان  بل  اب  تفلک  بل  زین  دـشاب و  هدـشن  رجنم  نآ  یـسمل  هب  بل  يرامیب  هکنآ  رگم  تسین ،  رامیب  ملاـس و  گرزب و  کـچوک و 

ار بل  دح  ام  دوش و  یم  هدیرب  یناج  بل  زا  تشذگ  ینیب  رد  هک  یسایقم  نیمه  هب  دشاب  هدیرب  ار  یـصخش  بل  زا  یتمـسق  رگا  و  درادن ، 
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يواست تیاعر  اب  هتبلا  نآ  زا  یتمسق  رد  مه  نآ و  یمامت  رد  مه  تسا  يراج  نابز  رد  صاصق  هلءاسم 31 -  میا .  هدروآ  تاید  باتک  رد 
رگا یلو  دوش ،  یمن  عطق  نآ  زا  صاـصق  رد  یناـج  ياـیوگ  ناـبز  دوش  عطق  یناـج  تسدـب  لـال )   ) سرخا ناـبز  رگا  سپ  يو ،  قطن  رد 
عطق زا  صاصق  رد  حیـصف  نابز  هکنانچمه  دوش ،  یم  عطق  وا  نابز  دـنک  عطق  ار  یـسک  سرخا  نابز  ای  ار و  یـسک  يایوگ  ناـبز  یـسرخا 
هکنآ رگم  دوش  یم  عطق  شنابز  دـنک  عطق  ار  یلفط  نابز  یناج  رگا  و  دوش ،  یم  عطق  دـنک  نابز  لباقم  رد  ناور  نابز  حیـصف و  ریغ  نابز 

هلءاسم دزادرپب .  هید  دـیاب  یناج  تروصنیا  رد  هک  ددرگ  تباث  نآ  رد  ندوب  لال  ياه  هناشن  اـی  تسا و  هدوب  سرخا  لـفط  هک  دوش  تباـث 
یم صاصق  دـنک  عطق  ار  وا  ناتـسپ  كون  ای  ار و  رگید  ینز  ناتـسپ  ینز  رگا  نیا  رباـنب  تسه ،  صاـصق  نآ  كون  نز و  ناتـسپ  رد   - 32

وا و تسار  هدوب  تسار  ینعی  دوش  یم  عطق  زین  وا  زا  لحم  يربارب  تیاعر  اب  دنک  عطق  ار  يدرم  ناتسپ  كون  يدرم  رگا  هکنانچمه  دوش ، 
هلءاسم دوش .  یم  عطق  يزیچ  نتخادرپ  در و  نودب  شناتـسپ  دنک  عطق  ار  ینز  ناتـسپ  يدرم  رگا  و  دوش ،  یم  عطق  وا  پچ  هدوب  پچ  رگا 

تمـس نادـند  هکنیا  رطاخ  هب  یناج  تسار  تمـس  نادـند  نیا  ربانب  لحم و  يواست  تیاعر  طرـش  هب  تسه  صاصق  زیناهنآدـند  رد   - 33
ضوع هب  ایسآ  نادند  ضوع  هب  ای  هیعابر و  ضوع  هب  شیایانث  نادند  هن  و  سکعرب ،  هن  دوش و  یمن  هتسکش  تسا  هتسکش  ار  یـسک  پچ 

هیلع ینجم  دئاز  نادند  ياج  هب  یناج  یلـصا  نادند  هن  و  سکع ،  هب  دوش و  یم  رهاظ  هدنخ  لاح  رد  هک  ینادند  ضوع  هب  ای  شین  نادند 
هدنک یسک  زا  هک  ینادند  رگا  هلءاسم 34 -  رگید .  تمس  رد  نیا  دئاز  رطاخ  هب  یتمـس  رد  وا  دئاز  هن  نیا و  یلـصا  رطاخ  هب  وا  دئاز  هن  و 

ای تسه  صاصق  زین  نآ  نتسکش  رد  ایآ  و  تسا ،  صاصق  نآ  رد  دیور  یم  يریش  نادند  زا  دعب  هک  ینادند  ینعی  دشاب  یمود  نادند  دش 
دوش هتـسکش  يروط  دیاب  صاصق  رد  نکل  دـسر  یمن  تیانج  شراو  هید  هب  تبون  دراد و  صاصق  هک  تسا  نآ  برقا  تسا  هجو  ود  هن ؟ 

هک شکچ  لاثما  اب  هن  دننکـشب  ارنآ  هدش  ادیپ  ادیدج  هک  يرازبا  اب  الثم  دشاب ،  هدـش  تیاعر  هیلع  ینجم  هتـسکش  نادـند  اب  يدـننامه  هک 
صاصق ایآ  دیورب  هرابود  صاصق  زا  لبق  هدش  هدنک  هک  ینادـند  رگا  هلءاسم 35 -  دیآ .  یمن  رد  هتـسکش  یناج  هک  ینادند  لثم  هب  ابلاغ 

تسین و طایتحا  زا  يا  هراچ  نکل  تسا ،  طقاس  دـنا  هتفگ  روهـشم  دـنچ  ره  تسین  طقاس  میئوگب  هک  تسا  نآ  هبـشا  هن ؟  اـی  تسا  طـقاس 
هچ هک  دوش  تموکح  نآ  در  دیاب  هدـیئور  جوعم  جـک و  الثم  صقان و  دـیدج  نادـند  رگا  لاح  دـننکن ،  صاصق  هک  تسا  نیا  هب  طایتحا 

الاـب ضرف  رد  رگا  هلءاـسم 36 -  ریزعت .  زا  ریغ  تسین  یناـج  رب  يزیچ  هدـیئور  لوا  نادـند  نیع  هب  رگا  و  دزادرپب ،  تیاـنج  شرا  رادـقم 
رد نیا  هتبلا  دزادرپب ،  ار  یناج  نادـند  تمارغ  هک  تسا  هیلع  ینجم  هدـهع  رب  دـیورب  هرابود  یناج  زا  صاـصق  زا  دـعب  هیلع  ینجم  نادـند 
زا هک  یتمارغ  دیئور  رگا  هک  دیورب  هرابود  مه  یناج  نادند  هکنآ  رگم  دشاب ،  صاصق  طوقـس  روهـشم  دـننام  ام  ياوتف  هک  تسا  یتروص 

دناوت یمن  مه  یناج  دیئور  هرابود  یناج  نادند  صاصق  زا  دعب  رگا  و  دـننک ،  یم  حلـص  رگیدـکی  اب  دـنادرگ و  یم  رب  هتفرگ  هیلع  ینجم 
نادند زا  دعب  ناکدوک  هداع  یتدم  ات  دننام  یم  رظتنم  دروآ  رد  هشیر  زا  ار  یکدوک  نادـند  رگا  هلءاسم 37 -  دربب .  نیب  زا  ار  نآ  هرابود 

زا تیانج  شرا  هک  تسین  دیعب  و  دزادرپب ،  تیانج  شرا  دیاب  یناج  فورعم  یلوق  ربانب  دروآرد  رگا  دنروآ .  یم  رد  دیدج  نادند  يریش 
تسه صاصق  تیلوجر  تلآ  ندیرب  رد  هلءاسم 38 -  دوش .  یم  صاصق  درواین  رد  رگا  دـشاب و  رتش  کی  كدوک  ياهنادـند  زا  کی  ره 

یم راکب  یتلآ ؟  نیب  تسین  یقرف  هکنانچمه  تسین ،  هداتفا  راک  زا  درم  ریپ  یتح  ریبک  راوخریش و  یتح  ریغص  نیب  یقرف  صاصق  نیا  رد  و 
ندیرب رطاخ  هب  دـشاب  هدـش  سح  یب  سمل و  یتلع  هب  رگا  اما  و  تسا ،  هداتفا  راک  زا  ندـش  هتخا  ای  و  تلوهک )   ) رطاخب هک  یتلآ  دـیآ و 

عطق رطاخ  هب  ملاس  تلآ  هک  روطنامه  و  هدـشن ،  هنتخ  هدـش و  هنتخ  تلآ  نیب  تسین  یقرف  زین  و  دوش ،  یمن  هدـیرب  یناج  ملاس  تلآ  نآ ، 
شزیخ نودب  سح و  نودب  تلآ  ینعی  نآ  سکع  رب  اما  و  دوش ،  یمن  عطق  زین  شزیخ  نودب  تلآ  رطاخ  هب  دوش  یمن  عطق  سح  یب  تلآ 

عطق هک  يا  هفشح  رطاخب  یناج  هفشح  هجیتن  رد  تسه  هفـشح  رد  صاصق  نینچمه  و  دوش ،  یم  عطق  ملاس  حیحـص و  یتلآ  عطق  رطاخ  هب 
زا تسا  تلآ  فصن  رادقم  هب  رگا  دوش  یم  هسیاقم  تلآ  همه  اب  هدش  عطق  هچنآ  نآ ،  رتشیب  هفـشح و  زا  رتمک  رد  و  دوش ،  یم  عطق  هدرک 

نینچمه تسه و  صاصق  نادرم  هضیب  ود  رد  هلءاسم 39 -  نینچمه .  نآ و  ثلث  تسا  ثلث  رگا  دوش و  یم  عطق  رادـقم  نامه  مه  یناـج 
دراو یـسک  تسار  تمـس  هضیب  رب  هک  یتیانج  رد  دوش  یم  صاصق  تسار  تمـس  ینعی  تمـس  رد  يواست  تیاعر  اـب  ود  نآ  زا  یکی  رد 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 761 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید هضیب  هب  يررض  هضیب  کی  رد  صاصق  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  پچ ،  تمس  عضیب  زا  صاصق  رد  پچ  تمـس  هضیب  هدمآ و 
تـسا زئاج  یتقو  صاصق  رد  زین  و  دنریگ ،  یم  هید  یناج  زا  هکلب  دوش  یمن  صاصق  هنرگ  درادـن و  زاب  شلمع  زا  ار  نآ  دـشاب و  هتـشادن 
یتعفنم هضیب  کی  زا  صاصق  اب  رگا  طرـش  ود  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  و  دـشاب ،  هدرب  نیب  زا  ار  هیلع  ینجم  هضیب  زا  یتعفنم  یناج  لمع  هک 

هنرگ تسا و  زئاج  صاصق  دنامب  یقاب  وا  هضیب  نیع  دوش و  بلـس  یناج  هضیب  تعفنم  یبناج  لمع  هکیلاح  رد  دوشن  بلـس  رگید  هضیب  زا 
تلآ و ینعی  ار  ود  ره  هکنیا  هچ  دوش  یم  صاصق  دـشاب  هدرک  عطق  ار  یـسک  ياه  هضیب  اب  تیلوجر  تلآ  رگا  و  دـنریگب ،  وا  زا  هید  دـیاب 
ود زا  دنترابع  هرفش  ود  و  تسه ،  صاصق  نانز  هرفش  ود  رد  هلءاسم 40 -  يرگید .  زا  سپ  یکی  ای  دشاب و  هدرک  عطق  هرابکی  ار  اه  هضیب 

نیا رد  تسه و  زین  ود  نآ  زا  یکی  رد  صاصق  و  دراد ،  هطاـحا  ناـهد  رب  اـه  بل  هکناـنچنآ  تسا  طـیحم  ناـنز  جرف  رب  هک  یتشوگ  هعطق 
دوـخ جرف  رد  هکنآ  و  ملاـس ،  حیحـص و  عریبـک و  هریغـص و  رتـخد  زا  هکناـنچمه  تسین ،  هرکاـب  ریغ  هرکاـب و  هرفـش  نـیب  یقرف  صاـصق 
هکنآ هدـشن و  هکنآ  هدـش و  هنتخ  هکنآ  و  تسا ،  هتـسب  مرو  ای  يدایز و  تشوگ  ای  ناوختـسا و  هب  ای  شجرف  يارجم  ای  دراد و  یناوختـسا 

یجرف رطاخب  یناج  ملاس  حیحـص و  جرف  هلب  تسا ،  ناسکی  تسا  ملاس  حیحـص و  هکنآ  هدـش و  یکی  شگرزب  هدور  يارجم  اب  شیارجم 
نز یناج  هک  تسا  یئاج  رد  اهنت  نیرفش  رد  صاصق  و  دوش ،  یمن  عطق  هدش  عطق  یناج  تسدب  تسا و  یـسح  یب  سمل و  هب  يالتبم  هک 
هک یتیاور  رد  و  دزادرپب ،  هید  هک  تسا  یناج  رب  دنک و  یمن  ادیپ  ینعم  صاصق  رگید  دشاب  هدوب  يدرم  نز  رب  یناج  رگا  اریز  دشاب  هدوب 
درم رب  یناج  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  عطق  وا  تیلوجر  تلآ  دزادرپن  ار  نز  هرفـش  هید  درم  نآ  رگا  هک  هدـمآ  تسین  داـمتعا  دروم 

 . دزادرپـب هید  درم  نآ  هب  هک  تسا  نز  نآ  رب  هکلب  تسین  صاـصق  ياـج  دزاـس  عـطق  ار  وا  ياـه  هضیب  اـی  درم و  تلآ  دـشاب و  هدوـب  ینز 
دنا هتفگ  یـضعب  یلو  دوش  یم  صاـصق  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنک .  لـئاز  ار  تراـکب  رگید  يرکب  رتخد  زا  رکب  رتـخد  رگا  هلءاسم 41 - 

نینچمه و  هجوم ،  تسا  یلوق  دـشابن  نکمم  صاـصق  تیاـنج و  رد  يواـست  تیاـعر  هک  يدراوم  رد  لوق  نیا  دزادرپب و  هید  دـیاب  یناـج 
 . دشابن نکمم  يدننامه  يواست و  هک  يدروم  ره  رد  دیآ  یم  نایم  هب  هید  نداد  ياپ  دوش و  یم  هتشادرب  صاصق 

عرف دنچ 

 ، دنک صاصق  ار  وا  دناوت  یم  هیلع  ینجم  دنک  عطق  ار  یلماک  ملاس و  تسد  رگا  تسا  صقان  وا  تشگنا  دـنچ  ای  کی  هکیـسک  لوا -  عرف 
؟  هن اـی  دریگب  ار  هدرک  عطق  يو  زا  هتـشادن و  وا  دوـخ  هک  هچنآ  هید  یناـج  صقاـن  تسد  عـطق  رب  هوـالع  دـناوت  یم  اـیآ  تسه  هک  يزیچ 
ای هتخادرپ و  يو  هب  ار  نآ  هید  هدرک و  عطق  رگید  یناج  ار  یناـج  تشگنا  هک  یتروص  رد  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  هن و  دـنا  هتفگ  یـضعب 
هک هچنآ  هید  یناـج  دـیاب  تسه  نآ  قحتـسم  يو  اـی  هتخادرپ و  يو  هب  ار  نآ  هید  هدرک و  عطق  رگید  یناـج  دـیاب  تسه  نآ  قحتـسم  يو 

هیلع ینجم  هدـش  صقان  یئادـخ  ینهآ  هب  ای  هدوب و  صقان  دازردام  یناج  ناتـشگنا  رگا  اما  و  دزادرپب ،  ار  هتـشادن  وا  هتـشاد و  هیلع  ینجم 
و دزادرپب ،  ار  هتـشادن  وا  هتـشاد و  هیلع  ینجم  هک  ار  هچنآ  هید  تروص  ود  ره  رد  هک  تسا  نآ  هبـشا  اـم  رظن  هب  و  تسین ،  يزیچ  قحتـسم 

یم هیلع  ینجم  ایآ  درادـن  تشگنا  دـنچ  ای  کی  هک  دـنک  عطق  ار  یـسک  تسد  تسا  ملاـس  شتـسد  هکیـسک  یلبق  تروص  سکع  هب  رگا 
اهنت دنک و  صاصق  دناوت  یمن  الصا  هکنآ  ای  دنک و  عطق  ار  شتسد  سپـس  دهدب و  يو  هب  ار  هتـشادن  وا  دراد و  یناج  هک  هچنآ  هید  دناوت 

هلءاسم نیا  تسا و  هجو  دـنچ  دوش ؟  یم  تموکح  یقبام  هب  تبـسن  عطق و  صاصق  هب  دراد  یناج  هک  ار  هچنآ  اـی  دریگب و  هید  دـناوت  یم 
همه تشگنا  تحارج  دـنک و  عـطق  ار  یـصخش  تشگنا  یـسک  رگا  مود -  عرف  تسا .  لکـشم  لـئاسم  زا  تشذـگ  قباـس  رد  شریظن  هک 
فک ینعی  دنک  صاصق  ار  یناج  تسد  همه  دناوت  یم  دـبای  يدوبهب  سپـس  دوش و  عطق  شتـسد  همه  ماجنارـس  دریگب و  ارف  ار  ووا  تسد 

رب هوالع  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  اجنامه  زا  دنک  عطق  تسـش  دنب  نیرخآ  زا  ار  یـسک  تسد  رگا  و  دنک ،  عطق  ار  چم  دنب  زا  ار  وا  تسد 
هک دراد  لامتحا  دنک و  یم  عطق  تسـش  دنب  نیرخآ  زا  ار  یناج  تسد  هیلع  ینجم  دنک  عطق  ار  یـسک  يوزاب  زا  مه  يرادـقم  تسد  فک 

یناج زا  دنلب و  رایـسب  هیلع  ینجم  يوزاب  تسا  نکمم  نوچ   ) دوش باسح  تفاسم  رایعم  هب  دراد  لامتحا  دوش و  تموکح  دـئاز  هب  تبـسن 
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دیآ یم  الاب  لامتحا  ود  نامه  دئاز  هب  تبسن  تسا و  تباث  چم  دنب  ات  صاصق  دنک  عطق  جنرآ  زا  ار  یسک  تسد  رگا  و  دشاب ) هاتوک  رایسب 
صاصق رد  موس -  عرف  دراد .  نایرج  لامتحا  ود  دـئاز  هب  تبـسن  تسا و  اـپ  چـم  اـت  نآ  صاـصق  هک  تسا  تسد  مکح  ناـمه  اـپ  مکح  ، 

یمن عطق  یسک  دئاز  وضع  عطق  رطاخب  یناج  یلصا  وضع  طرـش  نیا  ربانب  تسا ،  طرـش  ندوب  يدایز  ندوب و  یلـصا  رظن  زا  وضع  يواست 
فلتخم ود  نآ  لحم  هک  یتروص  رد  یـسک  یلـصا  وضع  عطق  رطاخ  هب  یناج  دئاز  وضع  یتح  دشاب ،  یکی  ود  ره  لحم  هک  دنچ  ره  دوش 

شدئاز وضع  دشاب و  یکی  ود  ره  لحم  هک  یطرش  هب  دوش  یم  عطق  یناج  یلصا  وضع  یلصا  وضع  زا  صاصق  رد  ددرگ ،  یمن  عطق  دشاب 
عطق رطاخ  هب  دشاب  هتـشادن  یلـصا  وضع  رگا  دئاز  وضع  لحم  داحتا  اب  نینچمه  و  دوش ،  یم  عطق  لحم  داحتا  اب  دئاز  وضع  زا  صاصق  رد 
رگا نیاربانب  دوش ،  یم  عطق  یلـصا  وضع  عطق  رطاخ  هب  دـشاب  هتـشادن  یلـصا  وضع  رگا  دـئاز  وضع  لحم  داـحتا  اـب  نینچمه  و  دوش ،  یم 
عطق نآ  رطاخ  هب  دشاب  هدیرب  هدوب  عقاو  وا  پچ  تمـس  رد  هک  یـسک  يدایز  تسد  دـشاب و  هتـشاد  تسار  تمـس  رد  يدایز  یتسد  یناج 

رطاـخب یناـج  تسار  تمـس  يداـیز  تسد  زین  تروصنیا و  سکع  نینچمه  و  تسا ،  فلتخم  دـئاز  وضع  ود  نیا  لـحم  نوچ  دوـش  یمن 
تـشگنا کـی  ود  ره  هیلع  ینجم  یناـج و  رگا  مراـهچ -  عرف  تروـصنیا .  سکع  نینچمه  ددرگ و  یمن  عـطق  یـسک  یلـصا  پچ  تسد 

زا ار  هیلع  ینجم  تسار  تسد  یناج  دنشاب و  هتشاد  تسش  تشگنا  ود  تسار  تسد  رد  ود  ره  الثم  دنشاب ،  هتشاد  تمـس  کی  رد  يدایز 
نیا هکیتروص  رد  دـشاب  هتـشاد  يداـیز  تشگنا  یناـج  اـهنت  رگا  و  دوش ،  یم  هتفرگ  صاـصق  وا  زا  دـشاب  هدرک  عـطق  تسد  فـک  يـالاب 

شناتـشگنا راـنک  رد  رگا  و  دـننک ،  یمن  عطق  ار  دـئاز  تشگنا  دوش و  یم  عطق  شتـسد  فـک  هدـیئور  تسد  فـک  زا  رتـالاب  رد  تشگنا 
دنک و عطق  ار  وا  تشگنا  جنپ  اهنت  ای  و  دزادرپب ؟  وا  هب  ار  تشگنا  کی  هید  دـنک و  عطق  ار  وا  یتشگنا  شـش  فک  هیلع  ینجم  ایآ  هدـیئور 

برقا ام  رظن  هب  مود  هجو  هک  تسا  هجو  ود  دوش ؟  تموکح  وا  تسد  فک  هب  تبـسن  دراذگب و  یقاب  ار  دئاز  تشگنا  ار و  شتـسد  فک 
نآ رب  هوالع  و  دنک ،  عطق  ار  یناج  هناگجنپ  ناتشگنا  تسد و  فک  دناوت  یم  دشاب  هتـشاد  هیلع  ینجم  اهنت  ار  دئاز  تشگنا  رگا  و  تسا ، 
دنک صاصق  دـهاوخن  رگا  و  تسا ،  یلـصا  تشگنا  هید  موس  کـی  يداـیز  تشگنا  هید  و  دریگب ،  وا  زا  مه  ار  يداـیز  تشگنا  کـی  هید 

تشگنا راهچ  هدیرب  وا  زا  یناج  هک  یتسد  رگا  و  ار ،  يدایز  تشگنا  هید  مه  دریگ و  یم  ار  تسد  فک  هید  مه  دریگب  هید  دهاوخب  هکلب 
دنک عطق  ار  یناج  تشگنا  راهچ  دناوت  یم  هیلع  ینجم  دوش و  یمن  عطق  صاصق  رد  یناج  ملاس  تسد  دراد  يدایز  تشگنا  کی  یلصا و 

ار تشگنا  کی  دنب  نیلوا  ناسنا  کی  زا  یناج  رگا  مجنپ -  عرف  دریگب .  وا  زا  ار  شتسد  فک  تیانج  شرا  ار و  دوخ  تشگنا  کی  هید  و 
دهاوخب دهدن و  تیاضر  هید  نتفرگ  هب  لوا  دـنب  بحاص  هکیتروص  رد  دـشاب  هدرک  عطق  ار  تشگنا  نامه  یطـسو  دـنب  رگید  یناسنا  زا  و 

دوخ قح  هب  ود  ره  دـیامن و  یم  عطق  ار  وا  تشگنا  یطـسو  دـنب  بحاص  سپـس  دـنک و  یم  عطق  ار  یناج  تشگنا  لوا  دـنب  دـنک  صاصق 
قاقحا دنهد و  یمن  هزاجا  وا  هب  دریگب  صاصق  لوا  دنب  بحاص  نتفرگ  صاصق  زا  لبق  دهاوخب  یطـسو  دـنب  بحاص  رگا  و  دـنا ،  هدیـسر 

لوا دنب  وا  لوا  دـنک  صاصق  دـهاوخ  یم  زین  وا  رگا  دـنک ،  هچ  دـهاوخ  یم  لوا  دـنب  بحاص  دوش  مولعم  ات  دـنزادنا  یم  ریخات  ار  وا  قح 
ای هکلب  دـنک  صاـصق  دـهاوخن  وا  رگا  اـما  دـیامن ،  یم  عطق  ار  وا  مود  دـنب  مود ،  دـنب  بحاـص  سپـس  دـنک و  یم  عطق  ار  یناـج  تشگنا 
ای و  دنک ؟  در  وا  هب  ار  وا  یلوا  دنب  هید  سپـس  دنک و  صاصق  دناوت  یم  مود  دـنب  بحاص  ایآ  دریگب  هید  ای  دـنک و  وفع  ار  یناج  دـهاوخب 

یطـسو دنب  بحاص  رگا  لاح  تسا  رت  هیجو  یمود  هک  تسا  هجو  ود  دنک ؟  تعانق  هید  نتفرگ  هب  دیاب  درادن و  صاصق  قح  الـصا  هکنیا 
هید دیاب  هداد  ماجنا  یتشز  لمع  دنک  عطق  ار  یناج  تشگنا  یطـسو  دنب  دنک و  هلجع  وا  دریگب  ار  دوخ  قح  لوا  دـنب  بحاص  هکنیا  زا  لبق 

 . دزادرپب يو  هب  ار  يرگید  نآ  تشگنا  دنب  هید  دیاب  مه  یناج  دهدب و  یناج  صخـش  هب  دوب  وا  قح  رب  دئاز  هک  ار  یناج  تشگنا  لوا  دنب 
ار دوخ  پچ  تسد  هاگنآ  دهد ،  یمن  زیمت  تسار  پچ و  تسد  نیب  یسک  دنک  عطق  الثم  ار  یـسک  تسار  تسد  یناج  رگا  مشـش -  عرف 

رابتعا هب  زونه  ای  و  دوش ؟  یم  طقاس  تسار  تسد  زا  صاصق  ایآ  دـنک  عطق  ار  یناج  پچ  تسد  وا  دراذـگب و  وا  رایتخا  رد  صاصق  يارب 
نیب رد  سرت  نیا  رگا  تسه  هک  يزیچ  دـنک  عطق  زین  ار  یناـج  تسار  تسد  هک  دراد  قح  وا  تسا و  مود  هجو  يوـقا  تسا ؟  یقاـب  دوـخ 

تـسد تقو  نآ  دـبای  يدوبهب  یناج  پچ  تسد  ات  دـنک  ربص  دـیاب  دوش  یم  یناج  تکاله  تیارـس و  ثعاب  تسد  ود  ره  عطق  هک  دـشاب 
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مه هتـسناد و  یم  ار  مکح  مه  یناـج  زا  تسد  ود  دوخ  تسد  کـی  زا  صاـصق  رد  هیلع  ینجم  هکنیا  رطاـخ  هب  و  دـنک ،  عطق  ار  وا  تسار 
رد تسین  دیعب  هلکب  هداد  رارق  رایتخا  رد  ار  دوخ  پچ  تسد  دـمع  يور  زا  هداد و  یم  صیخـشت  ار  تسد  تسار  پچ و  ینعی  ار  عوضوم 

تـسار تسد  ياج  هب  هیلع  ینجم  رگا  و  دوشن ،  راکبلط  يا  هید  هیلع  ینجم  زا  هدوب  مکح  هب  ای  عوضوم و  هب  لهاج  یناـج  هک  مه  یئاـج 
نآ نماض  یناج  لهج  تروص  رد  تسا  وا  پچ  تسد  دنک  یم  عطق  دراد  هک  یتسد  هکنیا  هب  ملع  اب  دـنک  عطق  ار  یناج  پچ  تسد  دوخ 

هکنیا رد  تسین  يا  ههبـش  هداد  رارق  يو  رایتخا  رد  ار  دوخ  پچ  تسد  هک  دـناد  یم  یناـج  رگا  و  تسا ،  صاـصق  وا  رب  هکلب  تسا  تسد 
کی یناج  رگا  متفه -  عرف  تسا .  لکـشم  دـنک  صاصق  ار  وا  دـناوت  یم  یناج  ای  دزادرپب و  هید  دـیاب  ایآ  نکل  ندرک و  هانگ  هیلع  ینجم 
هتفرگ صاصق  لوا  صخـش  يارب  دشاب  هدرک  عطق  ار  رگید  یـصخش  تسار  تسد  سپـس  هدیرب و  الثم  ار  يدرم  تسار  تسد  زا  تشگنا 

عطق ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  کی  دوش و  یم  هتفرگ  صاصق  لوا  سپـس  دـننک و  یم  عطق  ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  کی  دوش و  یم 
تشگنا جنپ  اب  شتسد  هک  مود  صخش  هاگنآ  دوش  یم  هتفرگ  صاصق  وا  تسار  تسد  همین  عطق  اب  مود  صخـش  يارب  سپـس  دننک و  یم 
یـصخش تسار  تسد  زا  تشگنا  کی  سپـس  عطق و  ار  یـسک  تسار  تسد  یناج  زا  ار  تشگنا  کی  هید  دوب  هدـش  عطق  یناـج  هلیـسوب 

نوچ دوش و  یم  عطق  لوا  صخـش  زا  صاصق  هب  یناج  تسار  تسد  نوچ  درادن  صاصق  يارب  یلحم  مود  صخـش  دـشاب  هدـیرب  ار  رگید 
عطق ار  یـسک  تشگنا  یناـج  رگا  متـشه -  عرف  دزادرپ .  یم  يو  هب  ار  مود  صخـش  تشگنا  هید  یناـج  دـنام  یمن  شیارب  یتشگنا  رگید 

تیانج رد  هن  دـبای  يدوبهب  وا  تحارج  وفع  زا  دـعب  رگا  دـشاب  هدرک  وفع  صاصق  زا  ار  یناج  يدوبهب ،  زا  لبق  هیلع  ینجم  دـشاب و  هدرک 
مان شوفع  نایب  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  راکبلط  يا  هید  هدش  عقاو  دمع  هبـش  ای  اطخ  هب  رگا  هن  تسه و  صاصق  یناج  يدـمع 

نتفرگ زا  نم  دـشاب :  هتفگ  شوفع  نایب  رد  وا  هدوب و  يدـمع  تیانج  رگا  و  متـشذگ ،  وا  تیانج  زا  نم  دـشاب :  هتفگ  هدربن و  ار  صاـصق 
صاـصق زا  نم  دـشاب :  هتفگ  رگا  هلب  هید ، )  هن  دراد  صاـصق  يدـمع  تیاـنج  نوچ   ) درادـن يرثا  چـیه  يوقع  نینچ  مدرک  تشذـگ  هید 

عطق زا  نم  دـشاب :  هتفگ  رگا  و  دـنک ،  هبلاـطم  ار  نآ  دـناوت  یمن  دوش و  یمن  تباـث  مه  هید  دوش و  یم  طـقاس  صاـصق  متـشذگ ،  یناـج 
وا تسد  فک  دناوت  یم  ایآ  و  دراد ؟  یناج  تسد  فک  هب  شتشگنا  تحارج  هاگنآ  و  متـشذگ ،  یناج  تیانج  زا  نم  ای  یناج و  تشگنا 
زا ار  شتـسد  فک  هید  دیاب  راچانای  دـنک ؟  در  يو  هب  دوب  هدیـشخب  ار  نآ  هدیـشخب  ار  نآ  شدوخ  هک  ار  تشگنا  کی  هید  هدومن  عطق  ار 

هاگنآ متـشذگ  وا  صاصق  زا  نم  دـشاب  هتفگ  شوفع  نایب  رد  رگا  و  تسه ،  زین  طوحا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا  یمود  هبـشا  دریگب ؟  یناـج 
دیناسر لتق  هب  رگا  ایآ  لاح  دـناسرب ،  لتق  هب  ار  یناج  دراد  قح  وا  مد  یلو  دـنک  كاله  دروآرد و  ياـپ  زا  ار  وا  تشگنا  تحارج  ناـمه 

ره تسا  عنم  هکلب  تسا  لاکـشا  لـحم  هن ؟  اـی  دزادرپب ؟  یناـج  هثرو  هب  دوب  هتفرگ  رارق  وفع  دروم  هک  ار  تشگنا  کـی  هید  تسا  بجاو 
دنک تیارس  وا  تشگنا  تحارج  هاگنآ  متشذگ  یناج  تیانج  زا  نم  دشاب  هتفگ  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دنچ 

هب تبـسن  وفع  نیا  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبـش  متـشذگ  شتیانج  تیارـس  زا  وا و  تیانج  زا  نم  دشاب  هتفگ  رگا  و  دروآرد ،  ياپ  زا  ار  وا  و 
ءاهقف فالتخا  دروم  وفع  نآ  تحص  وفع  زا  دعب  ياهتیارس  هب  تبسن  اما  و  تسا ،  حیحـص  هدش  تباث  هظحل  نآ  ات  هک  تیارـس  رادقم  نآ 
اهثراو همه  ای  درف و  هب  رـصحنم  ثراو  رگا  مهن -  عرف  تسا .  حیحـص  زین  اهنآ  هب  تبـسن  وفع  میئوگب  هک  تسا  نآ  رتدـحوم  لوق  تسا و 
یـضار يوفع  نینچ  هب  یناج  هکنیا  هچ  تسین ،  هید  قحتـسم  نانآ  زا  کیچیه  رگید  دندرک  وفع  یناجم  یناج ،  صاصق  زا  دنددعتم  رگا 

یتدم نآ  زا  دعب  دوش  یمن  طقاس  صاصق  متشذگ  رد  صاصق  زا  لاس  کی  ات  ای  هام و  کی  ات  دیوگب  ثراو  رگا  اما  و  دشابن ،  هچ  دشاب و 
هیانک مالک  نیا  زا  روظنم  رگا  متـشذگ  وت  ياپ  زا  اـی  متـشذگ و  وت  ندـب  فصن  زا  نم  دـیوگب  رگا  و  دراد ،  صاـصق  قح  هدرک  نیعم  هک 
رگا و  تسا ،  عونمم  هکلب  تسا  لاکشا  صاصق  طوقس  رد  دشابن  نیا  رگا  تسا و  طقاس  صاصق  حیحص و  دشاب  یناج  نتشکن  زا  ندروآ 
رگا مهد -  عرف  دنک .  عطق  ار  وا  ياپ  دناوت  یم  هن  هدرک و  طاقسا  ار  صاصق  هن  تیاپ  الثم  الا  متشذگ  تندب  ياضعا  همه  زا  نم  دیوگب : 

دزادرپب ار  لوتقم  هید  تسا  بجاو  دوش  یضار  طرش  نیا  هب  مه  یناج  منک و  یم  وفع  ار  وت  يزادرپب  هید  هک  یطرـش  هب  دیوگب :  یناج  هب 
 ( . تسا شدوخ  هک   ) ار لتاق  هید  هن 
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تاید باتک 

همدقم

هدش بکترم  يدازآ  ناسنا  هب  هک  یتیانج  رطاخ  هب  یناج  هک  یلام  نآ  زا  تسترابع  هید  و  تسا ،  دـیدشت ) نودـب   ) هید عمج  تاید  هملک 
هدـش نیعم  يا  هید  تیاـنج  نآ  يارب  هکنیا  هچ  و  تحارج ،  وضع و  صقن  هچ  دـشاب و  لـتق  تیاـنج  نآ  هکنیا  هچ  دزادرپب ،  تسا  بجاو 

یم هید  ار  یغلبم  نآ  و  دـنمان ،  یم  تموکح  ای  تیانج و  شرا  ار  هدـشن  نیعم  عراش  هلیـسو  هب  هک  یغلبم  ـالومعم  هک  دـشابن  هچ  دـشاب و 
یم ثحب  قحاول  وضع و  رب  تیانج  نامـض و  تابجوم  اه و  هید  ریداقم  لتق و  ماسقا  رد  باـتک  نیا  رد  هدومرف ،  نیعم  عراـش  هک  دـنناوخ 

 . دوش

لتق ماسقا  رد  راتفگ 

یم ققحم  لاکـشا  نودب  یئاج  رد  يدمع  لتق  هلءاسم 2 -  دـمع .  هب  هبـش  ای  صلاخ و  ياطخ  ای  تسا و  صلاخ  دـمع  ای  لتق  هلءاسم 1 - 
هب دوش  یم  ققحم  نینچمه  و  دشاب ،  هدرک  مادقا  دشک  یم  ار  فرط  اعون  لمع  نآ  لاثما  هک  یلمع  اب  لتق  دـصق  هب  لوا  زا  یناج  هک  دوش 

تـسا قداص  يدـمع  لتق  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلکب  دـشاب ،  هتـشادن  ار  وا  نتـشک  دـصق  دـنچ  ره  دـشک  یم  ار  فرط  اعون  هک  یلعف  دـصق 
نتـشک دـیما  هب  هکنیا  لثم  دـهد  ماجنا  دـشکب  ار  فرط  هکنآ  دـیماب  وا  یلو  تسین  هدنـشک  ابلاغ  هک  هداد  ماجنا  یـسک  ای  یلمع  هکیئاجنآ 

دصق تسین و  لتق  ببس  ابلاغ  هک  دهد  ماجنا  یلمع  یسک  اب  رگا  هلءاسم 3 -  دشکب .  ار  وا  تبرض  نامه  اقافتا  دنزب و  اصع  اب  ار  وا  یسک 
تسه دمع  لتق  ایآ  دشکب  ار  وا  فیفخ  ندز  نیمه  اقافتا  دنزب و  نآ  لاثما  هزیرگنس و  ای  هنایزات و  اب  هتسهآ  ار  یسک  الثم  هتـشادن  مه  لتق 

ره هدش  يدـمع  لتق  بکترم  دریمب  ات  دـنزب  اصع  اب  یپ  رد  یپ  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 4 -  تسه .  هبـشا  مود  لوق  تسا و  لوق  ود  هن ؟  اـی 
بات یـسک  الومعم  هک  یتدم  يارب  دهدن  نان  بآ و  دنک و  سبح  یئاجرد  ار  وا  رگا  نینچمه  و  دشاب ،  هتـشادن  ار  وا  لتق  دصق  هک  دـنچ 

هلءاسم 5 دشاب .  هتشادن  لتق  دصق  هک  دنچ  ره  هدش  يدمع  لتق  بکترم  دنک  کیلـش  یـسک  فرط  هب  ریت  رگا  زین  و  درادن ،  ار  نآ  لمحت 
دصق لمع  نآ  اب  تسین و  هدنشک  ابلاغ  هک  دهد  ماجنا  یسک  هب  تبسن  ادمع  ینعی  دصق  اب  ار  یلمع  هکنیا  زا  تسترابع  دمع  هب  هبش  لتق  - 

دوش فرط  گرم  ببـس  ندز  نامه  افداصت  دنزب و  نآ  لاثما  ای  قالـش و  اب  ار  وا  ندرک  بدا  روظنم  هب  هکنیا  لثم  دشاب ،  هتـشادن  مه  لتق 
ضرف نوچ  تسین  مه  یئاطخ  تسا  هدنشک  ابلاغ  هک  هدش  بکترم  یلمع  هن  هتـشاد و  نتـشک  دصق  هن  نوچ  تسین  يدمع  لتق ،  نینچنیا  )
هجلاعم دروم  رد  هتبلا  دوشب ،  رامیب  گرم  اب  فداصم  هک  ءابطا  تاجلاعم  تسا  باب  نیمه  زا  و  تسا )  هدرک  دـصق  اب  هدرک  هچنآ  میدرک 

رد ندرک  هنتخ  تسا  باب  نیمه  زا  اـی  و  دریگب ،  تروص  بیبط  ترـشابم  هب  هجلاـعم  هک  تسا  دـمع  هب  هبـش  لـتق  راـمیب  لـتق  یتقو  ءاـبطا 
ابلاغ هک  يرادقم  هب  هتبلا  ینمـشد  يور  زا  يراک  کتک  تسا  لیبق  نیا  زا  زین  و  دنک ،  عطق  ار  مزال  رادـقم  زا  شیب  هنتخ  تلآ  هک  یـضرف 

هک لمع  مه  هتـشاد و  نتـشک  دصق  مه  یناج  هک  مه  يدراوم  هلءاسم 6 -  دشاب .  هتشادن  مه  نتشک  دصق  هک  یطرـش  هب  تسین و  هدنـشک 
هب دناسرب  لتق  هب  ادمع  ار  یـصخش  هکنیا  لثم  تسا ،  دـمع  هبـش  هب  قحلم  هتـشاد  قیبطت  رد  یئاطخ  نکل  هداد و  ماجنا  تسا  هدنـشک  ابلاغ 

صخش نیمه  وا  رسپ  لتاق  هکنیا  داقتعا  هب  ای  و  هدرک ،  بجاو )  ار  شنتشک  و   ) ردق ار  شنوخ  مکاح  هک  تسا  یـسک  نامه  هکنیا  داقتعا 
هن هدش و  رده  شنوخ  هک  تسا  یـسک  نآ  لوتقم  هن ،  هک  دوش  مولعم  دعب  هدیناسر  لتق  هب  ار  وا  شدنزرف  نوخ  زا  صاصق  ناونعب  تسا و 

وهآ هک  دوش  مولعم  دـعب  دزادـنیب  ریت  تسا  وهآ  وربور  ناویح  هکنیا  داقتعا  هب  ای  و  هتخیر ،  ار  يو  دـنزرف  نوخ  ـالثم  هک  تسا  یـسک  نآ 
هک ضحم  یئاطخ  لتق  هلءاسم 7 -  تسا )  دمع  هبش  هب  قحلم  تسا  يدمع  لتق  هکنیا  اب  دراوم  هنوگنیا  هک   ) تسا هدوب  یناسنا  هکلب  هدوبن 
هب دـهاوخ  یم  هن  ار  لتق  دـصق  هن  دراد و  ار  لمع  دـصق  هن  بکترم  هک  يدروم  زا  تسترابع  دـنیوگ  یم  زین  دـیدرت  نودـب  ياـطخ  ار  نآ 
ریت هکنیمه  اما  درک  کیلش  وا  يوس  هب  دید و  رود  زا  ار  يراکـش  هک  یـسک  لثم  دراد ،  ار  وا  لتق  دصق  هن  دنک و  يزادناریت  یناسنا  يوس 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


ار گنس  ای  و  دنک ،  تباصا  صخـش  نآ  هب  راکـش  هب  هدیـسر  زا  لبق  ریت  دایب و  الاب  دوب  یلادوگ  رد  راکـش  وا و  نیب  هک  یـصخش  دش  اهر 
ضحم ياطخ  دراوم  نیمه  زا  و  دـشکب ،  ار  وا  دـنک و  تباصا  یـسک  هب  نآ  زا  يا  هشـال  دـناطلغب و  هوک  زا  دوخ  یـصخش  فرـصم  يارب 
يدراوم هلءاسم 8 -  دروآرد .  ياپ  زا  ار  وا  دنک و  تباصا  يرگید  هب  دزادنیب و  یمدـلارودهم  ناسنا  يوس  هب  يریت  هک  یتروص  نآ  تسا 
صخـش نکل  هداد  ماجنا  تسا  هدنـشک  ابلاغ  هک  یلمع  مه  تسه و  راـک  رد  لـتق  دـصق  مه  ینعی  دراد  دوجو  يدـمع  لـتق  راـیعم  هک  مه 

دمع اطخ و  دـمع و  هناگ  هس  مساقا  هلءاسم 9 -  تسا .  ضحم  یئاطخ  لتق  هب  قحلم  اعرـش  هناوید ،  ای  تسا و  غلاـبان  كدوک  اـی  بکترم 
يدـمع و زین  ندروآ  دراو  وضع  صقن  ندرک و  یمخز  سپ  دراد ،  نایرج  زین  ءاضعا  رد  دراد  نایرج  لتق  رد  هک  روطناـمه  اـطخ  هب  هیبش 

 . دراد يدمع  هبش  یئاطخ و 

تاید ریداقم  رد  راتفگ 

دشاب و هدش  نیعتم  مه  اعرش  هچ  دنشاب  هدرک  هحلاصم  نآ  تخادرپ  هب  نیفرط  ای  دشاب  نیعتم  هید  تخادرپ  هک  يدمع  لتق  رد  هلءاسم 1 - 
ای دنفـسوگ و  سار  رازه  اـی  واـگ و  سار  تسیود  اـی  رتش و  دـص  زا  تستراـبع  دـشاب  صاـصق  نیب  نآ و  نیبریخم  اعرـش  هیلع  ینجم  هچ 

دشاب هنسم  هکنیا  تسا  ربتعم  رتش  رد  هلءاسم 2 -  هرقن .  مهرد  رازه  هد  ای  الط و  رانید  رازه  اـی  ساـبل و  تسد  تسیود  ینعی  هلح  تسیود 
یگدام رن و  زین  رمع و  نینس  دنفسوگ  واگ و  رد  اما  و  دشاب ،  هدش  شرمع  مشش  لخاد  هدش و  مامت  شلاس  جنپ  هک  دنیوگ  ار  يرتش  هنسم 

رابتعا مدع  هچ  رگ  دشاب  هدوب  رن  رتش  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  اما  تسا ،  یفاک  دنفسوگ  واگ  مسا  قدص  ود  نیا  رد  هکلب  هدشن  دیق 
و دـشاب ،  نمی  ياهدرب  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هک  هچراـپ  هعطق  ود  زا  تستراـبع  هلح  اـما  و  هلءاسم 3 -  تسین .  توق  زا  یلاـخ  دـیق  نیا 
 . تسین یفاک  كوکـسم  ریغ  عرقن  لاـقثم  رازه  هد  اـی  كوکـسم  ریغ  يـالط  لاـقثم  رازه  دـشاب و  هکـس  هکنیا  تسا  ربتعم  راـیند  مهرد و 

نینچمه و  دسرب ،  یمود  هب  نبوت  دشن  یلوا  رگا  هک  تسین  نانچ  و  تسین ،  ناشنیب  رد  یبیترت  هید  مسق  شش  نیا  رهاظلا  یلع  هلءاسم 4 - 
باختنا تخادرپ  يارب  یناج  هک  ار  هچ  نآ  دناوت  یمن  مد  یلو  و  دزادرپب ،  ار  هید  مسق  شش  نیا  زا  کی  ره  تسا  ریخم  یناج  هکلب  هیقب ، 

يارب مسق  شش  نیا  زا  کی  ره  عیرـشت  هک  تسین  مه  نانچ  و  مهاوخ ،  یم  رانید  هکلب  مهاوخ  یمن  رتش  نم  الثم  دیوگب  دنک و  در  هدومن 
زا کی  ره  دنراتخم  زین  راد  رتش  نانیشن  هیداب  هکلب  نینچمه ،  دنفـسوگ و  نارادنفـسوگ  دنهدب و  رتش  نارادرتش  الثم  دشاب ،  صاخ  يدرم 

لها دهدب و  رانید  مهرد و  يرازاب  هکنیا  ینعی  هدربمان  تیـصوصخ  تیاعر  هک  دنچ  ره  دنیامن ،  باختنا  دنتـساوخ  هک  ار  مسق  شـش  نآ 
هکنیا هن  دنـشاب ،  لوصا  هید  مسق  شـش  نیا  همه  رهاـظلا  یلع  هلءاسم 5 -  تسا .  رتکیدزن  طایتحا  هب  دنفـسوگ  љ اد هلگ  رتش و  هیداـب 

هدرک شباختنا  یناج  هک  هچنآ  تخادرپ  رد  و  دشاب ،  رگید  یضعب  ندوبن  هب  طورشم  ای  لصا و  نیزگیاج  رگید  یضعب  لصا و  اه  یـضعب 
ار کی  ره  تسا  ریخم  یناج  نیاربانب  تسین ،  طرش  هیلع  ینجم  هثرو  تیاضر  هکنانچمه  تسین ،  طرـش  هید  رگید  ماسقا  اب  تمیق  يواست 

هتـشادن تیاضر  مد  یلو  هک  دنچ  ره  دنک و  یم  بلط  مد  یلو  هک  دشاب  يا  هید  زا  رتمک  یلیخ  نآ  ياهب  هک  دنچ  ره  دزادرپب  تساوخ  هک 
دزادرپب ار  هدربمان  ناویح  هس  زا  یکی  تساوخ  یناج  رگا  ضحم  یئاطخ  لتق  رد  دمع و  هب  هبـش  رد  يدـمع و  لتق  رد  هلءاسم 6 -  دشاب . 

اما تسین ،  یفاک  بویعم  ای  ضیرم  دنفسوگ  ای  واگ و  ای  رتش و  سپ  دنشابن ،  رامیب  زین  دنـشاب و  بیع  زا  ملاس  اهناویح  نآ  هک  تسا  طرش 
توق زا  یلاخ  طایتحا  نیا  هکلب  دـشابن  فراعتم  زا  جراخ  رغال و  هک  تسا  نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  هلب  تسین ،  طرـش  اهنآ  رد  ندوب  قاـچ 

ای بویعم  هلح  دناوت  یمن  یناج  هجیتن  رد  تسه و  طرـش  بیع  زا  تمالـس  زین  هلح  رانید و  مهرد و  ینعی  رگید  هید  هس  نآ  رد  و  تسین ، 
هدرمـش يا  هماج  ییاهنت  هب  هعطق  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  ربتعم  زین  دـیق  نیا  هلح  رد  و  دزادرپب ،  هتـسکش  ای  شوشغم و  راـنید  مهرد و 

شیب و  دزادرپب ،  لاسکی  رد  ار  اهب  نوخ  تسا  بجاو  یناج  رب  يدمع  لتق  رد  هلءاسم 7 -  دشاب .  هدوب  تروع  رتاس  رادقم  هب  اهنت  هن  دوش 
دناوت یم  هکلب  دهدب  ار  نآ  لاس  لالخ  رد  امتح  تسین  مزال  و  دشاب ،  هدوب  ریخات  هب  یـضار  مد  یلو  هکنیا  رگم  دزادـنین  ریخات  لاسکی  زا 
دهدب یطسق  تساوخ  رگا  و  دهدب ،  طاسقا  هب  دناوت  یم  هکنانچمه  دهدب  اج  کی  ار  همه  لاسکی  سار  رد  دزادرپن و  يزیچ  لاس  نیب  رد 
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تـسه يرتشیب  يریگتخـس  تنوشخ و  يدمع  لتق  هید  رد  نیاربانب  یهدب ،  اج  کی  لاس و  سار  رد  دیاب  امتح  دیوگب  دناوت  یمن  مد  یلو 
دیآ یم  شنایب  هک  تخادرپ  تیفیک  رد  هن  تسه و  ناویح  نس  رد  هن  يریگتخـس  نآ  ود  نیا  رد  و  یئاطخ ،  لـتق  دـمع و  هب  هیبش  لـتق  اـت 

دناوت یم  دزادرپب و  رگید  رهـش  نارتش  ای  رهـش و  نارتش  زا  هلکب  دهدن  دراد  دوخ  هک  ینارتش  زا  دراد  رایتخا  یناج  هلءاسم 8 -  هللا .  ءاشنا 
ار ربتعم  نس  تمالـس  تحـص و  ینعی  ار  طئارـش  نارتش  هکنیمه  دـهدب ،  دوخ  نارتش  زا  رتنارگ  ای  رتنازرا و  ینارتش  ای  شدوخ و  نارتش  زا 

یلعف کلام  یناج  دوخ  هکینارتش  زا  اـی  دـهدب و  دـهاوخ  یم  وا  هچنآ  زا  يـالعا  ینارتش  دـناوت  یمن  مد  یلو  و  تسا ،  یفاـک  دنـشاب  اراد 
دهدب ار  لوصا  زا  یکی  تمیق  لوصا ،  دوجو  اب  تساوخ  یناج  رگا  هکنیا  تسین  بجاو  مد  یلو  رب  هلءاسم 9 -  دنک .  هبلاطم  ار  تساهنآ 
لوصا زا  کیچیه  رگا  هلب  دزادرپب ،  تمیق  لوصا  دوجو  اب  ار  تمیق  مد  یلو  هبلاـطم  تروص  رد  تسین  مزـال  مه  یناـج  رب  و  دـنک ،  لوبق 

اهنآ زا  هک  يزور  ات  دنک  ربص  دهاوخن  مد  یلو  هلح و  رانید و  مهرد و  هن  دنفسوگ و  هن  واگ و  هن  رتش و  هن  دشاب  هتشادن  دوجو  هناگ  شش 
ار کیمادـک  تمیق  هکنیا  اـما  و  دزادرپـب ،  ار  لوصا  نآ  زا  یکی  تمیق  تسا  بجاو  یناـج  رب  دـنک  هبلاـطم  ار  یکی  تمیق  دوـش و  تفاـی 
زا یفصن  هکنیا  ینعی  قیفلت  ارهاظ  هلءاسم 10 -  دـنک .  هبلاطم  وا  زا  ار  نیعتم  یکی  تمیق  درادـن  قح  مد  یلو  تسا و  وا  اب  رایتخا  دزادرپب 

هلءاسم رگید .  ناویح  زا  ار  رگید  فصن  رتش و  سنج  زا  ار  یفـصن  نینچمه  و  تسین ،  یفاک  رانید  ار  یفـصن  دـهدب و  مهرد  ـالثم  ار  هید 
زا ار  یفـصن  تسا  زئاج  رهاظلا  یلع  هکنانچمه  دزادرپب  ار  نآ  تمیق  لوصا  زا  یکی  ياج  هب  تسا  زئاج  نیفرط  قفاوت  اب  رهاظلا  یلع   - 11
هن تسا  یناج  صخـش  هدهع  هب  هید  يدمع  لتق  رد  هلءاسم 12 -  دزادرپب .  رگید  لـصا  زا  فصن  تمیق  ار  رگید  فصن  لوصا و  زا  یکی 

ماجنا دـنناوتن  يرگید  راک  هید  زا  ریغ  هکنآ  ای  دنـشاب  هدرک  شزاس  هید  تخادرپ  رب  هکنیا  هچ  لاح  لاملا ،  تیب  رب  هن  وا و  هلقاع  هدـهع  هب 
اریز دناسرب  لتق  هب  صاصق  هب  ار  ردپ  دناوت  یمن  دنزرف  نآ  مد  یلو  هک  دـشاب  هتـشک  ادـمع  ار  دوخ  دـنزرف  يردـپ  هکیئاجنآ  لثم  دـنهد ، 
لتق رد  هلءاسم 13 -  تسا .  نیعتم  هید  نتفرگ  دنک و  صاصق  دناوت  یمن  هیلع  ینجم  هک  دراوم  نیا  رئاظن  و  تسا ،  هیلع  ینجم  ردپ  یناج 

ءافیتسا رد  رتش و  نس  رد  هک  تسا  دمع  لتق  رد  اهنت  و  یئاطخ ،  لتق  رد  نینچمه  و  تسا ،  هتـشذگ  فنـص  دـنچ  نامه  اهبنوخ  دـمع  هبش 
یتیاور رد  تسا  فلتخم  دمع  هبـش  هید  هرابرد  ءاهقف  ءارآ  زین  تایاور و  هلءاسم 14 -  دوش .  یم  لامعا  تشذگ  هک  اهیریگتخـس  نآ  هید 

يرتش ینعی  هقح  یس  و  دشاب ،  هدش  دوخ  رمع  لاس  نیمشش  لخاد  هک  يا  هلماح  رتش  ینعی  تسا ،  هینث  هفیلخ  رتش  لهچ  نآ  هید  هک  هدمآ 
دوش یم  اعمج  هک   ) دشاب هدیسر  دوخ  رمع  لاس  نیموس  هب  هک  يرتش  ینعی  نوبل  تنب  یس  و  دشاب ،  هدیـسر  لاس  نیمراهچ  هب  نآ  نس  هک 
راهچ یس و  دشاب و  هدیسر  رمع  مجنپ  لاس  هب  هک  تسا  يرتش  هعذج  هعذج و  هس  یس و  هقح و  هس  یـس و  رگید  یتیاور  رد  و  رتش ) دص 

دص زین  نیا  عمج  و   ) دنشاب هدیسر  غولب  زا  دح  نیا  هب  ای  دنشاب و  هدش  هلماح  دنشاب و  هدید  رن  ینعی  دنـشاب  هقورط  اهنآ  همه  هک  هدمآ  هینث 
رد و  هلماـح ،  ینعی  دنـشاب ) هقلخ  اـهنآ  همه  هک   : ) هدـمآ دنـشاب ) هقورط  اـهنآ  همه  هک   ) هلمج ياـج  هب  موس  تیاور  رد  و  دوش ) یم  رتـش 

یـسک هکنیا  و  دـنراد ،  فالتخا  هید  نارتش  نایب  رد  هک  رگید  یتاـیاور  نینچمه  و  هلمج ،  نیا  مه  هدـمآ و  هلمج  نآ  مه  مراـهچ  تیاور 
تسا نآ  طوحا  و  تسین ،  مه  لاکـشا  زا  یلاخ  نکل  تسین  دیعب  دنک  لمع  تایاور  نیا  زا  کی  ره  هب  هکنیا  رد  تسا  ریخم  یناج  دیوگب 

هک دوب  دـهاوخ  یتیاور  نآ  ارهق  و   ) تسا رتکیدزن  طاـیتحا  هب  هک  دزادرپب  ار  نآ  اـهبنوخ  مسق  راـهچ  نیا  رد  یناـج  دـننک و  هحلاـصم  هک 
نیاربانب وا ،  هلقاع  هن  تسا  یناج  دوخ  هدـهع  هب  دـمع  لتق  هید  دـننام  زین  هید  نیا  هلءاـسم 15 -  تسا . )  هدومن  یفرعم  ار  رتنارگ  ینارتـش 

دوش و مامت  ات  دننک  یم  باسح  شیهدب  تباب  ار  شراک  دزم  دنریگ و  یم  شراک  هب  ای  دشاب  هتـشادن  ار  نآ  تخادرپ  تردق  وا  دوخ  رگا 
هک تسه  نآ  لامتحا  دشاب  هتشادن  راک  تردق  رگا  و  تسد ،  یهت  ناراکهدب  همه  دننام  دنک  ادیپ  نکمت  هکینامز  ات  دنهد  یم  شتلهم  ای 
لاس ود  زا  شیب  ار  دـمع  هبـش  ياهبنوخ  تخادرپ  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یناـج  يارب  هلءاسم 16 -  دـشاب .  لاملا  تیب  هدـهع  هب  وا  نید 

هک تسین  دـیعب  مه  لامتحا  نیا  هک  دـنچ  ره  دـهدب  تلهم  لاس  ود  ات  ار  وا  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  زین  مد  یلو  يارب  و  دزادـنین ،  ریخاـت 
یتروص رد  دنشاب  هلماح  همه  نارتش  تسا  مزال  میتفگ  رگا  هلءاسم 17 -  دیامن .  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  لاس  ود  لوط  رد  دناوت  یم  میئوگب 
تلادع هربخ  لها  هتفگ  رابتعا  رد  و  دنا ،  هربخ  لها  عجرم  ریخ  اب  دنتـسه  هلماح  نارتش  نیا  هکنیا  رد  دندرک  فالتخا  یناج  مد و  یلو  هک 
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کی صیخشت  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  تسا  رتکیدزن  طایتحا  هب  نانآ  ددعت  رابتعا  تسا و  یفاک  دنشاب  قوثو  دروم  هکنیمه  تسین  طرش 
سپ ار  هدوبن  هلماح  هداد و  یناج  هچنآ  هرابود  دنا  هدادن  صیخـشت  تسرد  دش  مولعم  هربخ  لها  صیخـشت  زا  دعب  رگا  دننکن و  ءافتکا  رفن 
نداد لیوحت  زا  لبق  رگا  دوش  بویعم  رتش  دوخ  ای  دیازب و  ای  دنک و  طقس  ار  شلمح  رتش  رگا  و  دزادرپ ،  یم  شیاج  هب  هلماح  دریگ و  یم 
هدـمآ یلوا  رد  تسا  تیاور  ود  یئاطخ  لتق  هید  رد  و  هلءاسم 18 -  هن .  هنرگ  دهدب و  رگید  یکی  دنک و  ضوع  ار  نآ  یناج  دـیاب  دـشاب 
نوبل نبا  تسیب  و  دشاب ) هدش  مود  لاس  لخاد  هک  يرتش  هچب  ینعی   ) ضاخم تنب  تسیب  نوبل و  تنب  یـس  هقح و  نس  یئاطخ  لتق  هید  هک 
تسین دیعب  و  هعذج ،  جنپ  تسیب و  هقح و  جنپ  تسیب و  نوبل و  تنب  جنپ  تسیب و  ضاخم و  تنب  جنپ  تسیب و  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  ، 
یـضار هحلاصم و  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دشاب  روتـسد  ود  نیا  نیب  ریخم  یناج  هک  دراد  مه  لامتحا  و  دشاب ،  لوا  تیاور  اب  حـیجرت  هک 

يریگتخـس اهنآ  فاصوا  نارتش و  نس  رظن  زا  دـمع  هب  هیبش  ياطخ  يدـمع و  لتق  زا  یئاطخ  لـتق  هید  هلءاسم 19 -  تسا .  نیفرط  ندـش 
ود لوط  رد  میتفگ  دمع  هبش  رد  رگا  و  تسین ،  ربتعم  ضحم  ياطخ  رد  مینادب  ربتعم  ار  ندوب  هلماح  دمع  هبش  رد  رگا  الثم  هدش ،  يرتمک 
هید ریاس  ینعی  رتش  ریغ  رد  اما  و  ار ،  نآ  ثلث  کی  لاس  ره  رد  دـیامن  تخادرپ  ار  نآ  لاس  هس  لوط  رد  دـیاب  ءاطخ  رد  دزادرپب  دـیاب  لاس 

رد هلاسکی و  تایانج  یـضعب  رد  اهب  نوخ  میتفگ  هکنیا  هلءاسم 20 -  درادـن .  اه  لتق  ریاس  اب  یقرف  یئاطخ  لتق  تسین و  فیفخت  نیا  اـه 
نز و لتق  هید  وچ  صقان  هید  ای  دازآ ،  ناملسم  درم  کی  لتق  دننام  مامت  هید  نیب  تسین  یقرف  تسا  هلاس  هس  یضعب  رد  هلاس و  ود  یـضعب 

هید دنا  هدومرف  ءاهقف  زا  یضعب  هلءاسم 21 -  دمآ ) دهاوخ  دوخ  ياج  رد  هللا  ءاشنا  نآ  رادـقم  هک   ) ءاضعا هید  ای  نینج و  ای  یمذ و  درم  ای 
زا لتق  هید  ثلث  کی  لداعم  دـشاب  رتشیب  رگا  دوش و  یم  هتفرگ  هلاسکی  دـشاب  لتق  هید  موس  کی  رادـقم  هب  رگا  یئاطخ  تیانج  رد  ءاضعا 
اما و  رتمک ،  هچ  دـشاب و  لتق  هید  ثلث  کی  رادـقم  هب  زین  هیقب  نآ  هچ  مود ،  لاس  ندـش  مامت  ماگنه  ار  هیقب  دـنریگ و  یم  هلاـسکی  ار  نآ 
رد نکل  و  دریگ ،  یم  موس  لاس  رد  ار  يدایز  مود و  لاس  ندش  مامت  زا  دعب  ار  ثلث  رادقم  هب  دـنامب  یقاب  لتق  هید  ثلث  کی  زا  رتشیب  رگا 
هید یئاطخ  لتق  رد  هلءاسم 22 -  دوش .  عیزوت  لاس  هس  رد  یئاطخ  لتق  هید  دننام  هک  تسا  نآ  برقا  هکلب  تسا  لاکشا  لمات و  يوتف  نیا 

هلقاع هک  مه  یتقو  تسین و  هید  زا  يرادقم  چیه  نماض  یناج  دوخ  و  هللا ،  ءاشنا  دمآ  دـهاوخ  هک  یلیـصفت  هب  تسا  یناج  هلقاع  هدـهع  رب 
هدعق و يذ  بجر و  ینعی  مارح  هام  راهچ  رد  یسک  رگا  هلءاسم 23 -  دیامن .  هبلاطم  یناج  زا  ار  دوخ  هتخادرپ  درادن  قح  تخادرپ  ار  هید 

يو زا  زین  ار  نآ  ثلث  اهب  نوخ  هب  هوالع  رتدیدش  يریگتخـس  رتشیب و  تنوشخ  لامعا  يارب  مکاح  دوشب  لتق  بکترم  مرحم  هجحلا و  يذ 
هک یلتاـق  هراـبرد  ار  يریگتخـس  نیمه  و  دـشاب ،  رت  تخـس  یناـج  يارب  شا  هیهت  هک  هید  ساـنجا  زا  یـسنج  نآ  زا  مـه  نآ  دناتـس ،  یم 
رد و  دـنرادن ،  ار  هکم  مکح  هفرـشم  دـهاشم  ریاس  هبیط و  هنیدـم  اما  و  دـنک ،  یم  لامعا  دـناسرب  لتق  هب  همظعم  هکم  مرح  رد  ار  یـصخش 

عقاو یهلا )  مرح  دـح  زا  نوریب  ینعی   ) لـح رد  هک  یـسک  رگا  هلءاسم 24 -  تسین .  يریگتخـس  براقا  نتـشک  رد  زین  يوضع و  تیاـنج 
ظیلغت و هب  موکحم  دروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  هک  يرگید  يزیچ  اـی  دزادـنیب و  ریت  تسا  عقاو  مرح  دـح  لـخاد  رد  هکیـسک  فرط  هب  دـشاب و 

مرح جراخ  رد  هک  یسک  فرط  هب  يزیچ  تسا  مرح  رد  لخاد  هک  یسک  ینعی  دتفیب  قافتا  نیا  سکع  رگا  و  تسا ،  يریگتخـس  قحتـسم 
رارق فدـه  لح  رد  ار  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ،  يریگتخـس )   ) ظیلغت هب  موکحم  ارهاظ  دـناسرب  لـتق  هب  ار  وا  دزادـنیب و  تسا 

 . مرح رد  ای  دشاب  لح  رد  یناج  هدـنریگ و  فدـه  هکنیا  هچ  تسین ،  يریگتخـس  هب  موکحم  دریمب  دورب و  مرح  جراخ  هب  حورجم  دـهد و 
نکل و  دوش ،  یمن  هتفرگ  صاصق  وا  زا  مرح  رد  دوش  هدنهانپ  مرح  هب  هاگنآ  دوش و  لتق  بکترم  مرح  جراخ  رد  یـسک  رگا  هلءاسم 25 - 

بکترم مرح  رد  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  تقو  نآ  دوش  نوریب  مرح  زا  دوش  روبجم  ات  دـنهد  یم  رارق  انگنت  رد  بآ  كاروخ و  رد  ار  وا 
شش نآ  هلءاسم 26 -  دنا .  هتسناد  هبعک  مرح  هب  قحلم  ار  هفرشم  هدهاشم  ءاهقف  زا  یضعب  دوش ،  یم  صاصق  مرح  نامه  رد  دوش  تیانج 

تـسا فصن  فانـصا  نآ  همه  رد  ناملـسم  دازآ  نز  لتق  هید  اما  تسا ،  دازآ  ناملـسم  درم  لتق  هید  میدرک  رکذ  لتق  هید  يارب  هک  فنص 
هلح رگا  دنفـسوگ و  دـصناپ  تسا  دنفـسوگ  رگا  واگ و  دـص  تسا  واگ  رگا  رتش و  هاـجنپ  دریگب  رتش  دـهاوخب  هیلع  ینجم  یلو  رگا  ینعی 

هک تسا  لـتق  هید  رد  نیا  هلءاسم 27 -  دوب .  دهاوخ  مهرد  رازه  جـنپ  تسا  مهرد  رگا  رانید و  دـصناپ  تسا  رانید  رگا  هلح و  دـص  تسا 
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اب هدیسرن  درم  هید  موس  کی  هب  هید  هکینامز  ات  وضع  رب  تیانج  ینعی  لتق  زا  رتمک  تایانج  رد  اما  و  تسا ،  درم  هید  فصن  نز  هید  میتفگ 
هک دروآ  دراو  ینز  رب  يوضع  یتیانج  یسک  رگا  نیاربانب  دوش ،  یم  درم  هید  فصن  نز  هید  دیـسر  هب  نوخ  ثلث  هب  هک  نیمه  دنربارب  مه 

ار یناج  دـهاوخب  نز  رگا  و  تسا ،  ربارب  درم  هید  اب  شا  هید  دـشاب  رگید  فانـصا  موس  کـی  زا  رتمک  اـی  رتش  هس  یـس و  زا  رتمک  نآ  هید 
فـصن دشاب  رادقم  نیا  زا  شیب  نآ  هید  هک  دروآ  دراو  وا  رب  یتیانج  رگا  یلو  دوش ،  یمن  راکهدب  در  ناونع  هب  وا  هب  يزیچ  دنک  صاصق 

الثم  ، ) دهد یم  یناج  هب  ار  وضع  نآ  هید  فصن  دریگب  صاصق  یناج  درم  زا  دهاوخب  نز  رگا  هجیتن  رد  درب ،  یم  ار  درم  وضع  نامه  هید 
هـسیاقم همرن  همه  اب  هدش  عطق  هچنآ  دیاب  درادن  مه  اب  یقرف  ود  نآ  هید  دنک  عطق  ار  يدرم  ای  ار و  ینز  شوگ  همرن  زا  یتمـسق  یـسک  رگا 
فـصن دـنک  عطق  ار  ینز  شوگ  همرن  همه  رگا  اما  و  دزادرپب ،  باسح  نآ  هب  رتش  هس  یـس و  ینعی  اهبنوخ  ثلث  زا  سایقم  نامه  هب  دوش و 
فـصن دیاب  دنک  عطق  ار  درم  یناج  شوگ  همرن  همه  دهاوخب  نز  رگا  و  تسا ،  ثلث  شوگ  همرن  هید  نوچ  درب  یم  ار  درم  شوگ  همرن  هید 
ناونعب وا  هب  يزیچ  دنک  صاصق  دهاوخب  درم  دشاب و  نز  یناج  ینعی  تروص  نیا  سکع  رب  رگا  و  دـنک ) در  درم  نآ  هب  ار  رتش  هس  یس و 

هچ یمالـسا  بهاذـم  همه  نابحاص  هلءاـسم 28 -  درادـن .  ار  وا  مکح  تسین و  نز  هب  قـحلم  لکـشم  ياـثنخ  و  دوـش ،  یمن  راکهدـب  در 
اه یبصان  دـننام  دـنا ،  هدرک  رفک  هب  موکحم  ار  نآ  مالـسا  عراش  هک  يا  هقرف  نآ  رگم  تسا  ربارب  ناشیاهب  نوخ  لطاب  هچ  قح و  بهذـم 

فالخ رب  هکیناسک   ) اه یلاغ  و  دنناد ) یم  دوخ  نید  ءزج  ار  بانج  نآ  اب  ینمشد  دننمـشد و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ماما  اب  هکیناسک  )
یکی و  دنتسین ،  رفک  هب  موکحم  دسرن  دح  نیا  هب  تیانج  نآ  هرابرد  نانآ  ولغ  رگا  اما  و  دنلئاق ) تیهولا  ماقم  بانج  نآ  يارب  یلبق  هتـسد 
هکلب تسا ،  نیملـسم  ریاس  ياهب  نوخ  نامه  دنک  مالـسا  راهظا  غولب  زا  دعب  هکیتروص  رد  انز  دلو  اهب  نوخ  هلءاسم 29 -  جراوخ .  رگید 

رگا زیمت  دح  هب  شندیـسر  زا  لبق  اما  و  درادـن ،  قرف  ناناملـسم  ریاس  اب  دـشاب  هدـش  زیمت  ياراد  نکلو  دـشاب  هدیـسرن  مه  غولب  دـحب  رگا 
هک یباتک  لها  ینعی   ) یمذ رفاک  هید  هلءاسم 30 -  تسا .  دیدرت  لحم  هن ؟  ای  تسه  ناناملسم  ریاس  ياهبنوخ  شیاهبنوخ  ایآ  دوش  هتـشک 

سوجم هچ  ینارـصن و  هچ  دوهی و  هچ  دشاب  درم  دازآ و  رگا  دیامن ) یم  لمع  تکوکح  طیارـش  هب  دنک  یم  یگدنز  مالـسا  نیمزرـس  رد 
درم و نیا  ءاضعا  هید  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هکلب  تسا ،  مهرد  دـصراهچ  ینعی  نآ  فصن  دـشاب  نز  دازآ و  رگا  و  تسا ،  مهرد  دصتـشه 
 ، دراد شیاهبنوخ  اب  ناملـسم  کی  تاحارج  ءاضعا و  هید  هک  دراد  ار  یتبـسن  ناـمه  ناـشیاهبنوخ  هب  تبـسن  ناـشیاه  تحارج  هید  نز و 

تـسا ناسکی  هدیـسرن  ناشیاهب  نوخ  ثلث  هب  هک  یمادام  ناملـسم  درم  نز و  هید  دننام  نانآ  درم  نز و  ءاضعا  هید  رهاظلا  یلع  هکنانچمه 
دنوش بکترم  هک  یتیاـنج  رد  ناناملـسم  هک  يدروم  ره  رد  تسین  دـیعب  هکلب  دوـش ،  یم  درم  هید  فـصن  نز  هید  دـسرب  ثلث  هب  هکنیمه 

دنتسین نیملـسم  همذ  رد  هک  يرافک  هلءاسم 31 -  دـنوشب .  ظیلغت  دراوم  هنوگ  نآ  رد  زین  نانآ  دـنوش  یم  يریگتخـس  ظیلغت و  هب  موکحم 
مالسا زا  توعد  هکنیا  هچ  و  هن ،  ای  دنشاب  هتشاد  يا  هدهاعم  نیملسم  اب  هکنیا  هچ  درادن ،  هید  اهب و  نوخ  ناشتاحارج  ءاضعا و  ناشنوخ و 

نید يوس  هب  شدوخ  نید  زا  ای  دوش و  جراخ  مالـسا  همذ  زا  رگا  مه  همذ  لها  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  هن ،  ای  دـشاب  هدـش  غـالبا  ناـنآ  هب 
 . دشاب هتشاد  تسین  دیعب  هک  دنچ  ره  تسا ،  لاکشا  لحم  هن ؟  ای  دراد  هید  ایآ  دوش  دترم  تسا  یمذ  نید  زین  نآ  هک  يرگید 

اهب نوخ  هید و  نامض  بابسا  رد  راتفگ 

رشابم لوا :  ثحبم 

اب الثم  دهد ،  ماجنا  دوخ  ناتسد  اب  تلآ و  نودب  ار  شتیانج  رگید  یناج  ره  ای  لتاق و  هک  تسین  نیا  اهنت  ترشرابم  زا  روظنم  هلءاسم 1 - 
اب تیانج  لماش  و  تسا ،  نیا  زا  معا  هکلب  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  دگل  تشم و  اب  ای  دوش و  هفخ  ات  دـهد  راشف  ار  یـسک  يولگ  دوخ  تسد 
نآ فرع  هک  يرگید  راک  ره  ای  و  ندرک ،  ادج  یـسک  ندـب  زا  رـس  رجنخ  دراک و  اب  ای  نآ و  لاثما  نتخادـنا و  ریت  لثم  دوش  یم  زین  تلآ 

لاثما دنلب و  هوک  زا  ندرک  ترپ  ایرد و  شتآ و  رد  نتخادنا  لثم  دـیامن  هئربت  ار  وا  لیوات  هیجوت و  اب  دـناوتن  دـنک و  يو  هب  دنتـسم  ار  لتق 
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هلءاسم ار ) هوک  گنس  هن  ایرد و  بآ  هن  شتآ و  هن   . ) دسانـش یم  لتاق  ار  يو  فرع  کلذ  عم  طئاسو  نآ  دوجو  اب  هک  ییاه  هطـساو  نیا 
لثم تسا  يدـمع  ریغ  لتق  میتسه  نآ  ضرعتم  اجنیا  رد  هک  يزیچ  تشذـگ ،  البق  هک  تسا  تباث  صاصق  دوش  عقاو  ادـمع  لـتق  رگا   - 2

هب هار  نیب  رد  نآ  ریت  یلو  دور  هناشن  ار  یفده  يزادناریت  نیرمت  يارب  ای  دزادنیب و  ریت  تسا  راکش  هدرک  نامگ  هک  یحبش  يوس  هب  هکنیا 
ای و  دریگ ) رارق  فدـه  دزیخرب و  لادوگ  زا  ندـش  اهر  هظحل  رد  هدوب و  هدـیباوخ  يدوگ  لحم  رد  هک  یناسنا  الثم   ) دـنک دروخرب  یناسنا 
 . تشذـگ ضحم  ياطخ  لتق  دـمع و  هبـش  لتق  رد  ییاهلاثم  هک  اـهنیا  لاـثما  دریمب و  كدوک  اـقافتا  دـنزب و  بیداـت  ناونع  هب  ار  یکدوک 
ای لفط  یلو  ای  دـشاب و  لوتقم  رهوش  هدـننز  هکنیا  هچ  تسا ،  نماض  دـتفیب  قافتا  لتق  دـنزب و  بیدات  ناونع  هب  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 3 - 

یهاتوک لمع  رد  رگا  تسا  نماض  بیبط  هلءاسم 4 -  تسا .  وا  دوخ  لاوما  رد  اجنیا  رد  نامـض  و  ناکدوک ،  ملعم  ای  لفط و  یلو  یـصو 
رگا رامیب  دوخ  هزاجا  نودب  تسا و  رصاق  ای  لفط و  رامیب  رگا  لفط  یلو  هزاجا  نودب  لمع  رد  تقد  تقاذح و  نتسناد  اب  ای  دشاب و  هدرک 

دسرب ضیرم  هب  یبیـسآ  شا  هجلاعم  رطاخ  هب  لمع  رد  تقد  مه  دراد و  تقاذح  مه  هک  یبیبط  نینچ  اما  و  دشاب ،  هدرک  هجلاعم  تسا  غلاب 
رد اـهنیا  همه  تاـناویح )  بیبـط   ) راـطیب تسا  نینچمه  و  دراد ،  یلاـم  نامـض  هک  تسا  نآ  يوـقا  نکل  تسین  نماـض  دـنا  هتفگ  یـضعب 

يارب ءاود  نالف  هک  دـشاب  هتفگ  الثم  هداد و  هخـسن  حالطـصا  هب  رگا  اما  و  دـشاب ،  هداد  ماجنا  دوخ  تسد  هب  ار  هجلاـعم  هک  تسا  یتروص 
يوقا نک )  لامعتسا  ای  و   ) روخب ار  نآ  هک  دهد  روتـسد  هکنیا  نودب  تسا  نالف  نالف و  وت  ياود  دشاب  هتفگ  ای  تسا و  بوخ  ضرم  نالف 

 . تسین دـیعب  شندوب  نماض  دـهد ) یم  ار  ءاود  ندروخ  روتـسد  بیبط  هک  تسا  نیا  فراعتم  هک  اجنآ  زا   ) یلو تسین  نماـض  هک  تسنآ 
هک یتروص  رد  و  تسا ،  نماض  دسرب ) یبیـسآ  كدوک  هب  و   ) دـنک عطق  دـح  زا  هدایز  رگا  دـشاب  رهام  دـنچ  ره  هدـننک  هنتخ  هلءاسم 5 - 

هلءاسم تسا .  نماض  مدع  هبشا  تسا و  لاکشا  شندوب  نماض  رد  دریمب  كدوک  سپس  دناسرب و  بیسآ  ار  وا  هنتخ  دشاب و  هدرکن  زواجت 
همذـلا يرب ء  ار  راطیب  يراطیب  زا  لبق  ناویح  بحاص  زین  دـنک و  همذـلا  يرب ء  ار  بیبط  هجلاعم  زا  لبق  ضیرم  هک  یتروص  رد  ارهاـظ   - 6
ضیرم ءاربا  رد  رهاظلا  یلع  و  دوب ،  دهاوخ  يرب ء  وا  همذ  دنک  همذـلا  يرب ء  ار  هدـننک  هنتخ  رگا  ندرک  هنتخ  زا  لبق  كدوک  یلو  دـنک و 
بحاص رگید و  رـصاق  ای  كدوک و  یلو  نینچمه  و  دماجناین ،  رامیب  ندش  هتـشک  هب  هجلاعمو  دـشاب  لقاع  غلاب و  هک  تسا  ربتعم  دـیق  نیا 

زا نامض  نتـشادرب  رد  ضیرم  ءاربا  تسین  دیعب  یلو  دوش ،  ناویح  كدوک و  لتق  هب  رجنم  هک  یتروص  رد  دنـشاب  لقاع  غلاب و  دیاب  ناویح 
تسا نآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دشاب ،  یفاک  دماجنایب  وا  لتق  هب  هک  يا  هجلاعم  رد  یتح  دشاب  لماک  شلقع  هکیتروص  رد  بیبط  هدهع 

شندیطلغ اب  دطلغب و  باوخ  رد  هک  یسک  هلءاسم 7 -  دهاوخب .  یلالح  ناویح  بحاص  زا  و  وا ) هثرو  و   ) ضیرم زا  بیبط  لاح  نیا  اب  هک 
رد اما  تسه ،  تنامض  دنادب  صخش  نآ  هب  دنتسم  ار  نیا  وضع  ضقن  وا و  لتق  فرع  هک  يروط  هب  دنک  وضعلا  صقان  ای  دشکب  ار  یـسک 

یتیاور هدرک  هفخ  ار  مدرم  راوخریـش  هدـیطلغ و  باوخ  رد  هدـش و  شیارب  يدـماشیپ  نینچ  هک  يا  هیاد  رد  وا و  هلقاـع  لاـم  رد  مه  نآ  و 
ار لماک  هید  متـسه  تیـصخش  نالف  یعاضر  ردام  نم  هک  دنک  راختفا  اهدعب  هک  هدوب  نیا  يارب  شندش  هیاد  رگا  دـنا :  هدومرف  هک  تسه 

نیا هب  هکنیا  رد  نکل  تسا  هیاد  هلقاـع  هدـهع  هب  كدوک  نآ  ياـهبنوخ  هدـش  هیاد  یتـسد  یهت  رطاـخ  هب  رگا  دریگ و  یم  وا  دوخ  لاـم  زا 
رب هید  زاب  هک  تسا  نیا  رهاظ  رقف  مه  دـشاب و  رخف  مه  ندـش  هیاد  يارب  شا  هزیگنا  رگا  و  تسا ،  ددرت  هن  اـی  درک  لـمع  دوش  یم  تیاور 

يوحن هب  شرـسمه  اب  عامج  ماـگنه  رهوش  رگا  هلءاسم 8 -  دوش .  یمن  رداـم  لـماش  تسا و  هیاد  صوصخم  هلئـسم  نیا  تسا ،  وا  هلقاـع 
نینچ نآ ،  ندیـشک  شوغآ  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  شیوخ  لاـم  رد  وا  ياـهبنوخ  نماـض  دوـش  وا  گرم  ببـس  هک  دروآ  راـشف 
هنرگ و  نتـشک ،  دـصق  نتـشاد  نودـب  ار  یبنجا  نز  ای  یبنجا و  درم  ای  و  دـشکب ،  شوغآ  رد  روطنیا  ار  دوخ  رهوش  نز  ای  درواـیب  يراـشف 
لام رد  وا  رب  هدراو  تیانج  نماض  دشکب  ار  وا  دـنک و  دروخرب  یناسنا  هب  هدرک  لمح  هک  ار  يراب  یـسک  رگا  هلءاسم 9 -  دراد .  صاصق 

دوش و كرت  رهز  حالطصا  هب  بیهن  نآ  زا  ار  وا  دنزب و  بیهن  لفاغ  ریغ  غلاب و  یناسنا  هب  رگا  هلءاسم 10 -  شا )  هلقاع  هن   ) تسا شدوخ 
نیا رد  هک  هدوب ،  بیهن  نیمه  رطاـخ  هب  وا  گرم  هک  دوـش  لـصاح  نیقی  هک  نآ  رگم  تسین  وا  رب  يا  هید  دریمب  دوـش و  ترپ  اـی  دریمب و 

دزادرپب هید  شدوخ  لام  زا  دیاب  تسا و  دمع  هبش  هنرگ  و  دوش ،  یم  صاصق  تسا و  دمع  لتق  هدز  بیهن  وا  نتـشک  دصق  هب  رگا  تروص 
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هید رهاظلا  یلع  دوش  وا  گرم  ثعاب  دـنزب و  بیهن  یناهگان  يربخ  یب  لـفاغ و  اـی  یئوسرت و  ناـسنا  اـی  يراـمیب و  اـی  یلفط و  رب  رگا  و  . 
دشاب هدز  بیهن  وا  رب  وا  نتشک  دصق  هب  لتاق  رگا  هک  هدوبن ،  بیهن  نآ  هب  دنتسم  يو  گرم  هک  دوش  مولعم  تباث و  هکنآ  رگم  تسا  تباث 

هک دشاب  نیا  زا  لفاغ  وا  دوخ  ای  دشاب و  هتشادن  لابند  ار  یسک  گرم  اعون  یبیهن  نینچ  هتـشادن و  لتق  دصق  رگا  هدش و  بکترم  دمع  لتق 
هک دوش  نآ  هب  دنتسم  یسک  گرم  هک  یلمع  ره  تسا  باب  نیمه  زا  و  تسا ،  دمع  هب  هیبش  وا  لتق  دریمب  ادص  نیا  زا  فرط  تسا  نکمم 
هب ار  دوخ  گس  ای  دوش و  كرت  هرهز  وا  دشکب و  یسک  يور  هب  ار  دوخ  ریشمش  هکنیا  لثم  دیآ ،  یم  نآ  رد  تشذگ  هک  یلیـصفت  نامه 

سرت زا  ار  وا  دـناسرتب و  ار  یــسک  رگا  هلءاـسم 11 -  رگید .  ياهندـناسرت  لـیبق  نیا  زا  دـنک و  شیک  شندـناسرت  روـظنم  هب  وا و  فرط 
يدح هب  سرت  تدـش  هک  تسا  هدوب  نیا  تلع  هب  يو  لمع  نیا  رگا  دریمب  دـنکفیب و  هاچ  رد  ای  دـنک و  ترپ  يدـنلب  زا  ار  دوخ  دزیرگب و 

یم شگرم  ثعاب  شندـش  ترپ  هک  هتـسناد  یمن  وا  و   ) هدوبن نینچ  رگا  اما  و  تسا ،  وا  نوخ  نماض  ارهاـظ  هتفرگ  وا  زا  ار  لـقع  هک  هدوب 
هلءاسم تسین .  نماض  دشکب  دنک و  هراپ  ار  وا  ناویح  دنک و  دروخرب  يا  هدنرد  هب  رارف  لاح  رد  رگا  زین  و  تسین ،  نماض  هدنناسرت  دوش )

هدش بکترم  دمع  لتق  هتشاد  ار  وا  نتـشک  دصق  هکیتروص  رد  دشکب  ار  وا  دنک و  ترپ  یـسک  يور  هب  ار  دوخ  يدنلب  يالاب  زا  رگا   - 12
يروط هب  مه  وا  يور  هب  شنداتفا  تیفیک  هتشاد و  ار  وا  يور  هب  نداتفا  دصق  اهنت  هتشادن و  ار  وا  نتـشک  دصق  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  و 

و دزادرپب ،  ار  اهبنوخ  هلقاع )  لام  زا  هن   ) شدوخ لام  زا  هک  تسا  وا  رب  تسا و  دمع  هبـش  شلتق  هدـش  یمن  وا  گرم  ببـس  ابلاغ  هک  هدوب 
ترپ ار  وا  یسک  ای  داب و  هکنیا  هن   ) هدنکفا ار  دوخ  دصق  اب  هتبلا  هدوب و  يراچان  يور  زا  يرارطضا و  شنداتفا  هک  مه  یئاج  رد  مکح  نیا 

رب هن  هتـشادن  وا  دوخ  هب  یطبر  چـیه  شنداتفا  هکیروطب  هدروخ  زیل  شیاپ  ای  هدرک و  ترپ  ار  وا  داب  رگا  اما  و  تسا ،  يراـج  دـشاب ) هدرک 
 . تسا رده  شنوخ  تشذگ  هک  ییاهضرف  یمامت  رد  دریمب  هداتفا  هک  صخش  نآ  دوخ  رگا  اما  و  وا ،  هلقاع  رب  هن  تسه و  نامـض  وا  دوخ 

دمع هب  هیبش  تروص  رد  و  دراد ،  صاصق  هدوب  ادـمع  هکیتروص  رد  دوش  وا  گرم  ببـس  نیمه  دـهدب و  له  ار  یـسک  رگا  هلءاسم 13 - 
دمع و تروص  رد  صاصق  دریمب  صخش  نآ  دتفیب و  یصخش  يور  هب  شنداد  له  رثا  رد  رگا  و  دزادرپب ،  دیاب  شدوخ  لام  زا  ار  اهبنوخ 

لوتقم ءایلوا  و  تسا ،  هدروخ  له  هدهع  رب  هک  هدمآ  یحیحـص  تیاور  رد  یلو  تسا ،  هدـنهد  له  دوخ  رب  دـمع  هب  هبـش  تروص  رد  هید 
ار تیاور  تسا  نکمم  و  دریگ ،  یم  هدنهد  له  زا  ار  دوخ  ياهبنوخ  ندش  هتشک  زا  لبق  هدروخ  له  صخـش  و  دنـشکب ،  ار  وا  دنناوت  یم 
دتفیب و صخـش  نآ  فرط  هب  ای  دریمب و  شدوخ  دـتفیب و  رگید  فرط  هب  هکنیا  یکی  هتـشاد  هار  ود  هدروخ  له  هک  مینک  لمع  یتروص  هب 
 ، میهدب تبـسن  وا  هب  ار  لتق  هرخالاب  میناوتب  لمع  نیا  هجیتن  رد  تسا و  هتخادنا  وا  يور  هب  ار  دوخ  شناج  لوه  زا  وا  رگا  و  دشکب ،  ار  وا 
ای هتـشاد و  ار  وا  نتـشک  دصق  هکیتروص  رد  دشکب  ار  وا  دنزب و  هنت  یـسک  هب  رگا  هلءاسم 14 -  میتفگ .  هک  دشاب  یهجو  نیا  هب  دـنچ  ره 

ندز هنت  دـصق  اهنت  رگا  و  دراد ،  صاصق  هدـش و  بکترم  دـمع  لتق  دـشک  یم  ار  فرط  اـبلاغ  هک  هدوب  يوحن  هب  وا  ندز  هنت  هتـشادن  رگا 
هب ندز  هنت  رثا  رد  رگا  اما  و  دهد ،  یم  شدوخ  لام  زا  ار  اهبنوخ  تسین و  دـمع  وا  لتق  هدوبن  هدنـشک  ابلاغ  مه  شندز  هنت  لتق و  هب  هتـشاد 
ای حابم و  ماع و  عراش  رد  ای  شدوخ و  کلم  رد  هدروخ  هنت  هک  تسا  یتقو  ندوب  رده  نیا  هتبلا  تسا ،  رده  شنوخ  دریمب  شدوخ  یسک 
هنت هدرم  شدوخ  هدز و  هنت  ندز  هنت  دـصق  نودـب  ار  وا  هدـننز  هنت  هدوب و  هداتـسیا  یگنت  هار  رد  رگا  اما  و  دـشاب ،  هتـشاد  رارق  خارف  یلحم 
نآ دریمب  دـتفیب و  دـنک و  دروخرب  وا  هب  يرباع  دـشاب و  هتـسشن  یگنت  نینچ  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  وا  ياـهبنوخ  نماـض  هدروخ 

يارب يرگید  ياـج  هکنیا  اـب  دـشاب  هتـسشن  اـجنآ  رد  يو  هب  يرباـع  دروخب  دـصق  هب  ینعی  دـصق  نیمه  هب  رگا  هلب  تسا ،  نماـض  صخش 
 - هلءاسم 15 تسا .  وا  ياهبنوخ  نماض  يو  دوش  هتـشک  رباع  رگا  تسا و  رده  شنوخ  دوش  هتـشک  دروخرب  نیا  رثا  رد  هتـشاد و  نتـسشن 
لتق بکترم  هتشاد  ار  يرگید  نتـشک  دصق  کی  ره  رگا  دنریمب  ود  ره  دننک و  دروخرب  رگیدکی  هب  لقاع  غلاب و  دازآ و  ناسنا  رفن  ود  رگا 
کی ره  هثرو  تسا و  دمع  هبش  ناشلتق  هدادن  ماجنا  تسا  روآ  گرم  ابلاغ  هک  مه  يراک  دنا و  هتـشادن  ار  دصق  نیا  رگا  و  دنا ،  هدش  دمع 
کی هراوس و  رفن  ود  هدایپ و  رفن  ود  نایم  یقرف  هلئسم  نیا  رد  و  تسا ،  طقاس  شرگید  فصن  دناتـس و  یم  يرگید  هثرو  زا  ار  هید  فصن 

 ، دنزادرپب دـیاب  زین  ار  يرگید  بکرم  تمیق  فصن  کی  ره  دوش  فلت  زین  ود  نآ  بکرم  دروخرب  نیا  رد  رگا  تسین ،  هدایپ  کی  راوس و 
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و دـشاب ،  رطاق  يرگید  زا  بسا و  یکی  ای  رگید و  زیچ  ای  رطاق  ای  دـشاب  بسا  تسا  بکرم  ود  ره  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  بکرم  رد  و 
يواـسم ود  ره  تعرـس  تکرح و  هکنیا  نیب  زین  دـشاب و  يرگید  زا  رت  يوق  یکی  اـی  دـشاب و  ناـسکی  بکرم  ود  ره  يورین  هکنیا  نیب  زین 

بکرم تکرح  رگا  هلب  تسا ،  یفاک  دـشاب  قداص  دروخرب  مداـصت و  هکنیمه  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  تعرـس  يرگید  زا  یکی  اـی  دـشاب و 
دز يرگید  هب  یکی  نآ  دیوگب  هلکب  دیوگن  دروخرب  ود  نآ  دروخرب  هب  فرع  هک  دشاب  عیرـس  ردقنآ  يرگید  زا  دشاب و  دنک  ردقنآ  یکی 

گرزب نیـشام  کی  اب  کچوک  نیـشام  کی  رگا  نیاربانب  تسین ،  هتـشاد  تعرـس  شبکرم  هکنآ  نوخ  نماض  مودصم  تخادـنا  ار  نآ  و 
دنورب نیب  زا  نیـشام  ود  ره  هدننار و  ود  ره  رگا  هجیتن  رد  دش ،  هتفگ  هک  تسا  نامه  مکح  دروآ  رابب  یتافلت  یتاراسخ و  دنک و  دروخرب 

ار دـئاز  رادـقم  نآ  تسا  يرگید  زا  رتشیب  یکی  شزرا  رگا  اه  نیـشام  تمیق  دروم  رد  و  دوش ،  یم  صاقت  اه  نیـشام  تمیق  اهبنوخ و  رد 
 . درم رگید  نز و  یکی  هکنیا  لـثم  دـشاب  نیب  رد  لـضافت  رگا  اـهب  نوخ  رد  تسا  نینچمه  و  دریگ ،  یم  يرگید  هثرو  زا  شبحاـص  هثرو 
رد رد  هکنانچمه   ) دنشاب لفاغ  وربور  زا  رگید  فرط  ندمآ  زا  ود  ره  ای  دشاب و  کیرات  هار  الثم  دشابن  يدمع  فداصت  رگا  هلءاسم 16 - 

و وا ) هکرت  زا  هن   ) دناتس یم  يرگید  هلقاع  زا  ار  دوخ  هتشک  ياهبنوخ  فصن  کیره  هثرو  دنـشاب  انیبن  ود  ره  ای  تسا )  روطنیا  ابلاغ  چیپرپ 
ای و  دـشاب ،  هدوب  زئاج  ود  نآ  ندـش  راوس  دـشاب و  هناوید  يرگید  كدوک و  یکی  ای  هناوید و  ای  كدوک  دروخرب  فرط  ود  رگا  نینچمه 

ناـمه هدـهع  هب  نوخ  ود  ره  هید  هدوب  داـسف  دروم  هتـشادن و  زوـجم  هدرک  ناـشراوس  ود  نآ  یلو  يارب  هدرک  ناـشراوس  ود  نآ  یلو  رگا 
زین ود  نآ  بکترم  رگا  و  دزادرپب ،  دـیاب  ار  هتـشک  ود  ره  نوخ  لوپ  یمامت  هدرک و  راوس  ار  اهنآ  هک  تسا  ییلو  ناـمه  اـی  تسا و  یبنجا 

ود نآ  زا  یکی  دـننک و  دروـخرب  مه  هـب  دازآ  رفن  ود  رگا  هلءاسم 17 -  دـنهدب .  دـیاب  زین  ار  نآ  تمارغ  هتفر  نیب  زا  ای  هدـید و  یتاراسخ 
همه هدمآ  یتیاور  رد  و  دزادرپ ،  یم  هدرم  هک  ار  نآ  ياهبنوخ  زا  یمین  هدنام  هدـنز  هکنآ  دـشاب  دـمع  هب  هیبش  وا  لتق  هکیتروص  رد  دریمب 
دوش طقـس  ود  ره  نینج  دـنریمب و  ود  ره  دـنروخرب و  مه  هب  هلماح  نز  ود  رگا  و  تسه ،  یفیعـض  تیاور  دنـس  رد  نکل  دـهد  یم  ار  نآ 

رد هدـش و  طقـس  هک  ینینج  هید  فصن  ود  نآ  لاـم  زا  دوش و  یم  تباـث  شرگید  فـصن  طـقاس و  ود  نآ  زا  کـی  ره  ياـهبنوخ  فـصن 
ادص ار  يرگید  یصخش  رگا  هلءاسم 18 -  دنزادرپ .  یم  ار  نآ  ود  نآ  هلقاع  ءاطخ  تروص  رد  دوش ،  یم  تباث  هدوب  دمع  هبش  هکیتروص 

هب وا  هک  ینامز  ات  تسا  وا  ناج  نماض  دـشاب  هتفرگ  تروص  بش  رد  راـک  نیا  هکیتروص  رد  دـناوخب  نوریب  هب  شا  هناـخ  زا  ار  وا  دـنزب و 
رب دنک  اعدا  وا  نوخ  دوشن و  ادیپوا  هتـشک  رگا  و  تسا ،  وا  ياهب  نوخ  نماض  يو  دش  رثالا  دوقفم  تشگنرب و  رگا  هک  ددرگرب  شا  هناخ 
وا رب  حصا  ربانب  صاصق  اما  دهدب ،  دیاب  ار  وا  ياهب  نوخ  هنرگ  دوش و  یم  همذلا  يرب  دروایب  دـهاش  رگا  هتـشک  ار  وا  صخـش  نالف  هکنیا 
رد دـنتفای  هدرم  ار  وا  رگا  و  دـیامن ،  يوـعد  هماـقا  رگید  صخـش  هیلع  هن  دـنک و  رارقا  شدوـخ  هن  هکیئاـج  رد  تسا  نـینچمه  و  تـسین ، 
اب و  تسین ،  نماض  وا  دـشابن  نیب  رد  لتق  لامتحا  هدـیزگ و  ار  وا  الثم  یبرقع  ای  يرام  اـی  هدرم و  ییادـخ  گرم  هب  دوش  مولعم  هکیتروص 

 . تسا نماض  حصا  ربانب  لتق  لامتحا 

بابسا مود :  ثحبم 

نآ رگا  هک  يروط  هب  دوش  یم  مهارف  فلت  تلع  یئآراـک  يارب  هنیمز  نآ  ماـجنا  اـب  هک  تسا  یلمع  ره  اـجنیا  رد  بابـسا  هملک  زا  روـظنم 
لاثما ریگاپ و  داجیا  گنـس و  نتخادنا  دراک و  وقاچ و  بصغ  ای  هاچ و  ندنک  ریظن  دش ،  یمن  عقاو  رثوم  فلت  تلع  دوب  هدشن  ماجنا  لمع 

نآ رد  یخیم  ای  دـنک و  رفح  نآ  رد  یهاچ  رد  اـی  دـهد و  رارق  حاـبم  یکلم  اـی  دوخ و  کـلم  رد  ار  یگنـس  یـسک  رگا  هلءاـسم 1 -  نآ . 
نیا زا  یکی  رگا  اما  تسین ،  وا  هید  نماض  دور  ورف  شیاپ  هب  خیم  اب  وقاچ  ای  دنک و  یم  ریگ  اهنآ  هب  رذگهر  ياپ  هک  ییاهزیچ  ای  دبوکب و 

زا وا  بیـسآ  نماض  دنیبب  بیـسآ  نآ  زا  یـسک  هداد و  ماجنا  شبحاص  نذا  نودب  نارگید و  کلم  رد  ای  ناناملـسم و  هار  رـس  رب  ار  اهراک 
نامـض هک  تسا  نیا  ارهاظ  دشاب  هداد  تیاضر  مه  کلام  دنک و  رفح  یلادوگ  ای  یهاچ  يرگید  کلم  رد  رگا  و  دشاب ،  یم  شدوخ  لام 

يارب هچوک  رد  الثم   ) دشاب هداد  ماجنا  نیرباع  تحلصم  رطاخ  هب  ار  اهراک  نیا  زا  یکی  رگا  و  تسا ،  طقاس  هدننک  رفح  صخش  زا  تافلت 
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ای اوه و  ندش  کنخ  روظنم  هب  هکیـسک  لثم  تسین ،  نماض  ارهاض  دتفیب ) نآ  رد  یـسک  دـشاب و  هدـنک  یهاچ  ناراب  بآ  زا  مدرم  یتحار 
کلم رد  ـالثم  رگا  هلءاـسم 2 -  نآ .  رئاـظن  و  دوشب ) یـسک  ندروخ  زیل  ببـس  و   ) دـنک یـشاپ  بآ  ار  هچوک  راـبغ  درگ و  زا  يریگوـلج 
نورد هب  صخش  نآ  دناوخب و  ار  وا  یکیرات  رد  ای  دنک و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  انیبان  ینامهم  لاح  نامه  رد  دنک و  رفح  یهاچ  شدوخ 

هک ینذا  رطاخ  هب  ای  دنک و  طوقـس  دوش و  لخاد  هناخ  بحاص  نذا  ای  توعد  نودب  رگا  اما  تسا ،  نماض  رهاظلا  یلع  دـنک  طوقـس  هاچ 
تسین نماض  هناخ  بحاص  دنکن  راد  ربخ  دوخ  دورو  زا  مه  ار  هناخ  بحاص  دوش و  لخاد  دوب  هداد  يو  هب  هاچ  رفح  زا  لبق  هناخ  بحاص 

نآ هتسناوت  یم  یسک  اضرف  هک  دنچ  ره  تسین  نآ  نماض  يدحا  دناسرب ) یبیـسآ  یـسک  هب  و   ) دروایب ار  یگنـس  لیـس  رگا  هلءاسم 3 -  . 
ياج لثم  ای  هک  دهد  رارق  يرگید  ياج  هتشادرب  ار  گنس  نآ  یسک  رگا  اما  و  دشاب ،  هتشادنرب  درادرب و  هدید  بیسآ  هار  رس  زا  ار  گنس 

نآ رگا  اما  و  تسا ،  نماض  يو  دنیبب  بیـسآ  نآ  اب  شدروخرب  رطاخ  هب  یـسک  رگا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  رتروآ  نایز  ای  دشاب و  یلبق 
ناوـنع هب  اناودـع و  رگا  هلءاسم 4 -  تسین .  نماض  رهاظلا  یلع  دراذـگب  هار  راـنک  هتـشادرب  هار  طـسو  زا  نیرباـع  تحلـصم  روظنم  هب  ار 

 . تسا نماض  هاچ  رفاح  دنک  طوقـس  هاچ  نآ  رد  دوشب و  کلم  نآ  لخاد  اناودـع  یثلاث  صخـش  دـنک و  رفح  ریغ  کلم  رد  یهاچ  زواجت 
هار رـس  رد  ار  دوخ  رگید  ناویح  ای  بسا  یـسک  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  روبع  هار  هب  یناسر  نایز  رارـضا و  قیداصم  زا  یکی  هلءاسم 5 - 

مدرم لاح  حالـصا  روظنم  هب  هکنآ  رگم  درادـهگن  ار  دوخ  نیـشام  ای  دـنک و  طاسب  شورف  يارب  اجنآ  رد  ار  دوخ  يالاک  اـی  و  درادـهگن ، 
راوس هکینمه  رتشیب و  هن  درادـب  هگن  نانآ  ندـش  راوس  رادـقم  هب  دـیاب  تروصنیا  رد  هک  دـنوش  شراوس  مدرم  هک  درادـب  هگن  ـالثم  دـشاب 

ماـگنه مدرم  رازآ  ثعاـب  هک  تسا  نادواـن  بصن  رارـضا  قیداـصم  زا  رگید  یکی  هلءاسم 6 -  دـیامن .  زاـب  ار  هار  دـنک و  تکرح  دـندش 
يررض هک  هدرک  بصن  يروط  رگا  اما  و  تسا ،  نماض  نادوان  بحاص  دناسرب  یبیـسآ  یـسک  هب  رگا  رهاظلا  یلع  دوش  یم  ناراب  ندیراب 

 ، تسین نماض  رهاظلا  یلع  نادوان  بحاص  دنک  فلت  ار  وا  دتفیب و  یـسک  يور  هب  دوش و  هدنک  اج  زا  افداصت  نکل  درادن  نیرباع  لاح  هب 
نامـض مدـع  نامـض و  رد  یلک  يا  هطباض  میئوگب  تسین  دـیعب  و  دـیآ ،  یم  هچوک  يور  رب  یکقاطا  نکلاب و  نتخاس  رد  ماکحا  نیمه  و 
رـضم نیرباع  لاح  هب  هک  تسا  يراک  ره  هدادـن  هچنآ  تسا و  نکلاب  نادوان و  بحاص  هک  اـج  ره  دـشاب ،  عراـش  نذا  عراـش و  نذا  مدـع 
ثحب زا  یلاخ  شندوب  یلک  مه  هطباض  نیا  هک  دنچ  ره  تسا  تباث  نامض  دهد  خر  یقلت  نآ  رطاخ  هب  رگا  هک  دشاب  هک  وحن  ره  هب  دشاب 
هیحان زا  فداصت  نیا  رگا  دوش  فلت  اهنآ  نانیـشنرس  دـننک و  فداصت  رگیدـکی  اب  یتشک  ود  ایرد  رد  رگا  هلءاسم 7 -  تسین .  لاکـشا  و 
لهـس رطاخ  هب  ای  اهنآ و  تسدـب  دروخرب  نیا  یلو  هدوبن  راک  رد  يدـمعت  رگا  و  دراد ،  ار  دـمع  لتق  مکح  دـشاب  هدوب  يدـمع  نایادـخان 

هدش عقاو  ياهلتق  هدش  یمن  لتق  ثعاب  ابلاغ  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یلمع  هدوبن و  راک  رد  مه  لتق  دـصق  دـشاب و  هتفرگ  تروص  اهنآ  يراگنا 
هب ار  هدرک  فلت  هچنآ  تمیق  فصن  فرط  ود  زا  کـی  ره  تسا و  نامـض  بجوم  هک  دوش  یم  باـسح  یبـیبست  لـتق  اـی  دـمع و  هب  هیبـش 

يادـخان ياهبنوخ  فصن  زین  دـهد و  یم  ار  رگید  فرط  ياه  هتـشک  ياهبنوخ  فصن  فرط  ود  زا  کی  ره  زین  دزادرپ و  یم  رگید  فرط 
هدرک بصغ  ار  اه  یتشک  ای  ینعی  دنشاب  هدوبن  یتشک  کلام  نایادخان  رگا  و  دهد ،  یم  وا  هثرو  هب  تسا  هدش  هتشک  رگا  ار  لباقم  یتشک 

لام زا  دـنزادرپب  دـیاب  هک  هچنآ  و  دزادرپ ،  یم  شبحاص  هب  ار  هدوب  نآ  رد  هچنآ  یتشک و  تمیق  فصن  کی  ره  دنـشاب  هدرک  هراجا  اـی  و 
مه يراگنا  لهس  یتشک  تیاده  رد  نایادخان  هتـشادن و  اهنآ  لمع  هب  يدانتـسا  فداصت  نیا  رگا  و  دوخ ،  هلقاع  لام  زا  هن  دنهد  یم  دوخ 

لهس هحماسم و  بکترم  فرط  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دنتسین و  نماض  کیچیه  دشاب  هدیبوک  مه  هب  ار  اهنآ  نافوط  هکنیا  لثم  دنـشاب  هدرکن 
يراگنا لهس  شبحاص  دشاب و  هداتـسیا  هلزنم  هب  ای  هداتـسیا و  یتشک  ود  زا  یکی  رگا  و  تسا ،  نماض  وا  اهنت  يرگید  نودب  هدش  يراگنا 

یپ فراعتم  رادـقم  هب  دزاسب و  يراوید  حابم  یکلم  رد  ای  دوخ و  کلم  رد  یـسک  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  يزیچ  نماض  وا  دـشاب  هدرکن 
جک لیامتم و  هکنیا  اـب  نکلو  دزیر  یمن  ورف  يراوید  نینچ  اـتداع  هکیروطب  هدوب  یلوقاـش  راوید  یـسانشراک  رظن  زا  دـشاب و  هدرک  يزیر 

بحاص دزیر  ورف  ار  نآ  نآ  لاثما  هلزلز و  الثم  دـنک  طوقـس  تداع  فالخ  رب  هتـشادن  ار  نآ  ندرک  بارخ  يانب  هکنیا  اب  هدـشن و  هتخاـس 
و دـشاب ،  هدرک  طوقـس  نارگید  کـلم  اـی  هار و  هچوک و  فرط  هب  هک  دـنچ  ره  تسین  هدروآ  راـب  هب  شراوـید  هک  یتاـفلت  نماـض  راوـید 
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عراش اـی  ریغ و  کـلم  فرط  هب  نآ  یجک  رگا  اـما  هدوب  شدوخ  کـلم  فرط  هب  نآ  یجک  نکل  هدوبن  یلوقاـش  راوید  رگا  تسا  نینچمه 
و دشاب ،  هتخاس  کلام  نذا  نودب  ریغ و  کلم  رد  ار  راوید  رگا  تسا  نینچمه  و  دشاب ،  یم  نآ  طوقس  زا  یشان  تافلت  نماض  دشاب  هدوب 

میقتـسم دوخ  کلم  رد  ار  يراوید  رگا  و  دـشاب ،  هدـش  جـک  ریغ  کلم  فرط  هب  نکل  دوب  هتخاس  میقتـسم  دوخ  کـلم  رد  ار  يراوید  رگا 
یـصخش رگا  و  تسین ،  هجو  یب  شندوب  نماض  هدرکن  مادقا  هتـشاد و  تصرف  رگا  دـشاب  هدـش  جـک  ریغ  کلم  فرط  هب  نکل  دوب  هتخاس 
هتـشادن ار  نآ  حالـصا  ناکما  تصرف و  هکیتروص  رد  کلام  تسا و  صخـش  نآ  هدهع  هب  نامـض  دـشاب  هدرک  هدـیمخ  ار  وا  راوید  رگید 

یم نماض  مه  کلام  ایآ  تسه  هک  يزیچ  دوش ،  یمن  فرط  رب  صخـش  نآ  زا  نامـض  زاب  هدرکن  هتـشاد و  ناـکما  رگا  و  تسین ،  نماـض 
رد هک  دـنک ،  بلط  اـهب  نوـخ  هدوـمن  هعجارم  کـلام  هب  دراد  قـح  هدرک  طوقـس  وا  يور  هب  راوـید  هکیلوـتقم  هثرو  اـیآ  و  هـن ؟  اـی  دوـش 

دـیآ و یمن  نایم  هب  کلام  ياپ  الـصا  ای  و  دریگ ؟  یم  ار  نامه  يدـعتم  صخـش  زا  داد  ار  اهب  نوخ  کلام  درک و  هعجارم  رگا  تروصنیا 
یشتآ دراد  هک  یجایتحا  رادقم  هب  دوخ  کلم  رد  یسک  رگا  هلءاسم 9 -  دشاب .  مود  هجو  تسین  دیعب  تسا ؟  نماض  يدعتم  صخش  اهنت 

همعط ار  یلام  ای  یناسنا و  دنک و  تیارـس  اقافتا  رگا  دنک  تیارـس  نارگید  هناخ  هب  شتآ  تسا  نکمم  هک  دهدن  لامتحا  چـیه  دزورفارب و 
هناخ هب  امتح  شتآ  رادـقم  نیا  هک  دـنادب  دـشاب و  تجاح  رادـقم  زا  رتدایز  رگا  هکناـنچمه  تسین ،  نماـض  لاکـشا  نودـب  دزاـس  قیرح 
رگا هک  تسا  نیا  رهاظ  خلا )  دـهدن و  لامتحا  چـیه  میتفگ و  هک   ) لوا ضرف  رد  تسا ،  نماض  لاکـشا  نودـب  دـنک  یم  تیارـس  هیاسمه 

ار يدعت  ياضتقا  تداع  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسا ،  نماض  يدعت  هب  ملع  تروص  رد  رتشیب  هن  هدوب  مه  شتجاح  رادقم  هب  شتآ 
شجایتحا رادقم  زا  شیب  یـشتآ  رگا  و  دشاب ،  هتـشادن  مه  تلفغ  هک  یتروص  هب  دسر  هچ  ات  تسا  نماض  زین  هدرک  تلفغ  وا  یلو  هتـشاد 

رطاخ هب  تداع و  فالخ  رب  یلو  دـشابن  نیب  رد  زین  نآ  هنظم  دـنکن  يدـعت  دراد  ءاضتقا  تداع  هک  تسا  يروط  لـحم  نکلو  دـنک  نشور 
تـسا نماض  هدرک  وا  دوخ  هک  دشاب  یلمع  رطاخ  هب  تیارـس  ضرف  نیمه  رد  رگا  اما  تسین ،  نماض  ارهاظ  دنک  تیارـس  رگید  يدـماشیپ 
یمومع عراش  رد  ای  کلم و  بحاص  نذا  نودـب  نارگید و  کلم  رد  رگا  هلءاسم 10 -  دشاب .  هدوب  شتجاح  رادقم  هب  شتآ  هک  دـنچ  ره 

هک دـنچ  ره  تسا  نماـض  يو  دروآ  راـب  هب  یلاـم  اـی  یناـج و  یتاـفلت  يزوس  شتآ  نیا  دزورفارب و  یـشتآ  اهرذـگهر  تحلـصم  ندوب  و 
هب ار  یـسک  ای  دزادنیب و  شتآ  نآ  رد  ار  يزیچ  رگید  صخـش  رگا  ضرف  نیمه  رد  هلب  دـشاب ،  هدوبن  تافلت  نیا  ندروآ  راب  هب  شدوصقم 

هکلب درواین  راب  هب  یتیانج  فلت و  وا  يزورفا  شتآ  لمع  رگا  و  شتآ ،  هدنزورفا  هن  تسا  نماض  صخش  نآ  دوخ  دهدب  له  شتآ  فرط 
هب تبـسن  تسه  یلاوما  دارفا و  اجنآ  رد  هک  دـنک  تیارـس  رگید  یئاج  هب  شتآ  هکنیا  لثم  دروآ  راب  هب  ار  یتیانج  وا  لمع  زا  يدـیلوت  رثا 

يرارف هار  هدربمان  ناسنا  هک  دـنادب  دـشاب و  هدرک  ار  راک  نیا  ادـمع  هک  یتروص  رد  یناسنا  تاـفلت  هب  تبـسن  اـما  و  تسا ،  نماـض  لاوما 
یم ار  نآ  شا  هلقاع  هدوب  ضحم  ياطخ  رگا  دزادرپب و  دیاب  شدوخ  لام  زا  ار  اهب  نوخ  هدوب  دـمع  هبـش  رگا  و  دوش ،  یم  صاصق  درادـن 
رگا هلءاسم 11 -  دـیآ .  یم  زین  لاوما  دارفا و  يوس  هب  بآ  ندرک  زاب  هرابرد  دـش  نایب  يزورفا  شتآ  دروم  رد  هک  یلئاسم  همه  دزادرپ ، 

دشابن و بآ  فراعتم  فالخرب  شا  هناخ  برد  يولج  ای  دزادـنیب و  مدرم  هار  رـس  رد  هزبرخ  تسوپ  ریظن  ار  شلزنم  هدـنهد  زیل  ياه  هلابز 
رذگهر هکنآ  رگم  تسا ،  نماض  وا  دـنیبب  بیـسآ  دروخب و  زیل  یـسک  ياپ  هجیتن  رد  دـشابن و  اهرذـگهر  هب  ناسحا  تمدـخ و  شروظنم 

ای یناویح و  راکنیا  رثا  رد  رگا  و  تسا ،  هجوم  هناخ  بحاص  ندوبن  نماض  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاذگ  نآ  يور  ار  دوخ  ياپ  ادـمع 
زیچ نآ  دراذگب و  دوخ  راوید  يور  نآ  لثم  يزیچ  ای  فرظ و  رگا  هلءاسم 12 -  تسا .  نماض  دنیبب  بیسآ  يزیمم  ریغ  ای  هناوید و  ناسنا 
هداع هک  يروط  دـشاب  هداـهن  لـیام  روط  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ،  نماـض  يو  دـنک  فلت  ار  نآ  دـتفیب و  یلاـم  اـی  یـصخش و  يور  رب 

رتش نوچ  كانرطخ  یناویح  هک  یسک  هلءاسم 13 -  تسا .  نماض  يو  تروصنیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  ار  هچوک  هب  نداتفا  طوقس و  ءاضتقا 
ظفح رگا  هک  دنک  ظفح  درادب  هاگن  دـهاوخ  یم  رگا  ار  نآ  تسا  بجاو  دراد  هدـنرد  یگـس  دریگ و  یم  زاگ  ار  دارفا  هک  یبسا  تسم و 

نآ طبـض  رب  رداق  تسا  هاگآ  رگا  ای  دـشابن و  هاگآ  شناویح  رطخ  زا  رگا  اما  تسا ،  نماض  دروآ  دراو  یـسک  رب  یتیاـنج  ناویح  دـنکن و 
دوخ و زا  عافد  رطاخ  هب  صخش  نآ  دروایب و  هلمح  یـسک  رب  وا  ناویح  رگا  و  تسین ،  نماض  دشاب  هدرکن  یهاتوک  نآ  طبـض  رد  دشابن و 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 774 

http://www.ghaemiyeh.com


یتح تسین ،  نماض  دروآ  دراو  نآ  رب  یـصقن  یتیانج و  ای  فلت و  ار  نآ  هجیتن  رد  دنزب و  ار  ناویح  دنک  یم  ءاضتقا  عافد  هک  يرادـقم  هب 
نماض دـشاب  هدرک  زواجت  مزال  دـح  زا  عافد  رد  رگا  اما  تسین ،  نماض  دـشاب  هدرک  عاـفد  یمرتحم  لاـم  زا  اـی  يا و  همرتحم  سفن  زا  رگا 

 . دیآ یم  اجنآ  رد  زین  زواجت  ضرف  رد  نامـض  یتح  تسا ،  يراج  زین  يروطنیا  هبرگ  راه و  غرم  دروم  رد  مکح  نیا  رهاظلا  یلع  تسا و 
یهاتوک شناویح  ظفح  رد  شبحاص  رگا  دیآ  دراو  نآ  رب  یتیانج  دنک و  هلمح  رگید  یصخش  ناویح  رب  یـسک  ناویح  رگا  هلءاسم 14 - 

یضرف رد  نیا  هتبلا  تسا ،  رده  تیانج  نآ  دروآ  دراو  یتیانج  هدرک  هلمح  هکنیا  هب  يرگید  نآ  رگا  و  تسا ،  تیانج  نماض  دشاب  هدرک 
دوش نانآ  رب  لخاد  یموق  هزاجا  اب  یسک  رگا  هلءاسم 15 -  دشاب .  هدش  يرگید  نآ  يرادـهگن  لحم  رد  لخاد  رو  هلمح  ناویح  هک  تسا 

نآ رد  البق  گس  هکنیا  هچ  لاح  دنتـسین ،  نماض  هدش  لخاد  نذا  نودب  رگا  و  دنتـسه ،  نماض  موق  نآ  دـنک  یمخز  ار  يو  نانآ  گس  و 
ای دزگ  یم  ار  نامهم  ناشگـس  دننادب  هناخ  نابحاص  هکنیا  هچ  زین  و  دـشاب ،  هدـش  لخاد  يو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  ای  هدوب و  رـضاح  لحم 

دـنک و فلت  شیاهاپ )  هن   ) شیاهتـسد اب  ار  نآ  شبکرم  هک  تسا  يزیچ  ره  نماض  تسا  بکرم  رب  راوس  هکیـسک  هلءاسم 16 -  دننادن . 
يزیچ ره  شندش  نماض  دشاب  هدش  راوس  ور  تشپ و  رگا  و  دشاب ،  هدوب  دنک  فلت  شا  هنیس  رس و  اب  هک  مه  يزیچ  ره  نماض  تسین  دیعب 

بکرم فرط  کی  زا  هراوس  ياهاپ  رگا  و  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاـخ  هک  دراد  یهجو  شیاهتـسد )  هن   ) دـنک فلت  شیاـهاپ  اـب  ناویح  هک 
شندش نماض  رد  ایآ  تسه و  دیدرت  ناویح  ياپ  ود  تافلت  نامـض  رد  و  دشاب ،  ناویح  تسد  ود  تافلت  نماض  تسین  دیعب  دشاب  نازیوآ 

هلب تسین ،  لاکـشا  زا  یلاخ  هک  دراد  یهجو  دـیق  نیا  رابتعا  دـشاب ؟  هدرکن  بکرم  ظفح  رد  یهاتوک  طـیرفت و  هک  تسا  ربتعم  دـیق  نیا 
لاماپ ناویح  هلیسوب  يزیچ  هکنیا  و   ) هعقاو زا  عالطا  مه  هراوس  دنک  بلس  دوخ  هراوس  زا  ار  رایتخا  تسا  یمار  ناویح  هکنیا  اب  ناویح  رگا 
نیمه شا ،  هنیـس  رـس و  اب  هن  شیاهاپ و  اب  هچنآ  هن  هدش و  فلت  ناویح  ياهتـسد  اب  هک  ار  هچنآ  هن  تسین  نماض  دـشاب  هتـشادن  دوش ) یم 

ار ناویح  هک  هچنآ  ینعی  دـیآ  یم  تشذـگ  هک  یلیـصفت  نامه  هب  دـشک  یم  ار  ناویح  راسفا  هک  یـسک  ینعی  ناویح  هدـننار  هرابرد  مالک 
ره دنک  فلت  دوخ  هنیـس  رـس و  ای  اپ و  ای  تسد و  اب  شناویح  هک  تسا  يزیچ  ره  نماض  نآ  بحاص  دشاب  هداتـسیا  ناویح  ینعی  درادهگن 
زا هکنآ   ) قئاس دـئاق و  نیب  زین  دـشابن و  نآ  عیـسو  گنت و  نیب  اههار  رد  یقرف  ارهاظ  و  دـشاب ،  هدرکن  یهاتوک  ناویح  ظفح  رد  هک  دـنچ 
ای یـسک و  هب  هجیتن  رد  دـنزب و  ار  ناویح  رگا  و  دـننماض ،  قلطم  روطب  ود  ره  تسین  دـنار ) یم  بقع  زا  هکنآ  دـشک و  یم  ار  ناویح  ولج 

یتیانج ندز  نیمه  رطاخ  هب  دنزب و  کلام  زا  ریغ  رگید  یصخش  ار  ناویح  رگا  نینچمه  و  تسا ،  نماض  اقلطم  دروآ  دراو  یتیانج  يزیچ 
نماض ناویح  بحاـص  هن  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  هدوب  شدوخ  زا  عاـفد  باـب  زا  شندز  هکنآ  رگم  تسا  نماـض  صخـش  نآ  دروآ  دراو 

ار شراهم  هکیسک  مه  دنارب و  ار  نآ  بقع  زا  هک  یـسک  مه  دشاب و  هتـشاد  هراوس  مه  یناویح  رگا  هلءاسم 17 -  صخش .  نآ  هن  تسا و 
هک یتروص  رد  دنکیرـش  دروآ  دراو  ناویح  هک  یتیانج  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنـشاب  ناویح  اب  رفن  ود  رفن  هس  نیا  زا  اـی  دـشکب و  ولج  زا 

کلام و نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  تسا و  نماض  وا  اهنت  دشاب  نانآ  زا  یکی  رصقم  رگا  اما  و  دنشاب ،  کیرش  ناویح  ندنار  هس  ره  ای  ود  ره 
هک تسا  حیحـص  یتروص  رد  هتبلا  هراوس  هن  تسا  نماض  کلام  اهنت  دشاب  اهنآ  اب  کلام  رگا  دنا :  هتفگ  یـضعب  نکل  تسین ،  کلام  ریغ 
مه اب  تنامض  رد  دنـشاب  راوس  هکرت  ود  رفن  ود  رگا  هلءاسم 18 -  دشابن . ) وا  هب  دنتسم  ناویح  تکرح  هک  يروط  هب   ) دشابن رـصاق  هراوس 

 . تسا يرگید  نآ  هدهع  هب  تنامض  تروصنیا  رد  هک  دشاب  ناوتان  یلاسدرخ  ای  يرامیب  رطاخب  ود  نآ  زا  یکی  هکنآ  رگم  دنربارب 

تابجوم محازت  رد  موس :  ثحبم 

اهنت دشاب  يوقا  رشابم  ای  دشاب و  يواسم  ناشتلاخد  هک  یتروص  رد  رشابم  مه  دشاب و  هتشاد  تلاخد  ببس  مه  یتیانج  رد  رگا  هلءاسم 1 - 
يوقا رشابم  لاثم  نیا  رد  هک  دهد  له  هاچ  فرط  هب  ار  یسک  رگید  صخش  دشاب و  هدنک  یهاچ  یصخش  هکنیا  لثم  تسا ،  نماض  رـشابم 

هدنزغل نآ  فرط  هب  ار  یصخش  يرگید  دنک و  بصن  نیمز  رد  يدراک  ای  دراذگب و  هار  رـس  هدنزغل  يزیچ  یـسک  هکنیا  لثم  زین  و  تسا ، 
دنک و انب  جک  ار  يراوید  یـسک  ای  دـهد و  له  شتآ  فرط  هب  ار  یـصخش  يرگید  دزورفارب و  یـشتآ  یـسک  ای  دـهدب و  له  دراک  نآ  و 
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لثم دیآ ،  یم  ببس  هدهع  رب  نامض  دشاب  رشابم  زا  يوقا  ببس  ینعی  دشاب  نیا  سکع  رگا  و  دهد ،  طوقس  یصخش  يورب  ار  نآ  يرگید 
صخـش نآ  فرط  هب  ار  یـسک  تسا  ربخ  یب  هاچ  نآ  زا  هک  يرگید  دناشوپب و  ار  نآ  يور  دنکب و  یهاچ  نیرباع  ریـسم  رد  یـسک  هکنیا 

نماض هاچ  هدننک  رفح  تهج  نیمه  هب  تسا و  رت  يوق  رشابم  زا  ببـس  يدروم  نینچ  رد  هک  دنک  طوقـس  هاچ  رد  صخـش  نآ  دهد و  له 
رتولج شریثات  هک  تسا  یببس  نآ  رب  نامض  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنـشاب  يا  هثداح  رد  لیخد  ببـس  ود  يدروم  رد  رگا  هلءاسم 2 -  تسا . 

در یگنس  رگید  یصخش  دنک و  رفح  یهاچ  نیرباع  ریسم  رد  یـسک  الثم  دشاب ،  رگید  ببـس  زا  دعب  ببـس  نآ  ثودح  هک  دنچ  ره  دشاب 
طوقـس نکل  هدش  هتخاس  رتولج  هاچ  دنچ  ره  هک  دنک  طوقـس  هاچ  رد  دتفیب و  دنک و  ریگ  نآ  هب  رباع  ياپ  هک  يروط  هب  دراذگب  نآ  رانک 

رد ار  يدراک  یـسک  رگا  و  تسا .  نماض  وا  مه  هجیتن  رد  هداهن و  هاچ  راـنک  رد  يرگید  نآ  هک  تسا  یگنـس  نآ  هب  دنتـسم  صخـش  نآ 
 ، تسا هدننک  رفح  هدهع  رب  نامض  دتفیب  دراک  نآ  يور  هدرک  طوقس  هاچ  رد  هک  یثلاث  دنک و  بصن  هدرک  رفح  يرگید  هک  یهاچ  فک 

يرباع هجیتن  رد  دهد و  رارق  الثم  نآ  يرتم  کی  رد  ار  رگید  یگنس  رگید  یصخش  دراذگب و  مدرم  روبع  لحم  رد  ار  یگنس  یسک  رگا  و 
هتبلا تسا ،  بیترت  نیمه  هب  مه  اهـضرف  ریاس  تسا  نماض  لوا  گنـس  بحاص  دتفیب  مود  گنـس  يورب  دنک و  ریگ  یلوا  گنـس  هب  شیاپ 

هب نامض  دشابن  زواجتم  يرگید  دشاب و  زواجتم  ود  نآ  زا  یکی  رگا  اما  دنـشاب  يواسم  زواجت  رد  ببـس  ود  ره  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
یهاچ گنـس  نآ  بنج  يدعتم  یـصخش  دشاب و  هتـشاذگ  دوخ  کلم  رد  ار  یگنـس  یکلم  بحاص  هکنیا  لثم  تسا ،  ییاهنت  هب  وا  هدهع 

رگا هلءاسم 3 -  تسا .  نماض  هاچ  هدننک  رفح  اهنت  اجنیا  رد  هک  دـتفیب  هاچ  رد  دـنک و  ریگ  گنـس  نآ  هب  شیاپ  صخـش  هگنآ  دـنک  رفح 
؟  تسا یلوا  رب  شنامض  دتفیب  نآ  رد  یسک  رگا  لاح  دنک  دایز  ار  نآ  قمع  رگید  یـصخش  سپـس  دنک و  رفح  قمع  مک  یلادوگ  یـسک 

گنس نداهن  رد  دنشاب  کیرـش  رتشیب  ای  رفن  ود  رگا  هلءاسم 4 -  دراد .  حـیجرت  یلوا  هک  تسا  یتالامتحا  ود ؟  ره  رب  ای  و  یمود ؟  رب  اـی 
 - هلءاسم 5 دشاب .  فلتخم  نانآ  يورین  دنچ  ره  دنا  يواسم  تنامـض  رد  همه  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنکیرـش و  نامـض  رد  نانآ  همه  الثم ، 

 . تسا نماض  هاچ  هدننک  رفح  دریمب ،  يرگید  هب  دروخرب  رثا  رد  کی  ره  دنتفیب و  هاچ  رد  رفن  ود  رگا 

وضع رب  تیانج  رد  راتفگ 

ءاضعا هید  رد  لوا  دصقم 

همدقم

و دـنمانیم ،  تموکح  ارنآ  احالطـصا  هک  دوش  یم  ناربج  تیانج  شرا  اب  هدـشن  نیعم  شیارب  يا  هید  عرـش  رد  هکیتیانج  هک  تسناد  دـیاب 
وا رب  تیانج  هکیدرف  نیا  دـننک  یم  ضرف  ینعی  دوش  یم  شورف  دـیرخ و  هک  دوش  یم  ضرف  يا  هدرب  هیلع  ینجم  هکتـسنیاب  تیانج  شرا 

نیا نیب  توافت  دیزرا  یم  رادقم  هچ  دش  یمن  بویعم  رگا  دش و  یم  هتـساک  شتمیق  زا  ردـقچ  دوب  هدرب  رگا  هدرک  شبویعم  هدـش و  دراو 
بویعم یتدم  رد  هکنیا  یتح  دوش  هتفرگ  رظن  رد  بویعم  حیحص و  تایـصوصخ  همه  دیاب  راکنیا  رد  و  دنریگ ،  یم  یناج  زا  ار  تمیق  ود 

دنچ هدش  دراو  عرـش  رد  هکیئاهریدقت  اما  و  دیور .  یم  هرابود  یتدم  زا  دعب  هک  رـس  يوم  ریظن  دوش  یم  فرطرب  بیع  نآ  زا  دعب  تسا و 
 : تسا دروم 

تسا رس  يوم  هید  رد  لوا : 

هکتـسا یتیانج  رد  نیا  هتبلا  تسا ،  هلماک  هید  کنت  هچ  دشاب و  تشپ  رپ  هچ  ریبک ،  هچ  دـشاب و  ریغـص  هچ  درم  رـس  يوم  هید  هلءاسم 1 - 
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بآ ریغب  ای  دـیورن و  رگید  دزیرب و  نآ  يوم  هکنانچنآ  دزیرب  یـسک  رـس  رب  شوج  بآ  هکنیا  لـثم  دـیورن  رگید  وا  رـس  يوم  دوش  ثعاـب 
رگید هک  دنک  نک  هشیر  ای  دشارتب و  يروط  ارنآ  رگا  هک  تروص  يوم  تسا  نینچمه  و  دوش ،  يوم  نودب  وا  رـس  هک  دـنک  يراک  شوج 
نییعت قیرط  و   ) دزادرپب شرا  دیاب  رـس  يوم  رد  تسا و  هید  ثلث  يوقا  ربانب  تروص  يوم  رد  دـیورب  اما  دزادرپب و  هلماک  هید  دـیاب  دـیورن 

یناج دـیورن  رگید  تیانج  رثا  رد  رگا  نز  رـس  يوم  اما  و  دوب .  درم  تروص  رـس و  يوم  مکح  نیا  دـش ) نایب  ثحب  لوا  رد  شرا  رادـقم 
هچ دنـشاب و  هریغـص  اهیلع  ینجم  هکنیا  هچ  دهدب  واب  ار  وا  لثم  نانز  هیرهم  دیاب  دیورب  رگید  راب  رگا  و  دزادرپب ،  نز  نآب  هلماک  هید  دـیاب 

شرا نآ  هید  ایآ  تسیچ ؟  شا  هید  دـیورن  نآ  زا  یـضعب  دـیورب و  اهیلع  ینجم  اـی  هیلع و  ینجم  يوم  زا  یـضعب  رگا  هلءاسم 2 -  هریبک . 
یمن رگید  هکیرادـقم  رگا  دزادرپب .  اهیلع  ینجم  ای  هیلع و  ینجم  هب  تبـسن  نآب  هلماک  هید  زا  دوش و  هسیاقم  وا  يوم  همه  اـب  اـی  و  تسا ؟ 
هتفرگ رظن  رد  وم  ندوب  کنت  ندوب و  تشپ  رپ  رگید  و  اذکه ،  ارنآ و  ثلث  دوب  ثلث  رگا  هلماک و  هید  فصن  دوب  وضع  يوم  فصن  دـیور 
هتخیر تیانج  رثا  رد  هک  یئوم  رادقم  هب  تبسن  اما  و  تسا ،  حجرا  دیور  یمن  رگید  هچنآب  تبسن  یمود  هک  تسا  لامتحا  ود  دوش ؟  یمن 

رگید هکنیا  ای  دـیور و  یم  هیلع  ینجم  وضع  يوم  ایآ  هکنیا  صیخـشت  هلءاسم 3 -  دوش .  یمن  طقاس  شرا  رهاظلا  یلع  هدـیئور  هراـبود  و 
وـضع يوم  انایحا  رگا  هاگنآ  دزادرپ  یم  ار  هید  دیور  یمن  رگید  هک  تفگ  وا  رگا  لاح  تسا ،  هربخ  لها  سانـشراک و  اب  دیئور  دـهاوخن 

وا لثم  نانز  هیرهم  نز  رس  يوم  هید  میتفگ  هکیئاج  رد  هلءاسم 4 -  ددرگ .  یم  رب  هدوب  هید  زا  رتدایز  هچنآ  رهاظلا  یلع  دیئور  هیلع  ینجم 
 ، هید باب  رد  دوب  هرقن )  لاقثم  دـصناپ  ینعی   ) هنـسلا رهم  رادـقم  زا  شیب  دـنریگ  یم  دوخ  نارهوش  زا  نز  نآ  لاثما  هکیا  هیرهم  رگا  تسا 
هید زا  شیب  هدـید  تیانج  نز  تروصنیا  رد  هک  دـشاب  رتشیب  مه  هلماک  هید  زا  نز  نآ  لثملا  رهم  هکنآ  رگن  دـهدب  لثملا  رهم  دـیاب  یناـج 

دزیرب وربا  ود  ره  يوم  تیانج  رثا  رد  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  عوجر  شرا  هب  دیاب  تروصنیا  رد  میئوگب  هک  دراد  مه  لامتحا  درادـن .  قح 
دوش یم  هدیجنـس  وربا  همه  اب  دزیرب  وربا  کی  زا  یتمـسق  رگا  ارنآ و  فصن  دزیرب  وربا  کی  يوم  رگا  دزادرپب و  رانید  دصناپ  دیاب  یناج  ، 
رگا تسا و  شرا  نآ  هید  هنرگ  دـیورن و  وضع  يوم  رگید  هک  تسا  یتروصنآ  هید  غلبم ،  نیا  هتبلا  ددرگ ،  یم  نیعم  هید  باسح ،  نآب  و 

رهاظلا یلع  هدیئور  هچنآ  دهد و  یم  يوب  هید  زا  شباسحب  دوش و  یم  هدیجنـس  وضع  لک  اب  هدیئورن  هچنآ  دیورن  یـضعب  دیورب و  یـضعب 
شرا اهنآ  برقا  هک  تسا  لوق  دـنچ  نیئاپ  کلپ  ود  ـالاب و  کـلپ  ود  يوم  ینعی  هناـگراهچ  ياـه  هژم  رد  هلءاـسم 6 -  دزادرپ .  یم  شرا 
يوم صوصخ  رد  هلءاسم 7 -  دزادرپب .  هلماک  هید  دـیئورن  عضوم  راهچ  زا  کـیچیه  يوم  رگا  هک  تسنآ  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  یلو  تسا 

تیانج رثا  رد  ندب  طاقن  ریاس  يوم  رگا  نیاربانب  هدیـسرن ،  عرـش  زا  يرگید  ردقم  وربا  تروص و  رـس و  ینعی  دروم  دنچ  نیا  زا  ریغ  ندب 
نآ يوم  دهدب و  دیاب  ار  وضع  هید  دنک  عطق  ار  وم  بحاص  وضع  رگا  و  دزادرپب ،  شرا  دیاب  دـنامب  یقاب  وضع  دزیرب و  وم  اهننت  رگا  دزیرب 

ار یسک  کلپ  رگا  نیا  ربانب  دوش ،  یم  راکهدب  ار  تسوپ  هید  اهنت  هک  دوش  هدنک  ندب  تسوپ  اب  رگا  نینچمه  و  درادن .  هناگادج  يا  هید 
يا هید  نآ  يوم  دـنک  عطق  ار  یـسک  قاس  ای  وزاـب و  رگا  نینچمه  و  درادـن ،  هناگادـج  يا  هید  نآ  هژم  دـهد  یم  ار  کـلپ  هید  دـنک  عطق 
یب هک  دوش  ضرف  رگا  نز  تروص  يوم  نینچ  مه  و  تسا ،  تباث  شرا  لکـشم  ياـشنخ  تروص  يوم  رد  هلءاسم 8 -  درادن .  هناگادج 

و دهدب ،  شرا  یناج  دیاب  هدـشن  دراو  نآ  يارب  يریدـقت  هیلع  هللا  تاولـص  عراش  هیحان  زا  هکیدروم  ره  رد  زین  دـشاب و  صقن  شندـش  وم 
راکهدـب يزیچ  یناج  دراذـگ  یمن  وا  تمیق  رد  يرثا  چـیه  ای  درب و  یم  ـالاب  ارنآ  تمیق  زینک  اـی  هدرب و  ندـش  وم  یب  هک  دوش  ضرف  رگا 

 . دزادرپب شرا  دیاب  تسا  بیع  شندش  وم  یب  هک  دوش  ضرف  رگا  و  دوش ،  ریزعت  دیاب  اهنت  دوش  یمن 

تسا مشچ  هید  رد  مود : 

ابلاغ هک  یفیعـض  مشچ  ملاس و  مشچ  نیب  مکح  نیا  رد  و  تسنآ ،  فصن  کی  ره  هید  لماک و  ياـهب  نوخ  مشچ  ود  ره  هید  هلءاسم 1 - 
دشاب يدیفـس  هکل  مشچ  یهایـس  يور  رب  رگا  و  تسین ،  یقرف  كاندرد  مشچ  روک و  بش  نیب و  بش  نیبرود و  مشچ  دزیر و  یم  کشا 
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رادقم صیخشت  رگا  الا  تسا و  هلماک  شا  هید  ملاس ،  مشچ  دننام  دشاب  هتفرگن  ار  یئانیب  ولج  هدیناشوپن و  ار  کمدرم  يور  هکیتروص  رد 
روک شمشچ  کی  هکیـسک  هلءاسم 2 -  دـهدب .  شرا  دـیاب  یناج  دـشن  نکمم  رگا  دوش و  یم  مک  هید  زا  نآ  باسحب  دـشاب  نکمم  هید 
يداز ردام  شروک  مشچ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دزادرپب  هلماک  هید  دـیاب  یناج  دورب  نیب  زا  شملاـس  مشچ  یتیاـنج  رد  رگا  تسا 

نیا رد  هتفرگ ،  نآ  یناج  زا  ار  هید  فصن  هدـش و  انیبان  رگید  یتیانج  رد  البق  رگا  اما  دـشاب و  هدـش  انیبان  یئادـخ  یتفآ  رطاخب  اـی  هدوب و 
تردـق هکنیا  هچ  دـشاب  هتفرگن  یلبق  یناج  زا  ار  شرگید  مشچ  هید  فصن  هک  دـنچ  ره  تسا  قحتـسم  ار  هید  فصن  اـهنت  شرگید  مشچ 

هلءاسم 3 دشاب .  هدش  روک  صاصق  رد  شلوا  مشچ  هکیتروص  رد  تسا  فصن  شمود  مشچ  هید  هکلب  تسا  هتـشادن  ای  هتـشاد و  نتفرگرب 
دشاب و هدروآرد  هشیر  زا  ای  دناکشخب و  ارنآ  هکنیا  هچ  تسا  قحتسم  یناج  رب  ار  هید  ثلث  دورب  نیب  زا  وا  يانیبان  مشچ  یتیانج  رد  رگا  - 

هید هکنیا  رد  و  تسا ،  هلماک  هید  مشچ  کـلپ  رد  هلءاسم 4 -  دشاب .  هدـش  انیبان  رگید  یتیانجب  ای  دـشاب و  دازردام  نآ  یئانیبان  هکنیا  هچ 
ود دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  تسا  هلماک  هید  عبر  کی ،  ره  هید  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسه  فالتخا  تسا  رادـقم  هچ  کلپ  راهچ  زا  کی  ره 

لوق نیا  تسا و  فصن  نیئاپ  رد  ثلث و  الاب  رد  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  تسنآ ،  ثلث  کی  نیئاپ  کلپ  ود  هلماک و  هید  ثلث  ود  الاب  کلپ 
 . دننک هحلاصم  هدومنن  كرت  ار  طایتحا  نیفرط  نکل  تسین  حیجرت  زا  یلاخ 

تسا ینیب  هید  رد  موس : 

تسنآ هبصق  نیئاپ  هک  ینیب  همرن  عطق  رد  تسا  نینچمه  و  دهدب ،  لماک  ياهبنوخ  دیاب  دنک  هشیر  زا  ار  یسک  ینیب  یناج  رگا  هلءاسم 1 - 
رگید تبون  رد  همرن و  تبون  کی  رد  رگا  دـهدب و  دـیاب  ار  اهبنوخ  ماـمت  دـنک  عطق  تبون  کـی  رد  ارنآ  هبـصق  زا  یتمـسق  همرن و  رگا  و  . 

رد ینیب و  همرن  تبون  کی  رد  رگا  و  دـهد .  یم  شرا  هبـصق ،  يارب  لماک و  ياـهبنوخ  همرن  يارب  دـشاب  هدرک  عطق  ارنآ  هبـصق  زا  یتمـسق 
دزادرپ و یم  شرا  رگید  لامتحاب  انب  هید و  یلامتحا  رباـنب  هبـصق  يارب  لـماک و  هید  همرن  يارب  دـشاب  هدرک  عطق  ار  هبـصق  همه  مود  تبون 

رگا هید و  فصن  تسا  فصن  رگا  دوش  یم  هدیجنـس  همرن  همه  اب  دـشاب  هدرک  عطق  ارنآ  همرن  زا  یتمـسق  رگا  و  تسا ،  لمات  لـحم  هلئـسم 
لماک هید  دربب  نیب  زا  دنک و  دـساف  رگید  قیرط  ای  نتـسکش  ای  ندـنازوس  اب  ار  یـسک  ینیب  رگا  هلءاـسم 2 -  دزادرپ .  یم  ثلث  تسا  ثلث 

رگا هلءاسم 3 -  دهدب .  دیاب  رانید  دص  روهشم  لوقب  انب  دوش  بیع  یب  هکیروطب  دنک  شحالصا  دنب  هتـسکش  رگا  و  دیآ ،  یم  شا  هدهعب 
هتشاد للش  البق  هک  ار  یسک  ینیب  رگا  و  تسا ،  ملاس  ینیب  ثلث  ود  نآ  هید  دوش  جلف  للش و  هب  التبم  هک  دروآ  دراو  تیانج  یسک  ینیب  رب 

نیب هراوید  ای  و  تسا ؟  ینیب  كون  يانعمب  هثور  ایآ  لاـح  تسا  هید  فصن  هثور  عطق  رد  هلءاسم 4 -  دهدب .  دیاب  ارنآ  هید  ثلث  دنک  عطق 
نامه نآ  دـشاب و  زیچ  کی  هب  اهلامتحا  نیا  تشگرب  هک  دراد  ناـکما  تسا و  یتـالامتحا  تسنآ ؟  همرن  عمجم  اـی  و  تسنآ ؟  خاروس  ود 
ددرگ یم  عطق  دوش  یم  هدـید  نیئاـپب  ـالاب  زا  ولج  زا  هک  هراوید  یتقو  تسا .  ینیب  خاروس  ود  نیب  هراوید  لـحم  همرن و  عمجم  ینیب  كون 

ندیرب رد  هلءاسم 5 -  تسین .  لمات  زا  یلاخ  میدرک  لامتحا  هس  نیب  هک  عمج  نیا  دنچ  ره  تسا ،  هدش  عطق  همرن  عمجم  زین  ینیب و  كون 
ار هزین  ریت و  ریظن  يا  هدـنرب  زیچ  رگا  و  تسا ،  حـجرا  لوا  لوق  یلو  تسا  هید  فـصن  یـضعب  لوـقب  هید و  ثلث  ینیب  خاروـس  ود  زا  یکی 

ارنآ رگا  نینچ  مه  ار و  هید  ثلث  دنکن  دساف  ارنآ  هکیهجو  رب  دـنک  هراپ  ار  ودـنآ  نیب  هراوید  ینیب و  خاروس  ود  دـنک و  یـسک  ینیب  لخاد 
 . دهدب دیاب  طایتحا  ربانب  ار  هید  کی  جنپ  دوش  حالصا  خاروس  دنک و  خاروس 

تسا شوگ  هید  رد  مراهچ : 

فـصن اهنآ  زا  کی  ره  ندـیرب  رد  و  دوش ،  یم  بجاو  اهب  نوخ  ینعی  هلماک  هید  دربب  خـیب  زا  ار  شوگ  ود  ره  هک  یتیانج  رد  هلءاسم 1 - 
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ار ثلث  رگا  دهد و  یم  ار  شا  هید  فصن  هدـیرب  ارنآ  فصن  رگا  دوش  یم  باسح  شا  هید  باسحب  شوگ  کی  زا  یـضعب  رد  تسا و  هید 
ارنآ فصن  رگا  دوش و  یم  بجاو  شوگ  هید  ثلث  دـنک  عطق  ار  یـسک  شوگ  همرن  رگا  هلءاسم 2 -  بیترت .  نیمهب  دهد  یم  ثلث  هدـیرب 

هلءاسم 3 دزادرپب .  ار  همرن  هید  ثلث  رهظا  هکلب  طوحا  ربانب  دیاب  دنک  هراپ  ای  خاروس و  ارنآ  رگا  بیترت و  نیمهب  ثلث و  فصن  دشاب  هدیرب 
شوگ هید  ثلث  ود  دوش ،  یم  عطق  نآ  رد  نوخ  نایرج  ینعی  دنک  کشخ  ار  وا  شوگ  سپ  دروآ  دراو  یـسک  شوگ  رب  يا  هبرـض  رگا  - 

 . تسین برق  زا  یلاخ  هکلب  تسا  طاـیتحا  ساـسا  رب  مکح  ود  نیا  نآ و  ثلث  کـی  دـنک  عطق  ارنآ  للـش  زا  دـعب  رگا  و  دوش .  یم  بجاو 
هدومن تیارس  نآ  مخز  دربب و  ار  یسک  شوگ  رگا  و  تسین ،  اونشان  شوگ  ملاس و  شوگ  نیب  یقرف  دش  هتفگ  هکیماکحا  رد  هلءاسم 4 - 
لخادت مه  اب  هید  ود  نیا  دزادرپب و  یئاونـش  سح  رطاخب  يرگید  هید  دیاب  عطق  هید  رب  هوالع  دـنک  نیگنـس  ای  دربب و  نیب  زا  ار  وا  یئاونش 

هید مه  ددرگ و  یم  بجاو  وا  رب  شوگ  عطق  هید  مه  دوش  ادیپ  ناوختسا  هک  دنک  عطق  يروط  ار  یسک  شوگ  رگا  نینچمه  و  دننک ،  یمن 
 . دنک یمن  لخادت  مه  اب  هید  عون  ود  نیا  و  دنک ) نایامن  ار  ندب  ناوختسا  هک  یمخز   ) هحضوم

تسا بل  ود  هید  رد  مجنپ : 

تـسنآ فصن  شا  هید  يوقا  رباـنب  دوش  عطق  ودـنآ  زا  یکی  رگا  تسا و  لـماک  ياـهبنوخ  شا  هید  دوش  عـطق  رگا  بل  ود  رد  هلءاسم 1 - 
ضرع لوط و  تحاسم  رظن  زا  بل  زا  یتمسق  عطق  رد  و  دزادرپب ،  رانید  دصشش  دنک  عطق  ار  یسک  نیئاپ  بل  رگا  هکتسنآ  طایتحا  هب  نکل 
تسا ترابع  نآ  لوط  دناشوپ  یم  ار  الاب  ياهنادند  هثل  هک  تسا  رادقم  نآ  الاب  بل  دح  هلءاسم 2 -  دزادرپ .  یم  هید  شعومجم  باسحب 
ضرع رظن  زا  نیئاـپ  بل  دـح  و  ینیب .  زجاـح  خاروـس و  ود  اـت  نیئاـپ  بـل  اـب  نآ  یقـالت  لـحم  زا  تستراـبع  شـضرع  ناـهد و  لوـط  زا 

 - هلءاسم 3 تسین .  بل  ءزج  بل  هیـشاح  تسا و  ناهد  يداشگب  لوط  رظن  زا  دـناشوپ و  یم  ار  نیئاـپ  ياهنادـند  هثل و  هک  تسیرادـقمنآ 
رد رگا  و  دوش ) نیعم  نآ  شرا  دیاب  و   ) تسا تموکح  تیانج  نیا  رد  دناشوپن  ار  اهنادند  رگید  هک  دروآ  دراو  یتیانج  یسک  نابل  رب  رگا 

دوشن ادج  اهنادـند  زا  لاوحا  نیا  لاثما  هدـنخ و  ماگنه  هجیتن  رد  دوش و  تسـس  دوخ  تکرح  رد  دـنیبب و  بیـسآ  اهبل  باصعا  تیانج  رثا 
اب رگا  هلءاسم 4 -  دزادرپب .  ار  هید  ثلث  دـنک  عطق  ارنآ  هدوب  جـلف  راچد  هکنآ  زا  دـعب  رگا  و  دزادرپب ،  ار  هید  ثلث  ود  دـیاب  طاـیتحا  رباـنب 

مجنپ کی  دبای  يدوبهب  تحارج  رگا  دزادرپب و  ار  هید  ثلث  دوش  رهاظ  وا  ياهنادند  هکیروطب  دنک  هراپ  ار  یـسک  بل  ود  ره  دوخ  تیانج 
لوق قبط  يواـتف  نیا  همه  تسنآ و  هید  سمخ  دـیایب  رگا  ثلث و  دـباین  يدوـبهب  رگا  ودـنآ  زا  کـی  ره  ندـش  هراـپ  هید  و  دـهدب ،  ار  هید 

 . تسا فورعم 

تسا نابز  هید  رد  مشش : 

 . تسنآ ثلث  دورب  نیب  زا  یلکب  رگا  لال  نابز  هید  تسا و  لماک  ياهبنوخ  نآ  هید  دوش  عطق  یلکب  رگا  ملاس  حیحـص و  نابز  هلءاسم 1 - 
اما دننک و  یم  نیعم  هید  نآ  تبـسن  هب  دنجنـس و  یم  نابز  همه  اب  ار  تمـسق  نآ  تحاسم  دوش  عطق  لال  نابز  زا  یتمـسق  رگا  هلءاسم 2 - 

ینجم هک  یفورح  ددعب  هدومن  میـسقت  نآ  ددع  رب  ار  لماک  ياهب  نوخ  دننک و  یم  نیعم  ءابفلا  فورح  اب  ارنآ  هدش  عطق  رادقم  ملاس  نابز 
فورح فیفخ و  لیقث و  فورح  هنایم  یقرف  فورح  نآ  رد  و  دنزادرپ ،  یم  هید  ماهس  نآ  زا  هتـشگ  زجاع  نآ  ءادا  زا  تیانج  زا  دعب  هیلع 

اهنآ زا  یـضعب  ءادا  زا  رگا  دریگ و  یم  لماک  هید  دشاب  هدش  زجاع  اهنآ  همه  ءادا  زا  هیلع  ینجم  نابز  رگا  دنراذگ .  یمن  نآ  ریغ  ینابز و 
ددع هب  ار  لماک  هید  سپ  تسا  فرح  تشه  تسیب و  برع  ءاب  فلا  فورح  هلءاسم 3 -  درب .  یم  ار  رادقمنآ  مهس  اهنت  دشاب  هدش  زجاع 
نامه دـشاب  یبرع  فورح  زا  یکی  جرخم  قباـطم  شجرخم  هک  دـشاب  یفرح  رگا  برع  ریغ  رد  اـما  و  دـننک ،  یم  میـسقت  تشه  تسیب و 
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ای رتمک و  رگا  دنک و  یم  میسقت  دوخ  فورح  ددعب  ار  لماک  هید  ینابز  ره  لها  دشاب  هتشاد  يرگید  جرخم  رگا  دوش و  یم  رایعم  باسح 
شدوخ نابز  باسحب  یموق  ره  دننک و  میـسقت  نابز  ره  فورح  دادعت  هب  ار  اهبنوخ  دیاب  رهاظلا  یلع  دشاب  فرح  تشه  تسیب و  زا  رتشیب 
تبـسن هدـش  عطق  رادـقم  تحاسم  هب  تسا  فورح  نتفر  نیب  زا  هدـش  عطق  هکیناـبز  هید  نییعت  رد  راـیعم  هلءاـسم 4 -  دـنک .  نیعم  ار  هید 

دـشاب هدـش  زجاـع  فورح  مراـهچ  کـی  يادا  زا  یلو  دوـش  عـطق  یـسک  ناـبز  زا  یمین  یتیاـنج  رد  رگا  نیارباـنب  ناـبز ،  همه  تحاـسمب 
هدش زجاع  فورح  زا  یمین  يادا  زا  هیلع  ینجم  یلو  هدـش  عطق  نابز  تحاسم  زا  مراهچ  کی  رگا  سکعب  تسنآ و  هید  اهبنوخ  مراهچکی 

شنتفگ نخـس  عضو  نکل  دوشن  فورح  زا  کیچیه  زا  زجاـع  هیلع  ینجم  یتیاـنج  رد  رگا  هلءاسم 5 -  تسوا .  هید  اهبنوخ  فصن  دـشاب 
یفرح لکشب  ار  یفرح  ای  دشاب و  هدش  عیرس  دنت و  ای  دنک و  شنابز  الثم  دوش  هدرمش  بیع  فرع  صیخـشت  هب  هک  دنک  ادیپ  رییغت  يروط 

هلءاسم 6 تسا .  تموکح  عجرم  دنادب ،  بیع  ار  ظفلت  هنوگنیا  فرع  نکل  تسا  حیحص  زین  رگید  فرح  نآ  هچ  رگا  هک  دنک  ءادا  رگید 
رگید یتیانج  رد  رگید  یناـج  هاـگنآ  ددرگ  نکمم  ریغ  شیارب  فرح  دـنچب  ظـفلت  هجیتن  رد  دوش و  عطق  یـسک  ناـبز  یتیاـنج  رد  رگا  - 
فرح تفهب  ظفلت  الثم  مود  تیانج  رد  داد و  تسد  زا  ار  فرح  هدراهچب  ظفلت  لوا  تیانج  رد  الثم  دنک .  عطق  ار  وا  نابز  هیقب  زا  یتمسق 

رب هک  يا  هبرـض  رثا  رد  یـصخش  رگا  هلءاـسم 7 -  دـنریگ .  یم  یمود  زا  تسا  عبر  هک  ار  فصن  فصن  لوا و  رد  ار  اـهبنوخ  فـصن  ار ، 
 ، دهدب يوب  ار  لماک  ياهب  نوخ  دیاب  یناج  دشاب ،  هدیسر  یبیسآ  وا  نابز  هب  هکنیا  نودب  دوش  لال  یلکب  نآ  ریظن  ای  هدمآ و  دراو  شرس 
وا نابز  يرگید  یناج  رگا  دوش و  یم  لمع  دش  هتفگ  لبق  لئاسم  رد  هک  یبیترت  هب  دشاب  هدـمآ  دراو  وا  نتفگ  نخـس  رب  یـصقن  رگا  اما  و 

اهنادند ریزب  ار  همقل  دناوت  یم  هک  نابز  زا  يرادقم  دنچ  ره  دـهد  یم  ار  اهب  نوخ  ثلث  دـنک  عطق  دوب  هدـش  لال  لوا  یناج  تیانجب  هک  ار 
دشاب دوش ،  یم  ءادا  بل  اب  هک  یفورح  یقلح و  فورح  ءادا  رب  رداق  هیلع  ینجم  هکنیا  هچ  لاح  دشاب ،  هدنام  یقاب  دشچب  ار  ماعط  دهدب و 

نـس نآب  رگا  و  دزادرپب ،  دـیاب  ار  اهب  نوخ  مامت  دـنک  عطق  ار  تسا  هدیـسرن  ندز  فرح  نس  هب  هک  یکدوک  نابز  رگا  هلءاسم 8 -  هن .  ای 
فـشک رگا  و  دنریگ ،  یم  یناج  زا  ار  رادقم  نیا  دوش و  یمن  تباث  اهبنوخ  ثلث  زا  شیب  وا  نابز  عطق  اب  هدماین ،  رد  نابز  هب  یلو  هدیـسر 

نابز عطق  نودب  رگا  هلءاسم 9 -  دنریگ .  یم  وا  زا  زین  تسا  ثلث  ود  هک  ار  اهب  نوخ  هیقب  هدوبن  لال  كدوک  هک  دش  مولعم  دـش و  فالخ 
هتفرگ وا  زا  هک  یلماک  ياهب  نوخ  هکتـسنیا  رهاظ  دوش  زاب  شنابز  سپـس  دوش و  زجاع  راتفگ  زا  یتدـم  هک  دروآ  دراو  یـسک  رب  یتیاـنج 
یمن رب  هدش  هتفرگ  هید  دیورب ،  نادند  نآ  ياج  رد  هرابود  دنکب و  ار  ینادند  یـسک  زا  رگا  هک  نادند  فالخب  دننادرگ ،  یم  رب  ار  هدـش 

 . ددرگ

تساهنادند هید  رد  متفه : 

تـسا اهنادند  ددع  تشه  تسیب و  هب  اهب  نوخ  نیا  دهدب و  لماک  ياهبنوخ  دیاب  دربب  نیب  زا  ار  یـسک  ياهنادـند  یمامت  رگا  هلءاسم 1 - 
هک الاب  رد  رادثم  نیمهب  نیئاپ و  رد  یعابر  ود  شین و  ود  نیـشیپ و  نادند  ود  ینعی  ولج  نادند  هدزاود  هک  قیرط  نیدب  دوش ،  یم  میـسقت 

ياهفرط زا  فرط  ره  رد  تسا ،  عقاو  ناهد  يولهپ  ود  رد  نادـند  هدزناش  و  رانید ،  دصـشش  دوش  یم  اعمج  تسا  رانید  هاجنپ  کی  ره  هید 
هدنامیقاب رانید  دص  راهچ  و  دنمان .  یم  ایسآ ) ياهنادند   ) یسرک ار  رخآ  يات  هس  و  هکحاض ،  ارنآ  یلوا  هک  تسا  نادند  راهچ  هناگراهچ 

هدـنخ ماگنه  هک  ذـجان  نادـند  راهچ  و  دوش ،  یم  رانید  جـنپ  تسیب و  کی  ره  هید  هک  دوش  یم  میـسقت  نادـند  هدزناش  نیا  رب  اـهبنوخ  زا 
ياهنادند هرامش  رگا  هلءاسم 2 -  دنیآ .  یمن  باسحب  یفاضا  ياهنادند  زین  و  تسا )  فورعم  لقع  نادـند  هب  و   ) دوش یم  رادومن  دـیدش 

میـسقت تشه  تسیب و  ددع  نامه  رب  هکلب  دننک  یمن  میـسقت  هیقب  دادعت  هب  ار  رانید  رازه  دـشاب  رتمک  ددـع  تشه  تسیب و  زا  هیلع  ینجم 
هـضراع رطاخب  ای  هدوب و  صقان  شقلخ  لصا  رد  هکنیا  هچ  لاح  دنک ،  ادیپ  صقن  درادن  هک  یئاهنادند  ءازاب  وا  ياهنادند  هید  ات  دننک  یم 

تموکحب دـیاب  اهنآ  دروم  رد  ارهاـظ  هدـشن و  ردـقم  يا  هید  تشه  تسیب و  رب  دـئاز  ياهنادـند  يارب  هلءاسم 3 -  دـشاب .  هدـش  صقان  يا 
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نآ تشپ  اـی  اهنادـند و  ولج  رد  يداـیز  اـی  تسا و  عقاو  اهنادـند  فیدر  رد  هک  دـشاب  يذـجاون  ریظن  يداـیز  نآ  هکنیا  هچ  دوش ،  عوـجر 
یناج دشاب  صقن  شندوب  ای  دشابن و  صقن  رگا  اما  دشاب و  یـصقن  نآ  ندنک  هک  تسا  یتروص  رد  توافت  نتفرگ  نیا  و  دـشاب ،  هدـیئور 

هید مکح  رد  هلءاسم 4 -  دنک .  شریزعت  رطاخ  نیدـب  دـناوت  یم  مکاح  تسا و  راکهنگ  ملاظ و  هک  دـنچ  ره  دوش  یمن  راکهدـب  يا  هید 
هدـش و هایـس  تیانج  رطاخب  رگا  اما  و  یـضراع ،  هن  دـشاب  یلـصا  نآ  گنر  هکیتروص  رد  تسین  هایـس  درز و  دیفـس و  نادـند  نایم  یقرف 

هایـس يا  هضراع  ای  تیانج و  تلعب  البق  هک  دنکب  ار  ینادند  رگا  و  تسنآ ،  حیحـص  لصا و  هید  ثلث  ود  يوقا  ربانب  نآ  هید  دـشاب  هداتفین 
هک مادام  اهنادـند  ندـش  جـک  ندـش و  قل  رد  و  تسین ،  مه  برق  زا  یلاخ  هکلب  تسا  حیحـص  هید  ثلث  شا  هید  طایتحا  رباـنب  هدوب  هدـش 

شا هید  تسا  هثل  رد  نوفدم  نآ  لصا  هدمآ و  نوریب  هثل  زا  هزات  هکینادند  كون  نتـسکش  هلءاسم 5 -  تسا .  تموکح  يوقا  ربانب  هداتفین 
تسا تموکحب  یمود  هید  دروآ  رد  هشیر  زا  ارنآ  رگید  یـصخش  دنکـشب و  ارنآ  یـصخش  رگا  و  دشاب ،  هدنک  هک  تسا  ینادند  هید  ریظن 

وا يریش  نادند  یسک  رگا  هدماینرد  شیلـصا  نادند  زونه  هک  یکدوک  هلءاسم 6 -  تبون .  ود  رد  رفنکی  ای  دـشاب  رفن  ود  یناج  هکنیا  هچ 
یناج یلوقب  ربانب  دیئور  شیلـصا  نادند  رگا  دننک  یم  ربص  دیور  یم  تدم  نآ  رد  كدوک  یلـصا  نادـند  اتداع  هک  یتدـم  ات  دنکـشب  ار 
رگا هلءاسم 7 -  تسا .  غلاب  دارفا  نادـند  دـننام  شا  هید  دـیئورن  رگا  دـشاب و  رتش  کـی  ینادـند  ره  هید  تسین  دـیعب  و  دزادرپ ،  یم  شرا 

 ، تسا لماک  هید  نآ  ندنک  رد  دوش ،  شقباس  لثم  دریگب و  مه  رارق  دهد و  رارق  شیاج  رد  هرابود  دروآ و  رد  هشیر  زا  ار  یـسک  نادـند 
طایتحا دوش  هدنک  نادند  نامه  یتیانج  رد  هاگنآ  دوش  شیور  ياراد  هدنز و  یلـصا  نادـند  دـننام  دراکب و  ینادـند  شیاج  رد  رگا  لاح 

 . تسین هجو  زا  یلاخ  مکح  نیا  هکلب  دزادرپب  تسا  یلصا  نادند  هید  هک  ار  لماک  هید  یناج  هکتسنآ 

تسا ندرگ  هید  رد  متشه : 

مه و  دزادرپب ،  لماک  هید  دیاب  طایتحا  ربانب  ددرگ  هدیمخ  فرط  کیب  شدرگ  هجتین  رد  دنکشب و  ار  یـسک  ندرگ  یناج  رگا  هلءاسم 1 - 
اذغ ندناسر  ای  دربب و  ورف  ار  اذغ  دناوتن  هیلع  ینجم  هک  دشاب  هدش  ببـس  وا  تیانج  هکیتروص  رد  تسا  بجاو  هید  لماک  هید  نداد  نینچ 
یگ هدـیمخ  رگا  هلءاسم 2 -  تسین .  مه  دـیعب  دـنا و  هدـش  تموکحب  لتاق  ریخا  تروص  ود  نیا  رد  یـضعب  دـنامب و  هدـنز  رگید  قیرطب 

يروط رگا  تسا  بجاو  شرا  نداد  نینچ  مه  دزادرپب و  شرا  دـیاب  اـهنت  تسین  یناـج  رب  يا  هید  دوش  فرطرب  ولگ  ندـش  هتـسب  ندرگ و 
 . دناخرچب پچ  تسار و  فرطب  ار  دوخ  ندرگ  تمحزب  دربب و  ورف  ار  همقل  تمحزب  دناوتب  هک  دبای  يدوبهب 

تسا نیئاپ  کف  ود  هید  رد  مهن : 

ینعی ارنآ  فصن  دربب  نیب  زا  ار  یکی  رگا  دهدب و  لماک  هید  دـیاب  دـنک  نک  هشیر  ار  یـسک  نیئاپ  کف  ناوختـسا  ود  ره  رگا  هلءاسم 1 - 
یم لصتم  رگیدـکیب  هناچ  رد  هدـش و  عورـش  تسار  پچ و  شوگ  ریز  زا  هک  تسا  یناوختـسا  ود  کـف ،  ود  زا  روظنم  و  راـنید .  دـصناپ 

ار ناوختـسا  ود  نیا  زا  یکی  ای  و  ود ،  نیا  زا  یتمـسق  یناج  رگا  هلءاسم 2 -  دیور .  یم  ناوختـسا  ود  نیا  يور  نیئاپ  ياهنادند  دـنوش و 
یکی نآ  يارب  دنک  عطق  ار  يرگید  زا  یتمـسق  ودنآ و  زا  یکی  رگا  دوش و  یم  هدیجنـس  ناوختـسا  همه  تحاسم  اب  نآ  تحاسم  دنک  عطق 
نودب کف  ناوختسا  هکتـسا  یئاج  رد  میتفگ  هچنآ  هلءاسم 3 -  دزادرپ .  یم  هید  شتحاسم  باسحب  تمـسق  کـی  نآ  يارب  هید و  فصن 
تسین نانچ  دوش و  یم  هفاضا  مه  اهنادند  هید  دوش  هدنک  نادند  اب  رگا  اما  درادن و  نادند  هک  یسک  کف  ناوختسا  لثم  دوش  هدنک  نادند 

اهناوختـسا دوخ  ای  دبای و  ماجنا  صقان  روطب  اذغ  ندـیوج  هک  دروآ  دراو  ناوختـسا  ود  ره  رب  یتیانج  رگا  هلءاسم 4 -  دننک .  لخادـت  هک 
 . تسا شرا  تموکحب و  نآ  هید  دنوش  صقان 
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تسا تسد  ود  هید  رد  مهد : 

مه یـسک  پچ ،  تسد  هچ  دـشاب و  تسار  تسد  هچ  نآ ،  فصن  کی  ره  عطق  رد  تسا و  لـماک  هید  تسد  ود  ره  عطق  رد  هلءاسم 1 - 
نآ عطق  رد  هک  یتسد  هلءاسم 2 -  تسا .  هید  فصن  زین  وا  تسدکی  عطق  رد  دراد ،  تسدکی  يا  هضراع  رطاخب  ای  تقلخ و  لصا  رد  هک 

فـصن دوش ،  عطق  هطقن  نیا  زا  یتسد  رگا  نیا  ربانب  دنک .  یم  لصتم  قاس  هب  ار  تسد  فک  هک  تسیدنب  ینعی  چم  دنب  شدح  تسه  هید 
تسد هیدنامه  دوش  عطق  چم  زا  هاگره  نکل  دراد ،  هید  دوخ  يارب  کی  ره  هک  دشاب  عقاو  نآ  رد  ناتـشگنا  هک  دنچ  ره  تسه  نآ  رد  هید 

رگا هلءاسم 3 -  دوش .  یم  هید  فصن  هک  تسا  رانید  دصناپ  نآ  هید  دوش  عطق  ناتشگنا  اهنت  رگا  اما  و  درادن ،  ار  ناتـشگنا  هید  دراد و  ار 
نودب تقلخ  لثا  رد  هکنیا  هچ  تسا ،  تموکح  نآ  رد  دوش  عطق  زین  نآ  فک  رگید  یتبون  هدوب ،  هدـش  عطق  شناتـشگنا  هک  یتسد  نینچ 
یتسد فک  تیانج ،  کـی  رد  رگا  هلءاسم 4 -  دـشاب .  هدـش  عطق  یتیانج  ای  یتفآ و  رطاخب  نکل  هتـشاد  تشگنا  ای  دـشاب و  هدوب  تشگنا 
تسا نینچمه  و  تسا ،  رانید  دصناپ  شا  هید  دوش  عطق  تسد )  فک  هب  قاس  لاصتا  لحم   ) دنز ناوختـسا  زا  يرادقم  اب  تشگنا  بحاص 

تحاسم بسحب  تیانج  هید  هکنیا  ای  تسا  تموکح  هدش  عطق  دـئاز  رادـقمنآ  صوصخ  رد  ایآ  لاح  دوش ،  عطق  قاس  زا  يرادـقم  اب  رگا 
 ، دشابن هچ  دشاب و  فک  ياراد  هچ  تسا  رانید  دـصناپ  دوش  عطق  قفرم  زا  هک  یتسد  هید  هلءاسم 5 -  تسا .  ددرت  لحم  دوش ؟  یم  نیعم 

هناش يالاب  زا  يرادقم  رگا  زین  ضرف  نیا  رد  دشاب ،  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  قفرم  هچ  تسا  نیمه  دوش  عطق  هناش  زا  هک  مه  یتسد  هید 
هدیئور هفاضا  یتسد  یصخش  رگا  هلءاسم 6 -  دراد .  نایرج  تحاسم  بسح  هب  باسح  تموکح و  لامتحا  ود  دشاب ،  هدش  عطق  تسد  اب 

دئاز تسد  رد  تسا و  لماک  هید  شیلـصا  تسد  رد  دوش ،  عطق  یلـصا  تسد  اب  تسد  نآ  دشاب و  هتـشاد  هناش  ای  قفرم و  ای  دنز  هیحان  زا 
و ار ،  شرا  مه  دزادرپب و  دیاب  ار  هید  مه  دنک  عطق  یناج  کی  ار  ود  ره  دئاز  مادک  یلصا و  کیمادک  هکنیا  صیخشت  و  تسا ،  تموکح 
زا یکی  لوا  راب  نکل  دشاب  رفنکی  یناج  رگا  دوش و  یم  تموکح  یناج  ود  رهب  تبسن  هکتـسا  نیا  رهاظ  دشاب  ددعتم  یناج  هکیتروص  رد 

 . دزادرپب ار  تسدکی  لماک  هید  دیاب  هک  تسنیا  رهاظ  دنک  عطق  ار  یمود  سپس  دزادرپب و  ار  تموکح  دنک و  عطق  ار  ودنآ 

تسا ناتشگنا  هید  رد  مهدزای : 

ره عطق  رد  و  دزادرپب ،  لماک  هید  دیاب  اهاپ  تشگنا  هد  ندیرب  رد  نینچمه  و  تسا ،  لماک  هید  تسد  ود  ناتـشگنا  ندیرب  رد  هلءاسم 1 - 
میسقت تمسق  هس  هب  تشگنا  ره  هید  هلءاسم 2 -  تسین .  ناتـشگنا  ریاس  ماهبا و  تشگنا  نیب  یقرف  تسا و  هید  مهدکی  ناتـشگنا  زا  کی 

عطق رد  هجیتن  رد  دوش و  یم  میسقت  ود  رب  هید  درادن  رتشیب  دنب  ود  هک  تسـش  تشگنا  رد  تسا و  دنب  کی  هید  نآ  تمـسق  ره  دوش ،  یم 
تسا یلصا  تشگنا  هید  ثلث  دوش ،  عطق  خیب  زا  رگا  يدایز  تشگنا  عطق  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  لماک  هید  مهدکی  فصن  نآ  زا  دنب  ره 
هتـشاد دنب  هس  شماهبا  ای  دنب و  راهچ  شناتـشگنا  زا  یکی  یـسک  رگا  الثم   ) دوش يراج  زین  يدایز  دنب  دروم  رد  مکح  نیا  تسین  دـیعب  و 

زین یلصا و  ناتشگنا  ددع  ماوقا  زا  یضعب  رد  رگا  هلءاسم 4 -  دشاب . ) نآ  هید  یلصا  تشگنا  هید  ثلث  دوش ،  عطق  يدایز  دنب  نآ  دشاب و 
دصناپ تسد  ره  رد  هک   ) ناتـشگنا هید  هک  تسین  دیعب  دشاب  فراعتم  ددع  زا  رتدایز  ناتـشگنا  یلـصا  ياهدنب  ددع  فئاوط  زا  یـضعب  رد 

رگا تسا و  هدش  عطق  تشگنا  موس  ود  شا  هید  دوش  جـلف  تیانج  رثا  رد  رگا  یتشگنا  هلءاسم 5 -  دوش .  میسقت  ددع  نآ  رب  تسا )  رانید 
زا ار  دوخ  شیور  تیاـنج  رثا  رد  رگا  نخاـن  هلءاـسم 6 -  تسا .  ملاـس  تشگنا  هید  ثلث  شا  هید  دوش  عطق  تیاـنج  رثا  رد  جـلف  تشگنا 

 . تسا رانید  جنپ  دیورب  دیفس  رگا  و  تسا ،  رانید  هد  طایتحا  ربانب  دیورب ،  دساف  هایس و  ای  دیورن و  رگید  ینعی  دهدب  تسد 
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تسا رمک  ياه  هرهم  هید  رد  مهدزاود : 

هید نینچمه  و  دـشابن ،  ریذـپ  جالع  يدـنب  هتـسکش  یحارج و  اب  هک  تسا  یتقو  نیا  هتبلا  تسا  هلماـک  هید  رمک  نتـسکش  رد  هلءاسم 1 - 
هکیوحنب ای  ددرگ و  جراخ  تماقتـسا  تلاح  زا  هک  دوش  زوق  يوحنب  دوش و  هدـیمخ  یناج  تیاـنج  رطاـخب  یـسک  تشپ  رگا  تسا  هلماـک 

زا يرثا  ای  دـنامب و  یقاـب  یگدـیمخ  تلاـحب  هجلاـعم  زا  دـعب  هتـسکش  رمک  رگا  هلءاـسم 2 -  دورب .  هار  دـناوتن  اـی  دنیـشنب و  دـناوتن  رگید 
سلـس راچد  ای  دورب و  نیب  زا  شا  هفطن  ای  دنک و  عامج  دناوتن  ای  دورب و  هار  اصع  نودب  دناوتن  هکیروطب  دنامب  ياج  رب  نآ  رد  یگتـسکش 
هجلاعم ندش ،  هتسکش  زا  دعب  رمک  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  هلماک  هید  نآ  هید  دـنامب  یقاب  نآ  رد  اهنیا  ریظن  رگید  يرثا  ای  ددرگ و  لوبلا 

هک تسا  يراد  هرهم  ناوختـسا  نامه  رمک ،  زا  روظنم  هلءاسم 4 -  تسا .  رانید  دـص  شا  هید  دـنامن  نآ  رد  تیانج  زا  يرثا  رگید  دوش و 
ار یـسک  رمک  رگا  هلءاـسم 5 -  تسا .  هید  بجوـم  نآ  نتـسکش  دـنمان و  یم  بلـص  ارنآ  دراد و  همادا  هرـصاخ  نگل  اـت  ندرگ  تشپ  زا 
ود دهد و  یم  واب  رمک  نتسکش  رطاخب  لماک  هید  کی  دوش  جلف  وا  ياهاپ  تسا )  اه  هرهم  طسو  رد  هک  عاخن  هب  بیسآ  رثا  رد  و   ) دنکشب

 . شیاهاپ ندرک  جلف  رطاخب  دهد  یم  يوب  زین  ار  لماک  هید  ثلث 

تسا عاخن  هید  رد  مهدزیس : 

نآب دنجنس و  یم  ار  عاخن  لک  تحاسم  اب  ار  هدش  عطق  رادقم  تبسن  نآ ،  زا  یتمسق  عطق  رد  تسا و  لماک  هید  عاخن  عطق  رد  هلءاسم 1 - 
وضع نآ  رگا  دوش  بویعم  رگید  يوضع  نآ  عطق  رطاخب  دنک و  عطق  ار  یـسک  عاخن  رگا  هلءاسم 2 -  دنهد .  یم  واب  لماک  هید  زا  تبـسن 
وـضع نآ  شرا  همیمـضب  ار  عاخن  هید  درادن  ینیعم  هید  رگا  و  دزادرپ ،  یم  يوب  عاخن  هید  همیمـضب  ار  هید  نآ  دراد  نیعم  يا  هید  بویعم 

 . دنهد یم  واب 

تسا ناتسپ  ود  هید  رد  مهدراهچ : 

ای اهناتـسپ و  رب  هوالع  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  اـهبنوخ  فصن  نآ  ار  کـی  ره  رد  تسوا و  ياـهب  نوخ  نز  ناتـسپ  ود  ره  هید  هلءاسم 1 - 
یفاـضا تسوپ  يارب  دزادرپ و  یم  میتـفگ  هک  رادـقم  ناـمهب  ارنآ  هید  ناتـسپ  يارب  دوش  عطق  هنیـس  تسوـپ  زا  مه  يرادـقم  اـهنآ  زا  یکی 

ياهناتسپ هب  یبیـسآ  رگا  هلءاسم 3 -  دـهدب .  دـیاب  هفئاج  هید  ناونعب  يرگید  هید  دـشاب  قیمع  هنیـس  تحارج  رگا  و  دوش ،  یم  تموکح 
ماگنه تسین  هدریـش  العف  رگا  ددرگ و  راوشد  ای  نکممان و  نآ  زا  ریـش  نایرج  ای  دوش و  عطق  نآ  زا  ریـش  نآ  ندوب  اب  هک  دروآ  دراو  ینز 

اهنآ همه  رد  ددرگ ،  هتخیمآ  تحارج  اـب  نوخ  اـب  ـالثم  دوش  ملاـسان  بویعم و  ریـش  اـی  دوـش و  مک  نآ  ریـش  اـی  دوـش و  نینچ  شیهدریش 
دشاب یم  لاکشا  نآ  رد  یلو  دزادرپب  دیاب  ار  الاب  هید  نامه  دنا  هتفگ  یضعب  دنک  عطق  ار  ینز  ياهناتسپ  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  تموکح 

 . دوش راکهدب  هید  زا  هدش  عطق  ناتسپ ،  همه  تحاسم  زا  هک  یتحاسم  رادقمب  دراد  مه  لامتحا  دشاب و  تموکح  نآ  رد  دراد  لامتحا  و  . 
 ، رانید جنپ  تسیب و  دص و  ینعی  تسوا  ياهبنوخ  متـشه  کی  درم  ناتـسپ  رـس  هید  هلءاسم 5 -  تسین .  ناحجر  زا  یلاخ  ریخا  لاـمتحا  و 

 . تسا يوقا  لوا  هجو  نکل  تسا  اهبنوخ  همه  ود ،  ره  عطق  رد  یلوقب  یلو  تسا  اهبنوخ  مراهچ  کی  دشاب  هدش  عطق  ود  ره  رگا  سپ 

تسا يدرم  تلآ  هید  رد  مهدزناپ : 
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 ، دشاب هدش  عطق  تیانج  کی  اب  هکیتروص  رد  دوش  عطق  خیب  زا  یلکب و  دنچ  ره  تسا  اهب  نوخ  نآ  زا  رتشیب  هفشح و  عطق  رد  هلءاسم 1 - 
ياهمخت هکنیا  هچ  دنشاب  هدرک  هتخا  ار  وا  ای  تسا و  هدش  قلخ  هتخا  هکیسک  ریپ و  ناوج و  هچب و  رـسپ  نیب  تسین  یقرف  تیانج  نیا  رد  و 

دشاب هدش  عطق  هفشح  زا  یتمسق  رگا  هلءاسم 2 -  دشاب .  هدشن  وا  جلف  ثعاب  تلآ  عطق  هکیطرشب  دنشاب  هدیبوک  ای  دنشاب و  هدروآرد  ار  وا 
یسک لوب  يارجم  رگا  هلءاسم 3 -  دنریگ .  یم  وا  زا  ار  اهبنوخ  زا  تبـسن  نآب  تلآ و  همه  اب  هن  دنجنـس ،  یم  هفـشح  همه  اب  ارنآ  تبـسن 

هک دوش  عطق  هک  يروطب  هفـشح  زا  یتمـسق  رگا  تسا و  تموکح  نآ  رد  دوش ،  عطق  نآ  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  دوش  هراپ  تیانج  رطاـخب 
يارب دشاب ،  یفاضا  یتیانج  يرجم  یگراپ  هکلب  دشابن  مزالم  رگا  و  تسین ،  وا  رب  هفـشح  هید  زجب  يزیچ  دوش  هراپ  زین  يرجم  زا  يرادقم 
یناج دنک و  عطق  ار  یسک  هفشح  زا  یتمسق  یناج  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  تموکح  یگراپ  يارب  دزادرپ و  یم  دش  هتفگ  هکنامه  هفـشح 

ار هفشح  زا  یضعب  رگا  و  تسا ،  تموکح  یقاب  عطق  رد  تسا و  هید  هفـشح  عطق  رد  دیامن  عطق  رخآ  زا  یلکب و  ار  تلآ  ومه ،  ای  رگید و 
رگید یناج  دنک و  عطق  ار  هفشح  زا  یضعب  رگا  هلءاسم 5 -  دزادرپ .  یم  هید  تحاسم  باسحب  کی  ره  ار ،  نآ  هیقب  يرگید  دـنک و  عطق 

مود تموکح ،  یکی  تسا :  هجو  دنچ  تلآ  هیقب  عطق  رد  تسا و  تحاسم  هب  باسح  فشح  یـضعب  عطق  رد  دـنک ،  عطق  خـیب  زا  ار  تلآ 
رخآ هجو  طایتحا  هب  رتکیدزن  لوا و  لامتحا  اهنآ  زا  رت  هیجو  لـماک و  هید  مراـهچ ،  یقباـمب ،  تبـسن  تموکح  موس  تبـسن ،  هب  باـسح 
تلآ عـطق  رد  نینچ  مه  و  تسا .  هید  ثلث  دزیخ  یمن  رب  شیدرم  تلآ  ینعی  تسا  ننع  راـچد  هکیدرم  تلآ  عـطق  رد  هلءاسم 6 -  تسا . 

هن دشاب  تلآ  عومجم  اب  تمسق  نآ  تبـسن  هب  باسح  هک  تسین  دیعب  تسا و  تحاسم  تبـسن  هب  باسح  یتلآ  نینچ  ضعب  عطق  رد  جلف و 
یجلف و زا  یللخ  دـتفین و  راـک  زا  هدـنامیقاب  فصن  دـنک و  عطق  لوط  بسحب  ار  يدرم  تلآ  فصن  رگا  هلءاسم 7 -  هفـشح .  صوصخ  اب 

عطق رطاخب  ار  اهبنوخ  فصن  دنک  داجیا  جلف  لیبق  زا  یللخ  هدنامیقاب  رد  رگا  و  دـهدب ،  ار  اهب  نوخ  فصن  دـیاب  دوشن ،  لصاح  نآ  دـننام 
تلآ رد  هلءاسم 8 -  دزادرپب .  دـیاب  ار  اهبنوخ  مشـش  جـنپ  هجتین  رد  یجلف ،  رطاـخب  ار  هدـنامیقاب  فصن  ثلث  ود  دـهد و  یم  تلآ  فصن 

 . تسا تموکح  تسا  نز  دوش  مولعم  هکیئاثنخ  ای  لکشم  ياثنخ  يدرم 

تسا هیصخ  ود  هید  رد  مهدزناش : 

ود پچ  تمـس  هیـصخ  هید  ای  تسا و  اهبنوخ  فصن  ودنآ  زا  کی  ره  رد  ایآ  لاح  تسا  لماک  ياهب  نوخ  هیـصخ  ود  ره  هید  هلءاسم 1 - 
میئوگب هکتـسنآ  رتکیدزن  طایتحا  هب  تسا و  مود  لامتحا  رت  هیجو  هک  تسا  لاـمتحا  ود  تسنآ ؟  ثلث  کـی  تسار  تمـس  رد  نآ و  ثلث 

هید رد  هلءاسم 2 -  تسا .  اهب  نوخ  فصن  تسار  تمـس  رد  ثلث و  ود  پچ  تمـسق  رد  دشاب ،  هدش  عقاو  تبون  ود  رد  ودنآ  ندنک  رگا 
نیب تسا و  ملاسان  وا  تلآ  هکیسک  تسا و  ملاس  شتلآ  هکیـسک  نیب  ناوج و  درمریپ و  ریبک و  ریغـص و  نیب  تسین  یقرف  وضع  نیا  ندنک 
رانید دصراهچ  دوش ) اهنآ  مرو  ثعاب  هک  یتیانج  ینعی   ) اه هیصخ  سامآ  رد  هلءاسم 3 -  نینع .  ریغ  نینع و  تلآ  جلف و  ریغ  جلف و  تلآ 

یم رانید  طصتـشه  شا  هید  روخ ،  درد  هب  عفان و  نتفر  هار  هتبلا  دوش ،  نتفر  هار  عناـم  هک  دوش  داـیز  ردـقنآ  اـهنآ  ندرک  داـب  رگا  تسا و 
 . تسا اهب  نوخ  مجنپ  راهچ  هک  دوش 

تسا جرف  هید  رد  مهدفه : 

دیاـب یناـج  دورب  نیب  زا  دراد ،  هطاـحا  جرف  فارطا  رب  بـل  ود  نوـچ  هـک  یتـشوگ  نآ  ینعی  جرف  هرفـش  ود  یتیاـنج  رد  رگا  هلءاسم 1 - 
نز نیب  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  و  دزادرپ ،  یم  ار  اـهب  نوخ  فصن  دورب  نیب  زا  فرط  کـی  هرفـش  رگا  و  دزادرپب .  ار  لـماک  ياـهبنوخ 

ای تسا  ملاـس  شجرف  هکیـسک  نیب  هدـشن و  هنتخ  هدـش و  هنتخ  نیب  رکب و  ریغ  رکب و  رتخد  نیب  تسین  یقرف  زین  هریغـص و  رتخد  اـی  هریبـک 
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جلف تیاـنج  رثا  رد  ینز  زا  وـضع  ود  نیا  رگا  هلءاسم 2 -  هدـشن .  ءاضفا  هکنآ  هدـش و  ءاضفا  هکیـسک  نیب  تسا و  قتر  ای  نرق  هب  ءـالتبم 
ثلث نآ  هید  دشاب  هدش  عطق  تیانج  رثا  رد  هدوب و  للـش  راچد  تیانج  زا  لبق  رگا  و  تسا ،  اهبنوخ  ثلث  ود  نآ  هید  هکتـسنیا  رهاظ  ددرگ 

جرف و همیمـض  هب  هچ  یئاـهنت و  هب  هچ  دوـش  عـطق  رگا  تسا  هناـع  شماـن  نادرم  رد  هکیلحم  ینعی  نز  بـکر  هلءاسم 3 -  تسا .  اـهبنوخ 
یکی ار  نز  ضیح  لوب و  ار  ینعی  ءاـضفا  رد  هلءاسم 4 -  دراد .  تموکح  نآ  هید  دوش ،  هدـیرب  یتیانج  رثا  رد  يدرم  هناـع  رگا  نینچمه 

دروآ و دراو  ار  تیانج  نیا  یبنجا  هکنیا  هچ  تسا ،  اهبنوخ  ندرک  یکی  ار  وا  طئاغ  يارجم  ضیح و  هار  طاـیتحا  رباـنب  نینچمه  ندرک و 
تسین و يا  هید  اجنیا  رد  هک  دشاب ،  هدـش  عقاو  نز  غولب  زا  دـعب  رهوش  یطو  رثا  رد  ءاضفا  هکتـسنیا  نآ  تروصکی و  رد  رگم  رهوش ،  هچ 
زا نز  رگا  هلءاسم 5 -  ار .  هید  مه  دزادرپب و  ار  وا  هیرهم  مه  دیاب  دشاب  هدش  ءاضفا  ببـس  هدوب و  رـسمه  غولب  زا  لبق  رهوش  یطو  رگا  اما 

راکبط ار  لثملارهم  مه  دوش ،  ءاضفا  هجیتن  رد  ددرگ و  یطو  لوبق  زا  ریزگان  دیدهت  نآ  رثا  رد  دوش و  دیدهت  هارکا و  شرهوش  ریغ  هیحان 
هدوب هرکاب  هدش  هارکا  هکینز  رگا  و  رهم .  هن  دوش  یم  هید  راکبلط  اهنت  هدوب  یـضار  شدوخ  هدوبن و  یهارکا  رگا  ار و  هید  مه  دوش و  یم 
لحم هن ؟  ای  دوش  یم  راکبلط  مه  ار  تراکب  شرا  هید ،  رهم و  رب  هوالع  ایآ  هدیدرگ  ءاضفا  مه  هدـش و  لیاز  شتراکب  مه  یطو  رثا  رد  و 

وا هلقاعب  یطبر  دهد و  یم  شدوخ  لام  زا  دزادرپب  دیاب  رهوش  هک  یشرا  رهم و  هلءاسم 6 -  تسا .  هس  ره  نداد  رد  طایتحا  تسا و  دیدرت 
 . ار هید  نینچمه  درادن و 

تسا نیرس  هید  رد  مهدجیه : 

زا یکی  رگا  تسوا و  هید  لماک  ياهبنوخ  دوش  عطق  یـسک  دـنیوگ ) لـپک  ارنآ  فرع  رد  هک   ) نیرـس ود  ره  یتیاـنج  رد  رگا  هلءاسم 1 - 
نوخ فصن  نز  نیرـس  ود  زا  یکی  هید  تسا و  نز  ياـهبنوخ  شا  هید  هک  نز  نیرـس  هید  تسا  نینچمه  و  نآ ،  فصن  دوـش  عـطق  ودـنآ 

هدـمآرب تشوگ  زا  ترابع  نیرـس  هک  تسنیا  رهاظ  هلءاسم 2 -  تسا .  تحاسم  باـسحب  هید  نیرـس  زا  یتمـسق  عطق  رد  تسوا و  ياـهب 
ربانب دوش .  یهتنم  ناوختـسا  هب  هک  تساجنادـب  ات  قمع  رظن  زا  اما  دوب و  تحاسم  رظن  زا  نیا  دراد ،  رارق  ناـسنا  رمک  نار و  نیب  هک  تسیا 

نتخادرپ طایتحا  هب  رتکیدزن  هک  دـنچ  ره  دوش  یم  نیعم  تحاـسم  بسح  هب  نآ  هید  هکتـسنیا  رهاـظ  دـسرن  ناوختـسا  هب  تیاـنج  رگا  نیا 
 . دشاب هدیسرن  ناوختسا  هب  ولو  دسرب  نار  رمک و  تاواسم  هب  هتفر و  نیب  زا  یگ  هدمآرب  اهنت  هکیتروص  رد  تسا  اهب  نوخ 

تسا اپ  ود  هید  رد  مهدزون : 

اجنآ  ) قاس لصفم  زا  تسترابع  اپ  ود  دح  و  تسا .  نآ  فصن  کی ،  ره  عطق  رد  تسا و  لماک  ياهب  نوخ  اپ  ود  ره  عطق  رد  هلءاسم 1 - 
ياپ یتیانج  رد  رگا  هکنیا  رد  تسا ،  اهتـسد  رد  ثحب  دـننامه  اـجنیا  رد  ثحب  و  هلءاسم 2 -  دوش . ) یم  لصتم  قاس  لـصفم  هب  هیاـپ  هک 

رد ثحب  زین  و  تسا ؟  ردقچ  شا  هید  دوش  عطق  دوش ) یم  لصتم  هرصاخ  نگل  هب  نار  هک  اجنآ   ) نار رخآ  زا  ای  وناز و  لصفم  زا  ار  یسک 
یسک ياپ  یـصخش  رگا  نینچمه  و  تسا ؟  ردقچ  نآ  لصفم  اب  قاس  زا  یـضعب  عطق  هید  زین  و  تسیچ ؟  ودنآ  زا  کی  ره  عطق  هید  هکنیا 

؟  تسا رادـقم  هچ  دـنزادرپب  دـیاب  کی  ره  هک  يا  هید  دـنک ،  عطق  ار  شیاپ  قاس  زا  یتمـسق  رگید  یناج  دـنک و  عطق  قاس  چـم  دـنب  زا  ار 
لماک ياهبنوخ  اپ  ود  ره  ناتشگنا  عطق  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  مه  لثم  اپ  تسد و  لئاسم  تشذگ و  اهتسد  عطق  رد  هک  تسا  یثحب  نامه 

عطق هید  نآ  تمسق  ره  دوش و  یم  میسقت  تمـسق  هس  هب  تسا )  رانید  دص  هک   ) تشگنا ره  هید  تسنآ و  مهدکی  تشگنا  ره  رد  تسا و 
میـسقت تمـسق  ود  هب  تشگنا  نآ  صوصخ  رد  تشگنا  ره  رانید  دص  هید  هک  اپ  تشـش  تشگنا  زجب  تسا  ناتـشگنا  دنب  هس  زا  دـنب  کی 

تسد هلئـسم  رد  هک  تسا  يراتفگ  نامه  يدایز  ياپ  هرابرد  ثحب  راتفگ و  هلءاسم 4 -  تسا . )  دنب  ود  ياراد  تسـش  نوچ   . ) دوش یم 
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 . تشذگ تسد  یفاضا  تشگنا  ثحب  رد  هک  اپ ،  یفاضا  تشگنا  هرابرد  ثحب  تسا  نینچمه  تشذگ و  یفاضا 

تسا اه  هدند  هید  رد  متسیب : 

بلق اب  هتخیمآ  هکیا  هدند  دادـعت  نآ  هنیـس ،  ياه  هدـند  دروم  رد   : ) تسا هتفگ  هک  هدـش  تیاور  حـصان  نب  فیرظ  باتک  زا  هلءاسم 1 - 
اما و   : ) تسا هتفگ  هک  اجنآ  ات  دزادرپب ) هید  رانید  جنپ  تسیب و  ددـع  ره  يارب  دـیاب  یناج  دنکـشب  رگا  هتفرگرب )  رد  ار  بلق  ینعی   ) تسا

یلاکشا دنا و  هداد  يوتف  نومضم  نیا  قبط  زین  ام  ءاهقف  تسا )  رانید  هد  هدند ،  ره  نتسکش  هید  تسا ،  عقاو  وزاب  ود  تمـس  هکیئاه  هدند 
نیب تسا و  بلق  تمس  هک  اه  هدند  فرطنآ  نیب  دراذگب  قرف  تسا  هتـساوخ  ایآ  تسین .  مولعم  نخـس  نیا  زا  روظنم  نکل  تسین .  نآ  رد 
ياه هدـند  اب  دـنک ،  یم  ظفح  ارنآ  دراد و  هطاحا  بلق  رب  هکنیا  هدـند  نیب  دراذـگب  قرف  هکنآ  اـی  و  تسا ؟  وزاـب  تمـس  هک  رگید  فرط 

یم تسا ،  هدش  هدیشک  تشپ  ات  اهوزاب و  تمـس  هک  ولهپ  تشپ و  ياه  هدند  و  ولج ،  هنیـس و  ياه  هدند  نیب  لیـصفت  روظنم  ای  و  رگید ؟ 
ظفح ار  بلق  ینعی  بلقلا )  طاح  امیف   ) ياجب هداد و  خر  یفیـصحت  وا  مالک  لقن  رد  هک  دوش  یم  هداد  لاـمتحا  دـسر و  یم  رظنب  دـشاب ؟ 
دراد مه  لامتحا  دـشاب .  هدروآ  هطلاخ )   ) ظفلب ارنآ  لقان  تسا ،  ندومن  تسارح  ندرک و  ظفح  يانعمب  طوحی ) طاح   ) زا هک  دـنک ،  یم 
هدند ریاس  اب  هدرک  هطاحا  ار  بلق  هکیئاه  هدند  نیب  هک  دشاب  هدوب  نیا  هخسن  لصا  دشاب و  طاحا )  ) هملک زا  هش  فیحـصت  هطلاخ )   ) هملک
جنپ تسیب و  کی  ره  هید  هکتسنیا  دراد ،  هطاحا  ار  بلق  هک  هنیس  پچ  تمـس  يا  هدند  دروم  رد  يوقا  لامتحا  نیا ،  ربانب  تسه ،  قرف  اه 

دوـشن كرت  طاـیتحا  نیا  دـننک و  حلـص  رگیدـکی  اـب  هیلع  ینجم  یناـج و  هک  تسنیا  هب  طاـیتحا  تیاـعر  اـه  هدـند  نآ  ریغ  رد  وو  راـنید 
ریغ رد  رانید  هد  زا  شیب  بوجو  مدع  هک  دنچ  ره  تسا ،  بلقب  طیحم  ياه  هدند  رواجم  هک  تسار  تمس  ياه  هدند  هب  تبسن  اصوصخم 

 . تسین برق  زا  یلاخ  بلقب  طیحم  ياه  هدند 

تسا هوقرت  هید  رد  مکی :  تسیب و 

نآ رد  یبیع  هک  دوش  يدـنب  هتـسکش  يروطب  دنکـشب و  رگا  ودـنآ  زا  کی  ره  هید  تسا و  اهبنوخ  هوقرت  ود  ره  نتـسکش  هید  هلءاسم 1 - 
هب ار  هید  فصن  دیاب  یناج  هکتسنیا  رهاظ  دباین ،  يدوبهب  دنکـشب و  یـسک  هوقرت  ود  زا  یکی  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  رانید  لهچ  دـنامن ، 

یلو دزادرپ .  یم  ار  هید  ناـمه  يوقا -  رباـنب  میئوگن  رگا  طاـیتحا -  رباـنب  زین  دـبای  يدوبهب  بوـیعم  صقاـن و  رگا  دزادرپـب و  هیلع  ینجم 
 . تسا تموکح  هوقرت  ود  رد  دنا  هتفگ  ءاهقف  زا  یضعب 

تسا عرف  دنچ  نآ  رد  همتاخ و 

صوصعب و  دزادرپب ،  اهبنوخ  دیاب  یناج  دهدب ،  تسد  زا  ار  دوخ  عوفدم  هکسام  هجیتن  رد  دنکـشب و  صوصعب  یتیانج  رد  رگا  لوا -  عرف 
رب مد  بحاص  تاناویح  مد  هکیناوختسا  زا  تسا  ترابع  هک  لبلب  نزو  رب  تسا  صعصع  ای  تسا و  هرصاخ  نگل  ریز  رد  عقاو  ناوختـسا  ای 

ار دوخ  طئاغ  دـناوتن  هک  دوب  یتروص  رد  مکح  نیا  تسا .  هتفرگ  ار  ربد  هقلح  رود  هک  تسا  یکزان  ناوختـسا  اـی  و  دـیور .  یم  نآ  يور 
رگا مود -  عرف  دشاب .  تموکح  نآ  هید  هکتـسنیا  رهاظ  دشابن  شا  هدور  داب  يرادهگن  رب  رداق  نکل  دشاب  نآ  رب  رداق  رگا  اما  درادـهگن و 

زا تسترابع  ناجع  دهدب و  واب  لماک  هید  دـیاب  درادـهگن  ار  دوخ  طئاغ  لوب و  دـناوتن  سپ  نآ  زا  هک  دروآ  دراو  یـسک  ناجع  هب  یتبرض 
لماک هید  زین  اجنآ  رد  هک  تسین  دـیعب  دـشابن  يرگید  رب  دـشاب و  یکی  يرادـهگن  رب  رداق  رگا  اما  و  طئاغ .  جرخم  اه و  هضیب  نیب  هلـصاف 
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رگا و  تسا .  هیلع  ینجم  یناـج و  نیب  هحلاـصم  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  و  دـشاب .  تموـکح  ضرف ،  نیا  رد  هک  تسه  مـه  لاـمتحا  دـشاب ، 
ارهاظ دوش ،  طئاغ  لوب و  هکـسام  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  دروآ  دراو  هیلع  ینجم  ندـب  زا  يرگید  ياج  ینعی  ناجع  ریغ  رب  ار  دوخ  تبرض 

هب رتکیدزن  و  هید .  مه  تسه و  تموکح  لامتحا  مه  دشاب  هداد  تسد  زا  ار  ودنآ  زا  یکی  هکسام  رگا  دزادرپب و  ار  هلماک  هید  نامه  دیاب 
هید دنکشب  وضع  نآ  ناوختـسا  رگا  هدش ،  نیعم  نآ  تیانج  هید  عرـش  هیحان  زا  هک  يوضع  ره  هکنیا  موس -  عرف  تسا .  هحلاصم  طایتحا 

و تسا .  نآ  نتسکش  مجنپ  راهچ  شا  هید  دوش ،  بیع  یب  يدنب و  هتسکش  نآ  ناوختسا  رگا  لاح  تسا .  وضع  نامه  هید  مجنپ  کی  شا 
نآ ندرب  نیب  زا  هید  موس  کی  دنک ،  درخ  ار  يوضع  ناوختـسا  هک  یتیانج  رد  تسنآ و  ناوختـسا  ات  ار  وضع  نآ  تشوگ  هک  یتیانج  رد 
هید مجنپ  راهچ  شا  هید  دوش ،  تبیع  نودـب  دـبای و  يدوبهب  رگا  اما  دـباین و  يدوبهب  ناوختـسا  هک  تسیتروص  رد  نیا  هتبلا  تسا .  وضع 

ار وضع  نامه  هید  ثلث  ود  دتفیب  راک  زا  وضع  هکیروطب  دنک  ادـج  نآ  لحم  زا  ار  يوضع  ناوختـسا  هک  یتیانج  رد  تسنآ و  ندرک  درخ 
رب دش  هتفگ  هچنآ  همه  تسا .  ثلث  ود  نیمه  مجنپ  راهچ  شا  هید  ددرگب ،  شلوا  لاحب  بیع  نودب  يدنب  هتـسکش  اب  رگا  دزادرپب و  دـیاب 

تـسا یـسک  مکـش  ندرک  لام  دـگل  مراـهچ -  عرف  تسا .  هحلاـصم  طاـیتحا  هب  رتکیدزن  دراوم  نیا  همه  رد  تسا و  روهـشم  لوق  بسح 
وا زا  ار  هید  ثلث  ای  دوش و  ثدـحم  زین  وا  ات  دـننک  یم  دـگل  روطنامه  ار  یناج  مکـش  سپ  دوش ،  نوریب  نآ  زا  یطئاغ  ای  لوب و  هکیروطب 

عرف تسا .  تموکح  شا  هید  دوش  جراخ  وا  زا  داب  اهنت  رگا  هک  داب ،  هن  تسا  طئاغ  لوب و  ناـمه  ثدـح  زا  روظنم  ارهاـظ  و  دـنریگ .  یم 
وا ياهب  نوخ  مه  درادب ،  هگن  ار  دوخ  لوب  دناوتن  دوش و  هراپ  وا  هناثم  هکیروطب  دنک  ءاضفا  تشگنا  اب  ار  يرکب  رتخد  یـسک  رگا  مجنپ - 

( . دنوش یم  حاکن  غلبم  نآ  اب  وا  ریظن  ینارتخد  الومعم  هک  ار  یغلبم  ینعی   . ) ار وا  لثم  نانز  هیرهم  مه  دهد و  یم  ار 

تسا عفانم  رب  تیانج  رد  مود  دصقم 

تسا لقع  لوا :  دروم 

رد یلو  تسا  شرا  شا  هید  دوشب  صقان  یلو  ددرگن  لئاز  یلکب  فرط  لـقع  تیاـنج  رثا  رد  رگا  اـما  تسا و  لـماک  ياـهبنوخ  نآ  هید  و 
هکنیا نیب  تسین  یقرف  لقع  ناصقن  ای  ندـش  لیاز  رد  هلءاسم 1 -  تسین .  صاصق  دوش ،  نآ  ناصقن  ای  لـقع و  لاوز  بجوم  هک  یتیاـنج 
شیپ هاگ  یفخم  زا  ناهگان  وا  رـس  یکیرات  بش  رد   ) رگا سپ  رگید ،  یتلعب  ای  دشاب و  هدش  ادیپ  وا  رگید  ياج  ای  وا  رـس  رب  هبرـض  رطاخب 

دزادرپ و هب  ار  وا  ياهب  نوخ  یمامت  دیاب  دوش ،  فرط  لقع  نتفر  نیب  زا  ببس  نیا  دناسرتب و  ار  وا  رگید ) يوحنب  ای  دیآرد و  یسک  يور 
دنکشب ار  وا  رس  الثم  دروآ ،  دراو  یسک  ندب  رب  یتیانج  رگا  هلءاسم 2 -  دناسرب .  فرط  لقعب  یبیسآ  وداج  رحس و  هار  زا  رگا  نینچ  مه 

ار نتـسکشرس  هید  مه  هکلب  دـننک  یمن  لخادـت  تیانج  ود  نیا  هید  دوشب ،  وا  لقع  نتفر  نیب  زا  ببـس  نیمه  دـنک و  عطق  ار  شتـسد  ای  ، 
یم لخادت  اه  هید  دوش ،  عقاو  تبرـض  کیب  یتانج  ود  ره  رگا  هدمآ  حیحـص  یتیاور  رد  و  ار .  وا  لقع  ندرب  نیب  زا  هید  مه  دهدب و  دیاب 

 . تسا هحلاصم  طایتحا  هب  رتکیدزن  لاح  نیا  اب  دـنا و  هدرکن  لمع  نآب  هدرک و  ضارعا  تیاور  نیا  زا  باحـصا  نکل  هن .  هنرگ ،  دـننک و 
هکنیا رد  ددرگرب ،  لوا  لاحب  وا  لقع  سپـس  دزادرپب و  ار  وا  ياهبنوخ  یناـج  ددرگ و  لـیاز  فرط  لـقع  یتیاـنج  رثا  رد  رگا  هلءاسم 3 - 

یناج و رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  عقاوب  هبـشا  ندرک  عوجر  تموکحب  نتـشگرب و  هک  دنچ  ره  تسا .  لمات  دریگب  سپ  ار  هید  دـناوتب  یناج 
ای هدـش و  لئاز  دـیوگب  هیلع  ینجم  یلو  هتفریذـپ و  ناصقن  هن  هدـش و  لئاز  هن  وا ،  لقع  دـیوگب  یناـج  دـننک ،  فـالتخا  هیلع  ینجم  یلو 

رفن ود  هکنیا  مه  تسا و  ربتعم  تلادع  مه  طایتحا ،  ربانب  هربخ  لها  لوق  رابتعا  رد  دـنا و  هربخ  لها  ءابطا  صیخـشت ،  عجرم  هتـشگ  صقان 
یم ار  القع  راک  دـننیب  هب  دـنریگب ،  رظن  ریز  ار  شتلفغ  تولخ و  لاح  ینعی  دـننک ،  شیامزآ  ار  وا  يداع  مدرم  تسه  مه  نکمم  دنـشاب . 

 ، هربخ لها  هیحان  زا  هن  دـشن  نشور  شفـصو  رگا  و  تسا ،  نامه  هک  هدرک  ادـیپ  لالتخا  هک  دـش  تباث  رگا  ار ،  ناگناوید  راـک  اـی  دـنک 
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یم دای  دـنگوس  وا  دـشاب .  یناج  نامه  هک  تسا  رکنم  لوق  لوق ،  شیامزآ ،  هیحان  زا  هن  و  دـنداد ،  فلتخم  هیرظن  اهنآ  الثم  هکنیا  رطاخب 
 . دنک یم  مکح  شعفنب  مکاح  دنک و 

تسا شوگ  ییاونش  مود :  دروم 

 . ارنآ فصن  دـتفیب  راک  زا  یکی  رگا  دـهدب و  دـیاب  ار  اهبنوخ  یناج  دـنهدب ،  تسد  زا  تیاـنج  رثا  رد  ار  دوخ  یئاونـش  شوگ  ود  ره  رگا 
هدوب ناسکی  یئاونش  رد  ود  ره  تیانج  زا  لبق  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  شوگ  ود  زا  یکی  ندش  رک  رطاخب  هید  فصن  توبث  رد  هلءاسم 1 - 

يرامیب و رثا  رد  ای  رگید و  یتیانجب  ای  یئادخ و  یتفآ  هب  شوگ  ود  زا  یکی  تیانج  زا  لبق  رگا  و  دشاب ،  يرگید  زا  رتزیت  یکی  ای  دنشاب و 
دشاب مولعم  رگا  هلءاسم 2 -  دزادرپب .  ار  اهب  نوخ  فصن  یتسیاب  زاب  دـشاب ،  هدـش  رک  ملاس  شوگ  تیانج  رد  دـشاب و  هدوب  رک  اـهنیاریغ 

 . دوش یم  رقتـسم  یناج  ندرگ  رب  هید  دهد ،  تداهـش  انعم  نیاب  هربخ  دهاش  ای  دوش و  یمن  هجلاعم  هجو  چیهب  رگید  هدش ،  رک  شوگ  هک 
یئاونش رگا  دننک  یم  ربص  ار  تدم  نامه  دنشاب ،  هتشاد  فراعتم  یتدم  زا  دعب  ارنآ  یئاونش  نتشگرب  يدوبهب و  دیما  هربخ  لها  رگا  اما  و 
یئاونـش هید ،  نتفرگ  زا  دـعب  رگا  دریگ و  یم  شرا  تشگرب  یئاونـش  هید ،  نتفرگ  زا  لـبق  رگا  و  دوـش .  یم  رقتـسم  هـید  تـشگنرب ،  نآ 

 - هلءاسم 3 دزادرپب .  ار  هید  یناج  هکتسنآ  برقا  دریمب ،  هید  نتفرگ  زا  لبق  رگا  و  دهد ،  یمن  سپ  هتفرگ  هچنآ  هک  تسنآ  يوقا  ددرگرب 
ود عطق  زا  دـعب  رگا  و  دزادرپب ،  هید  ود  دـیاب  دورب  تسد  زا  مه  یئاونـش  نآ ،  عطق  رثا  رد  دـنک و  عطق  ار  یـسک  شوگ  ود  ره  یناـج  رگا 
ود زا  یکی  رگا  و  ار .  یئاونـش  هید  مه  دـهدب و  ار  تیاـنج  هید  مه  هک  تسوا  رب  دربـب ،  نیب  زا  ار  وا  یئاونـش  رگید  یتیاـنج  اـب  وا  شوـگ 
 - هلءاسم 4 دزادرپب .  واب  فصن  هید و  کی  یتسیاب  دوشب ،  وا  شوگ  ود  ره  یئاونش  نتفر  نیب  زا  ببس  نیمه  دنک و  عطق  ار  یـسک  شوگ 

رهاظ تسا ،  یئاونـش  زا  عنام  هک  هدـش  ادـیپ  یـصقن  یئاونـش  يارجم  رد  نکل  هدـیدن  بیـسآ  یئاونـش  هک  دـنهد  تداهـش  هربخ  لها  رگا 
هکتـسنیا رهاظ  دـنکن  زاب  ناـبز  كدوک  هجیتن  رد  دربب و  نیب  زا  ار  یکدوک  یئاونـش  یناـج  رگا  و  تموکح .  هن  تسا  تباـث  هید  هکتـسنیا 

هیلع ینجم  یئاونـش  نتفر  نیب  زا  رکنم  یناج  رگا  هلءاسم 5 -  دهدب .  زین  ار  تموکح  دیاب  وا  قطن  ندـش  لیطعت  هب  تبـسن  هید ،  رب  هوالع 
هاگنآ دنزاس  یم  لفاغ  مرگرـس و  ار  وا  تسخن  ینعی  دنیامزآ  یم  ار  هیلع  ینجم  الاح  مرادن ،  انعم  نیاب  نیقی  نم  هک  دنک  اعدا  ای  و  دوش ، 

رگا هن ،  ای  دـش  ادـص  نآ  هجوتم  ایآ  دـننیب  هب  دـننک ،  یم  ناحتما  ار  وا  نامـسآ  دـعر  ریظن  اب  ای  دـننز و  یم  ادـص  ار  وا  یبیهم  يادـص  اـب 
هتبلا دننک  هعجارم  شوگ  صـصختم  سانـشراک  هب  عضو  ندش  نشور  يارب  تسه  مه  نکمم  دـنهد  یم  وا  هب  ار  هید  دـش  ققحم  شیاعدا 

هک  ) هماسق یعدم  زا  دشن ،  نشور  وا  عضو  رگا  و  تسا .  ودنآ  تلادع  صصختم و  ددعت  رد  طایتحا  دشاب و  نانآ  قوثو  دروم  هکیطرـشب 
یم مکح  هماسق  قبط  دننک و  یم  هبلاطم  رکنم  زا  دشن  رـضاح  وا  رگا  و  تسا .  ثول  دراوم  زا  دروم  نوچ  دنهاوخ ،  یم  تشذـگ )  شنایب 
یم تسار  هکنیا  صیخشت  يارب  هدش  نیگنس  نم  ياهشوگ  زا  یکی  یناج  تیانج  رثا  رد  هک  دنک  اعدا  هیلع  ینجم  رگا  هلءاسم 6 -  دوش . 
یم هید  نداد  هب  مزلم  ار  یناج  توافت  رادقم  بسح  رب  دوش و  یم  هسیاقم  شرگید  شوگ  یئاونش  اب  يو  شوگ  نآ  یئاونش  هن ،  ای  دیوگ 

 ، دنراذگ یم  زاب  ار  شملاس  شوگ  دندنب و  یم  مکحم  دنک  یم  ارنآ  ینیگنس  ياعدا  يو  هک  شوگ  نآ  هکتـسنیا  هسیاقم  قیرط  و  دننک . 
ات دننک  یم  مک  نتفر  بقع  اب  ار  گنز  يادـص  هاگنآ  هدـب ،  شوگ  دـنیوگ  یم  وا  هب  دـنروآ و  یم  رد  ادـصب  ار  یگنز  وا  يوربور  هاگنآ 

دنروآ و یم  رد  ادص  هب  ار  گنز  شرـس  تشپ  زا  سپـس  دننک و  یم  يراذـگ  هاشن  ار  لحم  نآ  هاگنآ  مونـش  یمن  رگید  دـیوگب  هکیئاجب 
یم تسار  وا  دنشاب  ربارب  تفاسم  ود  نیا  رگا  دنراذگ ،  یم  تمالع  زین  ار  هطقن  نآ  مونـش ،  یمن  رگید  دیوگب  هک  ردقنآ  دنور  یم  بقعب 

هاگنآ دنهد ،  ماجنا  زین  وا  پچ  تسار و  تمس  رد  ار  شیامزآ  نیمه  هکتـسنآ  رتهب  طایتحا و  هب  رتکیدزن  و  تسوگغورد .  هنرگ  دیوگ و 
ات دـنرب  یم  بقع  هب  هدروآ  رد  ادـصب  ولج  تمـس  زا  ار  گنز  دـنراذگ و  یم  زاـب  ار  شنیگنـس  شوگ  هتـسب و  مکحم  ار  شملاـس  شوگ 
اب ار  لوا  شیاـمزآ  ياـهتفاسم  دـننک و  یم  شیاـمزآ  شپچ  تسار و  زا  رـس و  تـشپ  زا  هاـگنآ  دـسرن  شـشوگب  گـنز  يادـص  هکیئاـج 
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رد ار  شیامزآ  نیا  دیاب  راچانب  و  دـنهد ،  یم  هیلع  ینجم  هب  هتفرگ  شرا  یناج  زا  نآ  توافت  باسحب  هدومن ،  هسیاقم  مود  ياه  شیامزآ 
دریگ تروص  شیامزآ  یئاج  رد  مه  ناکم  رظن  زا  دـنهدن و  ماجنا  داب  شزو  تقو  رد  دـشاب و  هتـشادن  نایرج  اوه  هک  دـنهد  ماجنا  ینامز 

 . دشاب لدتعم  ادص  ندیچیپ  یغولش و  رظن  زا  هک 

تسا مشچ  یئانیب  موس :  دروم 

ارنآ فصن  دورب ،  نیب  زا  ودنآ  زا  یکی  یئانیب  رگا  و  دـهدب ،  لماک  ياهبنوخ  دـیاب  یناج  دورب  نیب  زا  مشچ  ود  ره  دـید  یتیانج ،  رد  رگا 
بش مشچ  پچ و  مشچ  یتح  فیعض و  رات و  ای  دشاب  نیب  زیت  هاوخ  تسین ،  شفلتخم  دارفا  نیب  یقرف  اهمـشچ ،  رد  هلءاسم 1 -  دزادرپب . 

ياراد هکنیمه  زیر  کشا  فیعض و  مشچ  و  دشاب .  هدربن  نیب  زا  ارنآ  دید  هکیطرـشب  هتبلا  تسنآ ،  هقدح  رد  دیفـس  هکل  هک  یمـشچ  روک 
دوش و یمن  راکهدب  هید  کی  زا  شیب  دروآرد  هساک  زا  ار  یـسک  مشچ  هقدح  رگا  هلءاسم 2 -  دراد .  ار  ملاس  مشچ  مکح  دشاب ،  ییانیب 

یتبرض الثم  دربب  نیب  زا  رگید  یتیانج  رطاخب  ار  یـسک  مشچ  ییانیب  رگا  اما  تسا .  مشچ  هقدح  عبات  هکلب  درادن ،  هناگادج  هید  مشچ  هید 
يارب رگید  هید  کی  دزادرپب و  وا  رس  رب  تیانج  کی  يارب  هید  کی  دیاب  دوش  روک  شمشچ  مه  دنکـشب و  شرـس  مه  هک  دنزب  وا  قرف  رب 

هتفر و نیب  زا  شدـید  هک  دـنک  اعدا  هدرکن ،  یبیع  رهاظب  شمـشچ  هکنیا  اب  هیلع  ینجم  رگا  هلءاسم 3 -  شمشچ .  یب ندرب  نیب  زا 
هک دـنهد  تداهـش  نز  ود  درم و  کی  ای  هربخ و  لها  زا  لداع  دـهاش  رفن  ود  رگا  دوش ،  هعجارم  هربخ  لها  هب  دـیاب  دـشاب  نآ  رکنم  یناج 

تباث هید  تسین  نآ  نتـشگرب  هب  يدـیما  رگید  هک  هتفر  نیب  زا  يروطب  دـنتفگ  رگا  لاح  دوش .  یم  تباـث  هید  هتفر ،  نیب  زا  وا  مشچ  دـید 
نیعم ار  تدـم  رگا  دـشک ،  یم  لوط  ردـقچ  دوش  یم  لاوس  ناشیا  زا  تسه  نآ  نتـشگرب  لامتحا  دـنتفگ  رگا  ددرگ و  یم  رقتـسم  هدـش 

یم ربص  دشاب -  فراعتم  هک  یتدم  ددرگ -  یم  رب  تدم  نالف  زا  دعب  دنتفگ  رگا  دنهد و  یم  هیلع  ینجم  هب  هتفرگ  یناج  زا  هید  دـندرکن 
هیلع ینجم  رگا  هلءاسم 4 -  دوش .  یم  رقتـسم  هید  تشگنرب  رگا  چیه و  هک  تشگرب  يو  مشچ  دید  تدم  نآ  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  دننک 
یناج نکل  دورن ،  ایند  زا  رگا  نینچ  مه  دورب و  ایند  زا  دـنا  هدرک  نیعم  ار  وا  مشچ  یئانیب  نتـشگرب  يارب  دوهـش  هکیتدـم  نتـشذگ  زا  لبق 

هک دوش  تباث  مود  یناج  تیانج  زا  لبق  رگا  هلب  ددرگ ،  یم  رقتـسم  لوا  یناج  رب  هید  دروآ ،  رد  هساک  زا  ار  وا  ياوعد  دروم  مشچ  رگید 
هید نتفرگ  زا  لـبق  رگا  هکناـنچمه  دوـش .  یم  بجاو  شرا  نداد  اـهنت  ارهاـظ  تسین و  بجاو  هید  لوا  یناـج  رب  هتـشگرب ،  وا  مشچ  دـید 

یناج رگا  هلءاسم 5 -  ددرگ .  یمن  رب  هداد  یناج  هک  ار  هچنآ  هکتسنیا  رهاظ  شرا  نتفرگ  زا  دعب  اما  دوب و  دهاوخ  شرا  قحتـسم  ددرگرب 
رهاظب شمشچ  هکنیا  اب  هیلع  ینجم  رگا  هلءاسم 6 -  تسا .  هیلع  ینجم  لوق  لوق ،  دننک  فالتخا  مشچ  یئانیب  نتـشگرب  رد  هیلع  ینجم  و 
هماسق ندروآ  هب  ار  وا  مکاـح  درواـین  دوخ  ياوعد  قبط  رب  هربخ  لـها  زا  يدـهاش  هداد و  تسد  زا  ار  شدـید  هک  دـنک  اـعدا  هدرکن  یبیع 

زا یکی  دـید  هک  دـنک  اـعدا  هیلع  ینجم  رگا  هلءاـسم 7 -  دـنک .  یم  مکح  وا  عفنب  مکاـح  داد ،  ماـجنا  ار  هماـسق  رگا  دـنک ،  یم  موکحم 
روظنمب نآ ،  دـید  مدـص  دـنچ  رادـقم و  نییعت  زا  دـعب  دـنک و  یم  هسیاقم  شرگید  مشچ  دـید  اب  ارنآ  دـید  مکاح  هدـش ،  مک  شنامـشچ 

رگا و  دـهد ،  یم  يوب  هتفرگ  یناج  زا  ار  هید  زا  تبـسن  نامهب  هاگنآ  دـنک و  یم  هماسق  ندروآ  هب  راداو  ار  یعدـم  ناـنیمطا ،  راهظتـسا و 
اهدنگوس اب  راهظتسا  زا  دعب  هدومن  هسیاقم  شیاهلاس  نس و  مه  مشچ  ار  وا  مشچ  ود  ره  هدش ،  فیعض  شمشچ  ود  ره  دید  هک  دنک  اعدا 

دیوگ یم  تسار  دشاب  هتشاد  نیقی  هکنیا  رگم  دهدب  واب  اهبنوخ  زا  نارگید  دید  وا و  دید  توافت  تبـسن  هب  هکنیاب  دنک  یم  مزلم  ار  یناج 
 . دش هتفگ  شوگ  هرابرد  هک  تسیا  هسیاقم  ریظن  قوف  هلئـسم  رد  هسیاقم  قیرط  هلءاسم 8 -  تسین .  مزال  راهظتسا  رگید  تروصنیا  رد  هک 

هکیئاجب ات  دنک  یم  رود  وا  زا  هتفرگ  تسد  رد  ار  غرم  مخت  ریظن  يزیچ  یـصخش ،  هاگنآ  دندنب ،  یم  ار  ملاس  مشچ  تسخن  هک  انعم  نیاب 
یم رارکت  تهج  راهچ  رد  ای  رگید  تهج  کی  رد  ار  راک  نیمه  رگید  راـب  دـنراذگ و  یم  تمـالع  ار  هطقن  نآ  منیب ،  یمن  رگید  دـیوگب 

دوب و ربارب  اهتفاسم  هک  یضرفب  و  دنک .  یم  اعدا  غورد  هنرگ  دیوگ و  یم  تسار  دوش  یم  مولعم  دشاب  ربارب  تفاسم  راهچ  ره  رگا  دننک ، 
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مـشچ هرابرد  ار  لمع  ناـمه  دـننک و  یم  زاـب  ار  شملاـس  مشچ  هتـسب و  ار  وا  هدـید  بیـسآ  مشچ  هاـگنآ  دـیوگ ،  یم  تسار  دـش  مولعم 
شملاس مشچ  هدید و  بیسآ  مشچ  توافت  رادقم  قیرط  نیدب  و  تمـس ،  راهچ  رد  ای  بقع و  ولج  تمـس  رد  ای  دننک  یم  رارکت  شملاس 

ندید و بیـسآ  تروص  رد  هسیاقم  نیمه  و  دـننک ،  یم  نآ  تخادرپ  مزلم  ار  یناج  هدومن  مولعم  ار  هید  زا  تبـسن  نامهب  هدومن  مولعم  ار 
 . دـشاب یم  هیلع  ینجم  نالاسمه  ملاس ،  مشچ  هسیاـقم  رد  راـیعم  تروص  نیا  رد  نکل  دوش  یم  ماـجنا  مشچ  ود  ره  دـید  ناـصقن  ياـعدا 

سپ تفرگ ،  رظن  رد  ار  نیمز  يدنلب  یتسپ و  رون و  يدایز  مک و  لیبق  زا  دراد  تلاخد  نآ  رد  هک  ار  یتاهج  دـیاب  هسیاقم  رد  هلءاسم 9 - 
 . داد ماجنا  يربا  زور  رد  و  تخانش ،  زا  عنام  دوجو  اب  ارنآ  دیابن 

تسا یئایوب  سح  مراهچ :  دروم 

دوش سح  نیا  دقاف  ودنآ  زا  یکی  رگا  و  دزادرپب ،  لماک  هید  دیاب  دوش  سح  نیا  دقاف  یـسک  ینیب  خاروس  ود  ره  دوش  ببـس  یتیانج  رگا 
هلءاسم 1 دوشن .  كرت  هحلاصم  قیرطب  طایتحا  هجیتن  رد  تسا و  لاکـشا  لحم  مود  ضرف  هک  دنچ  ره  دهدب .  ار  لماک  هید  فصن  دـیاب  ، 

هلیــسوب ار  وا  یئاـیوب  سح  دوـش ،  نآ  رکنم  یناـج  هداد و  تـسد  زا  ار  یئاـیوب  سح  تیاـنج  رثا  رد  هـک  دــنک  اـعدا  هـیلع  ینجم  رگا  - 
مولعم رگا  دریگ و  یم  ار  هید  دیوگ  یم  تسار  هک  دوش  مولعم  رگا  دنیامزآ ،  یم  شتلفغ  لاح  رد  دراد  هدـنزوس  دـنت و  يوب  هکیئاهزیچ 
دیدـج لـئاسوب  اـم  ناـمز  رد  تیعقاو  فشک  رگا  دوش و  یم  مکح  وا  عفنب  دروآ  ار  هماـسق  رگا  دوش ،  یم  راهظتـسا  هماـسق  هلیـسوب  دـشن 

دهاش رفن  ود  رگا  تفرگ ،  رظن  رد  ار  ناـنآ  ددـعت  هربخ و  لـها  تلادـع  اـطایتحا  دـیاب  هتبلا  دوش .  یم  هعجارم  هربخ  لـها  هب  دـشاب  نکمم 
ار شیئایوب  سح  ندـش  مک  ياـعدا  هیلع  ینجم  رگا  هلءاسم 2 -  دوش .  یم  لمع  ودنآ  تداهـش  قبط  دـنهد  تداهـش  هربخ  لها  زا  لداع 

میئوگب تسین  دـیعب  هنرگ  و  نامه ،  هک  دـشاب  نکمم  هربخ  لها  زا  لداع  رفن  ود  تداهـش  دـیدج و  تـالآ  هلیـسوب  نآ  تاـبثا  رگا  دـنک ، 
تابثا رگا  هلءاسم 3 -  شرا .  ای  تسا و  تموکح  ای  هک  دوش  مکح  دیـسر  شرظنب  مکاـح  هچنادـب  و  دوش ،  راهظتـسا  اهدـنگوس  هلیـسوب 

یئانیب و رد  هک  یقیرط  نامهب  دـشاب  نکمم  شلاس  نس و  مه  هماش  اب  هسیاقم  ناختما و  هلیـسوب  هدـش  دراو  وا  هماش  رد  هک  یـصقن  رادـقم 
ياـج رگید  ددرگرب ،  هیلع  ینجم  یئاـیوب  سح  هـید  تـخادرپ  زا  لـبق  رگا  هلءاسم 4 -  میئوگب .  ارناـمه  تسین  دـیعب  تشذـگ ،  یئاونش 

صلخت زج  يا  هراـچ  تسا و  لاکـشا  دروـم  هلئـسم  ددرگرب  هید  تخادرپ  زا  دـعب  رگا  اـما  تسا و  تموـکح  ياـج  تسین و  هید  تخادرپ 
شیئایوب سح  هکنآ  زا  لبق  هدرک و  نیعم  سح  نتـشگرب  يارب  سانـشراک  هک  یتدـم  نتـشذگ  زا  لـبق  هیلع  ینجم  رگا  و  تسین ،  حلـصب 

هید ود  دورب ،  نیب  زا  مه  شیئایوب  سح  نآ  رثا  رد  دـنک و  عطق  ار  یـسک  ینیب  رگا  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  تباث  هید  دورب  اـیند  زا  ددرگرب 
تیانج يارب  هید  کـی  دـیاب  دورب  ناـیم  زا  وا  یئاـیوب  سح  نآ  رثا  رد  دروآ و  دراو  وا  رب  يرگید  تیاـنج  رگا  نینچمه  و  دزادرپب ،  دـیاب 

هید ياجب  هدشن ،  ردـقم  شیارب  ینیعم  هید  هک  دـشاب  یتیانج  تیانج ،  نآ  رگا  و  شیئایوب ،  سح  نتفر  تسد  زا  يارب  هید  کی  دـهدب و 
 . دزادرپ یم  تموکح  تیانج 

تسا ییاشچ  سح  مجنپ :  دروم 

هلءاسم 1 تسا .  برقا  نآ  رد  تموکح  نکل  تسین  دیعب  دنچ  ره  نیا  و  تسا .  هید  سح  نیا  رب  تیانج  رد  هک  دنا  هتفگ  ءاهقف  زا  یضعب 
رگا دشاب ،  نآ  رکنم  یناج  هتفر و  نیب  زا  میئاشچ  سح  صخـش  نیا  تیانج  رثا  رد  هک  دـنک  اعدا  هیلع  ینجم  ینعی  دـننک  فالتخا  رگا  - 

ثعاب هک  مه  يا  هراما  دشابن و  نکمم  رگا  دننک و  هعجارم  لداع  سانـشراک  ودـب  دـیاب  دـشاب  نکمم  دـیدج  لئاسو  اب  وا  لاح  صیخـشت 
هلیـسوب راهظتـسا  نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  ثول  دراوم  زا  دـشاب  نیب  رد  يا  هراـما  رگا  تسا و  یناـج  لوق  لوـق ،  دوـبن  نیب  رد  دـشاب  ثوـل 
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ای هحلاصم و  هلیـسوب  وا  ات  دننک  یم  هعجارم  مکاحب  هدید  بیـسآ  وا  یئاشچ  سح  هک  دـش  مولعم  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  مزال  اهدنگوس 
اهنت دنک  عطق  ار  یسک  نابز  یناج  رگا  هلءاسم 3 -  دننک .  هحلاصم  هکتسنیا  ود  ره  يارب  طایتحا  هب  رتکیدزن  دربب و  نیب  زا  ار  عازن  مکح ، 
هقئاذ نآ  رثا  رد  هک  دروآ  دراو  وا  رب  رگید  یتیانج  رگا  و  تسا .  نابز  عبت  يزیچ  هقئاذ  ندرب  نیب  زا  تباب  دـهدب و  ار  ناـبز  عطق  هید  دـیاب 

 . دزادرپب ار  تموکح  هدشن ،  نیعم  يا  هید  شتیانج  يارب  رگا  و  دزادرپب .  شتیانج  هید  هفاضاب  هقئاذ  ندرب  نیب  زا  هید  دیاب  دورب  نیب  زا  وا 
دنا هتفگ  مه  یضعب  دراد ،  تموکح  دوجب ،  ار  اذغ  دناوتن  رگید  هکیروطب  دیآ  دراو  یسک  نیئاپ  کف  لصفم  رب  یتیانج  رگا  هلءاسم 4 - 

ددرگ یم  رب  هداد  یناـج  هک  مه  يا  هید  ددرگرب ،  هدوـب  هتفر  نیب  زا  یناـج  تیاـنج  رثا  رد  هکیا  هـقئاذ  سح  رگا  هلءاـسم 5 -  دراد .  هید 
 . تسا هحلاصم  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل 

تسا لازنا  رب  تردق  یضعب ،  هتفگب  انب  مشش :  دروم 

رثا رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دـهدب ،  ار  وا  ياهبنوخ  دـیاب  یناج  ددرگ ،  زجاع  شا  هفطن  لازنا  زا  هک  دـیآ  دراو  یـسک  رب  یتیاـنج  رگا  هک 
 ، تیانج رثا  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دهدب ) تسد  زا  ار  ندش  دنزرف  تیلباق  شا  هفظن  الثم   ) دوش ناوتان  شرـسمه  ندرک  نتـسبآ  تیانج 

عامج و لصا  ندش  عطق  ببس  هک  یتیانج  رد  هلب ،  تسا ،  تموکح  برقا  تسه و  لاکـشا  اهنیا  همه  رد  یلو  دربن .  تذل  عامج  زا  رگید 
ینجم هک  دوش  ببـس  یتیانج  رگا  سپ  تسا .  فراعتم  روطب  ندرک  لوب  متفه :  دروم  دوشن .  كرت  طایتحا  دوش ،  درم  تلآ  نتـساخن  رب 
تروص رد  و  تسا ،  يوقا  ربانب  سلـس  ندوب  یمئاد  تروص  رد  نیا  دـهدب و  ار  وا  ياهبنوخ  دـیاب  یناج  ددرگ ،  لوبلا  سلـس  راچد  هیلع 
ماگنه ات  هک  اجنآ  اهب و  نوخ  ثلث  ود  دراد  همادا  زور  فصن  اـت  هک  یلـسلس  رد  هکناـنچمه  تسا .  طاـیتحا  رباـنب  زور  ماـمت  رد  نآ  ماود 

وا سلس  هکتسیا  زور  فصن  ای  مامت  ای  ماود  زا  روظنم  و  تسا .  تموکح  زور ،  هنابـش  تاقوا  ریاس  رد  و  تسنآ .  ثلث  دراد  همادا  تشاچ 
 : متـشه دروم  تسا .  تموکح  اجنآ  رد  دبای  يدوبهب  سپـس  دوشب و  لسلـس  هب  التبم  يزور  دـنچ  رگا  اما  و  دـشاب ،  نینچ  اهزور  همه  رد 

نیب زا  یلکب  رگا  و  تسا ،  اـهبنوخ  نداد  هب  مزلم  یناـج  دورب  نیب  زا  یلکب  تروـص  هرهوـج  یتیاـنج  رد  رگا  سپ  تسا .  توـص  هرهوـج 
رب تردق  اب  یتافانم  نیا  دنک و  دنلب  ار  شیادص  دناوتن  هکتـسنیا  رهاظ  دوش ،  هتفرگ  ای  یغامد و  وت  شیادص  الثم  دوش ،  صقان  نکل  دورن 

دیوگب نخس  دناوتن  دورب و  نیب  زا  شقطن  شیادص و  هرهوج  همه  هک  دروآ  دراو  یـسک  رب  یتیانج  رگا  هلءاسم 1 -  درادن .  هتسهآ  ملکت 
 ، تیانج رثا  رد  رگا  هلءاسم 2 -  نتفگ .  نخس  زا  شزجع  يارب  يرگید  شتوص و  هرهوج  يارب  زا  یکی  دزادرپب ،  يوب  اهب  نوخ  ود  دیاب 
مه لامتحا  دشاب ،  تموکح  نآ  رد  دراد  لامتحا  دنامب ،  یقاب  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  دوش و  مک  فورح  زا  یـضعب  هب  تبـسن  وا  توص 

طایتحا و  دننک ،  نیعم  ار  فرح  دنچ  نآ  هید  تشذگ  ملکت  لصا  رب  تیانج  رد  هک  یقیرطب  هدش  میـسقت  فورح  همه  ددعب  اهبنوخ  دراد 
دربن شباوخ  یتیانج  رثا  رد  هکنیا  دننام  تسا  تموکح  هدشن  نیعم  شیارب  يا  هید  عرش  زا  هک  یتعفنم  ره  رد  هلءاسم 3 -  تسا .  هحلاصم 

 . دوش رگید  فلتخم  ضارما  شغ و  یگنـسرگ و  شطع و  هشعر و  راتفرگ  اب  دوش و  تشحو  راچد  ای  ددرگ  لتخم  شا  هسمال  سح  اـی  ، 
ملاس زا  بویعم  تمیق  دوش  هسیاـقم  بویعم  اـب  ملاـس  وضع  رگا  هک  تسا  يدراوم  اـهنت  تسنآ  ياـنعمب  هک  یتموکح  شرا و  هلءاسم 4 - 
نیا هب  یـصقن  تیانج  هک  دوش  ضرف  رگا  اما  و  تسا .  شرا  يانعمب  هک  یتموکح  ای  دنیوگ و  شرا  ار  توافت  زا  رادقمنآ  و  دشاب ،  رتمک 

رب یتیانج  ای  دنک و  عطق  ار  یـسک  يدایز  تشگنا  هکنیا  لثم  دشاب ،  هدشن  نیعم  نآ  هید  يارب  عرـش  رد  مه  يا  هزادـنا  درواین و  دراو  انعم 
هنوگنیا رد  دوش ،  یمن  لصاح  یقرف  دـننک  هسیاقم  رگید  دراوم  اـب  ار  تیاـنج  دروم  رگا  دوش و  صقاـن  شیئاـیوب  سح  هک  دروآ  دراو  وا 

زا ار  عازن  هدام  نآ  اب  دنک و  یضاق  هک  یمکح  زا  تسترابع  رگید  يانعمب  تموکح  تسین و  رگید  یئانعمب  تموکح  زج  يا  هراچ  دراوم 
 . دنک نیعم  ریزعت  يرادقم  ای  ررقم و  یغلبم  دوخ ،  یجنس  تحلصم  بسح  رب  ای  دهد و  هحلاصم  روتسد  هکنیا  هب  ای  دربب ،  نیب 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ندز  مخز  رس و  نتسکش  رد  موس  دصقم 

لماش دنا  هتفگ  یضعب  دیآ .  دراو  رس  صوصخ  رب  هک  تسا  یتحارج  يانعمب  نیش -  حتفب  هجش -  عمج  نیـش -  رـسک  هب  جاجـش -  هملک 
 : تسا مسق  دنچ  جاجـش  و  درادن .  يا  هرمث  نآ  رد  فالتخا  تسا  یکی  ود  ره  مکح  هک  اجنآ  زا  نکل  دوش ،  یم  زین  تروصب  ندز  مخز 
رـس تسوپ  هک  تسنیا  هصراح  و  هصرح . )   ) هب هدش  ریبعت  نآ  زا  تایاور  رد  هک  هطقن -  یب  داص  ار و  ءاح و  اب  تسا -  هصراح )   - ) لوا
مه عوضوم و  رظن  زا  مه  تسا  هیماد  زا  ریغ  هصراح  هک  تسنآ  يوقا  تسا و  رتش  کی  نآ  هید  دیآ و  رد  ینوخ  هکنیا  نودـب  دـشارخب  ار 

هیماد  - ) مود تسین .  گرزب  کچوک و  نز و  درم و  نیب  یقرف  دیآ ،  یم  شنایب  ادعب  هکیتایانج  تیانج و  نیا  مکح  رد  و  مکح .  رظن  زا 
رد تلآ  نتفر  ورف  یتقو  هک  انعم  نیاب  دایز ،  هچ  مک و  هچ  دیآ  رد  نوخ  دور و  ورف  تشوگ  رد  یکدـنا  هک  تسنآ  هیماد  مخز  و  تسا .  ( 
 - موس تسا .  رتـش  ود  تاـیانج  هنوگنیا  رد  و  دـنک .  یمن  فلتخم  ار  هیماد  مکح  نوخ  ناـیرج  يداـیز  یمک و  دـشاب ،  كدـنا  تشوـگ 
هید و  دـسرب .  تسا  مراهچ  هیترم  هک  قاحمـس )   ) هبترمب هکیدـحب  هن  اما  دـنک  هراپ  ار  تشوگ  هک  تسا  یمخز  نآ  و  تسا .  همحالتم )  )

ار تشوـگ  هک  تسا  یمخز  نآ  و  تسا .  قاحمـس )   - ) مراـهچ تسا .  همحـالتم  نیمه  زین  هعـضاب )   ) مـخز و  دـشاب .  یم  رتـش  هـس  نآ 
تسا یمخز  نآ  و  تسا .  هحضوم )   - ) مجنپ تسا .  رتش  راهچ  تیانج  نیا  رد  دسرب و  ناوختسا  كزان  شوپور  هب  هک  دنک  هراپ  يردقب 
بیسآ زین  ناوختـسا  هب  هک  تسا  یمخز  نآ  و  تسا .  همـشاه )   - ) مشـش تسا .  رتش  جنپ  نآ  رد  دنک و  نایامن  ار  ناوختـسا  يدیفـس  هک 
تشوگ ندش  هراپ  و  تسا ،  ناوختـسا  نتـسکش  هب  طوبرم  مکح  مشـش  مسق  نیا  رد  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  هتبلا  دنکـشب .  ارنآ  دناسرب و 

لمع یتمـسق  راهچ  تیاورب  هکتـسنیا  یئاطخ  تیانج  رد  نارتش  لاس  نییعت  رد  طایتحا  و  تسا .  رتش  هد  نآ  هید  و  درادن .  یتلاخد  نآ  رد 
میتـفگ هک  تشذـگ  مه  قباـس  رد  دوش .  لـمع  یتمـسق  هس  تیاورب  دـمع ،  هیبـش  تیاـنج  رد  و  هدرک )  تمـسق  راـهچ  ارنارتـش  هک   ) دوش

رد طایتحا  میتفگ  و  دـشاب ،  ریخم  یناج  میداد  لاـمتحا  اـجنآ  رد  اـم  و  تسا ،  فلتخم  دـمع ،  هیبش  یئاـطخ و  تیاـنج  هید  رد  تاـیاور ، 
سار تسیب  یئاطخ ،  لتق  هید  میتفگ  رگا  نیاربانب  تسا ،  رتکیدزن  طاـیتحاب  هک  دـنک  لـمع  یتیاورب  هک  تسا  یناـج  رب  تسا و  هحلاـصم 
تنب ود  طایتحا ،  ربانب  ناوختسا ،  نتـسکش  هید  رد  تسا ،  هقح  سار  یـس  نوبل و  تنب  سار  یـس  نوبل و  نبا  سار  تسیب  ضاخم و  تنب 

رتـکیدزن و  رگید .  ضورف  هن  دوش  لـمع  میـسقت  هوـحن  نیمهب  دـیاب  و  دوـب ،  دـهاوخ  هقح  هس  نوـبل و  تنب  هس  نوـبل و  نبا  ود  ضاـخم و 
یتعامج ریـسفت  ربانب  هلقنم  و  تسا .  هلقنم )   - ) متفه دهدب .  نوبل  تنب  هس  هقح و  هس  هینث و  هفلخ  راهچ  دـمع  هبـش  رد  هکتـسنآ  طایتحاب 

 . تسا رتش  هدزناپ  نآ  رد  هید  و  دشاب ،  هتشاد  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  ناوختـسا  ندرک  اجباج  هب  زاین  شا  هجلاعم  هک  یتیانج  زا  تسترابع 
دسرب هداد  ياج  دوخ  رد  ار  اه  هچخم  همه  هکیا  هظفحم  هب  تلآ  هکیروطب  تسا ،  رس  ناوختسا  نتسکش  نآ  و  تسا .  همومام )   - ) متـشه

رتش صوصخ  رد  يوقا  ربانب  هک  دـنچ  ره  تسا ،  موس  کی  طایتحا  هب  رتکیدزن  رتش  رد  یتح  تسا ،  اـهبنوخ  موس  کـی  تیاـنج  نیا  رد  و 
رس ناوختسا  هبرح ،  نآ  رد  هک  تسا  یتیانج  نآ  و  هغماد )   - ) هلءاسم 1 تسا :  یلئاسم  اجنیا  رد  تسا .  رتش  هس  یـس و  هب  ندومن  ءافتکا 

دنامب هدنز  هک  یضرفب  نکل  تسا  دیعب  فرط  ندنام  هدنز  هک  دنچ  ره  دنک ،  یم  هراپ  مه  ارنآ  دسر و  یم  خم  هظفحم  هب  دنکـش و  یم  از 
فوجب هبرح ،  هک  یتیانج  زا  تسترابع  هک  هفثاـج )   - ) هلءاسم 2 تسا .  تموکحب  نآ  نییعت  تسا و  رتشیب  همومام  تیاـنج  زا  شا  هید  ، 

 ، ولهپ هچ  تشپ و  هچ  هنیـس ،  هچ  دشاب و  مکـش  هچ  تسین ،  نآ  عضوم  رد  یقرف  و  تسا ،  اهبنوخ  ثلث  طایتحا  ربانب  شا  هید  دسرب .  ندب 
رترهاظ هیرظن  نیا  فالخ  نکل  تسا  جاجش  ماسقا  زا  یکی  هفثاج  نانآ  هتفگب  انب  دنا و  هتسناد  رـس  صتخم  ار  هفثاج  ءاهقف  زا  یـضعب  یلو 

دـنک و لخاد  مخز  فاکـش  رد  ار  دوخ  هبرح  الثم  اهنت  رگید  یناج  دروآ و  دراو  هیلع  ینجم  رب  هفثاج  تحارج  یناج  کـی  رگا  و  تسا . 
تموکح شراک  نیا  رد  دهد ،  تعسو  جراخ  ای  لخاد  تمس  زا  ار  مخز  رگا  و  دوش .  یم  ریزعت  اهنت  مود  یناج  دنکن ،  رتشیب  ار  تحارج 

وحن نیاب  یتحارج  یناج  رگا  و  دزادرپ .  یم  ار  هید  ثلث  زین  وا  هدرک  ثادـحا  رگید  هفثاـج  دـهد ،  تعـسو  فرط  ود  ره  زا  رگا  و  تسا . 
لثم دروآ  نوریب  فرطنآ  زا  ار  هـبرح  دوـش و  نوریب  رگید  فرط  زا  دور و  ورف  هـیلع  ینجم  ندـب  رد  فرطکی  زا  وا  هـبرح  هـک  دروآ  دراو 
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تـسین تالآ  نیب  یقرف  هفثاـج ،  تیاـنج  هید  رد  و  تسا .  هید  ددـعت  طوحا  دـشک ،  نوریب  وا  تشپ  زا  هدرک  ورف  وا  هنیـس  فرط  زا  هکنیا 
ای اپ و  ریظن  یسک  ندب  ياضعا  رد  ار  را  هدنرب  یـش  رگا  هلءاسم 3 -  هلولگ .  هب  دسر  هچ  ات  دراد  ار  هید  نآ  دـشاب  دـنلب  ینزوس  رگا  یتح 
 . دشاب رانید  دص  زا  شیب  نآ  عطق  هید  هک  تسا  يوضع  صوصخم  رهاظلا  یلع  مکح  نیا  تسا و  رانید  دص  شا  هید  دنک ،  ورف  وا  تسد 
نآ لاثما  یلیس و  نوچ  یتیانج  رطاخب  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  تموکح  شمکح  نانز  رد  اـما  تسا و  نادرم  صوصخم  مکح  نیا  زین  و 

دوشب و دوبک  رگا  و  تسا ،  رانید  شـش  نآ  شرا  دروآ ،  دیدپ  نآ  رد  یگتـسکش  ای  یتحارج  هکنیا  نودـب  دـنک  هایـس  ار  یـسک  تروص 
رد هک  تسیا  هید  عون  هس  فصن  ندب  رد  همطل  عون  هس  نیمه  هید  و  تسا ،  مین  رانید و  کی  دوش  خرـس  رگا  تسا و  رانید  هس  دوشن  هایس 

تسا رانید  مراهچ  هس  دنک  خرس  رگا  مین و  رانید و  کی  دنک  دوبک  رگا  رانید و  هس  دنک  هایس  ار  یسک  ندب  رگا  ینعی  دش .  نایب  تروص 
نیعم يا  هید  هکیئاضعا  نیب  تسین  یقرف  ندـب  ياضعا  رد  زین  و  تسین .  کچوک  گرزب و  نز و  درم و  نیب  یقرف  ندـب  رب  تیاـنج  رد  و  . 

ای یهایـس  رثا  هکنیا  نیب  و  ارنآ ،  زا  یتمـسق  اـی  دریگب  ار  تروـص  همه  یهایـس  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  زین  و  درادـن ،  هـک  یئاـضعا  دراد و 
یگنر رییغت  تیانج  رگا  و  تسا ،  تموکح  ارهاظ  دشاب  هدش  دراو  رس  رد  همطل  رگا  هلب  دنامن .  ای  دنامب  ندب  رد  یتدم  یخرـس  ای  يدوبک 
ردقم نآ  مه  دیاب  یناج  ار ،  مروت  مه  دنک و  داجیا  گنر  ینوگرگد  مه  رگا  و  تسا ،  تموکح  نآ  رد  دنک  مروتم  ار  ندب  اهنت  دـهدن و 

 ، تسنآ هید  ثلث  ود  شا  هید  دوش ،  جلف  رگا  دراد  ردـقم  يا  هید  شتیانج  رد  هک  يوضع  ره  هلءاسم 5 -  ار .  تموکح  مه  دزادرپب و  ار 
قباـس رد  هک  جاجـش -  هید  هلءاـسم 6 -  تسنآ .  لـصا  هید  ثلث  شا  هید  دوش  عطق  ندـش  جـلف  زا  دـعب  رگا  و  اـپ ،  ود  تسد و  ود  دـننام 

هب دوش  عقاو  ندب  رد  رگا  میدرمش ،  رس  يارب  هکیا  هناگتشه  ياه  تحارج  هید  هکتسنیا  روهشم  و  دوش .  یم  زین  تروص  لماش  تشذگ - 
رد يا  هصراح  رگا  سپ  تسا ،  فصن  سفن  لتق  اب  تسدـکی  عطق  هید  تبـسن  الثم  دراد ،  لتق  هید  اـب  وضع  نآ  عطق  هک  تسا  یتبـسن  نآ 
یم رانید  جـنپ  ای  رتش  فصن  تسد  هصراح  دوب ،  رتش  کـی  شا  هید  رـس  هصراـح  تسا .  رـس  هصراـح  فصن  شا  هید  دوش ،  عقاو  تسد 

هکیوضع رگا  و  ضورف .  رئاـس  تسا  بیترت  نیمهب  تسا و  راـنید  فصن  اـی  رتـش و  مهد  کـی  فصن  ماـهبا  دـنب  کـی  هصراـح  و  دوـش . 
هکیتایانج هید  هلءاسم 7 -  دراد .  تموکح  نآ  هصراح  دشاب ،  هدشن  نییعت  يردـقم  هید  وضع  نآ  عطق  يارب  هتـشادرب و  هصراح  تحارج 

هید دـنک  زواـجت  نآ  زا  هکنیمه  درم ،  ياـهبنوخ  موس  کـی  هب  دـسرب  اـت  تسا ،  درم  سنج  هید  اـب  يواـسم  دوـش  یم  دراو  نز  ءاـضعا  رب 
 . دـنک یمن  قرف  يوقا  ربانب  هک  نانز  اـی  دـشاب  نادرم  سنج  زا  نز  رب  یناـج  هکنیا  هچ  دوب ،  دـهاوخ  درم  رب  تیاـنج  هید  فصن  شتیاـنج 

رانید و تسیود  دنک  عطق  ار  وا  تشگنا  ود  رگا  دهدب و  هید  رانید  دص  دـیاب  دـنک  عطق  ار  ینز  تشگنا  يدرم  ای  ینز  رگا  هدـعاق  نیاربانب 
راهچ هید  فصن  وا  تشگنا  راهچ  هید  دنک  عطق  ار  وا  تشگنا  راهچ  رگا  نکل  دزادرپب ،  دـیاب  رانید  دصیـس  دـنک  عطق  ار  تشگنا  هس  رگا 

صاصق دناوت  یم  دنک  صاصق  دهاوخب  نز  ضورف  نیا  همه  رد  رگا  هدـعاق  نیا  قبط  زین  و  دوش .  یم  رانید  تسیود  ینعی  نادرم  تشگنا 
زا دعب  نز  هکنیا  نودـب  تحارج ،  رد  هچ  میتفگ و  هکیئاهلاثم  ریظن  ءاضعا  رد  هچ  دریگ  یم  صاصق  یناج  نز  زا  درم  هکنانچ  مه  دریگب ، 

رگا دیسر ،  هکنیمه  دشاب ،  هدیسرن  درم  هید  موس  کی  هب  هک  اجنادب  ات  هتبلا  دوش ،  راکهدب  وا  هب  در  ناونعب  يزیچ  درم  زا  نتفرگ  صاصق 
صاصق دهاوخب  درم  هدروآ و  دراو  تیانج  درم  رب  نز  رگا  یلو  دهدب ،  درمب  ار  هید  فصن  دـیاب  دـنک  صاصق  ار  یناج  درم  دـهاوخب  نز 

ود تسد و  ود  دننام  هدش  نیعم  عرـش  هیحان  زا  شا  هید  هک  درم ،  ءاضعا  زا  يوضع  ره  هلءاسم 8 -  دوش .  یمن  راکهدب  وا  هب  يزیچ  دنک 
زا شیارب  شا  هید  هک  یعضوم  ره  هلءاسم 9 -  هیمذ .  نز  یمذ و  درم  زا  نینچمه  و  دراد ،  ار  هید  نامه  زین  نز  زا  تاحارج ،  عفانم و  اپ و 

هدرب ار  حورجم  هکتـسنیا  روظنم  تسا و  زیچ  کـی  ود  نیا  زا  روـظنم  سپ  دوـش ،  یم  تموـکح  اـی  شرا  هب  مکح  نآ  رد  هدیـسرن و  عرش 
اب ار  موود  تمیق  دوش و  یم  تمیق  زین  ندید  تیانج  لاح  رد  دننک و  یم  تمیق  ار  وا  تحص  تمالـس و  لاح  رد  هاگنآ  دننک ،  یم  ضرف 
هک میتفگ  یم  قباس  رد  ام  و  دوش ،  یم  هتفرگ  باسح  نامهب  سفن  هید  زا  دش  مولعم  تبسن  توافت و  یتقو  دنجنس  یم  تبـسن  لوا  تمیق 
هک دوش  عطق  هیلع  ینجم  يدایز  تشگنا  تیانج  رثا  رد  هکنیا  لثم  دوب  رتشیب  شا  هدید  تیانج  تمیق  ای  دوبن و  یتوافت  تمیق  بسحب  رگا 

مکح زا  تسا  تراـبع  نآ  دراد و  رگید  یئاـنعم  تموکح  دراوم  هنوگنیا  رد  درب ،  یم  ـالاب  ار  وا  تمیق  نآ  عطق  تسا و  صقن  نآ  دوـجو 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 793 

http://www.ghaemiyeh.com


ییلو هکیسک  هلءاسم 10 -  دربب .  نیب  زا  ار  عازن  هکیرگید  مکح  ای  تسا ،  ریزعت  هب  مکح  ندرکن  هحلاصم  تروص  رد  هحلاصمب و  یضاق 
قح دناوت  یم  مکاح  دوش  هتشک  دمع  هبش  ای  اطخب  یسک  نینچ  رگا  سپ  تسا ،  مکاح  وا  یلو  تسا  تبیغ  رـصع  هک  نامز  نیا  رد  درادن 

 . دشاب یم  نآ  مدع  طوحا  هک  تسا  هجو  ود  هن ؟  ای  دنک  وفع  ار  یناج  دناوت  یم  ایآ  لاح  دنک .  ءافیتسا  ار  وا 

قحاول رد  راتفگ 

لماک ياهبنوخ  شا  هید  دوش ،  طقـس  تیانج  رثا  رد  دشاب و  هدش  هدیمد  وا  رد  حور  رگا  نینج  تسا  نینج  رد  لوا  تسا .  رما  دـنچ  نآ  و 
هدوب رـسپ  دشابن و  هدرب  دنزرف  زین  دشاب و  مالـسا  هب  موکحم  شردام  ردپ و  ندوب  ناملـسم  رطاخب  هکیطرـشب  هتبلا  رانید ،  رازه  ینعی  تسا 
دـشاب هدش  لیمکت  شتقلخ  هدیئور و  شندب  رب  تشوگ  هکیتروص  رد  و  تسا .  رانید  رازه  فصن  شیاهبنوخ  دشاب  رتخد  رگا  نوچ  دشاب 
هغضم تروصب  رت و  صقان  مهنیا  زا  رگا  و  رتخد ،  هچ  دشاب و  رسپ  هچ  تسا  رانید  دص  شا  هید  دشاب ،  هدشن  هدیمد  وا  رد  حور  زونه  یلو 

رد هک  تسا  رانید  تسیب  شا  هید  دشاب  محر  رد  رقتسم  وا  هفطن  رگا  و  رانید .  لهچ  دشاب  هقلع  رگا  و  تسا ،  رانید  تصـش  شا  هید  دشاب 
همذ رد  ینارصن  ای  دوهی  شردام  ردپ و  ینعی  دشاب  یمذ  هدش  طقس  نینچ  رگا  هلءاسم 1 -  تسین .  رتخد  رسپ و  نیب  یقرف  لحارم  نیا  همه 

 . تسا برقا  یلوا  هک  دـنچ  ره  تسا ،  ددرت  لحم  هلئـسم  وا ؟  ردام  هید  مهدـکی  ای  تسوا و  ردـپ  هید  مهدـکی  وا  هید  اـیآ  دنـشاب  مالـسا 
ياراد نینج  طاقـسا  هرافک  لماک و  هید  و  تسین ،  بجاو  یناج  رب  لـتق  هراـفک  هدرکن  لولح  نآ  حور  هک  ینینج  طاقـسا  رد  هلءاسم 2 - 

رب دنهد  تداهـش  هربخ  تکرح  هب  يرابتعا  و  تسا ،  هدـش  حور  بحاص  نینج  ندوب  هدـنز  هب  ملاع  یناج  هک  تسا  بجاو  یتقو  مه  حور 
هب يرابتعا  و  تسا ،  هدش  حور  بحاص  نینج  هکنیا  رب  دنهد  تداهـش  هربخ  تکرح  هب  يرابتعا  و  تسا ،  هدـش  حور  بحاص  نینج  هکنیا 
اب اهبنوخ  هرافک  نینج  ندوب  هدـنزب  ملع  اـب  و  تسا ،  كدوک  دوخ  زا  تکرح  دـننادب  هکنآ  رگم  تسین  شرداـم  مکـش  رد  نینج  تکرح 
ای هقلع ،  رقتـسم و  هفطن  نیب  ـالثم  هبترم ،  ود  ره  نیب  هک  ینینج  يارب  هک  تسنآ  يوقا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  بجاو  تیانج  رد  ترـشابم 

دنا هتفگ  یـضعب  هکنیا  سپ  تسین ،  بجاو  يرگید  زیچ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  تسا  عقاو  شرت  الاب  هغـضم و  نیب  ای  هغـضم ،  هقلع و  نیب 
تسوا مکـش  رد  هک  مه  یکدوک  دوش و  هتـشک  ینز  رگا  هلءاسم 4 -  تسین .  تسرد  دراد ،  يا  هید  يدـعب  هبترم  باـسحب  هبترم  ود  نیب 

یم رـسپ  هید  تشا  رـسپ  دش  مولعم  رگا  لاح  تسا ،  بجاو  یناج  رب  شدنزرف  گرم  يارب  يرگید  هید  تسا و  لماک  هید  نز  هید  دریمب ، 
کی هید  فصن  هک  رانید  هاجنپ  دصتفه و  ینعی   . ) هید ود  عومجم  فصن  تسا  مادک  دـشن  مولعم  رگا  رتخد و  هید  دوب  رتخد  رگا  دـهد و 

رتخد و ای  تسا و  رـسپ  ای   ) هتخادنا هک  هچنآ  هید  تسا  بجاو  وا  رب  دزادنیب  ار  دوخ  دنزرف  ینز  رگا  هلءاسم 5 -  تسا . )  نز  کی  درم و 
ددعتم زین  هید  دشاب  ددعتم  هدش  طقـس  هچب  رگا  هلءاسم 6 -  درب .  یمن  مهـس  هید  نآ  زا  شدوخ  دـهدب و  وا  هثروب  ار  سنجلا )  لوهجم  ای 

ره ینینج  فلتخم  بتارم  رد  و  اذکه ،  دیآ و  یم  یناج  هدـهعب  رتخد  کی  رـسپ و  کی  هید  تسا  رتخد  کی  رـسپ و  کی  رگا  دوش ،  یم 
ینعی تسوا  دوخ  هید  تبسن  هب  شتاحارج  نینج و  ءاضعا  هید  هلءاسم 7 -  دشاب .  یم  ددعتم  هبترم  نآ  هید  دوش  ددـعت  زارحا  هک  يدروم 
رانید دـص  هدیـشوپ ،  شندـب  رب  تشوگ  هدرکن و  لولح  وا  رد  حور  زونه  هک  ینینج  ياهبنوخ  میتفگ  ثحب  لوا  رد  نوچ   ) دـص باـسحب 

دیآ و یم  یناج  هدهع  رب  رانید  دـص  شتـسد  ود  ره  يارب  رانید و  هاجنپ  دوش ،  عطق  نینج  تسدـکی  یتیانج  رطاخب  رگا  هجیتن  رد  تسا ) 
هدنز ياهناسنا  ریاس  دـننام  هنرگ  دـشاب و  هدرکن  لولح  وا  رد  حور  هکتـسا  یتروص  رد  نیا  تسا .  تبـسن  نیمهب  شجاجـش  تاحارج  رد 

زا هید  رانید  هد  دزیرب ،  محر  جراخب  وا  ینم  سرت  رثا  رد  تسا و  عامج  لاـح  رد  هک  ار  یـصخش  دـناسرتب  یـسک  رگا  هلءاسم 8 -  تسا . 
رد رگا  هن ،  ای  هدوب  یناسنا  وشن  ادبم  هدش  طقاس  هچنآ  دنمهفب  دنناوتن  هربخ  لها  اه و  هلباق  رگا  هلءاسم 9 -  دهدب .  دیاب  ار  هفطن  ندرب  نیب 
هید هلءاسم 10 -  تسا .  یناج  هدهعب  نآ  هید  دشاب  هدیسر  یبیسآ  شردام  رب  رگا  و  تسا ،  تموکح  دوش  ادیپ  نآ  رب  یـصقن  طاقـسا  رثا 
حور هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  تسوا ،  هلقاع  رب  دشاب  یئاطخ  رگا  تسا و  یناج  دوخ  لام  رد  دشاب ،  دمعب  هیبش  ای  يدمع و  رگا  نینج 

هلءاسم تسا .  یناج  هلقاع  هدهع  رب  زین  نآ  هکتسنآ  برقا  هک  دنچ  ره  تسا  لمات  لحم  تروصنیا  ریغ  رد  هک  دشاب  هدرک  لولح  نینج  رد 
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ریاس تسا  باسح  نیمهب  و  دشاب ،  یم  شا  هید  باسح  هب  شندب  ياضعا  عطق  رد  رانید و  دـص  رح ،  ناملـسم  تیم  رـس  ندـیرب  رد   - 11
رانید دـص  شتـسد  ود  ره  عطق  رد  رانید و  هاجنپ  دوب ) رانید  دـصناپ  دوب  هدـنز  رگا  هک   ) وا تسد  عطق  رد  الثم  دـیآ  دراو  وا  رب  هکیتاـیانج 

نیا و  وا ،  جاجـش  اه و  تحارج  رد  لاح  تسا  نینچمه  و  تسا ،  رانید  هد  دوب ) رانید  دص  دوب  هدـنز  رگا  هک   ) وا تشگنا  عطق  رد  تسا و 
درم و نز و  مکح  نیا  رد  و  دوش ،  ریخ  فراصم  رد  فرـص  وا  تین  هب  دیاب  تسا و  تیم  دوخ  کلم  هکلب  دـنرب  یمن  ثرا  هب  هثرو  ار  هید 

 . يرآ هکتسنیا  رهاظ  داد ؟  ناوت  یم  نآ  اب  ار  تیم  ياهضرق  ایآ  و  دنیواسم .  گرزب  کچوک و 

تسا هلقاع  هرابرد  قحاول :  زا  مود 

دازآ سپس  تسوا و  هبـصع  لوا  یـسک  ره  هلقاع  تسیک ؟  هلقاع  هکنیا  هلقاع و  نییعت  رد  لوا -  دوش :  یم  ثحب  تهج  ود  زا  نآ  هرارد  و 
ریظن تسا  يردام  ردپ و  ای  يردـپ و  تبارق  هبـصع  رد  هطباض  و  تسا .  مالـسلا  هیلع  ماما  رخآ  رد  وا و  هریرج  نماض  هاگنآ  و  وا ،  هدـننک 

هب دج  ردپ و  ایآ  هکنیا  رد  هلءاسم 1 -  دنور .  نیئاپ  هک  هچ  ره  تسا  ناشیا  دالوا  همومع و  دنور و  نیئاپ  هک  هچ  ره  نانآ  دالوا  ناردارب و 
 ، نز یلک  روـطب  هلءاسم 2 -  دنلخاد .  هکتـسنآ  يوقا  تسه و  فالخ  هن ؟  ای  دـنوش  یم  هدرمـش  هبـصع  ءزج  نیئاپ  هب  هون  دـنزرف و  الاب و 

لها نینچمه  و  دـنرب .  یم  ثرا  هیلع  ینجم  هید  زا  اـهنیا  همه  هچرگ  رهاـظلا ،  یلع  هناوـید  كدوـک و  نینچمه  دوـش و  یمن  عـقاو  هلقاـع 
یمن رارق  شا  هلقاع  دنـشابن  شا  هبـصع  رگا  شنایرهـش  مه  شتیالو و  لها  زین  دـش و  دـنهاوخن  وا  هلقاع  دنـشابن  یناـج  هبـصع  رگا  ناوبد 

هبلاطم یناج  دوخ  زا  ار  اهبنوخ  زا  یمهـس  رد  تنامـض  دـناوت  یمن  هلقاع  و   ) تسین هلقاع  کیرـش  هید  تخادرپ  رد  لـتاق  دوخ  و  دـنریگ ، 
رب اهبنوخ  دنشاب  وا  هبصع  هکنیمه  رامیب ،  هچ  دنشاب و  ناوتان  ریپ و  هچ  دنشاب و  ناوج  هچ  دنتـسه  یناج  هلقاع  همه  ناگدربمان  ریغ  و  دنک )
نآ هک   ) لوتقم هثرو  هبلاطم  ماگنه  تسا  بجاو  زین  وا  رب  دـشاب  ریقف  یـصخش  رگا  هلقاـع  نیب  رد  اـیآ  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  بجاو  ناـنآ 

رابتعا هب  شلمحت  مدع  هک  دنچ  ره  تسا  لمات  نآ  رد  هن ؟  ای  دریگب  ندرگ  هید  زا  ار  دوخ  مهس  تسا )  تیانج  عوقو  زا  دعب  لاسکی  سار 
تسنآ يوقا  رت  نیئاپ  هحضوم  زا  اما  دریگب و  ندرگ  ارنآ  زا  رتالاب  هحضوم و  تیانج  هید  هلقاع ،  رب  تسا  بجاو  هلءاسم 4 -  تسا .  برقا 

رد دیاب  لاس  هس  تدـم  رد  هید  نیا  تشذـگ  قباس  رد  و  تسا ،  هلقاع  یئاطخ  تیانج  هید  نماض  هلءاسم 5 -  دیآ .  یمن  هلقاع  هدـهعب  هک 
هکنیا نودـب  موس  لاس  رخآ  رد  موس  طسق  مود و  لاس  رخآ  رد  مود  طسق  لوا و  لاس  ندـش  مامت  رد  لوا  طسق  دوش .  تخادرپ  طـسق  هس 

ياـه تیاـنج  هید  همه  رد  لاـس  هس  تدـم  يارب  طـسق و  هس  هب  هید  ندوب  یعطق  مکح  هک  تسنآ  برقا  و  نز ،  اـی  دـشاب  درم  هیلع  ینجم 
ار دوخ  مهـس  هکنآ  زا  دعب  هلقاع  میتفگ ،  زین  البق  هک  روطنامه  هلءاسم 6 -  ءاضعا .  رد  هچ  سفن و  رد  تیانج  هچ  تسا ،  يراج  یئاـطخ 
 . تسا فیعـض  ددرگرب  دـناوت  یم  دـنا  هتفگ  یـضعب  هکنیا  و  دریگب ،  وا  زا  ددرگرب و  یناجب  درادـن  قح  تخادرپ  ار  هید  اـی  اـهبنوخ و  زا 

هنیب ای  لتق  لصا  رگا  لاح  دـشاب ،  هدـش  تباث  هنیب  قیرطب  دـیاب  هکلب  تسین  نماض  هدـش  تباث  رارقا  هار  زا  هک  ار  يا  هید  هلقاع  هلءاسم 7 - 
نداد زا  هلقاع  دوش و  يدـمع  یناج  لتق  هجیتن ،  رد  الثم  ات   ) دوش نآ  رکنم  وا  هلقاع  دـنک و  اعدا  یناج  ارنآ  ندوب  یئاطخ  اما  دوش و  تباث 

زا ارنآ  دیاب  یناج  دوشن  تباث  هنیب  اب  لتق  ندوب  یئاطخ  رگا  نیا  ربانب  دنک ،  دای  دـنگوس  دـیاب  یلو  تسا  مدـقم  هلقاع  لوق  ددرگ ) اهر  هید 
نماض نینچمه  و  تسین ،  دمعب  هیبش  يدمع و  تیانج  هید  نماض  هلقاع  دش ،  هتفگ  زین  البق  هک  روطنامه  هلءاسم 8 -  دهدب .  شیوخ  لام 
دمعب هیبش  ای  دمعب و  رگا  همومام  همـشاه و  تیانج  لیبق  زا  تایانج  رریاس  هید  زین  تسین و  دمع  هبـش  دـمع و  رد  هحلاصملا  لام  تخادرپ 

تسا و رده  نآ  هید  دروآ  دراو  دوخ  رب  یتیانج  ای  دـشکب و  ار  دوخ  اطخب  یـسک  رگا  هلءاسم 9 -  تسین .  هلقاع  هدهعب  دشاب ،  هدـش  عقاو 
يابرقا هن  تسین .  هلقاـع  دـنوش و  یم  بکترم  تحارج  لـتق و  زا  هکیتاـیانج  رد  همذ  لـها  نیب  هلءاسم 10 -  تسین .  نآ  نماـض  وا  هلقاـع 

و دنریگ ،  یم  یناج  دوخ  زا  ار  هید  اهبنوخ و  دوش  یتیانج  بکترم  سک  ره  هکلب  تسا  يرگید  هلقاع  وا  هن  تسوا و  هلقاع  یـسک  يردـپ 
هدهعب ارناشیا  یناج  هید  ماما  دنهد  یم  نیملـسم  ماما  هب  ار  هیزج  رگا  هک  دنهد  عاجرا  نیملـسم  ماما  هب  ار  تیانج  دـشاب  هتـشادن  یلام  رگا 

هچ دـنادب  ینعی  دـنادب  ار  لتاقب  دوخ  باـستنا  تیفیک  هک  دوش  یم  نماـض  ار  یـسک  تیاـنج  هید  هلقاـع ،  یتقو  هلءاـسم 11 -  دریگ .  یم 
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دیاب هکلب  تسین  یفاک  تسا  هلیبق  نآ  زا  یناج  هک  تسیا  هلیبق  زا  هکنیا  فرص  سپ  تسه ،  لتاق  هبصع  يور  هکنیا  دراد و  لتاق  اب  یتبسن 
 . دـنهد یمن  شوگ  هلقاع  راکنا  هب  رگید  تسا  یناـج  هبـصع  وا  هک  دوش  تباـث  یعرـش  هنیب  قیرطب  رگا  و  تسا ،  یناـج  هبـصع  هک  دـنادب 

یمن مهـس  اهبنوخ  نآ  زا  شدوخ  تسا و  وا  دوخ  هدهع  رب  هید  دناسرب  لتقب  دمعب  هیبش  ای  ادمع و  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  رگا  هلءاسم 12 - 
رگا اما  و  دـنهد ،  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هتفرگ و  ردـپ  زا  ار  اـهبنوخ  درادـن  یثراو  هتـشک  ار  وا  هک  شردـپ  زا  ریغب  دـنزرف ،  رگا  و  درب ، 

یم مهـس  مه  شردپ  ایآ  هکنیا  رد  و  درب ،  یم  دـنزرف  ثراو  ار  هید  نآ  دزادرپ و  یم  هلقاع  ار  وا  لتق  هید  دـناسرب  لتقب  اطخب  ار  شدـنزرف 
 . تسا وا  ثراو  مالـسلا  هیلع  ماـما  درادـن  ردـپ  زا  ریغ  یثراو  دـنزرف  رگا  و  تسا ،  وا  ندربـن  ثرا  برقا  هک  تـسا  لوـق  ود  ریخ ؟  اـی  درب 

اطخ هچ  دمع و  هیبش  هچ  دـمع و  هچ  شتایانج  همه  هید  هجیتن  رد  سپ  تسا  ءاطخ  مکح  رد  نونجم  غلابان و  كدوک  دـمع  هلءاسم 13 - 
یهاتوک رطاخب  تیانج  نآ  هکنیا  هچ  تسین ،  نماض  وا  هلقاع  دروآ  رابب  یمدآ  ناویح  هک  یتیاـنج  هلءاسم 14 -  تسا .  وا  هلقاع  هدهع  رب 

ناویح رگا  سپ  تسین ،  یمدآ  ناویح  هلیسوب  لام  فالتا  نماض  هلقاع  زین  و  نآ .  نودب  هچ  دشاب و  هدش  عقاو  شناویح  ظفح  رد  شکلام 
هلقاع تنامـض  نیا  رباـنب  تسین .  لاـم  نآ  نماـض  وا  هلقاـع  دـشاب  هدرک  فلت  ءاـطخ  ار  ریغ  لاـم  وا  هناوید  اـی  ریغـص و  لـفط  اـی  یـسک و 
یناج رگا  هکنیا  هب  عجار  تسه  هقف  بتک  رد  هک  یتاعورف  اجنیا  رد  و  تشذگ .  هک  تسا  یلکش  هب  یمدآ  رب  یمدآ  تیانج  هب  صوصخم 
رگا تسنآ و  ریگ  هدهع  وا  هریرج  نماض  تشادن  هدننک  دازآ  رگا  و  تسا ،  وا  یئاطخ  لتق  ياهبنوخ  نماض  وا  هدننک  دازآ  تشادن  هبصع 
یمن نآ  ضرعتم  تسین  تاعورف  نیا  رد  یمهم  هدئاف  نوچ  نکل  دریگ .  یم  هدـهعب  ماما  ار  وا  یئاطخ  لتق  هید  تشادـن  مه  هریرج  نماض 

جنپ ریقف  درف  ره  رانید و  فصن  ینعی  طاریق  هد  ینغ  درف  ره  هکنیا  یکی  تسا :  یلاوقا  نآ  رد  و  تسنآ .  میسقت  تیفیک  رد  مود -  میوش . 
دنک یم  میسقت  ارنآ  دهد  صیخشت  هلقاع  عضو  اب  بسانتم  هک  يروط  رهب  وا  بئان  ای  مالـسلا و  هیلع  ماما  هکنیا ،  مود  لوق  دزادرپب .  طاریق 
ریخا لوق  دنزادرپب و  دیاب  ناسکی  ود  ره  دنتسه و  يواسم  مهـس  نتفرگ  هدهعب  رد  ریقف  دنمتورث و  هکنیا ،  موس  دوشن .  فاحجا  یـسکب  ات 

رد هک  یبیترت  نآ  هلقاع ،  نیب  اهبنوخ  میـسقت  رد  اـیآ  هلءاسم 1 -  مینادب .  بجاو  زین  ار  ریقف  نتفرگ  هدهعب  رگا  هتبلا  تسا ،  دـعاوقب  هبـشا 
دادجا و اهنآ  زا  دـعب  دـنزرف و  ردـپ و  لوا  دوشن ،  هتفرگ  دـعب  هقبط  زا  تسه  کیدزن  هقبط  ات  هجتین  رد  و  دوش ،  تیاعر  دـیاب  تسه  ثرا 

ریاس هب  تبـسن  بیترت  نیمهب  دنور و  نیئاپ  هچ  ره  ناشیا  دالوا  اه و  همع  موس  هبترم  رد  دنور و  نیئاپ  هچ  ره  نانآ  دالوا  يردپ و  ناردارب 
هجتین رد  دـنهدب و  مهـس  دـیاب  همه  دنتـسه و  هبتر  کی  رد  اهب  نوخ  نتفرگ  هدـهعب  رد  رود  کـیدزن و  دـنواشیوخ  هکنآ  اـی  و  تاـقبط ؟ 
تیانج عوقو  نامز  رد  هکیدنواشیوخ  ره  نینچمه  نانآ و  دالوا  شناردارب و  شدج و  شنادنزرف و  لتاق و  ردـپ  نیب  دـشاب  هچ  ره  اهبنوخ 

نیب رد  اهب  نوخ  يدنب  مهس  میسقت و  ایآ  هلءاسم 2 -  دشاب .  رت  هیجو  تسین  دیعب  لوا  هجو  هک  تسا  هجو  ود  دوش ؟  میسقت  دشاب  دوجوم 
ار وا  ثرا  زا  مشش  کی  دوب  شدنزرف  ردپب و  رصحنم  الثم  لوا  هقبط  رد  شثراو  رگا  هجتین  رد  تسا و  ثرا  میـسقت  تیفیک  عبات  تاقبط ، 

شرسپ زا  ار  هید  مشش  جنپ  ردپ و  زا  ار  هید  مشش  کی  هدرک و  میسقت  روطنیا  هید  رد  مه  الاح  دنداد ،  یم  شرسپ  هب  ار  مشش  جنپ  ردپب و 
اب ثرا  هلئـسم  رد  دوب  ثرا  زا  عوـنمم  هثرو ،  زا  یکی  رگا  و  تسا .  هجو  ود  دـنربارب ؟  نآ  نتفرگ  هدـهعب  رد  ود  ره  هکنآ  اـی  و  میریگب ؟ 

تاقبط رد  رگا  هلءاسم 3 -  تسا .  هجو  ود  تفرگ ؟  دـیاب  زین  وا  زا  ای  میریگن و  مهـس  وا  زا  زین  اهب  نوخ  هلئـسم  رد  ایآ  میداد ،  یمن  ثرا 
مالسلا هیلع  ماما  هدهعب  وا  یئاطخ  لتق  ياهبنوخ  تخادرپ  دشابن  نایم  رد  مه  يا  هریرج  نامض  قتع و  ءالو  دشاب ،  هتـشادن  ار  يدحا  ثرا 
نکمم وا  زا  لام  نتفرگ  نکل  دـشابن و  ریقف  رگا  اما  و  دـشاب ،  ریقف  هتـشادن  یلاـم  نکلو  دـشاب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ،  لاـملا  تیب  زا 

هتشاد رفن  کی  هک  دنچ  ره  یثراو  تاقبط  زا  یکی  رد  یناج  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  ددرت  لحم  هن ؟  ای  تسا  ماما  هدهعب  مه  زاب  ایآ  دشابن 
نییعت يدـنب و  طسق  نامز  زاغآ  هلءاسم 5 -  دـنریگ .  یم  ثراو  نآ  زا  ار  همه  هکلب  دوش ،  یمن  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  اهبنوخ  دـشاب 

تیارـس هلئـسم  رد  و  تسا .  تیانج  عوقو  تقو  زا  ءاضعا  رب  تیانج  رد  و  هیلع ،  ینجم  ندرم  تقو  زا  یئاطخ  لـتق  هید  رد  طاـسقا  تدـم 
لجالا برض  نیا  و  دور .  یم  يدوبهب  هب  ور  تحارج  هک  دشاب  ینامز  دراد  مه  لامتحا  تسا ،  تیارس  ندیسر  رخآ  هب  نامز  زا  هبشا  ربانب 

زا دـعب  رگا  دـننک و  یم  هبلاطم  هدـمآ  شا  هدـهعب  هک  سک  ره  زا  ار  هید  لاس ،  لولح  زا  دـعب  هلءاسم 6 -  تسین .  مکاـح  مکحب  فوقوم 
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ایند زا  لاس  نیب  رد  رگا  اما  تسا ،  تباث  وا  هکرت  رد  هکلب  دوش  یمن  طقاس  دور و  یمن  نیب  زا  شدهعت  دـشاب  هتفر  ایند  زا  لاس  ندـش  مامت 
ریاس ار  وا  یهدـب  هتـشگ و  طقاس  شدـهعت  الـصا  میئوگب  ای  و  درادـن ؟  یلبق  ضرف  اب  یقرف  دریگ و  یم  قلعت  وا  هکرت  هب  میئوگب  اـیآ  دورب 
رگا ای  دشاب و  هتـشادن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ریغب  يا  هلقاع  یناج  رگا  هلءاسم 7 -  تسا .  ددرت  لاکـشا و  دروم  هلئـسم  دزادرپب ؟  دیاب  هلقاع 

 ، دنریگ یم  لتاق  دوخ  زا  لاحنیا  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  یلو  لتاق ،  زا  هن  دنریگ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  اهبنوخ  تسا ،  تسد  یهت  دراد 
لام رد  دمع  هبـش  دـمع و  هید  هک  میتفگ  قباس  رد  هلءاسم 8 -  تسا .  رهظا  لوا  لوق  نکل  دـنریگ ،  یم  ماما  زا  دـشاب  هتـشادن  لام  رگا  و 
رگا و  دـنزادرپ ،  یم  دـنراد و  یم  رب  وا  لام  زا  دـشاب  هتـشاد  لام  رگا  دـسرن ،  واب  یـسک  تسد  دـنک و  رارف  یناج  رگا  نکل  تسا  یناـج 
نوخ هجو  چیهب  و  دوش ،  یم  هتفرگ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  درادن  یتبارق  الصا  رگا  دوش و  یم  هتفرگ  وا  ناکیدزن  نیرتکیدزن  زا  دشاب  هتشادن 

 . دنام یمن  نیمز  اهبنوخ  نودب  ناملسم  کی 

تسا ناویح  رب  تیانج  قحاول :  زا  موس 

واگ دننام  دوش  یم  هدروخ  تسا و  لالح  نآ  تشوگ  اتداع  هک  تسا  یناویح  لوا -  تسا :  مسق  هس  هیلع ،  ینجم  رابتعا  هب  تیانج  نیا  و 
هک  ) دیامن هیکذت  حبذ  اب  ار  وا  هک  دنک  فلت  روطنیاب  ار  یصخش  تشوگ  لالح  ناویح  یـسک  رگا  نیا  ربانب  اهنیا ،  ریغ  رتش و  دنفـسوگ و 
وا هدهع  رب  يزیچ  دشابن  یتوافت  رگا  تت و  دزادرپب  شبحاصب  ار  شا  هدرم  هدنز و  تمیق  توافت  دیاب  دوش ) عقاو  هدافتسا  دروم  شتـشوگ 

دهدب شبحاصب  ار  هدرک  فلت  هکیزور  تمیق  دیاب  دنک  رادرم  حالطـصاب  دنک و  فلت  هیکذت  نودب  ارنآ  رگا  و  تسا ،  راک  هنگ  اما  تسین 
هدنام رادرم  نآ  رد  يزیچ  رگا  و  تسا ،  هدرک  ادیپ  تخادرپ  زور  ات  فلت  زور  زا  هک  تسا  یتمیق  نیرتالاب  نتخادرپ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و 
کلام لام  تسا  زئاج  رادرم  ناویح  زا  اهنآ  عافتنا  هکیئاهزیچ  زا  اهنیا  لاثما  كرک و  مشپ و  دـننام  دوش  یم  عقاو  هدافتـسا  دروم  هک  دـشاب 
ناویح یناج  هکیضرف  رد  هلءاسم 1 -  وش .  یم  مک  دـشک  یم  تمارغ  یناج  هک  ناویح  تمیق  زا  دراد  شزرا  رادـقم  ره  و  تسا ،  ناویح 

درادرب و ار  ناویح  دناوت  یم  اهنت  هکلب  دنکب ،  ارنآ  تمیق  ای  لثم و  هبلاطم  دهدب و  وا  هب  ار  ناویح  دـناوت  یمن  کلام  هدرک  حـبذ  ار  کلام 
دننام تروصنآ  رد  درادن  یتمیق  چیه  حـبذ  زا  دـعب  ناویح  هک  دوش  ضرف  رگا  هلءاسم 2 -  دنک .  هبلاطم  ارنآ  هدرم  اب  هدـنز  تمیق  توافت 

عطق ار  یسک  ناویح  ياضعا  زا  یـضعب  رگا  هلءاسم 3 -  دزادرپب .  کلامب  ارنآ  هدنز  تمیق  دـیاب  یناج  هدـشن و  هیکذـت  هک  تسا  یناویح 
راچ ناویح  مشچ  ندروآرد  رگا  و  دنک ،  شرا  هبلاطم  وا  زا  دراد  قح  کلام  دشاب  هدنز  نانچمه  ناویح  دنکشب و  ارنآ  ناوختسا  ای  دنک و 

ار تسا  رتشیب  هچنآ  طقـس  زور  تمیق  مهدـکی  شرا و  نیب  زا  ناـیاپ ،  راـچ  رتـشیب  هچنآ  تیاـنج  زور  تمیق  مراـهچکی  شرا و  نیب  زا  اـپ 
اب ار  یـسک  لبق  الثم   ) دنک فت  هیکذت  اب  ارنآ  رگا  هک  ناگدنرد  دـننام  تسا  هیکذـت  لباق  هک  تسا  یتشوگ  مارح  ناویح  مود -  دزادرپب . 
ای دـنک و  عطق  ار  ناویح  زا  يوضع  رگا  تسا  نینچ  مه  و  تسنآ ،  هدرم  تمیق  اب  هدـنز  تمیق  توافت  نماض  دربب ) رـس  حـبذ  طئارـش  همه 

زور رد  نآ  هدنز  تمیق  نماض  دنک  فلت  حبذ  هیکذت و  نودب  ار  ناویح  رگا  و  دنامب .  هدـنز  نانچمه  ناویح  دنکـشب و  ارنآ  زا  یناوختـسا 
دزادرپب ارنآ  دوب  رتشیب  مادک  ره  دزادرپب  دـهاوخ  یم  هکیزور  تمیق  فالتا و  زور  تمیق  زا  هک  تسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  تسا ،  فلت 

تشوگ لالح  رگا  هدش  فلت  هکیناویح  هلءاسم 4 -  لیف .  جاع  دننام  دوش  یم  ءانشتسا  تسا  عافتنا  لباق  ناویح  زا  هچنآ  تمیق  نیا  زا  و  ، 
دراد ار  تشوگ  مارح  ناویح  مکح  یلها ،  غالا  رطاق و  بسا و  تشوگ  دننام  دـشابن  مدرم  تداع  فراعتم و  تشوگ  ندروخ  نکل  دـشاب 
اتداـع هکیناوـیح  رد  هلءاـسم 5 -  دـنک .  لـمع  موس  هلئـسم  روتـسدب  هدرک  هراـپ  ار  ناوـیح  مشچ  رگا  هکتـسنآ  طاـیتحا  هب  رتـکیدزن  نکل 

ءانشتسا نآ  تمارغ  زا  هجیتن  رد  دوش ،  یمن  هدرمـش  نآ  عفانم  ءزج  نآ  تشوگ  دنک  فلت  ارنآ  هیکذت  اب  رگا  تسین ،  یندروخ  شتـشوگ 
ءانـشتسا تقونآ  یطحق ،  راگزور  دـننام  دـشاب  هتـشاد  تمیق  یناویح  نینچ  تشوگ  نآ  رد  هک  دوش  ضرف  يراگزور  رگا  هلب  دوش ،  یمن 

دیاب مهرد  لهچ  دنک  فلت  ار  ریغ  يراکـش  گس  یـسک  رگا  گس .  دننام  تسین  هیکذـت  لباق  الـصا  هک  تسا  یناویح  موس -  دوش .  یم 
هدید و میلعت  گس  نیب  زین  یقولس و  ریغ  و  نمی )  رد  تسیا  هیرق  مان  قولـس   ) یقولـس گس  نیب  تسین  یقرف  ارهاظ  و  دزادرپب .  شبحاصب 
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زا هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دزادرپب ،  شبحاصب  چوق  کـی  دـیاب  هدـمآ  یتیاور  رد  و  مهرد ،  تسیب  دـیاب  هلگ  گـس  رد  و  نآ ،  ریغ 
رد تسا و  مهرد  تسیب  نداد  رد  طایتحا  هعلق  نابهگن  گـس  رد  و  دـهدب .  ارنآ  دوب  رتشیب  مادـک  ره  مهرد )  تسیب  اـی  چوق  ینعی   ) ودـنآ

طایتحا هب  نیا  و  تسا ،  مدـنگ  بیرج  کی  هدـمآ  یتیاور  رد  و  تسا ،  مدـنگ  زیفق  کی  هدـش  تیاـکح  هک  یترهـش  رباـنب  تعارز  گـس 
یگـس چـیه  کلام  تعارز )  گس  هعلق و  گس  هلگ و  گس  يراکـش و  گس  ینعی   ) گـس دـنچ  نیا  زا  ریغ  ناملـسم  و  تسا .  رتکیدزن 

رمخ و نوـچ  دوـش  یمن  کـلام  ارنآ  ناملـسم  هک  يزیچ  ره  هلءاـسم 6 -  تسین  نآ  نماـض  دـنک  فلت  ار  نآ  رگا  هجیتـن  رد  دوـش و  یمن 
هکیطرـشب دوش  یم  کلمت  تسین ،  کـلمت  لـباق  هکنیا  رب  هدـشن  مئاـق  یلیلد  هکیزیچ  ره  دوش و  یمن  نماـض  دـنک  فلت  ارنآ  رگا  كوخ 

هک هچنآ  هلءاسم 7 -  لاوما  ریاس  دننام  تسنآ ،  نماض  هدننک  فلت  دوش  فالتا  رگا  يزیچ  نینچ  هجتین  رد  دشاب و  هتشاد  یئالقع  یتعفنم 
يارب نآ  تمیق  نماض  دـنک  فلت  ارنآ  یـسک  رگا  كوخ ،  ریظن  دـنوش ،  یم  نآ  کلام  هرافک  یلو  دوش  نآ  کلام  دـناوت  یمن  ناملـسم 
یـسک رگا  هکنیا  لوا -  عرف ) :  دـنچ   . ) دزادرپب شرا  شکلام  هب  دـیاب  دروآ  دراو  ناویح  نآ  ءاضعا  رب  یتیانج  رگا  دوش ،  یم  نآ  کلام 

 ، تسنآ نماض  دـنک  فلت  ار  وهل  تالآ  رمخ و  ریظن  دوش ،  یم  نآ  کلام  یمذ  دوش و  یمن  نآ  کلام  ناملـسم  هک  یمذ  لاوما  زا  يزیچ 
یکی هک  دشاب  هدرک  لمع  همذ  طئارشب  همذ  لها  هک  تسنیا  نآ  دراد و  یطرش  تنامـض  نیا  نکل  دشاب  ناملـسم  هدننک  فلت  هک  دنچ  ره 

هدرکن و لمع  همذ  طئارـش  هب  دـهد  رارق  ناگمه  دـید  ضرعم  رد  ار  اهنآ  رگا  سپ  تسا ،  شیوخ  لاوما  هنوگنیا  ندرک  ناـهنپ  طئارـش  زا 
ارنآ سک  ره  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  ار  اهزیچ  هنوگنیا  یناملـسم  رگا  و  تسین .  نماض  دربب  نیب  زا  ار  اهنآ  سک  ره  درادن و  یتمرح  رگید 

روظنمب هک  یبارش  هلءاسم 1 -  دشاب .  هدرک  شناهنپ  دشاب و  هتشادن  ای  هتشاد و  زیچ  نآب  يرهاظت  هکنیا  هچ  دوش ،  یمن  نماض  دربب  نیب  زا 
داوم نینچمه  و  تسا ،  نماض  دنک  فلت  دزیرب و  ارنآ  یـسک  رگا  و  تسین ،  زئاج  نآ  نتخیر  تسا و  مرتحم  دوش  یم  تسرد  هکرـس  هیهت 
نیب زا  تسا و  وهل  تلآ  لکـش  تئیه و  تسا  مارتحا  یب  مارح و  هچنآ  تسا ،  مرتحم  دوش  یمهتخاس  رامق  وهل و  تـالآ  نآ  اـب  هکیا  هیلوا 
هدام ندرب  نیب  زا  نودـب  ینعی  دـشاب  زین  نآ  هدام  ندرب  نیب  زا  مزلتـسم  لکـش  تئیه و  ندرب  نیب  زا  هکنآ  رگم  تسین  روآ  نامـض  شندرب 
بارش ياهفرظ  ریاس  نینچمه  بارش و  هشیـش  هلءاسم 2 -  تسین .  مه  نآ  داوم  نماـض  هدـنننک  فلت  تروصنیا  رد  هک  دورن  نیب  زا  تئیه 

 ، بش رد  یسک  ناویح  رگا  هکنیا  مود -  اهنآ .  هظفحم  وهل و  تلآ  فرظ  نینچمه  و  تسه ،  نامض  شفالتا  نآ و  نتـسکش  رد  مرتحم و 
کلام دشاب ،  هدش  عقاو  زور  رد  فالتا  نیا  رگا  اما  و  دشاب ،  یم  هدش  فلت  تعارز  نآ  نماض  ناویح  کلام  دنک  فلت  ار  یسک  تعارز 
ناویح بحاص  رگا  اما  دروآ و  دراو  تراسخ  دـتفیب و  مدرم  تعارزب  دوخ  عبطب  ناویح  هک  تسا  یناـمز  رد  نیا  و  تسین ،  نماـض  ناویح 

شناویح هکیئاهتراسخ  رد  کلام  ندوب  نماض  هکنانچمه  تسه ،  نآ  تاراسخ  نماـض  دـشاب  هدـنار  مدرم  تعارز  فرطب  زور  رد  ار  نآ 
الثم دشاب  هدش  عقاو  تداع  فالخ  رب  رگا  اما  و  دـشاب ،  هتفرگن  تروص  تداع  فالخ  رب  نایرج  هکتـسا  یئاج  رد  هدروآ ،  دراو  بش  رد 
رهاظ دشاب ،  هدروآ  نوریب  ار  ناویح  دزد  ای  دشاب و  هدمآ  نوریب  ناویح  هدـش و  بارخ  هلزلز  رطاخب  بش  همین  رد  ناویح  اگـشیاسآ  راوید 

تسا و مهرد  لهچ  ای   ) میتفگ هک  يرادقم  نآب  اهگـس  ندرب  نیب  زا  هید  موس -  تسین .  عرز  رد  تراسخ  نماض  ناویح  بحاص  هکتـسنیا 
رادقم نیا  مکح  رودص  نامز  رد  هدربمان  ياهگـس  تمیق  هکنیا  هن  هدرک ،  نییعت  عرـش  هک  تسا  يردـقم  رگید ) زیچ  ای  مهرد و  تسیب  ای 

ای رتشیب  رگید  ياهناکم  رگید و  ياهنامز  رد  نآ  تمیق  دـنچ  ره  هدرک ،  مولعم  عرـش  هک  تسا  یئاـهنیمه  هید  نیا  رباـنب  سپ  دـشاب .  هدوب 
رب هدش  نییعت  هید  نامه  زجب  يزیچ  دربب  نیب  زا  ار  نآ  سپس  و  دنک ،  بصغ  شبحاص  زا  یبصاغ  ار  یگـس  رگا  هلءاسم 3 -  دشاب .  رتمک 

ار نآ  دوب  رتشیب  مادک  ره  زور و  خرن  هب  تمیق  یعرش و  هید  نیب  بصاغ  رب  دشاب  بجاو  دهد  لامتحا  یـسک  هکنیا  و  دیآ ،  یمن  وا  هدهع 
رهاـظ دوش ،  فلت  وا  نامـضب  بصاـغ و  دـی  تحت  رد  ناویح  رگا  اـما  و  لـیلد .  نودـب  هیجو و  ریغ  تسا  یلاـمتحا  دـهدب ،  شبحاـص  هب 

رگا هکنانچمه  تسا .  لاکـشا  لحم  زین  تروصنیا  رد  هک  دـنچ  ره  ارنآ ،  یعرـش  هید  هن  تسا  نماـض  زور  خرن  هب  ار  نآ  تمیق  هکتـسنیا 
یتیانج دراد ،  ردقم  يا  هید  هک  یگس  رب  یـسک  رگا  هلءاسم 4 -  دهدب .  ار  شرا  دیاب  دوش  بویعم  صقان و  بصاغ  دـی  تحت  رد  ناویح 

لماک اب  ار  صقان  تبـسن  دننک و  تمیق  بیع  اب  بیع و  نودب  ار  کس  نآ  تسخن  دیاب  نکل  تسا  نآ  نماض  هک  تسنیا  رهاظ  دروآ  دراو 
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رانید دـص  ندـش  صقان  زا  لبق  گس  تمیق  هک  دوش  ضرف  رگا  الثم  دـنریگب ،  یناج  زا  ار  هید  زا  تبـسن  نامهب  هاگنآ  دـنروآ  تسدـب  ار 
نیعم گس  ندرک  فلت  يارب  عرـش  هکیا  هیدزا  تسا  دصرد  هد  تمیق  ود  نیا  تبـسن  دراد ،  تمیق  رانید  هد  هدش  بویعم  هک  العف  هدوب و 

 . دنریگ یم  یناج  زا  دصرد  هد  هدرک و 

تسا لتق  هرافک  رد  قحاول :  زا  مراهچ 

هرافک و  دـیآ ،  یم  شا  هدـهعب  مه  هرافک  صاصق )  ای  اهبنوخ و  زا  ریغ   ) دـناسرب لتقب  قح  اـنب  ادـمع و  ار  ینموم  یـسک  رگا  هلءاسم 1 - 
هلـصاف نودب  یپ و  رد  یپ  هام  ود  هکنیا   - 2 دـنک .  دازآ  ار  يا  هدرب  هکنیا   - 1 دـهد :  ماجنا  دـیاب  ار  هس  ره  هک  تسا  زیچ  هس  یلتق  نینچ 

ای ضحم و  یئاـطخ  لـتق  رگا  اـما  و  هلءاسم 2 -  دـنیوگ .  عمج  هرافک  ار  نیا  دـهد و  ماـعط  ار  نیکـسم  تصـش  هکنیا   - 3 دریگب .  هزور 
یپ رد  یپ  هام  ود  تسناوتن ،  رگا  و  دنک ،  دازآ  يا  هدرب  لوا  هک  نایب  نیاب  دوش :  یم  بجاو  وا  رب  بترم  هرافک  دـشاب  دـمعب  هیبش  یئاطخ 

ترشابمب لتق  هک  دوش  یم  بجاو  یتقو  اهنت  هرافک ،  هلءاسم 3 -  دهد .  ماعط  ار  نیکسم  تصـش  دش ،  زجاع  مهنیا  زا  رگا  دریگب و  هزور 
ای یگنـس و  الثم  دـشاب ،  هدـش  یـسک  گرم  ببـس  راـک  نآ  هک  دـشاب  هدرک  يراـک  ینعی  دـشاب  هتفرگ  تروص  بیبست  ینعی  دوش ،  عقاو 
هاچ رد  ای  دریمب و  دتفیب و  دنک و  دروخرب  خیم  ای  گنـس  نآ  هب  شیاپ  يرذگهر  دشاب و  هداد  رارق  نیملـسم  هار  رـس  رد  یخیم  ای  یهاچ و 
رد هلءاـسم 4 -  تشذـگ .  شناـیب  هک  تسا  نامـض  اـهنت  یلتق  نینچ  رد  دوش و  یمن  بجاو  وا  رب  هراـفک  ددرگ ،  كـاله  دـنک و  طوقس 

هکینونجم كدوک و  هتبلا  نونجم ،  ای  دـشاب  كدوک  نز ،  ای  دـشاب  درم  لوتقم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  ناملـسم  لـتق  يارب  هراـفک  بوجو 
رفاک نتشک  رد  هلءاسم 5 -  تسا .  بجاو  هرافک  دشاب ،  هدـش  هدـیمد  وا  رد  حور  رگا  نینج  لتق  رطاخب  یتح  هکلب  دنمالـسا ،  هب  موکحم 
لتق رد  یتعاـمج  رگا  هلءاسم 6 -  نآ .  ریغ  هچ  يدـمع و  لـتق  هچ  دـهاعم ،  هچ  یمذ و  هچ  یبرح و  رفاـک  هچ  دوش ،  یمن  بجاو  هراـفک 
یسک رگا  هلءاسم 7 -  دوش .  یم  بجاو  دش  هتفگ  هکیا  هرافک  نانآ  زا  کی  ره  رب  یئاطخ ،  هچ  يدـمع و  لتق  هچ  دنـشاب  کیرـش  رفنکی 

زا رتمک  یغلبمب  ای  و  دزادرپن ،  هید  دوشن و  صاصق  لتاق  يدمع  یلتق  رد  رگا  و  تسا ،  بجاو  لتاق  رب  هرافک  یـصخش ،  لتقب  دـنک  رما  ار 
لتاق میلست  ار  دوخ  یـسک  رگا  هلءاسم 8 -  دوش .  یمن  طقاس  شا  هرافک  دریگب ،  رارق  وفع  دروم  اـی  دـنک و  هحلاـصم  نآ  زا  رتشیب  اـی  هید 

هک تسا  هجو  ود  هن ؟  ای  دوش  یم  بجاو  وا  لام  رب  هرافک  ایآ  دوش ،  هتـشک  سپ  دریگب ،  هتـشاد  بلط  ـالبق  هک  یـصاصق  يو  زا  اـت  دـنک 
 . تشذگ ماقم  نیا  هب  طوبرم  یبلاطم  تارافک  باتک  رد  و  تسا .  رت  هیجو  نآ  مدع 

روهظون لئاسم  نوماریپ  ثحب 

همیب

هدنوش همیب  نیب  هک  تسا  يدقع  همیب  هلاسم 1 -  تسا .  همیب )   ) نیمات هدش  ادیپ  اریخا  هدوبن و  مالـسا  عراش  نامز  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی 
ناربج دریگب و  هدهعب  ار  هدنوش  همیب  زا  ینیعم  تراسخ  دوش  یم  مزتلم  هدننک )  همیب   ) نم ؤم  هک  رارق  نیدب  دوش ،  یم  عقاو  هدننک  همیب  و 

ای دهدب  يوب  هک  دوش  دهعتم  ار  نیفرط  تیاضرب  نیعم  یغلبم  میمان  یم  زین  هل  نم  ؤم  ای  نماتـسم  ار  وا  هک  هدـنوش  همیب  لباقم ،  رد  دـنک و 
هدـننک همیب  دـقع  نیا  رد  تسا  نکمم  دراد .  لوبق  باجیا و  هب  جایتحا  دوقع  ریاـس  دـننام  دـقع  نیا  هلءاسم 2 -  ادـعب .  ای  سلجملا و  یف 
هراسخ ربج  یلع   : ) دیوگب هدننک  همیب  هکنیا  نیا  هب  ار ،  دقع  لوبق  نیا  دـیوگب و  ار  دـقع  باجیا  وا  دـشاب .  لباق  هدـنوش  همیب  و  بجوم ، 

تلبق  : ) دیوگب هدنوش  همیب  ینعی  لباق  و  غلبم )  نالف  لباقم  رد  وت  تراسخ  نالف  ناربج  تسا  نم  هدهع  رب  ینعی  اذک -  لباقم  یف  هیئاذـک 
یلع هراسخ  ربج  لباقم  یف  اذـک  ءادا  یلع   : ) دـیوگب هدـنوش  همیب  هک  وحن  نیاب  تسا ،  نکمم  زین  نیا  سکعب  هکنانچمه  مدرک )  لوبق  - 

ای و  مدرک .  لوبق  دیوگب :  هدننک  همیب  و  ینک )  ناربج  ارم  تراسخ  نالف  هکنیا  لباقم  رد  مهدب  ار  غلبم  نالف  متفرگ  هدهع  رب  ینعی  اذک - 
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دهعت لباقم  رد  غلبم  نالف  تخادرپ  تسا  نم  هدهع  رب  ینعی  اذک -  هراسخ  ربج  کت  دهع  لباقم  یف  اذک  ءادا  یلع   : ) دیوگب هدـنوش  همیب 
هدنیوگ رد  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  عقاو  دـناسرب ،  ار  روظنم  هک  یترابع  رهب  همیب  دـقع  هکنیا  مالک  لصاح  ارم ) تراـسخ  نـالف  ناربج  وت 

لـقع و غولب و  دـننام  دـشاب ،  یم  ربتعم  تسا  هدـش  ربـتعم  دوقع  ریاـس  رد  هکیئارـش  نآ  همه  همیب ،  دـقع  رد  نآ  هدـننک  لوبق  و  باـجیا ، 
عونمم روجحم و  نآ  ریغ  ای  یگتسکشرو  تلعب  هکیـسک  هناوید و  غلابان و  كدوک  زا  همیب  دقع  نیاربانب  دصق .  رایتخا و  ندوبن و  روجحم 

هوالع همیب  رد  هلءاسم 4 -  تسین .  حیحص  اهنیا ،  لاثما  دنا و  هدرک  روبجم  هارکا و  ار  وا  هکیـسک  زا  زین  و  هدش ،  دوخ  لام  رد  فرـصت  زا 
هدنوش همیب  صخش  دوش ،  همیب  زیچ  هچ  هک  دشاب  صخشم  همیب ،  دروم  تعفنم  هکنیا  لوا -  تسا .  طرش  رگید  زیچ  دنچ  میتفگ  هچنآ  رب 

ای تسا  صخـش  هدـننک  همیب  ایآ  دـقع ،  فرط  ود  نیعت  مود -  اهنیا .  لاثما  ای  وا و  يرامیب  ای  و  وا ،  نیعم  لام  نـالف  اـی  و  وا ) یتمالـس  (و 
دزادرپب هدننک  همیب  هب  رادقم  هچ  هک  دننک  نیعم  ار  دزادرپب  دیاب  هدنوش  همیب  هک  یغلبم  هکنیا  موس -  تسا .  تلود  الثم  ای  تسا و  یتکرش 

ضرم و تقرـس و  ای  قرغ و  ای  يزوس و  شتآ  لیبق  زا  دریگب  هدهعب  ارنآ  صوصخ  تراسخ  دیاب  هدننک  همیب  هکیتراسخ  نییعت  مراهچ -  . 
 - مشش طسق .  ره  نامز  نییعت  تروص  نیا  رد  نینچمه  و  دشاب -  یطاسقا  رگا  هتبلا  تخادرپ -  طاسقا  نییعت  مجنپ -  اهنیا .  لاثما  توف و 
رد موش  یم  دـهعت  نم  دـیوگب :  هدـننک  همیب  هکنیا  هب  نیمات ،  غلبم  نییعت  اـما  و  دـننک .  نیعم  ارنآ  ناـیاپ  عورـش و  ینعی  همیب  تدـم  هکنیا 

مـسق ود  دـیوگب :  هدـننک  همیب  هکنیمه  هکلب  تسین .  مزال  مزادرپب ،  ارنآ  رب  هدراو  تراـسخ  راـنید  رازه  هثداـح ،  نـالف  نداد  خر  تروص 
هکیا همیب  رهاظلا  یلع  هلءاسم 5 -  دنک .  یم  تیافک  متسه ،  نآ  تخادرپ  هب  مزتلم  نم  نم و  هدهعب  دوش  دراو  همیب  دروم  رب  هک  یتراسخ 

يرب و تالوقنم  همیب  و  نآ ،  لاثما  یتشک و  ای  هرایط  ای  نیـشام  همیب  ای  رمع  همیب  نیب  یقرف  و  تسا .  حیحـص  دـشاب  هتـشاد  ار  ـالاب  طـئارش 
هیرق و لهاای  نامدود  هناخ و  کی  لها  همیب  ای  تلود  نادنمراک  تکرش و  نارگراک  همیب  اهنآ و  نایم  یقرف  هکلب  تسین ،  یئاوه  يرحب و 

ءاکرش همه  دناوت  یم  هدنوش  همیب  نماتسم و  ریخا ،  ضرف  دنچ  نیا  رد  تسه  هکیزیچ  تسین .  رهـش  لها  رهـش و  اتـسور و  هیرق و  دوخ  ای 
زا يا  هیحانای  تکلمم  لها  دنناوت  یم  مه  اه  تلود  هکلب  دشاب .  اتسور  ای  هناخ  بحاص  ای  تلود و  ای  تکرش و  سیئر  دناوت  یم  دنـشاب و 
ام نامز  رد  هکیا  همیب  نیا  ههبش  نودب  و  لقتـسم .  تسا  يدقع  همیب  هکتـسنیا  رهاظ  هلءاسم 6 -  دننک .  همیب  ار  یصاخ  رهـش  لها  ای  نآ و 

ضوع اب  تنامـض  زا  یقادصم  هکلب  دشابن ،  یلقتـسم  دقع  هک  دراد  مه  لامتحا  هضوعم .  هبه  هن  تسا و  حلـص  هن  تسا ،  فراعتم  جئار و 
هک دنچ  ره  تسا ،  تراسخ  ناربجب  مازتلا  باب  زا  هکلب  تسین ،  هدهع  نامـض  باب  زا  تسا و  رت  نشور  شندوب  لقتـسم  دقع  نکل  دـشاب 
زا یکی  همیب  هکنیا  رب  تسین  لیلد  نیا  نکل   . ) ضوعم نامض  مه  ضوعم و  هبه  تروصب  مه  تخاس و  عقاو  دوش  یم  حلص  وحنب  مه  ارنآ 
دنک خسف  ارنآ  دناوت  یمن  فرط  ود  زا  کیچیه  هک  مزال  تسا  يدقع  همیب  تسا و  حیحـص  يوقا  ربانب  همیب  ریداقت  یمامت  رب  و  تساهنیا ) 
دنک شهاوخ  رگید  فرط  زا  ینعی   ) دننک هلاقا  دنناوت  یم  نیفرط  هلب  دشاب ،  هدرک  اطرش  دوخ  يارب  ار  خسف  قح  دقع  نمض  رد  هکنآ  رگم 

اکرتشم دننک و  تسرد  يا  هسـسوم  رفن  دنچ  هکنیا  هب  تسا ،  حیحـص  زین  لباقت  اب  همیب  رهاظلا  یلع  هلءاسم 7 -  دیامن . ) رظنفرص  ار  دقع 
رهظا ربانب  زین  نیا  هک  دننک  شناربج  نآ  اب  دش  دراو  ءاکرش  زا  یکیرب  یتراسخ  هاگره  هکنیا  يارب  دنهد ،  صاصتخا  نآ  يارب  يا  هیامرس 

تیاضر دوش و  مزتلم  ءاکرش  زا  کی  ره  هکتسنیاب  شتـشگرب  هک  لقتـسم  تسا  يا  هلماعم  یلبق ،  عون  همیب  دننام  زین  نیا  و  تسا .  حیحص 
تراسخ نآ  اب  دشاب  هتـشاد  قح  زین  وا  هکنیا  لباقم  رد  دننک  ناربج  هیامرـس  نیا  اب  ار  دوخ  رب  هدراو  تراسخ  شئاکرـش  وا  هکنیا  هب  دـهد 

 ، لقتسم يدقع  هن  دشاب  نامـض  دقع  قیداصم  زا  یکی  هک  تخاس  عقاو  يروط  ار  همیب  دقع  تسه  مه  نکمم  هتبلا  دیامن .  ناربج  ار  دوخ 
تخادرپ ماگنه  تسه  هکیزیچ  يرگید ،  ندـش  نماض  لباقم  رد  دوش  نماض  تبـسن  هب  ار  دوخ  ءاکرـش  تراـسخ  کـی  ره  هک  روطنیا  هب 

رد تراـسخ  ناربج  هب  مازتلا  هکلب  تسین )  نیب  رد  تنامـض  هلئـسم   ) همیب رد  هکتـسنیا  رهظا  نکل  دزادرپب ؛ كرتشم  لاـم  زا  ارنآ  تراـسخ 
یتکرـش دـقع  هک  دراد  مه  لامتحا  تسا .  مزال  يدـقع  دوخ  نیمه  و  تسا ،  هیامرـس  زا  کی  ره  مهـس  تبـسن  هب  تراسخ  ناربج  لـباقم 

زئاج يدقع  همیب  دشاب ،  نیا  رگا  هک  دنک ،  ناربج  ار  ءاکرش  زا  کی  ره  تراسخ  هدش  مزتلم  دقع  نمـض  رد  ءاکرـش  زا  کی  ره  هک  دشاب 
هار زا  تکرـش  يارب  هکیئاهدوسرد  كارتشا  اب  همیب )  تکرـش  سیـسات  ینعی   ) طلتخم همیب  رهاظلا  یلع  هلءاسم 8 -  مزال .  هن  دوب  دـهاوخ 
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ماگنه هجیتن  رد  هک  دـشاب  هدرک  همیب  ار  دارفا  یگدـنز  هکنیا  هچ  لاح  تسا ،  حیحـص  دوش  یم  لصاح  هدـش ،  عمج  هیامرـس  اـب  تراـجت 
دنیمهـس تکرـش  عفانم  رد  داد  رارق  قبط  ناگ  هدـش  همیب  نوچ  دـنادرگرب و  ناـنآب  ار  همیب  غلبم  همیب ،  تدـم  ندمآرـس  اـی  ناـنآ و  گرم 

ار كرتشم  رب  هدراو  تاراسخ  عفانم ،  رد  ندوب  میهـس  داد  رارق  اب  هکنیا  هچ  و  دنادرگ ،  یمرب  نانآب  عفانم  نآ  هفاضاب  ار  همیب  غلبم  تکرش 
رگا و  هتشگ ،  دقعنم  زئاج  طرش  دنچ  ای  کی و  اب  هک  يدقع  تسا  یتکرش  همیب  تکرـش  اریز  تشذگ ،  هک  ینایب  نامهب  دشاب  هدرک  همیب 
دشاب هبراضم  رد  رارق  ریظن  ناشدقع  رارق  دشاب و  يراذگ  هیامرساب  رگید  یضعب  تلاخد  لمع و  هلیـسوب  یـضعب  تلاخد  همیب  تکرـش  رد 

هرقن الط و  دوش  یم  هداد  بارـض  لماعب  هکیا  هبراضملا  لام  هک  تسین  ربتعم  دـیق  نیا  هب  هبراضم  رد  اریز  تسا ،  حیحـص  مه  زاب  نم  رظنب 
 ، همیب دـقع  ینعی  دـقع  نیا  و  الاک . ) ینعی   ) ضورع هن  دـشاب  هنیدـقن  هبراـضملا  لاـم  هکتـسنیا  تسا  ربتعم  هچنآ  هکلب  دـشاب .  كوکـسم 

رارق نآ  نمـض  رد  همیب  هک  دـشاب  يا  هبراضم  هب  شتـشگرب  رگا  اما  دـشابن و  هبراضم  هب  نآ  تشگرب  هک  یتروص  رد  مزـال  تسا  يدـقع 
رب هوالع  يزیچ  تدم ،  سار  رد  هک  دوش  مزتلم  هدـننک  همیب  رگا  هلءاسم 9 -  زئاج .  فرط  ود  ره  زا  تسا  يدـقع  تروصنیا  رد  هتفرگ ، 
 . دنک همیب  نیعم  یتدم  يارب  همیب  تکرـش  دزن  ار  دوخ  یگدـنز  یـسک  هکنیا  لثم  درادـن  یلاکـشا  دـهدب  يوب  هتفرگ  هدـش  همیب  زا  هچنآ 

نمـض رد  دـنک و  تفایرد  هدـش  همیب  زا  جرب  ره  لوا  رد  طاسقا  هب  ار  غلبم  نیا  هدرک  همیب  ار  وا  هکنیا  لاـبق  رد  تکرـش  و  مولعم ،  یغلبمب 
دهد یم  هک  يدایز  نیا  اریز  دزادرپب ،  هدـنوش  همیب  هب  ار  يزیچ  همیب  غلبم  رب  هوـالع  ناگدـنوش  همیب  قیوشت  روظنم  هب  هکنیا  هب  دوش  مزتلم 

لقتسم تسیا  هلماعم  همیب  تسا و  همیب  نیمات و  هکلب  درادن  ضرق  ناونع  هتفرگ  هک  یطاسقا  نآ  هکنیا  رطاخب  تسین ،  یضرق  يابر  باب  زا 
درادن یلاکشا  همیب  هداعا  هلءاسم 10 -  ءافولا .  مزال  زئاج و  تسا  یطرش  مه  طرش  تسا و  هدش  طرش  نآ  نمض  رد  یفاضا  تخادرپ  هک 

 . دننک همیب  یگرزب  عیسو و  همیب  تکرش  دزن  ار  دوخ  تکرش  کچوک ،  همیب  ياهتکرش  هک  تسا  هب  نآ  و 

هتفس

یبلط هکنیا  لثم  دهد  ربخ  یقیقح  یعقاو و  یضرق  دوجو  زا  هک  تسیا  هتفس  نآ  لوا -  مسق  تسا .  مسق  ود  دنیوگ  لایپمک  ارنآ  هک  هتفس 
زا هک  تسیزیچ  مود -  مسق  دنیوگ .  یم  هتفـس  ای  تارب  ارنآ  هک  دریگب  يا  هقرو  يدنـس و  وا  زا  دشاب و  هتـشاد  یـصخش  زا  رانیددص  الثم 
 . درادن هتفس  هدنهد  زا  یبلط  هتفس  هدنریگ  نآ  لباقم  رد  هک  دنیوگ  هناتـسود  هتفـس  یـسرافب  و  هلماجم ،  ارنآ  دهد و  ربخ  يروص  یـضرق 

دزن ارنآ  سپـس  دریگب و  هتفـس  رادـیرخ )  ) فرط زا  دـناوت  یم  هیـسن )  هب  هدنـشورف   ) سپ تسین .  یلاکـشا  هتفـس  لوا  عون  رد  هلءاسم 1 - 
کیچیه هیسن  هب  هدش  عقاو  هلماعم  رد  هک  تسا  لاکشا  یب  یتقو  راک  نیا  و  دشورفب ،  هتفـس  تاجردنم  زا  رتمک  یغلبم  هدرب  ثلاث  صخش 

رایعم نآ  رد  لیک  هن  هک  یلوپ  قاروا  ریاـس  رـالد و  یقارع و  راـنید  یناریا و  سانکـسا  دـننام  دـشابن  نوزوم  لـیکم و  ضوعم  ضوع و  زا 
هناوتـشپ هنیدـقن  ود  نیا  هرقن و  الط و  نیزگیاج  هک  تسین  نآ  رطاخب  اهلوپ  هنوگنیا  رابتعا  و  تسا )  ددـع  شراـیعم  هکلب   ) نزو هن  تسا و 

رگا دریگب و  تروص  الاک  لیدـبت  نآ  اب  هک  هتخاس  نآ  لباق  ارنآ  هداد و  رارق  اـهب  لوپ و  ارنآ  هک  تسا  اـه  تلود  راـبتعا  هکلب  دـشاب ،  نآ 
هتفس و  دشاب .  نآ  هناوتشپ  هکیرگید  زیچ  اب  هن  تسا  هدش  يرادیرخ  هتفس  نآ  دوخ  اب  دوش  یم  يرادیرخ  هتفس  تخادرپ  لباقم  رد  یسنج 
دوـخ اـه  تلود  راـبتعا  هک  روطناـمه   ) دـشاب سانکـسا  نیزگیاـج  قاروا  نیا  هک  دـنا  هدرک  داد  رارق  نینچ  هتـسناد و  ربـتعم  اـه  تـلود  ار 

نآ ات  هک  ورمع  دـشورف ،  یم  دـلاخ  هب  هتفرگ  شلبط  تباب  ورمع ،  زا  هک  اریا  هتفـس  دـیز  یتقو  و  تسا )  هدرک  راداهب  زین  ار  اه  سانکـسا 
دـصق هتفـس  هدنـشورف  هک  تسا  حیحـص  یـضرف  رد  نیا  هتبلا  تسا .  ثلاث  صخـش  هک  دوش  یم  دـلاخ  راکهدـب  دوب  دـیز  راکهدـب  هظحل 

دیز هب  ناموت  رازه  هتـساوخ  یم  هکنیا  لثم   ) یـضرق يابر  زا  رارف  هن  دشاب  نآ  زا  رتمک  هب  شیعقاو  راکهدـب  همذـلا  یفام  نتخورف  شیعقاو 
و درخب ) ناموت  رازهب  دراد  ناموت  دص  رازه و  غلبمب  يرگید  زا  دـیز  هک  یبلطابر  زا  رارف  يارب  ناموت  دـص  رازه و  لباقم  رد  ضرق  دـهدب 

نامه عقاو  رد  هک  ار  هتفـس  دناوت  یمن  هدوب  نوزوم  لیکم و  ینعی  يوبر  یـسنج  هتفرگ  هتفـس  شربارب  رد  هتخورف و  هک  ار  یـسنج  رگا  اما 
اما و  ابر .  زا  رارف  روظنمب  هن  يروص ء  هن  دشاب  هتفرگ  تروص  يدج  هلماعم  نآ  هک  دـنچ  ره  دـشورفب ،  نآ  زا  رتمک  هب  تسا  نویدـم  همذ 
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قلطم دهدب  اب و  ار  دراد  تسد  رد  دوخ  راکهدب  زا  تسا و  غلبم  نآ  زا  شیب  هک  هتفـس ي  لباقم  رد  دریگب و  ضرق  یثلاث  زا  راکبلط  هکنیا 
حیحص شنتفرگ  ضرق  هک  دنچ  ره  نآ ،  ریغ  یئالاک  هچ  دشاب و  هتفرگ  نوزوم  لیکم و  یئالاک  لباقم  رد  ار  هتفس  هکنآ  هچ  تسا .  مارح 

هدوب دـیآ  یم  هک  هوجو  زا  یکی  هب  نآ  تشگرب  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  هناتـسود  يروص و  ياـه  هتفـس  اـب  دتـسوداد  هلءاـسم 2 -  تسا . 
دنک لوزن  دربب و  دلاخ  ینعی  ثلاث  صخـش  دزن  ارنآ  هک  دهد  یم  ورمع  هب  هناتـسود  يا  هتفـس  دیز  الثم  یتقو  هکنیا  لوا -  ریوصت  دـشاب . 

 ، دریگب ماـمت  هب  ار  هتفـس  غلبم  هدومن  عوجر  تسا  يروص  نویدـم  هک  يوب  تدـم  سار  رد  صخـشنآ  دـنک و  دـقن  رتـمک  یغلبم  اـب  ینعی 
دروم هک  ار  یـسنج  و   ) دـهد ماـجنا  ثلاـث  صخـش  اـب  يا  هلماـعم  هکنیا  رد  دـشاب  هداد  تلاـکو  ورمع ،  هب  دـیز  هکتـسا  نیا  هب  شتـشگرب 
نالف دوخ  يارب  ورب و  دشاب  هتفگ  واب  رت  هداس  یترابعب  و  دزاس ،  لوغـشم  ار  يو  همذ  لباقم  رد  دنک و  يرادیرخ  وا  زا  دـشاب  یم  شتجاح 
یعقاو راکهدب  دوب  يروص  راکهدب  هک  دیز  دـلاخ ،  زا  ورمع  يرادـیرخ  زا  دـعب  تلاکو  نیا  اب  هک  نک )  يرادـیرخ  نم  هدـهعب  ار  سنج 
هلماعم رتشیب  ای  رتمک و  هب  ار  هتفس  نآ  ثلاث  صخـش  تسا  زئاج  هدوبن  يوبر  هدش  يرادیرخ  سنج  دش  ضرف  نوچ  دوشب و  ثلاث  صخش 

هتفـس ربارب  رد  دلاخ  زا  هچنآ  هکنیا  رد  دوب ) يروص  راکبلط  هک   ) تسا ورمع  هب  يرگید  نذا  نمـضتم  تلاکو  نیا  لاح  نیع  رد  و  دـنک ، 
دشاب هدرکن  يدایز  طرش  ورمع  رب  دیز  هک  تسا  طرش  لمع  نیا  تحـصرد  و  دشاب ،  هدوب  يو  زا  يریگ  ضرق  ناونعب  دریگ  یم  دقن  لوپ 

ار يدایز  ناموت  هاجنپ  نیا  دـهد  یم  يوب  ناموت  رازه  هدرک و  دـقن  ناموت  هاجنپ  دـصهن و  هب  لوزن  زا  دـعب  ار  هتفـس  اضرف  هک  مه  ورمع  و 
هدومن عوجر  تسا  يروص  راکبلط  هک  ورمعب  دراد  قح  تسا  يروص  نویدـم  هک  دـیز  زین  و  دـهدب ،  بابحتـسا  هب  لمع  ناونعب  یناجم و 

مود ریوصت  دریگب .  سپ  ارنآ  هک  هدوب  نیا  رب  ینمـض  رارق  هکلب  هدوبن  نیب  رد  عربت  یناجم و  رارق  لوا  زا  نوچ  دـنک  هبلاطم  ار  ناموت  رازه 
هتفـس غلبم  هدومن  عوجر  وا  هب  ثلاث  دشورفب و  ثلاث  صخـشب  غلبم  زا  رتمک  هب  ارنآ  وا  ات  دهد  یم  ورمعب  ار  هتفـس  هقرو  دیز  یتقو  هکنیا  - 

تسا و کناب  ای  هک  ثلاث  صخـش  دزن  هقرو  نآ  رادقمب  تسا  يروص  راکبلط  هک  ورمع  هکنیا  لوا  دوش :  یم  ثعاب  ار  زیچ  ود  دریگب ،  ار 
يو نویدم  ورمع  دهد و  تروص  يا  هلماعم  ورمع  ینعی  وا  هدهع  رب  رابتعا  نیمهب  دامتعا  اب  ثلاث  صخش  و  دنک ،  ادیپ  رابتعا  کناب  ریغ  ای 

يروص نویدـم  هکنیا  مود  درک .  یمن  ورمعب  يداـمتعا  نینچ  ثلاـث  صخـش  دوبن  هتفـس  نآ  رگا  هکیلاـح  رد  دوش ،  ثلاـث  صخـش  ینعی 
يو تخادرپن  ار  غلبم  نآ  تسا )  یقیقح  راکهدب  يروص و  راکبلط  لاثم  رد  هک   ) ورمع رگا  هکنیا  هب  دوش  مزتلم  الاب ) لاثم  رد  دیز  ینعی  )
ارنآ دزادرپن و  ار  غلبم  یقیقح  نویدم  رگا  هک  تسا  نیمه  دتـسوداد  نیا  رد  دوهعم  نوچ  ینمـض  تسا  یمازتلا  مازتلا  نیا  و  دزادرپب .  ارنآ 

وا زا  ار  دوخ  هتخادرپ  هدومن  عوجر  ورمع  هب  ثلاـث ،  هب  نتخادرپ  زا  دـعب  هتخادرپن ،  اـعربت  رگا  هک  وا  يارب  تسا  زئاـج  و  دـنک ،  تخادرپ 
دـشاب هدوبن  يوـبر  سنج  هکیـضرف  رد  مازتـلا  نیا  هلماـعم و  نیا  ارهاـظ  و  تسا .  يرارق  نینچ  دتـسوداد و  نینچ  همزـال  زین  نیا  هک  دریگب 

قح بهذـم  رباـنب  هچ  رگا  تسا  حیحـص  دـعاوق  بسح  رب  هک  تسا  رگید  يا  همذ  هـب  هـمذ  کـی  ندز  هرگ  لـیبق  زا  اریز  تـسا ،  حـیحص 
دیز هک  یضرفرب  الاب  لاثم  رد  ورمع  ینعی  يروص  راکبلط  هک  توافت  تسا  مود  ریوصت  نامه  موس -  ریوصت  دشابن .  نامضب  نآ  تشگرب 

تسا یهجو  زین  نیا  و  ورمع ،  همذ  هب  دوش  لقتنم  دوب  دیز  همذ  رد  هچنآ  هک  انعم  نیا  هب  دشاب  نآ  تخادرپ  نماض  تخادرپن  ار  هتفـس  غلبم 
ثلاث صخـشب  ار  هتفـس  غلبم  دـیز  هکنآ  زا  دـعب  ریوصت  ره  رد  و  تسین .  مه  لاکـشا  زا  یلاخ  هک  دـنچ  ره  هناتـسود  هتفـس  تحـص  يارب 

هلاسم 3 دریگب .  وا  زا  هداد  ثلاث  هب  ار  هچنآ  هتـشگرب  ورمع  ینعی  يروص  راکبلطب  دراد  قح  دزادرپب  ادعب  هک  دش  نآ  نماض  ای  تخادرپ و 
وا زا  ار  غلبم  هدومن  هعجارم  نآ  هدنـشورفب  مه  هتفـس ،  تدم  سار  رد  هک  تسا  فراعتم  انعم  نیا  نآ  ریظن  تاسـسوم  اهکناب و  ماظن  رد  - 

نوچ و  فرع ،  نیب  رد  يراج  تسا  ینوناق  تسا و  دوهعم  همه  يارب  انعم  نیا  و  هتفـس ،  ناگدننک  ءاضما  هب  دادن  وا  رگا  مه  دنریگ و  یم 
ره هک  نآ  ناگدـننک  ءاضما  هتفـس و  هدنـشورف  زا  ینمـض  تسا  یمازتلا  دوخ  نآ ،  زا  همه  یهاـگآ  فراـعت و  نیمه  دـنربخاب  نآ  زا  همه 
رد طرش  ینمـض ،  تسا  یمازتلا  هکنیا  نیع  رد  و  دزادرپب .  ارنآ  درک  هبلاطم  ار  غلبم  هدومن و  هعجارم  نانآ  زا  کی  رهب  هتفـس  هدنراد  نامز 

رارق وا  يارب  دشابن  دوهعم  شیارب  هتشادن و  یهاگآ  نوناق  نیا  هب  یـسک  رگا  هلب  تسا ،  تاعارملا  مزال  طرـش  نیا  تسه و  زین  رارق  نمض 
زا دیـسررس  خیرات  زا  تخادرپ  ریخات  تروص  رد  راکهدـب  زا  کناب  ریغ  ای  کناب و  هچنآ  هلءاسم 4 -  دـشاب .  یمن  روآ  مازلا  تسین و  داد 
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 . دنـشاب هتـشاد  یـضارت  انعم  نیا  هب  هلماعم  فرط  ود  هک  دـنچ  ره  تسین  زئاـج  نآ  نتفرگ  تسا و  مارح  دریگ  یم  هفاـضا  يروص  نویدـم 
عقاو اهنآ  دوخ  اب  دوش  یم  عقاو  قاروا  نیا  اب  هکیتالماعم  تسین و  اه  هنیدقن  ءزج  درادن و  تیلام  يراجت  قاروا  ریاس  هتفـس و  هلءاسم 5 - 
یمن يرب  ار  وا  همذ  شراکبلط  تسدب  ار  نآ  راکهدـب  نداد  تسا و  اهنآ  نیزگیاج  قاروا  نیا  هک  دوش  یم  عقاو  یلوپ  اب  هکلب  دوش ،  یمن 
نامـض هن  تسین ،  نآ  نماض  دـنک  فلت  ارنآ  یـصخش  ای  دوش و  فلت  بصاغ  ریغ  ای  بصاغ  تسد  رد  قاروا  نیا  زا  يزیچ  رگا  و  دـنک ، 

هرقن مهرد  دننام  دراد و  يرابتعا  تیلام  هریغ  رالد و  رانید و  سانکـسا و  نوچ  يدقن  قاروا  اما  و  ار .  فالتا  نامـض  هن  دراد و  ارنآ  فلت 
ارنآ یـسک  رگا  دزاس و  یم  يرب  ار  وا  همذ  شراکبلط  هب  ارنآ  راکهدب  تخادرپ  دوش و  یم  هدرمـش  هنیدقن  ءزج  كوکـسم  يالط  رانید  و 
ریغ يابر  يدـقن  قاروا  رد  هک  تشذـگ  قباـس  رد  هلءاسم 6 -  تسنآ .  نماـض  دوش  فلت  وا  تسد  رد  اـی  و  دـنازوسب ) ـالثم   ) دـنک فلت 

هناگادج يروشک  هنیدقن  کی  ره  هکنیا  هچ  درک ،  هضواعم  نآ  زا  رتشیب  يرادقم  اب  ارنآ  زا  يرادقم  تسا  زئاج  سپ  درادن  نایرج  یضرق 
یـسک هکنیا  لثم  دشاب  روشک  کی  زا  ود  ره  ضوعم  ضوع و  ای  دنک و  لیدبت  يرگید  سانکـسا  اب  ار  دوخ  رانید  یـسک  هکنیا  لثم  دشاب 
تحص رد  و  دهدب ) ای  دریگب و  یفاضا  يرادقم  و   ) دنک هضواعم  يرگید  رانید  اب  ار  دوخ  رانید  ای  يرگید و  سانکسا  اب  ار  دوخ  سانکسا 

هلب تفن .  یتمیق و  ياه  گنـس  لیبق  زا  نداعم  ریظن  يرگید  زیچ  ای  دشاب و  هرقن  الط و  ودـنآ  هناوتـشپ  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هضواعم  نیا 
ار يراجت  قروا  نامه  مکح  دشاب ) هتشادن  یقرف  هتفس  اب  سانکـسا  و   ) دشاب يراجت  قاروا  دننام  يدقن  قاروا  يدروم  رد  دوش  ضرف  رگا 

هکتـسا یتروص  رد  هلماعم  نیا  تحـص  میتفگ  هلئـسم  لوا  رد  هکیروطنامه  تسا و  ضرف  فرـص  نیا  نکل  تسا )  تیلام  دـقاف  هک   ) دراد
زا هداد  ضرق  هک  يرادقم  زا  شیب  هدنهد  ضرق  تسین  زئاج  دشاب  ضرق  رگا  اما  و  دشاب .  شورف  دیرخ و  هکلب  دشاب  هتـشادن  ضرق  ناونع 

اهنآ رد  فرـص  عیب  مکح  دریگ و  یمن  رارق  تاکز  قلعتم  نآ ،  لاثما  راـنید و  سانکـسا و  ینعی  يدـقن  قاروا  هلءاسم 7 -  دریگب .  فرط 
 . تسا زئاج  نآ  اب  هبراضم  هکتسنآ  يوقا  هلب  تسین .  يراج 

تسا یلفقرس  روهظون  لئاسم  زا  رگید  یکی 

کلام هک  دوش  یمن  کلم  نآب  تبسن  رجاتسم  يارب  یقح  شیادیپ  ثعاب  نآ  ریغ  ای  هناخ  ای  ناکد  ریظن  یکالما  ندرک  هزاجا  هلءاسم 1 - 
دروم کلم  رد  ینالوط  یتدم  رجاتـسم  هکنیا  فرـص  نینچمه  و  دنک .  نوریب  دوخ  کلم  زا  هراجا  تدم  ندـش  مامت  زا  دـعب  ار  وا  دـناوتن 

یتراجت تردـق  تهاجو و  رطاخب  کلم  نآ  هکنیا  فرـص  زین  و  هداد )  کلم  نآب  يرابتعا  قیرط  نیا  زا  و   ) هدرک بسک  تراجت و  هراـجا 
نآ نیع  هب  یقح  دوش  یمن  ثعاـب  دـنروآ  یم  يور  اجنادـب  همه  هدـش ،  عقاو  مدرم  هجوت  دروـم  تهج  نیدـب  هدرک و  بسک  يراـبتعا  وا 
رگا هک  دـهدب ،  شبحاص  لیوحت  ارنآ  هدومن  هیلخت  ار  کلم  تسا  بجاو  دـش  مامت  شا  هراجا  تدـم  هکنیمه  نیاربانب  دـنک .  ادـیپ  کلم 

تـسا نماـض  دوش  فلت  ینامـسآ  یتفآ  هب  دـنچ  ره  ناـکم  نآ  رگا  تسا و  راـک  هنگ  بصاـغ و  دـنامب  اـجنآ  رد  کـلام  تیاـضر  نودـب 
هن  . ) دزادرپب ارنآ  لثملا  هراجا  دیاب  هدادن  شکلام  تسدب  دراد و  رارق  وا  دی  تحت  رد  لحم  نآ  ای  تسا و  اجنآ  رد  هک  مادام  هک  روطنامه 

تیمامت زا  دعب  رجاتـسم  نیمه  رگا  هلءاسم 2 -  ار . ) کلم  نانچ  لثم  هراجا  هکلب  دوب  هدرک  نیعم  کـلام  اـب  داد  رارق  رد  هکیا  هراـجا  نآ 
لام نآ  رگا  و  تسا .  مارح  دریگب  هک  مه  يا  هراـجالا  لاـم  تسا ،  دـساف  هراـجا  نآ  دـهد  هراـجا  يرگید  هب  ار  کـلم  شا  هراـجا  تدـم 

يارب نآ  نماض  دریگب  لـیوحت  يو  زا  ار  کـلم  رگا  هدـنهد  هکناـنچمه  تسنآ ،  هدـنهد  نماـض  دـنک  فلت  ارنآ  اـی  دوش و  فلت  هراـجالا 
یم مود  رجاتسم  زا  لوا  رجاتسم  هک  یلفقرـس  ضرف ،  نیمه  رد  هلءاسم 3 -  دهدب .  واب  ار  یکلم  نینچ  لثملا  ترجا  دـیاب  تسا و  کلام 

 ، رجاتسم رگا  هلءاـسم 4 -  تسا .  نماـض  نآ  کـلام  يارب  دـنک ،  فلت  ارنآ  اـی  دوش و  فلت  وا  دزن  هتفرگ  هچنآ  رگا  تسا و  مارح  دریگ 
دشاب هتفرگ  دوخ  يارب  زین  ار  ریغب  نداد  هراجا  قح  کلام  زا  دنک و  هراجا  لاس  تسیب  الثم  ینالوط  یتدم  يارب  کلام  زا  ار  یتراجت  لحم 

نآ ات  دریگب  وا  زا  یلفقرـس  ناونعب  يرادقم  هکنیا  رب  دنک  قفاوت  يرگید  اب  دناوت  یم  دنک ،  یقرت  لحم  هراجا  تدم  نآ  لالخ  رد  اقافتا  و 
طرـش کلام  اب  دنک و  هراجا  الثم  ار  یناکد  رگا  هلءاسم 5 -  دـهد .  هراجا  يوب  هتـسب  کلام  اب  دوخ  هک  يا  هراجالا  لام  نامهب  ار  کـلم 
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نینچمه يرگیدب و  زین  ریغ  نآ  ریغب و  ار  کلم  دشاب  نتشاد  قح  هک  دنک  طرش  وا  اب  زین  دنکن و  دایز  ار  هراجا  الثم  ینالوط  یتدم  ات  دنک 
هراجا اقافتا  نایم  نیا  رد  دـنک و  نامه  زین  ریغ  نآ  اب  هدرک  يو  اب  هک  يا  هلماعم  ناـمه  کـلام  درک  راذـگاو  رگا  دـیامن و  راذـگاو  . . . ، 
هاگنآ هدرک  یم  يو  اب  هک  دـنک  يا  هلماعم  نامه  وا  اب  کلام  دـهد و  هراجا  ریغب  ار  شدوخ  هراجا  دروم  کلم  دـناوت  یم  دورب  الاب  کـلم 

نیا قرف   ) تسا لالح  دـشاب  هتـشاد  ار  یناونع  نینچ  یلفقرـس  رگا  هک  دـهد ،  شلیوحت  ار  لحم  اـت  دریگب  وا  زا  یلفقرـس  ناونعب  ار  یغلبم 
رگا هلءاسم 6 -  تسا . )  کلام  هلئـسم  نیا  رد  تسا و  یلوا  رجاتـسم  مود  رجاتـسم  فرط  یلبق  هلئـسم  رد  هکتـسنیا  یلبق  هلئـسم  اب  هلئـسم 

ار وا  دشاب  هتشاد  قح  هن  دنک و  دایز  ار  هراجا  هن  دراد  تسد  رد  ار  کلم  نآ  هک  مادام  دنک  طرش  هراجا  دقع  نمـض  رد  رجوم  اب  رجاتـسم 
هراجا دیدمت  تقیقح  رد  و   ) دهد هراجا  يوب  لاس  هب  لاس  غلبم  نامهب  ار  کلم  هلاس  همه  کلام  هک  دنک  طرـش  زین  دنک و  نوریب  کلم  زا 

ار یقح  لباقم ،  رد  ات  دنک  هبلاطم  رگید  صخش  زا  ایرجوم  زا  یلفقرـس  ناونعب  ار  یغلبم  رجاتـسم  يارب  تسا  زئاج  یـضرف  نینچ  رد  دنک )
ار لحم  هک  دنک  طرش  رجوم  رب  دقع  نمض  رد  رجاتـسم  رگا  هلءاسم 7 -  دـیامن .  هیلخت  ار  لحم  ای  دـنک و  طقاس  هداد  رارق  دوخ  يارب  هک 

ناونعب ار  یغلبم  دراد  قح  یـضرف  نینچ  رد  دـهد  هراجا  وا  دوخب  ارنآ  لاسنآ  فراعتم  هراـجالا  لاـمب  لاـسب  لاـس  دـهدن و  هراـجا  وا  ریغب 
زا تساوخ  هک  ار  یغلبم  ره  دراد  قـح  کـلام  هلءاسم 8 -  دـنک .  هیلخت  ار  لـحم  اـی  طاقـسا و  ار  دوخ  قح  لـباقم ،  رد  دریگب و  یلفقرس 
هک ار  هچ  ره  ثلاث  صخـش  زا  هراجا  تدـم  نیب  رد  دراد  قح  رجاتـسم  هکنانچمه  دـهد .  هراجا  واب  ار  لحم  لباقم  رد  هک  دریگب  رجاتـسم 

دوخ يارب  وا  زا  ار  ریغب  نداد  هراجا  قح  دوب  هتسب  کلام  اب  هکیا  هراجا  رد  هکیطرشب  دهد  هراجا  يوب  ار  لحم  لباقم  رد  ات  دریگب  تساوخ 
یلخاد و ياـهکناب  نـیب  یقرف  دـیآ  یم  هکیماـکحا  رد  هلءاـسم 1 -  تسا  اـهکناب  ياـهراک  روهظون  لـئاسم  زا  رگید  یکی  دـشاب .  هتفرگ 

اهنآ نیب  یقرف  تسا  فرـصتلا  زئاج  لالح و  دسر  یم  یـسک  تسدب  کناب  زا  هچنآ  هکنیا  رد  زین  و  تسین .  یتلود  یـصخش و  یجراخ و 
یـسک هکنآ  رگم  دوش  یم  هتفرگ  اهنآ  ریغ  اه و  هناخراک  اه و  هناختراجت  نابحاص  لـیبق  زا  يدـی  بحاـص  ره  زا  هک  هچنآ  دـننام  تسین ، 

کناب و نیا  رد  دـناد  یم  هکنیا  فرـص  اما  و  تسا ،  طولخم  مارح  اـب  اـی  تسا و  مارح  هتفرگ  کـناب  زا  هچنآ  هکنیا  رب  دـشاب  هتـشاد  نیقی 
دهد لامتحا  هک  دنچ  ره  تسا ،  مارح  ما  هتفرگ  کناب  زا  نم  هک  مهنیا  سپ  دـیوگب  دوش  یمن  نآ  ثعاب  دراد  دوجو  یئاهمارح  هسـسومای 
دهد ماجنا  رگید  ناملسم  اب  رگا  ناملسم  کی  هکیلالح  تالماعم  یمامت  هلءاسم 2 -  دشاب .  مارح  لام  نامه  هتفرگ ،  هک  یلوپ  ای  لام  نیا 

ریغ هچ  دنـشاب و  یتلود  هچ  اهکناب  نیب  توافت  نودـب  تسا  تحـصب  موکحم  زین  نآ  دـهد  ماجنا  یکناب  اب  رگا  روطناـمه  تسا ،  حـیحص 
یم یکناب  هدرپس  ارنآ  و   ) دـنهد یم  اهکناب  هب  صاخـشا  هکیئاـه  هعید  تاـناما و  هلءاـسم 3 -  یجراـخ .  هچ  دنـشاب و  یلخاد  هچ  یتلود ، 
رارق اما  دنک ،  فرـصت  نآ  رد  تسا  زئاج  کناب  يارب  درادن و  یلاکـشا  دـشاب  هتـشاد  ار  تنامـض  اب  کیلمت  ضرق و  ناونع  رگا  دـنیوگ )

تروص رد  تسا و  مارح  عورـشمان و  زین  نآ  نتفرگ  مارح و  کـناب  فرط  زا  دوس  نداد  هکناـنچمه  تسا  مارح  نآ  رد  هدـئاف  عفن و  نداد 
تسا حیحص  ضرق  لصا  هک  دنچ  ره  تسا  دوس  نآ  نماض  هدرپس )  بحاص  ای  تسا و  کناب  ای  هک   ) نآ هدنریگ  دوس ،  فالتا  ای  فلت و 

ساسارب اـی  دـننک ،  نآـب  حیرـصت  نیفرط  ضرق  نتفرگ  ماـگنه  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  نآ  تمرح  تعفنم و  داد  رارق  نیا  رد  هلءاسم 4 -  . 
اه هدرپس  بحاص  مومع  يارب  کـناب  نوناـق  رگا  نیارباـنب  دـنهد ،  ماـجنا  ار  ضرق  نتفرگ  نداد و  هدرک  ررقم  دوخ  يارب  کـناب  هکینوناـق 

نیا ساسارب  ضرق  دتسوداد  دناتـسب و  دوس  غلبم  نالف  دنریگ  یم  ضرق  کناب  زا  هکیناسک  زا  ای  دهدب و  دوس  غلبم  نالف  نانآب  هک  تسنیا 
ضرق نتفرگ  نداد و  هـک  دوـش  ضرف  یـصاخ  دروـم  رد  رگا  هلءاـسم 5 -  تسا .  مارح  دوس  نآ  حیحـص و  ضرق  دریگب  تروـص  نوناـق 

رگا هلءاسم 6 -  تسا .  زئاج  نآ  نتفرگ  دهدب  هتفرگ  هچنآ  رب  هفاضا  يزیچ  شدوخ  ضرق  هدـنریگ  دـشابن و  دوس  نتـشاد  طرـش  ساسارب 
رد تسین  زئاج  کناب  يارب  دشاب  هدادن  کناب  هب  فرـصت  هزاجا  هکیتروص  رد  دشاب  تناما  هدرپس و  ناونعب  دهد  یم  کناب  هب  هک  ار  یلوپ 

مارح نآ  رد  فرـصت  هن  هک  دشاب  هداد  فرـصت  هزاجا  شبحاص  هکنیا  فالخب  تسا .  نماض  درک  فرـصت  رگا  دـنک و  فرـصت  لوپ  نآ 
رد دشاب و  هتـشاد  تیاضر  نکل  هدادـن  حیرـص  هزاجا  هک  مه  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  تسا .  نماض  کناب  دـش  فلت  رگا  هن  تسا و 
هچ هداد و  فرـصت  رد  حیرـص  نذا  هچ  تسا ،  لـالح  دـهدب  واـب  يزیچ  کـناب  رگا  هتـشاد  تناـما  ناونع  اـهنت  وا  هدرپس  هک  ضرف  نیمه 
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 ، دـنک دتـسوداد  نآ  اـب  ینعی  دـنکب  يو  لوـپ  رد  هلقاـن  تافرـصت  یتـح  هکنیا  رد  هداد  کـناب  هب  هکینذا  رگا  هـلب  دـشاب .  هتـشاد  تیاـضر 
تسا و ضرق  هکلب  تسین  تناما  رگید  تروصنیا  رد  تسا )  نامـضب  کیلمت  ضرق  هک  روطنامه   ) دـشاب نامـض  هب  کیلمت  هب  شتـشگرب 

رگا و  تناما ،  هن  دراد  ار  ناونع  نیمه  یکناب  ياه  هدرپس  ارهاظ  و  تسا .  حیحص  ضرق  هک  دنچ  ره  تسا  مارح  داد  رارق  اب  يدایز  نتفرگ 
 - هلءاـسم 7 تسا .  مارح  داد  رارق  اـب  دوـس  نتفرگ  تسا و  ضرق  عـقاو  رد  تـسا و  يراذـگ  ماـن  فرـص  دـنمان  یم  هدرپـس  تناـما و  ارنآ 

کناب هب  ای  دنراپـسب و  کناب  هب  ار  دوخ  لوپ  دـنوش و  قیوشت  زین  نارگید  ات  دـنهد  یم  هدرپس  نابحاص  هب  یـشک  هعرق  اب  هکناـب  هکیزئاوج 
قیوشت يرتشم و  بلج  روظنم  هب  هعرق  مکحب  تاسـسوم  ریاس  هکیزئاوج  تسا  لـالح  نینچمه  تسا و  لاکـشا  یب  لـالح و  دـنهد  ضرق 

یم يرتشم  ندش  دایز  قیوشت و  يارب  دوخ  سانجا  اه و  یطوق  زا  یـضعب  لخاد  رد  تاسـسوم  زا  یـضعب  هکیئایاده  زین  دـنهد و  یم  نانآ 
يارب رابتعا  ندرک  زاب  دنهد  یم  ماجنا  اهکناب  هکیئاهراک  زا  رگید  یکی  دنا  هتفگ  اه  یـضعب  هلءاسم 8 -  تسا .  عنامالب  لالح و  دـنراذگ 

یم هتسب  نآ  دقع  دریگ و  یم  تروص  نیعم  يا  هیامرس  اب  یجراخ  یتکرش  رجات و  کی  نیب  يا  هلماعم  هکتسنیا  روطنم  و  تسا .  صاخشا 
یم اضاقت  هدروآ  کناب  هب  ار  دادرارق  نآ  رجات  تسا ،  لیخد  نیفرط  يارب  هکیتایئزج  همه  نییعت  هلماعم و  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  اـگنآ  دوش 
مئاق کناب  سپ  نآ  زا  دهد و  یم  کناب  هب  ار  هدیرخ  هکیئالاک  نآ  ياهب  هیامرـس و  زا  يرادقم  دنک و  زاب  شیارب  يرابتعا  کناب  هک  دنک 
دیسر لحم  هب  الاک  یتقو  دنک ،  یم  رداص  کناب  مانب  ار  هدربمان  يالاک  تکرش  دزادرپ و  یم  تکرـش  نآ  هب  ار  هیامرـس  هیقب  هدش  وا  ماقم 

دوش و یم  رجات  مانب  دوب  دش  دراو  کناب  مان  هب  هک  الاک  دعب  هب  نآ  زا  هدش ،  دراو  امـش  سنج  هک  دـهد  یم  عالطا  هدربمان  رجات  هب  کناب 
لمعلا قح  دنک  یم  اضاقت  رجات  زا  کناب  هاگنآ  دزادرپب  هتخادرپ ،  یجراخ  تکرـشب  کناب  هک  ار  هدـنامیقاب  نآ  رجات  هک  تسا  یتقو  نیا 

رجات یهدب  هک  تسا  يزور  نآ ،  ءادتبا  هدش و  لطعم  کناب  هیامرـس  هک  دراد  ینامز  تدمب  یگتـسب  لمعلا  قح  نآ  رادقم  دهدب و  ار  وا 
دزادرپب و کناب  هب  ار  تکرـش  باسح  همتت  مه  رجات  رگا  لاح  دـنک ،  یم  تفایرد  رجات  زا  ارنآ  هکیزور  ات  هتخادرپ  یجراـخ  تکرـشب  ار 
ار دوخ  دوس  هیامرـس و  و  دشورف .  یم  ار  سنج  نآ  کناب  دوخ  دزادرپن  رگا  اما  دهد و  یم  وا  لیوحتار  سنج  کناب  ار  وا  لمعلا  قح  مه 
قح ناونع  هب  هچنآ  ای  و  تسا ؟  مارح  اقلطمای  تسا  لالح  اقلطم  دناتس  یم  رجات  زا  کناب  هکیدوس  نآ  ایآ  لاح  دراد ،  یمرب  نآ  ياهب  زا 

رارقرب سامت  فارگلت  ای  همان و  اب  هدربمان  تکرـش  اب  هدرک و  تبث  دوخ  رتفد  رد  ار  رجاـت  هلماـعم  ـالثم  هدرک  هکیتامدـخ  ءازا  رد  لـمعلا و 
دوـس هرهب و  ناوـنعب  هچنآ  و  تسا ،  لـالح  شرگید  تامدـخ  هداد و  لـیوحت  رجاـت  هب  هتفرگ و  لـیوحت  تکرـش  نآ  زا  ار  سنج  هدرک ، 

تکرش نآب  کناب  هچنآ  هک  طرش  نیا  هب  اما  دشاب  تسرد  ریخا  لامتحا  هکتسنیا  رهاظ  تسا ؟  مارح  دناتـس  یم  هدرک  لطعم  هکیا  هیامرس 
و دراد ،  ار  ناونع  نیمه  مینیب  یم  جراخ  رد  ام  هچنآ  هکنانچمه  دشاب  هتـشاد  ضرق  ناونع  دزادرپ  یم  هیامرـس  بحاص  نید  ءادا  ناونع  هب 
دـهدب و ار  رجات  يراکهدـب  کناب  ینعی  دـشاب  هدوب  رجات  نید  ءادا  هکلب  دـشاب .  هتـشادن  ضرق  ناونع  هکیتروص  رد  تسا  مارح  نینچمه 
 ، هتخادنا ریخات  ار  دوخ  یهدب  تخادرپ  هکنیا  رطاخب  افرص  دریگب  وا  زا  دوخ  هداد  رب  هفاضا  یغلبم  کناب  هاگنآ  دوشب  کناب  راکهدب  رجات 

یلاکـشا دشاب  هدـش  طرـش  يراک  نینچ  هراجا  داد  رارق  نمـض  رد  هکیتروص  رد  دـشورفب  شدوخ  ار  رجات  هراجتلا  لام  کناب  هکنیا  اما  و 
نآ دناوت  یم  یـسک  ره  سپ  دشاب  هدرک  دوخ  لیکو  شیالاک  نتخورف  رد  ار  کناب  رجات  هک  تسا  نیا  هب  طرـش  نیا  تشگرب  اریز  درادن 

نیاب تسا ،  تلافک  دنهد  یم  ماجنا  نآ  ریظن  یتاسسوم  اهکناب و  هکیئاهراک  زا  رگید  یکی  هلءاسم 9 -  دنک .  يرادیرخ  کناب  زا  ار  الاک 
ار وا  راک  دوش  یم  دـهعتم  راک  داتـسا  دـنک و  انب  يراک  داتـسا  هلیـسوب  رگید  زیچ  ای  لپ  لیبق  زا  یئانب  دـهاوخ  یم  یـصخش  الثم  هک  حرش 

رگا هک  دوش  یم  نماض  ینعی  دوش  یم  راک  داتـسا  تلافک  دـهعتم  راک  بحاص  يارب  رگید  يا  هسـسوم  ای  کناب و  هاـگنآ  دـناسرب  ناـیاپب 
ینعی لمعلا  قح  هفاضاب  ار  غلبم  نآ  راک ،  بحاصب  نآ  تخادرپ  زا  سپ  دـهدب و  يوب  غلبم  نالف  کناب  دـیناسرن  نایاپب  ار  اـنب  راـک  داتـسا 
دهعتم کناب  درکن  افو  دوخ  دهعت  هب  لیفک  رگا  هک  تسنیا  هب  شتـشگرب  هک  تلافک  نیا  رهاظلا  یلع  و  دناتـسب ،  راک  داتـسا  زا  شتلافک ، 
تـسا زئاج  دریگ  یم  شرگید  تامدخ  رتفد و  رد  تبث  ای  شتلافک و  ءازا  هب  هک  مه  یلمعلا  قح  حیحـص و  تسا  يراک  دشاب  نآ  يادا  هب 
دریگب وا  زا  تسا  هداد  راک  بحاصب  هک  ار  هچنآ  هدومن  عوجر  واب  رخآ  رد  دناوت  یم  هدوب  راک  داتـسا  نذا  اب  شتامدـخ  تلافک و  نوچ  و 
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ارنآ یهاـگ  هک  تسا ،  اـه  هلاوح  اـهکناب  ياـهراک  زا  رگید  یکی  هلءاسم 10 -  دزروب .  عاـنتما  نآ  تخادرپ  زا  دـناوت  یمن  راـک  داتـسا  و 
یکناـب هب  ار  لوپ  دربـن ) رفـسب  دوخ  اـب  ار  دوـخ  لوـپ  دـهاوخ  یم  هک   ) یـصخش هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  و  دـنیوگ .  یم  مه  تارب  فرص 

ءازا رد  کناب  دریگ و  یم  دورب  اجنادب  دهاوخ  یم  يو  هک  تسا  رگید  رهش  رد  هکیرجات  ای  کناب  رـس  رب  یتارب  وا  زا  دهد و  یم  يرجاتای 
دشاب هتشاد  عیب  ناونع  تارب  دتسوداد  هکنیا  هچ  لاح  درادن  یلاکشا  غلبم  نیا  نتفرگ  دناتس ،  یم  يو  زا  ار  نیعم  یغلبم  هلاوح  تارب و  نآ 
لحم کناب  ایورجات  هب  یلوپ  رگا  اما  و  درادن .  لاکشا  دشاب  هتشاد  لمعلا  قح  ناونع  غلبم  نآ  نتفرگ  رگا  نینچمه  و  ضرق ،  ناونع  هچ  و 

ار غلبم  نآ  رگید و  رهش  رد  دورب  هک  دهدب  يوب  يا  هلاوح  یلحم  کناب  ایورجات  ینعی  وا  دریگب و  ار  ینیعم  غلبم  وا  زا  دهاوخب  هکلب  دهدن 
هکنیا یکی  دراد ،  تروص  دـنچ  دریگب  هفاضا  ار  ینیعم  غلبم  دوخ  راک  نیا  ءازا  رد  یلحم  کناب  دریگب و  لیوحت  اجنآ  رجات  ای  کناب و  زا 

رهش کناب  رـس  رب  دهدب  يوب  يا  هلاوح  لحم  کناب  ات  دشورفب  رگید  رهـش  ناموت  رازهبار  لحم  ناموت  هاجنپ  دصهن و  الثم  دشاب  هتـساوخ 
هک تسنیا  مود ،  تروص  دشابن .  یضرق  يابر  زا  رارف  راکنیا  زا  روظنم  هکیطرشب  اما  تسین  یلاکشا  تسا و  حیحص  ضرف  نیا  رد  رگید ، 

یفاضا غلبم  نآ  هکلب  دنکن  طرش  داد  رارق  رد  ار  يدایز  نکل  دشاب  هتفرگ  رجات  ای  کناب و  زا  یضرق  ابر  زا  رارف  دصق  نودب  دشاب  هتساوخ 
یفاضا یغلبم  نتفرگ  طرش  اب  یضرق  رگا  هکنیا  رخآ  تروص  تسا .  لاکـشا  زا  یلاخ  زین  تروص  نیا  دریگب ،  وا  زا  لمعلا  قح  ناونعب  ار 

اما دشاب ،  يزاکترا  يداد  رارق  هکلب  دشابن  حیرـصت  هب  یفاضا  غلبم  نتفرگ  دادرارق  هک  دـنچ  ره  تسا ،  مارح  هدوب و  یـضرق  ینابر  دـشاب 
نیا کچ  هدـنهد  هک  دـهد  یم  ربخ  اهنت  هکلب  درادـن  تیلام  یتراجت  قاروا  دـننام  یکناب  کـچ  هلءاسم 11 -  تسا  حیحـص  ضرق  لصا 

رد هک  یکچ  هلب ،  تسین  حیحـص  تسا  ذـغاک  گرب  کی  هکنیا  ناونعب  کچ  شورف  دـیرخ و  تهج  نیمهب  دراد ،  کناب  رد  لوپ  رادـقم 
دیرخ و هجیتن  رد  تسا و  لوپ  یناریا ،  سانکـسا  یقارع و  رانید  دننام  رت  هداس  ترابعب  وا  راداهب  قاروا  زا  تسا  جئار  ینیمـضت  مانب  ناریا 

لام رگا  هک  روطنامه  تسا  نماض  نآ  کلام  يارب  دنک  فلت  ار  یـسک  ینیمـضت  کچ  ینعی  ارنآ  یـسک  رگا  تسا و  حیحـص  نآ  شورف 
زا ضرغ  هکنآ  رگم  تسینابر  نآ  رد  تسا و  زئاج  رتدایز  یغلبمب  یکچ  نینچ  نتخورف  و  دوب .  نآ  نماـض  درک  یم  فلتار  کـلام  رگید 
 ، اهکناب ینهر  ياـهراک  رد  هلءاسم 12 -  دراد .  لاکـشا  تروصنیا  رد  هک  دشاب  یـضرق  يابر  زا  رارف  رتدایز  یغلبمب  نآ  شورف  دـیرخ و 

دوخ ضرق  ررقم  تدم  سار  رد  رگا  ات  دریگ  تروص  نآ ،  لباقم  رد  نهر  نتفرگ  نیعم و  تعفنم  طرش  اب  یتدم ،  يارب  نداد  ضرق  رگا 
مه تسا و  حیحـص  ضرق  لـصا  مه  تروصنیا  رد  درادرب ،  ار  دوـخ  بلط  نآ  ياـهب  زا  دـشورفب و  ار  وا  لاـم  هدـنهد  ضرق  تخادرپـن  ار 

ار لمعلا  قح  ناونع  اعقاو  رگا  هلب  تسین .  زئاـج  هدـنهد  ضرق  يارب  نآ  نتفرگ  تسا و  لـطاب  يداـیز  دوس و  طارتشا  نکل  نهر و  نتفرگ 
هب دشاب  الثم ) هلغ  دیرخ  شیپ   ) فلـس عیب  لیبق  زا  رگا  اما  و  درادـن .  یلاکـشا  نآ  نتفرگ  دـشابن  ابر  زا  رارف  يارب  يا  هلیح  دـشاب و  هتـشاد 

یطرشب دیوگب  کناب  ای  تسا و  رجات  ای  هک  رادیرخ  دشورفب و  دقن  سانکسا  دص  هب  فلس  عیب  هب  ار  دعب  هام  دنچ  سانکسا  تسیود  هکنیا 
مشورفب و ار  وت  هقیثو  يدادنار  سانکسا  تسیود  تدم  سار  رد  رگا  هکنیا  رد  ینک  لیکو  ارم  يراذگب و  نم  دزن  يا  هقیثو  هک  مرخ  یم 
دشاب و حیرصت  هب  يدایز ،  طارتشا  هکنیا  هچ  تلاکو ،  نآ  هنو  نهر  نآ  هن  تسا و  حیحـص  عیب  نیا  هن  مرادرب ،  ار  دوخ  بلط  نآ  ياهب  زا 

 ( . تسا نینچنیا  یئوگن  هچ  یئوگب و  هچ  نآ  هلماعم  رارق  دناد  یم  یسک  ره  هک  کناب  نوناق  ریظن   . ) يزاکترا ینمض و  داد  رارقب  ای 

تسا یئامزآ  تخب  ياهطیلب  روهظون  لئاسم  زا  رگید  یکی 

مانب ای  تمسق و  ای  بیصن و  ای  طیلب  مانب  دننک  یم  پاچ  یئاه  طیلب  تاسسوم ،  زا  یضعب  هک  هدش  عیاش  انعم  نیا  اهروشک  رد  هلءاسم 1 - 
هعرق هدـش  هتخورف  ياـهطیلب  نیب  رد  هک  دوـش  یم  دـهعتم  تکرـش  بحاـص  هاـگنآ  دنـشورف و  یم  یغلبمب  ار  یطیلب  ره  یئاـمزآ و  تـخب 
نامـض بجوم  دـنریگ  یم  طیلب  ءازا  رد  هک  یلوپ  لطاب و  عیب  نیا  دزادرپب ،  واب  ار  ینیعم  غلبم  درک  تباصا  سک  ره  ماـنب  هعرق  دزادـنیب و 

هک یلوپ  نآ  درک  تباصا  یـسک  مانب  هعرق  هکنآ  زا  دعب  نینچمه  و  دـنادرگرب .  شبحاصب  ارنآ  ات  تسا  نماض  طیلب  هدنـشورف  ینعی  تسا 
یقرف طـیلب  ياـهب  تمرح  رد  هلءاسم 2 -  دـناسرب .  شیعقاو  کـلامب  ارنآ  دـیاب  تسا و  نامـض  بجوم  مارح و  دریگ  یم  هزئاـج  ماـنب  يو 
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هتفرگ ماجنا  طیلب  يور  رب  یـشورف  دـیرخ و  هکنیا  نودـب  دزادرپب  يو  مانب  هعرق  تباصا  لامتحاب  ارنآ  ياهب  طیلب ،  بلاط  هکنیا  نیب  تسین 
رادیرخ مانب  هکیا  هزئاج  نتفرگ  تروص  ود  ره  رد  سپ  دشاب ؛ هتفرگ  تروص  روظنم  نیمهب  یـشورف  دیرخ و  طیلب  يور  هکنآ  ای  و  دشاب ، 

تخب ناونع  مسا و  اه  تکرـش  ناـبحاص  زا  یـضعب  هلءاسم 3 -  تسا .  مارح  نآ  هدنـشورف  يارب  طـیلب  ياـهب  نتفرگ  دـنک و  یم  تباـصا 
ندرک ضوع  نیا  دـننک و  لافغا  ار  نامیا  اب  نیدـتم و  مدرم  اـت  دـنا  هداد  نآ  هب  هیریخ  تاسـسوم  هب  هناـعا  ناونع  هدـینادرگرب  ار  یئاـمزآ 
لالح بجوم  هک  یتاذ  يرهوج و  قرف  هکنآ  نودب  تسا  لمع  کی  جراخ  رد  لمع ،  هکیلاح  رد  دوش  یمن  نآ  ندش  لالح  ثعاب  ناونع 

زا دعب  نآ  رادیرخ  هکیلوپ  نینچمه  تسا و  مارح  زین  دریگ  یم  ناونع  نیاب  طیلب  هدنشورف  هک  یلوپ  نیاربانب  دشاب ؛ هتشاد  دوش ،  نآ  ندش 
اتقیقح یتسارب و  یتکرـش  هکنیا  تسا )  يدـیعب  ضرف  هتبلا  هک   ) دوش ضرف  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  مارح  مهنآ  دریگ ،  یم  هعرق  تباـصا 

نآ رد  دریگب و  عورـشم  فرـصم  نآ  رد  فرـص  يارب  یلوپ  نآ  گرب  ره  ربارب  رد  دنک و  پاچ  یطیلب  هیریخ  تاسـسومب  کمک  روظنمب 
یـسکب قیوشت  ناونعب  ار  یغلبم  هدش )  عمج  ياهطیلب  شورف  زا  هک  یهوجو  زا  هن   ) شدوخ بیج  زا  هاگنآ  دنکب و  مه  فرـص  فرـصم ، 

نتفرگ هن  تسا و  مارح  طـیلب  نداد  ربارب  رد  لوپ  نتفرگ  هن  تروـصنیا  رد  هدرک ،  تباـصا  وا  ماـنب  هعرق  هک  دزادرپـب  اـناجم  دـنک و  هیدـه 
اب اهطیلب  شورف  زا  هدمآ  درگ  هوجو  زا  ار  هزئاج  هکیتروص  رد  تسا  لاکشا  یب  نینچمه  و  هدمآ .  رد  وا  مانب  هک  اریا  هزئاج  طیلب ،  رادیرخ 

میژر رد  ینعی   ) العف نیوانع  نیاب  هکیقاروا  نیاربانب  درادـن  یجراخ  تیعقاو  تسا و  ضرف  فرـص  نیا  نکل  دـنهدب  نانآ  تیاضر  نتـشاد 
 - هلءاسم 5 تسا .  مارح  دنهد  یم  هعرق  مکحب  هزئاج و  ناونعب  هک  مه  یلوپ  تسین و  زئاج  نآ  شورف  دـیرخ و  دوش  یم  شخپ  یتنطلس ) 

ار یـسک  ره  لاـم  تسا  بجاو  دسانـش  یم  ار  لاوما  بحاـص  رگا  دریگب  ار  هدـش  نیعم  غـلبم  وا  دـنک و  تباـصا  یـصخش  ماـنب  هعرق  رگا 
هب رتکیدزن  دـهد و  هقدـص  شبحاص  زا  تباین  هب  ارنآ  تسا  بجاو  هک  تسا  کلاملا  لوهجم  لاـم  دسانـش  یمنرگا  دـناسرب و  شبحاـصب 

نینچ هک  یـسک  نینچ  طایتحا  ربانب  لقادـح  يوقا  ربانب  میئوگن  رگا  هلءاسم 6 -  دهد .  هقدص  ارنآ  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  هکتـسنآ  طایتحا 
بجاو وا  رب  هکلب  دـشاب  ریقف  شدوخ  هک  دـنچ  ره  دـنک  کلمت  هقدـص  ناونعب  شدوخ  ارنآ  تسین  زئاج  هدرک  تباـصا  شماـنب  يا  هزئاـج 

طرـش وا  اب  دهدب و  يریقفب  هدرک ،  تباصا  وا  مانب  هعرق  مکحب  هک  ار  يرایـسب  لام  رگا  هلءاسم 7 -  دهد .  هقدص  ءارقف  رگیدـب  ارنآ  تسا 
يرادقم ریقف  رگا  هلب  نآ ،  نتفرگ  وا  دوخ  يارب  هن  تسا و  زئاج  لمع  نیا  ریقف  يارب  هن  ارهاظ  دنادرگرب  وا  دوخب  ارنآ  زا  يرادقم  هک  دنک 

تالماعمزا يا  هراپ  دوب  نیا  درادن .  یلاکـشا  دشاب ،  هدرک  طرـش  وا  هکنیا  نودـب  دـهدب  يوب  دـشاب  يو  لاح  اب  بسانم  هک  ار  لام  نآ  زا 
باوبا زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  دایز  رایـسب  دوش  ادـیپ  هدـنیآ  ياهنارود  رد  تسا  نکمم  هک  یلئاسم  رگید و  روهظون  لئاسم  اما  روهظون ، 

ادیپ فرـش  رد  ای  هدش و  ادیپ  ادیدج  هک  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد  ام  نکل  راوشد  تسا  يراک  اهنآ  همه  ندرمـش  رب  دراد و  نایرج  هقف 
 . میروآ یم  تسا ،  ندش 

تسا یعونصم  دیلوت  حیقلت و  روهظون  لئاسم  زا  رگید  یکی 

مارح تامدقم  زا  راکنیا  رد  تسا  بجاو  هک  دنچ  ره  تسا  زئاج  وا  دوخ  رسمه  رد  درم  هفطن  حیقلت  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 1 - 
مینک ضرف  رگا  سپ  دـشابن ،  تسین  زئاج  هچنآب  ندرک  رظن  مزلتـسم  حـیقلت  لمع  دـشابن و  یبنجا  درم  هدـننک  حـیقلت  الثم  دوش و  باـنتجا 

نز دوش  ببـس  نیا  دـنک و  حـیقلت  شرـسمه  ندـب  رد  ارنآ  هقطن  بحاص  دوخ  هاـگنآ  دوش و  جراـخ  وا  ندـب  زا  لـالح  یهجوب  درم  هفطن 
حیقلت هک  مه  يدروم  رد  یتح  هکلب  دوب ؛ هدش  دـلوتم  عامج  هار  زا  رگا  هک  روطنامه  تسا  ودـنآ  دوخ  دـنزرف  دـنزرف ،  نآ  ددرگ  نتـسبآ 

زا هفطن  عورـشمان  یهجو  رب  ای  هداد و  ماجنا  یبنجا  يدرمار  حـیقلت  لمع  ـالثم  دـشاب  هتفرگ  تروص  مارح  یهجوب  وا  رـسمه  رد  درم  هفطن 
 - هلءاسم 2 تسا .  هدرک  هانگ  هدش و  مارح  لمع  بکترم  هک  دنچ  ره  تسا  ودنآ  دـنزرف  هدـش  دـلوتم  دـنزرف  زاب  دـشاب  هدـش  جراخ  درم 

بحاص مراحم  زا  نز  دشابن و  ای  دشاب  یضار  شرهوش  رهوش و  یب  ای  دشاب  راد  رهوش  نز  هکنیا  هچ  تسین  زئاج  رهوش  ریغ  هفطن  اب  حیقلت 
دشاب و راد  رهوش  ینز  وا  دوش و  ماجنا  رهوش  ریغ  هفطن  اب  حـیقلت  لمع  رگا  هلءاسم 3 -  مرحمان .  ای  دـشاب و  وا  رهاوخ  ای  ردام و  لثم  هفطن 
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وا دنزرف  هدش  دلوتم  كدوک  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هدوب ،  رگید  يدرم  هفطن  اب  حیقلت  قیرط  زا  هدمآ  ایندـب  دـنزرف  هک  دـنادب  شرهوش 
لثم هدوب  ههبش  وحنب  حیقلت  رگا  هدیئاز  ار  وا  هکینز  هب  تبسن  اما  تسا و  هفطن  بحاص  دنزرف  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هکنانچمه  تسین . 
ههبـش هب  یطو  مکح  هدوبن  نینچ  دش  مولعم  ادعب  تسا و  وا  رهوش  هفطن  دوش  یم  حیقلت  وا  رد  هک  درم  هفطن  نیا  هدرک  یم  لایخ  نز  هکنیا 

رد دوش ،  یم  حیقلت  وا  رد  یبنجادرم  هفطن  هک  هتـشاد  دمع  ملع و  نز  رگا  اما  تسا و  هفطن  بحاص  درم  هب  وا و  هب  قلعتم  دنزرف  دراد و  ار 
تیاعر نآ  رد  ار  طایتحا  دیاب  تسا و  لکـشم  هلئـسم  نکل  دشاب ،  یم  نآ  قاحلا  هبـشا  هک  دنچ  ره  تسا  لاکـشا  واب  دـنزرف  ندـش  قحلم 

 . درک طایتحا  دیاب  مارح  يدمع  حـیقلت  رد  اما  تسا و  ههبـش  هب  یطو  رد  ثرا  لئاسم  ریظن  ههبـش  هب  حـیقلت  باب  رد  ثرا  لئاسم  و  دومن . 
کلم ار ،  دوخ  ثرـالا  مهـس  همه  كدوک  نیا  هن  دـنزاس و  مورحم  ثرا  زا  یلکب  ار  قیرط  نیا  زا  هدـش  دـلوتم  كدوک  هثرو ،  ریاـس  هن  )

زئاج دشاب  رتخد  هناگیب ،  هفطن  اب  حیقلت  قیرط  زا  هدـش  دـلوتم  دـنزرف  هکیتروص  رد  هلءاسم 4 -  دننک . ) هحلاصم  هثرواب  هکلب  دـنادب  دوخ 
مالک لصاح  و  دـنک .  جاودزا  مراحم  ریاس  رهاوخ و  ردام و  اب  تسین .  زئاـج  دـشاب  رـسپ  رگا  زین  دـنک و  جاودزا  هفطن  بحاـص  اـب  تسین 

اب حاکن  دوب  هدش  دلوتم  یعرـش  یهجورب  رگا  هک  دنک  جاودزا  یـسک  اب  تسین  زئاج  دوش  دلوتم  حـیقلت  هار  زا  دـنزرف  هکیتروص  رد  هکنیا 
یبنجا هفطناب  حیقلت  هار  زا  هک   ) يدـنزرف ندـب  زا  اج  رهب  تسا  ندرک  هاگن  كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  هلءاسم 5 -  دوبن .  زئاج  شیارب  اـهنآ 

هتبلا تسا ،  هبـشا  نآ  هب  ندرک  هاگن  زاوج  هک  دنچ  ره  دوب  زئاج  اجنآ  رب  ندرک  رظن  دوب  هدش  دلوتم  یعرـش  قیرطب  رگا  هک  هدـمآ )  ایندـب 
تسا زئاج  لاکشا  نودب  نآ  رب  ندرک  رظن  دشاب  نیب  رد  هبش  ياپ  رگا  اما  دشاب و  هتفرگن  تروص  ههبش  هب  حیقلت  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
هفطن هک  تسنیا  لوا -  عون  دوش .  یلمع  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  روصت  عون  دـنچ  هب  یعونـصم  دـیلوت  حـیقلت و  هلءاسم 6 -  . 

یعونـصم هفطن  نیمه  دـننک و  حـیقلت  ینز  محر  رد  ارنآ  هتفرگ و  نآ  لاثما  تابوبح و  اـه و  هویم  زا  تسا ،  دـنزرف  شیادـیپ  اـشنم  هک  يا 
ردامب شقاحلا  و  تسین .  قحلم  رداـم  ریغب  دوب و  دـهاوخ  شرداـم  دـنزرف  اـهنت  دولوم  نآ  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  ددرگ ،  يدولوم 

یعونـصم یمحر  رد  دنریگب و  ار  درم  هفطن  هکتـسا  نیاب  مود -  عون  درم .  هفطن  حـیقلت  هار  زا  دولوم  قاحلا  ات  دراد  يرت  فیعـض  لاکـشا 
هب قحلم  اهنت  هدش  دلوتم  دنزرف  تروصنیا  رد  هک  دنهد ،  یم  شرورپ  یشک  هجوج  ياه  نیـشام  رد  ار  غرم  مخت  هکنانچنآ  دنهد  شرورپ 

دلوتم ات  دنراذگب  نینج  شرورپ  نیشام  رد  هتفرگ  تابوبحو  تاج  هویم  زا  ار  هفطن  هکتـسنیا  موس -  عون  ریغال .  تسا و  هفطن  بحاص  درم 
محر رد  يدرم  هفطن  زا  رگا  هلءاسم 7 -  تسین .  يدحا  هب  قحلم  كدوک  نآ  دیآ و  یمن  شیپ  یلاکشا  هجو  چیهب  ضرف  نیا  رد  هک  دوش 
هجیتن رد  دنرادن ،  ردام  دنتـسه و  يردـپ  ردارب  رهاوخ و  كدوک  ود  نیا  دـبای ،  شرورپ  رتخد  رگید  یکدوک  رـسپ و  یکدوک  یعونـصم 
يداع قیرط  زا  مراحم  دلوت  دنچ  ره  دـننک  جاودزا  ودـنآ  يردـپ  مراحم  ریاس  و  دـننک ،  جاودزا  رگیدـکی  اب  دـنناوت  یمن  كدوک  ود  نیا 

یعونصم يا  هفطن  زا  دشاب و  یعیبط  محر  یعونصم و  هفطن  دوب ) ینیـشام  محر  یعیبط و  هفطن  هک  هلئـسم  نیا  سکعب   ) رگا و  دشاب .  هدوب 
اب ودنآ  جاودزا  دنرادن و  ردپ  دنرگیدکی و  يردام  ردارب  رهاوخ و  ودنآ  دوش ،  دلوتم  رتخد  رگید  يدنزرف  رـسپ و  يدنزرف  ینز  محر  رد 
يا هفطن  اب  يرورپ و  نینج  نیشام  زا  يرتخد  رسپ و  رگا  هلءاسم 8 -  تسین .  زئاج  تسا  ودنآ  مرحم  ردام  فرط  زا  هک  یسک  ره  اب  مه و 

دنرب یمن  مه  ثرا  رگدکی  زا  تسا و  زئاج  رگدکی  اب  ودنآ  جاودزا  هجیتن  رد  دنرادن ،  مه  اب  یتبسن  هکتسنیا  رهاظ  دنوش  دلوتم  یعونـصم 
هام شـش  هک   ) لمح لقا  ندش  مامت  زا  لبق  یلفط  رگا  هلءاسم 9 -  دنشاب .  هتفرگ  یتخرد  بیـس  کی  زا  اضرف  ار  ود  ره  هفطن  هک  دنچ  ره 

قرطب یلفط  سکعب ،  ای  دنشخبب و  تعرس  ار  وا  یعیبط  ریس  اه  هعشا  زا  یضعب  هلیسوب  الثم  دش  دلوتم  هدومن  دشر  یعونصم  قرطب  تسا ) 
دـشاب یم  شردپب  قلحم  لاح  ود  ره  رد  دنامب ،  ردام  مکـش  رد  لاسکی )  ینعی   ) لمح رثکا  زا  شیب  دوش و  دنک  شیعیبط  ریـس  یعونـصم 
شبات الثم  دوش ،  یعیبط  نادازون  همه  يارب  يراـگزور  رد  ضرف  نیا  هک  دـنچ  ره  تسا ،  ردـپ  نآ  هفطن  زا  لـفط  مینادـب  هکیطرـشب  هتبلا 

شردـپ هفطن  زا  كدوک  هکنیا  رد  میـشاب  هتـشاد  کش  هک  مه  یتروص  رد  و  ددرگرب .  نیمز  تعیبط  ای  ددرگ و  فیعـص  نیمزب  دیـشروخ 
فالخ رب  اهلمح  لقا  ای  اهلمح  رثکا  یعیبط  تدم  قطانم  زا  یـضعب  رد  رگا  تسا  نینچمه  دـشاب و  یم  شردـپب  قحلم  مه  زاب  هن ،  ای  تسا 
قطانم دیابن  هکنیا  مالک  هصالخ  و  تسا .  شردپ  هب  قحلم  لفط  هکنیاب  مینک  یم  مکح  دـشاب  نکمم  ات  هک  دـشاب  ام  قطانم  یعیبط  تدـم 
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نآ رد  حور  هکنآ  زا  دعب  ای  تسا و  هفغـضم  ای  هقلع و  هکیلاح  رد  ار  لمح  رگا  هلءاسم 10 -  تفرگ .  قطانم  همه  يارب  يرایعم  ارنامدوخ 
؟  یمودای تسا  یلوا  دنزرف  وا  ایآ  دوش  دلوتم  دنک و  امنووشن  زا  محر  رد  دننک و  لقتنم  رگید  ینز  محر  هب  شردام  محر  زا  دش ،  هدیمد 
وا محر  زا  رگا  هکنانچمه  تسا ،  یلوا  نز  دنزرف  دشاب ،  حور  ندش  هدیمد  تقلخ و  تیمامت  زا  دعب  لاقتنا  رگا  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش 
رد ینعی  ناـمز  نیا  لـبق ز  رگا  اـما  و  تسا .  یلوا  نز  زا  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  دـنهد ،  شـشرورپ  یعونـصم  یمحر  رد  دـنروآ و  رد 
هک دوش  تباث  رگا  هلب  تسا .  لاکشا  یمود ،  ای  تسا  یلوا  هب  قحلم  هکنیا  رد  دننک ،  لقتنم  رگید  ینز  محر  هب  هدوب  هغـضم  الثم  هکیلاح 
 ، تسا وا  رهوش  لوا و  نز  هب  قحلم  هکتـسنیا  رهاظ  درم ،  هفطن  اهنت  هن  تسا  ود  ره  نز  درم و  هفطن  دولوم ،  ره  شیادـیپ  ادـبم  یلک  روطب 

 . یعونصم محر  يرورپ و  نینج  نیشامب  هچ  دشاب و  هدش  لقتنم  رگید  ینز  محر  هب  هکنیا  هچ 

دنویپ حیرشت و 

ای دنک و  ادج  شنت  زا  ار  وا  رس  رگا  دنک  حیرشت  ار  یتیم  یـسک  رگا  و  تسین ،  زیاج  ناملـسم  تیم  یفاکـش  دبلاک  حیرـشت و  هلءاسم 1 - 
تسا زیاج  ناملسم  ریغ  تیم  یفاکـش  دبلاک  اما  و  دزادرپب ،  میدرک  نایب  تاید  باتک  رد  ام  هکار  يا  هید  دیاب  دیامن  عطق  ار  شندب  ءاضعا 
تسه رفاک  تیم  حیرشت  ناکما  یسرتسد و  هک  مادام  هلءاسم 2 -  يا .  هید  هن  تسا و  یهانگ  هن  لـمع  نیا  رد  یمذ و  ریغ  هچ  یمذ و  هچ 

یگتسب ناناملسم  زا  یتعامج  کی  ناج  هک  دنچ  ره  دننک  حیرشت  ار  ناملـسم  تیم  ندب  بط  ملع  نیلـصحم  شزومآ  روظنمب  تسین  زیاج 
ناکما اب  یسک  رگا  سپ  دوش ) یم  يریگولج  ناملسم  دنچ  ریم  گرم و  زا  دننک  یفاکش  دبلاک  ار  وا  رگا  ینعی   ، ) دشاب هتشاد  حیرشت  نآب 

درک ادیپ  یگتسب  یناملسم  ناج  ظفح  رگا  هلءاسم 3 -  دزادرپب .  هید  دیاب  هدرک و  هانگ  دنک  حیرشت  ار  یناملسم  تیم  ناملسم  ریغ  حیرشت 
زیاج یتقو  سپ  دوش ،  یمن  نآ  زوجم  يریگدای  فرص  اما  دوش  یم  زیاج  ارهاظ  دشن  تفای  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  تیم  ندب  حیرـشت  هب 

دـشاب ملعت  میلعت و  روظنمب  افرـص  حیرـشت  هکیتروص  رد  هلءاـسم 4 -  دوش .  یم  فلخت  رگید  یناملـسم  دـننکن  حیرـشت  رگا  هک  دوش  یم 
هک دنچ  ره  دوش  طقاس  هید  نداد  بوجو  تسین  دیعب  فقوت  ترورض و  دروم  رد  اما  و  تسا ،  بجاو  هید  نداد  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا 

زیاج هدنز  یـصخش  ندبب  نآ  ندز  دنویپ  يارب  هریغ )  هیلک و  لیبق  زا   ) ناملـسم تیم  زا  يوضع  ندیرب  هلءاسم 5 -  دراد .  لاکشا  زین  نیا 
ارهاظ دشاب  دـنویپ  نیا  رب  فقوتم  هدـنز  زا  يوضع  تایح  رگا  اما  و  دریمب ،  صخـش  نآ  دـننکن  ار  راک  نیا  رگا  هکیتروص  رد  رگم  تسین 

شیگدنز رد  تیم  دوخ  هک  تسا  یـضرف  رد  اهنیا  همه  دزادرپب ،  هید  دـیاب  مه  هدرک و  هانگ  مه  دـنک  عطق  ارنآ  یـسک  رگا  تسین و  زیاج 
يا هید  دنک  عطق  رگا  نکل  تسه  لاکشا  شزاوج  رد  زاب  هک  دنچ  ره  دشاب  هداد  هزاجا  هکیتروص  رد  اما  دشاب  هدادنار  يراک  نینچ  هزاجا 
رهاظ دنهدب ؟  هزاجا  دنناوت  یم  وا  هثرو  ایآ  دوب  هدادن  هزاجا  تیم  دوخ  رگا  و  مینادب ،  مارحار  راکنیا  ام  هک  دـنچ  ره  دـیآ  یمن  شندرگب 

هید دیاب  هدرک و  هانگ  دنک  عطق  شئایلوا  هزاجا  اب  ار  یتیم  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  حارج  رگا  سپ  دـنرادن  یقح  نینچ  اهنآ  هک  تسا  نیا 
هک دیآ  یم  شیپ  لاکشا  نیا  دنویپ  زا  دعب  نکل  دنرادن ،  یعنام  دنویپ  يارب  ناملـسم  ریغ  تیم  ندب  زا  يوضع  عطق  هلءاسم 6 -  دزادرپب . 
زا دعب  هدش  دنویپ  وضع  هک  اجنآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هن ؟  ای  دناوخ  زامن  ناوت  یم  نآ  اب  ایآ  و  سجن ؟  تسا و  هتیم  ای  تسا  كاپ  ایآ 

تیم نالف  تسد  نیا  الثم  هک  دیوگ  یمن  یـسک  رگید   ) دوش یم  جراخ  تیم  تیوضع  زا  دنک  لولح  نآ  رد  تایح  دـنامب و  هدـنز  دـنویپ 
 ، تسا حیحـص  نآ  اب  ندناوخ  زامن  تسین و  تیم  تسا و  هدنز  كاپ و  دراوم  هنوگنیا  رد  دیآ  یم  باسحب  هدنز  ندـب  وضع  هکلب  تسا ) 

هلءاسم دنامب .  هدنز  ناناملـسم  ندب  تایح  اب  دننزب و  دنویپ  دننک و  عطق  ار  نیعلا  سجن  دنچ  ره  یناویح  زا  يوضع  رگا  تسا  نینچ  مه  و 
زیاج مه  وضع  نتخورف  رهاظلا  یلع  تسا  زیاج  شتایح  نامز  رد  شبحاص  زا  هزاجا  اب  شندز  دنویپ  تیم و  وضع  ندـیرب  میتفگ  رگا   - 7

رد دوش و  دنم  هرهب  نآ  لوپ  زا  ندرم  زا  دـعب  ات  دـشورفب  ار  دوخ  مشچ  هقدـح  اه و  هیلک  الثم  دوخ  تایح  لاح  رد  دـناوت  یم  سپ  تسا ، 
ار تیم  ندـب  زا  يوضع  دـنداد و  هزاجا  تیم  ءایلوا  رگا  تیم  ءاـیلوا  هزاـجا  اـب  ار  وضع  عطق  مینادـب  زیاـج  هک  یـضرف  رد  مه  ضرف و  نیا 
نآ رد  یقح  چیه  هثرو  اما  دنهد  تاریخ  شیارب  ای  دنهدب و  ار  شیاهیراکهدب  ای  دننک  تیم  دوخ  فرص  ارنآ  ياهب  تسا  بجاو  دنتخورف 
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روظنمب هن  روظنم  نامهب  شنتخورف  قیرط  زا  هکلب  نآ  ندروخ  زجب  نوخ  زا  عافتنا  تسا  زیاج  يوقا  ربانب  لوا -  عرف )  دـنچ   . ) درادـن لوپ 
هک یئاج  هب  دسر  هچ  ات  درادن  یلاکشا  دنـشورف  یم  اه  ضیرم  هب  ار  دوخ  نوخ  صاخـشا  هدش  فراعتم  ام  نامز  رد  هکنیا  سپ  ندروخ ، 

ندـب زا  نوخ  نداد  لاقتنا  تسا  زیاج  زین  و  دـشاب ،  هتـشاد  صاـصتخا  قح  لاـقتنا  اـی  هحلاـصم و  ناونع  هکلب  دـشاب  هتـشادن  شورف  ناونع 
رد و  دـنزادرپب ،  نوخ  بحاصب  ار  شیاـهب  هدومن  نیعم  ارنآ  نزو  لاـقتنا  زا  دـعب  هکنیا  دـیدج و  لـئاسو  اـب  رگید  ناـسنا  ندـب  هب  یناـسنا 

دوخ ربارب  رد  ار  اهب  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  یلو  دننک  هحلاصم  ارنآ  تسا  زیاج  هدـماین  تسدـب  دـیدج  لئاسو  اب  نآ  نزو  هکیتروص 
هکیئاج ات  طایتحا  نیا  هداد و  رارق  نوخ  لاقتنا  هاگتـسد  رایتخا  رد  ار  نوخ  نآ  بحاص  هک  دنهد  رارق  نیا  ربارب  رد  هکلب  دنهدن  رارق  نوخ 

 ، تسا مارح  دنوش  یم  حبذ  نیتویگ )   ) دیدج ياههاگتسد  اب  اه  هحیبذ  تشوگ  ندروخ  هکتـسنآ  يوقا  مود -  دوشن .  كرت  تسا  نکمم 
 ، دریگب تروص  هلبق  ریغ  فرطب  ای  ناویح و  ندرگ  سپ  زا  حبذ  هک  اجنآب  دسر  هچ  ات  دنشاب  اراد  ار  یعرـش  حبذ  طئارـش  همه  هک  دنچ  ره 

دـشورفب ارنآ  یـسک  رگا  و  تسا ،  مارح  شـشورف  دـیرخ و  نآ و  تشوگ  ندروخ  تسا و  سجن  هتیم و  اههاگتـسد  نیا  اب  هحیبذ  نیاربانب 
ناگدنـسیون نیب  رد  هک  یقح  نیا  موس -  دـنادرگرب .  يرتـشم  ینعی  شبحاـص  هب  دـیاب  هک  تسنآ  نماـض  دوـش و  یمن  نآ  تمیق  کـلام 

سپ دوش ،  بلـس  يا  هطراشم  هدقاعم و  نودب  ناشلاوما  رب  مدرم  طلـست  هک  دوش  یمن  ثعاب  تسین و  یعرـش  قح  عبط  قحب  هدش  فورعم 
یتیدودحم دوش و  یمن  ببس  ار  يزیچ  تسا  ظوفحم  شبحاص  يارب  عبط  قح  دسیونب  نآ  رد  دنک و  پاچ  ار  یباتک  یـسک  هکنیا  فرص 

ارنآ دـنناوت  یم  نارگید  هجیتن  رد  دـیآ  یمن  باسحب  نارگید  اب  داد  رارق  ناونع  يا  هتـشون  نینچ  فرـص  دـنک و  یمن  داجیا  نارگید  يارب 
یتعنـص عارتخا  هک  هدش  فراعتم  راصعا  نیا  رد  هکنیا  مراهچ -  درادب .  ناشزاب  راکنیا  زا  دناوت  یمن  یـسک  دننک و  دـیلقت  نآ  زا  پاچ و 

زا ار  نارگید  تسین  زیاج  درادن و  یعرـش  رثا  چیه  دننک  عنم  نآ  ریثکت  نآ و  زا  دیلقت  زا  ار  نارگید  ات  دـنهد  یم  تبث  نآ  عرتخم  يارب  ار 
فراعتم هکنیا  مجنپ -  دنک .  دودحم  دوخ  ناج  لام و  رد  ار  صاخشا  تنطلـس  درادن  قح  يدحا  و  دننک ،  عنم  نآ  اب  تراجت  نآ و  دیلقت 

هسسوم و نآ  درادن و  يرثا  چیه  اعرش  دنروآ  رد  اهنیا  لاثما  ای  هناختراجت و  ای  هسسوم و  راصحنابار  یئاهالاک  ایوار  یئالاک  تراجت  هدش 
نآ نتخاس  دتـسوداد و  تسین  زیاج  و  دریگب ،  عونـصم  نآ  نتخاس  اـی  ـالاک و  نآ  شورف  دـیرخ و  زا  ار  نارگید  ولج  دـناوت  یمن  تکرش 

 ( هریغ تلود و  نوچ  يدنمروز  ره  فرط  زا   ) يراذـگ تمیق  مشـش -  دـیامن .  صاخ  صاخـشا  رد  رـصحنم  ار  لالح  تعنـص  تراجت و 
متفه دنک .  عنم  هدرک  نیعم  وا  هک  یتمیق  زا  شیب  هب  دوخ  سنج  نتخورف  زا  ار  مدرم  درادن  قح  یـسک  و  تسین ،  زیاج  مدرم  سانجا  يارب 

رب يراذـگ  تمیق  ریظن  دـهد ،  ماـجنا  ار  تسنآ  رد  نیملـسم  حالـص  هک  یلمع  ره  دـناوت  یم  نیملـسم  یلاو  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هکنیا  - 
تحلـصم یمالـسا و  ماظن  ظفح  رد  هک  يرگید  یلمع  رهای  الاک و  تراجت  ندرک  يراصحنا  ای  اه و  هناخراک  ندرک  دودحم  ای  سانجا و 

 . تسا لیخد  هعماج 

تیسنج رییغت 

رب یحارج  لمع  نینچمه  و  درادـن ،  لاکـشا  یحارج  لمع  قیرط  زا  درم  هب  نز  یـسنج  نز و  هب  درم  سنج  نداد  رییغت  ارهاظ  هلءاسم 1 - 
نانز تـالیامت  خنـس  زا  یتـالیامت  دوخ  رد  يدرم  رگا  اـیآ  و  تسین ،  مارح  نز  اـی  دوش و  درم  اـی  ماجنارـس  اـت  تسا  یثنخ  هکیـسک  يور 
يرثا ای  دنک و  ساسحا  ار  نادرم  تالیامت  خنس  زا  یتالیامت  دوخ  رد  ینز  رگا  ای  دنیبب و  دوخ  رد  ار  نانز  راثآ  زا  يرثا  ای  دنک و  ساسحا 

ای و  دنک ؟  درم  ار  دوخ  یمود  نز و  ار  دوخ  یلوا  هدومن  مادـقا  یحارج  لمع  هب  هکنیا  وا  رب  تسا  بجاو  دـنیبب  دوخ  رد  ار  نادرم  راثآ  زا 
کی ره  اـهنت  دـشاب و  نز  اـتقیقح  یمود  درم و  اـتقیقح  یلوا  هکتـسا  یتروـص  رد  نیا  هتبلا  تسین ،  بجاو  رهاـظ  بسحب  تسین ؟  بجاو 

فلاخم سنج  زا  دـهاوخب  تسا  هدـش  نکمم  تیـسنج  رییغت  هک  اجنآ  زا  دـنیبب و  دوخ  رد  ار  فلاخم  سنج  راثآ  ای  تالیامت و  زا  یـضعب 
عقاو رد  دـیاش  هک  دـهدب  يوق  لامتحا  تسا  درم  رهاظب  رگا  دراد و  دـیدرت  دوخ  ندوب  نز  ای  ندوب و  درم  رد  یـسک  هکیئاج  رد  هن   ) دوشب

یعقاو تیـسنج  هب  شیرهاظ  تیـسنج  رییغت  تروصنیا  رد  هک  دشاب  درم  عقاو  رد  دیاش  هک  دهدب  يوق  لامتحا  تسا  نز  رگا  ای  دشاب و  نز 
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هکنیاب دشاب  هتشاد  نیقی  یحارج  لمع  زا  لبق  هک  مینک  ضرف  ار  یسک  رگا  هلءاسم 2 -  تسا . )  بجاو  دیآ  یم  دعب  هلاسم  رد  هکیطرشب 
هک ار  شیعقاو  تیـسنج  هکلب  دـنک  یمن  لدـبم  فلاخم  سنج  هب  ار  وا  دوش  ماجنا  وا  يور  رب  رگا  یحارج  لمع  تسا و  فلاخم  سنج  زا 

سنج راثآ  لمع  زا  دعب  دننام  هدادن  ماجنا  ار  لمع  هک  مادام  تسا  بجاو  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبـش  دزاس  یم  فشک  هدوب  ناهنپ  نونکات 
نانز سنج  رد  العف  هکیـسک  رگا  نیاربانب  دـیامن ،  بترتمدراد  رهاظ  بسحب  العف  هک  یـسنج  راثآ  تسا  مارح  دـنک و  بترتم  ار  فلاـخم 

سکعب و  تسا ،  مارح  ای  بجاو و  زین  وا  رب  تسا  مارح  ای  بجاو و  نادرم  رب  هچنآ  همه  تسا  درم  عقاو  رد  هکنیاب  دشاب  هتـشاد  نیقی  تسا 
؟  هن ای  دـنک  رهاظ  ار  دوخ  تیعقاو  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  يرهاظ  تروص  یحارج  لمع  اب  تسا  بجاو  یـسک  نینچ  ایآ  هکنیا  اـما  و  نآ ، 

لمع نآ  رب  فوقوم  فیلاکت  نآ  زا  یضعب  ای  شیعقاو و  یعرـش  فیلاکت  هب  لمع  هکیـضرف  رد  رگم  تسین ،  بجاو  هک  تسا  نیا  باوج 
اب يدرم  رگا  هلءاسم 3 -  دوش .  یم  بجاو  تروصنیا  رد  هک  دـشابن  نکمم  هیهلا  تامرحم  زا  باـنتجا  لـمع  نآ  اـب  زج  دـشاب و  یحارج 
زا لبق  رگا  هک  تسوا  هدهع  رب  دوش  یم  لطاب  رییغت  نامز  زا  شجاودزا  دوش  درمو  دـنک  رییغت  نز و  تیـسنج  سپـس  دـنک و  جاودزا  ینز 
نآ رد  ارنآ ؟  همه  ای  دـهدب و  دـیاب  ار  رهم  فصن  ایآ  هدادـن  تروص  یلوخد  رگا  اما  و  دزادرپب ،  واـب  ار  هیرهم  یماـمت  هدرک  لوخد  رییغت 
ادیپ رییغت  درم  تیسنج  سپس  دنک و  جاودزا  يدرم  اب  ینز  رگا  تسا  نینچمه  و  دزادرپب ،  ار  رهم  یمامت  هک  تسنآ  هبـشا  تسا و  لاکـشا 

ار هیرهم  همه  تسا  بجاو  هدـش )  نز  العف  هک   ) درم نآ  رب  دوش و  یم  لطاب  تیـسنج  ینوگرگد  نامز  زا  اـهنآ  جاودزا  دوشب  نز  دـنک و 
درم نز  دنک  رییغت  ود  ره  تیـسنج  يرهوش  نز و  رگا  هلءاسم 4 -  دزادرپب .  زین  لوخد  مدـع  تروص  رد  يوقا  رباـنب  لوخد و  تروص  رد 

ایآ دشاب  مه  نراقم  رگا  اما  دش ،  رکذ  لبق  هلاسم  ود  رد  هک  تسنامه  شمکح  دـشابن  مه  اب  نراقم  ینوگ  رگد  نیا  رگا  نز ،  درم  دوش و 
یلعف درم  رب  ینعی  دنک ؟  یم  ادیپ  فالتخا  ناشماکحا  هک  دنچ  ره  دنتسه  یقاب  ناشجاودزا  رب  نانچمه  ای  و  دوش ؟  یم  لطاب  ناشجاودزا 

دیدجت ار  حاکن  دـقع  هکتـسنآ  طایتحا  هب  رتکیدزن  دـنک ؟  تعاطا  دوب ) رهوش  البق  هک   ) یلعف نز  هقفن  دوش  یم  بجاو  دوب ) نز  البق  هک  )
دیعب هک  دنچ  ره  دوش ،  عقاو  ود  ره  نذا  اب  هکیقالط  اب  رگم  دنکن  جاودزا  دوب  شنز  البق  هکیدرم  زا  ریغ  رگید  يدرماب  یلعف  نز  و  دـننک ، 
رگا یتح  ددرگ ،  یم  طقاس  شا  هدع  دوش  درم  دهدب و  تیـسنج  رییغت  هدـع  نامز  رد  ینز  رگا  هلءاسم 5 -  دنامن .  یقاب  ناشحاکن  تسین 

سکع رد  و  درادـن ،  دوخ  راغـص  رب  تیالو  رگید  رهاظلا  یلع  دوش  نز  دـبای و  رییغت  يدرم  تیـسنج  رگا  هلءاسم 6 -  دشاب .  تافو  هدـع 
تساهنآ يردپ  دج  يارب  اهنت  اهنآ  تیالو  هجیتن  رد  دنک  یمن  ادیپ  ار  شراغص  رب  تیالو  دوش  نوگرگد  نز  تیسنج  هکیئاج  ینعی  هلاسم 

رییغت فلاخم  سنجب  رهاوخ  ردارب و  زا  کی  ره  سنج  رگا  هلءاسم 7 -  دوب .  دهاوخ  مکاح  نآ  زا  ناشتیالو  دنتـشادن  يردپ  دج  رگا  و  ، 
ود تیـسنج  رییغت  رد  تسا  نینچمه  و  دـنوش ،  یم  ردارب  رهاوخ ،  رهاوـخ و  ردارب ،  هکلب  دور ،  یمن  نیب  زا  رگیدـکی  اـب  ناـشباستنا  دـبای 

هلاـخ هلاـخ و  ییاد  زین  ددرگ و  ومع  همع  همع و  ومع  هجیتـن  رد  همع و  زا  اـی  دـنک و  ادـیپ  رییغت  ومع  تیـسنج  رگا  و  رهاوخ ،  ود  ردارب و 
دشاب يرسپ  هدش و  رسپ  العف  هک  دشاب  يرتخد  شثراو  دورب و  ایند  زا  یسک  رگا  هجیتن  رد  تسا ،  ظوفحم  رگیدکیب  ناشباشتنا  دوش  ییاد 

هکیلاکـشا نکل  ثرا ،  تاقبط  ریاـس  رد  تسا  نینچمه  و  درب ،  یم  ثرا  یلعف  رتخد  ربارب  ود  تسا  رـسپ  ـالعف  هکنآ  هدـش  رتخد  ـالعف  هک 
ردپ هن  رضاح  لاح  رد  وا  دوش  ردام  دهدب و  تیسنج  رییغت  تیم  ردپ  رگا  هک  تسا  هدجو  دج  ردام و  ردپ و  ثرا  هلئسم  رد  دنام  یم  یقاب 

هن تسا و  لفط  ردام  هن  یلعف  درم  هک  دـهدب  تیـسنج  رییغت  ردام  هکیئاج  رد  تسا  یقاـب  لاکـشا  نیا  نینچمه  وا و  رداـم  هن  تسا و  تیم 
دوب نز  لفط  دلوت  ماگنه  هدیئاز و  ار  لفط  هک  یلعف  درم  ینعی  ( ؟  دوش هظحالم  دـلوت  نامز  عضو  ودـنآ  نیب  ثراوت  يارب  ایآ  لاح  ردـپ ، 

برقالا رایعم  ثرا  رد  نوچ  هک  دـشاب  نیا  ظاحلب  هکلب  دـشابن  يدـنزرف  ردام  ظاـحلب  ودـنا  نیب  ثراوت  اـی  و  دربب ) كدوک  زا  رداـم  ثرا 
نیب الـصا  ای  و  دربب ؟  ثرا  تباب  نیا  زا  تسا )  لفطب  برقا  نز  هچ  درم و  هچ  دشاب  هچ  ره  یلعف  درم  و   ) تسا تیولوا  تیم و  هب  برقالاف 

نیاربانب تسا ،  هفطن  داقعنا  لاح  ظاحلب  ثرا  رد  ناشفالتخا  ارهاظ  و  تسا ،  ندرب  ثرا  هبـشا  تسا و  ددرت  لـحم  دـشابن ؟  یثراوت  ودـنآ 
رتکیدزن لاح  نیا  اب  درب ،  یم  ثلث  کی  هدوب  ردام  لاح  نآ  رد  رگا  درب و  یم  ار  لفط  لاوما  ثلث  ود  هدوب  ردـپ  هفطن  داقعنا  لاـح  رد  رگا 

؟  تسا مرحم  شدوخ  سورع  اب  مه  زاب  ندـش  درم  زا  دـعب  ایآ  دوش  نوگرگد  ردام  تیـسنج  رگا  هلءاسم 8 -  تسا .  هحلاصم  طاـیتحا  هب 
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دبای رییغت  ردپ  تیـسنج  رگا  و  دشاب ،  مرحم  تسین  دیعب  تسا  هلئـسم  رد  هکیلاکـشا  اب  هن ؟  ای  تسا  نینچ  یعقاو  رهوش  ردـپ  هک  روطنامه 
حالطـصاب رـسپ و  نز  رگا  تسا و  نیمه  رهاظ  تسین ؟  وا  رداـم  ـالعف  هک  دـنچ  ره  تسا  مرحم  شرـسپاب  هدـش  نز  هک  لاـح  نیا  رد  اـیآ 

 - هلءاسم 9 دشاب .  مرحم  تسین  دـیعب  تسه  نآ  رد  هکیلاکـشا  اب  تسا ؟  مرحم  شقباس  رهوش  رداماب  مه  زاب  ایآ  دوش  درم  یـسک  سورع 
رگید يابرقا  ره  یعاضر و  ردارب  رهاوخ و  یعاضر و  ردپ  ردام و  دننام  یعاضر  يابرقا  رد  دـش  هتفگ  یبسن  يابرقا  هرابرد  هک  هچنآ  همه 
لمع قـیرط  زا  رگا  اـما  دوـب ،  رگید  سنج  هب  سنج  یعقاو  ینوـگرگد  هراـبرد  دـش  هتفگ  نونکاـت  هک  هچنآ  هلءاـسم 10 -  دـیآ .  یم  زین 

درم لمع  زا  دعب  هدمآ و  یم  باسحب  نز  هک  صخش  نیا  الثم  هدوب و  یفخم  نونکات  هک  هدش  لمع  صخش  تیعقاو  دوش  فشک  یحارج 
وا رب  تینز  راثآ  نونکات  رگا  هکنیا  دوش  فشک  هصالخ  و  هدش ،  یم  هتشادنپ  نز  نونکات  طلغ  هب  هدوب و  درم  لوا  زا  هک  دوش  مولعم  هدش 

بترتم وا  رب  يدرم  راثآ  نونکات  هدوب و  نز  لوا  زا  اعقاو  دوش  فشک  لمع  زا  دعب  هک  يرگیدنآ  هدش و  یم  بترتم  اجیب  هدـش  یم  يراج 
 . دیآ یم  شیپ  يرگید  هلئسم  تروصنیا  رد  هدوب  هدش  یم 

تسنآ لاثماو  نوزیولت  ویدار و 

عفانم نآ  زا  کی  ره  هک  دراد  عورـشم  ریغ  مارح و  یعفانم  مه  یئـالقع و  لـالح و  عفاـنم  ثادـحالا  دـیدج  تـالآ  هنوگ  نیا  هلءاسم 1 - 
اهنآ لاثما  ظعاوم و  رابخا و  ندینش  دننام  تسا  زیاج  لالح و  نآ  زا  هدافتـسا  دشاب  اهنآ  رد  هک  لالح  یتعفنم  ره  دراد ،  ار  شدوخ  مکح 
نداد ناشن  ای  و  يرتشم ،  بلج  يارب  لالح  یئالاک  هضرع  ای  لالح و  یتعنـص  میلعت  روظنم  هب  لـالح  ياـهتروص  نداد  ناـشنو  ویدار ،  زا 

ياهراکب ار  وا  لیم  هدنونـش و  توهـش  هکیزاوآ   ) انغ ندینـش  لثم  دشابن  لالح  هک  یتعنـص  ره  و  ایرد ،  یکـشخ و  تاقولخم  زا  یبیاجع 
زا هکیماکحا  نایب  لثم  تسا  هرهاط  تعیرـش  اب  فلاخم  هکیزیچ  ره  راشتنا  و  نآ ،  راشتنا  و  دـنک ) یم  کـیرحت  اـنز  بارـش و  نوچ  مارح 

هدننک هابت  عرش و  فلاخم  هکیا  هنحص  ره  نداد  ناشن  و  ویدار ،  هلیسوب  تسا  عرـش  ماکحا  اب  تفلاخم  هدش و  رداص  هحلاصم  ریغ  رداصم 
عورـشم ریغ  روما  رد  رتشیب  ام  دـالب  رد  تـالا  نیا  هک  اـجنآ  زا  هلءاسم 2 -  تسا .  مارح  نویزیولت  هلیـسوب  تسا  هعماـج  قـالخا  دـیاقع و 
هکیناسک هب  رگم  دنتسناد  یمن  زیاج  ارنآ  شورف  دیرخ و  اهقف  دمآ  یم  باسحب  ردان  شعورـشم  ياه  هدافتـسا  هکیدحب  دش  یم  لامعتـسا 
سرتسد رد  ارنآ  دنیامن و  یم  بانتجا  شمازح  ياه  هدافتسا  زا  دننک و  یمن  هدافتـسا  عورـشم  قیرط  رد  زج  ارنآ  تشاد  نانیمطا  هدنـشورف 

هار رد  اهنت  هکیناسک  يارب  رگم  دنتـسناد  یمن  زاجم  زین  ارنآ  ندـیرخ  و  دـنداد ،  یمن  رارق  دـننک  یم  هدافتـسا  وا  زا  تامرحمرد  هکیناـسک 
ویدار و هدنیوگ  زا  هک  یمالـس  هلءاسم 3 -  دنربب .  عورشم  ریغ  ياه  هدافتـسا  نآ  زا  نارگید  دنهد  یمن  هزاجا  دننک و  یم  هدافتـسا  لالح 

رگا هلءاسم 4 -  تسا .  بجاو  شباوج  دیسر  شوگب  نفلت  قیرط  زا  هک  یمالـس  اما  و  تسین ،  بجاو  شباوج  دوش  یم  هدینـش  نویزیولت 
هدنز نآ  يادص  هکیتروص  رد  دوش  هدینش  ویدار  قیرط  زا  تسا )  قلع  تلصف و  هدجس ،  مجن ،  هروس  راهچ  زا  هیآ  راهچ  هک   ) هدجس هیآ 

اما و  تسا ،  بجاو  دونشب  هک  یسک  ره  رب  نآ  هدجـس  دوش  یم  شخپ  شیادص  دناوخ  یم  نآرق  یـصخش  هک  لاح  نامه  رد  ینعی  تسا 
لاح نامه  رد  هکیراذـگ  زامن  يارب  هماـقا  ناذا و  هلءاسم 5 -  تسین .  بجاو  هدجـس  دـننک  یم  شخپ  ویدار  ردار  توص  طبـض  راون  رگا 

نا ندینش  فرص  دشاب  طبض  راون  شخپ  قیرطب  رگا  اما  دشاب ،  میقتسم  هدنز و  نآ  شخپ  هک  تسا  طقاس  یطرشب  دونش  یم  ویدار  زا  ارنآ 
ره ینعی  دنک  تیاکح  ارنآ  هدنونش  هک  مه  یضرفب  تسین و  بحتسم  زین  نآ  تیاکح  ضرف  نیمه  رد  و  دنک ،  یمن  طقاس  ار  هماقا  ناذا و 

ویدار لثم  زا  تامرحم  ریاس  زا  نآ  لاثما  انغ و  ندینش  هلءاسم 6 -  تسین .  هماقا  ناذا و  زا  یفاک  دیوگب  شلابند  مه  وا  دیوگ  یم  راون  هچ 
رد تبیغ  ندینـش  هلءاـسم 7 -  دـنک .  شخپ  ار  شراوـن  طبـض  زا  دـعب  اـی  دوـش و  شخپ  وـیدار  زا  میقتـسم  روـطب  هکنیا  هچ  تسا ،  مارح 
هلب تسین ،  مارح  تسا  ندینـش  تبیغ  هک  تهج  نیدـب  تروـصنیا  ریغ  رد  و  تسا ،  مارح  دوـش  شخپ  هدـنز  میقتـسم و  روـطب  هکیتروـص 

هاگن كرت  طاـیتحا  هلءاسم 8 -  مینادـب .  مارح  ارنآ  نم  ؤم  تناها  اـی  ـالثم و  نم  ؤم  رارـسا  فشک  لـیبق  زا  رگید  یتاـهج  زا  تسا  نکمم 
 - هلءاـسم 9 یبـنجا .  درم  تروع  وا و  يوم  یبـنجا و  نز  ندـب  ریظن  تسا ،  مارح  جراـخ  ار  نآ  هب  هاـگن  هکیزیچ  رهب  نویزیولت  رد  ندرک 
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تسین بجاو  و  دشاب ،  حیحـص  زیاج و  دونـشب  ار  قالط  لداع  دهاش  رفن  ود  هکیتروص  رد  وگ  دنلب  ویدار و  اب  نداد  قالط  هک  تسین  دیعب 
يراج ویدار  رد  امیقتـسم  قالط  هکیتروص  رد  تسا  نیا  فالخ  طایتحا  هب  رتکیدزن  و  دنـشاب ،  رـضاح  قالط  سلجم  رد  لداع  دـهاش  ود 

هب نداد  رثا  بیترت  تسا  بجاو  هکنیارد  تسین  یلاکـشا  هلءاسم 10 -  تسا .  قالط  رد  مکح  راـهظ  رد  مکح  و  توص ،  طبـض  هن  ددرگ 
نیقی دـهد  رثا  بیترت  تسا  بجاو  وا  رب  هکیا  هدنونـش  هکیطرـشب  دوش ،  هدینـش  نآ  لاثما  ویدار و  اـی  وگ  دـنلب  اـی  نفلت  قیرط  زا  هکیرارقا 

یم شخپ  ویدار  زا  هکیراون  زا  هن  دسر  یم  شوگب  رقم  صخش  زا  ویدار و  زا  امیقتسم  ادص  تسا و  رقم  يادص  ادص  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد 
هکیهانگ  ) ما هدـش  بکترم  ار  هاـنگ  نـالف  نم  دـیوگب  اـی  و  تسا ،  نم  ندرگب  ینـالف  زا  یقح  هکنیا  هب  دـنک  رارقا  هکنیا  هچ  لاـح  دوش ، 

دـشاب یقح  تسا  نم  هدهعب  ینالف  زا  هکنیاب  دنک  یم  رارقا  هک  یقح  نآ  هکنیا  هچ  مه  لوا  مسق  رد  تسه ،  نآ  رب  یهلا  دودح  زا  يدـح 
هب دسرب  شوگب  وگدنلب  ای  ویدار  زا  رگا  لداع  دهاش  ود  تداهش  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا  هکنانچمه  دشاب ) نآ  ریغ  ای  دراد و  صاصق  هک 
مه وگ  دنلب  ویدار و  زا  تسین ،  عومـسم  دوشب  شخپ  طبـض  زا  رگا  اما  و  دـح ،  رب  هچ  قح و  رب  تداهـش  هچ  دوش  یم  هداد  رثا  بیترت  نآ 

تسا بجاو  نینچمه  و  تسا ،  لداع  دهاش  ود  صخش  زا  ادص  هکنیاب  دشاب  هتشاد  نیقی  هدنونش  هک  تسا  نیا  شطرش  تسا  عومـسم  هک 
تیور نینچمه  و  دوش ،  یم  تباث  قح  یمکح  نینچ  اـب  هک  دـنک  یم  رداـص  وگ  دـنلب  اـی  ویدار  زا  مکاـح  هک  یمکح  رب  نداد  رثا  بیترت 

نداد دنگوس  ارهاظ  و  تسا ،  مکاح  دوخ  زا  ادص  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  نیقی  هدنونش  هکیطرشب  مکح  دراوم  زا  رگید  دروم  ره  هام و  لاله 
روتسد ندینش  زا  سپ  دناوت  یم  صخش  نآ  تسا و  زیاج  زین  نفلت  ای  وگ  دنلب  قیرط  زا  مکاح  هلیـسوب  تسا  دنگوس  شا  هفیظو  هک  یـسک 

ریاس رد  مکح  نیا  رهاظلا  یلع  و  دنک ،  دای  ار  دنگوس  تسا  مکاح  يادص  ادـص  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هکیطرـشب  نفلت  ای  وگ  دـنب  زا  مکاح 
یعرـش یمکح  عوضوم  هکیلامعا  ریاس  شحف و  تمهت و  تبیغ و  ناعل و  فذق و  ریظن  دـشاب  رابخا  ای  ءاشنا و  رب  بترتم  مکح  هکیدراوم 

يادص ادص  نیا  هک  دهد  تداهـش  يا  هنیب  ای  تسا و  ینالف  يادـص  وگ  دـنلب  يادـص  هکنیاب  نیقی  نتـشاد  طرـش  تسا و  يراج  زین  تسا 
یم بترتم  راثآ  ماکحا  دشاب  هدش  طبض  راون  رد  هک  لیبق  نآ  زا  ینانخس  اهرارقارب و  ایآ  هلءاسم 11 -  تسا .  مزال  دراوم  همه  رد  تسوا 

هن تسا  راون  رد  هچنآ  رـشن  نیاربانب  دوش ،  یمن  بترتم  هدش  طبـض  اهراون  رد  هچنآ  رب  يرثا  چـیه  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبـش  هن ؟  ای  دوش 
يرارقا هدش  طبض  راون  رد  هچنآ  هک  دنک  نیقی  هدنونـش  رگا  نکل  رگید ،  زیچ  هن  مکاح و  مکح  هن  فذق و  هن  تداهـش و  هن  تسا و  رارقا 
شوگب هک  نخـس  نیا  هکنیا  باب  زا  هن  تسا  وا  رارقا  تیاکح  هکنیا  باـب  زا  اـما  دوش  یم  شرارقا  هب  ذوخاـم  صخـش  نآ  تسا  ینـالف  زا 

رابتعا فشک  باب  زا  همه  دشاب  فذاق  فذق  ای  مکاح و  مکح  ای  دشاب  هنیب  تداهـش  راون  نومـضم  رگا  و  تسا ،  رارقا  دـسر  یم  هدـنونش 
دنک و یم  مکح  مکاح  دهد و  یم  تداهش  دراد  نونکا  مه  دهاش  هکنیا  باب  زا  هن  هداد )  خر  عیاقو  نیا  البق  هکنیا  زا  فشک  ینعی   ) دراد

رگا اما  هدـش  عقاو  جراخرد  هک  تسا  ییارجاـم  طبـض  تسا  راون  رد  هچنآ  هک  دوش  لـصاح  نیقی  رگا  نینچمه  دـنک و  یم  فذـق  فذاـق 
هنیب و رقم و  يادصب  هیبش  شیادـص  هک  تسا  رگید  صخـش  يادـص  هدـش  طبـض  يادـص  هک  دوش  هداد  لامتحا  هکلب  دـشابن  ینیقی  نینچ 

 . دوش یم  شخپ  امیقتسم  هچنآ  رب  هن  هدش و  شخپ  راون  زا  هچنآ  رب  هن  دوش  یمن  بترتم  نآ  رب  يرثا  چیه  تسا  فذاق  مکاح و 

تسنآ لاثماو  امیپاوه  اب  رفس  رد  اهنیا  ریغ  هزور و  زامن و 

فرطب هلبق  تمـس  زا  امیپاوه  دش  زامن  دراو  هلبقب  ور  هکیلاح  رد  رگا  و  تسا ،  زیاج  هلبق  تیاعر  اب  امیپاوه  رد  ندـناوخ  زامن  هلءاسم 1 - 
تئارق ینعی  دـنک ،  یم  توکـس  تشگرب  لاح  رد  ددرگ و  یم  رب  هلبق  فرطب  جـیردتب  مه  راذـگ  زاـمن  تشگ  فرحنم  تسار  اـی  پچ و 
فالخ تسرد  هک  دـسرب  ییاجب  جـیردتب  امیپاوه  فارحنا  هک  دـنچ  ره  تسا  حیحـص  شزاـمن  دـنک و  یم  كرتار  رکذ  هروس و  دـمح و 

شزامن دـنادرگرب  هلبق  فرطب  ار  دوخ  هاگنآ  دوش  هلبقب  تشپ  نآ  عبت  هب  مه  راذـگ  زامن  دـنزب و  رود  اـمیپاوه  رگا  اـما  تسا و  هلبق  تهج 
ای هکم   ) نوچ تسا  لطاب  شزامن  دـشاب  زامن  لاح  رد  راذـگ  زامن  دـنک و  روبع  هبعک  ای  هکم و  رهـش  يور  زا  امیپاوه  رگا  و  تسا ،  لـطاب 
مه راذـگ  زاـمن  دـخرچب و  هکم  رهـش  رود  ـالاب  زا  اـمیپاوه  رگا  اـما  و  تسین ،  نکمم  شیارب  ندوب  هلبقب  ور  رگید  هدـش )  عـقاو  ریز  هبعک 

یلا 4 دلج 1  ینیمخ  ماما  هلیسولاریرحت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 823زکرم  هحفص 813 

http://www.ghaemiyeh.com


الاب و فرطب  گنـسرف  راهچ  امیپاوه  دوش و  امیپاوه  راوس  رگا  هلءاسم 2 -  تسا .  حیحـص  شزامن  دناخرچب  هلبق  فرطب  ار  دوخ  جیردتب 
دنک و زاورپ  يدومع  گنسرف  ود  رگا  و  تسا )  شنطو  نامسآ  يالاب  هکنیا  اب   ) دنکش یم  شا  هزور  نیـشنرس و  زامن  دنک  زاورپ  يدومع 

اـضرف هکنآ  زا  دعب  دهد و  همادا  ار  دوخ  رود  نیمز  دتـسیاب و  الاب  نامه  رد  دـناوتب  امیپاوه  هکیروطب  دوش  مامت  یملع  قیرطب  نیمز  هبذاج 
گنـسرف اهدـص  هکنیا  اـب   ) دوش یمن  هتـسکش  نانیـشنرس  ناـبلخ و  هزور  زاـمن و  ددرگرب  نیمز  هب  اـمیپاوه  دز  ار  دوخ  رود  فـصن  نیمز 

ارنآ نیمز  هبذاج  رگید  هکیئاج  ات  دورب  نامـسآب  يدومع  روطب  دادـغب  زا  یئاضف )  يا  هنیفـس  ای   ) امیپاوه رگا  الثم  دـنا ) هدـش  رود  نطوزا 
دشاب و هتـشاد  یقفا  یتکرح  نیمز  تکرح  عبت  هب  ای  دشاب و  هتـشاد  یقفا  زاورپ  شدوخ  هکنیا  نودب  نامب  الاب  نامه  دـشکن و  دوخ  فرطب 

حبص زامن  اضرف  رگا  هلءاسم 3 -  دنا .  هدرکن  یترفاسم  نوچ  تسا  مامت  نانیشنرس  زامن  دیآ  دورف  ندنل  رد  ددرگرب و  تعاس  دنچ  زا  دعب 
عولطب تعاـس  مین  زونه  لوبناتـسا  رد  هکیلاـحرد  دـسرب  لوبناتـساب  هتعاـسکی  هدـش و  اـمیپاوه  راوس  هاـگنآ  دوـش  ءاـضق  نارهت  رد  یـسک 

 ، تسا هدش  ءادا  هرابود  هدش  ءاضق  هکنآ  زا  دـعب  شزورنآ  حبـص  زامن  عقاو  رد  دـنک و  یم  ءادا  ار  شزامن  اجنآ  رد  هدـنام  یقاب  دیـشروخ 
؟  هن ای  دنکب  ار  راک  نیا  تسا  بجاو  دناسرب  ءادا  زامن  هب  ار  دوخ  امیپاوهاب  دناوت  یم  یتمحز  یجرخ و  چیه  نودب  هکیسک  يارب  ایآ  لاح 

یسک رهای  ینابلخ  رگا  نیاربانب  درادن ) حبص  زامن  هب  صاصتخا  و   ) شیاهزامن ریاس  هب  تبسن  تسا  نینچمه  و  تسا ،  بجاو  رهاظلا  یلع 
رد زامن  تقو  هک  دـسرب  ییاجب  دتـسیاب و  زامن  هب  امیپاوه  لخاد  رد  هدـش  یئاذـک  يامیپاوه  رب  راوس  دوش و  ءاضق  شزامن  نارهت  رد  الثم 

تسا و ءادا  شزامن  ارهاظ  دشاب  هدش  عقاو  تقو  رد  شزامن  زا  تعکر  کی  رگا  دوش  عقاو  تقو  رد  شزامن  رخآ  تسا و  یقاب  زونه  اجنآ 
دـش ءاضق  هکنآ  زا  دـعب  ار  شبرغم  زامن  امیپاوه  رد  رگا  و  تسا ،  لاکـشا  لحم  دـشاب  هدـش  عقاو  تقو  رد  تعکر  کی  زا  رتمک  رگا  اـما 
رخآ تعکر  هراـبود  وددرگرب  لـحم  هب  دـنزب و  رود  اـضف  رد  اـمیپاوه  دوـش و  عـقاو  تقو  رد  نآ  مود  تعکر  دـنک و  ندـناوخ  هـب  عورش 
دوـش عـقاو  تقو  رد  طـسو  تعکر  تقو و  جراـخ  رد  شبرغم  زاـمن  رخآ  لوا و  تعکر  هجیتـن  رد  دوـش و  عـقاو  تقو  جراـخ  رد  شزاـمن 

تعکر کی  هکیتروص  رد  تسین  دـیعب  تسا و  لمات  لحم  ءاضق ؟  ناونعب  ای  تسا  حیحـص  ءادا  ناونعب  اـیآ  نکل  تسا ،  حیحـص  شزاـمن 
دنک عورـشار  شزور  نآ  رـصع  هدش  ءاضق  زامن  اجنآ  رد  دوش و  امیپاوه  راوس  رگا  و  تسا ،  ءادا  میئوگب  دـشاب  هدـناوخ  تقو  رد  ار  مامت 

امیپاوه سپـس  دنیبب و  زامن  نیب  رد  ار  دیـشروخ  صرق  نیـشنرس  هک  ردقنآ  دنک  دوعـص  يدومع  روطب  امیپاوه  هدـش و  برغم  هکیلاح  رد 
زاب دنچ  زامن  نیب  رد  نینچمه  ودوش  ادیپ  دیـشروخ  صرق  دنک و  دوعـص  هرابود  دشابن و  ادیپ  دیـشروخ  صرق  رگید  هکیروطب  دـیآ  دورف 
عقاو تقو  رد  لصتم  روطب  نآ  زا  تعکر  کی  هکیتروص  رد  دشاب  ءادا  تسین  دـیعب  تسا و  حیحـص  شزامن  دوش  ادـیپان  ادـیپ و  دیـشروخ 

رد دشاب  زامن  تعکر  کی  رادقم  هب  دیـشروخ  ندید  راب  دنچ  عومجم  ای  دـشاب و  ادـیپ  باتفآ  تعکر  کی  زا  رتمک  رگا  اما  دـشاب و  هدـش 
رب راوـس  هاـگنآ  دـناوخب و  نارهترد  تقو  لوا  رد  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  رگا  هلءاسم 4 -  تسا .  لمات  ءاـضق  اـی  تسا  ءادا  شزاـمن  هکنیا 

تقو لوا  رد  ار  اهنآ  هکنیا  اب  ار  زورنآ  رـصع  رهظ و  زامن  هرابود  اـیآ  دوش  لوبناتـسا  هاـگدورف  دراو  زورناـمه  رهظ  زا  لـبق  هدـش  اـمیپاوه 
لوبناتـسا رد  ار  لاوش  لاله  رطفدـیع  بش  رگا  هلءاسم 5 -  تسین .  بجاو  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هن ؟  اـی  دـناوخب  تسا  بجاو  دوب  هدـناوخ 

؟  هن ای  دریگب  ار  شیادرف  هزور  تسا  بجاو  وا  رب  ایآ  دشاب  ناضمر  رخآ  بش  بشنآ  نارهت  رد  دـنک و  رفـس  نارهت  فرط  سپـس  دـنیبب و 
 ، دشاب هتفرگ  هزور  لوبناتسا  رد  زور  یس  صخش  نآ  هکیـضرف  رد  یتح  تسا  هزور  بوجو  هراظ  هکلب  تسا ،  بجاو  هک  تسا  نیا  رهاظ 

راطفا هکنآ  زا  لبق  دریگب و  هزور  باتفآ  بورغ  ات  الثم  نارهت  رد  رگا  و  تسین ،  یکی  ودـنا  مکح  تسا و  قرف  هزور  زامن و  نیب  نیارباـنب 
زاب هک  تسا  بجاو  وا  رب  ایآ  دوش  لوبناتـسا  هاگدورف  دراو  زورنامه  باتفآ  بورغ  زا  لـبق  دورب و  لوبناتـسا  هب  هدـش  اـمیپاوه  راوس  دـنک 

رد رگا  و  تسا ،  رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  دنچ  ره  دشابن  بجاو  هک  تسا  نیا  رهاظ  هن ؟  ای  دنک  بورغ  باتفآ  لوبناتسا  رد  ات  دنک  كاسما 
لوبناتسا هب  هرابود  هدرکن  راطفا  وا  دسر و  ارف  بش  هار  نیب  رد  دنک و  زاورپ  نارهت  فرط  هب  بورغ  هب  تعاس  ود  دریگب و  هزور  لوبناتـسا 

هب رتکیدزن  دنک ؟  كاسما  دیاب  مه  زاب  ایآ  دوب ) هدش  بش  هار  نیب  رد  هکنیا  اب   ) هدرکن بورغ  باتفآ  زونه  هکدـسرب  ینامز  دـنک و  زاورپ 
هزور بورغ  ات  لحم  رد  یسک  هک  یـضرف  رد  تسا  نینچمه  و  تسا ،  هبـشا  بوجو  مدع  هک  دنچ  ره  دنک  كاسما  هک  تسا  نیا  طایتحا 
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يزیچ رهظ  ات  رحـس  زا  یـسک  رگا  و  دنیبب ،  ار  دیـشروخ  صرق  ات  دور  الاب  ردـقنآ  دومع  روطب  دوش و  امیپاوه  راوس  هدرکن  راطفا  دریگب و 
دنک هزور  تین  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنیـشنب  زورنامه  رد  رهظ  زا  لبق  دنک و  زاورپ  لوبناتـسا  فرط  هب  رهظ  زا  دـعب  دـشاب  هدروخن 

دنامب و نارهت  رد  بش  ات  یسک  دشاب و  لوبناتسا  ناضمر  زور  نیلوا  نارهت  رد  نابعـش  زور  نیرخآ  رگا  و  تسبوخ ،  طایتحا  تاعارم  هتبلا 
دراو تسا  ناضمر  مود  بش  هک  بش  نامه  دریگب و  هزور  لوبناتـسا  مدرم  زا  رتمک  زورکی  هجیتن  رد  دنک و  زاورپ  لوبناتـسا  فرطب  سپس 
هزور زور  تشه  تسیب و  صخـش  نیا  ارهق  دـشاب و  زور  هن  تسیب و  لوبناتـسا  رد  لاس  نآ  رد  ناضمر  كرابم  هام  اقافتا  دوش و  لوبناتـسا 

امیپاوه اب  رگا  و  تسین ،  برق  زا  یلاخ  هکلب  تسا  بجاو  میئوگب  هک  تسنآ  طاـیتحا  هن ؟  اـی  تسا  بجاو  وا  رب  زورکی  ءاـضق  اـیآ  دریگب 
و تسا ،  بجاو  وا  رب  هزور  ءاضق  ارهاظ  دـنیبن ) ار  باتفآ  هامکی  رد  و   ) دـشاب بش  شناـضمر  كراـبم  هاـم  یماـمت  هک  دـنک  رفـس  يروط 

یلاکشا ضرف  نیا  رد  نکل  تسا )  بش  هرسکی  نوچ   ) دنک یمن  كرد  ار  ناضمر  هام  هدش و  عقاو  بطق  رد  هک  یسک  نآ  تسا  نینچمه 
دوش اجنآ  هاگدورف  دراو  حبص  ناذا  زا  لبق  دنک و  رفس  لوبناتسا  هب  سپس  دنک و  راطفا  ادمع  دشاب و  هزور  نارهت  رد  حبص  رگا  و  تسه ، 

ءاضق و ندوبن  بجاو  رد  تسین  یلاکشا  تسا ؟  بجاو  هتـسکش  ادمع  نارهت  رد  هکیا  هزور  ياضق  هرافک و  ایآ  دنک  هزور  تین  اددجم  و 
رد ار  رطف  دـیع  زاـمن  رگا  هلءاـسم 6 -  تسا .  برقا  نیمه  هکلب  تسا  رتـکیدزن  طاـیتحا  هب  نکل  تسا ،  لاکـشا  مـه  هراـفک  بوـجو  رد 

هکیلاح رد  دوش  هدایپ  نارهت  رد  نارهت  ناضمر  زور  نیرخآ  ای  میس و  زور  رهظ  زالبق  دنک و  زاورپ  نارهت  يوسب  سپس  دناوخب و  لوبناتـسا 
دـشاب هدرکن  مه  راطفا  دـسرب و  نطوب  رهظ  زا  لبق  رگا  يرفاسم  ره  هکناـنچمه  دریگب  هزورار  زورنآ  تسا  بجاو  اـیآ  هدرکن  راـطفا  زونه 
تـسا نیا  رهاظ  تسین ؟  بجاو  رگید  تسا  مارح  رطف  دیع  رد  نتفرگ  هزور  هدناوخ و  ار  دیع  زامن  نوچ  هن  ای  و  دنک ؟  هزور  تین  تسیاب 
تمرح بوجو و  زا  بکرم  شا  هزور  میتفگ  هکیرفاـسم  هکناـنچمه  تسین ،  تمرح  بوجو و  زا  بکرم  وا  هزور  دریگب و  هزور  دـیاب  هک 

هب رتکیدزن  نکل  تسا )  مارح  رفاسم  رب  هزور  هدوب و  رفاسم  رهظ  زا  لبق  هکنیا  رطاخب  تمرح  تسا و  نطو  رد  هکنیا  تلعب  بوجو   ) تسین
بجاو شا  هزور  زورنآ و  ءاضق  ایآ  هک  تسا  نیا  لاثم  نیا  دروم  رد  گید ر  هلاسم  دـنک ،  راطفا  نطوب  ندیـسر  زا  لـبق  هکتـسنآ  طاـیتحا 
هلئسم دوب ) هدناوخ  لوبناتـسا  رد  ار  دیعزامن  هک  رظن  نیا  زا  بوجو  مدع  دوب و  ناضمر  زور  نیرخآ  هک  رظن  نیا  زا  بوجو  ( ؟  هن ای  تسا 
تسا طوحا  دشاب  هدش  دراو  رهظ  زا  لبق  رگا  هبشا و  دشاب  هدش  نارهت  دراو  زور  لوا  زا  هکیتروص  رد  ءاضق  بوجو  تسا و  لاکـشا  لحم 
هرطف تاکز  نداد  ایآ  دـسرب ،  نارهت  هب  رطف  بش  بورغ  زا  لـبق  دـهدب و  مه  هرطف  تاـکز  دریگب و  دـیع  لوبناتـسا  رد  رگا  هلءاسم 7 -  . 
رهاـظ هداد ؟  لوبناتـسا  رد  نوچ  تسین  بجاو  اـی  و  هدرک ؟  كرد  نطو  رد  ار  رطف  دـیع  بورغ  نوـچ  تسا  بجاو  وا  رب  مود  هبترم  يارب 
نودب نارهت  رد  نآ  نداد  دوب  هدادن  لوبناتـسا  رد  رگا  هلب  تسا ،  رتکیدزن  طایتحاب  مود  راب  نداد  هک  دنچ  ره  دـشابن  بجاو  هک  تسا  نیا 

دشابن و بجاو  مود  هبترم  يارب  نارهت  رد  نآ  ندناوخ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دناوخب  لوبناتـسا  رد  ار  دـیع  زامن  رگا  و  تسا ،  بجاو  دـیدرت 
نتفرگ هزور  اجنآ  رد  دشاب  لوبناتسا  رد  رطف  دیع  زور  رگا  هلءاسم 8 -  دشابن .  بحتسم  دنناد  یم  بحتسم  ار  دیع  زامن  هکیناسک  ياوتفب 

و تسا .  مارح  وا  رب  نتفرگ  هزور  مه  زورنآ  دـشاب  رطف  دـیع  نارهت  رد  زورنآ  يادرف  دـنک و  رفـس  نارهت  فرطب  رگا  و  تـسا ،  مارح  وا  رب 
یـسک نینچ  يارب  تسا  زور  ود  همه  يارب  لاس  لوط  رد  هک  مارح  هزور  هجیتن  رد  دراد ،  ناـیرج  زین  ناـبرق  دـیع  دروم  رد  مکح  نیا  نیع 

برغ زا  نیمز  رگا  دنک  یم  تکرح  تمس  نآ  فالخب  نیمز  هک  دنک  ترفاسم  یفرطب  امیپاوه  اب  رگا  هلءاسم 9 -  دوب .  دهاوخزور  راهچ 
ره دشاب  دیشروخ  عولط  لوا  شزاورپ  رگا  ارهق  دشاب  يواسم  ود  ره  تکرح  برغ  فرطب  قرش  زا  امیپاوه  دنک  یم  تکرح  قرـش  فرطب 

دـشاب اضف  رد  تعاس  رازه  اضرف  هک  دـنچ  ره  دوب  دـهاوخ  عولط  لوا  رد  امئاد  دـنک و  یمن  زواجت  دیـشروخ  عولط  لوا  زا  دورب  شیپ  هچ 
ءاضق هن  ءادا و  ناونعب  هن  وا  زامن  تسا و  زیاج  ای  و  تسا ؟  مارح  دوش  یم  زامن  كرت  ببـس  هک  یئامیپاوه  نینچ  اب  ندرک  رفـس  اـیآ  لاـح 

رهاظ دـشاب  زاوجب  لئاق  مه  یـسک  یـضرفب  و  تسین ،  زیاج  نآ  اب  ندرک  رفـس  ارهاظ  تسا ؟  بجاو  وا  رب  ءاضق  اهنت  اـی  و  تسین ؟  بجاو 
وا رب  هزور  دـشاب  حبـص  ناذا  زا  لبق  رفـس  زاغآ  رگا  نینچمه  ءاـضق و  هن  ءادا و  هن  دـشابن  بجاو  يرفاـسم  نینچ  يارب  زاـمن  هک  تسا  نیا 

لحم تسا ؟  بجاو  وا  رب  زورنآ  اهنت  ءاـضق  اـیآ  دـنک  رفـس  حبـص  ناذا  رجف و  عولط  زا  دـعب  رگا  اـما  و  ءاـضق ،  هن  ءادا و  هن  تسین  بجاو 
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دنچ ره  تسا  بجاو  وا  رب  رـصع  رهظ و  زامن  دنک  رفـس  یئامیپاوه  نینچ  اب  رهظ  ماگنه  رگا  و  تسا ،  ندرک  ءاضق  طوحا  تسا و  لاکـشا 
یلحم رد  دـنک و  رفـس  هعمج  زور  رد  الثم  هک  دـشاب  هدرک  رذـن  رگا  و  دوش ،  عقاو  رهظ  لاوز  لوا  رد  شا  هناگ  راهچ  ياـهتعکر  همه  هک 

افو دوخ  رذن  هب  ایآ  دـش  عقاو  عولط  لوا  رد  شزور  یمامت  درک و  ترفاسم  یئامیپاوه  نانچ  اب  دیـشروخ  عولط  لوا  هاگنآ  درک  هزور  تین 
رد سپـس  هدش  لخاد  نیعولطلا  نیب  رد  ریزگان  سپ  دیازفایب  دوخ  تعرـس  هب  امیپاوه  زورکی  تاعاس  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  و  هن ؟  ای  هدرک 

دیعب هن ؟  ای  هدرک  افو  دوخ  رذن  هب  ایآ  دـشاب  هتفرگ  هزور  تروصنیا  هب  ار  هعمج  زور  یـضرف  نیـشنرس  دوش و  یم  لخاد  رحـس  ینعی  بش 
دعب هکلب  دشابن  یقاب  دیـشروخ  عولط  لوا  رد  زور  تاعاس  یمامت  رگا  هلب  دشاب ،  هدرک  افو  دوخ  رذن  هب  دـشاب و  حیحـص  شا  هزور  تسین 

هدزاود زا  رتمک  هجیتن  رد   ) دوش هعمج  بش  رد  لخاد  دریگب و  تعرـس  زور  لوط  تاعاس  نتـشذگ  زا  لبق  تعاس و  ود  کـی  نتـشذگ  زا 
یئامیپاوه اب  رگا  هلءاسم 10 -  تسا .  هتفرگن  هزور  ار  عمج  زور  همه  نوچ  تسا  هدرک  افو  دوخ  رذن  هب  ارهاظ  دـشاب ) هتفرگ  هزور  تعاس 

بش همین  رد  الثم  رگا   ) دشاب برغ  فرطب  قرش  زا  نیمز )  ریس  فالخ  رب   ) شریسم دشاب و  رتشیب  نیمز  تکرح  زا  شتعرس  هک  دنک  رفس 
برغم تمـس  زا  ارهق  هدیـسر  نیمز  ریز  رد  قفا  نآ  لباقم  هطقن  هب  وا  دنک  عولط  یقفا  لها  يارب  دیـشروخ  هکینامز  دـشاب ،  هدرک  تکرح 

هب تبـسن  بورغ  عولط و  رایعم  رابتعا و  ایآ  یـسک  نینچ  يارب  دراد ،  نیمز  لها  يارب  هک  یعولط  سکع  دـنک ،  یم  عولط  شیارب  باتفآ 
وا برغم  زا  دیـشروخ  عولط  زا  لبق  دـشاب ،  وا  دوخ  هب  تبـسن  بورغ  عولط و  رگا  نیمز ؟  لها  هب  تبـسن  بورغ  عولط و  ای  تسا  وا  دوخ 
زا دـعب  شئاشع  برغم و  زامن  تقو  و  الثم ،  دـنک  یم  بورغ  نیمز  لـها  زا  دیـشروخ  ماـگنه  نآ  رد  هکنیا  اـب  دـناوخ  یم  ار  حبـص  زاـمن 

عولط ماگنه  هجیتن  رد  تسا و  نیمز  لها  عبات  زین  وا  هکنآ  اـی  تسا .  یقرـش  قفا  رد  نآ  ندـش  بیاـغ  تسا و  وا  دوخ  زا  دیـشروخ  بورغ 
زامن یکارتشا  تقو  دعب  هب  نآ  زا  تسا و  رصع  زامن  هب  صتخم  زامن ،  تعکر  راهچ  رادقم  نتشذگ  ات  برغم  تمـس  زا  وا  يارب  دیـشروخ 

بورغ زا  دعب  دیاب  وا  زین  تسا و  رهظ  یـصاصتخا  تقو  رادـقم ،  نآ  هک  رهظ  ماگنه  هب  هدـنام  تعکر  راهچ  رادـقم  ات  تسا  رـصع  رهظ و 
تقوب سپس  دسر و  یم  ءاشع  یصاصتخا  تقوب  نآ  زا  دعب  دناوخب و  ار  حبص  زامن  تسا  نیعولطلا  نیب  نیمز  لها  هب  تبسن  هک  دیـشروخ 

زا تیعبت  هب  موکحم  تسین  دـیعب  هک  دـنچ  ره  تسا  لاکـشا  لحم  هلئـسم  برغم ؟  یـصاصتخا  تقوب  رخآ  رد  ءاـشع و  برغم و  یکارتشا 
نیمز رگید  هک  اجنآ  ینعی  وج  جراخب  یئاـضف  هنیفـس  اـب  رگا  هلءاسم 11 -  دـناوخب .  نیمز  لها  تقو  اب  ار  يزامن  ره  دـشاب و  نیمز  لـها 

شیاهاپ هکیروطب  دتسیاب  هنیفس  فک  رد  دناوتب  رگا  سپ  تشاد  دهاوخن  نزو  رگید  زیچ  ره  دننام  وا  اجنآ  رد  ارهق  دنک  رفس  درادن  هبذاج 
دناوت یم  ات  دناوخب و  زامن  قلعم  دیاب  دتـسیاب  دناوتن  رگا  و  دـناوخب ،  هلبق  تهج  تیاعر  اب  هداتـسیا و  ار  زامن  دـیاب  دریگ  رارق  نیمز  تمس 

 ، دوش یمن  كرت  لاوحا  زا  یلاح  چیهب  زامن  دـناوخب و  ار  زامن  تسا  نکمم  شیارب  هکیوحن  رهب  هنرگ  و  دریگب ،  نیمز  فرطب  ار  شیاهاپ 
تهج دنادن  رگا  دشاب و  رتکیدزن  هلبقب  تاهج  ریاس  زا  هک  یتهج  دنکبار -  هلبق  تهج  لقادـح  ای  ار و  هلبق  تیاعر  دـیاب  لاوحا  همه  رد  و 
کی رد  دوش و  یعونـصم  رمق  رب  راوـس  رگا  هلءاسم 12 -  دـناوخب .  فرط  کی  هب  هبترم  ره  هبترم و  راهچ  ار  زامن  کـی  تسا  مادـک  هلبق 
نیمز فرطکی  دـنز  یم  هک  رود  ره  اریز   ) زور کی  دراد و  بش  کـی  دـنز  یم  هک  يرود  ره  رد  ددرگب -  نیمز  رود  راـب  هد  زور  هناـبش 

هناگجنپ ياهزامن  راب  هد  دیاب  ایآ  لاح  دـنیب ) یم  زور  هنابـش  هد  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  وا  هجیتن  رد  تسا و  زور  شرگید  فرط  بش و 
؟  تسا زور  هنابـش  کی  شرود  هد  همه  اریز  تسا  بجاو  وا  رب  زامن  جـنپ  ناـمه  شدوخ  زور  هنابـش  کـی  رد  اـی  دروآ و  ياـجب  ار  هیموی 

عولط هد  زا  یکی  زا  لبق  ار  حبـص  زامن  هک  انعم  نیاب  دـنک ،  تاعارم  ار  شدوخ  بورغ  عولط و  تسا  مزال  نکل  تسا  مود  لاـمتحا  رهاـظ 
ار رهظ  زامن  ای  و  دناوخب ،  هناگ  هد  ياهبـش  زا  یکی  ندیـسر  ارف  تقو  رد  ار  ءاشع  برغم و  زور و  هد  زا  یکی  رهظ  ماگنه  ار  رـصع  رهظ و 
رد ار  ءاشع  زاـمن  بش و  هد  زا  یکی  رد  ار  برغم  زاـمن  زین  رگید و  زور  رهظ  زا  دـعب  رد  ار  رـصع  زاـمن  زور و  هد  زا  یکی  رهظ  ماـگنه  رد 

ار رـصع  هاگنآ  بورغ و  ماگنهار  برغم  دـناوخب  رهظ  هد  زا  یکی  ماگنهار  شرهظ  زامن  دـناوت  یم  اـیآ  هکنیا  اـما  و  دـناوخب ،  رگید  یبش 
نیا كرت  طایتحا  هب  رتکیدزن  نکل  دـشاب ،  زیاج  هک  تسین  دـیعب  دـناوخب ؟  رگید  رود  بش  رد  ار  ءاشع  رگید و  رود  رهظ  زا  دـعب  ماـگنه 
بش رد  ار  ءاشع  برغم و  رود و  کی  رهظ  زا  دعب  رد  ار  رـصع  رهظ و  دشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هب  رتکیدزن  هکلب  تسا  هوحن 
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برغم زا  هک  تسا  نیمز  یعضو  تکرح  تعرس  اب  يواسم  شتعرـس  هک  دوش  یئامیپاوه  راوس  ینز  رگا  هلءاسم 13 -  دناوخب .  رود  کی 
ینعی  ) ام ياهزور  زا  زور  هس  رادقم  هب  دنیبب و  ضیح  امیپاوه  رد  دنک و  تکرح  برغمب  قرشم  زا  وا  يامیپاوه  دنک  یم  تکرح  قرـشمب 

هک تسا  نیا  رهاظ  دـشاب  دیـشروخ  عولط  لوا  الثم  تعاس  ود  داتفه و  همه  وا  دوخ  هب  تبـسن  یلو  دـنک  ادـیپ  همادا  تعاس )  ود  داـتفه و 
ندـش نشور  راب  هس  هن  تسا  ناـمز  تدـم  نیا  رد  نآ  نوخ  رارمتـسا  ندوب  ضیح  رد  راـیعم  سپ  تسا ،  ندوب  ضیح  هب  موکحموا  نوخ 

لاس و   ) تسا هامکی  اجنآ  زور  کی  ره  الثم  هک  دـنک  یم  یگدـنز  ینیمزرـس  رد  هکینزنآ  لاـح  تسا  نینچمه  و  دیـشروخ ،  عولطب  نیمز 
هکنیاب دوش  یم  مکح  دـنک  ادـیپ  همادا  تعاس )  ود  داـتفه و  ینعی   ) اـم زور  هس  رادـقم  دـنیبب و  نوخ  نز  نآ  و  تسا )  زور  هدزاود  اـجنآ 

کی ریـسم  ینعی   ) دشاب تعاس  کی  وا  يارب  ام  زور  هنابـش  کی  هکنانچنآ  دوش  یعونـصم  رمق  رب  راوس  ینز  رگا  و  تسا ،  ضیح  وا  نوخ 
رگا و  تسا ،  ام  قفا  ياهزور  باسحب  زور  هس  ات  وا  نوخ  رارمتـسا  دنک ) یط  هتعاسکی  ار  تسا  نیمز  رود  نامه  هک  دیـشروخ  زور  هنابش 

هب مکح  دنروآ  نوریب  زور  کی  رد  یئوراد )  ای  و   ) یتلآ هلیـسوب  ار  دبای  یم  نایرج  زور  هس  رد  جـیردتب  لاحلا و  عبطب  هک  یـضیح  نوخ 
دنک دوخ  محر  لخاد  اریزیچ  رگا  سپ  دـشاب ) هتـشاد  نایرج  ماـمت  زور  هس  هک  تسا  ضیح  هب  موکحم  یتقو   ) دوش یمن  نآ  ندوب  ضیح 

نآ ندوب  ضیح  هب  مکح  زاب  دزیرب  شنوریب  هعفدکی  هاگنآ  دـنک  عمج  دوخرد  دـکمب و  رتشیب  ای  زور  هس  تدـم  رد  ار  وا  ضیح  نوخ  هک 
راب هس  هن  تسا  تعاس )  ود  داـتفه و  لوط  رد   ) نآ نوخ  رارمتـسا  ندوب ،  ضیح  رد  راـیعم  هک  روطناـمه  هلءاـسم 14 -  دوش .  یمن  نوخ 

رایعم نینچمه  ددرگ ،  یم  لیمکت  مراهچ  زور  اب  لوا  زور  دوبمک  دوش و  یم  قیفلت  زور  هس  تهج  نیمه  هب  و  دیـشروخ ،  بورغ  عولط و 
و تسا ،  زور  هد  نامز  زامن  ندناوخ  مامت  يارب  هماقا  دصق  رد  رایعم  زین  و  دیشروخ ،  بورغ  عولط و  هن  تسا  نامز  زین  هدع  عاونا  همه  رد 
و سافن ،  ضیح و  رد  نینچمه  و  نآ ،  لقا  لـمح و  رثکا  رد  و  تسا ،  هاـمکی  تدـم  نتـشذگ  دـیدرت ،  روطب  یلحم  رد  ندـنام  رد  راـیعم 
و راهظ ،  رد  ههام  هس  تلهم  و  راکانز ،  دـیعبت  لاسکی  و  عاضر ،  زور  هنابـش  کی  و  نمث ،  تخادرپ  ریخات  رایخ  و  ناویح ،  زور  هس  راـیخ 

یطو رگا  هک  دـهد  یم  تلهم  يو  هب  مکاح  هک  یهام  راهچ  زین  و  هام ،  راهچ  زا  شیب  یتدـم  رد  رـسمه  یط  كرت و  رب  ندروخ  دـنگوس 
یم هتخادرپ  نآ  رد  هید  طاسقا  هکیلاس  ود  لاسکی و  رد  زین  و  دـنگوس ،  زا  عوجر  هب  ای  قالطب و  اـی  دـنک  شروبجم  هنرگو  چـیه  هک  درک 

لجالا برـض  رد  دنک و  یم  نیعم  هدش  مگ  رهوش  نز  يارب  مکاح  هک  یلجالا  برـض  رد  و  یگ ،  هسئای  دح  غولب ت و  دـح  رد  و  دوش ، 
ای هلاس  ود  تناضح  قح  رد  و  بیع ،  زایخ  باـب  رد  لاـس )   ) هنـسلا ثادـحا  رد  و  دـنک ،  یم  نیعم  ننع  هب  ـالتبم  درم  يارب  هکیا  هلاـسکی 
 ، تسا مارح  هام  راهچ  زا  شیب  رد  هک  درم  رب  هجوز  یطو  كرت  رد  و  تسا ،  ربتعم  هطقل  فیرعت  رد  هک  یلاسکی  رد  و  ردام ،  هلاـس  تفه 

ربتعم يا  هطقل  رد  هکیلاس  رد  و  تسا ،  ربتعم  هداد  قالط  شتوم  ضرم  رد  ار  وا  هکیرهوش  زا  هقلطم  نز  ندرب  ثرا  رد  هکیلاس  کـی  رد  و 
هب صاصتخا  هک  یبش  تفه  رد  و  مئاد ،  هجوز  راهچ  نیب  اهبـش  میـسقت  باب  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  دنام .  یمن  یقاب  لاسکی  ات  هک  هدش 
ره دیـشروخ ،  بورغ  عولط و  هن  دـشاب  نامز  رایعم  زین  دراد  یـسورع  يادـتبا  رد  هویب  سورع  هب  صاـصتخا  هک  یبش  هس  و  رکب ،  سورع 

رایعم بش  ناونع  باب  ود  نیا  تایاور  رد  نوچ  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  هدربمان  صاصتخا  ود  اهبـش و  میـسقت  باب  رد  اـنعم  نیا  هک  دـنچ 
يارب بش و  تفه  رکب  سورع  يارب  بش و  کـی  ینز  ره  يارب  تـسین  نـکمم  هـک  اـجنآ  زا  ـالثم  بـطق  ود  ياهبـش  رد  و  هدـش ،  هـتفرگ 

اجنآ رد  میئوگب  ای  تسا و  طقاس  نآ  لاثما  بطق و  ود  صوصخ  رد  مکح  میئوگب  ای  دـیاب  راـچانب  داد  صاـصتخا  ار  بش  هس  هویب  سورع 
يرادـقم نتـشذگ  اهنآ  رد  رایعم  هک  لیبق ،  نیا  زا  رگید  ياهلاثم  رد  نینچمه  تسا و  مود  لامتحا  برقا  تسا و  فراـعتم  ياهبـش  راـیعم 

رد دهد ،  قالط  ار  شرسمه  دنک  یم  یگدنز  بطق  ود  زا  یکی  رد  هک  یسک  رگا  سپ  تسا ،  ام  ياه  قفا  بسحب  لاس  ای  هام و  ای  زور و 
هنابـش کی  اجنآ  رد  دـشاب  لاسکی  هک  نیاربانب  لمح  رثکا  و  دوش ،  یم  جراخ  هدـع  زا  تسا )  لاسکی  هک   ) شبـش زورکی و  مراهچ  کـی 

اه یبطق  رد  لـمح  رثـکا  رگا  هلب  دـنک ،  كرت  زور  هنابـش  موس  کـی  زا  شیب  رد  ار  شا  هجوز  یطو  تسین  زیاـج  درم  يارب  و  تسا ،  زور 
اب ار  اجنآ  رد  نانز  عضو  دـیابن  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  یبطق  دوخ  رایعم  دـشاب  ام  لاسکی  ینعی  زور  هنابـش  کـی  زا  رتشیب  عبط  بسحب 

دوخ مایا  اب  ار  اهلاس  اههام و  اـهزور و  ناـمز  رادـقم  تسا  بجاو  بطق  لـها  رب  هک  روطناـمه  هلءاسم 15 -  دومن .  هسیاقم  ام  قاـفا  ناـنز 
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هب ینیمز  یناسنا  اـی  دنـشاب و  یئاـهناسنا  تارایـس  زا  یـضعب  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  نینچمه  ار  دیـشروخ  بورغ  عولط و  هن  دـننک  قیبطت 
و دنک ،  قیبطت  ام  مایا  اب  ار  اجنآ  مایا  دیاب  دشاب  هقیقد  راهچ  تسیب و  رد  شدوخ  رودب  هرایس  نآ  یعضو  تکرح  دنک و  رفس  اهنآ  زا  یکی 

نیمهب دریگب و  هرایـس  نآ  لاس  لهچ  ار  جوزلا  دوقفم  نز  تلهم  و  زور ،  یـس  ار  ضیح  لقا  و  درادـب ،  هگن  زور  یـس  اـت  ار  ناویح  راـیخ 
دیـشروخ و بورغ  عولط و  هن  هدـش  ربتعم  نامز  رادـقم  نآ  رد  هک  تسا  يراـج  يدراوم  همه  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  هلءاسم 16 -  بیترت . 

يدراوم اما  و  ددرگ ) یم  ناربج  رخآ  زور  زا  رادـقم  نامه  اب  لوا  زور  دوبمک  ینعی   ) دوش یم  قیفلت  ماـیا  دراوم  هنوگنآ  رد  تهج  نیمهب 
و دوش ،  یمن  هتفرگ  رظن  رد  نامز  رادـقم  درادـن  یهار  نآ  رد  قیفلت  هدـش و  ربتعم  بورغ  ات  رجف  عولط  زا  كاـسما  نآ  رد  هک  هزور  ریظن 

بش هک  دنچ  ره  دوش  هدناوخ  بش  رد  رصع  رهظ و  زامن  دوش  یمن  و  هدش ،  رابتعا  طوبضم  اهنآ  تاقوا  هک  درادن  یهار  زامن  رد  نینچمه 
نآ هک  دنچ  ره  داد  ماجنا  یبطق  بش  ای  یبطق  يزور  زا  يرادـقم  رد  ار  هزور  دوش  یمن  و  دـشاب ،  قبطنم  اجنیا  رهظ  ام و  قفا  زور  اب  بطق 
نآ يدنک  هجیتن  رد  دوش و  دنک  نیمز  یعضو  تکرح  يراگزور  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  هلءاسم 17 -  دشاب .  ام  زور  تعاس  ربارب  رادقم 

مامت زورکی  رد  دـشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  حیحـص  یتقو  هزور  میوگب  دـیاب  راچانب  دوش  ام  زورما  ياـهزور  ربارب  ود  نیمز  هرک  ياـهزور 
زا زور  ره  رد  یـضرف  نانچ  رد  و  ددرگ ،  طـقاس  یلکب  هزور  بوجو  دـشابن  نکمم  رگا  دوش و  ماـجنا  تعاـس )  لوط 24  رد  ـالثم  ینعی  )

زورما زور  رود  اب  ربارب  تعاس و  تشه  لهچ و  نامزنآ  زور  هنابـش  میدرک  ضرف  هکنیا  اب   ) دشاب بجاو  زامن  جنپ  اهنت  نیمز  هرک  ياهزور 
ام رـصع  بسحب  هکینامز  زا  رادقم  نآ  دـیاب  تسا  ربتعم  نامز  رادـقم  هکلب  تسین  ربتعم  نآ  رد  بورغ  عولط و  هکیروما  رد  اما  و  تسا . ) 
رد تسا و  تعاـس )  ود  داـتفه و  رگید  یتراـبعب  و   ) زور هس  رادـقم  اـم  رـصع  رد  هک  ضیح  تدـم  لـقا  نیارباـنب  درذـگب و  هدـش  راـبتعا 

زور و ود  ای  بش و  ود  زورکی و  اب  قبطنم  نامز  رادقم  نیا  دشاب ) ام  رصع  زور  هنابش  ربارب  ود  شزور  هنابـش  میدرک  ضرف  هک   ) راگزورنآ
یعـضو تکرح  دوش  ضرف  رگا  لاـح  تسا  نینچمهو  دراد .  ار  تبـسن  نیمه  دـیآ  شیپ  هک  يرگید  ینوگرگد  ره  و  تسا ،  بش  کـی 

رد هک  دوش  ام  رصع  زور  هنابش  کی  نامز  فصن  نامزنآ  زور  هنابش  کی  نامز  رادقم  هکیروطب  دوش  ام  رصع  رد  شتکرح  زا  رتدنت  نیمز 
 - هلءاسم 18 دوش .  یم  بجاو  زامن  جـنپ  زور  بش و  ره  رد  دوش و  كاـسما  بورغ  اـت  حبـص  زا  زور  کـی  هزور  رد  دـیاب  زین  تروصنآ 

ار يزیچ  ره  هک  تالآ  هنوگنیا  اب  رگا  نیارباـنب  درادـن ،  راـبتعا  هدـش  تسرد  رـصع  نیا  رد  هک  یحلـسم  ياهمـشچ  هلیـسوب  لـاله  تیور 
دـشابن تیور  لباق  نیبرود  نودب  يداع و  مشچ  اب  دوش و  هدید  هام  لاله  الثم  پوکـسلت  ریظن  دنک  یم  کیدزن  ای  گرزب و  ربارب  نیدـنچ 

 ، دـنک گرزب  ای  کیدزن و  ار  یئرم  هک  یتلا  نودـب  تسا  مشچاب  تیور  رایعم  سپ  تسا ،  هام  لوا  بش  بشنآ  هکنیا  هب  دوش  یمن  مکح 
اهنت تلآ  رثا  و   ) دشاب تیور  لباق  تلآ  نودـب  يداع و  مشچ  اب  سپـس  ددرگ و  صخـشم  نآ  لحمو  دوش  هدـید  لاله  نیب  رود  اب  رگا  هلب 

صیخشت يرابتعا  یب  رد  لاح  تسا  نینچمه  و  دوش ،  یم  هام  لوا  هب  مکح  تسا )  عقاو  اجنآ  رد  لاله  هک  دشاب  يا  هطقن  ندش  صخشم 
هدید دیدج  تالآ  اب  یلو  دوشن  هداد  صیخشت  يداع  مشچ  اب  هام  ای  دیشروخ و  یگتفرگ  رگا  هک  دیدج  تالآ  هلیسوب  فوسک  فوسخ و 

 . دوش یمن  بترتم  نآ  رب  يرثا  دوش 

همتاخ

ءاهقف هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  يرایسب  هیعرـش  لئاسم  راگزورنآ  رد  تارک ،  تارایـس و  زا  یـضعب  هب  ترفاسمب  دوش  قفوم  رـشب  يزور  رگا 
رد هلءاسم 1 -  دوشب .  اهنآ  زا  یضعب  هب  یلامجا  يا  هراشا  تسین  یعنام  دنزادرپ ،  یم  اهنآ  تالـضعم  فشکب  مهتملک )  هللا  یلعا   ) هدنیآ

دـشاب قداص  شکاخ  رب  كاخ )   ) هملک شبآ و  رب  بآ )   ) هملک رگا  شکاخ  ای  اج و  نآ  بآ  اب  ثبخ  ثدـح و  زا  تراهط  تارایـس  نآ 
یم هرایـس  نآ  نیمز  زا  هچنآ  رب  شنیمز و  رب  ندرک  هدجـس  و  شیاهزیچ ،  ریاس  شگنـس و  شکاخ و  تراهط  نینچمه  و  تسا ،  حیحص 

ردـق ره  تساجنآ  هبذاج  قباطم  هرک  ره  رد  يزیچ  ره  نزو  نوچ  دـنراد  يدایز  رایـسب  فالتخا  اهنزو  ـالاب  تارک  رد  هلءاسم 2 -  دیور . 
شا هبذاج  هک  اجنآ  زا  هام  هدرک  رد  الثم  و  تسا ،  رت  کبـس  ءایـشا  نزو  دـشاب  رت  فیعـض  هچ  ره  رتشیب و  ءایـشا  نزو  دـشاب  يوق  هبذاـج 
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هک رک  ضوح  کی  سپ  تسا ،  فلتخم  اـهنآ  نزو  تسا  یکی  هاـم  نیمز و  رد  مجح  رظن  زا  هکنیا  اـب  ماـسجا  تسا  نیمز  هبذاـج  زا  رتمک 
مین بجو و  هس  رد  مین  بجو و  هس  رد  مین  بجو و  هس  اب  تسا  ربارب  نآ  مجح  هک   ) ابیرقت تسا  نآ  ردـقم  نزو  ربارب  نیمز  رد  نآ  مجح 
کی هاـم  هرک  رد  تسا )  زیربـت  نم  تشه  تسیب و  دـصکی و  اـبیرقت  نآ  نزو  دوش و  یم  قمع  ضرع و  لوـط و  رد  تناـس  ابیرقت 80  هک 

 ، تشاد دهاوخ  تحاسم  نیمز  ضوح  ربارب  دـنچ  اجنآ  ضوح  مینادـب  بآ  نزو  ار  رک  رد  رایعم  ام  رگا  نیا  ربانب  دراد ،  ار  نزو  نآ  مهد 
فالخ رب  هک  میهد  ماجنا  يا  هرک  رد  ار  مجح  نزو و  نیب  هسیاقم  رگا  و  نزو ،  هب  هن  تسا  تحاسمب  هام  هرک  رد  رایعم  تفگ  دیاب  راچانب 

بآ رادقمنآ  نزو  مینک  بآ  زا  رپ  ارنآ  دشاب و  بجو  ود  نآ  مجح  هکیفرظ  کی  اسب  هچ  دشاب  نیمز  هبذاج  ربارب  دنچ  شا  هبذاج  هام  هرک 
هجتین رد  نزو ،  هن  میریگب  مجح  تحاسم و  ار  رایعم  تسا  نکمم  يا  هرک  ناـنچ  رد  راـچانب  دـسرب  زیربت  نم  تشه  تسیب و  دـصکی و  هب 

اب هن  اما  میریگب  نزو  ار  راـیعم  تسا  نکمم  دوش ،  لـعفنم  تساـجن  هب  دروخرب  اـب  دـشاب  نیمز  رد  رک  بآ  نزو  رادـقم  هب  نآ  نزو  هکیبآ 
دوش یم  قفاوم  ابیرقت  نزو  نآ  اب  اهتحاسم  مینک  نینچ  رگا  هک  هرک ،  نآ  هبذاج  بسح  رب  نیمز  يولیک  اب  هکلب  نآ  هبذاج  ینمز و  يولیک 

دنکن رییغت  نآ  مکح  هک  دراد  لامتحا  تاکز  هناگراهچ  تالغ  رد  باصن  نزو  دننام  دوش  یم  هدیجنس  نزو  اب  اهنت  هکیئاهزیچ  تبسن  و  . 
نیا هکنیا  هچ  تسا  بجاو  شتاکز  دیـسر  دوخ  ردـقم  باصن  هب  هک  نامز  ره  مدـنگ  میئوگب  ـالثم  دوش ،  فلتخم  اـهتحاسم  هک  دـنچ  ره 

هتـشاد نزو  ینوگ  ود  مجح  مهدکی  الثم  يرتشم  هرک  رد  دوش و  ینوگ  هد  هام  هرک  رد  هچ  دوش و  مدـنگ  ینوگ  ود  نیمز  هرک  رد  رادـقم 
نم ای  ولیک و  ار  رایعم  دراد  مه  لامتحا  دـنکن ،  رییغت  هاکز  مکح  دوش  مک  نیمز  هبذاج  هک  دـیایب  نیمز  هرک  رد  يراگزور  رگا  و  دـشاب ، 
رگا الثم   ) میروآ باسحب  میدـق  هبذاج  نامه  شا  هبذاج  هکنآ  زا  دـعب  نکل  نیمز  هبذاج  اب  اـی  تارک و  نآ  هبذاـج  اـب  نکل  مینادـب  ینیمز 
دنک ادـیپ  نزو  مرگ  دـصناپ  یمجح  نینچ  هبذاج  فعـض  رطاخب  هدـنیآ  رد  دراد و  مجح  بعکم  تناس  تسیب  اعمج  زورما  رد  ولیک  کـی 

تـالغ ریظن  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  تاـکز  هک  دوش  تفاـی  يزیچ  تارک  نآ  رد  رگا  هلءاـسم 3 -  میروآ . )  باـسحب  ربارب  ود  ار  نزو  نآ 
رگا و  دـبای ،  یم  نایرج  اهنآ  رب  عرـش  ماکحا  نآ  ریاظن  اه و  هنیجنگ  نداعم و  دـننام  زین  هرقن و  الط و  هناـگ و  هس  تاـناویح  هناـگراهچ و 
تفای تسه  نیمز  رد  هچنآ  ریغ  زا  ییاه  هنیجنگ  نداعم و  رگا  و  دـبای ،  یم  نایرج  اهنآ  رب  عرـش  ماکحا  نآ  ریاظن  اـه و  هنیجنگ  نداـعم و 

دوش ادـیپ  اجنآ  رد  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  ریغ  یتاناویح  ای  وج و  مدـنگ و  ریغ  ییاـه  هناد  رگا  اـما  و  دریگ ،  یم  قلعت  نآ  هب  سمخ  دوش 
یعونـصم قیرطب  هکلب  يداع  قیرطب  هن  اما  دراد  تاکز  اجنامه  رد  ای  نیمز  رد  هک  دوش  تفاـی  ییاـهزیچ  رگا  و  تشاد ،  دـهاوخن  تاـکز 

هتخاس یعونصم  هرقن  الط و  ای  یعونـصم  يامرخ  زیوم و  وج و  مدنگ و  ای  دوش و  تسرد  اجنآ  رد  یعونـصم  رتش  دنفـسوگ و  واگ ،  الثم 
یم ینیمز  ناسنا  هلماعم  نآ  اب  دوش  تفای  یناسنا  الاب  تارک  رد  رگا  هلءاسم 4 -  دراد .  تاکز  دشاب  قداص  اهنآ  رب  نیوانع  نیا  رگا  دوش 
اهنآ اب  مه  زاب  دنـشاب  كرادا  لقع و  ياراد  اـما  دوش  تفاـی  يرگید  ياهلکـش  اـی  ناـسنا و  لکـش  ریغب  يا  هدـنز  تادوجوم  رگا  و  دوش ، 
اهنآ بجو  رگا  و  تسا ،  يراج  اهنآ  رب  هیهلا  ماکحا  هیعرـش و  فیلاکت  همه  تسا و  زیاج  اجنآ  اب  جاودزا  یتح  دوش ،  یم  ناـسنا  هلماـعم 

صاصق تاید و  وضو و  باب  رد  ناشماکحا  دنتـشاد  فالتخا  ام  اب  رک  مجح  ندروآ  تسدب  رد  ناشرایعم  دـشاب  ام  ياه  بجو  فالخ  رب 
نیمز هرک  اجنآ  لها  هلبق  و  دوش ،  هدناوخ  هلبق  تمـسب  زامن  تسا  بجاو  زین  تارک  نآ  رد  هلءاسم 5 -  دوش .  یم  فلتخم  باوبا  ریاـس  و 

يوربور ینامز  تسا  يرود  تارک  نآ  تاـکرح  هک  اـجنآ  زا  و  دـنا ،  هدـناوخ  زین  هبعک  هب  ور  دـنناوخب  زاـمن  نیمز  هب  ور  هکنیمه  تسا ، 
ناشدوخ و قرـشم  تسمب  ناشرـصع  رهظ و  زامن  هک  اسب  هچ  دوش و  یم  فلتخم  ناشیاهزامن  تسا  رگید  فرطب  ور  رگید  ینامز  نیمز و 

دوش هتفگ  تسا  نکمم  دنناباوخب  فرط  مادکب  هک  ناشتاوما  نفد  تیفیک  اما  و  دشاب ،  سکعب  ای  برغم و  تسمب  ناشیاشع  برغم و  زامن 
دنچ زا  دعب  هک  دنچ  ره  دـننک ،  یم  نفد  قرـشم  فرطب  ار  ناشتاوما  دـشاب  هرک  قرـشم  رد  نیمز  نامز  نآ  رد  رگا  تسا  نفد  نامز  رایعم 

هدزاود اجنآ  رد  نوچ   ) تسا لکـشم  تارک  ریاس  هام و  هرک  رد  هزور  فیلکت  اما  دوش .  عقاو  اجنآ  برغم  رد  نیمز  هرک  ینعی  هلبق  تعاس 
قیبطت نیمز  ناضمر  هام  اب  ار  هام  نآ  هک  دـشاب  نکمم  رگا  و  تسا ،  بجاو  هامکی  یلاـس  میئوگب  تسین  دـیعب  و  تسین )  نیمز  يرمق  هاـم 

زامن دریگب  دیـشروخ  رگید  يا  هرک  ای  نیمز و  ندـش  لـئاح  رطاـخب  تارک  نآ  رد  رگا  و  دـننک ،  نینچ  تسا  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دـنهد 
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و تسا ،  لاکشا  لحم  هن ؟  ای  دوش  یم  بجاو  رگید  تارک  لها  رب  تایآ  زامن  مه  نیمز  نتفر  فوسخب  رد  ایآ  و  دوش ،  یم  بجاو  تایآ 
تارک نآ  رد  هیموی  ياهزامن  و  تسا ،  بجاو  هکتـسا  نیا  رهاظ  تایآ  ریاس  هلزلز و  لبق  زا  فوسخ  ریغ  رطاـخب  تاـیآ  زاـمن  بوجو  اـما 
همادا دیـشروخ  بورغ  ات  رجف  عولط  زا  دـیاب  ناکمالا  یتح  اجنآ  هزور  و  دراد ،  اـجنآ  رد  دیـشروخ  بورغ  رهظ و  لاوز  نتـشادب  یگتـسب 
يوم ندـییور  ای  مالتحا و  هب  ناشغولب  رگا  دنـسرب  نادرم  دـح  غولب و  دـح  هب  الثم  هلاس  کـی  لاـفطا  تارکنآ  رد  رگا  هلءاسم 6 -  دـبای . 

اما و  دوش ،  یم  بترتم  اهنآ  رب  غولب  راثآ  همه  دـنوش و  یم  عرـش  ماکحا  هب  فلکم  هکنیا  رد  درادـن  یلاکـشا  دـشاب  اهنآ  هناـع  رب  تشرد 
هب مکح  تسین  دیعب  دنا  هدیـسر  لاجر  دحب  میناد  یم  رگا  هک  دنچ  ره  تسا ،  لکـشم  دلوت  زور  زا  لاس  هدزناپ  زا  نتـشذگ  رابتعا  طوقس 

هتـشاد نیقی  هکیروطب  رمع  زا  لاس  یـس  نتـشذگ  زا  دـعب  رگم  دنـسرن  غولب  دـحب  تارک  نآ  مدرم  ـالاب  ضرف  سکعب  رگا  و  مینکب ،  غولب 
و دنشاب ،  الاب  ضرف  ود  دننام  نآ  يدایز  تدم و  یمک  فرط  ود  هب  مکح  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنغلاب  ریغ  لفط  لاس  یس  زا  لبق  هک  میشاب 
دنک و رشب  دشر  یعیبط  تاهج  ریاس  نآ و  ترارح  دیـشروخ و  شبات  فعـض  رطاخب  هک  دیایب  ام  نیمز  نیمه  رب  يراگزور  رگا  نینچمه 

رگا تسین و  ءالتبا  لحم  زورما  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  يرایسب  ماکحا  دوش  عیرس  رـشب  دشر  اهنیا  ریغ  ای  یتعانـص و  ای  یعیبط و  یتاهج  هب  ای 
تکرح رگا  نینچمه  دیآ و  یم  شیپ  رگید  لئاسم  ماکحا و  زین  ضرف  نیا  رد  دوش  مدهنم  نیمز  هرک  زا  لبق  هام  هرک  هک  دـسر  ارف  ینامز 
لوصف هجیتن  رد  دوش و  يرگید  روط  شیلاـقتنا  تکرح  اـی  دـنک و  ادـیپ  رییغت  زور  بش و  عضو  هجیتن  رد  دوش و  نوگرگد  نیمز  یعـضو 
نکمم دـنا  هتفگ  اه  یـضعب  هک  هچنآ  رگا  و  دـمآ ،  دـهاوخ  شیپ  هقف  باوبا  زا  يرایـسب  لئاسم  زاب  دریگب  دوخب  يرگید  عضو  هناگراهچ 

نیملاعلا و بر  هللادمحلا  و  دش .  دهاوخ  ثداح  يرگید  ماکحا  هثداح  نآ  رطاخب  زاب  دـشاب  تسرد  دـنوش  هرباخم  ماسجا  هدـنیآ  رد  تسا 
تسیب و قباطم  هدزای  دصراهچ و  رازه و  نابعش  موس  تسیب و  هبنشود   . ) هئایصوا متاخ  یلع  امیس  هلا  هیبن و  دمحم  یلع  مالسلا  هولـصلا و 

يداه دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  موحرم  دـنزرف  ینادـمه  يوسوم  رقاب  دـمحم  دیـس  هن  تصـش و  دصیـس  رازه و  هاـم  دنفـسا  مکی 
 ( . یسورگ

اهتشون یپ 

مه - 5 ندرک .  ینارتوهش  وا  نار  اب  - 4 هدم .  تلاخد  وا  تقلخ  رد  ار  ناطیش  ینعی  - 3 دومن . نیعم  ار  ششزرا  - 2 هیآ 32 . رون  هروس  - 1
ردام یتح  رد  ردام  اما  دنراد  تیالو  نونجم  ریغـص و  رب  رتالاب  و  ردپ ، ردـپ  و  ردـپ ، هکنیا  لصاح  - 7 ءارجا . ءاضما ، - 6 دننامه . سنج ، 

-11 لالح .  رـسمه  مرحم و  - 10 ندروخ .  ریش  مکـش  کی  - 9 ءانتعا . لباق  رادـقم  - 8 دنرادن . تیالو  وا  رب  وا  ردـپ  ردام  ردـپ  و  ردـپ ،
 . نیچ گنس  - 13 تسادخ .  ناماما  زا  یکی  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  الثم  دشاب ، ولغ  شداقتعا  رد  هک  یـسک  - 12 حاکن .  دقع  ینعمب  هلابح 

دوش عقاو  رهط  لباقم  رد  رگا  تسا و  ضیح )  زا  یکاپ  ینعی   ) رهط يانعم  هب  دوش  عقاو  ضیح  لـباقم  رد  رگا  ءرق  هملک  - 15 عامج .  - 14
بیصعت لوع و  لصف  موس  تروص  رد  حیضوت  - 17 تسا .  انز  روظنم  اجنیا  رد  تسا و  ینلع  هانگ  ياـنعمب  - 16 تسا .  ضیح  يانعم  هب 

اب رفن  ود  هک  قیرط  نیا  هب  هدرک  ءاضما  ارنآ  مالسا  هدوب و  موسوم  برع  تیلهاج  رد  هک  هدوب  يدادرارق  هریرج  نامـض  - 18 تسا .  هدمآ 
رد وا  رگا  هک  یطرـش  هب  دـسرب  يرگید  هب  شثرا  دورب  اـیند  زا  ثراو  نودـب  ودـنآ  زا  یکی  هک  یتروـص  رد  دنتـسب  یم  دادرارق  رگیدـکی 

هنابلطواد و ار  دوخ  هدرب  یـصخش  هکنیا  زا  تسترابع  قتع  ءـالو  - 19 دشاب . نماض  ار  وا  تیانج  يرگید  دـش  یتیانج  بکترم  شیگدـنز 
هن مهاوخ و  یم  ار  وت  ثرا  هن  ، ) دـشاب هتفگن  ندرک  دازآ  ماـگنه  هکیتروـص  رد  دـنک ، دازآ  هراـفک  ناوـنعب  هن  ادـخ  ياـضر  رطاـخب  طـقف 

هدننک دازآ  دشاب  هتـشادن  تاقبط  زا  کیچیه  رد  ثرا  چیه  دورب و  ایند  زا  هدش  دازآ  هدرب  نآ  یتقو  متـسه )  نماض  يدرک  رگا  ار  یتیانج 
کیکفت و ینعی  - 23 یناج .  زا  نتفرگ  صاقت  - 22 نفعتم .  رادرم  - 21 تساهقف .  زا  یضعب  رظنب  حجرم  نیا  - 20 درب . یم  ار  وا  ثرا  وا 
. انز يارب  درم  نز و  نیب  یلالد  - 27 نز .  اب  نز  عامج  - 26 درم . ياه  مخت  - 25 تسا .  رت  حیحص  ام  رظن  هب  هکیئاوتف  - 24 ندرک .  ادج 

ءاضعا هید  رد  لوا  دصقم  يادـتبا  رد  شرا  حیـضوت  - 31 کهآ .  گنـس  - 30 وربآ . سوماـن و  - 29 نداد .  صاخـشا  هب  انز  تبـسن  - 28
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باتک موس  دصقم  يادـتبا  رد  تاغل  حیـضوت  - 33 تسا .  هدمآ  تاید  باتک  موس  دـصقم  يادـتبا  رد  تاغل  حیـضوت  پ 32 -  . هدـش هداد 
موس دصقم  يادـتبا  رد  تاغل  حیـضوت  - 35 تسا .  هدـمآ  تاید  باتک  موس  دـصقم  يادـتبا  رد  تاغل  حیـضوت  - 34 تسا .  هدـمآ  تاید 

طصقم يادتبا  رد  تاغل  حیـضوت  - 37 تسا .  هدمآ  تاید  باتک  موس  دـصقم  يادـتبا  رد  تاغل  حیـضوت  - 36 تسا .  هدـمآ  تاید  باتک 
يادتبا رد  تاغل  حیـضوت  - 39 تسا .  هدـمآ  تاید  باتک  موس  طصقم  يادـتبا  رد  تاـغل  حیـضوت  - 38 تسا .  هدـمآ  تاید  باـتک  موس 

هب هـک  یمخز  - 41 تسا .  هدـمآ  تاید  باـتک  موس  طـصقم  يادـتبا  رد  تاـغل  حیـضوت  - 40 تسا .  هدـمآ  تاـید  باـتک  موس  طـصقم 
هیاس رد  هک  یمشچ  - 45 تسا .  روک  زور  دنیب و  یم  بش  هک  یمـشچ  - 44 نیب .  ود  - 43 زیر . کشا  دـید و  مک  - 42 دسرب . ناوختسا 

 . خاروس طسو  هراوید  ینیب 48 - خاروس  - 47 روک . بش  - 46 دنیب . یمن  باتفآ  رد  دنیب و  یم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
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لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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