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دلج 4 افش  کیپ  هعومجم 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

م705-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همانمیدقت

ناراهب  فطل 
ارآملاع رهم 

قشع  تمصع و  عمج 
رشحم زور  رد  نارازه  دیما 

ربمایپ لد  رب  دیما  كاپ  میمش 
ص)  ) دمحم هام 

س)  ) رهطا يارهز 
دیمر كاخ  رد  قفش  کشا  اب  هک  هاگنآ 

دش یناراب  بش  ناسب  دیشروخ  مشچ  و 
كاخ  لد  ردنا  هک  تسدید  هک  هام  بجع  يا 

. درک یباتهم  بش  نارازه  راک  شاوترپ 
5 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص ناونع 

همانمیدقت
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بلاطم 5 تسرهف 
9 فلؤم : تشاددای 

11 یتنس ) بط   ) یناریا بط  دروم  رد  يراتفگ 
نآ 15 نامرد  دردرس و  لوا  شخب 

17 راتفگشیپ :
هناگراهچ 17 طالخا  اهجازم و  هیرظن  دردرس و 

یناریا 20 بط  ياهنامرد  ساسا  هیفصت )  ) يزاسکاپ
یناریا 23 بط  رد  لهسم  و  هدنزپ )  ) جضنم

يوارفص 25 ياهدردرس  لوا : لصف 
ارفص 27 ياههدنزپ  ای  اهجضنم  فلا -

ارفص 30 ياهلهسم  ب -
يوارفص 34 دردرس  ياهوراد  ریاس  ج -

یمغلب 39 ياهدردرس  مود : لصف 
مغلب 41 ياهلهسم  اهجضنم و  فلا -

یمغلب 46 دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -
يوادوس 53 ياهدردرس  موس : لصف 

ادوس 55 ياهجضنم  اهلهسم و  فلا -
يوادوس 56 دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -

يومد 59 ياهدردرس  مراهچ : لصف 
ینامردنوخ 61
61 تماجح : - 1

6 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
62 دصف )  ) ینزگر - 2

ینامردولاز 62 - 3
هقیقش 65 درد  ای  نرگیم  مجنپ : لصف 
اهدردرس 71 ماسقا  ریاس  مشش : لصف 

یباتفآ 73 دردرس  فلا )
74 فداصت ) ای  هبرض  تباصا  زا  یشان  دردرس  : ) ياهبرض دردرس  ب )

74 زغم : هب  یفاک  نوخ  ندیسرن  زا  یشان  دردرس  ج )
يدعم 74 دردرس  د )

75 یتیزونیس : دردرس  ه )
76 دایز : راک  یگتسخ و  زا  یشان  دردرس  و )

76 يویلک : ءاشنم  اب  دردرس  ز )
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يزغم 76 ياهروموت  زا  یشان  دردرس  ح )
نآ 77 نامرد  يزغم و  یبلق و  ياههتکس  مود : شخب 

راتفگشیپ 79
هتکس 81

هتکس 81 يرامیب  زورب  رد  رثوم  لماوع 
يزغم 88 یبلق و  ياههتکس  نامرد  يریگشیپ و 

هدنریگشیپ 89 ياههخسن 
عوقو 91 زا  دعب  هتکس  جالع 

يروف 91 تامادقا 
92 هدش : يزغم  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 1

92 تسا : هدش  یبلق  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 2
93 يروف : مادقا  زا  دعب  اههتکس  نامرد 

93 دشاب : هدش  يزغم  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 1
ینامردنوخ 95

هتکس 97 رد  هنقح  ینامرد  رثا  تسوبی و 
7 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ياهتکس 99 رامیب  رد  نابز  تنکل 
ياهتکس 99 نارامیب  یلک  تیوقت 

ياهتکس 100 نارامیب  رد  تالضع  درد 
ياهتکس 100 رامیب  رد  بلق  شپط 
ياهتکس 100 رامیب  رد  یباوخیب 

ياهتکس 100 رامیب  رد  دایز  باوخ 
نوخ 101 راشف 

ياهتکس 102 نارامیب  رد  نزو  هفاضا 
رامیب 102 نزو  شهاک  يارب  ییاذغ  میژر 
صخا 103 روط  هب  یبلق  ياههتکس  نامرد 

زغم 104 بلق و  تیوقت  يارب  یمیدق  بتک  زا  ییاههخسن 
ذخآم عبانم و 

تافیلات  ریاس 
9 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

فلؤم تشاددای 

لالقتـسا و فدـه  اـب  هک  تـسا  یملع  يداـهج  ناریا ، ناـمزیزع  روـشک  یمالـسا  یّلم و  نـهک  یکـشزپ  موـلع  ياـیحا  تـهج  رد  شـالت 
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اب فلاخم  وس  دنچ  زا  دـیدج و  بط  اب  قفاوم  وسمه و  تهج  کی  زا  یناریا  بط  دوشیم . لابند  نامرد  تشادـهب و  ثیح  زا  ییافکدوخ 
راکفا بیرف  تایونعم ، زا  يرود  یطارفا ، یگدزملع  تسا . هدومیپ  ار  یفارحنا  هار  تایدام  هب  شیوخ  نماد  ندولآ  اب  هک  تسا  یبرغ  بط 

ینامردطلغ ياهشور  اب  هتسباو  یکشزپ  ریبدتیب  دیلقت  ربّکت ، یگتخیـسگماجل ، اجبان ، یملع  نیوانع  اههناسر ، رب  ّطلـست  قیرط  زا  یمومع 
فادـها رگا  تسا . یمالـسا  یناریا و  بط  رظن  زا  یبرغ  بط  راـکنا  دروـم  تاـهج  یموـمع ، تشادـهب  تمالـس و  بیرخت  جـیردت  هـب  و 

سدـقم و نتفرگ ، رارق  ناـضرغم  موجه  دروم  مزـال و  نآ  تاـعبت  فرـص و  تاـیدام  زا  شیـالاپ  تسا ، هعماـج  تمالـس  نیمأـت  یکـشزپ 
. تسا نیرفآراختفا 

نامیا دیـس  سدنهم  جرک ،) رهـش  رهم  تارباخم  سیئر   ) ریلام یلع  سدنهم  يدمحم ، دوعـسم  سدنهم  نایاقآ ، نوچ  یناهارمه  زا  رکـشت 
، دـناهدرک یهارمه  باتک  نیا  رـشن  پاـچ و  میظنت ، شراـگن ، رما  رد  ار  اـم  هک  ینازیزع  ناتـسود و  رگید  یمئاد و  ـالیل  مناـخ  يوسوم و 

. دشابیم قیدص  ناهارمه  نآ  زا  بناج  نیا  یبلق  ساپس  زا  دودحم  دنچره  یباتزاب 
يوسوم 1381 دمحم  دیس 

11 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( یتنس بط   ) یناریا بط  دروم  رد  يراتفگ 

یملع و لـیلد  چـیه  نودـب  مـهنآ  دراد ، رارق  نـهک  مـیظع و  یـشناد  هیاـپ  رب  هـک  یناریا  بـط  نداد  رارق  اوزنا  رد  يرود و  اـهنرق  زا  سپ 
رمث هب  یناریا  بط  صـصختم  نهک و  بط  هب  دـقتعم  فصنم و  کیمداکآ  ناکـشزپ  ياـهشالت  هک  هدیـسرارف  نآ  ناـمز  نونکا  یقطنم ،

هب هنافصنم و  یقیقحت  رکفت و  رب  هیکت  اب  یشیدنامزج و  يروادشیپ و  ياههدرپ  ندز  رانک  اب  هعماج  ناحلصم  نادنمشیدنا و  همه  دسر و 
. دنیامن تواضق  رتهنالداع  دنشیدنایب و  اهبنارگ  ثاریم  نیا  هرابرد  رتشیب  تاغیلبت ، بیرف  زا  رود 

، هعلاطم اههرازه  اهنرق و  درواتسد  هدیکچ و  دنمانیم ، یتنـس » بط   » مان هب  نآ  نداد  هولج  یملع  ریغ  يارب  هک  هچنآ  ای  یناریا  ینامردهایگ 
هب ات  ناشمان  دنتـسین و  خیرات  رد  راکنا  لباق  هک  تسا  یمالـسا  یناریا و  نارکفتم  نادنمـشناد و  زا  يرامـشیب  دادعت  تاشیامزآ  قیقحت و 
رد یکشزپ  شناد  هک  تفایرد  ناوتیم  یکـشزپ ، یمیدق  ياهباتک  خیرات و  هب  رـصتخم  ياهعجارم  اب  تسا . هدنام  راگدای  هب  هدنز و  زورما 

نیـسحلا دبع  رتکد  هتـشون  هب  هک  ییاج  ات  تسا . هدمآ  لیان  ياهداعلاقراخ  بیجع و  تایفـشک  هچ  هب  هدرک و  تفرـشیپ  دح  هچ  ات  ناریا ،
دوریم رامش  هب  یحارج  لامعا  نیرتقیقد  نیرتفیرظ و  زا  هک  مشچ  یحارج  هب  رداق  شیپ ، نرق  زا 7  شیب  ناملسم  ناکشزپ  بوکنیرز 

[. 1] دناهدوب
رد زورما  هک  ییاهیرامیب  زا  يرایـسب  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  یمالـسا ، یناریا - بط  نامیکح  گرزب و  نادنمـشیدنا  راثآ  رد  هعلاطم 

ییاهـشور يریگراکب  اب  دـناهدوب و  جالعلا  لهـس  رایـسب  ناراگزور ، نآ  رد  هتفرگ ، رارق  جالعلا  بعـص  ياـهیرامیب  هرمز  رد  دـیدج  بط 
هشیر  زا  یبناج ، ضراوع  نتشاذگ  ياج  رب  نودب  ار  اهیرامیب  ررضیب ، یعیبط و  الماک  ییاهوراد  زا  هدافتسا  اب  یملع و  یقطنم و  الماک 

12 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دناهدرکیم نامرد  هیاپ 

يوس زا  ساـسا  هیاـپیب و  بذـک و  تاـماهتا  یئاـپورا و  بط  میظع  هاگتـسد  باـتوبآرپ  عیـسو و  تاـغیلبت  رثا  رد  زورما  نیا ، دوجو  اـب 
هیامرس نیا  هک  تسا  يدیدم  تدم  نرق ، دنچ  تدم  هب  بط  نیا  نادنمـشناد  تیلاعف  مدع  زین  یناریا و  بط  هیلع  رب  یئاپورا  بط  ناققحم 

رد نهک  میظع و  شناد  نیا  هجوت  لباق  تایفـشک  قیمع و  میهاـفم  نادـقف  نونکا ، هدـش و  هدیـشک  یـشومارف  اوزنا و  هب  شزرارپ  میظع و 
. دوشیم ساسحا  الماک  اهیرامیب  نامرد 

یبرغ بط  هداعلا  قراخ  تایفـشک  اهتفرـشیپ و  همه  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  دش  دهاوخ  داجیا  ناگدنناوخ  نهذ  رد  الامتحا  هک  یلاؤس 
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نردـم و ینامرد  ياهـشور  تازیهجت و  يریگراکب  اهیرامیب و  يژولوتاپ  يژولویزیف و  لـماک  ریـسفت  ندـب و  ءازجا  نیرتزیر  تخانـش  رد 
!؟ دراد دوجو  درادن ، رایتخا  رد  ار  تاناکما  نیا  زا  يرایسب  هک  یمیدق  بط  کی  میهافم  ءایحا  تفایزاب و  هب  يزاین  هچ  هتفرشیپ ، رایسب 

و ییآراک »  » دیاب لوا  هلحرم  رد  میهد ، رارق  یبایشزرا  تواضق و  دروم  ار  یکـشزپ  بتکم  ود  نیا  میهاوخب  رگا  هک  تفگ  دیاب  باوج  رد 
. مینادب يرگید  رب  یکی  يرترب  كالم  ار  رما  رهاوظ  ریاس  تازیهجت و  تاریـسفت ، تاحیـضوت ، هکنیا  هن  مینک  یـسررب  ار  اهنآ  راک » جیاتن  »

جیاتن  » تسا مهم  هک  هچنآ  اما  دنکیمن ، راکنا  ناسنا  ندـب  تایئزج  تخانـش  رد  ار  یئاپورا  بط  هداعلاقراخ  ياهتفرـشیپ  سکچـیه  هتبلا 
تسور نآ  زا  دیآیم  نایم  هب  یناریا  بط  ینامرد  ياهشور  هلیسو  هب  نرگیم  نامرد  زا  تبحـص  لاثم  ناونع  هب  زورما  رگا  تسا . ینامرد »
یناوتان تسین و  نآ  ناـمرد  هب  رداـق  تسا ، هدروآ  تسدـب  يراـمیب  نیا  قیقد  تخانـش  رد  هک  ییاهتفرـشیپ  همه  مغریلع  یبرغ ، بط  هک 

هب هک  یلاح  رد  دنکیم . قدـص  زین  رگید  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  دروم  رد  بلطم  نیا  تسا و  هدـناسر  تابثا  هب  هرابنیا  رد  ار  دوخ  لماک 
جالعلا بعـص  ياهیرامیب  زا  يدایز  دادـعت  نرگیم و  یناـمرد ، ياهـشور  تاـناکما و  نیرتهداـس  اـب  ناریا ، بط  رد  تفگ  ناوتیم  تأرج 

نایب یئاپورا  بط  یبوخ  هب  ار  اهیرامیب  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  قیقد  تایئزج  دـناوتن  بط  نیا  رگا  یتح  دـنریذپنامرد  لـماک  روطهب  رگید ،
یفاک اهنت  تسا . ناسآ  رایسب  يراک  زین  تیعقاو  نیا  تابثا  تسا . تقیقح  هب  یبایتسد  همزال  نآ  هب  هجوت  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  دنک .

الثم هک  تسا 
13 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

جیاتن دیرب و  راکب  ینرگیم  نارامیب  زا  يدادعت  دروم  رد  هدش  لقن  زین  باتک  نیمه  رد  هک  یناریا  بط  رد  ار  نرگیم  يرامیب  نامرد  شور 
. دینک هسیاقم  یبرغ  بط  ياهنامرد  زا  لصاح  جیاتن  اب  ار  ینامرد 

دارفا یمـسر  ریغ  یمـسر و  تافیرحت  تاغیلبت و  ریثات  تحت  هکنیا  هن  مینک  تواضق  نآ  ساسارب  میریذپب و  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب  لاحرههب 
یملع و ریغ  ار  میظع  بط  نیا  دنرادن ، یناریا  بط  یعقاو  ینامرد  ياهشور  اههاگدید و  زا  یعالطا  چیه  هک  تیحالصیب  صـصختمان و 

دننام ینهک  میظع و  ملع  مهنآ  ملع  کی  اـی  هیرظن  کـی  ندرمـش  دودرم  يارب  هک  مینک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  مینک . دادـملق  یفارخ 
عالطایب دارفا  تایرظن  لامعا و  ساسارب  تواضق  تسا و  مزال  اهتیعقاو  ساـسارب  یقطنم و  یملع و  یلیلحت  دـقن و  ناریا ، یکـشزپ  شناد 

، نایناهج هب  ار  ملع  نیا  ياهـشزرا  اهدرواتـسد و  اـهتیعقاو ، میناوتب  هک  تسا  نیمه  رد  زین  اـم  یعـس  تسا . یقطنم  ریغ  ـالماک  هراـبنیا  رد 
. مینک یفرعم  یکشزپ  لفاحم  اصوصخ 

هدش و يروآعمج  یمیدق  یکشزپ  بتک  رد  هدش  جرد  لوادتم  میهافم  هدنکارپ و  تایرظن  اههخسن و  هک  تسا  هدش  یعـس  باتک  نیا  رد 
شناد یفرعم  اهیرامیب و  نامرد  تهج  رد  کچوک  دـنچره  یماگ  قیرط  نیا  زا  اـت  دوش ، هئارا  یناریا  بط  زا  یلک  رـصتخم و  یهاگدـید 

رتگرزب و ییاهماگ  میناوتب  زوسلد  وجتقیقح و  دارفا  کمک  دنوادخ و  تیانع  اب  هک  تسا  دیما  و  دوش . هتـشادرب  ناهج  هب  ناریا  یکـشزپ 
. میرادرب هار  نیا  رد  رتارف 

يوسوم  نامیا  دیس 
15 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ نامرد  دردرس و  لوا  شخب 

هراشا

17 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: راتفگشیپ
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تقیقح رد  دشاب  يرامیب »  » کی هکنآ  زا  شیپ  دردرـس  تساهناسنا . رمع  تمدق  هب  ياهقباس  اب  رـشب  اب  سونام  انـشآرید و  يرامیب  دردرس 
تلع ءاشنم و  هب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  نآ  نامرد  يارب  اذـل  دراد . ناـسنا  ندـب  ینورد  ياـضعا  رد  هشیر  هک  تسا  يراـمیب  کـی  هناـشن » »

رد اهدردرس - هلمج  زا  ندب - فلتخم  ياهدرد  ندرب  نیب  زا  يارب  اهردخم  اهنکسم و  زا  ندرک  هدافتسا  دومن . هجوت  نآ  شیادیپ  یـساسا 
ببـس هدرک و  هنهک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمن  ناـمرد  ار  يراـمیب  اـهنت  هن  هک  تسا  درد  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  یبـیرفدوخ و  یعوـن  تـقیقح 

. دهد همادا  دوخ  دشر  هب  ناهن  رد  درد  یلصا  لماع  هک  دوشیم 
ساسارب اهدردرس  نیا  زا  يدادعت  تسا . هدرک  میسقت  فلتخم  عاونا  هب  ار  اهدردرـس  دوخ  صاخ  ياهرایعم  ساسا  رب  یتنـس )  ) یناریا بط 

رد میاهدومن  یعـس  هک  دنراد  یتوافتم  ياهرایعم  زین  يرگید  دادعت  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  ناسنا  ندـب  تعیبط و  رب  مکاح  ياهجازم 
. مینک هراشا  نآ  هب  باتک  نیا 

هناگراهچ طالخا  اهجازم و  هیرظن  دردرس و 

یهایگ بط  ياهنامرد  یلـصا  هدولاش  ساسا و  یمدآ ، ندـب  هناـگراهچ  طـالخا  اـهجازم و  هیرظن  هب  داـقتعا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
فیرعت قبط  جازم » . » دوب دهاوخن  اهیرامیب  زا  يرایـسب  لماک  نامرد  هب  رداق  کشزپ  رما ، نیا  هب  داقتعا  نودـب  دـهدیم  لیکـشت  ار  یناریا 

زا هک  دوجوم  کی  ندـب  یلک  تعیبط  تیفیک و  تلاح ، : » زا تسا  ترابع  یناـجرج  انیـس و  یلع  وب  دـننام  يردـقیلاع  گرزب و  ناکـشزپ 
.« دیآیم دوجوب  داضتم  داوم  زیر  ازجا  لباقتم  شنکاو 

دوجوب ثعاب  دوجوم ، کی  ندب  گرزب  کچوک و  ءازجا  تالاح  همه  ییایمیشویب و  ییایمیـش و  ياهـشنکاو  همه  دنیارب  رگید  ترابع  هب 
یلک  تعیبط  کی  ندمآ 

18 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
همه یلک ، روطهب  اـما  تسا  تواـفتم  دوجوم  نآ  ینورد  ياـهتوافت  رب  اـنب  دوجوم  ره  رد  جازم  نیا  دوـشیم . هدـیمان  جازم »  » هک دوـشیم 

هب یتاذ  تبوطر  نازیم  و  ینورد ) ترارح   ) هیاپ زاسوتخوس  نازیم  دننام  یتایـصوصخ  ثیح  زا  ناوتیم  ار  اهناسنا  هلمج  زا  تادوجوم و 
: زا دنترابع  هدمع  هورگ  راهچ  نیا  دومن . يدنبمیسقت  هدمع  هورگ  راهچ 

( ینوخ ای  يومد   ) بوطرم مرگ و  جازم  - 1
( یمغلب  ) بوطرم درس و  جازم  - 2

( يوادوس  ) کشخ درس و  جازم  - 3
[2 (] يوارفص  ) کشخ مرگ و  جازم  - 4

معا ناسنا ، کی  يرهاظ  ياهتیصوصخ  زا  يرایسب  دنتسه . ندش  يدنبهقبط  لباق  هورگ  راهچ  نیا  رد  هدنز  تادوجوم  ریاس  اهناسنا و  همه 
لاـثم ناونع  هب  دـنریذپیم . ریثاـت  هدـش  رکذ  ياـهجازم  زا  اههقیلـس و ...  تـالیامت و  يرغـال ، یقاـچ و  یبـصع ، تیعـضو  وخ ، قلخ و  زا 
مهرد وا  تـالیخت  راـکفا و  دراد ، یمک  یندـب  ترارح  تسا ، رغـال  ـالومعم  تسا  يوادوس )  ) کـشخ درـس و  جازم  ياراد  هک  یـصخش 

(، یلوکنـالم تـالاح   ) یگدرـسفا ياـهیرامیب  هب  ـالتبا  هب  يداـیز  رایـسب  لـیامت  دراد و  هریت  هرهچ  گـنر  تسا . هتخیـسگمه  زا  هـتخیر و 
. دنطابترا رد  وا  ندب  یلک  تعیبط  اب  تایصوصخ  نیا  همه  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  جازم  نیا  هب  طوبرم  ياهیرامیب  ریاس  ایلوخیلام و 
لماوع هیذغت و  لاس 5 - لوصف  رمع 4 - فلتخم  نینس  تنوکس 3 - لحم  کیتنژ 2 - - 1 نوچ : یلماوع  زا  دوجوم  کی  یلک  تعیبط  نیا 

هناگراهچ ياهجازم  زا  یکی  اب  صخـش  ره  هک  يروطب  دنکیم  افیا  ار  یلـصا  شقن  کیتنژ  نیب  نیا  رد  هک  دریذـپیم  ریثات  رگید  یطیحم 
راذگریثات تباث  لماع  اهنت  کیتنژ  ینعی  دهدیم  ناشن  يرتشیب  شیارگ  جازم  نامه  تمس  هب  رمع  همه  رد  یتاذ ، روطهب  دیآیم و  ایند  هب 

تقوم  یعطقم و  تروصب  رگید  لماوع  تسا . ناسنا  ندب  جازم  رب  اهنآ  نیرتيوق  و 
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19 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
( یکیتـنژ  ) یتاذ روط  هب  هک  یـصخش  لاـثم  ناوـنع  هب  دـناتیمها . زئاـح  رایـسب  زین  تارییغت  نیا  هک  دـنروآیم  دوـجوب  جازم  رد  یتارییغت 
دولآباوخ و لـبنت ، دراد ، دیفـس  اـی  نشور  هرهچ  گـنر  تسا ، درـسنوخ  كرحتمک و  يژرنامک ، ینعی  [ ) تسا 3 یمغلب  جازم  بحاـص 

یمک وا  جازم  یناوج  نس  ریثات  تحت  الثم  هک  دنچره  دراد . ندوب  جازمیمغلب  هب  يرتشیب  شیارگ  رمع  لوط  مامت  رد  تسا ) قاچ  الومعم 
هک  ) مغلب طـلخ  دـیلوت  رد  يرتـشیب  دادعتـسا  يدرف  نینچ  تسا ، رتجازمدرـس  دوخ  نـالاس  نسمه و  زا  زاـب ، اـما  دوش  رتکـشخ  رتمرگ و 

نینچ اـب  لاـح  ره  هـب  دراد . سردوز و ...  يریپ  مسیتاـمر ، دـننام  یمغلب  ياـهیرامیب  هـب  ندـش  ـالتبم  اـتعیبط  و  تـسوا ) جازم  اـب  بساـنتم 
نیا رد  هک  دریگب  هلـصاف  لادـتعا  دـح  زا  هزادـنا  زا  شیب  ناـسنا  ندـب  جازم  هک  دـنیآیم  دوجوب  یناـمز  اـهیرامیب  زا  يرایـسب  یهاگدـید 

. ددرگیم يرامیب  زورب  ببس  ندب  رد  جازم ) اب  بسانتم  ياهطلخ  الومعم   ) بسانمان ياهطلخ  دیلوت  تروص ،
، ارفـص هسیک  لاحط ، دبک ، هدعم ، دننام  ندـب  ياهمادـنا  رد  ای  یمدآ  ندـب  رد  هک  یتاعیام  : » زا تسترابع  یناریا  بط  فیرعت  قبط  طلخ » »

.« دنشابیم ندب  دوخ  تاحشرت  هتشاد و  رارق  قورع و ... 
دنوشیم میسقت  زین  يرگید  ازجا  هب  کیره  نوخ و  مغلب و  ادوس ، ارفص ، زا : دنترابع  هک  دنوشیم  میسقت  یلک  هنوگ  راهچ  هب  تاعیام  نیا 

دنیارب و زا  هتـشاد و  دوجو  روکذم  طلخ  عون  راهچ  ره  یناسنا  ره  ندـب  رد  دـنناسنا و  ندـب  موزل  دروم  یتایح و  يازجا  زا  تقیقح  رد  هک 
هب هناگراهچ ، طالخا  دش ، نایب  هک  روطنامه  سپ  دریگیم . لکش  یمدآ  ندب  یلک  تعیبط  هک  تسا  رگیدکی  رب  داضتم  طالخا  نیا  ریثات 

شتیهام هتفای و  رییغت  طلتخم  لماوع  ریثات  تحت  ندـب  رد  طلخ  عون  دـنچ  ای  کـی  هک  یناـمز  اـما  دنتـسین . ازيراـمیب  رـضم و  دوخ  يدوخ 
دوجوب رییغت  عون  مومـسم ، ای  دساف  طلخ  عون  دنکیم ، يرامیب  داجیا  ندب  فلتخم  طاقن  رد  دوش ، دیلوت  هزادـنا  زا  شیب  ای  دوش  نوگرگد 

ياضعا  يریذپبیسآ  نآ و  هبلغ  دیلوت و  لحم  طلخ ، نآ  رد  هدمآ 
20 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ار دوخ  هب  صوصخم  تعیبط  طالخا  نیا  زا  کی  ره  دـنوریم . رامـش  هب  يرامیب  عون  هدـننکنییعت  لـماوع  زا  نآ  هب  تبـسن  ندـب  فلتخم 
. تسا هدمآ  ریز  لودج  رد  هک  دوشیم  دیلوت  رتشیب  یصاخ  جازم  رد  دراد و 

تعیبط  طلخ / جازم /
کشخ  مرگ و  ارفص / يوارفص /

بوطرم  مرگ و  نوخ / يومد /
بوطرم  درس و  مغلب / یمغلب /

کشخ  درس و  ادوس / يوادوس /
اب رگید  یتمـسق  طلخ و  کی  اب  ندـب  زا  یتمـسق  هاگ  دـنوشیم . زیوجت  میظنت و  دـش  لقن  هچنآ  ساسارب  یناریا ، بط  رد  اـهوراد  تیرثکا 

. دریگ رارق  کشزپ  هجوت  دروم  دیاب  زین  هلئسم  نیا  هک  دوشیم  ریگرد  رگید  یطلخ 
زا تساهیرامیب و  شیادـیپ  یگنوگچ  یلـصا و  اشنم  تخانـش  رد  یفطع  هطقن  یفرط  زا  ناسنا  ندـب  لایـس  داوم  اهجازم و  يدـنبهقبط  نیا 
زا فارحنا  ياههار  دنکیم و  زاب  طالخا  اهجازم و  هب  طوبرم  ياهیرامیب  نامرد  يارب  ار  هار  مجـسنم ، یقطنم و  یهاگدید  هئارا  اب  یفرط ،

مومـسم داوم  ای  هدام  يزاسکاپ  ای  ندرب  نیب  زا  اـب  ناوتیم  یناـسآ  هب  اـقطنم ، یهاگدـید ، نینچ  اـب  ددـنبیم . ار  ناـمرد  یعقاو  ياهریـسم 
. درب نیب  زا  الماک  ار  اهیرامیب  ءاشنم  ندب ، رد  هدمآ  دوجوب  هدساف ) طالخا  )

یناریا بط  ياهنامرد  ساسا  هیفصت )  ) يزاسکاپ

هب بط  ود  نیا  توافتم  شرگن  نیمه  رد  یبرغ  یناریا و  بط  نیب  فالتخا  تواـفت و  هطقن  نیرتیـساسا  نیرتگرزب و  هک  دـسریم  رظن  هب 
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، تسا هدش  اهنآ  نامرد  هوحن  اهیرامیب و  یلصا  ياهتلع  تخانـش  هرابرد  یـساسا  تافالتخا  زورب  ببـس  هک  تسا  تعیبط  زین  یمدآ و  ندب 
هک دـیاز  داوم  نیا  عفد  يزاسکاپ و  ساسا  نیا  رب  تسا و  ازيرامیب  داوم  طالخا و  هیرظن  اهیرامیب ، تخانـش  یلـصا  روحم  یناریا  بط  رد 

، بط نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  دوریم . رامش  هب  ینامرد  مادقا  نیرتمهم  نیرتیلصا و  دنوشیم ، دادملق  اهیرامیب  زا  يرایسب  یلصا  لیالد 
ندروآ  دوجوب  نودب 

21 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ای کی  هک  ار  اهنآ  ای  نآ  هدرک و  یبایدر  ار  يرامیب  یلـصا  لماوع  اـی  لـماع  لوا  هلحرم  رد  یکیلوباـتم ، لاـمعا  یعیبط  دـنور  رد  لـالتخا 
زا سپ  دنروآیم . مهارف  ار  نامرد  هنیمز  هدرک و  عفد  فلتخم  قرط  هب  ندب  زا  دنتـسه ، ندـب  تعیبط  اب  هناگیب  مومـسم و  داوم  زا  یهورگ 
اب هزرابم  رد  ار  ندـب  یمیمرت ، یعافد و  متـسیس  تیوقت  جازم و  رد  لادـتعا  داجیا  اـب  یعیبط و  ـالماک  ییاـهوراد  اهاذـغ و  کـمک  هب  نآ 

. دننکیم يرای  يرامیب  تارهاظت  هیوناث و  ياهتلع 
يرایسب یلـصا  ياهتلع  الوا  بط  نیا  رد  درگنیم . اهنآ  نامرد  هوحن  اهیرامیب و  یمدآ ، ندب  هب  توافتم  الماک  ياهنوگهب  یئاپورا  بط  اما 

، ینامرد ياهـشور  اهوراد و  ایناث  دـنریگیمن . رارق  تیمها  دروم  رظن و  دـم  نادـنچ  ینامرد ، ياهـشور  رد  ای  دناهتخانـشان  اـی  اـهیرامیب  زا 
ندـب یکیلوباتم  یکیژولویب و  ياهدـنور  رد  لالتخا  هفقو و  داجیا  قیرط  زا  الومعم  دایز ، رایـسب  یبناج  ضراوع  رب  هوالع  دنایعونـصم و 

. دنوشیم لمع  دراو 
بط کشزپ  کـی  هب  رگا  هدـش ، دـیدش  ساوسو  یباوخیب و  بارطـضا ، یگدرـسفا ، راـچد  تسا  یلاـس  دـنچ  هک  يدرف  لاـثم ، ناونع  هب 

، بارطـضا دـض  یگدرـسفا ، دـض  ياهوراد  زا  يدادـعت  الومعم  مزال  تانیاعم  تاشیامزآ و  ماجنا  زا  سپ  کشزپ  دـنک ، هعجارم  یئاپورا 
 ، Nortriptyline نیلیتپیرترون  ، Fluoxetine نیتیسکولف ( ، Imipramine (HCL نیمارپیمیا دـننام  روآباوخ  شخبمارآ و 
 ، Diazepam ماپزاید  ، Oxazepam ماپزازگا  ، Chlordiazepoxide دیاسکوپزایدرلک  ، Clomipramine نیمارپیمولک

بذج راهم  قیرط  زا  نیتیـسکولف  ای  نیلیتپیرترون  ای  نیمارپیمیا  لاثم  ناونع  هب  دـنکیم . زیوجت  وا  يارب  ار  Lorazepam و ...  ماپزارول
، یگدرسفا يرهاظ  میالع  تقوم  شهاک  بجوم   ، CNS باصعا فیعضت  CNS و  باصعا ياهتنا  رد  نینوتورس  نیرفنیپارون و  ددجم 

 ... بارطضا و
[4 .] دنوشیم

هک  هنوگ  نامه  بیترت  نیدب  دننکیم ، لمع  هباشم  قیرط  زا  زین  اهوراد  ریاس 
22 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نیا هب  زگره  کشزپ  ایناث  دنوشیم . لمع  دراو   CNS باصعا یکیلوباتم  لامعا  رد  لالتخا  يراکتسد و  اب  اهوراد  الوا  دینکیم  هظحالم 
لماع دریگیم  ماجنا  دـح  زا  رتشیب  تسا  یعیبط  لمع  کی  هک  نینوتورـس  نیرفنیپارون و  ددـجم  بذـج  رگا  الثم  هک  دزادرپیمن  هلاـسم 

اب رگید  تراـبع  هب  درک ؟ فیعـضت  ار   CNS یبصع متـسیس  ینعی  ندـب  یعیبط  ياضعا  زا  یکی  دـیاب  ارچ  اـی  تسیچ و  نآ  هیلوا  یلـصا و 
باصعا هلسلس  رب  دوخ  يراذگریثات  هب  نانچمه  هتفرن و  نیب  زا  ندب  رد  يرامیب  هدننکداجیا  یلصا  لماوع  ای  لماع  روکذم ، ینامرد  شور 

ابیرقت وراد ، عطق  اب  یگدرـسفا ، دـض  ياهوراد  زا  هدافتـسا  دـیدم  ياهتدـم  زا  سپ  یتح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنهدیم ، همادا  ناور  و 
، فعـض لیبق : زا  یـضراوع  راچد  روکذـم  ياهوراد  فرـصم  رثا  رد  رامیب  نآ  رب  هوالع  دـننکیم و  زورب  هرابود  يرامیب  تـالاح  یماـمت 

بیرخت شوگ ، زوزو  ناقری ، دـید ، يرات   ، MI ،CHF، یبلق كولب  یبلق ، یمتیرآ  راردا ، سابتحا  عوهت ، تسوبی ، لداعت ، مدـع  دردرس ،
. دش دهاوخ  زین  و ...  هظفاح 5 ] شوه و  ناصقن  يویلک ، یئاسران  اهتیسولونارگ ،

یگریت دننام  یمئالع  هدـهاشم  اب  رامیب و  ینیلاب  مئالع  یـسررب  اب  کشزپ  دـنک  هعجارم  یناریا  بط  کشزپ  کی  هب  يرامیب  نینچ  رگا  اما 
درس  ) يوادوس جازم  هجوتم  هدمآ ، دوجوب  يرامیب  ياهتلاح  نابز و  يور  رب  هریت  يرتسکاخ  ای  هایـس  گنر  تسوبی ، يرغال ، هرهچ ، گنر 
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. دوشیم راـمیب  یبصع  متـسیس  هلمج  زا  ندـب  زا  ییاهتمـسق  رد  ادوس ) طـلخ   ) ادوس يازیراـمیب  مومـسم و  هداـم  هبلغ  راـمیب و  کـشخ ) و 
زا هدام  نیا  يزاسکاپ  عفد و  هب  مادقا  هدننکهیفصت ، ياهوراد  هطوبرم و  ياهلهسم  سپـس  و  هدام ، نیا  هدننکلح  ياهوراد  اب  ادتبا  نیاربانب 

دئاز داوم  اههدـنیالآ و  يزاسکاپ  رد  ار  ندـب  یعیبط ، لامعا  رد  لـالتخا  داـجیا  نودـب  تقیقح  رد  دـنکیم ، ندـب  ياـهتفاب  ریاـس  نوخ و 
فذـح دنـضراوع و  نودـب  یعیبط و  یگمه  هک  باصعا  هدـننکتیوقت  ياهوراد  اهاذـغ و  اب  رما ، نیا  رانک  رد  دـنکیم ، کـمک  ینورد 

یط  زا  سپ  رامیب  شور  نیا  اب  دنکیم . لماک  ار  نامرد  ندب  رد  ادوس  طلخ  هدننک  دیلوت  ياهاذغ 
23 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ددجم زورب  رطخ  زا  ییوراد ، هنوگچیه  فرـصم  هب  زاین  نودب  دباییم و  زاب  ار  دوخ  جازم  لادتعا  طاشن و  یتمالـس ، نامرد ، هاتوک  تدم 
« يزاسکاپ  » مهم رما  ساسا  رب  اهنت  تسا و  يرطخیب  یگداس و  نیمه  هب  نامرد  شور  اهیرامیب  رثکا  دروم  رد  دـنامیم ، ناما  رد  يراـمیب 

. دوشیم ریذپناکما 

یناریا بط  رد  لهسم  و  هدنزپ )  ) جضنم

لهـسم و  هدـنزپ )  ) جـضنم ياهوراد  فرـصم  ینامرد  مادـقا  نیرتمهم  ندـب ، زا  ازيرامیب  طالخا  عفد  يارب  هدـش  هتفگ  هک  هچنآ  ساسارب 
. تسا رظن  دروم  طلخ  هب  طوبرم 

ندـب زا  ندـش  هدـنار  نوریب  يارب  هدرک و  ادـج  اهتفاب  زا  هدرک ، مرن  ار  طالخا  هک  دوشیم  قالطا  ییاـهوراد  هب  هدـنزپ :)  ) جـضنم فیرعت 
. دنزاسیم هدامآ 

. دننکیم لیهست  ندب  زا  ار  روکذم  طالخا  جورخ  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهوراد  هب  لهسم : فیرعت 
25 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوارفص ياهدردرس  لوا : لصف 

هراشا

27 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوارفص ياهدردرس 

هراشا

: لماش لومعم  روطهب  طلخ  نیا  هبلغ  ياهتمالع  دنیآیم ، دوجوب  ندب  رب  ارفص  طلخ  هبلغ  زا  هک  دنتسه  ییاهدردرس  يوارفص  ياهدردرس 
. دشابیم عوهت و ...  تلاح  نابز ، حطس  ندش  درز  ندوب ، جنردوز  یبصع و  هدعم ، رد  بآدرز  دوجو  هرهچ ، مشچ و  يدرز  ناهد ، یخلت 

ندش عفد  زا  لبق  رـضم  طالخا  تسا . رامیب  ندـب  زا  طلخ  نیا  جارخا  ندرک و  هدامآ  نتخپ ، اهدردرـس ، هنوگنیا  رد  ینامرد  مادـقا  نیلوا 
. دش دهاوخن  دردرس  عفر  ثعاب  هتفرگ و  تروص  يدنک  هب  اهنآ  عفد  ای  دنوشیمن  عفد  ای  تروص  نیا  ریغ  رد  دنوش ، مرن  هتخپ و  دیاب 

ارفص ياههدنزپ  ای  اهجضنم  فلا -

یهارمه هب  رگید  یضعب  ییاهنت و  هب  یضعب  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  ارفص  طلخ  هدنزپ  ناونع  هب  يدایز  رایـسب  ياهوراد  زا  یلک ، روطهب 
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، نیبجنرت ناتسپهس ، بانع ، هرتهاش ، رفولین ، ینـساک ، مخت  هشفنب ، زا : دنترابع  اهوراد  نیا  دنـشابیم . طلخ  نیا  نتخپ  هب  رداق  اهوراد  ریاس 
يوراد  ) خوبطم و  یندـناشوج )  ) عوقن تروصب  لوادـتم  روطهب  هک  رگید  ياـهوراد  زا  يرایـسب  يدـنه و  رمت  اراـخب ، يولآ  خرـس ، لـگ 
يوراد فرـصم  زور  هس  هب  لقا  دح  ندـش  هتخپ  يارب  ارفـص  طلخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـنریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  و ...  هدـشهتخپ )

. تسا زاین  دروم  يرتشیب  نامز  تدم  هاگ  هک  دراد  جایتحا  هدنزپ 

ارفص جضنم  ياهیندناشوج  ای  اهعوقن  - 

هک ياهدـناسیخ  هب  ءابطا  فرع  رد  دـشاب . هدـش  هدـناسیخ  نآ  رد  ییاـهوراد  هک  یتبرـش  ینعی  فاـق : مض  نون و  حـتف  هب  عوقن : فیرعت  - 
. دنیوگیم عوقن  دوش  هدیماشآ  نآ  هدشفاص  بآ  هدش و  هدناشوج 

28 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: عوقن تروصب  ارفص  هدنزپ  هخسن  - 

ددع ناتسپ 20  هس  ددع - اراخب 5  يولآ  مرگ - ینساک 5  مخت  مرگ - خرس 10  لگ  مرگ - هشفنب 10 
ناویل رد 3  ناتسپهس  اراخب و  يولآ  اب  هارمه  سپـس  هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  هیلک  ناتـسپ ، هس  اراخب و  يولآ  زا  ریغ  فرـصم : روتـسد 

لیم مرگمین  تروصب  اتـشان  حبـص  زور  کی  رد  ار  نآ  همه  هدومن و  نیریـش  رکـش  اب  هدرک ، فاص  دنامب  یقاب  ناویل  ات 2  دیناشوجب  بآ 
. دیئامن

: ارفص هدنزپ  رگید  هخسن  - 

مرگ  مادکره 6  زا  خرس  لگ  ینساک - مخت  هرتهاش - رفولین - هشفنب - بانع -
رد هدروآرد و  عوقن  تروصب  قوف  هخـسن  دـننام  دـیناشوجب و  بآ  هساک  کی  رد  ار  همه  دـیئامن و  بوکمین  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 

. دیئامن لیم  زور  کی 

: ارفص جضنم  ياهخوبطم 

عوقن خوبطم و  توافت  دوش . لیم  ندرک  فاص  نودـب  نآ  داوم  بآ و  هتخپ و  بآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـهوراد  هب  خوبطم : فیرعت  - 
هکنآ رد  دوجوم  داوم  همه  دـیآیم و  تسدـب  یتفـس  ظیلغ و  اتبـسن  يوراد  تسا و  رتمک  رایـسب  بآ  رادـقم  خوبطم  رد  هک  تسا  نیا  رد 

. دوشیم لیم  تسا  دننامریمخ 

( ارفص هدنزپ   ) هکاوف خوبطم 

رمت مرگ - اراخب 10  يولآ  ای  هایس  يولآ  مرگ - ناتسپهس 10  مرگ - بانع 15  مرگ - درز 9  هلیله  تسوپ  مرگ - رفولین 9  مرگ - هشفنب 9 
. مرگ تشخریش 27  مرگ ، نیبجنرت 45  مرگ - خرس 12  لگ  مرگ - یکم 12  ءانس  مرگ - ینساک 12  مخت  مرگ - يدنه 14 

هدرک لح  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تشخریش  نیبجنرت و  دینک ، بوکمین  تشخریش  نیبجنرت و  زا  ریغ  ار  اهوراد  همه  فرصم : روتـسد 
يرادقم کشزپ  صیخـشت  زاین و  بسانت  هب  زور  لوط  رد  دوش  راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  دیئامن و  هفاضا  ار  اهوراد  دـیئامن . فاص  و 
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. دیئامن لیم  ار  نآ  زا 
. دوریم راک  هب  ناجازممرگ  جازم  لیدعت  يوارفص و  دیدش  ياهدردرس  هقبطم و  يوارفص و  ياهبت  نامرد  يارب  قوف  هخسن 

( ارفص هدنزپ   ) هرتهاش لفیرطا  - 

- مرگ  40 هرتهاش )  ) جرتهاش مرگ - هلمآ 50  مرگ - هلیلب 50  مرگ - درز 50  هلیله  تسوپ 
29 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. اهوراد همه  نزو  ربارب  ود  لسع  مرگ - یکطصم 14  مرگ - نوسینا 14  مرگ - خرس 20  لگ  مرگ - یکم 28  يانس 
دیئامن طولخم  لسع  اب  هدرک و  برچ  ماداب  نغور  اب  سپس  دیزپب  بآ  یمک  رد  خوبطم ، روتسد  قبط  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

. دیئامن هفاضا  وراد  هب  دبرت  مرگ  تسا 20  بوطرم  جازم  ياراد  رامیب  هکیتروصرد  دیئامن  لیم  جازم  بسانت  هب  مرگ  دودح 25  هنازور  و 
. دیئازفیب زین  هدومحم  مرگ  دیهاوخیم 9  رتيوق  رگا 

ياهیرامیب نابحاص  تسا و  رثوم  رایـسب  تسا  طاـبترا  رد  هدـعم  طـالخا  اـب  هک  مشچ  ییوسمک  فعـض و  ندرک  فرطرب  رد  قوف  هخـسن 
هجرد رخآ  رد  مرگ و  مود ، هجرد  رد  هخسن  نیا  جازم  دیآیم . رامش  هب  زین  یفیفخ  لهسم  انمض  درب . دنهاوخ  رایسب  دوس  نآ  زا  يوارفص 

. دنامیم یقاب  ندب  رد  لاس  ات 2  نآ  تبثم  تاریثات  تسا . کشخ  موس 

( ارفص هدنزپ   ) جنران تبرش  - 

. ددرگ ظیلغ  ات  دیریگب  ار  نآ  فک  ابترم  دیناشوجب و  بآ  اب  ار  دیفس  دنق  مرگ   400
لیم تبرـش  تروصب  هدرک و  قیقر  بآ  يرادـقم  اب  ار  نآ  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  هدرک ، طولخم  نآ  اب  ار  جـنران  بآ  مرگ   100

. دیئامن

( ارفص هدنزپ   ) ارفص دض  نیبجنکس 

. یفاک هزادنا  هب  بآ  ولیک ، دنق 3  ولیک ، خرس 5  لگ  ولیک ،  1 بالگ 5 / ولیک ،  1 يروگنا 5 / هکرس 
هدناشوج یتدم  سپس  دناشوپب . ار  اهوراد  يور  ات  دیئازفیب  بآ  يرادقم  هدرک و  سیخ  بالگ  هکرس و  رد  ار  خرس  لگ  فرصم : روتسد 

. دیآ ماوق  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دنق  اب  دینک و  فاص  و 

( ارفص هدنزپ   ) هشفنب تبرش 

. ولیک بآ 12  ولیک ، دنق 3  کشخ ،) هشفنب  لگ  مرگ  ای 750   ) ولیک هزات 3  هشفنب 
رد ار  نآ  سپس  دوش ، راخب   2 ات 3 / دیناشوجب  بآ  رد  ار  هشفنب  فرصم : روتسد 

30 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
، توروقرق شآ  يدنه ، رمت  شآ  اراخب ، يولآ  اب  ندرک  فاص  زا  سپ  ار  هدـمآ  تسدـب  هراصع  دیرـشفب . هداد و  شلام  الماک  بآ  نامه 

. دینک لیم  ناوج  غرم  تشوگ  اب  هارمه  هتخپ  شام  هدیبوکن و  دوخن  بآ  رانا ، هروغبآ ، شآ 

ارفص ياهلهسم  ب -
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هراشا

هنازور فرـصم  رادـقم  دـنوریم . راـکب  صرق و ...  تبرـش ، عوقن ، خوبطم ، نوجعم ، تروصب  اتدـمع  یناریا  بط  رد  لهـسم  ياههخـسن 
تدم لوط  مامت  رد  ار  یمیالم  لاهـسا  رامیب ، ینامـسج  یمومع و  تیعـضو  هب  هجوت  اب  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  دـیاب  یلک  روطهب  اهلهـسم 

. دبای همادا  رظن  دروم  طلخ  لماک  عفد  ات  دیاب  لهسم  فرصم  دنک . داجیا  لهسم  فرصم 

ارفص لهسم  ياهنوجعم 

. دنوش هدروآ  ماوق  هب  هدش و  طولخم  دنق  ای  اهبر  عاونا  ای  لسع  اب  هک  دنیوگ  ییاهوراد  هب  نوجعم : فیرعت  - 

« انس نوجعم  »

هب نیریش  ماداب  نغور  مرگ ، هدومحم 3  مرگ ، خرس 6  لگ  مرگ ، رفولین 6  مرگ ، هشفنب 6  مرگ ، درز 6  هلیله  تسوپ  مرگ ، یکم 6  يانس 
. هاوخلد نازیم  هب  بالگ  قوف ، ياهوراد  نزو  ربارب  هدیبوک 3  دنق  لسع و  یفاک ، هزادنا 

دودح 9 هنازور  دیئامن ، طولخم  نآ  اب  ار  هدیبوک  دنق  لسع و  هدومن و  برچ  ماداب  نغور  اب  دینک . ردوپ  الماک  ار  اهوراد  فرـصم : هقیرط 
. دیئامن لیم  بالگ  یمک  اب  ار  نآ  زا  مرگ 

« رگید يانس  نوجعم  »

خرـس و لگ  مرگ ، مادکره 6  زا  یکطـصم ، لیبجنز ، هلقاق ، مرگ ، مادـکره 30  زا  هشفنب ، یلباک ، هلیله  تسوپ  ضیبا ، دـبرت  یکم ، يانس 
. اهوراد همه  نزو  ربارب  هس  هدیبوک  دنق  لسع و  مرگ ، نایداب 9  مرگ ، مادکره 15  زا  ماداب  نغور 

ات دـیئامن  طولخم  الماک  هدرک و  هفاضا  اـهنآ  هب  ار  هدـیبوک  دـنق  لـسع و  ماداـب ، نغور  دـیئامن ، ردوپ  ـالماک  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 
دودح هنازور  دیآرد ، نوجعم  تروصب 
31 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دیئامن لیم  ار  نآ  زا  مرگ   12
نآ رب  هوالع  دنکیم ، فرطرب  دنیآیم  دوجوب  طالخا  نیا  ریثات  زا  هک  ار  ییاهدردرس  تسا و  مغلب  ارفـص و  ياهطلخ  لهـسم  قوف  هخـسن 

. تسا رثوم  رایسب  جنلوق  يرامیب  ندرک  فرطرب  رد  هدش  هدعم  تیوقت  ببس 

« هشفنب نوجعم  »

رکش مرگ ،  7 نارفعز 5 / مرگ ، اریتک 15  مرگ ، نایداب 15  مرگ ، هدومحم 21  مرگ ، خرس 30  لگ  مرگ ، هشفنب 90  مرگ ، دیفس 120  دبرت 
. مرگ لسع 300  مرگ ، درزربط 300 

الماک دیئامن و  هفاضا  نآ  هب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  ریاس  سپـس  دـینک ، طولخم  لسع  اب  هدرک و  غاد  ار  درزربط  رکـش  فرـصم : روتـسد 
. دیئامن لیم  ار  نآ  زا  مرگ  دودح 15  هنازور  دیآرد . نوجعم  تروصب  ات  دینزب  مهب 

کـشخ مرگ و  هجرد ، مین  کی و  هزادنا  هب  نآ  جازم  دـشابیم  دـیفم  رایـسب  جـنلوق  نامرد  رد  تسا و  مغلب  ارفـص و  لهـسم  قوف ، هخـسن 
. تسا
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« انس نوجعم  »

زا قیقد  نویروطنق  هفرخ ، مخت  خرس ، لگ  مرگ ، مادکره 45  زا  نایبنیریش  هراصع  انس ، هشفنب ، مرگ ، مادکره 60  زا  هدومحم  درز ، ربص 
، دیفس نمهب  جنورد ، نوقیراغ ، مرگ ، مادکره 18  زا  بیط  لبنـس  هایـس ، هلیله  یلباک ، هلیله  تسوپ  درز ، هلیله  تسوپ  مرگ ، مادکره 30 

مرگ  مادکره 680  زا  یبالگ  بآ  رانا ، بآ  هب ، بآ  بیس ، بآ  مرگ ، مادکره 12  زا  ماخ  ناجرم 
نزو ربارب  هس  هزادـنا  هب  سپـس  دـیئامن ، طولخم  اـههویمبآ  رد  هدرک و  ردوـپ  ـالماک  ار  اـهوراد  همه  هدوـمحم ، زا  ریغ  فرـصم : روتـسد 

هب هتـسب  نآ  فرـصم  رادقم  دینک  لح  نآ  رد  ار  هدومحم  نآ  زا  سپ  دـیآ ، ماوق  هب  ات  دـیناشوجب  هدومن و  هفاضا  رکـش  کشخ ، ياهوراد 
. تسا ریغتم  مرگ  ات 15   2 زا 5 / تنوکس و ...  لحم  لصف ، کشزپ ، صیخشت 

(، هنکآ  ) یتسوپ ياهشوج  نرگیم ، دننام  ییاهیرامیب  نامرد  رد  دنکیم ، عفد  ار  مواقم  رایسب  يوارفص  ياهطلخ  هکنیا  رب  هوالع  هخسن  نیا 
زا يرایسب  نیکست  رد  دراد و  دربراک  شطع  لازنا و  تعرـس  یـسنج ، يورین  فعـض  ناقفخ ، ناقری ، ماسرـس ، مشچ ، هب  طوبرم  ياهدرد 

. دوریم راک  هب  اهبت 
32 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ارفص لهسم  ياهعوقن 

هراشا

ناتسپهس 150 مرگ ، يدـنه 50  رمت  مرگ ، ییاـیرد 10  رفولین  مرگ ، ینـساک 10  مخت  مرگ ، درز 15  هلیله  تسوـپ  مرگ ، یکم 25  يانس 
. لاقثم تشخریش 20  مرگ ،

يور هک  دیزیرب  بآ  ياهزادنا  هب  ای  دینک  طولخم  بآ  ناویل  اب 3  ندرک  بوکمین  زا  سپ  ار  اهوراد  هیلک  تشخریش  زجب  فرصم : روتسد 
ار اهوراد  دیناوتیم  فرصم  رد  عیرست  يارب  دینک . لح  نآ  رد  ار  تشخریش  هدرک و  فاص  دنامب ، حبـص  ات  بش  دریگب . الماک  ار  اهوراد 
هب اتـشان  حبـص  ددجم  ندرک  فاص  زا  سپ  دینک ، لح  نآ  رد  ار  تشخ  ریـش  هدرک و  فاص  سپـس  دـیناشوجب  یمک  بآ ، هساک  کی  رد 

. دیئامن لیم  جازم  بسانت 

: رگید لهسم  عوقن 

. مرگ نیبجنرت 50  مرگ ، تشخریش 50  مرگ ، يدنه 50  رمت  ددع ، اراخب 14  يولآ 
. دیماشایب دینک و  فاص  اتشان  حبص  هدرک و  سیخ  بآ  يرادقم  اب  ار  قوف  داوم  بش ، فرصم : روتسد 

: رگید لهسم  عوقن 

، مرگ جانفسا 9  مخت  مرگ ، هشفنب 9  مرگ ، ناتسپهس 150  مرگ ، يدنه 45  رمت  ددع ، بانع 3  ددع ، اراخب 20  يولآ  ددع ، هایس 20  يولآ 
. مرگ ربنچرایخ 21  مرگ ، سولف 21  مرگ ، رکش 60  مرگ ، نیبجنرت 60 
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نآ هدشفاص  بآ  دیناشوجب و  یمک  سپس  دیناسیخب ، تعاس  دنچ  بآ  يرادقم  رد  ندرک ، بوکمین  زا  سپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
. دیئامن لیم  ار 

( هشفنب صرق   ) ارفص لهسم  صرق 

. مرگ نوسینا 1  مرگ ، هدومحم 1  مرگ   1 درز 5 / هلیله  تسوپ  مرگ ،  1 نایبنیریش 5 / هراصع  مرگ ، دیفس 3  دبرت  مرگ ، هشفنب 6 
یتفس تخاونکی و  ریمخ  تروصب  ات  دیهد  شلام  الماک  هدومن و  هفاضا  بآ  یمک  رادقم  هدرک و  ردوپ  الماک  ار  اهوراد  فرصم : روتـسد 

. دینک لیم  جازم  دادعتسا  هب  زور  لوط  رد  دیئامن . کشخ  هدرک و  هیهت  دوخن  هزادنا  هب  ییاهصرق  ریمخ  نآ  زا  دیآرد .
. دشابیم زین  مغلب  طلخ  لهسم  قوف  هخسن 

33 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماع لهسم 

. مرگ نیتنسفا 25  مرگ ، ناتک 25  مخت  مرگ ، یمتخ 25  لگ  مرگ ، نیبجنرت 25  مرگ ، خرس 50  لگ  مرگ ، یکم 50  يانس 
1 رد 5 / ار  وراد  زا  يروخاذغ  قشاق  رابره 1  رابود ، یلا  کی  اهرهظ  زا  دعب  دیئامن . طولخم  الماک  بوکمین و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

هچنانچ رگا  دینک . لیم  هدومن و  نیریـش  یمک  هدرک  فاص  دینک . مد  ياچ  دننام  هقیقد  تدمب 15  سپـس  دیهدب  شوج  هس  ود  بآ  ناویل 
. دیهد شیازفا  ار  وراد  رادقم  جیردت  هب  دشن  داجیا  یمیالم  لاهسا 

: دیئامن فرصم  ریز  روتسد  قبط  ار  ریشکاخ  نیبجنرت و  قوف  هخسن  اب  نامزمه  نآ ، رب  هوالع 
قاجا يور  هرابود  ار  نآ  بآ  دـیئامن . فاص  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  اتشان 3  حبص  زور  ره 

لیم مرگ  مین  ار  لصاح  تبرـش  دیئامن  هفاضا  نآ  هب  دـیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ار  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  هس  هدـناسر و  شوج  دـح  هب 
. دیهد همادا  ماع  لهسم  فرصم  اب  هارمه  ار  لمع  نیا  زور  لقا 15  دح  ات  دیئامن و 

. دینک هدافتسا  رگید  ياهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  نامزمه و  روطهب  طلخ  ره 4  عفد  تهج  دیناوتیم  هخسن  نیا  زا 

لهسم ههکاف  تبرش 

يولاتفش ددع ، ناتسپهس 50  مرگ ، شمشک 100  ددع ، بانع 15  ددـع ، هایـس 15  يولآ  مرگ ، هدیبوک 750  هایـس  زیوم  ددع ، ریجنا 20 
. اهوراد يالاب  تشگنا  کی  هزادنا  هب  بآ  مرگ ، هدومحم 3  مرگ ، کشخ 6  هشفنب  ددع ، کشخ 10 

. دینک سیخ  بآ  رد  هشفنب  هدومحم و  زا  ریغ  هب  ار  اهوراد  همه  فرصم : روتسد 
رد رگید  ياهچراپ  رد  ار  هدومحم  هیقب  ادج و  ياهچراپ  رد  هدومحم  مرگ   1 اب 5 / ار  هشفنب  هاگنآ  دینک . فاص  هدـناشوج و  یبوخب  سپس 

ماوق هب  کیدزن  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دـنک . اهر  بآ  رد  ار  دوخ  داوم  ات  دـیهد  شلام  دـیراشفب و  ردـقنآ  هداد و  رارق  دـشوجیم  هک  یبآ 
. دیرادهگن ینیچ  ای  هشیش  رد  ار  تبرش  هدروآرد و  ار  هچراپ  دیآ .

. دیئامن لیم  تبرش  تروصب  ار  نآ  زا  مرگ  هنازور 30 
34 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تشخریش رانا و  لهسم 
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. مرگ بالگ 100  مرگ ، رانا 200  بآ  مرگ ، تشخریش 100 
مرگمین تلاح  هب  دینک ، هفاضا  دشاب  هدش  هدرشف  نآ  مخت  اب  هک  ار  شوخیم  رانا  بآ  هدرک ، لح  بالگ  رد  ار  تشخریش  فرصم : روتسد 

. دیئامن لیم  اتشان  حبص 

: جنلوق فایش 

. تسا يواسم  ازجا  لینلا ، بح  دبرت ، هدومحم ، ینمرا ، هروب  لظنحلا ، محش  يدنه ، کمن  قشوا ، ریشواج ، لقم ، نیبجنکس ،
. دـیآرد ریمخ  تروصب  اـت  دـیهد  شلاـم  دـینک و  طوـلخم  نآ  رد  ار  هیودا  هیقب  هدرک و  لـح  بآ  یمک  رد  ار  اهغمـص  فرـصم : روتـسد 

. دیئامن لامعتسا  هدرک و  هیهت  جیار  هزادنا  هب  ییاهفایش 

يوارفص دردرس  ياهوراد  ریاس  ج -

: لوطن - 

. دنیامن هتشغآ  ای  دنیوشب  نآ  اب  ار  ندب  ياضعا  زا  يوضع  هدش و  هتخپ  ای  هدناشوج  نآ  رد  ییاهوراد  هک  دوشیم  هتفگ  یبآ  هب 

: دردرس لوطن  - 

هراشا

. يواسم رادقم  هب  کیره  زا  هزات ، يودک  هزات ، رایخ  وج ، درآ  يزابخ ، گرب  هشفنب ،
رب ار  شنیشنهت  دیئوشب و  نآ  بآ  اب  دیهد و  روخب  نآ  اب  ار  رس  سپـس  دوش . یـشالتم  ات  دیزپب  بآ  رد  ار  اهوراد  یمامت  فرـصم : روتـسد 

. دیلامب رس  يور 
. تسا رثوم  یباوخیب  ناجازممرگ و  رد  دردرس  عفر  رد  قوف  لوطن 

رگید لوطن  - 

. دنفسوگ هلک  هنوباب ، دروم ، گرب  شاخشخ ، تسوپ  هدنکتسوپ ، وج  هزات ، زینشگ  وهاک ، گرب  هشفنب ،
دردرس و تسا ، روآباوخ  روکذم  لوطن  دیزیرب . رس  رب  ار  نآ  بآ  دیزپب و  دیناشوجب و  دنفسوگ  هلک  اب  ار  دراوم  یمامت  فرصم : روتسد 

. تسا رثوم  زین  غامد  یکشخ  عفر  رد  دربیم ، نیب  زا  ار  ارفص  زا  یشان  ماسرس 
35 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید لوطن  - 

. يواسم رادقم  هب  رتعص  فساجنرب و  شوجنزرم ، کلملا ، لیلکا  هنوباب ،
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. تسا رثوم  اهدردرس  رثکا  رد  وراد  نیا  دوش . هتخیر  رس  رب  لوطن  روتسد  قبط 

رگید لوطن  - 

خرـس لگ  دیب ، گرب  وهاک ، مخت  ودک ، مخت  یمتخ ، مخت  حافل ، خیب  شاخـشخ ، مخت  هفرخ ، هزرپسا ،)  ) انوطق رذـب  هتفوکمین ، هشفنب  وج ،
. يواسم رادقم  هب  مادکره  زا 

رد ار  دردرـس  وراد  نـیا  دـیزیرب . رــس  رب  ار  نآ  بآ  دـیهد و  روـخب  هـقیقد  تدـمب 10  دـیناشوجب و  بآ  رد  ار  اـهوراد  فرـصم : هـقیرط 
. دنکیم فرطرب  ار  یباوخیب  هدرب و  نیب  زا  ناجازممرگ 

دامک - 

هراشا

تروصب هکنیا  ای  دوش  هتـشاذگ  عضوم  رب  درد  نیکـست  روظنم  هب  هدـش و  مرگ  شتآ  رب  کشخ  تروصب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـهوراد  هب 
. تسا دامض  هزادنا  هب  نآ  تردق  دوش ، هتشاذگ  درد  لحم  رب  هدرک و  هسیک  رد  رت  ای  کشخ 

دردرس دامک  - 

. مزال رادقم  هب  بالگ  دحاو ، مادکره 1  زا  هکرس  خرس ، لگ  نغور  هشفنب ، خرس ، لگ  دیفس ، لدنص  دیفس ، یمتخ  وج ، درآ 
دامک نیا  دیهد . رارق  عضوم  يور  ياهچراپ  اب  ای  دینابسچب  درد  تمسق  يور  ظیلغ  ياهدام  تروص  هب  طولخم و  ار  داوم  فرـصم : هقیرط 

. دهدیم نیکست  ار  جازم  یمرگ  زا  یشان  ياهدردرس 

سوطع - 

هراشا

. دوشیم قالطا  روآهسطع  ياههیفنا  اهوراد و  هب 
. مرگ زینشگ 20  مخت  مرگ ، هشفنب 20  مرگ ،  2 شدنک 5 /

. دیمدب ینیب  رد  رابکی  یبش  دینک و  طولخم  مه  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد 

رگید سوطع  - 

. مرگ  2 لفلفراد 5 / مرگ ، زینشگ 20  مخت  مرگ ، هشفنب 20  مرگ ،  2 شدنک 5 /
لبق  هخسن  دننام  فرصم : هقیرط 
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دامض - 

. مزال رادقم  هب  هکرس  دحاو ،  0 كایرت 1 / لفوف ، دنمسلگ ، نیلدنص ، اثیمام ، فایش  هفرخ ، گرب 
. دیئامن دامض  درد  عضوم  رب  ظیلغ  تروصب  دیئامن و  جوزمم  هکرس  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : هقیرط 

. تسا رثوم  جازم  یمرگ  زا  یشان  ياهدردرس  عفر  رد  دامض  نیا 

قوشن طوعس و  - 

« قوشن  » نآ هب  هک  دنتـسه  هدـش  ردوپ  کشخ و  تروصب  ای  اهوراد  نیا  دـنوشیم . هدیـشک  الاب  ینیب ، رد  هک  دوشیم  قالطا  ییاهوراد  هب 
. دوشیم قالطا  طوعس »  » مان نآ  هب  هک  عیام  تروصب  ای  دوشیم و  هتفگ 

( ناجازممرگ دردرس  عفر  تهج  : ) طوعس - 
. هدیئازرتخد نز  ریش  رفولین ، نغور  وهاک ، گرب  بآ 

. دیشکب ینیب  رد  هدرک و  طولخم  يواسم  رادقم  هب  فرصم : هقیرط 
. یفاک هزادنا  هب  رفولین  نغور  مرگ ، نارفعز 1  مرگ ،  1 روفاک 5 / مرگ ،  1 هتساشن 5 / مرگ ، ریشابط 6  رگید : طوعس  - 

. دیشکب ینیب  رد  طولخم و  رفولین  نغور  اب  ار  نآ  زا  يرادقم  دینک . ردوپ  ار  همه  فرصم : هقیرط 

: مومش

. دنوشیم هدیئوب  هدش و  هتفرگ  ینیب  ریز  کشخ ، رت و  تروصب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهوراد  هب 

هکرس بالگ و  کشخ ، زینشگ  دیفس ، لدنص 

. دیئوبب هتفرگ و  ینیب  ریز  ابترم  دیئامن  طولخم  بالگ  هکرس و  یمک  اب  هدرک و  ردوپ  يواسم  تبسن  هب  ار  زینشگ  لدنص و  يرادقم 

: هیوشاپ - 

. ناکتسا کی  مادکره  زا  مدنگ  سوبس  یمتخ ، هشفنب ، لگ 
اهدردرس رثکا  رد  وراد  نیا  دینک . هیوشاپ  نیئاپ  هب  وناز  زا  دوش . راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  يرادقم  اب  ار  اهوراد  فرصم : هقیرط 

تسا  رثوم  یلک  روطهب 
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. يوارفص مرگ  ياهدردرس  رد  اصوصخم 
هب يزابخ  کلملا و  لیکلا  هنوباب ، اب  هیوشاپ  دینادرگب  رگید  تمـس  هب  ار  تروص  یلو  دـیراذگب  بآ  رد  ار  اهتـسد  هیوشاپ  ماگنه  رکذـت :

. تسا دیفم  دردرس  يارب  زین  مه  اب  ای  ییاهنت 

: هنقح - 
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نیب زا  زین  ار  هدور  ياـهلگنا  اـهمرک و  انمـض  دروآیم . مهارف  ار  يوارفـص  دردرـس  دوبهب  هنیمز  هدرک و  كاـپ  هدور  زا  ار  ارفـص  شزوس 
. دربیم

، ددع ناتـسپهس 20  ددع ، راـنا 20  مرگ ، یکم 45  يانس  ناکتـسا ، وج 1  سوبس  ناکتـسا ، یمتخ 1  ناکتـسا ، رفولین 1  ناکتـسا  هشفنب 1 
. مرگ ودک 30  نغور  مرگ ، ربنشرایخ 20  زغم  مرگ ، سولف 20  زغم  مرگ ، نیبجنرت 20 

. دوش لامعتسا  هنقح  روتسد  قبط 

: رانا قیوس  - 

. دینک فرصم  مرن  ردوپ  تروصب  دیبوکب و  سپس  دیئامن و  نایرب  یمک  ار  نآ  هدرک  کشخ  باتفآ  رد  ار  رانا  ياههناد 
کشخ درس و  نآ  جازم  دشابیم ، يوارفـص  ياهلاهـسا  اصوصخ  لاهـسا ، دض  هدوب و  روآاهتـشا  هدعم و  يوقم  ارفـص ، نکـسم  وراد  نیا 

. تسا

: نیریش بیس  قیوس  - 

. دیروآرد ردوپ  تروصب  هدرک و  نایرب  یکدنا  سپس  دیئامن . کشخ  هدرک و  زیمت  هدنک ، تسوپ  ار  بیس 
. دراد کشخ  یجازم  تسا و  دبک  يوقم  دربیم . نیب  زا  ار  يوارفص  غارفتسا  ارفص و  هبلغ  تسا و  لاهسا ) دض   ) ضباق وراد  نیا 

: سدع قیوس  - 

نیکـست ار  ناجیه  كاپ و  ار  هدعم  دناشنیم ، ورف  ار  ارفـص  توق و  ار  هدـعم  عفر و  ار  یگنـشت  سدـع  قیوس  دـناهدومرف : ع )  ) قداص ماما 
. دوشیم هیهت  یلبق  ياهقیوس  دننام  تسا . درد  داتفه  يافش  نآ  رد  هداد و 

38 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: جرتا تبرش  - 

فرصم لباق  مرگ  هنازور 22  تسا و  کشخ  درـس و  شجازم  دـیآ ، ماوق  هب  اـت  دـیناشوجب  دـنق  شدوخ  نزومه  اـب  هتفرگ و  ار  جرتا  بآ 
. تسا

: نیلم رانا  تبرش  - 

. یفاک هزادنا  هب  بالگ  ولیک ، دنق 3  مرگ ، هدیئاس 3  نارفعز  مرگ ، هدومحم 14  مرگ ،  7 دبرت 5 / ولیک ، شرت 3  رانا 
39 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یمغلب ياهدردرس  مود : لصف 

هراشا
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یمغلب ياهدردرس 

هراشا

یتسـس رـس ، ینیگنـس  ندـب : رد  طلخ  نیا  هبلغ  تمالع  دـنیآیم  دوجوب  مغلب  طلخ  هبلغ  زا  هک  دنتـسه  ییاهدردرـس  یمغلب ، ياـهدردرس 
مضه هدعم ، يدرس  خفن ، مغلب ، غارفتسا  عوهت ، هاگ  نابز و  حطس  گنر  يدیفس  رایـسب ، تلاسک  باوخ ، شیازفا  قازب ، دایدزا  تالـضع ،

اب هدش و  هتخپ  دساف  طلخ  ات  دـماجنایم  لوط  هب  زور  لقا 9  دح  ندب  رد  مغلب  جضن  دشابیم . دح  زا  شیب  يامرـس  ساسحا  اذغ و  ندـشن 
جـضن نآ  ندـش  نمزم  ندـب و  يافرژ  رد  طالخا  ذوفن  اب  یمغلب و  نمزم  ياهیرامیب  رد  دوش . هدـنار  ندـب  زا  مغلب  طلخ  بسانم  تالهـسم 
رایـسب یمغلب  ياهیرامیب  ناـمرد  رد  هتکن  نیا  هب  هجوت  دـماجنایب . لوط  هب  زور  زا 9  رتـشیب  تسا  نکمم  ندـب  زا  نآ  لـماک  جورخ  مغلب و 

. درادن دوجو  مغلب  طلخ  يوضع  چیه  رد  هک  دوش  نامگ  مغلب  دض  ياهوراد  فرصم  زور  اب 9  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ، تیمها  زئاح 
یبناج ياهوراد  هب  همادا  رد  نآ و  هب  طوبرم  تالهسم  نآ  یپ  رد  سپس  مغلب و  جضنم  ای  هدنزپ  ياههخـسن  رکذ  هب  ادتبا  زین  شخب  نیا  رد 

. میبایب یمغلب  ياهدردرس  جالع  يارب  یهار  میناوتب  ات  میزادرپیم  یمغلب  دردرس  نکسم  و 

مغلب ياهلهسم  اهجضنم و  فلا -

هراشا

، شمشک ریجنا ، هلمآ ، هلیلب ، خرـس ، لگ  نایبنیریـش ، هیوبجنرداب ، نایداب ، نوسینا ، زا : دنترابع  یلک  روطهب  مغلب  هدنزپ )  ) جضنم ياهوراد 
رارق هدافتـسا  دروـم  ییاـهنت  هب  هاـگ  رگیدـکی و  اـب  بیکرت  تروـصب  ـالومعم  هـک  هدوـمحم و ...  جیافـسب ، نیبـجنرت ، لـسع ، شوایـسرپ ،

روطهب طلخ  عفد  نتخپ و  راک  هک  دنوریم  راک  هب  طوبرم  ياهلهـسم  یهارمه  هب  مغلب  جضنم  ياهوراد  زین  طیارـش  یـضعب  رد  دـنریگیم .
. دمآ دهاوخ  همادا  رد  زین  اههخسن  هنوگنیا  حرش  دریذپیم ، تروص  نامزمه 

( عوقن تروصب   ) مغلب جضنم  هخسن 

هراشا

مرگ  یلسع 50  دنق  لگ  مرگ ، کشخ 25  ریجنا  مرگ ، هیوبجنرداب 10  مرگ ، نایداب 10 
42 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مرگ مین  هدرک و  لح  وراد  بآ  رد  ار  دـنق  دـینک  فاص  دوش . راخب  نآ  زا  یمین  اـت  دـیناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  اهوراد  فرصم : روتـسد 
. تسا زور  کی  فرصم  يارب  رادقم  نیا  دیئامن . لیم 

: یلسعدنق لگ 

. یفاک هزادنا  هب  بالگ  ولیک ، لسع 3  ولیک ،  1 هزات 5 / خرس  لگ 
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باتفآ ترواـجم  رد  زور  تدـمب 40  هدرک و  هفاضا  بالگ  يرادـقم  دـیئامن . طولخم  لسع  اب  دـیبوکب و  ار  هزات  خرـس  لگ  تخاس : زرط 
میالم هلعش  اب  بالگ  يرادقم  لسع و  اب  ار  خرـس  لگ  ردوپ  يرادقم  هکنیا  ای  دیرب . راکب  اهوراد  رد  ای  ییاهنت  هب  نآ  زا  سپ  دیهد و  رارق 

. دیئامن هدافتسا  سپس  دیآ و  ماوق  ات  دیناشوجب 

مغلب رگید  جضنم  هخسن  - 

خرس لگ  مرگ ، درز 15  ریجنا  مرگ ، یعاکش 6  مرگ ، نایبنیریش 9  ردوپ  مرگ ، نوسینا 9  مرگ ، بوکمین 6  نایداب  ددع ، یقنم 12  زیوم 
. مرگ دنق 15  لگ  مرگ ،  9

زا یمین  ای  همه  زور  کی  رد  دینک و  دراو  ار  دنق  لگ  سپس  دوش ، راخب  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
. دینک لیم  اجکی  ار  نآ 

یبوخ جضنم  هک  تسا  بآدوخن  وراد ، نیا  هارمه  بسانم  ياذـغ  دـناهدرک . هفاضا  قوف  يوراد  هب  ار  نیبجنکـس  مرگ  ءابطا 25  زا  یضعب 
. دشابیم مغلب  يارب 

. تسا رتبسانم  لفوف  هریز و  کمن ، ماداب ، نغور  زایپ و  یمک  اب  هارمه  بآدوخن  نتخپ 

: ربکا لفیرطا  - 

. تسا رثوم  زین  طلخ  نیا  عفد  رد  نامزمه  روط  هب  مغلب ، جضن  رب  هوالع  وراد  نیا 
ءاخرتسا يدرس و  عفاد  تسا . فرـصم  لباق  زور  زا 40  دـعب  تسا و  هجرد   1 رد 5 / کـشخ  مود و  هجرد  رخآ  رد  مرگ  وراد  نـیا  جازم 

. تسا هدافتسا  لباق  زین  هاب  هوق  فعض  یفخم و  ریساوب  نامرد  رد  تسا . هدعم 
لقاقش 1 ءزج ، جرطیش 1  ءزج ، نادیزوب 1  ءزج ، لیفجنز 1  ءزج ، لفلفراد 3  ءزج ، لفلف 3  ءزج ، هلمآ 3  ءزج ، هلیلب 3  ءزج ، هایس 3  هلیله 
. ءزج درزربط 2  رکش  ءزج ، هدنکتسوپ 2  دجنک  ءزج ، لقلقلا 2  بح  ءزج ، ریفاصعلا 2  ناسل  ءزج ، خرس 1  يردوت  ءزج ، هسابسب 1  ءزج ،

ات دینک  طولخم  لسع  اب  دینک و  کلا  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
43 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دیئامن لیم  مرگ  دودح 12  هنازور  دیآرد ، نوجعم  تروصب 

: ریبک لفیرطا  - 

تیوقت ار  یسنج  يورین  هناثم و  نآ  رب  هوالع  دربیم . نیب  زا  ار  شراوگ  هاگتسد  هدعم و  یجازمدرس  هدش و  هدعم  تیوقت  ببـس  وراد  نیا 
. دشابیم دیفم  زین  ریساوب  يارب  تسا و  نکشداب  دنکیم . کمک  اذغ  مضه  هب  هدرک و 

، ءزج مین  خرس  يردوت  ءزج ، لقاقش 1  ءزج ، جرطیش 1  ءزج ، هسابسب 1  ءزج ، نادیزوب 1  ءزج ، هلمآ 1  ءزج ، هلیلب 1  ءزج ، یلباک 1  هلیله 
رادـقم هب  لسع  مزال ، رادـقم  هب  واگ  نغور  ءزج ، مین  ریفاـصعلا  ناـسل  ءزج ، مین  دیفـس  نمهب  ءزج ، مین  خرـس  نمهب  ءزج ، درز 1  يردوت 

. مزال
. دـیآرد نوجعم  تروصب  ات  دـیئامن  هفاضا  لسع  يرادـقم  سپـس  دـینک ، برچ  واگ  نغور  اـب  هدرک و  ردوپ  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 
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. دیئامن لیم  زور  رد  مرگ  ات 12  مرگ  ادودح 10 

: رصتخم لفیرطا  - 

هراشا

. تسا رثوم  ریساوب  نامرد  رد  هدرک و  لیهست  ار  مضه  دنکیم  تیوقت  ار  هدعم  هدرب و  نیب  زا  ار  هدعم  مغلب )  ) بوطرم طالخا  وراد  نیا 
. دشابیم لاس  ات 2  نآ  فرصم  خیرات  تسا و  فرصم  لباق  تخاس  زا  سپ  زور  لهچ 

. يواسم رادقم  هب  کیره  زا  هدنکتسوپ ، دجنک  لیفجنز ، هلمآ ، هلیلب ، یلباک ، هلیله  هایس ، هلیله  درز ، هلیله  هتسوپ 
تروصب ات  دیئامن  طولخم  هتفرگ  فک  لسع  يرادقم  اب  هدرک و  برچ  واگ  نغور  اب  دیبوکب و  مه  زا  يادج  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 

. دینک لیم  مرگ   12 هنازور 10 - دیآرد ، نوجعم 

: رگید لفیرطا  - 

کـشخ مرگ و  وراد  نیا  جازم  دنکیم . كاپ  ارفـص  مغلب و  زا  ار  هدعم  مرن و  ار  عبط  هک  دـمآ  دـهاوخ  ریز  رد  لفیرطا  زا  رگید  عون  حرش 
. دنامیم ملاس  لاس  ات 2  تسا و  هدافتسا  لباق  تخاس  لوا  زور  زا  تسا . مود  هجرد  رخآ  رد 

دیفس دبرت  مرگ ، خرس 15  لگ  مرگ ، سوسلا 15  لصا  مرگ ، هلمآ 30  مرگ ، هلیلب 30  مرگ ، یلباک 30  هلیله  مرگ ، درز 30  هلیله  تسوپ 
جرتهاش 6 مرگ ، جرطیش 9  مرگ ، لیفجنز 9  مرگ ،  60

44 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. یفاک هزادنا  هب  یفصم  لسع  مرگ ،

. دشابیم زور  رد  مرگ  ات 15  فرصم  نازیم  دیئامن . طولخم  لسع  اب  دینک و  کلا  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

: نوقیخمطصلا بح 

1 لظنحلا 5 / محـش  مرگ ، درز 75  هلیله  تسوـپ  مرگ ،  1 جیافسب 5 / مرگ ،  1 لـینا 5 / بح  مرگ ،  1 يرطوقـس 5 / ربص  مرگ ،  1 دبرت 5 /
. یفاک هزادنا  هب  نایداب  ای  سفرک  بآ  مرگ ، ارقیف 3  جرایا  مرگ ،  1 نوقیراغ 5 / مرگ ،

ای سفرک  بآ  اب  ار  اهوراد  مامت  دـینک . هفاـضا  هدـیبوک و  ار  ارقیف  جراـیا  نوقیراـغ و  سپـس  دـیزپب ، بآ  اـب  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک کشخ  دیروآرد و  يدوخن  کی  ياهبح  تروص  هب  دیزاسب و  يریمخ  هدرک ، سیخ  نایداب  هدناشوج  هدشفاص 

. دیئامن لیم  جازم  بسانت  هب  هنازور 

: ارقیف جرایا 

بیکرت رد  وراد  کی  ناونع  هب  زین  قوف  هخـسن  دـننام  ییاههخـسن  رد  دـنکیم  جراخ  ندـب  زا  ار  مغلب  ییاهنت  هب  هکنآ  رب  هوـالع  وراد  نیا 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم 

مرگ  مادکره 5  زا  یکطصم  ینیچراد و  هخیلس ، نوراسا ، ناسلب ، دوع  ناسلب ، بح  لبنس ، نارفعز ،
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مرگ  مادکره 5  زا  یکطصم  ینیچراد و  هخیلس ، نوراسا ، ناسلب ، دوع  ناسلب ، بح  لبنس ، نارفعز ،
. دینک يرادهگن  کنخ  ياج  هشیش و  رد  دینک و  کلا  دیبوکب و  درز  ربص  لاقثم   8 اب 16 - ار  همه  فرصم : روتسد 

: ایاقوق بح 

. تسا يواسم  ءازجا  لظنحلا ، محش  یکطصم ، نیطنسفا ، هراصع  يرطوقس ، ربص 
. دیئامن لیم  يدوبهب  ات  جازم و  بسانت  هب  دیزاسب . بح  سفرک  ای  نایداب  بآ  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

: جرایا بح 

هراشا

. یفاک هزادنا  هب  سفرک  بآ  مرگ ، يدنه 6  حلم  مرگ ، درز 12  هلیله  تسوپ  مرگ ، ارقیف 18  جرایا 
. دیزاسب بح  جوزمم و  سفرک  بآ  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

: رگید جرایا  بح 

لظنحلا  محش  مرگ ، هدومحم 1  مرگ ،  1 يدنه 5 / حلم  مرگ ، ارقیف 18  جرایا  مرگ ، دیفس 3  دبرت 
45 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. مرگ  1 / 5
. دیزاسب بح  طولخم و  سفرک  بآ  اب  دینک و  ردوپ  ار  داوم  همه  فرصم : روتسد 
: دینک هجوت  دردرس  عفد  مغلب و  جارخا  يارب  اههدنراوگ  ای  شراوج  لومرف  هب  لاح 

: شراوج

یفاک  رادقم  هب  هدش  فاص  لسع  مرگ ، ینمرا 18  هروب  مرگ ، مطرق 36  بح  مرگ ، یمور 36  نایداب  يدادعت ، درز  ریجنا 
. دیزیمایب لسع  اب  طولخم و  نآ  اب  ار  ینمرا  هروب  مطرق و  بح  دوش . تسدکی  مرن و  اولح  دننام  ات  دیبوکب  رایسب  ار  ریجنا  فرصم : روتـسد 

. تسا زور  رد  مرگ  ات 21  وراد  فرصم  نازیم 

: هبابسب هدنراوگ  ای  شراوج 

، راـبک هلقاـق  راغـص ، هلقاـق  هفرخ ، هسابـسب ، دـشابیم  يوق  نکـشداب  مضه و  ءوس  هدـننکنامرد  هدـعم و  يدرـس  مغلب و  عفاد  شراوج  نیا 
. فاص لسع  لفنرق ، لفلف ، نوراسا ، ینیچراد ، لیفجنز ،

. دیئامن جوزمم  لسع  اب  دینک و  ردوپ  دیفس  دنق  مرگ  اب 60  مرگ  وراد 15  ره  زا  فرصم : روتسد 

: هریز هدنراوگ  ای  شراوج 
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: هریز هدنراوگ  ای  شراوج 

. مرگ ینمرا 30  هروب  مرگ ، کشخ 90  بادس  مرگ ، لفلف 90  مرگ ، لیفجنز 90  مرگ ، ینامرک 300  هریز 
زا مغلب  طلخ  جورخ  ات  اهوراد  فرـصم  نامز  دیئامن  جوزمم  لسع  اهوراد  ربارب  هس  اب  دـینک و  کلا  دـیبوکب و  ار  هیودا  فرـصم : روتـسد 

. تسا ندب 

: رگید هریز  هدنراوگ 

. یفاک هزادنا  هب  لسع  مرگ ، ینمرا 225  هروب  ولیک ،  1 لیفجنز 5 / ولیک ،  1 لفلف 5 / ولیک ، هایس 3  ینامرک  هریز 
. دیئامن جوزمم  لسع  اب  هدرک و  ردوپ  فرصم : روتسد 

: یلفالف هدنراوگ 

. دیامنیم عفر  ار  درس  یمغلب و  ياهدردرس  یمغلب و  ياهبت  تسا و  نکشداب  مغلب و  دیدش و  دردرس  عفاد  ریز  يوراد 
46 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، مرگ لیفجنز 3  مرگ ،  12 له )  ) امامح مرگ ، بیطلا 12  لبنس  مرگ ،  7 ناسلب 5 / دوع  لاقثم ،  22 دیفس 5 / لفلف  لاقثم ،  22 هایس 5 / لفلف 
. هیودا نزو  لک  ربارب  هدش 3  فاص  لسع  مرگ ، نسار 3  مرگ ، نوراسا 3  مرگ ، هخیلس 3  مرگ ، یمور 3  نویلاسیس 

. تسا مرگهمین  بآ  اب  مرگ  هنازور 9  وراد  فرصم  رادقم  دینک . طولخم  لسع  اب  دینک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

یمغلب دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -

: اههنقح

هراشا

هتفگ تسا . طارقب  ملع  نیا  عضاو  دـننکیم . قـیرزت  ربد  لـبق و  هار  زا  یـصوصخم  تـالآ  اـب  هک  یندـناشوج  دنتـسه  ییاـهوراد  اـههنقح 
دید ار  یغرم  هاگان  تفاییمن . جالع  هجو  چیه  هب  درکیم  یعـس  هچره  دوب . هتخادرپ  يرامیب  جـنلوق  هجلاعم  هب  یتشک  رد  يزور  دوشیم 
دوخ ناشکناشک  سپ  دچیپیم . دوخ  هب  درد  تدش  زا  هداتفا و  نیمز  رب  ایرد  رانک  رد  هدش  دـیدش  التما  راچد  هدروخ و  رایـسب  یهام  هک 

کبـس يراج و  شمکـش  تعاس  کـی  زا  دـعب  دومن . ورف  دوخ  ربد  رد  هدرک و  رپ  اـیرد  بآ  زا  ار  دوخ  راـقنم  دـیناسر ، اـیرد  راـنک  هب  ار 
. درک یهام  ندروخ  هب  عوجر  زاب  دیدرگ و 

رتریلد جـیردتب  سپـس  تفای . تحـص  يو  رامیب  درک و  هنقح  ایرد  بآ  نامه  هب  ار  ضیرم  هاگنآ  دومن . بجعت  رایـسب  هعقاو  نیا  زا  طارقب 
هراشا نآ  هب  تسین  دـب  دـناهدرک  ناونع  ییاهررـض  عفانم و  هنقح  يارب  یمیدـق  بتک  رد  درک . هفاضا  هنقح  هب  فلتخم  ياهوراد  تشگ و 

. مینک

: نآ راضم  هنقح و  عفانم 
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ندرک هنقح  اب  ناوتیم  ار  ماسرس  عرص و  هتکس و  نوچ  یغامد  ضارما  نامرد  جنلوق و  ياهدرد  نیکـست  اهیگدولآ و  تالوضف و  جارخا 
زا هک  یناسک  يارب  لاح  نیع  رد  تسا . ریذـپناکما  هنقح  اب  رگید  ضارما  زا  يرایـسب  زغم و  رد  سامآ  ای  رـس  ياهمخز  مایتلا  داد . ماـجنا 

نوـچ زین  رگید  ضارما  زا  يرایـسب  ناـمرد  رد  دوریم . راـک  هـب  دـنناوتان  وراد  غارفتــسا  هدـعم و  فعــض  رطاـخ  هـب  تالهــسم  ندروـخ 
. تسین هنقح  نوچ  ياهجلاعم  چیه  دردرس  مشچ و  درد  ایلوخیلام و  هناثم و ...  هیلک و  ياهيرامیب 

مک  رادقم  دوشیم . يروک  دبک و  فعض  ثعاب  هنقح  لامعتسا  ترثک  لباقم  رد 
47 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راچد ار  رامیب  وراد  دایز  ترارح  دوشیم . يرارقیب  خفن و  یتسـس و  بجوم  نآ  دـح  زا  شیب  رادـقم  دـسریمن و  رظن  دروم  عضوم  هب  نآ 
دنکیم هدولآ  ار  هدور  وراد  تظلغ  دوشیم  جازم  تباجا  مدع  اههدور و  رد  داب  عمجت  ثعاب  وراد  يدرس  دنکیم و  ینوخ  لاهسا  شغ و 

. دشاب لدتعم  دیاب  هنقح  نیاربانب  دهدیم . رازآ  ار  هناثم  و 

: هنقح لامعتسا  هوحن 

هب ضیرم  هک  تسا  نآ  ندرک  هنقح  يارب  تلاح  نیرتهب  دشاب و  یلاخ  دیابن  رامیب  هدعم  تسا . توافتم  رامیب  ره  يارب  هنقح  لامعتسا  زرط 
هدنهدتنیل میالم و  هنقح  ادتبا  دیاب  اهدردرـس  یغامد و  ضارما  رد  دـهد . رارق  مرن  شلاب  يور  ار  هنیـس  رـس و  هدرک و  تشپ  هدـننکهنقح 

. دنیامن هدافتسا  لهسم  يوق و  هنقح  زا  سپس  دشاب 
: دشابیم ریز  حرش  هب  اهنآ  هیهت  يارب  مزال  ياهوراد  اههنقح و  روتسد 
یمغلب  ياهدردرس  یمغلب و  ضارما  نامرد  فرصم : دراوم  هنقح : - 1

. مرگ ریجنا 54  دیب  نغور  ریس ، بآ 15  ناکتسا ، کی  مادکره  زا  هلیلبنش )  ) هبلح لظنحلا ، محش 
. دربیم نیب  زا  ار  عرص  جلاف و  هتکس و  درس و  ضارما  یمغلب ، دردرس  رب  هوالع  رگید : هنقح  - 2

هرهز مرگ ، نیبجنکس 6  مرگ ، ینمرا 6  هروب  ناکتـسا ، کی  مادکره  زا  بادس  هبلح ، نادجنا ، دیوش ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
. رتیل بآ 3  مرگ ، لسع 30  مرگ ، خلت 30  ماداب  نغور  مرگ ، واگ 6 

نآ رد  ار  واگ  هرهز  هروب و  دـینک . فاص  دوش ، راخب  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  رد  واگ  هرهز  هروب و  زا  ریغ  هب  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دیئامن هنقح  دینک و  لح 

. نکشداب ناونع  هب  درس و  ياهدردرس  یمغلب ، جنلوق  فرصم : دراوم  رگید : هنقح  - 3
. مرگ هنوباب 30  نغور  مرگ ، ینمرا 150  هروب  مرگ ، مادکره 15  زا  دنپسا  دیوش ، مخت  سفرک ، مخت  نوسینا ، نایداب ،

. دینک هنقح  دیزیمآرد و  نآ  اب  ار  نغور  دینک و  لح  بآ  نیا  رد  ار  هروب  دینک و  فاص  دیزپب و  بآ  رد  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
جازم و تبوطر  عفر  یمغلب و  ياهدردرس  فرصم : دراوم  رگید . هنقح  - 4

48 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. هدور ياهمرک  لگنا و  نامرد 

60 هماکبآ 6 ] مرگ ، لسع 30  مرگ ، نوتیز 30  نغور  مرگ ، بآ 680  مرگ ، مادکره 30  زا  نیطنـسفا ، قیقد ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
. مرگ  1 کمن 5 / مرگ ،

هب دـینک و  لح  نآ  رد  ار  کمن  لسع و  نغور و  دـینک و  فاص  دوش ، راخب  نآ  زا  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  اب  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک هنقح  لومعم  نازیم 

( قاشنتسا  ) طوعس
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تاعیام ای  نغور  اب  هک  یکشخ  هیودا  ای  دسرب  غامد  هب  ات  دنشکب  ینیب  هب  هک  عیام  لایس و  هچره  يانعم  هب  نوکس و  نیع و  نیـس و  حتف  هب 
. دیشک ینیب  هب  ار  نآ  ناوتب  دشاب و  يراج  هک  يروط  هب  ددرگ  هتخیمآ  رگید 

: طوعس - 

هراشا

: دربیم نیب  زا  يدایز  رایسب  دح  ات  ار  یمغلب  دردرس 
بآ مرگ ، کـی  کـشم  مرگ ،  1 شدـنک 5 / مرگ ، هس  مادـکره  زا  لفلف ، رتعـص ، رتسدـیب ، دـنج  ضـضح ، ردـنک ، فاـصرم ، درز ، ربص 

. کشخ شوجنزرم  هدناشوج  بآ  ای  هزات  شوجنزرم 
. دینک طوعس  روتسد  قبط 

رگید طوعس  - 

. نوفیرف نوفیرخ ، رتسیبدنج ، ییایموم ،
. دیشکب ینیب  رد  دینک و  لح  قبنز  نغور  رد  ار  اهوراد 

رگید طوعس  - 

: دهدیم نیکست  تعرس  هب  ار  یمغلب  دردرس  هک 
. دینک طوعس  روتسد  قبط  يرادقم ، نانز  ریش  مرگ ، خرس 1  هروب  مرگ ، هس  مادکره  زا  سوسلا  لصا  میرم : روخب 

49 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید طوعس  - 

خلت ماداب  نغور  يرادـقم ، نسوس  نغور  يرادـقم ، شوجنزرم  بآ  مرگ ، رداشون 3  مرگ ، دبرت 3  مرگ ، شوجنزرم 6  مرگ ، زینوش 12 
. يرادقم

رگید طوعس  - 

. تسا رثوم  یمغلب  هقیقش  ياهدرد  نیکست  رد 
. يرادقم مادکره  زا  شوجنزرم ، بآ  ولآدرز ، هتسه  زغم  نغور  خلت ، ماداب  نغور 

رگید طوعس  - 

. دربیم نیب  زا  دشاب  هنهک  دنچره  ار  هقیقش  درد 
. واگ نغور  يرادقم  اب  ءزج  کی  مادکره  زا  تابن ، احرقرقاع ، لیبجنز ، لفلف ، نارفعز ،

رگید طوعس  - 
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: دربیم نیب  زا  ار  لافطا  دردرس 
نز ریـش  يرادـقم  ماداـب و  هشفنب  نـغور  اـب  هـک  مرگ ،  1 نارفعز 5 / مرگ ،  1 رتعـص 5 / مرگ ، مادکره 3  زا  ردـنک ، ضـضح ، شدـنک ،

. دوش طوعس  دشاب ) هدروآ  ایند  هب  رتخد  دنزرف  هک  ینز  ریش   ) هدیئازرتخد

: هنشا نغور  - 

. تسا دیفم  درس  ياهیرامیب  همه  ندرب  نیب  زا  يارب 
دروم نغور  مزال ، رادقم  هب  بارـش  مرگ ، یکطصم 60  مرگ ، ناـسلب 60  بح  مرگ ، هریزلا 30  بـصق  مرگ ، رطق 30  لاقثم ،  22 هنشا 5 /

. مرگولیک کی  دودح 
. دنامب نغور  دورب و  بارش  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دروم  نغور  اب  دینک و  فاص  دنامب  زورهنابش  هس  ات  دینک  سیخ  بارش  رد  ار  اهوراد 

هنوباب نغور  - 

ندـب رب  نآ  ندـیلام  دـهدیم و  نیکـست  ار  اـهدرد  دـشاب ، هدـمآ  دوجوب  يدرـس  زا  هک  هقیقـش  ياـهدرد  نکـسم  تسا و  کـشخ  مرگ و 
. تسا روآقرع  احرقرقاع  اب  صوصخب 

طسق نغور  - 

. تسا دیفم  یمغلب  ياهدرد  عفر  رد  زین  نغور  نیا 
50 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دـجنک 80 ای  نوتیز  نغور  لاقثم ، رتسدیب 2  دـنج  لاقثم ، نویفرف 3  لاقثم ، احرقرقاع 3  لاقثم ، لفلف 3  لاـقثم ، هخیلـس 4  لاقثم ، طسق 4 
. لاقثم

دورب و بآ  ات  دیناشوجب  هدرک و  هفاضا  ار  نغور  دـینک  فاص  دوش  راخب  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  هلایپ  کی  رد  هدرک  بوکمین  ار  اهوراد 
. دنامب نغور 

بلعث نغور  - 

: دنکیم ظفح  امرس  زا  ار  اپ  تسد و  ندب و  دهدیم و  دوس  ار  درس  ياهدردرس 

نویفرف نغور  - 

، لاقثم مین  جزیوم  لاقثم ، مین  شدـنک  لاـقثم ، احرقرقاع 1  لاقثم ، رتسدیبدنج 1  لاقثم ، یهوک 2  هنوپ  لاـقثم ، طسق 2  لاـقثم ، نویفرف 2 
. لاقثم دجنک 7  ای  نوتیز  نغور 

حاسمت نغور  - 

: دنکیم لیاز  ار  هقیقش  دردرس  شوگ و  درد 
، شاـفخ شاخـشخ ، لـمرح ، لـظنح ، اـنح ، تیتـلح ، ءارـضخلا ، هـبح  لدرخ ، راـبک ،) ربونـصلا  بـح   ) هزوـقلچ اوـبزوج ، اـنایتنج ، نـغور 
، لدنص حیش ، قیاقش ، دیوش ، ریس ، جنیبکس ، سوردنس ، لبنس ، ناجنروس ، نسوس ، بادس ، قولخ ،)  ) نارفعز ناحیر ، هنمرد ، کنیچراد ،
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. تسا یمغلب  ياهدرد  ضارما و  هدننکفرطرب  نطق ، لفنرق ، هضف ، نویفرف ،

دامض - 

هراشا

. تسا رثوم  یمغلب  دردرس  ندومن  فرطرب  رد  زین  دامض  نیا 
. شوجنزرم راغ ، قرو  دیوش ، یکرت ، هنمرد  کلملا ، لیلکا  هنوباب ،

. دینک دامض  رس  رب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  دینک و  کلا  هتفوک و  ار  هیودا  دیریگب : يواسم  مادکره  زا 

رگید دامض  - 

. دهدیم نیکست  ار  فلتخم  ياهدردرس 
. دینک دامض  رس  رب  ریمخ و  لصنع  هکرس  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  دیریگب و  يواسم  مادکره  زا  افوز ، هنوپ ،)  ) هندوپ رتعص ،

51 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( یندیلام يوراد   ) الط - 

هراشا

هدوب و ظیلغ  دامـض  هک  تسا  نآ  دامـض  اب  الط  قرف  دوش . جوزمم  يراج  نغور  ای  تاعیام و  اب  هک  هدش ) کلا   ) هتخیب هتفوک و  ياهوراد 
ياهدردرـس رد  دـننکیم و  تکاس  ار  درد  هظحل  رد  نانآ  زا  یخرب  هدوب و  رثالا  عیرـس  اهدردرـس  رد  صوصخب  الط  دـشابیم . قیقر  الط 

هدوب و رـضم  رایـسب  هک  ارچ  دوشن  هدافتـسا  ییاهنت  هب  كایرت  تاردـخم و  زا  اقلطم  هک  تسا  نآ  طرـش  الط  رد  دـنرثوم . رایـسب  زین  نمزم 
. دزادنا تکاله  هب  ار  صخش  یغامد  ياهیرامیب  زا  يرایسب  رد  تسا  نکمم  یتح 

. دربیم نیب  زا  ار  یمغلب  دردرس  هک  الط : - 

. مزال رادقم  هب  شوجنزرم  ای  سفرک  بآ  مرگ ، كایرت 1  مرگ ، مادکره 2  زا  نارفعز ، يدنه ، دوع  یبرع ، غمص  رتسدیبدنج ، نویفرف ،
. دیلامب رس  رب  سفرک  ای  شوجنزرم  بآ  اب  هدییاس و  مرن  ار  اهوراد 

: یمغلب دردرس  عفر  تهج  الط : - 

. مزال رادقم  هب  سفرک  بآ  يواسم و  رادقم  هب  مادکره  زا  اوبزوج  نویقرف ، درز ، ربص  رتسدیبدنج ، فاصرم ، شوجنزرم ، لیبجنز ،
(. دیلامب  ) دینک الط  رس  يور  جوزمم و  سفرک  بآ  اب  هتفوک و  ار  اهوراد 

: الط - 

. دهدیم نیکست  تعرس  هب  ار  یمغلب  دردرس 
. دینک الط  رس  يور  دیآرد  مهرم  تروصب  ات  هدرک  بیکرت  مه  اب  ار  نیمسای  نغور  هدییاس و  نویفرف  يرادقم 

هرغرغ - 
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. تسا رثوم  یمغلب  ياهدردرس  ندرب  نیب  زا  رد  زین  وراد  نیا 
ار اهوراد  دیریگب  يواسم  مادـکره  زا  سفرک ، خـیب  اسریا ، رتعـص ، هنوپ ،)  ) هندوپ زینوش ، لیبجنز ، احرقرقاع ، لمرح ، جزیوم ، جو ، جرایا ،

. دییامن هرغرغ  طولخم و  نیبجنکس  اب  هدرک و  ردوپ 
52 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مومش - 

هراشا

. تسا یشومارف  دض  تسا و  دیفم  ناشیرپ  یعیبط و  ریغ  ياهباوخ  ندرب  نیب  زا  یمغلب و  دردرس  عفر  رد 
طولخم و ردوپ  تروص  هب  بیس  بآ  يرادقم  اب  هک  مرگ  مادکره 3  زا  یهوک  هندوپ  هسابسب ، لفنرق ، شوجنزرم ، یکرت ، هنمرد  اوبزوج ،

. دنیوبب زاین  عقوم  رد 

رگید مومش  - 

ینیب ریز  اـبترم  هدـییاس و  ار  همه  يرادـقم ، مادـکره  زا  یهوک ، هندوـپ  تبـش ، نارفعز ، مرگ ، مادـکره 3  زا  شوجنزرم ، موصیق ، ندـال ،
. دییوبب هتفرگ و 

لوطن - 

. دنکیم فرطرب  ار  درس  یمغلب و  دردرس 
. يرادقم مرگ  ریش  يواسم ، يرادقم  هب  فساجنرب ، رتعص ، شوجنزرم ، مامن ، کلملا ، لیلکا  هنوباب ،

53 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوادوس ياهدردرس  موس : لصف 

هراشا

55 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوادوس ياهدردرس 

هراشا

، بارطـضا لایخ ، رکف و  راسخر ، گنر  یگریت  ندب ، رب  طلخ  نیا  هبلغ  مئالع  دوشیم . ثداح  ندب  رب  ادوس  هبلغ  زا  يوادوس  ياهدردرس 
هدـعم هب  طلخ  نیا  دورو  ماگنه  رد  ناـبز  راـب  تسا . ندـب  رب  ادوس  طـلخ  هبلغ  مئـالع  ریاـس  طرفم و  يرغـال  هاـگ  مشچ ، يدیفـس  یگریت 

لقا 15 دح  ندب  رد  ادوس  جضن  تخادرپ . ندب  رد  ادوس  نتخپ )  ) جـضن هب  دـیاب  اهدردرـس  نیا  نامرد  يارب  لبق  دـننامه  تسا . گنرهریت 
ریذپکیکفت اهدردرـس  رگید  عاونا  زا  لاح  نیع  رد  تسا و  قوف  تامالع  اب  هارمه  هک  ار  ییاهدردرـس  نیاربانب  دـماجنایم . لوط  هب  زور 

نآ حرش  هک  تسا  نامرد  لمکم  نکسم  یعضوم و  ياهوراد  زا  هدافتـسا  دومن . نامرد  ادوس  لهـسم  اب  سپـس  جضنم و  اب  ادتبا  دیاب  تسا 
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. دمآ دهاوخ  همادا  رد 

ادوس ياهجضنم  اهلهسم و  فلا -

هراشا

: ادوس هدنزپ  جضنم و  هخسن  - 
. مرگ نازیم 10  هب  مادک  ره  زا  سوسلا ، لصا  هنایزار ،)  ) نایداب ناشوایسرپ ، نابزواگ ، هیوبجنرداب ، سودوخوطسا ،

نیریـش دیفـس  دنق  اب  هدرک و  فاص  دنامب  يرطب  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  يرطب  ود  رد  ار  همه  هدرک  بوکمین  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دبای همادا  دیاب  زور  ات 15  لقا  دح  وراد  فرصم  دینک . لیم  اتشان  حبص  مرگمین  دیئامن و 

: ادوس جضنم  رگید  هخسن  - 
. مرگ سوسلا 9  لصا  مرگ ، نایداب 6  مرگ ، شوایسرپ 6  مرگ ، سودوخوطسا 6  مرگ ، نابزواگ 6  مرگ ، بانع 10  مرگ ، ناتسپهس 10 
نیریـش نیبجنرت  ای  دـنق  اب  هدرک  فاـص  دـنامب . يرطب  کـی  اـت  دـیناشوجب  بآ  يرطب  ود  رد  هدرک و  بوکمین  ار  هیودا  فرـصم : روتـسد 

. دیئامن لیم  زور  ات 15  اتشان ، حبص  دیئامن .
56 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: نبجلا ءام  - 

دنمدوس يوادوس  ضارما  رثـکا  ناـمرد  رد  دـشابیم و  ادوس  ياهجـضنم  زا  رگید  یکی  نبجلا  ءاـم  تسا . رینپ  بآ  نبجلا ، ءاـم  رگید  ماـن 
. دیامنیم عفد  ار  ارفص  یخلت )  ) هرم هدوب و  زین  ادوس  لهسم  دوش  فرصم  نویمتفا  بآ  اب  هارمه  هچنانچ  تسا .

واگ ریش  تیاهن  رد  دنفسوگ و  ریش  ای  یلومعم و  زب  ریش  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . مشچ  غاز  ای  قرزا  زب  ریش  نبجلا  ءام  يارب  ریش  نیرتهب 
هب یتدم  ریش  نتفرگ  زا  لبق  دشاب و  هتشذگ  شندییاز  زا  زور  لهچ  هک  دوش  هدافتسا  يزب  ریش  زا  رگا  تسا . هدافتـسا  لباق  هزیروتـساپ  ریغ 
رد نبجلا  ءام  دش ، دهاوخ  رتهب  بتارم  هب  وراد  تیفیک  دـنناروخب ، درـس  تالوقب  جانفـسا و  زینـشگ و  ینـساک و  هرتهاش و  وهاک و  ناویح 

. درک عفد  نآ  اب  ناوتیم  زین  ار  يوادوس  ریغ  طالخا  هتفای و  يرتشیب  توق  رگید  ياهوراد  اب  بیکرت 
دیرادرب و شتآ  زا  ندـناشوج  هقیقد  زا 20  سپ  ار  زب  ریش  ای  دنفسوگ  ریش  ای  هزیروتـساپ  ریغ  واگ  ریـش  ولیک  هس  فرـصم : هیهت و  روتـسد 
ار نآ  بآ  هتخیر  یناتک  هسیک  کی  رد  ار  همه  ریش ، ندیرب  زا  سپ  دینک . هفاضا  نآ  هب  هروغبآ  ای  ومیلبآ  ای  یگناخ  هکرـس  ولیک  کی 

. دینک لیم  مارآ  مارآ  ار  نآ  مرگ  زور 450  ره  زور ، ات 15  اتشان  حبص  دینک ، يرادهگن  درس  ياج  هشیش و  رد  دینک و  ادج  رینپ  زا 

: ادوس لهسم  - 

: دوش زیوجت  ادوس  لهسم  يوراد  ادوس  جضنم  زا  سپ 
. مرگ یکمانس 15  مرگ ، مادکره 12  زا  ینمرا ، لگ  هایس ، هلیله  درز ، هلیله  تسوپ  یلباک ، هلیله 

. دوش راخب  یمین  ات  دیناشوجب  نبجلا  ءام  ناویل  راهچ  رد  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
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طالخا جورخ  ات  دـیاب  اهوراد  تسا . کشزپ  زیوجت  اب  نآ  فرـصم  رتشیب  رادـقم  دـینک . فرـصم  مرگ  ات 30  زور 21  ره  دـینک و  فاـص 
. دبای همادا  ندب  زا  يوادوس 

يوادوس دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -

لوطن - 

. تسا دیفم  يوادوس  دردرس  نامرد  رد  ریز  لوطن  هخسن 
. مرگ مادکره 15  زا  لفنرق ، جزام ، نسوس ، هنوباب ، رفولین ، هشفنب ،

رب ار  دوخ  دیزیرب و  ندب  رس و  رب  دیناشوجب و  لوطن  روتسد  قبط  فرصم : روتسد 
57 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دیریگب نآ  راخب 

( یندناشوج  ) عوقن - 

. دزاسیم لیاز  ار  عرص  دهدیم و  توق  ار  هدعم  تسا و  دیفم  يوادوس  دردرس  نامرد  رد  ریز  هدناشوج  يوراد 
. مرگ يرطوقس 15  ربص  مرگ ، یکطصم 9  مرگ ، نویروطنق 9  مرگ ، نوراسا 15  مرگ ، نیطنسفا 30 

دینک فاص  مراهچ  زور  دیراذگب . باتفآ  رد  زور  هس  دـینک و  سیخ  مرگ  بآ  رتیل   1 رد 5 / هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
. دیئامن لیم  نیریش  ماداب  نغور  اب  ار  نآ  مرگ  زور 120  ره  و 

، ادوس دض  صرق  جیافسب ، بارش  جیافسب ، تبرش  زیت ، ینومیتفا  نیبجنکس  ریبک ، يادوس  دض  هخـسن  لیبق  زا  ادوس  عفاد  رگید  ياههخـسن 
اهنآ رکذ  زا  مالک  لیوطت  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  دوجوم  میدـق  ینامرد  هاـیگ  بتک  رد  رگید  هخـسن  اـههد  سودوخوطـسا و  ياـبرم 

. مینکیم يراددوخ 
59 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینوخ ای  يومد  ياهدردرس  مراهچ : لصف 

هراشا

61 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینوخ ای  يومد  ياهدردرس 

ندب هناگراهچ  طالخا  زا  یکی  هک  نوخ  طلخ  اهدردرس  هنوگنیا  رد  درب . مان  ینوخ )  ) يومد دردرس  زا  ناوتیم  اهدردرس  رگید  عاونا  زا 
تمالع دـیامنیم . ندـب  رد  طلخ  نیا  هبلغ  هب  طوبرم  ياـهیرامیب  رگید  يومد و  ياهدردرـس  داـجیا  هتفاـی و  هبلغ  طـالخا  رگید  رب  تسا ،

نابز یخرـس  رپ و  دنت و  ضبن  مشچ ، ینوخ  ياهگر  يزمرق  ینوخرپ و  تروص و  رـس و  باهتلا  یخرـس و  ندب  رب  طلخ  نیا  ندـش  بلاغ 
بط رد  ینامرد  نوخ  تشاد . دهاوخ  نآ  نامرد  رد  ییازـسب  ریثات  هک  دشابیم  نوخ  ندرک  مک  اهدردرـس  هنوگنیا  نامرد  نیرتهب  تسا .
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داسف عفد  نوخ و  ندرک  مک  اب  هارمه  تسا . هدش  هیصوت  هدوب و  رسیم  ینامردولاز »  » و ندز » گر  ای  دصف  «، » تماجح  » قیرط هس  هب  یتنس 
لابند هب  ار  اهدردرس  نیا  لماک  جالع  نیلم  هدننکهیفصت و  ياهاذغ  اب  هارمه  طالخا  همه  عفر  دبک و  هدننکهیفصت  ياهوراد  اهگر ، زا  نآ 

سابلاک سیـسوس و  دننام  يرـضم  هیذغا  اهیندرکخرـس و  برچ ، نیگنـس و  ياهاذغ  ندروخ  زا  دیاب  نامرد  نمـض  رد  تشاد . دـهاوخ 
، نویروطنق ینـساک ، قرع  ینـساک و  مدآاباب ، هشیر  رانا ، تبرـش  کشرز ، بآ  تابکرم ، فرـصم  نآ ، هیپ  اب  راـنا  ندروخ  دوش . باـنتجا 

دراوم نیا  رد  هریغ  شرت و  ياهـشآ  نبجلا ، ءاـم  یهوک ، ياـچ  زبـس ، ياـچ  یکم ، ياـچ  يدـنه ، رمت  شرتوـمیل ، بآ  ماـخ ، سفرک  بآ 
. تسا بسانم 

ینامردنوخ

: تماجح - 1

لالز خرس و  كاپ و  یفاضا  حالما  یبرچ و  تظلغ ، یگدولآ ، زا  نوخ  هک  ینامز  ات  دینک  تماجح  ار  فتک  ود  نایم  رابکی  زور  ره 15 
یلاس لقا  دح  ضارما ، زا  هدنریگشیپ  شور  کی  ناونع  هب  رمع  رخآ  ات  ار  تماجح  ماجنا  نوخ  تیعضو  دوبهب  زا  سپ  ددرگ . تسدکی  و 

لماوع هب  تماجح  ماجنا  تاعفد  میظنت  دیهد . رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  هام  ره  طساوا  رد  رابکی  یهام  رثکا  دح  زییاپ و  راهب و  رد  راب   2
يددعتم 

62 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دراد یگتسب  اوه  بآ و  اذغ و  عون  اذغ ، فرص  نازیم  كرحت ، لیبق  زا 

( دصف  ) ینزگر - 2

تروص اهنیا  زا  یعومجم  ای  نفاص و  ياهگر  تسد و  دعاس  رس و  طسو  ای  یناشیپ  يور  اهـشوگ ، تشپ  دناوتیم  دردرـس  يارب  ینزگر 
. تسا هدمآ  ینامردنوخ »  » ناونع تحت  هدنراگن  رگید  باتک  رد  دصف  اب  هطبار  رد  لماک  تاحیضوت  دریذپ .

ینامردولاز - 3

هراشا

ياههتخل تابوسر و  داـقعنا ، دـض  داوم  ندرک  دازآ  نوخ و  نتفرگ  اـب  ولاز  تسا . یناـمردنوخ  رد  ناـمرد  شور  نیرترثوم  یناـمردولاز 
: دینک ارجا  زور  تدم 15  هب  ار  ریز  یئوراد  میژر  ینامردولاز  ماجنا  زا  شیپ  دزاسیم . جراخ  هدرک و  لح  ار  ینوخ 

. دـیئامن فاص  هدرک و  لـح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق  رابره 3  اتشان  حبـص  زور  ات 15  نایم  رد  زور  کـی 
زج يزیچ  رهظ  ات  دینک . لیم  هناحبـص  ياج  هب  دـیزیرب و  دـیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  هس  يور  غاد  ار  نآ  سپس 

. دینکن لیم  قیقر  ینرف  توپمک و  بآ 
قـشاق هـس  يور  هدرک و  غاد  ندـناشوج ، هـقیقد  زا 20  سپ  ار  هزیروتـساپ  ریغ  واـگ  ریـش  ناوـیل   1 اـی 5 / هرتاـش  قرع  ناوـیل  ود  دـعب  زور 

راهن دینک . تیاعر  ار  لبق  زور  ییاذغ  میژر  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ 
. دیروخب اراخب  يولآ  اب  زینشگ  شآ  نایم  رد  زور  کی 
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: زینشگ شآ  هیهت  زرط 

راخب يولآ  ياج  هب   ) اراخب يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جنرب ، یمک  سدع ، ردنغچ ، گرب  ای  جانفـسا  زینـشگ و  يزبس 
دیناوتیم دینک . لیم  زینـشگ  هتک  ماش  ياج  هب  اهبـش  درک ). هدافتـسا  نآ  لاثما  هچولآ و  شرت ، يولابلآ  شرت ، رانا  يدنه ، رمت  زا  ناوتیم 

دازآ رگید  ياهزیچ  هویم و  ندروخ  دعب  هب  رهظ  زا  دـینک . هفاضا  هروغبآ  ای  ومیلبآ  ینـشاچ  اب  زپبآ  غرم  ای  دنفـسوگ  تشوگ  ياهکت 
. تسا

: دشابیم ریز  حرش  هب  زور  تدم 15  رد  یلک  روطهب  ییاذغ  تازیهرپ 
63 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. مضهرید ياذغ  عون  ره  يدانق و  تاجینیریش  هچاپ ، هلک  سپیچ ، هماخ ، کفپ ، سابلاک ، سیسوس و  غرممخت ، یندرکخرس ، یبرچ ،
ددع تسد 10  ره  تشپ  دـعب  زور  دینابـسچب 20  شوگ  ره  تشپ  زیر  يولاز  ددـع  قوف 10  یئاذغ  یئوراد و  تاروتـسد  تیاعر  زا  دـعب 

. دیزادنایب طسوتم  يولاز 
. دیزادنایب تشرد  يولاز  ددع  اپ 10  ره  يور  رگید  زور  تشذگ 20  زا  سپ 

« ینامردنوخ  » ناونع اب  هدـنراگن  رگید  باتک  رد  فلتخم  ياهیرامیب  نامرد  رد  نآ  دـیاوف  ینامردولاز و  اب  هطبار  رد  لـصفم  تاحیـضوت 
[7 .] دنیامن بسک  ار  مزال  تاعالطا  نآ  هب  هعجارم  اب  دنناوتیم  نادنمهقالع  هک  تسا  هدمآ 

ص65 ج4 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
65 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هقیقش درد  ای  نرگیم  مجنپ : لصف 

هراشا

67 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هقیقش درد  ای  نرگیم 

هراشا

هارمه نرگیم  دنهدیم . لیکشت  ار  نرگیم  هب  نایالتبم  بلغا  نانز  دنتـسه . التبم  نآ  هب  ایند  مدرم   1 هک 8 / تسا  يروهشم  دردرس  نرگیم 
دنق شهاک  رثا  رد  نرگیم  دـیدج ، تایرظن  قبط  دریگیم . لکـش  رگید  ضراوع  یبصع و  تالاح  زا  رثاتم  رـس و  ياههچیهام  مساپـسا  اـب 

لباقم رد  دوشیم . اهگر  ضابقنا  يویلک و  قوف  ددغ  زا  نیلانردآ  حشرت  ببس  هک  دیآیم  دوجوب  نیلوسنا  حشرت  نازیم  ندوب  الاب  نوخ و 
تاقافتا هلـسلس  نیا  دنتـسه . اهگر  طاسبنا  ببـس  هک  دـنوشیم  زتنـس  ندـب  رد  اهنیدنلگاتـسورپ  نوخ ، رد  نیلاـنردآ  نازیم  نتفر  ـالاب  اـب 

لماوع زا  یکی  دـبک  هدـعم و  تکراشم  اب  نوخ  یتنـس ، بط  داقتعا  قبط  اما  دوشیم . ثعاب  ار  هقیقـش  هیحان  رد  راد  نابرـض  ياـهدردرس 
ناونع هب  دـیاب  زین  یبصع  لماوع  تسا . طابترا  رد  تلع  ای  هشیر  اب 29  نرگیم  انیس  یلعوب  داقتعا  هب  هکيروطهب  تسا  يرامیب  نیا  یلـصا 

رد نرگیم و  رد  يریگنوخ  تفر . ههاریب  هب  تسا  یبصع  يراـمیب  یعون  نرگیم  هکنیا  روصت  اـب  دـیابن  دـنیآ و  باـسح  هب  هیوناـث  لـماوع 
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هبلغ تامالع  تسا . يرورـض  مزال و  دنـشابیم  نوخ  راشف  تظلغ و  راچد  ای  تسا و  هدـش  بلاغ  اهنآ  ندـب  رد  نوخ  طـلخ  هک  یناراـمیب 
يوق و ضبن  ءاضعا و  ریاس  هب  تبـسن  تروص  رـس و  ندوب  مرگ  تروص ، یگتخورفارب  مشچ ، ياهگر  يرپ  ناـبز ، یخرـس  نوچمه  نوخ 

. دوشیم هدید  نارامیب  نیا  رد  دنت 
يور زاین  تروص  رد  اهشوگ و  تشپ  ولاز  نتخادنا  ای  ماع و  تماجح  هلیسوب  دیاب  دنتـسه  نوخ  تظلغ  راچد  هک  ینارامیب  رد  يریگنوخ 

. دوش ماجنا  اهتسد 
طابترا هدعم ، رب  هوالع  نانز  زا  يرایسب  رد  نرگیم  أشنم  هدنراگن  هبرجت  رب  انب 

68 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسین ریذپناکما  روکذم  ياهیرامیب  ياوادم  نودب  نآ  نامرد  دراد و  یمحر  ياهیرامیب  محر و  اب  یساسا  میقتسم و 

فرـصم زا  لـبق  دوش . ماـجنا  يریگنوـخ  تسا  مزـال  یهاـیگ ، ياـهوراد  هلیـسوب  ناـمرد  رب  هوـالع  یخرب ، رد  زین  يوارفـص  ناراـمیب  رد 
. دوش جراخ  هدعم  زا  ارفص  ياهلهسم  هلیسوب  يوارفص  طالخا  دوشیم  زاین  یهاگ  زین  نرگیم  یمومع  ياهوراد 

نرگیم یمومع  ياهوراد  - 1

هراشا

: روخب فلا -
. مرگ نشیوآ 5  مرگ ، هنوباب 5  مرگ ، هنوپ 5  مرگ ، یمتخ 5  لگ  ناکتسا ، کی  زینشگ  مخت 

هب هدیـشک و  رـس  يور  يرداچ  دـیناشوجب ، هساک  کی  رد  بآ  ناویل   3 اب 4 - ار  قوف  ياهوراد  باوخ  زا  لـبق  بش  ره  فرـصم : روتـسد 
. دیهد روخب  هقیقد  تدم 10 

: نرگیم هدناشوج  ب -
. مرگ مادکره 30  زا  افوز ، یمتخ ، لگ  ناحیر ، مخت  زینشگ ، مخت  نابزواگ ، ینساک ، هریز ، نوسینا ، نیطنسفا ، هنوپ ، عانعن ،

. دنامب يرطب  ات 4  دـیناشوجب  بآ  يرطب  اب 6  ار  تمـسق  کی  راب  ره  هدرک  میـسقت  يواسم  تمـسق  هب 4  ار  اهوراد  هیلک  فرصم : روتـسد 
ناکتسا فصن  اذغ  ره  زا  دعب  هتشاذگ و  لاچخی  رد  دنامب  يرطب  ات 3  دیناشوجب  هرابود  هدرک  طولخم  رکش  مرگ  دصکی  دینک و  فاص 

. دینک لیم  راب  ره  ناکتسا  کی  ات  ناکتسا  فصن  رتالاب  نینس  ناکتسا و  ثلث  لاس  ریز 10  دارفا  دینک . لیم 
: دینک لیم  اذغ  ره  زا  لبق  طولخم و  تایقرع  ای  هدناشوج  تروص  هب  ار  ریز  ياهوراد  قوف  ياهوراد  هارمه  هب  ج -

. جیافسب نیطنسفا ، هنوپ ، سودوخوطسا ، جنرانراهب ، هیوبجنرداب ، شوجنزرم ، بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،
کی رد  يروخاذغ  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  لبق  راب  يزور 3  دینک و  بوکمین  ار  اهوراد  دشابیم . يواسم  اهوراد  تبسن  فرصم : روتـسد 

هب  ار  اهوراد  زا  مادکره  قرع  ای  دیئامن . لیم  دینک و  مد  هقیقد   15 ياچ ، دننام  هدناسر و  شوج  دح  هب  درس  بآ  ناکتسا 
69 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  ناکتسا  فصن  اذغ  ره  زا  لبق  دینک . طولخم  مه  اب  هتفرگ و  يواسم  نازیم 
. دیهدب ژاسام  یمک  هدرک و  برچ  خرس  لگ  ای  دجنک  ای  نوتیز  ای  نیریش  ماداب  نغور  اب  ار  ندرگ  تشپ  بش  ره  نیهدت : د -

: نرگیم يارب  هدش  هبرجت  رگید  هخسن 
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. دیهد ماجنا  ار  لبق  هخسن  روخب  فلا )
هقاس هریز ، سودوخوطـسا ، جنرانراهب ، هیوبجنرداب ، شوجنزرم ، نوسینا ، نیطنـسفا ، بیط ، لبنـس  نابزواگ ، هنوپ ، ءانعن ، نرگیم  ياچ  ب )

. مرگ مادکره 25  زا  جیافسب  افوز ، یمتخ ، لگ  ناحیر ، مخت  زینشگ ، مخت  ینساک ،
رد ار  اهوراد  زا  يروخاذغ  قشاق   1 رابره 2 - اذغ ، ره  زا  دعب  هلصافالب  دیئامن . بوکمین  هدرک و  طولخم  ار  اهوراد  همه  فرصم : روتسد 

. دیئامن لیم  هدرک و  مد  ياچ  دننام  هقیقد   20 تدمب 15 - بآ  ناویل   1
. درب راکب  روتسد  قبط  ار  یلبق  هخسن  رد  نیهدت  ياهنغور  نیهدت : ج )

مومش - 2

: دینک وب  هتفرگ و  ینیب  ریز  ابترم  هیهت ، ار  ریز  يوراد  قوف  ياههخسن  اب  هارمه 
. مرگ  3 کخیم 5 / مرگ ، ناینز 1  مرگ ، هایس 1  لفلف 

مک اب  زور و  دنچ  زا  سپ  دیئوبب . هتفرگ و  ینیب  ریز  ابترم  دـینزب و  هرگ  ار  نآ  هتخیر  هچراپ  رد  هدـیبوک و  مرن  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک هیهت  ار  وراد  اددجم  اهوراد ، يوب  ندش 

( قاشنتسا  ) هدنیوش يوراد  - 3

. مرگ مادکره 5  زا  هشفنب  لگ  شوجنزرم ، هنوباب ،
هدومن و فاص  دنامب ، يرطب  کی  ات  دیناشوجب  بآ  يرطب  ود  اب  ار  تمسق  کی  رابره  دینک ، میسقت  تمسق  هب 6  ار  وراد  فرصم : روتسد 

. دینک قاشنتسا  راب  هس  يزور 

نرگیم ءالط  - 4

. مزال رادقم  هب  بالگ  مرگ ،  2 رانکوک 5 / مرگ ، یبرع 5  غمص  مرگ ، نارفعز 2 
70 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینابسچب هقیقش  يور  ذغاک  اب  درد  ماگنه  دیئامن . ریمخ  بالگ  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
: رگید ءالط  ای  و 

وج هناد  روفاک ،
. دینک الط  هقیقش  يور  درد  ماگنه  دیلامب . دیئاسب و  بآ  اب  دیبوکب و  ار  وراد  فرصم : روتسد 

: رگید ءالط  صرق  ای 
يزیرجات ای  وهاک  بآ  دحاو ، ثلث  نارفعز  دحاو ، کی  مادکره  زا  کشخ  حافل  حافل ، هشیر  تسوپ  دیفـس ، جنبلا  رذب  نوسینا ، فاصرم ،

. مزال رادقم  هب 
بآ رد  تجاح  ماگنه  رابره  دـینک . کشخ  دـیزاسب و  صرق  هدرک و  ریمخ  يزیرجات  بآ  اـب  دـینک و  ردوپ  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 

. دیلامب درد  لحم  رب  دینک و  لح  هدیشوج  بآ  ای  يزیرجات  ای  وهاک 

: دامک - 5
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. دنکیم نکاس  ار  نرگیم  درد  وراد  نیا 
. يرادقم هبلح  باعل  مرگ ، شوجنزرم 30  مرگ ، هنوباب 30 

. دینابسچب درد  لحم  يور  هتخیر و  هسیک  لخاد  دیزیمایب . هبلح  اب  هدرک و  ردوپ  فرصم : روتسد 

نرگیم دامض  - 6

هراشا

. لوکام خرس  جنرب  رانکوک ، لیفجنز ،
. دینک دامض  درد  لحم  رس و  رب  ندرک  بوطرم  زا  دعب  دینک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

: رگید يدامض 

. دربیم نیب  زا  دشاب  هنهک  دنچره  ار  نرگیم  درد  دامض  نیا 
يرادقم  واگ  نغور  دحاو ، کی  مادکره  زا  هتفوک  تابن  احرقرقاع ، لیفجنز ، لفلف ، نارفعز ،

. دیهد همادا  هتفه  کی  ات  دیلامب و  اههقیقش  رب  درد  ماگنه  دیزاسب و  دامض  روتسد  قبط  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
71 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دردرس ماسقا  ریاس  مشش : لصف 

هراشا

73 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یباتفآ دردرس  فلا )

هراشا

ار ریز  ياهوراد  دوشیم ، يرارقیب  راچد  رامیب  تسا و  ناهد  رـس و  یکـشخ  نآ  تمالع  هدـش و  ثداح  باتفآ  یمرگ  زا  یباتفآ  دردرس 
. درب راک  هب  ناوتیم  یباتفآ  دردرس  نامرد  رد 

دحاو کی  مادکره  هزرفسا  یمتخ و  لگ  - 1

زا يرادـقم  دـینک و  لیم  مکمک  تعاس و  هب  تعاس  بش  ات  حبـص  زا  دـهدب . باعل  ات  دـیزیرب  شوج  بآ  رد  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دوش لیم  نآ  لاثما  یتبرش و  مخت  نیبجنرت ، ریشکاخ ، دننام  ییاهتبرش  نآ  رب  هوالع  دیلامب . اههقیقش  رس و  يور  ار  باعل  نامه 

( یندیلام يوراد   ) ءالط - 2
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. تسا نآ  زا  لصاح  يرارقیب  یباتفآ و  دردرس  عفار  وراد  نیا 
. مرگ  1 جنبلا 5 / رذب  مرگ ، مادکره 3  زا  نارفعز ، رانکوک ، تورزنا ، نیلدنص ،

رب طولخم و  ینساک  ای  زینشگ  بآ  اب  سپس  دیهد  شلام  دیزروب و  بالگ  يرادقم  اب  دینک و  کلا  هدیبوک و  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دیلامب درد  عضوم 

( قاشنتسا  ) طوعس - 3

. مزال رادقم  هب  ودک  نغور  ءزج ، کی  هکرس  ءزج ، کی  وهاک  بآ  هبح ، روفاک 2 

: رگید طوعس  - 4

. نانز ریش  ماداب ، هشفنب  نغور  ودک ، نغور  ینساک ، بآ  ودک ، بآ  وهاک ، بآ 

یتدورب دردرس  يارب  ءالط  - 5

. دوشیم ثداح  اوه  دیدش  يدرس  تدورب و  زا  دیآیمرب  نآ  مان  زا  هک  هنوگ  نامه 
. يرادقم کشم  مرگ ، دجنک 50  ای  نوتیز  نغور  مرگ ، هتخادگ 5  ندال  مرگ ، ربنع 5  مرگ ،  2 هتفوکمین 5 / یکمرم 

74 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دینک ءالط  رس  يور  هدرک و  طولخم  دینک ، کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

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

ماداب 8] هشفنب - نغور  مرگ ، وج 9  درآ  مرگ ، کملا 3  لیلکا  مرگ ، مادکره 6  زا  هنوباب ، خرـس ، لگ  رفولین ، هشفنب ، یمتخ ، لگ  دامض :
. يرادقم

دیلامب و یکزان  هچراپ  يور  هدولاف  لثم  دیآ  ماوق  ات  دیزپب  بآ  ماداب و  هشفنب - نغور  يردـق  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک دامض  رس  يور 

: زغم هب  یفاک  نوخ  ندیسرن  زا  یشان  دردرس  ج )

هراشا

راثآ گنر ، یگدـیرپ  يراـمیب  نیا  ینیلاـب  مئـالع  تسین . نینچ  هشیمه  اـما  دراد ، لوزن  هب  لـیم  نوخ  راـشف  يراـمیب  هنوگنیا  رد  ـالومعم 
درد ساسحا  دوجس  ای  عوکر  ماگنه  رامیب  دشابیم . رس  طسو  الاب و  رد  درد  عوهت و  تلاح  دردرـس و  هجیگرـس و  تروص ، رد  ینوخمک 
نوخ راـشف  شیازفا  ببـس  ریز  يوراد  دوـشیم . رتـشیب  ناـنز  یگدـعاق  ماـگنه  رد  نینچمه  دراد . ار  همجمج  ياوـتحم  ندروـخ  ناـکت  و 

. دش دهاوخ 
. يواسم هزادنا  هب  وگنلاب  یتبرش ، مخت  کشمجنرف ،
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بالگ و ناکتـسا  فصن  اب  ار  وراد  زا  يروخابرم  قشاق  کی  راـبره  راـب ، ود  اـت  کـی  هنازور  دـینک و  بوکمین  ار  وراد  فرـصم : روتـسد 
زغم ددـع  کـی  راـبکی  زور  هس  ره  وراد ، نیا  رب  هوـالع  دـینک . لـیم  هدرک و  نیریـش  رکـش  اـب  طولخم و  کشمدـیب  قرع  ناکتـسا  فصن 

. دیئامن لیم  هتخپ و  ار  دنفسوگ 

يدعم دردرس  د )

فرطرب  يارب  دشابیم و  نآ  ءالتما  هدعم و  طالخا  اب  طابترا  رد  دردرس  نیا 
75 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدافتسا ناوتیم  ماع  لهسم  هلمج  نم  تسا  هدش  رکذ  اهلهسم  شخب  رد  هک  هدعم  طالخا  هدننکيزاسكاپ  ياههخسن  هیلک  زا  نآ  ندومن 
: تسا رثوم  اهدردرس  هنوگ  نیا  عفر  رد  زین  ریز  هخسن  درک .

درز 30 ربص  ناکتـسا ، کی  مادـکره  زا  هریز  ناینز ،)  ) هاوخنان نایداب ، سفرک ، مخت  رخذا ، حاـقف  نیطنـسفا ، بیطلا ، لبنـس  یفوک ، دـعس 
. رتیل  4 بآ 5 / خلت ، ماداب  نغور  مرگ ، ریجنا 6  دیب  نغور  مرگ ،

. دوش زمرق  الماک  بآ  گنر  ات  دیناشوجب  بآ  اب  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
مرگ ای 6  خـلت  ماداب  نغور  مرگ  اـب 6  ار  نآ  مرگ  سپـس 37  دیرادهگن . باتفآ  رد  زور   3 دـینک . لح  نآ  رد  ار  درز  ربص  دـینک و  فاص 

. دیماشایب طولخم و  مادکره  زا  مرگ  ای 3  ریجنا  دیب  نغور 

: یتیزونیس دردرس  ه )

روخب - 1

. مرگ یمتخ 20  مرگ ، هشفنب 20  مرگ ، شوجنزرم 20  مرگ ، هنوباب 20  مرگ ، نشیوآ 25  مرگ ، سوتپیلاکا 25  مرگ ، زینشگ 250  مخت 
ریز هقیقد  تدم 10  هب  دیناشوجب و  درس  بآ  هساک  کی  رد  ار  اهوراد  طولخم  زا  ناکتـسا  کی  باوخ  زا  لبق  بش  ره  فرـصم : روتـسد 

. دیهد روخب  رداچ 

روآهسطع هیفنا  - 2

. مرگ هشفنب 20  مرگ ، زینشگ 20  مخت  مرگ ،  2 شدنک 5 /
. دینک يرادهگن  هتسب  رد  هشیش  رد  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

هب عورـش  ات  دیـشکب  ینیب  رد  هتخیر و  تسد  فک  ار  هیفنا  ردوپ  يروخياچ  قشاق  كون  هزادـنا  هب  بش  ره  روخب  مامتا  زا  دـعب  هلـصافالب 
. دینک هسطع 

: ماداب هشفنب - هرطق  - 3

یقاب نغور  هدش و  راخب  بآ  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  نیریش  ماداب  نغور  مرگ  بآ و 75  یمک  رادقم  اب  هشفنب  لگ  مرگ  رادقم 15 
. دیناکچب ماداب  هشفنب - نغور  هرطق  ینیب 1  خاروس  ره  رد  اههسطع  مامتا  زا  سپ  دینک و  فاص  دنامب .

76 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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: وشتسش - 4

. دینک قاشنتسا  قیقر  مرلو و  کمن  بآ  يرادقم  باوخ  زا  دعب  اهحبص 

: دایز راک  یگتسخ و  زا  یشان  دردرس  و )

هراشا

: تسا ریز  باصعا  تیوقت  ياهوراد  زا  هدافتسا  مرگ و  بآ  اب  مامحتسا  ندرک ، تحارتسا  رد  دردرس  نیا  جالع 
. جیافسب هنوپ ، هیوبجنرداب ، شاخشخ ، مخت  شوجنزرم ، نیطنسفا ، بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،

درس بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  وراد  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  دـعب  دـینک . بوکمین  هدرک و  طولخم  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
بیطلا و لبنـس  نابزواگ ، قرع  دیناوتیم  قوف  هدناشوج  ياج  هب  دیئامن . لیم  تابن  ای  رکـش  اب  هدرک و  فاص  دنامب . ناویل  ات 1  دیناشوجب 
رد نآ  زاین  بسانت  هب  وراد  فرصم  تاعفد  دادعت  دیئامن . لیم  ناکتسا  کی  رابره  هدرک و  نیریـش  طولخم و  نشیوآ  قرع  اب  ار  کشمدیب 

. تسا زور  رد 

: يویلک ءاشنم  اب  دردرس  ز )

ياهوراد اب  هیلک  ياهيرامیب  نامرد  نآ  جالع  دراد . توافت  یتیزونیـس  دردرـس  اب  دوشیم و  داجیا  یناـشیپ  هیحاـن  رد  رتشیب  دردرـس  نیا 
. تسا هدش  حیرشت  الصفم  فلوم  رگید  باتک  رد  هک  دشابیم . یهایگ 

يزغم ياهروموت  زا  یشان  دردرس  ح )

. دناهدش حیرشت  الماک  ناطرس » نامرد   » ناونع تحت  فلوم  رگید  باتک  رد  اهدردرس  عون  نیا 
77 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ نامرد  يزغم و  یبلق و  ياههتکس  مود  شخب 

هراشا

79 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

يریگشیپ يرشب ، هعماج  يارب  یمهم  لضعم  دشابیم و  ریموگرم  مهم  للع  زا  یکی  يرشب  زورما  یگدنز  رد  هتکـس  يرامیب  هک  اجنآ  زا 
همئا زا  دـیاب  اـعطق  تفاـی  دـنهاوخ  هتفاـی و  افـش  یتشادـهب  تاروتـسد  هب  لـمع  رثا  رد  هک  اـهنآ  دـباییم . یـصاخ  تیمها  هتکـس  جـالع  و 

رد یقیمع  مهـس  هـک  یناریا  ياـمکح  ناکـشزپ و  دـیتاسا و  زا  سپـس  یمالـسا و  بـط  قذاـح  ءاـبطا  مره  سار  ناوـنعب  س )  ) نیموـصعم
. دننک رکشت  دنراد  یتنس  بط  شرتسگ 

زا رتابیز  رتعماج و  رترثوم و  اههتکـس  اب  هزرابم  تهج  رد  بط  ینونک  ياهتفرـشیپ  یکـشزپ و  خیرات  لوط  رد  مینک  اعدا  میناوتیم  دج  هب 
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هعماج راشقا  همه  يارب  لاح  نیع  رد  درادیم و  نوصم  هناگیب  هب  یگتـسباو  عون  ره  زا  ار  ام  هک  ییاهشور  میتفاین . یتنـس  بط  ياهشور 
نامروشک یمالسا  یلم و  راختفا  نیا  هب  هک  میهاوخیم  یکشزپ  مولع  ناققحم  نادنمشناد و  زا  ام  تسا . هدافتـسا  لباق  ینغ  ریقف و  زا  معا 

رترب ندوب و  عماج  هب  ناهج  رـسارس  نادنمـشناد  دوش  هداد  مزال  ياهب  نامروشک  ینغ  بط  هب  رگا  دنـشاب  نئمطم  دـنرگنن و  ییانتعایب  اـب 
یمالسا ناریا  هب  دوخ  ياهدرد  نامرد  يارب  يرایسب  نارامیب  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  درک و  دنهاوخ  فارتعا  نایناریا  ام  ياهـشور  ندوب 

. دش دنهاوخ  ریزارس 
لفاغ نآ  تمظع  زا  ناققحم  نادنمـشناد و  نارظنبحاص و  زا  يرایـسب  هنافـساتم  هک  هدـش  عقاو  روجهم  نانچ  یتنـس  ینامردهایگ و  بط 

تـسا مزال  هک  نانچنآ  دوخ  یمالـسا  بط  زا  هک  دومن  بلطم  نیا  هجوتم  زین  ار  مرتحم  زیزع و  نویناـحور  دـیاب  دـیدرت  نودـب  دـناهدنام .
يوگ اهیبرغ  هکنآ  زا  لبق  تسین و  زیاج  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  نتـسشن و  رگید  یلو  دـناهدومنن  تیامح  نآ  زا  دـناهدرکن و  عافد 

ياهناونع اب  هک  میهدیم  رادشه  نادنمـشیدنا  هب  اذل  مینک  عافد  شیوخ  یملع  تاراختفا  زا  مییآ و  دوخ  هب  دـیاب  دـنیابرب  ام  زا  ار  تقبس 
ای رییغت  ای  دییات  رظتنم  بیرفلد 

80 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنوشن یبرغ  ياههویش  اب  یتنس  بط  فارحنا 

هب ندومن و  وگزاب  دراد . هدـهعرب  ظاحل  نیا  زا  یمهم  تلاـسر  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  صوصخب  یعمج و  ياـههناسر 
مدرم هب  ناـیناهج و  هب  ار  اـم  یلم  رخاـفم  زا  یتاـکن  دـناوتیم  دـنراد  داـقتعا  نآ  هب  مدرم  هک  یناریا  بـط  ياـهتیقفوم  ندیـشک  ریوـصت 

رب ینبم  یبلاـطم  زور  ره  یملع  راـبخا  رد  هک  یماـگنه  اـما  تسین  يروآوـن  شناد و  مـلع و  فلاـخم  سکچـیه  دـیامن . هـئارا  ناـمروشک 
بط فارشا  تیقفوم و  دروم  رد  زین  یتاکن  تسا  بوخ  هچ  دوشیم  شخپ  روشک  زا  جراخ  یتاقیقحت  تاسسوم  دروم  رد  یبرغ  تاغیلبت 

رد تساهنآ  نامرد  هار  يادـتبا  رد  زونه  یبرغ  بط  هک  ییاهیرامیب  زا  يرایـسب  دـننادب  مدرم  ات  دوش  دزـشوگ  دروم  ناـمه  رد  ناـمروشک 
تسا و جالع  يریگـشیپ و  لباق  رتشیب  نانیمطا  بیرـض  اب  رتمک و  بتارم  هب  ییاههنیزه  اب  هدش و  یعطق  نامرد  جالع و  یتنـس  بط  نیمه 

. دش دهاوخ  ییایمیش  ياهوراد  هیهت  يارب  روشک  لوپ  زرا و  نتفر  رده  زا  يریگولج  ثعاب  یهایگ  نامرد  هب  مدرم  هجوت  اسب  هچ 
يوسوم  دمحم  دیس 

81 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتکس

رامـشهب اـهیرامیب  نیرتهدنـشک  نیرتکاـنرطخ و  زا  تسا و  يزورما  عـماوج  رد  ریموگرم  لـلع  نیرتعیاـش  زا  یکی  سوتکراـفنا  اـی  هتکس 
ماک هب  ار  يدایز  رایسب  ناینابرق  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرامیب  رثا  رد  ریموگرم  رامآ  نیرتشیب  هلاسره  کلهم  يرامیب  نیا  دوریم .

نـشور هتکـس  تلع  يدودح  ات  هچرگ  تسا . هدمآ  لمعب  نآ  راهم  يارب  ناکـشزپ  بناج  زا  يدایز  شالت  يور  نیمه  زا  دشکیم . گرم 
دـشکیم و گرم  ماک  رد  ار  يدایز  ناینابرق  زونه  نآ  عوقو  تعرـس  لیلد  هب  اـما  هدـمآ  تسدـب  نآ  جـالع  رد  یناوارف  تاـقیفوت  تسا و 

. تسا هدنام  زجاع  نآ  يریگشیپ  جالع و  زا  زونه  نیون  یکشزپ  دهدیم  ناشن 
جـالع و رد  تسا  يدـعب  ياـمکح  و  س )  ) موـصعم هـمئا  هناـمیکح  ياـهدومنهر  زا  رثأـتم  یـشناد  هـک  ناریا  یناـمردهایگ  یتنـس و  بـط 

. تسا هدوب  قفوم  تیاغب  هار  نیا  رد  هدوبر و  بط  ياههتشر  رگید  زا  ار  تقبس  يوگ  زین  يرامیب  نیا  يریگشیپ 
يار باتک  نیا  رد  میناوتب  میراودیما  تسا . هتشاد  راوتسا  هدیقع  نیا  رب  ار  ام  راک  هجیتن  ندید  هکلب  تسا  بصعت  رـس  زا  هن  قوف  رظنراهظا 

. میناسر تابثا  هب  ار  شیوخ  رظن  و 
کی هتکس  هک  تسا  تسرد  میرامـشرب . ار  نآ  رثوم  لماوع  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  يرامیب  داجیا  ياههنیمز  دیاب  يزیچ  ره  زا  لبق 
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یکی دهد . تسد  هتکـس  ددعتم ، لماوع  عمج  رثا  رد  ات  دشکیم  لوط  اهلاس  تسین و  یناهگان  نآ  داجیا  تلع  اما  تسا  یناهگان  يرامیب 
هتکـس داجیا  زا  يریگـشیپ  يارب  ياهمانرب  هئارا  يارب  تلع  نیا  یـسررب  تسا و  هیذـغت  طلغ  گنهرف  هتکـس  داـجیا  ياـهتلع  نیرتمهم  زا 

. تسا يرورض 

هتکس يرامیب  زورب  رد  رثوم  لماوع 

هیذغت گنهرف  - 1

ناهج  روهشم  یکشزپ  ياهتیصخش  هک  تسا  دح  نادب  ات  هیذغت  گنهرف  تیمها 
82 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مالـسا زا  لبق  یکـشزپ  نف  دـیتاسا  بتک  یـسررب  رد  دـناهدرک . زاربا  هرابنیا  رد  یعطاق  تایرظن  هدومن و  هجوت  نادـب  لاح  هتـشذگ و  رد 
لوانت تقو  اهاذغ ، عون  اذـغ ، فرـص  نازیم  دـشاب . هدـیزرون  مامتها  عوضوم  نیا  هب  هک  تسین  یقذاح  کشزپ  چـیه  ابیرقت  نونکات  هتفرگ 

يدراوم هریغ  ناسنا و  جازم  اب  نآ  يراگزاس  یندروخ و  داوم  جازم  رگیدـکی ، اب  ییاذـغ  داوم  يراگزاس  یکاروخ ، داوم  تیفیک  ندرک ،
تیرثکا هک  دـناهدرک  هئارا  نوگانوگ  تارظن  بط  فلتخم  ياههویـش  نیـصصختم  تسا . هتـشاد  لوذـبم  هژیو  هجوت  نآ  هب  بط  هک  تسا 

رگید یعرف  لئاسم  اذـغ و  فرـصم  عون  اهيزیرهمانرب و  رد  رتشیب  توافت  هکلب  دـنرادن  رگیدـکی  اب  ینادـنچ  فالتخا  لوصا  رد  اههیرظن 
. میئامن حرطم  نآ  عوقو  ماگنه  ار  هتکس  تلع  ادتبا  مینک و  نایب  هتکس  يرامیب  اب  ار  هیذغت  یگنهرف  طابترا  دیاب  لاح  تسا .

هار اههتخل  دریگیم  تروص  بلق  هب  یهتنم  اهگر  بلق و  رنورک  ياهگریوم  زغم و  ساسح  ياـهگریوم  رد  نوخ  هتخل  داـجیا  رثا  رد  هتکس 
اههتخل عمجت  ای  هتخل و  لیکـشت  لحم  اما  دتفایب  قافتا  ندب  ياج  همه  رد  تسا  نکمم  رما  نیا  دـندنبیم ، اهگر  يارجم  رد  ار  نوخ  روبع 

. تسا تیمها  زئاح 
ثعاب ددرگ و  وضع  نآ  زا  یتمسق  رد  قورع  دادسنا  ثعاب  هک  دوش  لیکشت  ییاههتخل  اپ  ياهتفاب  زا  یـشخب  رد  تسا  نکمم  لاثم  ناونعب 

. دش دـهاوخ  ضراع  يزغم  هتکـس  هاگنآ  ددرگ  داجیا  زغم  ياهگریوم  زا  یکی  رد  دادـسنا  رگا  اما  ددرگ . هریغ  درداپ و  یـسحیب و  داجیا 
داجیا ناکما  دوش  جراخ  لداعت  تلاح  زا  دبای و  شهاک  نوخ  رد  هتخل  دض  داوم  حـشرت  هچنانچ  تسا . نوخ  صاوخ  زا  یکی  هتخل  داجیا 

. دباییم شیازفا  تدشب  هتکس  رطخ  هتخل و 
داجیا اهگر و  هراوید  رد  بوسر  داجیا  رب  هوالع  ظیلغ  نوخ  تسا  نآ  ندومن  فیثک  ندرک و  ظیلغ  نوخ  هتخل  داجیا  رد  طلغ  هیذغت  ریثات 
حشرت رتشیب  دیاب  هتخل  دض  هدام  ظیلغ  نوخ  رد  تسا  یهیدب  دوشیم . نآ  یتخس  یتفـس و  قورع و  یگنت  ثعاب  نیئارـش  بلـصت  يرامیب 

نوخ زین  گرزب  ياهگرخرـس  زا  یتـح  هک  دـباییم  شیازفا  ناـنچنآ  نوخ  تظلغ  اـهیرامیب  زا  یخرب  رد  دوـش . لداـعتم  نوـخ  اـت  ددرگ 
. ددرگیم جراخ  ظیلغ  فیثک و 

يروخرپ  تسا . يروخعقومیب  يروخدب و  يروخرپ ، زا : ترابع  طلغ  هیذغت 
83 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مضه بوخ  صقان  ياههریش  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  لامک  مضه  لامعا  دنکیم . هدوسرف  ار  اههیلک  هدعم و  هتسخ و  ار  دبک  جیردت  هب 
نوخ هتخل  داجیا  اب  ماجنارـس  دودـسم و  ار  اهگر  ظیلغ و  فیثک و  ار  نوخ  جـیردت  هب  دوشیم و  اـهگر  دراو  هریغ  دـبک و  قیرط  زا  هدـشن 
نیا تسا . جـیار  یقطنم  ریغ  یملع و  ریغ  ـالماک  تروصب  هیذـغت  گـنهرف  اـم  روشک  رد  هنافـساتم  ددرگیم . يزغم  یبلق و  هتکـس  ثعاـب 

سپـس دـننکیم و  فرـصم  اهبـش  ار  شیوخ  ياذـغ  نیرتهب  نیرتعونتم و  ام  مدرم  رگید . يزیچ  هن  تسا و  یمالـسا  هن  یلم و  هن  گـنهرف 
لاـح رد  اهمادـنا  زا  يرایـسب  درادـن  يژرنا  هب  زاـین  نادـنچ  تسا و  زیچاـن  اـبیرقت  ندـب  كرحت  باوخ  رد  رپ . مکـش  اـب  ینیگنـس  باوـخ 
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. دـنرادن هناحبـص  هب  ییاهتـشا  دارفا  رثکا  هجیتن  رد  تسا  راک  لوغـشم  حبـص  ای  بش  ياههمین  ات  اذـغ  زا  هتـشابنا  هدـعم  یلو  دـناتحارتسا 
دهاوخ ناـج  مسج و  يور  رب  ار  دوخ  بولطماـن  تارثا  جردـت  هب  ددرگیم و  رارکت  یلاوتم  ياـهبش  اـهگر  هدـعم و  رد  اذـغ  یگتـشابنا 

. تشاذگ
نوخ و یبرچ  ندب و  ياضعا  رد  یگدولآ  شیازفا  ثعاب  هک  تسا  بآ  فرصم  عون  يروخدب  ندروخ و  عقومیب  قیداصم  زا  رگید  یکی 

نآ هب  ینامردبآ  ثحب  دومن . دـهاوخ  قیقر  زیمت و  ار  نوخ  دوخ  عقوم  رد  بآ  فرـصم  ددرگیم . نوخ  تظلغ  اب  هارمه  رگید  تاـفاضا 
نایم بآ  ندیشون  هک  دیآیمرب  يوبن  ثیداحا  زا  تسین . یتنس  بط  دییات  دروم  نادنچ  هدش  حرطم  یکـشزپ  لفاحم  رد  زورما  هک  یلکش 

بآ تسا . هدش  یهن  رـضم و  ندروخ  بآ  اذـغ  زا  دـعب  تعاس  مین  کی و  ات  اذـغ  زا  لبق  تعاس  مین  زا  تسا . هورکم  اذـغ  زا  دـعب  اذـغ و 
ارفـص و حـشرت  ددرگیم . مضه  لاـمعا  رد  مظن  ندروخ  مهب  ثعاـب  هدـش و  هدـعم  عـقومیب  عاـستا  ثعاـب  اذـغ  زا  دـعب  ناـیم و  ندروـخ 

تاـیلمع یناـهگان  روطهب  بآ  ندروخ  اـب  هک  دریذـپیم  تروص  بساـنم  ترارح  رد  اهزاتـساید  تکرح  رگید و  هدـننکمضه  ياهدیـسا 
مس دیلوت  هدعم و  هرادج  رد  بوسر  هدعم و  زاگ  دیلوت  نآ  لصاح  دنامیم ، تکرحیب  ابیرقت  هدعم  رد  ییاذغ  داوم  هدش و  فقوتم  مضه 

تسا مزال  ندب  يارب  هتخپ  ياذغ  ندروخ  الثم  تسا . نوگانوگ  ياههبنج  زا  دب  تیفیک  اب  هتخپ  ياذغ  ندروخ  زا  ترابع  يروخدب  تسا .
. دوشیم نوخ  تظلغ  یفیثک و  ثعاب  تشذگ  دوخ  دح  زا  رگا  اما 

ام رظن  هب  روطنیمه . زین  ياهتساشن  داوم  یندرکخرس و  یبرچ و  تشوگ و  فرصم 
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ماخ و داوم  رثکا  دح  يروخمک و  اب  ار  ندب  تسا  رتهب  دشاب و  مهلاثما  تشوگ و  يوتحم  ینتخپ و  دـیاب  هنازور  ياهاذـغ  زا  یمک  رادـقم 
تـسا و مواـقمان  تســس و  ینیئتورپ  داوـم  فرــصم  يروخدــب  قیداـصم  زا  رگید  یکی  داد . تداـع  یهاــیگ  نـیئتورپ  هوـیم و  يزبـس و 

ندب رد  اهاذغ  عون  نیا  دنوریم  رامشب  تسس  ياهاذغ  زا  يدنبهتسب  ياهاذغ  عاونا  هریغ ، ینیشام و  غرممخت  ینیـشام و  غرم  ياهتشوگ 
زا رگید  یکی  اهیندرکخرس  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  تعرسب  هتکس  ناطرس و  لباقم  رد  هک  دنکیم  دیلوت  تسـس  ياهتفاب 

دراو ام  روشک  هیذغت  گنهرف  رد  هک  یتادراو  ياهاذغ  دیناسر . لقا  دـح  هب  ار  اهنآ  فرـصم  دـیاب  هک  دنتـسه  نوخ  هدـننکظیلغ  ياهاذـغ 
، کـفپ سپیچ ، اهجـیودناس ، عاونا  زا  یـضعب  اـهازتیپ ، تسا . هتـشاد  ییازـسب  ریثاـت  نآ  تظلغ  نوخ و  یفیثـک  داـجیا  رد  هنافـساتم  هدـش 

روما ناسانـشراک  تسا  مزال  تسا . هدـیدرگ  ناکدوک  صوصخ  هب  مدرم  هقئاذ  رییغت  ثعاب  دوشیم  غیلبت  اههناسر  زا  ابترم  هک  ینوراـکام 
رد هیذـغت  گـنهرف  حیحـص  رییغت  اـب  جـیردتب  دـننک و  ییاـمنهار  ار  مدرم  مومع  بساـنم  حیحـص و  ییاذـغ  ياـهمیژر  یفرعم  رد  هیذـغت 
رد يددعتم  لماوع  هک  ارچ  تسا  یندشن  لکشم و  رایـسب  يراک  قیقد  ییاذغ  میژر  نییعت  دنـشوکب . كانرطخ  ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ 

الثم هک  دوشیم  هتفگ  هنایماع  نابز  رد  دوشیم و  داجیا  ناسنا  رد  هاگ  هک  ییاهاذـغ  زا  یخرب  هب  قاـیتشا  لـیم و  دراد . ریثاـت  ناـسنا  هقئاذ 
دوشیم جازم  يدرس  راچد  هک  یسک  تسا . اذغ  نامه  هب  ندب  زاین  دهدیم  ناشن  لیامت  نیا  منک  لیم  ار  اذغ  نالف  هک  مدرک  سوه  زورما 
ياهزیچ ای  کمن  ندروخ  هب  الثم  یصخش  هک  میاهدینش  یکشزپ  ياهشرازگ  رد  اهراب  دهدیم . ناشن  هقالع  تاجینیریش  هب  هاگآدوخان 

قیقد ياهسایقم  اب  ییاذغ  میژر  نیودـت  نیاربانب  تسین . یگدـنز  همادا  هب  رداق  نآ  نودـب  هدرک و  تداع  هریغ  عیام و  زاگ  دـننام  بیجع 
. تسا مزال  یندش و  ازفاتمالس ، یکاروخ  داوم  فرصم  حیحص  یلک  ياهكالم  نییعت  لوصا و  نیودت  اما  تسا . یندشن  يراک 

ناـمه هب  تیرثـکا  زونه  اـما  دـناهداد  رادـشه  طـلغ  هیذـغت  يروخدـب و  زا  یـشان  ضراوع  هب  تبـسن  ار  مدرم  یهاـیگ  بط  ياـملع  اـهراب 
سرقن زورترآ و  ناطرس و  هتکس و  رامآ  شیازفا  دننکیم  تفایرد  مه  ار  نآ  هجیتن  دندنبیاپ . دناهدرک  وخ  نادب  هک  هیذغت  طلغ  ياههویش 

بط  رد  تسا . طلغ  هویش  نیمه  تفایزاب  نوخ  ياهیرامیب  عاونا  و 
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حبـص ياذـغ  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  مدرم  هب  راهطا  همئا  ثیداـحا  رد  مه  هدـش و  يداـیز  دـیکات  تشاـچ  ياهاذـغ  صوصخ  رد  یناریا 
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هک تسا  یمیدـق  یلثملا  برـض  دوش . اـفتکا  رـصتخم  کبـس و  ياذـغ  هب  دـیاب  اـهبش  دراد و  رمع  لوـط  تمالـس و  رد  ياهژیو  تیمها 
راب یلثملا ، برض  هبنج  زا  رظن  فرص  هلمج  نیا  نک . راذگاو  نمشد  هب  ار  ماش  تتسود و  اب  ار  راهان  روخب  تدوخ  ار  هناحبـص  دیوگیم .

: زا تسا  ترابع  حیحص  هیذغت  هصالخ  اذل  تسا . دییات  دروم  نآ  یعقاو  یملع و  هبنج  دراد و  یقیقد  یملع 
کبس  ماش  طسوتم و  راهان  عونتم ، بوخ و  هناحبص  - 1

. دشاب هتشاد  اهيزبس  اههویم و  دننام  ماخ  ياهاذغ  هب  يرتمک  رایسب  تبسن  ینتخپ  ياهاذغ  - 2
. دبای شهاک  نکمم  لقا  دح  هب  یندرکخرس  فرصم  - 3

زا سپ  ياهفرح  راکشزرو  کی  لاـثم  يارب  دوش  فرـصم  دروآرب و  ناـسنا  كرحت  نازیم  هب  تبـسن  نیئتورپ  یبرچ و  فرـصم  نازیم  - 4
. دهد شهاک  ار  يوق  ياهاذغ  یبرچ و  فرصم  نازیم  تبسن  نامه  هب  دنیزگرب و  ار  يرتکبس  ياهشزرو  دیاب  شزرو  زا  يریگهرانک 

. دوشن فرصم  رگید  تاعیام  هباشون و  غود و  بآ ، نآ ، زا  دعب  تعاس   1 ات 5 / اذغ  فرص  ماگنه  - 5
. دریگ رارق  هیذغت  راک  روتسد  رد  يروخهشیمه  يروخمک و  - 6

تکرح - 2

اههتکس عفر  نامرد و  رد  دناوتیم  تسا و  رثوم  رایـسب  نآ  تظلغ  یفیثک و  زا  يریگـشیپ  رد  راک  شزرو و  زا  معا  ینامـسج  ياهتیلاعف 
ناج مسج و  یتمالـس  رد  راک  یندـب و  كرحت  ریثات  هجوتم  یبوخ  هب  لبق  لسن  کی  یگدـنز  هوحن  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  ددرگ . عقاو  رثوم 

هک یناگدننکهعجارم  تیرثکا  دناهدرکیم . راک  هک  هتشاد  همادا  ینامز  ات  یتمالس  نیا  دنتسیزیم و  رتملاس  ام  ناردام  ناردپ و  دیوشیم ،
زا شیوخ  نادنزرف  ندناسر  رمث  هب  زا  تغارف  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم  هعجارم  فلوم  یتاقیقحت  هسسوم  هب  هتکـس  نامرد  يارب 

نادنزرف  نابزیم  ای  دننارذگیم ، تحارتسا  هب  ار  یگتسشنزاب  نارود  حالطصا  هب  هتشادرب و  تسد  تیلاعف  راک و 
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هب دنور  نیا  دراد . همادا  قباس  دننام  ییاذغ  داوم  فرـصم  نازیم  یلو  دسریم  لقا  دح  هب  یندب  كرحت  نانآ . نامهم  ای  دنتـسه و  شیوخ 
شبنج كرحت و  مدع  هیذغت  هلاسم  زا  سپ  نیاربانب  دزاسیم . مهارف  ار  يزغم  یبلق و  ياههتکـس  هنیمز  ظیلغ و  نیگنـس و  ار  نوخ  جیردت 

یفصولا دئاز  یتمالـس  یکالاچ و  اب  الاب  نینـس  رد  هک  مینیبیم  ار  ینادرمریپ  هاگ  دوریم . رامـش  هب  اههتکـس  لماوع  نیرتمهم  زا  یمـسج 
دنرادن یلکشم  يرامیب و  چیه  هک  دیوشیم  هجوتم  دینیشنب  نانآ  تبحص  ياپ  رگا  دننکیم . یط  ناناوج  زا  رتهب  ار  یناتسهوک  ياهریـسم 

هک دـسریم  العا  دـح  هب  هاگنآ  دارفا  نیا  یتمالـس  تسین . يربخ  رگید  ياههدـنیالآ  یفاضا و  کیروا  دیـسا  یبرچ و  زا  اهنآ  نوخ  رد  و 
. دننک يوریپ  یصقن  مک  حیحص و  هیذغت  زا  یمسج  شوجوبنج  ظفح  رب  هوالع 

یبصع تالکشم  - 3

اهـشنت نیا  دوریم . رامـش  هب  اههتکـس  داجیا  لماوع  نیرتمهم  زا  كرحت  هیذغت و  لماع  ود  زا  سپ  يرکف  ياههغدـغد  یبصع و  ياهـشنت 
ثعاب ار  يزغم  یبلق و  ياههتکـس  ندب  هسیئر  ياضعا  يور  ریثات  رب  هوالع  هدش و  اههدغ  درکراک  ندب و  ياهمتـسیس  ندروخ  مهب  ثعاب 

. دنوشیم

نوخ راشف  - 4

عون نوخ و  تظلغ  یبصع ، ياهـشنت  اب  اهیرامیب  نیا  تسا . يزغم  یبلق و  ياههتکـس  داجیا  رد  رگید  رثوم  لـماوع  زا  نوخ  راـشف  يراـمیب 
. دروآ لمع  هب  يریگشیپ  اههتکس  زورب  زا  دناوتیم  اهيرامیب  نیا  نامرد  نیاربانب  هتشاد  طابترا  هیذغت 
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سفن یگنت  - 5

راکورـس رتاوگ  يرامیب  اب  هک  يدراوم  یبصع و  ياـهسفن  یگنت  روطنیمه  دـشابیم و  هیر  ياـهیتحاران  زا  یـشان  هک  ییاـهسفن  یگنت 
. ددرگ هتکس  هب  رجنم  رگید  لماوع  اب  بیکرت  رد  هتخاس و  مهارف  ار  زغم  بلق و  فعض  هنیمز  جیردتب  دناوتیم  دراد 
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بلق شپت  - 6

هب تسد  رگید  لماوع  اب  يرامیب  نیا  رگا  صوصخب  تسا  هتکـس  زورب  زاسهنیمز  بلق و  هدننکفیعـض  لماوع  زا  یکی  بلق  شپت  يرامیب 
. دهد تسد 

بلق هب  یهتنم  قورع  یگنت  - 7

نوخ یفیثک  تظلغ و  رثا  رد  دشاب و  يدازردام  دـناوتیم  اهیگنت  نیا  دـنکیم  مهارف  ار  یبلق  ییاسران  هنیمز  بلق  هب  یهتنم  قورع  یگنت 
. تسا دبک  هدعم و  هدهع  هب  بلق  ياهگر  یگنت  یساسا  تیلوئسم  ددرگ  داجیا 

اههچیرد هلضع و  یتحاران  - 8

مدـع رثا  رد  هک  یبلق  مسیتامور  دـننام  دـشابیم . یباستکا  یخرب  تسا و  یثرا  يدازردام و  بلق  هلـضع  اههچیرد و  ياـهیرامیب  زا  یخرب 
نامرد يارب  رثوم  يریبادـت  یناریا  بط  رد  لاح  ره  رد  بلق . یلخاد  ياهروموت  ای  دوشیم و  داجیا  یکرچ  دردولگ  يرامیب  هب  یگدیـسر 

. دراد دوجو  نآ 

بلق اب  طابترا  رد  رگید  ءاضعا  ياهیرامیب  - 9

، يویلک نوخ  راشف  الثم  ددرگ  یناهگان  ياههتکـس  زورب  ثعاب  دـناوتیم  اههیر  دـبک و  اههیلک ، دـننام  رگید  ءاضعا  ياـهیرامیب  زا  یخرب 
. دناهجوتیب نآ  هب  ءابطا  رثکا  هک  دراد  یبلق  ياهيرامیب  داجیا  رد  يرثوم  رایسب  شقن  دبک  یلک  روطب  هریغ  يدبک و  ياهزوریس 

یبلق ياهروموت  - 10

یگنت هنیـس ، هسفق  رد  درد  نوچ  یـضراوع  هک  دـنک  زورب  ییاهروموت  تسا  نکمم  اـههچیرد  اـهزیلهد و  اـهنطب و  رد  بلق  هرفح  لـخاد 
. دشاب هتشاد  هارمهب  دیدش  یگنت  سفن  اب  هارمه  تروص  ندش  هایس  ندش و  دوبک  بلق ، شپت  دیدش ، سفن 

. تسا هدش  رظن  هفرص  نآ  زا  باتک  نیا  رد  دمآ  دهاوخ  اهروموت  ثحبم  رد  نوچ  یتحاران  نیا  جالع 
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یلکلا تابورشم  تایناخد و  - 11

. تسا تاحضاو  حیضوت  نآ  دروم  رد  ثحب  هک  هدش  هداد  رکذت  یعمج  ياههناسر  طسوت  هنیمز  نیا  رد  ردقنآ 

يزغم یبلق و  ياههتکس  نامرد  يریگشیپ و 
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هراشا

یتنس بط  ار  شور  نیرتابیز  نیرترثوم و  نیرتهب و  يزغم  یبلق و  ياههتکس  اب  هزرابم  ياهـشور  یمامت  نایم  رد  تفگ  ناوتیم  تارج  هب 
اهتماجح ماجنا  هب  ع )  ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  قیوشت  تسا . هدومن  هئارا  بط  شناد  هب  ص )  ) دمحم لآ  نایعیش  ینامردهایگ  و 

نیا جالع  رد  یناریا  بط  میظع  تیقفوم  هب  رجنم  یهایگ  ياهوراد  رانک  رد  روکذـم  نایاوشیپ  ییامنهار  اب  یناـمردنوخ  ملع  تفرـشیپ  و 
. تسا هدش  ریگارف  کلهم و  يرامیب 

ینامردنوخ يریگشیپ 

ياهباتک هلـسلس  زا  ینامردنوخ )  ) باتک رد  هک  تسا  يریگنوخ  ای  تماجح  هب  تردابم  اـنامه  يراـمیب  نیا  يریگـشیپ  شور  نیرترثوم 
دوشیم و ناسنا  ندب  زا  اهیرامیب  همه  ندیشک  ثعاب  هام  ره  طساوا  رد  يریگنوخ  تسا . هدیدرگ  حیرـشت  فلوم  نیمه  رثا  افـش ) کیپ  )

شور نیمه  هب  اهيریگنوخ  نیا  تسا  رثوم  رایـسب  اههتکـس  زا  يریگـشیپ  رد  زییاپ  راهب و  ماگنه  يریگنوخ  لـصف و  ره  رد  يریگنوخ 
لباق گنرـس  اـب  تسد و  دـعاس  زا  يریگنوخ  اـب  زگره  و  دریگ . تروص  ندرگ  ياـههرهم  زا  رتنییاـپ  فتک  ود  ناـیم  زا  دـیاب  تماـجح 

. تسین هسیاقم 
راهب و تسا . هدش  هداد  حیضوت  ینامردنوخ  باتک  رد  الصفم  هک  تسا  رثوم  رایسب  راب  ود  ای  راب  کی  یلاس  زین  ولاز  هلیـسو  هب  يریگنوخ 

. دوشیم هداد  حیضوت  باتک  نیمه  رد  ولاز  اب  يریگنوخ  هوحن  تسا . يریگنوخ  عون  نیا  لوصف  نیرتهب  زییاپ 

ینامردوراد

دیابن هاگچیه  هتبلا  تساههتکس . زا  يریگشیپ  يارب  يرگید  شور  ینامردوراد 
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یقلت تیمها  اـب  دـیاب  رثوم  یـشور  ناونع  هب  نآ  راـنک  رد  يریگنوخ و  زا  سپ  هکلب  دوش ، هداد  حـیجرت  يریگنوـخ  رب  ییوراد  ياهـشور 
يریگـشیپ رب  هوالع  رگیدـکی  اـب  شور  ود  نیا  بیکرت  دـشابیم . تیمها  زئاـح  ریثاـت  نازیم  ظاـحل  زا  شور  ود  نیا  هاـگیاج  نییعت  دوش .

. تسا نآ  ثودح  زا  سپ  هتکس  یعطق  جالع  اههتکس  زورب  زا  دصرددص 

هزور ییوراد 15  ییاذغ  میژر  هدنریگشیپ  ياههخسن 

هراشا

دهاوخ رثوم  رایـسب  شقن  اههتکـس  زورب  زا  يریگـشیپ  رد  دریذـپ  تروص  رابکی  لصف  ره  رد  ینعی  راب  راهچ  لاس  رد  میژر  نیا  هچناـنچ 
. تشاد

هلـصافالب دسرب  شوج  دح  هب  ات  دینک  غاد  یباعل  ای  لیتسا  فرظ  اب  شتآ  يور  ار  هرتهاش  قرع  ناویل  هناحبص 2  ياجب  نایم  رد  زور  کی 
تدم 20 هب  دینک و  لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هس  يور  ار  نآ  غادغاد 

ینرف ای  توپمک  بآ  دیدش  یگنسرگ  تروص  رد  رگم  دیروخن  زیچچیه  رهظ  ات  دینک . تحارتسا  هدرک  هیکت  تشپ  هب  تعاس  مین  ات  هقیقد 
. قیقر

يور ار  نآ  هلصافالب  دیناسرب . شوج  دح  هب  شتآ  يور  دینک و  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  هس  دعب  زور 
زور ره  دییامن  لمع  لبق  زور  لثم  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هس 
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: بیترت نیا  هب  دینک . لیم  زینشگ  پوس  راهن  ياج  هب  نایم  رد  زور  کی  ای 
اب ار  همه  اراخب . يولآ  اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک  سدع و  اب  هارمه  ردـنغچ  گرب  ای  جانفـسا  اب  زینـشگ  يزبس 
هب یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  تشوگ  یمک  زاین  تروص  رد  دـییامن و  لیم  زینـشگ  هتک  رگید  ياهاذـغ  ياجب  اهبش  دـینک . خـبط  مه 

دراوم زا  اما  دینک  فرـصم  دشاب  هدنربلیلحت  هک  هویم  دننام  ییاهزیچ  دیناوتیم  اهرهظ  زور  تدم 15  لوط  رد  دینک . لیم  زپبآ  تروص 
: دیزرو بانتجا  یلک  هب  ریز 

، هباشون کفپ ، سپیچ ، لیجآ ، يدانق ، تاجینیریش  هرک ، ریـشرس ، هماخ ، هچاپهلک ، یندرکخرـس ، یبرچ ، غرممخت ، سابلاک ، سیـسوس ،
. جیودناس عون  ره  ازتیپ ،

90 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: رگید هخسن 

. ینامعومیل بیطلا ، لبنس  نابزواگلگ ،
تابن ای  رکـش  اب  دینک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  اهوراد  باوخ  زا  لبق  تعاس  کـی  دودـح  بش  ره 

. دینک لیم  هدرک  نیریش 
زا يراع  مضهدوز و  ياهاذـغ  زا  کبـس و  دـیاب  هراومه  ماش  هک  دـینک  هجوت  دوش . رارکت  رمعلا  ماد  اـم  اـت  بش  ره  دـناوتیم  هخـسن  نیا 

. دشاب یبرچ 

: رگید هخسن 

. ینامع يومیل  نابزواگ ، کلملا ، لیلکا  کیلوخرس ، نورو ،
ناویل  1 رد 5 / ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  دعب  بش  رهظ و  حبـص و  راب  هس  هنازور  دینک و  بوکمین  دیریگب و  يواسم  ار  ازجا 

زاین ساسارب  رابکی  يزور  ات  نآ  رتمک  رادـقم  دـینک . لیم  هدرک  نیریـش  یمک  دـینک و  فاص  دـنامب . یقاب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ 
. تسا يرورض  یندرکخرس  یبرچ و  زا  زیهرپ  تسا .

: رگید هخسن 

. همودق هلیلبنش ، مخت  ینامع ، يومیل  بانع ، بیطلا ، لبنس  عانعن ، نابزواگ ،
. تسا يواسم  ءازجا  دینک . لمع  لبق  روتسد  دننام 

: رگید هخسن 

. رفولین هلیلبنش ، مخت  تاقرق ، یمتخ ، لگ  یتوا ، غالوب  بانع ، ناتسپهس ، ینساک ، هشفنب ،
. دینک لمع  لبق  هخسن  دننام  دیریگب و  يواسم  ار  نآ  ءازجا 

: رگید هخسن 

دلج 4 افش  کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 61 

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


ای هکرس  نآ  موس  کی  اب  ندیـشوج  هقیقد  زا 20  سپ  هزیرتساپ  ریغ  واگ  ای  زب  ای  دنفـسوگ  ریـش  يرادـقم  بیکرت  زا  رینپ ) بآ   ) نبجلا ءام 
یلک روطهب  هدوب و  ددعتم  رایسب  اههتکس  زا  هدنریگـشیپ  ياههخـسن  دوشیم . لیم  اتـشان  تلاح  رد  دیآیم و  تسدب  هروغبآ  ای  ومیلبآ 

ياههخسن دیامنیم . افیا  يرثوم  شقن  اههتکس  زا  يریگشیپ  رد  ییاذغ  همانرب  تروصب  هچ  وراد و  تروصب  هچ  نوخ  هیفـصت  ياههخـسن 
اههخسن نیا  تساههتکس . عاونا  زا  هدنریگشیپ  ياهـشور  نیرتهب  زا  هدش  هداد  حیـضوت  افـش  کیپ  باتک  رد  لصفم  هک  هناگراهچ  طالخا 

زا ار  اهیگدولآ  اهطلخ و 
91 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنشابیم يرامیب  نیا  جالع  رد  اهوراد  نیرتبرجم  دنکیم و  كاپ  ندب 

شزرو راک و 

رد دئاز  داوم  ندش  هتشابنا  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یقالخا  يرامیب  کی  یلهاک  دوشیم . ناج  مسج و  مادهنا  ثعاب  یلبنت  كرحت و  مدع 
. دزاسیم مهارف  نوخ 

رگید ياههناهب  یگدـنز و  تالکـشم  یگلـصوحیب ، يراکیب ، نس ، تلوهک  یگتـسشنزاب ، لیبق  زا  یتاـهیجوت  اـب  مدرم  زا  يریثک  دادـعت 
یمـسج كرحت  شزرو و  زا  دیابن  یلیلد  چیه  هب  دـننک  هجوت  نالاسنهک  نالاسنایم و  دـنروآیم . مهارف  ار  دوخ  سردوز  گرم  جـیردتب 
شهاک شیوخ  كرحت  اب  بسانتم  ار  نآ  رادقم  اذـغ و  عون  دـندش و  كرحت  مدـع  راچد  یلیلد  هب  هاگره  رگید  یفرط  زا  دـنریگب  هلـصاف 

. دنیامن فرصم  هتساشنمک  یبرچ و  نودب  هدنربلیلحت و  فیطل و  قیقر و  ياهاذغ  دنهد و 

عوقو زا  دعب  هتکس  جالع 

نوناـق نیا  یلو  دریذـپیم  تروص  درـس  ياـهجازم  رد  يزغم  ياههتکـس  رتشیب  تفرگ  رظن  رد  ار  راـمیب  جازم  عون  دـیاب  هتکـس  جـالع  رد 
. دـنهد خر  یجازم  ره  رد  دـنناوتیم  یبصع  ياههتکـس  یتباید و  نارامیب  ياههتکـس  نوخ و  راشف  زا  یـشان  ياههتکـس  درادـن . تیمومع 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  یتنـس  بط  رد  وراد  زیوجت  یگنوگچ  رد  هتکـس  عون  لاحرههب  دـنراد . تلاخد  اههتکـس  عون  رد  زین  يرگید  لـماوع 
. تسا

نآ و عاوـنا  همه  رد  یبـلق  ياههتکـس  يوـمد .)  ) ینوـخ ياـهجازم  هژیو  هب  دـنروآیم  موـجه  مرگ  ياـهجازم  هـب  رتـشیب  یبـلق  ياـههتکس 
سکره دوشن  روصت  دراد . میقتـسم  طابترا  نوخ  تظلغ  نوخ و  یفیثک  هناگراهچ و  طالخا  اـب  یتنـس  بط  هاگدـید  زا  يزغم  ياـههتکس 

. دنارثوم زین  يرگید  لماوع  هکلب  دش  دهاوخن  هتکس  راچد  زگره  درادن  کیروا  دیسا  یبرچ و  نوخ و  راشف 

يروف تامادقا 

هدزبرغ بط  یبرغ و  بط  ياـهشور  رب  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  هدرک  هتکـس  هزاـت  هک  يراـمیب  يارب  يرثوم  رایـسب  تامادـقا  یتنـس  بط 
. دراد يراکنا  لباق  ریغ  يرترب 

92 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يزیرنوخ زا  اهولاز  نداتفا  زا  سپ  دـیزادنایب و  کچوک  يولاز  ددـع  اهشوگ 10  تشپ  هلـصافالب  هدش : يزغم  هتکـس  راچد  رامیب  رگا  - 1
هدافتـسا ریز  هخـسن  زا  دینک . تماجح  جالم  يور  رـس  طسو  ای  اهـشوگ  تشپ  رد  دوبن  سرتسد  رد  ولاز  رگا  دـینکن  يریگولج  شین  ياج 

. دینک
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( ینیب رد  یندیمد   ) خوفن

. دروآیم شوه  هب  ار  هدرکهتکس 
. دیمدب وا  ینیب  رد  ای  دیریگب  رامیب  ینیب  يولج  دینک و  مرن  هدییاس و  میقتسم  روطب  ار  دیفس  قبرخ  شدنک و 

رگید خوفن 

. دینک لمع  یلبق  خوفن  دننام  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  ءازجا  دحاو . مین  کخیم  دحاو ، زینشگ 4  مخت  دحاو ، کی  شدنک 

رگید خوفن 

. دیمدب رامیب  ینیب  رد  دینک و  لح  هکرس  رد  هدیبوک و  مرن  ار  دیفس  قبرخ  يرادقم 

( دنزیرب رامیب  يور  رس و  رب  هک  ياهدناشوج   ) لوطن

. بآ شوجنزرم ، اشاح ، بادس ، هنوباب ، کلملا ، لیلکا  جنرت ، گرب  رتعص ، تبش ، یکمرم ، یهوک ، حیش 
دـینک و فاص  دـنامب . بآ  اهوراد  يالاب  تشگنا  دـنب  کـی  اـت  دـیناشوجب  بآ  نم  هس  رد  هدرک  بوکمین  دـیریگب . مرگ  مادکره 25  زا 

. دنیشنب نآ  بآ  رد  یتدم  دیراد و  هاگن  نآ  راخب  رب  ار  رامیب  دیزیرب و  تشپ  ياههرهم  رامیب و  رس  رب  مکمک 
. مینکیم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  مالک  هلاطا  زا  بانتجا  يارب  هک  تسا  رایسب  ياهتکس  نارامیب  يروف  تامادقا  ياههخسن 

بط رگید  ياهشور  زا  دیزادنایب و  کچوک  يولاز  ددع  ات 10  رامیب  شوگ  ره  تشپ  تقو  توف  نودب  يزغم  هتکس  زورب  ضحم  هب  هتکن :
. دییامن يراددوخ  دشابیم  سرتسد  رد  ولاز  هچنانچ  یبرغ 

-2

: تسا هدش  یبلق  هتکس  راچد  رامیب  رگا 

هراشا

. تسا نوخ  هبلغ  زا  هتکس  - 
93 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا نوخ  راشف  اب  هارمه  هتکس  - 

. تسا هدش  هتسب  بلق  هب  یهتنم  قورع  زا  يدادعت  - 
. تسا هداد  يور  بلق  تالضع  قورع  رد  دادسنا  - 

. تسا هدش  دراو  دیدش  یبصع  كوش  رامیب  هب  هتکس  زا  لبق  - 
. تسا یگنتسفن  راچد  رامیب  - 

. تسا هدش  عطق  ای  فعض  رامیب  ضبن  - 
لقا دـح  نیا  دـیریگب و  نوخ  ناکتـسا  کی  ات  دـینزب و  غیت  اب  ار  يدـعب  تشگنا  کچوک و  تشگنا  نیب  ام  پچ  تسد  گر  لاـح  ره  رد 
نیب ام  زا  نتفرگ  نوخ  رگا  دینک و  هدافتسا  دش  رکذ  يزغم  هتکس  رد  هک  یتاخوفن  زا  دباییم . شیازفا  زاین  بسانت  هب  هک  تسا  يریگنوخ 

. دینزب مه  ار  تسار  تسد  گرهاش  دوب  زاین  رگا  و  دینزب . ار  پچ  تسد  گرهاش  تشادن  ناکما  تشگنا  ود 
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يروف مادقا  زا  دعب  اههتکس  نامرد 

هراشا

: دشاب هدش  يزغم  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 1
هتشادن تیمومع  مکح  نیا  اما  دوشیم  داجیا  درس  جازم  ءوس  هبلغ  رد  يزغم  ياههتکس  زا  يرایسب  هچرگ  دیهدب  صیخـشت  ار  رامیب  جازم 

رامیب یلبق  ياهیرامیب  نوخ و  یبرچ  تظلغ و  نوخ ، راشف  تسوبی ، هدـعم ، تـالاح  اـهوراد  زیوجت  رد  تسا . يرورـض  جازم  صیخـشت  و 
: تسارجالا مزال  هتشاد و  تیمومع  اههتکس  عاونا  رد  ریز  ياههخسن  یلک  روط  هب  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دیاب 

هزور میژر 15 

نیبجنرت  یشکاخ ، هرتهاش ، قرع 
يروخاذـغ قشاـق  هس  يور  غادغاد  ار  نآ  هلـصافالب  دـسرب و  شوج  دـح  هب  اـت  دـینک  غاد  ار  هرتهاـش  قرع  ناوـیل  ود  ناـیم  رد  زور  کـی 

رهظ ات  دـینک . نیریـش  یمک  تسین  راک  رد  تباید  يرامیب  رگا  دـینک . لیم  هناحبـص  ياجب  دـیزیرب و  دـیاهدرک  زیمت  لـبق  زا  هک  یـشکاخ 
. قیقر ینرف  ای  توپمک  بآ  رگم  دیروخن  يزیچ 

هدرک  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  دعب 3  زور 
94 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لمع  لبق  زور  لثم  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبص  ياجب  دینک و  فاص 

ماع لهسم 

هراشا

. مرگ نیتنسفا 25  مرگ ، ناتک 25  مخت  مرگ  یمتخ 25  لگ  مرگ ، نیبجنرت 25  مرگ ، خرس 50  لگ  مرگ ، یکم 50  ءانس 
دنامب ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  رابود  یلا  کی  اهرهظ  زا  دـعب  دـینک ، بوکمین  ار  اهوراد 
لاهسا نآ  فرـصم  رابکی  اب  رهظ  زا  دعب  ره  رد  هچنانچ  دنک . لاهـسا  داجیا  دیاب  وراد  نیا  دینک . لیم  هدرک  نیریـش  یمک  دینک و  فاص 

. دوش داجیا  لاهسا  ات  دوش  فرصم  رهظ  زا  دعب  ره  رد  رابود  تسا  مزال  هچنانچ  افتکا و  رابکی  نامه  هب  دوش  داجیا  یمیالم 
سدع و اب  هارمه  ردنغچ ، گرب  ای  جانفـسا  اب  هک  زینـشگ  پوس  اذغ  عون  ره  ياجب  زور ، ره  موزل  تروص  رد  نایم و  رد  زور  کی  اهرهظ 

. دینک لیم  دشاب  هدش  هتخپ  هایس  هریز  اراخب و  يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک 
: دینک لیم  باختنا و  ار  ریز  دراوم  زا  یکی  اذغ  عون  ره  ياجب  اهبش 

اب هک  یبرچ  نودب  زپبآ  غرم  ای  دنفسوگ  تشوگ  یمک  لیامت  تروص  رد  نیبجنکـس و  تبرـش  ای  وهاک  دالاس  اب  دیوش  ای  زینـشگ  هتک  - 
. دشاب هدش  خبط  کمن  هبوچدرز و  زایپ و  یمک 

اب هتخیر و  رود  ار  نآ  بآ  هدرک  سیخ  ار  دوخن  یگناخ . هکرس  ای  ومیلبآ  ینشاچ  اب  یبرچ  نودب  زرپ و  اب  دنفسوگ  نادریش  باریس و  - 
. دوش لیم  هدش و  خبط  الاب  طیارش  اب  نادریش  باریس و 
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. دینک لیم  طولخم و  ومیلبآ  نوتیز و  نغور  اب  هتخپ و  ییاهنت  هب  ار  دوخن  - 
شوجوبنج رد  هراومه  ناگدنرپ  نیا  هدوب و  یبرچ  نودب  هکنآ  لاثما  رتوبک و  کشجنگ و  وهیت و  کبک و  دـننام  یناگدـنرپ  تشوگ  - 

يدانق و تاجینیریـش  یبرچ و  یندرکخرـس و  سابلاک و  سیـسوس و  فرـصم  زا  یلک  هب  رامیب  زور  تدم 15  لوط  رد  دنـشاب . زاورپ  و 
. دنک زیهرپ  روآتسوبی  ياذغ  عون  ره  ازتیپ و  چیودناس و  عاونا  هماخ و  سپیچ و 
: دینک فرصم  روتسد  قبط  ار  ریز  هخسن  دراد  هبلغ  رامیب  جازم  رب  يدرس  هچنانچ 
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هخسن

، ینامع يومیل  همودق ، هلیلبنش ، مخت  هیوبجنرداب ، عانعن ، بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،
ناویل کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  رد  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  دـعب  بش  رهظ و  رابود  يزور  بوکمین و  ار  هیودا 
رامیب رگا  مینکیم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راچان  تسا و  عونتم  رایسب  هدناشوج  ياههخـسن  دینک . لیم  هدرک و  نیریـش  دینک  فاص  دنامب 

: دینک هدافتسا  ریز  هدناشوج  هخسن  زا  دشابیم  نوخ  دنق  نوخ و  راشف  راچد  ای  هدوب و  مرگ  جازم  ياراد 
یتوا  غالوب  هنزگ ، هزرفسا ، یمتخ ، لگ  تاقرق ، هلیلبنش ، مخت  بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،

عونتم رایـسب  زین  هدناشوج  نیا  هباشم  ياههخـسن  دوشیم . زیوجت  زاین  ساسارب  نآ  تاعفد  فرـصم و  رادقم  دینک . لمع  لبق  هخـسن  دننام 
ار ینامردنوخ  ینعی  دعب  هلحرم  دیداد  ماجنا  ار  اهنامرد  هک  زور  زا 15  دعب  تسا . دیفم  رایسب  ماخ  ریـس  ددع  کی  هنازور  ندیعلب  تسا .

: دینک عورش 

ینامردنوخ

هراشا

هام هس  يریگنوخ  نایاپ ، زا  سپ  دریگ و  ماجنا  اـهاپوتسد  شوگ و  تشپ  يریگنوخ  هرود  هس  دـیاب  دـشاب  یبلق  هچ  يزغم و  هچ  هتکس 
قورع ياههتخل  دوشیم  ماجنا  اهشوگ  تشپ  زا  يریگنوخ  هک  لوا  هلحرم  نامه  رد  تسا  نکمم  هچرگ  دوش . هتفرگرـس  زا  هرابود  دعب 

. دراد مات  ترورض  يریگنوخ  نامرد و  همادا  اما  دورب  نایم  زا  رس 

اهشوگ تشپ  ولاز  لوا  هلحرم 

هراشا

دنوش ادج  اهشوگ  تشپ  زا  دوخهبدوخ  هدش و  ریس  الماک  اهولاز  ات  دینک  ربص  دیزادنایب ، کچوک  يولاز  ددع  دادعت 10  شوگ  ره  تشپ 
مخز ياج  هب  بآ  ندناسر  زا  دینک و  زیمت  رگید  هدـننکینوفعدض  ياهلولحم  ای  نیداتب  ای  لکلا  هب  هتـشغآ  هبنپ  اب  ار  اهشین  ياج  سپس 

زا سپ  هک  هداد  ناشن  هبرجت  دـیهد . ماجنا  دـینک و  هدامآ  روتـسد  قبط  ار  ریز  ياهوراد  يزیرنوخ  ندـمآ  دـنب  زا  سپ  دـییامن . يریگولج 
دورن راکب  هدننکینوفعدض  يوراد  هنوگچیه  هچنانچ  يزیرنوخ  عطق  ات  ولاز  اب  يریگنوخ 
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. دوش دامض  ریز  یهایگ  يوراد  يزیرنوخ  عطق  زا  سپ  هکنیا  رب  طورشم  دشابیم  مک  رایسب  تنوفع  لامتحا 

ولاز مخز  دامض 

. یمتخ لگ  نشیوآ ، زینشگ ، مخت 
هراومه هک  دیدنبب  ياهنوگب  دـینکن و  زاب  تعاس  ات 24  دییامن  دامـض  عضوم  يور  دینک و  ریمخ  شوج  بآ  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  اهوراد 

. دنامب یقاب  بوطرم 
و خوفن )  ) ینیب رد  هدنمد  ياهوراد  دیناسرب . اذغ  ره  زا  دعب  راب  هس  يزور  ار  فرـصم  نازیم  دیهد و  همادا  نانچمه  ار  هدناشوج  ياهوراد 

. دیهد همادا  ار  لوطن )  ) اهنزبآ

اهتسد تشپ  ولاز  مود  هلحرم 

تاروتـسد مامت  دـیزادنایب و  طسوتم  يولاز  ددـع  دادـعت 10  تسد  ره  يور  موـس  تشگنا  اـت  کـچوک  تشگنا  نیب  اـم  تسد  ره  تـشپ 
. دیراذگ ارجا  هب  ار  لوا  هلحرم 

. دیهد همادا  ار  اهنزبآ  خوفن و  هدناشوج و  ياهوراد  دوشیم . ماجنا  ینامردولاز  لوا  هلحرم  زا  سپ  زور  هلحرم 20  نیا 

اهاپ يور  ولاز  موس  هلحرم 

ارجا هب  ار  لبق  لحارم  تاروتسد  هیلک  دیزادنایب و  تشرد  يولاز  ددع  دادعت 10  اپ  ره  يور  اپ ، موس  تشگنا  ات  ینوریب  ياهكزوق  يور 
. دیراذگ

تماجح

هراشا

یناـمردولاز شور  نیرتهب  عوقو  زا  سپ  ياههتکـس  ناـمرد  يارب  دراد . یبلق  يزغم و  ياههتکـس  رد  هدـنریگشیپ  شقن  رتـشیب  تماـجح 
. دوش ماجنا  دیاب  نیقاس  يور  تماجح  رگید  هلحرم  رد  تشپ و  تماجح  سپس  ماع و  تماجح  دوبن  سرتسد  رد  ولاز  هچنانچ  تسا .

ناخرچ تماجح 

سحیب  وضع  تسا . يریگنوخ  نودب  کشخ و  تماجح  ناخرچ  تماجح 
97 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ریـسم دنناخرچیم . ددرگ ، تسوپ  زا  ییادج  ثعاب  هدش و  ناویل  دراو  اوه  هکنآ  نودب  تسد  تردق  اب  شکداب  هدرک و  شکداب  ار  هدـش 
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ندرگ تشپ  ات  هدش  جلف  ياهمادنا  ریسم  رد  نآ  همادا  سپـس  نساب و  وناز و  تشپ  تمـس  هب  اپ  قاس  زا  هتکـس  جلف  يارب  ناخرچ  تماجح 
رگید لحارم  رانک  رد  ناخرچ  تماجح  ددرگ . رارکت  دـیاب  رامیب  زاین  هب  هتـسب  نایم  رد  بش  ود  ای  نایم و  رد  بش  کی  اـی  بش  ره  تسا .
ياجب رامیب  دـنکیم . رامیب  هدـش  سحیب  ياضعا  رد  تکرح  سح و  ندـنادرگ  رد  ياهظحالم  لباق  کمک  عیرـس و  ار  يراـمیب  ناـمرد 
تبسن ياهسیاقم  لباق  ریغ  ریگمشچ و  جیاتن  بتارم  هب  هک  ارچ  دنک  هدافتـسا  نغور  اب  ژاسام  ناخرچ و  تماجح  زا  یپارتویزیف  زا  هدافتـسا 

. تفرگ دهاوخ  یپارتویزیف  هب 

ناحیر نغور  شلام )  ) نیهدت

. ولیک کی  دجنک - نغور  ولیک ، هس  هزات - زبس  ناحیر 
ار ندب  مامت  نایم  رد  زور  کی  دنامب  نغور  دورب و  بآ  ات  دیناشوجب  ردقنآ  میالم  شتآ  يور  دجنک  نغور  اب  دـیریگب و  ار  ناحیر  بآ 

نغور لیقسا ، نغور  هنادهایـس ، نغور  نوچمه  ییاهنغور  اب  شلام  دیورن . مامح  رتدوز  رابکی  زور  دهد و 5  شلام  وضو  لحم  زا  ریغ 
شلام ياههخسن  تسا . دیفم  مه  اب  طولخم  ای  ییاهنت  هب  زقـس  کچرک و  نغور  نوتیز و  نغور  دجنک ، نغور  يدنه ، زوج  نغور  طسق ،

. مینکیم يراددوخ  نآ  رکذ  زا  هک  تسا  عونتم  رایسب  هتکس  يارب 

یندرکدود ياهوراد 

ياههخسن دینک . دود  رامیب  ینیب  رد  ندرک  شوماخ  زا  سپ  دینزب و  شتآ  هدرک  قاجنـس  رـس  ار  یبرع  غمـص  شام  کی  هزادنا  هب  زور  ره 
. مینکیم يراددوخ  نآ  رکذ  زا  اذل  هدوب  عونتم  زین  یندرکدود 

هتکس رد  هنقح  ینامرد  رثا  تسوبی و 

همه عرـص و  جـلف و  هتکـس و  يارب  ریز  هخـسن  تـسا ) هـیقنت   ) ندرک هـنقح  شور  نیرتـهب  تسوـبی ، ناـمرد  يارب  ياهتکــس ، ناراـمیب  رد 
. تسا دیفم  رایسب  تسوبی  عفد  رب  هوالع  یمغلب  جنلوق  یغامددرس و  ياهیرامیب 
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(، هنیبکـس  ) جنیبکـس بادـس ، هلیلبنـش ،)  ) هبلح نادـجنا ، تشم ، کی  مادـکره  زا  تبـش  ناینز ،)  ) هاوخنان قیقد ، نویروظنق  لظنحلا ، محش 

. بآ لسع ، خلت ، ماداب  نغور  ینمرا ، هروب  واگ ، هرهز 
لاقثم ات 80  رابره 50  دیزیمایب و  نآ  رد  ار  لسع  هرهز و  جنیبکـس و  هروب و  سپـس  دـینک  فاص  دـیناشوجب و  بآ  نم  کی  رد  ار  اهوراد 

. دینک هنقح 

هنقح لامعتسا  طیارش 

ندب ياضعا  هب  نآ  رثا  دشاب  مک  وراد  رادقم  هچنانچ  دـشاب  لاقثم  ات 80  لاقثم  دودح 50  دیاب  هنقح  رادقم  هک  دناهتـشاد  راهظا  ءابطا  رثکا 
لامعتسا ماگنه  هنقح  يوراد  يامرگ  ترارح و  تسا . دایز  نآ  ررـض  دشاب  دح  زا  دایز  هچنانچ  دسریمن و  ندب  یلاع  ياضعا  صوصخب 

قیقر دایز  دیابن  سکعرب  ظیلغ و  دایز  دـیابن  هنقح  يوراد  دـشاب . ندـب  لخاد  یمرگ  اب  قباطم  ای  یمرگ  هب  لیام  ینعی  دـشاب  لداعتم  دـیاب 
دـشاب قیقر  دایز  رگا  اههدور و  رد  مخز  ثعاب  دشاب  مرگ  دایز  رگا  دوشیم و  دیدش  خفن  داب و  داجیا  دشاب  درـس  هنقح  يوراد  رگا  دشاب .

اب دـیاب  ار  هنقح  تظلغ  تقر و  تشاد و  دـهاوخن  يرثا  هکنیا  ای  دروآیم و  راب  هب  ییاهررـض  هدـش و  ندـب  رد  نآ  راشتنا  بذـج و  ثعاب 
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. دومن نییعت  يرامیب  تدش 
اوه هک  بش  ای  هدـشن و  مرگ  اوه  زونه  هک  زور  ماگنه  اـی  درـس و  قطاـنم  رد  ناتـسمز  زییاـپ و  رد  تسا و  امرـس  لـصف  هنقح  تقو  نیرتهب 

. دوشیم شغ  یگتفرگ و  ثعاب  هک  تسا  غاد  ای  مرگ  دایز  يوراد  لامعتسا  دننام  دیدش  يامرگ  رد  هنقح  لامعتسا  تسا . هدش  کنخ 

ماع لهسم 

. دینک هدافتسا  هدش  دیق  اههتکس  نامرد  شخب  رد  هک  لماع  لهسم  هدناشوج  زا  دوبن  یفاک  ای  ریذپناکما و  هنقح  ماجنا  رگا 

يزغم هتکس  دامض 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  دامض  ياههخسن  يدایز  دادعت  نایم  زا 
. هکرس لدرخ ، رتسدیبدنج ،

کـشخ يازجا  دنامب . زاین  بسانت  هب  تعاس  دـنچ  ات  زا 1  دینک  دامـض  رامیب  رـس  رب  يرادـیب  ماگنه  رد  هدرک و  مرن  هدـیبوک و  ار  اهوراد 
. تسا يواسم 
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ياهتکس رامیب  رد  نابز  تنکل 

هراشا

. دوشیم ثداح  یبسن  هاگ  لـماک و  روطهب  هاـگ  هک  تسا  زغم  یناـبز  بصع  نداـتفا  راـک  زا  يزغم  ياههتکـس  دـنیاشوخان  راـثآ  زا  یکی 
: تسا ترابع  يزاسکاپ  هزور  هلحرم 15  ندنارذگ  زا  سپ  نآ  نامرد 

یندیکم ياههخسن  - 1

. تسا يواسم  ءازجا  لسع ، ناجنلوخ ، لیفجنز ، هایس ، هریز  یبرع ، غمص  ناینز ،
ياهبلاق رد  دـیآرد  تفـس  ریمخ  لکـش  هب  ات  دـیزروب  بوخ  طولخم و  لسع  يرادـقم  اب  سپـس  دـینک و  مرن  الماک  دـیبوکب و  ار  هیودا 

. دیکمب تابنبآ  ای  تالکش  دننام  ار  نآ  زا  يدادعت  زور  ره  دیهدب و  لکش  هاوخلد 
. دهدیم شهاک  ار  نابز  تنکل  جیردتب  ندز  توس  يارب  شالت  اهبل و  ندرک  عمج  دینک . ندز  توس  هب  راداو  زور  ره  ار  رامیب  - 2

رتوبک مخت  - 3

ای ودرگ  نغور  اب  ار  رتوبک  مخت  هکنیا  ای  دـیهد  ژاسام  رامیب  يولگ  کف و  ریز  طولخم و  ودرگ  نغور  اب  ار  رتوبک  مخت  ددـع  هس  ياهتفه 
. دیدنبب رامیب  کف  ریز  دامض  تروصب  هکرس  ای  نارفعز  ای  نوتیز 
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( نغور اب  شلام   ) نیهدت

. دیهد شلام  ار  اههراورآ  ریز  ناجنلوخ ، نیچراد ، هنادهایس ، طسق ، زوج ، ودرگ ، ياهنغور  زا  یطولخم  ای  کی  اب  راب  نیدنچ  ياهتفه 

ياهتکس نارامیب  یلک  تیوقت 

قرع تسا : رثوم  ناـنآ  يدـیماان  یگتـسخ و  عفر  طاـشن و  داـجیا  جازم و  تیوقت  رد  ناراـمیب  نیا  جـالع  هب  کـمک  رب  هوـالع  ریز  هخـسن 
، روگنا بآ  بیـس ، بآ  لیگران ، بآ  تابن ، عانعن ، قرع  جنرانراهب ، قرع  هیوبجنرداب ، قرع  مرپسا ، هاش  قرع  یتوکاک ، قرع  کشمدـیب ،

. يرادقم نارفعز  ولیک ، مین  مادکره  زا 
هفاضا دییامن و  طولخم  روگنا  بیـس و  لیگران و  بآ  اب  سپـس  دینک . ردوپ  دـیبوکب و  ار  تابن  دـیناشوجب . هقیقد  تدـم 10  هب  ار  اهقرع 

کنخ  زا  سپ  دیناشوجب . رگید  هقیقد  تدم 10  هب  دینک و  هفاضا  ار  نارفعز  دیناشوجب و  رگید  هقیقد  دینک و 10 
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. دینک لیم  بورغ  ناکتسا  فصن  حبص و  ناکتسا  فصن  دیراذگب و  لاچخی  رد  ندش 
. تسا دیفم  ریز  يوراد  هتکس  زا  يریگشیپ  جالع و  تیوقت و  يارب 

. دینک لیم  هدرک و  لح  رکش  یمک  اب  ریش  ناویل  کی  رد  زور  ره  دینک و  ردوپ  مرگ   9 لفنرق )  ) کخیم

ياهتکس نارامیب  رد  تالضع  درد 

. دیریگب کمک  ریز  هخسن  زا  دوش  داجیا  درد  ندب  ياههچیهام  تالضع و  رد  هچنانچ 
. ناجنروس نادیزوب ،

. دینک لیم  لسع  یمک  اب  هارمه  ای  بآ  اب  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  بش  حبص و  زور  ره  هدرک و  ردوپ  ار  هیودا 

ياهتکس رامیب  رد  بلق  شپط 

. تسا دیفم  بلق  شپط  يارب  مه  هتکس و  جالع  يارب  مه  هک  دینک  هدافتسا  ریز  هخسن  زا  دربیم  جنر  بلق  شپط  زا  رامیب  هچنانچ 
ءازجا جیوافـسب . هنوباب ، هنزگ ، شاخـشخ ، مخت  یتوکاک ، ای  هنوپ  جنرانراهب ، شوجنزرم ، نیطنـسفا ، هیوبجنرداب ، بیطلا ، لبنـس  نابزواگ 

. دشابیم يواسم 
دنامب ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـبره  دـیبوکب و  یمک  هدرک و  طولخم  ـالماک  ار  اـهوراد 
دوجو دیئوریت  يرامیب  بلق ، شپط  هارمه  رگا  دوش . لیم  اذغ  زا  دعب  رابره  هدعو  هس  يزور  دینک  لیم  هدرک  نیریـش  یمک  هدرک و  فاص 

. دینک هفاضا  يریزجات  بانع و  اهوراد  هب  دراد 

ياهتکس رامیب  رد  یباوخیب 

هنورات قرع  ناکتسا  فصن  جنرانراهب و  قرع  ناکتسا  فصن  بش  ره  دینک و  هدافتسا  بلق  شپط  يوراد  نامه  زا  یباوخیب  نامرد  يارب 
. دینک لیم  هدرک  طولخم  مه  اب 
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ياهتکس رامیب  رد  دایز  باوخ 

ساسارب نوخ  هیفـصت  نامه  نامرد  تروص  نیا  رد  تسا  يدرـس  هبلغ  نوخ و  تظلغ  یگدولآ و  رثا  رد  ياهتکـس  راـمیب  رد  داـیز  باوخ 
. تسا یمازلا  الماک  يورهدایپ  الثم  كرحت  هب  رامیب  ندرک  راداو  تسا و  مغلب  طلخ  عفد  يریگنوخ و  رامیب ، جازم 

101 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوخ راشف 

هراشا

. دیامن هتکس  داجیا  هدش و  زغم  ياهگریوم  یگراپ  ثعاب  دناوتیم  نوخ  راشف 
. تسا نوخ  راشف  دض  ياهوراد  زا  هدافتسا  تشذگ ، نآ  حرش  هک  ینامردولاز  رب  هوالع  نآ  جالع 

. دیهد رارق  هنازور  همانرب  رد  ار  شخبمارآ  ابیز و  رظانم  ياشامت  دینک و  زیهرپ  ندروخ  صرح  تینابصع و  زا  - 1
. دیهدب تروق  ماخ  ریس  ددع  کی  هنازور  - 2

. دیربب راک  هب  ار  ریز  هخسن  - 3
. دشابیم يواسم  ءازجا  نابزواگ ، کشرز ، زینشگ ، مخت  بانع ، هکم ، ياچ 

. دنامب ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  دـینک و  بوکمین  طولخم و  ـالماک  ار  اـهوراد 

. دیرب راکب  تاقرق  دیناوتیم  کشرز  ياج  هب  دیهد . ماجنا  زاین  بسانت  هب  راب  هس  ات  کی  يزور  دینک  لیم  دینک  نیریش  یمک  هدرک  فاص 

: رگید هخسن 

. یگناخ هروغبآ  زینشگ ، مخت 
ار زینـشگ  مخت  نآ  زا  سپ  دینزن . تسد  نآ  هب  زور  هس  ات  دینک و  رپ  زینـشگ  مخت  نآ  ثلث  یگناخ و  هروغبآ  زا  ار  یلومعم  هشیـش  کی 

. دینک لیم  رتشیب  ای  ناکتسا  کی  زا  زاین  نازیم  هب  زور  رد  دوش . لح  هروغبآ  رد  الماک  نآ  داوم  ات  دیهد  شلام  هروغبآ  رد 
اهبش دعب  هب  یگلاسلهچ  نس  زا  یبرچ  کمن و  فرصم  دناهدومرف  ع )  ) مشش ماما  دشابیم . رضم  اهبش  صوصخب  یبرچ  کمن و  فرصم 

. تسا رضم 
. دینکن زاب  حبص  ات  دیدنبب و  اپ  فک  هب  بش  ره  هدرک و  ریمخ  یگناخ  هروغبآ  اب  انح  يرادقم  میناوتیم  زاین  تروص  رد  - 4

: رگید هخسن 

رینپ بآ  ای  نبجلا  ءام 
: تسا ریز  حرش  هب  نآ  هیهت  زرط  دینک  لیم  رینپ  بآ  ناویل  ود  اتشان  زور  ره  یلبق ، ياهنامرد  رب  هوالع  ای  ییاهنت  هب 

102 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد ار  همه  ریش  ندیرب  زا  سپ  طولخم و  یگناخ  هروغبآ  ولیک  کی  اب  ندناشوج  هقیقد  زا 20  سپ  ار  زب  ای  دنفسوگ  ای  واگ  ریش  يرادقم 
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. دینک يرادهگن  ياهشیش  فرظ  رد  ار  نآ  بآ  هتخیر و  یناتک  هسیک  کی 

ياهتکس نارامیب  رد  نزو  هفاضا 

دیاب نزو  ندرک  مک  رد  دـیزرو . مامتها  نآ  جالع  هب  دـیاب  هتکـس  زا  دـعب  لبق و  اذـل  هدروآ  راشف  لـصافم  قورع و  بلق و  رب  هفاـضا  نزو 
رامیب نزو  شهاک  دومن . لامعا  صوصخم  ياهوراد  بسانتم و  ییاذغ  ياهمیژر  تفرگ و  رظن  رد  ار  رامیب  جازم  عون  یمسج و  تیعضو 

. دریذپ تروص  هام  رد  ولیک  ات 9  نازیم 6  هب  لداعتم  شور  اب  تسا  رتهب 

رامیب نزو  شهاک  يارب  ییاذغ  میژر 

هراشا

. تسا دیفم  قاچ  دارفا  يارب  یلک  روطهب  نآ و  جالع  رد  هچ  هتکس و  يریگشیپ  رد  هچ 
رامیب جازم  یمرگ  يدرـس و  ساسارب  اههویم  يدرـس  یمرگ و  دشاب . یتخرد  بیـس  کی  هزادنا  هب  مادکره  هک  ماخ  هویم  ددـع  اهحبص 6 
هکنیا رگید  هار  تسا . رترثوم  دوش  لیم  روگنا  طقف  اههویم  همه  هزادنا  هب  رگا  دینکن . فرصم  زیچچیه  هویم  ءزج  هب  رهظ  ات  دوشیم  نییعت 

نآ هب  ریجنا  ددع  درس 10  ياهجازم  رد  دوش . لیم  هناحبص  ياجب  هدش  سیخ  لبق  بش  زا  هک  يدنه  رمت  يرادقم  اراخب و  يولآ  ددع   20
. دینک هفاضا 

. دینک باختنا  جازم  بسانت  هب  هاوخلد و  هب  ریز  راهان  عون  زا 5  اهرهظ 
هروغبآ اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  اب  جنرب  يروخاذغ  قشاق  کی  سدع و  ردنغچ و  گرب  ای  جانفـسا  اب  زینـشگ  يزبس  - 1

. یگناخ
اب یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  تشوگ  اب  ریـس  زایپ و  مغلـش ، ملکلگ ، ملک ، یگنرفهجوگ ، ناجمداب ، رگنک ، ساویر ، ودک ، سفرک ، - 2

. دیرب راکب  دوب  سرتسد  رد  هک  مادکره  قوف  داوم  زا  هروغبآ . ینشاچ 
. نیبجنکس تبرش  وهاک و  دالاس  اب  زپبآ  چراق  - 3

. درک هدافتسا  رگید  ياهیزبس  زا  وهاک  دالاس  ياجب  ناوتیم  درس  ياهجازم  رد 
. نیبجنکس تبرش  وهاک و  دالاس  اب  هدش  زپبآ  غرم  هنیس  - 4

103 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. زوم ددع  کی  اب  وج  نان  مرگ  تسیود  - 5

اهبش

اب دشاب  هدش  طولخم  ریس  هرپ  دنچ  اب  برچمک  تسام  رد  هک  ماخ  ای  زپبآ  ناجمداب  ناجازمدرـس  يارب  ماخ . ای  راخب  ای  زپبآ  يودک  - 1
. نان تسد  فک  کی 

زین ریز  هدناشوج  زا  يرغال  دنور  عیرست  يارب  رگید  ياهیزبس  وهاک  ياجب  ای  روگنا  هریـش  هکرـس  ای  نیبجنکـس  تبرـش  اب  وهاک  دالاس  - 2
. دیرب هرهب  دیناوتیم 
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. تسا يواسم  ءازجا  ناینز ، ینامع ، يومیل  نشیوآ ، زینشگ ، مخت  شوجنزرم ، زبس ، هریز  هایس ، هریز  - 3
کی ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  اب  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  راب  هس  ات  کی  هنازور  هدرک و  بوکمین  طولخم و  ار  اهوراد  - 4

. دینک لیم  دینک و  فاص  دنامب  ناویل 

صخا روطهب  یبلق  ياههتکس  نامرد 

هب ناویل  هنازور 2  رادـقم  هب  ار  نبجلا  ءاـم  دـیهد و  ماـجنا  ار  هزور  میژر 15  تشذـگ  لبق  ياـهشخب  رد  هک  يروف  تامادـقا  زا  دـعب  - 1
. دینک فرصم  مکش  ندوب  یلاخ  ماگنه 

. دینک فرطرب  جازم  اب  بسانتم  لهسم  ياهوراد  اب  ار  رامیب  تسوبی  - 2
. دینک هدافتسا  هتکس  دض  ياههنقح  زا  - 3

هریغ کخیم و  کشم ، دننام : وبشوخ  ياهوراد  زا  دیشکب  ینیب  رد  ار  نآ  دود  هدنازوس و  قاجنس  رس  یبرع  غمـص  هکت  کی  زور  ره  - 4
. دینک مامشتسا 

. دینک هدافتسا  تشذگ  یلبق  ياهشخب  رد  هک  روآهسطع )  ) هیفنا يوراد  زا  نایم  رد  زور  کی  ای  زور  ره  - 5
زور اهتسد و 20  تشپ  دعب  زور  عورش و 20  اهشوگ  تشپ  زا  نآ  زا  لبق  رارطضا  تروص  رد  هزور و  میژر 15  زا  سپ  ار  ینامردولاز  - 6

. دیهدب ماجنا  اهاپ  يور  دعب 
. دینک تماجح  هب  تردابم  فتک  ود  نیب  زا  ولاز  اب  يریگنوخ  زا  سپ  زور   15 - 7

. دینک رارکت  ولاز  اب  ار  ینامردنوخ  لماک  هرود  نامرد  لیمکت  يارب  دعب  هام  دودح 3 
. دینک يریگولج  نایفارطا  هلان  ینارگن و  زاربا  زا  دیهد و  رارق  راک  روتسد  رد  ار  رامیب  یحور  یباداش  حیرفت و  - 8

104 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلق هب  یهتنم  قورع  دادسنا  جالع 

. دیهد ماجنا  ار  یبلق  هتکس  ياهنامرد  هیلک 

بلق هچیهام  قورع  دادسنا  جالع 

. دیهد ماجنا  ار  یبلق  هتکس  ياهنامرد  هیلک 

بلق فارطا  یبرچ  ندش و  گرزب 

. دیهد ماجنا  ار  یبلق  هتکس  ياهنامرد  هیلک 

زغم بلق و  تیوقت  يارب  یمیدق  بتک  زا  ییاههخسن 

هدافتسا يارب  ار  اههخسن  نیا  زا  يدادعت  دوریم . راک  هب  زغم  بلق و  تیوقت  نامرد و  يریگشیپ و  يارب  یناوارف  ياههخسن  یتنـس  بط  رد 
. مینکیم لقن  مومع 
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انایتنج و تمسق  اب 5  ار  نآ  تمـسق   10 دییاس . ار  نآ  ناوتب  هک  درک  هتـشرب  دیاب  يردـق  هب  یـسم  فرظ  رد  ار  هدـنز  گنچرخ )  ) ناطرس
. دینک لوانت  درس  بآ  اب  مرگ  بش 6  مرگ و  حبص 6  زور  ره  دوشیمن  فرصم  لهسم  هک  یمایا  رد  دییاسب و  ردنک  تمسق  کی 

. تسا برجم  دوش  لوانت  هتفه  کی  ات  زور  تدم 3  هب  لاقثم  يزور 100  هک  يرهب  هندوپ  بآ 
طاشن و داجیا  بلق و  تیوقت  يارب  نابزواگ  تبرـش  تسا  برجم  دوش  لیم  زور  رد  تبون  یلا 4  رد 3  لاقثم و  يزور 100  هک  زایپ  بآ 

. تسا دیفم  رایسب  یباداش 
اب ار  نآ  ناکتـسا  مین  رابره  دـیهدب و  رگید  شوج  هس  ود  بالگ  يردـق  اب  دـیآ  ماوق  ات  دـیناشوجب  دـنق  اب  ار  هزات  نابزواگ  بآ  نم  کی 

. دینک لیم  هیوبجنرداب  قرع  کشمدیب و  قرع 

رگید نابزواگ  تبرش 

هراشا

. تسا رتيوق  یلبق  تبرش  زا 
کشم ولیک ،  0 دنق 5 / مرگ ، مادکره 3  زا  نارفعز  هنشا و  بیطلا ، لبنس  خرـس ، لگ  هدییاس ، لدنـص  هیوبجنرداب ، مرگ ، نابزواگلگ 30 

. مرگ  0 روفاک 2 / مرگ ،  1 / 5
نارفعز رخآ  رد  دنریگب و  ار  نآ  يور  فک  دنروآ و  ماوق  هب  دنق  اب  دـننک و  فاص  دـنناشوجب و  دـنناسیخب و  بآ  ولیک  کی  اب  ار  اهوراد 

هب  دننک و  دراو  ار  روفاک  کشم و 
105 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنیامن فرصم  زاین  بسانت 

رگید هخسن 

. دزاسیم مارآ  کبس و  ار  بلق  هیفصت و  ار  نوخ 
. خرس لگ  یمتخ ، لگ  هنزگ ، یتوا ، غالوب  ینامع ، يومیل  بسا ، مد  بانع ، هلیلبنش ، مخت  نیتنسفا ، نابزواگلگ ،

ناویل کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  اب  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  هس  يزور  دینک . بوکمین  دیریگب و  يواسم  ار  ءازجا 
. دینک لیم  هدرک  نیریش  یمک  دینک و  فاص  دنامب ،

. تسا دیفم  ود  ره  يزغم  یبلق و  هتکس  يارب  دنکیم و  هیفصت  ار  هیلک  بلق و  دبک و  نوخ  راب  هس  يزور  ییاهنت  هب  ترذ  لکاک  هدناشوج 
فرـصم رثا  رد  هک  نوخ  دـنق  شهاک  هکنآ  رب  طورـشم  تسا  برجم  یبلق  ياههتکـس  يارب  راب  راـهچ  يزور  ییاـهنت  هب  هنزگ  هدـناشوج 

ندروخ هب  زاین  هتکـس  هب  التبم  یتباید  ناراـمیب  ددرگ . ناربج  ناویل  هس  لـقا  دـح  نازیم  هب  روگنا  هریـش  هکرـس  اـب  دـیآیم  دوجو  هب  هنزگ 
. دوش هدناشوج  یگنس  ای  یباعل  ای  لیتسا  فرظ  رد  دیاب  هشیمه  هنزگ  دنرادن . هریش  هکرس 

رانا تبرش 

نم   0 دنق 5 / نم ، کی  شوخیم  رانا  بآ  تسا . دیفم  رتشیب  مرگ  ياهجازم  يارب  هیفصت و  ار  نوخ 
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رد ار  نآ  قشاق  کی  يزور  دیهدب . رگید  شوج  هس  ود  دینک و  هفاضا  نآ  هب  رانا  بر  یمک  دیآ ، ماوق  هب  ات  دیناشوجب  ردقنآ  ار  رانا  بآ 
راب هس  يزور  ای  دینک و  لوانت  بالگ  دنق و  اب  ار  خرـس  لگ  هدـیبوک  يروخاذـغ  قشاق  کی  زور  ره  دـینک و  لیم  هدرک و  لح  بآ  یمک 

. دینک لیم  بآ  يرادقم  اب  ار  یباتفآ  یلسعدنق  لگ  يروخياچ  قشاق  کی  رابره 

بانع تبرش 

. ولیک رکش 2  ولیک ، بآ 5  مرگ ، ینساک 35  خیب  مرگ ، سدع 35  مرگ ، کشخ 35  زینشگ  ولیک ،  0 بانع 5 /
. دینک لیم  مرگ  زور 45  رد  دسرب  ثلث  هب  ات  دیزپب  ردقنآ  بآ  رد  ار  اهوراد 

106 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید بانع  تبرش 

دنق ولیک  مین  اـب  دـییاسب و  شدوـخ  بآ  رد  زور  ود  یکی  زا  سپ  هدرک  سیخ  بآ  نم  رد 2  ولیک ،  0 سوسلا 5 / لصا  ولیک ،  0 بانع 5 /
. دیآ ماوق  هب  ات  دیناشوجب 

زینشگ مخت  تبرش 

. تسا دیفم  مه  اب  ود  ره  ای  نوخ  دنق  ای  نوخ  راشف  اب  هارمه  هتکس  يارب 
. يرطب ثلث  کی  زینشگ  مخت  يرطب ، کی  یگناخ  هروغبآ 

یلع وبا  خیش  یتوقای  خرفم 

هراشا

، مرگ لیفجنز 7  مرگ ، لفلف 7  مرگ ، نوقیرغ 7  مرگ ، هرقن 1  مرگ ، الط 2  مرگ ، قیقع 3  مرگ ، بشیرجح 3  لاقثم ، ینامر 1  خرس  توقای 
نیدران 5/ مرگ ،  4 روثلا 5 / ناسل  مرگ ،  4 دابندرز 5 / مرگ ،  4 یطفن 5 / کمن  مرگ ،  4 دروجال 5 / مرگ ،  4 ینمرا 5 / رجح  مرگ ، لفنرق 7 
، مرگ  3 اشاح 5 / مرگ ،  3 رتعص 5 / مرگ ،  3 ینیچراد 5 / مرگ ،  3 افوز 5 / مرگ ،  3 جذاس 5 / مرگ ،  3 جو 5 / مرگ ،  3 امامح 5 / مرگ ،  3

مخت مرگ ،  2 دوهیلا 5 / رجح  مرگ ،  2 فاصرم 5 / مرگ ،  2 نویلاسلا 5 / رطف  مرگ ،  2 حیشمارط 5 / کشم  مرگ ،  3 هریز 5 / مرگ ،  3 افوز 5 /
. اهوراد همه  ثلث  فاص  لسع  مرگ ،  2 جاع 5 / مرگ ،  2 دیفس 5 / لفلف  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ،  2 سفرک 5 /

. دینک لیم  دیروآرد و  تبرش  تروص  هب  ار  نآ  لاقثم  کی  زور  ره  دیامن  جوزمم  لسع  اب  دینک و  مرن  هدیبوک و  ار  هیودا 

رگید حرفم 

جنران تسوپ  مرگ ، نشیوآ 5  مرگ ، نابزواگ 10  مرگ ، نیچراد 5  مرگ ، یکطصم 10  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ، دسب 5  مرگ ، دیراورم 5 
كدرز 5 مخت  مرگ ، هفرخ 5  مخت  مرگ ، ودک 20  مخت  زغم  مرگ ، هنشا 5  مرگ ، دابنرز 5  مرگ ، دیفس 10  نمهب  مرگ ، ابرهک 5  مرگ ،  5
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، مرگ بارغ 5  لـه  مرگ ، خرـس 5  لگ  مرگ ، يدـنه 5  دوع  مرگ ، جـنورد 5  مرگ ، ریـشابط 5  مرگ ، کـشمجنرف 5  مرگ ، ردبش 5  مرگ ،
. ولیک کی  لسع  مرگ ، هیوبجنرداب 10 

رتحرفم و دینک  هفاضا  نوجعم  نیا  هب  لعل  بآ  هرقن و  الط و  بآ  يرادـقم  رگا  دـییامن  جوزمم  لسع  ولیک  کی  اب  دـینک و  ردوپ  ار  هیودا 
. دوشیم رتعماج 

رگید حرفم 

. تسا مرگ  نآ  جازم 
107 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوراسا 5 مرگ ، لبنس 5  مرگ ، یکطصم 10  مرگ ، لفنرق 5  مرگ ، خرس 10  لگ  مرگ ، بارغ 5  له  مرگ ، يدنه 5  زوج  مرگ ، هسابسب 5 
. مرگ لسع 250  مرگ ، دوع 5  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ،

. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق  هس  يزور  دینک و  جوزمم  لسع  اب  دینک و  ردوپ  ار  هیودا 

کنخ حرفم 

. ولیک مین  بیس  تبرش  مرگ ، زینشگ 10  مخت  مرگ ، خرس 10  لگ  مرگ ، ریشابط 10 
. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق  هس  يزور  جوزمم و  بیس  تبرش  اب  هدیبوک  مرن  ار  همه 

مظعا حرفم 

هراشا

ریشابط 5 مرگ ، موتخم 5  لـگ  مرگ ، دیفـس 10  نمهب  مرگ ، خرـس 10  نمهب  مرگ ، ناـبزواگ 10  مرگ ، هیوبجنرداـب 10  مرگ ، هرتهاش 10 
، مرگ دیفس 5  لدنـص  مرگ ، مـشیربا 5  مرگ ، یلباـک 5  هلیله  مرگ ، هباـبک 10  مرگ ، داـبنرز 5  مرگ ، جـنورد 5  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ،
ای رکش  ای  دنق  مرگ ، هرقن 5  بآ  مرگ ، الطبآ 5  مرگ ، دوع 5  مرگ ، دسب 5  مرگ ، دیراورم 5  مرگ ، له 5  مرگ ، هتسپ 5  یجراخ  تسوپ 

. مرگ ومیلبآ 250  مرگ ، رانا 250  بآ  مرگ ، بیس 250  بآ  مرگ ، هب 250  بآ  مرگ ، تابن 250 
رب هوالع  قوف  هخـسن  دینک  لیم  يروخابرم  قشاق  يزور 3  دیروآ و  ماوقب  اههویمبآ  رد  دییاسب و  بوخ  هدـیبوک و  مرن  رکـش  اب  ار  هیودا 

ایلوخیلام و رب  رثوم  تشحو و  سرت و  هودنا و  مغ و  هدننکفرطرب  تلاسک و  هدننکلیاز  دساف و  طالخا  هدـنرب  نیب  زا  زغم  بلق و  تیوقت 
. تسا رثوم  وکین  رایسب  هاب  يورین  يارب  هدوب و  شوه  مهف و  دیزم  هناگجنپ و  ساوح  تیوقت  عرص و  ساوسو و 

رگید حرفم 

. مرگ لسع 250  مرگ ،  2 نارفعز 5 / يرطب ، کی  بالگ  يرطب ، کی  کشمدیب  قرع  مرگ ، هیوبجنرداب 15  مرگ ، نابزواگ 15 
هس يزور  دیزاسب و  تبرـش  جوزمم و  لسع  اب  هدییاس و  ار  نارفعز  سپـس  دوش . فصن  ات  دیناشوجب  تایقرع  اب  ار  هیوبجنرداب  نابزواگ و 
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. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق 

لدتعم حرفم 

هراشا

، مرگ هدنکتسوپ 12  هلمآ  مرگ ، نیلدنص 12  مرگ ، ینـساک 7  مخت  مرگ ، ابرهک 7  مرگ ، روثلا 15  ناـسل  مرگ ، دسب 15  مرگ ، ؤلؤل 15 
، مرگ نومیتفا 9  مرگ ، کشمجنرف 9  مرگ ، ریشابط 12 

108 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. ولیک کی  بیس  تبرش  مرگ ، دوع 5  مرگ ، ربنع 4  مرگ ، روفاک 1  مرگ ، نارفعز 3  مرگ ، جنورد 3  مرگ ، یکم 9  يانس 

. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق  يزور 3  دیروآ  ماوقب  بیس  تبرش  اب  ار  هیودا 

رگید حرفم 

کی جـنرانراهب  قرع  يرطب ، کی  هیوبجنرداب  قرع  يرطب ، کی  مرپساهاش  قرع  يرطب ، کی  یتوکاک  قرع  يرطب ، کی  کشمدـیب  قرع 
. ولیک مین  روگنا  بآ  ولیک ، مین  لیگران  بآ  ولیک ، مین  هب  بآ  ولیک ، کی  تابن  يرطب ، کی  عانعن  قرع  يرطب ،

سپ دیناشوجب . رگید  هقیقد  هدومن و 10  هفاضا  نایقرع  هب  طولخم و  اههویمبآ  اب  دیبوکب و  مرن  ار  تابن  دـیناشوجب ، هقیقد  ار 10  تایقرع 
. دینک لیم  بش  ناکتسا  مین  حبص و  ناکتسا  مین  هدومن  يرادهگن  لاچخی  رد  ندش  کنخ  زا 

. مینکیم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  مالک  لیوطت  زا  بانتجا  يارب  هک  تسا  رایسب  حرفم  ياههخسن 
109 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

یناجرج  لیعمسا  دیس  فیلات  یهاشمزراوخ ؛ هریخذ 
نموم  دمحم  میکح  فیلات  نموم ؛ میکح  هفحت 

انیس یلع  وبا  سیئرلا  خیش  فیلات  نوناق ؛
یناسارخ  ناخ  نسح  دمحم  فیلات  هیودالا ؛ نزخم 
یناسارخ  ناخ  نسح  دمحم  فیلات  ریبک ؛ نیدابارقا 

دمحم نبا  فسوی  فیلات  یفسوی ؛ بط 
یطخ  ياههتشونتسد 

میکح  رقاب  دیس  داتسا  تازیوجت 
نایمیهاربا  نیسح  داتسا  تازیوجت 

ینارتشا  دیواج  رتکد  فیلات  یکشزپ ؛ عماج  باتک 
بوکنیرز  نیسحلا  دبع  رتکد  فیلات  مالسا ؛ همانراک 
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مانهب  کمایس  رتکد  نابات و  اضریلع  رتکد  هاوخیدابآ ، اسیرپ  رتکد  فیلات  ییوراد ؛ تاعالطا  گنهرف 
ناکشزپ  زا  یهورگ  فیلات  اهوراد ؛ بولطمان  راثآ 

110 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

افش کیپ  بتک  زا  ياهعومجم 

ینامردنوخ  - 1
یبلق  يزغم و  هتکس  - 2

یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 3
ناطرس  جالع  - 4
دبک ياهيرامیب  - 5

راردا يراجم  هیلک و  ياهیرامیب  - 6
لصافم  اهناوختسا و  ياهيرامیب  - 7

تسوپ  ياهيرامیب  جالع  ییابیز و  - 8
نانز  صاخ  ياهيرامیب  - 9

نادرم  صاخ  ياهيرامیب  - 10
ءاعما هدعم و  ياهيرامیب  - 11

[9]

________________________________________

هحفص 53 بوکنیرز  نیسحلا  دبع  رتکد  مالسا ، همانراک  (- 1 [ ) 1]
. دناهدش حیرشت  الصفم  افش  کیپ  هعومجم  مان  تحت  فلوم  نیمه  رگید  ياهباتک  رد  هورگ  راهچ  نیا  (- 1 [ ) 2]

. تسا نیریاس  زا  رتنیئاپ  هیاپ  مسیلوباتاک  الومعم  دنراد  بوطرم  درس و  جازم  هک  ناجازمیمغلب  ینعی  دارفا  هنوگنیا  رد  (- 1 [ ) 3]
198 ، 59 تاحفص 146 ، ییوراد  تاعالطا  گنهرف  (- 1 [ ) 4]

737 تاحفص 389 ، اهوراد  بولطمان  راثآ  هحفص 146 ، ییوراد  تاعالطا  گنهرف  (- 1 [ ) 5]
. دوش هدوزفا  نآ  هب  ییاهوراد  هدش  هدناسیخ  تسام  ای  ریش  ای  بآ  رد  هک  وج  ای  مدنگ  هماکبآ : (- 1 [ ) 6]

یهایگ و ياههناخوراد  رد  هدامآ  تروص  هب  دـیاب  ییاهوراد  نینچ  الومعم  دور . راکب  ییاهوراد  رد  هدـش و  هدناکـشخ  باـتفآ  رد  سپس 
. دشاب دوجوم  اهیراطع 

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 7]
میالم هلعـش  يور  ار  ماداـب  نغور  مرگ  بآ و 75  یمک  رادـقم  اب  هشفنب  لـگ  مرگ  رادـقم 15  ماداـب : هشفنب - نغور  هیهت  زرط  (- 1 [ ) 8]

. دیئامن هدافتسا  ار  نغور  هدرک و  فاص  سپس  دنامب . نغور  دش و  راخب  بآ  ات  دیناشوجب 
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 9]
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