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دلج 5 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

ریخب شدای 
دیزو کنخ  یمیسن  نم  نهذ  خیرات  رتفد  رد 

زونه تسا  هدنز  وا 
نم  رکف  ياليال  رد 

ناشوخان  راودیما  مسبت  رد  و 
ناملاع  ياوجن  تسا ز  ياهمهمه 
. مهدیم رامیب  هب  هخسن  هک  یتقو 

تسام  ناج  رب  هک  تسکش  همهنیا  اب 
تساههنیک  جامآ  هک  بیجن  یبلق  و 

دنسریم هار  تمالس ز  ياههژاولگ 
كاله  یماکان و  رتسب  نم ز  رامیب 

دوریم مابتشپ  هب  مارآ 
دهدیم راهب  يوب  میسن  اجنآ 

فک  هب  یلعشم  اب  هتسشن  ماب  هب  يدرم 
نم  رامیب  هتسخ  شوگ  مشچ و  رب  هک  گرتس  يدرم 

. دنزیم رایهب  هسوب  دیما و  قشع و 
داب هدوتس  هرامه  شمان 
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دنزیم طارقب )  ) یمان مان  هب  دیما  رهم  هک 
يوسوم  دمحم  دیس 

1388 / 1 / 22
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6 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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نآ 43 هب  طوبرم  ياههنقح  جنلوق و 
هباشم 44 ياهيرامیب  اب  جنلوق  ینیلاب  مئالع  توافت 

لک 45 رد  جنلوق  عاونا 
خفنلا 49 رساک  هنقح 

نکشداب 49 هنقح 
نخسم 50 هنقح 

درد 50 نکسم  هنقح 
ارفص 50 دض  هنقح 

سووالیا 51
لگنا 51 هب  طوبرم  ياههنقح 
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هیلک 57 ضارما  رد  هنقح 
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ناکدوک 64 يراردابش  هنقح و 
عیرس 65 لازنا  هنقح و 

یباوخیب 67 هنقح و 
شوگ 67 هاگتسد  ياهیرامیب  هنقح و 

مسآ 68 يرامیب  هنقح و 
کیتایس 69 مسیتامر ، زورترآ ، لصافم ، ياهدرد  هنقح و 
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سرقن 69 هنقح و 

سا 70 ما . هنقح و 
ینیب 70 شزیربآ  یلصف و  ياهتیساسح  هنقح و 

تسوپ 71 يوادوس  تاباهتلا  امزگا و  هنقح و 
تسوپ 71 يوارفص  تاباهتلا  ریهک و  هنقح و 

اقستسا 71 هنقح و 
تجهب 72 هنقح و 

یغامد درس  ياهيرامیب  همه  عرص و  رمیازلآ ، نوسنیکراپ ،)  ) هشعر جلف ، هتکس ، هقیقش ، ای  نرگیم  هلمج  زا  فلتخم  ياهدردرـس  هنقح و 
یمغلب 72 جنلوق  و 

ارفص 73 گنس  تیتاپه و  هنقح و 
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برچ 74 دبک  نوخ و  یبرچ  دنق ، هنقح و 
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نینج 77 لتاق  ياههنقح 
يرادراب 78 دض  هنقح 

9 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

[ راتفگشیپ ]

یلاعت  هعمسب 
میزادنا  رثوک  ضوح  هب  رسکی  تمُخ  ياپ  زا  هکهناخیم  هب  ام  اب  ایب  یهاوخ  رگا  دقن  تشهب 

ظفاح
کی رد  اهشور  همه  ندرک  هدنز  یمالسا  ناریا  یتنس  بط  ياهشور  يایحا  رانک  رد  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نآ  زا  اههنقح  باتک 
هتفرگ راکب  رگیدکی  رانک  رد  نآ  ياهشور  همه  دیاب  هک  تسا  لماک  بتکم  کی  ام  یبط  بتکم  دراد . مات  یترورـض  گنهامه  متـسیس 

[. تفرگ 1 رارق  شیوخ  هار  رد  نمؤم  ینادرم  رمتـسم  ياهشالت  دنوادخ و  فطل  هب  هک  دوب  شزرارپ  مهم و  رایـسب  تماجح  يایحا  دوش .
هک نید  ناـیاوشیپ  دـییأت  درادـن . یناـمردنوخ  تماـجح و  زا  یمکتسد  دـنراد  اـهيرامیب  ناـمرد  رد  هک  يریثأـت  رطاـخ  هب  زین  اـههنقح 

. تسا هجوت  لباق  هنقح  شور  دروم  رد  هدوب  زوسلد  قذاح و  یئابطا  لاحنیعرد 
رارق هدافتـسا  دروم  ینامرد  ياهشور  رثکا  رد  دیاب  دنراد  ندـب  زاسوتخوس  میظنت  جازم و  لیدـعت  رد  ار  رثا  نیرتهب  هک  اجنآ  زا  اههنقح 

مغلب و ارفـص و  نوخ و  جازم  راهچ  يدنبمیـسقت  لوبق  اب  هتـشاد و  قیمع  داقتعا  داعبا  مامت  رد  يزاسکاپ  هب  یناریا  یمالـسا و  بط  دنریگ .
یتـسه و رد  ّرثؤم  اـهنت  ناونع  هب  هّللا  هب  دـقتعم  حـلاص و  نادرم  زا  یگمه  هک  ناتـساب  ياـملع  اـب  یهارمه  یناریا و  بط  میکحت  رد  ادوس 

. دندرک يراذگهیاپ  ار  یکشزپ  ملع  یلاعتم  ریس  دندوب ، یهلا  ناربمایپ  شقن 
10 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یناریا فیرـش  ّبط  هیاپ  لوصا  هب  دـنبیاپ  یلک  ظاحل  زا  اما  دراد  ار  دوخ  صاخ  نیناوق  یناـمردهنقح ، يزورما  حالطـصا  هب  اـی  هنقح  ملع 
یفاضا طالخا  زا  جازم  يزاسکاپ  هنقح ، حرط  زا  یناریا  بط  ياهفدـه  زا  یکی  نیاربانب  دـشابیم . هناـگراهچ  ياـهجازم  ینعی  یمالـسا 

صوصخب شراوگ  هاگتـسد  هک  ارچ  دوشیم ، داـی  نآ  زا  اـهيرامیب  ياهشیر  ناـمرد  رد  قفوم  رایـسب  شور  کـی  ناونع  هب  سپـس  تسا ،
ناونع هب  اجنآ  زا  دـنناوتیم  ازتنوفع  ياهسوریو  اهبورکیم و  هک  تسا  زیخيرامیب  نزاخم  تقیقح  رد  ءاضعا و  زا  یکی  نولوق  هدور 

هنقح اـنامه  اـهيرامیب  عمجت  زکرم  هب  ناـمرد  نیرتـکیدزن  سپ  دـننک . هدافتـسا  يراـمیب  شرتـسگ  دوخ و  دـشر  يارب  بساـنم  یهاـگیاپ 
رود ندـب  ياههاگتـسد  نیرتیتایح  نیرتمهم و  ناونع  هب  هسیئر  ءاـضعا  زا  ار  ازيراـمیب  طـالخا  هنقح  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  دـشابیم .

ات درادیم  ظوفحم  يدج  بیسآ  زا  ار  نانآ  ياهتنواعم  هسیئرلا و  مداخ  هسیئر و  ءاضعا  ندناشک ، لفـسا  هب  یلعا  زا  ار  يرامیب  دنکیم .
. دزاس مهارف  بیبط  يارب  ار  بسانم  تصرف  تقیقح  رد  ندب 

ینایاش کمک  جورخ  هار  رد  ناشنداد  رارق  اهنآ و  تیاده  ندب و  لفسا  هب  بابان  طالخا  ندناشک  اب  هنقح  شور  زین  يریگشیپ  ثحب  رد 
. دیامنب تشادهب  نیمأت  رد 

تیمها هب  ردـقچ  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  هتفریم و  راکب  هنقح  ياـهوراد  تاـعیام و  حیحـص  يدـنببیکرت  رد  هک  تسا  یتقد  رگید  هتکن 
رد اهوراد  زا  یخرب  ندرب  راکب  دروم  رد  املع  نیب  يدـج  یملع  ياـهثحب  زا  ّولمم  ناتـساب  نارود  خـیرات  دـناهدوب . فقاو  یناـمردهنقح 

ياراد هنقح  ياهوراد  تخاس  سپ  تسا . هدش  طبـض  تبث و  یکـشزپ  خـیرات  بتک  رد  هک  تساههنقح  ددـعتم  ياههخـسن  يدـنببیکرت 
. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هّللا  ءاش  نا  میمانیم و  ینامردهنقح  ملع  ار  نآ  هک  تسا  ینیناوق 

يوسوم 1388 دّمحم  دیس 
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11 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح فیرعت 

ار لوپمآ  برع  رد  تسا . هلاما »  » هملک نآ  لداعم  دننک . اههدور  لخاد  دـعقم  قیرط  زا  هک  تسا  عیام  يوراد  نون  حـتف  اح و  ّمض  هب  هنقح 
یبوریال يارب  دـشابیم  ریهطت  ندرک و  هزیکاپ  يانعم  هب  تغل  رد  هک  هیقنت  تسا . نآ  عمج  فاـق  حـتف  اـح و  ّمض  هب  نقح  دـنیوگیم . مه 

هار زا  هنقح  هملک  زا  ام  باتک  نیا  رد  دوریم . راکب  زین  دـعقم  قیرط  زا  اههدور  ندرک  هزیکاپ  يارب  هنقح » هلاما و   » هملک ياجب  زین  تانق و 
ترابع هنقح  هک  دیآیمرب  نینچ  یطخ  بتک  نتم  زا  مینکیم . هدافتـسا  نادـهز  هار  زا  ناوناب  يارب  اصاصتخا  نانز و  نادرم و  يارب  دـعقم 

هک هتفگ  سونیلاـج  بیبـط  لـضاف  میکح  تسا . میکح  طارقب  نآ  عـضاو  محر و  هب  اـی  میقتـسم و  ياـعم  هـب  تاـعیام  ياـسرتسا  زا  تـسا 
: دیناوخب افطل  يریاط . زا  ار  هنقح  لمع  هتفرگ  ارف  طارقب  ترضح  شداتسا 

هنقح عارتخا  ناتساد 

عرتخم عضاو و  طارقب  تسین . فطل  زا  یلاخ  نآ  ندینش  هک  دنهدیم  تبسن  ینانوی  روهشم  بیبط  دنمشناد و  طارقب  هب  ار  ییابیز  ناتـساد 
ناوضر  ) طارقب ترضح  شداتسا  زا  هدوب  قذاح  یبیبط  داتسا و  دوخ  هک  سونیلاج  دیآیم . رامشب  یکشزپ  ملع  خیرات  رد  هنقح  يروآنف 

هتسشن  یتشک  رد  طارقب  يزور  هک  دنکیم  لقن  هیلع  یلاعت ) هّللا 
12 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بارـش و زا  مکـش  نتـشابنا  يروخرپ و  تّدـش  زا  هک  یتـشک  رد  دوـب  يدرم  دوـب . هتخود  مشچ  قـفا  هب  هنارکفتم  نارگن و  نیگمغ و  دوـب 
ناغرم انثا  نیا  رد  دربیمن . ییاج  هب  هار  هدش و  ناریح  يو  لاح  رد  طارقب  دیچیپیم . دوخ  هب  درد  زا  كانرطخ  یتلاح  هب  ذـیذل  ياهماعط 

دش یغرم  هجوتم  طارقب  ناهگان  دنتفرگیمرب . ایرد  زا  ار  دوخ  يزور  دندمآیمورف و  ایرد  هب  نامـسآ  زا  یهام  راکـش  لاح  رد  راوخیهام 
دمآ و ایرد  رانک  هب  درک  تدش  درد  نوچ  دیلامیم و  ایرد  رانک  ياههسام  هب  ار  دوخ  مکـش  درد  تدش  زا  دوب و  هدروخ  رایـسب  یهام  هک 

ادیپ تاجن  گرم  زا  هدـش  جراخ  يو  زا  يرایـسب  تالوضف  نآ  زا  دـعب  درکورف و  دوخ  ربد  رد  تفرگرب و  ار  ایرد  روش  بآ  دوخ  راقنم  اب 
رد هک  يدرم  هلیـسو  نیدـب  تفرگارف و  ار  هنقح  لـمع  طارقب  یبـیغ  ثداوح  زا  هک  دوب  نینچ  دومن . زاورپ  دوـخ  نایـشآ  يوـس  هب  درک و 

ار لمع  نیا  اهراب  نآ  زا  سپ  داد و  تاجن  دوب  هداتفا  گرم  لاح  هب  راوخیهام  غرم  نآ  دننام  تاعیام  اذغ و  ندروخ  يروخرپ و  زا  یتشک 
دوـمزآ و اـهراب  ار  لـمع  نـیا  شیاـمزآ  هتوـب  رد  دوزفا و  نآ  هـب  ییاـهزیچ  تـشگ و  رتریلد  جــیردت  هـب  هدرک  رارکت  ناراـمیب  دروـم  رد 
هک دـناهدرک  لقن  وا  راک  ياهیتفگـش  زا  دوب و  تسرپادـخ  دنمـشناد و  يدرم  طارقب  دـمآ . دوجوب  هنقح  ددـعتم  ياههخـسن  هلیـسونیدب 
هک هدش  هتخاس  يو  تسدب  اهناتسرامیب  دومن و  عنم  روز  رز و  نابحاص  ناتـسرپایند و  نیطالـس و  كولم و  ياوادم  زا  ار  دوخ  نادرگاش 

. هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  دندشیم  هجلاعم  اهناکم  نآ  رد  ناتسدگنت  ارقف و 
تاماهلا زا  دندوب  رادروخرب  يراشرـس  شناد  زا  هک  نآ  مغریلع  دنوادخ  هب  لّکوتم  لّسوتم و  ناکـشزپ  هک  دهدیم  ناشن  اهناتـساد  نیا 

یناریا و ياملع  ياهشور  میدـق و  بط  رد  ـالاب  ملاـع  طاـبترا  دـناهدوبن . لـفاغ  هدوبن  جراـخ  شناد  ملع و  هطیح  زا  مه  نآ  هک  ینامـسآ 
هدنب هب  دنوادخ  هنوگنیا  هک  بیغ  ملاع  زا  دوب  یماهلا  راوخیهام  غرم  طسوت  هنقح  تیاکح  ریظن  یثداوح  تسا . هدوب  مهم  رایسب  ناملـسم 

هب  کین  نادرم  نآ  هداد و  خر  يرامشیب  نابیبط  يارب  یهلا  تالضفت  ثداوح و  هنوگنیا  زا  تخومآ و  دوخ 
13 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دناهداد افش  ار  دوخ  نارامیب  هدش و  یئامنهار  بیغ  قیرط  زا  يرامیب  باوخ و  رد  ایؤر  تاماهلا و  هلیسو 
رایـسب نآ  جـیورت  رد  یهلا  ناربمایپ  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  ع ،)  ) دوواد ترـضح  میکح ، نامقل  لاثما  هک  تسا  یفیرـش  بط  یتنـس  بط 
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هاگچـیه هک  تسا  نشور  دوب . هتفرگن  رارق  مینیبیم  دوـخ  هعماـج  رد  اـم  نوـنکا  هچنآ  دـننام  يرهمیب  دروـم  یناـمز  چـیه  دناهدیـشوک و 
جرا ار  دوخ  ناگتشذگ  شالت  هکلب  دندرکیمن  عنم  ار  دوخ  زا  شیپ  ياملع  ياهدروآتسد  مولع و  خیرات ، تیاور  هب  یملع  ياهتضهن 

زا یـشخب  اـم  ناـمز  رد  دـندوزفایم . يدـیدج  تاـیبرجت  دـیدج و  خـسن  نآ  هدولاـش  رب  دـنتخومآیم و  ار  هفیرـش  موـلع  نآ  دـنداهنیم ،
، یقرـش رادمنید  ناکـشزپ  یلک  روطب  یناریا و  ناکـشزپ  رظن  فالخرب  هدـیزگرب  نامرد  ياجب  ار  یئوجدوس  هک  یبرغ  ّبط  نارادـمدرس 
داد و رارق  شیوخ  راـک  هحولرـس  ار  ضحم  یگدزملع  داـهن و  يراـنک  هب  هراـبکی  ار  میدـق  بط  ياـهيروآنف  نقتم و  نیناوـق  لوـصا و 

هبرجت دـیدج و  یمیـش  هاگـشیامزآ و  هیزجت و  رب  ار  بط  ملع  كـالم  تخاـس و  ازجم  یبـط  مولع  زا  ار  ینیبناـهج  قـالخا و  تمکح و 
شقن زا  دح  نیدب  ات  یطـسو  نورق  ياسیلک  یتسرپهفارخ  هیلع  ساسنر  رد  دش و  رکنم  ار  ادـخ  قارـشا و  بلق و  ریثأت  یلکب  داهن و  فرص 

رد هک  دـش  نینچ  دـیدرگ . عـقاو  نیرکاـملا  ریخ  هـّللا  هـّللا و  ورکم 1  اورکم و  قادـصم  هلیـسو  نیدـب  دـیزرو و  تلفغ  هنادـماع  دـنوادخ 
نیا اـما  تخاـس . هریخ  ار  ناـگمه  مشچ  یبط  هتفرـشیپ  ياههاگتـسد  دـندرک و  دـشر  تیاـغ  هب  هتفرـشیپ  تاودا  رازبا و  بط و  يژولونکت 
یفنم ضراوع  زا  راشرـس  اهوراد  تفر . افـص  هورم  زا  دشب و  تسد  زا  افـش  هک  ارچ  تشادـن  یکدـنا  زج  مدرم  يارب  یلـصاح  اهتفرـشیپ 
نازیم میرگنب  یتسردب  رگا  رـضاح  رـصع  رد  ام  کنیا  دـمآ و  مدرم  غارـس  هب  اهگرم  عاونا  دـش و  رتشیب  زور  هب  زور  اهيرامیب  دـندش و 

يور میدـق  بط  يوـسب  جـیردتب  هورگهورگ  مدرم  مـینیبیم و  رتـنوزفا  یـسب  هتـشذگ  ياـهنارود  اـب  هسیاـقم  رد  ار  ریموگرم  تاـفلت و 
یهاگزاره  ناتساب  نارود  رد  دنشخب . تاجن  جنر  درد و  زا  ار  دوخ  نارامیب  هلیسونیدب  ات  دنروآیم 

14 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اما تشاذـگیم  ياجرب  دوخ  زا  یعیـسو  راتـشک  تفرگیم و  ار  مدرم  زا  یعمج  نابیرگ  نوعاط  ابو و  هبـصح ، دـننام  يرـسم  ياهيرامیب 

فلتخم لاکـشا  اب  اهيرامیب  ضارما و  عاونا  تسین . ام  نامز  اب  هسیاقم  لباق  تشاد  هک  یتعـسو  یتخـس و  همه  اب  اهریموگرم  نآ  یمامت 
رامشیب ياهيرامیب  هلیسو  هب  کتکت  هنادهناد و  مدرم  نوچ  دناشکیم و  گرم  ماکب  جیردت  هب  سپـس  هدرک  ریگنیمز  ار  دارفا  کتکت 

دوخ زا  لبق  لسن  هب  رگا  تسا . هتـشذگ  زا  رتدیدش  رایـسب  ریموگرم  رامآ  هکنآ  لاح  دـیآیمن ، مشچ  هب  نادـنچ  ارهاظ  دـنوشیم  راکش 
رتالاب دـص و  ریز  بلغا  هک  ینالوط  ياهرمع  اب  مه  نآ  میدرکیم  هدـهاشم  رامیب  دـنچ  نالاسنهک  نایم  رد  گرزب  لیماف  کی  رد  میرگنب 
ماجنا ناشدوخ  ار  دوخ  یصخش  ياهراک  زونه  گرم  ماگنه  بلغا  درکیم و  ناشریگنیمز  نس  تلوهک  مه  نآ  هک  دندوب  اههلاسدص  زا 

. دندادیم
. تسا رامیب  رفن  کی  رفن  ود  ره  زا  دشاب ، لکشمیب  یسک  میراد  غارس  رتمک  کچوک  تیعمجمک و  یتح  هداوناخ  ره  رد  دینک  هاگن  لاح 

. دسریم شوگب  اهتیاکش  اههلان و  نآ  لاثما  درداپ و  دردرس و  زا 
تیرـشب يارب  نابرهم  يردام  هک  تعیبط  يوس  هب  رتشیب  هچره  دـننک  شالت  هک  مدرم  داحآ  يارب  تسا  يرطخ  گنز  لـئاسم  نیا  یـسررب 

. دننک رارف  دیدج  ندمت  تعنص و  گرم  زا  دنروایب و  يور  زوسلد  تسرپادخ و  نادنمشناد  مولع  نونف و  يوسب  تسا و 
ار مدرم  ياهدرد  زا  يدرد  دریگ و  رارق  هناش  ّلج  قح  تیانع  هجوت و  دروم  دوریم  دـیما  هک  اتـسار ، نیا  رد  تسیـشالت  اههنقح  باـتک 

. دشخب افش 
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دناهدرک  تیاور 

هّللا دبع  ابا  زا  دنکیم  تیاور  یلاصخ  بحاص  ار و  نطب  دـنادرگیم  نالک  هنقح  تسا و  هنقح  ار  امـش  دـنکیم  اوادـم  هک  يزیچ  نیرتهب 
هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
15 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ار نآ  دـناهدروآ  لـعف  هب  هک  قـیقحتب  تساود و  نآ  هک  یتـسردهب  هنقح  هک  دوـمرف  یق و  هنقح و  طوعـس و  تماـجح و  تسا : راـهچ  اود 
. حلاص نادرم 
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میدق ناکشزپ  نابز  زا  هنقح  دئاوف 

تبـسن دننام  اعما  هب  هنقح  تبـسن  ءاعما و  زا  دنکیم  لوضف  جارخا  دـشابیم . دـیفم  ضارما  رثکا  يارب  تسا و  عفنلا  ریثک  هنقح  هک  دـینادب 
رد دـنکیم  عنم  طارقب  یلعا . هب  دـنکیم  لـفاسا  زا  بذـج  روآیق  لفـسا و  هب  یلعا  زا  دـنکیم  داوـم  بذـج  هنقح  هدـعم . هب  تسا  ّئیقم 

. دشاب هدعم  تکراشم  هب  هکنآ  رگم  ار  تائیقم  لامعتسا  سأر  ياهيرامیب 
عفد ار  ّرـضم  داوم  دـنکیم  دراو  نآ  رد  بیبط  هک  ياهلهـسم  توق  اب  دـناشکیم و  نیئاپ  هب  ار  لصاح  لوضف  اعما  رد  ألخ  داـجیا  اـب  هنقح 

. تسا نادنچود  هلهسم  ياههنقح  رد  تیصاخ  نیا  دیامنیم .
زا دنکیم  لوضف  بذج  ار و  اهنآ  ماروا  هناثم و  هیلک و  عاجوا  ماسقا  جنلوق و  اعما و  درد )  ) عاجوا دهدیم  نیکست  هنقح  هک  دیشاب  هاگآ 

دراد يریثک  عفن  هنقح  تسا . هدـنام  تاغارفتـسا  زا  هک  یلوضف  عفد  يارب  هنقح  زا  دوشیم  هتفرگ  کمک  هیلاع و  ياضعا  هسیئر و  ءاـضعا 
مالآ كرو و  عجو  و  [ 2] ءاسنلا قرع  لصافم و  درب  يارب  دیامنیم . هاب  تیوقت  لسانت و  ياضعا  اههیلک و  يدرـس )  ) درب ندرب  نیب  زا  يارب 

هکنادب دراد . ظالغ  اعما و  حورق  جحـس و  يارب  هک  تسا  یعفن  هنقح  رگید  دئاوف  زا  ینابـصع . ياضعا  ضارما  یغامد و  ضارما  محر و 
ترورض و تقو  رد  هک  تسا  نآ  قح  و  هن !. یخرب  دناهتـسناد و  طرـش  ار  هسیئر  ياضعا  تمالـس  تحـص و  هنقح  لامعتـسا  رد  ابطا  رثکا 

. تسا طرش  هتبلا  ترورض  ریغ  تقو  رد  تسین و  طرش  رابجا 
يارب یکـشزپ  لـئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  اـهنآ  هب  طوبرم  ياـهيرامیب  تـالاح و  جازم و  تخانـش  هک  تساـتراهچ  ندـب  هسیئر  ياـضعا 

هب  نادنمقالع  ناهوژپشناد و 
16 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دای هب  ار  ریز  رعـش  هرـس ) سدـق   ) یفـسوی ترـضح  ردـقنارگ  داتـسا  موحرم  زا  يریگدای  تلوهـس  يارب  تسا . یتنـس  بط  نونف  يریگارف 
: میشاب هدرک  یناریا  بط  هتخوسلد  نآ  زا  يدای  هک  دشاب  دیراپسب 

هیصخ  غامد و  دبک و  بلقدشاب و  راچ  هسیئر  ياضعا 
. دینک یقلت  روکذ  ثانا و  رد  هطوبرم  ياههاگتسد  یسنج و  يورین  معا  يانعم  هب  ار  هیصخ 

دهاوخ ندب  رـساترس  هب  نآ  دئاوف  هک  تسا  هسیئر  ياضعا  حیرفت  هیقنت و  تیوقت و  ریهطت و  نآ  نیرتمهم  هنقح و  ریثأت  نیلوا  تسا  یهیدب 
. دیسر

بش رد  ای  دشاب  زور  يادتبا  رد  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  مرگ  ياهزور  رد  درس و  ياوه  رد  تسا . ناتسمز  زیئاپ و  هنقح  يارب  نامز  نیرتهب 
اریز نآ  زا  دعب  هن  دوش  ماجنا  مامح  زا  لبق  هک  تسا  نآ  مامح  تقو  هب  تبـسن  هنقح  حـیجرت  دـشاب . هدـش  کنخ  اوه  تقو  ود  نیا  رد  هک 

تخس و طالخا  هک  تسا  نآ  هنقح  ندوب  دیفم  يارب  طرـش  دزاسیم و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  دروآیمرد و  تکرح  هب  ار  طالخا  مامح  هک 
هدئاف دـیفم  نادـنچ  هنقح  دـننکیم  ادـیپ  یگتخیـسگمه  زا  طالخا  هک  مامح  زا  دـعب  سپ  دـیامن  بذـج  لفـسا  هب  العا  زا  ار  هدـینتمهرد 

لامعتسا نآ  لاثما  ماسرس و  لیبق  زا  هیغامد  ضارما  جنلوق و  دننام  ییاهيرامیب  رد  هنقح  رگا  هکنادب  مامح . زا  لبق  هب  تبسن  دوب  دهاوخن 
تایوقم زا  ییاهوراد  ادـتبا  دـیاب  ّالا  دـشاب و  اتـشان  یلاخ و  هدـعم  هک  ینامز  ینعی  ددرگ  ماجنا  هدـعم  يالخ  رد  هک  تسا  بجاو  دوشیم 

نیریـش و هب  بیـس و  تبرـش  ای  دنقلگ  لیبق  زا  ییاهزیچ  دناوتیم  روکذم  تایوقم  دننک . هنقح  هاگنآ  دنناروخب  وا  هب  بلق  غامد و  هدعم و 
. دشاب نآ  لاثما  نیریش و  دوع  شراوج  زا  یلیلق  رایسب  ردق 

، وراد نازیم  راـمیب ، ناوت  دوش . تیاـعر  دـیاب  زین  هنقح  لامعتـسا  رد  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  اـهوراد  اـهنامرد و  همه  رد  هچنآ  یلک  روطب 
ياههخسن  تابیکرت  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دیاب  وریغ  وراد و  جازم  هنقح ، يارجا  رارکت  تقو و  لهسم ، یهدلاهسا  تردق 

17 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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. تخادرپ میهاوخ  نادب  باتک  نیا  رد  هک  تسا  ینیناوق  عبات  مه  رانک  رد  اهوراد  شنیچ  یگنوگچ  هنقح و 
نکمم دوریم  راکب  يددـعتم  ياهيرامیب  ناـمرد  يارب  هکنآ  لـیلد  هب  اههخـسن  هک  مرادیم  فوطعم  هتکن  نیا  هب  ار  نارگـشهوژپ  هجوت 
دنکیم تشگزاب  دروم  ره  رد  نآ  قیبطت  درس . ياهيرامیب  يارب  الثم  دوش  هتـشون  ضارما  زا  ياهتـسد  يارب  یلک  روطب  نآ  صاوخ  تسا 

هدش تبث  یکـشزپ  مولع  خیرات  رد  نآ  عرتخم  مانب  اههخـسن  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  مود  هتکن  هنقح . ياهوراد  تخاس  بیکرت و  نیناوق  هب 
زا هدومن و  نادـنمدرد  نامرد  فقو  ار  دوخ  دوجو  یمامت  اب  هک  دـندوب  دوخ  ناـمز  ناـفراع  ناـگتخیهرف و  نادنمـشناد و  بلغا  هک  تسا 

ناوضر دناهدومن . یهلا  شاداپ  تفایرد  قحتـسم  ار  دوخ  دناهداد و  یقرت  شیوخ  نامز  رد  نکمم  يالعا  ّدح  هب  ار  یکـشزپ  شناد  ییوس 
همیدـق بتک  رد  بوتکم  ياههخـسن  لقن  رد  تناما  تیاـعر  اـب  مینکیم و  اـّنمت  شناد  ملع و  هصرع  نادرمدار  نیا  يارب  ار  یهلا  نارفغ  و 

هتکن نیا  دروم  رد  رکذت  اب  مینکیم . لقن  نیدابارقا  باتک  زا  ار  هنقح  هخـسن  نیلوا  نونکا  میرادیم . یمارگ  ار  ناشهار  ناشدای و  هراومه 
: هک

زا زین  ییاهنت  هب  رگا  یتح  تساهنیرتدـمآراک ، نیرترثؤم و  نیرتمهم و  زا  یکی  یبط  ياهشور  ریاس  اـب  هارمه  راـنک و  رد  یناـمردهنقح 
. تسا شخبرمث  تماجح  ینامردنوخ و  دننام  ینامردهنقح  دربراک  يریگشیپ  ملع  رد  دهدیم . ناوارف  ياههرهب  دوش  هدافتسا  نآ 

هدراب هلهسم  ياههنقح 

، ناشوایسرپ بلعثلا ، بنع  رفولین ، لگ  هشفنب ، لگ  فک ، کی  وج  درآ  سوبس  هتسد ، کی  مادکره  زا  ردنغچ  گرب  بآ  ملک ، گرب  بآ 
بانع لاقثم ، ود  کیره  زا  سوسلا  لصا  هنایزار ، خیب  ینـساک ، خیب  تسوپ  ینـساک ، مخت  هزبرخ ، مخت  نیرایخ ، مخت  دیفـس ، یمتخ  لگ 

رد ار  عومجم  هناد  ناتسپهس 20  هناد ،  10
18 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ربنـش 15 رایخ  سولف  لاقثم ، هد  کیره  زا  نیبجنرت  یناسارخ ، تشخریـش  هدومن ، فاص  دنامب . نآ  ثلث  ات  دـنناشوجب  بآ  زیربت  نم  کی 
کیره 10 زا  قیقر  یطبن  هماکبآ 3 ،] ودک ، نغور  خرس ، لگ  نغور  لاقثم ، کی  نیریـش  ماداب  نغور  دنیالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاقثم 

. مرگ مجنپ  کی  هدیئاس  ینیچ  دنویر  لاقثم ، کی  ماعط  کمن  لاقثم ،
رگا دـننکن . رارکت  ددرگنرب  یلبق  هنقح  ات  دـننک  هنقح  هک  رابره  دـنیامن و  هنقح  هعفد  راهچ  هب  هدومن  میـسقت  تمـسق  راـهچ  هب  ار  اـهوراد 
بآ اب  ادتبا  لوا  هنقح  زا  لبق  ددرگ . مامت  مراهچ  هنقح  بش  همین  هک  دننک  میسقت  يروط  ار  دعب  هعفد  هس  دننک  عورش  برغم  ار  لوا  هنقح 

. دوش مامت  رهظ  ات  حبص  نیب  دیاب  دننک  عورش  رحس  ماگنه  رگا  دنیامن . هیقنت  مرلو  کمن 

هنّیل هدراب  هنقح 

دیناشوجب و لاقثم  کـیره 5  زا  مطرقلا  بح  زغم  بلعثلا ، بنع  رـشقموج ، لاـقثم ،  2 مادـکره 5 / زا  کلملا  لیلکا  يزابخ ، هشفنب ، لـگ 
نیریش ماداب  نغور  دینک و  فاص  هدرک ، لح  نآ  رد  لاقثم  کیره 10  زا  تشخریش  نیبجنرت و  لاقثم ، ربنش 5  رایخ  سپس  دیئامن  فاص 

. دیئامن هنقح  رابود  دیئامن و  هفاضا  لاقثم   10
هنوباب و لگ  لاقثم ، یکم 4  ءانس  دشابن  مکاح  رامیب  رب  طرفم  یمرگ  هکیتروصرد 

19 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیئامن هنقح  دیشاپب و  نآ  رب  ینمرا  هروب  مجنپ  کی  هدومن و  هفاضا  لاقثم  کیره 2  زا  کساخراخ 

هدراب هلهسم  هنقح 
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هراشا

. تسا دیفم  هراح  ضارما  عیمج  يارب  هرس ) سدق   ) لضاف دمحم  میکح  زا 
لـصا تسد ، فک  کی  کیره  زا  رایخ ، مخت  دیفـس ، یمتخ  مخت  هشفنب ، لگ  یکم ، ءانـس  رـشقموج ، هتـسد ، کی  فیطل  ردـنغچ  گرب 

هدرک لح  نآ  رد  مرگ   1 خرس 4 / رکش  مرگ ، ربنش 3  رایخ  سولف  هاگنآ  دنیامن  فاص  هدناشوج و  ددع ، ناتسپس 30  لاقثم ، کی  سوسلا 
مرگ مجنپ  کی  ینمرا  هروب  مرگ ،  1 دجنک 4 / نغور  لاقثم ، کی  نیریـش  ماداب  نغور  دنیالایب و  سپ  دوش  ادج  مامت  ربنـش  رایخ  لسع  اب 
هدایز لاقثم و  نآ 42  رادقم  دشاب  هدوب  هک  تسا  نآ  راوازس  دننک و  لخاد  اینومقس  مرگ  مهد  کی  دشابن  دیدش  بت  رگا  دیئامن و  هفاضا 
. ترارح هب  لیام  مرگمین و  دشاب  هدوب  ددرگ و  یشغ  ثروم  سپ  دناسرن  هدعم  قاقد و  ياعم  اب  تمحازم  ات  یکدنا  رگم  دشابن  نآ  رب 

رگید هدراب  هلهسم  هنقح 

. دشاب دنمدوس  ار  مرگ  ياهيرامیب  همه  دیاشگب و  ار  عبط 
، مدنگ سوبس  کلملا ، لیلکا  دیفس ، یمتخ  لگ  مرگ ، هتفوکمین 2  رشقموج  هناد ، کیره 30  زا  ناتسپهس  بانع و  مرگ ،  1 یکم 4 / ءانس 
، دسر لاقثم  هب 84  ات  دیناشوجب  بآ  مرگ  رد 242  ار  همه  هناد ، درز 10  ریجنا  مرگ ، کی  هشفنب  لگ  یفک ، کیره  زا  هتفوک  مین  کـسح 

ودک و نغور  خرس ، رکش  هدومن  فاص 
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. دنیامن هنقح  هعفد  ود  هب  مرگ  مین  دننز و  مهرب  هدومن  هفاضا  مرگ  کیره 2  زا  هماکبآ  هشفنب ، نغور 

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

، لاقثم یکم 4  ءانـس  لاـقثم ، کـیره 2  زا  ناـجنروس  بش ، قـیقد ، نوـیروطنق  عورخلا ، بح  زغم  هدـعج ، دیفـس ، دـبرت  سودوخوطـسا ،
. لاقثم جیافسب 3  هناد ، ناتسپهس 20  هناد ، بانع 10  لاقثم ، مطرقلا 3  بح  زغم  لاقثم ، کی  دیفس  نوقیراغ 

راخب نآ  زا  یمین  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  رابره 2  دـننک . بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  اـهوراد 
دننک و لح  نآ  رد  لاقثم ، خرس 5  رکش  لاقثم ،  15 سولف ) هتسوپ  لخاد  گنر  ياهوهق  ياههدرپ   ) ربنـش رایخ  سولف  دننک . فاص  ددرگ ،

کی قزرا  لقم  تمسق  کی  رد  هدومن  میسقت  تمـسق  هب 2  ار  یگمه  هدومن  هفاضا  لاـقثم  نیریـش 10  ماداب  نغور  دنیامن ، فاص  هرابود 
رتسدیب دنج  لظنحلا ، محـش  دنهاوخ  رتيوق  رگا  دـنیامن و  هنقح  هدومن و  لخاد  کناد  کی  ریـشواج  لاقثم ، کی  ینمرا  هروب  مرگ ، مهد 

باعل هلایپ  کی  ندرک ، فاص  زا  دعب  ار  لوا  هنقح  يازجا  دـشاب  طارفا  تیاهن  رد  ترارح  رگا  هدومن و  هفاضا  مرگ  مشـشکی  کیره  زا 
زا دعب  دسرب  لاقثم  دص  هب  ات  دنناشوجب  میالم  شتآ  هب  بآ  لاقثم  دـص  هس  رد  ار  ازجا  هک  دـیاب  هدرک و  هفاضا  ودـک  نغور  انوطق و  رذـب 
بآ ات  تخیر  دیاب  زاب  لوا  بآ  فصن  ردـق  هب  ددرگرب  رید  هنقح  بآ  هاگره  لاقثم و  تمسق 50  ره  دنیامن  تمسق  ود  هدومن  فاص  نآ 

. دروایب ار  لوا 
21 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هبکرم ضارما  رد  هلهسم  هنقح 

ینمرا هروب  مرگ ،  1 دـجنک 4 / نغور  دـنیالایب  هدرک  لح  نآ  رد  مرگ   1 خرس 4 / رکـش  مرگ ، ربنـش 3  رایخ  سولف  مرگ ، ردنغچ 12  بآ 
. دشاب عفان  ار  ارفص  مغلب و  زا  بکرم  رهظ  عاجوا  دنک و  ارفص  هب  طولخم  مغلب  غارفتسا  نیا  دننک و  هنقح  دنیامن  هفاضا  هدوس  مرگ  کی 
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هیغامد هیمغلب  ضارما  يارب  عفان  رگید  هلهسم  هنقح 

کیره 5/ زا  خرس  لگ  نغور  هشفنب و  لگ  یفک ، مدنگ  سوبـس  لاقثم ، یکم 4  ءانس  لاقثم ، کیره 5  زا  سودوخوطسا  یسراف ، رتعص 
هروب لاقثم ،  22 خرـس 5 / لگ  نغور  لاقثم ، خرـس 9  رکـش  دیئامن  فاص  هدناشوج  هناد  یقنم 20  زیوم  کـناد ، بیطلا 2  دوع  لاـقثم ،  2

. دنیامن هنقح  هدرک  لخاد  مرگ  مهد  کی  هدوس  ینمرا 

دراد ار  عفن  نیمه  هک  رگید  هلهسم  هنقح 

. دنیامن هنقح  هدرک  جوزمم  مرگ  کیره 4  زا  قیقر  هماکبآ  دجنک ، نغور  مرگ ، ردنغچ 8  گرب  بآ 

هراح ياههنقح 

هراشا

یشرق  زا  لوقنم  هراح  هلهسم  هنقح 
. دوب عفان  ار  یمغلب  رهظ  عاجوا  جنلوق و  دنک و  مغلب  غارفتسا 

مرگ  1 هتـسه 4 / نودب  زیوم  مرگ ،  1 کیره 2 / زا  قیقد  نویروطنق  یکم ، ءانـس  جیوافـسب ، دنناشوجب  مرگ  دـصکی  ردـنغچ  گرب  بآ 
دوش ادج  ربنش  رایخ  سولف  لسع  مامت  ات  دنلامب  نآ  رد  مرگ  یفصم 2  لسع  مرگ ، ربنش 3  رایخ  سولف  زغم  سپ  دنیالایب 

22 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنیامن هنقح  نآ  هب  دننز و  مهرب  دنیامن و  هفاضا  وراد  هب  هدوس  مرگ   0 کیره 8 / زا  هدومحم  ینمرا ، هروب  سپ  دنیالایب  رگید  هبترم 

سونیلاج هراح  هنقح 

، مرگ کیره 2  زا  ناتکرذـب  هبلح ، دـهد . دوس  ار  اهنیا  لاثما  هتکـس و  عرـص و  هوقل و  جـلاف و  دـهد و  لیلحت  ار  ظیلغ  ياهداب  هنقح  نیا 
گرب مرگ ،  1 بادـس 4 / مرگ ، مـطرقلا 2  بـح  زغم  مرگ ، عورخ 6  گرب  مرگ ، هتفوـکمین 4  رـشقم  عورخلا  بح  هناد ، درز 10  ریجنا 
لاقثم کیره 42  زا  یمتخ  هشیر  سوسلا ، لصا  ناتـسپهس ، مرگ ، کی  هتفوکمین  رـشقم  ماداب  زغم  مرگ ، مدنگ 4  سوبس  مرگ ، تسپسا 6 

جنیبکـس مرگ ، مجنپ  ود  قزرا  لقم  نآ  زا  لاقثم  ره 84  رد  دنیالایب و  سپ  دـسر  لاقثم  هب 252  ات  دـنناشوجب  بآ  لاقثم  رد 840  ار  همه 
لاقثم یفصم 11  لسع  مرگ ، نیدران 2  نغور  رد  هدومن  فاص  زاب  سپ  دننک . لح  لاقثم  کی  قشوا  مرگ ، مجنپ  ود  ریشواج  لاقثم ، کی 
. دننک هنقح  هعفد  هس  هب  مرگمین  سپ  دوش  هتخیمآ  ات  دننز  مهرب  هدومن و  هفاضا  لاقثم  دودح 19  هماکبآ  رتبرچ ، لاقثم  عبر  دودح  و 

رگید هراح  هنقح 

. دراد درس  ار  یمغلب  جنلوق  جلاف و  عرص و  هتکس و  باحصا 
کی ینعی  دسر  فصن  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  نمکی  رد  یفک ، مادـکره  زا  بادـس  تبـش ، هاوخنان ، هبلح ، قیقد ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 

7 خلت 5 / ماداب  نغور  مرگ ، یفـصم 2  لسع  هدرک  لح  نآ  رد  مرگ  مجنپ  ود  کیره  زا  واگ  هرهز  جنیبکـس ، سپ  دنیالاپب  دـنامب و  لطر 
. دنیامن هنقح  هدومن  لخاد  مرگ ،  1 هدوس 4 / ینمرا  هروب  هدرک  هفاضا  لاقثم 

23 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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رگید هراح  هنقح 

. اهنیا لاثما  محر و  يدرس )  ) درب هرصاخ و  عجو  جنلوق و  تابس و  هوقل و  جلاف و  هتکس و  عرص و  دننام  یمغلب  ضارما  يارب  زا  تسا  عفان 
، روثلا ناسل  یفک  کیره  زا  وج  درآ  مدنگ و  سوبس  هتفرگ  ار  اهنیا  بآ  ياهتسد ، کیره  زا  سفرک  گرب  ردنغچ و  گرب  ملک و  گرب 

محـش قشوا ، کلملا ، لیلکا  لیبجنز ، دیفـس ، دـبرت  کشخ ، ياـفوز  قیقد ، نویروطنق  سودوخوطـسا ، یقتـسف ، جیوافـسب ، هیوبجن ، رداـب 
، اشاح هزبرخ ، مخت  ینـساک ، خیب  تسوپ  سوسلا ، لصا  ای  نایداب  خیب  سفرک ، خیب  ربک ، خـیب  تسوپ  ناشوایـسرپ ، بلعثلا ، بنع  لظنحلا ،

ریجنا لاقثم  کیره 2  زا  ناجنروس  هبلح ، سویردامک ، سوطیفامک ، یمور ، نیتنـسفا  یکم ، رخذا  يزابخ ، مخت  یمتخ ، لگ  هشفنب ، لـگ 
بآ زیربـت  مین  نمکی و  رد  ار  عومجم  لاـقثم  یکم 4  ءانـس  هناد ، کـی 20  ره  زا  ناتـسپهس  یقنم ، زیوم  هناد ، کیره 10  زا  باـنع  درز ،

دنقلگ نیبجنرت ، ناسارخ ، تشخریش  لاقثم ، ربنـش 15  رایخ  سولف  هدومن  فاص  سپ  دنامب  بآ  لاقثم  دص  هس  ینعی  نم  مین  ات  دنناشوجب 
، عورخلا بح  نغور  نیدران ، نغور  لاـقثم  کیره 10  زا  هنوباب  خرـس و  لگ  نغور  قیقر  هماکبآ  دـنیالایب  لاـقثم  کیره 10  زا  یباـتفآ 

هبترم لوا  هدومن  هفاضا  لاقثم  کی  کیره  زا  هدوس  ماعط  کمن  يدنه ، مرد  کی  هدوس  ینیچ  دنویر  لاقثم  کیره 4  زا  خلت  ماداب  نغور 
. دنیامنن هنقح  رگید  ددرگنرب  هک  هعفد  ره  اب  دنیامن و  لمع  روکذم  خوبطم  بآ  هب  هبترم  سپ 4  دنیامن  هنقح  کمن  بآ و  هب  هعفد  کی 

24 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هراح  هنقح 

. تسا عفان  ار  هدراب  ینابصع  یغامد و  ضارما  محر و  مالآ  و  درس )  ) هدراب لصافم  عاجوا  جنلوق و  هک 
2 مادـکره 5 / زا  ناجنروس  ملک ، گرب  تبـش ، مطرقلا ، بح  زغم  هنوباب ، لظنحلا ، محـش  هبلح ، ناتکرذـب ، هشفنب ، لگ  خرـس ، لگ  هچنغ 

نآ رد  لاقثم  مادکره 1  دنقلگ  ربنشرایخ ، سولف  سپس  دنیالاپب  دنامب ، ناویل  ات 4  هدناشوج  بآ  ناویل  اب 6  ندرک  بوکمین  زا  سپ  مرگ 
هدوس يدـنه  کمن  يروخابرم و  قشاق  کی  ینمرا  هروب  هدرک  لخاد  يروخاذـغ  قشاق  کی  عورخلا  بح  نغور  دـنیالاپب  زاب  هدرک  لـح 

. دنیامن هنقح  دوش  طولخم  وکین  ات  دننز  مهرب  هدومن  هفاضا  يروخیاچ  قشاق  کی 

رگید هراح  هنقح 

. دروآ دورف  ار  ضیح  تابوطر و  دوب و  دنمدوس  ار  یلفس  ياضعا  محر و  نیرس و  تشپ و  درد 
رد ار  همه   1 کیره 4 / زا  تبـش  هنوباب ، کسح ، هبلح ، مرگ ، مجنپ  ود  کـیره  زا  سویلاسیـسرذب  سفرک ، مخت  ناـیداب ، مخت  هاوخناـن ،
مرگ مجنپ  کی  ریـشواج  مرگ ، کی  مادکره  قرزا  لقم  قشوا ، دیریگب  سپ  هدرک  فاص  دسرب  لاقثم  هب 84  ات  دیناشوجب  بآ  مرگ   252

دودح 11 یفـصم  لسع  هدرک  لخاد  هدوس  مرگ  کی  کیره  زا  ینمرا  هروب  رتسدـیبدنج ، سپ  دـینک  لح  مرگ  خوبطم  بآ  رد  هتفوکمین 
ار هنقح  نیا  رگا  هک  هتفگ  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  دـنیامن . هنقح  هدوـمن  لـخاد  مرگ  کیره 2  زا  نیدران  نغور  دـجنک ، نغور  لاـقثم ،

. دوشن عفد  دوز  ات  دننک  كاسما  دنناوت  ات  دننک و  هنقح  لبق  رد  هک  دیاب  دنیامن  لامعتسا  ضیح  سابتحا  محر و  تدورب  يارب 
25 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

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

هک دراد  هارمه  یکبـس  مرن و  بت  تسا و  یگدولآ  باوخ  اب  هارمه  دیدش  یـشومارف  یعون  هک  دـنیوگ  ار  درـس  ماسرـس  يرامیب  سغرثیل 
رگا ار  رگید  ياهتمالع  ددـنبب . هک  دـهاوخیم  هرابود  درک  زاب  ار  شمـشچ  ات  رامیب  دـیآیم و  رایـسب  هزایمخ  دوشیمن و  ساسحا  هاـگ 
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. دییامن عوجر  نوناق  دننام  عجرم  ياهباتک  هب  دیهاوخیم 
، عورخلا بح  زغم  لـظنحلا ، محـش  مدـنگ ، سوبـس  ردـنغچ ، گرب  ناتکرذـب ، هبلح ، مطرقلا ، بـح  لـمرح ، شوـجنزرم ، تبـش ، هنوباـب ،
نوتیز و نغور  لاـقثم ، یفـصم 7  لسع  دنیامن  فاص  هدـناشوج و  هناد  درز 10  ریجنا  یفک ، کـیره  زا  سودوخوطـسا  قیقد ، نویروطنق 

. دننک هنقح  هدومن  هفاضا  لاقثم  کیره 7  زا  هماکبآ 

هنقح

ياـضعا دـنک و  ضیح  راردا  دروآ و  دورف  هبطر  لوضف  محر و  بیـضق و  ءاـخرتسا  محر ، هناـثم ، هیلک ، یمغلب ، هدراـب  ضارما  يارب  عفاـن 
. دیامن مرگ  ار  یلسانت 

ناسل یفک ، کیره  زا  هبلح  درآ  مدـنگ و  سوبـس  هتفرگ  ار  اهنیا  بآ  هتـسد ، کی  کـیره  زا  سفرک  گرب  ردـنغچ ، گرب  ملک ، گرب 
رخذا امامح ، اشاح ، ناسلب ، دوع ، سویرذاـک ، سوطیفاـمک ، بیطلا ، دوع  سودوخوطـسا ، هیوبجنرداـب ، قیقد ، نویروطنق  جیافـسب ، روثلا ،

نم کی  رد  ار  عومجم  لاقثم  کی  بادـس  گرب  لاقثم ، هتسه 2  نودب  زیوم  هناد ، درز 10  ریجنا  سفرک ، خیب  هنایزارخـیب ، تسوپ  یکم ،
مراهچ کی  مادکره  زا  تیتلح  دزراب ، قرزا ، لقم  ریـشواج ، قشوا ، جنیبکـس ، یکمّرم ، دـنیالاپب  سپ  دـسرب  فصن  هب  ات  دـنناشوجب  زیربت 

رانید 10 تبرش  لاقثم ، ربنش 15  رایخ  سولف  سپ  دنیالاپب  زاب  هدرک  لح  روکذم  خوبطم  بآ  رد  هتفوک  مرگ 
26 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، يدـنه کـمن  ینمرا ، هروـب  دـنریگب  سپ  دـنیالاپب  زاـب  سپ  دوـش  ادـج  ربنـش  راـیخ  سوـلف  زا  لـسع  عـیمج  هک  هدرک  لـح  وا  رد  لاـقثم 
لگ نغور  قیقر  هماکبآ  هدرک ، لح  نآ  رد  هتـشرس  لاقثم  یفـصم 4  لسع  هب  هدوس و  مرگ  مجنپ  کی  کیره  زا  واگ  هرهز  رتسدـیبدنج ،
دننز مهرب  هدرک  لخاد  لاقثم  کیره 4  زا  عورخلا  بح  نغور  خلت ، ماداب  نغور  نیدران ، نغور  لاقثم  کیره 10  زا  هنوباب  نغور  خرس ،

. دنیامن هنقح  هعفد  هب 5  هدومن  تمسق  دوش 5  طولخم  وکین  هک  دیدش  یندزمهرب 

رگید هراح  هنقح 

. نمزم دراب  لصافم  درد  سغرثیل و  عرص ، جلاف ، هتکس  صوصخ  دوشیم  نآ  هب  جایتحا  ضارما  ضعب  رد 
، لاقثم کی  نوقیراغ  لاقثم  کیره 2  زا  ناجنروس  تبش ، قیقد ، نویروطنق  عورخلا ، بح  زغم  ردنغچ ، گرب  دیفس ، دبرت  سودوخوطسا ،

رایخ سولف  هدومن  فاص  هدناشوج  هناد  کیره 20  زا  ناتسپهس  بانع ، لاقثم ، جیافسب 3  لاقثم ، مطرقلا 5  بح  زغم  لاقثم ، یکم 4  ءانس 
هفاضا لاقثم  کی  نیریـش  ماداب  نغور  لاقثم ، عورخلا 10  بح  نغور  دـنیالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاـقثم  خرس 5  رکش  لاقثم ، ربنش 15 

دنیامن و هنقح  لاقثم  مشـشکی  ریـشواج  لاقثم ، کی  ینمرا  هروب  لاقثم ، موسکی  قرزا  لقم  اب  ار  تمـسق  ره  دـنیامن  تمـسق  ود  هدومن 
رد دشاب  طرفم  ترارح  جازم  رد  رگا  دنیامن و  هفاضا  رتسدیبدنج  لاقثم  مششکی  لظنحلا و  محـش  لاقثم  مشـشکی  دنهاوخ  رتيوق  رگا 

لاقثم دص  هس  رد  ار  ازجا  هک  دیاب  دنیامن . هفاضا  ودـک  نغور  هزرفـسا و  هلایپ  کی  ندرک ، فاص  زا  سپ  دـش  روکذـم  الوا  هک  هنیل  هنقح 
دص کی  ات  دنناشوجب  بآ 

27 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هنقح دیاب  ار  لوا  هنقح  فصن  هزادنا  هب  ددرگنرب  بآ  رگا  دـشاب و  لاقثم  هنقح 50  ره  دنیامن . هنقح  هدومن  فاص  نآ  زا  دعب  دـنامب  لاقثم 

. دروایب نوریب  ار  لوا  بآ  ات  دننک 

هلدتعم ياههنقح 
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هراشا

مغلب  ارفص و  زا  هبکرم  ضارما  يارب  عفان 
هایس 20 ولآ  مرگ ، مجنپ  ود  سوسلا  لصا  مرگ ،  1 کیره 2 / زا  نابزواگ  رفولین ، لگ  هشفنب ، لگ  خرس ، لگ  هچنغ  مرگ ، کی  یکم  ءانس 

مدنگ سوبـس  هضبق ، کی  مادـکره  زا  سفرک  گرب  ردـنغچ ، گرب  مرگ ،  1 بلعثلا 2 / بنع  ددـع ، ناتسپهس 30  ددع ، بانع 10  ددع ،
زا خرس  رکش  نیبجنرت و  ربنش و  رایخ  سولف  هدرک  فاص  دیناشوجب و  ار  هلمج  مرگ ، مجنپ  ود  کیره  زا  جیافسب  قیقد ، نویروطنق  یفک ،

هنقح هدومن  هفاضا  لاـقثم  قیقر 10  هماکبآ  مرگ ، مجنپ  ود  ماعط  کـمن  لاـقثم و  هشفنب 10  نغور  هدرک  لـح  نآ  رد  لاـقثم  مادکره 10 
. دنیامن

رگید هلدتعم  هنقح 

. تسا عفان  ضارما  رثکا  يارب  هنقح  نیا  هتفگ  نمؤم  دمحم  دیس  میکح 
زا بلعثلا  بنع  هشفنب ، لگ  ددع ، کیره 30  زا  ناتسپهس  بانع ، لاقثم ، کیره 10  زا  هتفوکمین  رشقم  وج  هتفوکمین ، رشقم  مطرقلا  بح 

هدومن یفاص  هدـناشوج  روتـسدب  ار  هعومجم  لاـقثم ، مدنگ 5  سوبـس  ددع ، ردـنغچ 10  گرب  لاقثم ، يزابخ 2  مخت  لاـقثم ، کیره 7 
لاقثم کی  هدوس  ینمرا  هروب  لاـقثم ، نیریـش 10  ماداب  نغور  دیئالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاقثم  نیبجنرت 10  لاقثم ، ربنش 5  رایخ  سولف 

. دنیامن هنقح  رّرقم  روتسدب  دننز و  مهرب  وکین  هدومن  هفاضا 
28 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هلدتعم  هنقح 

زا مدـنگ  سوبـس  تبـش ، کسح ، کلملا ، لیلکا  هنوباب ، دیفـس ، یمتخ  لگ  هشفنب ، لگ  ناتـسپهس ، باـنع ، درز ، ریجنا  هبلح ، ناتکرذـب ،
، مرگ مجنپ  کـی  يدـنه  کـمن  مرگ ، مجنپ  ود  ینمرا  هروـب  مرگ ، دـیناف 2  هدومن  یفاص  تسا و  مسر  هچناـنچ  دـنناشوجب  یفک  کـیره 

. دنیامن هنقح  هدومن  هفاضا  مرگ   1 دجنک 4 / نغور 

هنّیل ياههنقح 

هراشا

یشرق  بیبط  زا 
ینمرا هروب  مرگ ،  1 دجنک 4 / نغور  مرگ ،  1 خرس 4 / رکش  مرگ ، ربنش 3  رایخ  سولف  مرگ ، کیره 6  زا  ریعشلا  ءام  ردنغچ و  گرب  بآ 

نآ نزوب  ربنـش  رایخ  سولف  لدب  یهاگ  دومن و  دـیاب  مرگ  مین  ریعـشلا  ءام  ردـنغچ و  گرب  بآ  نادـب  یهاگ  دـنیامن و  هنقح  هدومن  هفاضا 
. دومن دیاب  یناسارخ  تشخریش  اب  هشفنب  اب  هشفنب  هریمخ 

هنّیل هنقح 

هلزج  نبا  زا 
. دنک هراح  تایمح  عفر  مرگ و  يرامیب  رد  مکش  یگتسب  عفر 

رد ددع  درز 5  ریجنا  یفک ، کیره  زا  کلملا  لیلکا  مدنگ ، سوبس  یمتخ ، لگ  هتفوکمین ، رشقموج  کشخ ، هشفنبرس  ناتسپهس ، بانع ،
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دجنک و 2 نغور  مرگ   1 هشفنب و 4 / نغور  مرگ   1 خرس و 4 / رکش  مرگ   1 دننالاپب و 2 / دنامب . نم  مین  ات  دـنناشوجب  بآ  مین  نم و  کی 
. تسا عفان  یلاعت  هّللا  رما  هب  هک  دنیامن  هنقح  مرگمین  دننز  مهرب  هدرک  لخاد  هماکبآ  مرگ 

29 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنّیل  هنقح 

. دراد ار  تعفنم  نیمه  هک 
. لاقثم  7 هماکبآ 5 / مرگ ، خرس 3  لگ  نغور  مرگ ، هزات 30  ردنغچ  گرب  بآ 

. دنیامن هنقح  مرگ  مین 

رگید هنّیل  هنقح 

. دشاب دنمدوس  ار  یغامد  هّراح  ضارما  ماسرس و 
دنناشوجب بآ  نم  رد 2  ار  عومجم  هنوباب  هناد ، ناتسپهس 30  هناد ، بانع 10  لاقثم ،  4 کیره 5 / زا  رفولین  لگ  هشفنبرس ، رشقم ، وج  درآ 

. دنیامن هنقح  هدرک  لخاد  تجاح  رادقم  هب  خرس  لگ  نغور  خرس و  رکش  مرگ   4 کی 5 / دنیالاپب و  سپ  دسرب  فصن  هب  ات 

رگید هنّیل  هنقح 

. صاوخ نامه  اب  تسا  رتمرن  یلبق  هنقح  زا 
. دنیامن هنقح  اجکی  ار  همه  غرممخت  هدیفس  ودک ، نغور  مرگ ،  2 هزرفسا )  ) انوطق رذب  باعل  مرگ ، باکشک 4 

هدراب هنّیل  هنقح 

هراشا

. دنیامن هنقح  لاقثم   7 مادکره 5 / زا  انوطق  رذب  ماداب ، هشفنب  نغور  ودک ، نغور  لاقثم ، ریعشلا 15  ءام 

رگید هنّیل  هنقح 

روصنم نیدلا  ءالع  زا 
. دنک مرن  ار  عبط  تسا و  دیفم  هّراح  ضارما  ریاس  تاّیمح و  ماسرس و  یغامد و  هراح  ضارما  يارب 

30 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
کی هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  ددع  درز 5  ریجنا  یفک ، کی  ره  زا  کلملا  لیلکا  مدنگ ، سوبس  وج ، درآ  هشفنب ، لگ  ناتـسپهس ،

. دنیامن هنقح  هدومن  هفاضا  مرد  کیره 5  زا  هماکبآ  دجنک ، نغور  مرد ، نیریش 10  ماداب  نغور  مرد ، خرس 5  رکش  دنیالاپب و  دسرب  لطر 

رگید هنّیل  هنقح 

ینورزاک  دیدس  میکح  زا 
سوسلا لصا  ددع ، ردنغچ 10  گرب  یفک ، کیره  زا  هتفوکمین  کسح  دیفـس ، یمتخ  گرب  مدنگ ، سوبـس  هناد ، کشخ 7  درز  ریجنا 
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بآ لـطر  رد 6  یفک  کـیره  زا  رفوـلین  لـگ  هنوباـب ، هـشفنب ، لـگ  مرد ، هتفوـکمین 10  رـشقموج  هناد ، ناتـسپهس 30  مرد ، هتفوکمین 5 
مرد و قیقر 2  هماکبآ  مرد ، دجنک 10  نغور  مرد ، انوطق 10  رذب  باعل  مرد  نآ 15  زا  لطر  مین  رد  دنیالاپب و  دنامب  لطر  ات 2  دنناشوجب 

. دنیامن هنقح  مرلو )  ) مرگمین هدومن  لخاد  يدنه  کمن  مرد  مین 

رگید هنّیل  هنقح 

. تسا عفان  ار  هراح  ضارما  هراح و  تاّیمح 
کیره زا  رفولین  لـگ  هشفنب ، لـگ  یفک ، وج  کـشک  ددـع ، ناتـسپهس 30  مرد ، هتفوکمین 2  سوـسلا  لـصا  هناد ، کـشخ 10  درز  ریجنا 

، مرد خرس 20  رکش  مرد ، انوطق 10  رذب  باعل  هدومن  فاص  سپ  دنامب  نم  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  نم  رد 3  ار  هلمج  یفک ، هنوباب  یفک ،
لح نآ  رد  ار  رکـش  هدومن  هفاضا  مرد  مین  هدوس  يدـنه  کمن  مرد ، ینمرا 2  هروب  مرد ، کیره 10  زا  ماداب  هشفنب  نغور  قیقر ، هماـکبآ 

. دنیامن هنقح  هعفد  هس  ار  هلمج  هدرک 
31 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنّیل هنقح 

نینح  زا 
. تسا عبط  نّیلم  هّراح و  ضارما  عیمج  ماسرس و  هّراح و  تاّیمح  يارب  زا  عفان 

زا کلملا  لیلکا  دیفـس ، یمتخ  لـگ  مدـنگ ، سوبـس  هتفوک ، مین  رـشقموج  هشفنب ، لـگ  هتفوکمین ، کـسح  ناتـسپهس ، یناـسارخ ، باـنع 
نغور دجنک ، نغور  مرد ، خرس 5  رکـش  هدومن  فاص  دسرب  لطر  کی  هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  ددع  درز 5  ریجنا  یفک  کیره 

. دنیامن هنقح  مرگمین  هدومن  هفاضا  مرد  هماکبآ 10  مرد ، کیره 10  زا  ماداب  هشفنب 

هنّیل هنقح 

يزار  يایرکز  نب  دمحم  زا 
. تسا عفان  ار  هّراح  ضارما  ماسرس و  مرگ و  ياهبت  دنک و  مرن  ار  مکش 

دنامب نآ  ثلث  ات  دنزپب  بآ  نم  کی  رد  یفک  کیره  زا  هتفوک  مین  رشقم  وج  دیفس ، یمتخ  مخت  يزابخ ، مخت  هشفنب ، لگ  مدنگ ، سوبس 
. دننک هنقح  هدرک  لخاد  نآ  رد  مرد  هشفنب 5  نغور  هدومن و  فاص 

رگید هنّیل  هنقح 

. دهد نیکست  ار  لد  شزوس  یگنشت و  دنک و  مرن  ار  عبط  دناشنورف و  ار  ندب  یمرگ 
ار هلمج  ددع . کی  دودح  غرممخت  هدیفس  مرد ، کیره 5  زا  ودک  نغور  ماداب ، نغور  مرد ، کیره 10  زا  انوطق  رذب  باعل  ریعشلا ، ءام 

. دنیامن هنقح  دوش  طولخم  وکین  هک  یندزمهرب  دننز  مهرب  هدرک  اجکی 
32 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنیل هنقح 

( هرس سدق   ) مشاه دمحم  دیس  زا 
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. دنارب ارفص  دنک و  مرن  ار  عبط  هّراح  ضارما  هّراح و  تاّیمح  رد  دوشیم  لامعتسا 
، هتفوکمین نیرایخ  مخت  سوسلا ، لصا  بلعثلا ، بنع  رفولین ، لگ  هشفنب ، لـگ  هناد ، ناتسپهس 20  هناد ، کیره 10  زا  هایس  يولآ  بانع و 

باعل ردنغچ ، گرب  بآ  هدومن  فاص  دـنامب  ثلث  ات  دـنناشوجب  بآ  نم  کی  رد  ار  عومجم  لاقثم . کیره 2  زا  هتفوک  مین  ینـساک  مخت 
نآ رد  لاقثم  کیره 10  زا  هشفنب  ریمخ  یناسارخ ، تشخریش  ربنـش ، رایخ  سولف  هدرک  لخاد  لاقثم  کیره 20  زا  ریعشلا  ءام  انوطق ، رذب 

لاقثم کیره 10  زا  ودک  نغور  خرـس ، لگ  نغور  هماکبآ ، دـنیالاپب . سپ  دوش  ادـج  سولف  زا  مامت  ربنـش  رایخ  لسع  هچنانچ  هدرک  لح 
. دننک هنقح  هعفد  هس  هب  دوش  ناسکی  هک  دننز  مهرب  نادنچ  هدرک  لخاد  لاقثم  کی  هدوس  ماعط  کمن  لاقثم ، کی  نیریش  ماداب  نغور 

هنّیل هنقح 

. دشاب سبتحم  تعیبط  هک  یماگنه  هّراح  ضارما  نامرد  رد 
ره هک  مدنگ  سوبس  دیفس و  یمتخ  لگ  ددع ، کشخ 10  درز  ریجنا  مرگ ، مجنپ  راهچ  هشفنب  لگ  ددع ، کیره 20  زا  ناتسپهس  بانع و 

ردنغچ گرب  بآ  هدرک  فاص  دسرب  لاقثم  هب 86  ات  دنناشوجب  بآ  لاقثم  رد 258  ار  همه  یفک ، کیره  زا  دنشاب  هتـسب  ناتک  رد  ار  ود 
هعفد هب 3  مرگمین  دوش . طولخم  وکین  ات  دننز  مهرب  هدومن  هفاضا  لاقثم  مین  قیقر  هماکبآ  لاقثم ، کی  دودح  دـجنک  نغور  لاقثم ،  21 / 5

. دنیامن هنقح  هعفد  راهچ  ات 
33 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنّیل  هنقح 

. تسا عفان  ار  قانخ  هیرلا و  تاذ  ماسرب و  ردصلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  يوارفص و 
عومجم یفک ، هتفوکمین  رـشقم  وج  یفک ، کیره  زا  دیفـس  یمتخ  مخت  يزابخ ، مخت  مرگ ، مجنپ  هس  مادکره  زا  رفولین  لگ  هشفنب و  لگ 

ار لاقثم  کیره 10  زا  دیفس  رکش  یناسارخ ، تشخریش  نیبجنرت ، ربنـش ، رایخ  سولف  سپ  دنیالاپب  تسا و  ررقم  هکنانچ  دنزپب  بآ  رد  ار 
كون ماعط  کمن  لاقثم ، کیره 10  زا  هب ) هویم   ) لجرفـس بح  باعل  انوطق ، رذب  باعل  هشفنب ، نغور  سپ  دنیالاپب  زاب  دننک  لح  نآ  رد 

. دنیامن هنقح  هدرک  لخاد  يروخیاچ ، قشاق 

هنّیل هنقح 

بابلا  ةرکذت  رد  روکذم  دوواد  خیش  زا 
یّمح لاح  نآ  رد  رگا  نآ  لامعتسا  تسا  دّکؤم  دوش و  هدرک  لامعتسا  دصف  زا  دعب  نوچ  مد  ارفـص و  تدش  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا  عفان 

. دشاب تعیبط  ضبق  و 
زا قیقد  نویروطنق  ردنغچ ، گرب  فک ، کی  مادـکره  زا  هاوخنان  درز ، ریجنا  ناتـسپهس ، بانع ، ناتک ، مخت  فک ، هتفوکمین 2  رشقم  وج 

هروب لاقثم ، رکش 15  مرگ ، مادکره 30  زا  دجنک  نغور  یفـصم ، لسع  دنیالاپب ، دنناشوجب و  مرگ  دیفس 2  یمتخ  لگ  ياهضبق ، کیره 
تسین و یلخد  چیه  نیا  رد  ار  هاوخنان  دـنیامرفیم  دـننک . هنقح  مرگ ، کی  مادـکره  زا  رفولین  نغور  هشفنب ، نغور  مرگ ، مجنپ  ود  ینمرا 

. تسوکین دشاب  سوسلا  لصا  هاوخنان ، ياجب  رگا 
34 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنّیل هنقح 
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. دوشیم لامعتسا  هراح  ضارما  رد 
بآ لاقثم  دـص  رد 3  درز  ریجنا  کلملا ، لیلکا  کسح ، مدـنگ ، سوبـس  دیفـس ، یمتخ  لگ  رـشقم ، وج  هشفنب ، لـگ  ناتـسپهس ، باـنع ،

باعل دشاب  بولطم  دایز  دیربت  رگا  و  دنیامن . هنقح  نیریش  ماداب  نغور  خرس و  رکـش  اب  ار  نآ  لاقثم  سپ 40  دنامب  نآ  ثلث  ات  دنناشوجب 
. دنیامن هفاضا  بالبل  بآ  ودک و  نغور  انوطق و  رذب 

رگید هنقح 

نمؤم  دمحم  دیس  ریم  زا 
. تسا هدرمش  دوخ  تّابرجم  زا  دنکیم و  عفر  دشاب  هّدس  بت و  اب  هک  ینارگ  دنکیم و  ارفص  لاهسا 

بلعثلا 15 بنع  هناد ، کیره 20  زا  ناتسپهس  بانع ، یفک ، رـشقم  وج  لاقثم ، رفولین 3  لگ  لاقثم ، هشفنب 5  لگ  لاقثم ، نیرایخ 2  مخت 
رد لاقثم ، یناسارخ 10  تشخریش  هدومن  فاص  دنناشوجب  بآ  رد  لاقثم ، هتفوکمین 5  ودک  مخت  زغم  لاقثم ، درز 5  هلیله  تسوپ  لاقثم ،

. دننک هنقح  هدومن  هفاضا  لاقثم  انوطق 10  رذب  باعل  لاقثم ، ودک 8  نغور  هدرک  لح  نآ 

هنّیل هنقح 

. دوریم راکب  هّراح  ضارما  رد 
زا مطرق  مخت  بلعثلا ، بـنع  لاـقثم ،  2 کـیره 5 / زا  کـلملا  لـیلکا  يزاـبخ ، مخت  هشفنب ، لـگ  هناد ، کیره 20  زا  ناتـسپهس  باـنع و 

ربنش 5 رایخ  سولف  دننک ، فاص  هدناشوج و  لاقثم  رشقم 10  وج  لاقثم ، رفولین 2  لگ  لاقثم ، مادکره 5 
35 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راب هدومن 2  لخاد  لاقثم  نیریـش 10  ماداب  نغور  دنیالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاقثم  کیره 10  زا  یناسارخ  تشخریش  نیبجنرت ، لاقثم ،
و تسین . زیاج  نالاسگرزب  رد  لاقثم  زا 50  رتمک  دشاب و  لاقثم  تیاهن 60  لاقثم و  رابره 50  هک  تسا  نآ  طرـش  و  دنیامن . هنقح  نآ  هب 

ینمرا هروب  یمک  دومن و  هفاـضا  ناوـتیم  لاـقثم  کیره 2  زا  کساخراخ  هنوباب ، لـگ  لاـقثم ، یکم 4  ءانـس  دـشابن  طرفم  ترارح  رگا 
. دنشاپب وراد  يور  هدوس 

( اهنغور  ) ناهدالا هنقح 

هراشا

لسانت  تالآ  هناثم و  محر و  هدرگ و  اصوصخ  اشحا  تدورب  يارب  عفان 
ياجب رگید  هخسن  رد  لاقثم و  دنفسوگ 12  نغور  لاقثم ، کیره 15  زا  مطرقلا  بح  زغم  نغور  ناگدرک ، زغم  نغور  ماداـب ، زغم  نغور 

ای دشاب  هدش  هنهک  دـشاب و  هبکرم  طالخا  زا  رگا  اشحا  تدورب  هک  هتفگ  و  تسا . هدـش  لخاد  لاقثم   7 نوتیز 5 / نغور  دنفسوگ ، نغور 
عومجم رد  دنیامن و  لخاد  خـلت  ماداب  نغور  دـشاب  مغلب  زا  تدورب  رگا  دـنیامن و  هفاضا  تیز  لاقثم   7 هک 5 / دیاب  دـشاب  يو  اب  رمک  درد 

ای اخرتسا  تدورب  اـب  رگا  دـنیامن و  هنقح  ربد  لـبق و  رد  دـنامب و  بآ  فصن  اـت  دـنناشوجب  دـننک و  دراو  اـهنغور  نزو  هب  بآ  اـهنغور 
نهد هقعلم  کی  مادـکره  زا  نویروطنق  مامن و  شوجنزرم و  نغور  نوتیز و  نغور  دروم و  بآ  اـب  ار  هنقح  نیا  دـشاب  اـشحا  رد  یجنـشت 

. دوشیم هفاضا  قوف  هیودا  هب  هریرذلا  بصق  مرگ  مجنپ  کی  هاگ  دنیامن و  هنقح  لبق  ربد و  رد  هداد  بیترت  روتسدب  نغور ) )
36 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ناهدالا هنقح 

یهاشمزراوخ  هریخذ  بحاص  زا 
اب لاقثم ، زا 4  رتمک  واگ  نغور  لاقثم ،  7 کیره 5 / زا  نوتیز  نغور  ارضخلا ، هبح  نغور  لوکامزوج ، زغم  نغور  خلت و  ماداب  زغم  نغور 

. دنیامن هنقح  نآ  اب  راب  دنزیمایب و 3  ریعشلا  ءام  لاقثم   45

ناهدالا هنقح 

. لصافم عاجوا  ءاسنلا و  قرع  نیرس و  تشپ و  درد  محر و  تدورب  جنلوق و  يارب  عفان 
ریجنا لاقثم ، هنوباب 12  کسح ، لاقثم ،  7 مادکره 5 / زا  هتفوکمین  ریجنا  دیب  مخت  زغم  کشخ ، تبـش  قیقد ، نویروطنق  هبلح ، ناتک ، رذـب 
کیره زا  هتفوکمین  خلت  ماداب  زغم  جنیبکـس ، قزرا ، لقم  لظنحلا ، محـش  لاقثم ، کشخ 15  بادس  گرب  مدنگ ، سوبـس  ددع ، درز 10 

بآ لاقثم  رد 602  ار  همه  کچوک  هتـسب  کی  کیره  زا  ردنغچ  گرب  ملک و  گرب  ددـع  کی 30  ره  زا  ناتـسپهس  بانع و  مرگ ، کی 
ینمرا و 5/ هروب  مرگ  مجنپ  ود  هماکبآ و  لاقثم   7 مرگ 5 / ات 16  بآ  نیا  زا  مرگ  رد 14  دنیالاپب و  سپ  دنامب  لاقثم  ات 172  دنزپب  صلاخ 

بیکرت واگ  هرهز  مرگ  مجنپ  کی  نابنغور و  لاقثم  راهچ  زا  رتمک  دـجنک و  نغور  ای  نوتیز  نغور  لاقثم   7 یفصم و 5 / لسع  لاقثم   7
. دنیامن هنقح  هدرک 

هنقح

میالم لاهـسا  تسا و  ترارح  یفطم  نکـسم و  هک  اریز  دشاب  بلاغ  تسوبی  دـشاب و  دـنب  تعیبط  هاگره  هداح  تایمح  رد  هدافتـسا  دروم 
. تسا عفان  ار  يوارفص  ماسرس  تسین و  ترارح  ثروم  دنکیم و 

37 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لگ هناد ، کیره 20  زا  ناتـسپس  بانع و  یفک ، کیره  زا  هتفوکمین  وج  یمتخ و  مخت  هشفنب ، لگ  هتـسب  ناتک  هچراـپ  رد  مدـنگ  سوبس 

، دننک لح  هدومن و  فاص  دـسرب  لاقثم  هب 84  ات  دـنناشوجب  بآ  مرگ  رد 336  ار  همه  مرگ ، کـی  یکم  ءانـس  هشفنب ، نغور  ، 0 رفولین 8 /
. دنیامن هنقح  هدرک و  هفاضا  مرگ  هشفنب 2  نغور  دننک و  لح  نآ  رد  مرگ  رکش 2 

کسمم هنقح 

هراشا

. دوب عفان  ار  نطب  لاهسا  ءاعما و  جحس و 
فاص [ 5] دوش اّرهم  ات  دنناشوجب  بآ  نم  کی  رد  مرگ ، کی  یسراف  رانلگ  مرگ ، رشقم 3  وج  مرگ ، رشقم 2  سدع  مرگ ، یسراف 4  جنرب 

یئاطخ ذغاک  سیتلا ، هیحل  هراصع  نیوخالا ، مد  ایقاقا ، هتسش ، ریزرا  جادیفسا ، یسربق ، نیط  یبرع ، غمص  لاقثم ، نآ 30  زا  دنریگب  هدومن 
هدرز لاقثم و   8 خرس 5 / لگ  نغور  رد  هتخیب  هتفوک و  ار  هیودا  ددع . هدرک 2  نایرب  غرممخت  هدرز  مرگ ، مجنپ  کی  مادـکره  زا  هتخوس 
دـشاب رودـقم  ات  مرگمین و  دـنیامن  لامعتـسا  هدرک  لح  لوا  خوبطم  بآ  رد  دوش و  مهرم  نوچ  ات  دـنلامب  نواه  رد  دـننک و  لح  غرممخت 

. دنرادهگن مکش  رد  ار  هنقح  عیام  دننک و  ربص  دیاب 

رگید کسمم  هنقح 
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. دهد دوس  ار  مکش  لاهسا  اعما و  هلیبد  حورق و  ریحز و 
نیوخالا مد  یبرع ، غمـص  طولب ، درآ  ایقاقا ، مرگ ، کی 30  ره  زا  هتسش  زبس  يوزام  ینامی ، جاز  جنتـسور ، خرـس ، خینرز  هتخوس ، کعک 

هیودا  مرگ . کیره 12  زا 
38 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسراف جنرب  دنریگب  سپ  دننک  کشخ  هیاس  رد  هتخاس و  اهصرق  هتشرس  دروم  بآ  اب  دنزیمآ و  مهرد  هدومن  نزو  هتخیب  هتفوک و  ادج  ار 
نآ رد  ار  صرق  کی  دنزیمآ و  مهرد  خرـس  لگ  نغور  مرگ   7 جنرب و 5 / بآ  مرگ  دودح 30  دنیالاپب و  دـنناشوجب و  بآ  ياهلایپ  اب  ار 

. دنیامن هنقح  هدرک  لح 

هنقح یسنج و  يورین 

هراشا

میکحت رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنراد . یبسانم  شقن  اهوراد  ریاـس  راـنک  رد  رثؤم و  رایـسب  یـسنج  يورین  میکحت  رد  هیهاـب  ياـههنقح 
دنراد يزاس  زاب  يزاسکاپ و  هب  زاین  اـمازلا  یـسنج  يورین  رد  لـیخد  ياههاگتـسد  هک  ارچ  تسین  یفاـک  ورین  تیوقت  اـهنت  یـسنج  يورین 

نیا رد  وضع  نیا 4  مهم و  یـسنج  يورین  رد  هسیئر  ياضعا  شقن  دـیآ . لمع  هب  طارفا  یـسنج  يورین  فرـصم  رد  هک  یناـمز  صوصخب 
رانک رد  اههیلک  یلسانت . هاگتسد  دوخ  دبک و  زغم ، بلق ، زا  دنترابع  هسیئر  ياضعا  دورن . لیلحت  ورین  يدوزب  ات  دنوش  گنهامه  دیاب  دروم 

روآراردا ياهوراد  ییاذغ و  تاّردم  لاثم  ناونع  هب  هک  تسورنیازا  دوشیم . تلفغ  نآ  زا  بلغا  هک  دنراد  یـساسا  شقن  هسیئر  ياضعا 
تیوقت روهـشم  ياهوراد  هکنآ  لاح  دنراذگیم  ياجرب  یـسنج  يورین  تیوقت  رد  نادـنچود  يریثأت  هیهاب  ياهوراد  اب  هارمه  هیلک  يوقم 

لیلحت يدوزب  اما  دراذگیم  ریثأت  تقوم  روطب  هچرگا  تسا  دایز  تردق  نوخ و  تظلغ  ءالتما و  راچد  هک  یمسج  رد  یسنج ) يورین   ) هاب
دئاز ياهورین  لیدعت  رد  هنقح  دریگیمن . ینادـنچ  هجیتن  یـسنج  يورین  كرحم  ياهوراد  نیرتيوق  زا  یتدـم  زا  سپ  صخـش  دوریم و 

ار کمن  بآ  اب  هنقح  هیهاب  هنقح  ره  ماجنا  زا  لبق  دـشاب . هتـشاد  ینایاش  کمک  دـناوتیم  اههیلک  هسیئر و  ياههاگتـسد  يزاسکاپ  ندـب و 
: دندنب راکب  ار  لیز  هنقح  هخسن  هاگنآ  دنهد . ماجنا 

39 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسنج يورین  تیوقت  هنقح 

، دجنک نغور  انـس ، ینمرا ، هروب  مغلـش ، مخت  دیوش ، مخت  هشفاک ، مخت  وگنلاب ، زایپ ، مخت  نشیوآ ، یتوکاک ، اوبزوج ، نیچراد ، لیفجنز ،
اب 2 ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ات 2  کی  رابره  دـننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  هتفرگ  يواسم  ار  کشخ  ياهوراد  واـگ  هرهز  نوتیز ، نغور 
هب ار  ینمرا  هروب  واگ و  هرهز  ناکتـسا  مین  اهنغور و  زا  کیره  زا  ناکتـسا  عبر  دـننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل 

. دننک رارکت  ار  هنقح  بش  ات 7  دنیامن ، طولخم  وراد  اب  رابره  يروخاذغ  قشاق  کی  رادقم 

هابلا هنقح 

. دشخب توق  ار  هاب  دوب و  عفان  ار  یتسس  و  هیلک )  ) هدرگ فعض  هنقح  نیا 
دننک گید  رد  ار  همه  هدرک  هزیر  دنفسوگ ، هیصخ  زغم ، مارح  رن ، زب  هیپ  یفک ، کی  هبلح  خاش  خیب  ردنغچ ، گرب  خاش  خیب  زبس ، کسح 

ره هدرک و  فاص  ددرگ و  هتخپ  کین  ات  دنزپب  مرن  شتآ  هب  هدرک  نآ  رب  شوج  بآ  مین  نم و  کی  هدیشود و  هزات  شیم  ریـش  نم  کی  و 
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. دننک هنقح  نیا  اب  یلاوتم  زور  دنناوت و 3  هک  دنراد  هاگن  نادنچ  دننک و  هنقح  مه  رس  تشپ  راب  دنچ  ار  نآ  نم  مین  اتشان  زور 

رصح

راک تسوبی و  عون  ره  روظنم  هک  تسا  حلطـصم  رتشیب  ماوع  رد  تسوبی  هملک  دردیب . هچ  دشاب و  درد  اب  هچ  مکـش  ضبق  تسوبی و  ینعی 
. دشابیم وریغ  جنلوق و  زا  معا  تخانش  مدع  تلع  هب  هماع  نابز  رد  هتبلا  هک  تسا  مکش  ندرکن 

40 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسوبی دض  هنقح 

هراشا

هبلح ناتک و  مخت  اب  هرابود  دننک و  فاص  دنامب . ناویل  ات 2  دنزپب  بآ  ناویل  اب 4  ار  رپ  تشم  دودح 2  یمتخ  لگ  هقاس  خیب  يدایز  رادقم 
فاص زا  سپ  دنامب ، ناویل  کی  ات  دنناشوجب  اراخب  يولآ  ددع  يروخاذغ و 7  قشاق  کی  مادکره  زا  یمتخ  لگ  نارداموب و  و  هلیلبنش ) )

. دننک هنقح  دنزیمآرد و  ناتک  نغور  ناکتسا  فصن  اب  ندرک 
تسوبی  دض  هنقح 

هنقح رب  هوالع  ار  نیریـش  ماداـب  نغور  مرگ  ای 400  دودـح 300  هتفه  ره  الثم  زور  دـنچره  دراد  ینالوط  هقباس  هدوب و  نمزم  رـصح  رگا 
. دشاب بیترت  نیمه  هب  زین  اهاذغ  دننک و  لوانت  بیبط  رظن  اب  لهسم  نیلم و  ياهوراد  دنیامن و  هنقح  موتکر )  ) تسار هدور  رد  قوف 

ارفص حشرت  تّلق  رثا  رد  هنقح  موزل 

هرهز ای  غرم  هرهز  رتشیب  ات  ناکتسا  مین  دودح  يرادقم  دتفا  هارب  مکش  ات  دوش  هتخیر  هدور  رد  دیاب  هک  ییارفص  تسا  نکمم  یلیلد  ره  هب 
. دننک دراو  ندیشوج  ماگنه  درس  نیلم  هنقح  هیهت  رد  ار  واگ 

ارفص يدنت  تدح و  زا  یشان  فعض  رثا  رد  هنقح  موزل 

هراصع ملک و  گرب  يرادقم  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتفر  نیب  زا  ارفـص  يدـنت  تّدـح و  رگید  لیالد  ای  مغلب  ینیریـش  رثا  رد  تسا  نکمم 
هنقح دنزپب و  میالم  هلعـش  يور  هتخیمآ  مهرد  لفط  لوب  اب  هتخپ و  مهاب  ار  نوتیز  هویم  لدرخ و  يزیچان  دنق و  گنـس و  کمن  ردـنغچ و 

. دنیامن
41 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ءاعم ترارح  تدش  رثا  رد  هنقح  موزل 

. دننک هنقح  هتخپ و  اراخب  يولآ  دننام  ییاهزیچ  اب  ار  رفولین  هشفنب و  یمتخ و  لگ  هریش 

ینومغلف ای  هناثم و  محر و  عجو  رثا  رد  هنقح 

. دشاب هدش  ظیلغ  یمک  هک  هندوپ  دیب و  گرب  ودک و  مخت  ملک و  گرب  رفولین و  هشفنب و  یمتخ و  لگ  هدناشوج  اب  دننک  هنقح 
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ندبلا رونت  هلضع  ياخرتسا  رثا  رد  هنقح  موزل 

. دننک هنقح  واگ  هرهز  ماداب و  نغور  یبآ و  رفولین  لگ  و  ءاشو )  ) قشوا ناحیر و  گرب  نسوس و  لگ  اب 

اعما يدرس  رثا  رد  هنقح  موزل 

. دننک هنقح  هفاضا و  نیریش  نوسینا  هنوباب و  شوجنزرم و  عانعن و  قرع  ندبلا  رونت  هلضع  ياخرتسا  هنقح  هب 

اعما رد  دیدش  داب  رثا  رد  هنقح  موزل 

بآ رد  لولحم  ارقیف  جرایا  اب  هاگنآ  دوشن  جراـخ  کـمن  بآ  هقیقد  لقا 10  دـح  هک  دـننک  هنقح  راب  هس  ات  کی  مرلو  کمن  بآ  هب  ادـتبا 
زا دعب  هدرک  لخاد  ینمرا  هروب  يرادقم  دنناشوجب و  عانعن  قرع  اب  نیریش  نوسینا  جورداب ، هنیدوپ ، اب  ار  غرم  یبرچ  دنناوتیم  دننک . هنقح 

. دننک هنقح  کمن  بآ 
42 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اعما رد  دیدش  تبوطر  رثا  رد  هنقح  موزل 

: زا دنترابع  هک  داوم  نیا  اب  هدور  هیلخت  زا  سپ  سپس  دننک  راب  ات 3  کی  هب  مرلو  کمن  بآ  هنقح  هب  مادقا  ادتبا 
هرهز يروخاذـغ و  قشاق  کی  ینمرا  هروب  تشم و  کی  مادـکره  زا  بادـس  هبلح ، نادـجنا ، هاوخنان ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 

فصن دنناشوجب و  بآ  ولیک  اب 3  ار  کشخ  ياهوراد  يروخاذـغ ، قشاق  لسع 2  ناکتـسا و  فصن  خلت  ماداب  نغور  ناکتـسا و  مین  واگ 
. دننک هنقح  روتسد  قبط  دنهدب و  شوج  کی  هدرک و  دراو  ار  رگید  ياهوراد  دش  هک 

اضعا جلف  هنقح و 

: هنقح نیا  ای  دننک و  ارجا  ار  اعما  رد  دیدش  تبوطر  هب  طوبرم  هنقح 
مادکره 6 زا  ینمرا  هروب  واگ و  هرهز  جنیبکس ، تشم ، کی  مادک  ره  زا  بادس  هبلح ، تبش ، هاوخنان ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 

هیقب دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  ولیک  مین  اب  ار  کشخ  ياهوراد  ناکتسا . کی  خلت  ماداب  نغور  مرگ و 
. دننک هنقح  دنهدب و  کچوک  شوج  کی  دنزیرب و  نآ  رد  ار  داوم 

رامیب ندوب  بوطرم  ناوج و  رثا  رد  هنقح  موزل 

يرت دـننام  نوخ  لـخاد  ياـهیبرچ  شیازفا  یقاـچ و  اـب  رثـکا  هک  تسا  یگلـصوحیب  یلبنت و  یگدوـلآباوخ و  یتسـس و  نآ  تمـالع 
. دوشیم مأوت  دیریسیلگ 

دربراک هک  تسا  يروهشم  ياههخـسن  زا  میدق  بط  رد  هک  دنیوگیم  ار  لهـسم  خلت  نوجعم  ارقیف  جرایا  تسا . دیفم  ارقیف  جرایا  هب  هنقح 
وریغ هصغ و  مغ و  عفر  یتح  مسیتامر و  هشعر و  نایسن و  جلف و  عرص و  هتکس و  یمغلب و  ياهيرامیب  زا  يرایسب  رد  نآ 

43 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
حرـش هب  نآ  ءازجا  تسا . درز  ربص  ای  اولآ  نآ  لصا  اما  تسا  هدـمآ  توافتم  ياهتروص  هب  هچرگا  نآ  تابیکرت  تسا . هدیـسر  تابثا  هب 

: دشابیم ریز 
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زا یکطـصم  یناتخ ، نیچراد  ناـسلب ، هخاـش  ياـهکبوچ  نارفعز ، ناـسلب ، ياـههناد  لبنـس ، هلاـبرب ،)  ) نوراـسا نیچراد ، مرگ ، اولآ 35 
. مرگ مادکره 25 

. دـننک لیم  مرگ  بآ  اب  یلوانت  تروصب  فرـصم  ماگنه  هدرک  جوزمم  لـسع  اـب  هدروآرد  مرن  ردوپ  تروصب  طولخم و  مهاـب  ار  اـهوراد 
لیم مرگ  بآ  لسع و  یمک  اب  لواـنت  ماـگنه  دـنروآرد و  صرق  تروصب  هدرک و  ریمخ  قزرا  لـقم  بآ  اـب  ار  ارقیف  جراـیا  ردوپ  ناوتیم 

قـشاق کی  دـننک و  لـح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  لاـقثم  کـی  اذـل  دـننکیم . هدافتـسا  هنقح  يارب  وراد  نیا  زا  اـجنیا  رد  دـننک .
. دنیامن هنقح  روتسد  قبط  هدرک  هفاضا  نآ  هب  لسع  يروخابرم 

نآ هب  طوبرم  ياههنقح  جنلوق و 

یلفس ياعم  رد  هک  تسا  یضرم  جنلوق  ددرگ . رامیب  تکاله  ثعاب  دناوتیم  نآ  نامرد  رد  تقد  مدع  هک  تسا  يروهـشم  يرامیب  جنلوق 
نیقاس و درد  خفن و  اهتشا و  طوقس  دتفایم ، راک  زا  نولوق  دنکیم و  دراو  دیدش  راشف  درد و  دوشیم و  نکاس  تخس  عوفدم  هک  دتفایم 
، ریـساوب تشپ ، درد  جـلف ، لصافم ، عجو  نوچ  یـضارما  هب  تسا  نکمم  جـنلوق  تسا . جـنلوق  یـصاصتخا  ياـههناشن  زا  غارفتـسا  عوهت و 
رد جنلوق  دنکیم . تیارس  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  جنلوق  هک  دندوب  دقتعم  ابطا  زا  یـضعب  ددرگ . لیدبت  اقـستسا  عرـص و  ایلوخیلام ،

. دنیوگیم سووالیا  دشاب  یلعا  ياعم  رد  رگا  دوشیم و  عقاو  یلفس  ءاعما 
هکـسکس و گنر ، یگدیرپ  اضعا و  ینوریب  حطـس  ندش  درـس  دـیدش ، درد  درـس و  قرع  رتاوتم و  غارفتـسا  اب  نارحب  تدـش و  تلاح  رد 

ندش  مهرد  اضعا و  شرپ  جنشت و 
44 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا گرم  ندش  کیدزن  رب  لیلد  یگمه  دیآیمن  نوریب  دعقم  زا  چیه  هک  جنلوق  ندشن  هدوشگ  لقع و 
لوا رد  رگا  تفای . دهاوخن  همادا  یگدنز  رتشیب  زور  دوش 2  مخز  رگا  هژیوب  دنزب  یگتسجرب  ای  شوج  وربا  ربارب  القاب  ردق  هب  رگا  دناهتفگ 

دهاوخ ضیرم  ینعی  درک  ناوتن  دامتعا  دشاب  لادـتعا  اب  سفنت  هچرگا  دـش  دـهاوخ  توف  رامیب  دـشاب  رایـسب  تابـس  يرامیب  نارحب  عورش 
. درم

رد هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) بط ياملع  ملعا  زا  يددعتم  ياههخسن  نآ  عاونا  نییبت  اب  تسا  یناریا  بط  رد  مهم  یثحبم  هک  تهج  نآ  زا 
. تسا هدیسر  ام  تسدب  نآ  جالع 

ءاعما ناطرـس  هب  رجنم  یتح  دروآ و  راب  هب  اعما  ياهيرامیب  نامرد  رد  يراگنالهـس  یهجوتیب و  دناوتیم  هک  یئوس  ضراوع  هب  هجوت  اب 
. میزادرپیم نآ  دراوم  رکذ  هب  اجنیا  رد  دوش 

هیلک درد  هباشم  ياهيرامیب  اب  جنلوق  ینیلاب  مئالع  توافت 

سبح ای  تلق  دبای و  نیکـست  غارفتـسا  هب  دراد و  تشپ  هب  لیم  يردق  یلو  دـنکن  زواجت  دوخ  عضوم  زا  هیلک  درد  هک  تسا  نآ  رد  توافت 
طـسبنم دـتمم و  هک  جـنلوق  عجو  فالخ  دـننکیمورف  نزوس  ولهپ  رد  هک  دـنک  ساسحا  دوشیم و  هدـهاشم  لوب  رد  گـیر  جورخ  لوب و 
يادـتبا هک  اریز  دزیخیمرب  تسار  لفـسا  زا  رثکا  نطق و  تارقف  يذاـحم  اـت  فلخ  هب  یهاـگ  بناوج و  هب  یهاـگ  ـالاب و  هب  یهاـگ  دـشاب 

. دباییم نیکست  نطب  قالطا  هب  ددرگیم و  رجنم  قرع  یشغ و  هب  یتح  دریگیم  تدش  درد  عضوم  نیا  رد  تساجنیمه و  زا  نولوق 

محر درد  اب  جنلوق  درد  مئالع  توافت 

هرـصاخ و نیب  رثکا  جـنلوق  درد  و  تسا . نآ  هاوگ  وریغ  ضیح و  سبح  دوشیم و  هدیـشک  هناع  فرطب  تسا و  لـیام  لفـسا  هب  محر  درد 
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. دشاب هناع  هرس و 
45 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

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

. تسا جنلوق  هصاخ  تامالع  زا  نیقاس  درد  خفن و  یق و  اهتشا و  طوقس  تسا و  رهاظ  نآ  ضارعا  رگید  عضاوم و  زا 

یضرع جنلوق  یتاذ و  جنلوق  لک  رد  جنلوق  عاونا 

هراشا

زاین يریگمیمصت  رد  تقد  زین  نآ  يارجا  نامز  تابیکرت و  رظن  زا  هنقح  عون  باختنا  رد  نیاربانب  میریذپب  لک  رد  ار  يدنبمیـسقت  نیا  رگا 
زارب تسا . هدش  نایامن  داح  جنلوق  تامالع  رثکا  تسا و  هدوب  يرامیب  یلصا  ببس  ظیلغ  مغلب  ضرف  رب  هک  یتاذ  جنلوق  رد  لاح  دشابیم .

دبک تخـس ، جـنلوق  کی  هب  طوبرم  تامالع  ریاـس  درد و  تّدـش  زا  لاـح  نیا  رد  تسا ، زیچاـن  رادـقم  هب  دـیآیم  رگا  دـیآیمن و  نوریب 
هک تساجنیا  دهدب . درـس  هنقح  روتـسد  تسا و  ترارح  زا  هک  دنک  روصت  بیبط  دیاش  دوشیم ، خرـس  راردا  گنر  هدـش و  مرگ  تدـشب 

جنلوق یتاذ  یمرگ  هک  ینامز  ات  ددرگیم و  تامالع  ریاس  لابند  هب  دـنکیمن و  دامتعا  لوب  گنر  یخرـس  هب  هبرجت  اـب  قذاـح و  کـشزپ 
. دشکب نوریب  ار  عوفدم  دیاشگب و  ار  نطب  دنکیم  شالت  فایش  اب  هکلب  دنزیمن  هنقح  هب  تسد  هدشن  صخشم 

زا سپ  مه  نآ  دنکیم  هدافتسا  هنقح  زا  دماینرب  يراک  فایش  زا  رگا  هاگنآ  دنکیمن ، هدافتسا  زین  نزبآ  دامض و  دامک و  لهسم و  زا  یتح 
.! درس ای  تسا  مرگ  جنلوق  هکنیا  صیخشت 

درس جنلوق  هنقح 

هراشا

هنقح دـنناشوجب و  بآ  اب  ار  دنفـسوگ  فیطل  هبند  يرادـقم  اب  هتفرگ  يواسم  ار  ارقیف  جرایا  لـیلکا و  نارداـموب ، وهاـک ، هنیدوپ ، بادـس ،
. دننک

درس جنلوق  هنقح 

هنقح طولخم و  ماخ  غرممخت  هدرز  اب  دوش  فصن  بآ  ات  دـنناشوجب  بآ  اب  مرگ  رادقم 25  هب  نیتنسفا  اب  مرگ  رادقم 450  هب  غرم  یبرچ 
. دننک

46 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

درس جنلوق  هنقح 

، نایداب مرگ  کیره 20  يزابخ  يریخ ، لگ  اسریا ، لاقثم ، کی 3  ره  جیوافسب  انس ، بادس ، مرگ ، کیره 25  مطرق  هبلح ، ناتک ، نومک ،
، تشم کی  مدنگ  سوبس  هتـسد ، کی  ردنغچ  گرب  ددع ، کیره 30  بانع  ناتـسپهس و  ددع ، ریجنا 10  مرگ ، مادک 10  ره  تبش  مخت 

لاقثم مین  ریشواج  لاقثم ، عبر  دنج  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب  دریگب  بآ  تشگنا  دنب  ار 2  نآ  يور  هک  بآ  هساک  کی  رد 
نآ رد  قشاق  کی  هماکبآ  لاـقثم ،  4 واگ 5 / نغور  لاقثم و  مین  ماداـب  نغور  لاـقثم ، نیبجنرت 20  ای  تشخ  ریـش  لاقثم ، يدنه 2  کمن 
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. دننک هنقح  مرگ  مین  هتخیمآ 

درس جنلوق  رد  هنقح 

. دننک هنقح  دشاب و  ناور  هک  روطنآ  دننک  جوزمم  ضیبا  رمخ  اب  ودرگ  نغور 

یحیر یمغلب و  جنلوق  يارب  رگید  هنقح 

. دننک هنقح  دنناشوجب و  ملک  بآ  ای  ردنغچ  بآ  ای  بادس  بآ  اب  لاقثم ، واگ 7  نغور  لاقثم ، کمن 5 

هنیل هلهسم  هنقح 

بآ ولیک  کی  دودح  ددـع و  ردـنغچ 10  گرب  هتـسب و  هدرک  هطیرخ  رد  یتشم ، کیره  زا  یمتخ  لگ  مدـنگ و  سوبـس  ددـع ، ریجنا 5 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  نآ  اب  دجنک  نغور  لاقثم  ات 8  دودح 7  ینمرا و  هروب  لاقثم  کی  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب 

رگید هنیل  هنقح 

. تسا فیفخ  جنلوق  حتفم  هخسن  نیا 
47 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کیره 30 هشفنب  هنوباب ، ریعـش ، کسح ، یتشم ، کیره  مدنگ  سوبـس  یمتخ ، مخت  ددـع ، ریجنا 5  ددع ، ناتـسپهس 40  ددع ، بانع 20 
مرگ مین  هدوزفا و  مرگ   3 زا 5 / رتشیب  یمک  دجنک  نغور  مرگ ،  7 خرس 5 / رکش  مرگ ،  1 ینمرا 5 / هروب  دننک و  فاص  هدـناشوج و  مرگ 

. دننک هنقح 

ظیلغ ياهداب  تشپ و  درد  یمغلب و  جنلوق  يارب  رگید  هنقح 

تبـش گرب  بادـس ، گرب  بنرک ، گرب  ردـنغچ ، گرب  سوبـس ، یتشم ، کیره  یمتخ  لگ  کسح ، نویروطنق ، هنوباـب ، كرزب ، هبلح ،
بآ ربارب  ود  اب  مرگ  مطرق 60  مرگ ، کیره 9  ریشواج  جنیبکـس و  لقم و  ددع ، مادکره 30  بانع  ناتسپهس و  ریجنا ، ياهتـسد ، کیره 

کیره 60 خرس  رکـش  هماکبآ و  مرگ   1 مادکره 5 / دنج  لظنحلا و  محـش  ینمرا ، هروب  مرگ ، يدنه 6  کمن  هدرک  فاص  دـنناشوجب و 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  نآ  رد  مرگ 

رگید هنیل  هنقح 

. درب شراکب  ناوتیم  زین  ماسرب  يرامیب  ای  بت و  ماگنه  هک 
. دننک هنقح  هتخیمآ  مهرد  ار  همه  لاقثم ، ردنغچ 225  بآ  مرگ ،  7 هشفنب 5 / نغور  مرگ ، ینمرا 3  هروب 

رگید هنیل  هنقح 

. تسا عفان  ار  یغامد  ضارما  عیمج  ماسرب و  جنلوق  رب  هوالع 
ولیک مین  کـی و  بآ  ددـع ، ریجنا 5  یتشم ، کیره  لیلکا  یمتخ ، لگ  مدـنگ ، سوبـس  هشفنب ، لگ  هدـنکتسوپ ، وج  ناتـسپهس ، باـنع ،

نغور  مرگ ، کیره 15  زا  هماکبآ  خرس و  رکش  دننک و  فاص  دنامب ، موسکی  ات  دنناشوجب 
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نغور  مرگ ، کیره 15  زا  هماکبآ  خرس و  رکش  دننک و  فاص  دنامب ، موسکی  ات  دنناشوجب 
48 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدـناشوج هب  سولف  زغم  مرگ  دنهاوخیم 21  رتيوق  رگا  دـننک . هنقح  دـنزیمآرد و  نآ  اب  ار  مرگ  کیره 30  دـجنک  نغور  ماداب و  هشفنب 
. دننک هفاضا 

مرگ جنلوق  رد  هنقح 

هراشا

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  سولف  زغم  بلعثلا و  بنع  بآ  ریعشلا و  ءام  يرادقم  هدناشوج  بآ  ياهلایپ  اب  ار  ناتک  مخت  هبلح ، هنوباب ،

هنقح

. تسا شراخ  دیدش و  ترارح  اب  هارمه  درد  رگا 
، يزابخ بآ  ودک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادقم  هدناشوج ، بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هناد ، کیره 20  هنادهب  ناتسپهس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل 

هنقح

. دشاب هدنزگ  درد  ناهد و  یخلت  و  خلت ) غارفتسا   ) يرارم یق  شطع و  تدش  شزوس و  دشاب  اعما  يوارفص  مرو  ببس  رگا 
هدناشوج بآ  رد  هنادهب  يزابخ ، مخت  یمتخ ، مخت  نایداب ، قرع  يدنه ، رمت  بآ  ظیلغ ، خرس  لگ  تبرش  هشفنب ، تبرـش  يروزب ، تبرش 

. دننک هنقح  هشفنب  نغور  مرگ  اب 15  هدرک  فاص 

هنقح

. تسا هارمه  راح  مرو  اب  جنلوق  درد  رگا 
هدامآ ار  هنقح  واگ  ریش  اب  دوبن  رگا  زب و  ریش  اب  دوبن  سرتسد  رد  شوگ  زارد  ریـش  رگا  دننک . هنقح  ماداب  نغور  سولف و  زغم  رخ و  ریـش  اب 

. دننک
49 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

. تسا هارمه  خفن  شطع و  ناهد و  یخلت  اب  جنلوق  درد  رگا 
، هدرک فاص  دوش  همین  ات  دـنناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  لاقثم  مادکره 2  زا  سوبـس  وهاک ، اراخب ، يولآ  هشفنب ، هتخپ ، غرم  هجوج  بآ 

مرگمین دـنزیمآمهرد و  ار  همه  ددـع  غرممخت 2  هدیفس  ناکتـسا ، عبر  کیره  هشفنب  تبرـش  خرـس ، رکـش  لاقثم ، کی  هدوس  سولف  زغم 
. دننک هنقح 

خفنلا رساک  هنقح 

درد دنشک  مکـش  رب  تسد  رگا  مکـش و  رقارق  غورآ و  ندماین  رگید و  طاقن  هب  درد  لاقتنا  اعم و  يالاب  تاقبط  رد  ظیلغ  ياهداب  ببـس  هب 
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. دوریم نیب  زا  دشاب  خفن  زا  هک  مرو  لحم  دبای و  نیکست  نآ  زا  دعب  یمک  دوش و  دایز 
يریخ لگ  يزاـبخ ، بلعثلا ، بنع  مطرق ، مخت  لاـقثم ، مادـکره 3  بادـس  سفرک ، مخت  تبـش ، نایداب ، هنوباب ، نویروطنق ، لاقثم ، انس 5 

تشخریـش 18 هاگنآ  دـننک  فاص  دـنناشوجب و  هساک  ود  بآ  ددـع ، ریجنا 10  ددـع ، تسیب  کیره  ناتـسپهس  بانع ، لاـقثم ، کیره 4 
هتخیمآرد نآ  اب  لاقثم  واگ 5  نغور  لاقثم ، نوتیز 3  ای  ماداب  نغور  لاقثم ، مین  دـنج  لاقثم ، کی  ریـشواج  لاقثم ، سولف 10  زغم  لاقثم ،

. دننک هنقح 

نکشداب هنقح 

دنام هک  فصن  هدناشوج و  لسع  يرادقم  بآ و  هساک  کی  اب  هاوخنان  ریجنا ، نایداب ، سفرک ، مخت  شوجنزرم ، موصیق ، بادـس ، هنوباب ،
. دننک هنقح  هدرک  فاص 

50 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نخسم هنقح 

نوتیز و نغور  يرادقم  دننک و  فاص  دش  هک  فصن  هدناشوج و  بآ  هساک  کی  رد  زینوش  هاوخنان ، بادـس ، فساجنرب ، لیلکا ، هنوباب ،
. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  دنج 

درد نکسم  هنقح 

دوش همین  ات  دـنناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  لاقثم  واگ 30  نغور  لاقثم ، عبر  نویفا  لاقثم ، مین  دـنج  لاقثم ، جنبلا 2  رذب  لاقثم ، بادس 5 
. دننک هنقح  دننک و  فاص 

ناما رد  جنلوق  زا  يومد  ياهجازم  الومعم  دوشیم و  عقاو  ادوس  هبلغ  رد  جنلوق  رتشیب  دـش . رکذ  جـنلوق  عاونا  هب  طوبرم  ياههنقح  اجنیا  ات 
. دنشابیم

دوشیم باعل  دننام  هک  یبیکرت  لسع  هتخپ و  یبالگ  ماداب و  نغور  ناویل  مین  اب  ار  دـشابن  ملکت  رب  رداق  هک  یـسک  لال ،)  ) لاقتعا بحاص 
. دننک هنقح 

ارفص دض  هنقح 

: دننام دنک  هدافتسا  دراب  ياههنقح  زا  ارفص  دض  ياهیلوانت  رگید و  ياهوراد  اب  هارمه  غاد ، يوارفص  جازم  اب  دشاب  ناوج  رگا 
. دننک هنقح  مرگ  مین  مهرد و  هلیلبنش  باعل  اب  يدنه  رمت  هتخپ و  ياراخب  يولآ  غرممخت و  هدیفس  رفولین و  نغور  هشفنب و  نغور 

دریگ و رارق  یمالسا  بط  یناریا و  بط  هب  دنمقالع  ناکـشزپ  هدافتـسا  دروم  مراودیما  مدومن . هراشا  هنقح  ياههخـسن  يدادعت  هب  اجنیا  ات 
هب رتمک  هک  دوش  ثعاب  نیا  زارفارـس و  رترب و  هیامرپ و  رایـسب  تسا  یبط  ام  بط  هک  دننادب  دـنهاکب و  دـنمدرد  مدرم  مالآ  زا  هلیـسونیدب 
رد اّما  تسا  دیفم  مه  ییاهنت  هب  هنقح  شور  تسا . شناد  ملع و  هصرع  زابکاپ  نمؤم و  نایناریا  تسد  رد  افش  هک  دنزودب  مشچ  ناگناگیب 

ریاس رانک 
51 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دشابیم ریظنیب  یناریا  بط  لیدبیب  ياهشور  ریاس  تاسوطع و  تالوطن ، تاعوقن ، اهجضنم ، اهلهسم ، دننام  ینامرد  ياهشور 
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سووالیا

فان يالاب  هیحان  رد  درد  تسا . هدمآیم  باسح  هب  كانرطخ  رایـسب  میدق  نامز  رد  دوشیم و  عقاو  ایلع  ياعم  رد  هک  تسا  جـنلوق  یعون 
دنت و رایـسب  يوب  اب  قرع  ددرگیم و  عفد  ناهد  قیرط  زا  دب  رایـسب  يوب  اب  عوفدم  یتح  دوشیم و  وبدب  تدـش  هب  غورآ  دـتفایم و  قافتا 

هچنانچ دهد و  خر  هدعم  رـشعینثا و  کیراب و  هدور  هک  تسا  جنلوق  نامه  عقاو  رد  سووالیا  دهدیم . رازآ  ار  نایفارطا  رامیب و  عوبطمان 
هب ندروآرب  دوشیم و  عقاو  رثؤم  رتمک  يرامیب  نیا  جالع  رد  هنقح  دوشیم . رامیب  گرم  بجوم  كانرطخ و  رایـسب  دتفا  جالع  رد  ریخأت 

ياههنقح دراذگاو  سووالیا  ینیگنس  لقث و  دوش و  عقاو  رثؤم  اهنامرد  هک  یماگنه  اما  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  رتشیب  غارفتسا  یق و 
تروص عفد  تسا و  دـیدش  تسوبی  مه  سووـالیا  يراـمیب  رد  دریذـپ . تروص  یعیبـط  قـیرط  زا  عـفد  جـیردت  هب  اـت  تسا  مزـال  بساـنم 

رتمک ام  نامز  رد  يرامیب  نیا  هناتخبـشوخ  دش . روکذـم  هک  تسا  جـنلوق  هب  طوبرم  ياههخـسن  نامه  هنقح  ياههخـسن  لومرف  دریگیمن .
. دتفایم قافتا 

اههشوت یمالسا  یناریا  بط  نادنمشناد  یتاذ  غوبن  زا  میوریم و  لگنا  لتاق  ياههخسن  غارـسب  یناریا  بط  یکـشزپ  مولع  هنیجنگ  زا  لاح 
. میریگرب

اهلگنا هب  طوبرم  ياههنقح 

نولوق رد  هک  ییاهلگنا  يارب  هژیوب  لگنا  دـض  ياههنقح  فان  يور  رب  ینتـشاذگ  ياهوراد  لگنا و  دـض  یندیـشون  ياهوراد  رب  هوـالع 
. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  يارب  بسانم  يوراد  هک  تسین  یلگنا  چیه  یناریا  بط  رد  تسا . رثؤم  رایسب  دنوشیم  عمج  گرزب ) هدور  )

52 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لگنا هنقح 

هراشا

. هایس خرس و  نهپ و  ضیرع و  ياهمرک  ریحز و  دعقم و  شراخ  جنلوق و  هاگ  خفن و  درد و  لاهسا و  اب  هارمه 

واگ هرهز  هنوپ ، نیتنسفا ، نویروطنق ،

اب هک  زینـشگ  شآ  ینتـشاذگ و  فان  يور  یندـناشوج و  ياهوراد  اب  هارمه  هکنآ  رب  طورـشم  دـنالتاق  اهمرک  عاونا  يارب  ریز  ياههخـسن 
نونکات ددرگ . لوانت  زین  لگنا  هژیو  ماع  لهـسم  يوراد  دوش و  لیم  مرگ  مرگ  هدش و  شرت  نآ  دننام  شرت و  رانا  ای  قامـس  ای  توروقهرق 

. تسا هتشادرب  نایم  زا  ار  اهمرک  همه  هتشادن و  فلخت 

لگنا هنقح 

بوکمین طوـلخم و  ار  اـهوراد  مرگ . دودـح 15  کیره  هروپلک  هزوغنآ ، هرتهاش ، نارداـموب ، یکرت ، هنمرد  هنادهایـس ، نیتنـسفا ، تورزنا ،
خـلت و ماداب  نغور  ناکتـسا  فصن  اب  دـننک و  فاص  دـنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  دـننک ،

. داد ناوتیم  همادا  زور  ات 7  لگنا  تشگزاب  مدع  زا  نانیمطا  يارب  دنیامن . هنقح  بش  ات 3  بش  ره  جوزمم و  واگ  هرهز  ردق  نامه 

لگنا هنقح 
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ات دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  دننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  زینشگ  گرب  ولاتفـش ، گرب  وله ، گرب 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  واگ  هرهز  اب  دنهاوخیم  رتيوق  رگا  دننک . هنقح  بش  ات 3  بش  ره  دننک و  فاص  دنامب  ناویل   2

53 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لگنا هنقح 

. دننک هنقح  لبق  هخسن  دننام  بادس . یلباک ، گنرب  ناینز ، زبس ، هریز  هایس ، هریز  هروپلک ، زینشگ ، مخت  هرتهاش ، هدرپتشپ ، کسورع 

لگنا هنقح 

، دـیآ همین  هب  ات  دـنناشوجب  هنزگ  ای  هرت  هاش  قرع  اـی  هروپلک  قرع  ناویل  اب 3  یلاقثم ، کـیره  درز  ربص  تورزنا ، هزوغنآ ، قشوا ،)  ) ءاـشو
. دننک هنقح  بش  ات 3  لقا  دح  دنزیمایب و  خلت  ماداب  نغور  ناکتسا  عبر  هکرس و  ناکتسا  عبر  اب  دننک  فاص 

لگنا هنقح 

فاص دنناشوجب و  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  قشاق  ود  ات  یکی  هدرک  بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  راـنا  هشیر  اـی  هقاـس  تسوپ 
. دننک هنقح  هتخیمآ و  واگ  هرهز  خلت و  ماداب  نغور  اب  دنهاوخ  رتيوق  دننک . هنقح  هدرک 

لگنا هنقح 

ولاتفش 30 هتـسه  نغور  ردنغچ ، گرب  مرگ ، مادکره 15  زا  ولاتفـش  گرب  بادس ، گرب  نارداموب ، یکرت ، هنمرد  کلملا ، لیلکا  هنوباب ،
بآ ناویل  رد 2  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  هدرک  بوکمین  ار  کـشخ  ياـهوراد  مرگ . مادـکره 7  زا  ینمرا  هروب  واـگ و  هرهز  مرگ ،

. دننک هنقح  بش  دنزیمایب و 3  نآ  رد  ار  هروب  هرهز و  نغور و  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب 
54 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لگنا هنقح 

کی طولخم و  خرس  لگ  نغور  اب  دننک و  بوکمین  هتفرگ  يواسم  ار  جنبلا  رذب  ناتک ، مخت  سمرت ، شدنک ، زینوش ، دروم ، گرب  لظنح ،
. دنامب حبص  ات  بش  هک  دنلامب  فان  يور  ار  نآ  زا  يرادقم  هدرک و  هنقح  ار  نآ  هدناشوج  ناویل 

لگنا هنقح 

هکرس یمک  اب  هدرک  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  مرگ  ره 20  ضیبا  دبرت  یلباک ، گنرب  رشقم ، هلمآ  یلباک ، هلیله 
. دننک هنقح  بش  ات 3  رابره  يروخاذغ  قشاق  نازیم 3  هب  لظنح  نغور  ای  خلت  ماداب  نغور  و 

لگنا هنقح 

لولحم درز  ربص  ای  کمن و  بآ  هب  هنقح  دـنکیم  شراخ  داجیا  ناکدوک  رد  بلغا  هک  دـننام  خـن  دیفـس  زیر  ياهمرک  ندرب  نیب  زا  يارب 
. تسا یفاک  مرگمین  بآ  رد 

. دربیم نیب  زا  ار  هزیر  دیفس  ياهمرک  یتحارب  هنقح  ياهوراد  رگید  عاونا  هتبلا 
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. دربیم نیب  زا  ار  هزیر  دیفس  ياهمرک  یتحارب  هنقح  ياهوراد  رگید  عاونا  هتبلا 
هتشادن دوجو  رامیب  مکش  رد  مه  یلگنا  رگا  هک  تسا  نیا  دراد  هک  یفطل  دناعیـسو و  عونتم و  رایـسب  یناریا  بط  رد  لگنا  دض  ياهوراد 

يارب هدننک  يریگـشیپ  رامیب و  عفن  هب  دـنکیم  يزاسکاپ  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  درادـن  یئوس  ضراوع  اهنت  هن  اهوراد  نیا  فرـصم  دـشاب 
. تسا ییایمیش  ياهوراد  یعیبط و  ياهوراد  نیب  رگید  یتوافت  مه  نیا  تسا . ضارما  همه 

دعقم ياهيرامیب  هنقح و 

هکنآ يارب  دـبک  دـیآیم و  دوجوب  یعیبط  ریغ  طـالخا  تاـبوسر  تسوبی و  نوخ و  فثاـکت  تدـش  زا  رثـکا  دـعقم  ياـهيرامیب  هکنادـب 
رتشزرا و مک  مادنا  تمس  هب  ار  هیفصت  لباق  ریغ  مومسم و  داوم  دنیبن  بیـسآ  دبک  دوخ  زغم و  بلق و  نوچمه  ندب  هسیئر  مهم و  ياضعا 

نیاربانب  دشابیم . دعقم  نآ  نیرترّسیم  هک  دنکیم  لاسرا  رتلوصولالهس 
55 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد كانرطخ  ياهيرامیب  ثعاب  یحارج  لمع  ارثکا  تخادرپ . تلع  حالـصا  هب  دیاب  هکلب  دشابیمن  حالـص  ریـساوب  نوخ  نتـسب  هاگدـید 
زا تسا  ناما  ریـساوب  نوخ  هک  دـندادیم  رکذـت  میدـق  ياـملع  هراومه  اذـل  ددـنبیم  اـهیگدولآ  جورخ  رب  ار  هار  هک  ارچ  ددرگیم  ندـب 
زین یهایگ  تازیوجت  رد  یتح  ام  رگید . كانرطخ  يرامیب  اههد  يدـلج و  ياهيرامیب  هیلک و  درد  سرقن و  مازج و  ایلوخیلام و  ناطرس و 

يراددوخ ریساوب  حالصا  نامرد و  زا  لبق  زین  دیئورومه  یتنآ  ياهدامپ  اهمرک و  زیوجت  زا  دنروآ و  دنب  ار  ریـساوب  نوخ  میهدیمن  هزاجا 
یخرب تامیمـصت  رد  رثکا  هب  بیرق  ياههنیزگ  زا  یکی  هنافـسأتم  یلو  تسا  هدش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  يوبن  بط  ثیداحا  رد  مینکیم .

. میشابن يرتکانرطخ  ياهيرامیب  دهاش  ات  دیآ  لمع  هب  يریگولج  راک  نیا  زا  دیاب  هک  تسا  یحارج  ناکشزپ  زا 
ياههار همه  نیا  هک  تسا  روآتریح  تسا . لوصولا  عیرس  تحار و  رایـسب  یناریا  بط  ياهنامرد  اب  دعقم  هب  طوبرم  ياهيرامیب  جالع 

ینامردهنقح باتک  ثحبم  نوچ  اجنیا  رد  تسا . هدش  هتـشاذگ  رانک  ناکـشزپ  مدرم و  طسوت  ریخا  نرق  رد  هتـشاد و  دوجو  لوصولا  لهس 
رکذ هب  هک  تسا  هخـسن  دـنچ  هب  دودـحم  رتمک و  یندروخ  ياهوراد  هب  تبـسن  ریـساوب  نامرد  رد  هنقح  دربراـک  هک  منکیم  هراـشا  تسا 

هک یلـصفم  تاقیقحت  رد  دنروآ . لمع  هب  يریگولج  ریـساوب  داجیا  زا  دـنناوتیم  اههنقح  يریگـشیپ  ثحب  رد  اما  تخادرپ . مهاوخ  اهنآ 
ناونعب میـشاب . نآ  رکف  هب  تسا  یفاک  اهنت  دراد ، دوجو  يدایز  هداس  ياههار  نآ  نامرد  ریـساوب و  زا  يریگـشیپ  يارب  مدش  هجوتم  متـشاد 

نامرد ماقم  رد  هدنریگـشیپ و  کی  دوش  لیم  اتـشان  حبـص  هدرک  سیخ  بش  هک  اراخب  يولآ  ددع  هد  ریجنا و  ددع  موادم 5  فرصم  لاثم 
دیاب دوش . لوانت  دعب  زور  دوش و  سیخ  بآ  رد  بش  ددـع  مادکره 5  زا  اراخب  يولآ  ولآدرز و  وله و  روطنیمه  تسا . هدـننکنامرد  کی 

. ماع لهسم  هدناشوج  فرصم  تسا  روطنیمه  تسا . هدننکنامرد  هدنریگشیپ و  هنقح  قیرط  زا  داوم  نیمه  دوش . تموادم  راک  نیا  رب  هک 
56 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دعقم و فارطا  ياهمخز  دعقم و  ياخرتسا  دعقم و  جورخ  قاقش و  ریصاون و  ریـساوب و  زا  دنترابع  دعقم  هب  طوبرم  ياهيرامیب  نیرتمهم 
. دعقم هکح 

هنقح

. دشاب یمرگ  زا  هک  دعقم  شراخ  قاقش و  ریساوب و  يارب 
رد تقد  هنقح و  تلآ  رـس  ندرک  برچ  دنرب . راکب  ار  هنقح  هلیـسو  طایتحا  اب  دنزپب و  بآ  اب  ار  هدش  کشخ  يوله  ولآدرز و  اراخبولآ و 

تشگنا دنب  دودح 3  هزادنا  هب  ار  نآ  لوط  دـننک و  برچ  ار  هنقح  تلآ  رـس  دوشن . رتشیب  ملا  مخز و  بجوم  هک  تسا  مزال  نآ  لامعتـسا 
تیدودحم دادعت و  هخـسن  نیا  دننک . هنقح  ناویل  کی  دودـح  هزادـنا  هب  دـنیامن . برچ  مه  ار  دـعقم  ندرک  ورف  ماگنه  دـنریگب و  رظن  رد 

. دراد يرامیب  فعض  تدش و  هب  یگتسب  درادن و 
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قیقر مرلو و  کمنبآ  هنقح 

هکنآ طرشب  تسا  هدننککمک  ریـساوب  ياهنامرد  ریاس  رانک  رد  دیفم و  موتکر )  ) تسار هدور  ندرک  كاپ  يارب  قیقر  مرلو و  کمنبآ 
هنقح ماجنا  زا  شیپ  نآ  ماجنا  نامز  نیرتهب  ددرگ . یتحاران  شزوس و  ثعاب  هک  دـشابن  ياهزادـنا  هب  کـمن  دریذـپ و  تروص  طاـیتحا  اـب 

. دشابیم وله  ولآدرز و  اراخب و  يولآ  لماش  هک  تسا 

هنقح

هدامآ اهولآ  اب  هارمه  هک  ییاـههنقح  نآ  تشپ  دـنهد و  ماـجنا  بش  ره  دراد . يداـیز  ریثأـت  دـعقم  ياـخرتسا  ناـمرد  رد  کـمنبآ  هنقح 
. دش رکذ  هک  دهد  ماجنا  دوشیم 

دعقم شراخ  هنقح 

هیفـصت هب  هکح  بحاص  تسا  مزال  تسا . دیفم  رایـسب  دشاب  ریـساوب  همدقم  دـناوتیم  هک  دـعقم  شزوس  شراخ و  ینعی  هّکح  جالع  يارب 
. دش رکذ  البق  هک  تاجولآ  اب  هنقح  مرلو و  کمنبآ  هنقح  زا  تسا  ترابع  هطوبرم  هنقح  هخسن  دزادرپب . ندب  حالصا  نوخ و 

57 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

وم و دراوم  یـضعب  دوشیم . صخـشم  بت  یتح  دیدش و  درد  اب  هاگ  هک  دـشابیم  دـعقم  يالاب  كرو  ود  نیب  ام  نیکرچ  یمخز  ریـصاون 
هنقح دـشاب  مکاح  تسوبی  هکیتروصرد  نآ  زا  سپ  دـننکیم  عورـش  کـمنبآ  هنقح  زا  ادـتبا  دوشیم . هدـید  نآ  رد  رگید  هفاـضا  داوم 

ریـصاون نامرد  هب  کمنبآ  هنقح  زا  سپ  لاهـسا  دض  هنقح  اب  دراد  دوجو  شنار  لاهـسا و  تلاح  سکعرب  هچنانچ  دنرب و  راکب  ار  اهولآ 
اب هدروآرد  مرن  الماک  ردوپ  تروصب  هک  ار  زینـشگ  مخت  هزرفـسا ، ورم ، مخت  نشیوآ ، یمتخ ، لگ  دامـض  هنقح  اب  نامزمه  دـننک . کمک 

. تسا مزال  دننک  ضوع  تعاس  ره 24  هتشاذگ  ریصاون  لحم  يور  دننک و  ریمخ  شوجبآ 

هنقح

ار کشخ  ياهوراد  واگ . هرهز  ینمرا ، لـگ  ینمرا و  هروب  دـجنک ، اـی  نوتیز  نغور  یـسراف ، راـنلگ  نشیوآ ، اـی  هنوپ  شوجنزرم ، عاـنعن ،
نغور و ناکتسا  فصن  دننک . فاص  دیآ  همین  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ات 2  کی  دودح  رابره  دننک  بوکمین 

. دنیامن هنقح  هدرک  دراو  ار  واگ  هرهز  ناکتسا  فصن 

هیلک ضارما  رد  هنقح 

هیلک جازم  ءوس  هنقح 

. دننک هنقح  خرس  لگ  نغور  بلعثلا ، بنع  بآ  هفرخ ، بآ  رایخ ، بآ 

هنقح

دلج 5 افش  کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 43 

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


قاس زغم  شیم ، قاس  زغم  دجنک ، نغور  ءارضخلا ، هبح  نغور  مطرق ، نغور  هدرک ، فاص  هتخپ و  ار  ایبول  القاب ، دوخن ، مدنگ ، شیم ، هلک 
. دننک هنقح  مرگمین  دیزیمایب  مهاب  واگ 

58 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

. دنزاس هنقح  دنفسوگ  هیلک  فارطا  هیپ  هبند ، نغور  رتوبک ، هچب  تشوگبآ )  ) قرم

هیلک حیر 

. دننک هنقح  دنشون و  دشابن  نیخستلا  دیدش  دوب و  داب  هدام  لّلحم  ّردم و  هچنآ 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  واگ  هرهز  نوتیز و  نغور  اب  ار  یندیشون  نامه 

هیلک درد 

. تسا هیلک  حورق  ای  تاصح  ای  مرو  ای  داب  ای  هیلک و  جازم  ءوس  ای  نآ  ببس 

هنقح

ار همه  ددع  کی  واگ  هیلک  یتشم ، کیره  اشاح  یمتخ ، گرب  هشفنب ، مرگ ، کیره 12  افرط  خیب  نویله ، خیب  سوسلا ، لصا  یمتخ ، خیب 
، مرگ هزورهب 30  نغور  مرگ ، برقع 12  نغور  مرگ ، کیره 90  رکش  هشفنب و  نغور  نآ ، مرگ  رد 180  هدرک  فاص  هدناشوج و  مهاب 

. دننک هنقح  هتخیمآ 

هیلک مرو 

یلواـنت ياـهوراد  زا  رتدوز  هنقح  تسا . هنقح  شور  زا  هدافتـسا  تسا  هدـش  مرو  ثعاـب  هک  یطلخ  يزاـسکاپ  هیلک و  مرو  جـالع  نیرتـهب 
یلوانت و يوراد  تسا  رتهب  دوجو  نیا  اب  تسا . یندروخ  يوراد  زا  رتماوداـب  هنقح  يوراد  يورین  هوـالعب  دـناسریم  فدـه  هب  ار  اـهوراد 

. دوش هدافتسا  مهاب  ود  ره  هنقح 
يوراد رد  هنقح و  رد  وراد  نیا  رگا  یتـح  تـسا ، ییوراد  ربنـش  راـیخ  دوـش  هـنقح  دـناوتیم  هـک  ییوراد  نیرتـهب  هـیلک  مرو  هجلاـعم  رد 

. دناسریم ار  مرو  شزگ  نودب  درد و  نودب  ییوراد  ربنش  رایخ  داد . دهاوخ  يرتهب  هجیتن  دور  راک  هب  ود  ره  یندروخ 
59 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دشاب مهاب  هس  ره  ای  هریجاک و  نغور  ای  دجنک  نغور  ای  خرس  لگ  نغور  اههنقح  نغور  تسا  رتهب 
هب 2 زین  رخآ  رد  داد ، رارق  هدافتـسا  دروم  دـشاب  سرتـسد  رد  هک  مادـکره  ناوـتیم  هک  میدرک  باـختنا  هیلک  مرو  يارب  ار  هنقح  هخـسن   8

. میوشیم رکذتم  انیس  یلع  وب  نوناق  زا  هخسن 

هنقح

. دننک هنقح  هتخیمآ  هروب  دجنک و  نغور  اب  ار  ریجنا  کسح ، هبلح ، بنرک ، فارطا  بادس ، تبش ، حیش ، لیلکا ، هنوباب ، خیبط 
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هنقح

. دننک هنقح  سولف  زغم  هشفنب ، تبرش  نومیتفا ، خیبط 

هنقح

. دننک هنقح  هتخیمآ  مرگ  یبالگ 30  لسع  سنوا ، ماداب 2  نغور  هدومن ، فاص  هبلح  هنادهب ،

هنقح

رتیل مین  کی و  بآ  یتشم ، کیره  رفولین  رـشقم ، ریعـش  یمتخ ، گرب  سنوا ، کـی  هناـش  خـیب  يدـنه ، رمت  یمتخ ، هتـسرون  گرب  خـیبط 
. دننک هنقح  راب  دنچ  هب  هتخیمآ  مرگ  مادکره 30  واگ  نغور  سولف ، زغم  هدرک  فاص  دنامب  رتیل  کی  ات  دنناشوجب 

60 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

رب هتخیمآ  سولف  بر  مرگ  غرممخت و 30  هدیفس  هدرک و  فاص  هدناشوج و  جنبلا  رذب  هفرخ ، گنهراب ، یمتخ ، وهاک ، هشفنب ، واگ ، هیلک 
. دنیامن هنقح  دّربم  رخ  ریش  هب  و  دننک . هنقح  هدرک  درس  فرب 

هنقح

. دننک هنقح  اعما  رد  هتخیمآ  مطرق ، زغم  نغور  هبلح ، ناتک ، مخت  یمتخ ، مخت  باعل 

هنقح

مرگ سولف 18  زغم  هدرک  فاص  هدناشوج ، رتیل  مین  بآ  مرگ ، کیره 15  هبلح  ناتک ، مخت  مرگ ، كره 30  قبنز  خیب  هناش ، گرب  خیب و 
. دننک هنقح  هتخیمآ 

هنقح

هتخیمآ لاقثم  نارداموب 42  نغور  مرگ ، ماداب 60  نغور  مرگ ،  30 بادس ، نغور  قیلساب ، زا  نتفرگ  نوخ  زا  سپ  دشاب  يوق  ضیرم  رگا 
. دننک هنقح 

نوناق زا  لقن  هب  هنقح 

. دنوش هنقح  هیام  مهاب  همه  لگ . نغور  اهشخبيدرس ، زا  يزیچ  اب  ناتک  رذب  كرینپ ، یمتخ ،

نوناق زا  لقن  هب  رگید  هنقح 

دجنک نغور  اب  روتسد  قبط  دنریگب و  يواسم  مادکره  زا  هنوباب  هلیلبنـش ، ناتک ، مخت  كرینپ ، یمتخ ، لگ  یلقاب ، هشفنب ، لگ  وج ، توواق 
. دنزاسب هنقح  هیام  هدرک  طولخم  مهاب  ود  ره  ای  هریجاک  نغور  ای 
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61 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیلک یتحاران  اب  هارمه  تسوبی 

نیلم ياههنقح  زا  تسا . تسوبی  عفر  گرزب و  هدور  يزاسکاپ  يارب  فایش  هنقح و  زا  هدافتسا  هار  نیرتهب  دشاب  ضبق  رامیب  مکش  هچنانچ 
. دننک هدافتسا  تسا  هدمآ  لبق  روطس  رد  هک 

هیلک تسیک  لمد و 

قبرخ و یتح  دوش  هدافتـسا  دنت  ياههنقح  زا  تسا  رتهب  شخبیمرن  جازم و  مرگ  ياهنغور  زا  هدافتـسا  مرگ و  بآ  رد  نتـسشن  رب  هوالع 
. دشاب هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  ریس  گنهامیس و 

هناثم ضارما  رد  هنقح 

نیا زا  دیاب  دـنراذگیم و  رثا  مهرب  ءاضعا  یـضراع  یجازم  تالّوحت  دنتـسه . اههیلک  گرزب ،) هدور   ) نولوق کیدزن  ناگیاسمه  زا  یکی 
. دومن هدافتسا  اعما  نامرد  يریگشیپ و  يارب  رذگهر 

هناثم داب  هحرق و  مرو و 

قیرط زا  تسار  هدور  رد  هنقح  دیآیم . دوجو  هب  هناثم  رد  هاگ  هک  تسا  نیکرچ  یکروک  ای  هدـغ  هک  هلیبد  هاگ  هتخپان و  ماخ  داوم  رثا  رد 
مرگ و دـنت و  يرارم  طلخ  زا  رثکا  هناثم  مخز  ای  هحرق  تسا . رثؤم  هلیبد  ندـناسر  ندوشگ و  هناثم و  مرو  هب  طوبرم  ياـهنامرد  رد  دـعقم 

. دهد شارخ  ار  هناثم  یلخاد  حطس  هک  هزیرنش  ای  تسا و  هدنروخ )  ) لاکا
. دنشابیم نامرد  رد  رگیدکی  لمکم  هناثم  هیلک و  ياههنقح  رانک  رد  نآ  رد  راردا  هناثم و  هیلک و  هژیو  ياهیندناشوج  رد  نتسشن 

هنقح

. دننک هنقح  لیز  هخسن  اب  کمنبآ  جورخ  زا  سپ  هاگنآ  دننک . هنقح  بش  ره  روتسد  قبط  مرلو  کمنبآ 
62 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

قشاق ات 2  کی  رابره  هدرک  بوکمین  ار  کشخ  ياهوراد  هنوباب  نغور  دجنک ، نغور  ریعشلا ، ءام  ناتک ، مخت  یمتخ ، لگ  رفولین ، هشفنب ،
، ناکتسا مین  ریعشلا  ءام  ناکتـسا و  موسکی  مادکره  اهنغور  زا  دننک  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  يروخاذغ 

. دننک هنقح  راب  دنچ  ات  کی  طولخم و  ار  همه 
. تسا رثؤم  رایسب  هحرق  مرو و  يارب  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن  و  لیلحا 6 ] رد  وراد  ندناکچ  اب  هارمه  هنقح  نیا 

دبک يامرگ  زا  راردا  شزوس  تقرح و 

فرصم رب  هوالع  نآ  نامرد  تسا . راردا  ندش  قیقر  اب  هارمه  شزوس  نآ  هناشن  هتشاذگ و  رثا  اههیلک  يور  هک  دبک  ترارح  ارفص و  هبلغ 
میظنت کشزپ  يوس  زا  هک  نآ  دـننام  هزرفـسا و  هشفنب و  تبرـش  ینـساک و  دـننام  حـتفم  ياـهوراد  دـبک و  ياههدـننک  هیفـصت  تادّربم و 

. تسا هنقح  شور  زا  نتفرگ  کمک  ددرگیم ،
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هنقح

. مینکیم رارکت  ار  دش  رکذ  شراخ  دیدش و  ترارح  اب  هارمه  درد  جالع  رد  لبق  روطس  رد  هک  ياهخسن 
بآ ودـک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادـقم  هاگنآ  هدـناشوج  بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هـناد ، کیره 20  هنادهب  ناتـسپس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل  يزابخ و 
63 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هناثم برج  تنوفع و 

وشتـسش و  ) نزبآ یلوانت و  هناثم  تنوفع  هژیو  یهایگ  ياهوراد  اـب  تعرـس  هب  هک  تسا . هحرق  مرو و  هب  طوبرم  ياـههنقح  ناـمه  روتـسد 
. ددرگیم جالع  روکذم  ياههنقح  و  هناثم ) تنوفع  دض  ياههدناشوج  رد  نتسشن 

هناثم درد 

ءوس ندناشک  لیدعت  هب  يارب  یئوراد  تادیهمت  همه  رب  هوالع  دیآیم . دوجوب  دایز  ياهیمرگ  ندروخ  راح و  مرگ و  جازم  ءوس  زا  ارثکا 
: دیئامرف هجوت  ریز  هنقح  هخسن  هب  هناثم  ّراح  جازم 

هنقح

بـش ره  هتخیمآ  مهرد  ار  همه  ودک . نغور  هشفنب ، نغور  رفولین ، نغور  نیبجنکـس ، تبرـش  ینـساک ، قرع  هزات ، زینـشگ  بآ  ودک ، بآ 
. دننک هنقح 

هناثم درد 

رثا رد  هناـثم  داـب  هحرق و  تنوفع و  هب  دـناوتیم  تروص  نیا  رد  دـیآیم  دوجوب  یلامـش  داـب  ندـیزو  درـس و  لوصف  رد  درـس  داـب  رثا  رد 
. دننک هدافتسا  هنقح  زا  ینامرد  ياهشور  ریاس  اب  هارمه  ددرگ . لیدبت  عقوم  هب  یگدیسر  مدع  يراگنالهس و 

هنقح

: دنهد ماجنا  ار  ریز  هخسن  نآ  تشپ  دننک و  هنقح  بش  ره  قیقر  مرلو و  کمنبآ 
کشخ ياهوراد  شوجنزرم . هنوپ ، یتوکاک ، نیریـش ، نوسینا  لیقـسا ، نغور  هشفنب ، نغور  نشیوآ ، قرع  شوجنزرم ، قرع  عانعن ، قرع 

زا دننک . فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ود  یکی  رابره  دـننک  بوکمین  یقرب  بایـسآ  اب  ار 
. دننک هنقح  بش  ره  راب  هس  ود  هب  هتخیمآ  مهاب  ار  همه  ناکتسا  موس  کی  مادکره  اهنغور  زا  مادکره و  زا  ناکتسا  عبر  تایقرع 

64 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هناثم هیلک و  گنس  هنقح و 

رتهب ات  دـنکیم  مرن  ار  اعما  هداد و  شهاک  ار  درد  ییوس  زا  تسا و  نامرد  راکددـم  هنقح  نکـشگنس ، یهایگ  ياهوراد  ریاـس  راـنک  رد 
. دنک لمحت  ار  اههزیرگنس  روبع  زا  یشان  درد  دناوتب 
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نغور هکرـس ، واـگ ، هرهز  سفرک ، مخت  هدرپتشپ ، کـسورع  یبرع ، غمـص  دوـهیلا ، رجح  یمتخ ، مخت  هرت ، مخت  هشفاـک ، مـخت  هـنزگ ،
ات دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  رابره 2  دـننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  کشخ  ياـهوراد  دـجنک . نغور  نوتیز ،

دنزیمایب و مهرد  ار  همه  هفاضا و  رابره  ناکتسا  موسکی  هکرس  ناکتـسا و  عبر  رابره  مادکره  اهنغور  زا  دننک  فاص  دنامب ، ناویل  کی 
[7 .] دننک هنقح  راب  ات 3   2

ص64 ج5 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 

هنقح

بـش ره  هتخیمآمهرد  ار  همه  ودک . نغور  هشفنب ، نغور  رفولین ، نغور  نیبجنکـس ، تبرـش  ینـساک ، قرع  هزات ، زینـشگ  بآ  ودـک ، بآ 
. دننک هنقح 

ناکدوک يراردابش  هنقح و 

كاسما توق  تبوطر  امرـس و  رثا  رد  ارثکا  هک  هناثم  هلـضع  تیوقت  نساب و  طخ  يور  دـنبراهچ  بصع  هدـننکتیوقت  ياهوراد  اـب  هارمه 
دعـس دننام  كاسما  هوق  تایوقم  ندروخ  زین  هناحبـص و  اب  هارمه  هنادهایـس  يرادـقم  هب  زور  ره  ندرک  لوانت  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ 

رد هک  ار  لیز  هخـسن  نآ  تشپ  دننک و  هنقح  بش  ره  قیقر  مرلو و  کمن  بآ  دنیامن . مرگ  هنقح  وریغ  بالـسع و  يدنه و  زوج  یفوک و 
: دنهد ماجنا  هدمآ  زین  لبق  روطس 

65 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
کشخ ياهوراد  شوجنزرم . هنوپ ، یتوکاک ، نیریـش ، نوسینا  لیقـسا ، نغور  هشفنب ، نغور  نشیوآ ، قرع  شوجنزرم ، قرع  عانعن ، قرع 

زا دننک . فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ود  یکی  رابره  دـننک  بوکمین  یقرب  بایـسآ  اب  ار 
. دننک هنقح  بش  ره  راب  هس  ود  هب  هتخیمآ  مهاب  ار  همه  ناکتسا  موس  کی  مادکره  اهنغور  زا  مادکره و  زا  ناکتسا  عبر  تایقرع 

هنقح

. دهدیم شهاک  نالاسگرزب  رد  ار  تبراقم  ماگنه  یلازنا  دوز  ناکدوک ، يراردابش  جالع  رب  هوالع 
يواسم ار  کشخ  ياهوراد  ناحیر . نغور  هنادهایـس ، نغور  عانعن ، نغور  دنفـسا ، دروم ، گرب  اوبزوج ، هنادهایـس ، لفنرق ، یفوک ، دـعس 

دنامب ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دننک . بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  دـنریگب و 
. دننک هنقح  رابود  ات  کی  بش  ره  دنزیمآرد و  مه  اب  ار  همه  ناکتسا  عبر  مادکره  اهنغور  زا  دننک و  فاص 

عیرس لازنا  هنقح و 

هژیوب یقرـش  ياهروشک  رد  دـننکیم  يراددوخ  نآ  ندرک  حرطم  زا  ارثکا  دـشابیم و  نایاقآ  زا  يرایـسب  هب  التبم  هک  یلازنادوز  يراـمیب 
رد ءانمتسا  هب  رضم  ياهتداع  روطنیمه  تساجیب و  درومیب و  مرـش  نآ  تلع  دراد و  ناوارف  عویـش  یعرـش  لئاسم  هب  دهعتم  ياهروشک 

ینامردهنقح یسنج ، طباور  زا  یملع  یهاگآ  یـشلام و  ياهنغور  دامـض و  یلوانت و  ياهوراد  رب  هوالع  دشابیم . جاودزا  زا  لبق  نادرم 
. دشاب یعامتجا  يدرف و  لکشم  نیا  جالع  رد  يرثؤم  کمک  دناوتیم  زین 

66 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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هنقح

، واگ قاس  زغم  هراوسهچروم ، نغور  دروم ، نغور  لاقثم ، کی  مادکره  زا  هنادهایـس  هدادوب ، سدع  یفوک ، دعـس  ردـنک ، دنفـسا ، لفنرق ،
. روفاک

کی و ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دـننک  بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  کشخ  ياهوراد 
ناویل کی  هب  ات  دنناشوجب  هرابود  دـنزیمایب و  واگ  قاس  زغم  مرگ  اهنغور و 25  زا  کیره  زا  ناویل  عبر  اب  دننک و  فاص  دـنامب  ناویل  مین 
جازم تباجا  يارب  سپـس  دننک  ربص  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دننک . هنقح  دننک و  هفاضا  روفاک  مرگ  فصن  رابره  يارب  دننک و  فاص  دسرب ،

. دنورب

رگید هنقح 

کخیم یفوـک ، دعـس  اـحرقرقاع ، هروتاـت ، نغور  دروـم ، نغور  لـمن ، نغور  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  هنادهایـس  دوـخ  زا  هک  هنادهایـس  نـغور 
کی رابره  دـننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  هتفرگ  يواسم  ار  کشخ  ياهوراد  نویفا . ای  روفاک  کـشخ ، دـیوش  لـفنرق ،) )

دـنزیمآرد و نآ  اب  ناویل  عبر  کیره  اهنغور  زا  دـننک ، فاص  دـنامب ، ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق 
. دنیامن يراددوخ  جازم  تباجا  هیلخت و  زا  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دننک و  هنقح  هدرک  هفاضا  نویفا  مرگ  فصن  ای  روفاک  مرگ  فصن  رابره 
دح تدمزارد  رد  جالع  ددرگ . دیاع  لماک  مات و  هجیتن  ات  دـنهد  ماجنا  اهشور  ریاس  رانک  رد  ار  اههنقح  دـش  هراشا  زین  البق  هک  روطنامه 

یکیدزن زا  لبق  تعاس  ود  یکی  تقوم  ياهنامرد  تسا و  ینامردهنقح  نایم  رد  بش  کی  اب  هارمه  یلوانت  ياهوراد  فرـصم  هاـم  لقا 6 
. دوشیم ماجنا  نامأوت  هنقح  یلوانت و  ياهوراد  هک  تسا 

67 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یباوخیب هنقح و 

شاخشخ نغور  ددع ، اراخب 7  يولآ  مرگ ، کیره 150  ماخ  يودک  وهاک ، گرب  مرگ ، وهاک 20  مخت  مرگ ، هدادوب 25  شاخشخ  مخت 
دنناشوجب بآ  ولیک  کی  اب  هدش  درخ  يوهاک  ودک و  اراخب و  يولآ  ددع  اب 7  هدرک  بوکمین  ار  کشخ  ياهوراد  ناکتسا . فصن  رابره 

. دننک هنقح  ار  نآ  ناویل   1 ات 5 / کی  بش  ره  دننک و  فاص  دوش  راخب  نآ  فصن  ات 
شاخشخ  نغور  هیهت  زرط 

ار شاخشخ  مخت  هشیش . کی  مادکره  زا  هنوراط  قرع  جنران ، راهب  قرع  مرگ ، هدوس 25  هدادوب  شاخشخ  مخت  ولیک ، کی  دجنک  نغور 
ات دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  دننک و  هفاضا  نآ  هب  دجنک  نغور  اب  ار  تایقرع  دننک . ردوپ  دوش  گنر  ياهوهق  ات  دنهدب  وب  هبات  یهام  رد 

. دننک فاص  دنامب ، نغور  دوش و  راخب  قرع 
. دننک برچ  شاخشخ  نغور  اب  ار  اهاپ  اهتسد و  فک  نامزمه 

رگید هنقح 

ياهوراد مرگ . ودـک 75  نغور  لاقثم ، مین  کیره  وهاک  مخت  جـنبلا و  رذـب  شاخـشخ ، تسوپ  یلاقثم ، کـیره  هایـس  قبرخ  لـثامزوج ،
هنقح مرلو )  ) مرگمین طولخم و  دجنک  نغور  ولیک  عبر  اب  سپـس  دـینک  فاص  دـنامب ، ولیک  مین  ات  دـیناشوجب  بآ  ولیک  کی  اب  ار  کشخ 

. دینک
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شوگ ياهيرامیب  هنقح و 

رگا دنهد و  ماجنا  ارفـص  دـض  هنقح  شوگ و  ياهيرامیب  جالع  ياهوراد  دـنهد ، ماجنا  تماجح  ای  ولاز  اب  يریگنوخ  دـشاب  مد  هبلغ  رگا 
مکاح  مغلب  ای  ادوس  ای  ارفص 

68 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: دوب هدش  روکذم  مه  جنلوق  هب  طوبرم  ياههنقح  رد  هک  دننک  هنقح  ریز  هخسن  اب  اهوراد  هارمه  تسا 

ارفص دض  هنقح 

. دنرب راکب  ارفص  هبلغ  يارب  مه  مد و  هبلغ  يارب  هخسن  نیا 
بآ ودک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادـقم  هاگنآ  هدـناشوج  بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هناد ، کیره 20  هنادهب  ناتسپهس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل  يزابخ و 

ادوس دض  هنقح 

بآ ناویل  رد 4  ار  يروخاذـغ  قشاق  دننک 2  بوکمین  دـنریگب و  يواسم  مادـکره  زا  زینوش  هاوخنان ، بادـس ، فساجنرب ، لیلکا ، هنوباب ،
. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  نوتیز  نغور  ناکتسا  فصن  دننک ، فاص  دنامب  ناویل   1 ات 5 / دنناشوجب 

مغلب دض  هنقح 

. دشابیم زین  تیلوک  يرامیب  اههدور و  جزل  طلخ  هدنیادز  نکشداب و 
. دنناشوجب وراد  رد  ددع  رابره 3  ریجنا  دننک ، هیهت  مرگ  مادکره 25  زا  هاوخنان  نایداب ، سفرک ، مخت  شوجنزرم ، موصیق ، بادس ، هنوباب ،

دودح يرادقم  دننک و  فاص  دنامب ، ناویل   1 ات 5 / دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 4  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  رابره 2  دننک ، بوکمین  طولخم و 
. دننک هنقح  هدرک  لح  نآ  رد  لسع  يروخاذغ  قشاق  کی 

مسآ يرامیب  هنقح و 

نغور دجنک ، نغور  مرگ ، مادکره 25  زا  افوز  هشفنب ، ورم ، مخت  یتبرـش ، مخت  وگنلاب ، مخت  همودق ، بیطلا ، لبنـس  یمتخ ، لگ  نشیوآ ،
نغور  نوتیز ،

69 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یقرب نواه  اب  ار  کـشخ  ياـهوراد  ددـع . مادـکره 3  زا  کـشخ  يوله  کـشخ ، يولآدرز  اراـخب ، يولآ  لاـقثم ، مادکره 10  زا  ودـک 

فـصن ات  دـنناشوجب  هرابود  دـیزیمایب و  نآ  اب  ار  داوم  ریاس  اهنغور و  دـننک  فاص  دوش ، فصن  ات  دـنناشوجب  تایقرع  اب  دـننک  بوکمین 
اب مأوت  ینامردولاز  تماجح و  یندناشوج و  ياهوراد  زا  ترابع  هک  مسآ  ياهنامرد  ریاس  دننک و  هنقح  ار  نآ  ناویل   1 بش 5 / ره  دوش ،

. ییاذغ میژر 

کیتایس مسیتامر ، زورترآ ، لصافم ، ياهدرد  هنقح و 

نغور ناحیر ، نغور  انس ، گرب  خرـس ، لگ  شوجنزرم ، شاخـشخ ، مخت  همودق ، نیتنـسفا ، سفرک ، مخت  ناجنروس ، هلیلب ، یلباک ، هلیله 
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بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  بش  ره  دـننک . طولخم  يواسم  مادـک  زا  رتش  ناـهوک  نغور  واـگ ، ملق  زغم  نغور  لـظنح ،
واگ هرهز  ناکتـسا  فصن  ینمرا و  هروب  لاقثم  کـی  اـب  ار  اـهنغور  هعومجم  زا  ناویل  فصن  دـننک و  فاـص  دوش ، فصن  اـت  دـنناشوجب 

. دنیامن هنقح  هدرک  هفاضا 

سرقن هنقح و 

. دنکیم لیاز  ار  ارفص  یعیبط  ریغ  طلخ  تافاضا  کیروا و  دیسا 
بوکمین یقرب  نواه  اب  دـنریگب ، يواسم  مادـکره  زا  له  يزیرجات ، لظنح ، انـس ، گرب  خرـس ، لگ  هلیلبنـش ، هشفاک ، مخت  ترذ ، لـکاک 
ناکتـسا فصن  دننک ، فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  وهاک  هزات  گرب  دـنچ  بآ و  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  دـننک ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  ینمرا  هروب  لاقثم  کی  اب  ودک  نغور  ناکتسا  فصن  نوتیز و  نغور 
70 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنقح 

ناویل اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  هدرک  بوکمین  دـنریگب  يواسم  کیره  زا  شوجنزرم  نایداب ، انح ، قزرا ، لقم  ناـجنلوخ ،
ینمرا هروب  لاقثم  کی  هروغبآ و  ناکتـسا  فصن  یتوکاک و  قرع  ناکتـسا  فصن  دننک  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بالگ 

. دننک هنقح  رابود  یکی  بش  ره  هدرک  هفاضا 

سا ما . هنقح و 

بوکمین یقرب  نواه  اب  دـنریگب  يواسم  مادـکره  زا  سودوخوطـسا  ناجنروس ، نیچراد ، لفلف ،) راد   ) زارد لفلف  ناـجنلوخ ، قزرا ، لـقم 
نغور مرگ ، کچرک 25  نغور  دننک  فاص  دنامب . ناویل  کی  ات  دنناشوجب  یتوکاک  قرع  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  دننک ،

اهنغور و اب  ار  تایقرع  هشیـش . کی  مادکره  زا  جنرانراهب  قرع  عانعن ، قرع  نارداموب ، قرع  مرگ ، واگ 25  ملق  زغم  مرگ ، خلت 25  ماداب 
ناویل  1 رابره 5 / دنهدب  کچوک  شوج  کی  دنزیمایب و  مهاب  هدناشوج  ناویل  کی  اب  ار  نآ  دنامب ، هشیـش  کی  ات  دنناشوجب  واگ  ملق  زغم 

. دننک هنقح  طولخم و  ینمرا  هروب  لاقثم  کی  اب  ار  نآ 
بیترت نامه  هب  رگید  ياـهبش  يارب  ار  اـهوراد  هیقب  دـنک و  يراددوخ  هیلخت  زا  دـناوتیم  اـت  دـننک و  هنقح  راـب  یلا 2  کـی  هب  بش  ره 

. دننک هدافتسا 

ینیب شزیربآ  یلصف و  ياهتیساسح  هنقح و 

. تسا دیفم  یگدروخامرس  عون  ره  يارب 
اب 2 ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  دـنریگب  يواسم  مادـکره  زا  یمتخ  لـگ  هنوپ ، نشیوآ ، شوجنزرم ، زینـشگ ، مخت  سوتپیلاـکوا ،

ات دنناشوجب  بآ  ناویل 
71 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لیدعت هیلخت و  ياهوراد  ریاس  نآ  رانک  رد  دننک . هنقح  دنزیمایب و  نآ  اب  ار  هزات  زینـشگ  بآ  ناکتـسا  کی  دننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی 
. دننکن شومارف  ار  تماجح  ارفص و 
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تسوپ يوادوس  تاباهتلا  امزگا و  هنقح و 

هدرک بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  دنریگب و  يواسم  مادکره  زا  انح ، خرـس ، لگ  انـس ، گرب  درز ، ربص  سودوخوطـسا ، جیوافـسب ،
بآ هزات و  زینـشگ  بآ  وهاک و  گرب  بآ  اب  دـننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کـی 

. دننک هنقح  دنزیمایب و  ناویل  کی  مادکره  زا  ینساک  قرع  ای  ینساک  گرب 

تسوپ يوارفص  تاباهتلا  ریهک و  هنقح و 

یقرب نواه  اـب  طولخم و  مهاـب  مرگ  مادکره 25  زا  انح  ردـس ، ینـساک ، مخت  ینـساک ، هشیر  زینـشگ ، مخت  گنهراب ، یمتخ ، لگ  هشفنب ،
قرع عومجم  زا  ناویل  کی  اب  دننک  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دننک  بایسآ 

. دننک هنقح  طولخم و  هزات  زینشگ  بآ  دیب و  قرع  کشمدیب ، قرع  ینساک ،

اقستسا يرامیب  هنقح و 

ءازجا واگ . هرهز  خـلت و  ماداب  نغور  نوتیز ، نغور  کچرک ، نغور  اینومقـس ، جنیبکـس ، یمتخ ، لگ  رفولین ، بادـس ، لظنح ، درز ، ربص 
، دننک فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دـننک  بوکمین  طولخم و  مهاب  ار  کشخ 

رد هک  مادکره  زا  ای  اهنغور  عومجم  زا  ناکتسا  مین 
72 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسه زین  برچ  دبک  يارب  یبسانم  جالع  هنقح  نیا  دننک . هنقح  دننک و  طولخم  واگ  هرهز  رادقم  نامه  اب  دوب  سرتسد 
بوتکم فلؤم  نیمه  فیلأت  افش  کیپ  هعومجم  زا  یلقتسم  باتک  رد  دبک ) ناطرـس   ) يدبک ءاقـستسا  جالع  هب  طوبرم  رگید  ياههخـسن 

. تسا

تجهب يرامیب  هنقح و 

. تسا هدمآ  زین  لبق  تاحفص  رد  دنرب و  راکب  مه  نوخ  ارفص و  هبلغ  يارب  مه  مد و  هبلغ  يارب  هخسن  نیا 
بآ ودـک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادـقم  هاگنآ  هدـناشوج  بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هـناد ، کیره 20  هنادهب  ناتـسپس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل  يزابخ و 

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

. تسا دیفم  زین  نابز  تنکل  يارب  دنکیم و  لیاز  ار  یگتسخ  یتسس و  فعض ، هنقح  نیا 
مادـکره 6 زا  واگ  هرهز  ینمرا و  هروب  جنیبکـس ، تشم ، کی  مادـکره  زا  بادـس  هبلح ، تبـش ، هاوخنان ، قیقد ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
ماداب و نغور  دـننک و  فاص  دـیآ ، همین  هب  ات  دـنزپب  بآ  لاقثم  رد 84  ار  عوـمجم  مرگ .  7 لـسع 5 / مرگ ،  7 خـلت 5 / ماداب  نغور  مرگ ،

. دننک هنقح  دنزیمایب و  مهرد  واگ  هرهز  اب  ار  لسع  جنیبکس و 
73 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

صاوخ نامه  اب  رگید  هنقح 
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زا واگ  هرهز  ینمرا و  هروب  جنیبکـس و  تشم ، کی  مادکره  زا  بادس  هبلح ، نادجنا ، تبـش ، هاوخنان ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
ار هرهز  هروب و  دننک و  فاص  دـنناشوجب و  بآ  نم  کی  رد  ار  همه  مرگ  مادکره 2  زا  لسع  خلت و  ماداب  نغور  مرد ، مجنپ  ود  مادـکره 

. دنیامن لح  نآ  رد 

ارفص هسیک  گنس  تیتاپه و  هنقح و 

. تسا ریز  حرش  هب  هک  دروم  دنچ  ندرک  هفاضا  اب  دنرب  راکب  ار  ریهک  هژیو  هنقح 
یقرب نواه  اـب  طولخم و  مهاـب  مرگ  مادکره 25  زا  انح  ردـس ، ینـساک ، مخت  ینـساک ، هشیر  زینـشگ ، مخت  گنهراب ، یمتخ ، لگ  هشفنب ،

عومجم زا  ناویل  کی  اب  دـننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  دـننک ، بایـسآ 
هروب يروخاذغ و  قشاق  رابره 2  هکرـس  ناکتـسا و  مراهچ  کی  واگ  هرهز  هزات ، زینـشگ  بآ  دیب و  قرع  کشمدیب ، قرع  ینـساک ، قرع 

هب رجنم  تیتاـپه  دـض  رگید  ياـهوراد  اـب  هارمه  ناـیم  رد  بش  کـی  اـی  بـش  ره  نآ  رارکت  دـننک . هـنقح  طوـلخم و  لاـقثم  کـی  ینمرا 
. دربیم نیب  زا  ار  برچ  دبک  زین  هنقح  نیا  دش . دهاوخ  نوخ  زا  تیتاپه  سوریو  يزاسکاپ 

اهناطرس هنقح و 

ناطرس هب  التبم  نارامیب  فلتخم  ياهجازم  هب  هجوت  اب  اذل  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  طلخ  هبلغ  تبسانم  هب  یناطرـس  نارامیب  رد  اههنقح 
باختنا و میتشون  یطلخ  ره  هب  طوبرم  ناطرـس  جالع  ياهباتک  رد  هک  ییاـههنقح  ناـیم  زا  ییاسانـش و  تسا  مکاـح  هک  یطلخ  عون  ره 

. دنشابیم دیفم  زین  اهناطرس  ریاس  يارب  اما  دنراد  یگژیو  اههدور  دبک و  ناطرس  نامرد  رد  اههنقح  دنرب . راکب 
74 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

برچ دبک  نوخ و  یبرچ  دنق ، هنقح و 

نوخ و دنق  یبرچ و  دش ، رکذ  امزگا  ریهک و  تیتاپه و  جنلوق و  جالع  رد  هک  کیروا  دیـسا  ادوس و  دـض  ارفـص و  دـض  ياههنقح  یمامت 
رد یلاع  رایـسب  تارثا  زا  یکی  دـننکیم . کشخ  ار  اهيرامیب  نیا  هشیر  یلوانت  ياهوراد  اب  هارمه  درب و  نیب  زا  ار  یفاضا  کـیروا  دیـسا 

نیرتهب هب  هتـشاد و  یحـضاو  ناحجر  برچ  دبک  دض  ییایمیـش  ياهوراد  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  برچ  دبک  نامرد  هدننکكاپ  ياههنقح 
نیا دراد . رب  رد  اضعا  رگید  يارب  زین  یبوخ  رایسب  تارثا  هدرک و  نامرد  ار  يرامیب  نیا  یفنم  ضراوع  نودب  رتهاتوک و  ینامز  رد  هجو و 

. تسا يدبک  ءاقستسا  همدقم  يرامیب 

نانز ياهيرامیب  هنقح و 

دوشیم لامعتـسا  جرف  هار  زا  ارثکا  هک  ناـنز  هژیو  ياـههنقح  هب  نونکا  میتشون  نادرم  ناـنز و  نیب  كرتـشم  ياـههنقح  دروم  رد  نونکاـت 
. دیئامرف هجوت 

محر مئامض  یگدنبسچ  محر و  تنوفع  هنقح و 

هراشا

ياهیگدنبـسچ تسا ، هارمه  دایز  ییایوب  اب  یهاگ  هک  درز  دیفـس و  تاحـشرت  عطق  اهتنوفع و  عفر  رب  هوـالع  روکذـم  ياههخـسن  رثکا 
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. دربیم نیب  زا  زین  ار  محر  مئامض 
یقرب نواـه  اـب  طولخم و  مهاـب  ار  اـهوراد  مرگ . نـشیوآ 50  مرگ ، هدیبوکن 50  قامـس  مرگ ، راـنا 100  تسوـپ  مرگ ، زینـشگ 150  مخت 

: دننک هنقح  ریز  روتسدب  رابکی  تعاس  ره 24  ای  بش  ره  دننک  بوکمین 
تعاس مین  هدرکان  فاص  ای  هدرک  فاص  دـشوجب  هقیقد  دـنچ  ات  دـنناشوجب  بآ  رتیل   3 اب 2 - ار  وراد  تشم  کی  رابره  دـشاب  هرکاـب  رگا 

. دنیشنب نآ  رد  تسا  مرگ  بآ  هکیلاحرد 
75 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـبکی  تعاـس  ره 24  اـی  بش  ره  دـنک ، بوکمین  طوـلخم و  ار  اـهوراد  تسین ، هرکاـب  رگا 
. دنکن هیلخت  هقیقد  ات 15  دننک و  دراو  جرف  زا  ار  وراد  هنقح  تلآ  اب  دنک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دناشوجب 

هنقح روتسد  هنقح و  تلآ 

CC 50 گنرس کی  دنناوتیم  دوبن  سرتسد  رد  هیقنت  تلآ  هچنانچ  اذهعم  دش ، هداد  حیضوت  باتک  یئادتبا  روطـس  رد  هنقح  تلآ  تیفیک 
يارب الومعم  هک  کیراب  فافش  گنلیـش  تشگنا  دنب  لوطب 3  نآ  ياـجب  دـنزادنایب و  رود  ار  نآ  يزلف  نزوس  هدرک و  هیهت  هناـخوراد  زا 
هتفرگ رارق  تلاح  ود  نیا  زا  یکی  هب  دننک و  برچ  ار  نژاو  هناهد  گنلیش و  رس  هنقح  ماگنه  دننک . بصن  دوریم  راکب  مویراوکآ  زیهجت 

دـننک و ات  ار  اهوناز  هتـشاذگ ، نساب  ریز  مرن  شلاب  ود  دنـشکب و  زارد  هکنآ  لوا  دـننک . هیلخت  هاـگنآ  دـننک  ربص  هقیقد  دـننک و 15  هنقح 
. دننک هنقح  دنهد و  رارق  مرن  شلاب  ود  اههنیس  ریز  هتفرگ و  رارق  هدجس  تلاح  هب  هکنآ  مود  دننک ، هنقح 

رگید تنوفع  دض  هنقح 

مهاب ار  اـهوراد  مرگ . یهوک 25  ياـچ  مرگ ، یمتخ 25  لـگ  مرگ ، شوـجنزرم 25  مرگ ، نـشیوآ 50  مرگ ، وزاـم 50  مرگ ، عانعن 50 
. دننک هنقح  رابکی  بش  ره  دننک  بوکمین  طولخم و 

رگید تنوفع  دض  هنقح 

. دنهد ماجنا  لبق  روتسد  دننام  مرگ . مادک 25  ره  زا  یهوک  ياچ  کساخراخ ، ودرگ ، تسوپ  یسراف ، رانلگ  وزام ،

رگید تنوفع  دض  هنقح 

قبط طوـلخم و  ار  اـهوراد  مرگ . نـشیوآ 50  مرگ ، زینـشگ 150  مخت  مرگ ، مادـکره 50  زا  دـیب  گرب  جاک ، ینزوس  گرب  ورـس ، گرب 
. دننک هنقح  لبق  روتسد 

76 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنقح 

. وزام عانعن ، کساخراخ ، مرگ ، مادکره 50  زا  جاک  گرب  دیب ، گرب  ورس ، گرب  هرهزرخ ، گرب 

يزیرنوخ دض  هنقح 

هراشا
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یگدنبـسچ موربیف  مویم و  محر و  مرو  ناـمرد  دویرپ و  ماـگنه  داـیز  يزیرنوخ  زا  يریگولج  ینیبهکل و  يارب  تنوفع  عفر  رب  هوـالع  هک 
. تسا هدننکجالع  محر  مئامض 

زا دروم  گرب  دیفـس ،) جاز   ) ینامی بش  ینمرا ، لگ  ینمرا ، هروب  گـنهراب ، هدـیبوکن ، قامـس  ورـس ، گرب  عاـنعن ، هتـسپ ، تسوپ  وزاـم ،
قشاق ات 2  کی  رابره  دوش  بوکمین  ات  دـننک  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  اهوراد  مرگ . هدادوب 50  سدع  مرگ ، مادکره 25 

کی رد  تشم  ود  یکی  تسا  هرکاب  رگا  دننک . هنقح  محر  رد  روتـسد  قبط  دننک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  ار  نآ  يروخاذغ 
. دننیشنب نآ  رد  تعاس  مین  دنناشوجب و  بآ  تشت 

رگید هنقح 

دننک فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  لاقثم  کی  رابره  دنریگب ، يواسم  مادکره  زا  نویفا . ینامی ، بش  جنبلا ، رذـب 
. دوشیم ماجنا  زین  فایش  تروصب  هخسن  نیا  دننک . هنقح  روتسد  قبط  و 

دننک و لیم  طولخم و  هتخپ  جنرب  بآ  اب  سپـس  دوش  گنر  ياهوهق  ات  دـنهدب  وب  ار  زبس  هریز  يزیرنوخ  دـض  ياههنقح  يارجا  اب  نامزمه 
اب هک  هدادوب  سدع  ردوپ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  زور 3  ره  ندروخ  دنسرب . هجیتن  هب  ات  دنیامن  رارکت  ار  تاروتـسد  نیا  هزور  ره 

. تسا دیفم  دویرپ  دایز  يزیرنوخ  لرتنک  يارب  تیاغب  دشاب  هدش  ردوپ  تروصب  رکش 
77 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نینج لتاق  ياههنقح 

هراشا

کی رابره  دـننک و  بوکمین  طولخم و  دـنریگب ، يواسم  مادـک  ره  زا  یـسراف  نانـشا  هایـس ، قبرخ  یهوک ، ورـس  گرب  هزوغنآ ، یکمّرم ،
بـش ره  دنزیمایب و  مه  اب  واگ  هرهز  ناکتـسا  عبر  اب  دننک و  فاص  دنامب . ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق 

. دننک رارکت  محر  هار  زا  ار  هنقح 

رگید لتاق  هنقح 

. واگ هرهز  لظنح ، نغور  نانشا ،
رد دـنزیمایب و  لظنح  نغور  واگ و  هرهز  ناویل  فصن  اب  دـننک  فاـص  دـنامب ، ناویل   1 ات 5 / دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نانـشا  لاقثم   2

. دننک هنقح  محر 

رگید لتاق  هنقح 

، ریـشواج ریجنا ، دـیب  نغور  رامحلا ، ءاثق  نویرزام ، مخت  دـنوارز ، روداشون ، جزیوم ، هایـس ، قبرخ  قشوا ، لظنحلا ، محـش  نارطق ، نانـشا ،
دنناشوجب بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دننک و  بوکمین  یقرب  نواه  اب  هیهت و  يواسم  رادقم  هب  فاص ، ّرم  جنیبکس ،

. دننک هنقح  محر  رد  طولخم و  ریجنا  دیب  نغور  ناویل  فصن  اب  دنامب  ناویل  کی  ات 

رگید لتاق  هنقح 
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ناویل  1 ات 5 / دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  رابره 2  دنبوکب و  طولخم و  ار  اهوراد  واگ . هرهز  هرجنا ، مخت  فاص ، ّرم 
. دننک هنقح  مرگمین  واگ  هرهز  ناویل  فصن  اب  دننک و  فاص  دنامب ، یقاب 
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يرادراب دض  هنقح 

. میراذگیماو نآ  عرتخم  هدهع  هب  ار  نآ  ریثأت  دش ، دهاوخ  طقاس  دنوشب  رگا  دنوشن و  هلماح  دننک  لومح  هنقح و  رگا  هک  دناهتشون 
کی رابره  دوش  هدیئاس  الماک  ات  دننک  ردوپ  دنریگب و  يواسم  ار  اهوراد  رورعز . هناد  خرـس ، لدرخ  لیف ، نیگرـس  یئارحـص ، هجنوی  مخت 

. تشاد دهاوخ  رتيوق  يرثا  دنراذگب  لبهم  رد  ار  نآ  فایش )  ) هجزرف رگا  دننک . هنقح  طولخم و  هلئاس  هعیم  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق 
. دش دهاوخ  رتشیب  نآ  ریثأت  دننک  هنقح  مه  موتکر  رد  نامزمه  ار  محر  هار  زا  دراو  ياههنقح  زا  یخرب  هچنانچ 

نایاپ 
يوسوم  دمحم  دیس 

لاس 88 رانکابیز 
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ذخآم عبانم و 

نیدابارقا 
ستیه  میکح  یگنرف  تابرجم 

نوناق 
نمؤم  میکح  هفحت 

یفسوی  بط 
بیدا  سابع  رتکد  اهيرامیب  نامرد  صیخشت و 

یهاشمزراوخ  هریخذ 
فلؤم  تایبرجت 

[8]

________________________________________

فطل هب  هک  دوب  یگرزب  تمدـخ  هنیمز  نیا  رد  شیدـناریخ  نیـسح  ياـقآ  باـنج  مرتحم  دنمـشناد  ناـمزیزع  ردارب  ياـهشالت  (. 1 [ ) 1]
. تفایزاب ار  دوخ  دشر  هار  ع ) راهطا ( همئا  دنوادخ و 

کیتایس ءاسنلا : قرع  (. 1 [ ) 2]
هدـناسیخ و بآ  رد  هک  وج  ای  مدـنگ  کشخ  نان  زا  ار  نآ  شرت و  معطب  تسا ، هدوب  نشراوگ  یعون  یـشروخ و  ناـن  هماـکبآ : (. 2 [ ) 3]

دنیازفایم نآ  رب  رگید  ریزابا  لفنرق و  ینیچراد و  سفرک و  مخت  هندوپ و  یهاگ  و  دننک . لصاح  دنداهنیم  باتفآ  رد  ریمخت  يارب  یتدم 
. دناهدربیم تراجت  يارب  رگید  رهش  زا  ار  نآ  دناهدرکیم و  هکرس  کشخ و  ریمخ  دنپس و  مخت  ریش و  تسام و  زا  ار  نآ  مسق  کی  و 
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نایـسن تسا و  نایـسن  یناریا  هب  نآ  همجرت  تسا و  یناـنوی  ظـفل  نیا  دـنیوگ و  ار  درـس  ماسرـس  یـشومارف . نایـسن و  سغرثیل : (. 3 [ ) 4]
. تسيراکشومارف

دوش هل  هتخپ و  دوش : ارهم  (. 1 [ ) 5]
راردا يارجم  لیلحا : (. 5 [ ) 6]

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 7]
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