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127فرح آ

127اهبآ

127هراشا

127بآ

هداتسیا 128بآ 

يزاب 128بآ 

نتشادرب 128بآ 

هریت 128بآ 

يراج 129بآ 

130وجبآ

شوج 130بآ 

همشچ 130بآ 

ندرک لمح  131بآ 

ناشورخ 132بآ 

ندروخ 132بآ 

کنخ 132بآ 

نداد 132بآ 

ایرد 133بآ 

نتخیر 133بآ 
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لالز 133بآ 

درس 134بآ 

ندش 134بآ 

روش 134بآ 

فیثکو ردک  134بآ 

مرگ 134بآ 

دولآ لگ  135بآ 

نفعتم 135بآ 

یندعم 135بآ 

سدقم 135بآ 

هویم 136بآ 

136ینادابآ

137روژابآ

ینیب 137بآ 

137شاپبآ

137ینتبآ

138ناتسدبآ

138وربآ

ناهد 139بآ 

139راشبآ

ندش 140بآ 

140تشوگبآ

141ریگبآ

141هنیگبآ
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142هلبآ

142تابنبآ

143سونبآ

اوه 143بآ و 

144یبآ

144يرایبآ

اهلگ 144يرایبآ 

144نامتراپآ

145شتآ

نتخورفا 148شتآ 

يزاب 149شتآ 

تسرپ 150شتآ 

ناد 150شتآ 

خزود 150شتآ 

هنز 150شتآ 

يزوس 151شتآ 

151ناشفشتآ

151هدکشتآ

یناشن 151شتآ 

یناتساب 151راثآ 

152ناجآ

152رجآ

عادو 152نیرخآ 

153روخآ
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153سمادآ

153سردآ

يدزد 153مدآ 

یشک 153مدآ 

زاب هقح  154مدآ 

154يراوخمدآ

رغال 154مدآ 

تسم 154مدآ 

بدؤم 155مدآ 

اوح 155مدآ و 

155نتسارآ

156مارآ

156شمارآ

ندرک 156شیارآ 

156هاگشیارآ

157رگشیارآ

157درآ

زیب 158درآ 

تالغ 159درآ 

159وزرآ

نولیو 159هشرآ 

159جنرآ

160هراورآ

160غورآ
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ندش 161دازآ 

161رازآ

161شیامزآ

161هاگشیامزآ

162ریژآ

162روسناسآ

تمعن 163شیاسآ و 

163هناتسآ

164يرتسآ

164نیتسآ

164مسآ

164نامسآ

167ایسآ

167بایسآ

یبآ 169بایسآ 

يداب 169بایسآ 

ندرک 169بایسآ 

170نابایسآ

170بیسآ

170هناخزپشآ

171يزپشآ

171یتشآ

172لاغشآ

172نتفشآ
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173انشآ

173هنایشآ

نتفرگ 173شوغآ 

نادرگ 174باتفآ 

174هباتفآ

175اقیرفآ

176اقآ

176تابورکآ

176مویراوکآ

176یهگآ

تشذگرد 176یهگآ 

یقیسوم 176تالآ 

177قیچالآ

سکع 177موبلآ 

177ولآ

178مینیمولآ

178هلآ

179سامآ

179سنالوبمآ

179لوپمآ

179هدیزرمآ

179اکیرمآ

یلامش 180ياکیرمآ 

180شزومآ
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180كاینومآ

180تسیشرانآ

181سانانآ

نویزولت ویدار و  181نتنآ 

181راوآ

181زاوآ

183نتخیوآ

ندرک 183نازیوآ 

183نشیوآ

184هآ

184کهآ

185نهآ

ابر 186نهآ 

186رگنهآ

صقر 187گنهآ و 

ندید 187وهآ 

هلان 188هآ و 

188هدنیآ

189هنییآ

یسرکلا 191ۀیآ 

191فرح ا

191ربا

هقالع 192زاربا 

193اهوربا
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194مشیربا

195رازبا

راک 195رازبا 

یحارج 195رازبا 

195سیلبا

196ارپا

197قاتا

ییاریذپ 197قاتا 

باوخ 197قاتا 

198کقاتا

سنارفنک 198قاتا 

198سوبوتا

ندرک 198وتا 

199کیتاموتا

199لیبموتا

لزنم 200ثاثا 

201هراجا

201قاجا

زاگ 201قاجا 

روز هب  202رابجا 

202دادجا

202مارتحا

202راضتحا

203جایتحا
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حاورا 203راضحا 

203قمحا

204رابخا

204جارخا

204قالخا

204راردا

206هیودا

206ناذا

رازآ 207تیذا و 

207هبارا

شابوا 208لذارا و 

208دادترا

208شترا

208ءاقترا

209ثرا

یهام 209كدرا 

209نوکدرا

209ودرا

210هاگودرا

راک 210يودرا 

210زرا

210ینازرا

210نزرا

211ریزرا
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211شرا

211ماقرا

211رتسکرا

212هدیکرا

212گرا

213ینمرا

213حاورا

213اپورا

214هرا

ندش خرس  تلاجخ  215زا 

215ماحدزا

نداد تسد  215زا 

لداعت نداد  تسد  216زا 

216جاودزا

رگید روشک  دارفا  اب  217جاودزا 

218دایدزا

ندش دازآ  نادنز  218زا 

218ردژا

218اهدژا

219تراسا

219هاگتراسا

220بسا

227بابسا

يزاب 227بابسا 
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هناخ 228بابسا 

رفس 228بابسا 

يراوس 228بسا 

یشک 229بابسا 

229دنپسا

229نادنپسا

هاگشناد 229داتسا 

229رتسا

231تحارتسا

231ایلارتسا

231مامحتسا

232مادختسا

232رختسا

ندعم 232جارختسا 

232ناوختسا

یهام 234ناوختسا 

234ءافعتسا

234رافغتسا

235غارفتسا

235لالقتسا

235اوتسا

236هناوتسا

236لیفارسا

236بالرطسا
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237جانفسا

237جنفسا

اسیلک 237فقسا 

237تلکسا

گرم 238تلکسا 

238هلکسا

238سانکسا

239یکسا

خی يور  239یکسا 

239تیکسا

239هحلسا

240مسا

240لاهسا

241دیسا

241هابتشا

زاغ 241رتشا 

غرم 242رتشا 

نتشاد 242اهتشا 

242قایتشا

242فارشا

سکیا 243هعشا 

243کشا

244نانشا

244لبطصا
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تروص 244حالصا 

رس يوم  245حالصا 

245علصا

245تاوصا

245تعاطا

ندرک 246وطا 

قشع 246راهظا 

246رابتعا

246فارتعا

247دادعا

247مادعا

ندب 248ءاضعا 

رطخ 248مالعا 

ندرک 248مالعا 

249هیمالعا

249ءامغا

249نداتفا

بآ رد  251نداتفا 

251راختفا

251طارفا

252هشورفا

252راسفا

252هناسفا

252رسفا
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253هدرسفا

253نوسفا

253یعفا

دیلپ 254راکفا 

254جیلفا

254نویفا

254ایقاقا

254هاگتماقا

255سونایقا

تایح 255ریسکا 

ادص 255يوکا 

255غالا

257جلا

257ابفلا

257کلا

258هتیسیرتکلا

258لکلا

258ساملا

259کیپملا

259وگنلا

260راولا

260ماهلا

ندرک 260تماما 

یشورف 261تناما 
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261روطارپما

261ناحتما

یهلا 262رما 

262دادما

262تلما

262دیما

263نیما

263رانا

265رابنا

عقوذآ 265رابنا 

265ربنا

شتآ 265ربنا 

266راظتنا

نوخ 266لاقتنا 

266ماقتنا

266نمجنا

266ریجنا

267لیجنا

268نتخادنا

مدرم 268نتخادنا 

نتفرگ 268هزادنا 

268اهمادنا

270ناسنا

نیتسخن 270ناسنا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


270طابضنا

270ماعنا

271ساکعنا

271راجفنا

271تشگنا

هبابس 274تشگنا 

تصش 274تشگنا 

274هناتشگنا

275يرتشگنا

276هناوتشگنا

277یسیلگنا

277روگنا

توت 279عاونا 

279دالوا

280مروفینوا

280تناها

ندرک 280ادها 

281مرها

لآ 281هدیا 

281رازیا

راطق 281هاگتسیا 

281ناویا

282فرح ب

282هنوباب
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282قالتاب

283داب

284ندیزوداب

285ماداب

ندرک اهر  287داب 

288كدابداب

288نزبداب

289كورداب

289کنکداب

289هسیرداب

289هیداب

290کنکداب

برغم 290داب 

291ناجنداب

291امنداب

ناروب 291داب و 

292راب

زادنا 292راب 

292ناراب

295یناراب

296ربراب

نیگنس 296راب 

296دکراب

296ندیشکراب
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297توراب

297يوراب

297زاب

299رازاب

یئوج 299زاب 

دید 300زاب 

هدننک 300دیدزاب 

300سرزاب

300ناگرزاب

ندرک 300زاب 

301وزاب

302دنبوزاب

303يزاب

يدنب مشچ  304يزاب 

قرو 304يزاب 

304يرطاب

305غاب

هویم 307غاب 

308نابغاب

308هچغاب

هویم 308غاب 

شحو 309غاب 

309نتفاب

اه هماج  310نتفاب 
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311القاب

311هرکاب

312لاب

312الاب

نتفر 313الاب 

رس 314الاب 

ندز 314لاب 

314شلاب

316نلاب

317نلاب

317هلاب

317ماب

318کناب

318رادکناب

319گناب

ناروناج نتشاد  319گناب 

زامن 320گناب 

321ربب

323تب

324هنوتب

324هچب

راوخ ریش  325هچب 

ناطیش 325هچب 

هبرگ 325هچب 
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326يراخب

ندرک 326ششخب 

ندرک 327روخب 

یتخب 328دب 

328قلخدب

ینامگ 329دب 

329ندب

329رذب

انوطق 329رذب 

330ردارب

هداز 330ردارب 

رهوش 331ردارب 

331يردارب

331راکنارب

331طبرب

331جرب

ینامتخاس 332جرب 

تبقارم 332جرب 

333نتسجرب

333بسچرب

333نتساخرب

334درب

334هدرب

334ندرکرادرب
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335تنزرب

335سرب

335فرب

337قرب

نتخادنا 338قرب 

339رانکرب

339هکرب

339گرب

340ناوتسگرب

341نایلرب

341جنرب

342زنرب

342تیشنرب

343تورب

343هرب

345یگنهرب

346هنهرب

346نایرب

347ندیرب

347زب

349زازب

350هلاغزب

یهوک 350زب 

350طاسب
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351تسب

زورفا 351ناتسب 

351رتسب

352نتسب

353ینتسب

353هتسب

يدنب 353هتسب 

یتسپ 354هتسب 

354باقشب

هدنرپ 354باقشب 

355هکشب

355طب

356يرطب

عب 356عب 

رهظ زا  356دعب 

357لغب

ندرک 357لغب 

357یلاقب

358ینیکنالب

358لبلب

359هلبلب

359نیچردلب

359مغلب

359روغلب
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359ملب

ندرک 360دنلب 

وگ 360دنلب 

360رولب

360زولب

361طولب

362غولب

362طیلب

362بمب

362نارابمب

363انب

363انب

363شوگانب

363دنب

( دنب ياپ  ) 364دنب

زاب 365دنب 

باروج 365دنب 

366ردنب

سابل 366دنب 

366هدنب

366نیزنب

367هشفنب

كالما 367هاگنب 

368نداهنداینب
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368وب

368هتوب

369رامیتوب

369ادوب

370ایروب

370هنیزوب

370ناتسوب

نداد 371هسوب 

372ندیسوب

372ولافوب

ندز 372قوب 

یخاش 373قوب 

373نوملقوب

374سکوب

يزاب 374سکوب 

375گنیلوب

375موب

شوخ 375ياهیوب 

375هب

ندیشک شوغآ  376هب 

377راهب

نداتفا رطخ  377هب 

378هرهب

378تشهب
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نتفرگ يدنزرف  380هب 

380نمهب

ندمآ شوه  380هب 

381نابایب

ندوب بدا  382یب 

ییانتعا 382یب 

رومعملا 382تیب 

سدقملا 382تیب 

راب دنب و  383یب 

یتیبرت 383یب 

یتمرح 383یب 

یسح 383یب 

383دیب

384يرادیب

شوگ 384دیب 

نادند 385یب 

385ههاریب

ندوب 385رازیب 

یمحر 385یب 

385تیوکسیب

مرش 386یب 

386هشیب

هلصوح ربص و  386یب 

387هضیب
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لقع 387یب 

387هناگیب

هانگ 387یب 

387لیب

388درایلیب

388ناتسرامیب

389يرامیب

فرصم 390یب 

مظن 390یب 

391ینیب

ییافو 393یب 

نز 393هویب 

درم 393هویب 

394یشوهیب

394فرح پ

394اپ

هنهرب 396اپ 

396دنباپ

ندرک 396ینادنباپ 

397هلیتاپ

چیپ 397اپ 

397نویپاپ

398هچاپ

ینایم رد  398اپ 
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399هاشداپ

401ناگداپ

401وداپ

402چراپ

402هچراپ

راد لگ  402ءهچراپ 

لمخم 402ءهچراپ 

403سراپ

403كراپ

403هراپ

404وراپ

404نابساپ

405تروپساپ

نتشاد 405ساپ 

405هنشاپ

همان 406تکاپ 

سیون 406كاپ 

406نالاپ

406وتلاپ

407نامسناپ

407نویسناپ

نجنروا 407ياپ 

هبات 408ياپ 

408زییاپ
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408کتپ

409وتپ

تشوگ 409نتخپ 

زپو 409تخپ 

409ردپ

گرزب ردام  ای  گرزب  409ردپ 

هدناوخ 410ردپ 

یناحور 410ردپ 

سدقم 410ردپ 

410نتفریذپ

411رپ

412نهپرپ

ندرک 412باترپ 

412هرترپ

412لاقترپ

413هاگترپ

رون 413وترپ 

413مچرپ

414رادمچرپ

414نیچرپ

414شاخرپ

لوپ 415تخادرپ 

415هدرپ

تراکب 416هدرپ 
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راگن شقنرپ و  416ءهدرپ 

يراد 416هدرپ 

416راتسرپ

416يراتسرپ

417وتسرپ

418ندیتسرپ

418راگرپ

418هدنرپ

ندرک 419زاورپ 

421هناورپ

422هدنورپ

422راکزیهرپ

422يرپ

ییایرد 423يرپ 

423ندیرپ

424یناشیرپ

424کشزپ

ینوناق 424کشزپ 

424كاوژپ

424تسپ

425ناتسپ

دنب 426ناتسپ 

427یچتسپ

427هناختسپ
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یگیامورف 427یتسپ و 

427رسپ

اذغ هدنام  428سپ 

428هتسپ

428تشپ

ماب 430تشپ 

رس 430تشپ 

430هتشپ

431یتشپ

431مشپ

433هشپ

ندش 433نامیشپ 

434لپ

طارص 435لپ 

هدایپ رباع  435لپ 

435کلپ

435ناکلپ

436گنلپ

437ولپ

437هلپ

438سالپ

438هتیلپ

438سیلپ

439دامپ
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439هبنپ

440هرجنپ

441هجنپ

نداد 441دنپ 

441هکنپ

ندش 442ناهنپ 

442رینپ

443نیتوپ

443تسوپ

هویم 445تسوپ 

445نیتسوپ

446كاشوپ

446لوپ

یبلقت 447لوپ 

درخ 448لوپ 

448دالوپ

448زنوپ

448ولهپ

449یپ

يور 449هدایپ 

450زایپ

450هلایپ

451مایپ

451کمایپ
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451ونایپ

452پیپ

453تیپ

453چیپ

453کچیپ

مخ 453چیپ و 

ندرک 453ادیپ 

454نهاریپ

455هیاریپ

ندش 456ریپ 

456يزوریپ

456یسیپ

457یناشیپ

دنب 458یناشیپ 

دنب 458شیپ 

459تمدخشیپ

459تفرشیپ

459زاوشیپ

460هشیپ

نتفرگ 460یشیپ 

ندناسر 460ماغیپ 

460يربمغیپ

461ناکیپ

461رکیپ
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462هرکیپ

کین 462کیپ 

462رولیپ

462نامیپ

462هنامیپ

زود 463هنیپ 

ندروخ 463هیپ 

464فرح ت

464رتائت

464بات

نداد 464بات 

465ناتسبات

465ولبات

466توبات

466هبات

467جات

سورخ 468جات 

بسا 468رجات 

لگ 468جات 

468رات

469جارات

470توبکنعرات

ایند 470كرات 

470خیرات
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یساکع 470هناخکیرات 

470یکیرات

471هنایزات

472سات

473ناتسکات

473یسکات

473کنات

473رکنات

473هوات

474پیات

474بت

475ربت

475هئربت

476دیعبت

476غیلبت

476هچناپت

476هپت

477هریبت

477جامتت

477تراجت

477هناختراجت

477تالمجت

477نیسحت

478لیصحت
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478تخت

هدنرپ 478مخت 

باوخ 480تخت 

تنطلس 481تخت 

هایس 481هتخت 

درن 481هتخت 

نتشاک 481مخت 

غرم 482مخت 

482همخت

483اهمخت

483نیفدت

484ورذت

نداد 484رکذت 

484وزارت

485رگوزارت

485سارت

486ندیشارت

رس يوم  486ندیشارت 

486برت

486هچبرت

487دبرت

487نوخرت

487سرت

488یئاسرت
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488ندیسرت

488یشرت

489اهیشرت

489فرت

يزاب 489هقرت 

ندرک 489كرت 

490هکرت

490زمرت

490همرت

491نرت

491جنرت

492نیبگنرت

493رورت

غود 493هرت 

493هرت

یشورف 493هرت 

493كایرت

494نوبیرت

نسکاو 494قیرزت 

ندرک 494حیبست 

495نیکست

یلام باسح  495هیوست 

495تشت

496کشت
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496هچکشت

496یگنشت

هزانج 497عیشت 

497فداصت

497فینصت

497ریوصت

497تارهاظت

تاجوز 498ددعت 

498تالیطعت

ندرک 498میظعت 

498میلعت

498ذیوعت

498دهعت

498راغت

تاناویح 499هیذغت 

دیاقع 499شیتفت 

499جرفت

ندرک 499فت 

500هلشفت

500گنفت

500اضاقت

یهدب تخادرپ  501ياضاقت 

ماو تخادرپ  501ياضاقت 

501القت
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501میوقت

ندرک 502ریبکت 

502همکت

ندرک 502لیمکت 

هاگشیامزآ 503نیسنکت 

نان 503هکت 

503گرگت

504خلت

504پوکسلت

504نفلت

505نویزولت

مارگلت 505سکلت و 

506فارگلت

506مارگلت

506هبملت

506هلت

تارشح 507هلت 

شوم 507هلت 

یئارحص شوم  507هلت 

راک ندش  507مامت 

یتسپ 507ربمت 

508حاسمت

508کشمت

ندرک 509زیمت 
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509نت

509وکابنت

510لبنت

ندش 510هیبنت 

داب 510دنت 

510ردنت

511رفنت

511هیقنت

511یگنت

512رونت

513دنمونت

513ییاهنت

513عضاوت

513هربوت

ندرک 513هبوت 

514پوت

یگنج 514پوت 

515توت

یگنرف 516توت 

516نوتوت

517دلوت

517نتوت

517ایتوت

518تاروت
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سورع سابل  518روت 

يریگیهام 518روت 

هزول 518مروت 

518دلوت

گس 519هلوت 

519نوت

519لنوت

520مجاهت

نیچ 520هت 

520دیدهت

گید 520هت 

521تمهت

521عوهت

521تسدیهت

522ریت

يزادنا 522ریت 

قرب غارچ  522ریت 

نامک 523ریت و 

ندرک 523زیت 

523غیت

هایگ 523غیت 

یهام 524غیت 

524ناتسرامیت

524فرح ث
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عارتخا 524تبث 

ندرک 524تبث 

524تورث

525فرح ج

525میجاج

525وداج

526هداج

527یچراج

527یتخراج

528وراج

ندرک 529وراج 

529زاج

529سوساج

يراگیس 529اج 

530زیلاج

530ماج

531هماج

باوخ 534ءهماج 

534ناج

535زامناج

535روناج

536هزیاج

مرخو زبس  536ياج 

536لیئربج
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536هبج

537تج

537لادج

537ییادج

537ماذج

538حارج

538تحارج

538زرج

538لیقثرج

539هقرج

540همیرج

540عزج

540هریزج

541نتسج

زیخ 541تسج و 

541دسج

هتخوس 542دسج 

542نشج

دلوت 542نشج 

543هراونشج

543هبعج

543يرفعج

543هغجغج

544دغج
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544تفج

544رگج

نداد 545الج 

545هسلج

546هگلج

546عامج

547همجمج

547نج

548هزانج

ندوب 549بنج 

ندرک 550گنج 

550لگنج

551نینج

551منهج

552دوهج

ندش 552دوهج 

552زیهج

552وج

553زاوج

553لاوج

554زودلاوج

ندش 554ناوج 

555تارهاوج

555هجوج
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یغیت 556هجوج 

556باروج

558زوج

558ایوبزوج

558شوج

558نشوج

559یهالوج

559رهوج

559رهوج

بآ 559يوج 

560منهج

560هیزیهج

560بیج

رب 561بیج 

561پیج

561كریجریج

562غیج

562فرح چ

562پاچ

562رداچ

563دقراچ

564قاچ

564روچقاچ

564وقاچ
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نک زیت  565وقاچ 

رس ود  565يوقاچ 

565یقاچ

566هلاچ

566هناچ

566هاچ

568ياچ

569هناخیاچ

569قپچ

569رتچ

یباتفآ 571رتچ 

571غارچ

ناد 572غارچ 

زاگ 572غارچ 

یتفن 573غارچ 

573هکترچ

573خرچ

574تشخرچ

574غرچ

574كرچ

575كورچ

575مرچ

زب 576مرچ 

576بسچ
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مخز 576بسچ 

577مشچ

نتسب 578مشچ 

يدنب 578مشچ 

کشزپ 578مشچ 

ندز 579کمشچ 

579همشچ

579هلاغچ

579هناغچ

580ردنغچ

580تفچ

580کچ

581كواکچ

581شکچ

582همکچ

582هکچ

583قالچ

583غارچلچ

583ولچ

583راولچ

584قامچ

584همتابمچ

584نادمچ

585نمچ
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585رازنمچ

586رانچ

586هربنچ

586گنچ

586لاگنچ

587هلاگنچ

ندز 587گنچ 

587کگنچ

588بوچ

تسب 588بوچ 

هبنپ 589بوچ 

یلگنج 589بوچ 

جارح 589بوچ 

یتسد 590بوچ 

لغب ریز  590بوچ 

590کبوچ

تیربک 590بوچ 

يریگیهام 591بوچ 

راد 591هبوچ 

591یناپوچ

ندز 592ناگوچ 

ياپ 592راهچ 

هار 593راهچ 

593هرهچ
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593تیچ

زره فلع  594ندیچ 

هسیلپ 594نیچ 

594هنیچ

ناد 594هنیچ 

594فرح ح

زوریف 594یجاح 

کل کل  594یجاح 

595هثداح

595هلماح

596بابح

ندروخ 596بح 

596تابوبح

597جح

597تماجح

598دوسالارجح

ندز 599دح 

599جارح

599ترارح

599هبرح

600مرح

600باسح

600تداسح

601تارشح
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يذوم 601تارشح 

شک 601هرشح 

601راصح

601هبصح

602ریصح

یفاب 602ریصح 

602هرفح

ندرک 603هنقح 

603هقح

603تمکح

603یجالح

604نوزلح

604هقلح

جاودزا 604هقلح 

604اولح

605لامح

605یلامح

605مامح

راخب 606مامح 

یماظن 606لیامح 

شرعلا 606ۀلمح 

606انح

607طونح

607اوح
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607ضوح

رثوک 608ضوح 

یهام 608ضوح 

608ضیح

609تاناویح

609فرح خ

609جاخ

609راخ

610تشپراخ

610شراخ

610كاشاخ

610كاخ

هرا 611كاخ 

زادنا 611كاخ 

612يراپسکاخ

612رتسکاخ

يرگ هزوک  613كاخ 

هایس 613لاخ 

یبوک 613لاخ 

613هلاخ

614هماخ

614هداوناخ

614هناخ

616یناخ
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616رایواخ

مدآ 616هیاخ 

617ربخ

نیچ 617ربخ 

617هزبخ

ندرک 617هنتخ 

618تلاجخ

ندرک 618یظفاحادخ 

راک 618تمدخ 

618رخ

622هبارخ

622هزبرخ

623توترخ

623گنچرخ

624لدرخ

هرهز 624رخ 

625سرخ

یبطق 625سرخ 

لیف 626موطرخ 

626كرخ

626هاگرخ

626شوگرخ

یئارحص 627شوگرخ 

627امرخ
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629نمرخ

هرهم 629رخ 

629سورخ

یگنج 630سورخ 

نتخورف 631ندیرخ و 

631زخ

632هزخ

632نازخ

633یگتسخ

633فوسخ

633تشخ

634شاخشخ

634یلاسکشخ

نتفرگ 634مشخ 

634تموصخ

ندرک 635یصخ 

635باضخ

ندناوخ 636هبطخ 

636رطخ

شک 636طخ 

636یمطخ

637شافخ

637نتفخ

637یگفخ
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ندرک 638هفخ 

ندرک 638لالخ 

638تعلخ

638ناقلخ

639ملخ

639هفیلخ

640مخ

640هرایمخ

ندرک 640ریمخ 

640رجنخ

641هدنخ

642ندیباوخ

642يراگتساوخ

643ناوخ

هداز 643رهاوخ 

ینتان 643رهاوخ 

644دوخ

ندید 644دوخ 

644یشکدوخ

644دیشروخ

647یندروخ

648هروخ

648هشوخ

مدنگ 648هشوخ 
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649كوخ

650نوخ

651يوخ

652نابایخ

652رایخ

653یطایخ

653يریخ

653سیخ

654کیخ

تسام 654کیخ 

654همیخ

654فرح د

654یئاراد

655نیچراد

655بوکراد

655وراد

نتفر بآ  656لخاد 

656ساد

ندرک 656غاد 

657ماد

657نماد

658هدکشناد

658هاگشناد

اه 658هناد 
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659ییاد

659یغابد

نغور 659ءهبد 

660ناتسریبد

660يریبد

660لاجد

660رتخد

ینتان 661رتخد 

661هنخد

661ناگدد

662رد

نتفرگ شوغآ  663رد 

664جارد

664هعارد

664الوکارد

664ینابرد

665ناتخرد

ناتخرد 665عاونا 

666هراشا

سونبآ 667تخرد 

ایقاقا 667تخرد 

ولآ 668تخرد 

دورما 668تخرد 

رانا 668تخرد 
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ریجنا 668تخرد 

روگنا 668تخرد 

ماداب 668تخرد 

طولب 668تخرد 

لیلب 669تخرد 

دیب 669تخرد 

هتسپ 670تخرد 

جنرت 670تخرد 

زوج 670تخرد 

رانچ 670تخرد 

لظنح 670تخرد 

راخ 670تخرد 

امرخ 670تخرد 

ولآ درز  670تخرد 

نوتیز 671تخرد 

ردس 671تخرد 

ورس 671تخرد 

دجنس 671تخرد 

بیس 671تخرد 

ولاتفش 671تخرد 

همامش 671تخرد 

ربونص 671تخرد 

رعرع 671تخرد 

دوع 672تخرد 
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قدنف 672تخرد 

ودک 672تخرد 

ودرگ 672تخرد 

لگ 672تخرد 

رانلگ 672تخرد 

دروم 672تخرد 

جنران 672تخرد 

ین 672تخرد 

نمسای 673تخرد 

ءاضعا ندرک  673درد 

ندز 674رد 

674هکشرد

674مرد

675هاگنامرد

675هنمرد

675ناگدنرد

676ورد

676رگدورد

نتفگ 676غورد 

676یشیورد

677هرد

677ایرد

679هچایرد

679یگدزایرد

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


680درونایرد

680دزد

ییایرد 681دزد 

681میخژد

681تسد

684راتسد

دنب 684تسد 

وم رپ  685تسد 

نداد 685تسد 

ندز 686تسد 

686یئوشتسد

686شکتسد

687لامتسد

هرفس 688لامتسد 

نتسش يور  688تسد و 

لگ 688هتسد 

689هنیتسد

689تشد

689نمشد

690مانشد

ندرک 690اعد 

690اوعد

690توعد

691رتفد
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ندز 691فد 

691ناکد

691رتکد

692همکد

تسد رس  693همکد 

693لد

ندرک 694یلالد 

694نیفلد

694کقلد

694مد

695ییاپمد

695لمد

695هبند

696نادند

کشزپ 699نادند 

شین 699نادند 

699تاود

699لاود

700هخرچود

701نتخود

701دود

شک 702دود 

702هدود

703نیبرود
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703خزود

704تسود

نتشاد 705تسود 

705شود

706باشود

706غود

706ولقود

706ندیود

707هد

707ناهد

ندز 708لهد 

709زیلهد

بسا 709هنهد 

709رادید

709گید

راخب 710گید 

هیاپ 710گید 

710اهرانید

711وید

712راوید

714یگناوید

714فرح ذ

714ترذ

هتخپ 714ترذ 
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نیب 715هرذ 

715رکذ

716فرح ر

716سیئر

716رادار

717ویدار

717هنایزار

717وسار

718تکار

718نار

719هدننار

719هار

نهآ 720هار 

بآ يور  رب  نتفر  721هار 

باوخ رد  نتفر  721هار 

ندز 721هار 

722هنایار

نداد 722يار 

722بر

723بابر

723راوخابر

723لیتر

723باوختخر

724هراسخر
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724زر

725هنوگژر

بل 725ژر 

725ناروتسر

725نسر

726هتشر

726ناوضر

726تبوطر

قرب 726دعر و 

728فر

728رگتفر

728نتفر

ندرک 728وفر 

729قیفر

729تباقر

729صقر

مارآ 730صقر 

یهورگ 731صقر 

731باکر

731رابگر

نداشگ 731گر 

732مسیتامر

732لامر

732نامر
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733هدنر

733اهگنر

نامک 734نیگنر 

734نابور

734هابور

735هدنبور

735یتختور

736حور

736هناخدور

738دور

738هدور

تمایق 739زور 

740نزور

740همانزور

740اهزور

لیطعت 741ياهزور 

نتشاد 741هزور 

742ژور

742اتسور

743يرسور

743یئانشور

شتآ 743یئانشور 

744نغور

ماداب 745نغور 
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هتسپ 745نغور 

زوج 745نغور 

ناتک 745نغور 

ینتخوس 745ياهنغور 

746تلور

746سانور

746يور

747يور

747تسایر

747ناحیر

748نامسیر

749شیر

ندش 751شیر 

751گیر

نهآ هار  752لیر 

752میر

752لمیر

752گنیر

752ساویر

753دنویر

753فرح ز

753رئاز

753جاز

753غاز
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754ولاز

755وناز

756نامیاز

756دابز

756هلابز

757نابز

758دجربز

758روبز

759رجز

759مخز

دروخ 760دز و 

760ندز

761تعارز

761هفارز

762ولآدرز

هبوچ 762درز 

غرم مخت  763هدرز 

763اهیدرز

763کشرز

763خینرز

764هرز

764يرز

764نارفعز

765لاغز
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765نغز

766تفز

766تاکز

766ماکز

767لیگز

767هلزلز

768درمز

769ناتسمز

769نیمز

771نز

773رانز

773قبنز

774روبنز

775لیبنز

776لیبجنز

776ریجنز

777خنز

777نادنز

778نابنادنز

روگ هب  778هدنز 

778گنز

778راگنز

778هلگنز

779نیبوز
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779ایبلوز

779هزوز

779راهز

780رهز

781هرهز

781ابیز

781نوتیز

نیمز 782ریز 

یناوریش 782ریز 

782هریز

783ولیز

784نیز

784تالارویز

785فرح ژ

785هلژ

785فرح س

785روتاس

785رحاس

785نامتخاس

زاس 786تخاس و 

786راس

787نیدراس

787قراس

787جوراس
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787ساس

788زاس

788روطاس

789تعاس

یچم 789تعاس 

790دعاس

790قاس

792كاس

792دالاس

793کلاس

ون 794لاس 

794نابیاس

795هیاس

796دبس

796هزبس

798تاجیزبس

798لبس

798سوبس

799يوبس

800لیبس

801رپس

801هسوپس

802ناگراتس

804شیاتس
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805نوتس

805هداجس

806هدجس

806نخس

806دس

806بادس

807رس

809بارس

809ارس

810هدرپارس

810رادیارس

811برس

811زابرس

811ندیربرس

811هچخرس

811کخرس

811ندروخرس

812یخرس

812شنزرس

812ریشرس

812ناطرس

812هفرس

813ندیفرس

813تقرس
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813هکرس

814نیگرس

نادرگ 814نیگرس 

815امرس

یگدروخ 815امرس 

815یگدزامرس

816همرس

ناد 816همرس 

817جنرس

817گنرس

817ورس

817دورس

818گنهرس

818شیرس

818مشیرس

818نیرس

819سس

819راوشس

819لطس

820رتعس

ندرک 820رفس 

بآ يور  رب  ندرک  821رفس 

821هرفس

822بادیفس
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822يوردیفس

822هرهمدیفس

ندرک 823یئاقس 

823زقس

823طقس

823فقس

824طوقس

824روقنقس

824اینومقس

824کس

824ابکس

825هرکس

825نیبجنکس

825هکس

826گس

829لس

830حالس

830مالس

831ناطلس

831لولس

832غورامس

832قامس

832هنامس

832روامس
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832ونمس

833رومس

833نانس

834بنس

834لبنس

834روتنس

834باجنس

835قاجنس

835کقاجنس

836دجنس

836ندیجنس

836دنس

837نادنس

838گنس

839هراوخگنس

839رگنس

رمرم 840گنس 

بسا 840راکراوس 

840يراوس

840پوس

841توس

841نتخوس

841خاروس

اه 842هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


باتکلا هحتاف  842هروس 

هرقبلا 842هروس 

نارمع لآ  842هروس 

ءاسنلا 843هروس 

هدئاملا 843هروس 

ماعنالا 843هروس 

فارعالا 843هروس 

لافنالا 844هروس 

هبوتلا 844هروس 

سنوی 844هروس 

دوه 844هروس 

دعرلا 845هروس 

میهاربا 845هروس 

رجحلا 845هروس 

لحنلا 845هروس 

لیئارسا ینب  846هروس 

فهکلا 846هروس 

میرم 846هروس 

هط 846هروس 

ءایبنالا 847هروس 

جحلا 847هروس 

نونمؤملا 847هروس 

ناقرفلا 847هروس 

ءارعشلا 848هروس 
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لمنلا 848هروس 

صصقلا 848هروس 

توبکنع 848هروس 

مورلا 848هروس 

نامقل 849هروس 

هدجسلا 849هروس 

بازحالا 849هروس 

ابسلا 849هروس 

رطافلا 850هروس 

سی 850هروس 

تافاصلا 850هروس 

850هروس ص

رمزلا 850هروس 

نمؤملا 851هروس 

تلصف 851هروس 

يروش 851هروس 

فرخز 851هروس 

ناخدلا 851هروس 

هیثاجلا 851هروس 

فاقحالا 852هروس 

دمحم ص 852هروس 

حتفلا 852هروس 

تارجحلا 852هروس 

853هروس ق
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تایراذلا 853هروس 

روطلا 853هروس 

مجنلا 853هروس 

رمقلا 854هروس 

نمحرلا 854هروس 

هعقاولا 854هروس 

دیدحلا 854هروس 

هلداجملا 855هروس 

رشحلا 855هروس 

فصلا 855هروس 

هعمجلا 855هروس 

نوقفانملا 856هروس 

نباغتلا 856هروس 

میرحتلا 856هروس 

قالطلا 856هروس 

کلملا 857هروس 

ملقلا 857هروس 

هقاحلا 857هروس 

جراعملا 857هروس 

حون 857هروس 

نجلا 858هروس 

لمزملا 858هروس 

رثدملا 858هروس 

همقیقلا 858هروس 
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ناسنالا 859هروس 

تالسرملا 859هروس 

ءابنلا 859هروس 

تاعزانلا 859هروس 

سبع 860هروس 

ریوکتلا 860هروس 

راطفنالا 860هروس 

نیففطملا 860هروس 

قاقشنالا 861هروس 

جوربلا 861هروس 

قراطلا 861هروس 

هیشاغلا 861هروس 

رجفلا 862هروس 

دلبلا 862هروس 

لیللا 862هروس 

یحضلا 862هروس 

حارشنالا 862هروس 

نیتلا 863هروس 

قلعلا 863هروس 

ردقلا 863هروس 

هنیبلا 863هروس 

هلزلزلا 864هروس 

هعراقلا 864هروس 

رثاکتلا 864هروس 
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هزمهلا 864هروس 

شیرقلا 865هروس 

نوعاملا 865هروس 

رثوکلا 865هروس 

نورفاکلا 865هروس 

حتفلا 866هروس 

تبت 866هروس 

صالخالا 866هروس 

قلفلا 866هروس 

سانلا 867هروس 

867نزوس

868کسوس

869رامسوس

869نسوس

870سیسوس

870دنگوس

870ناهوس

رات 871هس 

871هرهس

ولق 872هس 

872هرایس

هفرس 872هایس 

872بیس

ینیمز 873بیس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


874ریس

874یباریس

875كریس

875يریس

875ربنسیس

876یکیس

876راگیس

876لیس

877میس

878بامیس

878نامیس

878غرمیس

879امنیس

879هنیس

زیر 880هنیس 

880ینیس

881فرح ش

881خاش

882هخاش

883ناورداش

883يداش

883یساش

884لاش

884ماش
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884هناش

ناویح 885هناش 

طولب 885هاش 

توت 886هاش 

886هنادهاش

886گرهاش

886دورهاش

مرفس 886هاش 

886نیهاش

887بش

يزاب 888بش 

وب 888بش 

هرپ 888بش 

888ردبش

889منبش

889هبش

889شپش

889هشپش

890رتش

غرم 892رتش 

893هتش

همان 893هرجش 

893مخش

894بارش
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894یبارش

894تبرش

شتآ 894ءهرارش 

895مرش

895نتسش

895شش

896جنرطش

896هدبعش

نتفگ 896رعش 

896لاغش

896ولاتفش

897قیاقش

897هقیقش

897راکش

898یچراکش

898فاکش

899رکش

ندرک 899رکش 

899نتسکش

900تالکش

900مکش

901ومکش

901هبنکش

901هجنکش
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اه 902هفوکش 

ندش 902لش 

902قالش

902مغلش

903راولش

دنب 904راولش 

ندرک 904رامش 

حیسم ترضح  904لیامش 

905دمش

905داشمش

الط 905شمش 

905ریشمش

906عمش

908نادعمش

908نش

ندرک 909انش 

909کلانش

910هلیلبنش

910فرگنش

910ابروش

910زینوش

911رهوش

گنس 911باهش 

911تداهش
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911زابهش

912دهش

912رهش

913ترهش

914ناتسرهش

914خیش

یشحو 914ریش 

یندروخ 916ریش 

تشخ 917ریش 

کشخ 917ریش 

نداد 917ریش 

917هریش

اه 918ینیریش 

919هشیش

920ناطیش

920جنرطیش

920فرح ص

920نوباص

921هناخبحاص

921هقعاص

922یفاص

922حبص

922هناحبص

923ربص
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923تبحص

923ارحص

923فحص

923هفیحص

923هرخص

924ادص

مب 924يادص 

924فدص

نداد 924هقدص 

925طارص

ندرک 925یفارص 

925دوعص

925هحفص

926هفص

نداتسرف 926تاولص 

926بیلص

926غمص

ندز 926جنص 

926لدنص

927یلدنص

927قودنص

928ربونص

928تروص

929باسحتروص
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929فوص

ندش 929یفوص 

930لقیص

تالآ 930ینیص 

930فرح ض

930یبارض

بلق 930نابرض 

930فعض

930یفیعض

931عایض

931تفایض

931فرح ط

931ساط

درن هتخت  932ساط 

932نوعاط

932هچقاط

932سوواط

933عیاط

933یخابط

934قبط

934لبط

935بیبط

935لاحط

935تشط
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936ماعط

936نعط

936الط

938قالط

938راکبلط

939مسلط

939علط

939قلط

باتفآ 939عولط 

940بانط

941روبنط

یخوشو 941زنط 

941یطوط

942قوط

943هلیوط

943تراهط

944ناسلیط

944فرح ظ

944فرظ

ینیچ 945فورظ 

945ملظ

945تاملظ

945فرح ع

945جاع
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946تیراع

946دقاع

ندش 946قشاع 

947ملاع

947ابع

947تدابع

948روبع

948ددع

949سدع

یهاوخ 949رذع 

949هرذع

950هدارع

950شرع

950رعرع

950قرع

951سورع

951کسورع

951یسورع

952نایرع

953ازع

953لیئارزع

954لزع

954سسع

954لسع
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955قشع

955اصع

956يراصع

956ینابصع

956هدیصع

956هلضع

نداد 956اطع 

957راطع

ندرک 957يراطع 

957رطع

ندرک 958هسطع 

959باقع

نانک 960دقع 

960برقع

961لقع

961قیقع

یگدننار یئامنهار و  962میالع 

962فلع

963کلع

963ملع

ندرک 963ترامع 

963يرامع

963ومع

964دومع
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964بانع

964ربنع

965رتنع

965اقنع

965توبکنع

966دوع

زوس 967دوع 

967تروع

967دیع

967کنیع

968فرح غ

968راغ

968زاغ

969تراغ

970هیلاغ

970بیاغ

970طیاغ

970رابغ

971هبارغ

971لابرغ

ندش 972قرغ 

973بورغ

973هبیرغ

ندرک 973ازغ 
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974لازغ

ندرک 974لسغ 

ندرک 974شغ 

975لغ

975فالغ

975مالغ

ندرک 975هبلغ 

975کلغلغ

975مغ

داب 975مغ 

976تمینغ

976هغابروغ

976هروغ

977صوغ

977لوغ

977تبیغ

977فرح ف

977هتخاف

978ینوتساف

978بالضاف

979لاف

980هدولاف

980سوناف

981قتف
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981هنتف

982هلیتف

982شحف

983رف

983رف

983یخارف

983رارف

983یشارف

بآ 984یناوارف 

984جرف

985هجرف

985یجرف

985دنزرف

985شرف

986هتشرف

989نوعرف

989ناغرف

990هرفرف

990نتخورف

990ندمآدورف

بآ رد  990نتفرورف 

991شورف

991هاگشورف

992دایرف
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992ینیرف

ندش 992نوزف 

993قتسف

993ناجنسف

993هلضف

993عاقف

993ریقف

994هیقف

994نخالف

994لفلف

994تولف

995سولف

995ناجنف

996قدنف

996كدنف

996رنف

997کنف

997قاوف

997هروف

997هطوف

997هزوریف

998لیف

999هلیف

1000نیف
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1000چنیف

1000فرح ق

1000باق

1001هملباق

1001هلباق

1002ندیپاق

1002لتاق

1002چراق

1002قشاق

1003كدصاق

1003یضاق

1003رطاق

1004هلفاق

1004بلاق

1004یلاق

1005قیاق

1005ابق

1006ربق

1007ناتسربق

حور 1008ضبق 

1008هلبق

1008لتق

1008یطحق

1009حدق
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هاتوک 1009دق 

ندز 1009مدق 

1009دیدق

ندناوخ 1009نآرق 

1010هبارق

1010هضارق

ندرک 1011ینابرق 

1011صرق

1012ضرق

یشک 1012هعرق 

1013لواقرق

1013هرقرق

1013لفنرق

1014طسق

ندروخ 1014مسق 

ندرک 1014تمسق 

1014باصق

1014دصق

1014رصق

1015هصق

1015راطق

1016فیاطق

امن 1016بطق 

1016نارطق
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1016افق

1017سفق

باتک 1017هسفق 

1018لفق

1018بلق

1019هعلق

1019کلق

1019ملق

1020نایلق

1021هیلق

1021رامق

1021شامق

1021يرمق

1022عمق

1022همقمق

1022تانق

1022دانق

1023يرانق

1023دنق

1023لیدنق

1024تونق

1024وق

1024چوق

1024هغابروق
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1025یطوق

1025همروق

1026يروق

1026زوق

1026ینامرهق

1026هوهق

هناخ 1026هوهق 

1027تمایق

1027یچیق

1028ریق

1028فرح ك

1028لباک

1028سوباک

1029نیباک

1029جاک

1030یچاک

1030خاک

1030وداک

1030راک

1031هاگاراک

زومآ 1031راک 

1031تراک

کیربت 1031تراک 

1031هناخراک
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1031دراک

1032رازراک

1032هاگراک

1032ناوراک

1032اهراک

1033زیراک

1033هساک

تلاوت 1033هساک 

1034یشاک

1034ذغاک

1035هفاک

1035وئاکاک

1035سابلاک

1035هکسلاک

1035نویماک

1036هپاناک

1036وروگناک

1036سرواک

1036هاک

لگ 1036هاک 

1037وهاک

1037بابک

1038هدابک

1038تیربک
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1038کبک

1039رتوبک

1041تک

1041باتک

1042هناخباتک

یشورف 1042باتک 

1042ناتک

1043يرتک

1043فتک

1043کتک

1043اریتک

ندرک 1044یلاحک 

1044ودک

1045رک

نیبتاکلا 1045مارک 

1045تاوارک

1045سابرک

1046هترک

1046یسرک

1046سفرک

1047هرکرک

1047سکرک

1048ندگرک

1048مرک
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1048هیورک

1049هرک

1049يرک

1049لاتسیرک

هراوخ 1050مدژک 

1050فوسک

1050زرواشک

1050هاگراتشک

1050رازتشک

عرز 1051تشک و 

1051نتشک

1052یتشک

نتفرگ 1053یتشک 

1054کشک

1054باکشک

1054شمشک

1054وشک

هناگیب 1054روشک 

1055بعک

1055هبعک

1055شافک

1055راتفک

1056هجفک

ایرد 1056فک 
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تسد 1056فک 

1057شفک

1058ریگفک

1058نفک

1059کک

1059کک

1059لک

1059هژالک

1059غالک

1060هالک

1062نیتبلک

1062هبلک

1062نویسکلک

1062ملک

1063گنلک

1063هچولک

1064دیلک

1065نادیلک

1065اسیلک

1066هیلک

1066تشنک

1066نامک

نامسآ 1067نامک 

1067هچنامک
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یجالح 1067نامک 

1067هرگنامک

1067دمک

1067رمک

1069دنمک

1069رانک

1069دجنک

1069ردنک

1069اندنک

1069هدنک

1070يودنک

1070ترسنک

1070رگنک

1071هنک

1071كزینک

1071لاوک

1071هلوتوک

1071هچوک

1072دوک

1072یکدوک

1073روک

1073هروک

1073زوک

1073هزوک
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1074نسوک

1074هسوک

1075کشوک

1075هتفوک

1075بکوک

1075وکوک

یتشپ 1075هلوک 

1076هوک

1077ابرهک

1077رگسیک

1078هسیک

1078فیک

1079فرح گ

1079ژاراگ

1079يراگ

1079زاگ

1080يرزاگ

نتفرگ 1080زاگ 

1080شلاگ

1080واگ

مشچ 1082واگ 

یتشد 1083واگ 

1083نابزواگ

قودنص 1083واگ 
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1083شیمواگ

1083ربگ

1083چگ

ندرک 1084یئادگ 

همان 1084رذگ 

1084نوفامارگ

ندوب 1085رگ 

1085هبرگ

1087درگ

1087بادرگ

1087دابدرگ

1088ندرگ

دنب 1088ندرگ 

ندز 1089ندرگ 

1089ودرگ

1090نودرگ

1090هدرگ

1091یگنسرگ

1091گرگ

1092امرگ

1092هبامرگ

1092ورگ

1092هرگ

1093نتخیرگ
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1093هیرگ

1094زگ

1094نیبگنزگ

1094ندیزگ

1095زینشگ

1095لگ

1096لگ

1097بالگ

1097یبالگ

1098هناخلگ

1099نادلگ

1099رکشلگ

1099فلگ

ملک 1099لگ 

1099رانلگ

1099ولگ

1100دنبولگ

1100میلگ

1101كرمگ

1101ندشمگ

1101هانگ

1101دبنگ

1102جنگ

1102کشجنگ
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1103هجنگ

1103مدنگ

رپ 1105هدنگ 

دور 1105هدنگ 

1105گنگ

1105شراوگ

1105هجوگ

رخ 1106روگ 

1106ناتسروگ

1106نکروگ

1107لیروگ

1107نزوگ

1107تشپژوگ

1107هلاسوگ

1108دنفسوگ

1109شوگ

1110تشوگ

1112هراوشوگ

هنیاعم 1113یشوگ 

1113درگوگ

1113هنوگ

1113ینوگ

1114رهوگ

1114يوگ
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1115هراوهگ

1115هایگ

1116راتیگ

1116اهوسیگ

1117سالیگ

1117فرح ل

1117راوتاربال

1117يراتال

1118دروجال

1118ندال

1118کیتسال

1118روخشال

1118يرغال

تشپ 1118كال 

1119لال

1119هلال

یسابع 1119هلال 

1120پمال

1120هنال

1120بل

1121هدابل

1122سابل

یسورع 1124سابل 

يرادازع 1124سابل 
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1124یتاینبل

1125فاحل

1125دندیزرل

1126رگشل

1126لعل

1126خافل

1127همقل

1127هوقل

کل 1127کل 

1127هکل

1128ماگل

ندز 1128دگل 

1128رگنل

ندش 1128گنل 

1129کشاول

1129ایبول

ظوفحم 1129حول 

1130هنیزول

1130رتسول

1130هلول

1130دیول

1130ومیل

1131ناویل

1131فرح م
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1131ییوجارجام

1131ردام

گرزب 1132ردام 

رهوش 1132ردام 

1132نایدام

1132رام

1135هبوچرام

1136کلومرام

1136وزام

1136تسام

1136کسام

1136هسام

1137شام

1137نیشام

یناشن شتآ  1137نیشام 

1137ینوراکام

1138نایکام

1138تایلام

1138امام

1138نازیمام

1139انیمام

1139هام

1141یهام

هراوخ 1142یهام 
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1142ریگیهام

1143هزرابم

ندش 1143التبم 

1143دربم

1143لبم

1143مروتم

1144هبقثم

1144همسجم

1145سلجم

صقر 1145سلجم 

اپ 1145چم 

1145هربحم

1145بارحم

1146عرتخم

1146ثنخم

1146دم

1147دادم

1147لادم

1147حدم

1147هسردم

1148رکذم

1148يذم

يدزمان 1148مسارم 

1148ابرم
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1148ناجرم

1149درم

درجم 1149درم 

نسم نز  ای  1150درم 

1150بادرم

1150رادرم

1150گنسرادرم

1150مدرم

1150ندرم

1151دودرم

1151هدرم

1153شوگنزرم

1153غرم

1154یباغرم

1155رازغرم

1156بکرم

1156گرم

دیفس 1156رمرم 

1156دیراورم

1157مهرم

1157یضیرم

1157دزم

1157نارودزم

1158هعرزم
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1158هروزم

1158ناگژم

1158سم

1159هقباسم

1159رفاسم

1159ترفاسم

ایرد قیرط  زا  1160ترفاسم 

1160رجاتسم

1160مدختسم

1160حارتسم

1161یتسم

1161دجسم

ندرک 1162حسم 

1162هکسم

ندش 1162ناملسم 

1162رامسم

1163كاوسم

1163حیسم

1163هرجاشم

1163تکراشم

1164تشم

ندش 1164فرشم 

1164قرشم

1164كرشم
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زاب 1164دبعشم 

1164کشم

بآ 1165کشم 

1165فحصم

1165روصم

1165خبطم

1165یبرطم

1166هرهطم

1166نواعم

1166هزجعم

1166ندعم

1166قوشعم

1166ملعم

ندرک 1167یملعم 

1167برغم

1167زغم

1167هربقم

1168لقم

1168هعنقم

1168سگم

1168تاقالم

1169هفحلم

1169خلم

1169هکلم
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1170يدانم

1170هرانم

1170ربنم

1170همانروشنم

1170هرظنم

1171راقنم

1171ینم

1171وم

یئاذغ 1173داوم 

يدنق 1174داوم 

1174لیابوم

1174روتوم

1174تلکیسروتوم

1174جوم

1174دروم

1175هچروم

راوخ 1175هچروم 

1175زوم

1175هزوم

1176یقیسوم

1176شوم

1177کشوم

1177موم

1178زیوم
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1178هم

1178نداهنرهم

1178هرهم

1179تامهم

1179ینامهم

1179سدنهم

هتخپ 1179یم 

1179خیم

1180ثاریم

1180زیم

هعلاطم 1180زیم 

1180لیئاکیم

1180نومیم

1181شیم

1182هویم

یشورف 1183هویم 

1183ینامهیم

1183فرح ن

1183يدیماان

1183انیبان

1184ناوتان

1184نخان

1185ازسان

1185رشان
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1185سانشان

1185اونشان

1185لیگران

1186جنران

1186فطان

1187قطان

1187فان

1187سوقان

1188هلان

1188دزمان

ندینادرگ 1189مان 

1189همان

1191نابرهمان

1191نان

1193هاوخنان

1193نادوان

1193يان

1193بایان

1194نولیان

1194تابن

بالج 1195تابن 

1195دربن

یقیسوم 1195تن 

نتفای 1195تاجن 
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1196راجن

1196اوجن

هداز 1196بیجن 

1196ساحن

1196خن

1197ریجخن

1197لخن

1197دوخن

نتخاب 1198درن 

1198نابدرن

1199هدرن

1200سگرن

1200هدامورن

1200یکیدزن

1201مزن

1201نیرسن

1201میسن

1201هیسن

1201هتساشن

1202طاشن

یگداوناخ 1202ناشن 

1202نتسشن

1202هرعن

شک 1203شعن 
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1203لعن

1203نیلعن

1204عانعن

1204تفن

ندرک 1204نیرفن 

1205سفن

1205هقفن

ندرک 1205یشاقن 

1206هرقن

1207هشقن

1207ناصقن

1207ینارگن

1207نابهگن

1208نیگن

1208زامن

1209شیامن

1210هاگشیامن

1210دمن

1210کمن

1211وسکمن

دناب 1211راون 

هچراپ 1211راون 

1211هدنزاون

ندوب 1211ون 
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1211ناوجون

ندرک 1212هحون 

1212رون

1212ینارون

1212دازون

هغابروق 1212دازون 

1212هباشون

1213رداشون

1213نتشون

1213ندیشون

1213هون

1214هدنسیون

1214رهن

1215گنهن

1215ین

1215دنمزاین

1216ماین

1216هزین

تارشح زا  ندروخ  1217شین 

1217رکشین

ندرک 1217یکین 

1217لین

1218رفولین

1218زورمین
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1218تکمین

1219فرح و

1219يداو

1219ثراو

1219هشاو

1219ظعاو

1219روفاو

1219سکاو

1220نسکاو

1220نگاو

1220نیدلاو

1221یلاو

1221ناو

1222تناو

1222ابو

1223دجو

1223نادجو

1223تشحو

1223شوحو

1223عادو

1224تسکشرو

1224مرو

1224غزو

روساپ ياه  1225قرو 
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1225ریزو

1226تطاسو

1226همسو

هیلقن 1226هلیسو 

1226تیصو

1226ءوضو

1227نطو

1227يرادافو

1227روفو

1228تحاقو

1228لیکو

1228درگلو

1228هناریو

ندش 1229ناریو 

1229یناریو

1229الیو

1229رچلیو

1229فرح ه

1230يراه

1230نواه

1230لته

1231فده

1231دهده

1231هیده

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


1232ناساره

1232ناتسدرازه

1232هتسه

ریت 1232تفه 

1233وله

1233امه

1233هارمه

1234هیاسمه

1234رسمه

1234راکمه

1234هناودنه

هشیپ 1235رنه 

1236اوه

1236امیپاوه

1236جیوه

هفصنم 1236تأیه 

1237وهایه

1237مزیتونپیه

1237مزیه

1237الویه

1238فرح ي

1238تشاددای

1238يراگدای

1238نمسای
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1239نتفای

1239توقای

1240میتی

هناخ 1240میتی 

1240خی

1241لاچخی

1241قاری

1242ناقری

1242مشی

1242هقی

مشچ 1242کی 

1243هگنی

1243زوی

1243گنلپزوی

1244يدوهی

1244قالیی

تایاور تایآ و  هاگدید  زا  1244باوخ 

دیجم نآرق  1244تایآ 

1245ریسفت

1248تایاور

نایب 1266حرش و 

[ ایؤر هراب  رد  امکح  نیملکتم و  راتفگ  ]1266

دنرادن یجراخ  دوجو  دننیبیم  اهانیبان  اههدیباوخ و  نانهاک و  راربا و  هک  1267ییاهتروص 

1267عورف
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تسردان تسرد و  ياهباوخ  ببس   11267

یئوگبیغ  ] مود 1268عرف 

[ اهباوخ زا  یضعب  ریبعت   ] 1277همتاخ

باوخ ریبعت  1285شزومآ 

1285هراشا

ربعم 1286طیارش 

باوخ ریبعت  1287ياهشور 

تسرد ریبعت  1289ياههار 

ینیب فک  باوخ و  1293ریبعت 

باوخ نامز  1294تالاح و 

ندید باوخ  1296تاقوا 

یبرغ ناگرزب  1297رظن 

باوخ يروآ  دایب  1298دراوم 

1300تایاکح

1300هراشا

هدیبز ندید  1300باوخ 

ندب ياضعا  1301ندید 

هناخ رد  شتآ  1301ندید 

تروص ندش  هایس  1301ندید 

امرخ لهچ  1302ندید 

هلودلازعم ندید  1302باوخ 

تیاکح 1303نیدنچ 

زکرم 1304هرابرد 
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باوخ ریبعت  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
1390 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس : 

ناهفصا .  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  باوخ /  ریبعت  عماج  کناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 . 1390 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ :  تاصخشم 
تاحیضوت : 

عماج باوخ  ریبعت 
 - نیریـس نبدـمحم  هر - )  یـسلجم (  همالع  مالـسلا -  هیلع  یبن  لاـیناد  مالـسلا -  هیلع  یبن  فسوی  مالـسلا -  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 

ودنیو تچ  مات  سابع -  نبا  - ینارهت یعیطم  رهچونم  یناهفصا -  دلاخ  ظحاج -  ثعشا -  نب  لیعامـسا  یبرغم -  رباج  ینامرک -  میهاربا 
اهایور نیمزرس  باتک  تروک و  سناه  رلیم -  چا  تیارب -  الیل  نوتیب -  یلنآ  واهنتیوا -  كول  سودبع -  دیورف - - 

وجتسج 3813 لباق  تاعوضوم  دادعت 
 . تسا هدش  هدافتسا  باوخ  ریبعت  نیا  رد  هملک  زا 1065281  شیب 

عماج باوخ  ریبعت 

فرح آ

اهبآ

هراشا

 « 1 میحرلا «  نمحرلا  هللا  مسب 
رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

 « 30 نُونِمُْؤی «  الَف  َأ  ٍّیَح  ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ 
رارق بآ  زا  ار  ياهدـنز  زیچ  ره  و  میدرک ؛ زاب  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  ام  و  دـندوب ،  هتـسویپ  مه  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دـندیدن  نارفاک  اـیآ 

!؟ دنروآیمن نامیا  ایآ  میداد !؟
 ( 30 هیآ (  ءایبنا  هروس 

بآ

دیوگ :  فلوم 
 « 30 نونمؤی «  الفأ  یح  ءیش  لک  ءاملا  نم  انلعجو  امهانقتفف  اقتر  اتناک  ضرألاو  تاوامسلا  نأ  اورفک  نیذلا  ری  ملوأ 

زیچ ره  میتخاس و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  ام  دـندوب و  هتـسویپ  مه  هب  ود  ره  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دنتـسنادن  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  اـیآ 
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زیچ ره  میتخاس و  ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  ام  دـندوب و  هتـسویپ  مه  هب  ود  ره  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دنتـسنادن  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  اـیآ 
 ( 30  - ءایبنا دنروآیمن (  نامیا  مه ] زاب   ] ایآ میدروآ  دیدپ  بآ  زا  ار  ياهدنز 

دوجوم نآ  تیعضو  تمالس و  هب  ددرگ  یم  رب  نآ  یگنوگچو  تیعضو  تسا  تادوجوم  یگدنز  تایح و  هب  طوبرم  باوخ  رد  بآ  نید 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

مغ ینارگن و  بآ : 
تساهایور  اه و  هروطسا  زا  ریواصت ،  زا  يرایسب  رگناشن  بآ  تسا .  باوخ  هدننیب  هاگآدوخان  ریمض  دننامه  واهنتیوا  رظن  رد  بآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسافص  ییانشور و  ناشن  تسا و  بوخ  باوخ  رد  بآ  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا امش  ینورد  تالاح  یگنوگچ  تیفیک و  يهناشن  باوخ ،  رد  بآ  ندید 

هداتسیا بآ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر ثاریم  يو  هب  نشور  هداتسیا  بآ  ندید 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دوب ناور  بآ  زا  رت  فیعض  شلیوات  هب  هداتسیا  بآ 

يزاب بآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  دنمقالع  هناقشاع  لئاسم  هب  ناهگان  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  دینیبب ،  نارگید  اب  يزاب  بآ  لوغشم  ار  دوخ  ایؤر  رد  رگا  - 1

 . دیسر دیهاوخ  دوخ  قوشعم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاپ ،  یم  امش  رس  رب  بآ  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  - 2

نتشادرب بآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ربخ نتشادرب :  بآ 

هریت بآ 

دیوگ :  اردنیو  تچ  مات 
دربب یفاک  هرهب  شیاهتردق  زا  دناوت  یم  تسا و  حرطم  یحور  ياهتردق  رب  هطلس  ناکما  دنیبب  هریت  قیمع و  بآ  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
اهینارگن و اه ،  هسوسو  نوچمه :  يا  هدولآ  داوم  يزاسکاپ  هب  زاین  باوخ  هدننیب  ناور  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  ردـک :  بآ  باوخ  مایپ 

دراد ياهیسپاولد  ماسقا  عاونا و 
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دیوگ :  یبرغم  رباج 
تسوا يور  شیپ  رد  يراوشدو  تخس  یلاس  دشاب ،  هداتسیا  هریت  بآ  يو  هناخ  رد  دنیب  بآ  یناوارف  لاسردرگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هصغو تسا  هودنا  کیرات  دکار و  بآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوش .  لصاح  سرت  میب و  یتخس و  جنر و  اب  تمعن  لام و  یگرزب و  دروخب  هریت  بآرگا 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دسر وا  هب  يدب  رش و  سک  نآ  زا  هک  دنک  لیلد  تخیر ،  يو  رب  هریت  بآ  یسکرگا 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب مغ  هریت  بآ  ندید 

دتفا داسف  رد  هریت  بآ  ندید 
دوش ادیپ  نیمز  لهارب  یملظ  ناور  هریت  بآ  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  رت  بعص  هودنا  مغ و  دنیب ،  شوخان  هریت و  ار  بآ  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا نئمطمان  كوکشم و  طباور  ءهناشن  زین  ردک  فیثک و  بآ 

يراج بآ 

دیوگ :  اردنیو  تچ  مات 
تسا یگدنز  رد  شمارآ  هب  ندیسر  شریبعتو  تسا  شخبمارآ  تاکرح  شلیلد  دنیبب  يراج  بآ  رگا 

دهد یم  دیون  دراد  دوجو  یگدنز  علاط  رد  هک  ار  یشوخ  تبقاع  باوخ  نیا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم ورب  ور  نآ  اب  هک  تسا  یتردق  ناشن  نآ  نورد  هن  دیشاب  نآ  ياشامت  دهاش  هکنیا  رب  طورشم  ناشورخ  دایز و  یلو  ناور  لایـس و  بآ 
نشور ای  تسا  فیثک  بآ  ای  دراد .  تروص  ود  دیدیشون  دیتفرگرب و  لیس  ای  هناخدور  بآ  زا  رگا  دریگ .  یم  رارق  ورایور  نآ  اب  دیوش و 

یلام يدام و  تسا  يزیچ  نشور  بآ  ددرگ و  یم  امش  بیصن  تسردان  عورشم و  ان  قیرط  زا  هک  تسا  هرهب  لام و  فیثک  بآ  فاص .  و 
دیوش .  یم  دنم  هرهب  دیروآ و  یم  گنچ  هب  هدیدنسپ  هار  زا  هک 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب تمعناب  رفس  نشورو  ناور  بآ  ندید 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوب دهاوخ  ماوت  تغارف  شیاسآ و  یشوخ و  اب  وا  یگدنز  هک  تسنآ  لیلد  دنیبب  ییاراوگ  هزیکاپ و  بآ و  يوج  رگا 

هب تشاد و  دهاوخ  ینالوط  رمع  دـش و  دـهاوخ  لوغـشم  يا  هتخانـشان  عیدـب و  راک  هب  دروخ  یم  لالز  بآ  هتخانـشان  ییوج  زا  دـنیب  رگا 
دیسر دهاوخ  وا  هب  تعفنم  تسا  هدروخ  هک  یبآ  رادقم 

تسوا یگدنز  یخلت  رب  لیلد  دروخ  یم  عوبطمان  روش و  خلت و  بآ  ییوج  زا  دنیب  رگا 
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داتفا دهاوخ  نایرج  هب  دش و  دهاوخ  هار  هبور  شراک  دوش و  یم  برقم  دنیبب  لالز  فاص و  بآ  يوج  رد  رگا 
يوج بآ  ات  درادرب  نایم  زا  ار  لکشم  دیاب  ششوک  یعـس و  لکوت و  اب  دشاب و  هتفـشآ  هابت و  شراک  دنیبب  ردک  هریت و  ار  يوج  بآ  رگا 

دوش فاص 
ود رد  وا  روـما  دروآ و  یم  يور  وا  هب  لاـبقا  تخبو و  تلود  تمعن و  تـسا  ناور  بآ  نآ  ریز  رد  هـک  تـسا  هتـسشن  یتـخت  رب  دـنیب  رگا 

دوب دهاوخ  بوخ  ناهج 
ادا دشاب  هتـشاد  ضرق  رگا  دـبای و  یم  افـش  دـشاب  رامیب  رگا  دوش  یم  صالخ  مغ  زا  تسا  هتـسشن  لالز  فاص و  بآ  يوج  رد  دـنیب  رگا 

ددرگ زاب  شنطوم  هب  هک  تشذگ  دهاوخن  رید  تسا  رفس  رد  رگا  درک و  دهاوخ 

وجبآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دشابیم .  یقیقح  مهم و  امش  يدیماان  هک  دینادب  دیشابیم ،  وجبآ  ندیشون  لوغشم  ياهفاک  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

ینیچهسیـسد هئطوت و  اب  امـش  ناهاوخدب  نانمـشد و  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دنتـسه ،  وجبآ  ندیـشون  لوغـشم  زین  نارگید  هک  دیدید  رگا 
دنهدیم .  داب  رب  ار  ناتیاهوزرآ 

دروم دـیاهدش ،  بکترم  ارهاظ  هک  یفـالخ  رطاـخ  هب  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دـیتسه ،  يزاـسوجبآ  هناـخراک  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . دیناسریم تابثا  هب  ار  دوخ  یهانگیب  هتبلا  دیریگیم ،  رارق  بیقعت 

شوج بآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ینمشد اوعد و  شوج :  بآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا نیگمشخ  قلخ و  دب  رسمه  شوج  بآ  زا  رپ  روامس  تسا .  يزیگنا  هنتف  بآ  ندناشوج 

همشچ بآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هرظتنمریغ یلاحشوخ  کی  دشوجیم :  نیمز  زا  هک  یبآ 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دربب ورف  بآ  رد  ار  شتسد  یتقو  اصوصخم  دنیب  همشچ  نآ  رد  هک  یبآ  رادقم  هب  هتسب  تسا  باوخ  هدننیب  رمع  رب  لیلد  همشچ  بآ  ندید 

مغ و رب  لیلد  دوب ،  ناور  نوچ  دـنک و  نید  حالـص  ریخ و  رب  لیلد  لیوات ،  هب  دوب  هداتـسیا  همـشچ  بآ  نوچ  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب 
تسا .  هودنا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا هجو  جنپ  رب  همشچ  بآ  ندید 

يدرمناوجو یگرزب   . 1
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هودنا مغ و   . 2
تبیصم  . 3
يرامیب  . 4

یگدنزورمع لوط   . 5
دیوگ :  لایناد  ترضح 

تسا تواخس  يدرمناوج و  یگرزب و  شلیلد  دنیبب  اراوگ  بآ  اب  يا  همشچ  رگا 
تسا تبیصم  هودنا و  مغ و  شلیلد  دنیبب  وب  دب  هریت و  بآ  اب  يا  همشچ  رگا 

تسا هصغ  زا  نتفای  تاجن  لیلد  دنک  یم  حسم  دزاس و  یم  وضو  همشچ  بآ  اب  هک  دنیب  رگا 
دبای یم  شیازفا  شدوخ  نیمز  رس  رد  شا  هزاوآ  هکنیا  تسا و  يدرمناوج  ماقم و  تزع و  شریبعت  دش  دایز  يا  همشچ  بآ  هک  دنیب  رگا 

تسال اب  دروم  سکع  شریبعت  دش  مک  همشچ  بآ  دنیبب  رگا 
دنک یم  توف  شراید  یلاها  زا  یمرک  بحاص  درمناوج و  دنیبب  ار  همشچ  بآ  ندش  کشخ  رگا 

هدیشوج بآ  رگا  دوش  یم  راچد  روآ  هیرگ  هودناو  مغ  هب  بآ  ندیشوج  هزادنا  هب  دیشوج  بآ  همـشچ  شراک  لحم  ای  هناخ  رد  دنیب  رگا 
تسا رت  تخس  شهودنا  مغ و  دشاب  وبدب  هریت و 

دوش یم  ادا  دشاب  هتـشاد  یـضرق  رگا  دبای و  یم  تاجن  هودنا  مغ و  زا  دیوش  یم  تسد  تسا  هدیـشوج  هک  يا  همـشچ  بآ  رد  دـنیبب  رگا 
دوش یم  فرشم  رفس  نیا  هب  دشاب  هتفرن  جح  هب  ناملسم  رگا  دوش و  یم  هتفریذپ  شا  هبوت  دشاب  راکهانگ  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
همشچ .  نآ  توق  ردق و  رب  تسا  نتسیرگ  هودنا و  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  بآ  همشچ  وا  ناکدرد  ای  وا  هناخرد  دنیب  رگا 

راـمیب رگا  دـبای .  جرف  مغ  زا  تسا ،  نیگمغ  رگا  دوش .  دازآ  تسا  هدـنب  رگا  هک  لـیلد  تسـشب ،  يور  تسد و  همـشچ  نآ  رد  دـنیب  رگا 
دنک .  جح  دشاب ،  هدرکن  جح  رگا  دنک .  هبوت  تسا ،  راکهانگ  رگا  دوش .  هدراذگ  شماو  دراد ،  ماو  رگا  دبای .  افش  تسا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
لیلد دوب ،  شوخان  هدنگ و  هریت و  شبآ  رگا  دوب .  وبشوخ  معط و  شوخ  بآ  نوچ  هدنشخب .  يدرمناوج  دوب و  يرتهم  باوخ  رد  همشچ 

دش دایز  همشچ  بآ  دنیب  رگا  دبای .  جرف  اه  مغ  زا  هک  لیلد  درک ،  یمه  حسم  همـشچ  نآ  زا  دنیب  رگا  تسا .  يرامیب  مغ و  يو  ماجنا  هک 
دنیب رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  درک ،  ناصقن  همـشچ  بآ  دنیب  رگا  دوش .  دایز  راید  نآ  رد  يدرمناوج  تزع و  هاج و  هک  لیلد  ، 

دنک .  تلحر  راید  نآ  زا  درمناوج  يرتهم  هک  لیلد  دش ،  کشخ  همشچ  بآ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ریخ عبنم  باوخ  رد  همشچ  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  دار .  هدنشخب و  میرک و  تسا  يدرم  تسا و  یگدنشخب  مرک و  باوخ  رد  همـشچ 
لقن یبرغم  رباج  زا  دنک .  یم  تبحم  دشخب و  یم  تشاد  مشچ  نودـب  هک  يدرم  دوش .  یم  دار  میرک و  درم  نامه  زاب  هک  تسا  تکرب  و 
لاح ره  هب  اـما  هودـنا ،  مغ و  ناـشن  دـشاب  ناور  رگا  تسا و  حالـص  ریخ و  دـشاب  نکاـس  رگا  تسا و  تحـص  تمعن و  همـشچ  هک  تسا 

قداص _ ع_  رفعج  اما  زا  تسا .  وکین  رایـسب  دـشاب  نشور  فاص و  شبآ  هک  نآ  طرـش  هب  همـشچ  بآ  رد  وشتـسش  نآ و  بآ  ندروخ 
تسا بوخ  باوخ  رد  همشچ  ندید  جنر .  هودنا و  مغ و  يدراوم  رد  تسا و  يدرمناوج  ناشن  يدروم  رد  همـشچ  بآ  هک  دننک  یم  لقن 

 . دینیبب بآ  همشچ  کشخ  مرگ و  ییاج  رد  رگا  صوصخب 

ندرک لمح  بآ 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
راوشد رایسب  تیعقوم  کی  رد  کمک  بآ :  لمح 

ناشورخ بآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا دیدیسر  لباقم  بایاپ  هب  دیدرک و  روبع  تسناور  يدودحم  رتسب  لیسم و  رد  هک  یبالیـس  ای  ناشورخ  رهن  هناخدور و  دننام  یبآ  ردرگا 

 . دیبای یم  ییاهر  یتفآ  ساره  لوه و 

ندروخ بآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ایرد زا  هک  دنیب  رگا  و  دوب .  شوخ  يو  تیشعم  دوب و  زارد  شرمع  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  رایسب  يراوگـشوخ  فاص  بآ  زا  هک  دنیب  رگا 
لیلد دروخب ،  ار  ایرد  بآ  هلمج  هک  دـنیب  رگا  دـبای و  تمعن  لام و  هاشداپ  زا  نآ ،  ردـق  هب  هک  دـنک  لیلد  دروخ ،  یمه  راوگـشوخ  بآ 

تمعن لاـم و  یگرزب و  ار  يو  دوب  هدروخ  اـیرد  بآ  زا  هک  نآ  ردـق  هب  هک  دـنیوگ  یـضعب  و  دریگب .  ار  ناـهج  همه  یهاـشداپ  هک  دـنک 
دوب .  یفاص  نشور و  بآ  نوج  دوش ،  لصاح 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هنتف الب و  هک  دنک  يراک  اما  دنارذگ ،  ترـشع  شیع و  هب  یناگدنز  هک  دنک  لیلد  دروخ  یگـس  دننام  هلایپ ،  رد  یفاص  بآ  هک  دنیب  رگا 

دنک .  جرخ  تاریخ  هب  دشخب و  نامدرم  هب  كدنا  كدنا  ار  عمج  لام  هک  دسر ،  ودب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هرهب لام و  فیثک  بآ  فاص .  نشور و  ای  تسا  فیثک  بآ  اـی  دراد .  تروص  ود  دیدیـشون  دـیتفرگرب و  لیـس  اـی  هناـخدور  بآ  زا  رگا 
یم گنچ  هب  هدیدنسپ  هار  زا  هک  یلام  يدام و  تسا  يزیچ  نشور  بآ  ددرگ و  یم  امش  بیصن  تسردان  عورـشم و  ان  قیرط  زا  هک  تسا 

تکرش زیمآ  شیع  روآ و  ترـشع  ینـشج  رد  دیروخ  یم  بآ  هساک  ای  ناویل  اب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیوش .  یم  دنم  هرهب  دیروآ و 
رد یطیارش  چیه  تحت  ندیشون  مرگ  بآ  دیرب .  یم  مهـس  نآ  زا  نامهم  لثم  الامتحا  درادن و  قلعت  امـش  هب  رورـس  نشج و  هک  دینک  یم 

 . دیشاب هدنیآ  هتفه  ود  رد  دوخ  تمالس  تحص و  بقارم  دیاب  هک  تسا  يرامیب  زا  یناشن  تسین و  بوخ  باوخ 

کنخ بآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبشوخ کنخ :  بآ 

نداد بآ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  نادابآ  بارخ  هاگیاج  دسرب و  مدرم  هب  وا  ریخ  ترخآ  ایند و  رد  هک  دنک  لیلد  داد ،  یمه  مدرم  هب  بآ  اهب  یب  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
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هدیدنسپ کین و  ياهرادرک  تناید و  نید و  رب  دنک  لیلد  ار ،  نامدرم  نداد  بآ 

ایرد بآ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب يزور  یخارف  ایرد  بآ  ندید 

نتخیر بآ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ رکفتم  نیگمغ و  هک  دنک  لیلد  دش ،  لخاد  دوب  هتخیر  بآ  نآ  ردنا  هک  هناخ  رد  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هابتشا نتخیر :  نیمز  يور  رب  ار  بآ 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تسا نیا  یکع  هب  دوب  هریت  بآ  رگاو  دسر .  ودب  تعفنم  ریخ و  سک  نآ  زا  هک  دنک  لیلد  تخیر ،  يو  رب  كاپ  بآ  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يراک رد  هک  تسا  نآ  ناشن  دـینک  روبع  نآ  زا  دـیناوتن  اپ  یگدولآ  نودـب  هک  يروطب  دـشاب  هدـش  عمج  دوش و  هتخیر  بآ  نیمز  رب  رگا 

هک دیآ  یم  شیپ  يراک  دیرذگب  هتفرگ  بآ  لحم  نآ  زا  دیتساوخ  یمن  دیتشاد و  هارکا  باوخ  تلاح  رد  رگا  دیوش .  یم  دراو  هتساوخان 
دریگ یم  رارق  ناتهار  رس  هدننک  مرگرـس  يراک  دیرذگب  اجنآ  زا  دیتساوخ  قایتشا  اب  رگا  یلو  تسا  ریگاپ  تسد و  تسین و  امـش  بولطم 

تسا ررض  مک  ای  ررض  یب  نایاپ  رد  هک 

لالز بآ 

دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 
میدیسر  یشناد  هب  میدید و  باوخب  لالز  بآ  هک  هدش  رایسب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
کی ناونعب  نآ  زا  ناوتیم  دراد و  ار  حور  يزاـسکاپ  وشتـسش و  تیلباـق  بآ  عوـن  نیا  تسا .  تیفافـش  ناور :  نشور و  بآ  باوـخ  ماـیپ 

تسا .  هدشن  قرغ  یمگردرس  تالکشم و  رد  باوخ  هدننیب  هک  دهدیم  ناشن  درک و  هدافتسا  هنیئآ 
ینامداش لالز :  بآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوش هدید  رهن  ای  يوج  فک  ياه  هزیرگنس  دشاب و  ناور  يوج  رد  هک  تسا  قمع  مک  فاص و  نشور و  بآ  باوخ  رد  بآ  عون  نیرتهب 

 . دهد یم  ناشن  ار  باوخ  هدـننیب  یگدـنز  نشور  نایرج  بآ  نشور  نایرج  اریز  تسا  ریگبآ  ای  هکرب  رد  دـکار  بآ  زا  رتهب  يوج  بآ  . 
تسا زارد  رمعو  ینامداش  شیع و  دش  هتفگ  هک  روطنامه  نشور  فاص و  بآ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب تلود  نشور  بآ  ندید 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
دشابیم .  امش  يزوریپ  تیقفوم و  رگناشن  لالز ،  كاپ و  بآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  یتخبشوخ  تداعس و  هب  ینامداش  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  لالز  بآ  ندید  - 1

 . تفای دیهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  هناشن  باوخ ،  رد  لالز  بآ  ندیشون  - 2

درس بآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیتسه هابتشا  رد  امش  درس :  بآ 

ندش بآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب ناتیارب  يدوس  يدوز  هب  اما  دوش ،  یم  امـش  ینارگن  ثعاب  يرما  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  بآ  خـی  يا  هکت  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دروآ .  دهاوخ  ناغمرا 
 . درک دیهاوخ  یگدنز  دعاسم  یطیارش  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  بآ  اهخی  ینالوط  ینادنبخی  زا  سپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

روش بآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 . دب يو  تیشعم  دوب و  هاتوک  شرمع  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  رایسب  روش  بآ  زا  هک  دنیب  رگا 

فیثکو ردک  بآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا نئمطمان  كوکشم و  طباور  يهناشن  زین  ردک  فیثک و  بآ 

مرگ بآ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دسر ودب  تخس  یمغ  ای  دوش  رامیب  هک  دنک  لیلد  دشابن ،  ربخ  ار  وا  هکنانچ  دنتخیر ،  یمه  مرگ  بآ  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يرامیب مرگ :  بآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد يرامیب  کی  دوب  نفعتم  هدولآ و  فیثک و  بآ  نآ  تخیر و  بآ  ای  دیشاپ  مرگ  بآ  امش  يور  هب  یسک  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  . 
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ای دیراد  یم  اور  متس  وا  قح  رد  دشاب  هدش  هتخانش  انشآ و  رگا  صخش  نآ  دیتخیر  مرگ  بآ  یـسک  يور  امـش  دیدید  رگا  دیراد و  شیپ 
تسا رتهب  هک  دوش  یم  ادیپ  امش  رد  دب  یتین  دشاب  سانشان  صخش  نآ  رگا  دیروآ و  یم  دراو  بیـسآ  دوخ  لصف  الب  ناگتـسب  زا  یکی  هب 

دوش مدرم  هجوتم  نآ  دب  هجیتن  هک  دینزن  يراک  هب  تسد  هدنیآ  ياهزور  رد  دینک و  زیهرپ 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

دش دهاوخ  يرامیب  راتفرگ  دروخ  یم  مرگ  بآ  دنیب  رگا 

دولآ لگ  بآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ررض دولآ :  لگ  بآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
جوم دـنریگیم .  ناسنا  زا  ار  شمارآ  دـنروآ و  یم  دوجوب  يراتفرگ  تمحز و  هک  ریگاپ  تسد و  روما  هب  التبا  تسـالتبا .  دولآ  نجل  بآ 

بایاپ ای  لحاس  هب  دنک و  ياجزا  ار  امـش  تساخرب و  یجوم  هچنانچ  یلو  ینارگن  هصغ و  اب  هارمه  دـیآ  یم  دراو  امـشرب  هک  تسا  یمتس 
دیسر .  یم  یگدوسآ  تاجن و  هب  یتحاران  لمحت  يدنچ  زا  سپ  دنکفا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد .  دهاوخ  یگدنز  زا  ندش  دیمون  هب  ار  دوخ  ياج  یگدنز  زا  ندرب  تذل  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دولآ  لگ  بآ  ندید  - 1

درب .  دیهاوخ  جنر  دوخ  تاهابتشا  جیاتن  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هداتفا  دولآ  لگ  یبآ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  - 2
 . تسا يرامیب  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  دولآ  لگ  بآ  ندیشون  - 3

نفعتم بآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . تسا يرامیب  نآ  یگریتو  نفعتم  بآ 

یندعم بآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هک تسا  نیا  يانعم  هب  رادزاگ ،  یندـعم  بآ  ندیـشون  نینچ  مه  تسا .  شوخ  ملاـس و  تاـقوا  ینعم  هب  باوخ ،  رد  یندـعم  بآ  ندـید 

دینک .  رظن  فرص  ریگمشچ  ابیز و  ابرلد و  ياهزیچ  زا  دیناوتیمن  امش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هب یگدنز  رد  ییالط  بوخ و  رایسب  ياهتصرف  دش و  دهاوخ  امش  رای  تخب  هک  تسا  نیا  رگناشن  دیروخب ،  یندعم  بآ  باوخ  رد  رگا 
 . دروآ دیهاوخ  تسد 

سدقم بآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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نتشاد بوخ  هارمه  هدش :  سیدقت  بآ 

هویم بآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ار رهاظ  ياهیشوخ  بیرف  رگنایب  نتفرگ ،  هویم  بآ  دشابیم و  امـش  قیالع  تاناجیه و  یناور و  یحور و  زیارغ  يهدنهدناشن  هویم  بآ 

 . دیوشیم رایشه  يدوز  هب  هک  دشابیم  ندروخ 

ینادابآ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رب دـنک  لیلد  دـشاب ،  یم  نید  هب  طوبرم  هکار  هچ  نآ  هاقناخ و  هسردـم و  دجـسم و  نوچ  درک ،  یم  داـبآ  ار  یبارخ  لـحم  هک  دـنیب  رگا 

ناکد و ارـس و  نوچ  درک ،  یم  نادابآ  دوخ  زا  بارخ  ینیمز  هک  دـنیب  رگاو  دوش  لـصاح  ار  يو  هک  يرخآ  باوث  درخ و  نید و  حـالص 
نآ لها  هب  هک  دـنک  لیلد  دـش ،  بارخ  داتفیب و  نادابآ  هاگیاج  هک  دـنیب  رگا  دـبای و  ناهج  نیا  هدـیاف  ریخ و  هک  دـنک  لـیلد  نیا ،  دـننام 

دسر .  تبیصم  الب و  هاگیاج ، 
دیوگ :  یبرغمرباج 

رگا دوب و  هدید  هک  ینادابآ  ردق  هب  دبای ،  تعفنم  ریخ و  هک  دنک  لیلد  دنیب  میقم  نادابآ  یهاگیاج  رد  باوخ ،  هب  ار  نتشیوخ  یـسک  رگا 
دنک .  يو  ترضم  داسف و  رش و  رب  لیلد  دنیب ،  فالخ  هب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب هجو  راهچ  رب  باوخ  هب  ینادابآ  ندید 

یناهج .  نیا  ياهراک  حالص  رب  لوا : 
تعفنم .  ریخ و  مود : 

ینارماک .  داد و  موس : 
هتسب .  ياهراک  شیاشگ  رب  مراهچ : 

نونفلا :  سیافن 
هدـش مگ  یهد  رد  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  هچ  نانچ  دـیبای .  یم  شمارآ  تینما و  دـینیبب  دابآ  یناتـسرهش  ای  اتـسور  ای  هد  رد  ار  دوخ  رگا 

تسا .  يدب  داسف و  ورش  هناشن 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رد هک  اج  نآ  رگا  دراد .  تروص  ود  میلوغـشم ،  ینامتخاس  يانب  هب  ایو  میتسه  یئاج  ندرک  دابآ  لوغـشم  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ 
یلمع دـیوگ  یم  ام  باوخ  تسا و  ام  راک  یگدوهیب  يایوگ  ام  باوخ  هک  تسا  رومعم  هدـش و  هتخاس  دابآ و  لصا  رد  میا  هدـید  باوخ 

رگا تسا .  یماجرف  کین  حالـص و  ریخ و  ناشن  مینک  دابآ  ار  نآ  ام  تسا و  هناریو  ریاـب و  اـج  نآ  رگا  میهد و  یم  ماـجنا  رمث  یب  ـالماک 
زا باوخ  دـیئامن  یم  تشک  نآ  رد  رگا  صوصخب  دـینک ،  یم  دابآ  دـیزاس و  یم  دراد  قلعت  ناتدوخ  هب  دـینک  یم  ساـسحا  هک  ار  ینیمز 

دوخ لغـش  هفرح و  هنیمز  رد  دیـشاب  هداد  هداوناخ  لیکـشت  هدرک و  جاودزا  هچ  نانچ  دـیوگ .  یم  نخـس  امـش  اب  کیدزن  جاودزا  قشع و 
تسا شخب  دوس  هک  دیهد  یم  ماجنا  رگید  روما  زا  لقتسم  يراک 
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روژابآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رذگدوز هناقشاع  ییانشآ  روژابآ 

ینیب بآ 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دنک .  دنزرف  رب  لیلد  ینیب ،  بآ 

دیآ دنزرف  ار  يو  هک  دنک  لیلد  دمآ ،  یمه  وا  ینیب  زا  بآ  دنیب  رگا 
دنک .  لیلد  نیمه  دمآ  نوریب  لخ  وا  ینیب  زا  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  افش  دوب ،  رامیب  رگا  دهرب .  مغ  یتخس و  جنر و  زا  دوش و  هداد  شماو  هک  دنک  لیلد  دیآ ،  دورف  یمه  بآ  وا  ینیب  زا  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوب ،  دنزرف  باوخ  رد  ینیب  بآ 

دیآ .  رسپ  ار  يو  هک  دنک  لیلد  داتفا ،  يو  مادنا  رب  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا 
دیآ .  رتخد  هک  دنک  لیلد  داتفا ،  نیمز  رب  هک  دنیب  رگا 

دنکفیب  ار  دنزرف  نکیلو  ددرگ ،  نتسبآ  وا  نز  هک  دنک  لیلد  داتفا ،  شیوخ  نز  رب  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا 
دیآ .  يرسپ  ار  وا  هک  دنک  لیلد  دنکفا ،  ینیب  بآ  يو  رب  نز  هک  دنیب  رگا 

دنک ،  تنایخ  هیاسمه  نز  اب  هک  دنک  لیلد  دنکفا ،  هیاسمه  يارس  رد  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا 
دنک .  لیلد  نیمه  دنکفا ،  يدرم  رتسب  رد  ار  دوخ  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا 

دوش .  دنزرف  ار  وا  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یمه  ار  دوخ  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا 
دسر  تبیصم  هودنا و  ار  وا  دنزرف  هک  دنک  لیلد  دوب ،  هریت  هایس و  وا  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا 

 . ددرگ رامیب  شدنزرف  هک  دنک  لیلد  دوب ،  درز  وا  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا 

شاپبآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دش دیهاوخ  اوه  بآ و  شوخ  ییاج  رد  غاب  کی  بحاص  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  شاپبآ  ندید 

ینتبآ

ندش کنخ  دصق  هب  درس  بآ  رد  ندروخ  هطوغ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب یتسردنت  نشور  بآ  رد  دوخ  ندید 
دهد هقدص  هریت  بآ  رد  دوخ  ندید 
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دیوگیم :  رلیم  چا 
تسا .  امش  يور  شیپ  رد  يرایسب  تیقفوم  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دینکیم ،  ینت  بآ  دازآ  ییاوه  رد  هک  دینیبب  رگا 

دوشیم .  ورهبور  تسکش  اب  امش  ياههشقن  هک  تسا  نیا  رگناشن  دینکیم  ینت  بآ  راشبآ  کی  رد  هک  دینیبب  رگا 
درک .  دیهاوخ  هرجاشم  یسک  اب  هک  دینادب  دینکیم ،  ینت  بآ  سابل  اب  هک  دینیبب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  امش  یگدنز  دراو  رذگدوز  یلو  رایسب  ياهیداش  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک  یم  ینت  بآ  لالز  یبآ  رد  دینیبب  باوخ  رگا 

دینیشنب .  يرابهودنا  هبرجتراظتنا  هب  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  انش  دولآ  لگ  یبآ  رد  دینیبب  باوخ  رگا 
درک .  دنهاوخ  تیامح  امش  زا  ردتقم  يدارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  ینت  بآ  یلالز  بآ  رد  ناکدوک  دینیبب  باوخ  رگا 

هب ار  دوخ  یبلق  يوزرآ  نیرتگرزب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  انـش  دولآ  فک  یلو  هزیکاـپ  یبآ  رد  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 
 . دروآ یم  تسد 

ناتسدبآ

دنیوش یم  ار  شیوخ  تروص  تسد و  نآ  هلیسوب  هک  يا  هباتفآ 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

لیلد داد  يو  هب  ناتسدبآ  یهاشداپ  هک  دنیب  رگا  دوب ،  تسد ا و  رد  جرخ  لخد و  هک  دوب  ریبدت  بحاص  راد و  هنیزخ  باوخ  رد  ناتسدبآ 
دوب .  سایق  نیا  رب  مه ،  دهد  یسک  هر  وا  رگا  دوب و  هاشداپ  ریدم  راد و  هنیزخ  هک  دنک 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا و  دریمب .  ای  ددرگ  ادج  يو  زا  نز  هک  دنک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  ناتسدبآ  هک  دنیب  رگا  و  دوب .  مداخ  باوخرد ،  ناتسدبآ 

معط .  شوخ  دنیب و  یفاص  ار  بآ  هک  هصاخ ،  دوش  لصاح  يدنزرف  يو  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یمه  بآ  ناتسدبآ  زا  هک  دنیب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب :  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  ناتسدبآ  ندید 
مداخ ،  لوا : 

هنیزخ ،  مود : 
راک ،  ریدم  موس : 

دنزرف ،  مراهچ : 
 . درادن دیما  هک  ییاج  زا  كدنا  يزور  مجنپ : 

وربآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  داش  یگدنز  رگناشن  باوخ ،  رد  دنموربآ  لغش  نتشاد 

داد .  دنهاوخ  امش  هب  ار  يراوگان  ربخ  هک  تسا  نآ  رگناشن  دیدرک ،  میسقت  یناسک  اب  ار  یبوخ  تیعقوم  ای  لغش  هک  دینیبب  رگا 
اب مدآ  هک  تسا  نیا  رگنایب  یسک ،  زا  یمـسر  تروص  هب  ندرک  یهاوخرذع  تشاد .  دیهاوخ  يدب  تاقوا  دیزیرب ،  ار  یـسک  يوربآ  رگا 

 . دیتسه ینادجو 
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ناهد بآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دشابن لالح  ار  وا  هک  دیوگ  ینخس  تخادنا ،  یم  ناهد  بآ  دنیب  رگا 

نآ لصا  رد  تخادنا ،  ناهد  بآ  هک  عضوم  ره  هب  زین  دیوگ و  نید  رد  نخـس  هک  لیلد  تخادنا  یم  ناهد  بآ  دجـسم  رد  هک  دـنیب  رگا 
دیوگ عضوم 

یلاعت .  قح  ياضر  رد  دنک  هنیزه  یلام  هک  لیلد  تخادنا  راوید  رب  ناهد  بآ  هک  دنیب  رگا 
درخ .  عایض  هک  لیلد  دنکفا ،  نیمز  هب  ناهد  بآ  رگا 

دیوگ .  غورد  مسق  ای  دنکشب  دهع  هک  لیلد  دنکفا ،  راوید  هب  ناهد  بآ  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تسا ،  رمع  يزارد  لیلد  دوب ،  مرگ  ناهد  بآ  رگا 
تسا ،  گرم  لیلد  دوب ،  درس  رگا 

تسا ،  هودنا  مغ و  دوب  هایس  رگا 
تسا .  يرامیب  لیلد  دوب  درز  ناهد  بآ  رگا 
تسا یشیورد  لیلد  دوب  کشخ  ناهد  بآرگا 

دیوگب ،  هک  تسا  یلمع  دیالایب ،  ار  هماج  هک  نآ  یب  دیآ ،  نوریب  ناهد  زا  نوچ  ناهد  باعل  رگا 
دیوگ .  غورد  لطاب و  یلمع  هک  تسا  لیلد  دشاب ،  نوخ  باعل  رگا 

دبای .  افش  يرامیب  زا  هک  لیلد  دنکفا ،  نیمز  هب  ناهد  زا  مغلب  رامیب  رگا 
دنک .  هنیزه  لایع  رب  دوخ  لام  تفرگب ،  نیتسآ  هب  روآ و  نوریب  ولگ  زا  مغلب  دید  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دننز .  هنعط  يو  تیب  لها  هب  هک  لیلد  دنتخادنا ،  وا  رب  ناهد  بآ  دنیب  یسک  رگا 

دیوگ .  رایسب  غورد  دروخب و  مارح  لام  هک  لیلد  دوب ،  هتخیمآ  ناهد  بآ  هب  نوخ  دنیب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ناتدوخ  راک  نداد  تسد  زا  شزرایب و  طباور  رگناشن  ناهد ،  بآ  ندید 
رارق نارگید  شنزرـس  تمالم و  دروم  ناتراتفر  هک  تسا  نآ  يهناـشن  دـیزادنایم ،  ناـهد  بآ  یـسک  يور  هب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دریگیم

راشبآ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یمن باوخ  هدننیب  دنوش و  یم  عقاو  هک  یثداوح  تسا .  تشپ آ ن  میظع  یتردـق  هک  هبقرتم  ریغ  ثداوح  زا  تسا  یلیـس  باوخ  رد  راشبآ 

رد زین  ام  يرود  یکیدزن و  تسا و  رتشیب  هثداح  نآ  تمظع  دشاب  رتشیب  راشبآ  عافترا  تمظع و  ردق  ره  دریگب .  ار  نآ  عوقو  يولج  دناوت 
رگا دهد .  یم  ناشن  دنک  یم  ینیب  شیپ  باوخ  هک  يا  هثداح  هب  ار  ام  یکیدزن  يرود و  دزیر  یم  ورف  راشبآ  هک  یی  اج  هب  تبـسن  باوخ 

وبرم ط امش  هب  هثداح  دیشاب  نآ  نتخیر  ورف  رظان  دهاش و  رود  زا  رگا  یلو  دراد  میقتسم  طابت  را  امش  اب  هثداح  دیـشاب  هداتـسیا  راشبآ  ریز 
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هک يا  هثداح  دشاب  هتـشاد  لالز  فاص و  نشور و  یبآ  مینیب  یم  باوخ  رد  هک  يراشبآ  رگا  دوب .  دـیهاوخ  نآ  رظان  الامتحا  دوش و  یمن 
زا دیآ و  یم  ناتـشوخ  راشبآ  بآ  طوقـس  ریز  نداتـسیا  زا  رگا  تسا .  يرامیب  نفعتم  بآ  دروآ .  یم  هارمه  تکرب  ریخ و  دوش  یم  عقاو 

نارگید درذگ و  یم  زین  امـش  زا  دوس  نیا  هک  دوش  یم  ناتدیاع  يدوس  دیریگ و  یم  رارق  بولطم  يا  هثداح  ریـسم  رد  دیرب  یم  تذل  نآ 
تاجن ار  دوخ  بآ  نایرج  ریز  زا  دـیتساوخ  یم  باوخ  ملاع  رد  دـیدرک و  ساسحا  یتحاران  اب  ار  بآ  راـشف  رگا  یلو  دزاـس  یم  عتمتم  ار 

دیوش .  یم  مغ  جنر و  راتفرگ  هک  تسا  نآ  ناشن  دیورب  رانک  دیهد و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هتفر داب  رب  ياهدیما  راشبآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

شقن امـش  ةدنیآ  یگدنز  نیمأت  يارب  هک  یتورث  دروآ .  دـیهاوخ  درگ  یتورث  تنوشخ  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  راشبآ  ندـید 
درک .  دهاوخ  افیا  یمهم  رایسب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دش .  دهاوخ  یتخس  لکشم  راچد  امش  يهداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  انعم  نیا  هب  راشبآ  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم ینراذگ  شوخ  اجنآ  رد  هک  دیوشیم  توعد  یلحم  هب  راشبآ :  باوخ 

یتخبشوخ  فاص :  زیمت و  بآ  زا  راشبآ  کی 
دننکیم .  ییوگ  دب  رایسب  امش  رس  تشپ  دنتسه و  امش  بقارم  دینکیم :  هاگن  راشبآ  کی  هب  نارگید  هارمه  هب 

 . دوشیم هفاضا  امش  تالکشم  رب  دیرادیمرب :  بآ  راشبآ  کی  زا 

ندش بآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ناتیارب يدوز  هب  یلو  دوشیم .  امش  شیوشت  ینارگن و  ثعاب  يرما  هک  تسا  نآ  تمالع  دوشیم ،  بآ  خی  ياهکت  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دروآ .  دهاوخ  لابند  هب  ار  يدایز  دوس 
دیهاوخ یگدنز  دعاسم  رایـسب  یطیارـش  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دوشیم  بآ  اهخی  ینالوط  تخـس و  ینادـنبخی  زا  سپ  هک  دـینیبب  رگا 

درک . 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیوشیم  هجاوم  هرظتنم  ریغ  تالکشم  اب  ندش :  بآ  لاح  رد  يزیچ  باوخ 
هدش .  ناهنپ  امش  یکیدزن  رد  يرطخ  کی  دنوشیم :  بآ  یمارآ  هب  هدز  خی  ياهاذغ 

 . درک دنهاوخ  امش  اب  تشز  يزاب  کی  ناتسود  دوشیم :  بآ  خی 

تشوگبآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ناتسود  تیامح  تیمیمصو و  تقادص  ۀناشن  باوخ ،  رد  تشوگبآ  ندید 

تسا .  رادیاپ  يرطاخ  قلعت  ۀناشن  دنیبب ،  تشوگبآ  باوخ  قشاع ،  يدرف  رگا 
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دهاوخ رایتخا  رد  ار  نارگید  دوخ و  يهدنیآ  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  تشوگبآ  كرادت  لوغـشم  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـصخش  رگا 
 . تفرگ

ریگبآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیشاب ناتدوخ  بقارم  ریگبآ : 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . داد دهاوخ  خر  يدب  قافتا  ناتنایفارطا  زا  یسک  يارب  هک  تسا  نآ  ءهناشن  ریگبآ  ندید 

هنیگبآ

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هنیگبآ هساک  رد  هک  بآ  دـنا و  هدرک  ناـنز  رهوج  هب  تبـسن  ار  هنیگبآ  هساـک  و  داد ،  بآ  شیوخ  نز  هب  هنیگبآ  هساـک  رد  هک  دـنیب  رگا 

شدنزرف دریمب و  وا  تفج  هک  دنک  لیلد  تخیرب ،  بآ  تسکـشب و  هساک  دنیب  رگا  دشاب .  یمردام  مکـش  رد  هک  دوب  لفط  دنزرف و  دشاب 
دنامب ،  وا  نز  دریمب و  شدنزرف  هک  دنک  لیلد  دنام ،  یهت  هساک  تخیرب و  بآ  هک  دید  رگا  دنامب ، 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوب ،  نز  باوخ  رد  هنیگبآ 

دبای ،  لام  دهاوخ و  نز  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یمه  بآ  هنیگبآ  رد  هک  دنیب  رگا 
دهاوخ .  نز  یسک  رهب  زا  هک  دنک  لیلد  داد ،  بارش  یسک  هب  هنیگبآ  رد  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ددرگ .  اور  وا  تجاج  دبای و  ییایند  ینید و  تلود  هک  دنک  لیلد  دوب ،  هتشون  اجنآ  رب  شمان  تشاد و  دیفس  هنیگبآ  هک  دنیب  یسک  رگا 

دشاب .  هاشداپ  باوخ  هدننیب  رگا  دوب ،  کیدزن  شلجا  هک  دنک  لیلد  دوب ،  هتشون  هاشداپ  مان  هنیگبآ  نیا  رب  هک  دنیب  رگا 
دبای .  یمرخ  ریخ و  وا  هزادناو  ردق  رب  هک  دنک  للیلد  دشابن ،  هاشداپ  رگا  دوب ،  هتشون  هاشداپ  مان  هنیگبآ  نیا  رب  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
تلحر ناشیوخزا و ي  ینز  درادـن ،  نز  رگا  دـهد و  شقالط  دراد  نز  رگا  دـنک  لیلد  تسکـشب ،  داتفیب و  تشاد ،  هنیگبآ  هک  دـنیب  رگا 

دوب راگدنوادخ  هلزنم  هب  لیوات ،  هب  هنیگبآ  هک  نادب  دنک و 
دوب .  تطلاخم  نانز  ار  وا  هتسویپ  دراذگ و  نانز  ياهراک  هک  دوب  یسک  هنیگبآ  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یبن لایناد  زا  تسا .  هدننکش  فیرظ و  نز  هک  ارچ  تسا  نآ  یگدننکش  تفارظ و  رطاخ  هب  نیا  دنا و  هدرک  ریبعت  نز  هب  ار  هنیگبآ  ناربعم 

یم جاودزا  وا  هک  تسا  نآ  يایوگ  دروخ  یم  بآ  هنیگبآ  زا  هدـش  هتخاس  یفرظ  زا  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  هچ  ناـنچ  هک  دوش  یم  لـقن 
فورظ يدادـعت  نایم  رد  ار  نتـشیوخ  تسا .  وکین  هنیگبآ  فرظ  نتـشاد  تسد  رد  دوش .  یم  شخبدوس  هلماـعم  دراو  ینز  اـب  اـی  دـنک و 

ار هنیگبآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  باوخ  رد  هنیگبآ  ندید  هتفر  مه  يور  یـسورع .  دیاش  تسا و  نداد  ینامهم  ای  نتفر  ینامهم  ندید  هنیگبآ 
دتفایب ناتتـسد  زا  فرظ  نآ  دشاب و  هتـشاد  هنیگبآ  زا  یفرظ  هک  تسا  نیا  نآ  تروص و  کی  رد  رگم  تسا .  بوخ  دنا  هدرک  ریبعت  نز  هب 

ناکیدزن زا  ینز  درادن  رسمه  هک  يدرم  ای  تسا  نز  باوخ  هدننیب  هچ  نانچ  دریم و  یم  باوخ  هدننیب  رسمه  دنا  هتشون  ناربعم  دنکـشب .  و 
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 . دهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ 

هلبآ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوب .  لام  نایز  باوخرد  هلبآ 

دوش .  لصاح  ار  وا  لام  هتساوخ  نآ  ردق  هب  دوب ،  هلبآ  وا  نت  رب  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  لصاح  مارح  لام  نآ  ردق  هب  دوب ،  هلبآ  وا  نت  رب  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب :  هجو  جنپ  رب  ندید  نت  هب  هلبآ 

لام ،  یتدایز  لوا : 
دهاوخ ،  نز  مود : 

رود )  ياج  ای  يزابرس  ای  رفس  زا  دیآ ( ،  شرسپ  موس : 
ندش ،  اور  تجاح  مراهچ : 

دیفس .  هلبآ  نوچ  دوش ،  نمیا  میب  سرت و  زا  مچنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ای لواط  لثم  دـشاب  یم  ندـب  يور  کچوک  دروخ و  هکل  عون  ره  ماـع  روطب  هکلب  تسین  يا  هدـش  هتخانـش  روهـشم و  يراـمیب  اـجنیا  هلبآ 
نآ تمالس  مدع  ناشن  دوش  رهاظ  ام  تسوپ  يور  يزیچ  رگا  دشاب و  ملاس  دیاب  ندب  تسوپ  یعضوم .  ملات  یگتسجرب و  عون  ره  ای  لیگز 

کیدزن تسا و  یلام  نایز  هزادنا  هلبآ  هزادنا  هدـش .  ریبعت  یلام  نایز  ندـب  تسوپ  يور  هلبآ  ندـید  زین  باوخ  رد  تسا .  تسوپ  زا  هطقن 
دوخ باوخ  رد  هکیروط  هب  دشاب  هتفرگ  ار  ندـب  ياج  همه  هدرتسگ و  هچنانچ  دـیوگ .  یم  زاب  ار  نآ  تیمها  زین  مشچ  تروص و  هب  ندوب 
یکی طقف  کچوک و  رگا  میتسین و  نآ  لرتنک  هب  رداق  هک  هدرتسگ  گرزب و  تسا  یناـیز  مینک  هدـهاشم  لاـخ  لاـخ  اـه  يا  هلبآ  لـثم  ار 

زا هک  تسا  یلوپ  مارح و  لام  هنیـسرد  هلبآ  تسا و  یگدنمرـش  تروص  رد  هلبآ  دـشاب .  یم  ناربج  لـباق  هک  رـصتخم  تسا  یناـیز  دـشاب 
یگتسخ .  تسا و  تلاسک  اپ  رد  هلبآ  دیروآ .  یم  تسد  هب  عورشمان  قیرط 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  امش  ندش  دنمتورث  رگنایب  باوخ ،  رد  هلبآ  نتشاد  ای  هلبآ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ار دوخ  ياهحرط  اهراک و  دیناوتیمن  دیوشیم و  التبم  یتخس  رایسب  يرامیب  هب  امش  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ور  هلبآ  درم  ندید 

 . دینک یلمع 

تابنبآ

دیوگیم :  تروک  سناه 
دز .  دیهاوخ  يروآدوس  گرزب و  رایسب  راک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینکیم ،  تسرد  تابن  بآ  هک  دینیبب  رگا 

دشابیم .  یعمج  هتسد  شدرگ  حیرفت و  کی  رگناشن  دیروخیم ،  تابن  بآ  هک  دینیبب  رگا 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دز .  دیهاوخ  تسد  روآ  دوس  یتعنص و  يراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تسرد  تابنبآ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  هار  رد  یعمج  هتسد  تاحیرفت  دنسر و  یم  مهافت  هب  ناوج  وریپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیروخ ،  یم  تابنبآ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
جنر ناـیز و  داـمتعا  لـباق  دارفا  زا  دـش و  دـیهاوخ  راـمیب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـیروخیم ،  يا  هزم  شرت  تاـبنبآ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دید .  دیهاوخ 
تفرگ و دیهاوخ  رارق  نارگید  شیاتس  مارتحا و  دروم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیریگ ،  یم  یـسک  زا  تابنبآ  يا  هبعج  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دش .  دیهاوخ  تخبشوخ 
وا تفلاخم  اب  دیهد و  یم  یقالخا  ریغ  داهنشیپ  یسک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسرفیم ،  یسک  يارب  تابنبآ  يا  هبعج  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

 . دیوش یم  وربور 

سونبآ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دسرن سک  هب  يزیچ  يو  زا  دوب و  لیخب  رگناوت و  اما  مکحم ،  تخس و  شیوخ  راک  رد  هک  دوب  يدرم  باوخ ،  رد  سونبآ  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 
دش .  هدرک  دای  هک  تعنص  نیا  رب  مه  دوب  ینز  باوخ ،  رد  سونبآ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
طوبرم وا  هب  هریغ  ندیسر و  تورث  هب  ندنام و  نامیپ  رـس  رب  دراد  یـشوک  تخـس  تافـص  هک  دشاب  یـسک  رب  تلالد  باوخ ،  رد  سونبآ 

دوش یم 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

سونبآ ناربعم  زا  یخرب  دوش .  یم  ریبعت  توق  ماکحتـسا و  هب  زین  باوخ  رد  تمیق و  نارگ  مکحم و  تسا  یبوچ  اـم  یگدـنز  رد  سونبآ 
لخب دراد  قلعت  امـش  دوخ  هب  دینک  ساسحا  هک  سونبآ  بوچ  زا  صاخ  یئیـش  نتـشاد  دنا ،  هتـشون  دـنا و  هدرک  ریبعت  دـسح  لخب و  هب  ار 

نارگید دیاع  رتمک  وا  دوس  هک  کشخ  اما  راوتسا  مکحم و  يدرم  رب  دیشاب  هتـشاد  سونبآ  بوچ  زا  ییاصع  رگا  دسح .  تسخ و  تسا و 
یگدنز هب  ردتقم  صخـشتم و  ینز  تسامـش  هناخ  رد  هک  دـینیبب  سونبآ  بوچ  زا  يدـمک  ای  قودنـص  رگا  دـیدرگ .  یم  یکتم  دوش  یم 

ندید دنک .  یم  دروخرب  امـش  اب  تایـصوصخ  نیا  اب  ینز  دیدومن  هدهاشم  هتخانـشان  ییاج  رد  ار  یئیـش  نآ  رگا  یلو  دـهن  یم  مدـق  امش 
دیرذگب درم  نآ  زا  دیناوت  یمن  دشاب  هتسب  رد  نآ  رگا  راوتـسا .  مکحم و  تسا  يدرم  اب  ندش  ور  هب  ور  دروخرب و  سونبآ  بوچ  زا  يرد 

 . دوش یم  عقاو  دیفم  رثوم و  امش  يارب  دشاب  زاب  رگا  یلو  دیوش  عفنتم  وا  زا  و 

اوه بآ و 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
عضوم نآ  رد  هناگیب  هاشداپ  دنیب  درس  درگ و  رپ  اوه  رگا  تسا .  رایسب  تاتابن  هلغ و  دید  زبس  رگا  تسا .  لتق  دشاب ،  گنر  خرس  اوه  رگا 

دناسر .  جنر  دیآ و  رد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دراد .  باوخ  ةدننیب  يارب  راوگان  ياه  قافتا  رب  تلالد  باوخ ،  رد  يا  هقطنم  لحم و  ياوه  بآ و  ندید  هتفر ،  مه  يور 
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لالخا و راجد  یگداوناخ  طباور  راک و  روما  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـیرب ،  یم  رـسب  درـس  ییاوه  رد  دـینک ،  ساسحا  باوخ  رد  رگا 
دش .  دیهاوخ  فالتخا 

 ، وب د دهاوخن  تسرد  هدنیآ  هب  تبسن  امش  ینیب  شوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتفرگ  رارق  اوه  تب  وطر  ریثأت  تحت  دینیبب  باوخ  رگا 
دروآ .  دهاوخ  ور  امش  هب  یتخبدب  و 

تشاد و دیهاوخن  یبوخ  نشور و  هدنیآ  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیاهتفرگ ،  رارق  اوه  يامد  تبوطر و  ریثأت  تحت  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . درب دیهاوخ  جنر  دیاهدش ،  بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  مرگ ،  ياوه  رد  سفنت  دروآیم .  يور  امـش  هب  یتخبدـب 

دش .  دهاوخ  يدب  تاقافتا  راچد  باوخ  يهدننیب  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  باوخ ،  رد  اوه  بآ و  ندید 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
روما همه  رد  تینما  بوخ :  ياوه  بآ و 

دنیاشوخ  ان  ياهربخ  دب :  ياوه  بآ و 
گرزب  تقافر  کی  دیدش :  داب 

دنتسه .  امش  تسکش  لابندب  نانمشد  ینافوط :  ياوه  بآ و 
 . دنکیم نیگمغ  ار  امش  هک  درک  دیهاوخ  تفایرد  يربخ  یناراب :  ياوهو  بآ 

یبآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  هداعلا  قراخ  امش  يژرنا  دیرخیم :  یبآ  گنر  هب  ییاهسابل 

دش .  دهاوخ  ناتنادنزرف  بیصن  یگرزب  يداش  نشور :  یبآ  گنر 
دنتسه .  نآ  ثعاب  نارگید  هک  یتخبشوخ  هریت :  یبآ  گنر 

تخبشوخ هدوسآ و  ییوشانز  یگدنز  کی  دننزیم :  یبآ  گنر  نارگید 

يرایبآ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هودنا مغ و  زا  يراگتسر  لام و  رب  دنک  لیلد  اهدور ،  اه و  يوج  زا  تشک ،  غاب و  نداد  بآ 

اهلگ يرایبآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تشاد دیهاوخ  يدنیاشوخ  ياهیمرگرس  اهلگ :  يرایبآ 

نامتراپآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نتشاد بوخ  ناتسود  نامتراپآ : 

درک دهاوخ  تیاده  يراگتسر  يوسب  ار  امش  طایتحا  ابیز :  نامتراپآ 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب دنهاوخ  هدوهیب  امش  ياهشالت  کچوک :  نامتراپآ 
داتفا دهاوخ  دنیاشوخان  قافتا  کی  ندرک :  هراجا  نامتراپآ 

تشاد دیهاوخ  یتالوحت  نامتراپآ :  ندرک  دیدزاب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیشاب  بیقر  بقارم  دیتسه :  نامتراپآ  کی  رد 
لیماف  رد  هرجاشم  دیتسه :  نامتراپآ  کی  کلام 
یماکان  ییاهنت و  دیتسه :  نامتراپآ  کی  رد  اهنت 

قشع  رد  شیاسآ  دیتسه :  نامتراپآ  رد  يرگید  صخش  اب 
داد .  دنهاوخ  یشزرارپ  يایاده  امش  هب  دینکیم :  ناهنپ  ار  دوخ  نامتراپآ  کی  رد 

 . دوشیم کیدزن  امش  هب  لکشم  رسدرد و  رگید :  صخش  کی  نامتراپآ  باوخ 

شتآ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوش .  هداشگ  وا  هتسب  راک  دوش و  کیدزن  یهاشداپ  هب  هک  لیلد  دنیب  باوخ  رد  دود  یب  شتآ  یسک  رگا 

تراشب و دبای و  یصالخ  دوز  نکیل  دنک ،  متس  يو  رب  هاشداپ  هک  دنک  لیلد  تخوس  ار  يو  دنکفا و  شتآ  رد  ار  يو  یسک  هک  دنیب  رگا 
دبای .  یئوکین 

دک  يرفس  تهارک ،  هب  يور  هک  دنک  لیلد  تخوسن ،  ار  يو  شتآ  هک  دنیب  رگا 
ددرگ  رامیب  بت ،  تلع  زا  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  زوس  فت و  اب  ار  شتآ  رگا 

دسر ،  ترضم  جنر و  ار  يو  یگتخس  نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  تخوسب ،  ار  يو  مادنا  شتآ  هک  دنیب  رگا 
هک دنک  لیلد  هدماین ،  وا  لد  رد  سرت  مهـس و  وا  زا  دز و  یمه  هنابز  تخوسب و  ار  يو  مادنا  همه  داتفا و  يو  هناخ  رد  شتآ  هک  دنیب  رگا 

دنام ،  نیدب  هچ  نآ  هچخرس و  هلبآ و  نوعاط و  امرس و  نوچ  دوب ،  فعض  يرامیب و  ببس  دسر و  ودب  تبیصم  تنحم و 
دسر  يو  هب  مارح  لام  زا  نآ ،  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  تفرگ ،  ارف  شتآ  نآ  زا  هک  دنیب  رگا 

تموصخ  گنج و  ای  ددرگ  لصاح  رامیت  جنر و  هب  ار  يو  مارح ،  لام  نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  دوب ،  دود  ار  شتآ  هک  دنیب  رگا 
دنک تبیغ  زور  رد  ار  يو  یسک  هک  لیلد  دیسر  وا  هب  سیت  یمرگ و  شتآ ،  زا  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 
دنکفا  ینمشد  توادع و  مدرم ،  نایم  رد  هک  دنک  لیلد  تخادنا ،  یمه  نامدرم  هب  شتآ  هلعش  هک  دنیب  رگا 

هـس هب  دزرا ،  یم  رد  هب  هچ  نآ  ای  دهد ،  داب  رب  دراد  هک  یئالاک  هک  دنک  لیلد  داتفا ،  وا  يالاک  ناکد و  رد  شتآ  هک  دـنیب  یناگرزاب  رگا 
دربن ،  تقفش  یسک  رب  دشورف و  مرد 

دتفا .  ناطلس  روج  هنتف و  گنج و  رد  سک  نآ  هک  لیلد  هداتفا ،  یسک  هناخ  رد  شتآ  هک  دنیب  رگا 
ددرگ .  نیگهودنا  لام  ببس  زا  ای  دنک ،  تموصخ  گنج و  ناشیوخ  اب  هک  لیلد  تخوس ،  هب  ار  وا  هماج  شتآ  هک  دنیب  رگا 

دتفا گنج  هنتف و  عضوم  نآ  رد  همک  دنک  لیلد  دنیب ،  نیمز  رد  میظع  یشتآ  یسک  رگا 
دنک  تموصخ  یسک  اب  ار  يو ،  نانز  تهج  زا  هک  دنک  لیلد  دنیب  هتخوس  يزیچ  رگا 

نیگمهـس ار  وا  دز و  یم  هنابز  شتآ  نآ  تخوسب و  ار  همه  دوب  هچ  ره  هکنانچ  داتفا ،  شتآ  یئارـس  رد  ای  یلحم  اـی  يرهـش  رد  دـنیب  رگا 
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دتفا .  بعص  يرامیب  ای  دوب ،  رازراک  گنج و  عضوم ،  نآ  رد  هک  دنک  لیلد  داد ،  یمه 
عضوم .  نآ  رد  رازراک  گنج و  رب  دوب  لیلد  تشادب ،  نیگمهس  اروا  درک و  اهر  یخرب  تخوسب و  ار  اهزیچ  یخرب  شتآ  هک  دنیب  رگا 

دنک .  بعص  يرامیب  رب  لیلد  تشادن ،  غورف  هنابز و  رگا 
اهراک .  ردنا  میب  سرت و  رب  دنک  لیلد  دنیب  دود  اب  ار  شتآ  رگا 

عضوم نآ  لها  رب  دش ،  هتفگ  هک  هنتف  الب و  نآ  هک  دنک  لیلد  تخوسب ،  یئارـس  ای  هلحم  ای  يرهـش  داتفیب ،  نامـسآ  زا  شتآ  هک  دنیب  رگا 
دوب .  رهش 

 ، عوضوم نآ  لها  نایم  رد  هک  دوب  لیلد  درک ،  یمن  دـنزگ  نکیل  داتفا ،  یئاجرد  دز و  یمه  هنابز  تشاد و  نیگمهـس  زاوآ  هک  دـنیب  رگا 
نابز .  هب  دتفا  تموصخ  يوگتفگ و 

هب دنک  برح  یلاعت  قح  ناتـسود  ای  عضوم  نآ  لها  هک  دوب  لیلد  دـش ،  نامـسآ  يوس  دـمآرب  نیگمهـس  شتآ  نیمزریز  زا  هک  دـنیب  رگا 
دوب .  هدید  هک  شتآ  نآ  هوق  ردق و  هب  يو ،  رب  نتفگ  ناتهب  غورد و 

رگناوت دوب  شیورد  رگا  دبای و  تعفنم  نآ  رد  هک  دوب  لیلد  درک ،  یمن  دـنزگ  چـیه  شتآ  نآ  داتفا و  یئاج  هب  یئاج  زا  یـشتآ  دـنیب  رگا 
ددرگ

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
عضوم  نآ  رد  ناهاشداپ  تهج  زا  دوب ،  يزیرنوخ  هنتف و  الب و  رب  لیلد  دیراب ،  یم  شتآ  ناراب  دننام  نامسآ ،  زا  هک  دنیب  یسک  رگا 
یلاـعت قح  دزن  يو ،  ياـهتعاط  هک  دـنک  لـیلد  تخوسب ،  دوب  وا  نآ  زا  هک  یندروـخ  ياـهزیچ  دـمایب و  نامـسآ  زا  یـشتآ  هک  دـنیب  رگا 

دوش .  هتفریذپ 
دوب  میب  ار  يو  هاشداپ  زا  هک  دشاب  و  دشاب .  یلاعت  قح  باذع  میب  تخوسن ،  ار  یسک  دمآ و  یمه  شتآ  نامسآ  زا  هک  دنیب  رگا 

ددرگ  کیدزن  گرزب  یهاشداپ  هب  هک  دنک  لیلد  دش ،  یم  مرگ  گرزب  یشتآ  رس  رب  هک  دنیب  رگا 
ددرگ .  مامت  يو  يایند  لغش  هک  دنک  لیلد  تخیر ،  یمه  يزیچ  یشتآ  رب  هک  دنیب  رگا 

دوب .  رایسب  تاجافم  گرم  راید  نآ  رد  هک  دنک  لیلد  تخوسب ،  ار  نیمز  تابن  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  یشتآ  هک  دنیب  رگا 
ددرگ .  كاله  عضوم  نآ  هاشداپ  هک  دنک  لیلد  تخوسب ،  هرانم  ای  هبق  گرزب ،  یشتآ  هک  دنیب  رگا 

دوب .  جیگ  عضوم ،  نآ  رد  هک  دنک  لیلد  داد ،  یم  غورف  دیآرب و  نیمز  زا  یشتآ  هک  دنیب  یسک  رگا  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دروخ  نامیتی  لام  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یم  شتآ  ياه  هراپ  دنیب  رگا 
دیوگ .  ناتهب  غورد و  نخس  هک  دنک  لیلد  دیآ ،  یم  نوریب  شتآ  يو  ناهد  زا  هک  دنیب  رگا 

هاشداپ .  نامدرم  تیعر و  نایم  دنک ،  یجنایم  یئاج  ره  زا  هک  دنک  لیلد  تفرگ ،  یم  هدنزوس  ياهشتآ  ییاج  ره  زا  هک  دنیب  رگا 
دسر .  یکین  ریخ و  ودب  هک  دنک  لیلد  تشادن ،  نایز  ار  وا  دوب  هتخورفا  یشتآ  وا  يولهپ  رد  هک  دنیب  رگا 

راید .  نآ  رد  هنتف  گنج و  رب  دنک  لیلد  تخوس ،  یم  میظع  شتآ  مزیه  دنیب  رگا 
نانمشد .  رب  ار  وا  دوب  ترصن  لیلد  دز ،  یم  مدرم  رد  شتآ  هک  دنیب  رگا 

دش .  دهاوخ  راچد  دردرس  يرامیب  هب  تشادن ،  رون  هک  دنازوس  ار  وا  یشتآ  دنیبب  رگا 
هک دـیآ ،  يدـنزرف  يو  نادـنزرف  ناشیوخ و  زا  ار  یـسک  هک  تسا  لـیلد  تسین ،  رون  ار  شتآ  نآ  تخوسب و  ار  يو  شتآ  هک  دـنیب  رگا 

شتآ نآ  ردق  هب  دبای  یگرزب  لام و  دنیوگ و  انث  يو  رب  نامدرم 
تاجافم .  گرم  هتکسو و  ماسرسو  نوعاط  هلبآ و  نوچ  بعص ،  ياهیرامیب  رب  دنک  لیلد  دنیب ،  شتآ  هاگمزر ،  رد  رگا 
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دوب .  میب  سرت و  ار  وا  هاشداپ ،  زا  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  دود  اب  ار  شتآ  نآ  هاگمزر ،  رد  رگا 
دنیوگ غورد  دیرخ ،  رد  دنهدن و  فاصنا  تراجت ،  رد  رازاب  لها  هک  نآ  رازاب و  لها  ینید  یب  رب  دنک  لیلد  دنیب ،  رازاب  رد  ار  شتآ  رگا 

. 
دسر .  ملظ  تیعر  ربوا  زا  و  هاشداپ ،  زا  دوب  هرداصم  اجنآ ،  مدرم  رد  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  هداتفا  یشتآ  يایرد  رد  رگا 

دوب .  ینید  یب  رب  لیلد  دنیب ،  شتآ  لوهجم  هار  رد  رگا 
دوب  میب  سرت و  تبیصم و  ار  سک  نآ  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  هداتفا  یسک  هماج  رد  شتآ  رگا 

دسر .  جنر  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  هداتسیا  شتآ  رب  ار  نتشیوخ  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دزد کی  لباقم  رد  رطخ  نالعا  شتآ : 
دیسر دهاوخ  ناتتسد  هب  لوپ  يدایز  غلبم  شتآ :  ياه  هلعش 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ هدـنزورفا  هک  یـشتآ  نتخورفا  ببـس  هب  اـی  دـنا و  هتخورفا  نارگید  اـی  هتخورفا  یئانـشور  يارب  ار  شتآ  هک  دـنیبب  باوـخ  هدـننیب  رگا 
انعم يریگیپ  صحفت و  نیا  ببس  هب  هک  مینک  یم  يواکجنک  وجتـسج و  هک  تسا  نآ  هناشن  هدش  نشور  طیحم  ای  قاتا  دشاب  یم  سانـشان 
یم وا  هب  ینایز  تخوس  شـسابل  هدش  هتخورفا  شتآ  اب  هک  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  مینک .  یم  لصاح  يرایـشه  یئانیب و  میرب و  یم  دوس 

تدش زا  یلو  دیا  هتسشن  شتآ  رانک  هک  دیا  هدید  باوخ  رد  رگا  دسر .  یم  بیسآ  شندب  اضعا  زا  یکی  هب  تخوس  شتـسد  رگا  دسر و 
دنیوگ و یم  دب  امش  رس  تشپ  هک  تسا  نآ  ناشن  دیدیشک  رانک  رد  ار  دوخ  دیزوس و  یم  الامتحا  هک  دیا  هدش  مرگ  نانچ  شتآ  ترارح 

لام ندروخ  شتآ  نتـشادرب  هک  دنا  هدش  رکذتم  نهک  ناربعم  دـننک .  یم  ییوج  بیع  امـش  زا  اج  نآ  اجنیا و  دـیتفا و  یم  مدرم  نابز  رد 
دنازوس یمن  ار  ام  میراد و  یمرب  شتآ  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  یلو  دراد  یگدـنزوس  شتآ  تسا .  میتی  لاـم  بصغ  فرـصت و  مارح و 

ساره لوه و  زا  دـندنکفا و  شتآ  رد  ار  وا  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  میـسر .  یم  تیقفوم  جوا  هب  مینک و  یم  لـصاح  گرزب  یقیفوت 
یم يرفس  هب  یتبغر  یب  اب  هک  تسا  نآ  ناشن  دنازوسن  ار  وا  شتآ  رگا  دوش و  یم  متس  وا  هب  یتردق  عبنم  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دش  رادیب 

دوش .  یمن  وا  دیاع  يدوس  چیه  رفس  نآ  زا  هک  دور 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب هنتف  شتآ  ندید 
دوب هبیصم  شتآ  نتخوس  ندید 

دشاب هنیب  شتآ  نایم  رد  ندید 
دشاب ناطلس  زا  یتمحز  كدنارد  نداتفا  رب  لیلد  نداتفا  شتآ  رد  ای  نتخوس  هناخ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتـشک و نارفاـسم  نادرون و  اـیرد  يارب  باوخ  نیا  تسا .  تداعـس  یتخبـشوخ و  ۀـناشن  دـیزوسن ،  نآ  رد  رگا  باوـخ  رد  شتآ  ندـید 

تسا .  یگشیمه  یتخبشوخ  تیقفوم و  تمالع  دنربیم ،  رسب  یکشخ  رد  هک  يدارفا  يارب  روطنیمه 
امش بیـصن  بوخ  رایـسب  ینادنزرف ،  نابرهم و  يرـسمه  هک  تسا  نیا  نآ  ریبعت  دزوسیم ،  شتآ  رد  امـش  يهناخ  دیدید  باوخ  رد  رگا 

دمآ .  دهاوخ  شیپ  امش  يارب  يدنیاشوخ  تاقافتا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نشور  شتآ  يهدهاشم  دش .  دهاوخ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دینک .  لرتنک  ار  ناتمشخ  روطچ  دیناد  یمن  دینزیم :  مهب  ار  قاجا  ای  يراخب  لخاد  شتآ  امش 
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دیراد .  شیپ  رد  گرزب  يداش  بوخ :  ياه  هلعش  اب  شتآ  کی 
تسا .  شیپ  رد  تبیصم  کی  شتآ :  نودب  رایسب  دود 

دنراد .  تسود  یلیخ  ار  امش  دیرادن :  يزوس  شتآ  هب  یهجوت  الصا  امش 
شوخ  ياهربخ  دننکیم :  شوماخ  ار  شتآ  یناشن  شتآ  نارومأم 

دیآ  یم  ناتتسد  هب  ناوارف  هب  لوپ  دود :  نودب  شتآ  کی 
یسناش  دب  دتفا :  یم  شتآ  نورد  هب  رفن  کی 

دینک .  یم  يدیدش  بت  يدوزب  دنزوس :  یم  شتآ  رد  يامش  ناگتسب 
یماکان  دیتسه :  شتآ  کی  ندش  شوماخ  دهاش  امش 

یلاحشوخ  تیقفوم و  دیتسه :  شتآ  رد  امش 
تشاد .  دیهاوخن  سناش  هدش :  رتسکاخ  شتآ  کی 

اهراک  رد  يدج  رایسب  تارییغت  گرزب :  شتآ  کی 
شوخ  ياهربخ  کچوک :  هلعش  کی 

راکرد  تسکش  ررض و  دیزوس :  یم  شتآ  رد  امش 
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  ناتدوخ  لرتنک  دیزیر :  یم  شتآ  يور  رب  بآ 

هودناو  مغ  دراب :  یم  نامسآ  زا  شتآ 
دش .  دیهاوخ  رفنکی  بوذجم  دینک :  یم  نشور  شتآ  کی  امش 

دینک .  یم  روبع  تالکشم  عناوم و  زا  دیشک :  یم  نوریب  ناتتسد  اب  شتآ  نایم  زا  ار  يزیچ 
دنهد .  یم  یبوخ  شاداپ  امش  هب  دینک :  یم  شوماخ  یلکب  ار  شتآ  کی  امش 

دش .  دیهاوخ  راد  هچب  يدوزب  یعونصم :  شتآ 
دنیاشوخ  رییغت  کی  نیمز :  يور  قیرح 

دنسر .  یم  تیقفوم  هب  هک  ییاهارجام  ایرد :  يور  قیرح 
دور .  یم  رتالاب  امش  زایتما  مارتحا و  نارگید :  هناخ  رد  قیرح 

بوخ لغش  کی  حضاو :  نشور و  ياه  هلعش  اب  امش  هناخ  رد  قیرح 
یلام  یگتسکشرو  هریت :  ياه  هلعش  اب  امش  هناخ  رد  قیرح  کی 

 . تفگنه لوپ  کچوک :  ياه  هلعش  اب  امش  هناخ  رد  قیرح 

نتخورفا شتآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
نایزو هودـنا  مغ و  رگمتـس و  هاشداپ  دود ،  اـب  شتآ  دوب و  توق  غورف  دود ،  یب  شتآ  دوب و  توق  ار  هاـشداپ  باوخ ،  هب  نتخورفا  شتآ 

دوب . 
دبای تعفنم  نآ  زا  هک  دنک  بلط  يزیچ  هک  لیلد  دوش ،  مرگ  نادب  رگید  یسکای  دوش ،  مرگ  ات  تخورفارب  شتآ  هک  دنیب  رگا 

دنک تموصخ  گنج و  ببس  یب  هک  دنک  لیلد  تخورفارب ،  یشتآ  هدیاف  یب  هک  دنیب  رگا 
رگا دنک .  یسک  لاح  بلط  ات  نامدرم ،  تبیغ  ببس  هب  دریگ  شیپ  يراک  هک  لیلد  دنک ،  نایرب  يزیچ  ات  تخورفارب  یـشتآ  هک  دنیب  رگا 
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هودنا .  مغ و  اب  دسر ،  يو  هب  يزور  نآ ،  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  دروخب ،  نایرب  نآ  زا  هک  دنیب 
يونابدک راک  نآ  زا  هک  دزاسب  يراک  هک  لیلد  رگید ،  يزیچ  ای  دوب  تشوگ  گید  رد  و  تخورفا ،  یم  شتآ  رگید  ریز  هب  هک  دـنیب  رگا 

دسر .  تعفنم  ار  هناخ 
دوب .  هودنا  مغ و  ار  وا  راک  نآ  زا  هک  دنک  لیلد  دوبن ،  ماعط  چیه  گید  نآ  رد  هک  دنیب  رگا 

دنیوگ .  وکین  ینخس  ار  وا  هک  لیلد  دزپ ،  اولح  تخورفارب  یشتآ  هک  دنیب  رگا 
دنادرگ نشور  ناهرب  تجح و  هب  ار  يراک  هک  دنک  لیلد  یئانشور ،  يارب  زا  تخورفارب  یشتآ  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 
دیوگ .  يدب  دنک و  تبیغار  عضوم  نآ  لها  هک  دوب  لیلد  دنازوسب ،  ار  هاگیاج  نآ  لهاات  تخورفارب  یشتآ  یهاگیاج  رد  دنیب  رگا 

وا تیب ،  لها  ای  ناشیوخ و  زا  يدرماـب  هک  دـنک  لـیلد  دزپ ،  ماـعط  هک  نآ  یب  تخورفا  یمه  ناد  شتآ  رداـی  رونت  رد  ار  شتآ  دـنیب  رگا 
دوش نوزفا  شتلودو  دتفا .  تموصخ  گنج و 

ملع زا  هک  دنک  لیلد  داد ،  یمن  یئانـشور  تخورفا و  یمنرب  شتآ  نآ  و  شیوخ ،  تعفنم  رهب  زا  دزورفارب  شتآ  ات  تساوخ  هک  دنیب  رگا 
ددرگ ،  نوزفا  شتلود  هاج و  زع و  دوب ،  هاشداپ  سک  نیا  رگا  دبای .  يرادروخرب  شیوخ 

ددرگ .  كاله  هک  دنک  لیلد  درمب ،  تخورفا  هک  شتآ  نآ  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، دـنتفر یم  شیوخ  ماقم  عضوم و  هب  سک  ره  و  دـنتفای ،  یم  هار  شتآ  نآ  رون  زا  نامدرم  هک  تخورفا  یم  شتآ  نابایب  رد  هک  دـنیب  رگا 
دنریگ .  تسار  هار  دنبای و  هرهب  وا  تمکح  ملع و  زا  هک  دنک  لیلد 

هک دـنیب  رگا  دـنک و  تلحر  ایند  زا  دـشاب و  ریغتم  شلاوحا  هک  دـنک  لیلد  ددرگ ،  یم  لیاز  وا  رون  دور و  یم  ورف  شتآ  نآ  هک  دـنیب  رگا 
درب .  تلالض  هار  هب  ار  نامدرم  وا  ملع  هک  لیلد  تسار ،  هار  هب  هن  تخورفا ،  نابایب  رد  شتآ  نآ 

دـیرخ و هک  لیلد  دوب ،  ناناگرزاب  زا  تخوسب و  ار  نآ  شتآ  و  دزوسب ،  ار  عضوم  نآ  اـت  تخورفارب ،  یعـضوم  رد  یـشتآ  هک  دـنیب  رگا 
دوب .  مارح  شلام  دنک و  قافن  هب  تخورف 

 . دسر ودب  مارح  یلام  هک  دنک  لیلد  درب ،  یمه  شتآ  هیاسمه  هناخ  زا  هک  دنیب  رگا 

يزاب شتآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دیهاوخ  توعد  ینشج  هب  نآ :  ياشامت 

درک دیهاوخ  تکرش  زاب  ياضف  رد  يزاب  کی  رد  ندرک :  يزاب  شتآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یتمالس  یتسردنت و  تمالع  باوخ ،  رد  يزاب  شتآ 
دشابیم .  رود  اهناکم  ندید  لیلد  دنکیم ،  يزاب  شتآ  هک  دنیب  باوخ  رد  يرتخد  رگا 

دیوگیم :  رلیم  چا 
تسا .  ندش  دیماان  ندروخ و  بیرف  لیلد  شتآ  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیآ .  یم  ایندب  يدوز  هب  هچب  کی  يزاب :  شتآ  کی  باوخ 
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دنکیم .  رسدرد  داجیا  ناتیارب  امش  ياهیگناوید  دینکیم :  اشامت  ار  يزاب  شتآ  شیامن  کی 
يداش دینکیم :  اشامت  ار  يزاب  شتآ  شیامن  کی 

تسرپ شتآ 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوش .  لوغشم  وا  تمدخ  هب  دنک و  هدجس  ار  رگمتس  هاشداپ  هک  لیلد  درک ،  یم  هدجس  دیتسرپ و  یم  ار  شتآ  هک  رگا 

دوش .  لوغشم  یمه  نانز  تمدخ  هب  هک  لیلد  درک ،  یم  هدجس  ار  غارچ  ای  شتآ  ای  رونت  هک  دنیب  رگا 
دوش .  هاشداپ  ربخ  بحاص  هک  دوب  لیلد  دیتسرپ ،  یم  داد و  یمه  هسوب  ار  شتآ  هک  دنیب  رگا 

 ، دوب رطخ  رب  شراک  تبقاع  نکیلو  دـنک ،  یناـگرزاب  تبغر  عوط و  هب  هاـشداپ  يارب  هک  لـیلد  دـیتلغ ،  یم  شتآ  ناـیم  رد  هک  دـنیب  رگا 
راگزور اب  تیعمج  سفن و  تمالس  تلاسر و  رب  دنک  لیلد  دسرن ،  یبیسآ  وا  هب  شتآ  زا  رگا  دسر .  بیـسآ  وا  نت  رب  شتآ  زا  هک  هصاخ 

تقو .  هاشداپ  زا  وا 
دبای .  تعفنم  هاشداپ  زا  نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  تفر ،  شتآ  نایم  رد  هک  دنیب  رگا 

دبای رفظ  نمشد  رب  هک  دوب  لیلد  دندوب ،  ریحتم  وا  رون  زا  قلخ  هکنانچ  داد ،  یم  ییانشور  وا  تسد  زا  ای  هماج  يور  زا  شتآ  هک  دنیب  رگا 
دوش .  لصاح  یناهج  ود  دارم  و  ، 

دیوگ :  ثعشا  لیعمسا 
لکـش رب  رگا  دـیتسرپیم ،  هک  شتآ  نآ  و  دـنک ،  یناوع  يرادزاـب و  هک  دـنک  لـیلد  دـیتسرپیم ،  شتآ  هک  دـنیب  باوـخ  رد  یـسک  رگا 

 . دنک لصاح  رایسب  مارح  لام  و  دوب ،  لام  ندرک  عمج  نید  زا  وا  ضرغ  دوب ،  يرگخا 

ناد شتآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
نآ لها  ناشیوخ  زا  نز  نآ  هک  دـنک  لـیلد  دوب ،  نینهآ  ناد  شتآ  نآ  رگا  اـما  دـنک ،  هناـخ  تمدـخ  هک  دوب  ینز  باوخ ،  هب  ناد  شتآ 
لگ زا  ناد  شتآ  رگا  دوب .  قافن  لها  زا  دوبن و  هناخ  نآ  لها  ناشیوخ  زا  نز  نآ  هک  دنک  للد  تسا ،  نیبوچ  ناد  شتآ  رگا  دوب و  هناخ 

دوب .  زین  ناکرشم  زا  و  دشاب ،  ناشکندرگ  لها  زا  نز  نآ  هک  دنک  لیلد  تسا ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا :  هجو  ود  رب  باوخ  هب  ناد  شتآ  ندید 
همداخ ،  نز  لوا : 

 . كزینک مود : 

خزود شتآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا راک  رد  یسناشدب  ءهناشن  خزود ،  شتآ 

هنز شتآ 
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دیوک :  یم  نیریس  نبا 
رب ار  ناـمدرم  ود  ره  نیاو  دوب  لد  تخـس  مودو  دوب  ریلدو  يوق  یکی  ناـشیا  زا  هک  دنـشاب  زاـبنا  ود  ره  نیا  ناد  شتآ  گنـسو  هنز  شتآ 

تخورفارب غارچ  ای  عمـش  نآ  زاو  دروآ  یم  نوریب  شتآ  هنز  شتآ  زا  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  دـنروآ  رد  گرزب  ياهراک  فرش و 
رگاو دـنک  ناسحا  ریخ و  مدرم  اب  هک  دـنک  لیلد  دوب  ناگرزاب  رگاو  دـنبای  هرهب  وا  شناد  زا  مدرم  هکنیا  رب  لیلد  تسا  هاـشداپ  هدـننیب  رگا 

یم نوریب  شتآ  هنز  شتآ  زا  هک  دنیب  رگا  دیامرف :  یم  قداص  ترـضح  دنبای  تعفنم  يو  رادرکو  تریـس  زا  مدرم  هک  لیلد  دوب  شیورد 
هنز شتآ  زا  رگاو  دروآ  تسدـب  لام  هوشر  زاو  دوش  لوغـشم  وا  لغـش  هب  ای  دـنک  لصاح  هاـشداپ  فرط  زا  مارح  اـم  هکنیا  رب  لـیلد  دروآ 

دباینو دنک  بلط  لام  هک  دنک  لیلد  تخورفا  تسناوتن  شتآ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوش یمن  قفوم  یلو  دور  یم  لام  بسک  لابند  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دروآ  نوریب  شتآ  هنز  شتآ  زا  تسناوتن  دنیبب  رگا 

يزوس شتآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
عوـقو اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدادـن  تسد  زا  ار  دوـخ  ناـج  یـسک  يزوـس  شتآ  رد  اـما  هـتفرگ  شتآ  ییاـج  دـینیبب  باوـخ  رگا 

 . دش دهاوخ  مهارف  امش  رطاخ  طاشن  ینامداش و  ياهثداح 

ناشفشتآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
شوخ راکتسرد و  يدنورهش  ناونع  هب  ار  امـش  ترهـش  هک  دینک  یم  تفلاخم  یناسک  اب  هک  تسا  نآۀناشن  باوخ ،  رد  ناشفـشتآ  ندید 

دنرب .  یم  لاؤس  ریز  دروخرب ، 
 . دشابیم امش  ترهش  اب  نایانشآ  ناتسود و  تفلاخم  يهناشن  باوخ ،  رد  ناشفشتآ  ندید 

هدکشتآ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  هورکم  هاگیاج  باوخ ،  هب  هدکشتآ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رادـقم نآ  هک  دـنک  لیلد  دیـسر ،  يو  هب  يزیچ  اجنآ  زا  تفر و  هدکـشتآ  رد  هک  دـنیب  رگا  دوب .  یلاخ  قمحا و  مدرم  هاـگیاج  هدکـشتآ 

 . دروخ ینامیشپ  ماجنارس  دهرب و  يدب  زا  نکیل  دسر ،  يو  هب  يراوخ  تلذم و 

یناشن شتآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیوشیم یگرزب  رایسب  رسدرد  راچد  امش  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  باوخ ،  رد  یناشنشتآ  ندید 

یناتساب راثآ 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دمآ دهاوخن  تسد  هب  امش  يارب  یلاحشوخ  يداش و  يدایز  نامز  ات  هک  تسا  ینعم  نیدب  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  یناتساب  راثآ  رگا 

ناجآ

تسا و وکین  زین  نداد  ساپ  ندرک و  ینابـساپ  دیازفا .  یم  باوخ  هدننیب  تلزنم  ردق و  هب  دـنوادخ  تسا و  وکین  باوخ  رد  نابـساپ  ندـید 
هک دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هدیشوپ  ینابـساپ  سابل  دیا و  هدش  نابـساپ  ناتدوخ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  تعفنم  ریخ و  يایوگ 
هک دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دیشاب .  نارگن  دیابن  تسین و  يدب  باوخ  نکیل  دیسرت  یم  دیتسه و  كانمیب  یـسک  يزیچ و  زا  هاگآ  دوخان 

ینابـساپ اب  هک  دـیدید  رگا  دوش .  یم  امـش  شیوشت  ینارگن و  عفر  دـیبای و  یم  لایخ  تغارف  تینما و  دوش  یم  کیدزن  امـش  هب  ینابـساپ 
یلوپ دینک و  یم  نایز  داد  امش  هب  يزیچ  نابساپ  هچنانچ  دیور و  یم  رفس  هب  دینک  یم  رفس  ریسم  کی  رد  دیور و  یم  هار  دیتسه و  هارمه 

یم يا  هرهب  دوش و  یم  امـش  بیـصن  يدوس  کیدزن  هدنیآ  رد  دیهدب  يزیچ  نابـساپ  هب  امـش  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دایز  نادـنچ  هن 
یـشسرپ هب  هک  دوش  یم  مزال  دـیریگ و  یم  رارق  لاوئـس  دروم  هدـنیآ  ياهزور  رد  دـیدرک  یم  تبحـص  نابـساپ  اب  باوخ  رد  رگا  دـیرب . 

دیدید و ینابساپ  سابل  اب  ار  یسک  رگا  هرخالاب  دیهد و  یم  تیاضر  هب  ار  باوج  هن  دنک و  یم  دونشوخ  ار  امش  لاوئس  هن  دیهدب .  باوج 
 . دیوگ یم  غورد  دنک و  یم  تنایخ  امش  هب  ناتنادنواشیوخ  زا  یکی  یتآ  ياهزور  رد  دوب  امش  يانشآ  وا 

رجآ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رجآ لکش  هب  دنشاب  رکف  ای  تایح  ینابم  بیوقت  بجوم  دنناوت  یم  هک  یلماوع  زین  باوخ  رد  تسا و  نکسم  هناخ و  ماکحتسا  لماع  رجآ 

یگداوناخ و زا  معا  دوخ  یگدـنز  لغـش و  راک و  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  داـیز  ياـهرجآ  نتـشاد  دـنریگ .  یم  لکـش  دـنوش و  یم  مسجم 
نولت و شیوخ  راک  رد  هک  تسا  نآ  يایوگ  خرس  دیفس و  گنر  ود  هب  ییاهرجآ  نتشاد  دیوش .  یم  راودیما  مرگلد و  یلغش  یعامتجا و 

یم ساسحا  امـش  دنیچ و  یم  رجآ  يرگید  رگا  تسا .  وکین  ندیچ  مه  يور  رجآ  دـماجنا .  یم  يزوریپ  هب  دـیدرت  نیا  اما  دـیراد  تتـشت 
یم لمح  رجآ  يرگید  يارب  امش  رگا  دیوش .  یم  تیوقت  دراد  تردق  ریبدت و  هک  یصخش  بناج  زا  دنک  یم  راک  امش  يارب  وا  هک  دینک 
رگا تسا .  راـک  رد  یتسـس  باوخ  رد  هتـسکش  رجآ  هدـهاشم  دوـش .  یم  تیوـقت  يرگید  امـش  بناـج  زا  دـینیچ  یم  مه  يور  اـی  دـینک 
رگم تسین  دب  باوخ  رد  رجآ  ندید  هتفر  مه  يور  دینک .  یم  مادقا  شیوخ  راک  یناریو  هب  دینکـش  یم  دـیراد  هک  ار  ییاهرجآ  ناتدوخ 

نارگید اب  دـنت  ياهدروخرب  زا  هدـنیآ  ياهزور  ناـیرج  رد  تسا  رتهب  یتلاـح  نینچ  رد  هک  دزیرب  امـش  رـس  يور  راوآ  تروص  هب  هک  نیا 
دییوجب .  يرود 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دروآ دهاوخ  يور  وا  هب  یبوخ  رایسب  سناش  یلام  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دنیبب ،  ار  فقس  یلافس  رجآ  باوخ  رد  یسک  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  راک  قشع و  رد  قفاوت  مدع  رب  تلالد  باوخ ،  رد  رجآ  ندید  1 ـ

تـسکش هب  تورث  يروآ  عمج  يارب  امـش  ياهـشالت  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـیتسه ،  رجآ  ندرک  تسرد  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دیماجنا دهاوخ 

عادو نیرخآ 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دشابیم هصغ  مغ و  ینعم  هب  باوخ ،  رد  هتفر  تسد  زا  هزات  صخش  زا  عادو  نیرخآ 

روخآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دنام .  دهاوخ  هجیتنیب  اهراک  دربشیپ  يارب  امش  یعس  ششوک و  هک  تسا  ینعم  نیدب  يدید ،  روخآ  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تخاس دهاوخ  شوشم  نارگن و  ار  امش  اهراک  جیاتن  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  روخآ  ندید 

سمادآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنکیم .  لابند  هیاس  لثم  ار  امش  یصخش  دیراد :  سمادآ  امش  سمادآ : 

 . دیشاب نامیشپ  ناتیاهراک  یضعب  زا  دیاب  يرایسب  لیالد  هب  دیوجیم :  سمادآ  امش 

سردآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تفرگ دهاوخ  تروص  هدنیآ  رد  یتارییغت  ندناوخ :  دنلب  يادص  ابار  سردآ 

دینش دیهاوخ  یبلاج  ياهربخ  امش  نتشون :  تکاپ  يور  ار  سردآ 
ناتسود عمج  ای  هداوناخ و  ندش  گرزب  نتفر :  سردآ  کی  لابندب 

تقو فالتا  نتشگ :  سردآ  کی  لابند  هب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دینکن .  یمادقا  ای  هلماعم  هنوگچیه  طایتحا  تقد و  نودب  دیسیون :  یم  سردآ  کی 
تسا .  نآ  لابندب  یسناشدب  هک  ییاهراک  دنسیون :  یم  سردآ  رگید  صاخشا 

شوخ ياهربخ  دیسیونیم :  هناقشاع  همان  کی  يور  ار  سردآ  کی  يداش  سناش و  راک :  هب  طوبرم  سردآ  کی 

يدزد مدآ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
داد .  دهاوخ  يور  امش  فارطا  رد  یناهگان  رییغت  کی  دنا :  هدیدزد  ار  امش 

دروخیمرب .  یماکان  هب  طقف  امش  قشع  دنا :  هدیدزد  ار  رتخد  کی 
تسا .  شیپ  رد  تبیصم  کی  دنا :  هدیزد  ار  رسپ  کی 

 . دیسر دهاوخ  امش  تسد  هب  لوپ  دنا :  هدرک  ریگتسد  ار  اهدزد  مدآ 

یشک مدآ 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تشاد دیهاوخ  رمث  رپ  ینالوط و  يرمع  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دیاهدش ،  هتشک  یسک  تسد  هب  دیدید  باوخ  رد  رگا 

زاب هقح  مدآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیشاب رتبقع  هیقب  زا  هار  رد  هک  دیسرتیم  امـش  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دیـشابیم ،  رفـس  مه  يزابهقح  مدآ  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دینک یلمع  يرتشیب  تقد  اب  ار  ناتیاههشقن  دیشاب  بقارم  طایتحا و  یمک  اب  اما  دیهد ،  همادا  ناتهار  هب  سپ 

يراوخمدآ

دیوگ :  اردنیو  تچ  مات 
دنک بحاصت  ار  وا  تورث  دادعتسا و  شوه ،  دراد  وزرآ  هک  دشاب  نآ  شریبعت  دروخ ،  ار  یمدآ  باوخ  رد  رگا 

هک ینایـشحو  هب  يراوخمدآ  عوضوم  اـب  يدروخ  رب  نینچ  لـیلد  داد  لاـمتحا  ناوت  یم  تسین ،  یکانـسرت  ياـیور  باوخ  رد  يراوخمدآ 
هنایـشحو هتـسنادان  لمع  دنامن  هتفگ  ان  دـشابن ،  طابترا  یب  دـنوش  عتمتم  اهنا  ینهذ  يرکف و  ياوق  زا  هک  دـنروخ  یم  ار  نارگید  زغم  طقف 

تاصخشم زاتمم و  تافـص  بحاصت  هب  يرایـسب  لیم  ندمتم  ناسنا  ینعی  دبای  یم  طابترا  ندمتم  ناسنا  اب  یعون  هب  زین  هزورما  راوخ  مدآ 
دراد  دوخ  نابیقر  هجوت  لباق 

دراد دوج  يروخرپ و  يارب  يدیدش  ناجیه  لیم و  هک  دشاب  دناوت  یم  زین  ریبعت  نیا  هب  يراوخمدآ ،  نتفرگ  رارق  باوخ  یلصا  عوضوم 
سوکعم هار  ینعی  میا ،  هدش  زاغآ  هک  یئاج  هب  ندیـسر  ینعی  تسا ،  ردام  ردپ و  دوجو  هب  نتفر  ورف  ندـش و  یکی  هب  لیم  شرگید  ریبعت 

نتفرگ شیپ  رد  ار  دلوت 

رغال مدآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیسریم .  دیراد  تسود  هک  ییاهزیچ  هب  ینعی  دیتسه ،  يرغال  مدآ  هک  دینیبب  رگا 

دیوشیم .  يدایز  تالکشم  راچد  هک  دینادب  دیتسه ،  رغال  لومعم  دح  زا  رتدایز  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 
تسا .  قشع  رد  ياهزات  ياهتیقفوم  اهتیعقوم و  ندروآ  تسد  هب  يهناشن  باوخ ،  رد  رغال  نز  ندید 

 . تشاد دهاوخن  امش  يارب  یشوخ  نایاپ  تبقاع  امش  یمیدق  ياهوزرآ  هک  تسا  نیا  رگناشن  باوخ ،  رد  رغال  يدرم  ندید 

تسم مدآ 

دیوگیم :  تروک  سناه 
امش یتحارانو  تمحازم  ثعاب  رفن  کی  هک  نیا  ای  دراد  يداریا  ناتزغم  ای  شوگ  امـش  هک  تسا  نیا  ءهناشن  باوخ ،  رد  تسم  مدآ  ندید 

تسا .  هدش 
دنشابیم  رذگدوز  اهیبوخ  نیا  یلو  تشاد  دیهاوخ  یبوخ  تاقوا  دیتسه ،  تسم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دیراد ار  ییاهیتحاران  یحور ،  ظاحل  زا  امش  هک  دینادب  يدید ،  تسم  ار  مدرم  رگا 
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بدؤم مدآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . داد دهاوخ  رازآ  ار  امش  ياهدننکنیگمغ  ربخ  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  باوخ ،  رد  بدؤم  مدآ  ندید 

اوح مدآ و 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دهدیم .  خر  امش  یگدنز  رد  ياهدننکدیماان  ياهدمایپ  تاقافتا و  هک  تسا  ینعم  نیدب  باوخ ،  رد  اوح  مدآ و  ندید 

دنناسریم .  بیسآ  امش  هب  دوخ  رکم  اب  راکبیرف  نانز  هک  تسا  نآ  يهناشن  دنکیم ،  تبحص  رام  اب  اوح  دینیبب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دهاوخ دـیماان  تیقفوم  رب  ندیـسر  يارب  ار  امـش  داد و  دـهاوخ  خر  ناـتیارب  يا  هعقاو  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  اوـح  مدآ و  ندـید 
تخاس . 

هک گنراگنر  يرام  تسا و  نایرع  اوح  دراد و  ریجنا  تخرد  گرب  ناـمه  زا  یـششوپ  مدآ  هک  یلاـح  رد  تشهب ،  رد  اوح  بآ و  ندـید 
ات دـنهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  ود  ره  ییاـفو ،  یب  تناـیخ و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تـسوا ،  شـشوپ  اـهنت  هدـیچیپ  وا  مکـش  رمک و  درگ 

دنزاس .  نوگرگد  ار  امش  تشونرس 
 . دنناسر یم  نایز  امش  ترهش  تورث و  هب  دوخ  رکم  اب  راکبیرف  ینانز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  وگتفگ  رام  اب  اوح  دینیبب  باوخ  رگا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یتخبشوخ  اوح :  مدآ و  باوخ 

دوشیم .  هدروآرب  امش  ياه  هتساوخ  دینز :  یم  فرح  مدآ  اب  امش 
تاساسحا  قشع و  رد  یماک  ان  دینزیم :  فرح  اوح  اب 
دش  دهاوخ  راد  هچب  وا  دنیبب :  ار  مدآ  باوخ  نز  کی 

دنکیم  راذگرب  یلیماف  ینامهم  کی  وا  دنیبب :  ار  اوح  باوخ  درم  کی 
دش .  دهاوخ  تخبشوخ  قشع  رد  وا  دنیبب :  ار  مدآ  باوخ  ناوج  رتخد  کی 

دنک .  یم  ادیپ  يدیدج  لغش  دنیبب :  ار  اوح  باوخ  ناوج  رسپ  کی 
 . یتخبشوخ لوپ و  دیتسه :  اوح  هک  دینیبب  باوخ 

نتسارآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد دـنیاشوخ  بولطم و  ياهبیـشن  زارف و  تارییغت و  ۀـناشن  دـییارآ ،  یم  گـنراگنر  ياـهلگ  اـب  ار  ییاـج  نشج  يارب  دـینیبب  باوـخ  رگا 

دراد .  رمث  رپۀعلاطم  یعمج و  هتسد  تاحیرفت  رب  تلالد  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ناوج  يدرف  رگا  تسا .  یگدنز 
هب درب و  دیهاوخ  رایـسب  تذل  دوخ  یگدنز  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  هتـسارآ  دیفـس  ياهلگ  اب  یتوبات  ای  ربق  دـینیبب  باوخ  رگا 

تفای .  دیهاوخ  تسد  دوخ  ۀقالع  دروم  فادها 
زارف و امـش  هک  تسا  نآ  رگناشن  دـیتسه ،  اج  نآ  نتـسارآ  لاـح  رد  اـی  دـیاهدرک و  هتـسارآ  رایـسب  ار  یناـکم  هک  يدـید  باوخ  رد  رگا 
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دراد نآ  رب  لیلد  دنیبب ،  ار  یباوخ  نینچ  یناوج  درف  رگا  اما  تشاد .  دیهاوخ  دوخ  یگدـنز  رد  ياهدننکلاحـشوخ  بولطم و  ياهبیـشن 
 . تشاد دهاوخ  شیپ  رد  ار  يداش  رایسب  یعمج و  هتسد  شدرگ  کی  هک 

مارآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  يدیمون  نایاپ  ۀناشن  باوخ و  رد  مارآ  ییایرد  ندید  1 ـ

ور شیپ  رد  يرمث  رپ  ینالوط و  یگدـنز  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  شمارآ  ساـسحا  مارآ  ییاـیرد  ندـید  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تشاد دیهاوخ 

شمارآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  نیمک  رد  یتخبدب  دیتسه :  شمارآرد  امش 

دش .  دیهاوخ  نیگمشخ  رایسب  دنشاب :  مارآ  هک  دیهاوخیم  نارگید  زاامش 
دوب .  دیهاوخ  شمارآرد  ناتناتسود  اب  دینکیم :  مارآ  دنتسه  گنج  رد  هک  یصاخشا 

یتخبشوخ  دینکیم :  مارآ  ار  اه  هچب 
 . دوب دهاوخ  نشور  امش  هدنیآ  دشاب :  مارآ  هک  دیهاوخ  یم  دوخ  هیاسمه  زا 

ندرک شیارآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
بوخ رایسب  تیعقوم  ندرک :  شیارآ 

هاگشیارآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  يزوریپ  هب  دوخ  شالت  تقد و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هاگشیارآ  ندید 

دش .  دهاوخ  هدوزفا  یگدنا  وا  تورث  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  هاگشیارآ  باوخ  يرتخد  رگا 
رگشیارآ

دش .  دهاوخ  شنزرس  عقوم  هب  هداوناخ  فرط  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  نز  کی  يارب  باوخ ،  رد  رگشیارآ  ندید 
دراو هشدخ  وا  يوربآ  هب  دنـشوک  یم  نانمـشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  گنر  هاگـشیارآ  رد  ار  شیاهوم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 

دزیرگ .  یم  اهنآ  ماد  زا  طایتحا  اب  وا  اما  دنزاس ، 
هب ار  مدرم  رظن  دـنک  یم  یعـس  يا  هلیـسو  ره  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  تسرد  يرگـشیارآ  ار  شیاهوم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 

تفر .  دهاوخ  ییزج  ییاهراک  يوجتسج  هب  دنک و  بلج  دوخ  ياه  هتساوخ 
دهاوخ امش  بیـصن  یگدنز  رد  یگرزب  ياهيزوریپ  دینک ،  شالت  تقد و  یمک  رگا  هک  تسا  نآ  رگناشن  باوخ ،  رد  هاگـشیارآ  ندید 

دش . 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
دش .  دیهاوخ  گرزب  يررض  تراسخ و  راچد  امش  هک  دراد  نآ  رب  لیلد  دیتسه ،  حالصا  لوغشم  هاگشیارآ  رد  دیدید  رگا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیسریم .  ترهش  تیقفوم و  هب  دینکیم  هک  يراک  ببس  هب  هدنیآ  رد  یلو  دیتسین  قفوم  رضاح  لاح  رد  دیوریم :  هاگشیارآ  هب 

دنربیم .  دسح  امش  هب  ناتسود  دیوریم :  هاگشیارآ  هب  تسود  کی  اب 
تفر .  دیهاوخ  رفس  هب  دیهدیم :  لدم  ناتیاهوم  هب  طقف 

دش  دیهاوخ  نامیشپ  ناتیاهراک  زا  دینکیم :  ییالط  ار  ناتیاهوم 
دوشیم .  فشک  زار  کی  دینکیم :  هایس  ار  نانیاهوم 

دیهدیم .  تسد  زا  ار  تسود  کی  دینکیم :  ییانح  ار  نانیاهوم 
دتفا  یم  ریخات  هب  امش  تیقفوم  دینکیم :  یطولب  ار  ناتیاهوم 

تشاد .  دیهاوخ  یبوخ  رایسب  دمآرد  دینکیم : )  هرلکد  دیربیم (  نیب  زا  ار  ناتیاهوم  گنر 
رود هار  زا  شوخ  ياهربخ  دیرب :  یم  هاگشیارآ  هب  ار  ناترتخد 

تسامش .  یکیدزن  رد  رطخ  کی  دزاسیم :  سیگ  هالک  کی  امش  يارب  یناملس 
دوشیم .  ناتبیصن  یگرزب  تیقفوم  دیتسه :  رگشیارآ  امش 

دوشیم .  ناتبیصن  گرزب  ياهدوس  يا  هلماعم  رد  دینک :  یم  هاتوک  رگشیارآ  هلیسوب  ار  ناتیاهوم 
 . یلام ررض  دشارت :  یم  ار  ناتشیر  رگشیارآ 

رگشیارآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دهاوخ  رارق  تمالم  شنزرس و  دروم  هداوناخ  فرط  زا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دنک ،  هدهاشم  ار  يرگشیارآ  باوخ  رد  ینز  رگا 
دراو هشدخ  وا  يوربآ  هب  دنـشوک  یم  نانمـشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  گنر  هاگـشیارآ  رد  ار  شیاهوم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 

دزیرگ .  یم  اهنآ  ماد  زا  طایتحا  اب  وا  اما  دنزاس ، 
هب ار  مدرم  رظن  دـنک  یم  یعـس  يا  هلیـسو  ره  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  تسرد  يرگـشیارآ  ار  شیاهوم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 

تفر .  دهاوخ  ییزج  ییاهراک  يوجتسج  هب  دنک و  بلج  دوخ  ياه  هتساوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

رد اصوصخ  تشاد ،  دیهاوخ  دوخ  یگدنز  رد  یکچوک  یئزج و  تارییغت  امـش  هک  تسا  نیا  رگناشن  دینیبب ،  رگـشیارآ  ناتباوخ  رد  رگا 
 . اهمناخ دروم 

درآ

دسر .  ودب  جنر  یب  هک  لالح  تمعن  لام و  رب  تسا  لیلد 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

درادن دیما  هک  اجنآ  زا  ددرگ ،  لصاح  ار  وا  لالح  تمعن  لام و  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دیآ ،  یم  اوه  زا  فرب  نوچ  درآ  هک  دنیب  رگا 
. 
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دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوب ،  نید  یتسرد  لیوات  هب  وج ،  درآ 

دوب ،  هدیاف  رایسبو  راجت  زا  دوب  یلام  مدنگ ،  درآ 
دوش .  لصاح  هک  دوب  كدنا  لام  سرواک  درآ 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دوب .  هدروآ  ایند  هب  ار  شیوخ  نید  هک  دشاب  يدرم  ندید ،  باوخ  هب  شورف  درآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دسر .  ودب  جنریب  هک  لالح  تمعن  لام و  رب  تسا  لیلد  درآ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ینامداش  اب  هارمه  یلو  یتسدگنت ،  ییوج و  هفرص  اب  ندرک  یگدنز  ۀناشن  باوخ ،  رد  درآ  ندید  1 ـ

ییوشانز یگدنز  و  درک ،  دهاوخ  جاودزا  يدرم  اب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  هتـشغآ  درآ  هب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دیرخ و درآ  دینیبب ،  باوخ  رگا  3 ـ دوب .  دهاوخ  شخبتذل  ریذپلد و  وا  يارب  اهیتخـس  لمحت  اما  دش .  دهاوخ  يرپس  دایز  ياهیتخـس  اب  وا 

دز .  دیهاوخ  زیمآ  هرطاخم  یتالماعم  هب  تسد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  شورف 
جنرآ

دینک .  یم  تفایرد  یکدنا  لوپ  راوشد ،  ییاهراک  نداد  ماجنا  لباقمرد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخرد ،  دوخ  جنرآ  ندید  1 ـ
دوس دنمتورث ،  يدرف  اب  جاودزا  يارب  بولطم  ییاهتـصرف  زا  دناوت  یم  هک  تسا  نآ  هناشن  دنیبب ،  باوخرد  ار  دوخ  جنرآ  يرتخد  رگا  2 ـ

ار یبوخ  تصرف  جاودزا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا  فیثک  دناشوپ  یم  ار  جنرآ  تمـسق  هک  ینیتسآ  دنیبب  باوخ  رگا  اما  دیوجب . 
دهد .  یم  تسد  زا  ندش  هناخ  بحاص  يارب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یلام  گرزب  تعفنم  دیرخیم :  درآ 

یناوارف دیراد :  درآ  امش 
دیهدیم .  تسد  زا  ار  تسود  کی  دینکیم :  يزپشآ  درآ  اب 

تسا .  شیپرد  رطخ  دینازوسیم :  ار  درآ 
هدنیآ  رد  تخبشوخ  یگدنز  کی  دیزپ :  یم  یینریش  درآ  اب 

 . دینزن بآ  هب  رادگ  یب  دینک :  یم  راک  يزاس  درآ  تمسق  رد 

زیب درآ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  یمه  ناشیوخ  ناتسود و  نایم  رد  هک  دوب  يدرم  باوخ ،  هب  زیب  درآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ینز هک  دنک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسکای  تفرگ ،  ارف  ون  گرزب  زیب  درآ  هک  دـنیب  رگا  دوب .  یمداخ  ای  لوضف ،  دوب  ینز  باوخ  هب  زیب  درآ 

ددرگ  يو  تسود  راکتمدخ و  میتفگ ،  هکنانچ  یمداخای ، 
دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  و 
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دوش .  يو  تسود  دوب و  میقم  وا  تمدخ  رد  هک  حلصم  يدرم 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب :  هجو  راهچ  رب  باوخرد  زیب  درآ 
حلصم ،  يدرم  لوا : 

لوضف ،  ینز  مود : 
مداخ ،  موس : 

 . كدنا تعفنم  مراهچ : 

تالغ درآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسد هب  يدایز  لانم  لام و  تورث و  یگدنز ،  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیشابیم ،  تالغ  درآ  ندروخ  لوغـشم  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

 . دیروآ دیهاوخ 

وزرآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینکیم .  یتشآ  یمیدق  نمشد  کی  اب  دیراد :  وزرآ  کی  امش 

لیماف  رد  هرجاشم  دنراد :  وزرآ  نارگید 
امش  نایفارطا  نایم  رد  مهم  رییغت  دنراد :  وزرآ  کی  امش  ناتسود 

یناوارف  دیراد :  ار  نکمم  ریغ  ياهزیچ  ياهوزرآ 
تلاجخ .  یگدنکفارس و  دیروآ :  یم  تسدب  دیراد  ار  شیوزرآ  هک  ار  يزیچ 

دینیبن بیسآ  داد  دنهاوخ  خر  هک  یثداوح  هطساوب  هک  دیشاب  بقارم  دیراد :  ار  نارگید  لام  نتشاد  يوزرآ 
دنتسین  نابرهم  وا  اب  نارگید  دراد :  هچب  نتشاد  يوزرآ  نز  کی 

 . دیوشیم هجاوم  تسکش  اب  ناتیاهراک  رد  دیراد :  لوپ  نتشاد  يوزرآ  امش 

نولیو هشرآ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
 . درکدنهاوخ تلاخد  امش  یقشع  طباور  رد  رگید  صاخشا  نولیو :  هشرآ  باوخ 

جنرآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفاـیرد یمک  دزمتـسد  لـباقم ،  رد  یلو  دـیهدیم  ماـجنا  یبوخ  مهم و  ياـهراک  امـش  هک  تسا  ینعم  نیدـب  باوخ ،  رد  جـنرآ  ندـید 

دینکیم . 
درک .  دهاوخ  جاودزا  صخشتم  رایسب  دنمتورث و  يدرف  اب  هک  دوب  نآ  لیلد  دنک ،  تیور  ار  دوخ  جنرآ  باوخ  رد  يرتخد  رگا 
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يارب ار  یبوخ  تصرف  جاودزا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا  فیثک  دـناشوپ  یم  ار  جـنرآ  تمـسق  هک  ینیتسآ  دـنیبب  باوخ  رگا  اما 
دهد .  یم  تسد  زا  ندش  هناخ  بحاص 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دوش  یم  کیدزن  شوخ  مایا  دیراد :  یگنشق  ياهجنرآ 
دیتفا .  یم  تکالف  هب  تسا :  فیثک  ناتجنرآ 

رایسب  تالکشم  دنکیم :  درد  ناتجنرآ 
 . دیشاب طاتحم  ناتیاهراک  رد  رایسب  دنلان :  یم  جنرآ  درد  زا  اه  هچب 

هراورآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دنهاوخن  یبولطم  راتفر  مه  هب  تبسن  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تبیه  دب  هراورآ  کی  ندید  1 ـ

همطل امش  راک  همانرب و  هب  دیشوک  دنهاوخ  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هداتفا  ریگ  یـشحو  يروناج  ةراورآ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دننزب . 

يرامیب هب  دراد  لاـمتحا  اوهو  بآ  ندرک  ضوع  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  درد  ناـت  کـف  دـینک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  3 ـ
دیوش .  راچد  ایرالام 

 . دیسر دیهاوخ  یگدنز  رد  یناوارف  تعفنم  دوس و  هب  دادرارق  کی  نتسب  اب  امش  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  ار  گنهن  هراورآ  رگا  - 4

غورآ

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  یتمرح  نآ  زا  ار  وا  هک  دیوگب  ینخس  هک  دوب  لیلد  دروآ ،  یمرب  غورآ  باوخرد  هک  دنیب  رگا 

دوب .  کیدزن  شلجا  هک  دنک  لیلد  دمآ ،  نوریب  شیولگ  زا  دوب و  یماعط  غورآ  اب  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

دنیب ،  رطخ  ترضم و  نا  زا  هک  دیوگ  ینخس  هک  دنک  لیلد  دروآرب ،  شوخان  شرت و  غورآ  هک  دید  رگا 
دـننک و تمـالم  دـنیوگ و  بیع  ار  وا  نآ  زا  هک  دـیوگ ،  ینخـس  ماـگنه  یب  هک  دـنک  لـیلد  دروآرب ،  دود  نوـچمه  غورآ  هـک  دـید  رگا 

دروخ .  ینامیشپ  نآ  زا  ماجنارس 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

اج یب  ینخـس  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  تسنآ  ناشن  دنز  یم  هزم  معط و  دب  نفع و  غورآ  باوخ  رد  هک  دنیبب  یـسک  رگا  ولگ .  داب  ای  غورآ 
رگا دوش .  یم  یگدزمرـش  یگدنکفارـس و  بجوم  هک  دروآ  یم  ناـبز  رب  نارگید  اـی  شیوخ  ناـیز  دوس و  تیاـعر  نودـب  ماـگنهبان و  و 
رتهب تسین و  دعـس  هجو  چـیه  هب  تفرگ  ياج  شناهد  رد  دـمآ و  نوریب  اذـغ  شیولگ  زا  داب  زاگ و  ياج  هب  دز و  غورآ  هک  دـنیبب  یـسک 
باوخ رد  تلاح  نیا  هک  ارچ  دنک  يراددوخ  شیوخ  راید  رهش و  زا  ندش  جراخ  ترفاسم و  زا  هتفه  دنچ  يارب  یباوخ  نینچ  هدننیب  تسا 
شمان زا  هک  روطنامه  باوخ  رد  غارفتـسا  دراد .  قرف  غارفتـسا  اب  تلاـح  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  تسا .  لـجا  ندیـسر  ارف  ناـشن 

دمآ نوریب  شیولگ  زا  يدود  دز و  غورآ  هک  دـنیبب  هدـننیب  رگا  تسا .  توافتم  ولگ  داـب  اـب  تسا و  ندرک  تغارف  بلط  دوش  یم  دافتـسم 
یگتـسیاش دوش و  یم  مامت  وا  نایز  هب  تیاهن  رد  دوش و  یم  تلالم  لـالم و  بجوم  شنانخـس  کـیدزن  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ياـیوگ 
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 . دبای یم  تتامش  شنزرس و 

ندش دازآ 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوش هدراذگ  شماو  دوب ،  راد  ماو  رگا  دبای و  افش  دوب ،  رامیب  رگا  هک  دنک  لیلد  درک ،  دازآ  ار  وا  یسک  ای  دش ،  دازآ  هک  دنیب  یسک  رگا 

مغ زا  دوش و  نامداش  دوب  نیگمغ  رگا  دنک و  هبوت  دوب ،  راکهانگ  رگا  دوش و  دازآ  دوب ،  هدنب  رگا  دراذـگب و  دـشاب ،  هدرکن  جـح  رگا  و 
 . تسا هدیدنسپ  وکین و  تیاغ  هب  باوخرد  يدازآ  هلمجلا  یلع  و  دبای .  صالخ  دوب ،  سوبع  رگا  دبای و  جرف 

رازآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دز .  دیهاوخ  دنسپان  يراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  رازآ  ار  یسک  باوخ  رد  رگا  1 ـ

داد .  دنهاوخ  تسکش  ار  امش  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دهد ،  یم  رازآ  ار  امش  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیربیم .  نیب  زا  ناتبرطضم  هدیچیپ و  راکفا  هطساوب  ار  دوخ  قشع  دیهد :  یم  رازآ  ار  ناتدوخ 
تنایخ  هداوناخ 2 - رد  تموصخ  - 1 دنهد :  یم  رازآ  ارامش 

يداش  دنهد :  یم  رازآ  ار  نارگید 
یلام گرزب  ررض  دنهد :  یم  رازآ  ار  تاناویح 

یقشع  یماکان  دنهد :  یم  رازآ  ار  امش  ناتناگتسب 
يداش  دنهدیم :  رازآ  ار  امش  اه  هچب 

گرزب  رطخ  دنهدیم :  رازآ  ار  اه  هچب  نارگید 
داد .  دنهاوخ  رازآ  ادیدش  ار  امش  نانمشد  دنهد :  یم  رازآ  ار  امش  ناتسود 

تشاد .  دیهاوخ  یبوخ  دمآرد  دهدیم :  رازآ  ار  امش  گس  کی 
 . دیراد شیپ  رد  عازن  هرجاشم و  ناتنانمشد  اب  دیهدیم :  رازآ  ار  گس  کی  امش 

شیامزآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینک .  یم  ادیپ  ار  هدشمگ  شزرا  رپ  ءایشا  دننکیم :  شیامزآ  ار  امش  تیلباق 

دش .  دهاوخ  شاف  زار  کی  دنک :  یم  شیامزآ  امش  يور  رتکد  کی 
دیشاب .  بیقر  بقارم  دیهدیم :  رارق  شیامزآ  دروم  ار  ناتراکمه  يرادافو 

مغ جنر و  دننکیم :  شیامزآ  امش  زا  نارگید 

هاگشیامزآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
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دمآ .  دهاوخ  شیپ  ناتیارب  یناهگان  هرظتنمریغ و  رایسب  ياههنیزه  یگدنز ،  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هاگشیامزآ  ندید 
کی هب  يدایز  جایتحا  دیوشیم و  راتفرگ  هدیچیپ ،  تیعقوم  کی  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم  راک  یهاگـشیامزآ  رد  هک  دـیدید  رگا 

درک .  دیهاوخ  ادیپ  رکف  مه 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یتروص رد  دینک ،  یم  فلت  يدایز  يژرنا  هدوهیب  ییاهراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  یهاگـشیامزآ  رد  دـینیبب  باوخ  رگا 
دینک .  هدافتسا  يرتدیفم  وحن  هب  دوخ  يژرنا  زا  دیناوت  یم  هک 

عیـسو و ییاه  هشقن  یحارط  مرگرـس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  لدـبم  الط  هب  ار  ءایـشا  ات  دـیتسه  یتاشیامزآ  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا 
دیوش .  یم  وربور  تسکش  اب  دوخ  يوزرآ  جوا  هب  ندیسر  هار  رد  اما  دش ،  دیهاوخ  بلاج 

عیسو و ياههشقن  يارجا  یحارط و  لوغـشم  امـش  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دیـشابیم ،  لوغـشم  یهاگـشیامزآ  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 
دینکیمن .  ادیپ  تسد  اهنآ  هب  یگدنز  رد  اما  دیشابیم  یگرزب  رایسب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا  شیپ  رد  گرزب  رطخ  کی  هاگشیامزآ :  باوخ 

تینما  دیتسه :  هاگشیامزآ  کی  رد  امش 
 . دیشاب هتشاد  ناتیاهراک  رد  يرایسب  تقد  هجوت و  دننکیم :  راک  هاگشیامزآ  رد  نارگید 

ریژآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دینش دیهاوخ  بوخ  ییاهربخ  رطخ  ریژآ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نآ زا  يزوریپ  ماجنارس  تشاد و  دیهاوخ  شکمشک  یـسک  اب  يزیچ ،  بحاصت  رـس  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رطخ  ریژآ  ندینش 

دش .  دهاوخ  امش 
دش .  دهاوخ  ادج  دوخ  رسمه  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دشابیم یگراچیب  هصغ و  مغ ،  ینعم  هب  رطخ ،  ریژآ  ندید 

روسناسآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش یم  زوریپ  یعامتجا  ماقم  ندروآ  تسد  هب  تورث و  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  الاب  روسناسآ  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ددرک .  یم  امش  يدیمون  يدرسلد و  ثعاب  یتخبدب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  نییاپ  روسناسآ  اب  دینیبب  باوخ  رگا  اما  . 
یم يراک  هظفاحم  اب  يدیمون  تسکـش و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـسر ،  یمن  عقوم  هب  روسناسآ  هب  ندش  راوس  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیزیرگ . 
یم دیدهت  ار  امـش  یکانرطخ  ۀثداح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یمن  تکرح  تسا و  هداتـسیا  يا  هقبط  رد  روسناسآ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دنک . 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دهاوخ  هرصاحم  ار  امش  یسناشدب  دیئآ :  یم  نیئاپ  روسناسآ  اب 

رتشیب ناتلوپ  ودوش  یم  رتهب  رامش  تیعقوم  دیوریم :  الاب  روسناسآ  اب 
دیشاب  بیقر  بقارم  دیتسه :  روسناسآ  رد  نارگید  اب 

یلام  دوس  دیتسه :  روسناسآ  رد  لیماف  اب 
يراتفرگ  رسدرد و  بارخ :  روسناسآ 

كوش دیا :  هدش  راتفرگ  هقبط  ود  نیب  روسناسآ  رد  امش 

تمعن شیاسآ و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنارطخ رپ  رایسب  دیراد و  تسود  هک  ییاهراک  هب  یگدنز  رد  امـش  هک  تسا  نآ  رگناشن  دیاهدیـسر ،  تورث  شیاسآ و  هب  هک  دیدید  رگا 

دش .  دیهاوخ  نیشنمه  دشابیم ،  هدنزرس  داش و  رایسب  هک  يدرم  اب  دینزیم و  تسد 
نیا دـباییم ، .  تسد  رادـیاپان  رایـسب  رذـگدوز و  ياهتذـل  هب  هک  دراد  نآ  رب  لیلد  تسا ،  تورث  هافر و  رد  هک  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 

 . دنشاب دوخ  یگدنز  رد  یقیقح  یقشع  يوجتسج  هب  ات  نانز  يارب  تسا  يرادشه  باوخ 

هناتسآ

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
بارخ داتفیب و  وارد  نییالاب  هناتـسآ  هک  دید  رگا  و  هناخ .  يونابدک  نیریز ،  هناتـسآ  و  دوب ،  هناخ  يادـخدک  باوخ ،  رد  نییالاب  هناتـسآ 

هک دـنک  لیلد  تخوسب ،  ای  داـتفیب  هناـخ  نیریز  هناتـسآ  هک  دـنیب  هناـخ  يادـخدک  رگا  و  دریمب ،  هناـخ  يادـخدک  هک  دـنک  لـیلد  دـش ، 
دریمب .  هناخ  يونابدک 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک دنیب  رگا  و  دـهاوخب ،  رگید  نز  دـهد و  قالط  ار  نز  هک  دـنک  لیلد  ددرگ ،  لدـب  ون و  نییالاب  هناتـسآ  ای  نیریز  هناتـسآ  هک  دـنیب  رگا 

ونابدک و هک  دنک  لیلد  درک ،  بارخو  دنکب  ار  شیوخ  هناتسآ  ود  ره  هک  دید  رگا  دنک و  كاله  دوخ  هک  لیلد  دنکب ،  ار  نییالاب  هناتسآ 
لام و نآ  ردق  رب  هک  دنک  لیلد  دیدرگ ،  دنلب  يو  هناخ  هناتـسآ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نب  دـمحم  دـندرگ .  كاله  ود  ره  ادـخدک 

رگا ددرگ .  راوخ  نامدرم  دزنو  دتفیب  تلزنم  فرش و  زا  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  هناخ  هناتـسآ  هک  دنیب  رگا  و  دبای ،  تلزنم  فرـش و  تمعن و 
رام وا  هناخ  هناتـسآ  زا  هک  دنیب  رگا  دبای .  تمعن  لام و  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دیراب ،  یمه  ناراب  نوچ  یفاص  بآ  هناخ  هناتـسآ  زا  هک  دنیب 

دسر .  هودنا  مغ و  ار  وا  یگرزب  زا  ای  هاشداپ  زا  هک  لیلد  داتفا ،  یمه  مدژک  و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

وا هناخ  هناتسآ  هک  دنیب  رگا  دوب .  كاله  میب و  ار  وا  هک  دنک  لیلد  دیدرگ ،  راتفرگ  نآ  ریز  رد  داتفیب و  يو  رب  هناخ  هناتـسآ  هک  دنیب  رگا 
دیدرگ .  لوغشم  ایند  شیارآ  تنیز و  هب  هک  دنک  لیلد  دوب ،  شقنم  نولم و  ياهگنر  هب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
درک .  دیهاوخ  انب  يا  هناخ  امش  رد :  هناتسآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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بجوم یصخش  ای  يا  هثداحای  يزیچ  تسا  فیثک  اج  نآ  هدش و  هتخیر  لاغـشآ  هلابز و  شا  هناخ  هناتـسآ  رد  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا 
نآ رادـقم  هزادـنا و  هب  دزیر  یم  ورف  ناراب  بآ  شا  هناخ  رد  رـس  زا  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دوش .  یم  باوخ  هدـننیب  رطاخ  شیوشت 
رگا ددرگ و  یم  مغ  راـچد  دـشاب  فیثک  دولآ و  لـگ  ردـک و  بآ  نآ  هچ  ناـنچ  دوش و  یموا  بیـصن  هاـفر  تمعن و  دـکچ  یم  هک  بآ 
بوخ هجو  چیه  هب  تخیر  ورف  وا  رـس  هب  ناهگان  شا  هناخ  رد  رـس  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  تسا .  وا  راظتنا  رد  يرامیب  کی  دـشاب  نفعتم 

 . دنک ظفح  دنا  هتسشن  وا  نیمک  رد  هک  ییاهرطخ  زا  ار  نتشیوخ  دیاب  باوخ  هدننیب  تسا و  نیب  رد  كاله  لامتحا  تسین و 

يرتسآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیتسه .  دنسپ  دوخ  رایسب  امش  يرتسآ :  هچراپ  باوخ 

دیشاب .  بیقر  بقارم  دیروآ :  یم  رد  ار  سابل  کی  رتسآ 
عازن  هرجاشم و  دیروآ :  یم  رد  ار  هنادرمراولش  تک و  کی  رتسآ 

یناهگان تاقالم  کی  دیرخ :  یم  يرتسآ  هچراپ 

نیتسآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
راختفا دنلب : 

ررض هاتوک : 
مشخ داشگ : 

مسآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دهاوخن  یلمع  دیتساوخ  یم  هک  يدوز  نآ  هب  امش  ياه  هشقن  سفن :  یگنت  باوخ 

تشگ .  دیهاوخ  رب  هرابود  دینک  ناکم  لقن  يرگید  لحم  هب  رگا  دیراد :  مسآ  امش 
یلام  دوس  دیریگ :  یم  مسآ  ضرم  امش 

یماکان تشپ  یماکان  دنراد :  مسآ  نارگید 

نامسآ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوب .  کیدزن  يو  لجا  هک  دنک  لیلد  دید ،  لوا  نامسآ  رد  ار  شیوخ  یسک  رگا 

دنک .  لصاح  شناد  ملع و  هک  لیلد  دنیب ،  مود  نامسآ  رب  ار  دوخ  رگا 
دبای .  یناهج  نیا  لابقا  زع و  هک  دنک  لیلد  دید ،  موس  نامسآ  رب  رگا 

ددرگ .  برقا  تسود و  ار  هاشداپ  هک  دنک  لیلد  دید ،  مراهچ  نامسآ  رب  رگا 
میب .  سرت و  تبیه و  رب  دنک  لیلد  دنیب ،  مجنپ  نامسآ  رب  رگا 
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دبای .  یئوکین  تلود و  تخب و  هک  دنک  لیلد  دید ،  مشش  نامسآ  رب  رگا 
دوش .  هتسب  گرزب  يدرم  ببس  هب  يو  ياهراک  هک  دنک  لیلد  دید ،  هتسب  ار  رد  نکیلو  دش ،  رب  نیتسخن  نامسآ  رب  هک  دنیب  رگا 

دوش ،  ادج  گرزب  يدرم  رادید  زا  هک  دنک  لیلد  دوب ،  هدنکفا  ورف  ار  رس  و  ندرک ،  هاگن  تسناوتن  نامسآ  رد  دنیب  رگا 
دوش .  هداشگ  يو  رب  تمکح  ملع و  ياهرد  هک  لیلد  دنتشذگب ،  يو  رب  دندمآ و  دورف  نامسآ  زا  ناگتشرف  هک  دید  رگا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رد هک  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  زع  ایند و  تبترم  ار  وا  رفس  نآ  رد  دوش و  ادیپ  يرفـس  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  نامـسآ  رب  ار  دوخ  یـسک  رگا 
هک دنک  لیلد  دیـسر ،  نامـسآ  هب  ات  دـیرپ ،  یم  تسار  نانچمه  هک  دـنیب  رگا  و  تکرب .  تمعن و  اب  دوب  يرفـس  درپ ،  یم  نامـسآ  يانهپ 

يراک دبای و  یهاشداپ  یگرزب و  هک  دنک  لیلد  دیاین ،  زاب  نیمز  هب  هک  تین  نادب  تفر ،  نامـسآ  هب  هک  دید  رگا  دـنیب و  جـنر  ترـضم و 
اب نامسآ  زا  یغرم  هک  دنیب  رگا  تمالس .  ریخ و  رب  دنک  لیلد  دونش ،  یم  ادن  گناب و  نامـسآ  زا  هک  دنیب  رگا  دبایب .  دنک و  بلط  گرزب 

ددرگ .  نامداش  هک  دوب  لیلد  تفگ ،  یم  نخس  يو 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يو داینب  هک  دـید  رگا  دوب .  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  دوب ،  داینب  نیمز  رد  ار  نامدرم  هکناـنچ  تسا ،  يداـینب  نامـسآ  رد  وا  هک  دـنیب  رگا 
یم نیبگنا  نامسآ  زا  هک  دید  رگا  دوش .  رورغم  ایند  رد  باوخ  دنوادخ  هک  دوب  لیلد  دوب ،  رجآ  چگ و  لگ و  تشخ و  زا  ایند  داینب  نوچ 
دنک لیلد  دیراب  كدنا  رگا  دیراب ،  یم  كاخ  ای  گیر  نامـسآ  زا  هک  دید  رگا  دوب .  تمینغ  تمعن و  ریخ و  ار  نامدرم  هک  لیلد  دیراب ، 
وزع يادخ  باذع  رب  دوب  لیلد  دیراب ،  یم  گنس  ای  رام و  ای  مدژک  نامسآ  زا  هک  دید  رگا  دوب .  دب  نآ  لیلد  رایسب ،  رگا  دوب و  کین  هک 

ددرگ .  دنلب  وا  راک  هک  دنک  لیلد  تخیوآ ،  ورف  نامسا  زا  ار  دوخ  مهک  دید  رگا  راید ،  نآ  دنا  لج 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دوب و هدـمآ  کیدزن  وا  لجا  هک  دـنک  لیلد  دـیاین ،  ورف  دـجنگن و  اـجنآ  مه  هک و  یئاـج  هب  تفر ،  نامـسآ  متفه  يـالاب  رب  هک  دـید  رگا 
دهاز نید  هار  رد  هک  لیلد  دمآ ،  دورف  اجنآ  رد  هک  دـنیب  و  حلـصم ،  دوب و  روتـسم  باوخ  دـنوادخ  رگا  دوب .  هدیدنـسپ  شرادرک  همتاخ 

 ، دمآ نیمز  رب  نامـسآ  زا  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  كاله  ای  دـنک  هبوت  هک  دوب  لیلد  دـشابن ،  روتـسم  حلـصم و  باوخ  دـنوادخ  رگا  ددرگ . 
هبق نوچ  دوب  يداینب  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  هک  دنیب  رگا  دبای .  افش  نآ  زا  دعب  دسر و  كاله  دحرس  هب  يرامیب  جنر و  زا  هک  دنک  لیلد 

نامـسآ ياهرد  هک  دنیب  رگا  دوب .  هتـشگ  رورغم  لمع  لم و  رد ا  باوخ  دنوادخ  هک  دوب  لیلد  دوب ،  رجآ  گنـس و  زا  هن  هک  یکـشوک  اب 
زا يرد  نامسآ  رد  هک  دنیب  رگا  دوب .  ناوارف  اه  بآ  دراب و  رایـسب  ناراب  دوش و  باجتـسم  لاس  نآ  رد  اعد  هک  دنک  لیلد  دندش ،  هداشگ 

رهاظ ریخ  رثا  رد  نداشگ  اب  هک  هصاخ  راید ،  نآ  نامدرم  تمعن  ریخ و  رب  هک  دنک  لیلد  دـندرک ،  هداشگ  راید  نآ  مدرم  رهب  زا  ای  يو  رهب 
دوب .  مشخ  هب  يو  اب  یلاعت  دزیا  هک  تسا  لیلد  داتفیب ،  نامسآ  هک  دنیب  رگا  دوش . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  ینمیا  حالص و  ریخ و  راید  نآ  رد  هک  دوب  لیلد  دوب ،  زبس  هنوگ  هب  نامسآ  هک  دنیب  رگا 

دوب .  يرامیب  جنر و  عضوم ،  نآ  رد  هک  لیلد  دوب ،  دیفس  هنوگ  هب  هک  دنیب  رگا 
تسا .  نتخیر  نوخ  گنج و  راید  نآ  رد  هک  دوب  لیلد  دوب ،  خرس  نامسآ  هک  دنیب  رگا 

دوب .  میظع  هنتف  الب و  راید  نآ  رد  هک  لیلد  دوب ،  هایس  نامسآ  هک  دنیب  رگا 
دنادرگ .  لصاح  نید  رد  مامت  ییانشور  یلاعت  قح  وا  هک  دنک  لیلد  دوب ،  هک  دوب  نآ  زا  رت  نشور  نامسآ  هک  دنیب  رگا 

رایـسب يزور  يو  زا  دوش و  میکح  ملاع و  دوش و  هداشگ  وا  رب  يزور  ریخ و  رد  تسا  لیلد  دش ،  هداشگ  نامـسآ  رد  وا  ربارب  هک  دنیب  رگا 
دسر مدرم  هب 
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دوب .  ترصن  تمالع و  ار  عضوم  نآ  ناسراپ  هک  دنک  لیلد  دوب ،  خرس  ياه  تمالع  نامسآ  رد  هک  دنیب  رگا 
ددرگ هارمگ  نید و  یب  هک  دنک  لیلد  دیتسرپ ،  یمه  ار  نامسآ  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا  . 
زا هک  دنیب  رگا  دسر .  عضوم  نآ  لها  هب  باذع  یتخـس و  يالب  دنک  لیلد  دـیآ ،  یم  ناراب  نوچ  گنـس  نامـسآ  زا  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

دوب .  تشیعم  بسک و  ینمیا و  ار  قلخ  دوب و  سایق  یب  ناولا  ياهتمعن  راید  نآ  ردنا  هک  دنک  لیلد  دیراب ،  یم  وج  مدنگ و  نامسآ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یتخبشوخ ینامداش و  نشور : 
هصغ مغ و  يربا : 

دایز ینامداش  گنر :  خرس 
گرزب یثرا  ناراب :  هراتس 

رطخ هریت : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

روظنم تسین  بوخ  نامـسآ  هب  نتفر  میوگ  یم  هک  نیا  تسین .  بوخ  نامـسآ  هب  نتفر  اـما  تسا  بوخ  نشور  فاـص و  نامـسآ  ندـید 
دور یم  نامـسآ  هب  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دنا  هدرک  ریبعت  گرم  هب  ار  تلاح  نیا  ناربعم  هک  تسا  فقوت  نودب  تیاهنیب  ات  نتفر 

هتخانـشان یتسد  ددرگ و  یم  ور  هب  ور  تالکـشم  اب  یلغـش  روما  رد  هک  تسا  نآ  هناشن  تسا  هدش  هتـسب  وا  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  یلو 
تمالـس نکیل  دوش  یم  روجنر  رامیب و  دیدن  یبیـسآ  یلو  داتفا  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  دنیبب  یـسک  رگا  دنکفا .  یم  گنـس  وا  ياپ  شیپ 

نامسآ هنتف ،  اسف و  تسا و  گنج  نوخ و  دشاب  خرس  هچ  نانچ  تسا و  تکرب  ریخ و  دشاب  زبس  رگا  نامـسآ  گنر  دبای .  یم  زاب  ار  دوخ 
دیسر و یم  هافر  تمعن و  هب  تسشن  امـش  هناخ  ماب  رب  دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یغرم  هک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا .  يرامیب  دیفس 

تسا .  هدننک  شوخ  لد  هک  دسر  یم  امش  هب  يربخ  تفر  دیرپ و  غرم  هچ  نانچ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب یلوزعم  ندمآ  ریز  هب  نامسآ  زا  ندید 
دشاب رفظو  توق  نامسآ  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
شیپ یبوخ  رایسب  تاقوا  ینعی  دیدید ،  ار  یبآ  نامسآ  باوخ  رد  رگا  یگدنز .  ياهمغ  ربارب  رد  تسا  يرطاخ  نیکـست  نامـسآ ،  ندید 

 ، دشاب يربا  نامسآ  رگا  دشابیم .  هعماج  هداوناخ و  رد  نوگانوگ  تافالتخا  رب  تلالد  باوخ ،  رد  زمرق  نامسآ  ندید  تسا .  امش  يور 
دیشابیم .  یفیعض  تابثیب و  رایسب  مدآ  امش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نارکفنشور .  زا  یعمج  اب  ندش  نیشنمه  نینچمه  تسا و  هتسجرب  تاراختفا  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  فاص  ینامسآ  ندید  1 ـ

تالکـشم و نیرتگرزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  هاگن  نامـسآ  رد  بیجع  یتاناویح  اه و  هرهچ  هب  یتفگـش  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دناشک .  دهاوخ  يدوبان  هب  زین  قشع  رد  ار  امش  يرادافو  هک  یتداسح  دوب ،  دهاوخ  تداسح  زا  یشان  امش  ياهدرد 

دش .  دهاوخ  لدبم  یشروش  هب  الامتحا  هک  تسا  مدرم  مومع  یتیاضران  ۀناشن  باوخ ،  رد  خرس  ینامسآ  ندید  3 ـ
ار امـش  نادنچ  هک  دیبای  یم  تسد  یفده  هب  موادـم  شـشوک  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  دوعـص  نامـسآ  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دنک .  یمن  یضار  دنسرخ و 
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یم عاقترا  الاو  یماقم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دور ،  یم  الاب  نامـسآ  تمـس  هب  دننام  نابدرن  يرون  زا  دـنیبب  باوخ  رد  ناوج  يدرف  رگا  5 ـ
دبای . 

اهنایز اهتیعقاو ،  حیحص  كرد  اب  اما  درک .  دیهاوخ  ددعتم  ییاهنایز  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  نامسآ  نایم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  6 ـ
دینک .  یم  ناربج  ار 

ار جنر  درد و  درک و  دیهاوخ  یناوارف  شالت  دوخ  يوزرآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هراتسرپ  نامسآ  ندید  7 ـ
درک .  دیهاوخ  لمحت  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب 

هب یگدنز  ندنارذگ  شیاسآ و  يارب  تسا .  تایونعم  بسک  تمالع  دـننک ،  یم  زاورپ  نآ  رد  ناگتـشرف  هک  ینارون  ینامـسآ  ندـید  8 ـ
دوب .  دیهاوخ  انتعا  یب  تورث  هب  بلغا  و  درب ،  دیهاوخ  هانپ  تعیبط  نماد 

هب ار  هانگیب  دارفا  دننز و  یم  تسردان  یلمع  هب  تسد  امـش  هرطاخب  ناکیدزن  هک  تسا  نآ  تمالع  نامـسآ ،  رد  دوخ  ناکیدزن  ندـید  9 ـ
داد .  دهاوخ  يور  یگرزب  ياهتبیصم  الومعم  باوخ  نیا  ندید  زا  دعب  دننک .  یم  تحاران  دوخ  لمع  رطاخ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
گرزب  یتخبشوخ  تسا :  هدیناشوپ  ار  نیمز  رساترس  هک  نامسآ  باوخ 

کیدزن  رایسب  هدنیآ  رد  ناوارف  يداش  لوپ و  ربا :  یب  نامسآ 
یماکان  ربارپ :  کیرات و  نامسآ 

ناوارف  لوپ  یباتهم :  بش  کی  رد  نامسآ 
تفای .  دیهاوخ  دوبهب  يرامیب  کی  زا  باتفآ :  نودب  نامسآ 

دنیاشوخان  دب و  ياهربخ  هراتس :  نودب  نامسآ 
يداش  سناش و  دینکیم :  هاگن  نامسآ  هب  دیراد  شتسود  هک  یسک  هارمه  هب 

تداعس یتخبشوخ و  دیور :  یم  نامسآ  هب  امش 

ایسآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رفس ایسآ : 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینک .  یم  ورد  لوپ  يدوزب  ایسآ : 

یعامتجا  تیعقوم  رد  تفرشیپ  دینک :  یم  هدهاشم  هشقن  يور  ار  ایسآ 
دیوش .  یم  انشآ  دیدج  تسود  کی  اب  دینک :  یم  ایسآ  رد  يرفس  ییاهنت  هب 

دیوشیم .  لمحتم  ار  یتخس  رایسب  جنر  دینک :  یم  رفس  ایسآ  هبرگید  صاخشا  قافتا  هب 
تسامش .  راظتنا  رد  یقشع  يارجام  کی  دیدرگ :  یم  رب  ایسآ  زا 

يا  هفرح  یعامتجا و  ياهتیلاعف  ندش  فقوتم  دنا :  هدرک  نوریب  ایسآ  زا  ار  امش 
یساسحا روما  رد  یماکان  دیا :  هدش  دیعبت  ایسآ  هب  امش 

بایسآ
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دیوگ :  لایناد  ترضح 
بایـسآ هک  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  ریخ و  ودـب  بایـسآ  دـنوادخ  زا  هک  دـنک  لیلد  درک ،  یمه  درآ  درب و  هلغ  بایـسآ  رد  هک  دـنیب  رگا 

دیدپ يو  رد  یللخ  ای  تفاکـشب  بایـسآ  گنـس  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  كاله  بایـسآ  دنوادخ  هک  دـنک  لیلد  داتفیب ،  راک  زا  تسکـشب و 
هک دنک  لیلد  دیدزدب ،  یـسک  ار  بایـسآ  گنـس  هک  دنیب  رگا  دیآ .  دیدپ  یللخ  یتسـس و  بایـسآ  دنوادخ  تشیعم  رد  هک  لیلد  دـمآ ، 

دوش .  ترضم  تعفنم و  بایسآ  دنوادخ 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

دتفا تموصخ  گنج و  یسک  اب  ار  وا  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  بایسآ  رد  ار  دوخ  یسک  رگا  دوب .  تموصخ  گنج و  باوخ  هب  بایسا  ندید 
ددرگ یم  هنوگچ  بایسآ  هک  درک  یم  هاگن  نکیل  تشادن ،  هلغ  بایسآ  رد  رگا  دوب و  رت  بایسآ  دوب ،  وا  کلم  بایسآ  هک  دناد  رگا  و  ، 

دنیب رگا  دوب .  رازراک  گنج و  رب  لیلد  هلمج  نیا  دوب ،  نهآ  زا  ای  جنرب  ای  سم  زا  بایـسآ  گنـس  هک  دنیب  رگا  دوش .  رفـس  هب  هک  لیلد  ، 
یم درآ  هلغ  ياج  هب  نهآ  گنـس و  بایـسآ  رد  هک  دنیب  رگا  دوب .  نانز  اب  شتموصخ  هک  دـنک  لیلد  دوب ،  هنیگبآ  زا  بایـسآ  گنـس  هک 

ار وا  دنک ه  لیلد  دینادرگ ،  یم  تسد  هب  ار  بایـسآ  هک  دـنیب  رگا  دـتفا .  تخـس  تموصخ  گنج و  یـسک  اب  ار  وا  هک  دـنک  لیلد  درک ، 
دشاب .  ماظن  هب  شراک  وا  هطساو  هب  دوب و  لد  تخس  يزابنا 

دیامرف :  قداصرفعج  ماما  ترضح 
دوب :  هجو  جنپ  رب  ندید  باوخرد  بایسآ 

هاشداپ ،  لوا : 
سیئر ،  مود : 

يرگناوت ،  موس : 
ریلد ،  درم  مراهچ : 

دوب .  گرزب  سیئر  ياج  بایسآ  هاگیاج  هب  ندید  هاشداپ .  رالاسناوخ  مجنپ : 
ددرگ .  بارخ  تسا  بوسنم  بایسآ  هب  هک  يزیچ  نآ  ردنا  هک  لیلد  درک ،  یم  بارخ  یمه  ار  بایسآ  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
گنج و هب  ار  وا  یسک  هک  تسا  نآ  ناشن  دنیبب  بایـسآ  رد  ار  نتـشیوخ  یـسک  رگا  تسا .  تموصخ  گنج و  باوخ  رد  بایـسآ  ندید 

رولب هنیگبآ و  جاجز و  هشیـش و  زا  بایـسآ  خرچ  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دوش .  یم  دراو  ینمـشد  رد  زا  وا  اب  اـی  دزیگنا  یم  رب  زیتس 
هجیتن رد  یل  دنک و  یم  کسیر  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  درادرب  يزیچ  بایـسآ  گنـس  يال  زا  رگا  دـتفا .  یم  فالتخا  ینز  وا و  نیب  تسا 

دنا هدرک  ریبعت  يروآ  مان  ترهش و  هب  ناربعم  بلاغ  تسا و  بوخ  باوخ  رد  بایسآ  گنس  شخرچ  يادص  ندینـش  دوش .  یم  دنمدوس 
نیمات لوا  تروص  رد  ندروآ .  نوریب  درآ  زا  تسا  رتهب  ندرب  بایـسآ  هب  مدنگ  تسا .  نداتفا  مدرم  نابز  رـس  بایـسآ  رد  ندـش  دیفـس  . 

تشاد .  دیهاوخ  مکحم  هناوتشپ  نودب  یشاعم  مود  تروص  رد  دیبای و  یم 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

يادص ندینـش  دینکیم .  يدایز  شـشوک  یعـس و  دوخ  سفن  هب  دامتعا  ددجم  بسک  تهج  امـش  هک  تسا  نیا  يهناشن  بایـسآ  ندـید 
دینادب دینکیم ،  بایسآ  ار  تالغ  هک  دیدید  رگا  دیهدیم .  ماجنا  ار  يدیفم  رایـسب  راک  امـش  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  بایـسآ 

هدیچیپ و رایسب  طباور  یگدنز  رد  امش  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يداب  بایـسآ  ندید  دنکیم .  ادیپ  شیازفا  رایـسب  امـش  ییاراد 
دیراد .  یکانرطخ 

دیوگیم :  تروک  سناه 
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بایسآ ندید  دش .  دهاوخ  يدایز  لوزن  راچد  هراب  کی  هب  امش  ماهس  هک  تسا  نآ  رگناشن  تسا ،  هدنام  بآیب  بایـسآ  هک  دیدید  رگا 
تفرگ .  دهاوخ  رب  رد  ار  امش  یگدنز  رد  هودنا  يراتفرگ و  هراب  کی  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  يداب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رگا  اما  دز .  دـیهاوخ  دـنیاشوخ  ییاهراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  تمالع  دزیر ،  یم  بایـسآ  هب  یلـالز  بآ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
یشوخ تذل و  راظتنا  هک  یماگنه  رد  دید و  دیهاوخ  ییاهنایز  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  دولآ  لگ  دزیر  یم  بایسآ  هب  هک  یبآ  دینیبب 

دننک .  یم  ملع  دق  ناتربارب  رد  تالکشم  اهینارگن و  دیراد ، 
 . تفای دهاوخ  شهاک  امش  ماهس  شزرا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدنام  بآ  یب  بایسآ ،  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یبآ بایسآ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یتخبشوخ  یبآ :  بایسآ  باوخ 

دینکیم  لوصو  ار  ناتبلط  دیتسه :  یبآ  بایسآرد  امش 
دنکیم .  ادیپ  تعسو  تالماعم  اهراک و  دنیبب :  یبآ  بایسآ  باوخ  رادمتسایس  ای  رگ  هلماعم  کی 

ناوارف  تکرب و  رپ  لوصحم  کی  دننیبب :  یبآ  بایسآ  باوخ  نازرواشک 
دماجنا .  یم  یتخبشوخ  هب  اهنآ  جاودزا  دننیبب :  یبآ  بایسآ  باوخ  قاشع 

دنراد .  شیپ  رد  یبوخ  یئوشانز  یگدنز  دننیبب :  یبآ  بایسآ  باوخ  اهله  ءاتم 
 . دش دهاوخ  رتشیب  مه  زاب  ناشتورث  دننیبب :  یبآ  بایسآ  باوخ  نادنمتورث 

يداب بایسآ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
شزرا  مک  یلو  ددعتم  ياهدوس  يداب :  بایسآ  کی  باوخ 

تورث  يداش و  گرزب :  یلیخ  يداب  بایسآ  کی 
دننک .  یم  هطاحا  ار  امش  فارط  دیرادن ا  دامتعا  اهنآ  هب  هک  ییاهمدآ  دوش :  یم  ضوع  يداب  بایسآ  کی  هناورپ  ریسم 

دسریم .  یثرا  امش  هب  دنمتورث  صاخشا  فرط  زا  تکرح :  یب  بایسآ  کی 
دنیاشوخان  ياهربخ  دیزادنا :  یم  راکب  ار  يداب  بایسآ  کی 

دیشاب .  اهزیچ  یلیخ  رکف  هب  دیاب  دناخرچ :  یم  ار  بایسآ  گنس  بایسآ ،  هناورپ 
دنتسین .  رادافو  رگیدکی  هب  رهوش  نز و  دننیبب :  يداب  بایسآ  باوخ  اهلهءاتم 

درک .  دنهاوخ  جاودزا  يدوزب  دننیبب :  يداب  بایسآ  باوخ  اهدرجم 
 . دش دنهاوخ  تخبشوخ  رایسب  اهنآ  دننیبب :  يداب  بایسآ  باوخ  قاشع 

ندرک بایسآ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ناوارف  لوپ  بایسآ :  هاگتسد  کی 
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هناخ  رد  رسدرد  مغ و  دینک :  یم  بایسآ  هوهق 
مغ  يرامیب و  دینک :  یم  بایسآ  لفلف 

سناش  دینک :  یم  بایسآ  ترذ 
 . دیهدیم تسد  زا  ار  ناتیاهدیما  دینک :  یم  بایسآ  یگنر  ياهگنس 

نابایسآ

نادب هناخ  نآ  لها  ات  دروآ ،  یم  تسد  هب  يزیچ  ددرگ و  یم  هک  دوب  نآ  ببـس  هب  هناخ  لها  يزور  هک  دوب  یـسک  باوخ ،  رد  نابایـسآ 
دننک .  شیعت 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دشاب و وکین  لیوات  هب  دوب ،  ناوج  نابایـسآ  نوچ  دوب و  يزور  تسدرد ا و  ار  مدرم  هک  دوب  يدرم  لیوات ،  هب  باوخ  رد  نابایـسآ  ندـید 

تقو هب  رگا  دوب .  لاـبقا  تلود و  ار  نابایـسآ  هک  دوب  لـیلد  دـیآ ،  یم  ورف  وکین  درآ  و  رتش ،  اـب  اـی  ددرگیم  رخ  هب  بایـسآ  هک  دـنیب  رگا 
ددرگ .  يوق  يو  راک  دونشب ،  بایسآ  گنس  گناب  نابایسآ  ندیدرگ ، 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  هدننکراودیما  ناتنوماریپ  طیحم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نابایسآ  ندید  1 ـ

ةرابرد وا  تاروصت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  هجاوم  تسکـش  اب  بایـسآ  يزادنا  هار  يارب  نابایـسآ  شالت  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
ددرگ .  یم  لدبم  سأی  هب  شدزمان  تورث 

نادب هناخ  نآ  لها  ات  دروآیم ،  تسد  هب  يزیچ  ددرگیم و  هک  دوب  نآ  ببس  هب  هناخ  لها  يزور  هک  دوب  یسک  باوخ ،  رد  نابایسآ  - 3
دننک .  شیعت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دوب دهاوخ  هدننک  راودیما  رایسب  یگدنز  رد  امش  فارطا  طیحم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدید ،  نابایسآ  باوخ  رد  رگا 

بیسآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دنکیم .  دیدهت  ار  امش  یگدنز  رد  يرطخ  يراتفرگ و  هک  تسا  نآ  تمالع  دنکیم ،  دیدهت  ار  امش  یبیسآ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

دش .  دهاوخ  امش  بیصن  الاب  رایسب  یلغش  ماقم و  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دینکیم ،  تظفاحم  دوخ  زا  ياهبرض  لباقم  رد  هک  دیدید  رگا 
تسین .  يزیچ  دمآ  نوخ  رگا  یلو  داد .  هقدص  دیاب  تسین ،  بوخ  دشابن  راک  رد  ینوخ  یلو  دشاب  درد  اب  هارمه  بیسآ  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  يراتفرگ ،  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هدمآ  دراو  امش  هب  یبیسآ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

رد رتالاب  یماقم  تسپ و  ندروآ  تسد  هب  ۀناشن  دینک ،  یم  عافد  دوخ  زا  دروخ  یم  امـش  هب  هک  ياهبرـض  لباقم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تسا لغش 

هناخزپشآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تخاس .  دهاوخ  نیگمغ  ار  امش  یناهگان ،  یثداوح  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هناخزپشآ  ندید  1 ـ
درک .  دهاوخ  ور  وا  هب  لابقا  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  بترم  زیمت و  شا  هناخزپشآ  دینیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  هصغ  مغ و  راچد  هبقرتمریغ  ثداوح  رثا  رب  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  باوخ ،  رد  هناخزپشآ  ندید 
گرزب ینامهم  کی  هب  ای  درواـیم و  یتاـغوس  امـش  يارب  رود  هار  زا  امـش  تسود  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  باوخ  رد  هناـخزپشآ  ندـید  - 3

دیوشیم .  توعد 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دز .  دنهاوخ  امش  رس  تشپ  یتشز  رایسب  ياهفرح  هناخزپشآ :  کی  باوخ 
لوپ  یلاخ :  هناخزپشآ  کی 

بترمان  هناخزپشآ  کی 
دیآ .  یم  امش  شیپ  تسود  کی  بترم :  یلیخ  هناخزپشآ  کی 

درک .  دیهاوخ  ضوع  ار  وا  دیراد  راکتمدخ  رگا  هناخزپشآ :  رد  شتآ  هلعش  کی 
گرزب  مغ  هناخزپشآ :  رد  زاگ  قاجا  کی 

ییوگرپ  تبیغ و  دینک :  یم  تسرد  اذغ  هناخزپشآ  رد  امش 
 . درک دنهاوخ  توعد  ماش  هب  ار  امش  هناخ :  زپشآ  رد  زپشآ  رس  کی 

يزپشآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
داش ینامهیم  يزپشآ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب يدوزب  ناتـسود  دش و  دهاوخ  راذگاو  امـش  هب  ینتـشاد  تسود  يا  هفیظو  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیزپ ،  یم  تشوگ  دـینیبب  باوخ  رگا 

دمآ .  دنهاوخ  امش  رادید 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

اهدزد هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـینکیم ،  جارخا  ار  يزپشآ  هک  دـیدید  رگا  تسا .  شوخ  تاـقوا  نتـشاد  تمـالع  باوخ ،  رد  زپشآ  ندـید 
 . تشاد دیهاوخ  ورشیپ  ار  بوخ  رایسب  تاظحل  هک  دینادب  دیدوب ،  زپشآ  ناتدوخ  رگا  دوبر .  دنهاوخ  ار  امش  لاوما 

یتشآ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يو هک  لیلد  دناوخ ،  نید  داسف  هب  ار  یـسک  یتشآ ،  رد  هک  دنیب  رگا  ددرگ و  زارد  شرمع  هک  لیلد  درک ،  یتشآ  یـسک  اب  هک  دـنیب  رگا 
دناوخ .  رش  هار  داسف و  هب  ار  يو  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  نید  حالص  هب  ار  یسک  مشخرد  دنیب ه  رگا  دناوخ .  نید  هار  ریخ  حالص و  هب  ار 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  دنک  لیلد  باوخ ،  رد  یتشآ 

رمع ،  يزارد  رب  لوا : 
يدنمورین  توق و  رب  مود : 
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هدیدنسپ .  داقتعا  تریس و  رب  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یتروص زین  باوخ  رد  تسا  بوخ  يرادـیبرد  هک  ناـنچمه  ندرک  یتشآ  تسا .  هدرک  ریبـعت  رمع  لوط  باوخ  رد  ار  یتـشآ  نیریـس  نبا 
هنیک دیهاوخ و  یم  ار  وا  دب  هک  تسا  نآ  ناشن  دیتسه  رهق  وا  اب  يرادیب  رد  هک  دیدرک  یتشآ  یسک  اب  رگا  اما  دشاب  هتشاد  دناوت  یم  وکین 

ریخ و هک  دیوگ  یم  ار  نیا  تسا و  بوخ  دیا  هدوبن  رهق  يرادیب  رد  هک  دیدرک  یتشآ  یـسک  اب  باوخ  رد  رگا  یلو  دیراد  لد  هب  وا  زا  يا 
یتشآ دیـسانش  یمن  ار  وا  الـصا  هک  یـسک  اب  باوخ  رد  رگا  دیوش .  عقاو  رثوم  دیفم و  رگیدکی  يارب  دیناوت  یم  دیراد و  شیپ  رد  حالص 

یم رمع  يزارد  ار  باوخ  رد  ندرک  یتشآ  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنک .  یم  یکین  امـش  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  ناشن  دیدرک 
دنا .  هتسناد 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یباوخ نینچ  ینز  رگا  دیراد .  دوخ  هار  رس  رد  ششخب  لباقریغ  ریگتخس و  رایسب  یبیقر  امش  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  یسک  اب  ندرک  یتشآ 

 ، دنیبب ار  یباوخ  نینچ  يرجات  رگا  درک .  دـهاوخ  دـیماان  رایـسب  ار  وا  يراک  دوخ ،  يهدـنیآ  یگدـنز و  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ، 
دنوریم .  شورف  هب  يرتالاب  رایسب  تمیق  هب  وا  سانجا  هک  تسا  نآ  تمالع 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هناتسود  ياهوگتفگ  یمیمص و  یطیحم  ۀناشن  ندرک  یتشآ  باوخ  1 ـ

ۀناشن دننیبب ،  یتشآ  باوخ  ناناوج  رگا  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  رتشیب  ياهب  وا  سانجا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرجات  رگا 
تسا .  یکیدزن  لاصو و 

دوخ فیاظو  هب  یهجوت  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیر ،  یم  یتشآ  حرط  امـش  یهاوخدوخ  هب  هجوت  یب  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیا .  هدنکفارس  هدنمرش و  ناتسود  دزن 

 . دش دهاوخ  دیمون  يرما  زا  هدنیآ  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  3 ـ

لاغشآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دوشیم .  هرادا  بولطمان  يزیگناتفگش ،  روط  هب  امش  یگدنز  هک  تسا  نیا  تمالع  باوخ ،  رد  لاغشآ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  روما  بولطمان  ةرادا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هلابز  لاغشآ و  ندید 

ادـیپ یلو  دـیدرگیم  يزیچ  لابند  هب  لاغـشآ  رد  دـیدید  رگا  دـینکیم .  ادـیپ  تسد  یگرزب  تیقفوم  هب  دـیدید ،  لاغـشآ  باوخ  رد  رگا 
ادیپ یلوپ  لاغـشآ  رد  هک  دیدید  رگا  دیوشیم .  یگرزب  لکـشم  راچد  يراگنالهـس  یطایتحایب و  رطاخ  هب  هک  دوب  نآ  لیلد  دینکیمن ، 

نآ يهناشن  دیاهداتفا ،  لاغـشآ  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـندزدیم .  امـش  زا  ار  ناتلوپ  فیک  اهدزد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیاهدرک ، 
ندش دایز  ینعم  هب  باوخ ،  رد  هلافت )  لاغـشآ (  ندـید  درک .  دـنهاوخ  هطاحا  ار  امـش  يدـنیاشوخان  ياهتیعقوم  یگدـنز  رد  هک  تسا 

 . تسا امش  ییاراد  لاوما و 

نتفشآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
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ناتفارطا رد  ار  یمک  ياهینارگن  يرادیب ،  ماگنه  هب  امـش  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدرک ،  هتفـشآ  ار  امـش  ياهلأسم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
تامهافت ءوس  زا  یگدنز  رد  امش  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هدش ،  هتفشآ  امش  ياهتبحـص  زا  یـسک  هک  دیدید  رگا  درک .  دیهاوخ  هدهاشم 

 . دیرذگیمن یتحار  هب  مه  کچوک 

انشآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیسر دهاوخ  امش  هب  هدننک  لاحشوخ  بوخ و  يربخ  هک  دراد  نآ  رب  لیلد  ناکم ،  کی  رد  انشآ  کی  اب  تبحص  ای  ندرک  تاقالم 

هنایشآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندش قشاع  نآ :  ندید 

یسورع نآ :  ندرک  تسرد 
ینالوط تبیغ  ررض ؛ یلاخ :  هنایشآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ینارگن راـچد  ار  امـش  كرت و  ار  هداوناـخ  لـفحم  امـش  يهداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمـالع  یلاـخ ،  هنایـشآ  کـی  ندـید 

دزاسیم . 
دینک .  هدامآ  دیدج  یگدنز  کی  يزیرهیاپ  يارب  ار  دوخ  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیدید ،  هجوج  ای  مخت  کی  اب  هنایشآ  کی  رگا 

نینچ ینز  رگا  دیتسه .  طابترا  رد  ییوجدوس  دب و  رایـسب  دارفا  اب  یگدـنز  رد  امـش  هک  تسا  نآ  يهناشن  یـشحو ،  تاناویح  هنال  ندـید 
درک .  دهاوخ  ناکم  لقن  رگید  یلزنم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ 

دیوگیم :  تروک  سناه 
ياهمخت زا  رپ  یلاخ و  ياهنایشآ  هک  دیدید  رگا  داد .  دهاوخ  رییغت  ار  دوخ  لزنم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  ار  هنایـشآ  باوخ  ینز  رگا 
یناگدنرپ يا  هنایـشآ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  دیوشیم .  يرایـسب  ياهيدیماان  راچد  دوخ  هدنیآ  یگدنز و  رد  تسا ،  ناگدنرپ  يهتـسکش 

تشاد .  دیهاوخ  عیطم  نامداش و  ینادنزرف  و  دش .  دیهاوخ  دنمقالع  یگداوناخ  یگدنز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتسشن 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  دنمقالع  روآدوس  يراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناگدنرپ  ۀنایشآ  ندید  1 ـ
درک .  دهاوخ  ناکم  لقن  رگید  یلزنم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا 

دش .  دیهاوخ  نیگمغ  یتسود  اب  ییادج  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یلاخ  ۀنایشآ  ندید  2 ـ
ینادنزرف و  دش .  دیهاوخ  دنمقالع  یگداوناخ  یگدنز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتـسشن  یناگدنرپ  يا  هنایـشآ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تشاد .  دیهاوخ  عیطم  نامداش و 
 . دش دیهاوخ  راچد  يدیمون  تسکش و  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآۀناشن  ناگدنرپ ،  ۀتسکش  ياهمخت  زا  ولمم  يا  هنایشآ  ندید  ندید  4 ـ

نتفرگ شوغآ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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دنیب رگا  دبای .  نید  زیچ  يو  زا  حلـصم ،  دوب و  هروتـسم  سک  نآ  رگا  هک  دنک  لیلد  تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  یفورعم  هک  دـنیب  یـسک  رگا 
اب هک  دوب  لیلد  تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  يرتش  هک  دید  رگا  دوب .  دنزرف  تبحم  راتـساوخ  هک  دوب  لیلد  تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  یکدوک  هک 

دنک .  حلص  نمشد 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

قشع  رد  یتخبکین  ندیشک :  شوغآ  رد  ار  یسک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 . تسا بوخ  ابلاغ  دنک و  یم  ادیپ  ریبعت  تیلباق  يوهـش  هبنج  نودب  نتفرگ  درادـن .  ریبعت  دـشاب  هتـشاد  یناطیـش  هبنج  رگا  نتفرگ  شوغآ 
 . یگداوناخ طیحم  رد  تمعن  افـص و  تسا و  یتسود  حلـص و  ناشن  دیریگب  شوغآ  رد  ددرگ  یم  بوسحم  امـش  مرحم  هک  ییانـشآ  رگا 

امش اب  هک  ار  نایانـشآ  زا  یکی  رگا  ددرگ .  یم  ناتدیاع  یعفن  دشاب  فلاخم  سنج  زا  هک  دیتفرگ  شوغآ  رد  ار  يا  هناگیب  انـشآ و  ان  رگا 
هتـشاد ریخ  دناوت  یم  تسین و  بولطمان  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  يدروخرب  رفن  کی  امـش و  نیب  دیتفرگ  شوغآ  رد  باوخ  رد  تسین  مرحم 

هناخ هاگرد  رد  رگا  ددرگ و  یم  دراو  امش  هناخ  هب  يرفاسم  دیتخانش  یمن  هک  دیتفرگ  شوغآ  رد  ار  یـصخش  هناخ  هاگرد  رد  رگا  دشاب . 
تشپزا یـسک  رگا  دیور .  یم  رفـس  هب  دیتفرگ  شوغآ  رد  ار  یـسک  دیـسانش  یمن  ار  اجنآ  درادن و  قلعت  امـش  هب  هک  بیرغ  انـشآ و  ان  يا 

رگا دینکب .  يدایز  يالقت  شالت و  دیاب  دوخ  یهانگ  یب  تابثا  يارب  هک  دیریگ  یم  رارق  ماهتا  دروم  هدـنیآ  ياهزور  رد  درک  لغب  ار  امش 
شوغآ رد  ار  ییانـشآ  اـن  كدوک  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـیتسه .  دوخ  ناـیفارطا  تبحم  دـنمزاین  دـیتفرگ  شوغآ  رد  ار  یکدوـک 

اب دینک  یم  شزاون  دیا و  هتفرگ  لغب  رد  ار  یناویح  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  ییوگدـب  وا  زا  شرهوش  رهاوخ  ای  يراج  هتفرگ 
رگا تسا .  يدوسح  هبرگ  نتفرگ  شوغآ  رد  دـینک .  یم  یتشآ  دراد  دوجو  یتموصخ  امـش  نیب  الامتحا  دـیراد و  فـالتخا  هک  یـصخش 

رد دـیزرو .  یم  دـسح  يرگید  هب  امـش  دوب  يرگید  هب  قلعتم  هبرگ  رگا  دزرو و  یم  تداـسح  امـش  هب  یـسک  تشاد  قـلعت  امـش  هب  هبرگ 
 . نآ نادقف  هناشن  تسا و  يرادافو  هب  زاین  گس  نتفرگ  شوغآ 

نادرگ باتفآ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ار درز  ياه  هویم  اهلگ و  هشیمه  هکنیا  لیلد  اما  میتسین  نئمطم  نادنچ  دشاب  نادرگباتفآ  نیریس  نیا  رظن  دروم  لگ  هکنیا  باب  رد  حیـضوت 

نامه هب  هک  دـشاب  نادرگباتفآ  لگ  ناـمه  تسا ،  هدـمآ  نوکدرا ،  هب ،  هک  زین  دروم  نیا  میهدـیم  لاـمتحا  تسا ،  هدرک  ریبعت  يراـمیب  هب 
تسا .  يرامیب  جنر و  ندید  باوخ  عقوم  رد  ریبعت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هودنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  نادرگ  باتفآ  لگ  ۀتسد  ندید  1 ـ

تـسا نآ  ۀناشن  دنناوخ ،  یم  زاوآ  ناگدنرپ  دبات و  یم  باتفآ  دیور و  یم  هار  نادرگباتفآ  ياهلگ  زا  يا  هعرزم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دننک .  دنمتداعس  ار  امش  ات  دنهد  یم  مه  تسد  رد  تسد  تمالس  ینامداش و  هک 

نابیرگ يدب  رـش و  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یمن  دـشر  لصف  نآ  رد  اهلگ  نیا  هک  دـینیبب  یلـصف  رد  ار  نادرگ  باتفآ  ياهلگ  رگا  3 ـ
 . دریگ یم  ار  امش 

هباتفآ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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 ، دوب یموق  همداخ  هباتفآ  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یـضعب  دننک .  میلـست  ودب  هناخ  غارچ  هک  كزینک ،  ای  دوب ،  همداخ  نز  باوخ ،  رد  هباتفآ 
ای همداخ  يو  هک  دنک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تشاد ،  ون  هباتفآ  هک  دنیب  رگا  دننک .  زیهرپ  تیصعم  زا  دندرگ و  وا  تعاط  هب  موق  نآ  هک 
وا هباتفآ  هک  دـنیب  رگا  دریمب .  ای  ددرگ و  رامیب  كزینک  ای  همداخ  هک  دوب  لـیلد  تسکـشب ،  هباـتفآ  دـنیب ك  رگا  دوش .  لـصاح  یکزینک 

دوش .  ادج  وا  زا  ای  دیزرگب ،  يو  كزینکای  همداخ  هک  لیلد  ددرگ ،  عیاض 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هن  رب  باوخ  رد  هباتفآ 
نز ،  لوا : 

مداخ ،  مود : 
كزینک ،  موس : 

يرادیاپ يراوتسا و  ماوق ،  مراهچ : 
مادنا ،  ندب  نت .  مجنپ : 

دایز ،  رمع  مشش : 
تمعن ،  لام و  متفه : 

تکرب ،  ریخ و  متشه : 
نانز .  تحار  مهن . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم ریبعت  كزینک  هب  رتشیب  مالغ و  زینک و  هب  هباتفآ  دندرک  یم  يرادهگن  مالغ  زینک و  نکمتم  دارفا  دوب و  موسرم  يراد  هدرب  هک  میدق  رد 

ناربعم تسین .  هدیدنسپ  یلیوات  زین  نیا  هک  داد  تبسن  هناخ  راکتمدخ  هب  ار  هباتفآ  ناوت  یم  تسین  موسرم  يراد  هدرب  هک  نونکا  یل  دش و 
درخ و یم  رازاب  زا  ای  دوش  یم  هیده  وا  هب  یکزینک  دراد  هناخ  رد  هزات  ون و  يا  هباتفآ  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـنا  هتـشون  هتـشذگ 
ای ضوح  زا  بآ  لاقتنا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  هباتفآ  دوش .  یم  رامیب  شزینک  راکتمدخ و  تسا  هتـسکش  شا  هباتفآ  درک  هدهاشم  هچنانچ 

هدنناسر کمک  هدنهد و  يرای  دشاب  زاین  نیا  يوگباوج  دناوتب  هک  يا  هلیسو  عون  ره  سپ  بآ  رارقتـسا  لحم  زا  رترود  يا  هطقن  هب  ریگبآ 
هب هعجارم  اب  میدید  باوخ  رد  يا  هباتفآ  هچنانچ  فیرعت  نیا  اب  باوخ .  هدـننیب  دـنزرف  هچ  هناخ و  يوناب  هچ  دـشاب  هناخ  مداخ  هچ  تسا . 

 . ددرگ یمرب  یسک  هچ  هب  هک  مینک  سایق  میناوت  یم  میراد  هداوناخ  طیحم  رد  هک  یتیعقوم 

اقیرفآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یلام  تعفنم  اقیرفا :  باوخ 

دنک .  یم  ادیپ  دایزا  امش  ییاراد  دینک :  یم  هدهاشم  هشقن  يور  ار  اقیرفا 
دینک  یم  ادیپ  دیدج  ناتسود  دینک :  یم  رفس  اقیرفا  هب  ییاهنت  هب 

دشدیهاوخ .  شنزرس  لباق  لیلد و  یب  ياهراک  بکترم  دینک :  یم  رفس  اقیرفا  هب  نارگید  اب 
گرزب يداش  اقیرفا :  هب  نتفر 

تسامشراظتنا .  رد  یگرزب  تبیصم  دیدرگ :  یم  رب  اقیرفا  زا 
 . یتخبشوخ سناش و  دیا :  هدش  دیعبت  اقیرفا  هب  امش 
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اقآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
مد هدرک و  لمحت  ار  ناتنایفارطا  ریقحت  هیانک و  شین و  دـیاب  هک  تسا  نآ  شریبعت  دـیتسه ،  دـهعتم  ياقآ  کی  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا 

 . تفرگ دهاوخ  رارق  یبوخ  الاب و  رایسب  حطس  رد  امش  يراک  دمآرد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیتسه ،  امرفراک  هک  دینیبب  رگا  دینزن . 

تابورکآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تشذگ .  دهاوخ  ناتشوگ  لغب  زا  رطخ  دوش :  یم  هثداح  راتفرگ  تسیتابورکآ  کی 

ترفاسم  صوصخب  دینکن ،  یمادقا  چیه  زور  ات 9  دینک :  یم  اشامت  ار  اهسیتابورکآ  شیامن 
 . دناشک دیهاوخ  يدوبان  هب  ار  ناتناهاوخ  دب  دیتسه :  تسیتابورکآ  امش 

مویراوکآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دیهاوخ  هجاوم  یتالکشم  اب  يدوزب  هصغو ،  مغ  مویراوکآ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نآ ینعم  دیدید ،  مویراوکآ  رد  هک  ار  ياهدنزخ  روناج  ای  یهام  رگا  دشابیم .  رـسدرد  یتحاران و  ینعم  هب  باوخ ،  رد  مویراوکآ  ندید 
نآ تمالع  دیتسه ،  انش  لوغشم  مویراوکآ  رد  هک  دیدید  ار  ناتدوخ  رگا  تسا .  هدرک  يور  امـش  هب  یگرزب  رایـسب  سناش  هک  تسا  نیا 

دیامنیم دیدهت  ار  امش  كانرطخ  رایسب  يرطخ  هک  تسا 

یهگآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  يراتفرگ  تالکشم و  دیهد :  یم  یهگآ  کی 

دوشیم .  یلمع  امش  ياه  هشقن  دیناوخ :  یم  ار  یهگآ  کی 
 . یعامتجا ياهتیلاعف  رد  تیقفوم  دنهد :  یم  امش  هب  بلاج  رایسب  یهگآ  کی 

تشذگرد یهگآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دشدهاوخ .  هتشاذگ  امش  ۀناش  رب  يراوشد  فیاظو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  توف  یهگآ  نتشون  لوغشم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیهاوخ ناشیرپ  يربخ  ندینـش  زا  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  یـسک  تشذگرد  یهگآ  ندناوخ  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دش

یقیسوم تالآ 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  رظندروم  تذل  هب  نتفای  تسد  ۀناشن  باوخ ،  رد  یقیسوم  تالآ  ندید  1 ـ

 . دناسر دنهاوخ  بیسآ  امش  یگدنز  هب  راگزاسان  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یقیسوم  لمعتسم  هتسکش و  تالآ  ندید  2 ـ
یگدنز دروآ و  دهاوخ  تسد  هب  ییاناوت  ورین و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ار  یقیسوم  لمعتـسم  هتـسکش و  تالآ  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

 . داد دهاوخ  رییغت  هاوخلد  لکش  هب  ار 

قیچالآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیتسه .  سناش  شوخ  رایسب  قشع  رد  امش  هک  دوب  انعم  نیدب  باوخ ،  رد  قیچالآ  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دیهاوخ  يرایسب  نادنزرف  ياراد  امش  قیچالآ :  باوخ 

دش .  دهاوخ  جاودزا  ياضاقت  امش  زا  دیتسه :  قیچالآ  کی  ریز  اهنت  امش 
دیآ .  یم  امش  تاقالم  هب  ناتقوشعم  دیتسه :  قیچالآ  ریز  نارگید  اب  امش 

 . دش دهاوخ  قفوم  تخبشوخ و  امش  یئوشانز  یگدنز  دینیچ :  یم  ار  روگنا  ياه  هشوخ  قیچالآ  کی  ریز  امش 

سکع موبلآ 

دیوگیم :  رلیم  چا 
درک .  دیهاوخ  ادیپ  یمیمص  رایسب  ناتسود  دش و  دیهاوخ  تخبشوخ  رایسب  امش  هک  تسا  نیا  رگنایب  باوخ ،  رد  سکع  موبلآ  ندید 

تسا وا  هاوخلد  هک  ار  یمدمه  رـسمه و  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دشاب ،  سکع  موبلآ  ياشامت  لوغـشم  باوخ  رد  یناوج  نز  رگا 
شزرمآ  دروآیم .  تسد  هب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یمیمص  یناتسود  نتفای  یتخبشوخ و  ۀناشن  باوخ ،  رد  سکع  موبلآ  ندید  1 ـ

 . تفای دهاوخ  هاوخلد  يرسمه  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  موبلآ  ياهسکع  ياشامت  لوغشم  دنیبب ،  باوخ  ناوج  ینز  رگا  2 ـ

ولآ

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دراد یلدشوخ  هب  قلعت  رگید  یئاه  هویمو  ولآ  ندید 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
يولآ هک  دنیب  رگا  تسا .  يرامیب  لیلد  درز ،  يولآ  دوب و  هتساوخ  لام و  رب  لیلد  دنیب ،  دوخ  تقو  هب  ار  هایس  خرـسولآ و  باوخ  رد  رگا 

دنیب رگا  دبایب .  هتساوخ  لام و  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخب ،  داد و  ودب  یـسک  ای  تفرگارف ،  دوب  نیرـش  معط  هب  هک  هایـس  خرـس و  ای  درز 
دوب .  رتهب  شرت  معط  هب  رگا  دوب  تموصخ  تبیصم و  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  دوبن ،  نآ  تقو  دروخ و  درز  يولآ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوش یم  طوبرم  دیروآ  یم  تسد  هب  هک  یلوپ  رادقم  هب  نآ  دادعت  تسا  لوپ  تورث و  لام و  دشاب  هایس  خرس و  رگا  باوخ  رد  ندید  ولآ 
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یناشن نوچ  تسین  بوخ  باوخ  رد  درز  يولآ  اما  دیروآ  یم  تسد  هب  تفگنه  یلوپ  دیراد  ولآ  زا  رپ  تناو  کی  الثم  هک  دینیبب  رگا  هچ 
هک دیوگ  یم  ار  نیا  تسا و  وکین  دـیایب  نیریـش  معط و  شوخ  ناهد  هب  دـشاب و  نآ  لصف  رد  رگا  ولآ  ندروختـسا  يروجنر  يرامیب و  زا 
یم يراتفرگ  زا  ربخ  تسا و  هودنا  مغ و  دیایب  معط  دب  ناهد  هب  دـشابن و  لصفرد  هچنانچ  دـینک .  یم  لصاح  قیفوت  دـیوش و  یم  ماکداش 

داح .  یفطاع  دروخرب  یعون  تسا و  قشع  شرت  يولآ  دهد . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ناکیدزن  دوخ و  یگدوسآ  مدع  ۀناشن  باوخ ،  رد  لاک  سران و  ياهولآ  ندید  1 ـ
درب .  دیهاوخ  هرهب  نآ  زا  هاتوک  یتدم  هک  تسا  شخب  يداش  ییاهتیعقوم  ندروآ  تسد  هب  تمالع  باوخ ،  رد  هدیسر  ياهولآ  ندید  2 ـ

درک .  دیهاوخ  هبرجت  ار  يرذگدوز  تاحیرفت  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ولآ  ندروخ  3 ـ
تسین .  یگشیمه  تابث و  اب  هک  تسا  ییاهوزرآ  هب  ندیسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  ولآ  ندیچ  4 ـ

دـش دهاوخن  هدروآرب  ناتیاهوزرآ  تفریذپ  دیهاوخ  راچان  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  عمج  ولآ  نیمز  يور  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . دراد اهناسنا  یگدنز  رد  هژیو  ییاج  زین  هودنا  یتخس و  هکلب  تسین  یگدوسآ  یتحار و  اهنت  ناسنا  یگدنز  و 

مینیمولآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  یم  تعانق  دوخ  یگدنز  نیمه  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  مینیمولآ  ندید  1 ـ

لباـق ریغ  یهودـنا  دـید و  دـهاوخ  یناـیز  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  ردـک  یمینیمولآ  فورظ  اـی  تـالآ و  رویز  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ
 . تخادنا دهاوخ  گنچ  وا  رب  ینیبشیپ 

هلآ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هلآ نآ  داد و  ودـب  یـصخش  ای  تفرگارف  ار  هلآ  دـنیب  رگا  دـسرتب .  وا  زا  سک  همه  هکنانچ  رگمتـس  تبیه و  اب  یهاـشداپ  باوخ ،  رد  هلآ 

نامرف هب  هک  لیلد  درب ،  اوه  رب  تفرگرب و  ار  وا  هلآ  دـید  رگا  دوش .  برقم  صاخ و  هاشداپ ،  دزن  رد  مهک  لـیلد  دوب ،  وا  عیطم  ربناـمرف و 
دبای .  يرومان  یگرزب و  نآ  رد  دیامن و  يرفس  هاشداپ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
کلمم زا  نآ  دنتـشکب ،  ار  هلآ  هچوک  نآ  مدرم  دنیب  رگا  دـیآ .  دورف  هچوک  نآ  رد  هاشداپ  هک  لیلد  دـمآ ،  دورف  هچوک  هب  هلآ  دـید  رگا 

ودب دروآ و  رد  يزیچ  ناهد ،  زا  هلآ  دنیب  رگا  دوش .  هاشداپ  هانپ  رد  هک  لیلد  تفرگب  ار  يو  هلآ  دـنیب  رگا  ددرگ .  كاله  ای  دوش  لوزعم 
هاشداپ هک  لیلد  دنامب ،  وا  تسد  رد  رگید  زیچ  ای  هتـشر  دیرپب ،  وا  تسد  زا  هلآ  دنیب  رگا  دبای .  اطع  هاشداپ  زا  زیچ ،  نا  ردـقب  هکلیلد  داد 

دناتسب .  وا  لام  زا  يزیچ  دنادرگ و  رود  دوخ  زا  وا  دریگ و  مشخ  يو  رب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لاگنچ هب  ای  راقنم  هب  ار  يو  هلآ  دـنیب  رگا  دـیآرد .  وا  فرـصت  رد  هاشداپ  هنازخ  لام و  هک  لیلد  تفرگ  یمه  راکـش  هلآ  زا  هک  دـنیب  رگا 
هاشداپ اب  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یمه  دربن  گنج و  هلآ  اب  دـنیب  رگا  دناتـسب .  شلام  دـسر و  ـالب  تمحز و  هاـشداپ  زا  ار  وا  هک  لـیلد  درب ، 

رس و رب  هلآ  هک  دنیب  رگا  دبای .  تمعن  لام و  هاشداپ  زا  نآ  ردقب  هک  لیلد  دنکب ،  ار  وا  رپ  ای  دروخب  هلآ  دنیب  رگا  دوب .  تموصخ  گنج و 
 . دوش هاشداپ  دیا و  يرسپ  ار  يو  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  يو  يور 
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سامآ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، ددرگ لصاح  یلام  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  دـنک  لیلد  دوب ،  هدـمآ  دـیدپ  سامآ  وا  نت  رب  هک  دـنیب  رگا  دوب .  لام  باوخرد ،  سامآ  ندـید 

دوب رایسب  هک  دنیب ،  میر  سامآ  نآ  رد  هک  نوچ  هصاخ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

جنر ودب  هک  دشابن  نانچ  سامآ  رگا  دبای .  لالح  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دیامن ،  جـنر  ار  وا  هکنانچ  دوب ،  سامآ  وا  نت  رب  هک  دـنیب  رگا 
دنک .  مارح  لام  رب  لیلد  دیامن ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  جنپ  نت ،  رب  سامآ  ندید 

ددرگ .  دایز  شلام  لوا : 
دهاوخ .  تعفنم  اب  ینز  مود : 

دمآ .  دهاوخ  شیارب  يرسپ  موس : 
ددرگ .  اور  شتجاح  مراهچ : 
اهمغ .  زا  ددرگ  نمیا  مجنپ : 

 . ددرگ لصاح  ار  وا  میدرک  دای  هک  زیچ  جنپ  نیا  هک  لیلد  دنیب ،  سامآار  دوخ  نت  همه  رگا 

سنالوبمآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دنهاوخ  هدروآرب  ناتیاه  هتساوخ  مامت  ضیرم :  لمح  لاح  رد  سنالوبمآ  کی 

دیهدیم تسد  زا  ار  تسود  کی  یلاخ :  سنالوبمآ  کی 

لوپمآ

دیوگ :  فلوم 
ور شیپ  تارطخ  زا  میب  سرت و  لوپمآ  ندز  تهج  نتفرو  ندز  لوپمآ 

میبو سرت  زا  نتفای  تقرافم  تشگ  یمرب  هدز و  لوپمآ  رگا 
دشاب یم  فیفخ  سایقم  رد  یمیب  یسرت و  نینچ 

هدیزرمآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دهاوخ  تفایرد  یبوخ  ماعنا  هک  تسا  نیا  رگنایب  تسا ،  هدش  هدیزرمآ  دنیبب  باوخ  یصخش  رگا 

اکیرمآ
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنتسه .  امش  هاوخدب  يرایسب  دارفا  اکیرما :  نیمزرس  باوخ 

دوب .  دیهاوخ  تخبشوخ  يریپ  نارود  رد  دیتسه :  ییاکیرما  امش 
گرزب  يداش  دینیب :  یم  هشقن  يور  ار  اکیرما 

دوب .  دیهاوخ  تخبشوخ  رایسب  ششوک  یعس و  هطساوب  دیتسه :  اکیرما  رد  امش 
درک .  دیهاوخ  جاودزا  يدوزب  دینک :  یم  اکیرما  هب  يرفس  ییاهنت  هب 

یتخبشوخ تورث و  دینک :  یم  رفس  اکیرما  هب  نارگید  اب 
دوشیم .  رود  امش  زا  اهارجام  دینک :  یم  رفس  جراخ  هب  اکیرما  زا 

دیهد .  یم  ماجنا  يرکف  یب  يور  زا  ار  ناتیاهراک  دننک :  یم  نوریب  اکیرما  زا  ار  امش 
 . دننک یم  مهتم  قحان  هب  ار  امش  دننک :  یم  دیعبت  اکیرما  هب  ار  امش 

یلامش ياکیرمآ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دیهاوخ  راتفرگ  هعجاف  کی  رد  دینیب :  یم  یلامش  ياکیرمآرد  ار  دوخ  امش 

اهراکرد  زیچان  ياه  هجیتن  دیوریم :  یلامش  ياکیرما  هب  امش 
داد .  دهاوخ  خر  یثداوح  امش  یعامتجا  تیعقوم  رد  دینک :  یم  كرت  ار  یلامش  ياکیرما 

 . تفرشیپ دننک :  یم  دیعبت  یلامش  اکیرمآ  هب  ار  امش 

شزومآ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا دش .  دهاوخ  امـش  بیـصن  یگدنز  رد  بوخ  رایـسب  تیعقوم  کی  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  نداد  شزومآ  لاح  رد  دـیدید  رگا 

 . تشاد دیهاوخ  دمآ  تفر و  عبط  خوش  رایسب  دروخرب و  شوخ  ناتسود  اب  هک  دوب  نآ  لیلد  دینیبب ،  ندید  شزومآ  لاح  رد  ار  دوخ 

كاینومآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  طیارش  نیرتدب  رد  امش  یقشع  طباور  كاینومآ :  باوخ 

دنک .  یم  دیدهت  ار  امشرطخ  کی  فداصت –  دیراد :  كاینومآ  امش 
يراسمرش  ریقحت و  دیرخ :  یم  كاینومآ 

 . درک دیهاوخ  هرجاشم  تسود  کی  اب  دینک :  یم  هدافتسا  كاینومآ  زا 

تسیشرانآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دیهاوخ  انشآ  يدیدج  دارفا  اب  دینک و  یم  عورش  ار  يدیدج  راک  تسیشرانآ :  باوخ 
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دیشاب .  طاتحم  رایسب  یلام  روما  رد  تسیشرانآ :  يدایز  دادعت 
تشذگ .  دهاوخ  هنادنمتفارش  ینالوط و  امش  یگدنز  هدش :  هتشک  تسیشرانآ  کی 

 . داد دیهاوخ  تسد  زا  ار  ناتیدازآ  دیتسه :  تسیشرانآ  کی  امش 

سانانآ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هرفس کی  ای  تفایض و  کی  هب  ندش  توعد  سانانآ : 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  امش  راظتنا  رد  ياهدننکلاحشوخ  داش و  ياهزور  هک  دینادب  دیشابیم ،  سانانآ  ندیرخ  لاح  رد  دیدید  رگا 

دیشابیم .  گرزب  ینامهم  کی  هب  ندش  توعد  لاح  رد  هک  دوب  نیا  رب  لیلد  دیروخب ،  سانانآ  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ندش  دنمتداعس  تمالع  باوخ ،  رد  سانانآ  ندید  1 ـ
راظتنا رد  یناشخرد  يزوریپ  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  هک  تسا  نیا  يهناشن  دیدید ،  سانانآ  ندروخ  ای  ندیچ  لاح  رد  ار  دوخ  رگا  2 ـ

دشابیم .  امش 
نوماریپ هک  تسا  نآ  تمالع  دـشارخ ،  یم  ار  ناتتـسد  نآ  ربز  تسوپ  اذـغ  زیم  يارب  سانانآ  ندرک  ایهم  ماگنه  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  تیقفوم  یتحار و  ناتیارب  ماجنارس  هک  دش  دیهاوخ  ناشیرپ  نارگن و  یعوضوم 

نویزولت ویدار و  نتنآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیهاوخ تفایرد  دنتسه ،  رود  امش  زا  هک  ینایانشآ  ای  ناتسود  فرط  زا  بوخ  يربخ  امش  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  نتنآ ،  نتـشاد  ای  ندید 
یبساک راک و  عضو  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیـشابیم ،  نتنآ  يزکرم  هاگتـسد  کی  ندرک  لصو  لاـح  رد  هک  دـیدید  رگا  درک . 

راک کی  نداد  ماـجنا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیدید ،  نیمز  هب  نتنآ  ندرک  لـصو  لاـح  رد  ار  دوخ  رگا  دوشیم .  بوخ  رایـسب  اـمش 
 . دش دهاوخ  امش  بیصن  يریگمشچ  تیقفوم  روآدوس  رایسب  گرزب و 

راوآ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ریغ يا  هثداـح  زا  وا  باوـخ  دـشاب  راوآ  نتخیر  ورف  دـهاش  باوـخ  رد  یـسک  رگا  درم .  يارب  هن  نز و  يارب  هن  تسین  بوـخ  راوآ  ندـید 

وا هب  هک  تشاد  دهاوخ  بولطمان  يدروخرب  هداوناخ  طیحم  رد  دمآ  نییاپ  دسانـش  یم  هک  ییاج  زا  راوآ  دنیبب  رگا  دهد و  یم  ربخ  هبقرتم 
 . تسا رـصتخم  نآ  جیاتن  زا  باوخ  هدننیب  مهـس  نکیل  تسا  یعطق  هثداح  دشاب  انـشآ  ان  هدـمآ  راوآ  هک  ییاج  رگا  دـیآ و  یم  دراو  همطل 
رد راوآ  ندـید  لاـح  ره  هب  دـهد .  یم  تسدزا  ار  دوـخ  تیمها  شزرا و  مدرم  دزنو  دـبایم  ماـقم  لزنت  دـشاب  شدوـخ  هناـخ  رد  راوآ  رگا 

 . تسین وکین  باوخ 

زاوآ
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دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دنک لیلد  دوب ،  هتـشگ  دنلب  شزاوآ  هک  دنیب  یـسک  رگا  دبای .  یگرزب  مدرم  نایم  رد  هک  دنک  لیلد  دوب ،  دنلب  نوچ  باوخرد ،  درم  زاوآ 
دای سک  هکنانچ  دوش ،  فیعـض  شمان  گناب و  هک  لیلد  هتـشگ ،  فیعـض  شزاوآ  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  دنلب  شمان  زاوآ ،  يدنلب  ردق  رب 

دنکن .  وا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب نامدرم  زاوآ  فالخ  هب  دـشابن و  وکین  باوخ ،  رد  نانز  زاوآ  يدـنلب  اما  دـنک ،  مان  يدـنلب  فرـش و  رب  لیلد  ار  نامدرم  زاوآ  يدـنلب 
يرایسب . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب هدش  دـنلب  شزاوآ  ادـص و  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  نتفگ .  نخـس  ماگنه  هب  تسا  ناسنا  گناب  ادـص و  راوآ  زا  روظنم  اجنیا  رد 
رد هک  نیا  هزاوآ و  ترهش و  يایوگ  تسا و  یمرخ  ناشن  دیآ  یم  ناششوخ  زاوآ  ندینش  زا  مدرم  دور و  یم  اه  تسد  رود  ات  هک  يروط 

تسا وکین  نادرم  يارب  باوخ  رد  ادص  نتشاد  یلک  روط  هب  هک  دنک  یم  لقن  ینامرک  زا  نیریـس  نبا  دنک .  یم  بسک  یگرزب  مدرم  نایم 
زاوآ انشآ و  ان  يادص  تسا و  تبحم  یتسود و  انشآ  يادص  تسین .  وکین  نانز  يارب  یلو  تسا  فرش  ترهـش و  هزاوآ و  مان و  يایوگو 

هچ ناـنچ  دـسر و  یم  امـش  هب  هتفر  رود  رفاـسم  کـی  زا  هک  تسا  يربـخ  مینیب  یمن  ار  وا  دوخ  باوـخ  رد  دوـش و  یمن  هدـید  هک  یـسک 
دشاب .  شوخ  دناوت  یم  ربخ  نیا  هک  دهد  یم  امش  هب  يربخ  یسک  دیرادن  يرفاسم 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
درک دیهاوخ  ظفح  يریپ  ماگنه  هب  ات  ار  دوخ  تیشاشب  امش  هنارت : 

ینامداش ندناوخ :  زاوآ 
یسورع زاوآ :  ندینش 

هناصلاخ قشع  زاب ،  رس  یطیحم  رد  رورس  نشج و  هدنرپ :  ياوآ 
یمغ یب  ینامداش ،  دنا :  هداد  رس  هنارت  هک  يا  هدع  اب  ندش  هارمه 

تالکشم  یناوخ :  رعش 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

باوخ رد  نیگمغ  زاوآ  ندینـش  درک .  دیهاوخ  تفایرد  یبوخ  رایـسب  ياهربخ  هدنیآ  رد  هک  دینادب  دیدینـش ،  يداش  زاوآ  باوخ  رد  رگا 
 ، دیـشابیم یعمج  هتـسد  ندـناوخ  زاوآ  لاـح  رد  یعمج  رد  هک  دـیدید  رگا  تشاد .  دـهاوخ  هارمه  هـب  ار  يدـب  ياـهربخ  امـش  يارب  زین 

دیشابیم .  يرادافو  بوخ و  رایسب  ناتسود  ياراد  هک  تسا  نآ  تمالع 
رگا تسا .  نداد  خر  لاح  رد  ياهدننکلاحشوخ  رایسب  تاقافتا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتسه ،  داش  زاوآ  ندناوخ  لاح  رد  هک  دیدید  رگا 

تـسود صخـشتم  بوخ و  رایـسب  درف  کی  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  ندـناوخ  لاح  رد  يرگید  صخـش  اب  هک  دـیدید  باوخ  رد 
دش .  دیهاوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدید رگا  دشابیم .  افـص  حلـص و  زا  زیربل  یگدـنز  لاصو و  نآ  ریبعت  دراد .  قاشع  رب  یبوخ  ریبعت  باوخ ،  رد  هرفن  ود  ندـناوخ  زاوآ 

اما درک ،  دیهاوخ  تفایرد  يدب  ربخ  سانشان  درف  کی  زا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دننکیم ،  ارجا  ار  هرفن  ود  زاوآ  رگیدکی  اب  هدنناوخ  ود  هک 
درک .  دهاوخ  لاحشوخ  رایسب  ار  امش  دهدیم ،  امش  هب  تسود  کی  هک  رگید  رابخا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
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ییاهنت  یماکان و  دیناوخ :  یم  زاوآ  امش 
هتساوخ  ان  يداش  دنناوخ :  یم  زاوآ  نارگید 

قشعرد تداسح  ناوخ :  زاوآ  کی 

نتخیوآ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 . دتفا للخ  شنید  هک  لیلد  نکیل  دبای ،  یگرزب  هاج و  تمـشح و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دزیوایب ،  ار  وا  ات  دومرف  هاشداپ  هک  دـنیب  یـسک  رگا 
هک دـنیب  رگا  دـبای .  یئاورناـمرف  يرتـهم و  موـق  نآ  ددـع  رب  هک  لـیلد  دـندرک ،  یم  يو  رد  رظن  ناـمدرم  نتخیوآ ،  ماـگنه  هک  دـنیب  رگا 

تخیوایب و ار  يو  لوهجم  يریپ  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  اورنامرف  رتهم و  موق  نآ  رب  هک  لیلد  دـنتخیوایب ،  ار  يو  دـنا و  هدـش  عمج  یهورگ 
هک دـنیب  رگا  دـندوب .  یمه  وا  هراظن  هب  ناشیوخ  هک  دـنیب  نوچ  دوش ،  اورنامرف  ناهج  قلخ  رب  هک  لیلد  دـندوب  یمه  وا  هراـظن  هب  ناـمدرم 

يرتهم دوخ  ناشیوخ  رب  دهاوخ  هک  دنک  لیلد  دید ،  همه  هتخیوآ  ار  دوخ  هکلب  درکن ،  هراظن  يو  رد  سک  چـیه  تخیوایب و  ار  نتـشیوخ 
ددرگن .  وا  عیطم  یسک  نکیلو  دنک ، 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دتفیب .  تمرح  یگرزب و  هاج و  زا  هک  لیلد  داتفیب ،  دنربب و  نامسیر  دندوب و  هتخیوآ  ار  يو  نوچ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب نتخیوآ  زا  اجنیا  روظنم  ندـش .  نازیوآ  یئاج  هب  ندز  گنچ  هدارا ،  تبغر و  لیم و  اب  هن  هدـمآ  ندـش  هتخیوآ  ینعم  هب  اجنیا  نتخیوآ 
وا باوخ  رد  هک  دنیبب  یسک  رگا  فبرعت  نیا  اب  هدش .  رکذ  ناونع  نیا  تحت  یتنـس  ياه  همان  باوخ  رد  نوچ  هک  تسا  ندش  هتخیوآ  راد 

رـس و دـنچ  دـسر و  یم  ماقم  هاج و  تمـشح و  هب  نوناق  نامه  قیرط  زا  دـنا  هتخیوآ  راد  هب  نوناق  ناـیرجم  تسد  هب  نوناـق و  مکح  هب  ار 
یم هاگن  وا  هب  دنا و  هدرک  ماحدزا  مدرم  دنا و  هتخیوآ  ماد  هب  ار  وا  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  دور .  یم  رتالاب  شیوخ  نارقا  زا  ندرگ 

رگـشیاتس و دنا  هدش  عمج  راد  ياپ  هک  اه  نآ  شرامـش  هب  باوخ  هدننیب  نوچ  تسا  وکین  رایـسب  سکع  رب  تسین و  دب  هجو  چیه  هب  دننک 
تسا و نتفر  الاب  ندـش  هتخیوآ  راد  هب  هتفر  مه  يور  دـبای .  یم  يرترب  تسین  مک  ناشدادـعت  هک  یناسک  رب  تشاد و  دـهاوخ  وگ  نیرفآ 
رد نیا  هداتفا .  نیئاـپ  هب  جوا  زا  هدـش و  هراـپ  باـنط  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  هک  نیا  نآ  تسه و  دـب  دروم  کـی  رد  یلو  تسا  نتفاـی  يرترب 
 . دور یم  نیب  زا  شمارتحا  ددرگ و  یم  طقاس  یماقم  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  باوخ  رد  اما  تسین  دب  هدش  هتخیوآ  راد  هب  درم  يارب  يرادیب 

ندرک نازیوآ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
يرامیب  دینک :  یم  نازیوآ  ار  يزیچ 

دینک .  لرتنک  ار  ناتدوخ  رتشیب  دینک :  یم  نازیوآ  ار  اهسابل 
دیشاب .  بیقر  بقارم  دینک :  یم  نازیوآ  ار  اه  هچب  ياهسابل 

 . داد دهاوخ  خر  امش  فارطا  رد  یتارییغت  دینک :  یم  نازیوآ  ار  اهنامهیم  ياهسابل 

نشیوآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
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دش .  دیهاوخ  رادلوپ  يدوزب  نشیوآ :  باوخ 
قشع  رد  یتخبشوخ  دینک :  یم  تسرد  سس  اذغ  يارب  نشیوآ  اب  امش 

دوش یم  دایز  ناتیلام  تاناکما  دیرخ :  یم  نشیوآ 

هآ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دش دیهاوخ  وربور  تخس  گرزب و  رایسب  یهودنا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیـشکیم ،  هآ  لد  هت  زا  يزیگنامغ  قافتا  يارب  هک  نیا  ندید 

دیهدیمن .  تسد  زا  ار  دوخ  دیما  اما 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هب دـیما  اما  دـش ،  دـیهاوخ  وربور  هرظتنم  ریغ  یهودـنا  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیـشک ،  یم  هآ  يزیگنا  مغ  ۀـعقاو  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . داد دیهاوخن  تسد  زا  ار  ییاهر 

کهآ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
ددرگ و لصاح  لام  ار  وا  دوب ،  هدرتسب  هک  يوم  نآ  ردق  هب  دراد ،  لام  رگا  هک  لیلد  درتسب ،  نت  زا  يوم  کهآ ،  اب  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

ددرگ .  هدراذگ  شماو  دراد  ماو  رگا  دبای و  جرف  مغ  زا  دوب  نیگمغ  رگا 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

دشاب .  یناملسم  ناشن  ار  نارفراک  ماو و  ندراذگ  ار  شیورد  لام و  يدایز  ار  رگناوت  باوخ ،  رد  ندرک  کهآ 
دیامرف :  قداص  رفعج  اما  ترضح 
دوب .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  کهآ 

دب ،  ربخ  لوا : 
شوخان ،  تشز  ياهنخس  مود : 

راوشد .  ياهراک  موس : 
درادن  یبوخ  ریبعت  کهآ  اب  انب  تخاسوریمعت  و 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگا دیهد .  ناشن  دوخ  زا  يدایز  شالت  رتهب  یگدنز  نتشاد  يارب  دیاب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دیدید ،  کهآ  نتخپ  لاح  رد  ار  دوخ  رگا 

تشاد .  دیهاوخ  شزرا  رپ  رایسب  ینالوط و  يرمع  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدید ،  يزپکهآ  يهروک  رد  ار  دوخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ماگ یتخبـشوخ  تداعـس و  يوس  هب  یگدـنز ،  رد  ترارم  یتخـس و  اهتدـم  زا  دـعب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  باوخ ،  رد  کـهآ  ندـید 
تشادرب .  دیهاوخ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوش .  یم  ناتبیصن  هدنیآ  رد  یکچوک  ياهسناش  کهآ :  هپک  کی 

درک .  دیهاوخ  یقرت  ناتیاهراک  رد  دیرخ :  یم  کهآ 
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دنهد .  یم  رارق  شیامزآ  دروم  تاساسحا  رظن  زا  ار  امش  دینک :  یم  راک  کهآ  اب 
 . دیشاب نمشد  بقارم  دیرب :  یم  راکب  کهآ  يزیچ  نتخاس  رد 

نهآ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هب نهآ  هک  دنیب  یسک  رگا  و  نهآ .  ردق  هب  دسر ،  ودب  ایند  عاتم  زا  يزیچ  دوب  لومعم  هن  رگا  دوب و  مداخ  ندید ،  باوخ  هب  لومعم  نهآ 

دشخب ودب  يزیچ  یسک  نهآ  نآ  ردق  هب  ایند  عاتم  زا  هک  لیلد  دنداد ،  يو 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 

 ، دروآ یم  نوریب  گنـس  زا  نهآ  هک  دـنیب  رگا  و  دوب .  هاشداپ  بوسنم  زا  دراد ،  حالـص  ببـس  هب  نآ  هک  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  نهآ  ره 
دیآ .  شیپ  یتخس  ار  وا  دنک ه  لیلد 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
لیلد دوب ،  رگنهآ  رگا  دتفا و  تموصخ  یـسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  دـب ،  راک  نآ  لها  هن  درک و  یم  يرگنهآ  هک  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 

رگداد .  دوب و  گرزب  هاشداپ  لیوات ،  هب  رگنهآ  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب  تعفنم و  ریخ و  رب  هک  تسا 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

یتشز دنک و  تبیغ  نامدرم  سک  نیا  هک  دنک  لیلد  تخادگ ،  یمه  سم  ای  نها  هک  دنیب  رگا  ددرگزاب و  نوچ  باوخ ،  هب  رگنهآ  ندید 
دیوگ . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  نمشد  رب  نتفای  رفظ  یئاناوت و  تیالو و  هوق و  تعفنم و  مهنآ  دوب ،  نزوس  زا  هک  دنیب ،  باوخ  هب  نهآ  زا  هک  زیچ  ره 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دراد ایند  تعفنم  هب  قلعت  ناریغوریزرا  يور و  سمو و  نهآ  ندید 

دوب رفظ  توق  نهآ  ندید 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

يرگنهآ هک  دـیدید  رگا  تسا .  ناـتدوخ  ياـههشقن  لـباقم  رد  تمواـقم  یهاـگ  و  تمواـقم ،  توق ،  ینعم  هب  باوـخ ،  رد  نهآ  ندـید 
 . تسا نیـشتآ  قشع  ینعم  هب  باوخ ،  رد  هتخادگ  نهآ  ندید  دیوشیم .  يدایز  رـسدرد  تمحز و  راچد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ، 

دوب .  دهاوخ  کیرات  مهبم و  رایسب  امش  يهدنیآ  دینادب  دیدید ،  دوخ  باوخ  رد  ار  ینهآ  ریجنز  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یگدنز  رد  هودنا  یناشیرپ و  تمالع  باوخ ،  رد  نهآ  ندید  1 ـ
تـسد هب  ییاهیمرگرـس  یحور  رظن  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دییآ ،  یم  رد  اپ  زا  نهآ  نزو  ینیگنـس  ریز  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دید .  دیهاوخ  نایز  يدام  رظن  زا  یلو  دیروآ ،  یم 
نارگید هب  یهاوخ  دوخ  نیا  اب  دیتسه و  هاوخدوخ  يدرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینز ،  یم  هبرـض  نهآ  هب  يا  هلیـسو  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دینک .  یم  دراو  بیسآ 
دینر .  یم  تسد  تسردان  ییاهراک  هب  تورث  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  نهآ  ةدننکدیلوت  دینیبب  باوخ  رد  رگا  4 ـ

ترـشاعم لباق  يدارفا  ناتناتـسود  دیبای و  یمن  ینادـنچ  قیفوت  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیـشورف ،  یم  نهآ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
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دوب .  دنهاوخن 
تسا .  يدیماان  رقف و  تمالع  باوخ  رد  هدز  گنز  نهآ  ندید  6 ـ

تسین .  یگدنز  رد  يزوریپ  لماع  اهنت  تورث  دیبای  یم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  نازرل  نهآ  تمیق  دینیبب  باوخ  رد  رگا  7 ـ
دید .  دیهاوخ  ینارون  دیمارپ و  ینزور  هدنیآ  یکیرات  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  نارگ  نهآ  تمیق  دینیبب  باوخ  رد  رگا  8 ـ

دروخ .  دیهاوخ  تسکش  دینکن ،  هدافتسا  دوخ  يژرنا  زا  یتسرد  هب  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتخادگ  نهآ  ندید  9 ـ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

کیدزن  هدنیآ  رد  رسدرد  يراتفرگ و  نهآ :  ياه  هکت  باوخ 
دینک .  لرتنک  رتشیب  ار  ناتدوخ  يرتسکاخ :  نهآ 

دنهدیم .  بیرف  ار  امش  ناتسود  هایس :  نهآ 
یتخبشوخ  هدش :  بوذ  نهآ 

هرجاشم هتخادگ :  نهآ 
دسر .  یم  امش  هب  روشک  زا  جراخ  زا  ییاهربخ  دیرخ :  یم  نهآ 

دروآ .  دیهاوخ  رد  لوپ  یتحارب  دیشورف :  یم  نهآ 
دتفا .  یم  ریخات  هب  امش  تیقفوم  دیرب :  یم  نهآ 
قشع  رد  تیقفوم  دینز :  یم  شکچ  نهآ  يور 

یلام تعفنم  ینهآ :  يوطا  کی 

ابر نهآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تشاد یهاوخ  دیدج  یناتسود  ندید : 

دش دیهاوخ  قشاع  ندرک :  ادیپ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

زاب کیدزن  يهدـنیآ  رد  ناتفادـها  تفرـشیپ  يارب  ار  هار  دوخ ،  قطنم  تیارد و  لقع ،  اب  هک  تسا  انعم  نیدـب  باوخ ،  رد  ابرنهآ  ندـید 
درک .  دیهاوخ 

یبوخ تالوحت  رییغت و  هک  تسا  نآ  يهناشن  تسا ،  ییابرنهآ  تمس  هب  ندش  بذج  لاح  رد  تدش  هب  هک  دنیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا 
تشاد .  دهاوخ  رب  رد  ار  وا  یلاحشوخ  يداش و  تابجوم  هک  تفرگ ،  دهاوخ  تروص  هداوناخ  رد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  زاب  یهار  یگدنز ،  رد  دوخ  تفرشیپ  يارب  یقطنم  یتامدقم  ندیچ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ابر  نهآ  ندید  1 ـ

یتالوحت وا  ةداوناخ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  بذـج  دوخ  تمـس  هب  ار  وا  ییابر  نهآ  دـنک  ساسحا  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ
 . دش دهاوخ  شا  هداوناخ  ياضعا  وا و  ینامداش  بجوم  هک  تفرگ  دهاوخ  تروص 

رگنهآ

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
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دبای يزور  ناطلس  زا  نارگنهآ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنهاوخ امـش  شود  رب  ار  ینیگنـس  گرزب و  رایـسب  ياهتیلوؤسم  کیدزن  ياهدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رگنهآ  ندـید 
تشاذگ . 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  رادیاپ  ان  امش  قشع  يرگنهآ :  هروک  باوخ 

یقشع  تالکشم  یماکان و  راک :  لاح  رد  رگنهآ  کی 
یقشع  تخس  ياه  هرجاشم  يرگنهآ :  هروک  کی  ياه  هقرج 

دینک  یم  ادیپ  جایتحا  لوپ  هب  دیتسه :  رگنهآ  امش 
دنرادن .  دامتعا  امش  هب  مدرم  دینک :  یم  تبحص  رگنهآ  کی  اب 

 . دوب دهاوخ  ناتهار  رس  رب  يرایسب  عناوم  دزاس :  یم  بسا  لعن  رگنهآ  کی 

صقر گنهآ و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشچ .  یم  ار  يداش  معط  رتمک  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیصقر ،  یم  دنت  یگنهآ  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ییاهینارگن عاعشلا  تحت  امش  یشوخرس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  ندیـصقر  لوغـشم  دنت  یگنهآ  اب  ناتـسوپهایس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دریگ .  یم  رارق  هدوهیب 

يا هیحور  بحاص  تسود  نامه  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  دـنت  یگنهآ  اب  صقر  لاح  رد  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  باوخ  رد  رگا  3 ـ
دش .  دهاوخ  دیمارپ  داش و 

فدـه و  دـیوش ،  یم  هدوهیب  ياهراک  مرگرـس  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  دـنت  یگنهآ  اب  صقر  لاح  رد  اه  نیرلاـب  4 ـ
دیریگ .  یمن  رظن  رد  دوخ  يارب  یتباث 

شیپ ناتیارب  یلاحشوخ  يداش و  رتمک  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیصقریم ،  يدنت  گنهآ  اب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  - 5
دمآ .  دهاوخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  دیتشاد ،  هعماج  رد  نیا  زا  لبق  هک  ار  یتیعقوم  دینیبب ،  گنهآ  ندناوخ  لاح  رد  ار  ناتدوخ  رگا 

هب باوخ ،  رد  زاس  گنهآ  ندید  تفرگ .  دـنهاوخ  ار  امـش  رب  رود و  يدایز  بابان  ناتـسود  دـینیبب ،  يزاس  گنهآ  لاح  رد  ار  دوخ  رگا 
 . دشابیم هناقداص  رایسب  میاد و  قشع  ینعم 

ندید وهآ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هک لـیلد  دـیربب ،  ار  وـهآ  يوـلگ  هک  دـنیب  رگا  دوـش .  لـصاح  ار  وا  يور  بوـخ  كزینک  هـک  لـیلد  تـفرگ ،  ارفار  وـهآ  هـک  دـنیب  رگا 

دنیب رگا  دنک .  تعماجم  تعیرـش  فالخ  هب  یکزینک  اب  هک  لیلد  دیربب ،  ولگ  افق  زا  ار  وهآ  دنیب ه  رگا  دریگرب .  هب  ار  يرتخد  یگزیـشود 
یلام يوربوخ  ینز  زا  ار  وا  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  وهآ  تسوپ  هک  دنیب  رگا  دنک .  انز  بیرغ  ینز  اب  هک  لیلد  دـنکب ،  ار  وهآ  تسوپ  هک 
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 ، تشکب ار  وهآ  هک  دنیب  رگا  دسر .  لام  نز  زا  ار  وا  مهک  لیلد  دش ،  دیاع  ار  وا  هیپ  ای  تشوگ  ای  وهآ  تسوپ  هک  دنیب  رگا  دوش .  لصاح 
دوش .  نیگهودنا  نز  لبق  زا  هک  لیلد 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، دنکفیب راکش  تقو  وهآ  هک  دنیب  رگا  دربب .  یگزیـشود  ار  ینز  ای  یکزینک  لیلد  دنکفیب ،  وهآ  دور ،  وهآ  درگ  هک  نآ  یب  هک  دنیب  رگا 

گنس هب  ار  وهآ  هک  دنیب  رگا  دسر .  هب ا و  هودنا  مغ و  نز ،  تهج  زا  هک  لیلد  درمب ،  وا  هناخ  رد  وهآ  دنیب ه  رگا  دبای .  تمینغ  هک  لیلد 
ار .  ینز  دیوگ  ازسان  نخس  هک  لیلد  دز ،  زیت  ای 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دیآ .  دنزرف  یکزینمک  زا  از  يو  همک  دنک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تفرگ  ار  وهآ  هچب  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  وهآ  ندید 

نز ،  لوا : 
كزینک ،  مود : 

دنزرف ،  موس : 
نانز .  زا  تعفنم  مراهچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یگدـنز ۀـناشن  لـهأتم  دارفا  يارب  تسا .  قیمع  كاـپ و  ياـهیتسود  ۀـناشن  ناوج  دارفا  يارب  دراد ،  یبوخ  ریبعت  باوخ  رد  وهآ  ندـید  1 ـ

تسا .  هغدغد  زا  رود  مارآ و 
تـسکش دوخ  فادـها  رد  دـش و  دـیهاوخ  راتفرگ  نمـشد  تسد  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیا ،  هدرک  راکـش  وهآ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دروخ .  دیهاوخ 
تـسد زا  یگدنز  رد  ار  یگرزب  سناش  تسردان ،  میمـصت  اب  امـش  هک  دوب  نآ  لیلد  دـیدید ،  دازآ  تروص  هب  باوخ  رد  ار  وهآ  رگا  - 3

 . تشاد دیهاوخ  یبوخ  لاوحا  تاقوا و  دوخ  ياههچب  اب  دیدید ،  ار  مار  يوهآ  رگا  داد .  دیهاوخ 

هلان هآ و 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
يداش  هلان :  هآ و  باوخ 

داد  دیهاوخ  تسد  زا  ار  نات  هقالع  دروم  درف  يراز :  هیرگ و 
لوپ  دننک :  یم  هلان  هآ و  اه  هچب 

دینک رتمک  ار  ناتیاهجرخ  دیاب  دننک :  یم  هلان  هآ و  لیماف  دارفا 

هدنیآ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیرادرب .  نایم  زا  ار  یمیدق  ترودک  کی  هک  دینک  یم  ادیپ  ار  نیا  تصرف  دینیب :  یم  باوخرد  ار  دوخ  هدنیآ 

يداش  تسین :  بوخ  امش  هدنیآ 
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یتخبشوخ  ناتنادنزرف :  هدنیآ 
يرگن  هدنیآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوجو هب  یعیـسو  تالوحت  رییغت و  امـش  ینونک  راک  لغـش و  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـیتسه ،  ربخاب  هدـنیآ  زا  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا 

 . درک دیهاوخ  لمحت  ار  يدایز  رایسب  درد  جنر و  هار  نیا  رد  امش  هدمآ و 

هنییآ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رد هک  دنیب  رگا  دهن .  یـسک  شیپ  شیوخ  عاتم  لام و  دنک ه  لیلد  داد ،  یـسک  هب  هنییآ  هک  دنیب  رگا  دوب .  تیالو  هاج و  باوخ  رد  هنییآ 

دنناد .  دننیب و  هورکمار  نیمیس  هنییآ  ناربعم  هک  اریز  دنیب ،  تهارک  شیوخ  هاج  تمرحزا و  هک  لیلد  درک ،  یم  هاگن  نیمیس  هنییآ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

نز رگا  دوب .  ردـپ  دـننام  اهزیچ  همه  هب  هک  دروآ  رـسپ  دوب ،  هلماـح  يو  نز  رگا  هک  دوب  لـیلد  درگن ،  یمه  نینهآ  هنییآ  رد  یمدرم  رگا 
لیلد دشابن ،  نتـسبآ  نز  رگا  دوب و  ردام  دننام  اهزیچ  همه  هب  هک  دروآ  يرتخد  هک  لیلد  دوب ،  نتـسبآ  تسیرگن و  یم  هنییآ  رد  هک  دـنیب 

وا تسا  لیلد  درک ،  یم  رظن  هنییآ  رد  هک  دنیب  رـسپ  رگا  دنک .  رگید  يرهوش  نز  نآ  دهاوخب و  رگید  نز  دهد و  قالط  ار  وا  رهوش  تسا 
دورب و وا  تسد  زا  تیالو  دوش و  لوزعم  دنک ،  هاکن  یلماع  ای  هاشداپ  رگا  دیآ و  رهاوخ  ار  يو  دنک ،  هاگن  يرتخد  رگا  دیآ و  يردارب  ار 

دنیشن .  وا  ياج  هب  رگید  یسک 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

هب دشاب  هدـید  هچ  رهدـب  کین و  لیوات  دـشابن ،  فورعم  رگاو  دوب  هاشداپ  دوب  فورعم  نوچ  دـید ،  هنییآ  رد  رگا  باوخ ،  رد  وکین  يور 
ددرگ .  زاب  هنییا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  شش  باوخ  هب  هنییآ  ندید 

نز ،  لوا : 
رسپ ،  مود : 

نامرف ،  هاج و  موس : 
تسود ،  رای و  مراهچ : 

کیرش ،  مجنپ : 
نشور .  راک  مشش : 

دبای  یگرزب  دهاوخ و  نز  هک  لیلد  دنیب ،  باوخ  رد  هنییآ  بیرغ  يدرم  رگا 
دوب .  یمارگ  زیزع و  رهوش  رب  دهاوخ و  رهوش  تسا  لیلد  دنیب  رتخد  رگا 

دوش .  نامداش  بئاغ ،  تسود  ندید  هب  هک  دنک  لیلد  تسیرگن ،  يو  رد  داد و  ودب  هنییآ  لوهجم  يدرم  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

موش تاقافتا  دنیاشوخان ،  ياهربخ  هنیئآ : 
دینک یظفاحادخ  دوخ  ياهدیما  اب  هنیثآ :  نتسکش 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ار شدوخ  باوخ  هدـننیب  هچ  نانچ  تسا  بوخ  هنیآ  رد  نتـسیرگن  تسا .  باوخ  هدـننیب  سنوم  رای و  مدـمه و  تسود و  باوخ  رد  هنیآ 
زا دشاب  هتـشذگ  وا  نتـشاد  دنزرف  نس  هچ  نانچ  دـیامرف و  یم  تیانع  يرـسپ  وا  هب  دـنوادخ  دـنیبب  ار  شدوخ  تروص  هدـننیب  رگا  دـنیبب . 

يرتخد وا  هب  دنوادخ  دنیبب  هنیآ  رد  ار  شدوخ  هرهچ  ینز  رگا  دشاب .  رـسپ  دـیاب  ابلاغ  دـنزرف  نیا  دـسر و  یم  دوس  وا  هب  شدـنزرف  بناج 
هب باوخ  ملاع  رد  ار  نآ  دـیتشاد و  هنیآ  رگا  دوش .  یم  ریگمـشچ  یتبحم  دـسر و  یم  دوس  وا  هب  دـنزرف  بناج  زا  اـی  دـیامرف  یم  تیاـنع 

دـسر یم  یبوخ  لوپ  دمآرد و  هب  يرگید  هک  دیروآ  یم  مهارف  یتابجوم  ای  دینک  یم  لذب  دوخ  لام  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دیداد  يرگید 
 . دنا هتـسناد  هورکم  ار  هرقن  هنیآ  نتـشاد  یمالـسا  ناربعم  اریز  دیوش  یم  تمرح  یب  دشاب  هتـشاد  هرقن  باق  دیراد  هک  يا  هنیآ  هچ  نانچ  . 

قداص ماما  تسا .  شیوخ  یشوپ  بیع  هنیآ  ندرک  ناهنپ  دنناد .  یم  یهاوخ  دوخ  رورغ و  ناشن  ار  هنیآ  رد  نتـسیرگن  ناربعم  زا  يا  هدع 
هک دـنیبب  رتخد  نآ  هچ  نانچ  دوش و  یم  یمارگ  زیزع و  رهوش  دزن  دـنک و  یم  رهوش  دـنک  هاـگن  هنیآ  رد  يرتخد  رگا  دـیامرف  یم   _ع _ 

ددرگ .  یم  دونشخ  بیاغ  یتسود  ندید  هب  دنک  یم  هاگن  وا  هرهچ  رد  دهد و  یم  وا  هب  يا  هنیآ  هناگیب  يدرم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درک .  دیهاوخ  لمحت  يدایز  درد  جنر و  دش و  دیهاوخ  رامیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرگن ،  یم  دوخ  هب  يا  هنیآ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تسا .  ناکیدزن  زا  یکی  یناهگان  گرم  ربخ  ندینش  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  ۀنیآ  ندید  2 ـ

تشاد .  دنهاوخ  هنافصنمریغ  يراتفر  امش  اب  دوخ  عفانم  هب  ندیسر  يارب  نارگید  هک  تسا  نآ  ۀناشن  هنیآ ،  رد  نارگید  ندید  3 ـ
تسا .  یلام  نایز  ندش و  دیمون  ۀناشن  هنیآ ،  رد  تاناویح  ندید  4 ـ

قفومان .  ۀناتسود  طباور  نینچمه  تشاد و  دهاوخ  كرابمان  یجاودزا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنکش ،  یم  ار  يا  هنیآ  دنیبب  يرتخد  رگا  5 ـ
ای دینـش .  دهاوخ  ار  يزیزع  گرم  ربخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  هنیآ  رد  ار  دوخ  دزمان  ةدـیرپ  گنر  ةرهچ  باوخ  رد  يرتخد  رگا  6 ـ

یگناگیب مهافت و  مدع  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  باداش  ار  دوخ  دزمان  ةرهچ  رگا  اما  دـش .  دـهاوخ  وربور  دوخ  دزمان  ینکـش  نامیپ  اب 
دیماجنا .  دهاوخ  لوط  هب  هاتوک  یتدم 

دش .  دهاوخ  وربور  زیگنا  مغ  ییاه  هنحص  اب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  رد  هنیآ  کی  ینز  رگا  -7
دیوگیم :  رلیم  چا 

لیلد تسا ،  ردک  تام و  رایسب  امش  يوربرور  يهنییآ  هک  دیدید  رگا  تسا .  ناتدوخ  زا  رتشیب  تخانـش  ینعم  هب  باوخ ،  رد  هنییآ  ندید 
 ، دیهدیم ار  هنییآ  ندرک  تسرد  روتـسد  هک  دیدید  رگا  دـینکیم .  ضرف  تیـصخش  اب  بوخ و  رایـسب  یمدآ  ار  دوخ  امـش  هک  تسا  نآ 

دشابیم .  امش  هب  گرزب  تنایخ  کی  كرادت  لاح  رد  یسک  هک  دینادب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تنایخ  کچوک :  هدنیآ  باوخ 
دنهد .  یم  بیرف  ار  وا  ناتسود  دینک :  یم  هاگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  نز  کی 

دشاب .  هتشاد  يرتشیب  تقد  راک  رد  دیاب  دنک :  یم  هاگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  درم  کی 
داد .  دهاوخ  تسد  زا  ار  شناتسد  ریز  ینابیتشپ  دنک :  یم  هاگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  مهم  تیصخش  کی 

دهد .  رییغت  ار  شتسود  ای  دزمان  تسا  رتهب  دنکیم :  هاگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  ناوج  رتخد  کی 
دوب .  دهاوخن  رادافو  شرهوش  هب  وا  دنک :  یم  هاگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  راد  رهوش  نز  کی 

تسین .  رادافو  وا  هب  دراد  تسود  هک  ار  یسک  دنک :  یم  هاگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  قشاع  کی 
 . دش دهاوخ  امش  یناشیرپ  ثعاب  يا  هرظتنم  ریغ  قافتا  دنکش :  یم  هنیآ 
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یسرکلا ۀیآ 

دریگ .  الاب  شراک  دوش و  نمیا  اه  تفآ  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  ار  هرقب )  هروس  هیآ 255  یسرکلا (  ۀیآ  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ددرگ .  دازآ  دوب  هدنب  رگا  دوش ،  نامداش  تسا  نیگمغ  رگا  دبای .  افش  دوب ،  رامیب  رگا  دوش و  رگناوت  دوب .  شیورد  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . تسا نآ  هدنناوخ  ندش  تلزنم  ماقم و  بحاص  باوخ ،  رد  یسرکلا  هیآ  ندناوخ 

فرح ا

ربا

دیوگ :  لایناد  ترضح 
 . تسا صوصخب  ریبعت  کی  ره  و  هدنرابان ،  هدنراب و  ربا  خرـس و  درز و  هایـس و  دیفـس و  ربا  لوا :  دوب .  عون  شـش  رب  ندید  باوخ  هب  ربا 

ملع و زا  ار  نامدرم  دراد و  ینازرا  تمکح  ملع و  ار  يو  لجوزع  يادخ  هک  لیلد  دید ،  هدنراب  دیفس  ربا  ریز  رد  ار  نتـشیوخ  یـسک  رگا 
جنر يو  زا  دهاوخ و  ینز  دنا :  هتفگ  ناربعمزا  یضعب  دوش و  رامیب  هک  لیلد  دوب ،  درز  ربا  ریز  رد  هک  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  وا  تمکح 

هک یموق  ره  هب  لجوزغ  يادخ  هک  اریز  دوش ،  راتفرگالب  تنحم و  رب  هک  لیلد  دوب ،  خرـس  ربا  ریز  رد  هک  دنیب  رگا  دشک .  هودـنا  مغ و  و 
 ، نآ ردـق  هب  هک  لـیلد  دتـسیاب ،  تسار  زبـس ،  ربا  رازف  رب  هـک  دـنیب  رگا  يدـش .  رهاـظ  نآ  زارف  رب  خرـس  ربا  تـسخن  يداتـسرف ،  باذـع 
يو زا  شدارم  دتفا و  تبحص  دهع ،  وکین  هاج و  وکین  یسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  تشذگ ،  یم  يو  رس  رب  ربا  هک  دنیب  رگا  دبای .  یئاورنامرف 

دوش .  لصاح 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

رد هک  لیلد  دنیب ،  هاشداپ  ار  باوخ  نیا  رگا  دـتفا .  تبحـص  امکح  املع و  اب  ار  وا  هک  دـنک  لیلد  دـنار ،  یمه  اوهرد  ار  ربا  هک  دـنیب  رگا 
دوش و وکین  شراک  تسا  لیلد  دروآ ،  نیمز  هب  تفرگب و  اوه  زاار  ربا  هک  دـنیب  رگا  دتـسرف ،  ناریخ  بحاص  نالوسر و  شیوخ ،  تیالو 

دنیب رگا  دبای .  رایـسب  تمعن  ریخ و  لاس  نآ  رد  هک  لیلد  درک ،  یمه  هیاس  يو  رـس  رب  ربا  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  ملع  دـبای و  یگرزب 
ناهج همه  ربا  هک  دـنیب  رگا  دوبن .  ار  سک  هک  دـنک  لصاح  ملع  نادـنچ  هک  دـنک  لیلد  دوب ،  هدیـشوپ  دوب و  هتخود  رد  هماج  ربا ،  زا  هک 

دوب .  دب  لیلد  دوبن ،  ناراب  چیه  دیشوپب و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ددرگ .  هناگی  شناد  رد  دوش و  زاتمم  نامیکح  نایم  هک  تسا  لیلد  دروخب ،  تشادربای و  درک  عمج  ار  ربا  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

رب لیلد  دوب ،  هدرتسگ  یئاج  عضوم و  زارف  رب  هایس  ربا  هک  دنیب  رگا  دوب .  تمکح  زا  وا  تشیعم  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  ار  ربا  هک  دنیب  رگا 
 ، دنیب ناراب  ربا  اب  رگا  دوب .  رتکیدزن  یلاعت  قح  باذع  دـنیب ،  رتکیدزن  ار  ربا  نآ  هچ  ره  سپ  راید .  نآ  رد  دوب  یلاعت  قح  باذـع  مشخ و 
اب رگا  دسر .  یئوکین  تمحر و  ار  يو  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  یمه  ناراب  ربا  زا  هک  دنیب  رگا  دنک .  تاریخ  تمحر و  رب  لیلد 
اه باذـع  نیا  دـنیب ،  قرب  دـعراب و  رگا  دوب .  ناناملـسم  ياعدا  زا  ای  ردام  ردـپ و  ياعدا  زا  سرت  رب  لیلد  دوب ،  تخـس  دـعر  ناراب و  ربا 

لیلد تسا ،  هدش  هدرتسگ  ربا  نتـسشن  هاگیاج  يو  هناخ  رد  هک  دنیب  رگا  دوب .  رت  تخـس  باذع  دنیب ،  هقعاص  قرب  اب  رگا  دوب ،  رت  تخس 
یکیرات .  یگنت و  ردق و  رب  دوب  شناد  تمکح و  ار  شتیب  لها  دنزرف و  هک 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  هن  رب  باوخ  هب  ندید  ربا 

تمکح ،  لوا : 
تسایر ،  مود : 

یهاشداپ ،  موس : 
تمحر ،  مراهچ : 

يراکزیهرپ مجنپ : 
باذع مشش :  ، 

یطحق ،  متفه :  ، 
الب ،  متشه : 
هنتف .  مهن : 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
رانک زا  هک  ربا  نآ  اما  و  دوب .  هودنا  مغ و  زین  دوب و  یخارف  ریخ و  تکرب و  ناراب  ربا  دوب و  یتخس  سرت و  میب و  لیلد  باوخ ،  هب  هایس  ربا 

دوب .  هدید  هچ  نآ  ردق  رب  دوب  تمینغ  باوخ  رد  يو  ندید  دنناوخ ،  حیفس  ار  نآ  يزات  هب  هک  دنرآ ،  ایرد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ییانشآ و شزیمآ و  يوزرآ  زا  تسا  یمسجت  باوخ  رد  ربا  ندروآ  تسدب  دنا و  هدرک  ریبعت  نادنمشناد  املع و  هب  ار  ربا  یمالـسا  ناربعم 
نآ هب  ندیسر  نامز  میتسه و  نآ  دقاف  هچ  نآ  لیـصحت  ای  تفر و  ناشرکذ  هک  مدرم  هقبط  نآ  زا  یکی  ای  ملع  لها  اب  نتـساخرب  نتـسشن و 

مهف و زا  ای  درک ،  ناهنپ  شیوخ  سابل  هنیـس و  رد  ای  دروخ  تفرگ و  ار  ربا  زا  يا  هکت  هک  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تسا .  هدـش  يرپس  زین 
رد ربا  ندید  هک  تسا  لقن  یبن  لایناد  زا  دوش .  یم  نآ  لیـصحت  ببـس  یگرزب  هک  دروآ  یم  تسدب  یلام  ای  دوش و  یم  دـنم  هرهب  شناد 

رگا درادـن .  ناراب  هک  يربا  ینعی  کشخ ،  ربا  هدـنراب و  ربا  خرـس و  درز ،  هایـس ،  دیفـس ،  ربا  تسا .  ریذـپ  ناکما  هنوگ  شـش  هب  باوخ 
ربا دریگ .  یم  ارف  شناد  ملع و  ای  تسا  تکرب  ریخ و  هدـنهدربخ  تسا و  بوخ  رایـسب  دـنیبب  هدـنراب  دیفـس  ربا  ریز  ار  دوخ  باوخ  هدـننیب 

جاودزا هچ  نانچ  دناسر و  یم  الب  جنر و  وا  هب  نز  نآ  هک  دریگ  یم  ینز  باوخ  هدننیب  هک  دنا  هتشون  ناربعم  یـضعب  تسا و  يرامیب  درز 
ربا تسا .  یئاورنامرف  تراما و  یگرزب و  یمرخ و  زبس  ربا  تسا .  الب  تبیصم و  خرـس  ربا  دسر .  یم  نایز  وا  هب  ینز  يوس  زا  دشاب  هدرک 

 . دشاب دـناوت  یم  ساره  میب و  دـعر  اب  ربا  تسا و  باذـع  اهنت  قرب  اب  ربا  تسا .  تشونرـس  يدـنت  یهلا و  مشخ  هناشن  تسین و  وکین  هایس 
ار شراظتنا  هک  دیرب  یم  دوس  ییاج  زا  دوش و  یم  امش  بیـصن  هک  تسا  یتمینغ  دمآ  امـش  يوس  هب  ایرد  بناج  زا  يربا  دیدید  هچ  نانچ 

دشاب .  هدرتسگ  کیرات و  ربا  رگا  صوصخب  تسین  بوخ  درادن  ناراب  هک  يربا  دیرادن . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دش دیهاوخ  تخبدب  یگدنز  دب  هرادا  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هریت  هایس و  ياهربا  زا  هدیشوپ  نامسآ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تداعس و هب  اهیتخس  ندیـشک  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  یناشفاوترپ  دیـشروخ  دیفـس ،  ياهربا  نایم  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  تیقفوم 
دهاوخ امش  بیصن  كدنا  یتفرشیپ  رذگدوز و  ییاهتذل  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنـشخرد ،  یم  ناگراتـس  اهربا  نایم  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دش

هقالع زاربا 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
يراسمرش  تراقح و  دنکیم :  هقالع  زاربا  امش  هب  صخشتم  نز  کی 

اهراک  رد  یلاع  جیاتن  دنکیم :  هقالع  زاربا  امش  هب  رجات  ای  رادمتسایس  کی 
زایتما  مارتحا و  دنکیم :  هقالع  زاربا  امش  هب  مهم  تیصخش  کی 

یتحاران دنکیم :  هقالع  زاربا  امش  هب  ناتسود 

اهوربا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
لامک مامت و  يو  تنیز  هک  تسا  لیلد  دوبن ،  نآ  رد  ناصقن  چـیه  دوب و  مامت  شیاهوربا  هک  دـنیب  رگا  دوب .  نید  باوخ  هب  ندـید  اهوربا 

دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  تخیر ،  ورف  شیاهوربا  هک  دید  رگا  دوب . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ددرگ لصاح  یماندب  يو  زیچ  نآ  زا  هک  دنک  یم  يزیچ  گنهآ  هک  تسا  لیلد  تخیر ،  ورف  شیوربا  يوم  ای  تشادـن  وربا  هک  دـنیب  رگا 
يزیچ دصق  تسا  لیلد  دنیب  نیا  فالخ  هب  رگا  ددرگ و  لصاح  یماندب  ار  يو  زیچ  نآ  زا  هک  دـنک  یم  لیلد  دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  و 

دایز يو  یگتـسهآ  ملع و  هک  لیلد  دوب ،  هتـشگ  دیفـس  شیاهوربا  هک  دید  رگا  دیآ .  لصاح  نید  حالـص  یمان و  کین  ار  يو  هک  دنک ، 
دوب .  ناصقن  ار  شلام  نکیلو  ددرگ ، 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
ناصقن لیلد  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دتفا و  ناصقن  يو  هاج  لام و  رد  هک  لیلد  دید ،  هدنکار  يرگید  دید  هتخیر  ار  شیوخ  يوربا  کی  رگا 

دنک .  يو  نید  تنیز 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ رد  یـسک  هچ  نانچ  ییابیز .  ندوزفا  يارب  يا  هلیـسو  تنیز و  یعون  نانز  رد  تسا و  لامج  نسح و  لـمکم  ناـسنا  هرهچ  رد  وربا 
دوش و یم  ای  تسا  مرتحم  مدرم  دزن  هک  تسا  نآ  ناـشن  تسین  نآ  رد  یـصقن  چـیه  هک  دراد  یبوخ  یعیبط و  ملاـس و  ياـهوربا  هک  دـنیبب 

هدـننیب رگا  تسا .  باوخ  هدـننیب  تیثیح و  وربآ و  هب  هشدـخ  تمرح و  کته  باوخ  رد  وربا  نتـشادن  دـنیوگ .  یمن  ار  وا  بیع  ناـیفارطا 
دوش و یم  وربآ  مک  تمرح و  یب  باوـخ  هدـننیب  هک  دـیوگ  یم  درادـن  وربا  شیوـخ  نامـشچ  يـالاب  هتخیر و  شناوربا  هک  دـنیبب  باوـخ 

نتشاد تسا .  یعامتجا  تیـصخش  مارتحا و  شناد و  ملع و  دیفـس  ياهوربا  دننک .  یم  لمع  يدب  هب  دنیوگ و  یم  دب  شا  هرابرد  نارگید 
یم لقع  تلاخد  لامعا و  اب  هک  دـهد  یم  ماجنا  ینادان  تلاهج و  يور  هک  تسا  يراک  هناشن  وربا  ندیـشارت  تسا .  یلام  نایز  وربا  کـی 

يارب دینک  یم  لیصحت  ای  دیراد  هک  یلوپ  رطاخ  هب  مدرم  هک  تسا  یمارتحا  هایـس  تشپ و  رپ  ياهوربا  ددرگ .  نارـسخ  نایز و  عنام  دناوت 
دیئامن .  یم  لیصحت  شناد  ملع و  يانبم  رب  هک  تسا  یتیصخش  ناش و  تشپ ،  رپ  دیفس و  ياهوربا  دنلئاق .  امش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  وربور  يا  هدننک  هارمگ  لیاسم  اب  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  وربا  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
مک ياـهوربا  ندـید  درک .  دـیهاوخ  يرپس  ار  یبوخ  داـش و  راـگزور  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دـینیبب ،  ار  تشپ  رپ  ياـهوربا  باوخ  رد  رگا 

دسریم .  امش  هب  يدایز  تراسخ  هک  تسا  نآ  تمالع  هتخوس ،  تشپ و 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یلام  تعفنم  کی  ناتدوخ :  يوربا 

گرزب سناش  گنر :  یطولب  ياهوربا 
گرزب  يداش  هایس :  ياهوربا 

لوپ  تفلک :  ياهوربا 
گرزب  مغ  کیراب :  ياهوربا 

قشع  رد  یتخبشوخ  دنلب :  یلیخ  ياهوربا 
تسینرادافو امش  هب  قشع  نییاپ :  رس  ياهوربا 

دینکیم ادیپ  يرایسب  نارادفرط  لیماف :  کی  وضع  ياهوربا 
قشع  ناترهوش :  ياهوربا 

هجوت لباق  سناش  ناتنز :  ياهوربا 
یلام  تعفنم  ناتیاه :  هچب  ياهوربا 

دنهد یم  بیرف  ار  امش  ناتنانمشد :  ياهوربا 

مشیربا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 . دوب ماخ  زا  رتهب  باوخ  رد  هتخپ  مشیربا  ندید  دوب ،  يرامیب  لیلد  دوب ،  درز  رگا  تعفنم .  رب  تسا  لیلد  دـنیب ،  نوچ  باوخ  رد  مشیربا 
 ، باوخ هب  مشیربا  هماج  ندـید  تعفنم و  رب  تسا  لیلد  دـنیب ،  دیفـس  مشیربا  رگا  دوب .  ناـیز  لـیلد  دـش ،  عیاـض  وا  مشیربا  هک  دـنیب  رگا 

وکین .  ار  نانز  دوب و  تهارک  لیلد  ار  نادرم 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

روط نامه  یمـشیربا  سابل  ماخ .  مشیربا  ندید  ات  تسا  رتهب  هتخپ  مشیربا  ندید  دـنا  هتـشون  ناربعم  تسا  بوخ  باوخ  رد  مشیربا  ندـید 
هدیـشوپ یمـشیربا  سابل  هک  دـنیبب  درم  کی  رگا  تسا .  بوخ  زین  باوخ  رد  دـیازفا  یم  ناشیا  يرهاظ  هوکـش  ییاـبیز و  هب  ناـنز  رد  هک 

لام یهوبنا  مشیربا  هدوت  نتـشاد  دنرگن .  یم  وا  رب  رخـسمت  ریقحت و  هدید  هب  دوش و  یم  تمرح  یب  هک  تسا  نیا  يایوگ  دراد و  تهارک 
 . تسا یگتسجخ  جرف و  دیفـس  زمرق و  تسا .  يرامیب  دشاب  درز  مشیربا  نیا  رگا  لاح  دشاب .  دناوت  یم  دوس  مشیربا  نتـشاد  الک  تسا و 
هب يدوس  دشاب  هدش  هتخانش  انشآ و  هدننک  هیده  هچ  نانچ  دریگ و  یم  رارق  ناتهار  رس  ینز  دنک  هیده  امش  هب  یمشیربا  سابل  یـسک  رگا 

دراد .  تهارک  باوخرد  نیمشیربا  سابل  نتفرگ  هیراع  ددرگ .  یم  امش  بیصن  هدنبیرف  رایسب  رهاظ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دوخ دنلب  ياهوزرآ  هب  درک و  دیهاوخ  رارقرب  هناتسود  طباور  هناگیب  دارفا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یمشیربا  سابل  ندیشوپ  1 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد 

يدرم تشاد ،  دهاوخ  یـصاخ  رورغ  دوخ  دادجا  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنیبب ،  باوخ  رد  یمیدـق  مشیربا  ۀـچراپ  يرتخد  رگا  2 ـ
درک .  دهاوخ  يراگتساوخ  وا  زا  نسم  یلو  دنمتورپ 

دناشک .  دیهاوخ  ییاوسر  بالجنم  هب  ار  دوخ  يدادجا  ابآ و  مارتحا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ  رد  هراپ  فیثک و  مشیربا  ندید  3 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 
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دینکیم دیلوت  مشیربا  هک  دیدید  رگا  دیسریم .  لماک  یتخبشوخ  هافر و  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  باوخ ،  رد  مشیربا  ندید 
یعونصم مشیربا  ندید  دوب .  دنهاوخ  افواب  مه  رایسب  درک و  دنهاوخ  کمک  امش  هب  رایسب  اهراک ،  رد  امش  ناتسود  هک  تسا  نیا  رگنایب  ، 

 . دیشابیم سناش  شوخ  رایسب  ناتیاهراک  رد  امش  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد 

رازبا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  يراک  ماجنا  يارب  یتخس  جنر و  ندیشک  ۀناشن  باوخ ،  رد  يرازبا  ره  ندید  1 ـ

دیدهت ار  امش  ناکیدزن  ای  ناتسود  زا  یکی  تخس  يرامیب  ای  گرم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  لمعتـسم  هتـسکش و  رازبا  ندید  2 ـ
 . دنک یم 

راک رازبا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تورث  راک :  زاربا  يدایز  دادعت  باوخ 

داد .  دنهاوخ  ماجنا  يرایسب  ياهراک  امش  رطاخ  هب  اه  یضعب  دننکیم :  ادها  راک  زاربا  امش  هب 
مهم  تارییغت  دیرخیم :  راک  رازبا 

دبآ یم  ناتتسد  هب  لوپ  دیشورف :  یم  راک  رازبا 
دینک یم  تفایرد  هیده  کی  یکیناکم :  راک  رازبا 

دنکیم يداهنشیپ  امش  هب  نز  کی  يراجن :  رازبا 
راک  رد  تسکش  يریگیهام :  رازبا 

جنر یحارجرازبا : 
یتخبشوخ یقیسوم :  رازبا 

یحارج رازبا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درب دیهاوخ  جنر  دوخ  هب  تبسن  یتسود  ییانتعا  یب  یتیلوئسم و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رازبا  لیاسو و  ندید 

سیلبا

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دید رگا  داسف .  رش و  دزومآ و  يدب  ار  همه  هک  مرش ،  یب  هدنبیرف و  نز  غورد و  نید و  دب  دوب  ینمـشد  رب  لیلد  باوخ ،  هب  سیلبا  ندید 

 ، دوب هبلغ  يو  رب  ار  سیلبا  هک  دـنیب  رگا  دوب .  لیم  حالـص  ریخ  هب  ار  يو  هک  لیلد  دومن ،  رهق  ار  وا  دوبن و  دربن  گنج و  رد  سیلبا  اـب  هک 
هب مه  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  یم  شوخ  ار  يو  درک و  یم  تحیصن  ار  وا  سیلبا  هک  دنیب  رگا  دوب .  لیام  داسف  رـش و  هار  هب  همک  تسا  لیلد 

ِِّیلَْعلا ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  هک « :  تفگ  وا  دربیم و  ییاج  هب  تفرگب و  ار  وا  تسد  سیلبا  هک  دنیب  رگا  دسر .  ترـضم  نت  هب  مه  لام 
رب ار  سیلبا  هک  دنیبرگا  دتسیا .  زاب  هانگ  نآ  زا  یصخش  تحیـصن  هب  نآ  زا  دعب  و  ددرگ ،  التبم  گرزب  هانگ  هب  هک  تسا  لیلد  میِظَْعلا ، » 
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نامدرم املع و  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هدنامرد  فیعـض و  سیلبا  هک  دنیب  رگا  دـسر  ار  حالـص  نید و  لها  هک  تسا  لیلد  داهن ،  لغ  ندرگ 
دسر .  توق  ار  حلصم 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
کین زیچ  نآ  رگا  داد ،  اطع  ار  يزیچ  سیلبا  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  التبم  سفن  ياوه  هب  هک  تسا  لیلد  دـش ،  عیطمار  سیلبا  هک  دـنیب  رگا 

راک هک  لیلد  دوب ،  مرخ  داش و  سیلبا  هک  دنیب  رگا  دیامن .  نید  داسف  رب  لیلد  دوب ،  دب  زیچ  نآ  رگا  دبای و  مارح  لام  هک  تسا  لیلد  دوب ، 
هب یتیالو  هک  تسا  لیلد  تخیرگب ،  دیامن و  كاله  دـنز و  ریـشمش  هب  هک  تساوخ  ار  سیلبا  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  يوق  داسف  هب  نامدرم 

دزرو .  حالص  هار  دیامن و  رهق  ار  دوخ  سفن  هک  لیلد  تشکب ،  سیلبا  هک  دنیب  رگا  دیامن .  فاصنا  لدع و  دروآ و  تسد 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

روجان هارمه  دب ،  هارمه  سیلبا : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هدافتسا یصاخ  يژتارتسا  زا  هنادنموربآ  يرهاظ  ظفح  يارب  تسا .  كانتـشهد  یثداوح  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  سیلبا  ندید  1 ـ
دینک .  یم 

ار دوخ  دنب  دیق و  یب  ناتـسود  یگدـنز ،  رد  رت  بسانم  یهاگیاج  نتفای  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیـشکب ،  ار  ناطیـش  باوخ  رد  رگا  2 ـ
دییوگ .  یم  كرت 

دینک .  يرود  راکایر  سولپاچ و  ناتسود  زا  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیایب ،  امش  باوخ  هب  یبیدا  بلاغ  رد  سیلبا  رگا  3 ـ
ماـقم ءاـقترا  يارب  دوخ  ذوفن  زا  دـش  دـیهاوخن  رداـق  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیایب ،  امـش  باوخ  هب  دـنمتورث  يدرف  بلاـغ  رد  سیلبا  رگا  4 ـ

دینک .  هدافتسا  نارگید 
میلست یناطیـش  ياه  هسوسو  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  همزمز  امـش  شوگ  رد  مارآ  نیگنهآ و  سیلبا  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دش .  دیهاوخ 
هدـیدان دـیراد ،  نارگید  هب  هک  یتبحم  ساسحا  هنوگ  ره  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیایب ،  امـش  باوخ  هب  اـبیز  ینز  بلاـغ  رد  سیلبا  رگا  6 ـ

تف .  رگ  دیهاوخ 
دوخ راتفر  دیـشوک  دیهاوخ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیرادهاگن ،  رود  ناطیـش  رـش  زا  ار  دوخ  دـیهاوخ  یم  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  7 ـ

 . دینک راتفر  هنافصنم  دیناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نارگید  اب  دیراذگب و  رانک  ار  دوخ  ۀناهاوخ 

ارپا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هدش و انشآ  هقیلس  مه  یناتسود  اب  هک  تسا  انعم  نیدب  تسا ،  هتفای  روضح  ییارپا  رد  رگاشامت ،  ناونع  هب  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا 

دیروآیم .  تسد  هب  یبوخ  جیاتن  دینکیم و  تفرشیپ  اهراک  رد 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

هک تسا  نیا  انعم  دیدرک  تکرش  ییارپا  رد  ناتدوخ  رگا  دشابیم و  امـش  یـصخش  ای  یگداوناخ  یگدنز  يهناشن  باوخ ،  رد  ارپا  ندید 
دیربیم .  یمک  يهدیاف  اما  دیهدیم ،  ماجنا  یمهم  راک 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
هداوناخ  رد  گرزب  یگتفشآ  دیوریم :  ارپا  هب 
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تسا .  شوشغم  رایسب  امش  ياهراک  دیتسه :  ارپا  رد 
قشع  رد  یبایماک  دنتسه :  ارپا  رد  اه  هشیپرنه 

 . ددرگیمرب تسا  هدوب  بیاغ  يدایز  تدم  هک  تسود  کی  گرزب :  يارپا  کی 

قاتا

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیوش یم  دراو  نآ  هب  دـینیب و  یم  دوخ  باوخ  رد  هک  یقاتا  رگا  تسیز .  طیحم  اـیند و  زا  تسا  یمـسجت  نونفلا  سیاـفن  هتـشون  هب  قاـتا 

وا رب  ایند  دـشاب  هناریقف  کچوک و  رقحم و  رگا  دـیآ و  یم  شیپ  طاـسبنا  حرف و  يرگناوت و  باوخ  هدـننیب  يارب  دـشاب  هوکـشاب  گرزب و 
فقس زا  رون  رگا  صوصخب  نشور  قاتا  یقالخا .  یناوتان  قلخ و  یگنت  زا  تسا  یمـسجت  روغ ،  کیرات و  گنت و  قاتا  دوش .  یم  گنت 

روما .  یگداشگ  تسا و  يزور  یخارف  دراد  ناوارف  ياهرد  هک  یقاتا  باوخ .  هدننیب  يارب  تسا  نشور  يا  هدنیآ  دشاب  عطاس  نآ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دب تاین  قاتا : 
يدنمزوریپ ابیز :  قاتا 

اجیب تاعقوت  هناریقف :  قاتا 
دیشاب  دوخ  یتمالس  بقارم  قاتا :  ندرک  بترم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دنام دیهاوخ  دوخ ،  یلعف  يهناخ  رد  یکدنا  تدم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدید ،  یقاتا  باوخ  رد  رگا 

ییاریذپ قاتا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسامش .  راظتنا  رد  تخسراک  کی  دینیب :  یم  ییاریذپ  قاتا  کی  رد  ار  دوخ 

دش .  دیهاوخ  ادج  ناترای  زا  دیتسه :  ابیز  نز  کی  ییاریذپ  قاتا  رد 
هرجاشم  دیتسه :  تبیه  دب  تشز و  نز  کی  ییاریذپ  قاتا  رد 

تفرگ .  دیهاوخ  رارق  هذخاوم  رازآ و  دروم  دینکیم :  هقشاعم  ییاریذپ  قاتا  رد  هک  دینیبب  باوخ 
یقشع  رومارد  یلاع  جیاتن  دینکیم :  بترم  ار  ییاریذپ  قاتا  کی 

 . يدیما ان  یتحاران و  بایمکءایشا :  زا  رپ  ییاریذپ  قاتا  کی 

باوخ قاتا 

دیوگیم :  تروک  سناه 
يهدهاشم دهدیم .  جاودزا  داهنـشیپ  وا  هب  دـنمتورث  يدرم  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دـنیبب ،  ار  ابیز  زیمت و  یباوخ  قاتا  باوخ  يرتخد  رگا 

امـش هب  تراجت  رد  ياهلماعم  اـی  سانـشان و  درف  لـیماف ،  قیرط  زا  هرظتنمریغ  یتورث  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  اـبیز  باوخ  قاـتا 
دیسر .  دهاوخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
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 ، دـیدرک هدـهاشم  ناتدوخ  باوخ  قاتا  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  ییوشاـنز  یـسنج و  طـباور  ینعم  هب  لاـح  ره  رد  باوخ  قاـتا 
اب هک  تسا  نآ  تمالع  دیدید ،  انشآان  یباوخ  قاتا  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  و  دش .  دیهاوخ  يدیماان  سأی و  راچد  هک  تسا  انعم  نیدب 

دینکیم .  ادیپ  وا  اب  ياهناتسود  طباور  هک  دیوشیم  انشآ  يدرف 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

یقشع  یساسحا و  روما  رد  رییغت  دینیب :  یم  ار  ناتدوخ  باوخ  قاتا  باوخ 
دراد .  دوجو  رایسب  ریخات  امش  یلعف  ياهراک  رد  رگید :  صخش  کی  سکول  یلیخ  باوخ  قاتا 

درک .  رایتخا  توکس  دیاب  یلیماف  ياهزار  دروم  رد  نامتراپآ :  کی  رد  باوخ  قاتا  کی 
دوشیم .  عورش  يدوزب  هناقمحا  ياه  ییوگرپ  تبیغ و  دیا :  هدیباوخ  لته  قاتا  کی  رد  امش 

 . دش دیهاوخ  جیگ  امش  دیا :  هدیباوخ  تسود  کی  باوخ  قاتا  رد 

کقاتا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هب دوشیم و  هدیـشک  هاگداد  هب  هک  دـیوشیم  ییاوعد  ریگرد  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  دـیدید ،  یتشک  کـقاتا  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

 . دیروخیم تسکش  اوعد  رد  دهاش ،  ياهفرح  ندیسرن  تابثا  هب  رطاخ 

سنارفنک قاتا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تشاد دنهاوخ  یصاخ  شزرا  امش  يارب  هک  دینکیم  دروخرب  يدارفا  اب  هدنیآ  رد  هک  تسا  انعم  نیدب  باوخ ،  رد  سنارفنک  قاتا  ندید 

سوبوتا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ناتـسود اب  داد .  دیهاوخ  دوخ  هب  هناقمحا  ییاه  هدعو  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیرذگ ،  یم  اهنابایخ  زا  سوبوتا  رب  راوس  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دینک یم  ادیپ  فالتخا  زین  دوخ 

ندرک وتا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هب دیاهدینازوس ،  ار  یـسابل  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  اهراک  رد  ندیـسر  يزوریپ  هب  يهناشن  باوخ ،  رد  وتا  ندرک  هدافتـسا  ای  ندـید 

دیآیم .  شیپ  ناتیحور  شمارآ  يارب  یبوخ  تیعقوم  هک  تسا  انعم  نیا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دوب .  دهاوخ  دارم  قفو  رب  امش  یگداوناخ  طباور  راک و  عاضوا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  وتا  یسابل  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
يرامیب ار ،  وا  شمارآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینازوس ،  یم  وتا  اب  ار  دوخ  تسد  هاگان  دنز و  یم  وتا  یـسابل  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

دز .  دهاوخ  مهرب  تداسح  ای 
دش .  دهاوخ  امش  نظءوس  دوخ و  ینارگن  ثعاب  یبیقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدنازوس  یسابل  وتا  اب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
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 . دش دیهاوخ  وربور  تبحم  دوبمک  اب  دوخ ،  ةداوناخ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیایب ،  درس  شوماخ و  رظن  هب  وتا  باوخ  رد  رگا  4 ـ

کیتاموتا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنیاشوخ .  رییغت  کی  کیتاموتا :  ياههاگتسد 

دوشیم .  نایامن  امش  فعض  طاقن  تسا :  کیتاموتا  امش  ياهعملا  سکع 
یناهگان .  یلو  داش  دنیاشوخ و  ثداوح  دیربیم :  تذل  ناتدوخرد  هاگآدوخان  کیتاموتا  تردق  زا 

 . دسریم ناتتسد  هب  لوپ  دینکیم :  هدافتسا  کیتاموتا  ياههاگتسد  زا 

لیبموتا

دیوگ :  سودبع 
دراد یتفگش  ریبعت  سودبع  رظن  زا  امیپاوه  لیبموتا و  اب  عومجم  رد  راطق و  هلیسو  هب  رتشیب  هاگتسیا  ندرک  كرت 

ینعی عومجم  رد  هاگتـسیا  كرت  تسا .  رگید  یناـهج  هب  تمیزع  كرد  تفاـیرد و  ریبـعت  هب  هاگتـسیا  كرت  ياـیور  هک  تفاـیرد  دـیورف 
دنک .  یمن  یقرف  راطق  ای  یتشک  ای  سوبوتا  ای  نیشام  اب  تکرح  نیا  الاح  مولعم  ان  يدصقم  هب  ییاج  زا  تکرح 

دراد :  هدیقع  دیورف 
کیدزن هرخالاب  نیب و  باوخ  فرط  زا  نآ  يوزرآ  گرم و  رگناشن  ایور  رد  درک ،  تکرح  مولعم  ان  يدـصقم  هب  هاگتـسیا  زا  هدـننیب  رگا 

تسا .  وا  گرم  ندش 
دیوگ :  فلوم 

کی زونه  یلو  دننک  یم  هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  تفگ  ناوت  یم  دارفا  رثکا  ابیرغت  تسا و  هدش  دایز  هعماج  رد  يراوس  ياهنیـشام  هکنیا  اب 
دشاب  یم  يا  هدع  يارب  یتالمجت  هلیسو 

هاج تزع و  یگرزب و  لیبموتا  ندیرخ 
هودناو مغ  لیبموتا  اب  ترفاسم 

دایز دوس  ندروآ  تسدب  لیبموتا  اب  ندرک  راک 
گرزب لکشمو  يراتفرگ  لیبموتا  اب  فداصت 

یئاهر هدـمآ  دوجوب  گرزب  تالکـشم  زا  هک  تسا  نآ  هناشن  دیـشک  نوریب  اجنآ  زا  ار  نآ  دوب و  هدـش  ناـهنپ  كاـخ  ریز  وا  نیـشام  رگا 
تفای دهاوخ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، داد يو  هب  ینودرگ  هاـشداپ  دـید  رگا  تسا .  یگرزب  فرـش و  رب  لـیلد  تفر  یم  نودرگ  دوب و  هتـسشن  نودرگ  رب  دـنیب  باوـخ  هب  رگا 

دبای .  یگرزب  هاشداپ  زا  هک  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تشه  رب  هنودرگ  ندید 
وربآ . )  تزع و  هاج (  وزع  لوا : 

ییاورنامرفو .  تیالو  مود : 
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تلزنمو .  هبترم  موس : 
یگرزب .  مراهچ : 

تبیه .  مجنپ : 
رورس . )  ینامداش و  یمرخ (  مشش : 

تعفر .  متفه : 
اهراک .  یناسا  متشه : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

طاشن ثعاب  رییغت  نیا  دیهد و  یم  يرییغت  دوخ  یگدنز  راک و  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  یگدننار  لوغـشم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دوش .  یم  امش  یلاحشوخ  و 

امش هک  يدح  نآ  هب  ینارذگشوخ  هک  دراد  نآرب  تلالد  دوش ،  یم  فقوتم  بارخ و  امش  نیشام  یگدننار ،  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دبای .  یمن  همادا  دیراد ،  راظتنا 

مه تباـقر و  زا  یتـسرد  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـینک ،  یم  رارف  تسا  تکرح  لاـح  رد  هک  ینیـشام  لـباقم  زا  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
دینک .  یم  زیهرپ  یمشچ 

اما دنک ،  یم  شالت  يدرف  تیامح  بلج  يارب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  ددرگ ،  یم  یلیبموتا  يوجتـسج  هب  دنیبب  باوخ  یناوج  نز  رگا  4 ـ
دوش .  یمن  وا  تیامح  بلج  هب  قفوم 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگا درک .  دیهاوخ  ادیپ  یبوخ  طباور  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیاهدش ،  رفـسمه  لیبموتا  رد  یـسک  اب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا 

تـسا نآ  يانعم  هب  دید  بیـسآ  ناتلیبموتا  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  قفوم  اهراک  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدیرخ ،  یلیبموتا  باوخ  رد 
دسریم .  امش  هب  یلام  يهمدص  هک 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  هداتسرف  امش  يارب  ناوارف  هلجع  اب  ياهربخ  لیبموتا :  کی  باوخ 

دینکیم .  تفایرد  مهم  هیده  کی  دیراد :  لیبموتا  کی  امش 
تشاد .  دیهاوخ  یلک  تیعضو  رییغت  يدوزب  دینکیم :  یگدننار  ییاهنت  هب 

دینک .  عافد  دننک  یم  امش  هرابرد  هک  ییاهتبجص  لباقم  رد  ناتدوخ  زا  دیاب  دیتسه :  لیبموتا  رد  هداوناخ  قافتا  هب 
دینک .  هبلغ  ناتیاهسوه  رب  رتشیب  دیاب  دیتسه :  لیبموتا  رد  ناتقوشعم  اب 

دوشیم .  نایامن  امش  ياهفعض  هطقن  دیتسه :  لیبموتا  رد  ناتتسود  ای  دزمان  اب 
دیزیهرپب .  تسردان  ياهربخ  لوبق  زا  دیتسه :  لیبموتا  رد  رگید  صاخشا  قافتا  هب 

لوپ  ندیسر  تمالع  لیبموتا :  فداصت  کی 
دیزیهرپب .  بیقر  زا  دیربیم :  ردب  ملاس  ناج  امش  یلو  دوشیم  نوگژاو  لیبموتا 

دیربیم .  یپ  زار  کی  هب  يدوزب  دیتسه :  لیبموتا  کی  رد  ناتسود  قافتا  هب 
 . دش دیهاوخ  ماندب  ییاوسر  کی  هطساو  هب  دیتسه :  لیبموتا  رد  نز  کی  قافتا  هب 

لزنم ثاثا 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  دنیاشوخان  تاقافتا  رگناشن  باوخ ،  رد  لزنم  ثاثا  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوب .  دهاوخ  یفاک  امش  یلام  دمآرد  ابیز :  هیثاثا 

دیراد .  قلعت  طسوتم  هقبط  هب  امش  یلومعم :  هیثاثا 
دش .  دهاوخ  یگناوید  بکترم  وا  دراد :  ابیز  هیثاثا  دنمتورث  نز  کی 

قشع .  رد  گرزب  سناش  دنیبب :  ابیز  هیثاثا  باوخ  طسوتم  هقبط  زا  صخش  کی 
 . یلام تیقفوم  دنیبب :  لزنم  هیثاثا  باوخ  يرتفد  دنمراک  کی 

هراجا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیاهتسباو .  نارگید  هب  دوخ  یصخش  روما  رد  هک  تسا  انعم  نیدب  دیاهدرک ،  هراجا  ار  یناکم  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسد هب  ياهجوت  لباق  یلام  عفاـنم  هک  دراد  نآ  هب  تلـالد  دـیتسه ،  دوخ  يهناـخ  يهراـجا  تخادرپ  لوغـشم  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا 
نارگید اب  یعامتجا  طباور  زا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتسین ،  دوخ  ياهب  هراجا  تخادرپ  هب  رداق  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دروآ .  دیهاوخ 

درب .  دیهاوخ  یکدنا  دوس 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دوب .  دهاوخ  امش  بقیعترد  تلادع  دینکیم :  اضما  ار  همان  هراجا  کی  امش 
نادنز  دنک :  اضما  ار  همان  هراجا  کی  هک  دیهاوخیم  رفنکی  زا 

تسا .  مولعمان  امش  هدنیآ  دینکیم :  لطاب  ار  همان  هراجا  کی 
درک .  دیهاوخ  یتشآ  نمشد  کی  اب  دیوریم :  رجاتسم  لابندب  هراجا  يارب 

دیشاب .  بیقر  بقارم  دینکیم :  هراجا  هناخ  کی 
تفر .  دنهاوخ  شیپ  یبوخب  امش  ياهراک  دینکیم :  هراجا  هزاغم  کی 

 . یعامتجا طباور  رد  سناش  دینکیم :  هراجا  نیمز 

قاجا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
باوخ رد  رگا  تسا .  ییاهنت  ینعم  هب  باوخ ،  رد  شتآ  نودب  قاجا  ندید  تسا .  یتخبـشوخ  يهناشن  باوخ ،  رد  شتآ  اب  قاجا  ندید 
باوخ رد  رگا  تشاد .  دـیهاوخ  نارگید  اب  بوخ  یطباور  داـش و  یگدـنز  هک  تسا  اـنعم  نیدـب  تسا ،  غاد  قاـجا  هک  دـیدرک  ساـسحا 
تسا ناتهداوناخ  راظتنا  رد  نیشنلد  تاقوا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دزوسیم ،  بوخ  هلعش  دیتسه و  قاجا  ندرک  نشور  لوغـشم  هک  دیدید 

 . تسا ناوارف  هودنا  مغ و  رگناشن  دزوسب ،  دب  هلعش  رگا  و 

زاگ قاجا 
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ای دـینکیمهبرجت و  ار  يدـیدش  تشحو  سرت و  ندـش  رادهچباـب  هطبار  رد  تسا  نکمم  دـیوگ  یم  باوخ  نیا  نیداـمن  شخب  نیرتـمهم 
هکیلاح رد  تسا ،  یـشیدنا  تبثم  ای  ندوب و  رمثرمثم  يروراب ،  هلزنم  هب  مرگ  رف  ای  قاجا  هک  دـشیمهتفگ  دـیتسه .  نآ  راظتنا  رد  تخس 

دنتسه .  زین  زپ  تخپو و  يرادهناخ  رگنایامن  لک  رد  رف  قاجا و  هچرگا ،  دراد .  سکعرب  يریبعت  شوماخ  درس و  قاجا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دور .  یم  نیب  زا  هودنا  فالتخا و  امش ،  ینایمرداپ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  زاگ  قاجا  ندید  1 ـ
یمیمص تسود  دوخ ،  یطارفا  ینادردق  يراذگساپس و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزپ ،  یم  اذغ  زاگ  قاجا  يور  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

 . دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ 

روز هب  رابجا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنراد .  ذوفن  امش  رب  نارگید  دینکیم :  يراک  ماجنا  هب  روبجم  ار  یسک 

دوشیم .  هدروآرب  امش  ياهدیما  دینکیم :  روبجم  روز  هب  ار  نارگید 
جنر يدیما و  ان  دینکیم :  يراک  هب  روبجم  ار  ینادنز  کی 

 . دیرخ دیهاوخ  قودنص  واگ  کی  دینکیم :  زاب  روز  هب  ار  قودنص  کی 

دادجا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هتساوخان ياهررض  نایز و  دادجا : 

دیشاب هتشاد  اهراک  رد  یبوخ  سناش  هک  تسا  نکمم  برطضم : 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دنوشیم .  هدروآرب  ناتیاهوزرآ  دیتسه :  گرزب  ردام  ای  گرزبردپ  امش 
یناهگان  گرم  ثرا 2 - - 1 دینکیم :  تبحص  گرزب  ردام  ای  گرزب  ردپ  اب 

 . دوب دیهاوخ  لماک  یتمالس  رد  امش  ناشگرزب  ردام  ای  ردپ  یهارمه  هب  کچوک  ياه  هچب 

مارتحا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  يداش  زا  ولمم  امش  یگدنز  دنراذگ :  یم  مارتحا  امش  هب 
دریمیم .  ناتناتسود  زا  یکی  دیهدیم :  تسد  زا  ار  ناتمارتحا  امش 

یلام ررض  دنراذگیم :  مارتحا  رگید  صاخشا  هب 

راضتحا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دنمتردق یتمالس  کی  نداد :  ناج 
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مینیبیم نداد  ناج  لاحرد  ار  وا  هک  یسک  يارب  بوخ  هناشن  دهدیم :  ناج  هک  یسک  ندید 
تباین کی  ای  ثرا ،  کی  نداد  تسد  زا  نداد :  ناج  لاح  رد  ینز 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیتسه .  لابقادب  ناتناتسود  امش و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  راضتحا  لاح  رد  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

نینچمه دـینک و  یم  مک  ار  ناتراک  شزرا  دوخ  یهجوت  یب  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  راضتحا  لاـح  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  2 ـ
دنک .  یم  دیدهت  گرم  هب  ار  امش  ییرامیب 

تخیرگ .  دیهاوخ  يرطخ  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  راضتحا  لاح  رد  ار  یشحو  تاناویح  باوخ  رد  رگا  3 ـ
یم وربور  یتیعـضو  ره  اب  دوخ  رب  طلـست  شمارآ و  اب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنراضتحا ،  لاـح  رد  یلها  تاـناویح  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دیوش

جایتحا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  زردنا  دنپ و  يهناشن  باوخ ،  رد  زاین  ساسحا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یتخبدب  دیتسه :  جاتحم  امش 

دسریم .  ناتتسد  هب  لوپ  دیراد :  رتکد  هب  جایتحا  امش 
دنمدوس .  ياهراک  دیراد :  راتسرپ  هب  جایتحا 

دش .  دنهاوخ  هجاوم  نارگید  تفلاخم  اب  ناتیاهراک  دیراد :  راکتمدخ  هب  جایتحا 
دوشیم .  هدیشاپ  مه  زا  تکارش  کی  دیتسه :  قشع  هب  جاتحم 

یتخبشوخ  دیراد :  تسود  کی  هب  جایتحا 
 . تسا ناتراظتنا  رد  دنمدوس  ياهراک  دنراد :  جایتحا  نارگید 

حاورا راضحا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امـش یگدنز  رب  هناگیب ،  دارفا  اب  یتسود  ییانـشآ و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هدرک  تکرـش  حاورا  راضحا  مسارم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . تشاذگ دهاوخ  یفنم  ریثأت 

قمحا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسامش .  راظتنا  رد  دنیاشوخ  هرظتنم و  هریغ  قافتا  کی  اهقمحا :  باوخ 

دنکیم .  راک  يا  هداعلا  قراخ  زرط  هب  امش  حور  قمحا :  هتسد  کی 
دید .  دیهاوخ  ترازو  تسپ  رد  ار  ناتدوخ  يدوزب  دیتسه :  قمحا  امش 

 . تشاد دیهاوخ  اج  الاب  ياه  هلپ  رد  عامتجا  نابدرن  يور  دنتسه :  قمحا  اه  هچب 
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رابخا

دیوگیم :  رلیم  چا 
نآ يهناشن  دیدینـش ،  يدب  ربخ  باوخ  رد  رگا  دسریم و  امـش  هب  يدب  ربخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدینـش ،  یـشوخ  ربخ  باوخ  رد  رگا 

 . داد دنهاوخ  امش  هب  یبوخ  ربخ  هک  تسا 

جارخا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
جارخا ار  یـسک  هک  دـیدید  باوـخ  رد  رگا  دیـسریم و  تداعـس  هب  هک  تسا  نآ  يهناـشن  دـیاهدش ،  جارخا  هـک  دـیدید  باوـخ  رد  رگا 

دینکیمن .  دامتعا  دوخ  يهداوناخ  ناتسود و  هب  هک  تسا  انعم  نیدب  دیاهدرک ، 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

راک  رد  تفرشیپ  دنا :  هدرک  جارخا  ناتراک  زا  ار  امش 
یماکان  تبیصم و  دینکیم :  جارخا  ار  تسد  ریز  ای  دنمراک  کی 

 . دوشیم شاف  زار  کی  دنا :  هدش  جارخا  نارگید 

قالخا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ار یقالخادـب  بدایب و  درف  باوخ  رد  رگا  دراد .  ار  اـهراک  ماـجنا  رد  تیقفوم  رب  تلـالد  باوـخ ،  رد  راکتـسرد  بدؤـم و  دارفا  ندـید 

دیوشیم .  ورهبور  يراوشد  عناوم  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدید ، 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

یماکانو  يراتفرگ  دیتسه :  قالخا  دب  امش 
دنتسه .  امش  فارطا  تسردان  ناتسود  دیتسه :  قالخا  شوخ  امش 

دننکیم .  دادیب  هناقمحا  ياهتبحص  دنتسه :  قالخا  دب  اهرهوش  نز و 
راک  رد  سناش  دنتسه :  قالخا  دب  نارگید 

دیوشیم .  وا  قشاع  دیوشیم و  انشآ  رفنکی  اب  تسا :  قالخا  دب  امش  هقالع  دروم  تسود 
دیراد .  شیپ  رد  ینالوط  يرفس  تسا :  قالخا  شوخ  امش  هقالع  دروم  تسود 

درک .  دنهاوخ  توعد  یلحم  هب  ار  امش  تسا :  قالخا  دب  امش  سیئر 
یگداوناخ ياهیراتفرگ  دنتسه :  قالخادب  امش  ناکیدزن 

راردا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
مغ زا  هک  دـنک  لیلد  دوب ،  راد  ماو  نیگمغ و  باوخ  بحاص  رگا  دـشابن ،  نآ  عضوم  هک  یهاـگیاج  هب  دـنک ،  راردا  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

راردا .  رادقم  رب  دیآ ،  ناصقن  شلام  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  رگناوت  رگا  ددرگ و  هدراذگ  شماو  دبای و  جرف 
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دیوگ :  لایناد  ترضح 
راردا ياج  هب  هک  دنیب  رگا  درخ .  كزینک  ای  دهاوخ  نز  عضوم  نآ  لها  زا  هک  دوب  لیلد  دـنک ،  راردا  لوهجم  یهاگیاج  رد  هک  دـنیب  رگا 

دیا يدنزرف  ار  وا  هک  دنک  لیلد  تفر ،  یم  نوخ  كرچ و  راردا  ياج  هب  هک  دنیب  رگا  دیا و  دنزرف  ار  وا  هک  دـنک  لیلد  تفر ،  یمه  نوخ 
دروخ .  مارح  لام  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یمه  راردا  هک  دنیب  رگا  دوب .  مارح  لام  راردا ،  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب  لولعم .  نت  هب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ار وا  هک  دنک  لیلد  درک ،  یمه  راردا  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لالح  لام  یـسک  زا  هک  دنک  لیلد  درک ،  راردا  یهاچ  ردنا  هک  دنیب  رگا 
هک دـنک  لیلد  تشاد ،  دوخ  اـب  یخرب  تخیر و  راردا  زا  یخرب  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  اـناد  ملاـع و  دـناوخرهاظ و  نارق  هک  دـیآ  يدـنزرف 
وا هک  دنک  لیلد  دندرک ،  حسم  یمه  يو  راردا  زا  نامدرم  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  ادـج  يو  زا  مغو  هودـنا  یخرب  دورب و  يو  لام  زا  یخرب 

دندرگ .  وا  عباتم  نامدرم  ددرگ و  اناد  ملاع و  هک  دیآ  يدنزرف  ار 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، دـش هدولآ  راردا  هب  يو  هماج  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  هنیزه  شیوخ  لام  هک  دـنک  لـیلد  درک ،  یمه  ندرک  راردا  دجـسم  رد  هک  دـنیب  رگا 
دنک .  هنیزه  شیوخ  دنزرف  رب  شیوخ  لام  هک  دنک  لیلد 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
جرخ هنیزه و  شیوخ  لایع  رب  شیوخ  ییاراد  تورث و  لام و  هک  دنک  لیلد  درک ،  یمه  راردا  شعضوم  هب  شیوخ  هناخ  رد  هک  دنیب  رگا 

دیآزاب .  هدش  ناربج  نآ  ضوع  نکیل  دنک ، 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ره هب  دـنک .  یم  راردا  يرگید  هک  دـنیب  یم  ای  دـنک  یم  راردا  شدوخ  باوخ  هدـننیب  ای  دراد .  تروص  ود  باوخ  رد  راردا  ای  لوب  ندـید 
نیب زا  دیراد  هک  ییاه  یتحاران  دیوش و  یم  غراف  مغ  زا  دـینک  یم  راردا  ناتدوخ  هک  دـیدید  رگا  تسین .  دـب  باوخ  رد  لوب  ندـید  لاح 
رگا تسا .  رتشیب  هصغ  مغ و  زا  امش  تغارف  دینک  راردا  رتشیب  هچ  ره  دراد .  میقتسم  یگتسب  دینک  یم  هک  يراردا  رادقم  اب  نیا  دور .  یم 
يارب مه  باوخ و  هدننیب  يارب  مه  تسا  افص  یمرخ و  دیدوب  يرگید  راردا  دهاش  هچنانچ  تسا .  کین  دنک  یم  راردا  يرگید  هک  دیدید 

وا زا  هدرک  هدولآ  ثولم و  ار  امـش  سابل  وا  راردا  دنک و  یم  راردا  يرگید  دـیدید  رگا  دـنک .  یم  راردا  دـیا  هدـید  باوخ  رد  هک  یـسک 
یم ناتـشفک  اپ و  سابل و  هب  امـش  راردا  دـینک و  یم  راردا  هک  دـینیبب  هچنانچ  دوش .  یم  عفر  هک  دـینک  یم  ادـیپ  رطاخ  یگدرزآ  رـصتخم 

تسا .  وکین  رایسب  دیسر و  یم  يداش  یمرخ و  هب  هتخیمآ  هافر  تمعن و  هب  دزیر 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دشاب .  شیورد  هکنآ  اما  دسر  يرگناوت  درم  هب  شیوخ .  عقوم  هب  باوخ  رد  ندرک  راردا 
دوب يدازآ  ار  هدنب 

دوب افش  ار  رامیب 
دوب  جرف  ار  سوبحم 
دوب ندمآ  زاب  ار  رفاسم 

دوب  یلوزعم  ار  لماع 
دوب گرم  ار  هفیلخ 
دوب لزع  ار  یضاق 

تراجت رد  دشاب  نایز  ار  ناگرزاب 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد دیهاوخ  ییاهيراوشد  بوبحم ،  هب  ندیسر  هار  رد  هک  تسا  نآ  شیانعم  دیتسه ،  ندرک  راردا  لاح  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

دنوشیم .  رود  امش  زا  ناتسود  يرامیب ،  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نارگید  راردا  ندید  . 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

درک .  دیهاوخ  ادیپ  تاجن  یضیرم  زا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیب ،  راردا  ندیشون  لاح  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیریگیم .  رارق  رییقحت  دروم  راردا :  باوخ 
راک  رد  یلاع  ياهتعفنم  دینکیم :  راردا  دوخ  تخت  رد 

دریگیم .  لکش  راک  هب  طوبرم  دادرارق  ای  هلماعم  کی  دینکیم :  راردا  راوید  هب 
دیراد .  شیپ  رد  هک  یئاهراک  زا  لماک  تیاضر  دننکیم :  راردا  راوید  هب  نارگید 

یتمالس  تمالع  دننکیم :  راردا  اه  هچب 
 . دوب دهاوخ  شوخ  نشور و  امش  هدنیآ  راردا :  صوصخم  فرظ  کی 

هیودا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ندید دش .  دـهاوخ  هدـنبیرف  رهاوظ  بلج  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دروخیم ،  هیودا  دوخ  ياذـغ  اب  هارمه  هک  دـید  باوخ  رد  يرتخد  رگا 

دوشیم .  مک  امش  ترهش  زا  يدام ،  ياهتذل  هب  ندیسر  هار  رد  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  باوخ ،  رد  هیودا 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیوشیم قفوم  اهراک  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیروخیم ،  هیودا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

ناذا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دراذگب هللا  تیب  جح  لیلد  دهد ،  زامن  گناب  ای  دونـش  زامن  گناب  فورعم  یهاگیاج  رد  دـنیب  نوچ  روتـسم  نموم و  حلـصم و  هدـنب  ره 
هب ار  وا  هک  لیلد  دـید ،  قساف  يدرم  ار  باوخ  نیا  رگا  دـسر .  ودـب  يدنـسپان  یهورکم و  دوب ،  لوهجم  یهاـگیاج  رد  زاـمن  گـناب  رگا 

گناب هتفخ  رتسب  رد  دید  رگا  دناوخ .  یم  ادخ  هب  ار  نامدرم  هک  لیلد  دهد ،  هرانم  زا  ای  دجسم  زا  ار  زامن  گناب  دید  رگا  دنریگ .  يدزد 
دنیوگ ددرگ و  شیورد  سلفم و  هک  لیلد  داد ،  یم  دوخ  هناخ  رد  زامن  گناب  دـید  رگا  دراد .  تفلادوخ  نز  اب  هک  لـیلد  داد .  یم  زاـمن 

هک دید  رگا  تسا .  قفانم  ای  قیدنز  سک  نآ  هک  لیلد  داد ،  یم  هبادرس  رد  ای  هاچ  رد  گناب  دید  رگا  دوش .  كاله  وا  تیب  لها  زا  یسک 
دنک .  يوسام  رب  لیلد  دادیم .  هچوک  رد  زامن  گناب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تدایز زامن  گناب  ياه  هملک  رد  دید  رگا  و  يدوزب .  دنک  تلحر  ایند  زا  هک  تسا  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  دوخ  نز  اب  دنیب  يدرم  رگا 

 . دیوگ عادو  ار  درام  ردپ و  هک  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  یکدوک  دـید  رگا  دـیامن .  دادـیب  متـس و  نامدرم  رب  هک  لیلد  دوب ،  یناصقن  و 
 ، داد یم  هاگرگـشل  رد  ای  هلفاق  رد  زامن  گناب  دـید  رگا  ایند .  نید و  رد  دوب  وا  یلاحدـب  لیلد  داد ،  یم  هبامرگ  رد  زامن  گـناب  دـنیب  رگا 

وهل و هب  زامن  گناب  دنیب  رگا  دبای .  ییاهر  نادنز  زا  درک ،  هماقا  داد و  یم  زامن  گناب  نادـنزرد  یـسوبحم  دـنیب  رگا  تسا .  دـب  شلیوات 
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يادخ هب  ار  وا  دیوگ و  تسار  نخس  هاشداپ  هک  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  یهوک  رس  رب  دید  رگا  دوش .  كاله  هک  لیلد  داد ،  یم  يزاب 
 ، داد زامن  گناب  هناخ  جـنک  رد  دـنیب  رگا  دـبای .  یئاورنامرف  یگرزب و  هک  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  هراـنم  رد  دـید  رگا  دـناوخ .  یلاـعت 
رید دشک و  الب  جنر و  رفس  نآ  رد  دوش و  دوز  رفس  هب  هک  لیلد  داد ،  زامن  گناب  هبادرـسرد  دنیب  رگا  دنک .  تنایخ  قح  راک  رد  هک  لیلد 

رب دـنیی  رگا  دـننک .  تنایخ  يو  اب  دـیآ و  راتفرگ  رگمتـس  یموق  نایم  رد  هک  لیلد  درک ،  زاـمن  گـناب  یهوک  ناـیم  رد  دـید  رگا  دـنامب . 
زامن گناب  يرگید  دـید  رگا  دوش .  لیاز  وا  زا  لقع  هک  لیلد  درک ،  یم  زامن  گناب  وهل  هب  هداتـسیا و  اـی  دوب  هتـسشن  یتخت  رب  اـی  یـسرک 

 ، دونـش تماقا  گناب  دـنیب  رگا  دـناوخ .  یلاعت  يادـخ  هب  ار  وا  یـسک  تسا و  لهاک  تعاط  تدابع و  راک  هب  هک  لیلد  دینـشب .  وا  درک و 
دبای .  قیفوت  قح  ياهراک  رد  هک  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هدزاود  رب  باوخ  رد  زامن  گناب 

جح .  لوا : 
قح .  نخس  مود : 

یئاورنامرف .  موس : 
یگرزب .  مراهچ : 
تسایر .  مجنپ : 

ینالوطرفس .  مشش : 
ندیرب .  متفه : 

رقف .  یتسدگنت و  متشه : 
تنایخ .  مهن : 

یسوساج .  مهد : 
یقفانم .  مهدزای : 

 . تسد ندیرب  مهدزاود : 

رازآ تیذا و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنا .  هتسشن  وگتفگ  هب  امش  هیلع  رب  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتفرگ  رارق  یسک  رازآ  دروم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

هب رتشسب  تعرس  اب  ار  ناتیاهراک  دعب ،  زور  رد  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  لمحت  ار  يا  هدنهد  رازآ  ۀبرجت  باوخ  رد  رگا  2 ـ
 . دیربب شیپ 

هبارا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  کیدزن  امشب  سناش  هبارا :  کی  باوخ 

یلام  ررض  کی  دیناریم :  هبارا  کی 
هرظتنم .  هریغ  سناش  کی  نیگنس :  راب  اب  هبارا  کی 
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ییانثتسا یتخبشوخ  دسریم :  امش  هناخ  رد  هب  هبارا  کی 
دوب .  دهاوخ  هداعلا  قراخ  سناش  دیتسه :  هبارا  راوس  دیراد  تسود  هک  یصخش  یهارمهب 

دسریم .  ثرا  امش  هب  رود  لیماف  زا  دیتسه :  هبارا  رد  هداوناخ  اب 
یماکان یمارتحا و  یب  دیتسه :  هفولع  هبارا  کی  راوس 

شابوا لذارا و 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیسر دهاوخ  ینایز  امش  هب  هک  تسا  نآ  رگناشن  باوخ :  رد  شابوا  لذارا و  ندید 

دادترا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دشابیم امش  یتخبدب  تمالع  زیمآرفک ،  ياهفرح  دنناسریم .  ررض  امـش  هب  هک  تسا  یناتـسود  رگنایب  باوخ ،  رد  دترم  دارفا  ندید 

 . دشابیم یگدنز  رد  يدنمتداعس  يهدنهد  ناشن  دندناوخ ،  دترم  ار  امش  باوخ  رد  رگا 

شترا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگنایب گنج ،  لاح  رد  شترا  تسا .  یسنج  طباور  هب  نتشاد  هقالع  اهنز  يارب  دشابیم .  امش  ینارگن  يهناشن  باوخ ،  رد  شترا  ندید 

دشابیم .  یلام  لئاسم  رد  تیقفوم  شیانعم  شترا ،  هژر  دشابیم و  گرزب  تورث 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
هداوناخرد  عازن  شترا :  کی  باوخ 

يداشو  لوپ  فلتخم :  ياهروشک  زا  ددعتم  ياهشترا 
یلام  کچوک  ياهدوس  ناتدوخ :  روشک  شترا 

جنر تنایخ و  گنج :  لاح  رد  شترا  کی 

ءاقترا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسد تورث  تفرـشیپ و  هب  اهراک  رد  تقد  هعلاـطم و  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیبای ،  یم  ءاـقترا  ـالاو  یماـقم  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفای .  دیهاوخ 
ظفح و يارب  دـیاب  اما  تفای ،  دـیهاوخ  تسد  یتورث  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  دوعـص  نامـسآ  تمـس  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیشوکب .  رتشب  دوخ  تورث  يرادهگن 
دیوگیم :  تروک  سناه 

 . دشابیم یگدنز  رد  تفرشیپ  اهراک و  رد  تقد  يهناشن  دیدرک ،  ادیپ  ءاقترا  يرتالاب  ماقم  هب  باوخ  رد  رگا 
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ثرا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
روجان تیعقوم  کی  زا  ندش  صالخ  ثرا : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدیسر  امش  هب  یثرا  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دوشیم .  لوصو  امش  یهداتفا  بقع  بلط  هک  تسا  نآ  رب  لیلد 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینک .  تقد  رایسب  ناتیاهراک  رد  لیماف 2 - رد  گرم  کی  - 1 دسریم :  ثرا  امش  هب 

یلام  تعفنم  دسریم :  ثرا  امش  هب  سانش  ان  صخش  کی  زا 
یلام ررض  دینکیم :  هرجاشم  ثرا  رس  رب  لیماف  اضعا  رگید  اب 

دیوشیم  قرغ  تالکشمرد  دینکیم :  باختنا  ثراو  ناونع  هب  ار  لیماف  کیدزن  دارفا 
رهاوخ کی  ای  ردارب  کی  گرم  دسریمن :  ثرا  امش  هب 

گرزب  تسکش  یماکان و  دننکیم :  مورحم  ثرا  زا  ار  امش 
ناوارف  لوپ  دینکیم :  مورحم  ثرا  زا  ار  هداوناخ  دارفا  زا  یکی 

 . داد دهاوخ  خر  امش  فارطا  رد  مهمرییغت  کی  دنا :  هدش  مورحم  ثرا  زا  نارگید 

یهام كدرا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دننکیم توعد  ینامهم  هب  ار  امش  هک  تسا  نیا  شیانعم  باوخ ،  رد  یهام  كدرا  ندید 

نوکدرا

 . تسا يرامیب  جنر و  رب  لیلد  باوخ  رد  شندید  تسا ،  يا  هفوکش  نوکدرا ،  هک  نادب 

ودرا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوخ یگدنز  رد  یتارییغت  راظتنا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ییودرا  رد  ینارذگـشوخ  لوغـشم  دازآ  ییاوه  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  روآ  لالم  ینالوط و  يرفیس  هب  نتفر  يارب  هدامآ  و  دیتسه ، 
يا هدنیآ  هب  امـش  دـیبای و  یم  تسد  یگدـنز  رد  يرتهب  ياهتیعقوم  هب  ناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  یهاگودرا  باوخرد  رگا  2 ـ

دیسر .  دیهاوخ  کیرات 
تـسا لزلزتم  جاودزا  زور  نییعت  يارب  وا  راگتـساوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  تکرـش  ییودرا  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

تسا .  ینابرهم  درف  وا  هک  دوش  یم  تباث  اهدعب  اما 
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درک .  دهاوخ  جاودزا  تساوخرد  نیلوا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  درب ،  یم  رس  هب  یماظن  يودرا  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
ار وا  شرهوش  دوش و  یم  راد  هکل  شنماد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  درب ،  یم  رـس  هب  نازابرـس  يودرا  رد  دـنیبب  باوـخ  رادرهوـش  ینز  رگا  5 ـ

 . دهد یم  قالط 

هاگودرا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ینالوط  ملاس و  یگدنز  کی  هاگودرا :  کی  باوخ 

هدنیآ رد  گرزب  ياهرسدرد  دیتسه :  هاگودرا  کی  رد  امش 
دیشاب .  دوخ  یتمالس  بقارم  دنربب :  هاگودرا  هب  ار  امش  هک  دیوشیم  نآ  عنام 

جاودزا  دنا :  هدرب  هاگودرا  هب  ار  وا  هک  دنیبب  باوخ  ناوج  رتخد  کی 
تسامش  یکیدزن  رد  تورث  ارقف :  صوصخم  هاگودرا 

يداش  سناش و  دیتسه :  ارقف  هاگودرا  رد  امش 
دسریم .  لکشم  نودب  لوپ  دنتسه :  هاگودرا  رد  هداوناخ  اضعا 

 . دینک یم  ادیپ  هدش  مگ  دیدرکیم  رکف  هک  ار  یتمیقءایشا  دنتسه :  هاگودرا  رد  نارگید 

راک يودرا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دمآ دهاوخ  شیپ  امش  يارب  خلت  یقافتا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  راک  لوغشم  ییودرا  رد  دینیبب  باوخ  رگا 

زرا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دشابیم اهراک  رد  تفرشیپ  يهناشن  زرا  اب  ندرک  راک  دشابیم .  يزیچ  ندرک  ناهنپ  ناشن  باوخ ،  رد  زرا 

ینازرا

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب تبیصم  ینازرا  ندید 

نزرا

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يوب  یناهگان  يزور  نزرا  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دشابیم یگدنز  رد  شیاسآ  شمارآ و  يهناشن  باوخ ،  رد  شندروخ  ای  نتشاک 
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ریزرا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دننام قبط و  هساک و  دنیب  رگا  ددرگ .  لصاح  ایند  عاتم  زا  يزیچ  ار  يو  نآ ،  ردق  رب  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  هب  رایسب  ریزرا  هک  دنیب  رگا 

دوب .  رکاچ  راکتمدخ و  ار  يو  نآ ،  ردق  هک  لیلد  تسوا ،  کلم  هک  تسناد  تشاد و  نیا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يدب .  هب  دتفا  مدرم  نابز  رد  هک  دوب  لیلد  تخادگ ،  یمه  ریزرا  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هس  باوخ  رد  ریزرا  ندید 
تعفنم ،  لوا : 

راکتمدخ ،  مود : 
هناخ .  عاتم  موس : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دراد ایند  تعفنم  هب  قلعت  ناریغوریزرا  يور و  سمو و  نهآ  ندید 

شرا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوب .  تعفنم  دوس و  ار  وا  دوب  یمه  شراب  رگید  يزیچ  ای  شراب  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
 . دروآ تسد  هب  مارح  لام  نآ  ردق  هب  رفس  رد  هک  تسا  لیلد  دوب ،  نیمشپ  هماج  ای  نسر  هک  دنیب  رگا 

ماقرا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دراد .  يرکف  یگتفشآ  رایسب و  تاهابتشا  رب  تلالد  باوخ ،  رد  ماقرا  ندید 

 . دیروخ یم  تسکش  یگرزب  ۀلماعم  رد  دیشابن ،  دوخ  ياهفرح  لامعا و  بقارم  رگا 

رتسکرا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب و دهاوخ  بدؤم  رادافو و  ناتدزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  زاس ،  نتخاون  لغـشم  دـیتسه و  رتسکرا  ياضعا  زا  یکی  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  یگدنز  رد  ریذپلد  ییاهیمرگرس 
بحاص مد  ره  يرـشب  ياهـشناد  بسک  اـب  هک  تسا  نآۀـناشن  دـیا ،  هدرپس  شوگ  دزاون  یم  رتسکرا  هک  یگنهآ  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ  ریزارس  امش  يوس  هب  ناوارف  یتبحم  فطل و  و  دش ،  دیهاوخ  رت  يوق  یتیصخش 
دیوگیم :  تیارب  الیل 
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دینکیم .  تکرش  یگرزب  نشج  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  ندید ،  باوخ  رد  ار  رتسکرا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیآ .  یم  امش  دزن  سناش  رتسکرا :  کی  باوخ 
تسامش  راظتنا  رد  گرزب  تیقفوم  کی  دینک :  یم  شوگ  رتسکرا  کی  هب 

یتحاران  یماکان و  یقیسوم :  نتخاون  لاح  ردرتسکرا  کی 
دیهدیم .  تسد  زا  ار  لیماف  اضعا  زا  یکی  دیونش :  یمرود  زا  ار  رتسکرا  کی  يادص 

دیآ .  یم  ناتتسد  هب  لوپ  یمک  رادقم  دینکیم :  شوگ  رتسکرا  هب  هداوناخ  قافتا  هب 
هداوناخ  رد  یتخبشوخ  رتسکرا :  ربهر  کی 

دننکیم تفرشیپ  امش  ياهراک  تسا :  رتسکرا  ربهر  امش  نایاتشآ  زا  یکی 

هدیکرا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یتخبشوخ  هدیکرا :  لگ  باوخ 

يداش  سناش و  دیراد :  هدیکرا  لگ  امش 
هدوسآ  یگدنز  کی  دیرخیم :  هدیکرا 

دیشاب .  دوسح  ناتسود  بقارم  دیهدیم :  هیده  هدیکرا  رادرهوش  نز  کی  هب 
يدزمان  دیهد :  یم  هیده  هدیکرا  درجم  نز  کی  هب 

 . تسا شیپ  رد  يدزمان  دنکیم :  تفایرد  هدیکرا  هک  دنیبب  باوخ  ناوج  نز  کی 

گرا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دنهاوخ  ادج  رگیدکی  زا  هداوناخ  دارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیونشب ،  اسیلک  زا  ار  گرا  يادص  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تازایتما دـیدرگ و  یم  دـنمرهب  يویند  شیاسآ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیزاون ،  یم  ار  يریذـپلد  گـنهآ  گرا  ابدـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیروآ .  یم  تسد  هب  يدایز  یعامتجا 

تیاکح نینچمه  تسا و  یماقم  ای  تسود  نداد  تسد  زا  ۀناشن  دسرب ،  شوگ  هب  باوخ  رد  گرا  نتخاون  هارمه  هب  هک  ینوزحم  زاوآ  3 ـ
دراد .  هدننک  هتسخ  یفیاظو  زا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
الامتحا دیزاونب ،  گرا  باوخ  رد  رگا  دـشابیم .  امـش  راظتنا  رد  یـشوخ  ياهربخ  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیزاسب ،  گرا  باوخ  رد  رگا 

دمآ .  دهاوخ  شیپ  ناتیارب  یتالکشم 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دننک .  کمک  امش  هب  دنراد  یعس  ناتسود  اسیلک :  کی  گرا 
تسامش  راظتنا  رد  یخلت  ياه  هبرجت  دیشورف :  یم  گرا  امش 

دیهدیم .  تسد  زا  ار  یسک  ناتناکیدزن  زا  دینز :  یم  گرا 
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دنیآ  یم  امش  هناخ  هب  ناگتسب  دیونش :  یم  ار  گرا  يادص 
بارطضا  دیزاون :  یم  گرا  ایسلک  رد  امش 

تسا .  هدرک  ذوفن  امش  هناخ  رد  قافن  گرا :  کی  دنیاشوخ  ان  دنلب و  يادص 
 . سناش نیفدت :  مسارم  رد  گرا  کی  يادص 

ینمرا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  هدیشک  تبیصم  يدیما و  ان  هب  امش  تشونرس  ینمرا :  کی  باوخ 

داد .  دهاوخ  خر  بلاج  مهم و  قافتا  کی  دیتسه :  ینمرا  امش 
یمیدق  تسود  کی  تشگزاب  دیتسه :  ینمرا  کی  یهارمه  هب  امش 

 . دسریم ناتتسد  هب  دیتشاد  ار  شراظتنا  اهتدم  هک  يا  همان  ینمرا :  يرایسب  دادعت 

حاورا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  هجاوم  هرظتنم  هریغ  یلکشم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  حور  ندید  1 ـ

رد ناتناتـسود  نیرتهب  زا  یکی  تمالـس  هک  تسا  نآۀـناشن  دوش ،  یم  ادـیوه  امـش  لباقم  رد  دیفـس  سابل  اب  یحور  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسا .  رطخ  ضرعم 

دیهاوخ وربور  نارگید  ییافو  یب  گنرین و  اب  هک  تسا  نآۀـناشن  دوش ،  یم  رهاظ  ناتربارب  رد  هایـس  سابل  اب  یحور  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دش . 

رد هک  يرش  تبیـصم و  زا  دینک و  يوریپ  دوخ  میلـس  لقع  قطنم و  زا  رگا  هک  تسا  نآۀناشن  دینک ،  تبحـص  باوخ  رد  یحور  اب  رگا  4 ـ
درب .  دیهاوخ  رد  هب  ملاس  ناج  تسامش ،  یگدنز 

تفرگ .  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  یناهگان  يرسدرد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننز ،  یم  هبرض  امش  ۀناخ  رد و  هب  یحاورا  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دیاـب دـیوشن  هابتـشا  بکترم  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  تکرح  يا  هچراـپ  تشپ  رد  یحور  دـینیبب  باوـخ  رگا  6 ـ

دینک .  لرتنک  ار  دوخ  تاساسحا 
يدیمون ینماان و  ساسحا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  نادرگرـس  امـش  قاتا  رد  ناتناتـسود  زا  یکی  حور  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  7 ـ

درک .  دیهاوخ 
هب هودنا  و  دوش ،  یم  رادیدپ  امـش  یناگدنز  رد  يدعاسمان  تارییغت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنزاون ،  یم  کیزوم  حاورا  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

 . دبای یم  هار  امش  ۀناخ  طیحم 

اپورا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رد  ینز  رگا  دینکیم و  تیبثت  ار  دوخ  یلام  عفانم  هک  تشاد  دیهاوخ  یترفاسم  هک  نآ  لیلد  دیدرک ،  رفـس  اپورا  هب  باوخ  رد  رگا 

دش .  دهاوخ  دوخ  دزمان  ناتسود و  يدیماان  ثعاب  دشاب ،  دنیاشوخان  شیارب  رفس  دنک و  رفس  اپورا  هب 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
هتساوخ  ان  يداش  اپورا :  باوخ 

دش .  دهاوخ  رتهب  امش  تیقفوم  دینک :  یم  هاگن  هشقن  يور  ار  اپورا 
تشاد .  دیهاوخ  بلاج  ياهمدآ  اب  مهم  ياهدروخرب  دینک :  یم  رفس  اپورا  هب 

ساسحا  قشع و  رد  گرزب  یماکان  دینک :  یم  رفس  اپورا  هب  رگید  صاخشا  هارمه  هب 
یلاع  تالماعم  وراک  دینک :  یم  ندید  ییاپورا  روشک  يدادعت  زا 

درک .  دیهاوخ  هرجاشم  ناتناتسود  اب  دیدرگ :  یمرب  اپورا  زا 
کیدزن  هدنیآرد  تخس  راک  دننکیم :  نوریب  اپورا  زا  ار  امش 

هدش  ناهنپ  رطخ  کی  دننکیم :  دیعبت  اپورا  هب  ار  امش 
دیونشیم  غورد  ياهربخ  دیتسه :  ییاپورا  روشک  کی  میقم  امش 

 . امش نانمشد  يارب  یماکان  دینک :  یم  هلماعم  ای  راک  ییاپورا  ياهروشک  اب  امش 

هرا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
درازایب ار  وا  دیوج و  تقرافم  دراد ،  تخرد  نادب  قلعت  هک  يدرم  تبحص  زا  هک  تسا  لیلد  دیرب ،  یتخرد  هرا  اب  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

تسا لیلد  دیربب ،  هراپ  ود  هب  هرا  اب  ار  شیوخ  رهاوخ  ای  ردارب  ای  دنزرف  هک  دنیب  رگا  میئامن .  نایب  لاد )  فرح (  رد  یتخرد  ره  لیوات  و  . 
رهاوخ .  ای  رادرب  ای  دبایب ،  رگید  يدنزرف  ار  يو  نیا ،  دننام  هک 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دراد رتخد  رگا  و  دیآ ،  رگید  يرـسپ  ار  يو  درادرـسپ ،  رگا  هک  تسا  لیلد  داد ،  ودب  یـصخش  ای  دیرخب  ای  تفرگ  ارف  هرا  هک  دـید  رگا 

ددرگ .  بیصن  نآ  لثم  یئاپراهچ  هک  تسا  لیلد  دراد .  ياپراهچ  درادن ،  دنزرف  رگا  و  دیآ ،  رگید  يرتخد  ار  يو 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هس  رب  ندید  باوخرد  هرا 
دنزرف ،  لوا : 

رهاوخ ،  مود : 
کیرش . )  زابنا (  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بلط نوزف  هک  تسا  نآ  ناشن  دهد  یمن  ماجنا  يراک  درب و  یمن  ار  يزیچ  نآ  اب  یلو  دراد  تسد  رد  هرا  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا 

هک دـید  باوخ  رد  تشاد و  تسد  هب  هرا  رگا  اما  دراد ،  زآ  عمط و  ینعی  دنـسپان  تروص  یهاوخ  هدایز  نیا  انایحا  تسا و  هاوخ  هداـیز  و 
دتفا یم  قافتا  تقرافم  اه  نآ  نیب  دوش و  یم  رود  هتخت  بوچ و  ای  تخرد  نآ  بحاص  زا  هک  تسا  نآ  يایوگ  دـنک  یم  عطق  ار  یتخرد 
دنوش یم  رادومن  هرا  تروص  هب  تافص  نیا  باوخ  رد  نتـساوخ و  دوخ  يارب  ار  زیچ  همهو  یهاوخ  هدایز  تسا و  دادعت  ناشن  رتشیب  هرا  . 
دیشاب كدوک  هچ  نانچ  دیشخب  يا  هرا  امش  هب  یسک  ای  دیتشادرب و  یئاج  زا  ای  دیدیرخ  ناکد  زا  يا  هرا  هک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  . 

ای تسد  هب  ار  هرا  رگا  دیامرف .  یم  تیانع  امش  هب  يرـسپ  ای  يرتخد  دنوادخ  دیـشاب  لهاتم  هچ  نانچ  دیوش و  یم  ردارب  رهاوخ و  بحاص 
نآ نایز  هک  دیهد  یم  ماجنا  شخب  نایز  يراک  هک  تسا  نآ  يایوگ  دیایب  نوخ  نآ  ياج  زا  دوش و  هدیرب  هک  نآ  یب  دیدیشک  دوخ  ياپ 
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دش .  دهاوخ  ناتدوخ  هجوتم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

قوش روش و  تیلاعف و  زا  زیربل  امـش  یگداوناخ  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هرا  ار  یبوچ  یتسد  ةرا  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دوب .  دهاوخ 

ینوگرگد لوحت و  ثعاب  گرزب ،  يا  هفیظو  نتفریذپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  راک  قرب  يورین  اب  هک  گرزب  ياه  هرا  ندـید  2 ـ
تفرگ .  دهاوخ  رارق  نارگید  هجوت  دروم  وا  حیاصن  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  دش .  دهاوخ  امش  یگدنز  رد 

معط یناگدنز  رد  دش و  دیهاوخ  وربور  دعاسمان  یثداوح  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتسکش  شیاه  هنادند  هک  هدوسرف  ةرا  ندید  3 ـ
دیشچ .  دیهاوخ  ار  تسکش 

دروآ .  یم  هارمه  هب  یتخبدب  تبیصم و  ناتیارب  هک  دینز  یم  ییاهراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرا  ندرک  مگ  4 ـ
تسا .  یتخبشوخ  تداعس و  هب  ندیسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندرک  هرا  يادص  ندینش  5 ـ

تشاد .  دنهاوخ  هارمه  هب  بولطمان  یجیاتن  اهراک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لمعتسم  يا  هرا  ندرک  ادیپ  6 ـ
دیهاوخ هدهع  هب  تعفنم  رپ  گرزب و  ییاهتیلوئسم  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  لمح  دوخ  ۀناش  يور  ار  يا  هرا  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

 . تفرگ

ندش خرس  تلاجخ  زا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
نآ يهناشن  دینیب ،  ار  يرگید  سک  ندش  خرـس  باوخ  رد  امـش  رگا  دیرادن .  ار  نآ  نایب  تئرج  دـیاهدش و  قشاع  هک  تسا  نیا  شیانعم 

 . دنیآیم ناتیراگتساوخ  هب  هک  تسا 

ماحدزا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیشابیم ناتیاهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن  دینیب ،  ماحدزا  لاح  رد  ار  يدایز  تیعمج  باوخ  رد  رگا 

نداد تسد  زا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
کیدزن ةدنیآ  رد  ناوارف  تالکشم  باوخ :  رد  يزیچ  نداد  تسد  زا 

هودنا تلاجخ و  دیهد :  یم  تسد  زا  ار  ناترسپ  تسود 
درب .  دیهاوخ  جنر  دوخ  راو  هناوید  ياهراک  زا  دیهدیم :  تسد  زا  ار  ناترتخد  تسود 

دیشاب .  بیقر  بقارم  دیهد :  یم  تسد  زا  ار  ناتنز 
بیرف  هسوسو و  دیهد :  یم  تسد  زا  ار  ناترهوش 

هناخ رد  ینارگن  دیهد :  یم  تسد  زا  ار  دوخ  دنزرف 
هدنمرـش ماکان و  دیهدیم :  تسد  زا  ار  ناتراک  تالیکـشت و  یقـشع  روما  رد  مهم  رییغت  کی  دـیهدیم :  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  تقافر 

دش .  دیهاوخ 
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دینک .  طایتحا  تقد و  رتشیب  یلام  روما  رد  دیهدیم :  تسد  زا  ار  دوخ  نکسم 
درک .  دیهاوخ  ادیپ  حایتحا  یلام  کمک  کی  هب  دیهدیم :  تسدزا  نوخ 

 . يراتفرگ رسدرد و  دیهدیم :  تسد  زا  ار  دوخ  تروص  ياضعا  زا  یکی 

لداعت نداد  تسد  زا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوخ فیاظو  یتقد  یب  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  دـیروخ و  یم  يزیچ  يور  ناهگان  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

داد .  دیهاوخ  ماجنا  ار 
یم هرهب  نارگید  تلفغ  یتقد و  یب  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنهد ،  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  يا  هنوگ  هب  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیریگ

جاودزا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
فده هب  ندیسر  یسورع :   - جاودزا

دشاب زین  تافالتخا  يانعم  هب  دناوتیم  دراوم  یخرب  رد  یتخبشوخ ،  دوس ،  ندرک :  جاودزا 
یهاو ياهدیما  رهوش :  ندید 

یشوخ ریخ و  هب  لکشم  تیعقوم  کی  نتشاذگرس  تشپ  بوخ و  دمآ  رد  نز :  ندید 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

کلم زا  هک  لیلد  دیدرگ ،  عمج  يو  اب  درک و  ینز  هب  ار  هدرم  نز  رگا  دوش ،  لیاز  شا  یگرزب  فرش و  هک  لیلد  تساوخ ،  نز  دنیب  رگا 
دنیب ینز  رگا  دوش .  لصاح  ار  يو  لامزا  كدنا  يزیچ  هک  لیلد  دشن ،  عمج  نز  نآ  اب  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  يزیچ  ار  وا  نز  نآ  لام  و 

نز دـنیب  رگا  دوش .  ریغتم  يو  لاـح  اـی  دوـش ،  ناـصقن  نز  لاـم  هک  لـیلد  دـش ،  عـمج  يو  اـب  نز  يارـس  رد  تفرگ و  ینز  هب  هدرم  ار  وا 
زا ارـس  نآ  دوب و  لوهجم  يارـس  دنیب و  ار  نز  رگا  دشاب .  هدش  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  تسنادن ،  شمان  دـیدن و  ار  نز  نکل  تساوخ ، 

دنک .  نز  لام  ناصقن  رب  لیلد  دوب ،  فورعم  نز  نآ  رگا  درمب .  نز  نآ  هک  لیلد  دش ،  عمج  يو  اب  درم  نآ  دوب و  هدرم  صخش  نآ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

یسورع دنیب  رگا  لام .  یتدایز  تزع و  فرـش و  رب  دوب  لیلد  دیدن .  ار  یـسورع  دراد و  يرهوش  رگید  دنیب  باوخ  رد  رادرهوش  نز  رگا 
دنیب رگا  دوش و  كاله  وا  تسد  رب  یـصخش  دـنیوگ :  یـضعب  ار و  وا  تسا  گرم  میب  تخانـشن ،  دـیدن و  ار  یـسورع  ندرک و  تساوخ 

هب رمم  نیا  زا  رایـسب  یلام  هک  لیلد  درب ،  هناخ  هب  ار  رهوش  نآ  درک و  رهوش  وا  نز  دـید  یـسک  اـی  تساوخ و  لوهجم  ینز  تسا و  راـمیب 
دوب .  رتمک  متفگ  هچ  نآ  دشن ،  عمج  يو  اب  تساوخ و  ینز  هب  راکبان  ینز  دنیب  رگا  دس .  روا  رهوش 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
هاشداپ زا  دوش و  لصاح  یکزینک  ای  ینز  ار  وا  لاس  نآ  ردنا  هک  لیلد  دتسب ،  ار  وا  یگزیشود  درک و  ینز  هب  ار  هزیـشود  يرتخد  دنیب  رگا 

دروآ .  تسدب  مارح  یلام  هک  لیلد  دتسب ،  يرتخد  یگزیشود  مارح  هب  دنیب  رگا  دنیب .  یکین  ریخ و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  نتفرگ  نز 
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ماقم ،  یگرزب و  لوا : 
لام ،  یتدایز  مود : 

شیاسآو ،  یلاحرس  موس : 
يداش .  یمرخ و  مراهچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رگا  اما  دش .  دهاوخ  وربور  یناوارف  تالکـشم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  جاودزا  يدرمریپ  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ
يدرس هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک  یم  وا  هب  يزیمآ  تمالم  هاگن  درذگ و  یم  شلباقم  زا  هایـس  سابل  اب  يدرم  حاودزا  نشج  ماگنه  رد  دنیبب 

دزاس .  یم  دیماان  ار  وا  ناتسود  زا  یکی  یتواقت  یب 
یگدـنز زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنا ،  هدرک  نت  رب  ابیز  ییاهـسابل  هک  نامداش  ینانامهیم  اـب  باوخ  رد  نارگید  جاودزا  مسارم  ندـید  2 ـ

دیهاوخ یسک  گوس  هب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنشاب ،  هدرک  نت  رب  هایس  ییاهسابل  نانامهیمرگا  اما  درب .  دیهاوخ  یلاع  ییاهتذل 
تسشن . 

دینش .  دیهاوخ  راوگان  ییاهربخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیدنب ،  یم  جاودزا  نامیپ  یسک  اب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دهاوخ شخب  دیما  یندرکن  رواب  زرط  هب  یلغش  روما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  تکرش  یـسک  جاودزا  نشج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

درب .  دیهاوخ  يدایز  تذل  دوخۀقالع  دروم  دارفا  هب  ندرک  رکف  زا  و  دش . 
گرم زا  ای  دـش .  دـیهاوخ  ـالتبم  يراـمیب  هب  هک  تسا  نآ  تلع  دـهد ،  یم  خر  راوگاـن  يا  هعقاو  حاودزا  نشج  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دیشک .  دیهاوخ  جنر  دوخ  ةداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
يدـیمون هب  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یمن  یلاحـشوخ  ساسحا  چـیه  اما  تسا  هدـش  سورع  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  6 ـ

دروخ .  دهاوخ  تسکش  یفطاع  روما  رد  و  دش ،  دهاوخ  راچد 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

قالط تسا و  یلام  هافر  يهناشن  باوخ ،  رد  ندرک  رهوش  دشابیم ،  یگدنز  رد  یتخبـشوخ  يهناشن  دش ،  جاودزا  داهنـشیپ  امـش  هب  رگا 
تفرگ .  دیهاوخ  رارق  نارگید  تمهت  دروم  هک  تسا  نآ  تمالع  نتفرگ ، 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  شیپ  رد  شوخ  مایا  جاودرا :  باوخ 

یلام  گرزب  ياهتعفنم  دینک :  یم  تکرش  جاودزا  کی  رد 
هداوناخ رد  تموصخ  لیماف :  ءاضعا  زا  یکی  جاودزا 

دوس دنک :  تکرش  جاودزا  کی  رد  نز  ای  رهوش  کی 
گرزب رطخ  ناترهاوخ :  جاودزا 

لوپ ردارب :  کی  جاودزا 
مارتحا هرکاب :  رتخد  کی  جاودزا 

دسریم .  ناتتسد  هب  لوپ  ناترسپ :  جاودزا 
تورث  ناترتخد :  جاودزا 

 . دیروایم تسدب  يدایز  لوپ  دینک :  یم  تکرش  هویب  کی  جاودزا  رد 

رگید روشک  دارفا  اب  جاودزا 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تخادرپ دیهاوخ  هرجاشمو  اوعد  هب  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  جاودزا  یجراخ  يدرف  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دایدزا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ناتیاه  هشقن  يارب  تیقفوم  دایدزا :  باوخ 

دیهدیم .  رده  ار  ناتلوپ  دنروخیم و  رب  یماکان  هب  ناتیاهراک  لوپ :  دایدزا 
دنوریم .  ناتتسد  زا  تسامش  هب  قلعتم  هک  یلاوما  كالما :  دایدزا 

 . دیشاب بیقر  بقارم  دنک :  یم  ادیپ  دایدزا  نارگید  تورث  ییاراد و 

ندش دازآ  نادنز  زا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا امش  راظتنا  رد  یناوارف  هودنا  مغ و  هک  دینادب  دیاهدش  دازآ  نادنز  زا  دیدید  باوخ  رد  رگا 

ردژا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیشاب .  ناتنایفارطا  بقارم  ردژا :  کی  باوخ 

درک .  دهاوخ  رییغت  امش  یگدنز  دینزیم :  شتآ  ار  ردژا  کی 
دننک یم  هطاحا  ار  امش  دوسح  صاخشا  دوشیم :  رجفنم  ردژا 

 . دوب دنهاوخ  امش  تذل  یشوخ و  ببس  امش  نادنزرف  دروخ :  یم  فده  هب  ردژا 

اهدژا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دربن گنج و  اهدژا  اب  رگا  ددنویپ .  ناگرزب  اب  هک  لیلد  تشاد ،  یئاهدژا  دـنیب  رگا  دوب .  يوق  گرزب و  نمـشد  ندـید ،  باوخ  هب  اهدژا 

تشکب و ار  اهدژا  دنیب  رگا  دنک .  رهق  ار  نمشد  ماجنارـس  دتفا و  تموصخ  گنج و  ار  وا  نمـشد  اب  هک  لیلد  دش ،  هریخ  وا  رب  درک و  یم 
دیامن .  هنیزه  دناتسب و  لام  دبای و  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  دروخب ،  يو  تشوگ 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
عیطم اهدژا  دوب و  هتـسشن  اهدژا  تشپ  رب  دید  رگا  دیامن .  كاله  ار  يو  هک  دوب ،  نمـشد  زا  میب  لیلد  دروخ ،  ورف  ار  يو  اهدژا  دنیب  رگا 

ددرگ .  ماظن  هب  وا  راک  دوش و  ربنامرف  عیطم و  ار  يو  گرزب  ینمشد  هک  لیلد  دوب ،  وا  ربنامرف  و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

روجان تیعقوم  اهدژا : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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ینمـشد و  تسا .  زیمآ  ریوزت  كانرطخ و  دیفم و  ریغ  گرزب و  ياه  تردـق  ریوصت  اهدژا  باوخ  رد  تسا .  يا  هناسفا  روناج  کی  اهدژا 
زین نهک  ناربعم  دریگب .  لکـش  اهدژا  تدروص  هب  ام  باوخ  رد  دناوت  یم  میـشاب  كانمیب  شناج  زا  دشابن و  ام  هدهع  رد  وا  رب  طلـست  هک 

رد ور  هجنپ  يوق  ینمشد  اب  هک  تسا  نآ  ناشن  دگنج  یم  اهدژا  اب  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  دنا .  هتسناد  هجنپ  يوق  نمـشد  ار  اهدژا 
هدیباوخ رگا  صوصخب  اهدژا  نتـشک  دـبای .  یم  قفوت  مصخ  رب  يرادـیب  رد  دوش  هریچ  اهدژا  رب  باوخ  ملاع  رد  رگا  دریگ و  یم  رارق  ور 

تاجن اهدژا  نتشک  سپ  تسا .  هدنهد  جنر  لاحم  ياهوزرآ  زا  یئاهر  هصغ و  مغ و  زا  یلک  تغارف  دریگن  دوخ  هب  گنج  تلاح  دشاب و 
میراد .  هک  تسا  یئاه  مغ  نینچ  زا 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب گرزب  نمشد  اهدژا  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تالیامت و زا  دیهد  هزاجا  نارگید  هب  تسا  نکمم  دبای و  یم  طلـست  تاوهـش  امـش  سفن  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اهدژا  ندـید 

دینک .  ادیپ  طلست  دوخ  سفن  سوه و  اوه و  رب  دیاب  دننک ،  هدافتسا  ءوس  امش  ياهسوه  اوه و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

ندید دیوشیم .  نیـشنمه  ياهبترم  دنلب  صخـش  اب  هک  تسا  نآ  رگناشن  دیدید ،  ياهناسفا  ناویح  کی  ناونع  هب  ار  اهدژا  باوخ  رد  رگا 
الامتحا هک  تسا  كانرطخ  نمشد  يهناشن  باوخ ،  رد  یمخز  ياهدژا  ندید  تسا .  نایز  ررض و  رگنایب  باوخ  رد  كانتـشحو  ياهدژا 

دینکیم .  ادیپ  ییاهر  تالکشم  زا  هک  تسا  انعم  نیدب  دیشکیم ،  ار  اهدژا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دناسریم و  ررض  امش  هب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

گرزب  تورث  اهدژا :  کی  باوخ 
یقشع یماکان  اهدژا :  زا  يرایسب  دادعت 

دمآ .  دهاوخ  وا  دیدزاب  هب  قوفام  رسفا  کی  دنیبب :  اهدژا  باوخ  یشترا  کی 
 . دوش یم  وا  بیصن  گرزب  يداش  دنیبب :  اهدژا  باوخ  ناوج  رتخد  کی 

تراسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دینک لصف  لح و  ار  نآ  دیناوتن  رگا  هک  دش ،  دیهاوخ  یتنایخ  ریگرد  الامتحا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  ریـسا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تـسد هب  نییاپ  حطـس  رد  یلغـش  هک  تسا  نآ  يهناشن  تسا ،  هدش  ینادـنز  یـسک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوش .  یم  دـیمون  تخبدـب و 
راـچد نارگید ،  هب  شرهوـش  تبحم  رطاـخ  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنیبب ،  ریـسا  ینادـنز و  ار  دوـخ  باوـخ  رد  ینز  رگا  دـیدروآیم . 

 . دریگیم رارق  شنزرس  دروم  دوشیم و  تداسح 

هاگتراسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  راجد  یتخبدب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هاگتراسا  ندید  1 ـ

دیهاوخ دازآ  ار  دوخ  يدیمون  یتخبدب و  رـش  زا  ماجنارـس  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  دازآ  هاگتراسا  زا  يدرف  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تخاس
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بسا

دیوگ :  لایناد  ترضح 
 ، دوب وا  نامرف  هب  عیطم و  بسا  نآ  دوب و  هتـسشن  يزات  بسا  رب  دید  رگا  دوب .  هاج  زع و  یگرزب و  لیلد  ندـید ،  باوخ  هب  ار  يزات  بسا 
 ، تسـشن يو  رب  داد و  ودب  یـسک  ای  هتفرگ  ارف  ار  بسا  هک  دید  رگا  بسا .  تمیق  یئوکین و  ردق  رب  دـبای ،  تلود  یگرزب  زع و  هک  لیلد 

نیز دمن  ای  نیزای  دوب ،  مک  يزیچ  بسا  نآ  زا  دید  رگا  میتفگ و  يزات  بسا  رد  هک  نآ  زا  رتمک  نکیل  دـبای ،  یگرزب  فرـش و  هک  لیلد 
نامداخ ار  يو  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  دوب ،  زارد  هوبنا و  مد  ار  يو  بسا  دنیب  رگا  دوب .  وا  یگرزب  رد  ناصقن  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  ماگل ،  ای 

 ، دوب صقان  وا  بسا  مادنا  زا  يزیچ  دنیب  رگا  دنشابن .  نارکاچ  نامداخ و  ار  يو  هک  لیلد  دوب ،  هدیرب  وا  بسا  مد  رگا  نارکاچ و  دنشاب و 
لیلد دوبن ،  يو  ربنامرف  دوب و  بلاغ  بسا  درک و  یمه  دربن  گنج و  بسا  اب  دید  رگا  دوب .  ناصقن  وا  فرش  زع و  زا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد 

دیامن .  هانگ  تبیصم و  هک 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

هچ نآ  دوب ،  رگید  یـصخش  زا  بسا  نآ  رگا  دوب .  رتشیب  وا  هاـنگ  تیـصعم و  تبیـصم و  هک  لـیلد  دوب ،  هتـسشن  هنهرب  بسا  رب  دـنیب  رگا 
هتـسشن یبسا  رب  دنیب  رگا  دوب .  وا  فرـش  یگرزب و  رب  لیلد  دش ،  وا  عیطم  نکل  دوب .  هنهرب  بسا  دـید  رگا  دوب .  ار  بسا  دـنوادخ  میتفگ 

دوب و هتسشن  یبسا  رب  دنیب  رگا  دیامن .  رت  بعص  رتشیب و  هانگ  زا  میتفگ  هچ  نآ  لیلد  دوب ،  هداتسیا  راوید  رب  ای  هناخ  ماب  رب  بسا  نآ  دوب و 
نید و رد  دوب  یگرزب  فرـش و  ار  يو  هک  لیلد  دیرپ ،  یمه  غرم  نوچ  دوب و  اهرپ  ار  بسا  نآ  مهک  دـنیب  ای  دـیرپ ،  یم  اوه  رب  بسا  نآ 

دیامن .  رفس  شدنوادخ  هک  دشاب  ایند 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يراک رب  لیلد  دوب ،  هتـسشن  هایـس  بسا  رب  دـید  رگا  دـنهد .  یهاوگ  يو  رب  هک  دـنک  يراک  رب  لیلد  دوب ،  هتـسشن  قلبا  بسا  رب  دـید  رگا 
بـسا رب  دید  رگا  دبای .  یگرزب  توق و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دوب ،  تیمک  بسا  رب  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  يرتهم  لام و  ار  يو  هک  دـیامن 

رب دبای و  يرامیب  كدنا  هک  لیلد  دوب ،  درز  بسا  رب  دید  رگا  هاشداپ .  زا  وا  تمرح  نید و  حالص  رب  تسا  لیلد  دوب ،  وم )  خرس  رقـشا ( 
تسا لیلد  دوب ،  سیلـس  بسا  رب  هک  دید  رگا  حالـص .  ریخ و  رب  تسا  لیلد  دوب ،  همرج  بسا  رب  دنیب  رگا  دوب .  لیلد  نیمه  دنمـس  بسا 

هانگ و زا  هک  لیلد  دمآ ،  دورف  هنهرب  بسا  زا  دید  رگا  دتفیب .  یگرزب  فرـش و  زا  تسا  لیلد  دمآ ،  دورف  بسا  زا  دید  رگا  دـهاوخ .  نز 
عنام نآ  زا  صخش  هکنانچ  دبای ،  یگرزب  وفرش  هک  لیلد  دوب ،  هدیـشوپ  مامت  حالـس  دوب و  هتـسشن  بسا  رب  دنیب  رگا  دتـسیازاب .  تیـصعم 

یمهو سرت و  اب  دیآ  دوجو  رد  یهانگ  يو  زا  هک  لیلد  دیامن ،  گنج  ات  تخات  یمه  ار  بسا  دنیب  رگا  دباین .  رفظ  وا  رب  نمـشد  دشابن و 
بسا هک  دنیب  رگم  دوبن ،  نیا  ردنا  ریخ  جیه  درب ،  دجسم  رد  ار  وا  بسا  دوب و  هتـسشن  بسا  رب  دید  رگا  بسا .  نتخات  ردق  رب  دسر ،  ودب 

 ، تفگ نخـس  يو  اب  بسا  دـنیب  رگا  دـبای .  تلود  لام و  هک  لیلد  درک ،  یمه  همغارم  ار  وا  بسا  دـید  رگا  دروآ .  نوریب  اـجنآ  زا  ار  وا 
هک لیلد  يو ،  هچوکرد  ای  دمآرد ،  يو  يارـس  رد  هناگیب  بسا  دید  رگا  دـنیآ .  تفگـش  هب  وا  زا  نامدرم  هک  دـیامن  يراک  هک  دوب  لیلد 

نوریب وا  هچوک  زا  یبسا  دید  رگا  دزاس .  ماقم  اجنآ  رد  بسا و  تمیق  ردق و  هب  دیآرد ،  يو  هچوک  رد  ای  ارس  رد  راد  مان  فرـش و  يردم 
دریمب .  ای  دوش ،  بئاغ  وا  هچوک  زا  فیرش  يدرم  هک  دنک  لیلد  تفر ، 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
هب نایدام  نآ  دنیب  رگا  دوب .  رابم  يو  رب  دـهاوخ و  نز  هک  لیلد  تسـشن ،  يو  رب  داد و  دـب  یـصخش  ای  تفرگ ،  ارف  ایدام  بسا  دـنیب  رگا 

کی زا  ردپ  ردام و  ار  نز  هک  دنک  لیلد  تسا ،  قلبا  نایدام  نآ  دنییب  رگا  دشابن .  رادمان  فیرش و  نز  نآ  هک  دنک  لیلد  دوب ،  هایس  هنوگ 
هک دنک  لیلد  دشاب ،  گنر  زبس  نایدام  نآ  رگا  تسا .  لامج  اب  يوربوخ و  نز  نآ  هک  لیلد  دـشاب ،  همرج  نایدام  نآ  رگا  دـشابن .  لسن 
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نز نآ  هک  لیلد  دوب ،  تیمک  رگا  دوب .  هاج  دـنوادخ  زیزع و  نز  نآ  هک  دـنک  لیلد  دوب ،  رقـشا  رگا  دـشاب .  راکزیهرپ  رادـنید و  نز  نآ 
نآ هک  لیلد  دوب ،  رن  وا  هرک  رگا  هکنانچ  دوب ،  دنزرف  ار  نز  هک  دنک  لیلد  تشاد ،  هرک  نایدام  نآ  دید  رگا  دوب .  تسود  لوط  رـشاعم و 

ار وا  هاشداپ  هک  لـیلد  دروخ ،  یمه  بسا  تشوگ  دـنیب  رگا  دوب .  رتخد  نز  دـنزرف  هک  دـنک  لـیلد  دـشاب ،  هداـم  رگا  تسا .  رـسپ  ار  نز 
هتسشن يو  سپ  رد  هک  درم  نآ  هک  دنک  لیلد  دوب ،  هتسشن  بسا  هب  یسک  سپ  رد  دید  رگا  دیامن .  کیدزن  نتـشیوخ  هب  دوش و  راتـساوخ 
دوش .  ناور  بالیسای  دراب ،  ناراب  عضوم  نآ  رد  هک  لیلد  دندوب ،  وا  هچوک  ای  ارس  نوماریپ  رایسب  نابسا  دنیب  رگا  دوش ،  وا  عبات  دوب ، 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
ینز نینچ  هب  ار  يو  دـشابن ،  نآ  لها  رگا  دـهاوخب و  ینز  هب  حالـص  اب  رگناوت  نز  هک  لـیلد  تسا ،  هتـسشن  راوهر  بسا  رب  هک  دـنیب  رگا 
دید رگا  دوش .  هدـیرب  وا  زا  نارتهم  ماغیپ  هک  لیلد  دوب ،  هدـیرب  وا  بسا  شوگ  دـید  رگا  دـبای .  یئوکین  تعفنم و  وا  زا  دـتفا و  تبحاصم 
یب دیرخ  یبسا  دید  رگا  دیآ .  زاب  حالص  هب  راب  رگید  دتفا و  للخ  يو  لغـش  زا  یـضعب  رد  هک  لیلد  تساخرب ،  دوز  دمآرد و  رـسب  بسا 

هک لیلد  دمآ ،  دورف  اوه  زا  نآ  زا  دعب  دش و  رب  اوه  هب  بسا  اب  دید  رگا  دهاوخب .  ینز  هب  ار  لصا  یب  ینز  هک  لیلد  تسشن ،  يو  رب  مد و 
هک لیلد  دش ،  مگ  يو  بسا  دنیب  رگا  دوش .  كاله  شلایع  هک  دوب  میب  دـیدزدب ،  ار  يو  بسا  دـید  رگا  دوش .  كاله  هاشداپ  تسد  رب 

بـسا رب  دید  رگا  دوش .  ادـج  يو  زا  لایع  ای  دوش ،  مک  وا  هاج  زع و  هک  لیلد  تخورفب ،  ار  شیوخ  بسا  دـید  رگا  دـهد .  قالط  ار  نز 
دوب .  تمالم  ترضمار و  يو  نآ  رد  هک  دیآ ،  يدپ  رکنم  يراک  دصق  هب  يو  زا  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  هنوگزاب 

دیوگ :  ظحاج 
دید رگا  دشاب و  شکرس  وا  سفن  ياوه  هک  لیلد  دنیب ،  شکرـس  ار  شیوخ  بسا  رگا  دوب و  باوخ  هدننیب  سفن  ياوه  باوخ ،  رد  بسا 

زا دوب  ناشن  بسا ،  ياهمادنا  زا  یمادنا  ره  هکنادب  و  يدب ،  هب  دوب  رت  بعـص  وا  سفن  ياوه  هک  لیلد  دوب ،  ربنامرف  عیطم و  شیوخ  بسا 
یبـسا دـنیب  رگا  دوب .  تخب  زع و  ندـید ،  باوخ  هب  بسا  هماـع  مدرم  دوـب و  وا  تعفر  زع و  دـنیب  بسا  رب  ار  هاـشداپ  نوـخ  رگا  هاـشداپ . 

دورب .  ایند  زا  هلحم  ناگرزب  زا  یکی  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یلحم  زا  لوهجم 
یناهفصا :  دلاخ 

یبسا هک  دـنیب  رگا  دوب .  رترادربنامرف  رت و  عیطم  وا  تخب  دـشاب ،  رادربنامرف  ینـالاپ  دـنچ  ره  تسا و  درم  تخب  باوخ ،  هب  ینـالاپ  بسا 
 . دوب هتسشن  مدزارد  یبسا  رب  دنیب  رگا  دیا .  دیدپ  اجنآ  رد  یمجع  بیرغ  يدرم  هک  لیلد  دش ،  یئارس  رد  ای  یهد  رد  ای  يرهش  رد  ینالاپ 

گنت يو  رب  شیع  دوش و  دب  يو  رب  لاح  هک  لیلد  دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  بسا .  مد  يازارد  ردـق  هب  دوش ،  هدایز  عبت  ار  يو  هک  لیلد 
ددرگ . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  بسا  ندید 

مارتحاوزع ،  لوا : 
تبترمو ،  ماقم  مود : 

ییاورنامرف ،  موس : 
تمظعو ،  یگرزب  مراهچ : 

تکرب .  وریخ  مجنپ : 
اب یغم  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  بسا  رب  یگـس  دنیب  رگا  دیامن .  داسف  يو  نز  اب  يدوهج  هک  لیلد  تسا ،  هتـسشن  وا  بسا  رب  هزوی  دنیب  رگا 

دیامن .  داسف  وا  نز 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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نادنپسا یسک  دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغ و  ار  يو  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  نادنپسا  دنیب  رگا  دوب .  مغ  لیلد  دید ،  نادنپسا  رگا 
ددرگ .  لصاح  يو  لد  رب  وا  زا  یمغ  داد ،  یسک  هب  نادنپسا  وا  دید  رگا  دوش .  لصاح  يو  لد  رب  سک  نآ  زا  یمغ  هک  لیلد  داد ،  ودب 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
رتسا دوب .  رتمک  هودنا  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  دنکفا ،  نوریب  هناخ  زا  ای  داد ،  یسک  هب  ای  دروخن  نکل  تشاد ،  نادنپسا  رگا 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب و هتـسشن  نیز  یب  يرتـسا  رب  دـنیب  رگا  دوب .  کـین  دوب ،  عیطم  نوچ  يوخدـب و  يدرم  دوبن  عـیطم  رگا  دـنیب ،  باوـخرد  رتـسا  نوـچ 

رگا دیآ .  تعفنم  دوس و  اب  دـنک  رفـس  نوچ  دوب ،  هتـسشن  شیوخ  رتسا  رب  رگا  دور .  رفـس  هب  هک  لیلد  تسیک ،  نآ  زا  رتسا  هک  تسنادـن 
وا رب  یـصخش  ای  دوب ،  وا  کلم  رتسا  دـناد  هک  هصاخ  دوب ،  هدـیئازان  وا  نز  هک  لیلد  تسا ،  هداهن  يرامع  اـی  نـالاپ  اـی  نیز  رتسا  رب  دـنیب 

دوب .  هدیشخب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دنیب دیفـس  هنوگ  هب  ار  رتسا  رگا  دوب .  تمرح  دنوادخ  هک  دهاوخ  ینز  هک  لیلد  دوب ،  الاب  دنلبو  دوب  هتـسشن  هایـس  هدام  رتسا  رب  دنیب  رگا 
هنوگ هب  رتسا  رگا  دوب .  راکزیهرپ  رادـنید و  نز  هک  نآ  لیلد  دـید ،  زبس  هنوگ  هب  رتسا  رگا  دوب .  يوربوخ  لامج و  اب  دـهاوخ  هک  نز  نآ 
يور درز  دوش و  رامیب  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  رقشا  ای  درز  هنوگ  هب  رتسا  رگا  دوب .  تسود  رـشاعم  برطم و  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  خرس 

فیعض .  يدرم  رب  دنک  لیلد  دنیب ،  هدرک  مار  هنهرب و  رتسا  رگا  دوب . 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، هدام رتسا  دوب و  درم  رن  رتسا  دنا :  هتفگ  تعانص  نیا  ناداتـسا  زا  یـضعب  دوب و  رفـس  دوب  رنرتسا  رگا  دوب .  هدازالوم  باوخ  رد  هدام  رتسا 
كزینک هک  لـیلد  تخورفب ،  هداـم  رتـسا  هک  دـنیب  رگا  درخب .  كزینک  یـسک  زا  هک  لـیلد  دـیرخب ،  هداـم  رتـسا  یـسک  زا  دـنیب  رگا  نز . 

هک دنیب  رگا  دیاین .  دنزرف  ار  يو  زگره  هک  دنک  ینز  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  هدام  رتسا  رب  هک  دید  رگا  دوش .  ادـج  كزینک  زا  ای  دـشورفب 
یمغ ار  يو  هک  لیلد  دیود ،  یم  يو  سپ  زا  رتسا  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  شادرم  دوب و  زارد  يو  رمع  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  رن  رتسا  رب 

دسر . 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

ار يو  بجع  راک  هک  لیلد  تفگ ،  نخس  يو  اب  رتسادید  رگا  نانز .  تهج  زا  لام  يدایز  رب  دیامن  لیلد  درک ،  یمه  هحون  رتسا  دید  رگا 
لیلد دـش .  عیاض  ای  درمب  يو  دـید  رگا  دـبای ،  لام  هک  لیلد  تشکب ،  ار  يرتسا  دـید  رگا  دـیآ ،  تفگـش  نآ  از  ار  نامدرم  دـیآ و  شیپ 

ناربعم زا  یضعب  دوب و  لام  رتسا  تسوپ  تشوگ و  هکنادب  دوب و  يدرم  تبحـص  هناشن  دوب ،  رن  رتسا  رگا  دوش .  ادج  كزینک  زا  هک  تسا 
دوب دروخ  هک  ریش  ردق  هب  يو  میب  سرت و  يراوشد و  رب  دوب  لیلد  دروخ ،  یمه  رتسا  ریش  دید  رگا  دوب .  يرامیب  رتسا  تشوگ  دنا :  هتفگ 

. 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  جنپ  رب  رتسا  ندید 
دشاب ،  رفس  لوا : 

زارد ،  یناگدنز  مود : 
نمشد ،  رب  دوب  رفظ  موس : 
شیارآ ،  لامج و  مراهچ : 

دوب .  قمحا  درم  مجنپ : 
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دوب .  دارم  نتفای  تعفنم و  هدرک  رتساو  دوب  هدیئازان  نز  هدام  رتسا  و 
دیوگ :  دیورف 

تسا رتاورماک  دشاب  رتمار  هچره  هک  تسا  هدید  ار  شتخب  دنیب ،  شکراب  بسا  باوخ  رد  رگا 
دمآ دهاوخ  هناخ  نآ  هب  بیرغ  يدرم  دش ،  يا  هناخ  دراو  شکراب  بسا  کی  دنیب  رگا 

دهاوخ تسد  زا  ار  شنارادفرط  دشاب  هاتوک  بسا  مد  رگا  دنک و  ادیپ  رادفرط  نآ  يزاد  هزادنا  هب  تسا ،  راوس  زارد  مد  یبسا  رب  دنیب  رگا 
داد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تذل دیفس : 
تالکشم هایس : 

گرزب راختفا  دزیخیم :  رب  اوه  هب  دوخ  ياپ  ود  رب  هک  یبسا 
هدش هدروآ  رب  ياهوزرآ  يراوس :  بسا 

دایز یتحاران  بسا :  زا  نداتفا 
گرم شکرس :  بسا 

یبایماک ندوب :  بسا  کی  ياراد 
مهم یلغش  تیعقوم  کی  ماقم ،  کی  بسا :  ندرک  لعن 

دایز راک  هدرم :  بسا 
عنام رغال :  بسا 

رطخ رپ  راک  کی  دیفس :  هایس و 
يرادازع بسا :  کی  يورب  نتفر  الاب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ماقم هاج و  تزع و  زا  تسا  یناشن  باوخ  رد  یبرع  بسا  ندید  هک  دنا  هتشون  یمالسا  ناربعم  تسا .  وکین  رایسب  عومجم  رد  بسا  ندید 
ماقم هاج و  هب  باوخ  هدننیب  هک  تسا  نآ  ناشن  درب  یم  نامرف  تلوهس  هب  دشاب و  یم  وا  مار  بسا  هتسشن و  بسا  رب  هک  دنیبب  یـسک  رگا  . 

رد دوش .  یم  لصاح  يزوریپ  رایسب  شالت  تمحز و  هب  دوب  هدنشورخ  مارآ و  ان  بسا  رگا  یلو  ددرگ  یم  اورماک  تلوهـس  هب  دسر و  یم 
حیرصت نونفلا  سیافن  نز .  لاح  نیع  رد  تسا و  تلود  تیالو و  بسا  هتـشون  نونفلا  شیافن  دوصقم .  دارم و  تسا و  ماک  بسا  عومجم 

هدرک ریبعت  ناراکتمدخ  هب  ار  بسا  مد  مومع  روط  هب  ناربعم  دبای .  یهاشداپ  دـشاب  هتـسشن  دیفـس  بسا  رب  باوخ  رد  یـسک  رگا  هک  دراد 
مد هک  دیراد  یبسا  دیدید  رگا  دیوگ  یم  نیریس  نبا  هنیمز  نیمه  رد  دنرب .  یم  نامرف  ای  دنراد و  يونـش  فرح  امـش  زا  هک  یناسک  ای  دنا 
هک دـیراد  رایتخا  رد  یبسا  دـیدید  هچ  نانچ  دـننک .  یم  يوریپ  تعاطا و  امـش  زا  دایز  يا  هدـع  هک  تسا  نآ  ناشن  دراد  هوبنا  تشپ و  رپ 

دنمس درز و  بسا  میـسانش ،  یم  هک  بسا  ياه  گنر  نایم  رد  تسا .  امـش  يزوریپ  رد  ناصقن  هاوگ  تسا  هنهد  دمن و  قاری و  نیز  دقاف 
تمظع فرـش و  دیفـس  بسا  تسا .  بذاک  قیفوت  زین  لوقعم  ریغ  گنر  اب  بسا  دراد .  تلالد  يرامیب  رب  هک  نیا  هچ  تسین  وکین  نادنچ 

اما تسا  وکین  بسا  رب  ندوب  راوس  دریگ .  یم  رارق  امـش  هار  رـس  هک  راوـشد  تسا  يراـک  زیمآ و  هرطاـخم  تسا  يرما  هایـس  بسا  تسا . 
 . دـیبای یم  افـش  يراـمیب  زا  هک  دـهد  یم  دـیون  امـش  هب  تروص  نیا  رد  دـشاب  درز  بسا  هک  نیا  رگم  تسین  بوخ  بسا  زا  ندـمآ  دورف 

یقتم ینز  اب  هدنیآ  رد  هتسشن  یگنر  زبس  نایدام  رب  یسک  هچ  نانچ  تسا و  يراد  نید  زبس  بسا  دنا  هتشون  دیـشاب .  رامیب  هک  یتروصرد 
لوزن ناشن  نابـسا  عاـمتجا  دـنزرف .  ار  بسا  هرک  دـنا و  هدرک  ریبعت  نز  هب  ار  ناـیدام  ناربعم  دوش .  یم  ور  هب  ور  راد  نید  راـگزیهرپ و  و 
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 . تسا سفن  ياوه  یعون  مه  تساوخ  دارم و  هچ  تسا .  باوخ  هدننیب  سفن  ياوه  باوخ  رد  بسا  هک  هدش  لقن  ظجاح  زا  تسا .  ناراب 
 . رت نکمم  ییوج  ماک  لمتحی  تسا و  رت  ناسآ  سفن  رب  طلست  دشاب  رت  مار  بسا  هچ  ره  رتشیب و  سفن  ياوه  دشاب  رتشکرس  بسا  هچ  ره 

دریم .  یم  یسک  هناخ  نآ  زا  دمآ  نوریب  هناخ  زا  هتخانشان  یبسا  دیدید  رگا  دیوگ  یم  زاب 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دریگ الاب  راک  بسا  ندید 
تسا  بوخ  مه  هنهرب  بسا  دسرب  يو  دارم  هب  هک  دهاوخب  رگناوت  نز  دنیب  راد  نیز  بسا  رب  ار  دوخ  هک  ره 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ترـشاعم دروخ  رب  شوخ  نادرم  نانز و  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیوش ،  نآ  راوس  اـی  دـینک  اـشامت  ار  يدیفـس  بسا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دنک یم  هدافتسا  ءوس  امش  دامتعا  زا  دوسح  ینز  ای  تسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاب ،  رغال  فیثک و  دیفس  بسا  رگا  اما  تشاد .  دیهاوخ 
تـسد دیوش و  یم  گنرین  تیرف و  هب  لسوتم  همه ،  نیا  اب  اما  دوب  دهاوخ  امـش  رای  تخب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاب ،  هایـس  بسا  رگا  اما  . 

دینز .  یم  اطخ  يراک  هب 
دوب .  دهاوخ  افو  یب  وا  هب  تبسن  شرهوش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  راوس  دیفس  یبسا  رب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
رک د .  دیهاوخ  هبرحت  ار  رذگ  دوز  ياهتذل  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هریت  گنر  اب  ییاهبسا  ندید  3 ـ

ینز رگا  دـیبای .  یم  تسد  یتورث  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  يراوس  رهک  گـنر  لیـصا و  داژن  زا  یبسا  اـب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دنک .  یم  تایدام  رذگ و  دوز  ياهتفرشیپ  میلست  ار  دوخ  وا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ 

تشاد .  دیهاوخ  هدوسآ  تحار و  يا  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  راوس  نآ  رب  ای  دینیبب  ییوردنت  بسا  باوخ  رد  رگا  5 ـ
یم هدافتـسا  ءوس  امـش  عفانم  زا  یتسود  ای  ناتـسد  ریز  تقامح  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  شکرـس  یبسا  رب  ندـش  راوس  6 ـ

دنک . 
دیسر .  دهاوخ  امش  شوگ  هب  یتسود  يرامیب  ربخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  رارف  لاح  رد  رگید  ياهبسا  اب  یبسا  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دز دیهاوخ  یقالخا  ریغ  یلامعا  هب  تسد  هدوسآ  رایسب  یگدنز  ۀیاس  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  لیصا  داژن  زا  یبسا  باوخ  رد  رگا  8 ـ
. 

تسا .  دارفا  نیب  یتسود  مهافت و  ۀناشن  باوخ ،  رد  نایدام  هرک  ندید  9 ـ
یم يور  امـش  هب  لاـبقا  یگدـنز  رد  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیرذگ ،  یم  يا  هناـخدور  زا  بسا  رب  راوس  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

دندرگ .  یم  لدبم  يدیمون  هب  اهیشوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاب ،  مارآان  مطالتم و  هناخدور  بآ  رگا  اما  دروآ . 
هب امـش  ياهوزرآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرذگ ،  یم  ابیز  لالز و  يا  هناخدور  زا  دـیا و  هدـش  راوس  یبسا  تشپ  رب  دـینیبب  باوخ  رگا  11 ـ 

تفای .  دهاوخ  تسد  ناوارف  یتورث  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  رجات ،  يدرم  رگا  دوش .  یم  هدروآرب  تعرس 
داتفا .  دنهاوخ  رسدرد  هب  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمخز  بسا  ندید  12 ـ

تساهیدیمون .  موجه  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  بسا  ندید  13 ـ
رگا دوش .  یم  هدروآرب  یتخـس  هب  امـش  ياهوزرآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دور ،  یم  همتروی  هک  دیتسه  یبسا  رب  راوس  دـینیبب  باوخ  رگا  14 ـ

تـشاد دیهاوخ  يردـتقم  بیقر  دوخ  راک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیتفا ،  یم  نیمز  هب  دور  یم  همتروی  هک  یبسا  يور  زا  دـینیبب  باوخ 
دیبای .  تسد  لماک  يزوریپ  هب  دهد  یمن  هزاجا  هک 

تلع هب  و  دریذپ .  یمن  ار  امش  هک  دیور  یم  ینز  يراگتساوخ  هب  هک  تسا  نآۀناشن  دنز ،  یم  دگل  امـش  هب  یبسا  دینیبب  باوخ  رگا  15 ـ 
تشاد .  دیهاوخ  یناماسبان  یگدنز  تمالس  مدع  يرامیب و 
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باوخ رد  رگا  اما  دوب .  دیهاوخ  قفوم  يراک  ره  رد  هک  نیز  ای  دینک  یم  مار  ار  بسا  دـیریگ و  یم  ار  یبسا  ۀـنهد  دـینیبب  باوخ  رگا  16 ـ
تشپ امـش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  تمالع  دزیرگب ،  بسا  دیهنب و  وا  تشپ  رب  ینیز  ای  دیریگب  ار  یـشحو  بسا  ۀناهد  دیوشن  قفوم 

دنک .  یم 
دوب .  دهاوخ  روآدوس  دینزب ،  هک  يراک  ره  هب  تسد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  راد  لاخ  ياهبسا  ندید  17 ـ

 ، دنیبب یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  تفای .  دـیهاوخ  تسد  تیقفوم  هب  انیقی  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیراد ،  یبسا  لعن  دـینیبب  باوخ  رگا  18 ـ
تفای .  دهاوخ  رادافو  يرسمه  هک  تسا  نآ  ۀناشن 

دیروآ .  یم  درگ  یتورث  دوخ  شالت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  یبسا  لعن  باوخ  رد  رگا  19 ـ
دیزادرپ .  یم  ینارذگ  شوخ  هب  رتشیب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ  رد  هقباسم  ياهبسا  ندید  20 ـ 

یم تذل  دوخ  یگدنز  زا  دیوش و  یم  دنمتداعـس  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  تکرـش  يا  هقباسم  رد  یبسا  اب  دینیبب  باوخ  رگا  21 ـ
دیرب . 

دینک .  یم  رود  دوخ  زا  ار  ناتسود  یهاوخدوخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیشک ،  یمار  یبسا  دینیبب  باوخ  رگا  22 ـ
تورث و هب  یگدـنز  ياهیتخـس  لمحترایـسب  شـالت  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدـش  راوس  نیز  یب  یبـسا  رب  دـینیبب  باوـخ  رگا  23 ـ

دیبای .  یم  تسد  شیاسآ 
يا یگدـنز  ات  درک  دـنهاوخ  کـمک  وا  هب  نارگید  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  راوس  نیز  یب  یبسا  رب  دـنیبب ،  باوخ  ینز  رگا  24 ـ

دشاب .  هتشاد  هدوسآ  غراف و 
دیوش .  یم  غراف  رذگدوز  ياهتذل  بسک  يارب  دوخ  یلصا  راک  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  وشق  ار  یبسا  دینیبب  باوخ  رگا  25 ـ

غراف رذگدوز  ياهتذل  بسک  يارب  دوخ  یلصا  راک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  شیارآ  ار  یبسا  لای  ای  مد  دینیبب  باوخ  رگا  26 ـ
دیوش .  یم 

ۀناشن دینام ،  یم  اهتت  هپت  كون  رب  امـش  دوش و  یم  ریزارـس  بسا  ناهگان  دیور و  یم  الاب  يا  هپت  زا  بسا  رب  راوس  دـینیبب  باوخ  رگا  27 ـ
تمالع دیسرب ،  هپت  كون  هب  بسا  اب  رگا  اما  دیوش .  یم  زوریپ  ماجنا  رس  دینک و  یم  هزرابم  نانمـشد  گنرین  هنیک و  هیلع  رب  هک  تسا  نآ 

دیبای .  یم  تسد  الاو  یماقم  هب  یقافتا  هک  تسا  نآ 
یم هدروآ  رب  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  عقاوم  رد  وا  ياهوزرآ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  یهایـس  بسا  رب  راوس  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  28 ـ

دوش . 
ار امش  هافر  شیاسآ و  دوش و  یم  وحم  یبیرغ  لکش  هب  یتحاران  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  هاگن  دراو  هزات  یبسا  هب  باوخ  رد  رگا  29 ـ

دریگ .  یم  رب  رد 
مهتم نارگید  اب  تکارـش  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسین ،  وا  ياپ  ةزادنا  هک  دـییوک  یم  یبسا  ياپ  رب  یکچوک  لعن  دـینیبب  باوخ  رگا  30 ـ

دیوش .  یم  اطخ  یلمع  هب 
دزاس .  یم  دیمون  ار  امش  یتافافتا  هک  تسا  نآ  تمالع  دییآ ،  یم  نییاپ  يا  هپت  زا  یبسا  رب  راوس  دینیبب  باوخ  رگا  31 ـ

دهاوخ رارق  هبترمدـنلب  يدرم  هجوت  دروم  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  یم  يراوس  وا  رـس  تشپ  یتـسود  دـنیبب  باوخ  يرتـخد  رگا  32 ـ
دیزیگنارب .  دوخ  هب  تبسن  ار  نارگید  تداسح  دیاش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیسرتب ،  باوخ  رد  رگا  اما  تفرگ . 

يراگتـساوخ هک  تسا  نآ  تمـالع  ددرگ ،  یم  یکوخ  هب  لیدـبت  بسا  بسا ،  زا  ندـش  هداـیپ  ماـگنه  هب  دـنیبب  باوخ  يرتـخد  رگا  33 ـ
دشاب .  درجم  العف  هک  دهد  یم  حیجرت  دیریگ و  یم  هدیدان  ار  دنمتورث  يدرم 

نآ ۀناشن  دنک ،  یم  بیقعت  ار  وا  هایـس  بسا  اب  يدرف  دور و  یم  نییاپ  الاب و  اه  هپت  زا  دیفـس  بسا  رب  راوس  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  34 ـ
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دزاس .  بولغم  ار  وا  دشوک ،  یم  مادم  ینمشد  تدم  نیا  رد  و  دوب .  دهاوخ  ناسون  رد  يداش  هودنا و  نایم  یتدم  هک  تسا 
يدرم هب  وا  مادـنا  دوش  یم  رتـکیدزن  امـش  هب  هچ  ره  و  دـیآ ،  یم  دورف  یباوخ  تخت  يور  ناـسنا  مادـنا  اـب  یبـسا  دـینیبب  باوخ  رگا  35 ـ

هک تسا  نآ  تمـالع  یگرزب ،  روـبنز  دـننام  دـعب  تسا و  یکیتسـال  هیبـش  لوا  هک  دزادـنا  یم  امـش  يوـس  هب  يزیچ  دـبای و  یم  تهاـبش 
دیآ .  یمن  تسد  هب  راب  رگید  هتفر  تسد  زا  اهدیما  اهوزرآ و 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هار هک  تسا  نآ  رگناـشن  دیـشاب ،  مارآ  یبـسا  رب  راوس  باوـخ  رد  رگا  تسا .  یتخبـشوخ  تداعـس و  يهناـشن  لبطـصا ،  رد  بسا  ندـید 

دوـخ فدـه  هب  هک  تسا  اـنعم  نیدـب  دـیاهدش ،  شکرـس  یبـسا  رب  راوـس  هک  دـیدید  رگا  دـینکیم .  یط  مارآ  مارآ  ار  یقرت  تفرـشیپ و 
دیتسه .  رطخ  رد  يونعم  يدام و  ظاحل  زا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  بسا  ندرک  مر  لوغشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  دیسریمن . 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
لوپ رپ  جاودزا  کی  بسا :  کی  باوخ 

دیشاب .  طاتحم  رایسب  ناتیاهراک  رد  دیتفا :  یم  نیمز  هب  بسا  يور  زا  امش 
شوخ ياهربخ  دیآ :  یم  ناتتاقالم  هب  بسا  اب  یصخش 

یلام  تعفنم  دینک :  یم  لعن  ار  یبسا 
دیروایم  تسدب  لوپ  دینک :  یم  لعن  ار  ناتدوخ  بسا 

یسناشدب  تبیصم و  دنک :  یم  مر  بسا  کی 
باوخ هدننیب  یگدنز  رد  هرهچ  ابیز  نز  کی  تمالع  نایدام :  کی 

تسا :  هدش  هتسب  هکتشرد  هب  هک  بسا  کی 
دیروآ .  تسدب  تیقفوم  دیناوتیم  دیراد  رظن  دم  رد  هک  ییاهراک  ماجنا  اب  هک  دیشاب  راودیما 
دیهد .  ناشن  تراهم  تالماعم  اهراک و  رد  دوخ  زا  تسناوت  دیهاوخ  یبوخب  یشحو :  بسا 

يداش دیفس :  ياهبسا 
باذع  هایس :  ياهبسا 

گرزب  یتخبشوخ  شتآ :  ياهبسا 
دش .  دهاوخ  هدروآرب  ناتیاهوزرا  هدش :  نیئزت  ياهبسا 

يا هداعلا  قوف  روطب  امـش  ياهراک  رگید :  ياهگنر  هب  ییاهبـسا  تشاد  دیهاوخن  یلام  دوبمک  ناترمع  روط  مامت  رد  يرتسکاخ :  ياهبـسا 
دنور .  یم  شیپ 

درک .  دیهاوخ  یتشآ  ناتناتسود  اب  هرابود  بسا :  رب  راوس  نز  کی 
ناوارف  لوپ  بسا :  رب  راوس  درم  کی 

تشاد .  دیهاوخ  عازن  هرجاشم و  ناتناتسود  اب  هقباسم :  بسا 
یتخبشوخ  ازان :  بسا  کی 

ماظن هراوس  بسا  کی 
دننکیم كرت  ار  امش  یلوپ  یب  عقوم  رد  ناتناتسود  هاتوک :  مد  اب  بسا  کی 

دیسرب .  ناتفده  هب  ات  دننک  یم  کمک  ناتناتسود  دنلب :  مد  اب  بسا  کی 
دوشیم .  مهارف  یبوخ  لوپ  امش  يارب  هدرم :  بسا  کی 
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تفرگ  دیهاوخ  ناتیاهراک  زا  يدب  جیاتن  یمخز :  بسا 
گرزب  یلیخ  سناش  دیراذگیم :  شیامن  هب  هقباسم  رد  ار  بسا  کی  امش 

لوپ  قشع و  رد  سناش  دیتسه :  مارآ  بسا  کی  راوس  امش 
گرزب  تعفنم  تسینامش :  هب  قلعتم  هک  دیوش  یم  یبسا  راوس 

دیهدیم .  تسد  زا  ار  ناتناتسود  دینک :  یم  مگ  بسا  کی 
دیروایم .  تسدب  یناوارف  لوپ  درک و  دیهاوخ  راک  یتخس  هب  امش  دیوشیم :  كانرطخ  بسا  کی  راوس  امش 

زایتما  مارتحا و  دینزیم :  ندرک  مار  يارب  ار  یبسا 
درک .  دنهاوخ  تنایخ  تداسح و  امش  هب  ناتناتسود  دنبسا :  رب  راوس  ناتناتسود 

تکالف رقف و  رابیوج :  بآ  رد  بسا  کی 

بابسا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
رقف  هناخ :  زپشآ  بابسا  1

تنایخ  رطخ  ریرحتلا :  مزاول  2
گرم  يزلف :  بابسا  3

دیزیهرپب  هدوهیب  ياهیجرخلو  زا  یبوچ :  بابسا  4
تورث  یبرس :  بابسا  5

یماکان  جنر و  دیزاس :  یم  تالآ  بابسا و  6
يرامیب  ینیچ :  بابسا  7

دینک .  لمحت  ار  يرایسب  ياهجنر  دیاب  دیتسه :  بابسا  هدنشورف  امش 
دش .  دنهاوخ  تخبشوخ  امش  هداوناخ  يزاب :  بابسا  باوخ 

دوشیم .  عورش  یشوخ  هرود  کی  دیهد :  یم  يزاب  بابسا  اه  هچب  هب 
دشدنهاوخ .  هتسجرب  شوهاب و  امش  نادنزرف  دیرخیم :  يزاب  بابسا 

دنرادافو .  امش  ناتسود  دیهدیم :  هیده  يزاب  بابسا  اه  هچب  هب 
 . يرامیب هتسکش :  يزاب  بابسا 

يزاب بابسا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنبای یم  مسجت  رگید  ياهزیچ  ای  کسورع  زا  معا  يزاب  بابسا  لکش  هب  باوخرد  ام  ياه  يرس  کبـس  هب  هتخیمآ  رذگدوز  ياه  سوه 
ماجنا يارب  تیافک  ردق  هب  هک  تسا  نآ  يایوگ  دیراد  یکسورع  باوخ  رد  دینیبب  هچنانچ  تسا و  یئار  تسس  يداقتعا و  یب  کسورع  . 

گنرین هب  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیهد  یم  یسک  هب  کسورع  رگا  هدارا .  هن  دیراد و  داقتعا  هن  هتفرگ  رارق  امش  يور  شیپ  هک  یمهم  راک 
 . تسا چوپ  اوتحم و  یب  يرگید  يارب  اما  دشاب  هدننک  شوخ  لد  دـناوت  یم  امـش  يارب  هک  دـینک  یم  يراک  دـیوش و  یم  لسوتم  بیرف  و 
نز هچنانچ  دوش و  یم  ادـیپ  امـش  یگدـنز  ریـسم  رد  یقـشع  هک  تسا  نآ  ناشن  دـیدید  کسورع  باوخ  رد  دـیتسه و  یناوج  رتخد  رگا 
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رگید ياهیزاب  بابسا  دهد .  یم  رکذت  ار  دنزرف  کی  دوجو  ترورـض  نات  هاگآدوخ  ان  ریمـض  ای  دیوش  یم  دنزرف  بحاص  دیتسه  یناوج 
فیفخت بجوم  هک  تسا  رورغ  یگماکدوخ و  یبوچ  هچیزاب  بسا  دشاب .  هتشاد  فاتخم  یناعم  ریبعت و  دنناوت  یم  اه  نآ  عون  هب  هجوت  اب 
فرـصنم دـیا  هدرکن  لصاح  قیفوت  هک  يراک  زا  دـیوگ  یم  امـش  هب  ناتباوخ  دـینک  یم  يزاب  بانط  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  امـش  ناـش 

بابـسا دراذگ .  یمن  یقاب  امـش  يارب  يزیچ  یگتـسخ  زج  دوب و  دیهاوخ  هیلوا  ياج  رد  زاب  دـیودب  ردـق  ره  نوچ  دـینکن  رارکت  دـیوش و 
کی رد  ار  دوخ  رگا  دـینک .  هیدـه  یـسک  هب  امـش  هچ  دـهدب و  امـش  هب  یـسک  هچ  دنتـسه  بیرف  گنرین و  امومع  یکیناکم  ياـه  يزاـب 

نآ هک  دنراد  او  يراک  ماجنا  هب  ار  امش  دنهاوخ  یم  هک  دنریگ  یم  ار  امش  درگ  يا  هدع  کیدزن  هدنیآ  رد  دیدید  يزاب  بابسا  هاگـشورف 
تروص هب  یگداوناـخ  نوناـک  لیکـشت  جاودزا و  هب  قاـیتشا  ناوج  نارـسپ  نارتـخد و  رد  تفگ  یم  سوناـیتآ  تسین .  شخب  دوس  لـمع 

کیتسالپ زا  ابلاغ  هک  هچیزاب  لدـم و  تارـشح  صوصخب  تاناویح  دـبای .  یم  مسجت  باوخ  رد  کـسورع  صوصخ  هب  يزاـب و  بابـسا 
دیرب .  یم  مدرم  نابز  شین  زا  هک  تسا  یجنر  دوش  یم  هتخاس 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
جوز نیب  رد  هلثسم  يزاب :  بابسا 

هناخ بابسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا يداصتقا  عاضوا  دوبهب  يهناشن  باوخ ،  رد  هناخ  يهیثاثا  ندرک  زیمت 

رفس بابسا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دنکیم دیدهت  ار  امش  لغش  نداد  تسد  زا  ندید : 

هدوهیب جرخ  ای  هصغ و  مغ و  دایزرایسب :  راب  اب  ندرک  رفس 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تسا .  شیپ  رد  ترفاسم  کی  هناخرد :  رفس  بابسا 
دوشیم .  هدوبر  امش  یصخش  لئاسو  نابایخ :  رد  رفس  بابسا 

دننک .  کیرحت  ار  امش  دنراد  یعس  نارگید  دینک :  ادیپ  ار  ناترفس  بابسا  دیناوت  یمن 
دهدیم .  خر  امش  یقشع  یگدنز  رد  مهم  رییغت  کی  رگید :  صاخشا  رفس  بابسا 

یلام  ررض  دنتسه :  نیگنس  رایسب  امش  رفس  بابسا 
درک .  دیهاوخ  روبع  یتحارب  تالکشم  زا  دوشیم :  لمح  یتحارب  امش  رفس  بابسا 

لیماف  رد  هرجاشم  ثرا 2 - - 1 دینکیم :  مگ  ار  ناترفس  بابسا 
دروخ .  دهاوخ  مهب  ناشطباور  دننک :  یم  مگ  ار  ناشرفس  بابسا  قاشع 

دینک .  تقد  رایسب  دوخ  تایرظن  تامالعم و  رد  دننک :  یم  مگ  ار  ناشرفس  بابسا  ناگتسب 
 . دوش یم  رادیدپ  ناتهار  رس  رب  يرایسب  تالکشم  دینک :  یم  ادیپ  ار  ناترفس  بابسا 

يراوس بسا 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا مهم  رابخا  ندینش  اهدرم ،  يارب  تسا و  هنایفخم  قشع  کی  يهناشن  اهرتخد ،  اهنز و  يارب  باوخ  رد  راوس  بسا  ندید 

یشک بابسا 

دیوگ :  یناهفصا  دلاخ 
دراد یگدنز  هب  نداد  موهفمو  ندرک  انعم  رپ  يارب  دایز  قایتشا  هک  تسا  نآ  لیلد  درک  یشک  بابسا  يرتگرزب  هناخ  هب  دنیب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تلاح دیوشیم ،  روبجم  هک  دهدیم  خر  یتاقافتا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  رگناشن  دیدید ،  یشک  بابـسا  لوغـشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

 . دیهد رییغت  ار  دوخ  مهبم 

دنپسا

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم شتآ  رد  دنفـسا  هک  دـیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دـیراد .  هدـنیآ  زا  هک  تسا  یـساره  رگنایامن  باوخ  رد  ندرک  دود  دنپـسا  اـی  دنفـسا 

رد ناهاوخ  دب  نانمـشد و  مخز  مشچ  عفد  يارب  يرادـیب  رد  ار  دنفـسا  دـیراد .  ساره  يراک  ماجنا  زا  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  دـینکفا 
 . تسین دب  هجوچیه  هب  هدنیآ و  روآ  میب  ثداوح  لباقم  رد  تسام  حور  یعافد  مسیناکم  مسجت  زین  باوخ  رد  مینکفا  یم  شتآ 

نادنپسا

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نادنپسا یسک  دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغ و  ار  يو  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  نادنپسا  دنیب  رگا  دوب .  مغ  لیلد  دید ،  نادنپسا  رگا 

ددرگ .  لصاح  يو  لد  رب  وا  زا  یمغ  داد ،  یسک  هب  نادنپسا  وا  دید  رگا  دوش .  لصاح  يو  لد  رب  سک  نآ  زا  یمغ  هک  لیلد  داد ،  ودب 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

 . دوب رتمک  هودنا  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  دنکفا ،  نوریب  هناخ  زا  ای  داد ،  یسک  هب  ای  دروخن  نکل  تشاد ،  نادنپسا  رگا 

هاگشناد داتسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیوشیم رطخ  راچد  یسانشدب  یتقدیب و  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  شیانعم  باوخ ،  رد  هاگشناد  داتسا  ندید 

رتسا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب و هتـسشن  نیز  یب  يرتسا  رب  دـنیب  رگا  دوب .  کـین  دوب ،  عیطم  نوچ  يوخدـب و  يدرم  دوبن  عیطم  رگا  دـنیب ،  باوخرد  اـی  رتـسا  نوچ 

رگا دیآ .  تعفنم  دوس و  اب  دـنک  رفـس  نوچ  دوب ،  هتـسشن  شیوخ  رتسا  رب  رگا  دور .  رفـس  هب  هک  لیلد  تسیک ،  نآ  زا  رتسا  هک  تسنادـن 
وا رب  یـصخش  ای  دوب ،  وا  کلم  رتسا  دـناد  هک  هصاخ  دوب ،  هدـیئازان  وا  نز  هک  لیلد  تسا ،  هداهن  يرامع  اـی  نـالاپ  اـی  نیز  رتسا  رب  دـنیب 

دوب .  هدیشخب 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دنیب دیفـس  هنوگ  هب  ار  رتسا  رگا  دوب .  تمرح  دنوادخ  هک  دهاوخ  ینز  هک  لیلد  دوب ،  الاب  دنلبو  دوب  هتـسشن  هایـس  هدام  رتسا  رب  دنیب  رگا 

هنوگ هب  رتسا  رگا  دوب .  راکزیهرپ  رادـنید و  نز  هک  نآ  لیلد  دـید ،  زبس  هنوگ  هب  رتسا  رگا  دوب .  يوربوخ  لامج و  اب  دـهاوخ  هک  نز  نآ 
يور درز  دوش و  رامیب  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  رقشا  ای  درز  هنوگ  هب  رتسا  رگا  دوب .  تسود  رـشاعم  برطم و  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  خرس 

فیعض .  يدرم  رب  دنک  لیلد  دنیب ،  هدرک  مار  هنهرب و  رتسا  رگا  دوب . 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، هدام رتسا  دوب و  درم  رن  رتسا  دنا :  هتفگ  تعانص  نیا  ناداتـسا  زا  یـضعب  دوب و  رفـس  دوب  رنرتسا  رگا  دوب .  هدازالوم  باوخ  رد  هدام  رتسا 
كزینک هک  لـیلد  تخورفب ،  هداـم  رتـسا  هک  دـنیب  رگا  درخب .  كزینک  یـسک  زا  هک  لـیلد  دـیرخب ،  هداـم  رتـسا  یـسک  زا  دـنیب  رگا  نز . 

هک دنیب  رگا  دیاین .  دنزرف  ار  يو  زگره  هک  دنک  ینز  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  هدام  رتسا  رب  هک  دید  رگا  دوش .  ادـج  كزینک  زا  ای  دـشورفب 
یمغ ار  يو  هک  لیلد  دیود ،  یم  يو  سپ  زا  رتسا  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  شادرم  دوب و  زارد  يو  رمع  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  رن  رتسا  رب 

دسر . 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

ار يو  بجع  راک  هک  لیلد  تفگ ،  نخس  يو  اب  رتسادید  رگا  نانز .  تهج  زا  لام  يدایز  رب  دیامن  لیلد  درک ،  یمه  هحون  رتسا  دید  رگا 
لیلد دـش .  عیاض  ای  درمب  يو  دـید  رگا  دـبای ،  لام  هک  لیلد  تشکب ،  ار  يرتسا  دـید  رگا  دـیآ ،  تفگـش  نآ  از  ار  نامدرم  دـیآ و  شیپ 

ناربعم زا  یضعب  دوب و  لام  رتسا  تسوپ  تشوگ و  هکنادب  دوب و  يدرم  تبحـص  هناشن  دوب ،  رن  رتسا  رگا  دوش .  ادج  كزینک  زا  هک  تسا 
دوب دروخ  هک  ریش  ردق  هب  يو  میب  سرت و  يراوشد و  رب  دوب  لیلد  دروخ ،  یمه  رتسا  ریش  دید  رگا  دوب .  يرامیب  رتسا  تشوگ  دنا :  هتفگ 

. 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  جنپ  رب  رتسا  ندید 
دشاب ،  رفس  لوا : 

زارد ،  یناگدنز  مود : 
نمشد ،  رب  دوب  رفظ  موس : 
شیارآ ،  لامج و  مراهچ : 

دوب .  قمحا  درم  مجنپ : 
دوب .  دارم  نتفای  تعفنم و  هدرک  رتساو  دوب  هدیئازان  نز  هدام  رتسا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنچ یلو  هتسناد  زارد  رمع  ناشن  ار  رتسا  رب  ندوب  راوس  نونفلا  سیافن  فلوم  دنا .  هدرک  ریبعت  فلتخم  ياهزیچ  هب  ناربعم  ار  رطاق  ای  رتسا 
دراد هنهد  نالاپ و  نیز و  هک  دیتسه  يرتسا  راوس  هک  دـینیبب  رگا  ار .  هدام  رتسا  صوصخب  دـنا .  هتـسناد  نز  باوخ  رد  ار  رتسا  رگید  ربعم 

رـسمه اب  دیا و  هدرک  جاودزا  هچ  نانچ  دـینک و  یم  جاودزا  دـیا  هدرکن  جاودزا  رگا  دریگ و  یم  یبولطم  لاور  هداوناخ  رد  امـش  یگدـنز 
رب راوس  باوخ  رد  ار  دوخ  رگا  ناوج  درجم  درم  دریگ .  یم  ار  نآ  ياج  یتسود  حلـص و  دوش و  یم  ترودـک  عفر  دـیراد  فالتخا  دوخ 

دنک و یم  ادیپ  يراگتـسوخ  يدوزب  هتـسشن  نالاپ  نیز و  اب  يرتسا  يور  هک  دنیبب  یناوج  رتخد  رگا  دنک و  یم  جاودزا  يدوزب  دـنیبب  رتسا 
نابایب رد  لوهجم  رتسا  کی  نتفای  تسا .  نز  لاـم  ندروخ  رطاـق  تشوگ  ندروخ  تسا .  نز  لاـم  رتسا  تشوگ  دور .  یم  تخب  هناـخ  هب 

رتسا ریش  دشاب .  جاودزا  قشع و  کی  دیوم  دناوت  یم  نیا  دیشاب  ناوج  هچ  نانچ  دیوش و  یم  انـشآ  ینز  اب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  يایوگ 
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دینک یم  هدهاشم  هک  دیتسه  راوس  يرتسا  رب  رگا  هتشون  نیریس  نبا  تسین .  وکین  رطاق  ریش  ندروخ  باوخ  رد  تسا و  هودنا  جنر و  مغ و 
نز هایس  رتسا  دیـشوکب .  شیوخ  حالـصا  رد  دیاب  دیراد و  دنـسپان  يراتفر  ناتدوخ  هک  تسا  نآ  ناشن  تسا  شک  رـس  وخ و  دب  رتسا  نآ 

يرتسا اـب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  هناـخ  نز  هجوتم  رتشیب  هک  تسا  ـالتبا  يراـمیب و  درز  رتـسا  تسا .  ـالاب  دـنلب  يور  بوخ 
دوش .  یم  نارگید  باجعا  تریح و  بجوم  هک  دیهد  یم  ماجنا  لومعم  ریغ  یلمع  هک  تسا  نآ  ناشن  دینز  یم  فرح 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دبای لام  وا  هب  رتسا  ندز  دگل  ندید 

تحارتسا

دیوگیم :  رلیم  چا 
 . تسا یتخبشوخ  تداعس و  رگناشن  دیدید ،  تحارتسا  لوغشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

ایلارتسا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دنهاوخ  هئطوت  امش  يارب  ناتسود  دیتسه :  ایلارتسا  رد  امش 

داد .  دهاوخ  خر  نارگید  اب  امش  یصخش  طباور  درگ  یعیاقو  دیوریم :  ایلارتسا  هب 
هودنا  مغ و  دینکیم :  كرت  رگید  روشک  هب  نتفر  يارب  ار  ایلارتسا 

دنتسه .  يدب  طیارش  رد  امش  یقشع  طباور  دیا :  هدش  دیعبت  ایلارتسا  هب 
 . دیهدب بیترت  مظن و  یمک  ناتیاهراک  هب  دیا :  هدش  جارخا  ایلارتسا  زا 

مامحتسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد ادابم  هک  تسا  ساره  رد  و  تسا ،  هداد  لد  یفلاخم  سنج  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  مامح  دنیبب  باوخ  ناوج  یصخش  رگا  1 ـ

دبای .  رییغت  شا  هدیقع  رظن  دروم  درف  هب  تبسن  نارگید  یفنم  تاغیلبت  رثا 
رد ار  دوخ  باوخ  رد  يدرم  رگا  و  درک .  دهاوخ  نینج  طقس  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنک ،  یم  مامحتـسا  دنیبب  باوخ  هلماح  ینز  رگا  2 ـ

طایتحا و اب  دیاب  يا  هلماعم  عون  ره  یباوخ  نینچ  زا  دعب  دش .  دهاوخ  ییافو  یب  دروم  هک  تسانعم  نیا  هب  دنیبب ،  وشتسش  مامحتسا و  لاح 
دوش .  ماجنا  يراک  هظفاحم 

نیا دینک ،  يرود  رورش  ناتسود  زا  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  مامحتسا  وشتسش و  لوغشم  ار  دوخ  باوخ  رد  نارگید  هارمه  رگا  3 ـ
دراد .  لابند  هب  ییاوسر  یماندب و  باوخ 

دنتسه .  امش  یکیدزن  رد  نانمشد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  مامحتسا  لاح  رد  دولآ  لگ  یبآ  اب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
يرهوش راظتنا  رد  تسا و  هتـشادرب  تسد  دوخ  یلبق  ياهنامیپ  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  مامحتـسا  دـنیبب  باوخ  ینز  هویب  رگا  5 ـ

تسا .  رگید 
دنزیهرپب .  تسود  نتفرگ  زا  دیاب  دنتسه ،  مامحتسا  لاح  رد  دننیبب  باوخ  نارتخد  رگا  6 ـ

تسامش .  راظتنا  رد  يدب  عیاقو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  الومعم  مرگ  بآ  اب  مامحتسا  7 ـ
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درک .  دیهاوخ  یگدنز  ینامداش  اب  و  دوب .  دیهاوخ  تمالس  ینالوط  یتدم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  هزیکاپ  درس و  بآ  اب  مامحتسا  8 ـ
 . دروآ دیهاوخ  تسد  هب  هقالع  دروم  یلغش  شناد ،  بسک  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ایرد ،  بآ  رد  وشتسش  ینت و  بآ  9 ـ

مادختسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک و یم  راک  نادجو  يور  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیدرگ ،  یم  راک  لابند  هب  مادختـسا  يارب  دـیتسه و  راک  یب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دندنمزاین .  ناتراک  امش و  هب  هشیمه  نارگید  اریز  دیشاب .  يزیچ  نارگن  دیابن  نیمه  يارب 
 . درک دیهاوخ  نایز  یلام  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  مادختسا  ار  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

رختسا

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنک یمن  وگزاب  باوخ  رد  ار  يزیچ  ییاهنت  هب  رختسا  دنراد .  یبلط  یگرزب  هبنج  رتشیب  هک  تایناسفن  اهتساوخ و  زا  تسا  یمسجت  رختسا 

ترودک و ای  ینشور  افص و  یفاص و  نوچ  دینک  هعجارم  بآ  هملک  هب  دیاب  هتکن  نیا  ندش  نشور  يارب  تسه و  نآ  نورد  هک  یبآ  رگم 
رد تشاد و  قلعت  امش  هب  هک  دیدید  یلاخ  يرختسا  باوخ  رد  رگا  دیا .  هدید  امش  هک  تسا  یباوخ  هدنیوگزاب  رختسا  نورد  بآ  یگریت 
رد ار  ناتدوخ  هک  دـینیبب  رگا  دـیوش .  یم  ور  هبور  هدـش  ماجنا  راک  کی  یگدوهیب  اب  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نیا  يایوگ  دوب  ناتدوخ  هناـخ 
نبا هتـشون  هب  دیوش و  یم  كاپ  یگدولآ  زا  دیهد  یم  ماجنا  ندـب  ندـش  كاپ  تین  هب  ار  لمع  نیا  هک  دـییوش  یم  ضوح  ای  رختـسا  بآ 

دیراد و شیپ  رد  طاشن  اب  يرمع  دینک  یم  انـش  نشور  فاص و  بآ  اب  يرختـسا  رد  هک  دینیبب  هچنانچ  دـینک .  یم  هبوت  یهانگ  زا  نیریس 
رگا تسا .  يرامیب  دوب  دب  نفع و  بآ  دریگ .  یم  رارق  امش  هار  رـس  یهودنا  یمغ و  دوب  کیرات  ردک و  بآ  رگا  یلو  دیوش  یم  اورماک 

 . دوش یم  نارگید  دیاع  نآ  دوس  هک  دینک  یم  يراک  تشاد  دوجو  لگ  زا  رپ  يا  هچغاب  هدییور و  هزبس  رختسا  رانک 

ندعم جارختسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیراد .  همهاو  هدنیآ  زا  امش  هک  تسا  انعم  نیدب  باوخ ،  رد  ندعم  جارختسا  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
الم رب  ار  امش  دب  قباوس  ات  تسا  شالت  رد  نمـشد  هک  تسا  نآ  شیانعم  دیدید ،  یندعم  داوم  جارختـسا  لوغـشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

 . دنک دراو  همدص  امش  ترهش  هب  دزاس و 

ناوختسا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب لیلد  دوب ،  تشوگ  ناوختسا  نآ  رب  تفرگارف و  ناوختسا  هک  دنیب  رگا  دننک .  تشیعم  نادب  مدرم  هک  دوب  یلام  باوخ ،  رد  ناوختـسا 

یـسک هب  وا  هک  دنیب  رگا  دسر .  ودب  ریخ  یکدنا  هک  دنک  لیلد  دوب ،  تشوگ  یب  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  لام  ریخ و  تشوگ  نآ  ردـق  رب  هک 
دسر .  ریخ  سک  نادب  وا  زا  هک  لیلد  داد ،  ناوختسا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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دنک و کین  رادرک  دـبای و  نوگانوگ  ياهتعنـص  یگرزب و  هک  دـنک  لیلد  تسب ،  یم  دوب  هتـسکش  هک  ار  یـسک  ناوختـسا  همک  دـنیب  رگا 
ددرگ .  اون  هب  وا  زا  یئاونیب  راک  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  تفه  باوخ  هب  ناوختسا  ندید 

وزرآ ،  لما و  لوا : 
نادنواشیوخ ،  مود : 

دنزرف ،  موس : 
تسرپرس ،  هناخ و  میق  مراهچ : 

تورث ،  لام و  مجنپ : 
ناردارب ،  مشش : 

دوب .  کیرشو  تسود  متفه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دروم رد  ناربعم  ناوختسا .  مرجال  تسا و  تلکسا  رب  تاناویح  یتح  یمدآ و  ندب  ماوق  تلکسا و  هدنهد  لیکشت  ناوختـسا  هک  میناد  یم 
یئاراد و هب  تسا .  نآ  رب  امـش  یگدـنز  ماوق  هک  یتورث  ینعی  دـنا  هدرک  ریبعت  لام )  ار (  نآ  ابلاغ  یلو  دـنراد  تواـفتم  دـیاقع  ناوختـسا 
 ( نونفلا سیافن  دوش ( .  یم  مسجم  رت  مکحم  ياه  ناوختـسا  تروص  هب  باوخ  رد  دشاب  رتشیب  هچ  ره  دـیتسه و  یکتم  شیوخ  هتخودـنا 
یم رهاظ  ناوختسا  تروص  هب  باوخ  رد  یمدآ  شاعم  اعومجم  نکیل  هتخانـش  لام  طقف  نیریـس  نبا  هتـسناد و  مارح )  لام  ار (  ناوختـسا 

یـسک دیدوب و  هتـسشن  هرفـس  رـس  رگا  دشاب .  هدیبسچ  نآ  هب  یـشوگ  رگا  صوصخب  تسا .  لام  ندروآ  تسد  هب  ناوختـسا  نتفای  دوش . 
تسد هب  یلوپ  یسک  هلیسوب  دیوگ  یم  امش  باوخ  داهن  امـش  باقـشب  رد  تشادرب و  شدوخ  فرظ  زا  تشوگ  اب  هارمه  یناوختـسا  هعطق 
هزادنا هب  نآ  هزادنا  تسا و  یلام  نیمات  بیج ،  رد  ناوختسا  نتشاد  دتفا .  یم  امـش  گنچ  هب  شالت  تمحز و  نودب  ابیرقت  هک  دیروآ  یم 

کمک و يایوگ  نارگید  هب  ناوختـسا  نداد  رتمک .  نیمات  دـشاب  کچوک  تسا و  رتشیب  نیمات  دـشاب  گرزب  دوش .  یم  طوبرم  ناوختـسا 
دوش یم  ببس  امش  تدعاسم  کمک و  هدیبسچ  نآ  رب  یتشوگ  هک  دیهد  یم  ناوختسا  یسک  هب  امش  رگا  امـش .  يوس  زا  تسا  تدعاسم 

یمومع ریخ  راک  کی  امـش  لمع  دشاب  سانـشان  باوخ  رد  ناوختـسا  هدنریگ  هچ  نانچ  دـسرب و  تکرب  ریخ و  دوس و  هب  صخـش  نآ  هک 
عنم هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دیتخادنا  رود  دـیدز و  اپ  كون  اب  ار  نآ  امـش  هداتفا و  هار  رد  یناوختـسا  دـیدید  باوخ  رد  هچنانچ  تسا . 

یناوختسا هک  دینیبب  باوخ  ردرگا  دنوش .  دنم  هرهب  نآ  زا  نارگید  هک  دیوش  یم  یـضار  هن  دسر و  یم  امـش  هب  يدوس  هن  دینک .  یم  ریخ 
دعب هک  دیرب  یم  یعفن  زاجم  ریغ  قیرط  زا  دیوگ  یم  امش  باوخ  درک  هدولآ  ار  امش  نیتسآ  ناتشگنا و  تسد و  هک  يروط  هب  تسا  برچ 
امش ناوختـسا  هک  دیدید  باوخرد  رگا  الاح  دینک .  یم  شنزرـس  راک  نآ  ماجنا  زاار  ناتدوخ  دنک و  یم  یتحاران  ساسحا  ناتنادج  اه و 

دنمراک رگا  دینک و  یم  ررض  تسین  دایز  مهم و  نادنچ  هک  یتلع  هب  دیتسه  بساک  رگا  دیآ .  یم  شیپ  یللخ  امش  شاعم  رما  رد  هتسکش 
هداهن بوچ  ای  دیا  هتفرگ  چگ  الامتحا  هتسب و  ار  یگتسکش  لحم  هک  دیدید  رگا  یلو  دوش  یم  رسک  امش  قوقح  زا  دیتسه  ریگب  قوقح  و 

هب يرایشه  هچنانچ  هک  تسه  نایز  ررض و  لامتحا  تسا و  یلام  افرـص  هک  دیآ  یم  شیپ  يا  هثداح  امـش  يارب  دیا  هدرک  نامـسناپ  دناب  و 
امـش بناج  زا  هک  تسا  يراک  وکین  نارگید  ناوختـسا  نتـسب  دیهرب .  نایز  نتفریذـپ  زا  ای  دـینک و  ناربج  ار  نآ  ای  دـیناوتیم  دـیهد  جرخ 

دریگ .  یم  ماجنا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تنایخ هب  ار  امـش  دراد  دـصق  یـسک  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدز  نوریب  نات  ندـب  تسوپ  ریز  زا  ناتیاهناوختـسا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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دنک .  راداو 
تسا .  یگدولآ  یطحق و  راثآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناوختسا  زا  يا  هپت  ندید  2 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دـیزادنایم ناوختـسا  یگـس  يولج  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  دایز  ياهراک  نداد  ماـجنا  يهناـشن  باوخ ،  رد  ناوختـسا  ندـید 

امش دیدش  زاین  رگنایب  دینیبب ،  ار  هدرم  کی  ناوختسا  باوخ  رد  رگا  دنریگیم .  هدیدان  ار  امـش  ياهتبحم  نارگید  هک  تسا  نآ  يهناشن 
تسا .  يزیچ  هب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یتخبدب  تشوگ :  زا  هدش  هدیشک  نوریب  ياهناوختسا 

دسریم .  لوپ  امش  هب  همان  تیصو  کی  يور  زا  هدرم :  کی  تلکسا 
هچب  کی  گرم  نز :  کی  تلکسا 

دوب .  دنهاوخ  هدوهیب  امش  تامادقا  یشحو :  تاناویح  ياهناوختسا 
مغ  ینارگن و  هدرم :  کی  ياهناوختسا 
تسا  کیدزن  يرامیب  یهام :  ناوختسا 

دیراد .  يدنسپ  دوخ  هب  شیارگ  امش  گنهن :  ناوختسا 
لماک یهابت  ناوختسا :  ندیوج  لاحرد  تاناویح 

یهام ناوختسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دراد رفنت  رب  تلالد  باوخ ،  رد  یهام  ناوختسا  نداد  تروق 

ءافعتسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  زاغآ  بولطمان  يوحن  هب  ار  دیدج  فیاظو  هک  تسا  نآ  تمالع  دیهد ،  یم  ءافعتسا  یماقم  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دیسر دهاوخ  ناتشوگ  هب  دنیاشوخان  ییاهربخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دنهد ،  یم  ءافعتسا  دوخ  ماقم  زا  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

رافغتسا

لجوزع .  يادخ  زا  تساوخ  شزرمآ  ینعم  هب  دوب  هللارفغتسا  ندرک  رافغتسا  هک  نادب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دراد .  ینازرا  نادنزرف  لام و  وا  رب  دزیا  تسا  لیلد  درک ،  یم  رافغتسا  باوخ  رد  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  راهچ  باوخرد  ندرک  رافغتسا 
لام ،  لوا : 

دنزرف ،  مود : 
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یلاعت ،  قح  زا  شزرمآ  موس : 
 . ناهانگ زا  ندرک  هبوت  مراهچ : 

غارفتسا

دیوگ :  لایناد  ترضح 
يو هب  ینایز  هک  لیلد  درک ،  تسناوتن  یق  رگا  دنک .  هبوت  تیـصعم  زا  هک  لیلد  دـمآ ،  یمرب  ناسآ  درک و  یق  دـنیب  باوخرد  یـسک  رگا 

دشاب .  لام  نایز  تسا و  تیصعم  لیلد  دنیوگ ،  یم  یضعب  دسر و 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

تسا .  نایز  لیلد  دمآرب ،  نوخ  درک و  یق  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هج  شش و  رب  باوخ  رد  ندرک  یق  ندید 
ندرک .  هبوت  لوا : 

ینامیشپ .  مود : 
نایزو ، )  بیسآ  ترضم (  موس : 

مغ .  زا  تاجنو  جرف  مراهچ : 
نداد .  زاب  تناما  مجنپ : 

هتسب .  ياهراک  شیاشگ  مشش : 
دناتسزاب .  دشاب و  هدیشخب  یسک  هب  يزیچ  هک  لیلد  دروخ ،  نانچمه  درک و  یق  دنیب  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دنکیم .  ور  امش  هب  سناش  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  غارفتسا  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا  شیپ  رد  مهم  ثداوح  غارفتسا :  باوخ 

لوپ  دنییب :  نوخ  غارفتسا  باوخ  ناریقف 
درب .  دیهاوخ  جنر  مخز  کی  زا  دنیبب :  نوخ  غارفتسا  باوخ  نادنمتورث 

دور .  یم  یگریت  هب  ور  امش  ترهش  دینکیم :  غارفتسا  ار  اهیکاروخ 
 . درک دیهاوخ  جاودزا  ياضاقت  موس  صخش  کی  زا  دننکیم :  غارفتسا  نارگید 

لالقتسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نآ يانعم  هب  باوخ ،  رد  یلام  لالقتسا  نتشاد  دنرادن ،  یبسانم  راتفر  امـش  اب  نایفارطا  هک  تسا  انعم  نیدب  باوخ ،  رد  نتـشاد  لالقتـسا 

 . دینکیمن ادیپ  ینادنچ  تیقفوم  اهراک  رد  هک  تسا 

اوتسا
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دهاوخ  مرخ  شوخ و  هرابود  امش  یگدنز  اوتسا :  طخ  باوخ 

درک .  دیهاوخ  عورش  ار  يدیدج  یگدنز  دینک :  یم  روبع  یتشک  کی  اب  اوتسا  طخ  زا 
 . دنرایسب نانمشد  ابقر و  دننک :  یم  روبع  اوتسا  زا  نارگید 

هناوتسا

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب باوخ  رد  يا  هناوتسا  نینچ  نیا  مینیب و  یم  اجنآ  اجنیا و  هک  دشاب  يا  هناوتسا  ياه  نوتـس  دناوت  یم  طقف  هناوتـسا  ام  زورما  یگدنز  رد 
رب دیناوت  یم  هک  راوتسا  مکحم و  تسا  ینز  باوخ  رد  هناوتسا  دنا  هتـشون  ناربعم  درم .  نز  يارب  نز و  درم ،  يارب  دوش .  یم  ریبعت  تفج 
هک تسا  نآ  يایوگ  دنیبب  باوخ  رد  يا  هناوتـسا  ینوتـس  هناوتـسا و  ینز  هچنانچ  تسا و  قداص  مکح  نیا  زین  نز  يارب  دـینک .  هیکت  نآ 

دنمتردق ینز  دیا  هدرک  هیکت  هداد و  هناوتسا  هب  تشپ  رگا  دوش .  یم  رهاظ  دریگ و  یم  لکش  وا  یگدنز  رد  تیـصخش  تردق و  اب  يدرم 
 . تسا يراج  مکح  نیمه  نانز  يارب  دیشاب .  یکتم  وا  هب  دیناوت  یم  هک  دراد  مشچ  امش  هب  ای  دنک  یم  تیامح  امش  زا 

لیفارسا

دیوگ :  نیریس  نبا 
دوب ینمیا  راید  نآ  رد  ددرگ و  اناد  ملاعو و  دـبای  یگرزب  توق و  هک  دـنک  لیلد  تسوا  تروص  هکناـنچ  دـنیب  باوخ  هب  ار  لیفارـسا  رگا 
اجره روص  ندیمد  هب  یلاعت  يادخ  زا  تسا  رما  ار  وا  هک  اریز  دوب  هنتفو  الب  تنحم و  رب  لیلد  تشاد  تسد  رد  روص  لیفارسا  هک  دنیب  رگا 

همه سپ  دوشیم ،  هدیمد  روص »  رد «  و  دیامرف (  یم  یلاعت  قح  هکنانچ  دوب  گرم  سرت و  هنتف و  اجنآ  رد  ددرگ  ادـیپ  روص  ندـیمد  هک 
یگمه ناهگان  دوشیم ،  هدیمد  روص »  رد «  رگید  راب  سپس  دهاوخب ؛ ادخ  هک  یناسک  رگم  دنریمیم ،  دننیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک 

دید یمن  دوب و  يرهش  رد  تشاد و  تسد  رد  ار  روص  لیف  ارـسا  هک  رگا  رمز 69  دنتـسه ) .  ازج )  باسح و  راظتنا (  رد  دنزیخیم و  اپ  هب 
مـشخ يو  رب  راید  نآ  هاشداپ  هک  دنک  لیلد  درک  هاگن  يو  رد  مشخ  هب  لیفارـسا  هک  دنیب  رگا  دتفا  سرت  میب و  رهـش  نآ  رد  هک  دـنک  لیلد 

دنک 
دیوگ :  ینامرک 

دنیب رگا  دوب  رایسب  گرم  نیمز  رس  نآ  رد  هک  لیلد  دونش  یمه  روص  وا  هکنانچ  دیمد  یمه  روص  رد  هک  دنیب  نیگهودنا  ار  لیفارـسا  رگا 
دوب و ور  هداـشگ  لیفارـسا  رگا  دـندرگ  كـاله  ناـملاظ  ینمیاو و  داد  لدـع و  نیمز  نآ  رد  هک  دـنک  لـیلد  تشاد  یمه  روـص  لیفارـسا 
هک لیلد  داد  هدرک  رهم  همان  ار  وا  لیفارـسا  هک  دـنیب  رگا  دوب  ینمیا  ریخ و  هاشداپ  بناـج  زا  هک  دـنک  لـیلد  درک  هاـگن  يو  رد  ناـمداش و 

دسر ترضم  نایز و  هاشداپ  زا  ار  وا  هک  لیلد  دیدرگ  دیدپانو  دز  یم  گناب  ار  وا  لیفارسا  هک  دنیب  رگا  دشاب  کیدزن  شلجا 

بالرطسا

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، داد ودب  یسک  ای  درخب  یسک  زا  ای  تشاد  بالرطسا  هک  دنیب  رگا  گرزب ،  رتهم  دوب و  ناطلس  باحـصا  لیوات ،  هب  باوخ  رد  بالرطـسا 

شتلزنم هاج و  هک  دنک  لیلد  تسکـشب ،  ای  دـیدرگ  عیاض  وا  بالرطـسا  هک  دـنیب  رگا  یموق .  رتهم  ددرگ و  ناطلـس  باحـصا  زا  هک  لیلد 
دبای .  ناصقن 
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دیوگ :  یبرغم  رباج 
تعفنم ریخ و  ناشیا  زا  دوش و  لوغشم  يو  ناریما  لغش  هب  ای  ناطلس  لغش  هب  تسا  لیلد  درک ،  یم  هاگن  باتفآ  هب  بالرطـسا  رد  دنیب  رگا 

 . دوب هدنیاپ  اهراک  رب  دشابن و  یتابثا  ار  يو  هک  دوب  يدرم  باوخ  رد  بالرطسا  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب  دنیب و 

جانفسا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوب هتخپ  تشوگ  هب  دنیب  رگا  اما  دوب و  لام  ناصقن  ترضم و  رب  لیلد  يو ،  ندروخ  دوب و  هشیدنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  رد  جانفـسا  ندید 

دوب .  هدروخ  هچ  نآ  ردق  رب  دنک  تعفنم  لیلد و  دروخ ،  یمه  وا  زا  نغور و  و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . تسا لماک  یتمالس  يهناشن  باوخ ،  رد  جانفسا  ندید 

جنفسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروخ .  دیهاوخ  ار  نارگید  گنرین  بیرف و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  جنفسا  ندید  1 ـ

دش .  دیهاوخ  دوخ  تقامح  ینابرق  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هدافتسا  جنفسا  ای  ربا  زا  تفاظن  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

دیشاب ابیکـش  رکفیب ،  دارفا  تسردان  راتفر  لباقم  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دییوشیم ،  جنفـسا  اب  ار  ءایـشا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 
 ، دـییوشیم جنفـسا  اـب  ار  ناـتدوخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دـنادرگیم .  رب  يور  امـش  زا  هاوخریخ  صخـش  کـی  تروص  نیا  ریغ  رد 

 . دینکیم لح  ار  دوخ  تالکشم  تیارد  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن 

اسیلک فقسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
نآ تمالع  دیریگیم ،  اوعد  اسیلک  فقسا  کی  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  رگناشن  باوخ ،  رد  اسیلک  فقـسا  ندید 

دیراد .  نمشد  امش  هک  تسا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تشاد .  دیهاوخ  ییاضق  نارومام  اب  فالتخا  کی  فقسا :  کی  باوخ 
دش .  دهاوخ  شخب  تیاضر  رایسب  ناتیاهراک  دینک :  یم  تبحص  فقسا  کی  اب 

تسا .  شیپ  رد  یشوخان  هرود  کی  فقسا :  کی  فارطا  رد  یناحور  درم  يدایز  دادعت 
 . تسا کیدزن  امش  هب  یلیخ  تسردان  تسود  کی  فقسا :  ياهسابل  باوخ 

تلکسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشک .  دیهاوخ  جنر  دوخ  نانمشد  تسد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تلکسا  ندید  1 ـ
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 ، دیشک یم  باذع  هدوهیب  یعوضوم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  یتلکـسا  تسین و  ناشنت  رب  یتشوگ  تسوپ و  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیوش .  طلسم  دوخ  هب  رتشیب  دیاب 

دیهاوخ وربور  هدنهد  ناکت  يا  هعقاو  اب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تکرح  ناتلابند  هب  هتـسویپ  یتلکـسا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دش

گرم تلکسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم امش  گنچ  زا  یتخبشوخ  دش و  دیهاوخ  التبم  نارگید  راک  یفنم  تاریثأت  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  گرم  تلکـسا  ندید  1 ـ

دزیرگ . 
خر ناتیارب  یبولطم  عیاقو  تسا ،  تهج  یب  امـش  ساره  سرت و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  يراوگوس ،  ۀـیمالعا  يور  گرم  تلکـسا  ندـید  2 ـ

 . داد دهاوخ 

هلکسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیزادرپب .  يدرگناهج  هب  دیریگ  یم  میمصت  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هلکسا  ندید  1 ـ

رمث هب  امـش  اه ي  هتـساوخ  اهوزرآ و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  هاگن  اه  یتشک  هب  هلکـسا  رب  نداتـسیا  ماـگنه  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیسر .  دهاوخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دریذپیم .  ماجنا  يدوز  هب  امش  تاراظتنا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  ردنب  هلکسا  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دسریم .  ناتتسد  هب  لوپ  دیتسه :  ردنب  کی  رد  هلکسا  کی  يور  امش 

دیراد .  شیپ  رد  تخبشوخ  یئوش  انز  یگدنز  کی  دیوریم :  هار  هلکسا  يور 
هدنیآ  رد  تیقفوم  دینک :  یم  یظفاح  ادخ  رفنکی  اب  هلکسا  يور 

دیشاب .  دوخ  یتمالس  بقارم  هدش :  بارخ  هلکسا  کی 
یقشع  روما  رد  رطخ  بآ :  حطسمه  هلکسا  کی 

دنک  یم  ناهنپ  امش  زا  ار  دوخ  هنیک  رفن  کی  دیتسه :  هلکسا  يور  ناناولم  قافتا  هب 
تفر .  دنهاوخ  شیپ  یبوخب  اهراک  دیتسه :  هلکسا  يور  ردنب  نارگراک  قافتا  هب 

داد .  دهاوخ  خر  امش  یگدنز  رد  رییغت  کی  دنتسه :  هلکسا  يور  نارگید 
روشک  زا  جراخ  هب  رفس  کی  دنتسه :  هلکسا  يور  امش  ناگتسب 

 . دوش یم  تنایخ  امش  هب  دتفا :  یم  ایرد  لخادب  هلکسا  يور  زا  رفنکی 

سانکسا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
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ندرمـش لوغـشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  امـش  یلام  تیعقوم  نداتفا  رطخ  هب  يهدنهد  ناشن  باوخ ،  رد  دایز  ياهسانکـسا  ندید 
 . دنکیم دیدهت  ار  امش  تیعقوم  يزیچ  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدید ،  سانکسا 

یکسا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یکـسا لاح  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دیـشاب .  دوخ  بقارم  رتشیب  دـیاب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  باوخ ،  رد  یکـسا  ياـهبوچ  ندـید 

 . تسا نآ  دوس  زا  رتشیب  نآ  ررض  هک  دیهدیم  ماجنا  يراک  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دیتسه ، 

خی يور  یکسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هدافتـسا نارگید  کمک  زا  اهراک  رد  تفرـشیپ  يارب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیتسه ،  خـی  يور  یکـسا  لوغـشم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیزادنایم .  هقرفت  ناتناتسود  نیب  امش  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدید ،  يزاب  لوغشم  ار  نارگید  رگا  دینکیم و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دیوشیم رادروخرب  دنمشزرا  یتسود  تیامح  زا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دنکشیم ،  خی  یکسا  ماگنه  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

تیکسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیا هتفرگ  رارق  دنمشزرا  یتیعقوم  نداد  تسد  زا  ۀناتسآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  يزاب  تیکـسا  خی  يور  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

شزرا اب  یناتسود  ياه  تحیـصن  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  ورف  بآ  رد  دنکـش و  یم  خی  يزاب  تیکـسا  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا 
دش .  دیهاوخ  رادروخرب 

 ، دینک یم  ششیاتس  امش  هک  یمان  رانک  رد  ار  امش  مان  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتسه ،  يزاب  تیکسا  لوغشم  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
درک .  دنهاوخ  دای  ییاوسر  اب 

تشاد .  دیهاوخن  يراگزاس  رس  دوخ  نانیشن  مه  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تیکسا  ياهشفک  ندید  3 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

ررـض راچد  ات  دیهد  جرخ  هب  هلجع  دوخ  يریگمیمـصت  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  نآ ،  اب  ندرک  تکرح  باوخ و  رد  تیکـسا  ندید 
انـشآ يدیدج  درف  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  تسا ،  تکرح  لاح  رد  دراد و  اپ  هب  تیکـسا  شفک  يدرف  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوشن . 

 . دیوشیم

هحلسا

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يوب  توق  حالسو  دراک  ریشمش  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هودنا  جنر و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هحلسا  ندید  1 ـ
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تسا .  راک  نداد  تسد  زا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هحلسا  کیلش  يادص  ندیتش  2 ـ
تفر .  دیهاوخ  اطخ  یهار  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  يزادناریت  یسک  فرط  هب  هحلسا  اب  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دارفا دش و  دیهاوخ  راچد  كانرطخ  ییرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  يزادناریت  امـش  فرط  هب  هحلـسا  اب  یـسک  باوخ  رد  رگا  4 ـ
تخاس .  دنهاوخ  تحاران  ار  امش  راکاطخ 

توهـش درک و  دـهاوخ  هرجاشم  ثحبورج و  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  يزادـناریت  هحلـسا  اـب  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  5 ـ
دناشک .  دهاوخ  یهابت  هب  ار  وا  بولطمان 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
نآ تمالع  دیدرک ،  کیلـش  هحلـسا  اب  باوخ  رد  رگا  دـیدنبیم .  لد  فلاخم  سنج  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هحلـسا  ندـید 

دیوشیم .  تحاران  رایسب  يراک  ماجنا  رطاخ  هب  هک  تسا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

هرجاشم امش 2 - ياهدیما  عیرس  نتسویپ  تقیقح  هب  - 1 مرگ :  هحلسا  باوخ 
دینک .  یم  ادیپ  ار  هدشمگ  یتمیق  ءایشا  دیراد :  رولور  کی 

دنک .  یم  هدافتسا  دیتسه  شراتساوخ  امش  هک  يزیچ  زا  رگید  رفنکی  دیراد :  گنفت  کی 
بسانم  تصرف  کی  دیتسه :  رولور  يدادعت  هب  حلسم  امش 

دنوش  یم  فرط  رب  اهینارگن  دنراد :  رولور  نارگید 
ناوارف  لوپ  دیراد :  مرگ  هحلسا  يدادعت 

دیراد .  شیپ  رد  همکحم  کی  دینک :  یم  لمح  مرگ  هحلسا 
 . دینک یم  ادیپ  راکورس  اهادگ  اب  دیشورف :  یم  هحلسا 

مسا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دننکیم :  ادص  مسا  هب  ار  امش  هک  دیونش  یم  باوخ  رد 

شوخ  رایسب  ياهربخ 
تشاد .  دیهاوخ  یتاقالم  دننک :  یم  ادص  مسا  هب  ار  امش  اه  هبیرغ 

تسین .  امش  اب  سناش  قشع  رد  دننک :  یم  ادص  يرگید  مسا  هب  ار  امش 
دیآ .  یم  امش  ندید  هب  تسا  نارگن  رایسب  امش  يارب  هک  رفنکی  دیشک :  یم  دایرف  ار  ناتتسود  ای  دزمان  مسا  امش 

 . دش دنهاوخ  یمهم  رایسب  ياهمدآ  اهنآ  دینز :  یم  ادص  باوخ  رد  ار  ناتنادنزرف  مسا 

لاهسا

دیوگیم :  تروک  سناه 
تسا .  هودنا  مغ و  يهناشن  دیاهتفرگ ،  لاهسا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نیا هک  هدش  دیماان  دوخ  راک  ماجنا  زا  نارگید  یتقدیب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هدش ،  لاهـسا  راچد  يدرف  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
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دوشیم .  امش  ینارگن  بجوم  رما 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دینکیم .  تفایرد  شزرا  رپ  هیده  کی  دیراد :  لاهسا  امش 
دش .  دیهاوخ  ریخب  تبقاع  دیروخ :  یم  لاهسا  دض  يوراد 

دش .  دیهاوخ  توعد  گرزب  ینامهم  کی  هب  دنراد :  لاهسا  اه  هچب 
رطخ یب  تالکشم  دنراد :  لاهسا  یگمه  لیماف  مامت 

دیسا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ یناوارف  بارطـضا  ینارگن و  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـشاب ،  هتـشاد  يدیـسا  تیـصاخ  هک  باوـخ  رد  زیچ  ره  ندیـشون  1 ـ

تشاد . 
رد دوش و  یجنایم  نارگید  تافالتخا  عفر  يارب  دراد  لامتحا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشون ،  یم  یلکلا  بورـشم  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

دتفیب .  رطخ  هب  شتمالس  هار  نیا 
دش .  دهاوخ  ءاشفا  دریگ ،  یم  لکش  امش  هیلع  رب  هک  یتنایخ  هک  دهد  یم  ناشن  یمس ،  ياهدیسا  باوخ  ندید  3 ـ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دیهاوخ  لمع  ناتیاه  هدعو  هب  دیسا :  باوخ 

دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  يرطخ  دیا  هداد  هک  یلوق  هطساوب  دیهد :  یم  ماجنا  دیسا  اب  یشیامزآ 
دیوش .  یم  جراخ  ملاس  حیحص و  دینسه  نآ  رد  هک  يا  هکلهم  زا  دینک :  یم  هدافتسا  دیسا  زا 

 . نمشد کی  گرم  دننک :  یم  هدافتسا  دیسا  زا  نارگید 

هابتشا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رد ار  نآ  دیاهداد و  ماجنا  یهابتشا  لبق  زا  رگا  تسا .  امـش  هب  تبـسن  نارگید  یمارتحایب  يهناشن  دیوش ،  یهابتـشا  راچد  باوخ  رد  رگا 

دیهدیم .  دوخ  هب  يدایز  تیمها  هک  تسا  انعم  نیدب  دینیبب ،  باوخ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

درک .  دنهاوخ  شنزرس  ار  امش  ناتسود  دیتسه :  هابتشا  رد  امش 
مغ  تلاجخ و  دنتسه :  هابتشا  رد  اه  هچب 

تسا .  کیدزن  امش  هب  رایسب  تسردان  تسود  کی  تسا :  هابتشا  رد  امش  رهوش 
دوشیم .  نشور  جنرغب  هلئسم  کی  تسا :  هابتشا  رد  امش  نز 

 . دوش یم  هدیشک  تبیصم  هب  امش  یگدنز  دنتسه :  هابتشا  رد  رگید  صاخشا 

زاغ رتشا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
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ردق هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  وا  زا  داد و  ودب  یـسک  ای  تفرگارف ،  زاغرتشا  دنیب  رگا  دوب .  هودـنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  هب  زاغرتشا  ندـید 
تشاد و زاغرتشا  دنیب  رگا  دوش .  هتـسر  هودنا  مغ و  زا  هک  لیلد  تخورفب ،  ای  داد  یـسک  هب  ار  نآ  يو  دـید  رگا  دروخ .  هودـنا  مغ و  نآ 

 . دوش نیگهودنا  نآ  رهب  زا  سک  نآ  هک  لیلد  دروخب ، 

غرم رتشا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تفرگ ،  هدام  غرمرتشا  دنیب  رگا  دوب .  ینابایب  نز  دوب  هدام  غرمرتشا  رگا  دوب .  ینابایب  درم  باوخ  رد  غرمرتشا 

ناربعم زا  یضعب  دور و  نابایب  رفـس  هب  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  غرمرتشا  رب  دنیب  رگا  درخب .  كزینکای  دهاوخب  متفگ  هک  تفـص  نیدب  ینز 
دسر .  گرزب  يراک  هب  دوش و  بلاغ  نیشن  نابایب  يدرم  رب  هک  دنا  هتفگ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
وا ناوختـسا  ای  رپ  اب  غرمرتشا  هناـخ  رد  دـنیب  رگا  دـنک .  رهق  ار  وا  دـبای و  تسد  یناـبایب  يدرم  رب  هک  لـیلد  تشکبار ،  غرمرتشا  دـنیب  رگا 

لـصاح ار  وا  ینابایب  درم  دـنزرف  هک  لیلد  تشاد ،  غرمرتشا  هچب  هک  دـیدرگا  دوش .  لصاح  یلام  ار  وا  ینابایب  يدرم  زا  هک  لیلد  تشاد ، 
دوش . 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
نابایب يدرم  اب  هک  لیلد  دمآ ،  نیمز  هباوه  زا  هراب  رگید  درب و  اوه  رد  ار  وا  دوب و  عیطمار  وا  غرمرتشا  نآ  تسـشنب و  غرم  رتشااب  دید  رگا 

 . دوب دب  دنیب  نیا  فالخ  هب  رگا  رایسب .  دوس  اب  دیآزاب  دور و  رفس  هب 

نتشاد اهتشا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يدام لکشم  نتشاد :  اهتشا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیهدیم .  تسد  زا  ار  یسک  ناتناکیدزن  زا  تسا :  دایز  امش  ياهتشا 

داتفا .  دهاوخ  رطخب  امش  یتمالس  تسا :  مک  امش  ياهتشا 
یلام  ررض  کی  تسا :  دایز  یلیخ  امش  ياهتشا 

كانرطخ زار  کی  دیهدیم :  تسد  زا  ار  ناتیاهتشا 

قایتشا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا يداهنـشیپ  نتفریذپ  دنیاشوخ و  رابخا  ندینـش  يهناشن  تسا ،  وا  رادید  رظتنم  هناقاتـشم  هک  دنیبب  ار  شدزمان  باوخ  رد  يرتخد  رگا 

دوب .  شرظتنم  اهلاس  هک 
 . دینش دیهاوخ  ناتناتسود  زا  بوخ  ییاهربخ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دینیبب  یسک  رادید  قاتشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

فارشا
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ینز رگا  دیهدیم و  ناشن  هقالع  هدوهیب ،  یلئاسم  هب  هک  تسا  انعم  نیدب  دیاهدش ،  نیـشنمه  فارـشا  ياهقبط  اب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دنکیمن .  باختنا  یگدنز  يارب  بسانم  يدرم  دارفا ،  رهاظ  ساسارب  تواضق  رطاخ  هب  هک  تسا  انعم  نیدب  دنیبب ،  یباوخ  نینچ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

اهراک  رد  رایسب  عناوم  دیتسه :  یفارشا  هداوناخ  کی  زا  امش 
يرامیب  دیتسه :  هداز  فارشا  امش 

زایتما  مارتحا و  دنا :  هدوب  فارشا  امش  دادجا 
شوخ  رایسب  ياهربخ  دنهد :  یم  یفارشا  ياهبقل  امش  هداوناخ  ءاضعا  هب 

دنکیم .  جاودزا  ریقف  درم  کی  اب  وا  تسا :  هدش  وا  قشاع  هداز  فارشا  کی  هک  دنیبب  باوخ  ناوج  رتخد  کی 
 . ییاراد مامت  نداد  تسد  زا  رطخ  دسر :  یم  ثرا  امش  هب  یفارشا  بقل  کی 

سکیا هعشا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  فرطرب  امش  ياهینارگن  سکیا :  هعشا  هاگتسد  کی 

یماکان .  تشپ  یماکان  دنراذگ :  یم  سکیا  هعشا  ریز  ار  امش 
ریذپلد  هثداح  کی  سکیا :  هعشا  اب  شیامزآ  کی  جیاتن 

لیماف  رد  هرجاشم  دیهد :  یم  ماجنا  نارگید  يور  سکیا  هعشا  شیامزآ 
 . تشاد دیهاوخ  یبوخدمآرد  دیزادنا :  یم  راکب  ار  سکیا  هعشا  هاگتسد  کی  امش 

کشا

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دوش دنمدرد  نیگمغ و  هک  لیلد  دیراب ،  گشادنیب  رگا  دبای .  یمرخ  يداش و  هک  لیلد  دـیراب ،  یمه  وا  مشچ  زا  درـس  گشا  دـید  رگا 

درگ و گشا  ياج  هب  يو  مشچ  رد  هک  دـنیب  رگا  دـننز .  هنعط  نخـس  هب  ار  يو  هک  لـیلد  دوب ،  وا  يور  هب  گـشا  هیرگ  یب  هک  دـنیب  رگا 
شیوخ لام  هک  لیلد  دمآدورف ،  وا  يور  هب  گشا  دید  رگا  دسر .  ودب  جنر  یب  لالح  یلام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دوب ،  هدـش  عمج  كاخ 

دنک .  هنیزه  ار 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب ،  هجو  هس  رب  دیآرب  مشچ  زا  هک  گشا  ندید  باوخ  رد 
یمرخ ،  يداش و  لوا : 

هودنا ،  مغ و  مود : 
دوب .  تمعن  موس : 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبکین يداش ،  کشا : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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درک .  دهاوخ  هرصاحم  ار  امش  يراتفرگ  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندرک  هیرگ  1 ـ
داد .  دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ار  نارگید  ینامداش  امش  هودنا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نارگید  نتسیرگ  ندید  2 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  اهیشوخ  يهناشن  باوخ ،  رد  ندرک  هیرگ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوش  یم  متخ  يداش  هب  تموصخ  کشا :  باوخ 

درک .  دیهاوخ  تفایرد  هیده  کی  دینکیم :  هیرگ  هک  دینیبب  باوخ 
دش .  دهاوخ  امش  یتخبشوخ  ثعاب  امش  جاودزا  دنزیر :  یم  کشا  اه  هچب 

رطاخ  شمارآ  دزیر :  یم  کشا  امش  تسود  ای  دزمان 
 . دنراذگ دنهاوخ  ار  یتخس  قیاقد  هدنیآ  رد  امش  ياهراک  دنزیر :  یم  کشا  امش  ناگتسب 

نانشا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 . يرامیب لیلد  وا ،  ندروخ  دنک و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  هب  نانشا  ندید 

لبطصا

دیوگیم :  رلیم  چا 
تسا .  دنمدوس  هناتسود و  ینامهم  کی  رد  تکرش  يهناشن  باوخ ،  رد  لبطصا  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا امش  یگدنز  رد  دنیاشوخ  یتارییغت  رگنایب  باوخ ،  رد  لبطصا  نتخوس 

تروص حالصا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنراذگ .  یم  هالک  امش  رس  رب  نادایش  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  حالصا  ار  دوخ  تروص  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

نامرف نانآ  هب  دیوش و  یم  طلـسم  هداوناخ  ياضعا  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  دوخ  تروص  حالـصا  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیهد .  یم 

دیبای و یم  تسد  شمارآ  یگدوسآ و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  فیطل  امـش  تروص  حالـصا ،  زا  دـعب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
اب هک  تسا  نآ  تمـالع  دـسرب ،  رظن  هب  هدـیکرچ  ربز و  امـش  تروص  حالـصا  زا  دـعب  رگا  اـما  دوـب .  دـنهاوخ  امـش  ةرادا  عـیطم  ناتـسود 

دش .  دیهاوخ  وربور  يرایسب  تافالتخا  تارجاشم و 
هب يا  هناهب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  هدیـشک  ناتتروص  دـینک و  یم  هدافتـسا  دـنک  یغیت  زا  حالـصا  ماـگنه  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دننک .  داقتنا  امش  یصوصخ  یگدنز  زا  دنناوتب  ات  دیهد  یم  ناتسود  تسد 
هب تبـسن  تواـضق  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـسر ،  یم  رظن  هب  يرتسکاـخ  امـش  شیر  حالـصا ،  ماـگنه  هب  دـینیبب  باوـخ  رگا  5 ـ

دینک .  یم  زیهرپ  دنراد ،  ار  امش  اب  یتسود  ياعدا  هک  يدارفا 
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دـنک و یم  طارفا  تسیاشان  تاـحیرفت  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  یم  حالـصا  ار  دوخ  تروص  يدرم  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  6 ـ
ددرگ .  یم  دساف  هدولآ و  هجیتن 

شراتفر رد  هنادرم  تایـصوصخ  ردـقنآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  حالـصا  ار  دوخ  تروص  نادرم  نوچ  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  7 ـ
 . دننادرگ یم  رب  يور  وا  زا  رفنت  اب  نادرم  هک  دوش  یم  ادیوه 

رس يوم  حالصا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
فادها ندرب  شیپ  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  حالـصا  ار  دوخ  رـس  يوم  دیورب و  هاگـشیارآ  هب  دیهاوخ  یم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دینک یمن  فرص  اه  هشقن  ندرک  یلمع  يارب  یفاک  يورین  اما  دیشک .  یم  هشقن  دوخ 

علصا

دشاب هتخیر  شرس  يولج  يوم  هک  یسک 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

زا هک  لیلد  دش ،  ساط  وا  دید  رگا  دوش .  لصاح  كدنا  یلام  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  هتـسر  يوم  وا  رـس  رب  دنیب  باوخ  هب  ساط  یـسک  رگا 
دریذپ .  ناصقن  شیارآ  تنیز و  رد  هک  لیلد  دوش ،  ساط  دنیب  ینز  رگا  اما  ددرگ .  هتسر  هودنا  مغ و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دوب تنیز  ناصقن  ار  نانز  رکفت و  ار  هاشداپ  تعانص و  بسک و  ار  راک  هشیپ  دوب و  هدئاف  ار  ناگرزاب  باوخ  هب  ندید  علصا 

تاوصا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دیوش رادیب  باوخ  زا  انشآان ،  ییادص  ندینش  زا  دعب  رگا  اما  دراد  دنیاشوخان  رابخا  ندینش  رب  تلالد  باوخ ،  رد  انشآان  يادص  ندینش 

 . دوشیم یتالوحت  رییغت و  راچد  امش  یگدنز  هک  تسا  انعم  نیدب 

تعاطا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يهناشن دیـشاب ،  نارگید  عیطم  باوخ  رد  رگا  اما  تسا .  یتخبـشوخ  هب  ندیـسر  يانعم  هب  دننک ،  تعاطا  امـش  زا  نارگید  باوخ  رد  رگا 

تشاد .  دیهاوخ  یمارآ  رایسب  یگدنز  یتدم  يارب  هک  تسا  نآ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تسا  نشور  امش  هدنیآ  دیتسه :  عیطم  امش 
دوب .  دهاوخ  یلومعم  رایسب  لغش  کی  امش  لغش  دینکیم :  تعاطا  نارگیدزا 

دوش .  یم  دایز  هزادنا  یب  ناتذوفن  ییاراد و  دننک :  یم  تعاطا  امش  زا  نارگید 
لیماف  رد  یتخبشوخ  دننک :  یم  تعاطا  اه  هچب 

دروآ .  دیهاوخ  تسدب  يدایز  لوپ  تالماعم  اهراکرد و  دنک :  یم  تعاطا  امش  زا  امش  راکمه 
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تسامشراظتنا .  رد  شوخ  رایسب  ياهزور  عیطم :  نز  کی 
 . دنک یم  نیسحت  ار  امش  هدش و  امش  بذج  يدج  روطب  رفنکی  عیطم :  ناوج  نز  کی 

ندرک وطا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دننک .  یم  روج  رسدرد  امش  يارب  ناتنابیقر  دینک :  یم  وطا  ار  اهسابل 

هدوسآ  یگداوناخ  نوناک  کی  گرزب و  قشع  کی  دینک :  یم  وطا  ار  درم  کی  ياهسابل 
رهوش اب  هرجاشم  دینک :  یم  وطا  ار  هنانز  ياهسابل 

دیشاب  يزیچ  دنبیاپ  رضاح  لاح  رد  دیابن  دینک :  یم  وطا  هفحلم 
دسریم .  امش  هب  هرظتنم  هریغ  کمک  کی  دینک :  یم  وطا  مشیربا 

لیماف رد  يرامیب  کی  دینک :  یم  وطا  رادراهآ  ياهسابل 

قشع راهظا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
وا يراگتساوخ  هب  رضاح  یسک  دور  یم  راظتنا  هک  روطنآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  قشع  راهظا  وا  هب  یسک  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

دوب .  دهاوخ  يدیماان  یهاو  ياهتذل  بسک  لابند  هب  و  تسین ، 
تسین .  تقافر  یتسود و  روخ  رد  وا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنک ،  یم  قشع  راهظا  ینز  هب  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  2 ـ

تسا .  يدیماان  حنر و  ۀناشن  دنک ،  یم  قشع  راهظا  امش  هب  ماوقا  زا  یکی  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دیآ یم  دوجوب  فالتخا  ناگتسب  ماوقا و  نیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  هناقشاع  ۀبتاکم  ماوقا  زا  یکی  اب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

رابتعا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخن تسد  دوخ  فادـها  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  یماقم  هبتر و  لاـبند  هب  نارگید  راـبتعا  ذوفن و  هار  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفای . 
تشاد .  دیهاوخ  ور  شیپ  رد  ناشخرد  يا  هدنیآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  مهم  یماقم  رابتعا و  بحاص  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ینارگن و رـش  زا  ار  امـش  رکف  مه  یبحاـصم  هک  تـسا  نآ  تمـالع  دنتـسه ،  یماـقم  راـبتعا و  بحاـص  ناتناتـسود  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
 . داد دهاوخ  تاجن  بارطضا 

فارتعا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یـسک زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دننزیم .  تمهت  امـش  هب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دنکیم ،  فارتعا  يزیچ  هب  یـسک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دینکیم تکرش  ریخ  راک  کی  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیریگیم ،  فارتعا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


دادعا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندوب نئمطم  ان  کچوک : 

تیقفوم گرزب : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 ، دیرامـشب ار  دادـعا  باوخ  رد  رگا  دزاسیم .  تحاران  ار  امـش  يراک ،  بسانمان  عاضوا  هک  تسا  انعم  نیدـب  باوخ ،  رد  دادـعا  ندـید 
نآ يهناشن  دیرواین ،  رطاخ  هب  ار  ددع  ندش  رادـیب  زا  دـعب  دـینیبب و  ار  يددـع  باوخ  رد  رگا  تسا .  بوخ  رابخا  ندینـش  يهدـنهدناشن 

 . دوب دیهاوخ  دوخ  یلغش  یلام و  روما  نارگن  هک  تسا 

مادعا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رادربناـمرف وریپ و  دـنا  هداتـسیا  شیاـشامت  هب  هک  یمدرم  هزادـنا  هب  دـننک ،  یم  شیاـشامت  یهورگ  دـنا و  هتخیوآ  راد  هـب  ار  وا  دـنیبب  رگا 

تشاد دهاوخ 
تفای دهاوخ  یئاورنامرف  يرورس و  هورگ  نآ  رب  دنتخیوآ ،  راد  هب  ار  وا  دندش و  عمج  یهورگ  دنیبب  رگا 

یم شیارب  هک  دشیدنا  یم  ناهج  ییاورنامرف  هب  دندرک ،  شیاشامت  يرایسب  مدرم  دش و  هتخیوآ  راد  هب  سانـشان  يریپ  تسد  هب  دنیبب  رگا 
دوش رسیم  دناوت 

دبای یم  يرورس  دوخ  ناگتسب  رب  دنا ،  هداتسیا  اشامت  هب  شناگتسب  دش و  هتخیوآ  راد  هب  دنیبب  رگا 
دشاب هتشاد  يرورس  دوخ  ناگتسب  رب  دهاوخ  یم  هک  دشاب  نآ  لیلد  داتـسیان ،  شیاشامت  هب  یـسک  تخیوآ و  راد  هب  ار  شدوخ  دنیبب  رگا 

دهد  یمن  رد  نت  شتعاطا  هب  یسک  اما 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

یم تسد  زا  ار  شتیعقوم  دتفا و  یم  دوخ  ماقم  هاج و  زا  هک  دـشاب  نآ  لیلد  داتفا ،  دـش و  هراپ  نامـسیر  اما  دندیـشک  شراد  هب  دـنیبب  رگا 
دهد 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
رد اما  دبای ،  یم  تلزنم  ماقم و  هاج و  ریما  هاشداپ و  يوس  زا  هک  دشاب  نآ  ریبعت  دش ،  هتخیوآ  راد  هب  هاشداپ  نامرف  هب  هک  دنیبب  یسک  رگا 

دسر یم  بیسآ  شیاوقت  تاداقتعا و  هب  هطبار  نیا 
دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

تسا :  هجو  راهج  رب  ندز  راد  يایور 
يرتهم تسایر و   . 1

لام  . 2
ندرک مدرم  تبیغ   . 3

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درب .  دیهاوخ  جنر  یتبیصم  زا  نارگید  یهجوت  یب  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نارگید  مادعا  ةدهاشم  1 ـ

دیوش و یم  بلاغ  نانمـشد  رب  دروآ و  یم  يور  امـش  هب  لابقا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  مادعا  دنهاوخ  یم  ار  امـش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
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دیوش و یم  بلاغ  نانمـشد  رب  دروآ و  یم  يور  امـش  هب  لابقا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  مادعا  دنهاوخ  یم  ار  امـش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دوب .  دیهاوخ  زوریپ  تورث  بسک  رد 

ار امـش  تیعقوم  ات  دنوش  یم  دحتم  مه  اب  نانمـشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدرک  عامتجا  مادـعا  مسارم  رد  مدرم  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دنزاس .  لزلزتم 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دینیبب باوخ  رد  رگا  تسا .  امـش  هقالع  دروم  درف  زا  ییادج  يهناشن  دننکیم ،  مادعا  ار  امـش  یمیمـص  تسود  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

تسا .  اهراک  رد  يزوریپ  يهناشن  دوشیم ،  يراج  وا  ندب  زا  نوخ  دیاهدرک و  مادعا  ار  یسک  هک 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دینکن .  دامتعا  ناتیاهراک  هب  مادعا :  باوخ 
دینک .  لرتنکرتشیب  ار  ناتساسحا  دیاب  امش :  دوخ  مادعا 

درب .  دیهاوخ  جنر  دوخ  راو  هناوید  ناتیاهراکزا  قوشعم :  مادعا 
دنک .  یم  اهر  ار  امش  قشع  هانگیب :  کی  مادعا 
 . دیوشیم زوریپ  نمشدرب  راکهانگ :  کی  مادعا 

ندب ءاضعا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوش .  یم  هدیئاز  رتخد  دازون  کی  ندب :  ءاضعا  باوخ 

يدیماان  نارامیب :  ندب  ياضعا 
هداوناخ  رد  یتخبشوخ  دنک :  یم  راک  بوخ  ناتندب  ياضعا 

هنامصخ  ياهیئوگرپ  رامیب :  ریپ و  صاخشا  ندب  ياضعا 
تسامش .  نداد  بیرف  یپرد  رفنکی  تسا :  لش  امش  ندب  ياضعا 

تورث  تسا :  ملاس  ناتندب  ياضعا 
دشدیهاوخ .  هقلخلا  صقان  رسپ  کی  ياراد  امش  تسا :  گرزب  هزادنا  یب  امش  ندب  ياضعا 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناتنازیزع  زا  یکی  دننک :  یم  ادج  ار  امش  ندب  ياضعا  زا  یضعب 
 . درم دهاوخ  امش  ردپ  ای  ردام  دنتسه :  رامیب  ناتندب  ياضعا 

رطخ مالعا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دیهاوخ  قفوم  امتح  دینک ،  یلمع  ار  اهنآ  هدرک و  لابند  ار  ناتیاه  هشقن  دینک :  یم  رطخ  مالعا  امش 

هرظتنم  هریغ  ياهربخ  دیا :  هدیباوخ  هکیلاحرد  دیوش ،  یم  ار  يزوس  شتآ  رطخ  کی  مالعا  امش 
داد .  دهاوخ  خر  ناتیگدنز  رد  مهم  رییغت  کی  دیتسه :  رادیب  هکیلاح  رد  دیونش  یم  ار  رطخ  مالعا 

 . تسا شیپ  رد  یتحاران  رسدرد و  دینک :  یم  تشحو  رطخ  مالعا  کی  زا 

ندرک مالعا 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنا .  هدیسرن  ناشفده  هب  نانمشد  دینک :  یم  مالعا  ار  ناتجاودزا 

دش .  دیهاوخ  رامیب  عیرس  یلیخ  دینک :  یم  مالعا  ار  ناتناگتسب  زا  یکی  جاودزا 
دینک .  یم  ادیپ  ار  هدشمگ  یتمیق  ءایشا  دننک :  یم  مالعا  ار  ناشجاودزا  نارگید 

تسا .  هدش  ناهنپ  رطخ  کی  دینک :  یم  مالعا  ار  یصخش  توف 
باوخ  هدننیب  يارب  یماکان  بیرف و  دینک :  یم  مالعا  ار  هچب  کی  دلوت 
دوش .  یم  ناوارف  امش  ياهیراتفرگ  دینک :  یم  مالعا  ار  ناتسود  ندیسر 

داد .  دهاوخ  خر  امش  یگدنز  رد  يدوزب  رییغت  کی  دننک :  یم  مالعا  ار  ییاهزیچ  امش  هب  نارگید 
 . گرم يرامیب و  هدننک :  لاحشوخ  مالعا  کی 

هیمالعا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هرظتنم ریغ  ياهربخ  هینالعا 

درک دهاوخ  تناها  امش  هب  یصخش  هینالعا :  ندناوخ 
یلغش ءاقترا  ندرک :  پاچ 

دب راک  نداد :  تسد  هب  تسد 
تقو فالتا  ندنابسچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ هدیشک  هاگداد  هب  ناتراک  تارجاشم ،  اوعد و  تلع  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  شخپ  ار  يا  هیمالعا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش . 
 . دینش دیهاوخ  دنیاشوخان  يرابخا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  پاچ  ار  يا  هیمالعا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ءامغا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رد ار  یـسک  باوخ  رد  رگا  دیـسر .  دـهاوخ  امـش  هب  یناوارف  تورث  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیتسه ،  ءامغا  لاح  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دش دیهاوخ  راکهدب  یصخش  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدید ،  ءامغا  لاح 

نداتفا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ریز هب  دنلب  یهاگیاجزا  هک  دـنیب  رگا  تموصخ .  گنج و  رد  هصاخ  دوب ،  وا  شیوشت  لیلد  داتفا ،  يور  رب  هک  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 

ددرگن .  لصاح  شدارم  دوشن و  رسب  مامت  يو  رد  ییوزرآ  هک  لیلد  يراوید ،  زا  ای  یماب  زا  ای  یهوک  زا  هکنانچ  داتفا ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد داتفا ،  ریز  هب  هوک  زا  هک  دنیب  رگا  ددرگن .  دیماان  دیاینرب و  دراد  هک  يدیما  دوب  لیلد  داتفا ،  ریز  هب  یهاگیاج  زا  هک  دنیب  یـسک  رگا 
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لیلد دش ،  ناور  وضع  نآ  زا  نوخ  دیـسر و  يو  هب  تخـس  یمخز  هک  دنیب  رگا  دسر .  جنر  وا  نت  رب  نداتفا  ردق  هب  دوش و  دـب  شلاح  هک 
داتفیب هک  دنیب  رگا  دسر .  ودب  یملا  یجنر و  هک  دنک  لیلد  داتفیب ،  دیزغلب و  شیاپ  هک  دنیب  رگا  دسر .  ینایز  ار  يو  مخز  نآ  ردق  هب  هک 

وا هک  دنک  لیلد  داتفیب ،  ناگدنزگ  مدژک و  رام و  وا  هناخ  هناتسآ  زا  هک  دنیب  رگا  دوب .  ناسآ  لهس و  هک  دنک  لیلد  دیسرن ،  ودب  یجنر  و 
هک اجنآ  زا  دسر  ودب  رایـسب  لام  هک  لیلد  داتفا ،  وا  رب  راوید  ای  هناخ  ماب  هک  دنیب  رگا  دسر .  هودـنا  مغ و  گرزب  یـسک  زا  ای  هاشداپ  زا  ار 

دوش .  هداشگ  شراک  ددرگ و  ناداش  مرخ و  ببس  نادب  و  درادن ،  دیما 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نیا رد  مینک و  یم  ادـیپ  ندـش  ترپ  نداتفا و  هیبش  یتلاح  میـشاب  هدـید  یباوخ  هکنآ  یب  ای  میتفا  یم  باوخ  رد  هک  دـتفا  یم  قافتا  رایـسب 
دوش و هجلاعم  دـیاب  هک  تسا  يراـمیب  دوش  رارکت  رگا  هک  تسا  یبصع  یتحاراـن  یعون  نیا  مینیـشن .  یم  میزیخ و  یمرب  همیـسارس  لاـح 

باوخ نیا  ناـیرج  رد  هرخوم و  همدـقم و  اـب  مینیب  یم  باوخ  رگید  دروم  رد  اـما  تسین .  باوـخ  ـالوصا  اریز  درادـن  يریبـعت  چـیه  اـعبط 
همانباوخ رد  دیاب  دراد و  ریبعت  تسا و  باوخ  نیا  مییامن .  یم  طوقـس  یعافترا  زا  ای  میوش و  یم  ترپ  ای  میتفا  یم  هک  مینک  یم  هدـهاشم 

بقارم هدـنیآ  ياهزور  رد  دـیاب  هک  تسا  هعزانم  فالتخا و  یعون  ناـشن  صاخـشا  يور  هب  نداـتفا  تشگ .  نآ  موهفم  ینعم و  لاـبند  هب 
رب رد  يدارمان  یماکان و  تسا .  یماکان  يدـنلب  زا  نداتفا  مینک .  زیهرپ  دولآ  مشخ  دـنت و  ياهدروخرب  زا  میـشاب و  شیوخ  راتفر  لامعا و 

يور هب  هک  دیدید  رگا  میتفا .  یم  نآ  زا  هک  یلحم  عافترا  هب  دراد  یگتـسب  یماکان  نیا  میراد و  لد  رد  هک  یناهن  ياهوزرآ  هیلک  ندروآ 
ور هب  ور  تسکـش  اب  اهراک  رد  میدش  ترپ  هوک  زا  رگا  دوش .  یم  ادیپ  ینارگن  شیوشت و  امـش  يارب  دیداتفا  هناتـسآ  هاگرد و  ای  هناخ  رد 
یم الامتحا  دیآ .  یم  دراو  ام  هب  طوقـس  رثا  رد  هک  یبیـسآ  هب  دراد  یگتـسب  مه  نآ  نازیم  دیآ و  یم  شیپ  ام  يارب  ییاضران  میوش و  یم 

رگیدکی ود  نیا  دیزادرپ  یم  نتفر  الاب  هب  اددجم  دیوش و  یم  ترپ  ناکلپ  زا  دیور .  یم  الاب  هوک  نامه  زا  دیزیخ و  یمرب  هرابود  اما  دیتفا 
 . دروآ یمن  رد  ياپ  زا  ار  امش  تسکش  دیتسه و  شـشوک  هدهاجم و  لها  امـش  هک  دنتـسه  تیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن  دننک و  یم  یثنخ  ار 
ربخ الب  جنر و  ندیـسر  زا  نداتفا  ندیزرل و  دینیب .  یم  نایز  هدمآ  دراو  امـش  هب  هک  یمخز  هزادنا  هب  دـیدش  حورجم  نداتفا  هجیتن  رد  رگا 

دوش و یم  امـش  ماقم  ناش و  فیفخت  بجوم  یـصخش  دیدرت  یب  دیدروخ  نیمز  هب  هجیتن  رد  درک و  ترپ  ار  امـش  یـسک  رگا  دـهد .  یم 
ذغاک هقرو  کی  لثم  هتسهآ (  مارآ و  یلو  دیداتفا  رگا  دیآ .  یم  دراو  يرگید  هب  امش  زا  بیسآ  نیا  دیتخادنا  نییاپ  هب  ار  یسک  امش  رگا 

فاص و یبآ  امـش  ياپ  ریز  اما  دیداتفا  عافترا  زا  رگا  دـینیب .  یمن  نایز  یلو  دـنک  یم  دـیدهت  ار  امـش  يرطخ  دیدیـسر  نیمز  هب  اوه )  رد 
لامتحا تسا و  لزنت  باوخ  رد  نداتفا  هتفر  مه  يور  دبایم .  نایاپ  امـش  يدونـشخ  هب  هک  دتفا  یم  قافتا  يا  هثداح  هتـساوخ  ان  دوب  نشور 

زا ام  حور  هک  دنریگ  یم  لکـش  نداتفا  تروص  هب  ام  هنابـش  باوخ  رد  دننک  یم  دیدهت  ار  ام  یگدنز  رد  هک  ییاهرطخ  نایز و  بیـسآ و 
دهد .  یم  یهاگآ  اهرطخ  نآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگا تسا .  نانمـشد  رب  هبلغ  رگنایب  دـنتفایم ،  نارگید  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  تارطخ  عوقو  يهدـنهدناشن  باوخ ،  رد  نداتفا 

زا هک  يدـید  باوخ  رد  رگا  دوشیم .  دراو  امـش  هب  یناـیز  ررـض و  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیاهداتفا ،  ربق  کـی  رد  هک  دـیدید  باوخ  رد 
يهناشن دیاهدش ،  یمخز  دیاهداتفا و  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دیسریمن .  دوخ  فادها  هب  هک  تسا  انعم  نیدب  دیتفایم ،  نییاپ  هب  دنلب  ییاج 

تسا .  هودنا  مغ و 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دنک .  یم  لابند  ار  امش  یسناش  دب  دیتف :  یم ا  نییاپ  هب  عفترم  ناکم  کی  زا 
دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناتمارتحا  دیتف :  یم ا  نییاپ  هب  يدنلب  کی  زا 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناتناتسود  دنراذگ و  دیهاوخ  ار  یتخس  تاقوا  دیوش :  یم  یمخز  نداتفا  رثارب 
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یتحاران  سءای و  دیسرت :  یم  یلیخ  دیتفا و  یم  امش 
دیوش .  یم  زوریپ  تالماعم  تازرابم و  رد  دینیبب :  یبیسآ  هکنیا  نودب  دیتفا  یم  امش 

دنکیم .  دیدهت  ار  امش  رطخ  کی  دیتفا :  یم  قاتا  فک  يور 
يزغم  کبس  یگناوید و  دیتفا :  یم  لپ  کی  يور  زا 

یتقوم  هتساوخان و  يداش و  دیوش :  یمرادیب  لاح  نیمه  رد  دیتفا و  یم  امش 
تسا .  شیپ  رد  بیصم  دیتفا :  یم  ربق  کی  رد 

باوخ  هدننیب  يارب  رطخ  دیتفا :  یم  بآ  رد 
دتفا .  یم  رطخب  امش  یتمالس  دیتفا :  یم  سونایقا  رد 

درب .  دیهاوخ  جنر  دنزادنا :  یم  ایرد  هب  ار  امش  نانمشد 
راک رد  تفرشیپ  دنتفا :  یم  رگید  صاخشا 

دیوش .  یم  زوریپ  نانمشد  رب  دنتفا :  یم  امش  ناکیدزن 
هرظتنم  هریغ  يداش  دنتفا :  یم  اه  هچب 

دینکن  وگزاب  سکچیه  هب  ار  دوخرارسا  دنتفا :  یم  امش  نانمشد 
 . دیرب یم  یپ  دوخ  تاهابتشا  هب  دنتفا :  یم  ناتسود 

بآ رد  نداتفا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش راتفرگ  مغ  جنر و  رد  هک  دنک  لیلد  داتفیب ،  بآ  رد  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
جنر نداتفا :  بآ  رد 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دناسر یمن  امـش  هب  ینایز  الامتحا  هک  دینک  یم  مرن  هجنپ  تسد و  يدنم  روز  اب  دـیدروخ  یم  رو  هطوغ  ناشورخ  ناور و  بآ  نورد  رگا 

دریگ یم  دنک و  یم  فرص  ار  ناتیورین  مامت  یلو 

راختفا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیسریم هافر  شیاسآ و  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  راختفا  يزیچ  رطاخ  هب  هک  دیدید  باوخ  رگا 

طارفا

دیوگیم :  تروک  سناه 
 ، دنیبب یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  تسا و  یلام  ررـض  ای  يرامیب  يهناشن  دـینکیم ،  طارفا  ینامـسج  ياهتذـل  رد  هک  دـیدید  باوخ  رگا 

 . دزاسیم یتحاران  راچد  ار  دوخ  نایفارطا  هک  تسا  انعم  نیدب 
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هشورفا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هب هک  دوب  یلام  دید  رایسب  نوچ  دوب و  شوخ  فیطل و  بوخ و  نخـس  دنیب ،  كدنا  نوچ  دشابن  نارفعز  يو  رد  هک  دوب  رتهب  نآ  هشورفا 

هکنانچ دونـشب ،  فیطل  نخـس  سک  نآ  زا  هک  لیلد  دروخب ،  داد و  وا  هب  یـسک  هشورفا  كدنا  دـید  رگا  دروآ .  تسدـب  یتخـس  جـنر و 
دوش .  لصاح  یتخس  جنر و  هب  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  هشورفا  دید  رگا  دوب .  عبط  قفاوم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوب لد  رد  هک  ینتفای  دارم  موس :  لام ،  مود :  فیطل ،  نخس  لوا :  دوب .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  هشورفا  ندروخ 

راسفا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راسفا رگا  دراد .  هارمه  هب  یناوارف  دوس  هک  دینزیم  ياهدننک  نارگن  ياهراک  هب  تسد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  راسفا  يهدهاشم 

دراد مه  دنب  مشچ  هک  يراسفا  يهدهاشم  دیوشیمن .  قفوم  تالکـشم  لح  رد  الامتحا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیدید ،  باوخ  رد  ياهنهک 
دیروخیم .  ار  يرگهلیح  نز  بیرف  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ، 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تفر .  دیهاوخ  یترفاسم  هب  امش  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  باوخ ،  رد  بسا  راسفا  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دهاوخ  امش  رسمه  نات  یمیدق  يزابمه  راسفا :  باوخ 

قشع  رد  تیقفوم  راک و  رد  یتخبشوخ  دیدنب :  یم  بسا  هب  ار  راسفا  کی 
رسدرد دیدنب :  یم  هکشرد  هب  ار  بسا  کی  راسفا 

هناسفا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دهد .  یم  خر  دنیاشوخ  مهم و  قافتا  کی  دینک :  یم  فیرعت  هناسفا  کی 

دیشاب .  ناتیگدنز  حالصا  رکف  رد  دیاب  دننک :  یم  فیرعت  هناسفا  کی  نارگید 
گرزب يداش  کی  دینک :  یم  فیرعت  هناسفا  اه  هچب  يارب 

رسفا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  دیدج  دارفا  اب  ییانشآ  يهناشن  باوخ ،  رد  شترا  رسفا  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یلاع  يراجت  تالماعم  رسفا :  کی  باوخ 

دوب .  دیهاوخ  قفوم  يراک  عون  ره  رد  دیتسه :  رسفا  امش 
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راکرد .  تیقفوم  دینیب :  یم  نارسفا  یهارمه  هب  ار  دوخ  امش 
 . زایتما مارتحا و  دنهد :  یم  رسفا  بقل  امش  هب 

هدرسفا

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا دسر .  هودنا  مغ و  ار  يو  نآ ،  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  هدرـسفا  يزیچ  دید  رگا  دوب .  هودـنا  مغ و  باوخ  رد  هدرـسفا  ندروخ 

هب یهودنا  دروخن ،  چیه  يو  زا  رگا  دتفا .  تموصخ  گنج و  ار  وا  یـصخش  اب  هک  لیلد  دروخب ،  يو  زا  داد و  ودـب  یـسک  هدرـسفا  دـید 
دسرن .  يو 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
 . دشابن هدرسفا  ندروخ  رد  ریخ  چیه  هلمجلا  یلع  دتفا و  تموصخ  گنج و  وا  هک  لیلد  باوخ ،  رد  هدرسفا  ندروخ 

نوسفا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رد رگنوسفا  نوچ  و  دوب .  نارق  تاـیا  هب  لـجوزع و  يادـخ  ياـهمان  هب  هک  نوـسفا  نآ  رگم  دوـب  مدرم  نتفیرف  باوـخ  رد  ندوـمن  نوـسفا 

فالخ هب  رگا  دسر .  لد  ماک  هب  تحار  مغ و  زا  هک  لیلد  دمآ ،  دـیدپ  تحار  افـش و  رد  رگید  یـصخش  اب  ار  يو  نآ  زا  هک  دـنیب  باوخ 
دوب .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دنیب ،  نیا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
یلاعت قح  ياهمان  نارق و  هب  نوسفا  رگا  دـیوگن .  ار  لجوزع  يادـخ  رکذ  نوسفا  تقو  هب  نوچ  دوب ،  لطاب  راـک  باوخ  هب  ندومن  نوسفا 

دسر .  یناهج  ود  حالص  ریخ و  ار  يو  نآ  زا  یتسار و  قح و  هب  دیامن  يراک  سک  نآ  هک  لیلد  دنیامن ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رد نوسفا  رحس و  تاملک  ندینش  تسا .  دوخ  رسمه  اب  یمیمـص  بوخ و  طباور  نتـشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  نوسفا  رحـس و  ندرب  راک  هب 
 . تسا نایفارطا  بیرف  گنرین و  رگنایب  باوخ ، 

یعفا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
و دشک ،  یم  سفن  تلاح  نامه  رد  اما  دوش  یم  نیمز  رب  شقن  هدرم  نوچ  وا  دـنز و  یم  شین  ار  امـش  تسود  یعفا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیوش یم  دیدپان  اه  هتوب  تشپ  ود  ره  عیاقو  نیا  زا  دعب  و  دوش ،  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  امش  تسود  دنز و  یم  وا  هب  رگید  یشین  یعفا  زاب 
دروخ .  دهاوخ  نایز  زین  امش  هب  دش و  دنهاوخ  ناشیرپ  دب ،  يا  هعقاو  زا  امش  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ، 

باوخ رد  رگا  اما  دزادنایب .  رـسدرد  هب  ار  وا  دهاوخ  یم  بیرف  اب  یـسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ار  یعفا  رام  باوخ  ناوج  ینز  رگا  2 ـ
تشاد .  دهاوخ  ار  دوخ  زا  عافد  ییاناوت  نارگید  ياه  هلمح  لباقم  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  دزیرگ ،  یم  وا  زا  رام  هک  دنیبب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یعفا کی  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنکیم .  دیدهت  ار  امـش  یگداوناخ  یگدنز  یعوضوم  هک  تسا  انعم  نیدـب  باوخ ،  رد  یعفا  ندـید 

 . دناسریم ررض  امش  هب  هک  دیوشیم  نیشنمه  يدارفا  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دنزیم ،  شین  ار  امش 
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دیلپ راکفا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیروخن .  بیرف  هک  دینک  تقد  رایسب  ناتیاهراک  رد  دنخرچ :  یم  امش  رس  رود  حاورا  راکفا و 

دیشاب .  بیقر  بقارم  دینک :  یم  رود  دوخ  زا  ار  دیلپ  راکفا 
دنهد .  یم  بیرف  ار  امش  ناتسود  دهد :  یم  رازآ  ار  امش  دیلپ  راکفا 

 . درک دیهاوخ  لح  یبوخب  ار  ناتتالکشم  دنتسه :  امش  یتخبشوخ  عنام  دیلپ  راکفا 

جیلفا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدنب .  یم  نارگید  اب  تابث  یب  ییاهدادرارق  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  حیلفا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ۀناخ نورد  هب  هک  يدیدرت  دش .  دیهاوخ  دیدرت  يرامیب و  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدـش  حـیلفا  ناتتـسود  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تفای .  دهاوخ  ذوفن  زین  امش 

دهاوخ رارق  عاعـشلا  تحت  ار  وا  ینامداش  یعوضوم  زا  یتیاضران  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  جیلفا  شرای  دنیبب  باوخ  یـسک  رگا  3 ـ
 . داد

نویفا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دیامن تبیصم  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  يو ،  ندروخ  هشیدنا و  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  هب  نویفا  ندید 

ایقاقا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسامش .  راظتنا  رد  گرزب  تبیصم  یماکان و  لصف :  رد  ایقاقا  لگ  باوخ 

دوش .  یم  هدروآرب  ناتیاهوزرآ  لصف :  زا  جراخ  ایقاقا  لگ  باوخ 
دیراد .  قداص  تسود  کی  امش  دنهد :  یم  ایقاقا  لگ  امش  هب 

 . دسر یمارف  یشوخ  تاقوا  دینک :  یم  وب  ار  ایقاقا  لگ 

هاگتماقا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  دینک ،  یمن  ادیپ  دوخ  يارب  یبماقا  لحم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دنام .  دهاوخ  رمث  یب  ناتباهشالت  هک  تسانعم  نیا  هب  درادن ،  دوجو  تماقا  يارب  یلحم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
و درک ،  دـیهاوخ  تفایرد  ییاهماغیپ  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هتفای  رییغت  امـش  یگدـنز  لـحم  هاـگتماقا و  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تشاد .  دیهاوخ  ور  شیپ  يدایز  ياهرفس 
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 . دز دنهاوخ  ارتفا  تمهت و  وا  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  كرت  ار  دوخ  تماقا  لحم  دنیبب  باوخ  یناوج  نز  رگا  4 ـ

سونایقا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
گرزب يرفس  سونایقا : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تعفنم رپ  ییاه  دتـسوداد  ۀناشن  راجت  يارب  تسا .  ریذپلد  روآ و  دوس  ییاهرفـس  ۀناشن  ناناولم  يارب  باوخ ،  رد  مارآ  سونایقا  ندـید  1 ـ

تسا .  ابیز  يرسمه  نتفای  لاصو و  ۀناشن  ناناوج  يارب  تسا ، 
رپ یتاقوا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونشب ،  اه  یتشک  ۀندب  اب  ار  جاوما  مداصت  يادص  دینیبب و  رود  يا  هلـصاف  زا  ار  سونایقا  باوخ  رد  رگا  2 ـ

تشاد .  دیهاوخ  هداوناخ  طیحمر  جنشت د  زا 
تخیرگ دیهاوخ  نانمشد  گنچ  زا  هناک  ریز  هک  تسا  نآ  تمالع  دسیل ،  یم  ار  لحاس  سونایقا ،  دولآ  فک  جاوما  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

. 
اب تیقفوم  بسک  هک  تسا  نآ  تمالع  دیورب ،  هار  نآ  رد  یتحار  هب  دیناوت  یم  هک  تسا  مک  ردـقنآ  سونایقا  قمع  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

تسا .  هتخیمآ  هودنا  یتخس و 
دیشچ .  دیهاوخ  ار  یتخبشوخ  تداعس و  معط  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرذگب ،  مارآ  سونایقا  زا  یتشک  اب  رگا  5 ـ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوش .  یم  هتفشآ  تدش  هب  امش  یئوشانز  یگدنز  مارآ :  سونایقا  کی  باوخ 

دروخ .  دیهاوخ  رب  يددعتم  تالکشم  هب  ینافوط :  سونایقا  کی 
تسا .  شیپ  رد  تبیصم  کی  يراک  روما  رد  دروخ :  یم  امش  یتشک  هب  سونایقا  ياهجوم 

تفر .  دهاوخ  شیپ  یبوخب  امش  ياهراک  دیتسه :  سونایقا  يور  یتشک  ربراوس  امش  بوخ  ياوه  رد 
گرزب  رایسب  تالکشم  دیتسه :  سونایقا  يور  یتشک  رب  راوس  امش  ینافوط  ياوه  رد 

 . دوش یم  مامت  اج  نیمه  امش  یقشع  يارجام  دیتسه :  سونایقا  رد  ندش  قرغ  لاح  رد  یتشک  کی  يور 

تایح ریسکا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دینکیم شالت  رتهب  یگدنز  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  انعم  نیدب  دیدومن ،  هدهاشم  تایح  ریسکا  ناونع  هب  يزیچ  باوخ  رد  رگا 

ادص يوکا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یلگنج رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  هناتسود  ینامهم  کی  رد  تکرـش  رگنایب  دیدینـش ،  وکا  کی  زا  ار  دوخ  يادص  باوخ  رد  رگا 

 . دیتسه ییاهنت  درف  هک  تسا  نآ  رگنایب  دوشیم ،  شخپ  ناتیادص  هک  دیدرک  ساسحا  دیدید و 

غالا
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دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنک ادیپ  مزالم  ای  هدنب  غالا  ندیرخ  ندید 

دشاب نایز  غالا  نتخورف  ندید 
دنک یم  يرای  ار  وا  تخب  غالا  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دسر .  یم  امش  هب  دعوم  زا  رید  هک  يرابخاو  تسا  رطاخ  یگدرزآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  غالا  ندید  1 ـ

یصخش .  روما  رفس و  رد  امش  تیقفوم  تسا و  رایسب  يرابدرب  ناوارف و  راک  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  راب  لمح  لاح  رد  ار  اهغالا  رگا  2 ـ
راگزور دوش ،  یم  هدز  امـش  رـس  تشپ  هک  ییاه  تمهت  اهفرح و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیآ ،  یم  امـش  لابند  هب  یغالا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دروآ .  دهاوخ  دوجوب  امش  يارب  يروآ  لالم 
درک .  دیهاوخ  تکرش  ینیب ،  شیپ  لباق  ریغ  ياهاوعد  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  یم  يراوس  غالا  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هب تبـسن  هک  تسا  اـنعم  نیدـب  دـینزیم ،  ار  یغـالا  هـک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  تـسا .  نـتفرگ  اوـعد  يهناـشن  باوـخ ،  رد  غـالا  ندـید 
 ، هدرک يدـب  امـش  هب  هک  يدرف  هب  تسا  انعم  نیدـب  دیـشاب ،  غالا  هب  نداد  اذـغ  لوغـشم  باوخ  رد  رگا  دـیاهدش .  توافتیب  ناـتهداوناخ 

دیآیم .  دوجو  هب  ناتیارب  یتالکشم  هک  تسا  انعم  نیدب  دینیبب ،  ندیود  لاح  رد  ار  غالا  رگا  دینکیم .  یبوخ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دش .  دهاوخن  ناتدیاع  يدوس  چیه  هرجاشمزا  غالا :  کی  باوخ 
تبکن  دیتسهراوس :  غالا  کی  يوررب 

ناتیمیمص .  تسود  اب  هرجاشم  دیراد :  غالا  کی  امش 
قشع  رد  سناش  دنک :  یم  ینامرفان  امش  زا  غالا  کی 
دنیاشوخان  دب و  ياهربخ  ندیود :  لاح  رد  غالا  کی 

تینما  دور :  یم  هار  یگتسهآ  هب  هک  غالا  کی 
هداوناخ  نوناک  رد  يداش  دیرخیم :  غالا  کی 

کیدزن  هدنیآ  رد  گرزب  ررض  تسکش و  دیشورف :  یم  غالا  کی 
کیدزن  هدنیآ  رد  دنمدوس  ياهراک  دینک :  یم  راب  ار  غالا  کی 

دروآ .  یم  ور  امش  هب  تورث  دشدهاوخرتشیب و  ناتیاهراک  دیا :  هتسشن  غالا  کی  يور 
لوپ  شتشپ :  يور  راب  اب  غالا  کی 

یتخبشوخ  دنتسه :  راوس  غالا  يور  اه  هچب 
دسریم .  نایاپ  هب  یقشع  يارجام  کی  دنوریم 2 - یگریت  هب  ور  امش  ياهراک  - 1 دیروآ :  یم  نوریب  هلیوطزا  ار  غالا  کی 

دنیاشوخ  ان  دب و  ياهربخ  دینز :  یم  ار  غالا  کی 
ماکان  قشع  دزادنا :  یم  کتفج  امش  هب  غالا  کی 

تسامش .  راظتنا  رد  یتخس  رایسب  راک  دیدراذگ :  یم  غالا  يور  ار  ناتیاهشفک 
دوش  یم  ینالوط  امشرمع  دینیب :  یم  ار  هدرم  غالا  کی 

داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  نات  یئاراد  مامت  دیشک :  یم  ار  غالا  کی 
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دیوش .  یم  هجاوم  گرزب  یئاوسر  کی  اب  يدوزب  غالا :  کی  ياهشوگ 
تسود  کی  گرم  يراسمرش 2 - تکالف و  - 1 دیونش :  یم  ار  غالا  رعرع  يادص 

دنیآ .  یم  امش  ندید  هب  ناتناتسود  غالا :  نیدنچ  رعرع  يادص 
دینکیمن  هرادا  یبوخب  ار  ناتیاهراک  یشحو :  غالا  کی 

دنک .  یم  كرت  ار  امش  قشع  غالا :  يدایز  دادعت 
 . تشاد دیهاوخ  یقداص  رایسب  ناتسود  دنتسه :  نارگید  لام  هک  ییاهغالا 

جلا

نآ .  ردق  هب  دسر  يرامیب  جنر و  ار  وا  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  جلا  هک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا  دنیوگ .  رورغ  يزات  هب  ار  جلا  هک  نادب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

یلع ددرگ و  نمیا  يرامیب  جنر و  زا  دنک  لیلد  دروخن ،  وا  زا  تخیر و  نوریب  هناخ  زا  ار  نآ  ای  داد  یـسک  هب  ای  تشاد  جـلا  هک  دـنیب  رگا 
 . دشابن تعفنم  ریخ و  چیه  باوخ  رد  جلا  ندروخرد  هلمجلا 

ابفلا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نئاخ نمشد  کی  نتخومآ : 

هرظتنم ریغ  دمآ  رد  عبنم  کی  نداد :  شزومآ  یسک  هب 
تسدرود  ياهروشک  هب  ترفاسم  ابفلا :  فورح 

یتخبدب اهنآ :  نتشون 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تشگ .  دهاوخرب  بیاغ  تسود  کی  ابفلا :  باوخ 
هرظتنم  هریغ  ياهربخ  دیسیون :  یم  ار  ابفلا  فورح 

 . دوشیم فرط  رب  اهینارگن  دینک :  یم  پاچ  ار  ابفلا  فورح 

کلا

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  یمه  ناشیوخ  ناتسود و  نایم  رد  هک  دوب  يدرم  باوخ ،  هب  کلا  ای  لابرغ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
لیلد داد ،  يو  هب  یـسکای  تفرگ ،  ارف  ون  گرزب  کلا  ای  لابرغ  هک  دـنیب  رگا  دوب .  یمداخ  ای  لوضف ،  دوب  ینز  باوخ  هب  کلا  ای  لابرغ 

ددرگ  يو  تسود  راکتمدخ و  میتفگ ،  هکنانچ  یمداخای ،  ینز  هک  دنک 
دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  و 

دوش .  يو  تسود  دوب و  میقم  وا  تمدخ  رد  هک  حلصم  يدرم 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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كدنا .  تعفنم  مراهچ :  مداخ ،  موس :  لوضف ،  ینز  مود :  حلصم ،  يدرم  لوا :  دوب :  هجو  راهچ  رب  باوخرد  کلا  ای  لابرغ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دید .  دیهاوخ  نایز  دینک  یم  نارگید  اب  هک  يا  هلماعم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کلا  ندید  1 ـ
یم رظن  دـیدجت  دوخ  تسردان  میمـصت  رد  دـیبای  یم  لابقا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  زیر  رایـسب  کلا  ياهخاروس  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دینک . 
زا ماجنارـس  دـیا ،  هدروآ  تسد  هب  تمحز  اـب  هچنآره  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  تشرد  یلیخ  کـلا  ياـهخاروس  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . داد دیهاوخ  تسد 

هتیسیرتکلا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد رگا  اما  درادن .  لابند  هب  یتفرـشیپ  هک  تسا  یگدنز  رد  یتارییغت  تمالع  باوخ ،  ماگنه  هب  اهمادنا  رد  كدـنا  ۀتـسیرتکلا  ساسحا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  وربور  يدج  يرطخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  ناکت  تدش  هب  ار  امش  قرب  هک  دینک  ساسحا  باوخ 
نارگن ار  امـش  دندوب و  هدیـشک  امـش  هیلع  رب  هک  ییاه  هشقن  نانمـشد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتـسیرتکلا  يواح  میـس  ندید  2 ـ

دز .  دنهاوخ  مه  رب  دندوب ،  هتخاس 
یم تسد  دوخ  نانمـشد  ياه  هشقن  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  روبع  هتـسیرتکلا  ياه  میـس  زا  یماغیپ  لثم  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیبای .  یم  هبلغ  نانآ  رب  هلیسو  نیا  هب  دیبای و 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیوش .  یم  ریگلفاغ  هثداح  کی  رثا  رب  دینک :  یم  هدافتسا  هتسیرتکلا  زا 
دنهد .  یم  بیرف  ار  امش  ناتسود  دروخ :  یم  امش  هب  هتسیرتکلا  نایرج 

دیشاب .  طاتحم  رایسب  ناتیاهراک  رد  دننک :  یم  هدافتسا  هتسیرتکلا  زا  نارگید 
ناتسود نیب  رد  یگنهامه  دینکیم :  هدافتسا  یکیرتکلا  لئاسو  زا 

لکلا

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تشاد دیهاوخ  شوخ  يا  هرود  شوخرس :  ياهمدآ  اب  نآ  ندیشون 

تنایخ نیگمغ :  ياهمدآ  اب  نآ  ندیشون 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیروآیمن تسد  هب  یبوخ  جیاتن  ناتیاهراک  زا  هک  تسا  انعم  نیدب  باوخ ،  رد  لکلا  ندیشون 

ساملا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیریگ .  یم  رارق  الاب  تاماقم  مارتحا  فطل و  دروم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ساملا  يا  هعطق  بحاص  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دهاوخ هارمه  يدنلبرـس  راختفا و  اب  شجاودزا  هک  تسا  نآ  تمالع  دهد ،  یم  هیدـه  ساملا  وا  هب  شدزمان  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
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دش . 
تسا .  گرم  ییاوسر و  ۀناشن  باوخ ،  رد  ساملا  ندرک  مگ  3 ـ

رگا دراد .  ور  شیپ  رد  هوکش  اب  ییایاده  تداعـس و  زا  زیربل  ییاهزور  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ساملا  باوخ  يراکـشزرو  نز  رگا  4 ـ
تسا .  روآ  دوس  تالماعم  ۀناشن  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  ناناگرزاب 

تروص نیا  رد  دوش ،  یم  هدوبر  یساملا  یـسک  دسج  يور  زا  دینیبب  باوخ  هکنآ  رگم  تسا .  تیقفوم  ۀناشن  باوخ  رد  ساملا  ندید  5 ـ
دننک .  یم  مهتم  ییافو  یب  هب  ار  امش  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دیراد ساملا  يدایز  رادقم  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیراد ،  ور  شیپ  یـشوخ  ياهزور  هک  تسا  انعم  نیدب  باوخ ،  رد  ساملا  ندید 

تسا .  ناتراظتنا  رد  یتخبشوخ  تداعس و  ینعی 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

امش  یصخش  یگدنز  رد  یماکان  تمالع  ساملا :  باوخ 
تفر .  دنهاوخ  شیپ  یبوخ  هب  ناتتالماعم  اهراک و  دیراد :  ساملا  امش 

یشوخ  ان  یلام و  یناوتان  دینک :  یم  مگ  ساملا 
تسامش .  قشاع  اعقاو  رفن  کی  دینک :  یم  ادیپ  ساملا 
مارتحا  تیقفوم و  دیراد :  ساملا  يدایز  رادقم  امش 

دوشیم  ناتبیصن  یگرزب  تعفنم  دنراد :  ساملا  نارگید 
مغ  دیرخ :  یم  ساملا 

تسا  شیپ  رد  تبیصم  کی  دیشورف :  یم  ساملا 
گرزب  ياهررض  دیدزد :  یم  ساملا 

نمشد کی  گرم  یلدب :  ياهساملا 

کیپملا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دـیوشیم بولغم  هدرک و  تکرـش  کیپملا  رد  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  تسکـش  رگناـیب  باوخ ،  رد  کـیپملا  ندـید 

 . دیوشیم قفوم  دیشاب ،  هتشاد  ياهمهاو ،  چیه  دیابن  هک  تسا  نآ  رگنایب 

وگنلا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
کیدزن يا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هداد  هیدـه  امـش  دزماـن  اـی  تسود  هک  دـیراد  تسد  رد  ییوگنلا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخ  جاودزا 
دوش .  یم  وربور  یناوارف  تالکشم  اهنایز و  اب  هدنیآ  رد  دنک ،  مگ  ار  دوخ  يوگنلا  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ

 . تسا هجوت  لباق  یتورث  بسک  ۀناشن  دینک ،  یم  ادیپ  ییوگنلا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


راولا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  یکدنا  دزم  تخس ،  ياهراک  لوبق  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  راولا  ندید  1 ـ

دیسر .  دهاوخ  امش  هب  یتورث  دوس و  هتخانشان  یعبنم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رو  هلعش  ياهراولا  ندید  2 ـ
داد .  دیهاوخ  ماجنا  هدوهیب  یتالماعم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هرا  ار  اهراولا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دهد .  یم  خر  امش  فارطا  رد  رییغت  کی  یبوچ :  راولا  باوخ 

دینک .  لمح  ار  ینیگنس  راب  دش  دیهاوخ  روبجم  نیگنس :  یلیخ  یبوچ  راولا 
دراد .  ار  امش  یگتسیاش  هک  بوخ  شاداپ  کی  کبس :  یبوچ  راولا 

لوپ يدالوف :  گرزب  ریت  کی 

ماهلا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا یگدنز  تالکشم  لباقم  رد  يزوریپ  رگنایب  دوشیم ،  ماهلا  امش  هب  دنیاشوخ  يزیچ  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

ندرک تماما 

 . دـشاب ماما  عبات  مومام  هکنانچ  دـنوش ،  وا  عبات  هلمج  دوش و  رتهم  موق  نآ  رد  هک  لیلد  دوبن ،  ماما  درک و  یماما  یموق  شیپ  رد  دـنیب  رگا 
تماما تفرـشیپ و  وا  نک و  یماما  هک  وا  هب  دومرف  هاشداپ  نک و  یماما  ار  ام  هک  دنتفگ  ار  يو  دندوب و  زامن  رد  هوبنا و  یتعامج  دـنیب  رگا 

عوکر و هب  زامن  ندرک  مامت  هلبق و  یتسار  ردـق  هب  دـیامن ،  یتسار  لدـع و  ناشیا  اـب  دوش و  اورناـمرف  ریم و  راـید  نآ  رد  هک  لـیلد  درک ، 
دوب .  هدرک  ناصقن  زامن  رد  هچ  نآ  ردق  هبدیامن  ملظ  روج و  ناشیا  رب  هک  لیلد  درک ،  ناصقن  يزیچ  زامن  زا  دنیب  رگا  دوجس . 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوز هک  لیلد  دـناوخ ،  يزیچ  زامن  رد  دوب و  هتـسشن  ولهپ  رب  رگا  دوش .  راـمیب  هک  لـیلد  دوب ،  هتـسشن  نکیلو  درک ،  یم  یماـما  دـنیب  رگا 
ماما دـنیب  رگا  ماما .  فرـش  ردـق و  رب  دـبای  تلزنم  فرـش و  هک  لیلد  دـنیب ،  باوخ  هب  ار  یماما  رگا  دـننک .  زامن  يو  رب  موق  نآ  دریمب و 
دسر .  ودب  هودنا  مغ و  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  دروخ ،  ماعط  ماما  اب  ای  دیشخب  يزیچ  ار  وا  ماما  ای  تفر  هناخ  رد  ماما  اب  ای  داد  یمه  یتیالو 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
يرهش .  رد  ای  یهد  رد  ای  دجسم  رد  ای  دوب  کیرش  يو  اب  تیالو  تلود و  اب  هک  لیلد  دوب .  داهج  رد  ماما  اب  دنیب  رگا 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
دوش .  ناصقن  وا  تمعن  لامرد و  دنیب  ناصقن  وا  رد  هچ  ره  دوش و  هدایز  وا  یگرزب  تیالو و  رد  دنیب  تدایز  رد  ماما  رد  هک  زیچ  ره 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  ندرک  یماما 

ییاورنامرف ،  لوا : 
فاصنا ،  لدع و  هب  یهاشداپ  مود : 
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ملع ،  موس : 
ریخ ،  راک  هب  ندومن  دصق  مراهچ : 

تعفنم ،  مجنپ : 
نمشد .  زا  ینمیا  مشش : 

دوش .  یلاو  نافیعض  هورگ  رب  هک  لیلد  دومن ،  نانز  یماما  دنیب  رگا 
نیمز .  نآ  لها  رب  تسا  تمحر  لیلد  درک ،  تماما  یموق  رب  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  یماما  دنیب  رگا 

دسر .  ییاورنامرف  وا  هب  یهاشداپ  زا  درک  زامن  هدرم  رب  دنیب  رگا 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب  حالصوریخ  ماما  ندید 
دوش دایز  وا  تنایدو  ددرگ  رتهم  یموقرسرب  ندرک  تماما  ندید 

یشورف تناما 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یماندـب راچد  هدرک و  يورهداـیز  ینامـسج  ياهتذـل  بسک  رد  هک  تسا  نآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  یـشورف  تناـما  يهزاـغم  يهدـهاشم 

رد رگا  تسا .  یگداوناخ  ياهاوعد  رگنایب  دیراذگیم ،  ورگ  یشورف  تناما  هزاغم  رد  ار  يزیچ  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دیوشیم . 
 . دیروآیم تسد  هب  تاهابتشا  ناربج  يارب  ییاهتصرف  هک  تسا  انعم  نیدب  دیروآیم ،  رد  ورگ  زا  ار  ییالاک  هک  دینیبب  باوخ 

روطارپما

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیراد .  ور  شیپ  رد  تعفنم  دوس و  رپ  ياهترفاسم  امش  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  باوخ ،  رد  روطارپما  کی  اب  تاقالم 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینک .  رارف  هکنیا  يارب  دیشک  دیهاوخ  هشقن  دیتسه :  روتارپما  امش 

دیراد .  شیپ  رد  ینالوط  رفس  کی  دننک :  یم  یفرعم  روتارپما  هب  ار  امش 
 . دیهد یم  تسدزا  ار  دوخ  ماقم  ترهش و  دینک :  یم  جاودزا  روتارپما  کی  اب 

ناحتما

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیبایب رتدمآ  رد  رپ  یلغش  هک  تسه  نیا  لامتحا  نداد :  ناحتما 
دش دنهاوخ  هدروآ  رب  امش  تاراظتنا  ناحتما :  رد  ندش  لوبق 

تسا لومعم  دح  زا  رتالاب  امش  یبلط  هاج  ناحتما :  رد  ندش  دودرم 
درک دیهاوخ  یصخش  هب  یگرزب  تمدخ  امش  نتفرگ :  ناحتما  یسک  زا 

دیوگ :  فلوم 
بارطـضا هدـننک و  تحاران  لئاسم  اب  ندوب  ریگ  رد  هب  ار  باوخ  هدـننیب  ناوت  یم  تسا  بارطـضا  ینارگن و  اب  تسا  هارمه  ناـحتما  نوچ 
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دومن ریبعت  زیگنا 
دومن  ریبعت  تیقفوم  کی  زاغآ  هب  ناوت  یم  دهدن  ناشن  بارطضا  ینارگن و  چیه  ناحتما  هب  تبسن  باوخ  رد  رگا  یلو 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دینیبب باوخ  رد  رگا  تسا .  یگدنز  فلتخم  لحارم  رد  يزوریپ  رگنایب  دیهدیم ،  ناحتما  هاگـشناد  رد  یلوبق  يارب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوشیم .  قفوم  ناحتما  رد  ینعی  دیاهدش ،  در  هاگشناد  ناحتما  رد  هک 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیرادن .  ار  ناتلغش  یگتسیاش  دیراد :  ناحتما  امش 
اهراک  رد  يراتفرگ  دیوش :  یم  قفوم  ناحتما  رد 

یلام  تعفنم  دیهد :  یم  حیحص  خساپ  تالاوئس  هب 
شوخ ياهربخ  بلاجراک و  کی  دیهد :  یم  هابتشا  خساپ  تالاوئس  هب 

دنوش یم  هدروآرب  امش  ياهوزرآ  دنوش :  یم  قفوم  ناحتما  رد  اه  هچب 
 . تبیصم دنوش :  یم  قفوم  ناحتما  رد  رگید  صاخشا 

یهلا رما 

دیوگیم :  تروک  سناه 
رد رگا  دیریگیم .  شیپ  ار  هابتشا  هار  هرابود  ناتـسود ،  يهیـصوت  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  یهلا  رما  ندینـش  ای  ندناوخ 

 . دینکیم يوریپ  تسردان  يدارفا  زا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهتفرگ ،  رارق  یهلا  رما  باطخ  دروم  هک  دینک  هدهاشم  باوخ 

دادما

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تیامح امـش  زا  دـینک و  یم  شالت  رتـالاب  ماـقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیناسر ،  یم  يراـی  يدرف  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ 
ناکیدزن ناتسود و  دیزگ و  دیهاوخ  انکس  ییاج  رد  ینامداش  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  کمک  امش  هب  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تشاد دیهاوخ  بوخ 

تلما

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنهاوخ یم  ینابز  برچ  بیرف و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  ییاریذپ  امـش  زا  تسا  هدـش  درـس  هک  یتلما  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دنزاس .  هارمگ  ار  امش 
 . دینک دامتعا  وا  هب  دراد  شزرا  هک  دیوش  یم  انشآ  يدرف  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تلما  ندروخ  2 ـ

دیما

دیوگیم :  تیارب  الیل 
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تسا .  مهم  زیچ  کی  نداد  تسد  زا  يهناشن  دیتسه ،  راودیما  یعوضوم  هب  تبسن  هک  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناتبوخ  ناتسود  وزرآ :  دیما و  باوخ 
تسا .  شیپ  رد  یشوخ  هرود  کی  دیهد :  یم  تسد  زا  ار  ناتدیما 

دنکیم .  دیدهت  ار  امش  رطخ  هداوناخ :  دارفا  يارب  يدنیاشوخ  ياهدیما 
 . دیش اب  ناتلیماف  دارفا  اب  ینالوط  رایسب  ياهثحب  رجرظتنم و  ناتنادنزرف :  يارب  تیقفوم  دیما 

نیما

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نآ يهناـشن  باوخ ،  رد  نیما  راکتـسرد و  دارفا  ندـید  تسا .  یلاـم  روما  رد  تیقفوم  رگناـیب  دـینیبب ،  ینیما  درف  ار  دوخ  باوـخ  رد  رگا 

 . دینکیمن ادیپ  يدایز  تیقفوم  یلام  روما  رد  هک  تسا 

رانا

دیوگ :  لایناد  ترضح 
زا رانا  دنیب  رگا  دوب .  دب  دوب  دوخ  تقو  هب  هن  رگا  دوب .  دوخ  تقو  هب  هک  هصاخ  مدرم  تمه  ردق  هب  نکیل  تسا .  لام  باوخ  هب  رانا  لصا 

دبای .  تعفنم  لامج  بحاص  ینز  زا  هک  لیلد  دروخب ،  دیربب و  تخرد 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

تسا مردرازه  باوخ ،  رد  ندروخ  نیریش  رانا  کی  دنا  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب  تسا و  ندرک  عمج  لام  دنیب ،  باوخ  هب  نیریـش  رانا  رگا 
تسا .  نیریش  رانا  نوچ  شریبعت  دوب ،  نیریش  ای  شرت  دنادن  هک  يرانا  تسا و  هودنا  مغ و  شرت  رانا  دبایب و  هک 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
نآ دشاب  دبایب و  رگا  تسا  رانید  هاجنپ  شرتمک  هک  نیا  ای  دـبایب ،  مرد  رازه  هک  لیلد  دروخ .  یمه  تقو  هب  نیریـش  رانا  دـنیب  یـسک  رگا 

لیلد دروخ ،  یمه  ناتسمز  هب  رانا  دنیب  رگا  دیامن .  لیوات  مدرم  یگرزب  تمه و  ردق  هب  هک  دیاب  ربعم  سپ  دبایب ،  مرد  میتفگ  نایب  رد  هچ 
تسا .  هنایم  نیریش  رانا  مکح  تسا و  دب  تقو  یب  تقو و  رد  ندروخ  شرت  رانا  زیچ  همه  رد  دننزب  یبوچ  ار  وا  هناد  رهددع  هب  هک 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
شرفس هک  لیلد  تسا ،  رفاسم  رگا  دبای .  جاور  وا  عاتم  شامق و  تسا  ناگرزاب  رگا  دروخ ،  یم  دوخ  تقو  هب  نیریش  رانا  دنیب  یسک  رگا 

هب رگا  دسر  یجنر  ار  يو  نآ  تقو  هب  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تفای  رانا  ياه  هناد  دنیب  رگا  تسا ،  تعفنم  دوس و  اب  تسا و  كرابم 
دبای .  يرادروخرب  زیچ  همه  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  نآ  هیپ  تسوپ و  اب  نیریش  رانا  رگا  تقو .  یب  رگا  دوب و  تقو 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  نیریش  رانا  ندروخ 

ندرک ،  عمج  لام  لوا : 
اسراپ ،  نز  مود : 

نادابآ .  رهش  موس : 
تسا .  هودناو  مغ  شرت  رانا  نکیل 
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دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
مرد کی  ای  مرد  هد  ار  شیورد  مدرم  مرد و  رازهار  يرازاب  مرد و  رازه  هد  ار  ناگرزاب  دبای و  رهـش  تیالو  تشاد  يرانا  دنیب  هاشداپ  رگا 

تسا . 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

اه نآ  زا  یخرب  یتح  دـنا و  هدرک  ریبعت  لوپ  لام و  هب  ار  رانا  نهک  ناربعم  تسا .  وکین  باوخ  رد  نآ  ندـید  یتشهب و  تسا  يا  هویم  راـنا 
ناموت رازه  میوگب  میناوت  یم  الثم  هک  دنا  هتشون  مرد  رازه  ار  رانا  ره  هدرک و  دروآرب  دسر  یم  باوخ  هدننیب  تسد  هب  هک  ار  یلوپ  رادقم 

یم ماجنا  هکـس  اب  افرـص  تالماعم  تشادن  دوجو  کچ  سانکـسا و  هک  میدق  رد  تسا و  هناد  هناد  رانا  هک  هدـش  تهج  نآ  زا  ریبعت  نیا  . 
باوخ رد  یـسک  هچنانچ  محازم  هلبا و  قمحا و  تسا  یناسنا  هدیدنگ  هدـیهل و  رانا  دـنا .  هدرک  دروآ  رب  هکـس  رازهار  رانا  ره  اذـل  تفرگ 

اب نیریش و  رانا  نتشاد  دنک .  یم  دروخرب  هلبا  قمحا و  یناسنا  اب  تفای  هار  رد  ار  یلـش  هدیدنگ و  رانا  ای  دراد  تسد  رد  هدیهل  يرانا  دنیبب 
لام هک  تسا  نآ  يایوگ  دـیراد  دوخ  هناخ  رد  ای  دـیا  هداهن  كاس  رد  رانا  يدایز  دادـعت  دـینیبب  هچناـنچ  تسا و  لوپ  نتخودـنا  توارط ، 
ریبعت نابرهم  يور و  بوخ  نز  هب  ار  توارط  اـب  نیریـش و  راـنا  ناربعم  زا  یخرب  دـیزادرپ .  یم  لوپ  يروآ  عمج  هب  دـینک و  یم  يزودـنا 

رگا دریگ .  یم  رارق  شهاررـس  يوربوخ  قیلخ و  ینز  دریگ  یم  يرگید  زا  ای  دراد  هزات  نیریـش و  يرانا  دنیبب  یـسک  هچنانچ  دـنا .  هدرک 
يور دیدرگ .  یم  دنم  هرهب  قلخ  شوخ  يور و  بوخ  يرسمه  بناج  زا  دمآ  شوخ  امش  ناهد  هب  دیدروخ و  دیدنک و  تخرد  زا  يرانا 

اما تسا  هودنا  مغ و  شرت  رانا  تسین .  بوخ  تقو  یب  رد  تسا و  بوخ  رانا  لصف  رد  ینعی  دوخ  تقو  هب  باوخ  رد  رانا  ندـید  هتفر  مه 
باوخ رد  هک  دنیبب  یسک  هچنانچ  دراد .  ار  رانا  ریبعت  نامه  شرت  ای  تسا  نیریـش  دیناد ،  یمن  ار  نآ  معط  دیدید  هک  دیدروخ  يرانا  رگا 
تـسا درجم  ناوج و  رگا  ددرگ و  یم  زاـب  هناـخ  هب  تمالـس  هب  تسا  رفاـسم  رگا  درب و  یم  دوس  تسا  رجاـت  رگا  دروـخ  یم  نیریـش  راـنا 

تسین و بوخ  یپ  تسوپ و  نودب  رانا  ياه  هناد  ندید  دـنک .  یم  لصاح  افـش  تسا  رامیب  رگا  صوصخب  دـبای و  یم  هاوخ  لد  يرـسمه 
رگا يرادیب  رد  دیآ .  یم  دراو  ینایز  دـسریم و  یمغ  امـش  هب  وا  بناج  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دـیریگب  یـسک  تسد  زا  باوخ  رد  هچنانچ 
نیا یـسک  باوخ  رد  رگا  اما  تسا  هدرک  تبحم  دهنب  یباقـشب  رد  ام  لباقم  دنزب و  رپلگ  کمن و  دنک و  هناد  دنکب و  تسوپ  يرانا  یـسک 
هناد رانا  باوخ  رد  رگا  زین  ام  میـشاب .  هاگآ  انیب و  رایـشه و  دـیاب  هک  هداد  بیترت  يا  هئطوت  اـم  يارب  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  دـنکب  ار  راـک 
نایز وا  هب  هک  مینک  یم  يراک  میرادـن و  تین  نسح  وا  هرابرد  هک  دـیوگ  یم  ام  باوخ  میهد  رارق  یـسک  يور  شیپ  باقـشب  رد  مینک و 

هتخانشان .  هچ  دشاب  هتخانش  ام  باوخ  رد  صخش  نآ  هچ  دسر  یم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یم دوخ  شناد  هب  هتـسویپ  دینک و  یم  يرادرب  هرهب  تسرد  یهار  رد  دوخ  ياهدادعتـسا  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رانا  ندـید  1 ـ
دییازفا . 

هب اکتا  اب  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  امـش  نوماریپ  هک  ییاهگنرین  یمامت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  دزمان  تسد  زا  رانا  نتفرگ  2 ـ
دیرب .  یم  رد  هب  ملاس  ناج  اهنآ  تراسا  زا  دوخ  ینورد  ياهورین 

دش .  دیهاوخ  يدرف  ياهییابیز  میلست  ریسا و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رانا  ندروخ  3 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

تسا .  امش  هب  تبسن  نارگید  تامامهتا  زا  ییاهر  رگنایب  باوخ .  رد  رانا  ندروخ  ای  ندید 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دوش .  یم  ناتبیصن  یگرزب  تورث  رانا :  تخرد  باوخ 
یتخبشوخ  لگزا :  رپ  رانا  تخرد  کی 
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تذل  يداش و  رانا :  زا  رپرانا  تخرد  کی 
دندرگ .  یم  رسدرد  لابند  امش  ناراکبلط  دینک :  یم  تمسق  ود  هب  ار  رانا  کی 

تمالس  یتخبشوخ و  دیروخ :  یم  رانا 
دیهدن .  ماجنا  يراک  رکف  نودب  دیراد :  رانا  زا  رپ  فرظ  کی 

 . تسامش راظتنا  رد  رایسب  تالکشم  دساف :  ياهرانا 

رابنا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیروایم .  تسدب  یناسآ  هب  لوپ  یگدنز  لوط  رد  رابنا :  باوخ 

یئوشانز  یگدنز  راک و  رد  امش  تیقفوم  دیتسه :  رابنا  کی  رد  امش 
نکسم  رییغت  دیروآ :  یم  نوریب  رابنا  زا  ار  اهزیچ 

 . ییافو یب  رابنا :  ياهالاک  لمح  صوصخم  نویماک 

عقوذآ رابنا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دنکیم دیدهت  ار  امش  يرطخ  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  عقوذآ  رابنا  ندید 

ربنا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیوشیم  راتفرگ  گرزب  هرجاشم  کی  رد  ربنا :  باوخ 

دنتسه .  امش  تسکش  یپ  رد  نانمشد  دینک :  یم  هدافتسا  ربنا  زا 
یسناشدب  دیرخ :  یم  ربنا 

رایسب تالکشم  رسدرد و  دینک :  یم  هدافتسا  ربنا  زا  نانمشد 

شتآ ربنا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیزادرپب .  اهراک  ماجنا  هب  يرتشیب  سفن  هب  دامتعا  اب  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  شتآ  ربنا  ندید 

تاباختنا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یلام یعامتجا و  تیعقوم  يارب  هک  دینک  یم  تکرـش  یثحابم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  تکرـش  تاباختنا  رد  دـینیبب  باوخ  رگا 
تسا .  روآ  نایز  امش 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  هدروآرب  امش  ياهوزرآ  اهدیما و  دینک :  یم  تکرش  تاباختنا  رد  امش 
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تسا .  شیپ  رد  دنیاشوخ  مهم و  عیاقو  دننک :  یم  تکرش  تاباختنا  رد  نارگید 
داد .  دهاوخ  يور  امش  یگدنز  رد  رییغت  کی  دنهد :  یم  امش  هب  یتسپ  تاباختنا ،  لحم  رد 

 . تسامش کیدزن  تسردان  تسود  کی  دیوش :  یم  هدنرب  تاباختنا  رد 

راظتنا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  کیدزن  امش  هب  دب  تسود  کی  دیتسه :  یسک  رظتنم  هک  دینیبب  باوخ 

دنک .  کمک  امش  هب  یناهنپ  دهاوخیم  تسود  کی  لمع :  يارب  هدامآ  دیتسه  رظتنم 
 . دوش یم  عورش  شوخ  مایا  دیراد :  شتسود  هک  دیتسه  یسک  ندیسر  رظتنم 

نوخ لاقتنا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیهد  یم  ماجنا  یبوخ  تعرس و  هب  ار  ناتیاهراک  نوخ :  لاقتنا  باوخ 

درب  دیهاوخ  جنر  يرامیب  کی  زا  دیهد :  یم  نوخ  امش 
دیشک .  یم  تلاجخ  دوخ  لامعا  زا  دنک :  یم  تفایرد  نوخ  رامیب ،  درم  کی 

یلیماف  هرجاشم  دیهد :  یم  نوخ  ناویح  کی  هب 
دوشیم .  هدروآرب  ناتیاهوزرآ  دنهد :  یم  نوخ  امش  هب  نوخ ،  کناب  کی  رد 

رسدردرپ ياهترشاعم  دوش :  یم  هدیشاپ  نوخ  نوخ ،  لاقتنا  عقوم  رد 

ماقتنا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک تیوقت  ار  دوخ  ةدارا  دیناوتن  رگا  دـیراد ،  فیعـض  يا  هدارا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیریگ ،  یم  ماقتنا  یـسک  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دنهاوخ  كرت  ار  امش  ناتسود 
دیشاب دوخ  نانمشد  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنریگ ،  یم  ماقتنا  امش  زا  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

نمجنا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد ار  دوخ  باوخ  رد  یقـشاع  درف  رگا  دـینکیم .  راک  هزادـنا  زا  شیب  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  نمجنا  کـی  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

 . دنکیم جاودزا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  نمجنا  کی 

ریجنا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد دیشخب ،  ودب  یسک  ای  درک  یم  عمج  ای  دیوخ و  یمه  ریجنا  دنیب  رگا  دوب  دب  تقو  یب  رگا  دوب .  شتقو  رگا  باوخرد  ریجنا  ندروخ 
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دروخ .  ینایمشپ  نآ  زا  هک  دنک  يراک  هک  دشاب  دسر و  ودب  هودنا  مغ و  هک  تسا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

معط هب  نوچ  دوخ  تقو  هب  زبس  ریجنا  هودـنا و  مغ و  رب  لیلد  هایـس ،  ریجنا  تسا و  يراـمیب  لـیلد  ندروخ ،  ندـید و  باوخ  هب  درز  ریجنا 
درادن .  ینایز  تسا  نیریش 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ریجنا گرب  دوش و  یم  ایور  هدـننیب  بیـصن  هک  تسا  یلالح  يزور  قزر و  تسا و  وکین  باوخ  رد  ریجنا  هدـش  هتـشون  نونفلا  سیافن  رد 

یم ریجنا  دینیبب  رگا  هک  ماگنه  دـب  هچ  دـشاب و  لصف  رد  هچ  تسین  وکین  باوخ  رد  ریجنا  دراد  داقتعا  نیریـس  نبا  تسا .  درخ  هشیدـنا و 
رد زین  رگید  ربعم  دنچ  دراد .  لابند  هب  تتامـش  تمادن و  هک  دیهد  یم  ماجنا  يراک  دسر و  یم  امـش  هب  ینایز  دینک  یم  عمج  ای  دـیروخ 

سیدقت ياه  هویم  زا  نوچ  ریجنا  هک  تسا  نیا  هدـنراگن  داقتعا  یلو  هدـیهل  درز و  ریجنا  صوصخب  دـنا  هتـسناد  يرامیب  ار  ریجنا  يدراوم 
هطبار فلتخم و  تاهج  دیاب  ربعم  یلو  تسا  وکین  نآ  ندید  باوخ  رد  هدش  هدرب  مان  یکین  هب  نآ  زا  يدـیحوت  بهاذـم  رد  تسا و  هدـش 

رثا یب  نیریـش  زبس و  ریجنا  هودنا  تسا و  مغ  هناشن  هایـس  ریجنا  دهد .  رارق  هجوت  دروم  دوش  یم  هدـید  باوخ  رد  رگید  ياهزیچ  اب  ار  نآ 
تسا .  وکین  هک  دیشابن  نارگن  كانمیب و  باوخ  رد  ریجنا  ندید  زا  لاح  ره  هب  دشاب .  یم 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ریجنا  گرب  ندید  تشاد .  دیهاوخ  یبوخ  طباور  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ریجنا  ندید 
شالت ناتفده  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  انعم  نیدـب  دـیتسه ،  ریجنا  ندـیچ  لوغـشم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیتسه .  ینامیا  اب  درف  هک 

دیوشیم .  قفوم  هدرک و 
دیوگیم :  رلیم  چا 

لـصف هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  ددـنبیم .  جاودزا  نامیپ  یمهم  درف  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـنیبب ،  ار  ریجنا  تخرد  باوخ  يرتخد  رگا 
دیوشیم .  رامیب  الامتحا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیروخیم ،  درز  ریجنا  امش  تسین و  ریجنا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
مارتحا  تذل و  نآ :  لصف  ردریجنا  باوخ 

هودنا  مغ و  نآ :  لصفزا  جراخ  رد  ریجنا  باوخ 
داد .  دیهاوخ  داب  هب  ار  ناتتورث  دیروخ :  یم  ریجنا 

 . دیهد یم  تسد  زا  ار  ناتلوپ  کشخ :  ریجنا 

لیجنا

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دـناوخ یمه  لیجنا  باتک  زا  دـنیب  رگا  دوش .  ياردوخ  دوش و  هتفیرف  لطاب  هب  قح  زا  هک  دوب  لـیلد  دـناوخ ،  یمه  لـیجنا  هک  دـنیب  رگا 

ددرگ و لطاب  هب  قح  زا  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  رب  زا  رگا  دـسر .  ودـب  كدـنا  ریخ  دنـشاب ،  یـسیع  تلم  زا  هک  یناسک  نآ  زا  دـنک  لیلد 
دوش .  نایاسرت  رادتسود 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  دنسپ  دروم  ررض و  یب  ملاس و  یگدنز  ۀناشن  لیجنا ،  باتک  باوخ  1 ـ

ياهراک هب  تسد  ات  دنک  یم  هسوسو  ار  امش  یتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تفلاخم  لیجنا  میلاعت  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  2 ـ
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 . درک دیهاوخ  تمواقم  اه  هسوسو  لباقم  رد  امش  اما  دینزب ،  دنسپان 

نتخادنا

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
دننک مهتم  هانگو  انز  هب  دور  یم  نآ  میب  دور  یم  نآ  میب  نتخادنا  گنس  شفرط  هب  دنیب  رگا 

دنک یم  اطع  يزیچ  نیب  باوخ  هب  دشاب  سانشرس  صخش  نآ  هچنانچ  تخادنا  شفرط  هب  دنق  ای  ماداب  ایرکش  یسک  دنیب  رگا 
دوش یم  وا  بیصن  یئاطعو  هزیاج  تخادنا  دنق  ای  ماداب  ایرکش  سانشان  دنیبرگاو 

دنک یم  نالهاج  جرخ  ار  دوخ  لام  هک  تسنآ  ریبعت  تخادنا  نایاپ  راهچ  يوس  هب  یندروخ  دنیب  رگا 

مدرم نتخادنا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هریچ يو  رب  مصخ  هک  لیلد  تخادنیب ،  ار  وا  یسک  هک  دنیب  رگا  دوش .  هریچ  مصخ  رب  هک  لیلد  تخادنیب ،  ار  یـسک  هک  دنیب  یـسک  رگا 

نآ لیلد  هک ،  دنا  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب  دیوگ و  یسک  هب  تخـس  نخـس  هک  دنک  لیلد  تخادنا ،  گنـس  یـسک  رب  هک  دنیب  رگا  ددرگ . 
دنیوگ ناربعم  دیوگ و  یسک  هب  هک  دوب  تشرد  نخس  مه  تخادنا  لافس  هک  دنیب  یسک  رگا  دننادرگ .  مهتم  یهانگ  هب  ای  انز  هب  ار  وا  هک 
نادب دوب  لوهجم  رگا  دبای .  اطع  رادقم  نادب  وا  زا  دنک  لیلد  دوب ،  فورعم  سک  نآ  رگا  تخادنیب ،  وا  رب  ماداب  ای  رکش  یسک  دنیب  رگا  : 

رب شیوخ  لام  هک  لیلد  تخادنا ،  نایاپراهچ  يوس  میتفگ  هک  اه  یندروخ  نیا  دنیب  یـسک  رگا  دبای .  ازع  تبیـصم و  تخادنا  هک  رادقم 
 . دنک هنیزه  نالهاج 

نتفرگ هزادنا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دنکیم دیدهت  ار  امش  رطخ  يرامیب و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیشاب ،  يزیچ  نتفرگ  هزادنا  لوغشم  باوخ  رد  رگا 

اهمادنا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک دـنیب  رگا  دوب  میقم  شیوخ  عضوم  رد  واو  دـندرگ  هداـیز  وا  تیب  لـهاو  ناـشیوخ  هک  دـنک  لـیلد  دـش  نوزفا  هک  دـنیب  رگا  ار  اهمادـنا 

هدنکارپو دیرب  یم  شیوخ  مادنا  هک  دنیب  رگا  دندرگ  هدنکارپ  وا  ناشیوخو  دور  رفس  هب  هک  لیلد  داتفیب  وا  نت  زا  ای  دوب  هدیرب  وا  ياهمادنا 
دنک هدنکارپ  اهرهش  رد  ار  دوخ  ناشیوخو  تیب  لها  هک  لیلد  درک  یم 

دیوگ :  یم  ینامرک 
دننک ادج  يو  نت  زا  مادنا  هک  دنیب  رگا  دسر  تعفنمو  ریخ  ار  سک  نآ  هک  دنک  لیلد  دـیربب  دوخ  مادـنا  زا  تشوگ  يا  هراپ  هک  دـنیب  رگا 

شیوخ لام  زا  هک  لیلد  دنکفا  یم  یغرم  شیپ  ردو  دیرب  یم  دوخ  مادـنا  زا  تشوگ  دـنیب  رگا  روز  هب  دناتـسب  وا  زا  یلام  یـسک  هک  لیلد 
دشخب  یسک  هب  يزیچ 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
هب شیوخ  ياهمادنا  زا  یمادنا  دـنیب  رگا  ددرگ  اوسر  قلخ  نایم  رد  هک  تسا  لیلد  تفگ  یم  نخـس  يو  اب  وا  نت  زا  یمادـنا  هک  دـنیب  رگا 
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هب ناشیوخ  زا  یـسک  تسا  لیلد  دش  ادج  يو  نت  زا  یمادنا  هک  دـنیب  رگا  دراد  دامتعا  نآرب  هک  دـنک  يراک  تسا  لیلد  تفر  یمه  یهار 
وا لام  زا  هک  لیلد  دوبرب  یتشوگ  هراپ  وا  مادنا  زا  یغرم  دـنیب  رگا  ددرگ  رامیب  هک  لیلد  دوب  هدرزآ  شیاهمادـنا  هک  دـنیب  رگا  دـتفا  تبرغ 
دشخب  یسک  هب  يزیچ  شیوخ  لام  زا  هک  لیلد  دنکفا  یم  غرم  شیپ  ردو  دیرب  یمه  شیوخ  مادنا  زا  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دناتسب  يزیچ 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دوبن تسار  رب  هکنیا  رب  لیلد  تشگ  هابت  وا  ياهمادنا  زا  یمادنا  رگا 

مرانک ردو  دندیربب  وت  مادـنا  زا  يا  هراپ  متفگ  يدـید  هچ  دومرف  مدـید  يرکنم  باوخ  هللا  لوسر  ای  متفگ  ادـخ  لوسر  هب  دـیوگ  لضف  ما 
دـش گرزب  وا  رانک  ردو  دش  دلوتم  نیـسح  همطاف  زا  نآ  زا  سپو  دوش  گرزب  وت  رانک  ردو  دیآ  رـسپ  ار  همطاف  دومرف  ادخ  لوسر  دنداهن 

دیرورپ یم  ارواو 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 ، وربا مشچ ،  ناهد ،  اپ ،  تسد ،  دوش .  یم  هتـشون  دوخ  ياج  رد  هک  دـنراد  تواـفتم  هناگادـج و  ماـکحا  باوخ  رد  ناـسنا  ياـه  مادـنا 
اب ام  هطبار  زا  دنریگ و  یم  لکـش  ام  باوخ  رد  زیچ  نآ  ياج  هب  هک  دنتـسه  يزیچ  مسجت  ام  مادـنا  اضعا و  زا  کی  ره  هرخالاب  تشگنا و 

نارای و هک  تسا  نآ  ناشن  هدش  یعیبط  دح  زا  رت  دایز  امش  مادنا  دینیبب  رگا  هتفر  مه  يور  دنهد .  یم  یتاراشا  ایشا  صاخشا و  ثداوح و 
هدننیب تاذ  سفن و  رب  ینتبم  هک  یلامعا  دهد .  یم  ربخ  امش  لامعا  دیدشتزا  اهتسد  ندش  ددعتم  دش .  دنهاوخ  دایز  امـش  ابحا  ناتـسود و 

امش باوخ  دیراد  تسد  نیدنچ  تسد  ود  ياج  هب  هک  دیدید  رگا  هنومن  يارب  دنریگ .  یم  تاشن  وا  تنیط  تشرس و  زا  دنتـسه و  باوخ 
ات دیـشاب و  دب  رگا  دینک و  یم  یکین  رتشیب  دیـشاب  یبوخ  مدآ  هچنانچ  دـیهد .  یم  ماجنا  دـب  کین و  ياهراک  هتـشذگ  زا  شیب  دـیوگ  یم 

دینیبب باوخ  رد  هچنانچ  ددرگ .  یم  زاب  ناتدوخ  هب  دـب  لامعا  نآ  نایز  هتبلا  هک  دـبای  یم  ینوزف  امـش  دـب  لاـمعا  دـیا  هدرک  يدـب  نونک 
رگا دندرگ .  یم  قرفتم  ناتناقلعتم  صوصخب  امـش  نارای  دیدید  هدیرب  ار  ناتیاپ  تسد و  رگا  ودیراد  شیپ  رد  يرفـس  هدش  هدـیرب  ناتیاپ 

یم يدوس  وا  هب  امـش  زا  درب  یم  ار  امـش  تشوگ  يرگید  هچنانچ  دوش و  یم  امـش  دیاع  یعفن  دـیرب  یم  ار  دوخ  ندـب  تشوگ  هک  دـینیبب 
رد هک  یتروص  رد  دینک  ساسحا  كاندرد  ملاتم و  ار  شیوخ  ندب  زا  يوضع  باوخ  ملاع  رد  هچنانچ  دیتسین .  یـضار  ناتدوخ  هک  دـسر 

دهد یم  ربخ  کیدزن  يرامیبب  کی  زا  امـش  باوخ  دشاب  هتـشادن  دوجو  ناتیارب  مه  ندـش  رامیب  ینارگن  دیـشاب و  هتـشادن  يدرد  يرادـیب 
ینارگن شنکاو  اریز  درادنریبعت  باوخ  نیا  دـیئامن  ساسحا  كاندرد  ار  يرگید  وضع  باوخ  رد  اما  دیـشاب  هتـشاد  يدرد  اعقاو  رگا  یلو 

ای دهد  یم  بیرف  ار  وا  یـسک  هنادرم  هن  تسا  هنانز  هفاضا  ياهتـسد  اما  هدش  هفاضا  شیاهتـسد  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  هچنانچ  تسامش . 
نآ ناشن  تخادرپ  ندز  فرح  هب  امـش  اب  ناتیاپ  ای  تسد  هک  دینیبب  رگا  دریگ .  یم  رارق  شیگدنز  ریـسم  رد  زیگنا  هنتف  رگ و  هسوسو  ینز 

هدهاشم رگا  دیروآ .  یم  راب  هب  یئاوسر  دیوش و  یم  امن  تشگنا  دـنیوگ و  یم  دـب  دـننک و  یم  تواضق  دـب  امـش  هرابرد  مدرم  هک  تسا 
ناتباوخ تساجک  هداتفا و  یقافتا  هچ  وضع  نآ  يارب  دینادن  باوخ  ملاع  رد  تسین و  شدوخ  ياج  رد  امـش  ندب  اضعا  زا  یکی  هک  دـینک 

زا دیناوت  یمن  هک  تسا  رود  ردقنآ  ای  تساجک و  اج  نآ  دیناد  یمن  ای  هک  دور  یم  یئاج  هب  امـش  ناکیدزن  ابرقا و  زا  یکی  هک  دـیوگ  یم 
 . دیـشاب عامط  دنمزآ و  يدرف  ات  دیراد  یگدامآ  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیراد  ناهد  ود  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دـیریگب .  ربخ  وا 
رب طورـشم  هتخانـشان (  یغرم  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسین .  هدیدنـسپ  هک  ایند  لام  ایند و  هب  تسا  یگتـسبلد  یفاضا  مشچ  نتـشاد 
زا يزیچ  هک  تسا  نآ  ناشن  دروخب  هک  درب  دوبر و  امـش  تشوگ  زا  تسیچ  غرم  نآ  مان  دـینادن  امـش  و  دـشابن )  سکرک  اـی  غـالک  هکنیا 

ياـج رد  وضع  نآ  اددـجم  یلو  دـنا  هدـیرب  ار  امـش  ياـپ  اـی  تسد  هک  دـینیبب  باوخ  ملاـع  رد  رگا  دوش .  یم  هتفرگ  فنع  وربج  هب  اـمش 
یم يدنزرف  ناتنابرقا  زا  یکی  دـیتسین  ندـش  ردام  ردـپ و  طیارـش  رد  رگا  دـیوش و  یم  دـنزرف  بحاص  هدـمآ  دوجو  هب  هدـیئور و  شدوخ 

تسا .  کیدزن  یلیخ  امش  هب  وا  هک  دروآ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
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ددرگ ادج  یسک  يو  ناشیوخ  زا  مادنا  ندیرب  ندید 

ناسنا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دـیهدیم شرورپ  دوخ  نهذ  رد  يدنـسپان  راکفا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیدرک ،  هدـهاشم  ار  یکانتـشحو  تشز و  ناسنا  باوخ  رد  رگا 

نیا هب  دیدید ،  ار  نیگمغ  تحاران و  ناسنا  کی  باوخ  رد  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  رگنایب  دـیدید ،  ار  یلاحـشوخ  ناسنا  باوخ  رد  رگا 
 . دینکیم نارگید  تالکشم  ریگرد  ار  دوخ  هک  تسا  انعم 

نیتسخن ناسنا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد نیتسخن  ياهناسنا  نوچ  مه  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  امـش  اب  نایفارطا  تفلاخم  يهناشن  باوخ ،  رد  هیلوا  ياهناسنا  يهدـهاشم 

 . دیوشیمن قفوم  دوخ  فادها  هب  ندیسر  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  راغ 

طابضنا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دنهاوخ  شنزرس  هذخاوم و  ار  امش  طابضنا :  باوخ 

دش .  دهاوخ  امش  تشحو  ثعاب  هک  تسا  شیپ  رد  هثداح  کی  دیوش :  یم  نارگید  طابضنا  مظن و  ثعاب  امش 
دنک .  یم  هیبنت  ار  امش  نوناق  دننک :  یم  طابضنا  عیطم  ار  امش  نارگید 

دنز .  یم  همدص  امش  هب  نارگید  ياهتبحص  دینک :  یمن  هجوت  دایز  طابضنا  هب  نادنز  کی  رد 
 . دیشاب هتشاد  ناتلامعا  هب  يرتشیب  هجوت  دیهد :  یم  دای  طابضنا  اه  هچب  هب  امش 

ماعنا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، یگدنز رد  ات  دوشیم  ثعاب  نیا  هک  دیریگیم  رارق  هظعوم  دروم  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیهدیم ،  ماعنا  یـسک  هب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیشاب .  ناتلامعا  بقارم  رتشیب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

درخب .  ار  امش  دراد  دصق  رفنکی  دیهد :  یم  ماعنا  هک  دینیبب  باوخ 
دراد  ار  امش  تیذا  دصق  رفنکی  دیریگ :  یم  ماعنا  امش 

دنهد .  یم  امش  هب  ار  یجاودزا  ربخ  يدوزب  دیهد :  یم  ماعنا  یسک  هب  هنایفخم 
دیروآ :  یم  رد  ماعنا  هار  زا  ار  نات  یگدنز  جرخ 

دیشاب .  هتشاد  دنزرف  دیناوت  یمن  امش 
دینک :  یم  تمسق  رفن  دنچ  نیب  ار  ماعنا  کی 

 . دیسر یم  تورث  هب  تسردان  ياههار  زا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


ساکعنا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دینیبب و یلگنج  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  هناتـسود  ینامهم  کی  رد  تکرـش  يهناشن  باوخ ،  رد  دوخ  يادـص  ساکعنا  ندـینش 

دیتسه .  ییاهنت  درف  هک  تسا  انعم  نیدب  دیونشب ،  ار  دوخ  يادص  ساکعنا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دنیآ .  یم  امش  ندید  هب  بوخ  رایسب  ناتسود  دیونش :  یم  یکیدزنرد  ار  ییادص  ساکعنا  امش 
دیوش .  یم  ربخاب  رفنکی  ندش  تخبشوخ  زا  رود :  یلیخ  يادص  ساکعنا  کی 

 . دیوش یم  زوریپ  ناهاوخدب  نانمشد و  رب  راغ :  کی  نورد  ادص  ساکعنا 

راجفنا

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دناسر .  دهاوخ  نایز  امش  هب  نارگید  دنسپان  لامعا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  خر  يراجفنا  ییاج  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تـسردان تواضق  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتـشگ  هایـس  یمخز و  نارگید  اـی  امـش  تروص  يراـجفنا  رثا  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دزاسب .  موکحم  رما  نیا  يارب  ار  امش  هعماج  تسا  نکمم  دیوش و  یم  یتقد  یب  هب  مهتم 

زا نینچمه  راـک و  طـیحم  زا  هک  تـسا  نآ  تمـالع  تـسا ،  هدـش  رجفنم  ءایـشا  ياـه  هراـپ  هـکت  دود و  زا  رپ  اوـه  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
دش .  دیهاوخ  رازیب  دوخ  اب  عامتجا  دارفا  رگید  ياهتفلاخم 

یب ناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  باترپ  اوه  هب  راجفنا  رثا  رد  ای  دیا ،  هدش  راتفرگ  راجفنا  ياه  هلعـش  نایم  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دننک .  یم  هدافتسا  ءوس  امش  دامتعا  زا  هدرک و  زواجت  امش  قوقح  هب  تسردان  شزرا و 
دنشاب .  دوخ  طباور  راتفر و  بقارم  رتشیب  دیاب  ییاهباوخ  نینچ  ندید  زا  دعب  نارتخد  5 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رد رگا  دینکیم .  ادـیپ  تاجن  هدـمآ  شیپ  ناتیارب  هک  یلکـشم  زا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـشاب ،  ياهدـع  ندـش  هتـشک  اب  هارمه  راجفنا  رگا 

ناتیاهراک ماجنا  رد  يزوریپ  تفرـشیپ و  يهناشن  دـشکیم ،  هنابز  نآ  زا  شتآ  ياههلعـش  هدـش و  رجفنم  هناخراک  کی  هک  دـینیبب  باوخ 
تسا . 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دننک .  یم  شنزرس  ناتلامعا  رطاخ  هب  ار  امش  ناتسود  راجفنا :  باوخ 

باذع  دیا :  هدش  یمخز  راجفنا  کیرد 
درک .  دنهاوخ  مهتم  قحان  هب  ار  امش  هداتفا :  امش  تروص  يور  یتمالع  راجفنا  رثا  رب 

دننک .  یم  زواجت  ناشدح  زا  امش  ناتسود  دیوشیم :  شتآ  رد  قرغ  راجفنا  کی  لابند  هب  ناهگان  امش 
تسا .  رطخ  رد  ناگتسب  زا  یکی  دنا :  هدش  راتفرگ  راجفنا  رد  نارگید 

 . تفر دهاوخ  نیب  زا  امش  هب  ناتناتسود  دامتعا  دیا :  هدش  راجفنا  ثعاب  امش 

تشگنا
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دیوگ :  دیورف 
دنک .  تنایخ  داسف و  دوخ  نز  ردام  اب  دیهج ،  نوریب  نوخ  شا  هراشا  تشگنا  زا  دش و  دنلب  شتآ  هرارش  وا  تسش  تشگنا  زا  رگا 

دریگ .  یم  رد  وگتفگ  هلداجم و  وا  ناگتسب  ناشیوخ و  نایم  رد  تساخرب ،  ادص  وا  تشگنا  زا  دنیب  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

نایز نآ :  ندرک  یمخز 
گرزب نایز  نآ :  نداد  تسد  زا 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دـنا هتفگ  ناربـعم  زا  یـضعب  دوب و  ردارب  نادـنزرف  پچ  تسد  ناتـشگنا  جـنپ  دوـب و  زاـمن  جـنپ  لـیوات ،  رد  تسار  تسد  تشگنا  جـنپ 
هب تشگنا  رگید و  زامن  رب  لیلد  نایم ،  تشگنا  دنک و  نیـشیپ  زامن  رب  لیلد  زامن ،  رد  هحبـس  تشگنا  دادماب و  زامن  لیلد  نیهم ،  تشگنا 
 ، تشادـن تسار  تسد  تشگنا  هک  دـنیب  رگا  دوب .  اهزامن  رد  حالـص  نتفخ و  زامن  رب  لیلد  رـضخ ،  تشگنا  ماش و  زامن  رب  لیلد  رـصن ، 

دسر .  تبیصم  ار  شردارب  دنزرف  دنیوگ :  یضعب  دریمب و  شردارب  ای  دنزرف  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

راک تسا  لیلد  درک ،  عمج  مه  اب  ار  ناتـشگنا  دـنیب  رگا  دوش .  تسرد  دـس  هک  لـیلد  تشاد ،  هتـشاذگ  مهرد  ار  ناتـشگنا  هک  دـنیب  رگا 
ددرگ و هتسب  يو  رب  اهراک  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هتسب  مه  رد  تشم  رادرک  هب  ناتشگنا  هک  دنیب  رگا  دروآ .  حالص  هب  ار  شدنزرف  ناردارب 

وا .  تیب  لها  رب  مه 
دیوگ :  یبرغمرباج 

اهزامن هضیرف  رد  تسا  لیلد  تسا ،  هدیرب  وا  هحبس  تشگنا  هک  دنیب  رگا  دوب .  شلام  هوق  لیلد  دوب ،  هدیرب  وا  نیهم  تشگنا  هک  دنیب  رگا 
نایم زا  دعب  تشگنا  هک  دنیب  رگا  دریمب .  یگرزب  ای  یهاشداپ  يرهـش  رد  هک  لیلد  تسا ،  هدیرب  وا  نایم  تشگنا  دـنیب  رگا  دـنک .  ریـصقت 

دریمب .  وا  هداز  دنزرف  تسا  لیلد  تسا ،  هدیرب  وا  کچوک  تشگنا  هک  دنیب  رگا  دتفا .  نایز  لام  رد  ار  يو  تسا  لیلد  تسا ،  هدیرب 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

هتخاس وا  یئادخدک  راک  هک  لیلد  دنیب ،  يوق  تشرد و  ار  ياپ  ناتشگنا  رگا  دوب .  شیارآ  تنیز و  لیلد  ندید ،  باوخ  رد  ياپ  ناتشگنا 
ار يو  هک  لیلد  تسناوتن ،  نتفر  هکنانچ  دیـسر  یتفآ  ار  وا  ياپ  تشگنا  دـنیب  رگا  دوش .  هتخاسان  يو  راک  دـنیب  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش . 

دوش .  هنوگژاو  يو  راک  تسا  لیلد  دنیب ،  رسک  ار  ياپ  تسد و  ناتشگنا  رگا  لام .  نتفر  ببس  هب  دسر  تخس  یمغ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  ناتشگنا  ندید 
دنزرف ،  لوا : 

ناگدازردارب ،  ردارب و  مود : 
ناراکتمدخو ،  نامداخ  موس : 

نارایو ،  ناتسود  مراهچ : 
يدنمورین ،  توق  مجنپ : 

زامن .  جنپ  مشش : 
دتفا .  تقرافم  ار  وا  میتفگ  هچ  نآ  زا  هک  لیلد  دوش ،  هدیربای  داتفیب  يو  ناتشگنا  هک  دنیب  رگا 

دریمب .  وا  تیب  لها  زا  یکی  تسا  لیلد  تسکشب ،  وا  تشگنا  هک  دنیب  رگا 
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دیوگ :  یناهفصا  فلخ 
رگا دیامن .  داسف  شیوخ  ردام  اب  سک  نآ  تسا  لیلد  دیآ ،  یمه  نوخ  وا  هبابـس  تشگنا  زا  ای  دیآ  یم  رـش  وا  نیهم  تشگنا  زا  دنیب  رگا 

دور .  وگتفگ  وا  ناشیوخ  نایم  رد  هک  دیامن  لیلد  دمآرب ،  زاوآ  وا  تشگنا  زا  دنیب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ره میرازگ .  یم  زور  هنابش  لوط  رد  هک  دنتسه  يزامن  جنپ  لیوات  رد  تسار  تسد  تشگنا  جنپ  هک  دنا  هتشون  یتنس  ياه  همان  باوخ  رد 
تـشگنا هک  دنیبب  یـسک  رگا  ردارب .  نادنزرف  پچ  تسد  ناتـشگنا  هناگ ،  جنپ  ياهزامن  زا  یکی  هدنیامن  تسار  تسد  ناتـشگنا  زا  کی 

يرامیب زا  دنـشاب  درز  ناتـشگنا  رگا  دـتفا .  یم  قافتا  یئوس  دـمآ  شیپ  شردارب  ای  دـنزرف  يارب  هک  تسا  نآ  ناـشن  درادـن  تسار  تسد 
ای یتروص  ناتشگنا  تسا و  تلاسک  هودنا و  هایس  ناتشگنا  دشاب .  شیوخ  تمالس  تحص و  بقارم  دیاب  وا  هک  دنهد  یم  ربخ  ایور  هدنییب 

راک و يدایز  اپ  ناتـشگنا  ندـش  دایز  راک  رد  تیقفوم  تمالـس و  يایوگ  گنر  شوخ  تلاح و  شوخ  باوخ ،  رد  ریدـقت  ره  هب  خرس و 
يروط هب  هدید  تفآ  وا  ياپ  تشگنا  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  اهراک .  ماجنا  رد  یئاناوت  تسد  ناتـشگنا  ندش  دایز  تسا و  هلغـشم 

مک وا  ياپ  تشگنا  دنچ  ای  کی  هک  دـنیبب  رگا  دـسر و  یم  وا  هب  یهودـنا  مغ و  ددرگ  یم  ریذـپ  ناکما  تبوعـص  هب  وا  يارب  نتفر  هار  هک 
دتفا .  یم  ییادج  یتسود  وا و  نیب  هدش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیمون هدنیآ  رد  تسامـش و  راظتنا  رد  رایـسب ،  رـسدرد  جنر و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  حورجم  فیثک و  ناتـشگنا  ندـید  1 ـ

دش .  دیهاوخ 
هداد تبثم  خساپ  امش  قشع  هب  دیوش و  یم  روهشم  یهاوخریخ  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ابیز  دیفس و  ناتشگنا  ندید  2 ـ

دوش .  یم 
دیهد .  یم  تسد  زا  نانمشد  تلاخد  رطاخ  هب  ار  یثاریم  تورث و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  هدیرب  ناتشگنا  ندید  3 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دریگیم .  رارق  نارگید  تاماهتا  دروم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدید ،  هدش  عطق  ار  دوخ  ناتشگنا  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تروک  سناه 
باوخ رد  رگا  دنکیم .  دیدهت  ار  امـش  هودنا  مغ و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیتسه ،  فیثک  یمخز و  ناتناتـشگنا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

تـشگنا هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیریگیم .  رارق  نارگید  تاـماهتا  دروم  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـینیبب ،  گنـشق  اـبیز و  ار  ناتناتـشگنا 
زا شیب  ندش  گرزب  دنرادن .  یبسانم  راتفر  امـش  اب  ناتنایفارطا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  درد  ساسحا  هدید و  بیـسآ  امـش  تسش 

تسش تشگنا  یعیبط  ریغ  ندش  کچوک  تسا .  امش  يور  شیپ  یبوخ  لابقا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تسـش  تشگنا  يهزادنا 
تسا .  تاحیرفت  اهتذل و  بسک  يهدنهد  ناشن  باوخ ،  رد 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
قشع  رد  سناش  دیراد :  تسد  هب  رتشگنا 

گرزب يداش  کی  دنک :  یم  درد  ناتناتشگنا 
دینکیم .  جاودزا  يدوزب  تسا :  رتشگنا  زا  رپ  امش  ناتشگنا 

تسا .  هفرطود  دیراد  یصوصخب  صخش  هب  هک  یقشع  تسا :  هدیرپ  گنر  ناتناتشگنا 
دیشاب .  یلام  ياهررض  بقارم  دیآ :  یم  نوخ  ناتناتشگنا  زا 

تسا .  شیپ  رد  یتقشم  رپ  ياهراک  ابیز :  ناتشگنا 
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ناتسود  اب  هرجاشم  دینک :  یم  مخز  ار  ناتناتشگنا 
دیهد  یم  تسد  زا  ار  ناتتسود  دننک :  یم  عطق  ار  امش  تشگنا 

دیآیم  ناشدب  امش  زا  يرایسب  دارفا  دزوسیم :  ناتتشگنا 
دماجنا .  یمن  لوط  هب  دایز  امش  جاودزا  دنتسه :  دنلب  امش  ناتشگنا 

تورث ثرا –  تسا :  هاتوک  امش  ناتشگنا 
دینک  یم  ادیپ  دیدج  ناتسود  تسات :  جنپ  زا  رتشیب  امش  ناتشگنا 

قشع  يداش و  تسات :  جنپ  زا  رتمک  امش  ناتشگنا 
 . دیراد شیپ  رد  تخبشوخ  جاودزا  کی  دنکش :  یم  ناتناتشگنا 

هبابس تشگنا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیشابن .  نارگید  کمک  رظتنم  دایز  هبابس :  تشگنا  باوخ 

دینک .  دامتعا  دوخ  تردق  هب  دیهد :  یم  ناشن  هبابس  تشگنا  اب  ار  مدرم 
 . دیریگب دای  دیاب  اهزیچ  یلیخ  زونه  دنهد :  یم  ناشن  هبابس  تشگنا  اب  ار  امش  نارگید 

تصش تشگنا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوش .  یم  عورش  ناتیگدنز  رد  بوخ  هرود  کی  ناتدوخ :  تصش  تشگنا  باوخ 

دیشاب .  یلام  ياهررض  رظتنم  دوش :  یم  یمخز  امش  تصش 
 . دننک یم  هطاحا  ار  امش  دوسح  ناتسود  دزوس :  یم  امش  تصش 

هناتشگنا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیراد .  راکتشپ  اهراک  ماجنا  رد  امش  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  هناتشگنا  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  نیشن  مه  بسانم  يدارفا  اب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدیرخ ،  هناتـشگنا  کی  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

هدافتـسا یطایخ  يارب  هناتـشگنا  زا  رگا  دـیوشیم ،  یلاـم  ناـیز  ررـض و  راـچد  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیاهدرک ،  مگ  ار  دوخ  يهناتـشگنا 
تداعس هک  تسا  نآ  رگنایب  دنیبب ،  ار  هناتشگنا  باوخ  يدرم  رگا  درک .  دهاوخ  ور  امش  هب  لابقا  سناش و  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ، 

تسا .  وا  راظتنا  رد  یتخبشوخ  و 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تسا .  شیپ  رد  یگرزب  یتخبشوخ  هناتشگنا :  باوخ 
دینک .  ادیپ  یلغش  دوخ  يارب  دیناوت  یمن  دیرخ :  یم  هناتشگنا 

دروآ .  دهاوخ  تسدب  لوپ  یتحارب  وا  دنیبب :  هناتشگنا  باوخ  نز  کی 
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دوشیم .  رتشیب  امش  ياهرسدرد  دینک :  یم  مگ  هناتشگنا  کی 
دینک :  یم  تسد  هب  هناتشگنا  یطایخ  يارب 

تسا .  شیپ  رد  تداعس  سناش و 
 . دننک یم  ریذپلد  ناتیارب  ار  یگدنز  هک  دیراد  یناوارف  ناتسود  دینک :  یم  ضرق  هناتشگنا  کی 

يرتشگنا

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب دنزرف  يرتشگنا  هقلح  ندید 

دوب هاجو  تزع  دنیوگ  یضعب  دشاب  تهارک  ارنادرمرتشگنا  ندید 
قلخ زا  ینابرهم  هزوریف  ای  هرقن  يرتشگنا  ندید 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
يزیچ ات  داد  يو  هب  یـسک  يرتشگنا  دنیب  رگا  دـسر .  یکین  ریخ و  ودـب  شدـنوادخ  زا  تسا  لیلد  دـنیب ،  يرتشگنا  تفـص  شقن و  نوچ 

دبای لام  دوب  رگناوت  رگا  دبای .  یهاشداپ  دشاب  یهاشداپ  قیال  رگا  ینعی  دبایب .  یخرب  دشاب  وا  قیال  هچنآ  زا  تسا  لیلد  دـنک ،  رهم  نادـب 
رگا دوب .  دـباع  دـهاز و  سک  نآ  رگا  داد  يو  هب  يرتشگنا  یـسک  ازع  رد  زامن  رد  ای  دجـسم  رد  هک  دـنیب  رگا  يرتشگنا  تمیق  ردـق و  هب 

زا هک  دـیامن  لیلد  داد ،  يو  هب  ناطلـس  يرتشگنا  هک  دـنیب  رگا  دوب .  سایق  نیا  رب  مه  هلمج  دوب و  تراجت  عفن  وا  بیـصن  دوب ،  ناـگرزاب 
دسر .  يدب  يو  ناشیوخ  هب  دای  وا  هب  ناطلس  تکلمم  زا  تسا  لیلد  ای ،  دهد  يو  هب  ناطلس  یتکلمم 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
وا يرتشگنا  دنیب  رگا  دیآ .  دیدپ  يراوشد  تفآ و  وا  ياهراک  رد  هک  دوب  لیلد  درب ،  دزد  ای  دوش  عیاض  وا  يرتشگنا  هک  دـنیب  یـسک  رگا 
 ، دیشخب یسک  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  دنیب  رگا  دوب .  ياج  رب  شتبیه  وربآ و  دورب و  وا  هاج  یگرزب و  هک  لیلد  دنامب ،  وا  نیگن  تسکشب و 

هلمج دراد  هچ  نآ  زا  تسا  لـیلد  دنتـسب ،  اـهب  تخورفب و  شیوـخ  يرتـشگنا  دـنیب  رگا  دـشخبب .  نآ  زا  یخرب  دراد  هچ  نآ  زا  هک  لـیلد 
دشورفب نآ  زا  یخرب  دراد  هچ  نآ  دنتسبن ،  اهب  رگا  دنک .  هنیزه  دشورفب و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 
دنیب رگا  دریگ .  مشخ  يورب  یهاـشداپ  دوـشب و  يزیچ  دراد  هک  یلاـم  زا  تسا  لـیلد  تسا ،  هدیدنـسپان  وا  يرتـشگنا  تعانـص  دـنیب  رگا 

 . دوب ریقح  كدنا و  دراد  هچ  نآ  دـنیب  نهآ  زا  يرتشگنا  رگا  دوب .  لالح  هدیدنـسپ و  دراد  هچ  نآ  تسا  لیلد  دوب ،  میـس  زا  وا  يرتشگنا 
رتریقح دوب  رویز  زا  وا  رتشگنا  دنیب  رگا  میتفگ .  نهآ  رد  هچ  نآ  رب  تسا  لیلد  دوب ،  يور  هدیپس  زا  ای  شوج  تفه  زا  يرتشگنا  دنیب  رگا 

میتفگ .  هک  دوب  هلمج  نآ  زا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

یب نامدرم  زا  هک  لیلد  تسا ،  سم  ای  جـنرب  زا  دـنیب  رگا  دـبای .  یئاناوت  توق و  هک  لـیلد  دوب ،  نهآ  يرتشگنا  يو  تشگنا  رد  دـنیب  رگا 
تناما هب  یـسک  دزن  شیوخ  يرتشگنا  دنیب  رگا  دـسر .  ودـب  يزیچ  هماع  مدرم  زا  هک  لیلد  تسا ،  رولب  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  لصا 

رگا دهن .  ودب  نز  دنکن و  شتباجا  دـهاوخب و  حاکن  هب  ینز  هک  تسا  لیلد  درک ،  در  ودـب  رتشگنا  مه  سک  نآ  دیـشخب و  ار  يو  ای  داهن 
ودب یـسک  ای  تشاد  نیگن  ود  وا  يرتشگنا  هک  دنیب  رگا  دتفا .  ییادـج  شلایع  وا و  نایم  رد  هک  لیلد  تسکـشب ،  شیوخ  يرتشگنا  دـنیب 

داتفیب یکی  نیگن  ود  نآ  زا  هک  دنیب  رگا  دوب .  هداز  مالغ  رتشگنا ،  دنوادخ  تسا  لیلد  دـنرگیدکی ،  قفاوم  یکی  نیگن  ود  ره  نآ  هک  داد 
رگا دسر .  ودب  ناهنپ  يزیچ  تسا  لیلد  درک ،  رهم  شیوخ  رتشگنا  هب  دوب و  هتـشون  همان  دنیب  رگا  دـنک .  هبوت  یکی  هانگ  ود  زا  هک  لیلد  ، 
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دسر .  ودب  راکشآ  يزیچ  هک  لیلد  درک ،  رهم  ار  هداشگ  همان  هک  دنیب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  هرقن )  نیمیس (  يرتشگنا 
تنطلس ،  تردق و  لوا : 

نز ،  مود : 
دنزرف ،  موس : 
لام  مراهچ : 

دوب .  کین  نیرز  يرتشگنا 
دوش .  فلت  شلام  ای  دریمب  شدنزرف  ای  دوشب  وا  هاج  تمشح و  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  وا  زا  نیگن  اب  يرتشگنا  هک  دنیب  ینز  رگا 

ددرگ .  لوزعم  دوب  یلاو  رگا 
شدنزرف .  ای  دریمب  شرهوش  دنیب  نز  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رطاخ شمارآ  راختفا ،  رتشگنا : 

ییادج نآ :  ندرک  مگ 
فالتخا نآ :  نتفای 

هلت ماد ،  نآ :  ندرک  تفایرد 
قفوم جاودزا  تمیقنارگ :  يرتشگنا 

يدزمان ندیرخ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نیـسحت تریح و  راچد  دوخ  تشگنا  هب  نآ  ندـید  زا  دـیا و  هتـشادن  زگره  البق  هک  دـیراد  تسد  رد  يرتشگنا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
هب يرتشگنا  یسک  رگا  تسین .  یندرک  رواب  ناتدوخ  یتح  نارگید و  يارب  هک  دیـسر  یم  یگرزب  تیقفوم  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  دیا  هدش 

نتفرگ دـیازفا .  یم  ناـترابتعا  رب  هک  دوش  یم  امـش  دـیاع  يدوس  صخـش  نآ  بناـج  زا  دـیدرک  دوخ  تشگنا  هب  ار  نآ  امـش  داد و  اـمش 
دراد و رتشگنا  هدنهد  هک  یلغـش  تیـصخش و  هب  تسا  طونم  ددرگ  یم  باوخ  هدننیب  دـیاع  هک  یعفن  تسا و  بوخ  نارگید  زا  يرتشگنا 

هدرک جاودزا  هک  یتروص  رد  تسکـش  ار  شدوخ  يرتشگنا  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دوش .  یم  هداد  هتفرگ و  يرتشگنا  هک  یلحم 
وا دیدوب و  هداد  تناما  یسک  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دتفا .  یم  قافتا  ییادج  فالتخا و  شرـسمه  وا و  نیب  دشاب 

یمن وا  هک  دینک  یم  يراگتساوخ  يرتخد  ای  ینز  زا  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تشاد  درتسم  دروآ و  ار  نآ 
صوصخب نز  يارب  يرتشگنا  ندش  مگ  دـهد .  یم  ربخ  هدـشن  هدروآ  رب  یئانمت  وزرآ و  زا  دـشابن  جاودزا  طیارـش  رد  هچ  نانچ  دریذـپ و 

 . دوش یم  لوزعم  یتمس  زا  ای  دهد  یم  تسد  زا  ار  یسک  باوخ  هدننیب  هک  دهد  یم  ربخ  نوچ  تسین  بوخ  دشاب  هتشاد  نیگن  رگا 

هناوتشگنا

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هدنزود تشگنا  تشوگ  هب  نزوس  ياهتنا  ات  دننک  یم  تشگنا  رس  رب  زود  تخود و  يارب  هک  تسا  يزلف  یمسج  هنوتـشگنا  ای  هناوتـشگنا 

تسا و وکین  نز  يارب  تسین و  بوخ  درم  يارب  هنوتـشگنا  نتـشاد  تشگنا .  ظـفح  يارب  تسا  یعاـفد  هلیـسو  یعوـن  عـقاو  رد  ودورن  ورف 
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تشگنا هب  دبایب و  ای  دنیبب  يا  هنوتشگنا  يدرم  رگا  تفای .  دهاوخ  شیوخ  یگدنز  هدودحم  هداوناخ و  طیحم  رد  هک  تسا  یتینما  يایوگ 
یـسک هچ  ناـنچ  ددرگ .  یم  دـنم  هرهب  کـمک  نیا  زا  تسا و  نز  کـی  ـالامتحا  هک  دوش  یم  دـنمزاین  یـسک  کـمک  هب  دـنکب  شیوـخ 

رگا دیوش و  یم  رادروخرب  یتسود  يونعم  يدام و  تیامح  زا  هدنیآ  رد  هک  تسا  نیا  يایوگ  دشاب  انـشآ  رگا  داد  امـش  هب  يا  هناوتـشگنا 
باوخ رد  دایز  ياه  هناوتشگنا  نتشاد  دیشاب .  هتشاد  غارـس  یماح  ناونع  هب  ار  یـسک  هکنآ  یب  دیوش  یم  تیامح  نیا  دنمزاین  دوب  هناگیب 

دسح دروم  تدش  هب  دراد  هناوتـشگنا  يدایز  دادعت  هک  دنیبب  رگا  ینز  دریگ .  یم  رارق  ماهتا  دروم  هدننیب  باوخ  هک  تسا  نیا  هدننک  نایب 
ندید درم  يارب  دیراد .  ناوارف  دامتعا  وا  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  تنایخ  هدننک  نایب  باوخ  رد  خاروس  هناوتشگنا  ندید  دوش .  یم  عقاو 
 . دشاب شرسمه  تسا  نکمم  هک  دیوگ  یم  غرود  وا  هب  ینز  هک  تسا  نیا  يایوگ  دشاب  هدافتسا  لباق  ریغ  خاروس و  هک  يا  هناوتشگنا 

یسیلگنا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تالکشم هب  ناتهناقشاع  طباور  رد  اما  دینکیم  تفرشیپ  یلغش  روما  رد  هک  تسا  نآ  يهدنهد  ناشن  باوخ ،  رد  ندرک  تبحص  یسیلگنا 
یتخاونکی یگدـنز  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیتسه ،  یـسیلگنا  باتک  کی  ندـناوخ  لوغـشم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـینکیم .  دروخرب 

دیراد . 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دراد .  شرس  رد  يدب  ياهلایخ  امش  بوخ  تسود  یسیلگنا :  درم  ای  نز  کی  باوخ 
رد امـش  زا  ناراکبلط  دیور :  یم  ناتـسلگنا  هب  امـش  دنتـسه .  امـش  فارط  رد ا  رگ  هلیحو  ورود  ناتـسود  مه :  اب  یـسیلگنا  يدایز  دادـعت 

دننک .  یم  لوپ  تساوخ 
دش .  دهاوخن  هدروآ  رب  امش  ياه  هتساوخ  دینک :  یم  یگدنز  ناتسلگنا  رد 

 . درب دیهاوخ  جنر  هتخانشان  يرامیب  کی  زا  دیراد :  هطبار  یسیلگنا  درم  ای  نز  کی  اب  امش 

روگنا

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب لالح  يزور  دیفس  روگنا  ندید 

مراشفیم بارـش  يارب ] روگنا   ] هک مدید  باوخ ] هب   ] ار نتـشیوخ  نم  تفگ  ود  نآ  زا  یکی  يزور ]  ] دندمآرد نادنز  هب  وا  اب  ناوج  ود  و 
ام هک  هد  ربخ  شریبعت  زا  ام  هب  دنروخیم  نآ  زا  ناگدـنرپ  مربیم و  نان  مرـس  يور  رب  هک  مدـید  باوخ ] هب   ] ار دوخ  نم  تفگ  يرگید  و 

 « 36 هیآ «  فسوی  هروس  مینیبیم .  ناراکوکین  زا  ار  وت 
شرـس زغم ]  ] زا ناگدـنرپ  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  يرگید  اما  دـناشونیم و  هداـب  دوخ  ياـقآ  هب  امـش  زا  یکی  اـما  مینادـنز  قیفر  ود  يا 

 « 41 هیآ «  فسوی  هروس  تفای .  ققحت  دیدش  ایوج  نم  زا  نت  ود  امش  هک  يرما  دنروخیم 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

دوب هدروخ  هک  روگنا  ره  ددـع  هب  دـنا :  هتفگ  ناربـعم  دوب .  میب  سرت و  تقو ،  یب  دوب و  هودـنا  مغ و  دوخ  تقو  هب  هایـس  روگنا  ندروـخ 
 ، تقو ریغ  هب  دراد و  دـیما  هک  نآ  زا  شیب  دوب ،  ایند  ریخ  تمعن و  دوخ  تقو  هب  دیفـس  روگنا  ندروخ  دـننز و  وا  رب  هنایزاتای  بوچ  مخز 

دنک .  لیلد  نیمه  دنیب  خرس  روگنا  رگا  دوب .  لام  فرح و  رب  شلیلد  دیآ و  نوریب  يریخ  نخس  بوخ  دنوادخ  ناهد  زا  هک  دنک  لیلد 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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تعفنم رب  لیلد  ندروخ ،  دوخ  تقو  هب  خرـس  روگنا  دـیآ و  تسد  هب  يراوشد  هب  هک  تسا  یلام  رب  لیلد  ندروخ ،  تقو  هب  دیفـس  روگنا 
 ، دوب نشور  وا  تسوپ  هک  يروگنا  ره  دـیآ و  تسدـب  يراوشد  هب  یلاـم  هک  لـیلد  دوب ،  تخـس  وا  تسوپ  هک  يروگنا  ره  دوب و  كدـنا 
زع رب  لیلد  دیامن ،  خرـس  رادید  هب  هک  يروگنا  ره  دوب و  مارح  لام  رب  لیلد  دوب ،  هریت  وا  بآ  هک  يروگنا  ره  دـنک و  لالح  لام  رب  لیلد 
هاج لام و  رب  لیلد  دوب ،  رت  هزات  رت و  نیریش  هک  يروگنا  ره  دنک و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دیامن ،  هایـس  رادید  هب  يروگنا  ره  دنک و  هاج  و 

ددرگ .  رتشیب  يو  زع  دیامن و 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

لگ تشخ و  زا  رصعم ،  نآ  هک  دنیب  رگا  دنک .  رگمتس  هاشداپ  تمدخ  هک  لیلد  درشف ،  یمه  نیبوچ  رصعم  رب  روگنا  هک  دنیب  یـسک  رگا 
اب هاشداپ  تمدـخ  هک  لیلد  دوب ،  کهآ  گنـس و  چـگ و  زا  ای  هتخپ  تشخ  زا  رـصعم  رگا  دـنک .  تنایداب  هاشداپ  تمدـخ  هک  لیلد  دوب ، 

هـساک رد  روگنا  هک  دنیب  رگا  دنک .  گرزب  ینز  تمدخ  هک  لیلد  درـشف ،  یمه  تشط  رد  روگنا  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  تبیه  اب  تسایس و 
لیلد درک ،  عمج  یمه  اه  مخ  رد  نآ  ياه  هریش  درشف و  یمه  روگنا  هک  دنیب  رگا  دنک .  سیسخ  یصخش  تمدخ  هک  لیلد  درشف ،  یمه 

ار و وا  هک  لیلد  درـشف ،  یم  لایع  لها و  اب  رـصعم  رد  روگنا  هک  دنیب  رگا  دـنک .  لصاح  هاشداپ  ببـس  هب  رایـسب  لام  دوخ ،  تهج  زا  هک 
لـصاح يدرم  ببـس  زا  يراک  هک  لیلد  دشابن ،  هاشداپ  تمدخ  ررـض  رد  باوخ  هدننیب  رگا  دسر .  تعفنم  هاشداپ  تمدـخ  رد  ار  وا  لایع 

دنک . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب هجو  هس  رب  تقو ،  یب  دوخ و  تقو  هب  دیفس  هایس و  روگنا 
کین ،  دنزرف  لوا :  . 
ضئارف ،  ملع  مود : 
لالح .  لام  موس : 

دوب ،  هجو  هس  رب  دیامرف :  ترضح  نآ  مه  باوخ  رد  روگنا  ندرشف 
تکربو ،  ریخاب  لام  لوا : 

تمعن ،  یخارف  مود : 
نتفای .  ناماالب  طحق و  زا  موس : 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رصتخم بت  ندروخ : 

هرظتنم ریغ  ییادج  نآ :  ندیچ 
ینامداش دیفس :  روگنا 
هصغ هایس :  روگنا 

دیسر دیهاوخ  ناتفده  هب  امش  نآ :  ندید 
هزات ياهییانشآ  دهدب :  امش  هب  ارنآ  یسک 

یگیاسمه  رد  اوعد  شمشک : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نایلاس نآ  هویم  رب و  زا  میناشن و  یم  نیمز  رد  هک  تسا  يدـیما  هشیر  تسا .  هدـش  ریبعت  دـیما  هب  تسا و  بوخ  كات  اـم  ياـه  باوخ  رد 
یلو دـنا  هتـسناد  راوگرزب  درم  ناربـعم  زا  رگید  یخرب  هدرک و  ریبـعت  همیرک  ینز  ار  روـگنا  تخرد  نیریـس  نبا  مینک .  یم  هدافتـسا  زارد 
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 . یفقو کلم  تسا و  ثاریم  توافت  یب  دارفا  يارب  میا .  هداد  دیما  دوخ  هب  هتسب و  لد  ناشیا  هب  هک  دنتـسه  ام  نادنزرف  ام  باوخ  رد  كات 
عضو و هچ  يرادـیب  رد  نامدوخ  مینیبب و  باوخ  رد  كات  هک  دراد  نآ  هب  یگتـسب  نیا  تورث و  تسد  یهت  يارب  تسا و  افـش  رامیب  يارب 

هناخ رد  دنیبب  دشاب و  راد  لام  هفرم و  باوخ  هدننیب  رگا  دشاب .  دـناوت  یم  مه  یتسمرـس  يدرخ و  یب  ناشن  كات  میـشاب .  هتـشاد  یتیعقوم 
دروآ و یم  یتسم  بارـش  دـنریگ و  یم  بارـش  روگنا  زا  نوچ  يور  دـنت  انایحا  تسا و  یتسمرـس  رادـشه  باوخ  نیا  هدـیئور  كاـت  شا 

تسا .  ربعم  اب  نآ  صیخشت  هک  دشاب  رادشه  تسا  نکمم  كات  ندید  اذل  تسا  یهابت  یهارمگ و  تلع  یتسم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تـسد ییاهراک  هب  هدنیآ  رد  و  دیبای .  یم  تسد  يداش  هب  رـسدرد  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیچ ،  یم  روگنا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دز .  دیهاوخ 

تـسد هب  ار  دوخ  تشونرـس  دش و  دـیهاوخ  ییاطخ  بکترم  تذـل  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زبس  روگنا  ندروخ  2 ـ
درپس .  دیهاوخ  تاساسحا 

دینک .  یم  رارف  یتخس  راک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  روگنا  ندید  3 ـ
دش .  دهاوخ  درسلد  یکدنا  دوخ  ياهوزرآ  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  تمالع  دروخ ،  یم  روگنا  دنیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا  4 ـ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوب .  دهاوخ  ینالوط  ناترمع  روگنا :  زارپ  وم  تخرد  کی 

دنکیم .  هبلغ  امش  رب  بارطضا  ینارگن و  دیروخ :  یم  روگنا 
دوش  یم  رتشیب  نارگید  رب  امش  ذوفن  دنروخ :  یم  روگنا  اه  هچب 

دیشاب  طاتحم  رایسب  ناتیاهراک  رد  دیرخ :  یم  روگنا 
تفر .  دنهاوخ  شیپ  تیقفوم  اب  امش  ياهراک  دوش و  یم  فرطرب  اهینارگن  دیشورف :  یم  روگنا 

ناهاوخ  دب  نانمشد و  رب  يزوریپ  دیفس :  روگنا 
دیش .  اب  طاتحم  رایسب  ناتیاهراک  رد  هایس :  روگنا 

دش .  دهاوخ  رتشیب  يا  هجوت  لباق  رادقم  هب  امش  ییاراد  روگنا :  ياه  هشوخ 
تسامش .  یکیدزن  رد  یگرزب  سناش  دینیچ :  یم  روگنا  امش 

دیهد .  رییغت  ار  ناتیگدنز  شور  دیاب  دینک :  یم  هل  ار  روگنا 
تورث  دینک :  یم  لمح  روگنا 

تسین .  ریذپ  ناکما  رضاح  لاح  رد  امش  تیقفوم  دینک :  یم  تسرد  شمشک 
 . دیهدیم تسد  زا  لوپ  دیروخ :  یم  شمشک  امش 

توت عاونا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
نیا هب  دیتسه ،  توت  ندروخ  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلام  ررـض  مغ و  رگنایب  باوخ ،  رد  لاک  سران و  ياهتوت  ندید 
راک زا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینیبب ،  توت  يروآعمج  لوغـشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  دـیراد .  ور  شیپ  یـشوخ  ياـهزور  هک  تسا  اـنعم 
 . دیوشیم لکشم  راچد  دوخ  هنازور  جرخ  يهیهت  يارب  هک  تسا  نیا  يهناشن  باوخ ،  رد  توت  نتخورف  دیاهدش .  دیمون  هتسخ و  دایز 

دالوا
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دالوا

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا رمث  رپ  ینالوط و  يرمع  نتشاد  رگنایب  دنیبب ،  ار  دوخ  دنزرف  باوخ  يدرف  رگا 

مروفینوا

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دروآ .  دهاوخ  يور  امش  هب  سناش  شوپ :  مروفینوا  صخش  کی  کی  باوخ 

تفرگ  دیهاوخ  عیفرت  شوپ :  مروفینوا  نارسفا 
دیتسه .  وربور  رایسب  ياهیتحاران  تالکشم و  اب  شوپ :  مروفینوا  نازابرس 

صخشت  راختفا و  هدیشوپ :  مروفینوا  نات  هداوناخ  ءاضعا  زا  یکی 
تفرگ .  دیهاوخ  شاداپ  ناتتعاجش  لابق  رد  دنا :  هدیشوپ  مروفینوا 

دننک .  کمک  امش  هب  ات  درک  دنهاوخ  هدافتسا  ناشذوفن  زا  ناتناتسود  دیشورف :  یم  مروفینوا 
دیسر .  دهاوخ  يدایز  لوپ  امش  هب  دنا :  هدیشوپ  مروفینوا  راک  رس  رد  هک  نادرم 

دیربکتم .  یلیخ  امش  دنا :  هدیشوپ  مروفینوا  هکینانز 
دیهد .  ماجنا  ار  ناتفیاظو  دیناوتب  هک  دیتسین  یحطس  رد  امش  دنراد :  نتب  یماظن  مروفینوا  هکینانز 

 . دروخ دنهاوخ  تسکش  ناتنانمشد  دینیب :  یم  ار  نادنمراک  ای  نیمدختسم  مروفینوا  باوخ 

تناها

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب یـسک  باوخ  رد  رگا  تسا .  اهراک  ماجنا  رد  یتقدیب  رگنایب  دـینکیم ،  تناها  یـضاق  کی  هب  هاـگداد ،  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دنراذگیم .  مارتحا  امش  هب  هک  دیهدیم  ماجنا  يراک  تسا  انعم  نیا  هب  درک ،  تناها  امش 
دیوگیم :  رلیم  چا 

امـش هب  هک  یـسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  اهراک  ماجنا  رد  يزوریپ  يهناشن  تسا ،  هچب  کی  هدننک  تناها  درف  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
 ، دنکیم نیهوت  امش  هب  هبیرغ  کی  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  ناتـسود  زا  ییادج  يهناشن  تسا ،  امـش  زا  رتگرزب  دنکیم  نیهوت 

 . تسا يراک  ياهيراتفرگ  يهناشن 

ندرک ادها 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیشاب .  ناتیلعف  عضو  دوبهب  رظتنم  دننک :  یم  ادها  يزیچ  امش  هب 

دوشیم .  تنایخ  امش  هب  دننک :  یم  ادها  امش  هب  یبلاج  زیچ 
درک .  دیهاوخ  تاقالم  عامتجا  لوا  ماقم  ياهتیصخش  اب  دینک :  یم  ادها  يزیچ  اسیلک  ای  دجسم  هب 

گرزب  تقافر  کی  دینک :  یم  ادها  يزیچ  نز  کی  هب 
كوش  کی  دینک :  یم  ادها  يزیچ  درم  کی  هب 
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 . کیدزن هدنیآ  رد  لوپ  دیشخب :  یم  لوپ  هسسوم  کی  هب 

مرها

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا تالکشم  رد  يزوریپ  يهناشن  مره ،  زا  ندرک  هدافتسا  ای  ندید 

لآ هدیا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگنایب دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  تسا .  تیقفوم  بسک  يهناشن  هدرک ،  ادیپ  تسد  یلآهدیا  یگدنز  هب  هک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا 

 . تشاد دهاوخ  یشوخ  تاظحل  یگدنز  ریسم  رد  هک  تسا  نآ 

رازیا

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دـش عیاض  يو  رازیا  هک  دنیب  رگا  درخ .  یکزینک  ای  دهاوخ  نز  هک  دوب  لیلد  تسب ،  نایم  رد  رازیا  هک  دید  رگا  دوب .  نز  باوخ  رد  رازیا 
لیلد تخوس ،  شتآ  هب  يو  رازیا  هک  دید  رگا  دوب  نز  بیع  ناصقن و  لیلد  دـیردب ،  شرازیا  هک  دـنیب  رگا  دوش .  ادـج  نز  زا  هک  لیلد  ، 

دوب .  نز  يرامیب  تفآ و 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 . دوب نیا  فالخ  هب  شلیوات  تشاد ،  نیکرچ  نهک و  رازیا  دید  رگا  دوب ،  رادـنید  وا  نز  هک  لیلد  دوب ،  هبنپ  ای  نیمـشپ  شرازیا  دـید  رگا 
 . دوب هرشاعم  ینز  ار  يو  هک  لیلد  تشاد ،  نیمشیربا  ای  نیزق  رازیا  دنیب  رگا 

راطق هاگتسیا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هاتوک ترفاسم  راطق :  هاگتسیا 

هدناوخان نامهم  کی  رود :  زاراطق  هاگتسیا  ياشامت 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

هار رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یگدنز  رد  دـنیاشوخ  دـیدج و  تالوحت  رییغت و  يهناشن  باوخ ،  رد  نهآ  هار  هاگتـسیا  هدـهاشم 
 . دینکیم تفایرد  ياهیده  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینزیم ،  مدق  نهآ 

ناویا

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
امـش هب  ناویا  نآ  هک  دینک  سح  باوخ  ملاع  رد  هچ  دشاب و  ناتدوخ  هب  قلعتم  هچ  تسا  كرابم  نومیم و  هوکـش  اب  زاسون و  ناویا  ندید 
هوکش اب  دابآ و  یناویا  رد  رگا  تسا  بوخ  نیا  دناسر و  یم  ار  باوخ  هدننیب  یبلط  هاج  هشیدنا و  تعفر  ناویا  فقس  يدنلب  درادن .  قلعت 
هتـشاد يرجآ  گنر و  یب  ياهراوید  هک  زاس  هنهک  ناریو و  ناویا  ندید  دیـشاب .  هداتـسیا  راوتـسا  مکحم و  ياهنوتـس  دـنلب و  یفقـس  اب  و 
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يا هرظنم  نینچ  دیشاب و  هداتسیا  ناویا  زا  جراخ  رگا  دیوش و  زوریپ  دیا  هتسناوتن  اما  هدوب  امش  يارب  قیفوت  ناکما  هک  تسا  نآ  ناشن  دشاب 
امش و يارب  دناوت  یم  وا  الامتحا  ناوتان و  فیعض و  يدام  رظن  زا  اما  تسا  گرزب  تیـصخش  رظن  زا  هک  دینک  یم  دروخرب  يدرم  اب  دینیبب 

يایوگ دنـشاب  رتراوتـسا  اهنوتـس  هچ  ره  هک  تردق  نآ  ياهنوتـس  تسا و  هبترم  ردق و  يدنلب  ناویا  لاح  ره  هب  دیـشاب .  رثوم  وا  يارب  امش 
دنتسه .  امش  رتشیب  تردق 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدرت کش و  اب  هدنیآ  رد  اهنآ  ندیسر  رمث  هب  هک  دش  دیهاوخ  دیدج  ییاهراک  مرگرس  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناویا  ندید  1 ـ

دوب .  دهاوخ  هارمه 
درک .  دهاوخ  ادیپ  دیدرت  دوخ  تاین  ةرابرد  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  هار  ناویا  رد  دوخ  دزمان  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

درک .  دیهاوخ  لوبق  ار  يدیدج  فیاظو  هک  تسا  نآ  تمالع  دیزاس ،  یم  ار  يا  هناخ  ناویا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیسر .  دیهاوخ  رتالاب  یلیخ  یعامتجا  تیعقوم  هب  دیتسه :  ناویا  يور  اهنت  امش 
دوب .  دهاوخ  ینالوط  امش  یگدنز  دیتسه :  ناویا  يور  نارگید  اب 

تورث  ثرا –  دیتسه :  ناویا  يور  لیماف  ءاضعا  اب 
دینک روبع  يرایسب  ياهیدنلب  یتسپ و  زا  دیاب  دیتسه :  ناویا  يور  یتلود  ماقم  کی  ای  مهم  تیصخش  کی  اب 

 . دش دیهاوخ  يراسمرش  نیهوت و  لمحتم  دیتسه :  ناویا  يور  ناتناتسود  اب 

فرح ب

هنوباب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ندیشون  لوغشم  ای  هنوباب  ندیچ  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

ای رطخ  هک  تسا  نآ  يهناشن  هنوباب ،  ندیرخ  دراد .  هودنا  مغ و  رب  تلالد  هنوباب ،  ندید  تسا .  امش  یتمالس  رگنایب  دیتسه ،  هنوباب  ياچ 
 . دنکیم دیدهت  ار  امش  يرامیب 

قالتاب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ات دییامن  يرتشیب  تقد  دیاهدیـشک ،  ناتفادها  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاههشقن  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  قالتاب  يهدـهاشم 

دیوشیم .  يدایز  ررض  راچد  الامتحا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهداتفا ،  یقالتاب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوشن .  تسکش  راچد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ییارجام زا  و  دـیریگ ،  یم  رارق  راگزاسان  یطیارـش  عاعـشلا  تحت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یقالتاب  قطانم  ناـیم  زا  نتـشذگ  1 ـ
دش .  دیهاوخ  لمحتم  دیدش  يا  هبرض  هناقشاع 

اه هسیسد  ندرک  یثنخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  زبس  ناهایگ  زا  هدیشوپ  هک  دیوش  یم  کیدزن  یقالتاب  ینیمز  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دیبای یم  تسد  یندرکن  رواب  یتداعس  یتخبشوخ و  هب  كانرطخ  یعناوم  زا  نتشذگ  و 
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داب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا .  صاخ  يریبعت  ياراد  کی  ره  هک  دراد  فلتخم  تاهج  عاونا و  داب 

دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 
دیوش .  یم  بایماک  زیزع و  دیا  هتسشن  داب  رب  دیدید  رگا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دعب رظن  زا  نآ ،  لوـط  هک  تشاد  دـیهاوخ  شیپ  رد  يرفـس  درب  یم  رگید  یئاـج  زا  ار  امـش  داـب  دـیدید  باوـخ  رد  رگا  هک  تسا  دـقتعم 

تحار و میالم  داب  تسا و  ساره  میب و  تشحو و  باوخ  رد  تخس  داب  دراد .  داب  هلیسو  هب  یئاج  هباج  رادقم  هب  یگتسب  نامز  تفاسم و 
دنک یم  ياج  زا  ار  ناتخرد  هک  يروط  هب  دزو  یم  تخـس  يداب  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  تسا و  يرامیب  تفآ و  داب  درگ  شیاسآ . 
هبنج هک  دیآ  یم  دوجو  هب  شیوشت  یتحاران و  یعون  دروآ  یم  دوجوب  یناریو  یبارخ و  ناونع  ره  هب  دـنک و  یم  ناریو  ار  اه  یناوریـش  و 
هانپ رس  دیناسر و  یم  نما  یئاج  هب  ار  نتشیوخ  ایور  ملاع  رد  اما  دینیب  یم  باوخ  رد  ار  یبیهم  داب  نینچ  امش  هک  دوش  یم  هاگ  دراد .  ماع 
امش هک  دیوگ  یم  تسا و  نایز  ررض و  یب  امش  يارب  یباوخ  نینچ  نیا  دنابنج .  یمن  ار  امش  سابل  نماد  یتح  داب  هک  يروط  هب  دیبای  یم 

نوناک رد  المحتم  امـش  هک  دـینادب  دـیاب  تفرگ  نایم  رد  مه  ار  امـش  داب  رگا  اما  دوب  دـیهاوخ  نارگید  یتحاران  ساره و  تشحو و  رظاـن 
دیشاب و ناتدوخ  هناخ  رد  رگا  صوصخ  هب  تسا  یتسردنت  تمالس و  تحص و  زا  یناشن  لدتعم  میالم و  داب  تفرگ .  دیهاوخ  رارق  هثداح 
دسر و یم  هناخ  لها  امش و  يارب  هک  تسا  یفعـش  يداش و  يایوگ  نیا  دنازرل  یم  ار  امـش  قاتا  هدرپ  دزو و  یم  داب  هک  دینیبب  باوخ  رد 

چیه هب  دروایب  یکیرات  تملظ و  دزیگنارب و  كاخ  دـشاب و  درگ  داب  رگا  تسا .  هدروآ  هارمه  دوخ  اب  میالم  لدـتعم و  داب  ار  نآ  تراـشب 
تسین .  بوخ  هجو 

دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 
گرم ای  دیآ و  یم  دیدپ  تعارز  ناصقن  ای  دیا  هدید  باوخ  رد  هک  هیحان  نآ  رد  دنکفا  دـنک و  ياج  زا  ار  ناتخرد  هک  دـیدید  يداب  رگا 

داب ینعی  حبص  داب  نامه  دنک  یم  شزاون  ار  امـش  هرهچ  هک  يداب  دیهد  صیخـشت  هک  یتروص  رد  ابـص ،  داب  دریگ .  یم  ار  يا  هدع  نماد 
ار داب  يادـص  طقف  باوخ  رد  هچنانچ  دـناسر .  یم  تمالـس  تحار و  تراشب  دـهد و  یم  نمـشد  رب  یگریچ  طلـست و  زا  ربخ  تسا  اـبص 

داب يادـص  زا  رگا  دـینک و  یم  تفایرد  شوخ  يربخ  دـمآ  ناتـشوخ  ادـص  نآ  زا  رگا  دـسر .  یم  امـش  هب  يربخ  دیـشاب  نئمطم  دـیدینش 
تسین یباوخ  وکین  نتفر  نامسآ  هب  میقتسم  هک  دش  هتشون  نامسآ  هملک  آ ـ  فرح ـ  رد  دنهد .  یم  امش  هب  شوخان  يربخ  دیدش  كانمیب 

دیدرگرب دیتساوخ  یم  هک  نیا  اب  امش  درب و  نامـسآ  هب  دوخ  اب  دنک و  ياج  زا  ار  امـش  داب  دینیبب  رگا  هک  تسه  زین  داب  يارب  ریبعت  نیمه  ، 
داـب هتفر  مه  يور  دـش .  هتـشون  نامـسآ  رد  هک  دراد  ار  يریبعت  تسین و  بوخ  دـیداد  همادا  داـب  تسد  رد  نتفر  هب  ناـنچمه  دـیتسناوتن و 
رابغ درگ و  هک  دزو  یم  يدنت  داب  باوخ  رد  دـیدید  رگا  تسا .  تمعن  دـشاب  هارمه  تبوطر  ناراب و  من  اب  هک  يداب  تسا و  بوخ  میالم 

نآ زا  هک  دیآ  یم  شیپ  يا  هثداح  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  يایوگ  دینک  یم  داب  هب  تشپ  شیوخ  مشچ  ظفح  يارب  امـش  دزیگنآ و  یمرب 
تـسا مرگ  نانچ  دزو  یم  هک  يداب  دیدرک  ساسحا  باوخ  ملاع  رد  رگا  تسین و  بوخ  مرگ  داب  دـینک .  یم  تشپ  نآ  هب  دـیزیرگ و  یم 

رد داب  عون  نیرتهب  تسین .  بوخ  نادنچ  مه  درـس  رایـسب  داب  دهد .  یم  ربخ  دـنیاشوخان  هعقاو  کی  زا  درازآ  یم  ار  ناتتروص  تسوپ  هک 
تسا .  بوطرم  میالم و  میسن  باوخ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
غورد ياهلوق  یتحاران ،  داب : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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امـش هب  یتفگنه  تورث  ناکیدزن  زا  یکی  توف  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  ندـیزو  راـک  رد  یمارآ  هب  داـب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دسر .  یم  ثرا 

دهاوخ انعم  یب  هدوهیب و  امش  یگدنز  زیزع ،  رایسب  يدرق  نداد  تسد  زا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  داب  ةزوز  يادص  ندینش  2 ـ
دش . 

یناطیـش ياه  هسوسو  لباقم  رد  هناعاجـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیور ،  یم  هار  دـنت  يداب  شزو  تهج  فـالخ  رب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دینک .  یم  مادقا  تورث  بسک  يارب  تسرد  یهار  زا  و  درک .  دیهاوخ  تمواقم 

رمث هب  رد  و  يدیمون ،  هب  هناقـشاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دزو ،  یم  دیهاوخ  یم  امـش  هک  هچنآ  فالخرب  داب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیروخ .  یم  تسکش  یگدنز  روما  ندناسر 

روما دـیوش و  یم  هریچ  دوخ  يابقر  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دزو ،  یم  دـیراد  تسود  امـش  هک  یتهج  نامه  رد  داب  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دینک .  یم  تیاده  یتسرد  هب  ار  دوخ  یگدنز 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
یتخبشوخ  دیدش :  داب  کی  باوخ 

دیرب .  یم  تذل  یندشن  مامت  يژرنا  کی  زا  دینک :  یم  یگداتسیا  يدیدش  داب  لباقم  رد 
دیدج  ياهراک  هب  مادقا  يارب  بسانم  تصرف  میالم :  داب  کی 

دوب .  دهاوخ  ناوارف  تحار و  امش  دمآرد  دیوریم :  هار  داب  ماگنه  رد 
دننک .  یم  تنایخ  امش  هب  ناتسود  دیور :  یم  هار  داب  شزو  سکع  تهجرد 

داد .  دهاوخ  خر  امش  یگدنز  رد  يدنیاشوخ  تارییغت  دزو :  یمن  ادبا  داب 
دش .  دهاوخ  رتهب  هدنیآ  رد  امش  یگدنز  طیارش  درب :  یم  ار  امش  هالک  داب 

يداش  دنادرگیم :  رب  ار  امشرتچ  داب 
دوشیم .  شاف  امش  يارب  زار  کی  دیدش :  داب  رد  یتشک  کی 

دوش .  یم  کیدزن  اهیراتفرگ  درب :  یم  دوخ  اب  ار  یتشک  نابداب  داب ، 
 . دیآ یم  امش  دزن  یتحارب  لوپ  دوش :  یم  یتشک  ندش  قرغ  ثعاب  دیدش  داب 

ندیزوداب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ناتخرد هک  دوب  تخـس  نانچ  داب  هک  دنیب  رگا  دوب .  سرت  میب و  ار  راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  تسج ،  یمه  تخـس  داب  هک  دنیب  یـسک  رگا 

دسر .  نیا  دننام  هجخرس و  نوعاط و  تلع  زا  تبیصمو  البار  راید  نآ  لها  هک  تسا  لیلد  درک ،  یبارخ  دنک و  یمهار 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

داب راید و  نا  رد  تسا  هدیروش  يرامیب  لیلد  باوخ ،  رد  ندید  درـس  لدتعم  داب  دـنک و  درـس  ياهیرامیب  رب  لیلد  باوخ ،  رد  مومـس  داب 
یئاج هب  یئاج  زا  ار  وا  هک  دنیب  رگا  دـنک .  راید  نآ  بسک  یئوکین و  بجوم  راید و  نآ  مدرم  زا  دوب  یتسردـنت  رب  لیلد  ندـید ،  لدـتعم 

رب داب  هک  دنیب  رگا  دـشاب .  هدرب  نیمز  هب  داب  ار  وا  نآ ك  ردـق  هب  دـبای  یگرزب  هاج و  رفـس  نا  رد  دـنک و  رود  يرفـس  هک  لیلد  درب ،  یم 
دوب .  موق  نآ  هشیدنا  میب و  سرت و  رب  لیلد  دوب ،  یکیرات  درگ و 

دیوگ :  یبرغمرباج 
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 ، دروآ نیمز  هب  نامسآ  زا  داب  ار  وا  هک  دنیبرگا  دوب .  کیدزن  وا  لجا  هک  لیلد  درب ،  اه  نامـسآ  يوس  هب  تخـس  يداب  ار  وا  هک  دنیب  رگا 
دبای .  افش  تبقاع  دوش و  رامیب  هک  دوب  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هج  هن و  رب  باوخ  رد  داب  ندید 

تراشب .  لوا : 
ییاورنامرف .  مود : 

لام .  موس : 
گرم .  مراهچ : 
باذع .  مجنپ : 
نتشک .  مشش : 

يرامیب .  متفه : 
افش .  متشه : 

شیاسآ .  مهن : 
دبای .  یئاورنامرف  یگرزب و  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هتسشن  داب  رب  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
لیلد تسج ،  یمه  مرن  لامـشداب  هک  دنیب  رگا  دوش .  هدایز  تمعن  لام و  ار  راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  تسج ،  مرن  برغم  داب  هک  دـنیب  رگا 

گرزب هاشداپ  ریخ  تسا  لیلد  دینش ،  یمهداب  زا  وا  هک  دنیب  رگا  دشابن .  ریخ  رب  لیلد  دوب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  راید .  نآ  تحار  افش و  رب 
دبای .  یگرزب  فرش و  نامدرم  زا  هک  تسا  لیلد  درباوه ،  رب  تفرگرب و  راید  نآ  مدرمداب  هک  دنیب  رگا  دوش .  هدرتسگ  راید  نآ  رد 

دیوگیم :  تروک  سناه 
هب داب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیروآیم .  تسد  هب  ناوارف  یتورث  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دزویم ،  یمارآ  هب  داب  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا 

دیهدیم .  تسد  زا  ار  ناکیدزن  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدرک ،  داجیا  ار  یکانتشحو  يادص  تسا و  شزو  لاح  رد  تدش 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

سفن هب  دامتعا  دـیاب ،  هک  تسا  نآ  رگنایب  دزویم  امـش  تروص  هب  داـب  دـیوریم و  هار  داـب  فلاـخم  تهج  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
رگا تسا .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن  دیوریم ،  هار  داب  تهج  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیشاب .  هتشاد  اهراک  ماجنا  رد  يرتشیب 
دوس امـش  يارب  هک  تفر  دیهاوخ  یترفاسم  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دشکیم ،  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  امـش  داب  هک  دینیبب  باوخ  رد 

 . دراد ناوارف  تعفنم  و 

ماداب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نآ ردـق  هب  هک  دوب  لیلد  تفرگ ،  ارف  ماداب  هک  دـنیب  رگا  دـیآ .  تسد  هب  تموصخ  هب  نکل  دوب .  يزور  تمعن و  ندـید  باوخ  رد  ماداـب 

دیآ .  تسد  هب  راوشد  تسا و  يزور  تمعن و  ار  يو 
دنیوگ :  یم  ناربعم 

دوب .  رتهب  دنیب  نآ  زغم  نوچ  جنر و  زا  افش  دوب و  ملع  باوخ  رد  ماداب  لیوات 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
خلت ماداب  زغم  زا  هک  دنیب  رگا  یتخـس ،  هب  دبای  يزیچ  لیخب  یمدرم  زا  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  تشاد  تسوپ  اب  ماداب  هک  دنیب  رگا 

دسر .  تعفنم  نغور  نآ  ردقب  ار  يو  لیخب  يدرم  زا  هک  دنک  لیلد  دیآ .  نوریب  نغور 
دیوگ :  یبرغمرباج 

ماداب نوچ  دروآ و  تسدب  یتخس  جنر و  هب  يردق  لام  هک  لیلد  دنیب ،  تسوپ  اب  ماداب  رگا  اما  تسا ،  لام  تمعن و  باوخ  رد  ماداب  ندید 
دروآ .  تسد  هب  یناسآ  هب  لام  هک  لیلد  دنیب ،  تسوپ  نودب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  ود  رب  باوخ  رد  ماداب  ندید 

ددرگ ،  لصاح  یناهنپ  لام  لوا : 
دبای .  افش  يرامیب  زا  مود : 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

ماداب
داد دهاوخ  تتسدب  راک  زآ  صرح و  ندروخ : 

یتسس فعض ،  خلت :  ماداب 
درک دهاوخ  فیرعت  امش  زا  یصخش  نیریش :  ماداب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش عقاو  ناشیا  نایم  رد  هشقانم  رایسب و  يوگتفگ  اب  دیفس  درمابرگید  ياهویم  قدنف و  مادابو و  هتسپوزوج  دید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
راهب همین  رد  یکی  دـننک .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  دوش و  یم  هضرع  رازاب  هب  عون  ود  رد  هک  تسا  يوقم  يذـغم و  رایـسب  يا  هویم  ماداب 
تفای لاس  لوصف  همه  رد  هک  کشخ  ماداب  يرگید  دنـشورف  یم  زبس  هجوگ  هلاغچ و  هارمه  دـیآ و  یم  رازاب  هب  هزات  تروص  هب  هک  تسا 

هک یکزان  هراشغ  هن  تسا  ماداب  يور  یبوچ  تخـس و  تسوپ  روظنم  تسوپ (  اب  هدنک و  تسوپ  تسا .  عون  ود  مه  نآ  دوخ  هک  دوش  یم 
ماداب هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا و  لام  تمعن و  باوخ  رد  ماداب  هک  دنا  هتـشون  ناربعم  هدش )  هدیـشک  زغم  يور 

اما يزور  تشیعم و  یخارف  تمعن و  دـنا و  هتـسناد  لام  باوخ  رد  ار  ماداب  ناربعم  همه  يراـمیب .  زا  افـش  مه  تسا و  لاـم  مه  باوخ  رد 
نآ ياقب  هب  یلو  دـیآ  یم  تسد  هب  ناسآ  دوز و  هک  تسا  یلام  باوخ  رد  هزات  ماداب  زغم  مینیبب .  روطچ  باوخ  رد  ار  ماداب  هک  تسا  قرف 

یسک ای  دیدیرخ  ماداب  درگ  هرود  هدنشورف  زا  هک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  دیشاب .  هتـشاد  دامتعا  نادنچ  دیناوت  یمن  شیوخ  تسد  رد 
دیهاوخ نآ  بحاص  تحار  هغدغد و  یب  هک  دسر  یم  امـش  هب  یلوپ  يدوز  هب  ملـسم  ردـق  درک  هیدـه  امـش  هب  هزات  ماداب  زغم  تکاپ  کی 

یم دـیوج و  یم  دـیزادنا و  یم  ناهد  هب  هناد  هناد  هناخ  هب  ندیـسر  ات  دـیرخ  لحم  زا  ار  تکاپ  نورد  ماداب  زغم  هک  روط  نامه  نکیل  دـش 
تـسا يدوس  هرهب و  ای  لوپ  ماداب  زغم  تفگ  یم  ینانوی  ربعم  سونایتآ  مناخ  دور .  یم  نیب  زا  دبای و  یم  ناصقن  دوز  زین  لوپ  نآ  دـیروخ 

نبا دنوش .  یم  عقاو  دیفم  امـش  يارب  ناترهاوخ  ای  ردارب  دیرادن  طیارـش  نآ  رد  يدنزرف  رگا  دـسر و  یم  امـش  هب  ناتدـنزرف  بناج  زا  هک 
دـشاب تسوپ  اب  ماداب  نیریـس  نبا  روظنم  دیاش  دیآ .  یم  گنچ  هب  تموصخ  گنج و  اب  هک  تسا  يزور  تمعن و  ماداب  دـیوگ  یم  نیریس 

دیا هتخیر  دوخ  يور  شیپ  ماداـب  يرادـقم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  تمحز  یب  لوپ  ماداـب  زغم  ینعی  تسوـپ  نودـب  ماداـب  نوـچ 
تمحز مه  لوپ  لیصحت  دینک و  ادج  ار  شزغم  دینکـشب و  ار  ماداب  دیاب  هک  نانچ  نآ  ینعی  يراوشد  هب  اما  دسر  یم  امـش  هب  يا  هتخودنا 

قداص ماما  زا  هک  روط  نامه  يرامیب  زا  افـش  الب و  جنر و  زا  تاجن  نمـض  رد  دنا و  هتـسناد  ملع  ار  ماداب  ناربعم  زا  یخرب  دراد .  شالت  و 
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باوخ رد  تسا  هجلاعم  لاح  رد  هک  يرامیب  رگا  دیشاب .  رامیب  هک  نیا  رب  طورشم  تسا  افـش  ماداب  زغم  ندروخ  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 
هک دشاب  راودیما  دناوت  یم  تسا و  يرامیب  جنر  زا  تاجن  تحـص و  افـش و  هکلب  تسین  تحار  لوپ و  ماداب  وا  يارب  دروخ  یم  ماداب  دنیبب 

تسوپ اب  ماداب  رگا  دنا  هتـشون  ناربعم  زا  رگید  يا  هتـسد  تفای .  دهاوخ  زاب  ار  شیوخ  تمالـس  دش و  دهاوخ  نامرد  وا  يرامیب  يدوز  هب 
اب ماداب  رگا  دـنا  هتـشون  اه  نیمه  دـسر .  یم  امـش  هب  یلام  راد  ایند  گـنت و  رظن  لـیخب و  يدرم  زا  هک  تسا  نآ  ناـشن  دـیدید  باوخ  رد 
هک دراد  ناتدوخ  ششوک  تمه و  هب  یگتسب  اما  تسه  نآ  لیـصحت  ناکما  دسر و  یم  امـش  هب  هک  تسا  یلام  دیتشاد  باوخ  رد  تسوپ 

دیبایب .  ار  نآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  دنمتورث  هاتوک  یتدم  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ماداب  ندید  1 ـ
دیمون رایـسب  یگدـنز ،  رد  امـش  تیعـضو  تیعقوم و  رییغت  زا  شیپ  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـینیبب ،  باوـخ  رد  سراـن  ییاـهماداب  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

دروم صوصخب ،  راک  کی  ماجنا  رطاخ  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  نیریش  ياهماداب  ندروخ  لوغشم  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا 
دینکیم .  تمواقم  نایفارطا  ياههسوسو  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  خلت  ماداب  ندروخ  دریگیم .  رارق  نارگید  قیوشت 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
هاتوک  یتدم  يارب  یلو  مغ ،  ماداب :  باوخ 

دیوش  یم  زوریپ  ناتفلاخمرب  دیرخ :  یم  ماداب 
تسا .  ینالوط  امش  رمع  دیروخ :  یم  ماداب 

دنباییم .  شهاک  امش  یلعف  ياه  هسوسو  خلت :  ياهماداب 
تورث  ماداب :  تخرد 

یتخبشوخ  شیاسآ و  لگ :  زا  رپ  ماداب  تخرد 
يدیماان  يراتفرگ و  هدیسرن :  زبس  ياهماداب  اب  ماداب  تخرد  کی 

یتخبشوخ هدیسر :  ياهماداب  زا  رپ  ماداب  تخرد  کی 

ندرک اهر  داب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
مدرم هک  دیوگ  تشز  ینخـس  هک  لیلد  دندینـشب ،  ار  نآ  زاوآ  نامدرم  هکنانچ  درک ،  اهر  داب  نامدرم  عمجم  نایم  رد  هک  دنیب  یـسک  رگا 

هب شلیواـت  دندینـشب ،  ار  نآ  زاوآ  درک و  اـهر  مرن  داـب  هک  دـنیب  رگا  دوش .  اوسر  ناـمدرم  ناـیم  رد  نآ  ببـس  هب  دـننک و  سوسفا  يو  رب 
دسر .  یمرخ  ار  وا  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ودنه  يدرم  باوخ  نیا  رگا  دوب .  نیا  فالخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دننک تمالم  ار  وا  دننک و  عینـشت  وا  رب  مدرم  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  یـشوخان ،  يوبو  تشاد  يدنلب  زاوآ  درک و  اهر  يداب  هک  دنیب  رگا 

 . دوب نآ  رد  شریخ  دوش و  ادج  هدئاف  یب  يراک  زا  هک  تسا  لیلد  تشادن ،  شوخان  يوب  تشاد و  زاوآ  هک  دنیب  رگا  دنیوگ .  وا  يدـب  و 
دوش .  هتخاس  وا  تشیعم  لغش  یب  يراک  زا  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  مرش  وا  دندنخب و  وا  رب  نامدرم  هدرک و  اهر  يداب  دصق  رب  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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دوب .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  ندرک  اهرداب 
تشز .  ینخس  لوا : 
یئوگ دب  حیبقت و  مود : 

روآ ،  شنزرس  هدیهوکن و  يراک  موس : 
یئاوسر .  مراهچ : 

 . دوب بهذم  دب  نید و  دب  سک  نآ  هک  لیلد  درک ،  اهر  ادصق  ادمعار و  داب  دنیب  رگا 

كدابداب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ دیهاوخ  تسد  هب  يدایز  تورث  تسردان  ياهراک  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسرف ،  یم  اوه  هب  یکدابداب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

. 
دش .  دیهاوخ  وربور  يدیمون  تسکش و  اب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هداتفا  نیمز  رب  یکدابداب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یم دـیهد و  یم  ماـجنا  یگرزب  ۀـلماعم  كدـنا ،  يا  هیامرـس  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  تسرد  یکداـبداب  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
دیزاس .  دوخ  نآ  زا  ار  یسک  دیشوک 

دز .  دیهاوخ  تسد  هدوهیب  ییاهراک  هب  تذل  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  اوه  كدابداب  ناکدوک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
یم لدب  يدیمون  سأی و  هب  اهوزرآ  اهدـیما و  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتفر  الاب  لومعم  دـح  زا  شیب  یکدابداب  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دوش . 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

دیوشیم .  یسناشدب  راچد  ناتیاهراک  زا  یکی  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدید ،  اوه  رد  ار  یکدابداب  رگا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تخادنا .  دیهاوخ  رطخ  هب  هلماعم  کی  رد  ار  ناتیئاراد  مامت  دیزاس :  یم  كدابداب  کی  امش 
دیشاب .  تیقفوم  رظتنم  الاح  زا  دیناوتیم  دنک :  یم  زاورپ  یمارآ  هب  اوه  رد  كدابداب  کی 

دراد .  هارمه  هب  یشوخ  تاقوا  امش  يارب  تشونرس  دنک :  یم  زاورپ  يدایز  عافترا  رد  كدابداب  کی 
گرزب يداش  دنک :  یم  زاورپ  مک  عافترا  رد  كدابداب  کی 

نزبداب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیسر .  دهاوخ  امش  تسد  هب  زیگنا  تریح  بوخ و  ییاهربخ  کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نزبداب  ندید  1 ـ

دنیبب باوخ  رگا  دـش .  دـهاوخ  انـشآ  يدـیدج  دارفا  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنز ،  یم  داب  ار  دوخ  نزب  داب  اب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رکا  2 ـ
دش .  دهاوخ  رگید  ینز  راتساوخ  وا  دزمان  هک  تسا  نآۀناشن  دنک ،  یم  مگ  ار  يا  هنهک  نزبداب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
شوخ  رایسب  ياهربخ  دیراد :  نزبداب  کی  امش 

درک .  دهاوخ  جاودزا  يدوزب  وا  دننز :  یم  داب  ار  وا  هک  دنیبب  باوخ  ناوج  نز  کی 
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تشاد .  دهاوخ  يدیفم  مهم و  ياهیئ  انشآ  يدوزب  دنز :  یم  داب  ار  دوخ  يدرجم  مناخ 
درک .  دهاوخ  يرود  امش  زا  یمیمص  تسود  کی  دینک :  یم  مگ  ار  ناتنزب  داب 

دراد .  تسود  ار  يرگید  درم  وا  درخ :  یم  نزبداب  کی  نز  کی 
دیراد .  يرامش  یب  يابقر  امش  دنراد :  نزبداب  نارگید 

 . دیهد یم  تسد  زا  لوپ  دراد :  نزبداب  کی  امش  بیقر 

كورداب

یهوک ناحیر 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دبایب .  دارم  دوش و  اور  وا  تجاح  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  كورداب  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هس  باوخرد  كورداب  ندروخ 
یئاور ،  تجاح  لوا : 

نتفای ،  ماک  مود : 
 . بئاغ رادید  موس : 

کنکداب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
وربور يدایز  تالکـشم  اب  هدـنیآ  رد  دیـشابن  دوخ  تمالـس  بقارم  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کنکداب  ندـید  1 ـ

دیوش .  یم 
تغارف یگدوسآ و  هب  ندیـسر  يارب  هک  يراظتنا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  کـنکداب  ندرکداـب  لوغـشم  ار  اـه  هچب  باوخ  رد  رگا  2 ـ

 . دوش یمن  هدروآرب  دیا ،  هتشاد 

هسیرداب

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
زا هسیرداب  هک  دنیب  ینز  رگا  دوش .  لصاح  یکزینک  ای  همداخ  ار  وا  هک  تسا  لیلد  داد ،  ودـب  یـسک  ای  تفابب  هسیرداب  هک  دـنیب  ینز  رگا 

 . دوش هدیرب  رهوش  زا  وا  رهم  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  كود 

هیداب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دـنزیر یم  نآ  رد  ار  تاعیام  دراد و  فرـصم  دروم  هناخزپشآ  رد  هک  یفرظ  يرگید  تسارحـص و  ینعم  هب  یکی  دراد .  ینعم  ود  هیداـب 

عون نیا  هلایپ و  هیداـب و  نهک  خـبطم ،  يزلف  هیداـب  ینعی  مود  دروم  رد  اـما  دـینک  هعجارم  ناـبایب  هملک  تمـسق  نیمه  هب  تسخن  دروم  رد 
هتـشون هلایپ  هیداب و  دروم  رد  صوصخب  دنا .  هداد  تبـسن  كزینک  مداخ و  هب  دراد  فرـصم  دروم  هناخ  یخابط  تمـسق  رد  هک  ار  فورظ 
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یلک روطب  میرادن .  نآ  دروم  رد  یعالطا  دنا  هتـشون  اهباتک  رد  هک  یمان  زج  میـسانش و  یمن  یتح  میرادن و  كزینک  زورما  كزینک .  دـنا 
یطباور تسا و  هناخ  يونابدـک  فرعم  باوخ  رد  هیداب  دوش .  یم  ام  دـیاع  وا  بناج  زا  هک  يدوس  ددرگ و  یم  رب  مناخ  هب  هیداـب  هلاـیپ و 

هک تسا  نیا  يایوگ  میـشاب  هتـشاد  تسد  رد  قارب  زیمت و  هتـسش و  ون و  يا  هیداـب  هچ  ناـنچ  میراد .  وا  اـب  یفطاـع  یقـالخا و  رظن  زا  هک 
دیآ یم  شیپ  یترودک  راقن و  هک  دیوگ  یم  ار  نیا  دوب  هتسشن  فیثک و  هیداب  هچ  نانچ  دراد و  رارق  يراوتـسا  يانبم  رب  نز  درم و  طباور 

هک دوش  یم  رهاظ  وا  یگدنز  رد  ینز  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  تسا و  وکین  هلایپ  نتسش  دشاب ،  درجم  ناوج و  باوخ  هدننیب  هچ  نانچ  . 
تالیامت ددرگ و  یم  رب  شدوخ  تیـصخش  هب  اریز  تسا  بوخ  مه  زاب  دـنیبب  یناوج  رتخد  ار  باوخ  نیا  رگا  تسا .  ونابدـک  راد و  هناخ 

هک دـنیب  یم  ار  یگدامآ  نیا  دوخ  رد  تسا و  یگداوناخ  بوخ  یگدـنز  کی  لیکـشت  قئاش  يرتخد  نینچ  دـهد .  یم  ناـشن  ار  وا  هتفهن 
تسا كدنا  مهس  کچوک  هیداب  دوش  یم  صخشم  هیداب  هزادنا  هب  میرب  یم  یگداوناخ  یگدنز  زا  هک  یبیصن  دنک .  تخبشوخ  ار  يدرم 

تسا و هودـنا  مغ و  هتـسکش  هلایپ  تسا .  یبیـصن  یب  یلاخ  هیداـب  تسا .  قیفوت  رپ  هیداـب  دـهد .  یم  ناـشن  ار  اـم  رتشیب  بیـصن  گرزب  و 
دیآ یم  رب  امش  بیرف  ددص  رد  هناخ  هدودحم  رد  یـسک  دیتشاد  هرقن  زا  يا  هیداب  هچ  نانچ  دیآ  یم  شیپ  هداوناخ  طیحم  رد  هک  یهودنا 

هب دنک و  یم  نایب  ار  طباور  قئالع و  نیا  تفارظ  یگدننکـش و  ینیچ  هیداب  تسا و  یگداوناخ  طباور  ماکحتـسا  هدننک  نایب  ینهآ  هیداب  . 
هک لب  دهد  یمن  ناشن  ار  ونابدک  ددعت  هیداب  يدایز  دادـعت  نتـشاد  میوشن .  یفطاع  دـنویپ  نیا  نتـسکش  بجوم  هک  دـهد  یم  رادـشه  ام 

دیهدیم قالط  ار  نز  دیزادنایب  رود  ای  دینکشب  دینزب ،  نیمز  هب  دمع  هب  ار  يا  هیداب  رگا  دنا  هتشون  تسا .  هناخ  نز  یئاناوت  تعسو و  نیبم 
ياـیوگ هیداـب  ندـنکفا  رود  نتـسکش و  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  فـالتخا  شرهوش  وا و  نیب  يرگید  نز  دـنیبب  ار  باوـخ  نیا  ینز  رگا  و 

 . دراد لوهجم  نز  نآ  زا  هک  تسا  یترفن 

کنکداب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دیرادن ار  نآ  ماجنا  یئاناوت  دوخ  رد  امـش  دیامن و  یم  گرزب  هک  تسا  يراک  باوخ  رد  دوب  نلاب  کی  عقاو  هب  گرزب و  کنکداب  رگا 

دوخ رد  ار  امـش  دناوت  یم  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  امـش  هب  نآ  یگرزب  تمظع و  هب  يراک  دـنداد  امـش  هب  ار  ینلاب  نینچ  باوخ  رد  هچنانچ 
دیوش یم  رود  یگدنز  تایعقاو  زا  دیوگ  یم  امش  هب  دیتفر  اوه  هب  دیدش و  دنلب  نیمز  زا  نلاب  نآ  هلیسو  هب  هچنانچ  دربب .  ورف  دنک و  قرغ 

امـش هار  رـس  یقـشع  دیدوب ،  هداتـسیا  نلاب  دبـس  رد  رگا  دیبایب .  ینانیمطا  لباق  اکتا  هطقن  هک  نآ  یب  دیهد  یم  تسد  زا  ار  یهاگ  هیکت  و 
يرهـش رد  هک  دنک  یم  رهوش  يدرم  هب  دـنک  یم  زاورپ  نلاب  اب  هک  دـینیبب  یناوج  رتخد  رگا  تسا .  زیگنا  ناجیه  رایـسب  هک  دریگ  یم  رارق 

روط هب  نانچمه  امـش  دـش و  وحم  ناتیاپ  ریز  نیمز  هک  دـیتفر  نامـسآ  ياهتـسد  رود  هب  نلاب  اـب  رگا  دراد .  هناـخ  وا  تماـقا  لـحم  زا  رود 
تـسا ینلاب  راوس  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دـینک . )  هاگن  پ )  فرح (  رد  زاورپ  هب  تسین (  بوخ  هجوچیه  هب  دـیتفر  یم  الاب  يدومع 

دنت ياه  دروخرب  داجیا  زا  دشاب و  دوخ  بقارم  يدنچ  باوخ  هدننیب  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  تسین و  وکین  نانچ  مه  دیکرت  هاگان  نلاب  یلو 
تـسد زا  ار  دوخ  یـساسحا  یفطاع و  ياه  هزیگنا  زا  یکی  باوخ  هدـننیب  دـیکرت  دوب و  کچوک  کنکداب  رگا  دـنک .  يراددوخ  نشخ  و 
نامـسآ رد  زاورپ  لاح  رد  ار  ینلاـب  رگا  دـننک .  یم  تاـقالم  هک  تسا  یقـشع  نیلوا  یگدوهیب  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  يارب  دـهد .  یم 

 . تسین دب  نلاب  ندید  هتفر  مه  يور  تسا .  شخب  دیما  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یمومع  یناجیه  دندوب  هداتسیا  اشامت  هب  مدرم  هک  دیدید 

برغم داب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دهاوخ  نیهوت  امش  هب  بدا  یب  درم  کی  دزو :  یم  برغم  زا  هک  یمیالم  داب 
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 . تسا اراکشآ  امش  یگداس  ینتورف و  دزو :  یم  برغم  زا  یمیالمداب  دیتسه و  لگنج  رد  امش 

ناجنداب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، دوب هدروخ  هک  نآ  ردقب  دوب  هودـنا  مغ و  لیلد  ماخ ،  رگا  دوب و  هتخپ  رگا  تقویب و  رگا  دوب و  تقو  هب  رگا  باوخ  رد  ندروخ  ناجنداب 

دوب .  ناسکی  نآ  کشخ  رت و  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک تسا  لیلد  دروخب ،  نآ  زا  تخادنا و  نوریب  دوخ  لزنم  زا  ای  تخورفب  ای  دیشخبب  ار  هلمج  نکیل  تشاد ،  رایـسب  ناجنداب  هک  دنیب  رگا 
دوش .  هتسر  هودنا  مغ و  زا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . تسین وکین  لصف  زا  جراخ  رد  یلو  تسا  لقعت  هشیدنا و  يار و  شدوخ  لصف  رد  رد  ناجنداب  ندروخ  هک  دراد  حیرـصت  نونفلا  سیافن 

نتـشاد مغ و  ندروخ  ناشن  ماخ  ای  دـشاب  هتخپ  رگا  تقو و  یب  اـی  دـشاب  تقو  هب  رگا  باوخ  رد  ناـجنداب  ندروخ  دـیوگ  یم  نیریـس  نبا 
ناجنداب اما  دـینیبب  ناجنداب  باوخ  رد  امـش  تسا  نکمم  دـش  هداد  حیـضوت  باتک  نیا  همدـقم  رد  هک  ناـنچمه  یلو  تسا  هودـنا  هصغ و 

هب افرص  دروآ و  لد  هب  دب  دیابن  سپ  دریگب  رارق  تسامش  يایور  ساسا  هک  يرگید  زیچ  عاعش  تحت  شریبعت  دشابن و  امـش  باوخ  روحم 
هک دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دشاب .  هتشاد  قارب  هایس و  تسوپ  رگا  صوصخب  تسین  وکین  ناجنداب  تشاد .  تسردان  ریبعت  ناجنداب  ندید 

یلو دسر  یم  یجنر  دوش و  یم  یمتس  صخش  نآ  هب  تبـسن  امـش  بناج  زا  دیهد  یم  يرگید  هب  ار  نآ  دیراد و  ناجنداب  دوخ  تسد  رد 
یگدوسآ یتحار و  تسالب و  زا  تاجن  تدـش و  زا  جرف  يایوگ  دـیزادنایب  نوریب  هناخ  زا  اـی  دـینکفایب  نیمز  هب  تسد  زا  ار  ناـجنداب  رگا 

 . دروآ یم  هارمه  يدونشخان  هک  تسا  يراک  هب  نتخادرپ  زین  ناجنداب  ندنک  تسوپ  دهد .  یم  تراشب  ار  کیدزن 

امنداب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دننک .  یم  فیرعت  امش  زا  نارگید  دینک :  یم  هاگن  امنداب  کی  هب 

یلام  ررض  دخرچ :  یم  بونج  هب  لامش  زا  امنداب  ریسم 
 . یلام تعفنم  دخرچ :  یم  لامش  فرط  هب  بونج  زا  امنداب 

ناروب داب و 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب هناگیب  تخس  داب  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدرت کش و  راچد  نآ  ندیـسر  رمث  هب  رد  هک  دیهدیم  ماجنا  ییاهراک  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  دـیدش  ناروب  داب و  يهدـهاشم 

دیاهدش . 
 . تسا هدننک  دیمون  راوشد و  يراک  هب  ندز  تسد  ۀناشن  باوخ ،  رد  دیدش  ناروب  داب و  ندید 
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راب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ندرب دوس  ندیـشکراب  تسا .  یکین  ریخ و  دوش  یم  هدـید  يا  هطوحم  رد  ای  تسه  رابنا  رد  هک  نانچنآ  باوخ ،  رد  داـیز  ياـهراب  ندـید 

هب هن  دراد  قلعت  ناتدوخ  هب  دیرب  یم  دیشک و  یم  هک  يراب  دینادب  باوخ  ملاع  رد  دشاب و  ناتدوخ  هب  قلعتم  راب  نآ  هک  یتروص  رد  تسا 
نکمم شود .  اب  ای  دـیربب  يرگید  هلیـسو  ره  ای  كارت و  تفیل  ای  يراگ  ای  نیـشام  اـب  ار  راـب  هک  دـنک  یمن  قرف  تلاـح  نیا  رد  يرگید . 

دوس زا  هک  تسا  یحرف  هکلب  تسین  امش  تمحز  جنر و  يایوگ  نیا  دیـشاب .  هدرک  قرع  هدش و  هتـسخ  راب  ندرب  زا  باوخ  ملاع  رد  تسا 
باوخ رد  تسا  يراگیب  يرادیب  رد  هک  نانچمه  نارگید  يارب  باوخ  رد  یشکراب  دهد .  یم  تسد  امـش  هب  دینک و  یم  لصاح  راب  ندرب 

یم راب  دوخ  شود  اب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـنام .  یم  امـش  يارب  شجنر  دوش و  یم  ریغ  دـیاع  شدوس  هک  هدوهیب  تسا  یـشالت  مه 
دایز .  دشاب ،  دایز  مک و  دشاب ،  مک  دیرب .  یم  دوس  دیراد  شود  يور  هک  يراب  نامه  هزادنا  هب  دیشک ، 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راوشد تخـس و  ییاهراک  هب  تسد  یهاوخ  ریخ  قشع و  يور  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیتسه ،  راب  لمح  لاـح  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  ینالوط  يا  یناگدنز  دز و  دیهاوخ 
دیهاوخن دنا  هتسباو  امـش  هب  هک  يدارفا  شاعم  رارما  هب  رداق  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتفا ،  یم  نیمز  هب  ینیگنـس  راب  ریز  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش . 
نیا هب  زین  امـش  هک  درک  دنهاوخ  یتایبرجت  امـش  ناکیدزن  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتـسه ،  راب  لمح  لاح  رد  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش .  دیهاوخ  دنمقالع  تایبرجت 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تسا .  یبوخ  رایسب  راک  یگدنز  رد  تشذگ  دینک :  یم  لمح  ار  يراب  امش 
یتخبشوخ  دننک :  یم  لمح  ار  يراب  اه  هچب 

دنکیم  اهر  ار  امش  رفنکی  دننک :  یم  لمح  راب  نانمشد 
 . هدش یفخم  نآ  رد  يرطخ  هک  زار  کی  دننک :  یم  لمح  ار  يراب  ناکیدزن 

زادنا راب 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نهآ هار  راطق و  ای  اه  نویماک  راب  هطقن  نامه  زا  دـنروآ و  یم  یکـشخ  هب  یتشک  زا  ار  اهراب  اجنآ  هک  ردـنب  زا  تسا  يا  هطوحم  زادـناراب 

هدننیب دـیاب  هک  دراد  تلاح  ود  باوخ  رد  زادـناراب  ندـید  تسا و  ردـنب  نامه  زادـناراب  عقاو  رد  دنتـسرف .  یم  رگید  طاقن  هب  دـننک و  یم 
ندش هدایپ  دیورب .  دیهاوخ  یم  دیوش و  یم  راوس  هک  تسا  تقو  کی  دیا و  هدش  هدایپ  تقو  کی  دـنک .  صخـشم  هدومن و  تقد  باوخ 

تینما و ساـسحا  دیـسرب  باـیاپ  ردـنب و  هب  نوچ  تسا و  زیمآ  هرطاـخم  ییاـیرد  رفـس  هک  ناـنچمه  تسا .  ینارگن  شیوـشت و  زا  تغارف 
دیهاوخ ییاهر  شیوشت  ینارگن و  زا  هک  دـهد  یم  تراشب  نوچ  تسا  بوخ  باوخ  ملاع  رد  زین  ردـنب  رد  ندـش  هداـیپ  دـینک  یم  تحار 
يایوگ نیا  دیورب و  ایرد  رفـس  هب  دیهاوخ  یم  هک  دینک  یم  ساسحا  اجنآ  دینیب و  یم  زادناراب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  تقو  کی  اما  تفای . 

 . دیریگ یم  ماو  ای  دیوش و  یم  کیرش  یسک  اب  الامتحا  دینک .  یم  مادقا  زیمآ  هرطاخم  يراک  هب  هک  تسا  نآ 

ناراب
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دیوگ :  لایناد  ترضح 
تقو هب  ناراـب  ندـید  باوخ  و  دـسرب .  اـج  همه  هب  دوب و  ماـع  نوچ  ناگدـنب  رب  یلاـعت  يادـخ  زا  دوب  تکرب  تمحر و  باوـخرد  ناراـب 

یم تخس  ناراب  اج  کی  رب  هکنانچ  تسا ،  صاخ  ناراب  نآ  رگا  اما  دشاب .  رتهب  دنهاوخ  ناراب  نامدرم  هک  یتقو  هب  تسا  رتوکین  شیوخ 
هک دنیب  رگا  دسر .  ناشیا  هب  هک  یتخس  عضوم و  نآ  لها  رب  يرامیب  جنر و  رب  دنک  لیلد  نینچ ،  نیا  دیرابن  رگید  ياج  اجنآ  زج  دیراب و 
نآ رد  هکدنک  لیلد  دیراب ،  ناراب  هام  لوا  ای  لاس  لوا  هک  دنیبرگا  عضوم .  نآ  لها  تعفنم  ریخ و  رب  دنک  لیلد  دیراب ،  یم  هتـسهآ  ناراب 
نآ رد  هک  يرامیب  رب  دنک  لیلد  دیراب ،  یم  هک  دوب  تخـس  هریت و  ناراب  هک  دنیب  رگا  دوش .  ادـیپ  دایز  تمعن  یخارف و  هام  نآ  رد  ای  لاس 

دوش .  كاله 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ناراب بآ  اب  هک  دنیب  رگا  دسر و  الب  جنر و  رکشل  راید ،  نآ  رد  هک  تسا  لیلد  دیراب ،  یم  شیوخ  تقو  هب  هن  تخس  ناراب  هک  دیدب  رگا 
دوس و اب  دور و  رفـس  هب  هک  دوب  لـیلد  دـیراب ،  یم  يو  رـس  رب  ناراـب  هک  دـنیب  رگا  دوش .  نمیا  میب  سرت و  زا  هک  لـیلد  درک ،  یم  حـسم 

دنیب رگا  دیآ .  دیدپ  تاجافم  گرم  راید  نآ  رد  هک  دوب  لیلد  دیراب ،  یم  نافوط  نوچ  نامدرم  رس  رب  ناراب  هک  دنیب  رگا  دیآزاب .  تعفنم 
نآ زا  اه  يوج  هکنانچ  دـیراب ،  یم  میظع  ناراب  دـنیبرگا  دوش .  دایز  وا  هاج  تزع و  تسا  لـیلد  دـیآ ،  یمه  زاوآ  ناراـب  هرطق  ره  زا  هک 

 ، تشذگ تسناوتن  اه  يوج  نآ  زا  دنیب  رگا  درادزاب و  دوخ  زا  يو  رـشو  دـنک  بصعت  هاشداپ  هک  لیلد  دیـسرن ،  ودـب  ینایز  دـش و  ناور 
يرامیب یلاعت و  قح  باذع  هک  تسا  لیلد  ناراب ،  رادرک  هب  دیآ .  یمه  اوه  زا  بآ  هک  دنیب  رگا  دزاس .  عفد  دوخ  زا  هاشداپ  رش  هک  لیلد 

دیآ .  دیدپ  عضوم  نآ  رد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دیراب یم  نامسآ  زا  هک  دنیب  هک  زیچ  ره  دشاب و  رایسب  راید  نآ  رد  تمینغ  تمعن و  هک  لیلد  دیراب ،  یمه  نیبگنا  ناراب  ياج  هب  دنیب  رگا 
هک دنیب  رگا  دسر .  ودب  تحار  ریخ و  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  دوب ،  نشور  فاص و  ناراب  بآ  هک  دـنیب  رگا  دوب .  زیچ  نآ  سنج  زا  شلیوات 

دشک .  يرامیب  جنر و  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  دوب ،  شوخان  هریت و  ناراب  بآ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هدزاود  رب  باوخرد  ناراب  ندید 
تمحر .  لوا : 
تکرب .  مود : 

یهاوخداد .  نتساوخ و  دایرف  موس : 
يرامیب .  جنر و  مراهچ : 

الب .  مجنپ : 
گنج .  ورازراک  مشش : 

نتخیر .  نوخ  متفه : 
هنتف .  متشه : 

یطحق .  مهن : 
نتفای .  ناما  مهد : 

رفک .  مهدزای : 
غورد .  مهدزاود : 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنچ رد  رگم  دراد  یتلاـح  نینچ  زین  باوخ  رد  تسا .  یهلا  تاـمعن  تکرب و  ریخ و  بجوم  اـم  هرمزور  یگدـنز  رد  يرادـیب و  رد  ناراـب 

تسا تمعن  ناراب  تشاد  هدیقع  ینانوی  سوناتیا  مناخ  تسا .  مغ  باوخ  رد  ناراب  دنراد  هدیقع  یتنس  ناربعم  زا  يا  هدع  یئانثتـسا .  دروم 
میراد ار  شراظتنا  هک  دـشاب  یلـصف  رد  رگا  اصوصخم  ام  باوخ  رد  ریذـپلد  میالم و  ناراب  میا .  هداتـسیا  ناراب  ریز  دـینیبب  رگا  صوصخب 
دزیرب ورف  اج  همه  ناراب  هک  نیا  رب  طورشم  تسا  وکین  ناراب  ندیراب  هدهاشم  تسا .  یتمالس  حرف و  تمعن و  هناشن  تسا و  بوخ  رایـسب 
بوخ رایـسب  دزیر  یم  ورف  ناسکی  اج  همه  رد  دراب و  یم  ناراب  هک  دینیب  یم  دـیا و  هداتـسیا  هرجنپ  تشپ  الثم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  . 

اریز تسین  بوخ  تسا  کشخ  رگید  ياه  هناخ  رد  ماب و  دراب و  یم  ناراب  امـش  هناخ  رد  طقف  هک  دـینیبب  تلاـح  نیمه  رد  رگا  یلو  تسا 
یم امـش  هناخ  رد  طقف  ناراب  هک  تیعقوم  نیا  رد  دهد .  یم  ربخ  هصغ  هودنا و  کی  ندـمآ  زا  دـشاب  یتلاح  ره  رد  یـصاصتخا  ناراب  نیا 
لوا رد  ناراب  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دیوگ  یم  نیریس  نبا  دیشاب .  نات  هداوناخ  دارفا  دوخ و  تمالس  تحص و  بقارم  تسا  رتهب  دراب 
لیـس دنت و  ناراب  ام  باوخ  رد  رگا  دوب .  دـنهاوخ  هافر  رد  مدرم  دوش و  یم  ناوارف  تمعن  هام  نآ  ای  لاس  نآ  رد  دراب  یم  هام  لوا  ای  لاس 

زا دروخ  یم  امـش  رـس  تروص و  هب  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  هک  يروط  هب  تشرد  تارطق  اه و  هناد  اب  ناراـب  تسین .  بوخ  دـشاب  اـسآ 
رگا تسا  روط  نیمه  دنا .  هتـسنادن  نومیم  دـشاب  تدـش  اب  رگا  ار  ناراب  ندـمآ  دورف  رـس  يور  اصوصخم  دـهد  یم  ربخ  دـب  هثداح  کی 

باوخ هدـننیب  يرامیب  زا  ناراب  نیا  درادـن  یعیبط  گنر  الوصا  ای  تسا  هریت  نآ  تارطق  گنر  اما  دراب  یم  ناراـب  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب 
صخش نآ  رگا  دوش و  یم  رامیب  صخش  نآ  دینیبب  یناراب  نینچ  شوخ  تسد  ار  يرگید  دیشاب و  هداتسیا  امـش  هچ  نانچ  دهد و  یم  ربخ 

 . تسین وکین  باوخ  رد  زین  تقو  یب  ناراب  هدـهاشم  دوش .  یم  يراـمیب  همعط  امـش  ناـکیدزن  زا  یکی  دـشاب  لوهجم  تسا  ناراـب  ریز  هک 
نیا دراب .  یم  ناراب  دینیبب  دیا  هدـیباوخ  دـنب  هشپ  رد  ماب و  تشپ  يور  دازآ و  ياضف  رد  ای  رلوک  کیدزن  هک  دـسالا  بلق  يامرگ  رد  الثم 

 . دزیر یم  رهـش  ای  هلحم  يور  ناراب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  اصوصخم  دراد  ماـع  هبنج  رتشیب  هک  دـهد  یم  یمغ  زا  ربخ  امـش  هب  باوخ 
دوخ يور  تسد و  هدش )  عمج  نیمز  ياه  لادوگ  رد  هک  یبآ  ای  نادوان  زا  ناراب (  بآ  اب  امش  دراب و  یم  ناراب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
بآ اب  دـینیبب  باوخ  رد  هک  تسا  نآ  رت  بوخ  نیا  زا  دـنک .  یم  علطم  کـیدزن  یتداعـس  زا  ار  امـش  تسا و  بوخ  رایـسب  دـیئوش  یم  ار 

سدقم باتعا  ترایز  هب  ای  دور  یم  جـح  ترایز  هب  ناراب  بآ  اب  وضو  هدـنریگ  هک  دـنا  هتـشون  یمالـسا  ناربعم  دـیریگ .  یم  وضو  ناراب 
سای و ینارگن و  زا  تاجن  یئاهر و  تسا و  ینمیا  هناشن  ناراب  بآ  اب  نتفرگ  وضو  نتـسش و  ور  تسد و  یلک  روط  هب  اما  دـبای  یم  قیفوت 
نارذگهر و هک  دراب  یم  تدح  هب  تدش و  هب  يروط  ناراب  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیزادرپ .  یم  ار  شیوخ  نید  دیـشونب  نآ  زا  هچ  نانچ 
 . دـتفا یم  قافتا  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  يا  هثداح  مدرم  نآ  يارب  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دـنیوج  یم  هاـنپ  رـس  دـنزیرگ و  یم  نآ  میب  زا  مدرم 

یم ناتدیاع  يدوس  رفـس  نیا  زا  دیور و  یم  رفـس  هب  دنک  یم  سیخ  ار  امـش  شفک  سابل و  يور و  رـس و  هک  دراب  یم  يروط  ناراب  رگا 
دیرب یم  تذل  دیآ و  یم  ناتشوخ  نآ  ندینش  زا  دیونش و  یم  ار  نآ  شزیر  يادص  امش  دراب و  یم  ناراب  هک  دینیب  باوخ  رد  رگا  ددرگ . 

توافت .  یب  تسا و  رثا  یب  باوخ  دیاین  ناتشوخ  نآ  يادص  ندینش  زا  هچ  نانچ  دیوش و  یم  هزاوآ  ترهش و  ناونع و  بحاص 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دوس هدافتسا ،  ناراب : 
عاضوا رد  يدوبهب  ناروب : 

داتفا دهاوخ  قافتا  دنیاشوخ  لوحت  کی  مه :  اب  باتفآ  ناراب و 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب  یخارف  ینمیا و  ناراب  ندید 
دیوگیم :  رلیم  چا 
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ناراب ریز  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  درک .  دهاوخ  ادـیپ  يرتهب  عضو  امـش  یگدـنز  هک  تسا  نآ  يهدـنهد  ناشن  باوخ ،  رد  ناراب  ندـید 
ماگنه دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوشیم .  امـش  يدونـشخ  ثعاب  دیتشادن  نآ  هب  يدیما  چیه  هک  یعوضوم  تسا  انعم  نیا  هب  دـیاهدش ،  سیخ 

دسریم .  نایاپ  هب  يراتفرگ  یتحاران و  ماجنارس  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دراد ،  روضح  نامسآ  رد  دیشروخ  ناراب ،  شراب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رد یتخبـشوخ  درب و  دیهاوخ  تذل  شدرگ  حیرفت و  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیتسه ،  نابایخ  رد  یگدـنراب  ماگنه  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیبوک .  دهاوخ  ار  امش  ۀناخ 

دش دیهاوخ  درسلد  دیمون و  دوخ  فیاظ  ماجنا و  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  تمالع  دراب ،  یم  ناراب  هریت  ییاهربا  لد  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
. 

رمث هب  یحارط و  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوشن ،  سیخ  ات  دـیورب  یهانپ  رـس  ریز  هب  دیـشوک  یم  یگدـنراب  زاغآ  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دش .  دیهاوخ  بایماک  ناتیاه  هشقن  ندناسر 

دش .  دیهاوخ  زوریپ  تورث  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هاگن  ناراب  تارطق  هب  يا  هرجنپ  زا  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
رد نینچمه  درب و  دیهاوخ  تذـل  یگداوناخ  طاشن  ینامداش و  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  فقـس ،  رب  ناراب  ياه  هبرـض  يادـص  ندینـش  5 ـ

دش .  دیهاوخ  قفوم  كدنا  یتورث  بسک 
داتفا دیهاوخ  عورشمان  یتذل  ماد  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  هکچ  لالز  یبآ  هناخ  فقس  زا  یگدنراب  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

داد .  دهاوخ  يور  امش  یگدنز  رد  یلوحت  رییغت و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاب ،  دولآ  لگ  بآ  ياه  هکچ  رگا  اما  . 
زا هک  تسا  نآ  تمالع  دـیروخ ،  یم  فسأت  يا  هفیظ  نتـشاذگ و  مامتان  زا  ناراب  يادـص  هب  ندرپس  شوگ  ماـگنه  دـینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دش .  دهاوخ  نارگید  هب  ندناسر  نایز  ثعاب  هک  درب  دیهاوخ  تذل  يزیچ 
داد .  دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  دامتعا  امش  هب  تبسن  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دراب ،  یم  ورف  نارگید  رب  ناراب  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

یطاـیتحا یب  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دوش ،  یم  فیثک  سیخ و  وا  ساـبل  دور و  یم  ناـبایخ  هب  ناراـب  ریز  دـنیبب  باوخ  يرتـخد  رگا  9 ـ
دریگ .  یم  رارق  ناتسود  نظ  ءوس  دروم  لمع  نیمه  يارب  دوش و  یم  هناقمحا  یتذل  میلست 

دیهاوخ رارق  نآ  رد  هک  یعامتجا ،  ياهطیحم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دراب ،  یم  ورف  يا  هعرزم  تاناویح  رب  ناراب  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ
دش .  دیهاوخ  دیمون  درسلد و  تفرگ ، 

 . تسا خلت  ثداوح  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناراب  هارمه  هب  نافوط  ندید  11 ـ

یناراب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
شاف نامدرم  شیپ  رد  وا  يانث  حدـم و  وا و  کین  مان  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هاـشداپ  تمدـخ  رد  وا  دوب و  یناراـب  وا  نت  رب  دـنیب  یـسک  رگا 

دوش .  لصاح  ایند  رد  ندید  هدئاف  وا  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هماج  تهج  زا  وا  یناراب  رگا  دوش . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يرامیب جنر و  رب  لیلد  درز ،  یناراب  اما  دوب  یئوکین  رب  لیلد  تسا ،  زبس  هنوگ  هب  هبنپ و  زاای  ناتک  زا  ای  دوب  مشپ  زا  وا  یناراب  هک  دنیب  رگا 
دسر .  ودب  یئاجزا  هک  تعفنم  ریخ و  رب  تسا  لیلد  دنیب ،  دیفس  یناراب  رگا  دوب .  تیصعم  هانگ و  رب  لیلد  دوب ،  دوبک  یناراب  رگا  دوب . 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دور .  یم  رتالاب  امش  مارتحا  یناراب :  کی  باوخ 
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دید .  دیهاوخ  الاب  تیعقوم  کی  رد  ار  دوخ  يدوزب  دیراد :  نت  هب  یناراب  کی 
تموصخ  کی  دینک :  یم  جراخ  نت  زا  ار  دوخ  یناراب 

دنتسه .  امش  کمکراظتنا  رد  یناسک  دنشوپ :  یم  یناراب  نارگید 
دنوش .  یم  راچد  تکالف  هب  اهنآ  دنروآ :  یم  رد  نت  زا  ار  دوخ  یناراب  نارگید 

لوپ  هچب :  کی  یناراب 
هتساوخ  ان  يداش  کی  نز :  کی  یناراب 

دیرگیم .  رارق  رازآ  دروم  دیزادنا :  یم  رود  هب  ار  یناراب  کی 
دوش .  یم  عطق  امش  ندروخ  نان  لوپ  دینک :  یم  زیمت  ار  یناراب  کی 

تفرگ .  دیهاوخ  رارق  رایسب  مارتحا  دروم  دیرخ :  یم  یناراب  کی 
لوپ تمالع  دیشورف :  یم  یناراب 

ربراب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  خلت  ثداوح  اب  ندش  وربور  یسناشدب و  تمالع  باوخ ،  رد  ربراب  ندید  1 ـ

تشاذگ .  دیهاوخ  اپ  هناریقف  ییاهطیحم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ربراب  ناتدوخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیرب .  یم  هرهب  دوخ  عفن  هب  یتیعقوم  ره  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ربراب  مادختسا  3 ـ

 . دیریگ یم  رارق  يا  هدننز  تاماهتا  دروم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ربراب  ندرک  جارخا  4 ـ

نیگنس راب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دیهاوخ  نارگید  جاتحم  هدش :  مخ  ناترمک  نیگنس  راب  کی  ریز 

یتخبشوخ  دننک :  یم  لمح  نیگنس  راب  رگید  صاخشا 
زایتما  تفرشیپ و  دننک :  یم  لمح  نیگنس  راب  اه  هچب 

دش دهاوخ  رتشیب  امش  لوپ  دننک :  یم  لمح  نیگنس  راب  ناتسود 

دکراب

دیوگ :  فلوم 
دراد تراک  هرامش  ای  سنج  عون  رد  یتارییغت  رب  لیلد  هدش  بارخ  ای  فیثک  یتراک  ای  یسنج  دکراب  دنیببرگا 

ندیشکراب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، تشاد نارگ  راب  تشپ  رب  هک  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  ار  يو  راب  نآ  سنج  ردق و  هب  هک  لیلد  تشاد ،  کبـس  راب  تشپ  رب  هک  دـنیب  رگا 

دنک .  رایسب  یصاعم  هانگ و  هک  لیلد 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا يدب .  ترضم و  ای  دسر  تعفنم  ریخ و  ار  يو  راب  سنج  ردق  هب  لیلد  تسا .  وا  کلم  زا  هک  تسناد  تشاد و  رایـسب  راب  هک  دنیب  رگا 

ددرگزاب .  باوخ  دنوادخ  هب  وا  رش  ریخ و  دوبن  نآ  کلم  راب  نآ  هک  دنیب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

باوخ رد  رگا  دز .  دـیهاوخ  هناـهاوخریخ  ياـهراک  هب  تسد  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیدید ،  راـب  لـمح  لوغـشم  ار  دوخ  باوـخ  رد  رگا 
 . دوب دهاوخ  بولطم  دیفم و  رایسب  ناتیارب  هک  دیروآیم  تسد  هب  یتایبرجت  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدید ،  راب  لمح  لوغشم  ار  نارگید 

توراب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ندید تسا .  كانرطخ  رایـسب  ناتیارب  هک  دیهدیم  ماجنا  ییاهراک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیاهدز ،  توراب  هب  تسد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

دیریگن .  کیرش  دوخ  يارب  دیراد  ار  شماجنا  دصق  يدوز  هب  هک  ییاهراک  ماجنا  رد  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  توراب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دینک .  ضوع  اهراک  رد  ار  ناتشور  دیراد :  توراب  امش 
دهد .  یم  رییغت  ار  شتماقا  لحم  اروف  وا  دنیبب :  توراب  باوخ  درم  کی 

تفرگ .  دهاوخ  قالط  شرهوش  زا  دنیبب :  توراب  باوخ  نز  کی 
 . دنک یم  جاودزا  زابرس  کی  اب  وا  دنیبب :  توراب  باوخ  ناوج  رتخد  کی 

يوراب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رب تسا  لیلد  هد ،  يوراب  دوب و  هاشداپ  رب  لیلد  رهش ،  يوراب  دنیوگ  ناربعم  یلاو و  رب  ای  دیامن  هاشداپ  رب  لیلد  هد ،  هعلق و  رهـش و  يوراب 

بارخ داتفیب و  رهش  يوراب  دنیب  رگا  هاشداپ .  لاح  یکین  توق و  رب  تسا  لیلد  تسا ،  دنلب  يوق و  رهش  يوراب  هک  دنیب  رگا  هد .  هدنوادخ 
هاشداپ هک  لیلد  دندرک ،  ون  ار  وراب  دـنیب  رگا  تسا .  یلاو  كاله  رب  لیلد  داتفیب ،  نآ  زا  یخرب  رگا  دـنک .  هاشداپ  كاله  رب  لیلد  دـش ، 

دوش .  میقم  رهش  نآ  رد  ون 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دب کین و  ره  دشاب و  نامه  تسا  رهش  سپ  رد  هچ  نآ  تسا و  ینمیا  شیع و  شلیوات  تسا  رهـش  هزاورد  کیدزن  هچ  نآ  رهـش و  يوراب 
 . تسا هنوگ  جنپ  نا  رب  لیلد  دنیب ،  وراب  رد  هک  ناصقن  هدایز و  و 

زاب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ینوزفا ردق و  یگرزب  رب  دیامن  لیلد  تسـشن ،  يو  تسد  رب  ینعی  دوب ،  وا  عیطم  زاب  نآ  داد و  يو  هب  یـسک  ای  تفرگب  يزاب  هک  دنیب  رگا 

داتفیب و وا  تسد  زا  زاب  دنیب  رگا  دبای .  تلزنم  ردق و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تسشن ،  وا  تسد  رب  دیفـس  يزاب  هک  دنیب  وا  رگا  تلزنم .  هاج و 
دتفا یگراچیب  یشیورد و  هب  تلزنم  زا  هک  تسا  لیلد  درمب ، 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


رایـسب لام  دوب  تیعر  زا  رگا  دبای .  تمرح  تیالو و  هاشداپ  زا  تسا  لیلد  دوب ،  هاشداپ  نامدرم  زا  رگا  تفایب ،  دیفـس  يزاب  هک  دـنیب  رگا 
تخیرگب زاب  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  دتفا و  تبحص  ون  هاشداپ  اب  ار  وا  هک  لیلد  تسشن ،  وا  ماب  رب  زاب  دنیب  رگا  دیامن .  لصاح 

هلگنز نز  نآ  ياپ  رب  دـنیب  رگا  دـیآ .  دـیدپ  يور  بوخ  يرـسپ  ار  نز  نآ  هک  لیلد  دـیدرگ ،  ناهنپ  ینز  نماد  ریز  رد  ای  دـش  هناخ  رد  و 
دیآ .  يرتخد  ار  نز  هک  تسا  لیلد  دوب ،  نیمیس  ای  نیرز 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دوبن هاشداپ  مدرم  زا  رگا  لمع .  زا  دوش  لوزعم  دوب  هاشداپ  مدرم  زا  سک  نآ  رگا  هک  لیلد  تشکب ،  ار  وا  تفایب و  يزاب  دـنیب  یـسک  رگا 
لیلد دوب ،  هدید  هاشداپ  ار  باوخ  نیا  رگا  دماین ،  زاب  دیرپب و  وا  تسد  زا  زاب  هک  دنیب  رگا  تیب .  لها  تهج  زا  دـسر  یمغ  یجنر و  ار  وا 

دبای .  تردق  تکلمم و  هک  نآ  شلیوات  تسشن  وا  تسد  رب  دمایب و  زاب  رگا  دورب .  وا  تسد  زا  تکلمم  تسا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  جنپ  رب  لیوات  تسا .  وا  عیطم  زاب  هک  دنیب  نوچ 
شمارآ .  هب  ندیسر  لوا : 

يداش .  مود : 
تراشب .  موس : 

یئاورنامرف .  مراهچ : 
دارم .  نتفای  مجنپ : 

دوب وا  عیطم  دیفس و  زاب  نوچ  هصاخ  مرد ، )  رازه  ات  مرد  رازه  ود  زاب (  تمیق  ردق و  هب  لام 
دوب .  هجوراهچرب  شلیوات  دشابن  عیطم  زاب  نوچ 

رگمتس .  هاشداپ  لوا : 
دنک .  لیم  هک  یمکاح  مود : 

نئاخ .  هیقف  موس : 
دربن .  ردام  ردپ و  نامرف  هک  دنزرف  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا باوخ  رد  زاب  ندـید  تسا .  باوخ  هدـننیب  ینورد  گرزب  تاینمت  دـیما و  وزرآ و  هدـنیامن  باوخ  رد  ابیز  يراکـش و  تسا  یغرم  زاـب 
هک تسا  لقن  قداص _ ع _  ماما  زا  تسا .  یئاورماک  یبایماک و  زا  یناشن  دشاب  دیفـس  زاب  رگا  صوصخب  تسا  وکین  تبثم و  دـید  هیواز 
دیا هتفرگ  ار  زاب ي  هک  دینیبب  رگا  دروآ .  یم  دیدپ  ملا  جنر و  دنک و  یمن  تعاطا  ار  ردپ  نامرف  هک  تسا  يدنزرف  شکرس  نامرفان و  زاب 

اهراک رد  تسا  امش  يزوریپ  زا  یناشن  دنیشن  یم  امش  هناش  ای  تسد  رب  هک  تسا  زومآ  تسد  یلها و  نانچ  زاب  نآ  هداد و  امش  هب  یسک  ای 
امـش هناخ  ماب  ای  هناش  ای  تسد  رب  دیایب و  اوه  زا  زاب ي  رگا  دوش .  یم  نوزفا  امـش  تلزنم  هاج و  دـیبای و  یم  هبترم  ماقم و  یقرت  هک  نیا  و 

ماب رب  رگا  تسا و  بوخ  باوخ  رد  زاب  ندید  یتح  دینک  یم  لصاح  هدرکن  دـهج  يزوریپ  هتـساوخان و  قیفوت  هک  تسا  نآ  ناشن  دنیـشنب 
يزوریپ کی  هناتسآ  رد  هک  دهد  یم  نآ  ناشن  تسا و  وکین  دراد  قلعت  امـش  هب  هدنرپ  نآ  هک  دینادب  باوخ  ملاع  رد  امـش  دشاب و  هتـسشن 

تقد نوچ  ای  دریمب  هاگان  هب  زاب  نآ  دیراد و  تسد  رد  يزاب  هک  دینیبب  هچ  نانچ  دیـسر .  یم  نآ  هب  هدهاجم  یکدـنا  اب  دـیا و  هتفرگ  رارق 
دیراد و زاب  کی  هک  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  تسد  یهت  یلام  رظن  زا  دهد و  یم  ربخ  امش  يدارمان  تسکش و  زا  تسا  هدرم  دینیب  یم  دینک 
 . دماجنا یمن  یگتخیسگ  مه  زا  هب  یگتفشآ  نیا  دیوش  یم  یگتفشآ  راچد  تفرن  نوریب  امـش  هناخ  زا  اما  تخیرگ  امـش  تسد  زا  زاب  نآ 

هدننیب هتخانـشان  هچ  دـشاب و  هتخانـش  نز  نآ  هچ  دـش  ناهنپ  ینز  نماد  ریز  تخیرگ و  امـش  تسد  زا  زاب  نیا  رگا  دـیوگ  یم  نیریـس  نبا 
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اهدـیما و نداد  تسد  زا  ندرک و  مگ  رگناـیامن  تسد  زا  زاـب  رارف  يوربوخ .  دنمـشوه و  يرـسپ  دوـش ،  یم  رـسپ  کـی  بحاـص  باوـخ 
یم رسپ  دنزرف  بحاص  دراد  هناخ  رد  زاب  هک  دنیبب  ینز  رگا  تسا .  دیما  قشع و  زاب  نتـشاد  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  يارب  تسا .  اهوزرآ 

تلاـح دـنچ  تسا  نکمم  نیا  تسین و  بوخ  دـیتشک  دوخ  تسد  هب  ار  زاـب  نآ  دـیراد و  هناـخ  رد  زاـب  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  دوـش . 
یلک بیـسآ  همدص و  یلغـش  رظن  زا  ای  دـینک  یم  هکراتم  ناترـسمه  اب  ای  دـیآ ،  یم  دراو  ناتدـنزرف  هب  یبیـسآ  ای  دـشاب .  هتـشاد  نومیمان 

دشاب .  دیفس  رگا  صوصخب  تسا  وکین  باوخ  رد  زاب  ندید  هتشذگ  نیا  زا  دید .  دیهاوخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

ددرگرتهم  هاشداپ  بناج  زا  زاب  ندید 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیوشیم یسناشدب  راچد  ناتیاهراک  زا  یکی  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  زاب  ندید 

رازاب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیربب الاب  ار  دوخ  تامولعم  حطس  دینک  یعس  رازاب : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  قیفوت  یگدنز  روما  یمامت  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  رازاب  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  هدرسفا  ناشیرپ و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  كورتم  يرازاب  ندید  2 ـ
دید .  دیهاوخ  نایز  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  رازاب ،  رد  دساف  ای  هدیدنگ  تاجیزبس  ندید  3 ـ
داتفا .  دهاوخ  قافتا  شیگدنز  رد  دعاسم  یتارییغت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دیـشورفیم يزیچ  رازاب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  تسردان  طباور  نتـشاد  رگنایب  دینکیم ،  دیرخ  رازاب  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

تسا .  یتحاران  یسناشدب و  رگنایب  دینیبب ،  هراکم  رازاب  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  لغش  رییغت  رگنایب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

سناش  رازاب :  کی  باوخ 
قشع  رد  سناش  دیتسه :  رازاب  کی  رد  امش 

درک .  دیهاوخ  هدروآرب  ار  ناتیاهوزرآ  دیرخ :  یم  هراکم  رازاب  کی  رد  ییاهزیچ  امش 
 . دوش یم  مهم  داهنشیپ  کی  امش  هب  دنشورف :  یم  ییاهزیچ  رازاب  کی  رد  نارگید 

یئوج زاب 

دیوگیم :  تروک  سناه 
دیوشیم .  لکشم  راچد  نایفارطا  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دننک ،  ییوجزاب  امش  زا  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ تسکـش  ناتناتـسود  اب  دوخ  طباور  ندرک  رادـیاپ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  ییوجزاب  ار  امـش  یـسک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دروخ
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دید زاب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دیهاوخ  وربور  عنام  اب  ناتیاه  هشقن  ندرک  یلمعرد  دینک :  یم  دیدزاب  ییاج  ای  یسک  زا  امش 

دیریگ .  یم  رارق  نارگید  نظءوس  دروم  دیور :  یم  ناگتسب  ندید  هب 
راک  رد  یلام  ررض  دیآ :  یم  امش  ندید  هب  تسود  کی 

دیریگ .  یم  یشیپ  نارگید  زا  دنک :  یم  تدایع  ار  امش  کشزپ  کی 
تسین .  بوخ  ادبا  امش  تیعقوم  دیور :  یم  ناتسود  ندید  هب  امش 

دینک .  یم  تفایرد  شوخ  ياهربخ  يدوز  هب  دنیآ :  یم  امش  ندید  هب  يددعتم  ناتسود 
دیراد .  شیپ  رد  همکحم  کی  دینک :  یم  ندید  نارگید  زا  امش 

 . دوب دهاوخ  امش  یتحاران  ثعاب  یگرزب  مغ  دنیآ :  یم  امش  ندید  هب  راک  يارب  نارگید 

هدننک دیدزاب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنک .  یم  تباث  امش  هب  ار  دوخ  يرادافو  تسود  کی  ناگدننک :  دیدزاب  باوخ 

دیشاب .  تسود  کی  راظتنا  رد  دیریذپ :  یم  ار  ناگدننک  دیدزاب 
دننکیم .  کمک  امش  هب  ناتسود  هدننکدیدزاب :  يرایسب  دادعت 

سناش  دیتسه :  هدننک  دیدزاب  امش 
 . يرامیب دیراد :  يراک  هدننک  دیدزاب  کی  اب  امش 

سرزاب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دوش علطم  نآ  زا  یـسک  دیرادن  تسود  هک  دینزیم  ییاهراک  هب  تسد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدش ،  سرزاب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دیوشیم يراتفرگ  راچد  هاتوک  یتدم  يارب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  سرزاب  ندید 

ناگرزاب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هک تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ار  یناگرزاب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلغـش  روما  رد  تفرـشیپ  رگنایب  دیتسه ،  ناگرزاب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دینکیم لصاح  تیقفوم  اهراک  ماجنا  رد 

ندرک زاب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسامش .  راظتنا  رد  تخس  راک  کی  دینک :  یم  زاب  ار  اه  هتسب 
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تسا .  شیپ  رد  هبقرتم  هریغ  تاقافتا  دینک :  یم  دازآ  ناش  دنب  زا  ار  ناینادنز 
دش .  دهاوخ  شاف  زار  کی  دینک :  یم  زاب  ار  بانط  کی  هرگ 

تسا .  شیپ  رد  جاودزا  کی  دینک :  یم  زاب  ار  گس  کی 
دنتسه .  امش  رانک  رد  رادافو  ناتسود  دینک :  یم  زاب  ار  بسا  کی 

درک .  دیهاوخ  ناتلزنم  رد  یفشک  دینک :  یم  زاب  ار  تفچ  ای  لفق  کی 
دیشاب .  تالکشم  رظتنم  دینک :  زاب  ار  رد  کی  دیتسین  رداق  امش 

دینکن .  یفخم  ار  تیمها  یب  ياهزیچ  دنراد  تسود  ار  امش  هک  یناسک  زا  دینک :  زاب  ار  وشک  کی  دیناوت  یمن 
 . دیشاب طاتحم  رایسب  یلام  تالکشم  رد  دینک :  زاب  ار  نآ  هک  دینکن  ادیپ  ار  يزیچ  دیلک  دیناوت  یمن 

وزاب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تعفنم و ناشیا  زا  ار  يو  هک  لیلد  دوب ،  يوق  يو  يوزاب  هک  دـنیب  رگا  زابنا .  ای  دـمتعم  تسود  ای  دـنزرف  اـی  دوب  ردارب  باوخ  رد  يوزاـب 

يوزاب یـسک  رگا  ای  داتفا  وا  يوزاب  هک  دنیب  رگا  دشابن .  ناشیا  زا  توق  هدئاف و  چیه  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دسر .  توق 
دنیوج .  تقرافم  يو  زا  ای  دنک  تلحر  زابنا  ای  تسود  ای  ردارب  هک  لیلد  دیربب ،  ار  وا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  وزاب  ندید 

ردارب .  لوا : 
دنزرف .  مود : 

کیرش .  موس : 
تسود .  مراهچ : 
ومعرسپ .  مچنپ : 
هیاسمه .  مشش : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیا زا  کی  چیه  رگا  تسا و  زابنا  تسود و  ای  تسا ،  دـنزرف  ای  تسا ،  ردارب  ای  باوخ  رد  وزاب  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نیا هب  ود  ره  ای  دنا و  هدرک  ریبعت  دـنزرف  ای  ردارب  باوخ  رد  ار  وزاب  ناربعم  هیلک  هیاسمه .  ای  تسا و  ومع  رـسپ  ای  دـشاب  هتـشادن  دوجو  اه 

تسا تسود  دشاب  هتشادن  دنزرف  ردارب و  باوخ  هدننیب  هچ  نانچ  دنزرف و  ار  پچ  يوزاب  دنا و  هتسناد  ردارب  ار  تسار  يوزاب  هک  تروص 
تسار و هب  یگتـسب  نیا  دیرب (  یم  دوس  دیوش و  یم  دنم  هرهب  شیوخ  دنزرف  ای  ردارب  زا  دینیبب  يوق  دنمورین و  ار  دوخ  يوزاب  هچ  نانچ  . 

دیما مشچ  ناتدنزرف  ردارب و  زا  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  هدش  رغال  فیعـض و  ناتیوزاب  دینک  هدـهاشم  باوخ  رد  هچ  نانچ  دراد )  پچ 
يوق امـش  پچ  يوزاب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنناوت .  یمن  دـنهاوخب  مه  رگا  داد و  دـنهاوخن  يرای  امـش  هب  اه  نآ  اریز  دیـشاب  هتـشادن 
امـش یگدنز  رد  ناتردارب  یلو  تشاد  دـیهاوخ  هتـسیاش  يدـنزرف  هک  دراد  ار  ینعم  نیا  رغال  تسا و  فیعـض  ناتتـسار  يوزاب  یلو  تسا 

 . فیعض پچ  دشاب و  يوق  ینالضع و  ناتتسار  يوزاب  رگا  دوش  یم  سکعرب  موهفم  ینعم و  روط  نیمه  دش .  دهاوخن  عقاو  رثوم  دیفم و 
ناربعم نامدوخ و  یتنـس  یمالـسا و  ناربعم  نیب  تسه  یفالتخا  اجنیا  دسر .  یم  بیـسآ  اه  نآ  زا  یکی  هب  هدش  عطق  ناتیوزاب  دـینیبب  رگا 

وزاب و ماکحتسا  دنا  هتـشدن  هدرک و  ریبعت  هدارا  تمه و  هب  ار  وزاب  ما  هدناوخ  نم  هک  اج  نآ  ات  یجراخ  ياه  همان  باوخ  رد  اریز  یجراخ 
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ددرگ .  یم  زاب  امش  تمه  هدارا و  یلغش و  يراک و  تیصخش  هب  تشپ  ندرگ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

کچوک رایـسب  ار  دوخ  يوزاب  باوخ  رد  رگا  تسا .  لکـشم  ياهراک  ماجنا  نتفریذپ  يهناشن  دیدید ،  ار  ناتدوخ  يوزاب  باوخ  رد  رگا 
روما رد  تفرـشیپ  يهدنهد  ناشن  باوخ ،  رد  وم  رپ  يوزاب  ندید  دینکیم ،  دروخرب  ییورشوخ  اب  مدرم  اب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدید ، 

دیوشیم .  لکشم  راچد  ناتنایفارطا  اب  طابترا  داجیا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هتسکش ،  ناتیوزاب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  يراک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ناتناکیدزن  زا  یکی  زا  ییادج  رگنایب  باوخ ،  رد  هدش  عطق  يوزاب  ندید 
گنرین و هک  دیشاب  بقارم  دش ،  دیهاوخ  ادج  دوخ  رسمه  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  عطق  ار  یـسک  يوزاب  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیروخن .  ار  نارگید  بیرف 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

ناتنافلاخم .  رب  گرزب  يزوریپ  کی  ناتدوخ :  ياهوزاب  باوخ 
تشاد .  دیهاوخالاب  حطسرد  گرزب و  ياهتقافر  دیراد :  یگنشق  ياهوزاب  امش 

دش .  دیهاوخ  دنمتورث  تسا :  وم  زا  رپ  امش  ياهوزاب 
تسامش .  راظتنا  رد  گرزب  يداش  کی  تسا :  دنلب  امش  يوزاب 

ناوارف  لوپ  تسا :  کچوک  امش  يوزاب 
دیوش .  یم  رادلوپ  يدوزب  كزان :  یلیخ  ياهوزاب 

تیاضر  يداش و  دنتسه :  گرزب  یعیبط  ریغ  روطب  امش  ياهوزاب 
دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناتناکیدزن  زا  یکی  دننک :  یم  عطق  ار  امش  ياهوزاب 

اهراک  رد  دب  جیاتن  دنک :  یم  درد  امش  ياهوزاب 
گرزب  مغ  تسا :  فیثک  امش  يوزاب 

هرجاشم  تسا :  هتسکش  شتسود  هک  دنیبب  باوخ  درم  کی 
دهد .  یم  تسد  زا  ار  شرهوش  تسا :  هتسکش  شتسد  هک  دنیبب  باوخ  نز  کی 

تسا .  رطخ  رد  شا  یتمالس  ناگتسب  زا  یکی  هدید :  برض  امش  يوزاب 
لیماف  رد  درم  کی  گرم  تسا :  هدش  عطق  امش  تسار  يوزاب 

لیماف  رد  نز  کی  گرم  تسا :  هدش  عطق  امش  پچ  يوزاب 
کیدزن .  هدنیآ  رد  گرزب  ياهرطخ  دنکش :  یم  امش  يوزاب 

دینک .  یم  هجیتن  یب  دایز و  راک  امش  وزاب :  يور  یتسوپ  يرامیب  کی 
 . دینک حالصا  یلکب  ار  ناتیگدنز  شور  دیاب  دراد :  کم  کک و  امش  يوزاب 

دنبوزاب

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نیمیـس دـنبوزاب  رگا  دـسر .  تهارک  مغ و  ار  وا  رگید  یـسک  زا  اـی  ناردارب  زا  هک  لـیلد  تشاد ،  وزاـب  رد  هک  دـنیب  رگا  نیرز ،  دـنبوزاب 

تمعن و لاـم و  ار  وا  هک  لـیلد  دـنیب ،  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  دـهد .  رهوش  هب  ار  دوخ  رهاوخ  رتـخد  اـی  ار  دوخ  رتـخد  هک  لـیلد  تشاد ، 
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ای تسکـشب  دنبوزاب  هک  دنیب  رگا  دوب .  يرایو  توق  ردارب  زا  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  نینها  ای  نیمیـس  دـنبوزاب  هک  دـنیب  رگا  دوب .  شیارآ 
دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش  عیاض 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يوزاـب هب  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  تسین .  بوخ  نادرم  يارب  یلو  تسا  وـکین  نوـمیم و  ناـنز  يارب  دـنبوزاب  نتـشاد  باوـخ  رد 

رتخد ای  شدوخ  رتخد  هتـسب  يا  هرقن  دنبوزاب  دنیبب  رگا  دسر .  یم  یمغ  وا  هب  شنادنزرف  ای  ناردارب  هیحان  زا  هتـسب  ییالط  دنبوزاب  شیوخ 
دنبوزاب نتـشاد  اریز  دسر  یم  تمعن  هافر و  هب  هتـسب  دنبوزاب  یلک  روط  هب  هک  دـنیبب  ینز  هچنانچ  دتـسرف .  یم  رهوش  هناخ  هب  ار  شرهاوخ 

هب شردارب  يوس  زا  هک  تسنیا  ناـشن  تسار  يوزاـب  هب  نینهآ  دـنبوزاب  نتـشاد  تسا .  تشز  درم  يارب  یلو  تسا  یعیبـط  يرما  نز  يارب 
شدنزرف ای  ردارب  يوس  زا  هتسکش  دنبوزاب  نآ  هتـشاد و  دنبوزاب  شیوخ  پچ  يوزاب  هب  رگا  دوش و  یم  تدعاسم  کمک و  باوخ  هدننیب 

دیآ .  یم  دیدپ  فالتخا  شرهوش  وا و  نیب  هتسکش  شدنبوزاب  دنیبب  ینز  هچنانچ  دوش .  یم  یتبحم  یب  وا  هب 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

امش هب  یسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنکیم .  دیدهت  ار  امـش  يراتفرگ  يرامیب و  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  هایـس  دنبوزاب  يهدهاشم 
 . دوشیم امش  يداش  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هداد ،  هیده  دنبوزاب  کی 

يزاب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ندرک و يزاب  هرهم  اب  دـنود .  یم  رگیدـکی  لابند  هب  دـننک و  یم  يزاب  ناکدوک  هک  روط  نآ  تسا  يزاب  زیخ و  تسج و  اجنیا  رد  يزاـب 
کشوم و میاق  رکودرکا ،  اوه ،  هب  مگرگ  لثم  هنامداش ،  ياهزیخ  تسج و  طقف  تسین  رظن  دروم  لیبق  نیا  زا  رگید  ياه  یمرگرس  عاونا 
یتلاسک و دیدنخ  یم  دیود و  یم  دینک و  یم  يزاب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  هودنا  تلاسک و  باوخ  رد  اه  يزاب  عون  نیا  هریغ . 

هتفریذپ ناشدوخ  دننام  ار  امـش  اهنآ  دینک و  یم  يزاب  ناکدوک  اب  باوخ  رد  هک  دیدرک  هدهاشم  هچنانچ  دیآ .  یم  شیپ  امـش  يارب  یمغ 
مدان و شیوخ  هدرک  زا  امـش  دـننک و  یم  شنزرـس  دـنیامن و  یم  هئطخت  ار  امـش  مدرم  هک  دـیهد  یم  ماجنا  یلمع  کیدزن  هدـنیآ  رد  دـنا 

دنیاشوخان ياه  ثحب  امـش  هداوناخ  طیحم  رد  دیا  هداتـسیا  اشامت  هب  امـش  دننک و  یم  يزاب  اه  هچب  هک  دنیبب  رگا  دش .  دـیهاوخ  نیگمرش 
هک تفای  دـهاوخ  فالتخا  شرهوش  هب  بستنم  ماوقا  شرهوش و  اب  دـنک  یم  يزاب  هک  دـنیبب  هناخ  يونابدـک  مناخ و  رگا  دـیآ .  یم  شیپ 

ناکدوک يزاب  يادص  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا  دوب .  هدـمآ  دوجو  هب  يزاب  هجیتن  رد  هک  تسا  ییوهایه  هزادـنا  هب  نآ  یکچوک  یگرزب و 
تفگ .  دنهاوخ  دب  امش  هرابرد  مدرم  الامتحا  دینک و  یم  تفایرد  كانمغ  يربخ  دیونش  یم  ار 

 ، دنتـسه ام  هرمزور  یگدنز  زا  هتفرگربافرـص  هداس و  اهباوخ  نیا  زا  یخرب  دـننکیم .  هدـهاشمار  یفلتخم  ياهيزاب  باوخ  رد  دارفا  رثکا 
اهنآزا یخرب  یتح  لوقعماـن و  یهاو و  ـالماک  روآ و  تریح  یندرکن ،  رواـب  بیرغ ،  بیجع و  باوخ  رد  اـهيزاب  رگید  لابتکـسب .  لـثم 

اهنآ رد  ار  نات  یـساسحا  ياهشنکاوو  قیمع  ياوه  لاح و  هک  تسا  مزال  اـهباوخ  هنوگنیا  رتهب  هچ  ره  ریبعت  يارب  دنتـسه .  هنارگرازآ 
يزاب ياهباوخرگید «  یلو  دـهدیم .  خر  هاگیب  هاگ و  هک  دیـشابيزاب ،  لوغـشم  حـیرفت  يارب  ناتباوخ  رد  تسا  نکمم  دـییامن .  یـسررب 

یماخ و یگتخپان ،  یحول ،  هداس  ای  هنازاورپدـنلب  هنابلط و  تباقر  تیهام  نات ،  یگدـنز  رد  ییاهشلاچ  هدـنهد  ناشن  دـنناوتیم  ندرک « 
جراخ يارب  تحارو  ناسآ  ياهویـش  ای  تیقفوم  بسک  يارب  امـش  تاین  وفادها  هدـننک  المرب  دـنناوتیم  اهباوخ  نیا  دنـشاب .  امـشیگچب 

ناتباوخ رد  رگا  دشاب .  یگدـنز «  يزاب  رگنایامندـناوتیم «  باوخ  رد  يزاب  هدـهاشم  نینچ  مه  دنـشابامش .  يالاب  يژرنا  ورین و  نتخاس 
کی ره  هک  ار  یـشقنو  اهنآ  اب  ار  ناتدوخ  لباقتم  ریثأت  شنک و  راتفر ،  تقدهب  هک  تسا  مزال  دیدوب ،  انـشآ  دارفا  اب  یبیجع  يزابلوغـشم 

دینک .  یسررب  دننکیم ،  يزاب  ناتباوخ  رد 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
رد يزاب  پوت  دیبای .  تسد  دوخ  فدـه  هب  دـیناوتیمن  تسردان  ياهراک  ماجنا  اب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  يزاب  عون  ره  ندـید 

دیریگیم .  رارق  نارگید  رخسمت  دروم  هک  دیهدیم  ماجنا  يراک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ، 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

ناوارف  لوپ  لوپرس :  يزاب  باوخ 
دوریم .  شیپ  امش  لیم  هب  زیچ  همه  نکیزاب :  کی 

دش .  دهاوخ  شخبتذل  رایسب  امش  یگدنز  دیوش :  یم  هدنرب  يزاب  رد 
دبای .  یم  شهاک  امش  جنر  دیزاب :  یم  يزابرد 

دینک .  یم  فلت  هدوهیب  ار  ناتتقو  جنرطش :  يزاب 
دهدیم .  تسد  زا  ار  ناتمارتحا  رابتعا و  دینک :  یم  يزاب  قرو 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناتنازیزع  زا  یکی  دیوش :  یم  هدنرب  دینک و  یم  يزاب  تسود  کی  اب 
امش دیزاب :  یم  دینک و  یم  يزاب  تسود  کی  اب 

دیراد .  تسود  ار  يرگید  سک 
دروآ .  یم  يور  امش  هب  سناش  دننک :  یم  يزاب  اه  هچب 

لوپ دینک :  یم  يزاب  یشزرو  يزاب  کی  رد 
دنوش .  یم  فرط  رب  اهینارگن  دننک :  یم  يزاب  نارگید 

تسا .  هداتفا  ریخات  هب  امش  تیقفوم  دیتسه :  يزاب  لوغشم  رافناف  کی  رد 
 . درک دیهاوخ  ادیپ  نیمز  يور  یتمیق  ءایشا  دینک :  یم  تکرش  ییامزآ  تخب  يدنب و  طرش  رد 

يدنب مشچ  يزاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش هب  الامتحا  هک  دینکیم  تکرش  يراک  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  يدنبمشچ  يزاب  لوغشم  نارگید  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دناسریم ررض 

قرو يزاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد رگا  دنکیم ،  رداص  يأر  امش  عفن  هب  هاگداد  رد  یضاق  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیوشیم ،  هدنرب  قرو  يزاب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

یمرگرس يارب  باوخ  رد  ندرک  يزاب  قرو  دزاسیم .  راتفرگ  ار  امش  نانمـشد  يهئطوت .  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیوش ،  هدنزاب  قرو  يزاب 
تسا انعم  نیا  هب  دینکیم ،  يزاب  قرو  یـسک  اب  لوپ  رـس  رب  رگا  اما  دیـسریم .  ناتیاههتـساوخ  هب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  ، 

 . دنکیم دیدهت  ار  امش  یتالکشم  اهيراتفرگ و  هک 

يرطاب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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نامه مینک .  یم  فرـصم  لیبموتا  رد  ای  یکیرتکلا  ياه  هاگتـسد  يریگراک  هب  يارب  هک  نکاس  هتیـسیرتکلا  زا  تسا  یعبنم  هوق  ای  يرطاـب 
رگا دریگ .  یم  لکـش  هوق  لکـش  هب  ناتدوخ  دوجو  زا  جراخ  ییورین  هب  امـش  زاین  زین  باوخ  رد  تسا و  هوق  دیآ  یمرب  شمان  زا  هک  روط 

ناترورغ دیروآ و  یمن  دوخ  يور  هب  اما  دیدنمزاین  نارگید  کمک  هب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیتفرگ  يرگید  زا  يا  هوق  ای  يرطاب  دـینیبب 
دنمزاین امش  کمک  هب  لوهجم  مدآ  کی  تفرگ ،  يرطاب  امش  زا  یسک  هک  دینیبب  هچنانچ  دهد .  یمن  ار  کمک  هب  جایتحا  نیا  زاربا  هزاجا 
يرطاب هک  دیدید  رگا  تسا .  تبثم  نامدوخ  دروم  رد  ام  روصت  هشیمه  اریز  دیوش  عقاو  دیفم  وا  يارب  دیناوتب  تسین  مولعم  هک  دش  دهاوخ 

قیفوت دوخ  فعـض  ناربج  هب  دیدرک  میمرت  ار  يرطاب  رگا  تسامـش و  يورین  فعـض  يایوگ  دهد  یمن  قرب  ای  هدش  خاروس  امـش  لیبموتا 
يرطاب و هزادنا  هب  اه  نآ  هزادنا  دنتـسه و  ام  تیـصخش  دوجو و  زا  جراخ  ياه  تردق  هدـنیامن  هوق  يرطاب و  لاح  ره  هب  تفای .  دـیهاوخ 

میظع .  رثوم و  يرای  گرزب  يرطاب  تسا و  رصتخم  کمک  کچوک  يرطاب  هوق و  دراد .  یگتسب  دینیب  یم  باوخ  رد  هک  يا  هوق 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دروآ دیهاوخ  تسد  هب  یعفانم  دعاسم  تالماعم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  يرطاب  ندید 

غاب

دیوگ :  لایناد  ترضح 
رت داد و  یم  بآ  ار  غاب  هک  دنیب  رگا  دنک .  تعماجم  شیوخ  نز  اب  هک  لیلد  داد ،  یم  بآ  ار  غاب  دنیب  رگا  دوب .  نز  باوخ  هب  غاب  ندـید 
رد دنیب  رگا  دروایب .  حلاص  دنزرف  هک  لیلد  تشک ،  یم  ناحیر  لگ و  باوخ  رد  دنیب  رگا  دنک .  تعماجم  رهوش  زا  وا  نز  هک  دـش ،  یمن 

هدیـشک و الاب  دوب و  هتـسر  ناحیر  وا  غاب  رد  دنیب  رگا  دزومایب .  بدا  ملع و  دوز  هک  دـیا  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشک ،  یم  ولاتفـش  غاب 
ار دوخ  غاب  رگا  دیامن .  دنزرف  ره  رب  لیلد  ناحیر ،  يوب  دنمدرخ و  اناد و  ریلد و  دوب  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دیـسر ،  یم  غامد  هب  وا  يوب 

لها زا  ناشیا  لیلد ك  دوب ،  اشامت  رد  دوخ  نز  اب  تشاد و  اه  هویم  عاونا  زا  دروخ و  یم  ناتخرد  هویم  زا  دـنیب و  کشوک  نادابا و  زبس و 
رگا دـبای .  تمعن  لام و  وا  زا  دـهاوخب و  رگناوت  ینز  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  ناتخرد  هویم  زا  دوب و  نادابا  غاـب  رد  دـنیبرگا  دنـشاب .  تیب 
غاب رد  دـنیب  رگا  دـسر .  يو  هب  هودـنا  مغ و  هک  لیلد  تخیر ،  یم  اه  گرب  ناتخرد  زا  دـش و  لوهجم  یغاب  رد  نازخ  لصف  رد  هک  دـنیب 

هک لیلد  دـبایب و  ترخآ  رد  نیعلاروح  تشهب و  تسا  لیلد  دـناوخب ،  ار  وا  لامج  بحاص  ینز  ناتخرد و  اه و  هزبس  دوب و  اـه  کـشوک 
وا لام  دهاوخب و  رادلام  ینز  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  غاب  نآ  هویم  داد  ودب  یسک  ای  تشاد  یغاب  دنیب  رگا  دیامن .  لصاح  نادیهـش  هجرد 
رب دـتفا و  تموصخ  ار  وا  فیرـش  يدرم  اب  تسا  لیلد  داـتفا ،  یمه  يو  رب  دـنلب  تخرد  زا  اـه  هویم  تسا و  غاـب  رد  دـنیب  رگا  دروخب .  ار 

دوش .  دایز  وا  نادنزرف  لسن و  هک  لیلد  تسا ،  هتفخ  تخرد  رس  رب  غاب  رد  دنیب  رگا  ددرگ .  بلاغ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب و هتـسر  اه  هویم  وا  رد  دوب و  هتـشگ  مرخ  غاب  ناتـسبات  ای  راهب  تقو  رد  دنیب  رگا  لامج .  لام و  اب  راوگرزب  تسا  يدرم  باوخ  رد  غاب 
رد رگا  تسا .  تشهب  تافص  هلمج  اریز  دوب ،  تداهـش  رب  وا  گرم  هک  لیلد  هتـسشن ،  غاب  رد  وا  ناور و  بآ  هتفکـش و  نیحایر  ای  لگ و 
 ، دتفا تبحص  هاشداپ  اب  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  هتخیر  ناتخرد  ياهگرب  دوب و  نیریش  نآ  ياه  هویم  لوهجم و  ای  فورعم  دنیب  یغاب  ناتسبات 

دنکرب و لصا  زا  ار  غاب  دمایب و  دور  بآ  هویم و  اب  زبس  ناتـسبات  رد  یغاب  دنیب  رگا  دشاب .  هدـنامزاب  مشح  مدـخ و  زا  هاشداپ  هک  یلاح  رد 
دمایب و یـشتآ  دـنیب  رگا  ددرگ .  لوزعم  هاشداپ  زا  گرزب  یناطلـس  ببـس  هب  ای  دوب  كاله  میب  ار  راید  نآ  هاشداپ  هک  لیلد  درک ،  بارخ 

نآ هاشداپ  هک  لیلد  دندوب ،  نارتشا  غاب  رد  دیدب  باوخ  رد  رگا  دـسر .  تاجافم  گرم  ار  هاشداپ  هک  لیلد  تخوسب ،  ار  غاب  نآ  ناتخرد 
 . تسا ار  هاشداپ  میظع  تبیه  دنک و  لصاح  تمعن  لام و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دید ،  نادنفـسوگ  غاب  رد  رگا  دبای .  رفظ  نانمـشد  رب  کلم 

یم عمج  هویم  غاب  نآ  زا  دنیب  رگا  دوبن .  دامتعا  ناشیا  رب  اما  دنـشاب  افو  دهع و  رب  هاشداپ  رگـشل  هک  لیلد  دنیب ،  ناگدـنرپ  غاب  نآ  رد  رگا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


هاشداپ زا  دوب  تعفنم  لیلد  درک ،  یم  عمج  همیه  غاب  رد  هک  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  ار  يو  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  درب ،  یم  هناخ  هب  درک و 
دبایب .  جنر  یتخس و  هب  نکیل 

دیوگ :  یبرغمرباج 
غاب رگا  دوش .  هتسارآ  يو  لغش  دوش و  وکین  شراک  هک  لیلد  دنیب ،  هزبس  غاب  رد  رگا  تمه  ردق  هب  دوب  نادرم  لغـش  باوخ  رد  غاب  لصا 

تسنالف و نآ  زا  غاب  نیا  هک  تفگ  ار  وا  یسک  دید  هتـسارآ  مرخ و  ار  غاب  رگا  ددرگ .  وکین  وا  راک  هک  لیلد  دنیب ،  یلاخ  هویم  هزبس و  زا 
هکنانچ دید ،  بارخ  یغاب  ناتـسبات  ای  راهب  تقو  رد  رگا  دبای .  تعفنم  غاب  دنوادخ  زا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  غاب  نآ  زا  هویم  وا 
تخرد تخاس و  ون  یغاب  دوخ  تسد  هب  هک  دنیب  رگ  ا  دنک .  متـس  روج و  تیعر  رب  هاشداپ  هک  لیلد  دیدن ،  تخرد  هزبس و  چـیه  يو  رد 
روگنا دوخ  تقو  هب  غاب  نآ  رد  رگا  دوش .  لصاح  نادنزرف  تمعن و  لام و  دهاوخ و  ینز  هب  رگناوت  ینز  هک  لیلد  دـمآرب ،  هویم  دـناشن و 

 ، ادخ ربمغیپ  يا  تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  نامیلس  شیپ  يدرم  هک  دنا  هدروآ  شیوخ .  تمه  ردق  هب  دبای  تلزنم  لام و  هک  لیلد  دید ، 
نیا غاب  نیا  هک  دنتفگ  ارم  دوب ،  هتـسشن  گرزب  یکوخ  مدید  غاب  نآ  رد  دوب و  رایـسب  ياه  هویم  يو  رد  هتـسارآ و  یغاب  مدـید  باوخ  هب 

نامرف هب  هویم  ناکوخ  نیا  هک  دنتفگ  دندروخیم و  هویم  هک  مدـید  رایـسب  ناکوخ  غاب  رد  مدـیدرگ و  ریحتم  لاح  نآ  زا  نم  تسا .  كوخ 
مارح نآ  نادنمـشیدنا  رگید  ناکوخ  تسا و  رگمتـس  ملاظ و  هاشداپ  گرزب  كوخ  نیا  تفگ :  نامیلـس  دنروخ .  یم  گرزب  كوخ  نیا 

دنسرتن .  یلاعت  قح  باذع  زا  دنشورف و  ایند  هب  ار  نید  دنا و  ملاظ  هاشداپ  رب  نامرف  عیطم و  هک  هراوخ ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  غاب  ندید 
بوخ ،  نز  لوا : 

کین ،  دنزرف  مود : 
شوخ ،  شیع  موس : 

لام ،  مراهچ : 
يدنلب ،  رس  تزع و  مجنپ : 

يداش ،  مشش : 
كزینک .  متفه : 

دوب .  نز  میق  ندید  باوخ  رد  غاب 
دنک  ارادم  يراگزاس و  ناشیا  هب  دوش و  لوغشم  وا  لغش  هب  دریگ و  دنمتورث  ینز  هک  لیلد  درک ،  یم  ینابغاب  هک  دنیب  یسک  رگا 

تسا ،  هجو  هس  رب  غاب  ندید  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب 
يارس .  يادخدک  لوا : 

نز .  میق  مود : 
نیعلا .  ةرق  دنزرف  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ار  غاب  ناربعم  تسا .  یئاورماک  شیع و  لام و  حـلاص و  دـنزرف  بوخ  نز  باوخ ،  رد  غاب  ندـید  هک  تسا  لقن  قداص _ ع _  ماما  زا 

داـهن و كاـپ  يور و  بوخ  ینز  هک  تسا  نآ  ناـشن  مینیبب  مرخ  زبس و  حرفم و  یغاـب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  دـنا .  هدرک  ریبـعت  نز  باوخ 
تسا و ایند  لام  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  ریبعت  دـنزرف  هب  دـشاب  هتـشاد  نز  وا  رگا  یلو  دـش  دـهاوخ  اـیور  هدـننیب  بیـصن  دـنمدرخ 

نودـب یگدـنز  عون  نیا  تسا و  بوخ  ملاس و  یگدـنز  دـیون  غاب  ندـید  ندز و  مدـق  دوش .  یم  هدرب  نآ  تاـمعن  ناـهج و  زا  هک  یعتمت 
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هک تایصوصخ  نیا  اب  ینز  زا  دیتسیرگن  دوخ  رس  تشپ  هب  ترسح  اب  هک  دیدمآ  نوریب  مرخ  زبس و  یغاب  زا  رگا  تسین .  رـسیم  نز  دوجو 
دولآ لگ  رهن  نآ  بآ  اـما  دوش  یم  نآ  دراو  يرهن  يدور و  هک  تسا  یغاـب  دـیدید  رگا  لاـح  دـیوش .  یم  رود  تسه  امـش  یگدـنز  رد 
يور دنک .  یم  ضقن  یتقوم  یئزج و  هک  لب  یلک  هن  ار  امش  شیع  دوش و  یم  امش  رطاخ  ردکت  بجوم  هتخانشان  ای  هتخانـش  یلماع  تسا 

مینیبب .  هتخوس  ناریو و  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تسا  بوخ  باوخ  رد  غاب  ندید  هتفر  مه 
دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 

میتفای یتفرعم  میدمآ و  رد  يزبس  غابب  باوخ  رد  هک  هدش  رایسب 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

نتـشاد رب  تلالد  دیتسه ،  راک  لوغـشم  یغاب  رد  هک  دـنیبب  باوخ  رگا  تسا .  دـیدج  دارفا  اب  ییانـشآ  رگنایب  باوخ ،  رد  غاب  يهدـهاشم 
تسا .  تورث  ندروآ  تسد  هب  رگنایب  دیتسه ،  هویم  غاب  کی  کلام  هک  دنیبب  باوخ  رگا  دراد .  بوخ  تاظحل 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  شیاسآ  رایسب و  يرکف  شمارآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  زبس  یناتخرد  اب  لگرپ  یغاب  ندید  1 ـ

طیحم رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  تسا .  وربآ  تورث و  نداد  تسد  زا  تمالع  غاب ،  رد  تاجیزبس  ندـید  2 ـ
تفای .  دهاوخ  تسد  ترهش  هب  دز و  دهاوخ  جوم  ناوارف  يداش  شا  هداوناخ 

تورث ینامداش و  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنز ،  یم  مدـق  هایگ  لگ و  ياه  هتوب  زا  رپ  یغاب  رد  دوخ  دزمان  اـب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
تفای .  دهاوخ  تسد 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینک .  لابند  ار  ناتیاه  هشقن  هکنیا  يارب  بسانم  رایسب  تصرف  تشهب :  غاب  باوخ 

تفر .  دنهاوخ  شیپ  یبوخب  امش  یلام  روما  بترم :  یلیخ  غاب  کی 
هدش  یفخم  زار  کی  تشپرطخ  کی  بترمان :  غاب  کی 

یتخبشوخ  هیاسمه :  غاب 
دوش .  یم  عورش  دب  هرود  کی  تسود :  کی  غاب 

تسین .  بوخ  ادبا  امش  یلعف  طیارش  هکنیا  اب  تسا  شیپ  رد  تیقفوم  لیماف :  ءاضعا  زا  یکی  غاب 
دش .  دهاوخرتشیب  امش  تورث  ابیز :  غاب  کی 
تسا .  کیدزن  گرم  کی  نایرع :  غاب  کی 

لوپ  دینک :  یم  یگدیسر  غاب  کی  هب 
تکالف  یلوپ و  یب  فیثک :  هتخیر و  مهب  غاب  کی 

يداش .  دینز :  یم  مدق  غاب  کی  رد 
یتخبشوخ  تخرد :  زا  رپ  غاب  کی 

 . عیرس جاودزا  کی  ابیز :  ياهلگ  اب  غاب  کی 

هویم غاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رگا  تسا .  ینالوط  یقـشع  ۀـمتاخ  تمالع  دـیرذگ ،  یم  هویمرپ  ياهغاب  نایم  زا  دوخ  تسود  هارمه  هب  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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دارفا هب  نداد  شاداپ  ۀناشن  تسا ،  ندیچ  ةدامآ  هدیـسر و  شیاه  هویم  هک  تسا  یناتخرد  زا  رپ  دـیرذگ  یم  نآ  زا  هک  ییاهغاب  هک  دـینیبب 
دیا .  هتشگ  مهم  ياه  هشقن  اهحرط و  ندیسر  رمث  هب  ثعاب  ناش  هنارادافو  تمدخ  اب  هک  تسا  یتسدریز 

یگدنز هناخ و  عیطم  ینادنزرف  هارمه  هب  وا  رادافو  رسمه  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  روبع  يا  هویمرپ  غاب  زا  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
درک .  دنهاوخ  ایهم  وا  يارب  یتحار 

هک تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هداـتفا  نیمز  رب  هک  دننتـسه  ییاـه  هویم  ندروخ  لوغـشم  اـهکوخ  يا  هویم  غاـب  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  تسا  هتشادن  قلعت  امش  هب  ادتبا  زا  هک  یتورث 

درک .  دیهاوخ  شیاسآ  یناوارف و  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدیسر  ياه  هویم  ندیچ  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
و دش .  دیهاوخ  التبم  راب  تبکن  یگدنز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتفرگ  رارق  داب  موجه  دروم  يا  هویم  غاب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

تشاد .  دیهاوخ  كدنا  یلوپ  ینامداش و 
دیهاوخ دوسح  یبـیقر  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  ریگراـخ  ياـه  هتوب  رد  هویم ،  غاـب  زا  روبع  ماـگنه  هب  هک  دـینیبب  باوـخ  رگا  6 ـ

تشاد . 
هدیدان الاب  ياهماقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  بسانم  ییاهتـصرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  باوخ  هب  نایرع  ناتخرد  اب  يا  هویم  غاب  رگا  7 ـ

دیریگ .  یم 
 . دیتسه انتعا  یب  هدنیآ  هب  تبسن  نونکا  نامز  رد  یگدنز  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ناتسمز  لصف  رد  ار  يا  هویم  غاب  رگا  8 ـ

 . دیریگب شود  رب  دیاب  هک  تسا  دعاسمان  یفیاظو  تمالع  باوخ ،  رد  هدز  نافوط  ةویم  غاب  ندید  9 ـ

نابغاب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  نایز  یلام  روما  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیدید ،  ار  ینابغاب  باوخ  رد  رگا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دهاوخ  رادلوپ  ار  امش  ناتیلعف  ياهتیلاعف  اهراک و  نابغاب :  کی  باوخ 

دش  دهاوخ  رتشیب  امش  تورث  دیتسه :  نابغاب  کی  امش 
تسامش .  نآ  زا  یتخبشوخ  دیتسه :  ناتدوخ  نابغاب  امش 

یسناش  دب  تسین :  شغاب  رکف  رد  نابغاب  کی 
جاودزا يداش و  دنک :  یم  سره  ار  ناتخرد  نابغاب  کی 

هچغاب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیدش ورهبور  بترمان  فیثک و  يهچغاب  کی  اب  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  قشاع  امش  هک  تسا  نیا  رگنایب  باوخ ،  رد  هچغاب  يهدهاشم 

ياهچغاب رد  دـینیبب  باوخ  رگا  درادـن .  ار  مزال  یگتـسیاش  هک  دـینکیم  تروشم  یـسک  اب  يراک  ماجنا  رد  امـش  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  ، 
 . دیراد يدایز  تقد  اهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  راک  هب  لوغشم 

هویم غاب 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیراد .  یبوخ  رایسب  ناتسود  دیتسه :  غاب  کی  رد  امش 

هداوناخ  رد  یتخبشوخ  دیتسه :  هویم  غاب  رد  اه  هچب  قافتا  هب 
دوشیم .  هدروآرب  دیراد  ییوزرآره  دینز :  یم  مدق  هویم  غاب  کی  رد 

دوش .  یمن  هدروآرب  زگره  امش  يوزرآ  دینیچ :  یم  هویم  غاب  کی 
دیهد .  یم  تسد  زا  ار  تفرشیپ  سناش  دنا :  هدیچ  ار  شیاه  هویم  هک  هویم  غاب  کی 

سناش  هویم :  زا  رپ  غاب  کی 
دوش .  یم  هفاضا  دیراد  هک  يدایز  ربص  تلع  هب  امش  تورثرب  هویم :  غاب  کی  رد  بایمک  اه  هویم 

گرزب  تیقفوم  غاب :  کی  رد  هدیسر  ياه  هویم 
 . دنتسه امش  رود  دب  ناتسود  غاب :  رد  هدیسرن  ياه  هویم 

شحو غاب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
الامتحا دینکب ،  يرتشیب  تقد  ناتیاهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیاهتفای ،  روضح  شحو  غاب  کی  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

دنکیم .  دیدهت  ار  امش  يرطخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

امش رب  نانمشد  یهاگ  تشاد .  دیهاوخ  ریغتم  یتشونرس  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  ندید  شحو  غاب  تاناویح  زا  دینیبب  باوخ  رگا 
دینک .  یم  بسک  یشناد  فلتخم  ياهروشک  رد  یگدنز  ترفاسم و  اب  دیبای .  یم  طلست  نانآ  رب  امش  یهاگ  دنوش و  یم  هریچ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینک .  باختنا  ار  ناتناتسود  هلصوح  تقد و  اب  شحو :  غاب  کی  باوخ 

دیریگ .  یم  رارق  يراتفر  دب  تنوشخ و  دروم  دیور :  یم  شحو  غاب  هب  اهنت 
دش .  دهاوخن  هدروآرب  نانآ  ياه  هتساوخ  دنور :  یم  شحو  غاب  هب  رهوش  نز 

یسناش  دب  رطخ و  دیور :  یم  شحو  غاب  هب  ناتسود  ای  دزمان  اب 
دینکن .  شاف  سکچیه  يارب  ار  ناتزار  دنور :  یم  شحو  غاب  هب  ناتسود 

یتخبدب دننیبب :  ار  شحو  غابزا  دیدزاب  باوخ  نادنمتورث 
لوپ  دنیبب :  ار  شحو  غابزا  دیدزاب  باوخ  ارقف 

 . جیرفت يداش و  دینک :  یم  ندید  شحو  غاب  زا  اه  هچب  قافتا  هب 

نتفاب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
هناخ  رد  شیاسآ  ینتفاب :  باوخ 

دوب .  دهاوخ  هجوت  دروم  ینتشاد و  تسود  امش  رهوش  دیفابیم :  يزتناف  حرط  کی 
درک .  دهاوخ  جاودزا  اروف  وا  دفاب :  یم  هک  دنیبب  باوخ  ناوج  نز  کی 
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تشاد .  دهاوخ  یعیطم  رایسب  نادنزرف  وا  دفاب :  یم  هک  دنیبب  باوخردام  کی 
دش .  دیهاوخ  وربور  تیقفوم  اب  تالماعم  اهراکرد و  دنفاب :  یم  نانمشد 

 . دننز یم  وران  امش  هب  ناتسود  دنفاب :  یم  نارگید 

اه هماج  نتفاب 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک دنا  هدروآ  دور  رفـس  هب  هک  تسا  لیلد  تفاب ،  یم  يزیچ  ای  هماج  دنیب  رگا  تسا .  رفاسم  هدنفاب  تسا و  رفـس  باوخرد  اه  هماج  نتفاب 
زا مه  نآ  ندـیرب  دوش و  فرط  رب  تموصخ  اب  راک  نآ  هک  لیلد  دـیربب ،  هتفاب  هماج  دـنیب  رگا  تسا .  تموصخ  باوخ  رد  اه  هماج  نتفاب 

دور .  رفس  هب  هک  تسا  لیلد  داد ،  یم  بات  ار  نامسیر  ای  نسر  دنیب  رگا  تسا .  رطخ  ببس 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

مامت هماج  دـنیب  رگا  اصوصخ  تسا ،  تنایخ  ناشن  همک  اریز  دوب ،  دـب  هک  لیلد  تفاب ،  یم  ناـتک  اـی  نامـسیر  مشیربا  ياـج  هب  دـنیب  رگا 
ددرگن . 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
تمالم شنزرـس و  وا  نادرم  زا  اما  دوش ،  وکین  شلاح  دتفا و  یمه  تموصخ  مدرم  اب  ار  وا  هک  تسا  لیلد  درکی ،  مه  یگدنفاب  دـنیب  رگا 

دسر . 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لوط دور و  یم  رفس  هب  دفاب  یم  يزیچ  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  یگداوناخ .  روما  تیشمت  نانز  يارب  تسا و  رفس  باوخ  رد  نتفاب 
هک نیا  زا  معا  دـفاب ،  یم  يزیچ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دراد .  یگتـسب  دـفاب  یم  هچ  نآ  هب  دـهد  یم  ماـجنا  هک  يرفـس  تیمها  و 

هنامکاح يالیتسا  هداوناخ  شدوخ و  هب  طوبرم  روما  رب  دـیوگ  یم  وا  باوخ  هاگتـسد ،  نیـشام و  هلیـسو  هب  ای  دـشاب  لیم  اب  اوماک  ینتفاـب 
يدوز هب  دفاب  یم  اوماک  لیم و  اب  يزیچ  هک  دنیبب  یناوج  رتخد  ای  نز  باوخ  رد  رگا  دمآ .  دهاوخ  رب  تیریدم  هدـهع  زا  تفای و  دـهاوخ 

 . دروآ یم  دیدپ  اوماک  خـن  لوط  هب  یگدازآ  گرزب و  يدـیما  وا  نورد  رد  هک  دریگ  یم  رارق  یفطاع  یـساسحا و  هثداح  کی  يورایور 
يارب درب .  یم  یچیق  اب  ای  دفاکـش  یم  ار  يا  هتفاب  هچراپ  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  یتقو  صوصخب  تسا  تموصخ  نتفاب  هتـشون  نیریـس  نبا 

ساسحا باوخ  رد  هک  يرگید  زیچره  ای  هدش  هتفاب  هماج  نتفاکـش  دنهد .  یم  ماجنا  دـیفم  يراک  هک  نیا  دـیون  تسا و  وکین  نتفاب  ناوناب 
ندرک کسیر  زا  هدنیآ  ياهزور  رد  تسا  رتهب  باوخ  هدننیب  تسا و  هرطاخم  اب  نتفرگ  رارق  ور  هب  ور  تسا  ناتدوخ  راک  هجیتن  دـینک  یم 

یم مشپ  زا  يزیچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا .  تنایخ  ناشن  مشیربا  نتفاب  دیایب .  رانک  لیاسم  اب  یئاناد  يرایشوه و  اب  دزیهرپب و 
دیاب دراد و  لـمات  ثحب و  ياـج  نادرم  يارب  تسا و  بوخ  ناـنز  يارب  باوخ  رد  نتفاـب  هتفر  مه  يور  دـسر .  یم  امـش  هب  یثاریم  دـیفاب 

تفرگ .  رظن  رد  زین  ار  باوخ  رگید  طیارش 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

رب دیناوتیم  هک  دیریگیم  رارق  ياهدننکهتـسخ  تیعقوم  کی  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدید ،  یگدـنفاب  لوغـشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 
دینک .  ادیپ  طلست  نآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ینادنزرف ناتـسود و  تشاد و  دهاوخ  افـص  حلـص و  زا  رپ  يا  یگدنز  هک  تسا  نآۀـناشن  دـنک ،  یم  یگدـنفاب  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

دوب .  دنهاوخ  وا  رانک  رد  هراومه  سانش  هفیظو 
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تشاد .  دهاوخ  ریگ  مشچ  یتفرشیپ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  راک  یگدنسیر  ۀناخراک  رد  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  2 ـ
لابند هب  بولطم  یجیاـتن  وا  جاودزا  درک و  دـهاوخ  جاودزا  باتـش  يور  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یگدـنفاب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

تشاد .  دهاوخ 
دش .  دهاوخ  هتسیاش  رادافو و  يدرم  دزمان  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  راک  یگدنسیر  ۀناخراک  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
تـسکش یفطاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  ناریو  دینک  یم  راک  نآ  رد  هک  یگدنـسیر  ۀناخراک  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

 . دروخ دیهاوخ 

القاب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رت و رد  نآ  لیوات  مکح  دـنک و  مغ  رب  لیلد  ماخ ،  ای  دـشاب  هتخپ  رگا  ندروخ ،  تقو  یب  ندروخ و  دوخ  تقو  رد  باوخ  رد  القاب  ندـید 

دوب رتمک  هودنا  مغ و  دروخن  هک  دنیب  رگا  تسا .  ناسکی  کشخ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ناربعم دیامن .  تموصخ  سک  نآ  اب  هک  دـشابو  دوش  نیگهودـنا  هک  تسا  لیلد  دروخب ،  داد و  ودـب  القاب  یـصخش  هک  دـنیب  یـسک  رگا 
هب نوچ  هصاخ  درادـن ،  ایز  ار  وا  دروخن ،  چـیه  نآ  زا  تخیر و  نوریب  هناخ  زا  ای  داد ،  ودـب  یـسک  ای  تشاد ،  القاب  دـنیب  رگا  دـنا :  هتفگ 

دوب .  هدید  دوخ  هناخ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دشاب هک  نامز  ره  رد  لکش و  ره  هب  القاب  هک  تسا  دقتعم  نیریس  نبا  دنا .  هتشاد  زاربا  یتوافتم  دیاقع  نهک  گرزب  ناربعم  القاب  دورم  رد 
هک هدرک  حیرـصت  هیلا  هللا  تمحر  نویعلا  سیارع  یف  نونفلا  سیافن  فلوم  یلو  دراد  ار  مکح  کی  نآ  کشخ  رت و  تسا و  هودـنا  مغ و 

ندـید هک  دـنا  هتـشون  ناربعم  تسا .  وکین  دـشاب  هعرزم  رد  هتوب و  يور  هک  یتروص  رد  رت  يالقاب  تسا و  حرف  يداش و  کـشخ  يـالقاب 
هب هک  دنتـسه  یناسک  کشخ .  هچ  ودـشاب  هزاـت  رت و  هچ  لـصف و  زا  نوریب  هچ  دـشاب و  ـالقاب  لـصف  هب  هچ  تسین  بوخ  باوخ  رد  ـالقاب 

هرفس يزبس  ندروخ  مکح  يرادیب  رد  القاب  ندروخ  هدع  نیا  يارب  نامدوخ .  روشک  لامـش  یلاها  لثم  دنراد  تداع  هزات  يالقاب  ندروخ 
مغ و افرـص  هن  دـشاب  اهراک  ینوگ  رگد  ناشن  دـناوت  یم  ناشیا  باوخ  رد  اذـل  تسا  ندروخ  اذـغ  رد  ننفت  عونت و  داجیا  رتشیب  دراد و  ار 

باوخ هدننیب  يارب  يرامیب  کی  ناشن  دشاب  نآ  يور  درز  لگ  رگا  اما  تسین  دب  هتوب  رب  هزات  يالقاب  ندـید  هک  هدـمآ  سیافن  رد  هودـنا . 
ندـنک تسوپ  دروآ .  یم  تلاسک  هودـنا و  هک  تسا  يراک  هب  مادـقا  رت  يالقاب  ندروخ  دراد .  عیرـس  يافـش  هک  کیدزن  يرامیب  تسا . 

هک مینیبب  باوخ  رد  رگا  دیهنب .  تسد  زا  دیروخن و  نآ  زا  رگا  دشاب  نایز  یب  دناوت  یم  هک  تسا  هرظتنم  ریغ  هثداح  کی  اب  دروخرب  القاب 
شیپ یمغ  هک  تسا  نیا  يایوگ  ام  باوخ  میدیشوپ  مشچ  نآ  زا  هداهن و  نیمز  هب  هدرکن و  فرـصم  ای  میتخیر  رود  ار  نآ  اما  میراد  القاب 

دیا هدروخن  زونه  اما  دیراد  الق  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  میبای .  یم  یئاهر  میرذگ و  یم  نآ  زا  ام  دریگ و  یمن  ار  ام  ناماد  اما  دیآ  یم 
یم دوز  یلیخ  تسین و  هاکناج  هک  دیآ  یم  شیپ  یمغ  دـیوگ  یم  نوچ  تسین  دـب  دـیرادن  مه  ار  نآ  ندرک  فرـصم  ندروخ و  دـصق  و 

 . دوش یم  شومارف  درذگ و 

هرکاب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
گرزب  یتخبشوخ  دیسوب :  یم  ار  هرکاب  رتخد  کی 
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تسا .  شیپ  رد  رایسب  ذیاذل  دننک :  یم  یفرعم  هرکاب  رتخد  کی  هب  ار  امش 
گرزب  يداش  دیراد :  لغب  رد  ار  هرکاب  رتخد  کی 

دش .  دیهاوخ  ینادنز  دیئابر :  یم  ار  هرکاب  رتخد  کی 
دننک .  یم  دیدهت  ار  امش  تالکشم  هرکاب :  رتخد  کی  تروص  ریوصت 

یصخش  هنیک  کی  تسین :  هرکاب  يرتخد  هک  دیبای  یم  رد  امش 
شمارآ رطاخ و  یلست  دینز :  یم  فرح  سدقم  هرکاب  اب 

 . تفای دهاوخ  دوبهب  الماک  وا  دنییبب :  ار  سدقم  هرکاب  باوخرامیب  کی 

لاب

دیوگیم :  رلیم  چا 
تسا .  تورث  ندروآ  تسد  هب  يهناشن  باوخ ،  رد  ناگدنرپ  لاب  يهدهاشم 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دنکیم .  دیدهت  ار  امش  یتحاران  مغ و  ینعی  دیراد ،  رپ  لاب و  ناگدنرپ ،  لثم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، تسا هتفر  رفـس  هب  هک  دوخ  ۀـفالع  دروم  درف  زا  ییادـج  رطاـخ  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدروآرد  لاـب  هک  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخ  بارطضا  ینماان و  ساسحا 
دیهاوخ تسد  راختفا  تورث و  هب  درک و  دـیهاوخ  هبلغ  رقف  یتسد و  گـنت  رب  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  ناگدـنرپ  لاـب  ندـید  2 ـ

تفای . 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

لوپ  نداد  تسد  زا  لاب :  باوخ 
یتخبشوخ  رادلاب :  هتشرف  کی 

زایتما  مارتحا و  هدنرپ :  کی  ياهلاب 
رطاخ  یلست  يداش و  دنک :  یم  شزاون  ار  امش  شلاب  اب  هتشرف  کی 

تخبشوخ گرزب و  قشع  کی  یلها :  ياه  هدنرپ  ياهلاب 
دنوش .  یم  رادیدپ  ناتهار  رس  ددعتم  عناوم  دیراد :  لاب  ناتدوخ  امش 

تورث  دنراد :  لاب  اه  هچب 
یلام ررض  هتسکش :  ياهلاب 

الاب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنیاشوخ  ان  ياهربخ  تسا :  نازیوآ  امشرس  يالاب  يزیچ  کی 

دیوش .  یم  در  یلام  ياهررضرطخزا  دتفا :  یم  امش  رانک  هب  الابزا  زیچ  کی 
یناهگان  گرم  کی  دیوش :  یم  یمخز  هداتفا  ناترس  يور  هب  الاب  زا  هک  يزیچ  هطساوب 
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دینک .  يرود  دوسح  ناتسود  زا  دتفا :  یم  نارگید  رسرب  الابزا  زیچ  کی 
کچوک  ياهیماکان  تسامشرس :  يالاب  يزیچ 

قشعرد  یماکان  دنراد :  دوجو  ینیئزت  ءایشا  ای  ولبات  امش  رس  يالاب 
 . دوب دهاوخ  يداش  اب  ماوت  امش  یگدنز  تسامشرس :  يالاب  سدقم  ریواصت 

نتفر الاب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
اور شتجاح  دبایب و  دیوج  هچ  نآ  هک  تسا  لیلد  نتفرالاب ،  اه  نیا  دننام  کشوک و  ربای  مابرب و  ای  دوب  هتـسشن  یهوک  يالاب  رب  دـنیب  رگا 
رب دنیب  رگا  دبایب .  يراوشد  جنر و  هب  دـهاوخ  هچ  نآ  هک  لیلد  تفر ،  یمه  الاب  يراوشد  هب  دـنیب  رگا  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دوش و 

گنـس چگ و  زا  نابدرن  دـنیب  رگا  دوب .  لگ  زا  وا  نابدرن  هک  هصاخ  دـبای ،  تلزنم  فرـش و  نید  رد  هک  تسا  لیلد  دـش ،  یم  الاب  نابدرن 
دشاب .  للخ  وا  نید  رد  هک  تسا  لیلد  دوب ، 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ردـق و دوب ،  لگ  ماخ و  تشخ  زا  دـنیب  رگا  ناهج .  نیا  ردو  دـبای  گرزب  فرـش و  هک  لـیلد  گنـس ،  چـگ و  زا  نتفر  ـالاب  هب  ناـبدرن  زا 
دش و نامـسآ  رب  دنیب  رگا  دـشاب .  کیدزن  وا  لجا  هک  تسا  لیلد  دـماینرب ،  تفر و  الاب  نامـسآ  رب  دـنیب  رگا  ناهج .  نیا  رد  دـبای  تلزنم 

دبای .  افش  ماجنارس  دوش و  رامیب  تخس  هک  تسا  لیلد  دمآزاب ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  ندش  الاب  رب  ندید 
تجاح .  یئاور  لوا : 

نتساوخ .  نز  مود : 
یکیدزن .  برق و  موس : 

نتفای .  دارم  مراهچ : 
راک .  نتفر  الاب  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اب هدنیآ  رد  هک  تسا  نیا  يایوگ  دیور  یم  الاب  نابدرن  هلپ و  زا  يراوشد  هب  باوخ  رد  رگا  تسا .  وکین  دـشاب  زیمآ  تیقفوم  رگا  نتفرالاب 
یب شالت  کی  يریگیپ  لقاال  تسین و  وکین  تسا  مولعمان  کیرات و  نآ  ياهتنا  هک  يا  هلپ  زا  نتفر  الاب  دش .  دیهاوخ  ور  هب  ور  یتالکشم 
هلپ هچ  نانچ  تسا و  تیصخش  هدارا و  ماکحتسا و  تفارش و  گنـس  هک  ارچ  تسا  بوخ  یگنـس  هلپ  زا  نتفر  الاب  دهد .  یم  ناشن  ار  رمث 

یقیفوت دیوش  قفوم  مه  رگا  هک  نیا  دهد و  یم  ربخ  راک  يداینب  یب  یتسـس و  زا  امـش  باوخ  دشاب  تشخ  زا  دـیور  یم  الاب  نآ  زا  هک  يا 
دنناوت یمن  هک  تسا  یلیاسو  هب  لـسوت  ياـیوگ  باوخ  رد  نازرل  ناـبدرن  ناریو و  هلپ  زا  نتفر  ـالاب  تشاد .  دـیهاوخ  ماود  مک  رـصتخم و 

دیزادرپ یم  هزرابم  هب  نآ  اب  دیوش و  یم  ور  هبور  یلکشم  اب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  هناشن  راوید  زا  نتفر  الاب  دنناسرب .  يزوریپ  هب  ار  امش 
. 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
الاـب هوک  زا  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـینکیم .  یطاـیتحایب  عقاوم  یـضعب  هک  تسا  نآ  رگناـشن  باوـخ ،  رد  اـههلپ  زا  نتفر  ـالاب 

رد هک  تسا  نآ  شیانعم  دوریم ،  الاب  يدیفـس  بسا  زا  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  تسا .  یتخبـشوخ  هب  ندیـسر  رگناـیب  دوریم ، 
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دوشیم .  قفوم  شیاهراک  ماجنا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

يور شیپ  هدنیآ  رد  هک  یعناوم  مامت  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـسر ،  یم  هلق  هب  دـیور و  یم  الاب  یهوک  ای  هپت  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
امش ياهوزرآ  نیرتهب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیسرب ،  هلق  هب  دیناوت  یمن  دینیبب  باوخ  رگا  اما  درک .  دیهاوخ  هبلغ  تفرگ  دهاوخ  رارق  امش 

دش .  دهاوخ  وربور  تسکش  اب 
یم نابدرن  نتفر ،  الاب  ماگنه  دینیبب  رگا  اما  تساهراک .  رد  تیقفوم  ۀناشن  دـیا ،  هتفر  الاب  نابدرن  ۀـلپ  نیرخآ  ات  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

امش .  يارب  دب  يا  هثراح  عوقو  لامتحا  تسا و  راک  ياهیتخس  تالکشم و  رب  تلالد  دنکش ، 
تلالد دوش ،  یم  هدوشگ  امـش  تمـس  هب  يا  هرجنپ  ناهگان  و  دیور ،  یم  الاب  یـسک  ۀناخ  راوید  زا  يدزد  نوچ  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیوش یم  دیمون  راک  نیا  رطاخ  هب  یتدم  دـینز .  یم  كانرطخ  تیاهن  یب  يراک  هب  تسد  دـیدنب و  یم  ناتـسود  اب  ینامیپ  هک  دراد  نآرب 
 . دش دهاوخ  هارمه  تیقفوم  اب  امش  شالت  ماجنارس  اما 

رس الاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدهت ار  امـش  يرطخ  هک  دشاب  نآ  ۀناشن  دناوت  یم  تسا  نداتفا  لاح  رد  تسا و  هتخیوآ  امـش  رـس  يالاب  یئیـش  هک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

رب امش  کیدزن  یئیش  نآ  رگا  دهد و  یم  ربخ  ار  یناهگان  ییدیماان  ای  تسا  يدوبان  ۀناشن  دتفیب ،  امـش  يور  یئیـش  نآ  رگا  اما  دنک .  یم 
همطل امش  هب  هکنآ  یب  تفای ،  دیهاوخ  تاجن  یگتسکشرو  زا  امش  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  دروخب ،  يا  همطل  امش  هب  هکنآ  یب  دتفیب ،  نیمز 

دش .  دیهاوخ  هجاوم  يرگید  ياهیتخس  اب  یلو  تفای ،  دیهاوخ  تاجن  یگتسکشرو  زا  امش  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  دروخب ،  يا 
یلام عضو  تخس ،  ینایز  زا  دعب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  درادن ،  طوقس  رطخ  تسا و  تباث  امش  رس  يالاب  یئیش  هک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تفای دهاوخ  دوبهب  امش 

ندز لاب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  امش  قحرد  ییافو  یب  کی  دننز :  یم  لاب  ناگدنرپ 

دیشاب .  بیقر  بقارم  دننز :  یم  لاب  يرایسب  ناگدنرپ 
دیشاب .  لیماف  ءاضعا  زا  یکی  لامعا  بقارم  دینک :  یم  هتسبزاب  ار  ناشلاب  تخرد  يور  ناگدنرپ 

دننکیم :  هتسب  زاب و  ار  ناشلاب  بآ  يور  اهیباغرم 
دیناد یمن  امش  هک  دراد  رس  رد  ییاهرکف  امش  تسود  ای  دزمان 

شلاب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک تسا  لیلد  داد ،  يو  هب  یصخش  ای  دوب ،  زبس  شلاب  نآ  تفرگارف و  ون  یـشلاب  دنیب  رگا  ار .  باوخ  هدننیب  تسا  مداخ  باوخرد  شلاب 

تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دشاب ،  هایسو  درز  نیکرچ و  نهک و  وا  شلاب  دنیب  رگا  دوش .  ادیپ  اسراپ  حلصم و  يراکتمدخ  ای  مداخ  ار  وا 
ودب یئالب  جنر و  ای  دنزیرگب  ای  دنوش  عیاض  يو  ناراکتمدخ  هک  تسا  لیلد  دـش ،  عیاض  يو  زا  ای  تخوسب  ای  دـیردب  وا  شلاب  دـنیبرگا  . 
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دوش .  ادج  يو  زا  نآ  ببس  هب  دسر و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ناربعم كزینک .  یپ  زا  ای  دبیرفب  ار  وا  هک  ددرگ  یم  وا  نز  یپ  زا  یـصخش  هک  تسا  لیلد  دیدزدب ،  شلاب  وا  هناخ  زا  یـصخش  دـنیب  رگا 
نآ ردـق  هب  هک  تسا  لیلد  تفای ،  رایـسب  شلاب  دـنیب  يدرم  رگا  دریمب .  هناخ  نآ  زا  یـصخش  تسا  لیلد  هناخرد ،  شلاب  ندـید  دـنیوگ : 

ای دـنورب  وا  نازینک  نامداخ و  هک  لیلد  تخوسب ،  وا  شلاب  داـتفا و  رد  شتآ  دـنیب  رگا  دوش .  لـصاح  نازینک  ناـمداخ و  ار  وا  اـه  شلاـب 
دنزیرگب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  شلاب  ندید 

مداخ ،  لوا : 
كزینک ،  مود : 
تسایر .  موس : 

وکین .  نید  مراهچ : 
لدع .  يراکزیهرپ و  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
جاودزا يدوز  هب  دوش و  یم  قشاع  هداهن  رس  ریز  ون  یـشلاب  هک  دنیبب  باوخ  رد  یناوج  رگا  ددرگ .  یم  رب  هناخ  مداخ  هب  باوخ  رد  شلاب 

وا طاشن  یباداش و  زین  یخرس  دوش .  یم  وا  بیصن  اسراپ  سفن و  کین  بوخ و  يرـسمه  دشاب  زبس  گنر  هب  شلاب  هچراپ  رگا  دنک .  یم 
دیاب هدـش  هنهک  فیثک و  كرچ و  شرـس  ریز  شلاـب  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـیوگ .  یم  زاـب  ار  یکریز  مشیربا  دـناسر .  یم  ار 

يرامیب نیا  دهد و  یم  ربخ  يرامیب  کی  زا  دـشاب  درز  شلاب  هچراپ  رگا  يرامیب .  مود  یئوگ و  غورد  نارگن  لوا  دـشاب .  زیچ  ود  نارگن 
نآ ای  شا  هداوناخ  هب  تسا  خاروس  ای  هتخوس  وا  شلاب  هک  دـنیبب  یـسک  رگا  دراد .  هدـهع  هب  ار  روما  هرادا  هک  ددرگ  یم  رب  هناخ  نامه  هب 

ناتدوخ ار  راک  نیا  اما  هدش  خاروسای  هدـش  هتخوس  امـش  شلاب  هک  دـیدید  باوخ  رگا  دـیآ .  یم  دراو  همطل  بیـسآ و  هناخ  ریدـم  مناخ 
یم یئادـج  هب  الامتحا  دیـشوکن  نآ  عفر  رد  رگا  نوچ  دراد  یگدرزآ  هچ  امـش  زا  ناترـسمه  هک  دـینک  قیقحت  دـیوش و  ایوج  دـیا  هدرکن 

نارگید هک  تسه  وا  رد  ینارگن  نیا  ای  دراد  عمط  مشچ  وا  مراحم  هب  هک  تسه  یسک  هدرب  ار  وا  شلاب  دزد  هک  دنیبب  یـسک  رگا  دماجنا . 
تسا  هناقشاع  دسح  ینیبدب و  تشپ  رد  شلاب  ندرک  ناهنپ  دنشاب .  هتشاد  دب  هدید  وا  مراحم  هب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  راوگان  لئاسم  لوبق  رگنایب  دیاهتسشن ،  یشلاب  يور  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هدوسآ  تحار و  يا  یگدنز  نتشاد  تمالع  باوخ ،  رد  شلاب  ندید  1 ـ

تشاد .  دهاوخ  هدنیآ  هب  هدننک  مرگلد  يدیما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزود ،  یم  شلاب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

یعامتجا  طباور  رد  یماکان  دینک :  یم  رپ  ار  شلاب  کی 
دیراد .  يرایسب  يابقر  امش  دیراذگ :  یم  شلاب  يور  ار  ناتیاهوناز 
دیوش .  یم  زوریپ  ناتیابقر  رب  دیراذگ :  یم  شلاب  يور  ار  ناتیاهاپ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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تسا تسرد  هدنیآ  هب  ناتهاگن  نکلاب : 
اهوزر ندش آ  هدروآ  رب  ندوب :  نکلاب  يور 

اهوزرآ ندشن  هدروآ  رب  نداتفا :  نکلاب  يور  زا 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

تسا .  دیدج  دارفا  اب  ییانشآ  يهناشن  دیاهداتسیا ،  ینکلاب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهاوخ نارگن  برطـضم و  يراک ،  رد  تیقفوم  لحارم  نیرخآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هداتـسیا  ینکلاب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش . 

درک .  دهاوخ  جاودزا  ینامداش  اب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  وگتفگ  نکلاب  رد  دوخ  دزمان  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دش .  دهاوخ  هودنا  سأی و  هب  لیدبت  ناتیاهوزرآو  اهدیما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخرد ،  یمیدق  نکلاب  کی  ندید  3 ـ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یلعف  تیعقوم  دیا :  هداتسیا  نکلاب  کی  يور  امش 

تشاد .  دیهاوخن  دیراد  هک  ار  يزیچزا  يرادهگن  یگتسیاش  امش  دیا :  هتسشن  نکلاب  کی  يور  امش 
یلام  تعفنم  دینسه :  اهنت  نکلاب  يور 

گرزب  قشع  دیتسه :  نکلاب  يور  فلاخم  سنجزا  صخش  کی  اب 
دیراد .  شیپ  رد  ینالوط  رایسب  ییادج  کی  دننک :  یم  یظفاحادخ  نکلاب  يور  رگیدکی  زا  قاشع 

گرزب یماکان  دیراد :  شتسود  هک  یصخش  قافتا  هب  دینک  یم  كرت  ار  نکلاب  کی 

نلاب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ای زاگ  يوتحم  تسا  يا  هسیک  نآ  هدـش و  هتفریذـپ  هدـیدرگ و  دراو  زین  ام  نابز  هب  هک  تسا  يوسنارف  هملک  کی  نگاو )  نزو (  رب  نلاـب 

کچوک نلاب  تقو  کی  دراد .  هجو  دنچ  باوخ  رد  نلاب  ندید  دـندومیپ .  یم  ار  یتافاسم  دـنتفر و  یم  نامـسآ  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  اوه 
دیدرت کش و  هناشن  کنکداب  عقاو  رد  کچوک و  نلاب  نیا  دـننک .  یم  يزاب  نآ  اب  اه  هچب  ودـنریگ  یم  تسد  هب  هک  کنکداب  لثم  تسا 

دـنک و یم  ناجیه  داجیا  باوخ  هدـننیب  يارب  دـشاب  درز  رگا  دروآ .  یم  مغ  هک  كوکـشم  تسا  يراک  دـشاب  درز  نآ  گنر  رگا  تسا . 
دیراد .  كوکشم  راک  نآ  هب  تبسن  هک  تسا  یلهج  يایوگ  دشاب  هایس  هچنانچ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
لاح رد  ینلاب  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـییامن .  يرتشیب  تقد  دـیاب  اهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  نلاب  يهدـهاشم 

يهناشن باوخ ،  رد  نلاب  طوقـس  يهدـهاشم  دـیوشیم .  هابتـشا  راچد  ناتیاهراک  زا  یکی  ماـجنا  رد  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیتسه ،  زاورپ 
تسا .  يدیمون  سأی و 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسین .  یفاک  ناتیاه  هتساوخ  ندروآرب  يارب  ناتدمآرد  - 2 دنک .  یمرسدرد  داجیا  امش  يارب  امش  عرتخم  جور  - 1 نولاب :  کی  باوخ 

دینک .  هدافتسا  دوخ  شوه  زا  رتشیب  رگا  یتخبشوخ ،  دیتسه :  نولاب  کی  رد  امش 
دیشاب .  زغم  کبس  صاخشا  بقارم  - 2 دینک .  یم  كاپ  ار  ناتهابتشا  دینکیم  هک  يرفس  اب  - 1 دیور :  یم  الاب  اوه  رد  نولاب  کی  اب 
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دوب .  دنهاوخن  دنمدوس  دایز  هک  درک  دیهاوخ  ناتلوپ  اب  یتالماعم  دیئآ :  یم  نیئاپ  نیمز  فرطب  اوه  رد  نولاب  کی  اب 
 . دننک تلاخد  ناتیاهراک  رد  نارگید  دیراذگن  دنک :  یم  تکرح  اوهرد  یمارآ  هب  هک  نولاب  کی 

نلاب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ریبعت دزد  هب  ار  نلاب  ای  گنهن  یتنس  ناربعم  میمان .  یم  گنهن  ار  نآ  یسراف  رد  هک  تساز  هدنز  نایزبآ  نیرتگرزب  زا  مال )  رسک (  اب  نلاب 
دناوت یم  كرابم  نومیم و  تسا  نایزبآ  زا  هک  تلع  نیا  هب  باوخ  رد  گنهن  ندید  هدش .  هتـشون  نمـشد  نونفلا  سیافن  رد  دـنا و  هدرک 

رب دیا  هدش  راوس  نلاب  تشپ  رب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـیور .  یم  دـیا و  هدـش  راوس  نآ  رب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  صوصخب  دـشاب 
هجاوم گنهن  ای  نلاب  ای  ایرد  رد  ندش  ور  هب  ور  دیهد .  یم  تسکش  ار  وا  دیراد  ینمشد  هچنانچ  ودینک  یم  هبلغ  اه  يراوشد  تالکشم و 
لباقم زا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـیریگ .  یم  رارق  خر  هب  خر  زاس  تشونرـس  ریطخ و  يرما  اـی  گـنچ  زیت  يوق و  تسا  ینمـشد  اـب 

رارف موادت  یلو  دناسرب  بیـسآ  امـش  هب  دناوت  یمن  دـیراد )  رگا  نمـشد (  دـیهر و  یم  رطخ  زا  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیتخیرگ  گنهن 
دیدید یگنهن  ای  نلاب  ایرد  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تشاد .  دهاوخ  همادا  امـش  یگدنز  رد  يدـنچ  هک  تسا  يا  هرهلد  شیوشت و 

 . دیروآ یم  تسدب  گرزب  قیفوت  دوخ  راک  رد  دیوش و  یم  هریچ  نمـشد  ای  تالکـشم  رب  گنهن  رب  ندش  راوس  ریبعت  لثم  دیتشک  ار  وا  و 
یم ثاریم  دیوگ  یم  امش  باوخ  دنا  هداد  امش  هب  زین  یمهـس  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  ینلاب  دیروخ و  یم  ار  گنهن  تشوگ  هک  دیدید  رگا 

يدنچ دشک  یم  دوخ  لابند  هب  ار  نلاب  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  هچنانچ  دش .  دهاوخ  امـش  هب  قلعتم  وا  كرت  ام  هک  دریم  یم  یـسک  دیرب و 
زاگ ار  امـش  گنهن  ای  نلاب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  شیوشت  ینارگن و  شوختـسد  دنک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اب 

تسوپ و ندـید  اما  تسا  ثاریم  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  گـنهن  اـی  نلاـب  تشوگ  ندروخ  دـناسر .  یم  بیـسآ  امـش  هب  نمـشد  تفرگ 
 . تسین بوخ  وا  ناوختسا 

هلاب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
يدیماان  رسدرد و  دنیبب :  هلاب  صقر  باوخ  نز  کی 

دوب .  دهاوخن  رادافو  قشع  رد  وا  دنیبب :  هلاب  صقر  باوخ  ناوج  نز  کی 
اهراک  رد  تسکش  دنیبب :  هلاب  صقر  باوخ  درم  کی 

درک .  دهاوخ  جاودزا  دنمتورث  رایسب  درم  کی  اب  يدوز  هب  وا  دنیبب :  هلاب  صقر  باوخ  هویب  نز  کی 
 . دتفا یمرطخب  امش  یتمالس  دوش :  یم  ماجنا  يا  هفرح  یناصاقر  هلیسوب  گرزب  نس  کی  رد  هک  يا  هلاب 

ماب

 ، دوب فورعم  هناخ  نآ  ماب  دید  رگا  تعفر .  ردق و  اب  ماب  يدـنلب  ردـق  رب  دـهاوخ  ینز  هک  تسا  لیلد  دوب ،  لوهجم  هناخ  ماب  رب  دـنیب  رگا 
دوش .  ماظن  رب  شراک  دبای و  یگرزب  فرش و  هک  لیلد 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
 . دسر هودنا  وا  دتفیب و  تلزنم  هاج و  زا  داتفیب ،  ماب  زا  دنیب  رگا  دبای .  تلزنم  یگرزب و  هک  لیلد  تسا ،  هاشداپ  هناخ  ماب  رب  دید  رگا 
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کناب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هتخانـش لغاشم  نیرت  نهک  زا  یکی  زین  یفارـص  تسا و  یمیدق  ياه  یفارـص  قیدص  فلخ و  نیـشناج  کناب  ام  زورما  یگدنز  رد  کناب 

یم ریبعت  عماط  لماع  کی  باوخ  رد  کناب  تسا .  هدیـسر  جوا  هب  هکـس  جاور  اب  هدوب و  نراقم  الط  فشک  اب  نآ  شیادیپ  هک  تسا  هدش 
فیدر رد  کناب و  رد  ار  دوخ  هچ  نانچ  دنا .  هتشون  هتسناد و  یمیدق  ناربعم  تسه و  یفارص  فارص و  يارب  هک  یلیوات  نامه  ینعی  دوش 

چیه هب  هک  یصخش  دتفا .  یم  سیـسخ  لیخب و  عامط و  ناسنا  کی  اب  ناتراک  رـس و  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  هدنیآ  رد  دیدید  نایرتشم 
ياج هب  باوخ  رد  ار  نتـشیوخ  رگا  درک .  دیهاوخ  ترـشاعم  هلماعم و  وا  اب  رابجالاب  اما  دیدنـسپ  یمن  دینک و  یمن  دـییات  ار  وا  امـش  هجو 

هب قلعتم  زیچ  نآ  هک  تسب  دیهاوخ  لد  هتسب و  لد  يزیچ  هب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیا  هتـسشن  هشیگ  تشپ  هک  دیدید  کناب  راد  لیوحت 
يدیدوب یئاج  اما  دیدید  هشیگ  لباقم  ار  دوخ  رگا  دوب .  دیهاوخن  نآ  بحاص  ینالوط  یتدم  دـیوش  کلام  دـیناوتب  مه  رگا  تسین و  امش 

دینیبب دیتسناوت  ار  راد  لیوحت  رگا  ددرگ .  یم  هدوشگ  امش  يور  هب  رتشیب )  نتخومآ  تفرشیپ (  يارب  یهار  دش  یمن  هدید  راد  يوحت  هک 
دیتسین و حلاص  زار  نآ  نتـسناد  ندینـش و  يارب  امـش  هک  دنک  یم  شاف  امـش  يارب  ار  يزار  یـسک  هک  دـتفا  یم  قافتا  دوب  درم  کی  وا  و 

تدش هب  دنیبب  ار  باوخ  نیا  ینز  رگا  دناسر .  یم  نایز  یلام  رظن  زا  دنک و  یم  تنایخ  امش  هب  یـسک  دوب  نز  کی  راد  لیوحت  هچ  نانچ 
دوخ هنازور  یگدنز  رد  رگا  دـنک .  یم  تداسح  وا  هب  يرگید  ای  دزرو و  یم  دـسح  يرگید  هب  شدوخ  ای  دوش .  یم  هنانز  دـسح  راتفرگ 

تسا .  راک  يایوگ  طقف  تسا و  یعیبط  کناب  دیراد  راک  ورس  تخادرپ  تفایرد و  راد و  لیوحت  لوپ و  اب  دیور و  یم  کناب  هب  ابلاغ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

لوپ یکناب  زا  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  ناتیاهوزرآ  هب  ندیسر  يهناشن  دیتسه ،  کناب  رد  نتشاذگ  لوپ  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
تسا .  یلام  ررض  نایز و  يهناشن  دینکیم ،  تشادرب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  دوخ  يراک  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  کناب ،  رد  راک  یب  رادلیوحت  ندید  1 ـ

دیسر .  دهاوخن  تقفوم  دوس و  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دشاب ،  یمن  دوجوم  الط  ۀکس  کناب  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
هدوزفا امـش  ییاراد  مارتحا و  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنا ،  هدـش  هوبنا  مه  يور  اـه  هکـس  اهـسانکسا و  کـناب  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش .  دیهاوخ  رادروخرب  رایسب  یمارتحا  زا  یعامتجا  حوطس  مامت  رد  دش و  دهاوخ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

داد .  دنهاوخ  غورد  لوق  امش  هب  دینیب :  یم  کنابرد  ار  دوخ 
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  لوپ  هرظتنم  هریغ  روطب  دیراد :  کناب  اب  يراک 

دیریگ .  یم  رارق  رخسمت  دروم  دیتسهرادکناب : 
کیدزن  هدنیآ  رد  یلام  گرزب  ررض  دیریگ :  یم  یکناب  ماو  کی 

دوش .  یم  کیدزن  یگتسکشرو  دینک :  یم  تفایرد  لوپ  کناب  کی  زا 
 . دنیاشوخان رایسب  ياهربخ  دیتسه :  کناب  نادنمراک  زا  یکی  رانک  رد  کناب  رد  امش 

رادکناب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ار دوخ  باوخ  رد  رگا  دوشیم .  عفر  امـش  رـس  زا  ییالب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیـشاب ،  رادـکناب  کـی  اـب  تبحـص  لوغـشم  باوخ  رد  رگا 
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ار دوخ  باوخ  رد  رگا  دوشیم .  عفر  امـش  رـس  زا  ییالب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیـشاب ،  رادـکناب  کـی  اـب  تبحـص  لوغـشم  باوخ  رد  رگا 
 . دوشیمن ناتلصاح  ینادنچ  دوس  دوخ  تالماعم  زا  یکی  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  کناب  کی  بحاص 

گناب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینک یم  گناب  دیا و  هداد  رـس  ادص  ناتدوخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دراد .  فلتخم  هوجو  باوخ  رد  نیا  زاوآ و  تسا و  ادـص  گناب 
نیا اما  تسا .  وکین  رایسب  دیسر و  یم  یگرزب  ترهش و  هب  دسر  یم  اهتسد  رود  ات  هک  تسا  دنلب  اسر و  ردق  نآ  امش  گناب  هک  يروط  هب 

هداد و رس  گناب  يرگید  هک  دیدید  رگا  دیایب  ناتشوخ  گناب  ادص و  زا  دیوشن و  تحاران  ادص  ندینـش  زا  ناتدوخ  هک  تسا  یتروص  رد 
یمن ناتـشوخ  نآ  زا  تسین و  دنیآ  شوخ  امـش  شوگ  هب  ادـص  نیا  دور و  یم  اه  تسد  رود  ات  هک  تسا  دـنلب  اسر و  ردـق  نآ  وا  يادـص 
رگا دیسرت .  یم  دیکانمیب و  وا  یشود  مه  زا  امش  هک  تسا  يروط  تباقر  نیا  دنک و  یم  تباقر  امش  اب  یسک  هک  دیوگ  یم  ناتباوخ  دیآ 

نامداش و دیدینـش  هیرگ  گناب  باوخ  رد  رگا  تسین .  وکین  دینیبب  دیتسناوتن  ار  ادص  بحاص  یلو  دیدینـش  دوخ  باوخ  رد  ار  ینز  گناب 
رب هک  امـش  زا  تسا  یتجاح  دشابن  هارمه  هلان  قه و  قه  اب  هک  یتروص  رد  هیرگ  گناب  دسر .  یم  امـش  هب  یتراشب  دـیوش و  یم  فوعـشم 

وکین باوخ  رد  دـیفم  تشوگ و  لالح  نایاپ  راهچ  صوصخب  ناروناج  گناب  ندینـش  ددرگ .  یم  اور  هک  تسا  یماک  دوش و  یم  هدروآ 
 . تسا

ناروناج نتشاد  گناب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا رود  یئاج  زا  دندرک  یم  گناب  ار  وا  دنیب  رگا  عضوم .  نا  رد  تبیصم  مغ و  رب  تسا  لیلد  باوخ ،  هب  مدرم  ناروناج و  نتـشاد  گناب 

هک لـیلد  دـمآ ،  یم  نتـسیرگ  زاوآ  دـنیب  رگا  ددرگ .  راـمیب  هک  لـیلد  دـهد ،  یمن  باوج  دـنیب  رگا  دریمب .  دوز  هک  لـیلد  داد ،  باوـج 
دوش و اور  وا  تجاح  تسا  لیلد  دینش ،  یم  يراز  گناب  دنیب  رگا  دونـش .  شوخان  زیچ  هک  لیلد  دینـش ،  یم  هلان  دنیب  رگا  دوش .  نامداش 

ددرگ .  لیاز  دوز  دسر و  يو  هب  یتهارک  دونش  مانشد  گناب  رگا  دبای .  رفظ  نمشد  رب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

غورد میاهب  هک  نآ  رهب  زا  دـسر ،  يو  هب  یهورکم  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دـسر و  تراـشب  وا  هک  لـیلد  درک ،  یم  گـناب  یبسا  رگا 
هب هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  رتش  هک  دنیب  رگا  دونـش .  تعافـش  دایرف و  یلهاج  ینمـشد و  زا  درک ،  یم  گناب  رخ  هک  دنیب  رگا  دنیوگن . 

تعفنم ار  يو  یگرزب  زا  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  يدنفـسوگ  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  دوس و  ار  يو  نآ  رد  تراجت و  هب  اـی  دور  جـح 
یکزینک وا  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  وهآ  دـنیب  رگا  دـنک .  تمعن  يداـش و  یمرخ و  رب  لـیلد  دینـش ،  گـناب  هلاـغزب  زا  دـنیبرگا  دـسر . 

گنج ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  گنلپ  دنیب  رگا  هاشداپ .  زا  دبای  سرت  میب و  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  ریش  دنیب  رگا  دوش .  لصاح 
یم گناب  گرگدید  رگا  دـیامن .  ربک  يو  رب  دریگ و  مشخ  يو  رب  یـصخش  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  زوی  دـنیب  رگا  دـتفا .  تموصخ  و 
یم گناب  یهابور  هک  دید  رگا  نانز .  ببـس  زا  دنک  هشیدـنا  مغ و  رب  لیلد  درک ،  یم  گناب  لاغـش  دـنیب  رگا  دـبای .  رفظ  نمـشد  رب  درک 
رگا دوب .  میب  دزد  زا  ار  وا  هک  لـیلد  درک ،  یم  گـناب  هبرگ  دـنیب  رگا  دـیامن .  هلیح  رکم و  يو  اـب  وگغورد  يدرم  هک  تسا  لـیلد  درک ، 

نیگمغ گرزب  يدرم  ربخ  زا  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  سکرک  دـید  رگا  دـبایب .  لیلد  مداـخ  هک  لـیلد  درک ،  یم  گـناب  غرمرتش  دـنیب 
ناگنهرس ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گنای  رتوبک  دید  رگا  دونش .  هاشداپ  ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  باقع )  هلآ (  هک  دید  رگا  دوش . 

 ، درک یم  گناب  غالک )  یعون  هژالک (  دید  رگا  دونش .  درمناوج  يدرم  ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  سورخ  دید  رگا  دونـش .  هاشداپ 
 ( دغج موب (  هکدید  رگا  دونش .  تبیصم  هودنا و  ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  لعج  هک  دید  رگا  دونـش .  هدیـشوپ  يدرم  ربخ  هک  لیلد 
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 ، درک یم  گناب  ورذـت  هک  دـید  رگا  دونـش .  غورد  ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  هتخاف  دـید  رگا  تسا .  نیمه  لـیلد  درک ،  یم  گـناب 
هیبش یغرم  گنلک (  هک  دید  رگا  دونـش .  یمجع  هاشداپ  ربخ  هک  لیلد  درک ،  گناب  سواط  دنیب  رگا  دونـش .  لامج  اب  ینز  ربخ  هک  لیلد 
دونش ناقهد  يدرم  ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  کل  کل  دید  رگا  دونـش .  شیورد  يدرم  ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  کل )  کل 

ربخ هک  لیلد  دونـش ،  یم  ناکبک  گناب  دـید  رگا  دونـش .  وکین  ینز  ربخ  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  کبک  دـید  رگا  دوش .  مرخ  نآ  زا  و 
ربخ درک  یم  گناب  کشجنگ  دنیب  رگا  دونـش .  هراوخ  مارح  يدرم  ربخ  هک  لیلد  دونـش ،  یم  غالک  گناب  دید  رگا  دونـش .  روتـسم  ینز 

نیمه لیلد  درک ،  یم  گناب  راس  دـنیب  رگا  دونـش  يرگ  هحون  ای  یبرطم  ربخ  درک  یم  گناب  ناتـسدرازه  ای  لبلب  دـنیب  رگا  دونـش .  شوخ 
زا یـسک  تبیـصم  ربخ  درک ،  یم  گناب  یباغرم )  طب (  هک  دنیب  رگا  دوب .  هودـنا  مغ و  لیلد  درک ،  یم  گناب  یبآ  غرم  دـنیب  رگا  تسا . 

دسر .  تبیصم  متام و  دونش  غرم  ناگچب  گناب  رگا  دونش .  وا  لها 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب تبیصم  هودنا و  وا  گناب  هک  دنراد ،  دب  لاف  ار  وا  هک  یغرم  رگم  دوب ،  وکین  ندینش  باوخ  رد  ناغرم  همه  گناب 
تسا ،  میب  سرت و  رام  گناب 

تسا  میب  سرت و  لیلد  خلم ،  روبنز و  گناب 
دیآ .  دورف  یعضوم  رد  هک  لیلد  غزو ،  گناب 

دیوگ :  یبرغمرباج 
رش ریخ و  ربتعم  دنچ  ره  دنک و  هاشداپ  تبیصم  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  دیآ ،  یم  نیگمهس  گناب  اوه  زا  ای  نیمز  زا  ای  نامـسآ  زا  دنیب  رگا 
 . تفگ یم  نخـس  نم  اب  هدـیبنج  هیاد  هک  مدـید  باوخ  هب  تفگ :  دـمآ و  نیریـس  نبدـمحم  شیپ  يدرم  هک  دـنا  هدروآ  تیاکح :  دوب . 

 . درک تلحر  ایند  زا  درم  نآ  دمآرب ،  هتفه  کی  نوچ  و  تسا .  هدمآ  کیدزن  لجا  ارت  تفگ :  نیریس  نب  دمحم 

زامن گناب 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 . دراذگب هللا  تیب  جح  لیلد  دهد ،  زامن  گناب  ای  دونـش  زامن  گناب  فورعم  یهاگیاج  رد  دـنیب  نوچ  روتـسم  نموم و  حلـصم و  هدـنب  ره 
هب ار  وا  هک  لیلد  دـید ،  قساف  يدرم  ار  باوخ  نیا  رگا  دـسر .  ودـب  يدنـسپان  یهورکم و  دوب ،  لوهجم  یهاـگیاج  رد  زاـمن  گـناب  رگا 

گناب هتفخ  رتسب  رد  دید  رگا  دناوخ .  یم  ادخ  هب  ار  نامدرم  هک  لیلد  دهد ،  هرانم  زا  ای  دجسم  زا  ار  زامن  گناب  دید  رگا  دنریگ .  يدزد 
دنیوگ ددرگ و  شیورد  سلفم و  هک  لیلد  داد ،  یم  دوخ  هناخ  رد  زامن  گناب  دـید  رگا  دراد .  تفلادوخ  نز  اب  هک  لـیلد  داد .  یم  زاـمن 

هک دید  رگا  تسا .  قفانم  ای  قیدنز  سک  نآ  هک  لیلد  داد ،  یم  هبادرس  رد  ای  هاچ  رد  گناب  دید  رگا  دوش .  كاله  وا  تیب  لها  زا  یسک 
دنک .  يوسام  رب  لیلد  دادیم .  هچوک  رد  زامن  گناب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تدایز زامن  گناب  ياه  هملک  رد  دید  رگا  و  يدوزب .  دنک  تلحر  ایند  زا  هک  تسا  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  دوخ  نز  اب  دنیب  يدرم  رگا 

 . دیوگ عادو  ار  درام  ردپ و  هک  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  یکدوک  دـید  رگا  دـیامن .  دادـیب  متـس و  نامدرم  رب  هک  لیلد  دوب ،  یناصقن  و 
 ، داد یم  هاگرگـشل  رد  ای  هلفاق  رد  زامن  گناب  دـید  رگا  ایند .  نید و  رد  دوب  وا  یلاحدـب  لیلد  داد ،  یم  هبامرگ  رد  زامن  گـناب  دـنیب  رگا 

وهل و هب  زامن  گناب  دنیب  رگا  دبای .  ییاهر  نادنز  زا  درک ،  هماقا  داد و  یم  زامن  گناب  نادـنزرد  یـسوبحم  دـنیب  رگا  تسا .  دـب  شلیوات 
يادخ هب  ار  وا  دیوگ و  تسار  نخس  هاشداپ  هک  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  یهوک  رس  رب  دید  رگا  دوش .  كاله  هک  لیلد  داد ،  یم  يزاب 

 ، داد زامن  گناب  هناخ  جـنک  رد  دـنیب  رگا  دـبای .  یئاورنامرف  یگرزب و  هک  لیلد  داد ،  یم  زامن  گناب  هراـنم  رد  دـید  رگا  دـناوخ .  یلاـعت 
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رید دشک و  الب  جنر و  رفس  نآ  رد  دوش و  دوز  رفس  هب  هک  لیلد  داد ،  زامن  گناب  هبادرـسرد  دنیب  رگا  دنک .  تنایخ  قح  راک  رد  هک  لیلد 
رب دـنیی  رگا  دـننک .  تنایخ  يو  اب  دـیآ و  راتفرگ  رگمتـس  یموق  نایم  رد  هک  لیلد  درک ،  زاـمن  گـناب  یهوک  ناـیم  رد  دـید  رگا  دـنامب . 

زامن گناب  يرگید  دـید  رگا  دوش .  لیاز  وا  زا  لقع  هک  لیلد  درک ،  یم  زامن  گناب  وهل  هب  هداتـسیا و  اـی  دوب  هتـسشن  یتخت  رب  اـی  یـسرک 
 ، دونـش تماقا  گناب  دـنیب  رگا  دـناوخ .  یلاعت  يادـخ  هب  ار  وا  یـسک  تسا و  لهاک  تعاط  تدابع و  راک  هب  هک  لیلد  دینـشب .  وا  درک و 

دبای .  قیفوت  قح  ياهراک  رد  هک  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هدزاود  رب  باوخ  رد  زامن  گناب 
جح .  لوا : 

نخس .  مود : 
یئاورنامرف .  موس : 
یگرزب .  مراهچ : 
تسایر .  مجنپ : 

رفس .  مشش : 
ندیرب .  متفه : 

یسلفم .  متشه : 
تنایخ .  مهن : 

یسوساج .  مهد : 
یقفانم .  مهدزای : 

تسد .  ندیرب  مهدزاود : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دیازفیب وا  تمرحودوش  يوق  نید  نتفگ  هماقاوزامن  کناب  ندید 

ربب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
میرک و نکیل  تسا .  ریلد  يوق و  نمـشد  باوخ  هب  يو  ندـید  تسا و  ریـش  نمـشد  تسا و  عابـس  هلمج  زا  هدـنرد و  تسا  يروناـج  ربـب 

درک رهق  ار  يو  ربب  دـنیب  رگا  دوش .  هریچ  نمـشد  رب  هک  لـیلد  درک ،  رهق  ار  وا  تسا و  گـنج  دربن و  رد  ربـب  اـب  دـنیب  رگا  تسا .  ناـبرهم 
ددرگ .  نمیا  نمشد  زا  تخیرگ  یم  تسا و  ناسرت  يوزا  ربب  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  يو  رب  نمشد 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ربب رب  دنیب  رگا  تسا .  هدید  هچ  نآ  ردق  هب  دسر ،  ودب  نمـشدزا  هک  تسا  تعفنم  لام و  ندـید ،  باوخ  هب  ربب  يوم  ناختـسا و  تسوپ و 

ددرگ .  وا  عیطم  نمشد  هک  لیلد  تسا ،  عیطم  وا  تسا و  هتسشن 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ناویح نیا  اریز  دـنک  یمن  قدـص  وا  هرابرد  رگید  ناگدـنرد  تاناویح و  هب  طوبرم  ریباـعت  هک  تسا  ییانثتـسا  ناویح  کـی  باوخ  رد  ربب 
چیه هب  امش  هک  ینمشد  میرک .  يوق و  ینمشد  اما  تسا  نمشد  باوخ  رد  ینتشاد  تسود  گنشق و  لاح  نیع  رد  هثجلا و  میظع  هدنرد و 
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دراو نودب  دوش  هریچ  امش  رب  هچنانچ  تسا و  تشذگاب  نابرهم و  میرک و  نمشد  نیمه  اما  دیرادن  ار  وا  اب  ییورای  ور  هلباقم و  ناوت  هجو 
باوخ رد  رگا  دـنراد :  نینچ  نیا  یفیرعت  ربب  هراـبرد  اـمومع  ناربعم  دور .  یم  دوخ  راـک  یپ  درذـگ و  یم  امـش  زا  یلک  بیـسآ  ندروآ 

جیگ و هک  دینک  یم  دروخرب  هجنپ  يوق  نمـشد  نینچ  اب  هدنیآ  رد  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دیا  هتفرگ  رارق  ور  هب  ور  ربب  اب  هک  دینیبب 
ياراد ینمــشد  اـب  دـیگنج  یم  ربـب  اـب  هـک  دـیدید  باوـخ  رد  رگا  دـیریگب .  یعــضوم  هـچ  وا  لـباقم  رد  دـیناد  یمن  دـینام و  یم  ریحتم 
زواجت دروم  دنک  هلمح  امـش  هب  ربب  باوخ  رد  رگا  دیوش .  یم  ریگرد  امازلا  دینک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  الاب  رد  هدـش  لقن  تایـصوصخ 
يرارف ار  ربب  رگا  هدش و  فیرعت  ینمیا  ربب  لباقم  زا  رارف  اریز  دیوش  یم  نمیا  دیزیرگب  وا  يور  شیپ  زا  هچنانچ  دیریگ و  یم  رارق  نمشد 
تسوپ دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دیآ و  یم  تسدب  شالت  تمحز و  نودب  هک  تسا  یلام  باوخ  رد  ربب  تسوپ  دش .  دیهاوخ  زوریپ  دیهد 

تفای .  دیهاوخ  نیمات  هدنیآ  ياه  لاس  يارب  دنک و  یم  تحار  ار  ناتلایخ  هک  دسر  یم  امش  هب  یلوپ  دیا  هتسشن  نآ  يور  هدرتسگ و  ربب 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  ار  امـش  رازآ  دصق  امـش  نانمـشد  زا  یکی  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدرک ،  هدـهاشم  ار  يربب  باوخ  رد  رگا 
دناسریم .  ررض  امش  هب  یصخش  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنکیم ،  بیقعت  ار  امش  مادم  يربب 

دیوگیم :  تروک  سناه 
هک دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  يدیماان  سأی و  راچد  تسکش  کی  رثا  رد  امـش  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  ربب  يهلمح 

باوخ رد  رگا  دـیوشیم .  قفوم  ناتیاهراک  ماجنا  رد  هدیـسر و  ناتفادـها  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیریگیم ،  ار  ربب  کی  يهلمح  يولج 
تسا .  نانمشد  تسکش  رگنایب  دینیبب ،  سفق  رد  ار  يربب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دید .  دیهاوخ  رازآ  نانمشد  تسد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیآ ،  یم  امش  فرط  هب  يربب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تخاس .  دهاوخ  يدیمون  رد  قرغ  ار  امش  تیقفوم ،  مدع  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  هلمح  امش  هب  يربب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
زوریپ و دوخ  ياهراک  مامت  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیزاس ،  یم  رود  دوخ  زا  ار  وا  دـینک و  یم  عفد  ار  يربب  ۀـلمح  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش .  دیاوخ  قفوم 
دیهاوخ دوخ  نآ  زا  ار  یمهم  ماقم  و  دش .  دیهاوخ  زوریپ  نافلاخم  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیرگ ،  یم  امـش  زا  يربب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

درک . 
دیوش .  یم  هریچ  دوخ  نانمشد  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تاناویح ،  سفق  رد  سوبحم  ياهربب  ندید  5 ـ

رایـسب تذل  شمارآ  حیرفت و  زا  هک  تفرگ ،  دیهاوخ  رارق  یتیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ربب  تسوپ  زا  يزادناریز  ندید  6 ـ
درب .  دیهاوخ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنوش  یم  رادیدپ  امش  هار  رس  رب  نانمشد  ربب :  باوخ 

هداوناخ  رد  سناش  دینک :  یم  هاگن  ربب  کی  هب 
كانرطخ  يرامیب  کی  دود :  یم  ربب  کی 

دیشاب .  دوسح  بقارم  دیشک :  یم  ار  ربب  کی 
دیروآ .  یم  تسدب  لوپ  دریم :  یم  نامیاز  زا  دعب  هدامربب  کی 

تشاد .  دیهاوخ  يراذگتمدخ  رایسب  ناتسود  كریس :  رد  ربب  کی 
گرزب  بارطضا  یناشیرپ و  دنک :  یم  ریگلفاغار  امش  ربب  کی 
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دش .  دهاوخ  جاودزا  ياضاقت  امش  زا  دیراد :  یلها  ربب  هچب  کی  امش 
مهم  تیصخش  کی  گرم  سفق :  رد  ربب  کی 

دوش .  یم  امش  یتحاران  ثعاب  یگرزب  مغ  دیونش :  یم  ار  ربب  کی  شرغ  يادص 
دنکیم .  ریگلفاغ  ار  امش  نمشد  کی  هدش :  هریجنز  ربب  کی 

 . دوش یم  کیدزن  امش  هب  یگرزب  تورث  ندروخ :  اذغ  لاح  رد  ربب  کی 

تب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دیتسرپ یم  ار  وا  تسا و  بوچ  زا  تب  دنیب  رگا  تسا .  لطاب  هار  رب  دیوگ و  غورد  یلاعت  يادخ  رب  هک  لیلد  دـیتسرپ ،  یم  تب  دـنیب  رگا 
 . دراد لیم  يو  اب  هک  ینز  هب  دـنک  بیرقت  سفن  ياوه  رهب  زا  هک  لیلد  تسا ،  میـس  زا  تب  نآ  دـنیب  رگا  نید .  رد  تسا  قفاـنم  هک  لـیلد 
 ، ریزرا زا  ای  سم  زا  ای  تسا  نهآ  زا  تب  نآ  دـنیب  رگا  تسا .  لام  عمج  هورکم و  راک  هب  شلیم  هک  لـیلد  تسا ،  رز  زا  تب  نآ  دـنیب  رگا 

دوب .  وا  عاتم  بلط  ایند و  حالص  نید  زا  شضرغ  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک لیلد  دـش ،  رود  رهوج  زا  تب  نآ  دـنیب  رگا  تسا .  مشح  مدـخ و  یهاشداپ و  نید  زا  شـضرغ  هک  لیلد  دـنیب ،  رهوج  زا  تب  نآ  رگا 
دوش .  ریحتم  دنامورف و  دوخ  شناد  لقع و  زا  تسا  هناخ  رد  تب  دنیب  رگا  تسا .  مارح  لام  ندرک  عمج  نید  زا  ضرغ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  تب  ندید 

لطاب ،  غورد و  لوا : 
قفانم ،  راکم  مود : 

هدنبیرفدسفم .  نز  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تاینمت ریـسا  هک  دـیوگ  یم  ناتباوخ  دـیتسه  يا  هناـخ  تب  لـخاد  رد  هک  دـیدید  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  تسا .  سفن  ياوه  باوخ  رد  تب 
نآ ناشن  دینک  یم  هدجس  وا  لباقم  رد  دیا و  هدیزگ  رب  ار  یتب  هک  دیدید  رگا  دینک .  یم  يوریپ  سوه  يوه و  زا  دیتسه و  ددعتم  یناسفن 

دینکفا یم  هرطاخم  هب  ار  شیوخ  تیصخش  وربآ و  هک  یئاج  ات  دینک  یم  يوریپ  نآ  زا  تدش  هب  دیوش و  یم  دنت  یسوه  راتفرگ  هک  تسا 
یم شیپ  يدروم  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  هناشن  تسا و  یناسفن  ياه  شهاوخ  اب  هزرابم  سایق  نیمه  اب  تب  نتـسکش  . 

ددعتم ياه  تب  ندید  دیتسه .  رادـیاپ  دـنمورین و  ای  فیعـض  ردـق  هچ  سوه  يوه و  لباقم  رد  دـینادب  ات  دـیئامزایب  ار  نتـشیوخ  هک  دـیآ 
تب ناونع  هب  دوش  یم  هتخانـش  تب  رعـش  تایبدا و  رد  هک  نانچمه  نز  دـینک .  ظـفح  ناـنز  نوسفا  دـیک و  زا  ار  دوخ  هک  تسا  يرادـشه 

هدنیآ رایشوه  دیدید  ار  یئاه  تب  باوخ  رد  نوچ  دبای و  یم  مسجت  تب  لکش  هب  زین  باوخ  رد  دریگ و  یم  رارق  باطخ  دروم  یندیتسرپ 
لثم دزیگنا  یم  رب  رتـشیب  ار  ناـشیا  هقـالع  قوـش و  هک  تسا  یئاـهزیچ  ناـمه  ناـنز  يارب  باوـخ  رد  تب  دیـشاب .  ناـنز  دـیک  شیوـخ و 
تب ای  تب  باوخ  رد  ینز  هچنانچ  هوکـش و  رپ  یگدـنز  لیبموتا و  هناخ و  نتـشاد  نابیقر ،  هب  یـشورف  رخف  یـصخش ،  یئابیز  تارهاوج ، 
یم يزاب  هب  ار  شیوخ  تداعـس  دنک و  یم  يور  هدایز  لئاسم  نیا  هنیمز  رد  هک  دنادب  دیاب  هدش  هطاحا  اه  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـید  ار  یئاه 

 . تسا هتفرگ  توق  هتفای و  تدش  دنـسپ  ان  ياهراک  ماجنا  هب  امـش  تبغر  لیم و  هک  تسا  نیا  يایوگ  باوخ  رد  یئالط  تب  ندید  دریگ . 
یم تیاکح  ار  امش  فعض  سوه و  ماکحتسا  یگنـس  تب  دنک .  یم  وگزاب  ار  امـش  دولآ  سوه  ياه  فده  ندوب  شزرا  یب  یگنـس  تب 
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تیارد و لقع و  ریـسم  زا  ندش  رود  یگدنز  لحم  هناخ و  رد  تب  نتـشاد  تسا .  رتشیب  هرطاخم  دشاب  رت  يوق  سوه  هچ  ره  اعبط  هک  دنک 
تب دـشاب  تسرد  مه  نیا  رگا  هک  دـنا  هدرک  فیرعت  زیگنا  داـسف  راـکم و  نز  ماـع  روـط  هب  ار  تب  ناربـعم  زا  یخرب  تسا .  یـشیدنا  رود 

تسا .  دودرم  سفن  ياوه  شتسرپ  نازیم  هب  یتسرپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هزاجا اریز  دیروآ .  یم  تسد  هب  كدنا  یتورث  ترهـش و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  یتسرپ  تب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
ددرگ .  طلسم  امش  رب  هنالداعان  طباور  دیهد  یم 

امش اریز  دوشب .  زیمآ  راختفا  تاماقم  ندروآ  تسد  هب  زا  امـش  عنام  دناوت  یمن  زیچ  چیه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تب  نتـسکش  2 ـ
دیراد .  دوخ  راکفا  رب  یلماک  طلست 

دیآ .  یم  دوجو  هب  یگرزب  فالتخا  ناتناتسود  امش  نیب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  اهتب  شیاتس  لوغشم  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  3 ـ
هب هدنیآ  رد  دینک و  یم  كرد  بوخ  رایسب  ار  يرشب  تعیبط  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرامش ،  یم  تشز  ار  تب  شیاتس  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دیبای .  یم  تسد  گرزب  یتازایتما 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

درب .  دیهاوخ  تذل  نات  هناخ  رد  شمارآ  زا  دیوریم :  تسرپ  تب  نایشحو  دزن  امش 
لوپ رپ  یگدنز  کیزاغآ  دیتسه :  ناتسرپ  تب  دزن  امش 

 . تفر دهاوخ  الاب  مدرم  نیب  رد  وا  مارتحا  دوریم :  ناتسرپ  تب  دزن  هک  دنیبب  باوخ  یناحور  درم  کی 

هنوتب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیسر دیهاوخ  یناوارف  تورث  لام و  هب  تخس  ییاهراک  ماجنا  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  يراک  هنوتب 

هچب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هچب

یتخبشوخ دوخ :  دنزرف 
كرابم تاقوا  شردام :  هارمه  یکدوک 

هصغ مغ و  کچوک :  ياه  هچب 
تکالف رامشیب :  ناکدوک  ندید 

یتمالس يداش و  يورابیز :  ناکدوک 
یتلادع یب  هچب :  کی  ندز  کتک 

یتخبکین دودیم :  هک  يا  هچب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

رگا دیآ .  يرتخد  وا  تسا  لیلد  دمآ ،  يرـسپ  ار  وا  دـنیب  رگا  دـش .  داش  دوخ  لها  زا  دوب و  یتمالـس  لیلد  دـیآ ،  يرتخد  ار  وا  دـنیب  رگا 
دروآ .  رسپ  تسا  لیلد  دروآ ،  يرتخد  دنیب 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دسر .  يو  هب  يزیچ  درادن  دیما  هک  یئاج  زا  هک  لیلد  تفایزاب ،  وا  دندوب و  هدنکفا  یئاج  ار  یلفط  هک  دنیب  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
يهچب ندـید  دـیاهدروآ .  تسد  هب  ار  یبسانم  تصرف  اهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیدرک ،  هدـهاشم  ار  ياهچب  باوخ  رد  رگا 

ماجنا رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  ار  یقاچ  يهچب  باوخ  رد  رگا  دیوشیم ،  لکشم  راچد  امـش  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ  رد  رغال 
باوخ رگا  تشاد .  دـیهاوخ  یبوخ  یگدـنز  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  هدـیباوخ ،  ياهچب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوشیم .  قفوم  اهراک 
اههچب اب  يزاب  لوغـشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  و  دیربیم .  یپ  دوخ  تاهابتـشا  زا  یکی  هب  ینعی  دـیاهدناسر ،  لتق  هب  ار  ياهچب  هک  دـینیبب 

دیسریم .  تیقفوم  هب  ناتیاهراک  یمامت  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدید ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیوشیم .  لکشم  راچد  تاحیرفت  رد  طارفا  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدید ،  ار  یناطیش  شوگیزاب و  يهچب  باوخ  رد  رگا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

هناخ  رد  یتخبشوخ  هچب :  کی  باوخ 
درکدیهاوخ .  تفایرد  یگرزب  کمک  ناتدوخ :  هچب 

هتساوخ  ان  يداش  ناتناگتسب :  ياه  هچب 
یلیماف ياه  هرجاشم  زاغآ  رگید :  صاخشا  ياه  هچب 
دنک :  یم  رارف  هک  دنیبب  باوخ  هچب  رتخد  کی 

 . دوش یم  ضوع  وا  هب  تبسن  مدرم  رکف  زرط 

راوخ ریش  هچب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
انعم نیا  هب  هدش ،  دـلوتم  هزات  ياهچب  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  دـیوشیم .  قفوم  هشیمه  هک  تسا  نآ  يهناشن  راوخریـش ،  يهچب  يهدـهاشم 
 . تسا مارآ  بوخ و  ياهدنیآ  يهدنهد  ناشن  دینیبب ،  ندروخ  ریش  لاح  رد  ار  ياهچب  رگا  دیروآیم .  تسد  هب  هرابود  یتصرف  هک  تسا 

ناطیش هچب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیتفا .  یم  رسدرد  هب  رذگدوز  یتذل  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  شوگیزاب  ناطیش و  ۀچب  ندید  1 ـ

 . دشک یم  رقف  هب  ار  امش  ینادان  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  ناطیش  يا  هچب  هب  لدبم  ناتدوخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هبرگ هچب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
صیخـشت اب  اما  دوش .  یم  هدیـشک  يا  هنارهاـم  بیرف  ماد  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  اـبیز  يا  هبرگ  ۀـچب  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  1 ـ

ياه یطایتحا  یب  ینابرق  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  رغال  فیثک و  يا  هبرگ  هچب  باوخ  رد  رگا  اـما  دـهد .  یم  تاـجن  ار  دوخ  تسرد 
دش .  دهاوخ  دوخ 
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دراد .  یلام  نایز  روآ و  راجزنا  کچوک و  تالکشم  لمحت  رب  تلالد  باوخ ،  رد  اه  هبرگ  هچب  ندید  2 ـ
درک .  دیهاوخ  هبلغ  یگدنز  ياهیتحاران  اهینارگن و  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشک ،  یم  ار  اه  هبرگ  هچب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ناشدوخ هب  اما  دننزب .  تیسآ  امش  هب  دننیک  یم  یعس  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشک ،  یم  ار  يا  هبرگ  هچب  رام ،  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دنناسریم بیسآ 

يراخب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ار يراخب  کی  دیناوتن  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلاحشوخ  يداش و  رگنایب  دزوسیمن ،  بوخ  يراخب  کی  ياههلعـش  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
نآ يهدـنهد  ناشن  باوخ ،  رد  غاد  يراخب  ندـید  دـیوشیم .  لکـشم  راچد  ناتنایفارطا  زا  یکی  اب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دـینک ،  نشور 

دیراد .  ار  لماک  هافر  یگدنز  رد  هک  تسا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دنیاشوخ  مهم و  عیاقو  يراخب :  کی  باوخ 
راک .  رد  یقرت  دینک :  یم  نشور  ار  يراخب  کی 

داد .  دهاوخ  خر  امش  یگدنز  تیعضو  رد  مهم  تارییغت  دینک :  یم  شوماخ  ار  يراخب  کی 
 . دیتسه يزغم  کبس  مدآ  امش  دیرخ :  یم  دیدج  يراخب  کی 

ندرک ششخب 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دهد نز  هب  دوخ  ناشیوخ  زا  ار  یسک  ای  دهاوخ ،  نز  ار  دوخ  دنزرف  هک  تسا  لیلد  درک ،  یم  شـشخب  ریخ  راک  هب  ار  دوخ  لام  دنیب  رگا 

 . دـیارگ مارح  داسف و  يوس  هک  تسا  لیلد  درک ،  یم  شـشخب  داسف  هار  هب  ار  شیوخ  لام  دـنیب  رگا  دـنک .  تمـسق  ناشیا  رب  دوخ  لام  و 
دوش .  هدنکارپ  وا  یناگدنز  هب  مه  وا و  گرم  هب  مه  شلاح  هک  لیلد  درک ،  یم  ششخب  ناگناگیب  رب  شیوخ  لام  دنیبرگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگراب .  لام  دنوادخ  هب  نآ  رش  ریخ و  لیلد  لام ،  دنوادخ  ياضر  هب  درک  یم  ششخب  ار  یسک  لام  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناسنا هک  تسا  يزیچ  زین  لام  دوش  یمن  هدیمان  ندیشخب  نارگید  یئاراد  زا  شـشخب  دشخب و  یم  شدوخ  ییاراد  لام و  زا  هشیمه  ناسنا 

هب ار  نآ  میـشوپب و  مشچ  شیوـخ  یئاراد  لاـم و  زا  میناوـت  یم  يراوـشد  هب  يرادـیب  رد  هـک  ناـنچمه  تـسا و  هتـسب  لد  یکتم و  نآ  هـب 
هتخودنا و تمحز  هب  اه  لاس  میراد و  هچ  نآ  زا  تسا  ام  شیوشت  ینارگن و  يایوگ  ندیـشخب  زین  باوخ  رد  میـشخبب و  میهدب و  يرگید 

فلتخم لاکـشا  هب  نیا  دوش و  زواجت  ام  یئاراد  هب  هک  میکانمیب  میـشخب  یم  ار  دوخ  لام  هک  مینیب  یم  باوخ  رد  یتقو  میا .  هدروآ  مهارف 
دوخ ناشیوخ  ابرقا و  هب  ای  میـشخب  یم  مینک و  یم  لذـب  ریخ  هار  رد  ار  شیوخ  لام  مینیب  یم  یتقو  دریگ .  یم  لکـش  اـم  ياـه  باوخ  رد 
نبا زا  تسا .  ریذپ  ناکما  لام  لذـب  اب  طقف  نآ  لح  هک  مینز  یم  یلکـشم  لح  هب  تسد  هدـنیآ  ياهزور  رد  هک  تسا  نآ  هناشن  میهد  یم 

ار وا  هداد و  صاصتخا  نیگنـس  هیزیهج  دوخ  رتخد  هب  ای  میهد  یم  نز  ار  شیوخ  دنزرف  دیوگ  یم  شـشخب  عون  نیا  هک  تسا  لقن  نیریس 
هب ار  دوخ  لاـم  مینیبب  هچ  ناـنچ  میناـهر .  یم  لکـشم  زا  ار  يدـنواشیوخ  میتسین  طیارـش  نیا  رد  هچ  ناـنچ  میتسرف و  یم  رهوش  هناـخ  هب 

ناگناگیب ای  ناکیدزن  تسد  هب  ام  ییاراد  هک  میتسه  نیا  نارگن  هاـگآدوخان  میراد و  ار  دوخ  گرم  شیوشت  میهد  یم  سانـشان  هناـگیب و 
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نیا هب  نوچ  دناهرب  تنکـسم  رقف و  زا  ار  يدنمتـسم  ای  دـهدب  هقدـص  یباوخ  نینچ  هدـننیب  هک  تسا  نیا  رتهب  دورب .  نیب  زا  دوش و  میـسقت 
هکـس تشم  ای  میروآ  یم  نوریب  فیک  بیج و  زا  ار  سانکـسا  ياه  هتـسد  هک  مینبب  باوخ  رد  رگا  دور .  یم  نیب  زا  ار  باوخ  رثا  هلیـسو 
هثداح هار  هب  مشچ  شیوخ  حور  قامعا  رد  هک  تسا  نیا  يایوگ  میشخب  یم  هبیرغ  انشآ و  زا  نارگید  هب  میـشاپ و  یم  اوه  هب  ار  الط  ياه 

نامدوخ لامعا  تروص  هب  ام  هاگآدوخ  ان  تاعقوت  هک  ارچ  میوش  یم  راد  لوپ  دـنمتورث و  نآ  ناـیرج  رد  مینز  یم  سدـح  هک  میتسه  يا 
دیدید رگا  میوش .  یم  ور  هبور  لیخب  یناسنا  اب  دشخب  یم  يزیچ  ام  هب  میـسانش  یمن  ار  وا  هک  یـسک  میدید  هچ  نانچ  دنریگ .  یم  لکش 

 . دیناد یم  مه  ناتدوخ  هک  دراد  یگدرزآ  امش  زا  صخش  نآ  دیدرت  یب  دیـسانش ،  یم  ار  وا  هک  یـسک  هب  دیـشخب  یم  يزیچ  یئانـشآ  هب 
دشاب .  یم  گنت  لد  امش  زا  ارچ  هک  دینک  قیقحت  دیئآرب و  وا  یئوج  لد  ددص  رد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبشوخ ندوب :  هدنشخب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
زور  کی  طقف  یلو  یتحاران  دیشخب :  یم  لوپ  یسک  هب  امش 

دیآ یم  ناتتسد  هب  لوپ  دنشخب :  یم  لوپ  امش  هب 
لیماف  رد  عازن  دینک :  یم  در  ار  ششخب 

يداش  لوپ و  دینک :  یم  رظنفرص  ناتششخب  زا 
دوب .  دهاوخ  هاتوک  امش  یگدنز  دیشخب :  یم  اه  هبیرغ  هب  ار  ناتتورث  مامت 

 . یناهگان گرم  کی  دیشخب :  یمن  چیه  ناگتسب  هب 

ندرک روخب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لام يدرم  زا  نآ  ردـق  هب  هک  لـیلد  درک ،  روخب  يزیچ  شوخ  ياـهوب  زا  دـنیب  رگا  راوگرزب ،  يدرم  زا  تسا  لاـم  باوخ  هب  ندرک  روخب 

دوش .  لصاح 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

نیا فالخ  هب  شلیواـت  ار  باوخ  دـنوادخ  دوبن ،  يوبـشوخ  روخب  رگا  تسا .  رتشیب  تعفنم  ریخ و  ار  هدـننیب  دوب  يوبـشوخ  همک  يروخب 
تسا . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  ندرک  روخب  لیوات 

رایسب ،  لام  لوا : 
یشوخ ،  شیاسآ و  اب  یکدنز  مود : 

وکین مان  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یخرب هجلاعم  يارب  اهاتـسرامیب  رد  ای  دراد  اه  مناخ  هب  صاصتخا  هک  یئابیز  ياهنلاس  رد  رگم  مینک  یم  روخب  رتمک  ام  زورما  یگدـنز  رد 
هب یلو  ما  هتـشون  فلا  فرح  رد  دنپـسا  دروم  رد  مینکفا .  یم  شتآ  رد  دنفـسا  ردنک و  هک  دـتفا  یم  قافتا  هاگ  یتسوپ .  ای  يویر  ضارما 

شیوخ هدنیآ  دروم  رد  هک  یمهبم  گنگ و  ساره  میب و  ای  دشاب .  دـناوت  یم  زیچ  ره  هناشن  ندرک  دود  ندرک و  روخب  عون  نیا  یلک  روط 
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هتبلا هک  نتفرگ  رارق  نارگید  هجوت  دروم  ندوب و  بوبحم  هب  دـیدش  لـیامت  تسا و  یهاوـخ  هداـیز  یبـلط و  ترهـش  ياـیوگ  اـی  میراد و 
روط هب  مینکفا و  یم  شتآ  هب  نامـشچ  دب  نادوسح و  مخز  مشچ  میب  زا  ار  دنفـسا  ردنک و  ام  تسا .  هدـننیب  باوخ  دوخ  اب  نآ  صیخـشت 

یتیعقوم هدنیآ و  زا  دشاب  ینارگن  فرعم  دناوت  یم  زین  باوخ  رد  دنک و  یم  لئاز  ار  دـب  رثا  شتآ  رد  دنفـسا  نتخوس  هک  میدـقتعم  یتنس 
 . تسا كانمیب  تداسح  زا  دـنیبب  ار  باوخ  نیا  یمناـخ  هچ  ناـنچ  میا .  هدروآ  تسد  هب  قح  اـن  هب  اـی  قح  هب  ار  تیعقوم  نیا  میراد و  هک 

دوجو هب  دود  ای  دنک و  یم  داجیا  راخب  هک  دـننکفا  یم  شتآ  رد  يزیچ  ای  دـننک  یم  روخب  باوخ  رد  هک  دـننیبب  یناوج  رـسپ  رتخد و  رگا 
تخب مد  نارتخد  رتشیب  ار  باوخ  نیا  دنوش .  باختنا  هک  دنتسه  نیا  قئاش  تدش  هب  زین  ناشدوخ  دنریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  دروآ  یم 

ایور ملاـع  رد  هک  تسا  یـشوخ  يوب  هزادـنا  هب  نآ  رثا  تسا و  وکین  وبـشوخ  ياـهزیچ  ندرک  روخب  یلک  روـط  هب  باوـخ  رد  دـننیب .  یم 
هب یـسک  زا  هک  تسا  یلام  باوخ  رد  ندرک  روخب  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  دسر .  یم  ماشم  هب  هک  مینک  یم  ساسحا  ای  دوش  یم  مامـشتسا 
رد رگا  هک  دـنک  یم  لقن  یبرغم  رباج  زا  نیریـس  نبا  مه  زاـب  تسا .  تاراـخب  شوخ  يوب  نازیم  هب  نآ  رادـقم  دـسر و  یم  باوخ  هدـننیب 
یم ماجنا  رمث  یب  شالت  هک  لب  دـیرب  یمن  يدوس  ینعی  تسا .  الاب  ریبعت  فالخ  شریبعت  دراد  شوخان  يوب  روخب  دـینک  ساـسحا  باوخ 

دهاوخ یم  هک  نیا  تسا و  باوخ  هدننیب  یهاوخ  دوخ  يایوگ  ندرک  روخب  هک  هدش  هتـشون  مه  هسنارف  ربتعم  همان  باوخ  کی  رد  دـیهد . 
یهاوخ دوخ  نیا  هب  باوخ  هدننیب  يرادـیب  رد  تسا و  هاگآ  دوخ  ان  تلاح  نیا  دـننزب .  فرح  یبوخ  هب  وا  هرابرد  نارگید  دـشاب و  حرطم 

درادن .  فارتعا 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دنوش کیدزن  امش  هب  دنراد  دصق  یسولپاچ  اب  نایفارطا  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  نداد  روخب 

یتخب دب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبشوخ یتخبدب : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هریت و یگدنز  یتدم  ات  و  دروخ ،  دیهاوخ  تسکـش  یپایپ  هک  تسا  نینچ  باوخریبعت  دـیا ،  هدـش  یتخبدـب  راتفرگ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  يرات 
اب ناتیاهراک  رد  هک  دش  دـهاوخ  بجوم  يدرف  دوجو  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـنا ،  هدـش  راچد  یتخبدـب  هب  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیوش هجاوم  تیقفوم  مدع 

قلخدب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیراد .  ور  شیپ  یشوخ  تاقوا  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتسه ،  قالخا  دب  هک  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  ادیپ  عامتجا  رد  ار  دوخ  ةژیو  ماقم  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  قلخ  دب  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تسا .  هدوهیب  یتالاغتشا  دعاسمان و  یناتسود  نتفای  ۀناشن  دیبایب ،  قلخدب  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  2 ـ
 . دیوشیم نیشنمه  قیالان  يدارفا  اب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  قلخدب  ار  ناتنایفارطا  باوخ  رد  رگا  -3
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ینامگ دب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ناتسود  نیبرد  یگنهامه  دیتسه :  نامگدب  نارگید  هب 

دش .  دیهاوخ  رامیب  ادیدش  دنتسه :  نامگ  دب  امش  هب  نارگید 
دوب .  دهاوخ  شوخ  ینالوط و  امش  یگدنز  دراد :  دوجو  ینامگ  دب  رهوشو  نز  نیب 

 . دنیاشوخ مهم و  رییغت  کی  دیتسه :  نامگدب  لیماف  رگید  ءاضعا  هب 

ندب

دیوگ :  سودبع 
دشاب يراد  يرتمک  تیمها  هک  يرگید  وضع  فرعم  دناوت  یم  ندب  وضع  ره  دیآ  یم  هصالخو  عومجم  رد  هک  سودبعرظن  هب 

تسا .  يدرم  تلآ  ناشن  ینیب  كون  نابز و  نادند و  ناتشگنا ،  دننام  راد  كون  زیت و  وضع  ره 
تسا .  جرف  ای  دعقم و  خاروس  هریغو  ناهد  دننام  ندب  خاروس  ره 

تسا .  جرف  خاروس  ندب  يولج  رد  خاروسو  تسا  دعقم  ناشن  تسد  تشپو  ندب  تشپ  رد  خاروس  ندید 
هتفوک و رـس  فطاوع  لایما و  رگناشن  هدعم  مکـش و  دوش .  ریـسفت  ینم  حشرت  هب  دناوت  یم  راردا  گشا و  قازب و  دننام  یتاحـشرت  ندـید 

تسا .  هدش  دودحم 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

باوخ رگا  دینکیم .  فلت  تقو  هدوهیب  ياهراک  ماجنا  رد  دیوشیم و  یسک  يهتـسبلد  امـش  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  ندب  ندید 
رگنایب دینیبب ،  یمخز  ار  دوخ  ندـب  باوخ  رد  رگا  دیـسریم .  یتخبـشوخ  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیتسه ،  يوق  یندـب  ياراد  هک  دـینیبب 

تسا .  رطخ  رد  امش  يوربآ  هک  دیهدیم  ماجنا  یتسردان  راک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  تخل  ندب  ندید  تسا .  یلام  ررض 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

یتخبشوخ ناتدوخ :  ندب  باوخ 
دننک .  یم  حیرفت  نز  نیا  اب  نارگید  نز :  کی  ندب 

دش .  دنهاوخ  قفوم  یلمع و  امش  ياه  هشقن  درم :  کی  ندب 
دیتسه .  رفس  کی  مزاع  هچب :  کی  ندب 

 . کیدزن هدنیآ  رد  يداش  رگید :  صخش  کی  هداتفا  لکشزا  ندب 

رذب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دسرب رظن  هب  دنیاشوخان  یلعف  عاضوا  دنچ  ره  تسا .  هدنیازفا  یتداعس  ۀناشن  باوخ ،  رد  رذب  ندید 

انوطق رذب 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
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 . دوب هدروخ  هک  نآ  ردق  هب  دنک  لام  ناصقن  رب  لیلد  يو ،  ندروخ  دنک و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخرد ،  انوطق  رذب  ندید  هک 

ردارب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هدیاف دوس و  ردارب : 

مطالتم يا  هدنیآ  گرم :  لاح  رد  يردارب 
نمی شوخ  يدماشیپ  وا :  كرت  ای  رادید و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  کمک  وا  هب  شفادها  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  رگناشن  دینیبب ،  لاحشوخ  باوخ  رد  ار  دوخ  ردارب  رگا  - 1

دش .  دیهاوخ  یلام  ررض  ای  يرامیب  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  راتفرگ  ای  تحاران  ار  دوخ  ردارب  رگا  - 2
دیوگیم :  تیارب  الیل 

ردارب ندید  دیوشیم .  يرامیب  راچد  یتدم  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینکیم ،  یظفاحادـخ  وا  اب  ای  هدرم  ناتردارب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . تسا یگداوناخ  فالتخا  يهناشن  باوخ ،  رد  دوخ  رسمه 

هداز ردارب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد ار  دوخ  ةدازردارب  رگا  اـما  دروآ .  دـیهاوخ  تسد  هب  یفاـک  دـمآ  رد  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوـخ ،  رد  دوـخ  ةداز  ردارب  ندـید 

دش .  دیهاوخ  نابیرگ  هب  تسد  يدیمون  شیاسآ و  مدع  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  سویأم  نیگمغ و  باوخ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

رسپ )  هدازرهاوخ (  هداز –  هردارب 
ینالوط  یگدنز  کی  نات :  هداز  ردارب  باوخ 

دوب .  دهاوخ  یلاع  امش  یتمالس  دیراد :  يرایسب  ياه  هداز  ردارب 
دنسر .  یم  مامتا  هب  امش  ياهراک  دینک :  یم  هرجاشم  ناتیاه  هداز  ردارب  اب 

لوپ  دیراد :  تسود  ار  ناتیاه  هداز  ردارب 
اهراک  رد  یمگردرس  شاشتغا و  دوش :  یم  هتشک  نات  هداز  ردارب 

قشع رد  سناش  تخل :  هداز  ردارب  کی 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

رتخد )  هداز (  رهاوخ  هداز –  ردارب 
تشاد .  دیهاوخ  ینالوط  رمع  هداز :  ردارب  کی  باوخ 

دوب .  دهاوخ  یلاع  امش  یتمالس  رایسب :  ياه  هداز  ردارب 
دیوش .  یم  وربور  ینارگن  تالکشم و  اب  دیراد :  ابیز  هداز  ردارب  کی 

گرم رطخ  دنیبب :  ار  شا  هداز  ردارب  اب  هلزاغم  باوخ  درم  کی 
دینکن .  فلت  هدوهیب  ار  ناتتقو  دیراد :  تاقالم  رارق  نات  هداز  ردارب  اب 
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گرزب  يداش  دینک :  یم  جاودزا  نات  هداز  ردارب  اب 
 . دوش یم  لزان  امش  رب  یماکان  دوش :  یم  هتشک  نات  هداز  ردارب 

رهوش ردارب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دننک .  هدافتسا  ءوس  امش  يربخ  یب  زا  دنهاوخ  یم  امش  ناکیدزن  رهوشردارب :  باوخ 

دش .  دیهاوخ  رامیب  دینک :  یم  جاودزا  ناترهوش  ردارب  اب  هک  دینیبب  باوخ 
امش  نافلاخم  يارب  تسکش  تمالع  دینک :  یم  هلزاغم  ناترهوش  ردارب  اب 

 . یلام تعفنم  دیراد :  ددعتم  ياهرهوش  ردارب  امش 

يردارب

دیوگیم :  رلیم  چا 
يافواب زیزع و  ناتـسود  زا  یکی  هک  دـیوشیم  انـشآ  يدرف  اب  تسا  نآ  يهناشن  دـیدنبیم ،  یتسود  نامیپ  یـسک  اب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دوشیم امش 

راکنارب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا تالکشم  زورب  رگنایب  باوخ ،  رد  راکنارب  يهدهاشم 

طبرب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ار یسک  دیوگ و  لاحم  غورد و  نخس  هک  لیلد  دز ،  یم  طبرب  دنیب  رگا  تسا .  لاحم  غورد و  نخـس  تسا و  لطاب  وهل و  باوخ  هب  طبرب 
گنچ و طبرب  اب  دنیب  رگا  دونش .  لطاب  لاحم و  نخس  هک  لیلد  دز ،  یم  طبرب  وا  شیپ  یصخش  دنیب  رگا  دنک .  شیاتـس  وئ  حدم  غورد  هب 
 ، دـنکفیب ای  تسکـشب  وا  طبرب  دـنیب  رگا  دـسر .  عضوم  نآ  لها  هب  هک  دـنک  تبیـصم  مغ و  رب  لیلد  هلمج ،  نیا  دوب  يان  دز و  یم  هناـغج 

دوب .  وا  گرم  رب  لیلد  دز ،  یم  طبرب  تسا و  رامیب  دنیب  رگا  دنک .  هبوت  نتفگ  لطاب  غورد و  زا  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دیوگ و وکین  نایب  ملع و  ار  نامدرم  هک  لیلد  تسا ،  ملاع  باوخ  هدـننیب  رگا  دـنادن ،  ندز  طبرب  وا  دز و  یم  راوداتـسا  وا  طبرب  دـنیب  رگا 
نآ زا  هک  دنک  يراک  تسا ،  لهاج  باوخ  نآ  هدننیب  رگا  صـصق .  موس :  هقف .  مود :  ریـسفت .  لوا :  دنادب .  ار  ملع  هسره  نیا  هک  دـشاب 

 . دتفا یتسود  ار  يو  نز  نآ  اب  دونش و  گرزب  ینز  ربخ  هک  لیلد  دینش ،  یم  طبرب  زاوآ  دنیب  رگا  دسر .  تمالم  مدرم  زا  ار  وا  لغش 

جرب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
بحاص یـضاق  ولد  نازیم و  ازوج و  ندید  هاشداپ و  رـسپ  يدج  هلبنـس و  روث و  ندید  تسا و  هاشداپ  رگـشل  سوق  دـسا و  لمح و  ندـید 
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 ، دید باوخ  هب  ار  لمح  یسک  رگا  تسا .  هاشداپ  رادبارش  طرش و  بحاص  ندید  توح ،  برقع و  ناطرس و  ندید  تسا و  هاشداپ  ریبدت 
اور وا  تجاح  دـتفا و  يراک  ار  وا  نادان  لهاج و  يدرم  اب  دـنیب  ار  روث  رگا  دـنک .  اور  ار  وا  تجاح  دـتفا و  يراک  ار  وا  مشتحم  يدرم  اـب 

دتفا و يراک  لصا  یب  يدرم  اب  ار  وا  دنیب ،  ار  ناطرـس  رگا  دوش .  اور  شتجاح  دتفا و  يراک  حیـصف  يدرم  اب  دـنیب ،  ار  ازوج  رگا  ددرگ . 
ار نازیم  رگ  دیاینرب .  شدارم  دتفا و  يراک  افو  یب  زوراشک و  يدرم  اب  ار  وا  دنیب ،  ار  هلبنس  رگا  دبای .  هاج  یگرزب و  دوش و  اور  شتجاح 
دتفا و يراک  دسفم  ینز  ای  نمشد  يدرم  اب  ار  وا  دنیب ،  ار  برقعرگا  دنک .  افو  دهد  هک  هدعو  ره  دتفا و  راک  یـضاق  يدرم  اب  ار  وا  دنیب ، 

تسود ار  وا  قلخ  دوش و  اور  وا  تجاح  دتفا و  يراک  رتهم  رالاس  يدرم  اب  ار  وا  دنیب ،  ار  سوق  رگا  ددرگ .  نیگمغ  دسر و  تمحز  ار  وا 
دوش .  اور  وا  تجاح  دتفا و  يراک  نخس  مک  نابرهم و  يار و  کین  لد و  هداس  بیرغ  يدرم  اب  ار  وا  دنیب ،  ار  توح  رگا  دنراد . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیئاپ زا  هچنانچ  تسا و  فعـض  ساسحا  نیئاپ  زا  جرب  ياشامت  دراد .  گرزب  یتلزنم  الاو و  ماقم  هک  تسا  یـسک  تسا و  تیـصخش  جرب 

ار وا  اب  هلباقم  يارای  دـینک و  یم  یناوتان  فعـض و  ساسحا  تسا  رت  يوق  امـش  زا  هک  یـصخش  لباقم  رد  دـینک  یم  هاگن  یعفترم  جرب  هب 
كدنا ار  نآ  تیمها  هک  مهم  یقیفوت  دیروآ .  یم  تسد  هب  هک  تسا  یقیفوت  يایوگ  دـیدرک ،  هاگن  نیئاپ  هب  جرب  يالاب  زا  رگا  دـیرادن . 

رگا تسا .  هدش  درخ  تیصخش  هتـسکش  ناریو و  جرب  ددرگ .  یم  راکـشآ  امـش  یگدنز  رد  شراثآ  جیردت  هب  دینک و  یم  كرد  كدنا 
درخ امش  تیـصخش  دوب  هدش  درخ  هتـسکش و  جرب  نآ  دراد و  قلعت  امـش  هب  جرب  دیدرک  ساسحا  ای  دیدوب و  نآ  يور  ای  جرب  رد  ناتدوخ 

 . دیآ یم  دراو  همطل  وا  يوربآ  هب  یلام  نایز  زا  شیب  هک  ددرگ  یم  یتبیصم  راتفرگ  وا  دوب  هتسکش  جرب  رد  يرگید  رگا  دوش و  یم 

ینامتخاس جرب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ناهگان دییآیم و  نییاپ  جرب  زا  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  ناتیاهوزرآ  هب  ندیـسر  رگنایب  دـیوریم ،  الاب  جرب  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

رد يدوبهب  رگنایب  دوریم ،  الاب  ینابهدـید  جرب  زا  هک  دـنیبب  باوخ  يدـنمزاین  درف  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  رگنایب  ددرگیم ،  ناریو  جرب 
دراذگب .  رانک  ار  دوخ  رورغ  دیاب  اهراک  رد  تیقفوم  يارب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  تسا و  یلام  روما 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ینالوط  یتخبشوخ  جرب :  کی  باوخ 

دوب .  دهاوخ  ینالوط  امش  رمع  دنلب :  یلیخ  جرب  کی 
دیهد .  یم  تسد  زا  لوپ  یلو  دیناهریم  ار  دوخ  بیاصم  اهالب و  زا  دیور :  یمالاب  جرب  کی  زا 

دش .  دنهاوخن  هدروآرب  امش  ياه  هتساوخ  دیئآ :  یم  نیئاپ  جرب  کیزا 
گرزب  مغ  کی  دنتسه :  جرب  کی  رد  نارگید 

دینک .  یم  یگداتسیا  نافلاخم  لباقم  رد  یتحارب  یماظن :  هعلق  کی  جرب 
دوشیم  تنایخ  امش  هب  جرب :  کی  يالاب  زا  پوت  کیلش 

سناش  دنزیر :  یم  توراب  پوت ،  نآ  نورد  دنتسه و  نآ  رد  نازابرس  هک  جرب  کی  يالاب  رد 
دنکیم .  ریگلفاغ  ار  امش  يراوگان  هعقاو  اسیلک :  سوقان  جرب 

 . دیهد یم  تسد  زا  ار  ناتلغش  بارخ :  همین  جرب  کی 

تبقارم جرب 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیدج دارفا  اب  ییانـشآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هدنتـسرف  جرب  يهدـهاشم  تسا .  تالکـشم  زورب  رگنایب  باوخ ،  رد  تبقارم  جرب  يهدـهاشم 

تسا . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دـیزادرپب و اه  هیـضرف  یـسررب  يرظن و  تاقیقحت  هب  دـیراد  لیامت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیورب ،  الاب  یناب  هدـید  جرب  زا  باوخ  رد  رگا  1 ـ
 . دینک راذگاو  نارگید  هب  ار  یگدنز  تایعقاو  یسررب 

نتسجرب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دنیب رگا  دور .  رفس  هب  هک  لیلد  تسج ،  يرود  ياج  هب  دنیب  رگا  ددرگب .  وا  لاح  هک  لیلد  تسج ،  یم  یئاج  هب  یئاج  زا  دنیب  یسک  رگا 

دوب .  يوق  يدرم  رب  يو  دامتعا  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  اصع  نتسج  تقو  رد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد تسج ،  یم  دـهاوخ  یم  هک  یئاج  ره  هب  دـنیب  رگا  ددرگرب .  کین  لاح  هب  دـب  لاح  زا  هک  لـیلد  تسج ،  نوریب  یئاـج  زا  دـنیب  رگا 
يو یئاناوت  توق و  رب  تسا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
 . دیآ داسف  هب  حالص  زا  دنیب  فالخ  هب  رگا  دیآ .  حالص  لاح  هب  داسف  لاحزا  هک  لیلد  تسجب ،  هزیکاپ  یئاج  زا  دنیب  رگا 

بسچرب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
جنر رما  نیا  زا  دوش و  عـلطم  امـش  یـصوصخ  رارـسا  زا  دـیهد  یم  هزاـجا  ینمـشد  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوـخ ،  رد  بسچرب  ندـید 

درب .  دیهاوخ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دینکیم .  تفایرد  یمهم  رایسب  ياهربخ  بسچرب :  باوخ 
 . دیراد شیپ  رد  ینالوط  يرفس  يدوزب  دینابسچ :  یم  بسچرب  هتسب  ای  تکاپ  کی  يور 

نتساخرب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ناوارف  لوپ  دیزیخ :  یمرب  دوز  یلیخ  حبص 

گرزب  یتخبشوخ  دیزیخ :  یم  رب  دیشروخ  عولط  اب 
یتحاران  دیزیخ :  یم  رب  تخت  يور  زا 

مغ  ینارگن و  دیزیخ :  یم  رب  نیمز  يور  زا 
شوخ  ياهربخ  دیزیخ :  یم  رب  یلدنص  يور  زا 

دیسر .  دهاوخ  ناتتسدب  هرظتنم  هریغ  يا  همان  دیزیخ :  یمرب  تکمین  يور  زا 
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هرجاشم دیزیخ :  یم  رب  دیراد  شتسود  هک  یصخش  قافتا  هب 

درب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک لیلد  دوب ،  هدیشوپ  درب  زا  ون  هماج  ای  تسادیفـس  زبس و  هنوگ  هب  تسا و  هبنپ  زا  درب  هک  دید  باوخ  هب  رگا  تسا .  درب  اه  هماج  نیرتهب 

دوبک هایـس و  هنوگ  هب  تشاد و  گنت  هماج  دنیب  رگا  دـسر و  تعفنم  ریخ و  ار  نآ  تسا  کین  هماج  هک  نآ  ردـق  هب  دـبای و  تمعن  یخارف 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ، 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
مه هک  لیلد  تسا ،  مشیربا  يو  رد  دنیب  رگا  دوب .  هبنپ  زا  درب  نوچ  هصاخ  دـشاب ،  هدرک  رایتخا  ایند  هب  ار  نید  هک  تسا  يدرم  شورف  درب 

 . ایند بلاط  مه  تسا و  نید  بلاط 

هدرب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رقف هدرب : 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
اب دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هدرب  ندید  دـیوشیم .  قفوم  ناتیاهراک  ماجنا  رد  ینعی  دـیتسه ،  هدرب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دینک هزرابم  دوخ  یناسفن  تالیامت 

ندرکرادرب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
نیا رگا  متفگ :  دـندرک .  راد  رب  ار  يرگید  دـندیرب و  تسد  ود  ره  ار  يدرم  هک  مدـید  باوـخ  هب  تـفگ :  دـمآ و  نـم  دزن  يدرم  يزور 

هب يرگید  دـش و  نانچ  زور  نامه  سپ  دـنناشنب .  وا  ياـج  هب  رگید  يریما  دـننک و  لوزعم  ار  رهـش  ریما  زورما  یئوگ ،  یم  تسار  باوخ 
تسشنب .  وا  ياج 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
وا هراظن  هب  یـسک  دنیب  رگا  دوش .  رتهم  نامدرم  نیدنچ  رب  هک  لیلد  دندرک ،  یم  هراظن  يو  رد  مدرم  دـندرک و  راد  رب  ار  یـسک  دـنیب  رگا 

لیلد دروخ ،  یم  دندوب  هدرک  رادرب  هک  ار  یـسک  تشوگ  دنیب  رگا  تسا .  قساف  ربدم و  نید  هار  رد  نکیل  دبای ،  یگرزب  فرـش و  دوبن ، 
هانگ دنک و  مدرم  بیع  هک  لیلد  دش ،  ناور  يو  زا  نوخ  هدرک و  رادرب  ار  وا  دنیب  رگا  دروخب .  دوب  طلسم  مدرم  رب  هک  یـسک  زا  یلام  هک 

دیآ .  دوجو  هب  وا  زا  رایسب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ندرک  رادرب 
يرتهم .  لوا : 

لام .  مود : 
يراوگرزب .  موس : 
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 . ندرک مدرم  تبیغ  مراهچ : 

تنزرب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  تنایخ  يدرس و  اب  هدش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  تنزرب  ۀچراپ  ندید  1 ـ

 . تشاد دیهاوخ  كوکشم  یتالماعم  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  شورف  دیرخ و  تنزرب  ۀچراپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

سرب

دیوگیم :  تروک  سناه 
ور شیپ  لکـشم  ياهراک  ینعی  دـیدید ،  سابل  سرب  باوخ  رد  رگا  دراد .  يرایبدـب  یـسناشدب و  رب  تلالد  ياوخ ،  رد  سرب  يهدـهاشم 

دیراد . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تساهراک .  یناماسبان  رثا  رد  ندش  تخبدب  ۀناشن  باوخ ،  رد  سرب  ندید  1 ـ
تسا .  يرامیب  تمالع  بارخ ،  هنهک و  سرب  ندید  2 ـ

داتفا .  دهاوخ  امش  شود  رب  هدنیآ  رد  هک  تسا  ینیگنس  ۀفیظو  ۀناشن  باوخ ،  رد  سابل  سرب  ندید  3 ـ
یلوپ دـیهد ،  یم  ماجنا  هک  يراوشد  راک  لـباقم  رد  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینز ،  یم  سرب  ار  دوخ  ياهـسابل  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

درک .  دیهاوخ  تفایرد 
تساطخ .  نداد  ماجنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  نوگانوگ  ياهسرب  ندید  5 ـ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوش .  یم  هفاضا  تالکشم  دادعت  رب  سرب :  باوخ 

یماکان  هنهک :  سرب  کی 
دوش .  یم  هدروآرب  امش  یلصا  يوزرآ  دینک :  یم  هدافتسا  سرب  کی  زا 

دوشیم .  عورش  یلاع  هرود  کی  دیرخ :  یم  ون  سرب  کی 
يرامیب  یشورف :  سرب  هزاغم  کی 
 . دش دیهاوخ  جیگ  زاس :  سرب  کی 

فرب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رد هتـسویپ  هک  یهاگیاج  هب  ای  دنیب ،  فرب  ناتـسمز  رد  رگا  دوب .  هدید  یکدنا  رگم  تسا ،  باذع  هودنا و  مغ و  ندـید ،  باوخ  هب  فرب 

دسر .  هودنا  مغ و  ار  عضوم  نآ  لها  هک  لیلد  تسا ،  فرب  اجنا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دنیب .  فرب  اب  هک  فرب  اب  هصاخ  تسا ،  یتمیزه  رگشل  باوخ  هب  فرب  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  هب  فرب  ندید 
يزورو ،  قزر  لوا : 

یناگدنز ،  مود : 
اهخرن ،  ینازرا  رایسب و  لام  موس : 

رایسب ،  رگشل  مراهچ : 
يرامیب ،  مجنپ : 

هودنا .  مغ و  مشش : 
دنک .  عمج  لالح  رایسب و  لام  هک  لیلد  درک ،  یم  عمج  فرب  ناتسبات  رد  دنیب  رگا 

دبای .  رایسب  تعفنم  دنارذگ و  شوخ  شیع  هب  هک  لیلد  درک ،  یم  عمج  ناتسمز  هب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تقو هب  فرب  دنیب  رگا  تسا .  طحق  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  ریسمرگ ،  رد  دنک و  یکین  ریخ و  رب  لیلد  ریـسدرس ،  رد  ندید  باوخ  هب  فرب 
دوب .  تقو  یب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دروخ ،  یم  دوخ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مک ترشاعم  تفر و  دمآ و  هدناشوپ  ار  نامسآ  ظیلغ  هم  ربا و  هتفرگ  اوه  دراب  یم  فرب  هک  ییاهزور  تسا .  هودنا  مغ و  باوخ  رد  فرب 

 . دوش یم  نیگمغ  ناسنا  تلاح  نیا  رد  دننارذگ .  یم  شتآ  رانک  رد  هناخ و  رد  ار  دوخ  تقو  دنشابن  راک  رس  رگا  مدرم  رتشیب  دوش و  یم 
دراد دوجو  وا  ریمـض  حور و  رد  مغ  هنیمز  دـنیب  یم  فرب  باوخ  هاگنآ  تسه و  نیگمغ  هک  توافت  نیا  اب  تسه  باوخ  رد  تلاح  نیمه 

یم نیا  طقف  دـنا و  هدرک  ریبعت  تلاسک  هودـنا و  مغ و  ار  فرب  ناربعم  مومع  دـنیب .  یم  باوخ  رد  فرب  دـباوخ  یم  نوچ  هنیمز  نیا  اـب  و 
يارب هتـشون  نیریـس  نبا  دیـسانش  یمن  ار  اـجنآ  هک  دراـب  یم  فرب  ییاـج  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  مینیبب .  اـجک  هنوگچ و  ار  فرب  هک  دـنام 

تسه و اما  تسیچ .  نآ  لماع  دیناد  یمن  هک  تسا  یهودنا  مغ و  زا  میب  يایوگ  باوخ  نیا  یلو  دسر  یم  یمغ  ناکم  اج و  نآ  بحاص 
تمینغ تسا و  تمینغ  کی  هدننک  نایب  دنک  یم  عمج  فرب  ناتـسبات  رد  هک  دنیبب  رگا  دوب .  دهاوخ  هارمه  امـش  اب  زین  هدـنیآ  ياهزور  رد 

هک دوش  یم  وا  بیـصن  ییاج  زا  يدوس  هک  دیوگ  یم  هدـننیب  هب  باوخ  نیا  دـسرب .  امـش  تسد  هب  تمحز  یب  ناگیار و  هک  تسا  يزیچ 
دیادز یم  دوخ  زا  ار  هودنا  مغ و  تلاسک و  دزیر  یم  رود  ار  فرب  دنک و  یم  وراپ  فرب  هک  دیدید  ناتـسمز  رد  رگا  درادن و  ار  شراظتنا 

رد تسا و  تکرب  ریخ و  ریـسدرس  رد  فرب  هک  تسا  لـقن  یناـمرک  زا  تسا .  یگداوناـخ  مغ  ندرک  رود  زین  هناـخ  زا  فرب  ندرب  نوریب  . 
هودنا .  مغ و  ریسمرگ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
فرب

رذگ دوز  یتسس  فرب :  شراب 
دیوش قئاف  ار  يدایز  تالکشم  دیاب  ناتفادها  هب  ندیسر  زا  لبق  ناتسهوک :  رد  فرب 

تاساسحا هناراکایر ؛  قشع  یفرب :  مدآ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب هنتفو  باذع  فرب  ندید 
دیوگ :  فلؤم 

ور شیپ  زور  دنچ  رد  لام  ندمآ  تسد  هب  دشاب و  یم  يزور  رد  شیاشگ  ینعم  هب  امرس  لصف  رد  مارآ  تروص  هب  فرب  شراب  ندید 
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دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب رگشل  ماگنه  یب  فرب  ندید 

تسا يزور  یخارف  ماگنه  اب  فرب  ندید 
دشاب طحق  نیمز  رد  فرب  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگنایب باوخ ،  رد  یفرب  مدآ  يهدهاشم  دیـشاب .  شوخ  رابخا  راظتنا  رد  دـیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینیبب ،  ار  فرب  شراب  باوخ  رد  رگا 

تشاد .  دیهاوخ  نارگید  اب  توافتیب  درس و  یطباور  یتدم  يارب  هک  تسا  نآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

داد .  دهاوخن  يور  ناتیارب  یتخبدب  ای  تبیصم  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  فرب  ندید  1 ـ
نآ راتساوخ  اهلاس  هک  ییوزرآ  هب  ندیسرن  تسکش و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  هار  فرب  نافوط و  نایم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  نیگهودنا  دیمون و  دیدوب ، 
تفای .  دیهاوخن  تسد  دوخ  ياه  لآ  هدیا  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندروخ  فرب  3 ـ

امـش لاح  نیا  اب  داد .  دهاوخ  رارق  ریقحت  دروم  یـسک  ار  ناترورغ  تیـصخش و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دولآ  لگ  فرب  ندید  4 ـ
دینک .  رارقرب  طایترا  درف  نیمه  اب  دیشوک  دیهاوخ  زاب 

ددرگ .  یم  ینامداش  هب  لدبم  امش  ةرهلد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنوش ،  یم  بآ  اهفرب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دوـخ دزماـن  اـب  یلاـم  راـشف  رثا  رد  هک  تسا  نآۀـناشن  دـینک ،  یم  هاـگن  فرب  تشرد  ياـه  هناد  هب  هرجنپ  تشپ  زا  دـینیبب  باوـخ  رگا  6 ـ

تشاد .  دیهاوخ  یتارجاشم 
دروآ .  یمن  ناغمرا  هب  يدنمشزرا  تفرشیپ  چیه  امش  تالیامت  راکفا و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتفرگ  فرب  ياههوک  ندید  7 ـ

و تفای ،  دـهاوخ  ناـیاپ  يزور  هایـس  یتخبدـب و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـشخرد ،  یم  دیـشروخ  یفرب ،  يا  هرظنم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
دش .  دهاوخ  زاغآ  یشوخ  ياهزور 

رایـسب ییاهتفلاخم  اب  دوخ  راگتـساوخ  نتفریذپ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  يراوس  همتروس  اهفرب  رب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  9 ـ
دوش .  یم  هجاوم 

رگا درک .  دـیهاوخ  يرواد  يروآ  مرـش  عوضوم  نوماریپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  يزاب  فرب  نارگید  اـب  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ
دروخ .  دیهاوخ  تسکش  انیقی  دشابن ،  راوتسا  یتسرد  ۀیاپ  رب  امش  تواضق 

دهاوخ هار  امـش  یگدنز  هب  هودنا  مغ و  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  هار  شوپ  فرب  يا  هیحان  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  11 ـ
تفای . 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
هدنیآ  رد  شوخ  رایسب  نارود  یفرب :  ياوه 

یتخبشوخ فرب :  زا  هدیشوپ  نیمز 
تلاسک یماکان و  فیثک :  فرب 

قرب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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عمط هب  ار  عامط  درم  يدـب و  هب  تسا  هاشداپ  ندرک  هدـعو  قرب ،  دـنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یـضعب  تسا و  هاـشداپ  راد  هنازخ  باوخ  رد  قرب 
نآ رد  هک  لیلد  دیشخرد ،  یمه  قرب  دنیب  رگا  دوب .  ریخ  نا  رد  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  تفرگرب ،  ربا  زا  ای  اوه  زا  ار  قرب  دنیب  رگا  يو . 

تسا .  هتسهآ  داب  قرب  اب  هک  هصاخ  دوب ،  خارف  تمعن  لاس 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  قرب  هک 
هاشداپ .  راد  هنازخ  لوا : 

دب .  هدعو  مود : 
ریخ . )  ندرک (  شنزرس  يدنت و  موس : 

تمحر .  مراهچ : 
تسار .  هار  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
باوخ رد  هتیـسیرتکلا  يانعم  هب  قرب  نامـسآ .  ربا  زا  هتـسج  قرب  يرگید  هتیـسیرتکلا و  يانعم  هب  قرب  یکی  تسا ،  زیچ  ود  یعادـتم  قرب 

نآ هب  مه  هک  دشاب  دنمورین  دنمتردق و  روصت  قوفام  یتردـق  نیزگیاج  ای  لبمـس  دـناوت  یم  یـسانش  باوخ  رظن  زا  اما  تسین  تیور  لباق 
يزیچ زا  شدوخ  یگدـنز  رد  سک  ره  نیگمهـس .  هدنـشک و  مه  تسا و  هدـنهد  يرای  نابرهم و  مه  میـسرت .  یم  نآ  زا  مه  میجاتحم و 

یم هک  دنتـسه  یناسک  دـنتوافتم .  دـنناسرت  یم  ار  اـم  هک  یئاـهزیچ  یلو  تسین  دـیدرت  میـسرت  یم  اـم  همه  هک  نیا  رد  دـسرت .  یم  رتشیب 
 . دنکانمیب رقف  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دنـسرت  یم  يرامیب  زا  يا  هدع  دنـشوشم .  نارگن و  هشیمه  دنـسرت .  یم  هچ  زا  دـنناد  یمن  دنـسرت و 
 . دوش مسجم  قرب  تروص  هب  باوخ  رد  تسا  نکمم  هتخانشان  هچ  هتخانش  هچ  اه  سرت  نیا  همه  دنراد .  تشحو  يریپ  زا  امومع  اه  مناخ 

یم فقوتم  ار  تایح  دریگ و  یم  ناج  هاگان  هب  تسه و  زین  ناسنا  تایح  هشیر  عطاق  یگدنهد  امرگ  یـشخب و  ینـشور  نیع  رد  هک  یقرب 
رد امـش  درک و  نشور  ار  یئاج  هک  دیدید  رگا  دیا .  هدرک  دروخ  رب  هتیـسیرتکلا  اب  هنوگچ  باوخ  رد  هک  دـید  دـیاب  فیرعت  نیا  اب  دـنک . 

دیتسه زویف  تمرم  يوپاکت  رد  امـش  هدش و  عطق  هناخ  قرب  دیدید  رگا  دیریگب .  ار  نآ  ریبعت  غارـس  دـیناوت  یم  دـیتسه  یئانـشور  تمـسق 
یـشقن دیا  هدید  باوخ  هک  هدودحم  نامه  رد  کیدزن  هدنیآ  رد  دیراد و  دیفم  رثوم و  يدوجو  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  بوخ 

رثا رد  هک  یقرب  ياـنعم  هب  قرب  اـما  یئانـشور .  نیماـت  تهج  زا  اـصوصخم  تسا  وـکین  قرب  ندـید  هتفر  مه  يور  تشاد .  دـیهاوخ  مـهم 
ریبعت نیا  هک  تسا  هاشداپ  لماع  ای  راد  هنازخ  نامسآ  قرب  هک  دنا  هتـشون  نهک  ناربعم  دیآ ،  یم  دیدپ  نامـسآ  رد  رادراب  ياهربا  دروخرب 

تقلخ و هاگتـسد  قلاـخ و  تمظع  شدوجو  تسا و  یهلا  تاـیآ  زا  یکی  قرب  اـما  دـنک .  یمن  ادـیپ  یئوـگلا  چـیه  اـم  زورما  یگدـنز  رد 
قرب ناهگان  دـشاب و  کیرات  اج  همه  رگا  صوصخب  تسا  بوخ  نامـسآ  قرب  هدـهاشم  دـهد .  یم  ناشن  ساـیق  ماـقم  رد  ار  اـم  تراـقح 

مه تسا و  گرزب  مه  هک  یگدنز  رد  يزیچ  عولط  تکرب و  ریخ و  يایوگ  دشاب و  دیما  رون  هدنیآ و  شـشخرد  دناوت  یم  نیا  دـشخردب 
ششخرد ار .  يرگید  هچ  دنیبب و  یگدز  هقعاص  راچد  ار  نتـشیوخ  باوخ ،  هدننیب  هچ  تسین  بوخ  باوخ  رد  یگدز  قرب  هرظتنم .  ریغ 

یبوخ هثداح  دـشاب  دـعر  اب  هارمه  رگا  قرب  شـشخرد  هدـهاشم  تسا .  وکین  رایـسب  ظیلغ  یکیرات  رد  صوصخب  اه و  تسد  رود  زا  قرب 
 . تسا هتخیمآ  میب  اب  هک  تسا 

نتخادنا قرب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دز .  یمن  لوگ  ار  سکچیه  امش  ياه  هشقن  رهاظ  دیزادنا :  یم  قرب  سکاو  اب  ار  يزیچ  هک  دینیبب  باوخ 
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یهاوخدوخ  دیزادنا :  یم  قرب  ار  اهقاطا  فک 
دش .  دهاوخ  امش  جنر  ثعاب  امش  يرظن  گنت  دیزادنا :  یم  قرب  ار  هناخ  ياهرد 

دیراد شیپ  رد  تخس  تاقوا  دیزادنا :  یم  قرب  ار  لزنم  هیثاثا 

رانکرب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیسر دیهاوخ  يرتالاب  ماقم  هب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دیاهدش ،  رانکرب  دوخ  ماقم  زا  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

هکرب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دارفا اب  ییانـشآ  يهناشن  دشاب ،  دولآ  لگ  فیثک و  هکرب  بآ  رگا  تسا .  دیدج  صاخـشا  اب  ییانـشآ  رگنایب  زیمت ،  بآ  اب  ياهکرب  ندید 
راچد ینعی  دنشاب ،  هدرم  اهیهام  رگا  اما  تسا  یلام  روما  رد  تفرشیپ  رگنایب  دیدید ،  یهام  زا  رپ  ياهکرب  باوخ  رد  رگا  تسا .  رگهلیح 

دیوشیم .  ررض  نایز و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تخاس مهارف  یتلزنم  ردق و  وا  يارب  شا  هنانز  ياهتیباذج  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیوش ،  یم  نت  يا  هکرب  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

گرب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ارف تخرد  را  زبـس  گرب  دـنیب  رگا  يو .  ماـگنه  هب  هصاـخ  دوب ،  باوخ  هدـننیب  يوخ  قلخ و  تخرد ،  رب  تخرد  گرب  ندـید  باوخرد 

وکین تسا و  شوخ  يوخ  قلخ و  ار  باوخ  هدننیب  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تفرگ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  لصاح  مرد  نآ  ردق  هب  ار  وا  هک  لیلد  تفرگ ،  ارف  هزات  گرب  تخرد  زا  دنیب  یسک  رگا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، دـنرواین راب  هک  یناتخرد  تسا .  دـب  قلخ  رب  لیلد  شرت ،  هویم  ناتخرد  گرب  وکین و  قلخ  رب  تسا  لـیلد  نیریـش ،  هویم  ناـتخرد  گرب 
دنک .  رانید  مرد و  رب  لیلد  دنراد ،  هویم  هک  یناتخرد  گرب  دنا :  هتفگ  ناربعم  تسا ،  رانید  مرد و  رب  لیلد 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیدـید رگا  ناسنا .  تنیز  زین  بوخ  قالخا  تسا و  تخرد  تنیز  گرب  یعامتجا .  كولـس  هوحن  قالخا و  وربآ و  تسا و  فرـش  گرب 

هعماج رد  يدنموربآ  هب  دـش و  دـیهاوخ  مرتحم  ززعم و  مدرم  دزن  دـنراد  ناوارف  رب  گرب و  هک  دـیراد  مرخ  زبسرـس و  یناتخرد  ای  یتخرد 
دیوش .  یم  هتخانش 

کشخ گرب  يروآ  عمج  دینک .  یم  ناوارف  ششوک  تفارش  لیصحت  رد  هک  تسنآ  ناشن  دینک  یم  عمج  گرب  یغاب  رد  هک  دیدید  رگا 
وربآ .  لیصحت  تهج  رد  ششوک  مه  لام  عمج  يارب  شالت  مه  تسا .  هدوهیب  شالت 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
گرب
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یتخبشوخ زبس : 
مغ  کشخ : 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگنایب دزیریم .  ناتخرد  گرب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  ناتفادـها  هب  ندیـسر  رگناـیب  باوخ ،  رد  زبس  هزاـت و  ياـهگرب  ندـید 

تسا .  یلام  ررض 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یگدنز  رد  يا  هظحالم  لباق  تفرشیپ  تمالع  باوخ ،  رد  گرب  ندید  1 ـ
تفرگ .  دهاوخ  رب  رد  ار  امش  هنادیمون ،  موش و  تاساسحا  هک  تسا  نآۀناشن  باوخ ،  رد  کشخ  ياهگرب  ندید  2 ـ

نینچ تاقوا  یهاگ  دنام .  دـهاوخ  اهنت  رای و  یب  یگدـنز  ریـسم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  کشخ  ياهگرب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
دراد .  تلالد  گرم  يانعم  هب  یباوخ 

درک .  دهاوخ  جاودزا  لومتم  يدرم  اب  دش و  دهاوخ  دنمتورث  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  هزات  زبس و  ياهگرب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

كانرطخ  يرامیب  کی  اهگرب :  شزیر  باوخ 
یتخبشوخ  مارتحا و  گرب :  خاشزا و  جات  کی 

دننک .  یم  يدوسح  امش  هب  مدرم  ریجنا :  تخرد  گرب 
لوپ  دیزپ :  یم  گرب 

هداوناخ .  رد  قافن  دیروخ :  یم  هتخپ  گرب 
دراد .  شیپرد  یشوخ  یتمالس و  امش  يارب  یگدنز  زبس :  ياهگرب  خاش و 

دننک .  یم  دیدهت  ار  امش  سنجدب  دارفا  یماکان 2 - يرامیب و  - 1 کشخ :  ياهگرب 
دیئآ .  یم  مشخ  هب  امش  وم :  گرب 

يداش  هدش :  درز  ياهگرب 
دوب .  دهاوخ  امش  عفن  هب  رایسب  هک  داد  دهاوخ  خر  یمهم  هعقاو  گربرپ :  تخرد  کی 

لوپ  دنیچ :  یم  زبس  ياهگرب 
دنتسه .  تخبشوخ  رایسب  رگیدکی  اب  رفن  ود  اهگرب :  نایمرد  اهلگ 

تسا .  مکحم  رایسب  نتفرگ  میمصت  رد  امش  هدارا  هدیسالپ :  ياهگرب 
هرجاشم  دیروخ :  یم  گرب 

قشع  رد  یماکان  کی  زیئاپ :  نازیر  گرب 
داش .  دایز  هن  یگداوناخ  یگدنز  کی  دزادنا :  یم  ار  ناتخرد  گرب  داب 

ناتسود  اب  هرجاشم  نیمز :  يور  رایسب  ياهگرب 
تخبشوخ  جاودزا  کی  درادن :  هویم  هک  يا  هخاش  ياهگرب 

 . تشاد دیهاوخ  یبوخ  شاداپ  راکرد  ناتراکتشپ  لیلد  هب  دنا :  هدناشوپ  ار  امش  طایح  نیمز  اهگرب 

ناوتسگرب
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بسا ششوپ 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

نمشد رب  ددرگ و  راوتسا  مکحم و  يو  راک  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  ناوتسگرب  ای  یبسا  رب  دنیبرگا  تسا .  يراک  مکحم  راوتسا و  باوخرد 
دنک .  رهق  ار  مصخ  دبای و  رفظ 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
ناوتـسگ رب  دنیب  رگا  ددرگ .  دعاسم  وا  تلود  تخب و  دارمرب و  راک  هک  لیلد  دیود ،  یم  مزر  نادیمرد  ناوتـسگرب  اب  يو  بسا  دـنیب  رگا 

 . دوش بولغم  نامصخ  تسد  رد  دبای و  يدارمان  هک  لیلد  دیدرگ ،  عیاض  ای  داتفارد  وا  بسا  زا 

نایلرب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  وربور  يدیمون  عنام و  اب  دوخ  فده  نیرتگرزب  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نایلرب  ندید  1 ـ

دنک .  یم  ییافو  یب  امش  هب  دامتعا  دروم  يدرف  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  نایلرب  ندید  2 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 ، دیاهدرک مگ  ار  ینایلرب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  بسانم  عاضوا  نتشاد  رگنایب  داد ،  هیده  نایلرب  امش  هب  یسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . تسا ناتناتسود  زا  یکی  زا  ییادج  يهناشن 

جنرب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  هدید  هک  نآ  ردق  هب  دوش ،  لصاح  جنر  هب  هک  تسا  یلام  باوخ ،  رد  ندید  جنرب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دروخ یمه  هتخپ  تشوگ  اب  جنرب  دنیب  رگا  دسر .  ودـب  یکین  ریخ و  دوش و  اور  وا  تجاح  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  هتخپ  جـنرب  دـنیب  رگا 

ترضح  دنک .  هودنا  رب  لیلد  دروخ ،  یمه  هتخپ  غود  اب  جنرب  دنیب  رگا  تسا .  وکین  تیاغ  هب  ندروخ  ریش  اب  جنرب  دوب و  وکین  رتهب و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  جنرب  ندید 
لام ،  لوا : 

تجاح ،  مود : 
دسر .  ودب  هک  تعفنم  ریخ و  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تمحز شالت و  اب  هک  تسا  یلام  باوخ  رد  جنرب  ندید  دوش و  یم  مهارف  رایسب  شـشوک  شالت و  تمحز و  اب  هک  تسا  یتالغ  زا  جنرب 

رگید دارفا  باوخ  اب  یلغـش و  هشیدـنا  زا  تسا  یمـسجت  وا  باوخ  دـشاب  راـکیلاش  باوخ  هدـننیب  رگا  دـیآ .  یم  تسد  هب  بعت  جـنر و  و 
ای هتخپ  جنرب  دوش .  یم  ریبعت  ییاراد  شوت و  لام و  دشابن  راکیلاش  هدـننیب  رگا  یلو  تسا  دـنمدرخ  ربعم  اب  نآ  صیخـشت  هک  دراد  توافت 
یم يرگید  هب  هتخپ  جنرب  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دسر .  یم  یکین  ریخ و  هدننیب  هب  دوش و  یم  اور  هک  تسا  یتجاح  ولپ  هتک و  یمد و 

هب تسا  بوـخ  هتخپ  جـنرب  ندـید  دوـش .  یم  هداد  هتخپ  جـنرب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  دـسر  یم  يرگید  هب  یکین  ریخ و  وا  بناـج  زا  دـهد 
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مغ و غود  هارمه  ندروخ  جـنرب  ندـید  باوخ .  هدـننیب  هدـنیآ  یگدـنز  رد  تسا  یمرخ  هافر و  معنت و  دـشاب  هارمه  ریـش  اب  رگا  صوصخ 
هتبلا هک  دـیهد  یم  ناـشن  باتـش  اـما  تسامـش  مهـس  قح و  هک  تسا  یتمعن  زا  يریگ  هرهب  رد  لـیجعت  ماـخ  جـنرب  ندروخ  تسا .  هودـنا 
جنرب هک  دیدید  هچنانچ  دینک و  یم  کیرـش  دیراد  هک  یـشیاسآ  هافر و  رد  ار  نارگید  دیـشورف  یم  جنرب  هک  دیدید  رگا  تسین .  تسرد 

دیوش .  یم  معنتم  کیرش و  يرگید  طاشن  یمرخ و  رد  دیرخ  یم 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب لالم  رگید  تابوبحو  دوخنو  جنرب  شام  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا هجو  هس  رب  باوخ  رد  جنرب  ریبعت 

لام  . . 1
تجاح  . 2

دسر یم  وا  هب  تعفنم  ریخ و   . 3
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ناوارف  تالوصحم  ۀناشن  نازرواشک  يارب  تسا ،  روآ  دوس  یتالماعم  ۀناشن  راجت  يارب  باوخ ،  رد  جنرب  ياه  هناد  ندید  1 ـ
تسا .  یگداوناخ  ینامداش  شیاسآ و  زا  تیاضر  ۀناشن  باوخ ،  رد  جنرب  ندروخ  2 ـ

ناتسود زا  و  دش .  دیهاوخ  التبم  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتشگ  طولخم  كاخ  نش و  اب  جنرب  ياه  هناد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دنام .  دیهاوخ  ادج  دوخ 

قیرط نیا  زا  و  تفرگ ،  دـهاوخ  هدـهع  هب  يدـیدج  فیاـظو  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دزپ ،  یم  جـنرب  دـنیبب  باوخ  يرتـخد  رگا  4 ـ
دروآ .  دهاوخ  درگ  یتورث 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دراد ریخ  ياهراک  ماجنا  رب  تلالد  دینیبب ،  جنرب  ندروخ  لوغشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

زنرب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  وربور  تسکش  اب  دوخ  رظن  دروم  درف  اب  جاودزا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  زنرب  زا  يا  همسجم  باوخ  رد  يرتخد  رگا  1 ـ

نیرخآ اـت  يدرف  اـب  جاودزا  رما  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـنک ،  یم  تکرح  هک  دـنیبب  زنرب  زا  يا  همـسجم  باوخ ،  رد  يرتخد  رگا  2 ـ
دریگ .  یمن  تروص  جاودزا  اما  دور ،  یم  شیپ  لحارم 

 . تسا يدوبان  تداسح و  ۀناشن  باوخ ،  رد  يزنرب  تارشح  ندید  3 ـ

تیشنرب

دیوگیم :  تروک  سناه 
زا ندیـشک  درد  دـیتسین .  اهراک  یقاب  ماجنا  هب  رداق  يرامیب  رطاـخ  هب  هک  تسا  نآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  تیـشنرب  يراـمیب  هب  ندـش  ـالتبم 

 . دراد يدیماان  رب  تلالد  باوخ ،  رد  تیشنرب  يرامیب 
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تورب

رگا دـسرن .  ترـضم  ار  واو  دوب  وکین  لیوات  هب  تسارایب ،  ضارقم  هب  ار  وا  تورب  یـسک  دـنیب  رگا  دـنک .  درم  تبیه  رب  لیلد  باوخ ،  رد 
تسا .  درم  تبیه  ناصقن  لیلد  دیرپب ،  نت  زا  نتساریپ  تقو  ار  وا  تورب  دنیب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیب رگا  دنک .  تموصخ  یـسک  اب  هک  لیلد  دنک ،  رب  ار  وا  تورب  یـسک  دنیب  رگا  دوب .  یتوق  وا  هک  لیلد  هدش ،  زارد  وا  تورب  دـنیب  رگا 
رگا تسا و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دوب ،  زارد  رگا  دوب ،  تورب  ار  وا  دنیب  رگا  دتسیازاب .  یندرکان  راک  زا  هک  لیلد  دوب ،  هدش  دیفس  شتورب 

 . دنک دارم  هاج و  زع و  رب  لیلد  دوب ،  كدنا 

هرب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیبرگا دیآ .  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تفرگ و  ارف  ار  هرب  دنیب  رگا  تسا .  دنزرف  دشاب ،  هدام  ای  رن  رگا  باوخرد ،  هرب 

دسر .  هودنا  مغ و  دنزرف  ببس  هب  ار  وا  دروخب  هرب  تشوگ  دنیب  رگا  دریمب .  وا  دنزرف  هک  لیلد  تشکب ،  ار  هرب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دسر تمینغ  لام و  وا  تشاد  هرب  دنیبرگا  نآ .  یکچوک  یگرزب و  ردق  هب  لالح  لام  یکین و  تسا و  تعفنم  ریخ و  باوخ  رد  هرب  ندید 
دنزرف .  ببس  هب  دسر  یتبیصم  ار  وا  هک  لیلد  تشک ،  تشوگ  ره  زا  هن  دروخب و  ار  نآ  تشکب و  ار  هلاغزب  ای  هرب  دنیب  رگا  نآ .  ردق  هب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچرب  باوخ  هب  هرب  ندید 

دنزرف ،  لوا : 
لالح ،  لام  مود : 

تشیعم ،  موس : 
هودنا .  مغ و  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يارب هک  ناـنچنآ  دـنا .  هدرک  ریبـعت  تکرب  ریخ و  باوخ  رد  ار  هرب  ناربـعم  تسا .  بوـخ  رایـسب  هک  لـب  بوـخ و  باوـخ  رد  هرب  ندـید 

ار هرب  ناربعم  زا  یخرب  دنرب .  یم  دوس  دنراد و  یم  تفایرد  ار  دوخ  تامحز  هجیتن  هک  تسا  ینامز  نادنفـسوگ  ندـیئاز  لصف  نارورپماد 
دهاوخ شیپ  رد  شخبدوس  بلاج و  يدروخرب  هدـش  يا  هرب  بحاص  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـنا .  هدرک  ریبعت  دـنزرف  باوخ  رد 

رگا دوش .  یم  دنزرف  بحاص  يدوز  هب  دشاب  یم  شدوخ  هب  قلعتم  هرب  نآ  دراد و  شوغآ  رد  يا  هرب  هک  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تشاد . 
یم وا  هب  ینایز  هدرک  حبذ  هدیرب و  رـس  ار  يا  هرب  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  تشاد .  دهاوخ  ور  شیپ  یبوخ  زایتما  دـشاب  هدرکن  جاودزا 

ره هب  تسا .  تمعن  یناوارف  رایـسب  ياه  هرب  نتـشاد  تسا .  ندروخ  مغ  هرب  تشوگ  ندروخ  دوش .  یم  توف  شناکیدزن  زا  یکی  ای  دـسر 
تسنآ .  نایم  رد  ییاه  هرب  هک  يا  هلگ  ياشامت  یتح  تسا  بوخ  باوخ  رد  هرب  ندید  لاح 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هرب

یلست يرادلد ،  هرب :  کی  نتشاد 
روآ فعشراکفا  ندروخ :  فلع  ای  باوخ و  تلاح  رد  يا  هرب 
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روآ فعشراکفا  ندروخ :  فلع  ای  باوخ و  تلاح  رد  يا  هرب 
یتخبشوخ ندرب :  شود  يور  ار  هرب 

تیاضر ندرک :  وجتسج  نآ  لابندب 
ندوب یضار  دوخ  ياه  هچب  زا  زیخ :  تسج و  لاح  رد  يا  هرب 

ادخ تمحر  هرب :  نتشک 
دباع رسمه  هدشمگ :  هرب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش لصاح  دارم  هرب  ندید 

دوب هیدهو  لام  هرب  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

بـسک رد  تفای و  دیهاوخ  یمیمـص  یناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دـننک ،  یم  يزاب  زبسرـس  يرازنمچ  رد  اه  هرب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
يدوس دوخ  یعارز  تالوصحم  شورف  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يزرواـشک  رگا  دـش .  دـیهاوخ  قفوم  تورث 

درب .  دهاوخ  نالک 
تسا .  یناشیرپ  هودنا و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  ةرب  ندید  2 ـ

درب .  دنهاوخ  جنر  ناراکفالخ  لامعا  زا  هانگیب  يدارفا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  نینوخ  هرب  دیفس  مشپ  يور  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
راتفر بقارم  رتشیب  دیاب  امش  دنهن ،  یم  ندرگ  امـش  نامرف  هب  يأردوخ  يدارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  مگ  يا  هرب  باوخ  رد  رگا  4 ـ

دیشاب .  دوخ 
دش .  دهاوخ  بلس  نارگید  زا  روز  هب  شیاسآ  تذل و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرب  تسوپ  ندید  5 ـ

یم تسد  تداعـس  هب  تبقاع  دوخ  شیاسآ  تغارف و  ندرک  ادف  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـننک ،  یم  حـبذ  ار  يا  هرب  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دیبای . 

دش .  دیهاوخ  رسدرد  راچد  نادنزرف  نیمأت  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هرب  ناوختسا  اب  تشوگ  ندروخ  7 ـ
دیهاوخ ینتـشاد  تسود  ابیز و  يدنزرف  بحاص  هک  تسا  نآ  تمالع  دنکم ،  یم  ریـش  دوخ  ردام  ناتـسپ  زا  اه  هرب  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

تفای .  دیهاوخ  دادعتسا  اب  یناتسود  دش و 
دیشک .  دنهاوخ  جنر  ملاظ  رورش و  دارفا  تسد  زا  هانگیب  مدرم  هک  تسا  نآ  تمالع  درد ،  یم  ار  يا  هرب  گرگ  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ

دش .  دهاوخ  یشوپ  مشچ  ششخب و  تساوخرد  امش  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  اه  هرب  عب  عب  يادص  ندینش  10 ـ
هب رتهب  يراگزور  عاضوا و  يدوبهب  هب  امـش  دیما  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یگدنراب  یناتـسمز و  نافوط  ماگنه  اه  هرب  ندید  11 ـ

دش .  دهاوخ  لدبم  سأی 
درک .  دیهاوخ  یگدنز  شخبتذل  شخبدوس و  یطیحم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  دیفس  يا  هرب  بحاص  دینیبب  باوخ  رگا  12 ـ

یمرب ور  تسراسخ  زا  ینامداش  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هتفرگ  دوخ  ناوزاـب  ناـیم  ار  يا  هرب  دـینیبب  باوخ  رگا  13 ـ
دیروخب .  یفسأت  نیرتکچوک  دوخ  لوپ  نتفر  رده  زا  هکنآ  یب  دینک  یم  ناوارف  ییاهجرخ  دینادرگ و 

ۀمه اب  دروآ .  دـیهاوخ  تسد  هب  تسودـلوپ  درـس و  یتیـصخش  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیچ ،  یم  ار  يا  هرب  مشپ  دـینیبب  باوخ  رگا  14 ـ
دوب .  دیهاوخ  محر  یب  تقادص 

تـشوگ زا  ار  دوخ  دنزرف  تسوپ  هک  دیبای  یم  رد  راک  نیا  ماجنا  نیح  رد  ناهگان  دنک و  یم  ار  يا  هرب  تسوپ  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  15 ـ
دش .  دهاوخ  ناکیدزن  ندش  نیگهودنا  یناشیرپ و  بجوم  دوخ  راتفر  اب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  ادج 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
لایخ یتحار  شیاسآ و  رازنمچ :  رد  هرب 

دش .  دیهاوخ  ریگلفاغ  دیرخیم :  هرب 
کشا  دیروخ :  یم  هرب  تشوگ 

یتخبشوخ  دیشورف :  یم  هرب 
رطاخ  یلستو  لوپ  دیتسه :  هرب  يدادعت  کلام 

دوب .  دهاوخ  امش  اب  درب  هلماعم  ای  همکحم  کی  رد  دینک :  یم  ادیپ  ار  هدشمگ  هرب  کی 
دیسر .  دیهاوخ  راوشد  عناوم  هب  دیشک :  یم  ار  اه  هرب 

دوب .  دهاوخ  ینالوط  امشرمع  دینک :  یم  هیده  یسک  هب  هرب  کی 
درب .  دیهاوخ  تذل  امش  یتحار  يارب  نارگید  يراکادف  زا  دماجنا و  یم  یتخبشوخ  هب  امش  تشونرس  دینک :  یم  لمح  هرب  کی 

ینالوط  تقافر  کی  دیروخ :  یم  هرب  تشوگ  دیع  زور 
 . درک دهاوخ  هبلغ  امش  رب  یگرزب  سرت  هاگارچ :  رد  هرب  هلگ  کی 

یگنهرب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
وفع شهاـنگ  دوب ،  روتـسم  يدرم  باوخ  هدـننیب  رگا  دـنک .  بلط  جـح  هک  لـیلد  دراد .  مرـش  مدرم  زا  تسا و  هنهرب  دـید  باوخ  هب  رگا 

دوب .  دب  شلیلد  دشابن ،  حلاص  رگا  ددرگ . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تدابع تعاط و  رد  هک  لیلد  هتـسب ،  نایم  رب  يرازا  دـنیب  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  رب  لـیلد  دوب ،  اـیند  بلط  رد  دـید و  هنهرب  ار  دوخ  رگا 
دوش .  دهتجم 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دوب .  دب  ار  قساف  دوب و  وکین  ار  حلاص  درم  دنیب ،  هدیشوپ  ار  تروع  رگا  اما  تسا .  یئاوسر  تنحم و  باوخ .  رد  یگنهرب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  یئاوسر  يدب و  ار  دسفم  درم  تسا و  یکین  ریخ و  ار  حلاص  درم  باوخ ،  رد  یگنهرب 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نامه ار  وا  مدرم  دنیبب  هنهرب  ار  نتشیوخ  باوخ  رد  یـسک  هچنانچ  تسا .  باوخ  هدننیب  یبلق  تانونکم  ندش  راکـشآ  باوخ  رد  یگنهرب 

تسا و یکین  ریخ و  ار  حلاص  درم  باوخ  رد  یگنهرب  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تخانـش .  دنهاوخ  تسه  هک  روط 
باوخ رد  ار  دوخ  رگا  دوش .  یم  رهاظ  یگنهرب  تروص  هب  باوخ  رد  هک  دـتفا  یم  قافتا  داـیز  یئاوسر .  يدـب و  ار  قساـف  دـسفم و  درم 

میدیشوپ سابل  میدوب و  هنهرب  رگا  دروآ .  یمن  یئاوسر  نآ  ندش  شاف  هک  میسرت  یم  يزیچ  زا  دوب  هدیـشوپ  ام  تروع  یلو  میدید  هنهرب 
یئاوسر و زا  یسک  تناعتسا  هب  میشوپب  سابل  نامدوخ  ای  دیناشوپ  سابل  ام  هب  یـسک  یگنهرب  لاح  رد  رگا  مینام .  یم  ناما  رد  يدنزگ  زا 
هک دـیوگ  یم  ار  نیا  ندـش  تخل  تسا .  نارگید  یناـهن  تیـصخش  زا  یهاـگآ  نارگید  هنهرب  ندـب  ندـید  میباـی .  یم  تاـجن  تحاـضف 

دنیوگب .  دب  انایحا  دننزب و  فرح  ام  هرابرد  نارگید  میتفایب و  اه  نابز  رس  ات  مینک  یم  يراک  نامدوخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
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ددرگ تمرح  اب  مدرم  نایم  رد  هنهرب  ار  دوخ  ندید 
دسرب دارم  هب  دوش و  لیاز  وا  ياهمغ  ندوب  هنهرب  ندید 

ددرگ رگناوت  یگنهرب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

داد .  دیهاوخ  نت  روآ  ییاوسر  لامعا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  هنهرب  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دای زا  ار  دوخ  یلـصا  فیاظو  ات  دـننک  یم  قیوشت  ار  امـش  راکم  يدارفا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  نایرع  باوخ  رد  ار  نارگید  رگا  2 ـ

دیربب . 
دنـسپان و تاداع  زا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیناشوپب ،  ار  دوخ  يزیچ  اـب  دیـشوکب  دـیتسه و  هنهرب  دـیوش  هجوتم  هاـگان  باوخ  رد  رگا  3 ـ

 . دیشک دیهاوخ  تسد  عورشمان  ياهتذل 

هنهرب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ دیلوت  رـسدرد  امـش  يارب  هزادنا  زا  شیب  تاعقوت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دینادرگرـس ،  هنهرباپ  هراپ و  یـسابل  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ  لدبم  سأی  هب  صاخ  یفده  هب  ندیسر  يارب  امش  ياهششوک  یمامت  درک و 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

فرط  همه  زا  یماکان  تسا :  هنهرب  هک  دنیبب  باوخ  نز  کی 
دش .  دهاوخ  راسمرش  اراکشآ  وا  تسا :  هنهرب  هک  دنیبب  باوخ  درم  کی 

دیروآ .  یم  تسدب  یبوخ  لوپ  هنهرب :  يابیز  نز  کی 
دیراد .  رس  رد  یگرزب  ياه  هدیا  اه و  هشقن  هنهرب :  یلومعم  نز  کی 
دوش .  یمن  هدروآرب  امش  ياه  هتساوخ  تشز :  یلیخ  هنهرب  نز  کی 

یهاوخدوخ  ربکت و  هنهرب :  يابیز  ناوج و  رتخد  کی 
دننز .  یم  فرح  امش  هرابرد  لیماف  ياضعا  تسا :  هنهرب  امش  نز 

دنراد .  امش  يور  يدنلب  رظن  مدرم  هنهرب :  نز  يدایز  دادعت 
دینک .  یم  تفایرد  شوخ  ياهربخ  دیرامش :  یم  ار  هنهرب  دارفا  امش 

دیتسه .  یبیجن  افواب و  صخش  امش  رگیدکی :  قافتا  هب  تخل  نانز  نادرم و 
دیهدیم .  تسد  زا  ار  ناتیاه  هدیا  ندیود :  لاح  رد  ناگنهرب 

شیوشت  یناشیرپ و  دیا :  هدیباوخ  هنهرب  صخش  کی  اب  امش 
دناسر .  دهاوخ  رازآ  امش  هب  رفنکی  دیا :  هدیباوخ  ناتدوخ  ۀناخ  زا  رود  یلحم  رد  هنهرب  نز  کی  اب 

دنوش .  یم  امش  یماکان  ثعاب  ناکیدزن  ناتسود و  دیور :  یم  هار  نابایخ  رد  هنهرب 
 . لوپ دنتسه :  هنهرب  له  ءاتم  صاخشا 

نایرب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
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تسا .  ماخ  تشوگ  زا  رتهب  لیوات  هب  هتخپ  تشوگ  يزور و  بلط  یخارف  تسا و  نخس  دنوادخ  باوخ ،  رد  نایرب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

واگ تشوگ  زا  نایرب  دنیبرگا  دروآ .  تسدب  یتخس  جنر و  هب  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  دنفسوگ  تشوگزا  نایرب  دنیب  یسک  رگا 
زا یـضعب  دوش و  لـصاح  كدـنا  یلاـم  ار  هک ا و  لـیلد  دروخ ،  یمه  ناـیرب  هرب  دـنیب  رگا  دوش .  نمیا  میب  سرت و  زا  هک  لـیلد  دروـخ ، 

دنک .  يرسپ  ندمآ  لیلد  باوخ ،  هب  هتخپ  هرب  ندروخ  دنا :  هتفگ  ناربعم 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

هب ینز  تهج  زا  یلام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  نایرب  غرم  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  يرتهم  زا  وا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  نایرب  هرب  رـس  دـید  رگا 
گرزب يدرم  تبحـص  اـی  ماـع  بلط  هب  دوش و  رفـس  هب  هک  لـیلد  دروخ ،  یم  هدـش  ناـیرب  یهاـم  دـنیب  رگا  دروآ .  تسد  هب  هلیح  رکم و 

نوچ هدرک ،  نایرب  یهام  نمشد و  تسا و  هودنا  مغ و  جنر و  رب  لیلد  تسا ،  دسفم  رگا  یلو  دوب ،  روتـسم  باوخ  دنوادخ  رگا  ددنویپ . 
نارگید يو  ببـس  هب  هک  تسا  يدرم  باوخ ،  هب  شورف  نایرب  ندـید  دوب و  دروخ  زا  رتهب  گرزب  یهاـم  تسا و  روش  زا  رتهب  دوب ،  هزاـت 

 . دندرگ يزور  خارف 

ندیرب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ار هچب  کی  ندب  زا  يوضع  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  دنیاشوخان  رابخا  ندینـش  يهناشن  دـیربیم ،  ار  يزیچ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دیراد همهاو  ناتیاهراک  زا  یکی  نداد  ماجنا  زا  ینعی  دینکیم ،  عطق 

زب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  دـبای .  رفظ  گرزب  يدرم  رب  هک  لـیلد  تشکب ،  ار  لوهجم  يزب  دـید  رگا  دوب .  ینز  زب  هداـم  گرزب و  دوب  يدرم  باوـخ  رد  زب 

يو رب  دـنیب  رگا  دروخب .  لام  هک  لیلد  دروخب ،  وا  تشوگ  زا  دـنیب  رگا  دـنک .  هنیزه  دناتـسب و  رایـسب  لام  هک  لیلد  دـنکب ،  ار  زب  تسوپ 
زا ار  وا  زب  دید  رگا  دنادرگ .  ار  وا  دهاوخ  هک  لاح  ره  هب  دنک و  هلیح  رکم و  گرزب  يدرم  اب  هک  لیلد  دنار ،  یم  فرط  ره  زا  تسـشن و 
زا ار  درم  نآ  هک  لیلد  تسکـش ،  زب  يو  رـس  ود  ره  دـید  رگا  دـنکفیب ،  تمرح  هاـج و  زا  ار  يو  درم  نآ  هک  لـیلد  دـنکفیب ،  دوخ  تشپ 

يوق رتهم و  دوخ  لمع  رد  هک  لیلد  دوب ،  هدـیدرگ  هدایز  ددـع  رد  ای  دوب ،  هدـش  يوق  زارد و  زب  ياهورـس  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  عنم  لمع 
دنزرف زا  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دتـسب ،  وا  مشپ  دنیب  رگا  دوش .  دایز  شلام  هک  لیلد  هدش ،  دایز  وا  يوم  دـنیب  رگا  دـبای .  رفظ  ددرگ و 

دهاوخب .  ینز  هک  لیلد  دیشخب ،  ودب  یسک  ای  تفای ،  يزب  هدام  دنیبرگا  دناتسب . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد دروخب ،  ار  وا  تشوگ  تشکب و  ار  زب  هدام  دنیب  رگا  دـبای .  لام  ینز  زا  هک  لیلد  دروخب ،  وا  ریـش  دیـشودب و  ار  يزب  هدام  دـنیب  رگا 
رگا دنیبن .  هدئاف  وا  زا  دهاوخب و  حاکن  هب  ینز  هک  لیلد  تشک ،  تشوگ  رهب  زا  هن  ار  زب  هدام  هدـنیب  رگا  دوش .  اور  تجاح  نز  نآ  زا  هک 

تسوا کلمتـسناد  رگید و  ياج  هب  ای  تشاد  هناخ  رد  زب  همر  دنیب  رگا  دهد .  قالط  ار  نز  هک  لیلد  تفر ،  نوریب  هناخ ا و  زا  زب  هدام  دنیب 
یم هک  اج  ره  هب  دینارچ و  یم  ارحـص  رد  دنفـسوگ  زب و  همر  دنیب  رگا  دیآ .  تسدب  تمینغ  تمعن و  لام و  ار  يو  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  ، 

دوش .  مکاح  مجع  زا  ای  برع  زا  یتیالو  هب  هک  لیلد  درب ،  یم  تساوخ 
دیوگ :  یبرغمرباج 
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تسا لام  تکرب  وریخ  باوخرد  زب  ریـش  مشپ و  تسوپ و  دبای و  افـش  دوز  دوش و  رامیب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  زب  هدام  تشوگ  زا  دنیب  رگا 
لیلد تشکب ،  ار  هلاغزب  رگا  دیآ .  كرابم  يدنزرف  ار  يو  هک  لیلد  دیرخب ،  ای  تفایب ،  ای  دنداد ،  ودب  هلاغزب  هک  دنیب  رگا  دسر .  ودب  هک 

دروخب .  يزیچ  دنزرف  لامزا  هک  لیلد  دروخب ،  ار  هلاغزب  تشوگ  دنیب  رگا  دوش .  كاله  وا  دنزرف  هک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  رگشل  همدقم  باوخرد  رن  زب 

دوش .  رگشل  مدقم  درم  نیا  هک  لیلد  تسشن ،  يو  رب  تفایب و  رن  زب  دنیب  رگا 
دوش .  رگناوت  دتفا و  تبحص  رگشل  مدقم  اب  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  هماع  مدرم  زا  رگا 

 ، درب هناخ  هب  دیرخب و  هک  دنیب  باوخ  هب  ار  زب  دنزرف  هک  ره  مدینـش :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
ددرگ رود  يو  زا  یشیورد  لاس  لهچ 

دنک .  عمج  ار  نانز  نادرم و  هک  دوب  يدرم  باوخ ،  رد  شورف  زب  ندید 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  لصاح  ار  وا  هدرک  عمج  یلام  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دوب و  هدرک  عمج  یلام  ندروخ  وا  تشوگ  رد  ندید  باوخ  رد  هدام  زب 
دیوگ :  یبرغمرباج 

هودـنا مغ و  رب  لیلد  دوب .  شوخان  معط  هب  رگا  دوب .  وکین  شوخ و  معط  هب  نوچ  دـنک ،  تعفنم  ریخ و  لـیلد  ندروخ ،  ندـید و  هداـم  زب 
دنک . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لثم زب  شریـش .  زا  مه  مینک و  یم  هدافتـسا  شتـشوگ  زا  مـه  هـک  دـیفم  لاـح  نـیع  رد  تـسا و  یکـالاچ  شوهاـب و  كریز و  ناوـیح  زب 
لبنت كرحت و  مک  اـتاذ  هک  یناـسک  يارب  دوش .  یم  هداد  حیـضوت  هک  تسه  ییاـه  تواـفت  یلو  تسا  وـکین  باوـخ  رد  هرب  دنفـسوگ و 

دنیوگ و كرت  ار  یلبنت  هچنانچ  هک  تسا  يرادشه  دنیبب  باوخ  رد  زب  رگا  دـننک  یم  لوکوم  ادرف  هب  زورما  زا  ار  دوخ  ياهراک  دنتـسه و 
بحاصت دیراد و  رایتخا  رد  هک  تسا  یتمعن  يایوگ  دیشاب  هتـشاد  هارمه  ای  شوغآ  رد  يزب  هچنانچ  درب .  دنهاوخ  دوس  دنـشاب  كرحت  رپ 

باوخ رد  یسک  هچنانچ  تسا و  يرامیب  زب  تشوگ  ندروخ  تسا .  تیلاعف  شوج و  بنج و  تیارد و  شوه و  ندرب  راک  هب  مزلتـسم  نآ 
زب ریش  ندیشود  تسا و  وکین  زین  زب  ریش  ندروخ  دوش .  یم  رامیب  هدش  هیهت  زب  تشوگ  زا  بابک  نآ  دروخ و  یم  تشوگ  بابک  هک  دنیبب 
ربخ تمعن  یناوارف  زا  باوخ  دـینک  یم  شاشامت  ار  يا  هلگ  دـیراد و  زب  زا  يا  هلگ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دراد .  ار  ریبعت  نیمه  زین 
نآ زا  دوخ  تمحر  ردق  هب  دیناوت  یم  امش  هک  دش  دهاوخ  هدرتسگ  تمعنرپ  گرزب و  يا  هرفس  امش  يور  شیپ  هک  دیوگ  یم  دهد و  یم 

ار ریبعت  نیمه  زین  زب  مشپ  ندینت  دهد .  یم  ربخ  امـش  هب  بوخ  ياهدمآ  شیپ  زا  تسا و  بوخ  زین  زب  مشپ  ندیچ  دیوش .  دـنم  هرهب  هرفس 
دهد .  یم  تراشب  ار  هافر  تمعن و  تسا و  وکین  دراد و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا تسا .  ناوارف  لوصحم  یمـسوم و  ياوه  بآ و  تمالع  دـننک ،  یم  ارچ  هعرزم  فارطا  رد  نادرگرـس  ياـهزب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  رتشیب  یتورث  بسک  هناطاتحم و  یتالماعم  ماجنا  ۀناشن  دینیبب ،  رگید  ییاج  ار  اهنآ 
دنباین .  تسد  امش  رارسا  هب  نانمشد  ات  دیشاب  هاگآ  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنزب ،  خاش  امش  هب  يرن  زب  باوخردرگا  2 ـ

تـسد زا  نارگید  دزن  ار  دوخ  مارتحا  هنابدا  یب  راتفر  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدـش  يرن  زب  راوس  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ
دهد .  یم 

یمن نامیـشپ  راک  نیا  زا  دـنک و  یم  جاودزا  تایدام  تورث و  رطاخب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـشون ،  یم  زب  ریـش  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ
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دوش . 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

تورث  زب :  کی  باوخ 
یناوارف  زب :  يرایسب  دادعت 

تشاد .  دیهاوخ  يرایسب  جنر  دنگنج :  یم  رگیدکی  اب  اهزب 
تورث یناوارف و  دیتسه :  زب  هلگ  بحاص  امش 

درک .  دنهاوخ  كرت  ار  امش  دینک :  یم  يرادهگن  هطوحم  کیرد  ار  ناتیاهزب 
دش .  دنهاوخ  لاحشوخ  امش  يابقر  دنز :  یم  خاش  امش  هب  زب  کی 

ریغتم .  هناسوهلاوب و  تروصب  یلو  دخرچ  یم  امش  عفن  هب  سناش  دیفس :  ياهزب 
دینکن .  دامتعا  ناتسود  هب  هایس :  ياهزب 

دیشاب .  طاتحم  رایسب  ناتیاهراک  رد  هایس :  دیفس و  ياهزب 
یتخبشوخ  دیشک :  یم  ار  زب  کی 

تکالف  زب :  کی  ياهخاش 
دیوش .  یم  هدنرب  يزاب  رد  هلاغزب :  کی 

دوش .  یم  یمارتحا  یب  امش  هب  دینک :  یم  يرادهگن  اهزب  زا  هک  دینیبب  باوخ 
دننکیم :  يرادهگن  اهزب  زا  هک  دننیبب  باوخ  ریقف  مدرم 

 . دیآ یم  ناشتسد  هب  یناوارف  لوپ 

زازب

مرد و لیوات  دنناتـس و  دنهد و  هک  تسا  رانید  مرد و  هماج  ياهب  هک  اریز  تسا .  كانرطخ  يدرم  شندـید  دوب و  شورف  هماج  يزات :  هب 
رب لیلد  شدب ،  کین و  دناتس ،  يرگید  زیچ  رانید  مرد و  زج  هماج  ياهب  رگا  نکیل  دشابن ،  زیخ  چیه  نآ  رد  تسا و  هشیدنا  رکم و  رانید 

دوب هداتس  هک  دنک  زیچ  نآ  عون 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يالاک هک  دید  رگا  دسر .  ینایز  یهودنا و  ار  وا  هک  لیلد  دتـسب ،  رانید  مرد و  الاک  ياهب  درک و  یمه  يزازب  دـید  باوخ  هب  یـسک  رگا 
دوش .  لصاح  شدارم  هک  لیلد  دتسب ،  شیوخ  يالاک  ضوع  هب  رگید 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  ایند  تنیز  باوخ  رد  رازب  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نورد باوخ  رد  ار  نتـشیوخ  هچنانچ  زاب و  گنرین  راکم و  تسا  يدرم  زازب  تسا و  گـنزین  هلیح و  رکم و  ياـیوگ  اـم  باوخ  رد  يزازب 

میمـصت ذاـختا  باـختنا و  هک  میریگ  یم  رارق  یعـضوم  رد  میوش و  یم  اـیند  تنیز  هتفیرف  تخـس  هک  تسنیا  ياـیوگ  مینیبب  يزازب  کـی 
دنک یم  هضرع  دروآ و  یم  هچراپ  ام  يارب  زازب  میتسه و  يزازب  کی  رد  هک  مینیبب  رگا  مینام .  یم  لد  ود  ددرم و  نیرتهب ،  نتشاد  هرابرد 
رگا میشاب .  رایشوه  هک  دهد  یم  یهگآ  ام  باوخ  دتفا و  یم  وا  تسد  هب  ام  راک  هتشررس  هک  میوش  یم  ور  هب  ور  راکم  لیحم و  يدرم  اب 

جاتحم و لاح  نیع  رد  میکانمیب و  نیعم  صخـش  نآ  زا  هک  تسنآ  ناشن  مینک  هدـهاشم  زازب  ياـج  هب  دوخ  باوخ  رد  ار  ییانـشآ  صخش 
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ینایز دروخ و  یم  بیرف  تسا  رادیرخ  وا  دنک و  یم  يزازب  شدوخ  هک  دنیبب  یـسک  هچنانچ  میـسرت .  یم  وا  رکم  دـیک و  زا  هاگآ  دوخان 
تنیز بوذجم  باوخ  هدـننیب  هک  تسا  نآ  ناشن  باوخ  رد  زازب  ندـید  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دـسر .  یم  وا  هب 

 . دش دهاوخ  هدنیآ  رد  ای  تسا  هدش  تسرپایند  تسایند و 

هلاغزب

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب هودنا  مغ و  هلاغزب  نتشک  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نیگهودـنا ار  بلق  شوخ  یناـسنا  ـالامتحا  دـینک و  یم  طارفا  يویند  ياهتذـل  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوـخ ،  رد  هلاـغزب  ندـید 

 . تخاس دیهاوخ 

یهوک زب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يو  هب  لالح  يزور  دنام  نیا  هب  هچنآ  وریجخنو  یهوک  زبو  نزوگ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اه و هتـساوخ  هب  دایز  شالت  اب  دبای و  یم  عاقترا  لومعم  دـح  زا  امـش  ياه  هتـساوخ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  یهوک  زب  ندـید  1 ـ

دیسر .  دیهاوخ  دوخ  ياهوزرآ 
وا اما  تسا ،  هتـسب  لد  یـسک  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـتفا ،  یم  هوک  زا  دوش و  یم  یلاخ  یهوک  زب  ياپ  ریز  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

 . تساطخ قشع  نآ  هب  تبسن 

طاسب

شرمع دوش و  خارف  يو  رب  يزور  هک  دوب  لیلد  تسـشن ،  يو  ربو  درتسگب  یطاسب  هک  دنیب  رگا  دوب .  ناورداش  باوخ  رد  طاسب  هک  نادب 
دوب .  زارد 

دیوگ :  یبرغمرباج 
طاسب دنیب  رگا  دـنیب .  هدرتسگ  هک  هصاخ  دوش ،  رایـسب  وا  لام  تمعن و  هک  لیلد  خارف ،  گرزب  تشاد و  ون  هزیکاپ و  طاسب  هک  دـنیب  رگا 
هتـسب يو  رب  يزور  هک  لیلد  تخوسب ،  وا  طاسب  هک  دیدب  رگا  دوش .  ناصقن  وا  لام  رد  هک  لیلد  دیـشخب ،  یـسک  هب  ای  تخورفب  شیوخ 

دوش .  دب  شلاح  ددرگ و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  شش  رب  دوب ،  ون  گرزب و  نوچ  باوخ ،  رد  طاسب  ندید 
هاج .  زع و  لوا : 

تعفر .  یگرزب و  مود : 
تبترم .  موس : 
لام .  مراهچ : 
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زارد .  رمع  مجنپ : 
نآ .  یگرزب  ردق  هب  انث  مشش : 

 . تسا الاب  دراوم  فالخ  رب  شریبعت  تفرگ ،  ار  نآ  تمیق  طاسب  هدنشورف  دنیبب  رگا 

تسب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
لیلد تخورف ،  ای  داد  یسک  هب  تسب  هک  دیدب  رگا  دروخ .  هودنا  مغ و  نآ  ردق  هب  دراد ،  تسب  ای  دروخ  یم  تسب  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا 

دسر .  هودنا  مغ و  سک  نآ  هب  يو  زا  هک 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 . دبای صالخ  نآ  زا  دهرب و  مغ  زا  هک  لیلد  دروخن ،  نآ  زا  چیه  دیشخب و  یسک  هب  ای  تخیر  نوریب  هناخ  زا  تشاد و  تسب  هک  دنیب  رگا 

زورفا ناتسب 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رب لیلد  داد ،  ودـب  یـسک  ای  تفرگ  ارف  زورفا  ناتـسب  هک  دـنیب  رگا  تسا .  دـب  نیدـب  نکل  تسا ،  يداش  ندـید ،  باوخ  رد  زورفا  ناتـسب 

دنک .  مرخ  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  یسک  هب  زورفا  ناتسب  دنیب  رگا  تسا .  يداش  یمرخ و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رگا عبط .  شوخ  لامج و  اب  تسا ،  رگناوت  ناگرزاب  نز  دنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  تسا و  يرتهم  دـنیب  دوخ  تقو  هب  نوچ  زورفا  ناتـسب 
نیمز زا  دنیب  رگا  دتفا .  تبحاصم  یتسود و  یناگرزاب  اب  ار  يو  هک  لیلد  دوش ،  یم  شیوخ  هاگیاج  رد  باوخ  رد  زورفا  ناتـسب  هک  دـید 

 . دوش ادج  يدرم  تبحص  زا  هک  لیلد  دنکرب ، 

رتسب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دش رگید  رتسب  هب  رتسب  نآ  زا  ای  لدب  ار  رتسب  ای  دیرخ  يرتسب  هک  دنیب  رگا  دراد .  نز  هب  قلعت  نآ  دب  کین و  تسا و  نز  باوخ  رد  رتسب 

لاح هب  یلاح  زا  وا  نز  هک  لیلد  دـش ،  ریغتم  دوخ  لاح  زا  رتسب  هک  دـنیب  رگا  دـهد .  قـالط  ار  نیتسخن  نز  دـهاوخ و  رگید  نز  هک  لـیلد 
قالط ار  نیتسخن  نز  دـهاوخب و  ینز  هک  لیلد  نآ ،  زا  رتمک  ای  لبق  زا  رتهب  تسا ،  هدـش  رگید  رتسب  يو  رتسب  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  رگید 
ناشیا زا  ای  ددرگ و  بئاغ  وا  زا  ای  دد و  قـالط  ار  دوخ  نز  هک  تسا  لـیلد  تشون ،  رد  اـی  تخورفب  ار  شیوخ  رتسب  هک  دـنیب  رگا  دـهد . 

دریمب .  یکی 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لوهجم یتـخت  رب  يو  رتـسب  هک  دـنیب  رگا  دـسر .  یناـیز  ار  وا  نآ  تمیق  ردـق و  هب  هک  لـیلد  دـنیب ،  لوهجم  رتـسب  رب  ار  دوـخ  یـسک  رگا 
دنک .  رهق  ار  نانمشد  دبای و  تلزنم  یگرزب و  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  نآ  رب  دوب و  هدرتسگ 

دیوگ :  یبرغمرباج 
وا و نایم  هک  لیلد  دروآ ،  هناخ  هب  نآ  زا  دعب  تخادنا و  نوریب  هناخ  زا  ار  رتسب  هک  دنیب  رگا  دوب .  یئاسآ  نت  تیالو و  باوخرد  رتسب  هک 
 ، دروآ تسناوتن  ینز  يرتسب  ره  هرامـش  هب  هک  لیلد  دـنیب ،  هداتفا  یکی  ره  رتسب ،  راهچ  هس  هب  ار  نتـشیوخ  رگا  دـتفا .  یعجر  قـالط  نز 
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رب لاس  نآ  هک  لیلد  دوب ،  هتفخ  هک  دـنیب  هدرتسگ  مرن  رتسب  رب  ار  شیوخ  رگا  دـباین .  یـصالخ  جـنر  نآ  زا  دوش و  روجنر  شنز  هک  لیلد 
هتخوس ای  دوب  هدیرد  وا  رتسب  هک  دـنیب  رگا  دـهاوخ .  رگناوت  نز  هک  لیلد  دوب ،  هدـنکآ  مشپ  زا  وا  رتسب  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  كرابم  يو 

رتسب اب  دوب  نیمـشیربا  وا  رتسب  هک  دـنیب  رگا  دـشابن .  مرـش  تناـید و  نید و  ار  شلاـیع  دـشاب و  هدـمآ  کـیدزن  وا  لـجا  هک  لـیلد  تسا ، 
هدرک خاروس  شوم  ار  وا  رتسب  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دهاوخب .  هدوتس  نز  هدادب و  تسد  زا  ار  هقساف  نز  هک  لیلد  درک ،  لدب  نیـسابرک 

وا رتسب  هک  لیلد  دوب ،  قلعم  اوهرد  شرتسب  رگا  دهد .  اضر  داسف  هب  دتفا و  قافتا  یتلماعم  ازسان  یـسک  وا و  نز  نایم  هک  تسا  لیلد  دوب ، 
رامیب شنز  هک  لیلد  داتفا ،  نیمز  هب  اوه  زا  يو  رتسب  دـنیب ك  رگا  دـبای .  تلود  دریگ و  الاب  وا  لغـش  دوش و  هدرتسگ  دـنلب  یهاگیاج  رد 

دبای .  افش  تبقاع  دوش و 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

دوش راگزاسان  وخدب و  وا  نز  هک  لیلد  دنیب .  خرـس  ار  دوخ  رتسب  رگا  اسراپ .  رادنید و  دهاوخ  ینز  هک  لیلد  دنیب ،  زبس  ار  دوخ  رتسب  رگا 
 ، دش خرـس  دوب  زبس  وا  رتسب  دـنیب  رگا  ددرگزاب .  کین  قلخ  هب  دـب  قلخ  زا  شنز  هک  لیلد  هدـش ،  ون  تسا و  هنهک  شرتسب  هکدـنیب  رگا  . 

دیفـس دوب ،  خرـس  وا  رتسب  دنیب  رگا  دیآزاب .  حالـص  هب  داسف  زا  دوب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش .  لیام  داسف  هب  حالـص  زا  يو  نز  هک  لیلد 
دوخ ریز  رد  تسا و  ون  وا  رتـسب  دـنیب  رگا  دوب .  گرم  میب  هکناـنچ  دوش ،  راـمیب  دـنک و  هبوت  هاـنگ  زا  شنز  هک  لـیلد  دـش ،  درز  اـی  دـش 

نامداخ رب  لیلد  هداهن ،  اه  شلاب  شیوخ  رتسب  رب  دید  رگا  درخ .  كزینک  ای  دـنک  نز  هک  دـنک  لیلد  دوب ،  هداهن  اه  شلاب  دوب و  هدرتسگ 
دنیب رگا  دبای .  ثاریم  دنا :  هتفگ  ناربعم  دنک و  يزرواشک  نآ  رد  درخب و  ینیمز  هک  لیلد  تسا ،  لوهجم  ياج  هب  رتسب  دـنیب  رگا  دـنک . 

هاج نز  ببس  هب  هک  تسا  لیلد  تسا ،  هتفخ  نآ  يور  رب  اوه  رب  هتشاد و  يرتسب  دنیب  رگا  دبای .  یناسآ  تحار و  هک  لیلد  هتفخ ،  رتسب  رب 
وا رتسب  رد  شتآ  دنیب  رگا  دریمب .  شنز  دنا :  هتفگ  ناربعم  تسا .  راکبان  شنز  هک  لیلد  تسا ،  هدیرد  شرتسب  دنیب  رگا  دـبای .  یگرزب  و 

دریمب .  ای  دهد  قالط  ار  نز  هک  لیلد  تخوسب ،  هداتفا و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا ،  هجوراهچ  رب  باوخ  رد  رتسب  ندید 
نز لوا : 

كزینک .  مود :  . 
تیالو .  موس : 

 . یئاسآ نت  تعفنم و  تشیعم و  مراهچ : 

نتسب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوشیم .  شاف  امش  يارب  زار  کی  دیدنب :  یم  ار  باتک  کی 

دیراد .  شیپ  رد  يرتسگداد  ترازو  اب  يراتفرگ  کی  دیدنب :  یم  دنب  اب  ار  ینیگنس  ياهزیچ 
زیگنا  مغ  ياهربخ  دیدنب :  یم  مهب  ار  بوچ  هکت  ود 

یماکان  هدش :  هتسب  دنب  اب  امش  ندب  زا  تمسق  کی 
دوش .  یم  رادیدپ  ناتهار  رس  رب  رایسب  عناوم  دنا :  هتسب  بانط  اب  ار  امش 

درک .  دنهاوخ  هفالک  ار  امش  اهرسدرد  دنا :  هتسب  بانط  اب  ار  نارگید 
دیتفا .  یم  ماد  کیرد  دندنب :  یم  بانط  اب  ار  امش  یصاخشا 
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 . یلام ررض  یناشیرپ و  دیدنب :  یم  بانط  اب  ار  نارگید  امش 

ینتسب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  قفوم  دیا  هتفرگ  شود  هب  هک  ییاهتیلوئسم  ندناسر  رمث  هب  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ینتسب  ندروخ  1 ـ

یم تسد  ینامداش  تداعس و  هب  يرواب  لباقریغ  روط  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  ینتسب  ندروخ  لوغـشم  اه  هچب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیبای . 

هب نارگید  اب  ینابرهمان  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزادنا ،  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  ینتـسب  نارگید  روضح  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
دش .  دهاوخ  راتفرگ  يروآدرد  عضو 

دسر .  یم  نایاپ  هب  یهودنا  اب  امش  ینامداش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  شرت  ینتسب  ندروخ  4 ـ
داسک تذل  نآ  رازاب  دیبای ،  تسد  هاوخلد  تذل  هب  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  بآ  امـش  ینتـسب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دوش .  یم 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

سناش  دیروخ :  یم  ینتسب  امش 
یعامتجا .  طباور  رد  يرطخ  دیرخیم :  ینتسب 

درب .  دیهاوخ  رسب  لماک  یتمالس  رد  دنروخ :  یم  ینتسب  ناتنادنزرف 
 . دنراذگ دنهاوخ  ار  یتخبدب  رقف و  ةرود  کی  اهنآ  دنروخ :  یم  ینتسب  امش  نانمشد 

هتسب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دهاوخ  امش  زا  کیدزن  هدنیآ  رد  مهم  توعد  کی  هتسب :  کی  باوخ 

دنراذگ .  دیهاوخ  ار  یتخس  تاقوا  هاک :  هتسب  کی 
دنوش .  امش  یگتفشآ  ثعاب  دیابن  هک  دنهد  یم  امش  هب  هابتشا  تاعالطا  نوتوت :  هتسب  کی 

شوخ ياهربخ  سابل :  هتسب  کی 
دوش  یم  هدروآرب  يدوزب  امش  ییاهۀتساوخ  ییاه :  هتسب  لمح  لاح  رد  هدع  کی 

داد .  دهاوخ  يا  هیده  امش  هب  تسود  کی  ییاه :  هتسب  لمح  لاح  ردرفنکی 
 . دراد رسرد  ییاهرکف  صخش  نیا  دهد :  یم  يا  هتسب  امش  هبرفنکی 

يدنب هتسب 

يروآ عمج  لاح  رد  باوخ  ردرگا  دـشاب .  هتـشاد  ینوگانوگ  ددـعتم و  ریباـعت  یناعمدـناوتیم و  اـهباوخ ،  ماـمت  لـثم  زین ،  باوخ  نیا 
رد هک  دیتسه  ینیداینبو  مهم  تالوحت  رییغت و  نارگن  دایز  لامتحاهب  دیدوب ،  رگید )  لیلد  ره  ای  یشک  بابـسا  روظنمهب  ناتدوخ (  لیاسو 

یفطاع هنب «  راب و  ندرک «  اهر  یهد و  نامزاس  لاـح  رد  ناتهاگآدوخانریمـض  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دـنهدیمخر .  ناـتهرمزور  یگدـنز 
نیدـبناتهاگآدوخان ریمـض  زا  ياهراـشا  هلزنم  هب  افرـص ،  اـهباوخ ،  هنوـگ  نیا  هدـهاشم  هک  دـندقتعم  ناربـعمزا  یخرب  تـسا .  یـساسحا 
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ناشیاهر هدرک و  يروآ  عمج  ار  اهنآزا  یخرب  تسا  مزال  الامتحا  هک  دـیتسه  يددـعتم  وداـیز  ياـهتیلاعف  ریگرد  امـش  تسا ،  نومـضم 
دییامن . 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یشک چوک  ندرک :  يدنب  هتسب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يدنبهتـسب ار  يزیچ  باوخ  رد  رگا  تسا .  یگدنز  رد  تالوحت  رییغت و  يهناشن  دینکیم ،  يدنبهتـسب  ار  يزیچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیروآیم .  تسد  هب  يدایز  ياههبرجت  هک  تفر  دیهاوخ  ییاهترفاسم  هب  يدوز  هب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دینیبب ،  هدش 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دتفا .  یم  رطخ  هب  امش  یتمالس  دینک :  یم  يدنب  هتسب  خن  هلیسوب  ار  یئایشا 
لوپ  دننک :  یم  يدنب  هتسب  ار  ییاهزیچ  هداوناخ  ءاضعا 

دشدنهاوخ .  امش  نزو  شهاک  ثعاب  اهینارگن  يراوید :  ذغاک  يدنب  هتسب  کی 
 . راک رد  سناش  ندرک :  يدنب  هتسب  لاح  رد  نارگراک 

یتسپ هتسب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رفس .  زا  زیزع  يدرف  نتشگزاب  و  تسا .  یگدنز  دعاسم  عضو  زا  يدونشوخان  ۀناشن  باوخ ،  رد  یتسپ  ۀتسب  نتفرگ  1 ـ

تسا .  بولطم  یعوضوم  يور  ندرک  راک  تمالع  باوخ ،  رد  یتسپ  ۀتسب  ندرک  لمح  2 ـ
دروخ .  دیهاوخ  تسکش  يا  هلماعم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دتفیب ،  ناتتسد  زا  یتسپ  ۀتسب  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دیوگیم :  رلیم  چا 
لکـشم راچد  ناتیاهراک  زا  یکی  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  دشاب ،  یلاخ  نآ  نورد  هک  دسرب  امـش  هب  ياهتـسب  باوخ  رد  رگا 

یعاـمتجا ياـهتیعقوم  هب  هک  تسا  نآ  يهناـشن  دـسریم ،  امـش  تسد  هب  ییـالط  یتسپ ،  يهتـسب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوشیم . 
 . دیسر دیهاوخ  ییالاب 

باقشب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
يهدنهدناشن هتسکش ،  ناتباقشب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هناتسود  ینامهم  کی  رد  تکرش  رگنایب  باوخ ،  رد  باقشب  يهدهاشم 

دوشیم .  بیصن  یناوارف  دوس  ناتیاهراک  زا  یکی  رد  هک  تسا  نآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنشاپب .  مه  زا  ار  ناتهداوناخ  ات  دننکیم  شالت  ياهدع  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  یسم  باقشب  يهدهاشم 
 . تسا هتسیاش  يرسمه  نتفای  یگدنز و  رد  ندرک  ییوج  هفرص  ۀناشن  باوخ ،  رد  باقشب  ندید 

هدنرپ باقشب 

دیوگ :  فلوم 
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دشاب .  یم  لحم  نآ  هب  سانشان  دارفا  دورو  رب  لیلد  باوخ  رد  هدنرپ  باقشب  ندید 
تسا .  صاخشا  نآ  ندوب  نیدتم  رب  لیلد  دوب  ینارون  هدنرپ  باقشب  رگا 

درم .  سانشان  دارفا  دورو  رب  لیلد  دندوب  درم  رگا  نز و  سانشان  دارفا  دورو  رب  لیلد  دندوب .  نز  هدنرپ  باقشب  لخاد  دارفا  رگا 
اجنآ ردو  دمآ  اهنآ  هناخ  يوس  هب  هدنرپ  باقـشب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  دوش  یم  یفرعم  سانـشان  يدارفا  رتخد  يارب  راگتـساوخ  نوچ 

تسوا .  يارب  راگتساوخ  ندمآرب  لیلد  دندش  هدایپ 
 . تسا گرزب  يالب  رب  لیلد  دندرک  هاگن  مدرم  هب  مشخ  اب  هدنرپ  باقشب  لخاد  دارفا  رگا 

هکشب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  رورس  نشج و  رد  شوخ  یتاقوا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رپ  يا  هکشب  ندید  1 ـ

 ، شمارآ ینامداش و  هنوگ  ره  زا  ینوریب  لماوع  ریثأت  تحت  امش  یگدنز  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینیبب ،  یهت  يا  هکشب  باوخ  رد  رگا  2 ـ
دوش .  یم  یهت 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دشدیهاوخ .  لوپ  یب  امش  یلاخ :  هکشب  کی 

دش .  دیهاوخ  دنمتورث  امش  رپ :  هکشب  کی 
یتخبشوخ  هداتسیا :  رپ و  هکشب  کی 

دوش .  یم  کیدزن  تخس  ياهزور  هدیباوخ :  یلاخ و  هکشب  کی 
هرظتنم هریغ  هیده  کی  دیراد :  هکشب  کی  امش 

ناوارف  لوپ  دیراد :  هکشب  يدایز  دادعت  امش 
اهراک  رد  تیقفوم  لکلا :  زا  رپ  هکشب  کی 

دناسر .  یم  امش  هب  يا  هرظتنم  هریغ  لوپ  کچوک :  هکشب  کی  باوخ 
داد .  دهاوخ  خر  امش  فارطا  رد  گرزب  تارییغت  یلاخ :  کچوک  هکشب  کی 

دش .  دهاوخ  رتریذپلد  امش  یگدنز  رپ :  کچوک  هکشب  کی 
یتخبشوخ یهام :  زا  رپ  کچوک  هکشب  کی 

طب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دنیب رگا  دوب .  هدید  دوخ  کلم  هناخرد و  هک  هصاخ  دوب ،  هدید  هک  نآ  ردق  هب  دـسر ،  ودـب  هک  تسا  تمعن  لام و  ندـید  باوخ  رد  طب 
نخس يواب  هک  دنیب  رگا  دتفا .  تبیصم  عضوم  نآ  رد  هک  لیلد  دنتشاد ،  یمه  گناب  دندش و  عمج  وا  هچوک  رد  ایارس  رد  رایسب  ناطب  هک 

دبای .  تعفنم  تمرح و  رفس  نآ  رد  دنک و  رفس  رگناوت  ینز  ببس  هب  دوب  لیلد  دنتفگ ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تفص نیدب  يردم  زا  هک  لیلد  تفای ،  يزیچ  طب  مادنا  زا  دنیب  رگا  رایسب .  مشح  لام و  اب  تیب  لها  زا  گرزب  تسا  يدرم  باوخ  رد  طب 
دبای .  يزیچ  دش  هتفگ  هک 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 ، دروخب يو  تشوگ  زا  تشکب و  طب  هک  دـنیب  رگا  تسا .  كزینک  باوخرد  هایـس  طب  و  رگناوت ،  نز  اـی  دوب  لاـم  باوخ  رد  دیفـس  طـب 

 . دنک هنیزه  دناتس و  ثاریم  هب  نز  لام  هک  لیلد 

يرطب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يرکف یب  يور  زا  يراک  يرطب : 

دیهدب تداهش  هک  دش  دهاوخ  هتساوخ  امش  زا  يرطب :  کی  زا  ندیشون 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  زوریپ  یفطاع ،  لئاسم  مامت  رد  امش  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  يرطب  لخاد  فافش  یعیام  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  اهر  يراتفرگ  زا  تسرد  ریبادت  اب  یلو  داتفا  دیهاوخ  یماد  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  یهت  ییرطب  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیوشیم .  يدیماان  مغ و  راچد  یتدم  يارب  ینعی  دیتسه ،  يرطب  کی  نتسکش  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
يداش  رپ :  يرطب  کی 

یقشع  یماکان  یسناشدب ـ  یلاخ :  يرطب  کی 
دیشاب .  کچوک  ياهرسدرد  ینارگن و  رظتنم  دینک :  یم  یلاخ  ار  يرطب  کی  يوتحم 

گرزب  یتخبشوخ  رپ :  یلاخ  رطع  هشیش  کی 
 . دوش یم  درس  هتفر  هتفر  امش  یقشع  طباور  یلاخ :  رطع  هشیش  کی 

عب عب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
اهراک  رد  یتخبشوخ  دیونش :  یم  ار  هرب  کی  عب  عب  يادص 

هداوناخ  رد  یتخبشوخ  دیونش :  یم  ار  هرب  يدادعت  عب  عب  يادص 
دش .  دهاوخ  رتشیب  امش  دمآ  رد  دننک :  یم  عب  عب  هک  دینیب  یم  ار  اه  هرب 

 . تسا کیدزن  امش  يدزمان  ندرک :  عب  عب  لاح  رد  هرب  يریثک  دادعت 

رهظ زا  دعب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، اهنز يارب  رهظزادعب  باوخ  ندـید  دـیوشیم  يدـیمون  راچد  یتدـم  يارب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  یناراب  يرهظزادـعب  ندـید 

دراد .  ار  دیدج  دارفا  اب  ییانشآ  رب  تلالد 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دوشیم .  شخب  تذل  امش  يارب  یگدنز  ابیز :  رهظ  زادعب  کی 
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دیشابن .  ناتراک  رد  گرزب  تعفنم  رظتنم  يربا :  رهظ  زادعب  کی 
دیشاب .  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  دولآ :  همرهظ  زادعب 

لوپ یناراب :  رهظزادعب 

لغب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
نمشد .  رب  ندش  بلاغ  دارم و  نتفای  رب  دنک  لیلد  لغب ،  يوم  دسر و  ودب  هک  تسا  یتشز  تمالم و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  لغب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  مارح  لام  هک  دنک  لیلد  دیآ ،  یم  شوخان  يوب  يو  لغب  زا  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
نتفای رب  تسا  لیلد  تشاد ،  لغب  ریز  رد  اه  تسد  هک  دنیب  یـسک  رگا  دبای .  مارح  لام  دـمآ ،  یم  شوخان  يوب  يو  لغب  زا  هک  دـنیب  رگا 

 ، تسین یناصقن  وا  لغب  رد  دـنیب  هک  ره  و  يدرمناوج ،  تورم و  نتـشاد  رب  تسا  لیلد  دـنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یـضعب  نمـشد .  رهق  دارم و 
هب اما  دسر ،  يو  هب  لام  هک  لیلد  دمآ ،  یم  شوخان  يوب  يو  لغب  زا  هک  دـنیبرگا  دوش .  بلاغ  يو  رب  نمـشد  دـشک و  يادرمان  هک  لیلد 

 . ددرگ ناصقن  يزیچ  لام  زا  قرع  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دش ،  ناور  قرع  يو  لغب  ریز  زا  دنیب  رگا  يراوشد . 

ندرک لغب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک دینیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دیوشیم .  تسکش  راچد  ناتقـشع  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  لغب  ار  یـسک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

 . دنزیم كانرطخ  ياهراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  رگنایب  هتفرگ ،  شوغآ  رد  ار  دوخ  رهوش 

یلاقب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب هک  لیلد  درک ،  یم  یلاقب  دـنیب  رگا  تشیعم .  تهج  هب  ندرک  لصاح  يزیچ  اهراک و  رد  تسا  ندرک  دـهج  باوخ ،  رد  ندرک  یلاـقب 

دوش .  لصاح  ایند  عاتم  زا  ار  يو  تشاد  هچ  نآ  ردق  هب  دوش و  لوغشم  ایند  بسک  راک و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تسا .  هودنا  مغ و  لیوات  هب  مرد  رز و  هک  اریز  دنک ،  هودنا  مغ و  رب  لیلد  تخورف ،  یم  مرد  رز و  هب  ار  یلاقم  ياهعاتم  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دشاب هجو  هس  رب  باوخ  رد  ندرک  یلاقب 
ندرک ،  بسک  لوا : 
نتفای ،  تعفنم  مود : 
هودنا .  مغ و  موس : 

درک .  یم  هلدابم  رانید  مهرداب و  ار  دوخ  عاتم  سانجا و  دنیبب  هک  تسا  یتلاح  رد  موس  دروم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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 . دراد هدوسآ  يرکف  نتشاد  رب  تلالد  دوشیم  هتخورف  هزات  ییاهزیچ  تاینبل و  یلاقب ،  کی  رد  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

ینیکنالب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
شلیوات دوب ،  هتـسج  مرن  بوچ  زا  ینیکنالب  دنیب  رگا  دشابن .  توق  ددم و  یـسکزا  ار  وا  هک  لیلد  باوخ ،  هب  نتـشاد  تسد  رد  ینیکنالب 

 . دش هتفگ  هک  دوب  نیا  فالخ  هب 

لبلب

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دـیرپب یلبلب  دـنیب  رگا  تسا .  فیطل  نخـس  شوخ و  مالک  باوخ ،  هب  وا  زاوآ  تسا و  مالغ  کچوک و  دـنزرف  ندـید ،  باوخ  رد  لبلب 

دریمب شمالغ  ای  دنرزف  لیلد ك  درمب ،  وا  تسد  رد  لبلب  دنیب  رگا  ددرگ .  عیاض  وا  مالغ  ای  دنزرف  هک  لیلد 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

زا هک  لیلد  دروخب ،  اهنآ  تشوگ  زا  تشکب و  ار  نالبلب  دـنیب  رگا  درخب .  نامالغ  نآ  ردـق  هب  هک  لـیلد  تشاد ،  رایـسب  نـالبلب  دـنیب  رگا 
دبای .  ثاریم  نامالغ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیرت و اهب  نارگ  لبلب  هک  دوب  دقتعم  سوناتیآ  مناخ  یلو  رسپ  دنزرف  مه  نآ  تسا  دنزرف  باوخ  رد  لبلب  هک  دنا  هتشون  ام  یمالسا  ناربعم 

نیا دیراد و  یلبلب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دراد .  یفطاع  دـنویپ  یگتـسب و  لد  نآ  هب  باوخ  هدـننیب  هک  تسا  يزیچ  نیرت  هدـنزرا 
یم باوخ  رد  ار  لبلب  يادص  رگا  دش .  دیهاوخ  رسپ  دنزرف  بحاص  دهج  یم  رگید  بوچ  يور  بوچ  نیا  زا  دناوخ و  یم  سفق  رد  لبلب 
نانچ دسر .  یم  امـش  هب  شوخ  يربخ  دیدرت  یب  دسر  یم  شوگ  هب  اجک  زا  ادص  نآ  دـیناد  یمن  دـینیب و  یمن  ار  لبلب  دوخ  نکیل  دـیونش 

رد یـسک  تشاد  انـشآ  هرهچ  هدـنهد  هیدـه  صخـش  نآ  رگا  دـیروخ و  یم  گـنرین  داد  هیدـه  امـش  هب  یلبلب  یـسک  باوخ  ملاـع  رد  هچ 
تسین .  دب  باوخ  رد  لبلب  ندید  هتفر  مه  يور  دیوگ .  یم  غورد  امش  هب  هداوناخ 

دیوگیم :  تروک  سناه 
یگدنز نتشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  لبلب  زا  ون  لد  يادص  ندینـش  تسا .  قفوم  مارآ و  یگدنز  نتـشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  لبلب  يهدهاشم 

اب هک  تسا  نآ  يهناشن  دیریگیم ،  لبلب  کی  دیتسه و  یغاب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  عامتجا  يالاب  ياهماقم  هب  ندیـسر  بوخ و 
دیوشیم .  نیشنمه  يدنمتورث  دارفا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
قیفوت بسک  نینچمه  تسا و  ریذپلد  ملاس و  ییاهطیحم  رد  یگدنز  ۀناشن  دیونـشب ،  ار  لبلب  ههچهچ  نوزوم و  يادـص  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تسا .  یعامتجا  طیحم  رد  يدنلبرس  و 
تسا .  تداعس  يزوریپ و  تمالع  باوخ ،  رد  لبلب  ندید  2 ـ

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنکیم  اهر  ار  امش  اجنیمه  ناتقوشعم  لبلب :  باوخ 

دوش .  یم  عورش  بوخ  رایسب  ةرود  کی  دیهد :  یم  شوگ  بش  رد  لبلب  يادص  هب 
 . دیبای یم  زاب  ار  دوخ  لماک  یتمالس  دیشاب  رامیب  رگا  دننز :  یم  ههچهچ  لبلب  يدادعت 
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هلبلب

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  كزینک  باوخ  رد  هلبلب 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، دروخ یمه  بآ  هلبلب  نآ  زا  دـنیب  رگا  دـهاوخ .  نز  ای  درخ  كزینک  هک  لـیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  اـی  دـیرخ  هلبلب  دـید  رگا  دوب .  وا  نز 

دمحم شیپ  دیوگ :  هدلخوبا  تیاکح :  دریمب .  يو  كزینک  ای  نز  هک  لیلد  تسکـشب ،  هلبلب  نآ  دنیب  رگا  دنک .  تعماجم  نز  اب  هک  لیلد 
نیریـش بآ  یکی  زا  دوب ،  رد  ود  ار  هلبلب  نآ  مدروـخ و  یم  بآ  هلبلب  زا  هک  مدـید  باوـخ  هب  تفگب :  دـمایب و  يدرم  مدوـب ،  نیریـس  نب 

 ، يراد یم  راـک  هب  ار  ود  ره  ینز و  رهاوخ  يراد و  ینز  وت  تفگ :  نیریـس  نب  دـمحم  خـلت .  روش و  بآ  یکی  زا  مدروخ و  معط  شوـخ 
 . متشگزاب ادخ  هب  مدرک و  هبوت  یتفگ ،  وت  هک  تسا  نینچ  تفگ :  درم  سرتب .  یلاعت  يادخ  زا  نک و  هبوت 

نیچردلب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دراد .  دنیاشوخ  رابخا  ندینش  رب  تلالد  باوخ ،  رد  نیچردلب  يهدهاشم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یتخبشوخ  تداعس  تمالع  باوخ ،  رد  نیچردلب  ندید  1 ـ

تسا .  یگرزب  یتخبدب  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  نیچردلب  ندید  2 ـ
دیزرو .  یم  تداسح  دوخ  ناتسود  نیرتهب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  راکش  نیچردلب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . درک دیهاوخ  یجرخلو  دح  زا  شیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نیچردلب  تشوگ  ندروخ  4 ـ

مغلب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، تخادنا هگرج  یهاگیاج  هب  مغلب  هک  دید  باوخ  هب  یـسک  رگا  دـنک .  هقفن  ار  لام  نآ  حالـص ،  هجو  هب  هک  دوب  یلام  باوخ ،  رد  مغلب 

دنک .  هقفن  حالص  هجو  هب  لام  هک  لیلد  هزیکاپ ،  ياج  هب  تخادنارب  ولگ  زا  دیفس  مغلب  دنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

مغلب دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دنکفارب ،  هایس  مغلب  دنیب  رگا  دبای .  افـش  يرامیب  زا  هک  لیلد  دنکفارب ،  ار  مغلب  دنیب  يرامیب  رگا 
دنک هقفن  ناگناگیب  رب  لام  هک  لیلد  تخادنا ،  هناخ  نورد  هب  مغلب  دـنیب  رگا  دوش .  ناصقن  يزیچ  يو  لام  زا  هک  لیلد  تسا ،  دولآ  نوخ 

 . دیامن هقفن  ناگناگیب  رب  حالص  هجو  هب  هن  لام  هک  لیلد  دنکفا ،  دجسم  رد  مغلب  دنیب  رگا  . 

روغلب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیراد يدایز  هجوت  تایدام  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدروخیم ،  روغلب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

ملب
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دـیدید نادرگرـس  ایرد  دـنلب  ياهجوم  نایم  ار  یملب  باوخ  رد  رگا  تسا .  الاب  تاـماقم  هب  ندیـسر  رگناـیب  باوخ ،  رد  ملب  يهدـهاشم 
هب دراد ،  يدایز  نانیـشنرس  هک  دـینیبب  ار  یملب  ندـش  قرغ  باوخ  رد  رگا  دـش .  دـیهاوخ  نایز  راچد  یلام  روما  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن 

 . دینکیم هدوهیب  شالت  ناتتسود  تاجن  يارب  هک  تسا  نآ  يانعم 

ندرک دنلب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دش .  دیهاوخ  رامیب  دینک :  یم  دنلب  ار  يزیچ  نارگید  هک  دینیبب  باوخ 

رایسب  تالکشم  دینک :  یم  دنلب  ار  ینیگنس  رایسب  زیچ  امش 
دسر .  یم  تیاهن  هب  نافلاخم  لباقم  رد  امش  یگداتسیا  راکتشپ و  دننک :  یم  دنلب  ار  امش 

زایتما  مارتحا و  دینک :  یم  دنلب  ار  يا  هچب  امش 
دنک .  یم  یفخم  امش  زا  ار  دوخ  هنیک  ینمشد و  رفنکی  دینک :  یم  دنلب  ار  نارگید 

لوپ  دینک :  یم  دنلب  ار  يزیچ  هاگتسد  کی  هلیسوب 
ناوارف يداش  دنک :  یم  دنلب  ار  نز  کی  درم  کی 

وگ دنلب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگنایب دیونـشیم ،  ار  ییادص  وگدنلب  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  دنیاشوخ  رابخا  ندینـش  رگنایب  باوخ ،  رد  وگدـنلب  يهدـهاشم 

 . درب دیهاوخ  یپ  مهم  يهلأسم  کی  هب  تسا  نآ 

رولب

دنیب رگا  دهاوخب .  ینز  هب  لصا  یب  ینز  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسکای  تشاد  رولب  دنیب  رگا  تسا .  لصا  یب  ینز  باوخ ،  رد  رولب  هک  نادب 
لام نانز  ببـس  هب  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  هایـس  رولب  دنیب  رگا  دوش .  بیاغوا  زا  ای  دـهد  قالط  ار  نز  هک  لیلد  دـش ،  عیاضو  تشاد  رولب 

دوش .  لصاح 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

یـضعب تشادن و  خاروس  تخورف  یم  هک  رولب  زا  یـضعب  دنیب  رگا  دـیامن .  لصا  یب  نانز  یگلالد  هک  لیلد  تخورف ،  یم  رولب  دـنیب  رگا 
دنک .  لصا  یب  هویب  ناز  هزیشود و  نارتخد  یگلالد  لیلد ك  تشاد ،  خاروس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یعامتجا .  ياهراک  رد  یتخس  تسا و  هودنا  درد و  ندیسر  ارف  ۀناشن  باوخ ،  رد  يرولب  زیچ  ره  ندید  1 ـ

وا مارتحا  دروم  دارفا  دمهف  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا  هدش  نییزت  رولب  اب  اهیلدنـص  ییاریذپ و  قاتا  ياهراوید  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
 . دنتسین وا  اب  یتسود  روخ  رد  زین  اهنآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ییانشآ  دارفا  قاتا  رد  رگا  اما  دنرادن .  شیاتس  شزرا  رگید  ، 

زولب
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دنیاشوخ تارییغت  زولب : 

تکالف يرامیب و  فیثک : 
تسکش هراپ :  هراپ 

دیشاب دوخ  یمانشوخ  بقارم  نآ :  نتسش 

طولب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رایسب تمعن  لام و  هک  لیلد  دوب ،  طولب  ياهنابنا  يو  هناخرد  دنیب  رگا  دوب .  هدروخ  ردق  هب  تسا ،  لالح  يزور  باوخ ،  رد  طولب  ندید 

وا شیپ  نامدرم  هک  لیلد  دوب ،  نارگید  هناخ  رد  طولب  رگا  تسا .  يو  کـلم  طولب  نآ  هک  دـناد  نوچ  دوش ،  لـصاح  لاـس  نآ  رد  ار  وا 
دنهن .  اه  تناما 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دشاب هجو  هس  رب  باوخ  رد  طولب  ندید 

لالح ،  يزور  لوا : 
تعفنم ،  مود : 

وکین .  تشیعم  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دنناوت یم  لسن  دـنچ  دراد و  زارد  يرمع  هک  گرب  خاش و  رپ  هشیر و  رپ  روانت و  تخرد  کـی  زا  تسا  يا  هویم  هک  دیـسانش  یم  ار  طولب 
یئوجماک تمعن  لام و  رب  هوالع  نم  رظن  هب  اـما  هدـش  ریبعت  تمعن  لاـم و  باوخ  رد  کـشخ  هویم  نیا  دـننک .  هدافتـسا  نآ  رب  گرب و  زا 

یلومعم هدـننک  فرـصم  باوخ  هدـننیب  رگا  دـماجنا .  یم  یخلت  يدونـشخان و  هب  هک  اه  یئاورماـک  یئوجماـک و  عون  نآ  زا  تسا  راوشد 
رکف هلابند  دناوت  یم  هک  اسب  هچ  درادن و  قرف  یلک  وا  هنازور  ياه  هشیدنا  اب  اریز  تیسن  ریبعت  ریـسفت و  لباق  نادنچ  وا  باوخ  دشاب  طولب 

اه و باتک  رد  ار  شمان  طقف  ای  دنیب  یم  ار  طولب  تردن  هب  دشابن و  طولب  هدـننک  فرـصم  باوخ  هدـننیب  رگا  اما  دـشاب  وا  هنازور  لایخ  و 
میخـض تسوپ  دیاب  طولب  زغم  ندروخ  يارب  راوشد .  یئوجماک  نامه  هلمج  زا  تسا  اهزیچ  یلیخ  يایوگ  وا  باوخ  دناوخ  یم  اه  هتـشون 
زیگنا اهتشا  هزمشوخ و  نادنچ  اه  نیماتیو  نیئتورپ و  یبرچ و  زا  راشرس  داوم  نتشاد  زا  رظن  فرص  نآ  زغم  هزات  تسکـش  ار  نآ  تفـس  و 

 . دناسر یم  ار  راوشد  یئوجماک  نامه  ینعم  نیا  دشاب .  یم  ناشرـصحنم  ياذغ  ای  دنراد  تداع  شندروخ  هب  هک  اه  نآ  يارب  رگم  تسین 
دـیدرگ و یم  مداـن  يریگ  یپ  شـشوک و  همه  نآ  زا  دیدیـسر  یتـقو  هزاـت  تسا و  راوشد  نآ  هب  ندیـسر  هک  دـیور  یم  يزیچ  لاـبند  هب 

دیروخ یم  طولب  رگا  تسا .  تمعن  لاـم و  دـیون  باوخ  رد  طولب  ندـید  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـینک .  یم  دوس  یب  یگتـسخ  ساـسحا 
راک رد  دـیتسه  دـنمراک  يرادا و  هچ  نانچ  دـیرب و  یم  دوس  بسک  رد  دـیتسه  بساک  رگا  دـیرب .  یم  يدوس  دوش و  یم  ناتدـیاع  یعفن 

نیمز يور  طولب  يرادـقم  دـیدید  هک  دیدیـسر  باوخ  رد  یئاج  هب  رگا  دیـسر .  یم  ماقم  هاج و  هب  دـینک و  یم  یقرت  ناتدوخ  هب  طوبرم 
میظنت ریبدت و  اما  دشاب  هتـشادن  قلعت  امـش  هب  تسا  نکمم  دیوش .  یم  ور  هبور  یلام  هدیروش  عضو  اب  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  هدـنکارپ 

زا یکی  الامتحا  دیوش و  یم  راد  لام  هدیئور  طولب  تخرد  ناتدوخ  هناخ  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  دنهاوخ .  یم  امـش  زا  ار  راک 
دوش یم  رابرپ  روانت و  تخرد  نآ  لثم  دنتسه ،  دنویپ  هشیر و  کی  زا  امش  اب  هک  اه  نآ  یلک  روط  هب  امش  نارهاوخ  ناردارب و  ای  نادنزرف 

تشادن قلعت  امش  هب  هک  دیدید  كدنا  ای  رایسب  طولب  رگا  دیـسر .  یم  هافر  معنت و  هب  شا  هیاس  رد  دیدرگ و  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  امـش  هک 
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نتخیر رود  دشاب .  لوپ  دناوت  یم  رتشیب  زیچ  نیا  دهن و  یم  تناما  امش  دزن  يزیچ  یسک  تسین  امش  لام  هک  دیدرک  ساسحا  باوخ  رد  و 
دشاب .  گرزب  یلام  نایز  کی  رظتنم  دیاب  یباوخ  نینچ  هدننیب  تسین و  بوخ  هشیر  زا  نآ  تخرد  ندنک  ای  طولب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دینکیم يدایز  شـشوک  تالکـشم ،  زا  ییاهر  يارب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیتسه ،  طولب  تخرد  يوجوتـسج  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دیهدیم تسد  زا  ار  یبوخ  تصرف  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتفایم ،  طولب  تخرد  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

غولب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دینک تقد  نارگید  اب  طابترا  داجیا  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیاهدیسر ،  غولب  نس  هب  هزات  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

طیلب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هک تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  امنیـس  طیلب  ندیرخ  دییامن .  يرتشیب  تقد  اهراک  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  رفـس ،  يارب  طیلب  دـیرخ 

تسا .  دیدج  دارفا  اب  ییانشآ  رگنایب  داد ،  رتائت (  امنیس )  طیلب  کی  امش  هب  یسک  رگا  دینکن .  هلجع  ناتیاهراک  رد  دیاب 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دوش .  یم  عورش  بوخ  ةرود  کی  طیلب :  کی  باوخ 
تیقفوم .  ترهش و  هدش :  هتشون  يدادعا  شیور  هک  طیلب  کی 

 . دینک یم  تفایرد  دیدوب  ناش  راظتنا  رد  اهتدم  هک  ییاهربخ  دوش :  یم  لطاب  امش  طیلب 

بمب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد .  دیهاوخ  ماجنا  یتارجاشم  نارگید  اب  امش  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  بمب  يهدهاشم 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگا دراد .  دوجو  نمـشد  دـنچ  امـش  ناکیدزن  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیراذگیم ،  بمب  یناکم  رد  ناـتدوخ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دنکیم .  دیدهت  ار  امش  يرطخ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هدیکرت  یبمب  هک  دینیبب  باوخ 
دیوگ :  فلوم 

دش دهاوخ  نایب  هک  صخش  نامه  دروم  رد  دشاب  یمهم  عوضوم  دناوت  یم  یسک  ره  طسوت  بمب  راجفنا  ندید 

نارابمب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ددعتم  ياهیماکان  نارابمب :  باوخ 

ماکان  جوادزا  کی  تمالع  دیا :  هدش  نارابمب  راچد  امش 
یعامتجا روما  رد  یماکان  دنا :  هدرک  نارابمب  ار  نارگید 
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انب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لـصا رب  هن  میهد  ماجنا  میهاوخ  یم  سفن  ياوه  يانبم  رب  هک  تسا  ییاـهراک  تسا و  لاـمآ  وزرآ و  اـم  ياـه  باوخ  رد  ناـمتخاس  اـنب و 

هاگآدوخان تخانش  میراد و  نامدوخ  زا  هک  تسا  یتشادرب  يایوگ  دشاب  هتشاد  باوخ  رد  یتلاح  ره  انب  یشیدنا .  رود  هبساحم و  لقعت و 
تسا .  انب  نامتخاس و  باوخ  رد  تشادرب  نیا  مسجت  تروص  ره  هب  دشاب .  تسردان  تخانش  نیا  تسا  نکمم  اسب  هچ  تسا و  نامدوخ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
لکشم رایسب  راک  کی  رد  ریخات  صخش : )  انب ( 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب مغ  یکدنا  ندرک  ترامع  ندید 

انب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاذگ .  دیهاوخ  اپ  يرتبسانم  یعامتجا  طیحم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  ینامتخاس  نتخاس  لوغشم  ییانب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دراد یگشیمه  تداعس  یتخبشوخ و  رب  تلالد  دیشاب  ینامتخاس  نتخاس ،  لوغشم  انب  کی  دننام  باوخ  رد  رگا 

شوگانب

تسا .  رسپ  ود  شوگانب  ود  ره  تسا و  كرابم  يوربوخ و  يرسپ  ندید ،  باوخ  رد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 . تسا باوخ  بحاص  هاج  ردق و  رب  لیلد  شوگانب ،  رد  ندید  ناصقن  تدایز و  دوب و  وا  هاج  ردق و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  شوگانب  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجوراهچ  رب  باوخ ،  هب  شوگانب  ندید 
يور .  وکین  يرسپ  لوا : 

هاج ،  ردق و  مود : 
نامیا . )  نید و  تسرد (  نید  موس : 

 . دنزرف ببس  زا  تعفنم  مراهچ : 

دنب

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  دنب  ندید 

رفک .  لوا : 
قافن .  مود : 
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لخب .  موس : 
تیصعم .  هانگ و  زا  نتشادرب  تسد  مراهچ : 

 . نینچمه دشاب  يدب  رد  رگا  دشاب .  رادیاپ  يو  رد  یکین  دوب ،  یکین  رد  رگا  تسا ،  دنب  وا  ياپ  رد  دنیب  باوخ  رد  هک  ره 

( دنب ياپ  ) دنب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
زا تسا  لیخب  يدرم  غورد و  هب  دنک  یناملـسم  يوعدوا  هدوب و  للخ  هب  وا  نید  هک  لیلد  تشاد ،  ياپ  رد  نینهآ  دنب  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

دنامزاب زاسان  دب و  ياهراک  زا  هک  لیلد  دنیب ،  دنب  دوخ  تسد  رب  حلصم  يدرم  نوچ  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دسرن .  یسک  هب  يزیچ  وا 
دوب .  رتناسآ  رتمک و  متفگ  هک  نآ  دنیب ،  بوچ  زا  تسد  دنب  رگا  درادب .  تسد  و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیب دوخ  ياپرب  نیبوچ  دنب  رگا  دراذگ .  یمن  تناما  وا  دوب و  وا  ندرگ  رد  یتناما  هک  لیلد  دنیب ،  بوچ  زا  دنب  دوخ  ندرگ  رد  یسک  رگا 

هب ار  وا  لیلد  دوب ،  میـس  زا  شندرگ  دـنب  دـید  رگا  دـیآزاب .  تمالـس  هب  دوب ،  رفـس  رد  سک  نیا  رگا  یلاعت .  قح  تعاطا  زا  دوب  لـیلد  ، 
لیلد تسا ،  سم  زا  شدنب  دنیب  رگا  دوب .  لام  تهج  زا  شتمحز  جنر و  دوبرز ،  زا  شدـنب  هک  دـیدرگا  تسا .  تمحز  جـنر و  نز  ببس 
دوخ ياپ  رب  رگا  دبای .  یصالخ  هاشداپ  لمع  زا  هک  لیلد  دنتشادرب ،  وا  ياپ  زا  دنب  دنیب  رگا  دوب  ایند  تشیعم  بسک و  زا  وا  جنر  ببس  هک 

 . دسر تعفنم  يو  هب  یسک  زا  هک  لیلد  دنیب ،  هتسب  نسر  هب  ار  دوخ  ياپ  رگا  دتفا .  تبحص  قفانم  يدرم  اب  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  هداهن  دنب 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

شیاپ ود  ره  رد  دنیب  رگا  دنامب .  رفس  نآ  رد  دور و  رفس  هب  شیوخ  تیالو  زا  هک  لیلد  تشاد ،  نینهآ  دنب  دوخ  ياپ  رب  هک  دنیب  ریما  رگا 
وا ياپ  زا  دـنب  دـنیب  رگا  دـبای .  رـسپ  راهچ  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  ياپ  رد  دـنب  راهچ  دـنیب  رگا  دـبای .  تیالو  هک  لـیلد  دوب ،  هداـهن  دـنب 

دسر تعفنم  نایاسرت  زا  ار  وا  هک  تسا  لیلد  دوب ،  ریجنز  دنب و  رد  وا  ياپ  هک  دنیب  يریما  رگا  دبای .  جرف  اه  مغ  زا  هک  لیلد  دنا ،  هتشادرب 
قـشاع ینز  هب  ای  دهاوخ  حاکن  هب  ینز  هک  تسا  لیلد  تسا ،  نیمیـس  زا  وا  دنب  دنیب  رگا  دوش  ناسآ  يو  راک  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  . 

دنک .  رود  رفس  هک  تسا  لیلد  دوب ،  نینهآ  وا  دنب  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  ای  دور و  رفس  هب  هک  لیلد  تسا ،  نیرز  وا  دنب  دنیب  رگا  ددرگ . 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تسود ار  لغ  و  باوخ ،  رد  ار  دنب  ياپ  مراد  تسود  دندومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  هب  تسا ،  نید  تابث  باوخ ،  رد  دنب 
نید .  رد  دوب  یگدنب  دنب  ياپ  هک  اریز  مرادن ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
ناربعم زا  یضعب  نتشادرب .  تسد  تیـصعم  زا  مراهچ :  لخب .  موس :  قافن .  مود :  رفک .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  دنب  ندید 

ملظ .  زا  دوب  یتسد  هاتوک  ار  ملاظ  هاشداپ  ندید ،  باوخ  هب  تسد  رد  لغ  دنیوگ : 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

لیلد تسا ،  دجـسم  رد  وا  تسا و  هداهن  دنب  ود  وا  ياپ  رد  دـید  رگا  دوش .  ناساره  ناسرت و  هک  لیلد  دـید ،  هداهن  دوخ  ياپ  رب  دـنب  رگا 
تسا .  نید  حالص  نآ  رد  هک  يراکرد  ای  ازغ  رد  ای  زامن  رد  ای  دوب ،  تباث  نید  رد  وا  هک 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هچ ره  دوش و  میقم  اجنآ  رد  دنامب و  رید  رفس  نآ  رد  هک  لیلد  داتفا ،  رفـس  مزع  ار  وا  تسا و  دنب  شیوخ  ياپ  رد  هک  باوخ  رد  دنیب  رگا 

شدنب دنیب  رگا  گنت .  ات  دشاب  رتهب  دوب  خارف  دنب  رگا  تسا .  رتشیب  اجنآ  رد  شتماقا  هک  لیلد  دنیب ،  رت  مکحم  رت و  يوق  دـنب  ياپ  رد  هک 
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نسر زا  شدنب  هک  دنیب  رگا  دش .  هدرک  دای  تسخن  هک  اهزیچ  نآ  رب  تسا  لیلد  دوب ،  نهآ  زا  شدنب  رگا  دنک .  لیلد  نیمه  تسا  سم  زا 
تسا .  نید  داسف  رهب  زا  ندش  میقم  تسا ،  بوچ  نوچ  وا  دنب  دنیب  رگا  دوب .  نید  رهب  زا  ندش  میقم  تسا ، 

دیوگ :  یبرغمرباج 
رب یهاشداپ  هک  لیلد  تسا ،  دنب  وا  ياپ  رب  دنیب  هاشداپ  رگا  دبای .  یصالخ  تمحز  زا  هک  لیلد  تسا ،  دنب  وا  ياپ  رب  هک  دنیب  يرامیب  رگا 

دوب .  رادیاپ  يو 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  دنب  ياپ  ندید 
نید .  رد  تابث  لوا : 
نتساوخ .  نز  مود : 

ندمآزاب .  رفس  زا  موس : 
 . نینچمه دشاب  يدب  رد  رگا  دشاب .  رادیاپ  يو  رد  یکین  دوب ،  یکین  رد  رگا  تسا ،  دنب  وا  ياپ  رد  دنیب  باوخ  رد  هک  ره 

زاب دنب 

دیوگیم :  رلیم  چا 
يدنب کی  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنکیم .  دیدهت  ار  امـش  يرطخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  زابدنب  کی  ياهراک  يهدـهاشم 

دراد .  هارمه  هب  يدنیاشوخان  بقاوع  هک  دیهدیم  ماجنا  ییاهراک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیوشیم ،  ترپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ار ینز  باوخ  رد  رگا  دزاسیم .  دوبان  ار  ناتنانمـشد  امـش  ياهراک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیتسه ،  زابدـنب  کی  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . دناهدیشک ییاههشقن  امش  هیلع  رب  نانمشد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  يزابدنب  لوغشم 

باروج دنب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دشاب .  هتشاد  تیقفوم  دیما  العف  دیابن  وا  دنیبب :  باروجدنب  باوخ  ناوج  نز  کی 

دمآ دهاوخ  شریگ  دوسح  درم  کی  دنکیم :  مگ  ار  شباروج  دنب  هک  دنیبب  باوخ  ناوج  نز  کی 
تسامش .  یکیدزن  رد  راکبان  تسود  کی  دینک :  یم  زاب  ار  ناتباروج  دنب 

تسین .  نکمم  العف  امش  تیقفوم  دتفا :  یم  ناتباروج  دنب 
دیراد .  رادافو  تسود  کیامش  دراد :  یمرب  ار  امش  باروج  دنب  یصخش 

دش .  دهاوخ  کمک  امش  هب  ناتتالکشم  لح  رد  دنهد :  یم  امش  هب  باروج  دنب  کی 
دنوش .  یم  رتشیب  امش  ياهیراتفرگ  دینک :  یم  ادیپ  هدش  مگ  هک  ار  یباروج  دنب 

دش .  دهاوخ  کمک  امش  هب  اهیراتفرگ  ندرک  فرطرب  رد  رگید :  صاخشا  باروج  دنب 
دش .  دیهاوخ  تخبشوخ  قشع  رد  دینک :  یم  ادیپ  ار  ناتباروج  دنب  ود  زا  یکی  طقف  امش 

 . يرامیب دینک :  یم  ادیپ  ار  باروج  دنب  يدادعت 
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ردنب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هب هک  تسا  نآ  رگنایب  دـیوشیم ،  يردـنب  دراو  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  تسا .  یلاحـشوخ  يداـش و  رگناـیب  باوخ ،  رد  ردـنب  يهدـهاشم 

يور امش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتسه ،  دیرخ  لوغشم  يردنب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیسر .  دیهاوخ  دوخ  فادها 
دروآیم . 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تکالف .  یتشک :  نودب  ردنب  کی 

دننک .  یم  کمک  امش  هب  نارگید  دوب و  دیهاوخ  شیاسآ  رد  رمع  رخآ  ات  یتشک :  زا  رپ  ردنب  کی 
لوپ  دیتسه :  هشرع  يور  ردنب  کی  رد  ییاهنت  هب  امش 

دش .  دنهاوخ  راکشآ  امش  ياهغورد  دیتسه :  هشرع  يور  ردنب  رد  دیراد  شتسود  هک  یصخش  اب 
دیراد .  شیپ  رد  رفس  کی  دیتسه :  ردنب  کیرد  هچایرد  يور  امش 

 . شوخ ياهربخ  اجنیا :  زا  رود  یلیخ  ردنب  کی 

سابل دنب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دارفا اب  ییانشآ  يهناشن  دیرخیم ،  سابل  دنب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  هناتسود  طباور  نتشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  سابل  دنب  يهدهاشم 

 . تسا دیدج 

هدنب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوز هک  لیلد  درک ،  دازآ  اردوخ  هدنب  دنیب  یسک  رگا  دوش .  دازآ  هک  تسا  لیلد  تسا ،  هدش  غلاب  هک  دنیب  باوخ  هب  ار  غلابان  هدنب  هک  ره 

نامداش هک  لیلد  تخورفب ،  ار  هدنب  دـنیب  رگا  دوش .  دنمتـسم  نیگمغ و  هک  لیلد  تخورفب ،  هجاوخ  هک  ار  هدـنب  دـنیب  رگا  دورب .  ایند  زا 
 . دوش

نیزنب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لادـج امـش  اب  لوپ  نیا  بحاـصت  يارب  نارگید  دیـسر و  دـهاوخ  یلوپ  امـش  هب  یعبنم  زا  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  نیزنب  ندـید 

درک .  دنهاوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

تسا .  دب  ياهتیعقومرگنایب  هتفرگ ،  شتآ  نیزنب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دنراد .  يرتشیب  تقد  تبقارم و  هب  جایتحا  تالماعم  يراک و  تالیکشت  نیزنب :  باوخ 
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دنروآ .  یم  تسد  هب  لوپ  دیرخ :  یم  نیزنب 
 . دتفا یم  ریخات  هب  امش  تیقفوم  دنرخ :  یم  نیزنب  رگید  صاخشا 

هشفنب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ادج شیوخ  تخرد  زاار  يو  رگا  دیآ .  يدنزرف  ار  وا  ای  دسر ،  ودـب  يزیچ  یکزینک  ای  ینز  زا  هک  لیلد  دوخ ،  تقو  هب  باوخ  رد  هشفنب 

دروخ هودنا  مغ و  هک  لیلد  دنیب ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، داد ودب  هشفنب  هتـسد  یـسک  دنیب  رگا  دهد .  قالط  ار  وا  رهوش  هک  لیلد  داد ،  شیوخ  رهوش  هب  دـنکب و  تخرد  زا  هشفنب  دـنیب  ینز  رگا 
دتفا .  تقرافم  ناشیا  نایم  هک  لیلد 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
راگزاسان .  يوخدب و  تسا  یکزینک  باوخ  رد  هشفنب  تخرد 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم طابترا  ابیز  لـگ  نیا  هریت  شفنب و  گـنر  اـب  اـقلطم  نیا  یئادـج و  تسا و  مغ  نز ،  يارب  یماـکان  تسا و  نز  درم ،  باوخ  رد  هشفنب 

هتفرگ راک  هب  نآ  هدـنهد  لیکـشت  ياه  گنر  ازجا و  بیکرت  رد  ناهج  قلاخ  راـگدرورپ  هک  یلداـعت  شا و  ییاـبیز  لاـح  نیع  رد  دـبای و 
هتوب هک  يوج  هشفنب  اـی  يا  هشوخ  زا  معا  دـنیبب (  هشفنب  طـقف  باوـخ  رد  یـسک  رگا  دراد .  ار  نز  یئاـبیز  تفارظ و  دـیدرت  یب  هک  تسا 

هک ینز  زا  هتـشذگ  وا  زا  یقـشاع  دوش و  یم  قشاـع  تسا  ناوج  رگا  دریگ .  یم  رارق  شهار  رـس  ینز  هک  تسا  نآ  ناـشن  دراد )  هاـتوک 
لگ نز  کی  رگا  دوش و  یم  يدنزرف  بحاص  هشفنب  لگ  باوخ  هدننیب  هک  دنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  درب .  یم  يدوس  دنک  یم  تاقالم 
ملاع رد  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  درک .  دـهاوخ  تباـقروا  اـب  نوئـش  ماـمت  رد  رتخد  نآ  هک  دروآ  یم  يرتخد  دـنیبب  باوخ  رد  هشفنب 

باوخ هدننیب  هچ  تسا  نز  کی  نآ  لماع  هک  کیدزن  تسا  یمغ  يایوگ  وا  باوخ  دنک  یم  ادج  تخرد  ای  هتوب  زا  ار  هشفنب  لگ  باوخ 
هک دتفا  یم  یئادج  اه  نآ  نیب  دهد  یم  شرهوش  هب  دنک و  یم  ادج  هتوب  ای  هخاش  زا  ار  هشفنب  لگ  هک  دنیبب  ینز  رگا  درم .  هچ  دـشاب  نز 
زا هشفنب  لگ  نتفرگ  هکراتم .  قالط و  کی  رت  يدـج  تروص  رد  مه  دـشاب و  هاـتوک  هداـس و  تقراـفم  کـی  مه  دـناوت  یم  یئادـج  نیا 

هتوب هک  يراهب  هشفنب  يوج (  هشفنب  ندـید  دروآ .  یم  هارمه  دـتک و  یم  هیدـه  باوخ  هدـننیب  هب  لگ  هدـنهد  هک  تسا  یهودـنا  نارگید 
رد ناسنا  هک  رتهب  هچ  تسا و  هودـنا  مغ و  یتخرد ،  هشفنب  تسا و  باوخ  هدـننیب  بقارم  شنامـشچ  همه  اـب  هک  تسا  ینز  دراد )  هاـتوک 

درذگب .  نآ  رانک  زا  باوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هشفنب
قشع رد  یتخبشوخ  هشقنب :  لگ  ندید 

درک دیهاوخ  بلج  ار  یسک  یتسود  دوخ  ینتورف  اب  هشفنب :  ندرک  وب 

كالما هاگنب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنک .  ناحتما  ار  امـش  دراد  دـصق  ناتنایفارطا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  كالما  هاگنب  يهدـهاشم 
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 . دینزیم هابتشا  ياهراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیاهدرک ،  هعجارم  كالما  هاگنب  هب  يراک  يارب 

نداهنداینب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، تسیک نآ  زا  هک  دنادن  لوهجم و  ياجرد  يداینب  دنیب  رگا  دوب .  هدید  هک  نآ  ردق  هب  ماع  صاخ و  زا  دنیب  هدیاف  داهن ،  ون  داینبدـنیب  رگا 

دبای .  لالح  يزور  هدیاف و  هک  لیلد  داهن ،  دوخ  کلم  نیمز و  هب  ار  داینب  دنیب  رگا  ایند .  نید و  راک  رد  دوب  عیاض  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک لیلد  داهن ،  اوهرب  ماخ  تشخ  زا  یئانب  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  مارح  زا  وا  لام  هک  لیلد  داـهن ،  چـگ  هتخپ و  تشخ  زا  داـینب  دـنیب  رگا 
رگا تسا .  رورغم  ایند  ياهراک  لما و  رد  هک  لیلد  دروآرب ،  داهن و  هتخپ  تشخ  زا  راوید  يانب  دنیب  رگا  نید .  راکرد  دوش  دـنلب  وا  تمه 

هاشداپ زا  دبای  تعفنم  هک  لیلد  دروآرب ،  هتخپ  تشخ  زا  ار  انب  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  هک  لیلد  دناتـس ،  دزم  دوب و  هدرک  انب  باوخ  هدننیب 
دبای .  هماع  مدرم  زا  تعفنم  هک  لیلد  دروآرب ،  لگ  ماخ و  تشخ  زا  انب  دنیب  رگا  . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دریگ .  دوخ  هانپ  رد  ار  نامدرم  زا  یتعامج  هک  لیلد  درک ،  انب  يرهش  هک  دنیب  یسک  رگا 

دوش .  نمیا  نانمشد  رش  زا  هک  لیلد  درک ،  انب  هعلق  دنیب  رگا 
دوش .  لوغشم  ایند  راک  هب  هک  لیلد  درک ،  انب  یکچوک )  رصق  یکشوک (  دنیب  رگا 

دنیب  يدایز  ياهتمعنواهریخ  واه  هقفن  هک  لیلد  تسشنب .  يو  رد  درک و  انب  يا )  هناخ  یئارس (  دنیب  رگا 
دروآ  عمج  حلاص  راک  هب  ار  یعمج  هک  لیلد  درک ،  انب  ار  يدجسم  دنیب  رگا 

دوش .  رشتنم  تاریخ  هب  وا  مان  هک  لیلد  داهن ،  هرانم  يانب  دنیب  رگا 
دهاوخ .  ینز  هک  لیلد  درکانب ،  ینیئزتو )  یتنیز  يزارط (  دنیب  رگا 

دتفا .  جنر  مغ و  رد  هک  لیلد  درکانب ،  يا  هدام  رگا 
دهاوخب .  رگناوت  اسراپ و  ینز  هک  لیلد  درکانب ،  یغاب  دنیب  رگا 

دوش .  لوغشم  ترخآ  راک  هب  هک  لیلد  درک ،  انب  یناتسروگ  دنیب  رگا 
دیوج .  تلزنم  ردق و  هک  لیلد  درک ،  انب  دبنق )  يا (  هبق  دنیب  رگا 

 . دنامب مامتان  شراک  درکن ،  مامت  انب  نیا  دنیب  رگا  دوش .  مامت  وا  نید  ایند و  راک  هک  لیلد  دیامن ،  مامت  دهنب و  هک  یئانب  ره  هک  نادب 

وب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا یتحاران  مغ و  رگنایب  باوخ ،  رد  دب  ياهوب  مامشتسا  و  تسا .  بوخ  تاظحل  نتشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  بوخ  ياهوب  مامشتسا 

هتوب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
قشع رد  یتخبشوخ  هتوب : 

تسا هدرک  نیمک  رطخ  گربرپ :  هتوب 
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تسا لباقتم  ناترای  اب  امش  تاساسحا  لگ :  رپ  هتوب 
دیسر دیهاوخ  ناتفادها  هب  امش  نآ :  نتشاک 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
باوخ رد  کشخ  هتوب  يهدهاشم  دیراد .  ور  شیپ  یـشوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینک ،  يهدهاشم  يزبس  يهتوب  باوخ  رد  رگا 

ور شیپ  يراوگان  تاقافتا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دینک ،  هدهاشم  يراخ  يهتوب  باوخ  رد  رگا  تسا .  دـنیاشوخان  رابخا  ندینـش  رگنایب  ، 
دیوشیم .  يراتفرگ  راچد  ینعی  تسا ،  هتفر  ناتتسد  هب  يراخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیراد . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ناتسود  زا  ییادج  رب  تلالد  باوخ ،  رد  هناد  هاش  يهتوب  نداد  شرورپ 

رامیتوب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
تشکب ار  رامیتوب  دید  رگا  دبای .  يزور  لام و  نز  زا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تفرگبار ،  رامیتوب  دنیب  رگا  تسا .  يزور  باوخ ،  هب  رامیتوب 

دروخب .  نز  لام  زا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخب ،  يو  تشوگ  زا  و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تعفنم وا  زا  دـهاوخ و  ینز  دوخ  ناشیوخ  زا  هک  لیلد  دروآ ،  هناـخ  هب  تفرگب و  ار  راـمیتوب  دـنیب  رگا  تسا .  یگرزب  باوخرد  راـمیتوب 
دبای . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد رامیتوب  ندـید  دور .  یم  رگید  راید  هب  يراـید  زا  دـنک و  یم  چوک  دـنام و  یمن  میقم  اـج  کـی  رد  هک  یئاـیرد  تسا  یغرم  راـمیتوب 
زا مینیبب  رامیتوب  باوخ  رد  میـشاب و  هتـشاد  يا  هدـشمگ  ای  رفاسم  هچ  نانچ  دـسر .  یم  ام  هب  اه  تسد  رود  زا  هک  تسا  يربخ  اـم  باوخ 
دیا هدـید  باوخ  رد  هک  یغرم  دـینادن  هچ  نانچ  تسا و  یـشوخ  لد  دـیما و  باوخ  رد  رامیتوب  انمـض  دـسر  یم  ربخ  هدـشمگ ،  ای  رفاسم 
غرم کی  هک  رامیتوب  هب  ندـش  کیدزن  تسا .  ناراوخ  یهاـم  ناـمه  ریبعت  شریبعت  دراد و  ار  رگید  یئاـیرد  ناـغرم  مکح  تسا  راـمیتوب 

لکـش رامیتوب  نتفرگ  هدش و  کیدزن  تروص  هب  راوشد  ياهوزرآ  ندش  هدروآ  رب  باوخ  رد  اذل  تسین  رـسیم  يرادـیب  رد  تسا  یـشحو 
رکف هک  یئوزرآ  دیـسر .  یم  دوخ  ياهوزرآ  زا  یکی  هب  دـیدرک  شزاون  ای  دـیتفرگ  ار  يرامیتوب  دـیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  دریگ و  یم 

میراد و هک  تسا  یسناش  ندرب  نیب  زا  رامیتوب  نتشک  تسا .  هودنا  هصغ و  رامیتوب  نتشک  راکـش و  دوش .  یمن  هدروآ  رب  زگره  دینک  یم 
میرب و یم  نیب  زا  ار  یبسانم  تیعقوم  شیوخ  تسد  هب  میتشک  میدز و  ار  رامیتوب  يرگید  هلیـسو  ای  گنفت  اب  هک  مینک  هدـهاشم  هچ  نانچ 

 . میروخ یم  هصغ  نآ  نداد  تسد  زا  هشیدنا  رد  دعب 

ادوب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دینکیم وگوتفگ  ییادوب  کی  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیراد .  يهمهاو  یعوضوم  زا  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ادوب  ندید 
اما دیراد  ار  یعوضوم  نتفگ  دصق  ینعی  دینیبب ،  ار  ییادوب  کی  ندرک  اعد  باوخ  رد  رگا  دیـشاب .  یناهگان  ياهدماشیپ  رظتنم  دیاب  ینعی 

 . دیسرتیم نآ  ندرک  نایب  زا 
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ایروب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يرپس تفابب و  ایروب  دید  رگا  دـهاوخ .  لصا  یب  نز  هک  نآ  رب  تسا  لیلد  زین ،  سیـسخ و  تسا  يدرم  هک  لیلد  دـنیب ،  ایروب  یـسک  رگا 

دوش .  لوغشم  دوخ  یئادخدک  هب  هک  لیلد  تفاب ،  یم  هناخ  رازا  ایروب  زا  دنیب  رگا  دنک .  مامت  ار  شیوخ  لغش  هک  لیلد  دش ، 
دیوگ :  یبرغمرباج 

ایروب .  یگرزب  یکچوک و  ردق  هب  دسر ،  تعفنم  ینز  زا  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تشاد  ایروب  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  ایروب 

تعفنم .  لوا : 
نز .  نتساوخ  مود : 

دوخ . )  ییوشانز  يداماد و  راک  هب  ندش  لوغشم  ندوب (  لوغشم  دوخ  یئادخدک  هب  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تعانق تسا و  يرابدرب  يروبص و  باوخ  رد  ایروب  تسا .  تقو  فرص  تقد و  مزلتسم  نآ  نتفاب  هک  هناریقف  هنابیجن و  تسا  یـشرف  ایروب 
شقن هتـشذگ  رد  ایروب  تسین .  تنکـسم  رابدا و  رقف و  ياـیوگ  هجو  چـیه  هب  دریگ و  یم  لکـش  اـیروب  شرف  لکـش  هب  اـم  سفن  تزع  و 

ار شقن  نیا  ایروب  لالاح  یلو  دـشاب  نآ  بحاص  یلام  فعـض  يرادـن و  هدـنیامن  تسناوت  یم  الامتحا  هک  تشاد  ام  یگدـنز  رد  يرگید 
ناشریباعت میراد  اه  نآ  زا  ام  هک  یتشادرب  اـب  دـنرادن و  یلک  مکح  مینیب  یم  باوخ  رد  هک  یئاـهزیچ  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه  درادـن و 

تسا ینز  سیـسخ و  لیخب و  تسا  يدرم  باوخ  رد  ایروب  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  تسا .  ایروب  نیمه  اه  زیچ  هلمج  زا  دوش .  یم  توافتم 
دناوت یمن  ریبعت  نیا  تسا  هدـش  تواـفتم  ـالماک  هک  نآ  دربراـک  میراد و  اـیروب  هب  تبـسن  زورما  هک  یتشادرب  اـب  نکیل  بسن  لـصا و  یب 

هک دـتفا  یم  امـش  تسد  هب  يراک  هتـشر  رـس  دـیتسه  نآ  نتفاب  لوغـشم  ای  دـیا  هتفاـب  یئاـیروب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  تسرد 
یم دیا  هدیباوخ  هتسشن و  ایروب  رب  هک  دیدید  رگا  وکین .  تسا  یباوخ  نیا  دهاوخ و  یم  راکتشپ  لمحت و  يروبـص و  تسا و  هنادنمتفارش 

یئاهراک رد  صوصخب  دوب و  دهاوخن  امـش  ضرتعم  یـسک  تفای و  دیهاوخ  شمارآ  تینما و  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دیـشاب  نئمطم  دیناوت 
ای داد  امش  هب  یئایروب  یسک  رگا  تفای .  دیهاوخ  دوبهب  دیتسه  یضاران  تسه  هچ  ره  راک  نآ  زا  هچ  نانچ  دنام و  دیهاوخ  یقاب  دیراد  هک 

یعون باوخ  رد  ایروب  ندید  دیتسه  يدنمتردق  راد و  لام  درم  رگا  دوش .  یم  ادیپ  امـش  یگدـنز  رد  ینز  دـیدیرخ  هدنـشورف  زا  یئایروب 
نیمات یب  دمآرد و  مک  یمدرم  رگا  دنک و  یم  توعد  ناتـسد  ریز  نافیعـض و  هب  ینابرهم  ینتورف و  هب  ار  امـش  باوخ  نیا  تسا و  رادشه 

رازآ یب  هک  ینز  ریپ  تسا .  ریپ  نز  باوخ  رد  هنهک  يایروب  لمحت .  ربص و  لاـمعا  اـب  یلو  دـهد  یم  دوبهب  دـیون  امـش  هب  باوخ  دـیتسه 
 . یئاناوت دح  هب  دیفم  تسا و 

هنیزوب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دـنیبب یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  دـننکیم .  هدافتـسا  ءوس  امـش  مان  زا  نانمـشد  ینعی  دـیدید ،  تسد  زارد  يهنیزوب  کی  باوخ  رد  رگا 

 . تسین وا  اب  جاودزا  قیال  شدزمان  هک  تسا  نآ  رگنایب 

ناتسوب
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دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب دنزرف  هیده  ناتسوب  ندید 

نداد هسوب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک یئاجزا  هک  لیلد  دوب ،  لوهجم  سک  نآ  رگا  تسا .  راگتساوخ  تسود و  ار  سک  نآ  هک  لیلد  داد ،  هسوب  ار  یـسک  دنیب  یـسک  رگا 

دنیب .  تعفنم  ریخ و  سک  نآ  زا  هک  لیلد  داد ،  هسوب  ار  وا  یفورعم  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ریخ و  درادن ،  عمط 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هـسوب ار  يو  هدرم  دنیب  رگا  دروآ .  دای  ریخ  ياعد  هبار  وا  ای  دنک ،  ریخ  هدرم  رهب  زا  هک  لیلد  داد ،  یم  هسوب  توهـش  هب  ار  يدرمدنیب  رگا 
يو راگتساوخ  بلاط و  هک  لیلد  داد ،  یم  هسوب  ار  يو  یسک  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  يزیچ  هدرم  نآ  ملع  زا  ای  لام  زا  هک  لیلد  داد ،  یم 

دباین .  دوصقم  دارم و  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  تسا . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  شلیلد  نداد ،  هسوب 
تعفنم .  ریخ و  لوا : 
یئار .  تجاح  مود : 

نتفای .  رفظ  نمشد  رب  موس : 
ندینش .  شوخ  نخس  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لماع ام  میـسوبب  ار  نارگید  ام  رگا  میریگب .  هچ  میهدب و  هسوب  هچ  یلد  دـب  تین و  وس  تسا و  تنایخ  هسوب  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب 
قشع و زاربا  هلیـسو  هسوب  ام  هنازور  یگدـنز  يرادـیب و  رد  دوش .  یم  تنایخ  ام  هب  تبـسن  دـسوبب  ار  ام  يرگید  رگا  دوب  میهاوخ  تنایخ 

باوخ رد  مینک .  تباث  میهدب و  ناشن  صخـش  نآ  هب  العا  دـح  رد  ار  دوخ  تبحم  میهاوخ  یم  میـسوب  یم  ار  یـسک  یتقو  تسا .  تبحم 
وا هب  تبـسن  ار  دوخ  تین  نسح  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  میـسوب  یم  ار  یـسک  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  میور .  یمن  رتارف  دح  نیا  زا  زین 

دسوب یم  ار  وا  یمرحم  هک  دنیبب  تخب  مد  رتخد  کی  رگا  دسر .  یم  وا  هب  ام  زا  یعفن  دشاب  سانش  ان  میسوب  یم  هک  نآ  رگا  مینک و  تباث 
دـسوبب ار  یـسک  شدوخ  هچنانچ  دنک و  یم  رهوش  تفای و  دهاوخ  راگتـساوخ  دسوب  یم  ار  وا  یمرحمان  هک  دنیبب  رگا  دـبایم و  تیبوبحم 

هچ میراد  ینید  وا  هب  تبـسن  دشاب  انـشآ  هدرم  نآ  رگا  دـسوب  یم  ار  ام  يا  هدرم  مینیبب  رگا  دـننک .  یم  دای  یکین  هب  وا  زا  هک  تسنآ  ناشن 
تسا .  تکرب  ریخ و  هدرم  هسوب  اریز  دسریم  ام  هب  يدوس  دشاب  سانشان  رگا  يدام و  یلام و  هچ  یقالخا و 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هسوب

ییادج ندش :  هدیسوب 
هبناج ود  قشع  ندیسوب : 

نازوس قشع  یکدزد :  هسوب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 ، دیـسوبیم ار  دوخ  ردارب  اـی  رهاوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  اـهراک  ماـجنا  رد  تیقفوم  رگناـیب  دیـسوبیم ،  ار  دوـخ  رداـم  باوـخ  رد  رگا 
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رد نمـشد  ندیـسوب  تسا .  تسردان  طباور  نتـشاد  رگنایب  یکیراـت ،  رد  دوخ  دزماـن  ندیـسوب  تسا .  طاـشن  یناـمداش و  يهدـنهدناشن 
دینکیم .  یتشآ  دیدوب  رهق  هک  ناتنایفارطا  زا  یکی  اب  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ، 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دسوبیم ار  امـش  یـسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  ناتقـشع  رد  تیقفوم  رب  تلالد  دیـسوبیم ،  ار  یـسک  تسد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . تسا یتحاران  مغ و  يهناشن  باوخ ،  رد  نیمز  ندیسوب  دیشاب .  ناتنایفارطا  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن 

ندیسوب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
گرزب  مغ  کی  هسوب :  کی  باوخ 

تسامش .  دض  رب  سناش  دیسوب :  یم  زور  ماگنهرد  ار  دوخ  قوشعم 
رطخ  دیسوب :  یم  بش  ماگنه  رد  ار  دوخ  قوشعم 

تیقفوم  دیسوب :  یم  ار  دوخ  ردام 
يداش  دیسوب :  یم  ار  دوخ  ردپ 

تذل  یشوخ و  دیسوب :  یم  ار  دوخ  رهاوخ  ای  ردارب 
ییوشانز .  یگدنز  رد  یتخبشوخ  دیسوب :  یم  ار  دوخ  نز  ای  رهوش 

دنز .  یم  دنخبل  امش  هب  سناش  دیسوب :  یم  ار  یصخش  ياهتسد 
دسر .  یم  جوا  هب  امش  تیقفوم  دیسوب :  یم  ار  یصخش  تروص 

دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  یماکان  دیسوب :  یم  ار  رادرهوش  نز  کی 
دش .  دهاوخ  تنایخ  امش  هب  دیسوب :  یم  ار  اهنت  نز  کی 

دوب .  دهاوخ  ینالوط  امش  رمع  دیسوب :  یم  باوخ  رد  تسا  هدرم  هک  ار  یصخش 
اهراک  رد  لماک  تسکش  دیسوب :  یم  ار  تسود  کی 

يراسمرش  دیسوب :  یم  ار  نیمز 
 . دهدیم بیرف  ار  امش  نز  کی  دیسوب :  یم  ار  رفنکی  تشپ 

ولافوب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگنایب باوخ ،  رد  ولافوب  نیدـنچ  نتـشک  دـیزاسیم .  ـالمرب  ار  نانمـشد  يهئطوت  یکریز  اـب  ینعی  دـیدید ،  ولاـفوب  کـی  باوخ  رد  رگا 

تسا ناتیاهراک  ماجنا  رد  تیقفوم 

ندز قوب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دنز یم  قوب  دنیب  رگا  دنک .  هاگآ  دوخ  رـس  زا  زا  مدرم  هک  لیلد  تسناد .  یمن  ار  ندز  قوب  دـنز و  یم  قوب  دـید  باوخ  هب  یـسک  رگا 

دوب .  غورد  نآ  هک  ددرگ  رهاظ  تبقاع  هب  دنک و  تسار  دنگوس  هب  ار  غورد  نآ  دیوگ و  غورد  نارتهم  نایم  رد  هک  لیلد 
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دیوگ :  یبرغمرباج 
ناشیا .  زار  ندش  رهاظ  یئاوسر و  ار  نانز  تسا و  تبیصم  ار  نادرم  لیوات ،  هب  ندز  قوب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ندز  قوب 

غورد .  ربخ  لوا : 
دنسپان .  وهورکم  نخس  مود : 

زار .  ندش  رهاظ  موس : 
تساهانگو .  تبیصم  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

میـشاب و لیبموت  رد ا  تسا  نکمم  تنایخ .  یئوگ و  غورد  هب  لسوت  یتهج  زا  ایر و  ریوزت و  اـب  هتخیمآ  تسا  يراـک  باوخ  رد  ندز  قوب 
 . مینک یم  زیمآ  گنرین  يراک  هک  تسنیا  يایوگ  اـم  باوخ  لوا  دروم  رد  میمدـب .  نآ  رد  میـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  یقوب  اـی  مینزب  قوب 

قوب رد  ندیمد  ینعی  مود  دروم  رد  دراذگ .  یم  یقاب  بولطمان  يرثا  دـماجنا و  یم  تسکـش  هب  اما  تسا  رتشیب  تیبوبحم  داجیا  نامفدـه 
هجو چـیه  هب  ندز  قوب  نانز  يارب  دروآ .  یم  تمادـن  یگدنمرـش و  دوش و  یم  شاف  هک  میئوگ  یم  یغورد  دـیوگ  یم  اـم  باوخ  یتسد 

 ، دـمدب قوب  رد  هچ  دـشاب و  لـیبموتا  رد  هچ  دـنز ،  یم  قوب  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  هچناـنچ  تسا .  ییاوـسر  ياـیوگ  تسین و  بوـخ 
راتفر لامعا و  بقارم  تدش  هب  دیاب  ینز  نینچ  دـشک و  یم  یماندـب  ییاوسر و  هب  هک  دـهد  یم  ماجنا  تشز  يراک  دـیوگ  یم  وا  باوخ 

یم قوب  یسک  هک  میدید  رگا  میونش .  یم  غورد  هوای و  تساجک  زا  میتسنادن  میدینش و  قوب  يادص  باوخ  ملاع  رد  رگا  دشاب .  شیوخ 
دز قوب  رگا  یلو  دسر  یمن  ام  هب  شنایز  اما  دزرو  یم  تنایخ  دیوگ و  یم  غورد  یـصخش  دنک ،  یم  روبع  تعرـس  هب  ام  لباقم  زا  دنز و 

میتسه .  ام  وا  تنایخ  فده  دیوگ و  یم  غورد  ام  هب  دش  کیدزن  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ددرگ .  یم  امش  ینامداش  ثعاب  هک  دسر  یم  امش  شوگ  هب  يرابخا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  قوب  يادص  ندینش  1 ـ
تسا .  فداصت  ای  گرم  عوقو  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  قوب  ندید  2 ـ

تسامرفمکح .  مهافت  هراومه  امش  ةداوناخ  طیحم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  يزاب  قوب  اب  اه  هچب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دوب دهاوخ  نامز  هچ  رد  وا  جاودزا  خیرات  هک  تسا  نآ  نارگن  هک  تسا  نآ  تمالع  دمد ،  یم  یقوب  رد  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ

یخاش قوب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
هرظتنم  هریغ  شوخ و  ياهربخ  دیونش :  یم  قوب  يادص 

تشاد .  دیهاوخ  يدنیاشوخ  رایسب  یعامتجا  ياهتیلاعف  دیمدیم :  قوب  کی  رد 
دوش .  یم  تنایخ  امش  هب  دنمدیم :  قوب  رد  نارگید 

دوش .  یم  امش  یتحاران  ثعاب  نارگید  ياه  یئوگ  رپ  دیمدیم :  راکش  قوب  کی  رد 
يداش دننز :  یم  قوب  اه  هچب 

یعامتجا طباور  رد  رطخ  دننز :  یم  قوب  نازابرس 

نوملقوب
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نوملقوب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  رایسب  یتعفنم  دوخ  ۀفرح  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نوملقوب  ندید  1 ـ

شمارآ یگدوسآ و  تمس  هب  امش  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرب ،  یم  رازاب  هب  نتخورف  يارب  نوملقوب  يدادعت  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تفر .  دهاوخ  شیپ 

راوشد دـعاسمان و  یطیارـش  اب  و  دـش ،  دـیهاوخ  راچد  یتسدـگنت  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  اـی  راـمیب  نوملقوب  ندـید  3 ـ
درک .  دیهاوخ  یگدنز 

تسامش .  راظتنا  هب  نیرفآ  يداش  یننفت  یمرگرس و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نوملقوب  تشوگ  ندروخ  4 ـ
دیسر .  دیهاوخ  ترهش  هب  هاگان  یمانمگ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زاورپ  ماگنه  هب  نوملقوب  ندید  5 ـ

یقالخا لوصا  نتـشاذگ  اپ  ریز  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  يزادـناریت  اهنآ  فرط  هب  نوملقوب  راکـش  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دیروآ .  یم  گنچ  هب  یتورث 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  تداعس  يهناشن  نوملقوب ،  تشوگ  ندروخ 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  یلاع  ناوارف و  لوصحم  کی  تمالع  نازرواشک  يارب  نوملقوب :  کی  باوخ 

تنایخ  یئافویب و  دیشک :  یم  ار  نوملقوب  کی 
دیشاب .  يدنیاشوخ  رایسب  ۀعقاو  هرظتنم  دیریخ :  یم  نوملقوب 

گرزب  يداش  کی  دیروخ :  یم  نوملقوب 
دش .  دیهاوخ  یبصع  یگدرسفا  راچد  دینک :  یم  ار  نوملقوب  ياهرپ 

ناتسود  فرط  زا  رسدرد  دینک :  یم  خرس  ار  نوملقوب  کی 
راک  رد  ناتناکیرش  اب  هرجاشم  دینک :  یم  هکت  ار  نوملقوب  تشوگ 

 . دیایم ناترادید  هب  یصیرح  صخش  نوملقوب :  چیودناس 

سکوب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دهاوخ  بجعتم  رایسب  ار  امش  ربخ  کی  دینک :  یم  تکرش  سکوب  هقباسم  کی  رد 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناتناتسود  دیهد :  یم  بیترت  سکوب  هقباسم  امش 
ناتسود  نیب  رد  یگنهامه  دیوشیم :  هدنرب  سکوب  هقباسم  کی  يور  يدنب  طرش  رد 

 . دیراد رادافو  تسود  کی  امش  دیوشیم :  هدنزاب  سکوب  هقباسم  کی  يور  يدنب  طرش  رد 

يزاب سکوب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ینعی دیـشاب ،  سکوب  يزاب  لوغـشم  ناتدوخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  نارگید  اب  فالتخا  نتـشاد  رگناـیب  باوخ ،  رد  سکوب  يزاـب  ندـید 
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اوعد ناتنایفارطا  زا  یکی  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  سکوب ،  يزاب  رد  تسکـش  دـییامن .  يرتشیب  شالت  ناـتیاهوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب 
 . تسا لکشم  ياهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  رگنایب  سکوب ،  يزاب  رد  يزروریپ  دیریگیم . 

گنیلوب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  بسانم  ياهتیعقوم  نداد  تسد  زا  رگنایب  باوخ ،  رد  گنیلوب  يزاب  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
راچد ات  دییامن  يرتشیب  تقد  ناتیاهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـینکیم ،  باترپ  ار  گنیلوب  پوت  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیهاوخ ار  ناتیاهراک  يهجیتن  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  نداتفا  لاـح  رد  گـنیلوب  ياـهپوت  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوشن ،  ررض 
 . دید

موب

تموصخ گنج و  يدرم  اب  زا  روا  هک  لیلد  درک ،  یم  گنج  موب  اب  دنیب  رگا  دوسح .  تسا و  دسفم  راکبان  دزد  يدرم  ندید ،  باوخ  هب 
دشابن .  وکین  موب  ندید  لاح  همه  هب  رگید  دتفا و 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
نآ ردـق  هب  هک  لـیلد  دروخیم .  موـب  تشوـگ  دـنیبرگا  درک .  رهق  ار  دزد  يدرم  هک  لـیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  اـی  تشاد  یموـب  دـنیب  رگا 

دوش .  لصاح  ار  وا  دزد  زا  درگاش  ای  دزد  کچوک  مالغ  هک  لیلد  تشاد ،  موب  هچب  هک  دنیب  رگا  دروخب .  دزد  يدرم  زا  لام  تشوگ ، 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دیدید باوخ  رد  رگا  ثیبخ .  تسا  یناسنا  دغج  دنا  هتشون  رگید  يا  هتسد  تسا و  دزد  باوخ  رد  دغج  موب و  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب 
یهگآ ار  ثیبخ  یناسنا  دوجو  امش  باوخ  درگن  یم  امش  قاتا  هرجنپ  هب  هتسشن و  غارچ  ریت  يور  ای  هتـسشن  هناخ  ماب  ای  راوید  رب  یموب  هک 

امـش هناخ  ماب  رب  دمآ و  اوه  زا  یموب  رگا  دیوش .  یم  تسود  هاوخدب  اب  دیداد  همعط  اذغ و  موب  هب  رگا  دراد .  امـش  هب  هدـید  هک  دـهد  یم 
 . دنک یم  نیگمغ  ار  امش  دشاب  تسار  رگا  دشاب و  غورد  تسا  نکمم  هک  دیونش  یم  يربخ  تسشن 

شوخ ياهیوب 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رگا دننک .  شهوکن  وا  هک  لیلد  دینـش ،  شوخ  يوب  دـنیب  رگا  تسا .  باوصان  نخـس  مذ و  حدـم و  کین  يانث  شوخان  شوخ و  ياهیوب 

تسا .  ریزگان  طونح  شوخ  يوب  زا  ار  هدرم  هک  اریز  گرم ،  رب  تسا  لیلد  دونش ،  رایسب  شوخ  يوب  باوخ  رد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

بیع و مدرم  شیپ  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنیوگ .  انث  دننک و  شیاتـس  ار  وا  هک  لیلد  دندرک ،  يوبـشوخ  ار  وا  دـنیب  رگا 
 . دوش رشتنم  یتشز  هب  وا  مان  دننک و  شهوکن 

هب

تعفنم ریخ و  نآ  زا  دبای و  یگرزب  يرتهم و  دـنیوگ :  یـضعب  تسا .  فالخ  ندـید ،  باوخ  رد  هب  لیوات  رد  نف  نیا  ناداتـسا  هک  نادـب 
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 : هکدیوگ نینچ  درک ،  يرامیب  مکح  هک  نآ  و  تسا .  يرامیب  دنیوگ  یضعب  دشاب و  دنزرف  هک  دنیوگ  یضعب  و  دونش ،  وکین  يانث  دنیب و 
 ، ار مدآ  لیئربج  تفگ  هک  ینعم  نادب  جنر ت  اب  تسا ،  زارد  يرفس  تفگ  هک  نآ  دنک و  يرامیب  رب  لیلد  تسا ،  درز  هنوگ  هب  نوچ  نآ 

دوب ایند  هب  تشهب  زا  مدآ  رفس  هک  تسا  ور  نیا  زا  جنرو ،  هودنا  مغ و  اب  زارد  رفس  هب  مکح  داد و  يو  هب  تشهب  زا  ندمآ  نوریب  تقو  رد 
دندمآ دوجوب  نادنزرف  نیدنچ  يو  زا  مرجال  دش ،  دایز  ینم  هب .  نآ  ندروخ  زا  دمآ ،  ایندب  مالسلا  هیلع  مدآ  نوچ  دنتفگ :  هک  ینعم  اب  ، 

نآ هدنناتس  تسا و  مالـسلا  هیلع  لیئربج  نآ  هدنهد  هک  دنتفگ  ینعم  نادب  وکین ،  يانث  ای  دنیب  تعفنم  گرزب  يرتهم  زا  دنتفگ  هک  نانآ  و 
دنا .  هتفگن  فازگ  زا  دنا ،  هدرک  نآ  ریبعت  ناداتسا  هک  یباوخ  ره  هک  دیناد  نانچ  تسا و  وکین  يانث  نآ  شوخ  يوب  مدآ و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  رت  بعص  يرامیب  تسا ،  رتدرز  هنوگ  هب  رگا  دوب .  تقو  یب  هاوخ  تقو و  هب  هک  هاوخ  تسا .  يرامیب  ندید  باوخ  رد  هب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب درز  گنر  هب  دنیب و  دوخ  تقو  ریغ  هب  نوچ  تسا و  دنزرف  لیوات  هب  دوب ،  زبس  گنر  هب  دوب و  دوخ  تقو  هب  نوچ  باوخ  رد  هب  ندید 

تسا .  يرامیب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هویم نیا  اه  نآ  هتشادن و  دوجو  هب  دنا  هتسیز  یم  اه  نآ  هک  يا  هقطنم  رد  یئوگ  دنا .  هتـشونن  يزیچ  هب  هرابرد  الـصا  ناربعم  زا  يا  هتـسد 
دنا هتشاد  زاربا  یفلتخم  دیاقع  نانچ  دنا  هتشون  هب  هرابرد  هک  مه  اه  نآ  دنسیونب .  يریباعت  شفارطا  رد  ات  دنتخانش  یمن  ار  وبشوخ  رطعم و 

هب تقو و  هب  رگا  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دریذـپب .  قیقد  تسرد و  ریبعت  ناونع  هب  ار  نیمادـک  دـناد  یمن  هدـنناوخ  هک 
 . تسا يرامیب  دشاب  درز  شگنر  لاس  رگید  لوصف  رد  ینعی  لصف  ریغ  رد  تسا و  دنزرف  دشاب  زبس  دوش و  هدید  زیئاپ  ینعی  ندیسر  لصف 

وکین لـصف  ریغ  هچ  دـشاب و  لـصف  هب  هچ  باوخ  رد  هب  ندـید  هک  دـندقتعم  رگید  يا  هدـع  یلو  دـنراد  ار  رظن  نیمه  زین  ناربعم  زا  یخرب 
هـشوگ هب  کی  ره  دندش و  هدنار  دنوادخ  تشهب  زا  نوچ  اوح  مدآ و  هک  تسا  لقن  اه  هناسفا  رد  دشاب .  دـناوت  یمن  يرامیب  لیلد  تسا و 

رب تلع  نیمه  هب  داد .  وا  هب  کی  تشهب  زا  مدآ  جورخ  ماگنه  هب  برقم  هتـشرف  یحو و  یماح  لیئربج  دـندمآ ،  دورف  یکاخ  نیمز  زا  يا 
ناربعم زا  رگید  يا  هتسد  یماکان و  تسکـش و  یناشیرپ و  ینادرگرـس و  زا  تسا  یناشن  باوخ  رد  هب  ندید  دنیوگ  یم  هناسفا  نیا  يانبم 

هک بوخ  يا  هزم  اب  رطعم  معط و  شوخ  تسا  يا  هویم  هب  اما  دنا .  هتـسناد  تلاسک  يرامیب و  ناشن  ار  نآ  تسا  درز  هک  هب  گنر  تلع  هب 
هچ هتخپ و  هچ  درز و  هچ  زبس و  هچ  دشاب  هک  لاح  ره  هب  تسا  کین  باوخ  رد  شندـید  دـننک و  یم  هیهت  تبرـش  ابرم و  هیذـغا و  نآ  زا 

هتخپان .  ماخ و 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دش .  دیهاوخ  یگرزب  تورث  ثراو  امش  هویم :  باوخ 
شوخ  رایسب  ياهربخ  هب :  تخرد 

تسامش .  راظتنا  رد  يداش  تذل و  هفوکش :  زارپ  هب  تخرد  کی 
دنتسه .  امش  اب  يریگرد  لابند  هب  نانمشد  دینیچ :  یم  هب  امش 

تمالس  یتخبشوخ و  دیروخ :  یم  هب 
داد .  دهاوخ  باذع  ار  امش  ماندب  نز  کی  دیزپ :  یم  هب 

دنتسه .  امش  لابندب  ناراکبلط  دینک :  یم  تسرد  هب  يابرم 
 . تسامش راظتنا  رد  رایسب  تالکشم  هدیسوپ :  ياه  هب 

ندیشک شوغآ  هب 
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تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیشاب .  ناراکتنایخ  بقارم  دیشک :  یم  شوغآ  رد  ار  ناتکیدزن  ياهلیماف 

تسا .  شیپ  رد  گرزب  يداش  دیشک :  یم  شوغآرد  ار  ناتیاه  هچب 
لوپ  دنشک :  یم  شوغآرد  ار  امش  نارگید 

دمآ .  دهاوخ  ناتندیدب  هدناوخان  نامهیم  کی  دیشک :  یم  شوغآرد  ار  هبیرغ  کی 
دینک .  لابند  ار  ناتیاه  هشقن  هک  هدیسر  شتقو  دنشک :  یم  شوغآرد  ار  امش  اه  هبیرغ 

يراتفرگ  ییاهنت و  دشکیم :  شوغآرد  ار  يرگید  صخش  امش ،  دزمان  ای  نز 
 . دوب دهاوخ  ینالوط  امش  رمع  دشکیم :  شوغآرد  ار  يرگید  صخش  ناتدزمان  ای  رهوش 

راهب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ترـضم ار  نامدرم  يدرـس  یمرگ و  زا  هکنانچ  لدتعمان ،  اوه  تسا و  راهب  لصف  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا  تسا .  هاشداپ  راهب  تقو  رد  راهب 

هفوکش لگ و  زا  هتشگ  مرخ  نانچ  تسا و  لدتعم  اوه  دنیب  رگا  دسر .  ترـضم  جنر و  هاشداپ  از  ار  راید  نآ  لها  هک  لیلد  دیـسر ،  جنر  و 
لادـتعا هب  دوخ  تقو  هب  ار  راهب  رگا  دـسر .  تعفنم  ریخ و  هاشداپ  زا  ار  راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  دوبن ،  ترـضم  جـنر و  چـیه  ار  مدرم  و  ، 

زییاپ لصف  لیوات  تسا و  هاشداپ  فاصنا  لیلد  تسا و  ترـصنو  توق  هاشداپ ،  زا  ار  هماـع  مدرم  تسا و  تعفر  زع و  هاـج و  لـیلد  دـنیب ، 
تسا .  نیمه 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
قافتا يا  هثداح  هدـش و  يزیچ  تعیبط  فالخ  دوبن  روط  نیا  رگا  لاح  دـشاب .  نینچ  مه  دـیاب  تسا و  لادـتعا  تیاـهن  رد  تعیبط  راـهب ، 
میزرل یم  باوخ  رد  هک  تسا  درـس  نانچ  ای  دراد  رایـسب  يامد  تسا و  مرگ  اوه  یلو  تسا  راهب  مینک  ساسحا  باوخ  رد  هچنانچ  هداتفا . 

نطب رد  یعیبط  لادتعا  راهب و  ندید  باوخ  ملاع  رد  باوخ .  هدننیب  یگدـنز  رد  دـشاب  یم  داح  دـنت و  ینوگرگد  يایوگ  تسین و  بوخ 
ار یغاب  ای  دینیبب  ار  راهب  باوخ  رد  دیـشاب و  رامیب  هچنانچ  تسا .  یگدنز  دوبهب  ای  لداعت  رـشبم  باوخ  هدـننیب  يارب  تسا و  وکین  تعیبط 
زا دیدرت  یب  تسامـش و  دوبهب  دیون  هدش  داجیا  راهب  تبـسانم  هب  اه  یبوخ  نیا  همه  هک  دینک  ساسحا  تسا و  ناحیر  لگ و  رپ  هک  دینیبب 

كاخ و داب و  بآ و  ناهایگ و  ایـشا و  رد  را  راهب  هولج  دـیناوت  یم  اما  تسین  یندـید  باوخ  رد  اسار  راهب  تفای .  دـیهاوخ  افـش  يراـمیب 
نآ رد  یـصقن  اما  تسا  راهب  دـینک  سح  دـینیبب و  غاب  رد  الثم  ار  راهب  هولج  رگا  یبوخ .  تراـشب  تسا و  وکین  نیا  هک  دـینیبب  ناتـسهوک 
رد ینیب  شوخ  تسا و  هدنیآ  دیون  يراهب  ياه  هولج  ندید  هتفر  مه  يور  دیآ .  یم  دوجو  هب  یعنام  امـش  یتخب  کین  نیمات  هار  رد  دشاب 

ددرگ .  یم  لصاح  تین  نسح  يانبم  رب  هک  ییاه  يزوریپ  اب  دروخرب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تشاد .  دیهاوخ  ریذپلد  یفیاظو  داش و  یناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  ور  شیپ  رد  راهب  لصف  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
ياـههار زا  دیـشوک  یم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  نارگید  یگدـنز  ناـتدوخ  ياـه  هشقن  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیروآ درگ  یتورث  تسردان  ینوناقریغ و 

نداتفا رطخ  هب 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رتشیب دیاب  دـنهدیم و  بیرف  ار  امـش  نانمـشد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـنزادنایم ،  رطخ  هب  ار  امـش  یگدـنز  نارگید  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

هار زا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هـب  دـیزادنایم ،  رطخ  هـب  ار  نارگید  یگدـنز  هـک  دـیدرک  هدـهاشم  باوـخ  رد  رگا  دیـشاب و  ناـتدوخ  بـقارم 
 . دیروآیم تسد  هب  ناوارف  تورث  یتسردان 

هرهب

دیوگیم :  رلیم  چا 
 . تسا یگدنز  رد  يداش  تیقفوم و  رگنایب  دیریگیم ،  هرهب  دوخ  ياهراک  يهجیتن  زا  هک  دیدرک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

تشهب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
داد و يو  هب  یـسک  ای  تفرگ  ارف  تشهب  ياـه  هویم  زا  دـنیب  رگا  یلاـعت .  يادـخ  زا  تسا  هدژم  یمرخ و  لـیلد  ندـید ،  باوخ  رد  تشهب 

ناروح اب  دنیب  رگا  درادن .  دوس  نکیل  دـنادب ؛ نید  تریـس  دزومآ و  شناد  ملع و  دوب ،  هدروخ  تشهب  هویم  هک  ردـقنآ  هک  لیلد  دروخب ، 
داسف هب  شلیم  ایند  رد  هک  لیلد  دنتشاذگن ،  يو  نکیل  دش ،  میقم  تشهب  رد  دنیب  رگا  دوش .  ناسا  يو  رب  عزن  هک  لیلد  دوب ،  یمه  تشهب 

تـشهب کیدزن  هب  دنیب  رگا  دنـشاب .  دونـشوخان  يو  زا  ردپ  ردام و  هک  لیلد  دش ،  هتـسب  وا  يور  هب  تشهب  رد  دنیب  رگا  تسا .  نایـصع  و 
تـشهب رد  هک  دنتفرگ  ار  يو  تسد  ناگتـشرف  دنیب  رگا  دـبای .  افـش  نآ  زا  نکیل  گرم ،  لاح  هبدوش  رامیب  هک  لیلد  دـیدرگزاب ،  هدـش ، 

لیلد دندرک ،  عنم  رش  بارـش و  ندرخ  زا  ار  يو  دنیب  رگا  دبای .  یناهج  ود  دارم  هک  لیلد  تسـشنب ،  یبط  تخرد  ریز  رد  تفرب و  دنرب و 
تـشهبرد دـنیب  رگا  دوب .  هرهب  يو  ملع  زا  ار  سک  نآ  هک  لیلد  داد ،  ودـب  یـسک  تشهب  ياه  هویم  زا  دـنیب  رگا  يو .  نید  یهابت  رب  دوب 

رگا دبای .  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  دروخ ،  بآ  رثوک  ضوح  زا  دنیب  رگا  دروخب .  مارح  هب  يزیچ  یـسک  غاب  زا  هک  لیلد  تخادنا ،  شتآ 
دهاوخب .  ینز  هب  یکزینک  ای  یمارالد  هک  لیلد  دنداد ،  يو  هب  یکی  تشهب  ياهکشوک  دنیب 

دیوگ :  یبرغمرباج 
وکین دنلب  هاگیاج  رد  دنیب  رگا  دبای .  تمعن  دوش و  نامداش  مرخ و  یـسک  زا  هک  لیلد  تسا ،  نامداش  مرخ و  وا  ربارب  رد  ناوضر  دنیب  رگا 

یملاـع اـبای  يرگناوت  اـب  اـی  دریگ ،  دـنویپ  لداـع  هاـشداپ  اـب  هک  لـیلد  تسا ،  تشهب  هک  تشادـنپ  وا  تشاد و  تشهب  تروص  هک  دوـب ، 
تسا .  هتسویپ  قح  هار  هب  هک  لیلد  تفر ،  یم  تشهب  يوس  دنیب  رگا  راوگرزب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا  هجو  هن  رب  باوخ  رد  تشهب  ندید 

ملع ،  لوا : 
دهز .  مود : 
تنم ،  موس : 

يداش .  مراهچ : 
تراشب .  مجنپ : 

ینمیا .  مشش : 
تکربوریخ .  متفه : 
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تمعن .  متشه : 
تداعس .  مهن : 

 . تسا حلصم  نوچ  دور ،  رایسب  تاریخ  وا  تسد  هب  دیسر و  دهاوخ  یناهج  ود  ره  دارم  رب  لیلد  تسا ،  تشهب  رد  هک  دید  باوخ  هب  رگا 
دنبای .  تعفنم  وا  ملع  زا  نامدرمو  دوش  ملاع  دبایب و  تشهب  لها  باوث  هکنانچ  دوش ،  التبم  یئالب  هب  ای  يرامیب  هب  هن  رگا 

دبای .  یم  ار  تشهب  لها  باوث  دوش و  یمراجد  تخس  يالب  يرامیب و  هب  تسا ،  تشهب  رد  هک  دنیبب  ییاسراب  حلاص و  صخش  رکا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ار گرزب  یغاب  دوخ  باوخ  رد  یتقو  هک  میرادـن  تسد  رد  تشهب  زا  یتاصخـشم  تاصتخم و  اـم  تسین و  یندـید  راـهب  لـثم  زین  تشهب 
ملاع رد  دوش و  یم  داجیا  ام  رد  ساسحا  نیا  میا  هتخومآ  هبرجت  هب  هک  نانچ  نآ  نکیل  تسا  دوعوم  تشهب  نامه  اـج  نآ  مینادـب  میدـید 

ار شیوخ  يافوتم  ناتسود  ناگتـسب و  زا  یکی  باوخ  رد  هک  هداتفا  قافتا  دایز  تسا .  تشهب  ابیز  نارکیب و  غاب  نآ  هک  میمهف  یم  باوخ 
یم دوخ  هب  باوخ  ملاع  نامه  رد  یتح  تسا  هدرم  وا  هک  میناد  یم  نطاب  رد  یلو  میسرپ  یم  ار  شلاح  مینز ،  یم  فرح  وا  اب  مینیب و  یم 
ناج دوش و  یم  هدـنز  باوخ  رد  طقف  هک  تسا  فعاضم  نهذ  نیا  دـنزیم .  فرح  ام  اـب  هدـما و  اـجنیا  هب  هنوگچ  سپ  هدرم  وا  هک  میئوگ 

باوخ رد  یتـقو  سپ  تسا .  تشهب  اـج  نیا  میمهف  یم  باوـخ  رد  هک  تسا  فعاـضم  نهذ  ینعی  ساـسحا  نیمه  کـمک  هب  دریگ .  یم 
رگا میـشاب .  نآ  نوریب  اـت  تسا  رتهب  یلیخ  میـشاب  تشهب  نورد  رگا  تسا و  وکین  رایـسب  تسا  تشهب  میتسه  هک  یئاـج  میدرک  ساـسحا 
هابور گرگ ،  لثم  دنشاب  اج  نآ  دیابن  ام  روصت  نامگ و  يانبم  رب  هک  دیدرک  هدهاشم  اج  نآ  یتاناویح  اما  دیدید  تشهب  رد  ار  نتـشیوخ 

زا دیـسرت .  یم  اه  نآ  زا  هک  دیوش  یم  روشحم  یمدرم  اب  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  تسا  نیا  هدـنیوگ  شافخ ،  شوم و  سکرک ،  راتفک ،  ، 
زج سک  چیه  رگا  دینک .  یم  رکف  روط  نیا  امش  ای  دنا  هدیـسر  هبترم  ماقم و  نآ  رب  قحان  هب  هک  دینکب  شهاوخ  دیوش  یم  روبجم  یناسک 

دیدرک یئاهنت  ساسحا  رگا  دـیتسه و  یهاوخ  دوخ  ناسنا  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـینکب  یئاهنت  ساـسحا  امـش  دـشابن و  تشهب  رد  اـمش 
هب ترـسح  اب  دیدید و  تشهب  نوریب  ار  دوخ  رگا  دینک .  ناربج  دیاب  هک  دـیا  هدرزآ  دوخ  زا  ار  ناتنایفارطا  هک  دـهد  یم  ربخ  امـش  باوخ 
هب ندیـسر  یگتـسیاش  دوخ  رد  اما  دشاب  نیرفآ  راختفا  شخب و  دوس  امـش  يارب  دناوت  یم  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  دـیدرک  هاگن  اج  نآ 

نتشادرب هک  دیآ  یم  شیپ  یعنام  ناتتفرشیپ  هار  رد  هتـسب  امـش  يور  هب  رد  دیتسه و  تشهب  نوریب  دیدید  امـش  رگا  دیرادن .  غارـس  ار  نآ 
هب ار  امش  یسک  رگا  دیونش و  یم  يا  هدژم  درک  توعد  تشهب  هب  ار  امش  یـسک  رگا  تسین .  امـش  تردق  رد  لکـشم  نآ  لح  عنام و  نآ 

كرابم .  تسا و  بوخ  تشهب  ندید  یلک  روط  هب  دیدرگ .  یم  دنم  هرهب  رفن  کی  تدعاسم  يرای و  زا  درک  تیاده  تشهب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبشوخ شمارآ و  نآ :  ندید 

تسامش رانک  رد  رادافو  نابرهم و  یصخش  تشهب :  رد  ندوب 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
ددرگ لصاح  دوصقم  تشهب  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
زا هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتسه ،  تشهب  رد  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  نیشنلد  شوخ و  یتاقوا  نتشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  تشهب  ندید 

دیراد .  ور  شیپ  یبوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  یتشهب  يهویم  ندروخ  دوب .  دیهاوخ  رود  هب  یهاوخدوخ  ربکت و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

نینچ ناناولم  رگا  دنا .  یگدنز  رد  امـش  تفرـشیپ  راتـساوخ  هک  یناتـسود  تسا .  رادافو  یناتـسود  نتفای  ۀناشن  تشهب ،  باوخ  ندید  1 ـ
نتـشاد ۀناشن  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  ناردام  رگا  تسا .  یگدنز  رد  تیقفوم  يزوریپ و  ناشخرد و  ياهدیما  نتـسناد  ۀناشن  دننیبب ،  یباوخ 
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تفای و دیهاوخ  دوبهب  تعرسب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  یباوخ  نینچ  یتخبدب  يرامیب و  ماگنه  رد  رگا  تسابیز .  عیطم و  یناکدوک 
دروآ .  دهاوخ  ور  امش  هب  دعاسم  یلابقا  تخب و 

 ، دنا ریذپ  ناکما  هداس و  رظن  هب  هک  ییاهراک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیبای ،  یم  هتـشگ  مگ  ار  دوخ  تشهب  ياهغاب  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دوب دنهاوخ  هدنهد  رازآ  هدننک و  دیمون  لمع  رد 

نتفرگ يدنزرف  هب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نتفرگ يدنزرف  هب 

دش دیهاوخ  هتسکشرس  دنریگب :  يدنزرف  هب  ارامش 
تشاد دیهاوخ  هزات  ياهتیلوسم  دیریگب :  يدنزرف  هبار  یسک 

نمهب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبدب نمهب : 

ندروخ تسکش  نمهب :  ریز  رد  ندش  نفد 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

باوخ رد  رگا  دـنکیم .  دـیدهت  ار  امـش  يرطخ  الامتحا  دیـشاب  دوخ  بقارم  رتشیب  دـیاب  هک  تسا  نآ  يهناـشن  باوخ ،  رد  نمهب  ندـید 
دیوشیم .  لکشم  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنکیم ،  دودسم  ار  امش  هار  نمهب  هک  دینیبب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دنهاوخ  دس  ار  امش  هار  روبع  لباقریغ  عناوم  نمهب :  کی  باوخ 

دیآ .  یم  ناتغارس  هب  سناش  يدوزب  دوش :  یم  ریزارس  هوک  زا  هک  دینک  یم  هدهاشم  ار  نمهب  کی  امش 
اهراک .  رد  گرزب  تعفنم  دیا :  هدش  نوفدم  نمهب  کی  ریز  امش 

دهدیم .  خر  امش  فارطا  رد  مهم  رییغت  کی  دنا :  هدش  نوفدم  نمهب  ریز  نارگید 
تسا .  ندروآرد  لوپ  يارب  هام  نیرتهب  هام  نیا  نمهب :  هام  رد  هام  نمهب  باوخ  هام :  نمهب 

دوش .  یم  تنایخ  امش  هب  قشع  رد  دنهد :  یم  هیده  امش  هب  نمهب  هام  رد 
دنوش .  یم  رتشیب  امش  ياهینارگن  دیآ :  یم  ایندب  نمهب  هام  رد  ياه  هچب 

يرامیب  رگید :  ياههام  لوط  رد  نمهب  هام  باوخ 
دتفا .  یم  قافتا  امش  يارب  يدنیاشوخ  مهم و  عیاقو  دیآ :  یم  ایندب  هام  نمهب  رد  امش 

 . تشاد دنهاوخ  یسایس  لغش  کی  اهنآ  دنا :  هدمآ  ایندب  نمهب  هام  رد  اه  هچب 

ندمآ شوه  هب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ادـیپ تسد  ییالاب  ياهماقم  هب  دـیوشیم و  نیـشنمه  يدـیدج  دارفا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیروایب ،  شوه  هب  ار  یـسک  باوخ  رد  رگا 
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هک دیوشیم  یناوارف  یلام  ررض  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنروآیم ،  شوه  هب  ار  امش  نارگید  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دینکیم . 
 . دیتسه نآ  ناربج  هب  رداق 

نابایب

دیوگ :  لایناد  ترضح 
لام شیوخ  بسک  زا  هک  لیلد  دوب ،  اهنت  اه  ناـبایب  رد  دـنیب  رگا  نآ .  یخارف  یگرزب و  ردـق  هب  تسا  يزور  تمـسق و  باوخ  رد  ناـبایب 

دوش .  هداشگ  يو  رب  يزور  دبای و  رفس  زا  رایسب  تمعن  لام و  هک  لیلد  تشگ ،  یم  نابایب  رد  یهورگ  اب  دنیب  رگا  دبای .  ناوارف 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ددرگدنمتسم نیگمغ و  هک  لیلد  دش ،  نابایب  رد  دنیب  رگا  دوش .  هتسر  هودنا  مغ و  زا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نابایب  زا  هک  دنیب  یـسک  رگا 
. 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجوراهچ  رب  باوخ  رد  نابایب  ندید 

تمسق .  يزور و  لوا : 
یتشگرس .  تریح و  مود : 

جنر .  دانع و  موس : 
دیآ .  نوریب  دوز  يو  زا  رگم  كاله ،  رطخ و  میب و  مراهچ : 

تسین .  دنیاشوخان  نادنج  ریبعت  دش ،  جراخ  نآ  زا  دوز  هجنانج  نابایب  يایور  دروم  رد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تسا يزور  تمسق و  نابایب  هک  دنا  هتشون  ناربعم  دراد .  ریبعت  کی  همه  ینادابآ  نودب  کشخ  راومه  ان  ای  عیسو  تشد  ارحص و  نابایب و 
نابایب .  تعسو  یگرزب و  اب  تسا  بسانتم  نیا  میراد و  ایند  زا  هک  تسا  یعقوت  راظتنا و  ام  ياه  باوخ  رد  نابایب  . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ییاراد  نداد  فک  زا  نایز و  یطحق و  ۀناشن  دینادرگرس ،  عرزی  مل  ینابایب  رد  بش  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

یم رارق  رطخ  ضرعم  رد  شیوربآ  تمالـس و  دشابن  طاتحم  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  تساهنت ،  ینابایب  رد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دریگ . 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنک .  یم  رفس  امش  هارمه  هب  تلاجخ  مغ و  دینک :  یم  رفس  نابایب  رد  امش 

دمآ .  دهاوخ  شیپ  لاکشا  ناترظندروم  ياه  هشقن  زا  یکی  يارب  دینک :  یم  روبع  نابایب  زا  نش  نافوط  کی  رد 
دننک .  یم  تنایخ  امش  هب  ناتسود  دینک :  یم  روبع  نابایب  کی  زا  دب  ياوه  رد 

ناتسود  نیبرد  یگنهامه  دیتسه :  نابایب  رد  رگید  صاخشا  قافتا  هب 
رسدرد يراتفرگ و  دننکیم :  رفس  نابایب  رد  نارگید 

دش .  دهاوخ  اپرب  امش  هناخ  رد  نشج  کی  يدابآ :  نودب  توهرب و  نابایب  کی  باوخ 
دینک .  ظفح  ار  یمیدق  ناتسود  - 2

دیراد .  يراکادف  کمک و  راظتنا  يدایز  نارگید  زا  ریاب :  کشخ و  نیمز  هعطق  کی 
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 . تسامش راظتنا  رد  تخس  راک  کی  دننکیم :  یگدنز  نآ  رد  یشحو  تاناویح  طقف  هک  نابایب  کی 

ندوب بدا  یب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دیهاوخ  عقاو  رخسمت  دروم  ندوب :  بدا  یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنناشن  یم  ناتیاج  رس  ار  امش  دیتسه :  بدا  یب  امش 

دنکیم .  راک  تیقفوم  يارب  طقف  وا  دشاب :  بدا  یب  درم  کی 
درک .  دنهاوخ  اهر  ار  وا  شناقشاع  دشاب :  بدا  یب  نز  کی 

 . درکدیهاوخ راتفر  یبدا  یب  اب  نارگید  اب  دنتسه :  بدا  یب  ناتسود 

ییانتعا یب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا یکی  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیتسین .  یـضار  دوخ  لغـش  زا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  درک ،  ییاـنتعایب  امـش  هب  باوـخ  رد  یـسک  رگا 

ار دوخ  تشز  راتفر  دـیاب  دیـشاب  هتـشاد  یبوخ  یگدـنز  دـیهاوخیم  رگا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـنکیم ،  ییاـنتعایب  امـش  هب  ناـتناکیدزن 
 . دینک حالصا 

رومعملا تیب 

دوب .  ناگتشرف  هاگجح  نآ  هبعک و  ربارب  مراهچ ،  نامسآ  رد  تسا  يا  هناخ 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

 . ددرگ نمیا  نانمشد  رش  زا  دنک و  جح  ددرگ و  رهاظ  ملع  هب  ای  تناما  هب  مدرم  نایم  رد  هک  لیلد  دش ،  رومعملا  تیب  رد  دنیب  یـسک  رگا 
لیلد تفخ ،  ای  تخاس  هناخ  رومعملا  تیب  رد  دنیب  رگا  دوش .  هتـسویپ  لداع  ملاع  هاشداپ  هب  هک  لیلد  دنیب ،  نیمز  رب  ار  رومعملا  تیب  رگا 
رادرک هب  ار  رومعملا  تیب  رگا  دورب .  اـیند  زا  هک  لـیلد  درک ،  یم  فاوط  رومعملا  تیب  نوـماریپ  دـنیب  رگا  دـشاب .  کـیدزن  يو  لـجا  هک 

دوش .  اور  وا  تاجاح  همه  هک  لیلد  درک ،  زامن  يو  رد  دید و  يدجسم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هتـسارآ رومعلا  تیب  دـنیب  رگا  دـننک .  رایـسب  هرمع  جـح و  لاس  نآ  رد  نامدرم  هک  لیلد  تسا ،  هداشگ  رومعلا  تیب  ات  نیمز  زا  دـنیب  رگا 
 . دنبای هاج  زع و  دنوش و  ماظن  هب  نید  لها  املع و  هک  لیلد  دندرک ،  یم  فاوط  يو  رب  ناگتشرف  تسا و 

سدقملا تیب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسامش .  راظتنا  رد  خلت  هبرجت  کی  سدقملا :  تیب  باوخ 

دیراد .  شیپ  رد  ینالوط  رفس  کی  دیور :  یم  سدقملا  تیب  هب  امش 
دش .  دهاوخ  رتشیب  نارگید  دزن  امش  مارتحا  دینک :  یم  اعد  سدقملا  تیب  رد  امش 
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 . تشاد دنهاوخ  يا  هدوسآ  یگدنز  امش  نادنزرف  سدقملا :  تیب  رد  ندرک  اعد  لاح  رد  تیعمج  کی 

راب دنب و  یب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروم ار  امـش  نارگید  دوخ  دنـسپان  راتفر  رطاخ  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینکیم ،  ترـشاعم  يراب  دـنبیب و  درف  اب  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

درف هک  دـنامهفب  دوخ  دزماـن  هب  دراد  یعـس  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـنیبب ،  ار  ياهزره  درف  باوخ  رد  يرتخد  رگا  دـنهدیم ،  رارق  رخـسمت 
 . تسا وا  هب  تبسن  شرهوش  دیدرت  کش و  رگنایب  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  تسا و  یملاس 

یتیبرت یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنراذگب .  ریثات  امش  يور  دیراذگن  دیتسه :  تیبرت  یب  امش 

دنوش .  یم  هثداح  کی  ندمآدوجوب  ثعاب  نارگید  دنتسه :  تیبرت  یب  نارگید 
اهراک  رد  تیقفوم  دینیب :  یم  تیبرت  یب  دارفا  نیب  رد  ار  ناتدوخ 

 . دینک لرتنک  رتشیب  ار  ناتدوخ  قالخا  راکفا و  دنتسه :  تیبرت  یب  امش  ناتسود 

یتمرح یب 

دیوگیم :  تروک  سناه 
رد يرتخد  رگا  دـنکیم .  تحاراـن  ار  امـش  یعوضوم  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـننکیم ،  نیهوت  امـش  هب  نارگید  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دنکیم رارقرب  یتسود  طابترا  ینئمطمان  اب  هک  تسا  انعم  نآ  هب  هدرک ،  یتمرحیب  وا  هب  یسک  دنیبب  باوخ 

یسح یب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوشیم .  يرامیب  راچد  الامتحا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هدش  سحیب  ناتندب  ياضعا  مامت  هک  دینک  سح  باوخ  رد  رگا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
اهراک  رد  یلاع  جیاتن  تیقفوم و  دیا :  هدش  یسحیب  راچد 

يداش  تسا :  هدش  سحیب  امش  ياپ 
گرزب  تیقفوم  هدش :  سحیب  امش  يزواب 

دیآ .  یم  ناتتاقالم  هب  تسود  کی  هدش :  سح  یب  امش  تسار  تسد 
هدناوخان  نامهیم  کی  هدش :  سحیب  امش  پچ  تسد 

 . ناوارف لوپ  هدش :  سحیب  ناتنادنزرف  ندب 

دیب

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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زا دیاش  ناکیدزن و  زا  تسا  یسک  ام  ياه  باوخ  رد  دیب  كانرطخ .  راکنایز و  اما  فیعض  تسا  ینمـشد  راوخ  مشپ  هرـشح  ینعم  هب  دیب 
ناری و دناسر و  یم  نایز  نانچ  دوخ  هتـسنادن  ای  هتـسناد  لامعا  اب  هتـشامگ و  امـش  يدوبان  هب  تمه  وهـس  هب  ای  دـمع  هب  هک  هداوناخ  دارفا 
رد دیب  ندید  تسا .  هتـشذگ  راک  زا  راک  دینک و  ناربج  دیناوت  یمن  هک  دیوش  یم  هاگآ  یتقو  دیمهف و  یمن  ناتدوخ  هک  دنک  یم  مدـهنم 
امش شرف  رگا  دهد .  یم  ربخ  امش  یلخاد  نانمشد  زا  امش  باوخ  هدش  ادیپ  دیب  امـش  هناخرد  هک  دینیبب  رگا  تسا و  نمـشد  ندید  باوخ 

نز و يارب  نیا  دناسر و  یم  نایز  دنک و  یم  تنایخ  دیوگ و  یم  غورد  امـش  هب  امـش  تفج  دشاب  هتـشاذگ  دـیب  دینیـشن  یم  نآ  يور  هک 
رگا دنک و  یم  راد  هکل  ار  امش  تیثیح  نمشد ،  دیآ و  یم  دراو  همطل  امـش  يوربآ  هب  دیتفای  دوخ  هالک  رد  ار  دیب  رگا  تسا .  ناسکی  درم 
هریچ فیعض  نمشد  نامه  ینعی  نمشد  رب  هک  تسنآ  ناشن  دیا  هدرک  كاپ  نآ  دوجو  زا  ار  هناخ  دیا و  هتشک  ار  دیب  هک  دیدید  باوخ  رد 

دیوش .  یم 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
قشع  رد  یماکان  دیب :  تخرد  باوخ 

لوپ  دیب :  ياه  هکرت 
دوشیم .  تنایخ  امش  هب  دینک :  یم  هرا  ار  دیب  تخرد  کی 

 . گرزب رسدرد  دننک :  یم  راک  دیب  تخرد  بوچ  اب  نارگید 

يرادیب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  خلت  یتایبرجت  رگنایب  دیتسه ،  رایشوه  هک  دیدرک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهدنهدناشن  دیوشیم ،  رادیب  باوخ  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنوش .  یم  کیدزن  امش  هب  يرایسب  ياهرسدرد  دیشاب  بقارم  دننک :  یم  رادیب  ار  امش 

دش .  دیهاوخ  قفوم  اهراکرد  دیوش :  یم  رادیب  ناتدوخ  امش 
دنا .  هدیسرن  ناشفده  هب  امش  نافلاخم  دینک :  یم  رادیب  ار  هداوناخ  ءاضعا 
دنتسه .  امش  راظتنا  رد  دنیاشوخ  عیاقو  دینک :  یم  رادیب  ار  رگید  صاخشا 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  شوشغم  رایسب  امش  نادجو  دیشک :  یم  يرادیب  ینالوط  تدم  هب  امش 

ریخات .  اب  یلو  دوش  یم  هدروآرب  امش  هتساوخ  دنشک :  یم  يرادیب  امش  رطاخ  هب  نارگید 
يداش  لوپ و  دیشک :  یم  يرامیب  رامیب  کی  رس  يالاب  امش 

 . دوش یم  هدروآرب  ناتیاهوزرآ  یمامت  دینام :  یم  رادیب  هدرم  رس  يالاب 

شوگ دیب 

رگا تمه .  نود  لصا و  یب  همداخ و  تسا  ینز  باوخ ،  رد  نآ  ندـید  تسا ،  درز  هفوکـش  ار  نآ  دراد و  نهپ  گرزب  گرب  هک  یهایگ 
 . دنیب تفخ  وا  زا  دتفا و  تبحص  یسک  نینچ  اب  ار  وا  هک  تسا  لیلد  داد ،  يو  هب  یسک  ای  تشاد  شوگدیب  هک  دنیب  باوخ  هب  یسک 
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نادند یب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخن  یفاک  ییاناوت  ناتفادها  ندرب  شیپ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسین ،  ناتناهد  رد  ینادند  چیه  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . درک دنهاوخ  ششوک  امش  ندرک  ماندب  يارب  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نادند  یب  دارفا  ندید  2 ـ

ههاریب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هک دـیهدیمن  هزاجا  نارگید  هب  دوخ  تیارد  اب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـیاهدش ،  راتفرگ  ياههاریب  رد  هک  دـینیبب  ار  نارگید  ای  ناـتدوخ  رگا 

 . دننک نیقلت  امش  هب  ار  ناشیاههتساوخ 

ندوب رازیب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنوش .  یم  نایامن  ناتهار  رس  رب  تالکشم  دیتسه :  رازیب  يزیچ  زا 

یئافویب یتحاران و  دیتسه :  رازیب  رفنکی  زا 
دوش .  یم  فرطرب  اهینارگن  دیوش :  یم  صالخ  شرش  زا  دیتسه و  رازیب  زیچ  زا 

دینک .  يرود  صاخشا  نیا  زا  دنتسه :  رازیب  امش  زا  نارگید 
 . درک دیهاوخن  یلمع  ار  ناتیاه  هشقن  دننک :  یم  رازیب  ار  امش  ناکیدزن 

یمحر یب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ار يدرف  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  ورهبور  لکـشم  اب  ناتراک  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـندرک ،  راتفر  یمحریب  اب  امـش  اب  باوخ  رد  رگا 

ررـض امـش  هب  هک  دـنراذگیم  امـش  شود  رب  ینیگنـس  تیلوؤسم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دراد ،  ياهناـمحریب  راـتفر  نارگید  اـب  هک  دـینیبب 
 . دناسریم

تیوکسیب

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  هناتسود  ینامهم  ای  نشج  کی  رد  تکرش  يهدنهدناشن  دیتسه ،  تیوکسیب  نتخپ  لوغشم  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لوغـشم ار  دوخ  باوخ  رد  يرتـخد  رگا  دـیزاسیم .  ـالم  رب  ار  نانمـشد  يهئطوت  هک  تسا  نآ  رگناـیب  باوـخ ،  رد  تیوکـسیب  ندروـخ 

دراد .  فلاخم  سنج  هبیدایز  يهجوت  رب  تلالد  دنیبب ،  تیوکسیب  ندروخ 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

دیراد .  شیپ  رد  شوخ  رفس  کی  دیراد :  تیوکسیب  امش 
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 . دش دهاوخ  دایز  امش  ياهتشا  دیرخیم :  تیوکسیب 

مرش یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
عضاوت  ینتورف و  دوبمک  - 1 مرش :  یب  مدآ  کی  باوخ 

قشع  رد  یماکان  - 2
دنهد .  یم  بیرف  ار  امش  ناتسود  -2 دش .  دنهاوخ  شوشغم  رایسب  امش  ياهراک  - 1 دننک :  یم  یمرش  یب  امش  هب  نارگید 

ماکان یقشع  طباور  دینک :  یم  شنزرس  ار  مرش  یب  کی 

هشیب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رد هصاخ  تسا ،  نآ  رود  راد  هویم  ناتخرد  تسا و  زبس  هشیب  نآ  دش و  هشیب  رد  هک  دـید  رگا  ینابایب .  دوب  ینز  باوخرد ،  ناتخرد  هشیب 

هدرورپ وا  ناـبایب  رد  هک  درخ  یکزینک  اـی  تسا ،  یناـبایب  وا  لـصا  هک  دـهاوخ  ینز  هک  لـیلد  دروخ ،  یمه  هشیب  نآ  هوـیم  زا  نآ و  تقو 
هشیب نآ  رد  دنیب  رگا  دنک .  ترضم  رـش و  رب  لیلد  دید ،  اه  نآ  زا  یلاخ  ار  هشیب  نآ  رگا  دسر .  تعفنم  ریخ و  ار  وا  نز  نآ  زا  و  دنـشاب ، 

دسر .  نانز  تهج  هب  هودنا  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  دیسر ،  دنزگ  ار  وا  اهراخ  نآ  زا  هدوب ،  راخ  ناتخرد ،  ياج  هب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  هشیب  ندید 
ینابایب ،  نز  لوا : 

كزینک ،  مود : 
تعفنم ،  موس : 

هودنا .  مغ و  مراهچ : 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

دینیبب ار  یـصخش  باوخ  رد  رگا  دنکیم ،  دیدهت  ار  امـش  يرطخ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدش ،  ناهنپ  ياهشیب  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
ياهشیب هک  دـینک  هدـهاشم  باوـخ  رد  رگا  ددرگیم .  راکـشآ  شیاـههشقن  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  هدرک ،  ناـهنپ  ياهشیب  رد  ار  دوـخ  هـک 

دنکیم .  دیدهت  ار  امش  يراوگان  تاقافتا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هتخوس 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

ریذپلد  رییغت  کی  دینک :  یم  رذگ  هشیب  کیزا 
گرزب  رایسب  رطخ  دینک :  یم  ناهنپ  هشیب  رد  ار  دوخ 

تستیاضران .  یگنتلد و  اب  ماوت  امش  قشع  دننک :  یم  ناهنپ  هشیب  رد  ار  دوخ  نارگید 
 . هدش گرزب  رطخ  کی  ندش  یفخم  ثعاب  زار  کی  دیرب :  یم  ار  هشیب  ياه  هتوب  ای  ناتخرد 

هلصوح ربص و  یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
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دیسر .  دیهاوخ  ناتیاهفده  هب  انئمطم  لو  یمارآ  اب  دیتسه :  ربص  یب  امش 
دینک .  یم  تفایرد  لوپ  يوتحم  همان  ای  تکاپ  کی  دینک :  یم  راتفر  یگلصوح  یب  اب  اه  هچب  هب  امش 

 . یلوضف ییوگ و  رپ  دینک :  یمراتفر  یگلصوح  یب  اب  ناتسود  اب 

هضیب

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
داد .  دیهاوخ  تسکش  ار  ناتنافلاخم  یمخز :  ياه  هضیب 

تالماعم  رد  تیقفوم  سناش و  دیرادن :  هضیب  امش 
ماش  گرزب  ینامهیم  کی  دینک :  یم  هتخا  ار  یصخش 

 . دتفا یم  امش  تسدب  يرایسب  روما  ةرادا  دینک :  یم  هتخا  ار  یناویح 

لقع یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیروآ .  یم  تسدب  لوپ  دینک :  یم  یلقع  یب  يور  زا  ییاهراک  امش 

هتساوخان  يداش  دننک :  یم  یلقع  یب  نارگید 
لوپ دننک :  یم  یلقع  یب  اه  هچب 

دینک .  ضوع  ار  ناتیگدنز  ریسم  یلکب  دیاب  تسا :  لقع  یب  امش  قوشعم 
 . دیشک دنهاوخ  رجز  ود  ره  اهنآ  دنلقع :  یب  ود  ره  هک  تسود  ود 

هناگیب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیدج دارف  اب ا  ییانشآ  یجراخ : -  – هناگیب

هانگ یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دینسه .  ناجیه  روشرپ و  یلیخ  امش  دیتسه :  هانگ  یب  امش 

دروآ .  دیهاوخ  تسدب  یمهم  رایسب  تیعقوم  دیتسین :  هانگ  یب  هک  دیناد  یم  امش 
تسامش .  راظتنا  رد  یتخبشوخ  لوپ و  دنا :  هدرک  موکحم  ار  هانگ  یب  صخش  کی 

 . دیراد شیپ  رد  ناتراک  هرابرد  راوشد  رایسب  ياهثحب  دنتسه :  هانگ  یب  هداوناخ  دارفا 

لیب

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دنک .  اهراک  هک  تسا  یمداخ  باوخ  رد  لیب 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا دوش .  لصاح  باذع  جنر و  اب  هک  تسا  يراک  باوخ  رد  لیب  دـنیوگ  یـضعبو  دـنک  قافن  هب  اهراک  هک  تسا  یمداخ  باوخ  رد  لیب 

دوش .  مامت  يو  راک  هک  لیلد  دنک ،  يراک  نآ  اب  دراد و  لیب  دنیب  یسک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هتفرگ راک  هب  ییاهراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  يا  هلیـسو  لیب  اما  دنک  یم  قافن  هب  اهراک  هب  هک  تسا  یمداخ  لیب  دنا  هتـشون  یتنـس  ناربعم 
یمن تباث  وا  قافن  نکیل  دشاب  مداخ  لوبمس  دناوت  یم  تلع  نیا  هب  داد  تروص  رس و  نآ  هب  درک و  لمع  تسد  اب  ناوت  یمن  هک  دوش  یم 

امش روما  زا  يرایسب  وا  دوجو  نودب  هک  دینک  یم  ساسحا  امش  دنک و  یم  کمک  امـش  هب  هنازور  ياهراک  ماجنا  رد  هک  یـسک  ره  دوش . 
هک دـیدید  مکحم  يا  هتـسد  اـب  ون  یلیب  باوخ  رد  هچناـنچ  دریگب .  لکـشام  ياـه  باوخ  رد  لـیب  تروص  هب  دـناوت  یم  دـنام  یم  لـتخم 

لیب نیا  رگا  اما  دـمآراک  کباچ و  تساناوت و  دـنمتردق و  هک  دـیریگ  یم  کمک  هب  ار  یـسک  دراد و  قلعت  ناتدوخ  هب  دـیدرک  ساـسحا 
 . دراد ترودـک  یگدرزآ و  تسه  سکره  امـش  رواـی  نیعم و  دوب  هدز  گـنز  زین  شدوخ  تشاد و  هدوـسرف  هنهک و  هاـتوک و  يا  هتـسد 

ندناسر .  يرای  لیب  نداد  تسا و  نارگید  زا  کمک  نتفرگ  لیب ،  نتفرگ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 ، باوخ رد  لیب  اب  ندرک  راک  تاحیرفت .  هب  اـت  دـیزادرپیم  راـک  هب  رتشیب  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  لـیب  يهدـهاشم 
یجکرـس لیب  اب  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  درک .  دـیهاوخ  يدایز  شالت  یعـس و  یگدـنز  رد  هاـفر  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  رگناـیب 

امـش هب  لیب  اب  هک  دـنیبب  باوخ  رگا  تسا .  لقتـسم  دوخ  هب  اهراک  مامت  ماـجنا  رد  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـشابیم ،  نیمز  ندـنک  لوغـشم 
 . دیزاسیم الم  رب  ار  نمشد  يهئطوت  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دننکیم ،  هلمح 

درایلیب

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنز .  یم  بیسآ  باوخ  ةدننیب  هب  ارتفا  تمهت و  تسا .  تورث  بحاصت  رس  رب  اوعد  گنج و  ۀناشن  باوخ  رد  درایلیب  زیم  ندید  1 ـ
دروآ .  یم  رد  اپ  زا  ار  امش  هناراک  ایر  اهب و  یب  ياه  یتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب  باوخ  رد  ار  درایلیب  ياهپوت  زیم و  رگا  2 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیهدیم ماجنا  یکانرطخ  ياهراک  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  دیشاب ،  درایلیب  يزاب  يهدهاشم 

ناتسرامیب

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تفای دیهاوخ  دنمزاین  ار  دوخ  ناتسود  امش  ناتسرامیب : 

نیگمغ ياهربخ  ندوب :  ناتسرامیب  نوردرد 
هصغ هناخضیرم : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا اما  دـینک .  رارف  يرـسم  يرامیب  زا  يرایـشوه  تقد و  اـب  دـیاب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  دـینیبب  باوخ  رگا 

يدـب ياهربخ  ناکیدزن  زا  یکی  لاـح  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  يرتسب ،  یـضیرم  تاـقالم  دـصق  هب  دـیور  یم  ناتـسرامیب  هب  دـینیبب  باوخ 
دینش .  دیهاوخ 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 388 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگیم :  رلیم  چا 
صخرم ناتـسرامیب  زا  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  دـیوریم .  ضیرم  ندـید  هب  هک  تسا  نآ  يهناـشن  باوـخ ،  رد  ناتـسرامیب  يهدـهاشم 

رد راتـسرپ  کی  ناونع  هب  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیـشاب .  یکتم  دوخ  هب  ناتیاهراک  ماجنا  رد  دـیراد  دـصق  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـیوشیم ، 
دیوشیم .  نیگمغ  تحاران و  ناتنایفارطا  زا  یکی  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دینکیم ،  راک  یناتسرامیب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دیتفا .  یم  تکالف  رد  ناتسرامیب :  باوخ 

دوش .  هاربور  ناتیگدنز  هک  تسا  یقاب  ناتیارب  دیما  ياج  دیتسه :  ناتسرامیب  رد  امش 
دوشیم :  هرادا  یبهذم  دارفا  هلیسوب  هک  ناتسرامیب  کی 

دیراپسب .  ادخ  هب  ار  ناتدیما 
 . دینک لرتنک  رتشیب  ار  ناتلامعا  راکفا و  دیتسه :  یناور  ناتسرامیب  کی  رد 

يرامیب

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نآ رد  هک  دنیوگ  یـضعب  تسا و  قافن  هب  مدرم  ار  وا  راتفگ  تسا و  داسف  هب  وا  نید  هک  لیلد  تسا ،  رامیب  هک  دنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا 

زارد يو  رب  يرامیب  هک  لیلد  تفگ ،  یمن  نخـس  سک  اب  دوبن و  شیوخ  هناخ  رد  تسا و  هدش  تسردنت  يرامیب  زادنیب  رگا  دریمب .  لاس 
 . دای افش  يرامیب  زا  دوز  هک  لیلد  تفگ ،  یم  نخس  درک و  یم  تسلاجم  نامدرم  اب  هک  دنیب  رگااما  دریمب ،  هک  دشاب  هدوب  رطخرب  دوش و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هودنا مغ و  دنک و  روجف  قسف و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  يرامیب  هک  دنا  هتفگ  ناربعم  و  دریمب .  دوز  هک  لیلد  تسا ،  هنهرب  رامیب و  دـنیب  رگا 

دسر .  ودب  لایع  لبق  زا  ای  ناطلس  لبق  زا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

اهتنس .  اه و  تضیرف  ندش  راوخ  رب  تسا  لیلد  باوخ ،  رد  نوگانوگ  ياه  يرامیب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوش .  نمیا  مغ  زا  هک  لیلد  دیلان ،  یم  يرامیب  تلع  زا  تسا و  رامیب  هک  دنیب  یسک  رگا 
تسا .  تحص  یکین و  هب  شلیوات  دوب ،  رکاش  یضار و  عناق و  رامیب  زا  رگا 

دشاب .  هدمآ  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  تسا ،  هنهرب  رامیب و  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دیوگ یم  وا  باوخ  درب  یم  جنر  يروجنر  زا  تسا و  رامیب  هک  دنیبب  یـسک  رگا  غورد .  بذک و  تسا و  روجف  قسف و  باوخ  رد  يرامیب 
رد باوخ  هدـننیب  هچنانچ  دـنک .  یم  تناـیخ  دـیوگ و  یم  غورد  نارگید  هب  تسین و  وگتـسار  قیدـص و  شیوخ  ناـیفارطا  مدرم و  اـب  هک 
وا يرامیب  دوش و  یم  رامیب  دنز  یمن  فرح  یـسک  اب  تسا و  رامیب  دنیبب  هچنانچ  تسین و  شدوخ  هناخ  رد  تسا و  رامیب  هک  دـنیبب  باوخ 

هدیباوخ و شدوخ  هناخ  رد  تسا و  رامیب  دنیبب  رگا  دـبایم .  افـش  دوز  دوش و  یم  رامیب  دـنز  یم  فرح  دـنیبب  رگا  یلو  ددرگ  یم  ینالوط 
رد دنیبب  یـسک  رگا  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دـنیب .  یم  جـنر  شا  هداوناخ  دارفا  بناج  زا  هدرتسگ  يرتسب  وا  يارب 
هک دـنیبب  رگا  تسا و  وکین  وا  باوخ  دوب  دونـشخ  یـضار و  شدوخ  يرامیب  زا  رگا  دـبایم و  تغارف  مغ  زا  دـلان  یم  تسا و  رامیب  باوخ 

دریم .  یم  تسا  هنهرب  رامیب و 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 389 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
فیثک ياههار  زا  تورث  بسک  يرامیب : 

لماک یتمالس  يرامیب :  نتشاذگ  رس  تشپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسامش .  ةداوناخ  دارفا  نیب  يرامیب  نتفر  هار  ۀناشن  باوخ ،  رد  رامیب  دارفا  ندید  1 ـ
دیشاب .  دوخ  یتمالس  بقارم  لومعم  دح  زا  شیب  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  رامیب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یگداوناخ مرگ  طیحم  هرظتنمان  يا  هعقاو  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدیرپ  گنر  رامیب و  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تخاس .  دهاوخ  دوبان  ناشیرپ و  ار  امش 

درب یم  لیلحت  ار  امش  یحور  ياوق  دنیاشوخان ،  فیاظو  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  التبم  رادریگاو  يرامیب  هب  دینیبب  باوخ  رگا  - 4
. 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
قشع  رد  یماکان  دیتسه :  رامیب  امش 

رطاخ  یلست  یتخبشوخ و  دنتسه :  رامیب  اه  هچب 
یتخبدب  دنتسه :  رامیب  ناگتسب 

دوب .  دهاوخن  دنیاشوخ  ادبا  امش  يارب  هک  گرزب  ۀسوسو  کی  دنتسه :  رامیب  نانمشد 
دیسر .  دیهاوخ  ناتفده  هب  ششوک  اب  هدش  روط  ره  دینک :  یم  تدایع  نارامیب  زا 

تسا .  دیماان  وا  تسا :  رامیب  کی  دزن  هک  دنیبب  باوخ  نز  کی 
دینک .  یم  رظنفرص  یشوخ  کیزا  تسا :  رامیب  ناتتسود  ای  دزمان 

ار  وا  امش  هک  رفنکی  دنتسه :  رامیب  رگید  صاخشا 
دور .  یم  نادنز  هب  دیسانش  یم 

یلام  تعفنم  يداش و  ناتسرامیب :  رد  رامیب  يدادعت 
دنکیم .  سول  ار  امش  دایز  سناش  دیراد :  زغم  يرامیب  امش 

دینکن  یجرخلو  دیراد :  هدعم  يرامیب 
تایدام یناوارف  دیراد :  صیخشت  لباقریغ  يرامیب  کی  امش 

فرصم یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دوش .  یم  عورش  بوخ  ةرود  کی  دیتسه :  هراکیب  فرصم و  یب  امش 

دنک .  یم  كرت  ار  امش  نات  هقالع  دروم  درف  دنتسه :  فرصم  یب  نات  هقالع  دروم  دارفا 
دنام .  دهاوخ  ماکان  قشع  رد  وا  تسا :  فرصم  یب  هک  دنیبب  باوخ  درم  کی 

رهوش  هن  تشاد و  دهاوخ  قوشعم  هن  وا  تسا :  فرصم  یب  هک  دنیبب  باوخ  نز  کی 
 . دوب دهاوخ  يراتفرگ  رسدرد و  زا  رپ  ناتیگدنز  دنتسه :  فرصم  یب  نارگید 

مظن یب 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


مظن یب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دینک يرتشیب  تقد  اهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  یمظنیب  مدآ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

ینیب

دیوگ :  لایناد  ترضح 
وا ینیب  هک  دـنیب  رگا  تسا .  هدـننیب  هاجو  ردـق  لیلد  دـنیب ،  يو  رد  هک  ناصقن  نایز و  ره  تسا و  تلزنم  هاج و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  ینیب 
هک دـنیب  رگا  دـتفیب .  تلزنمو  هاج  زا  هک  لیلد  دوب ،  هداتفا  وا  ینیب  هک  دـنیب  رگا  نآ .  تلزنم  ردـق و  ناصقن  رب  لـیلد  تسا ،  هدـش  هاـتوک 

دوش .  گنت  يو  رب  تشیعم  هک  لیلد  دوب ،  هدش  گنت  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  تشیعم  هک  لیلد  هدش ،  خارف  وا  ینیب  خاروس 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

مرک نوچ  دمآ ،  نوریب  يو  ینیب  زا  يروناج  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  يرتهمزا  هک  لیلد  دوب ،  هدمآ  نوریب  وا  ینیب  زا  زغم  هک  دـنیب  رگا 
هک لیلد  دـنا ،  هدرک  وا  ینیب  رد  راـهم  تسا و  هدـش  خاروس  وا  ینیب  هک  دـنیب  رگا  دـیآ .  يدـنزرف  ار  وا  هک  لـیلد  نیا ،  دـننام  سگم و  و 

ندز مد  هکناـنچ  دوب ،  هتـسب  وا  ینیب  رـس  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  تمعن  لاـم و  وا  زاو  دوش  عمج  گرزب  ینز  هب  اـی  دـنک  عـضاوت  ار  ناـمدرم 
رـس تسوپ  هک  دـنیب  رگا  دوش .  لیاز  شتلود  هک  لیلد  دـیوگ ،  یم  ینیب  رد  نخـس  دـنیب  رگا  دوش .  هتـسب  يو  ربراک  هک  لیلد  تسناوتن ، 

دتفا .  ینایز  ار  وا  لیلد ك  دوب ،  هتفر  وا  ینیب 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

هک لیلد  دمآ ،  یم  نوخ  نم  ینیب  زا  هک  مدـید  باوخ  هب  دـیوگ :  یم  ار  ربعم  دـیآ و  یم  نوخ  وا  ینیب  زا  هک  دـنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا 
اظفل ربعم  دیوگ ،  نخـس  لئاس  نوچ  هک  دیاب  دورب و  شلام  هک  لیلد  دش ،  یم  نم  ینیب  زا  نوخ  مدید  دیوگ :  یم  رگا  دـبای .  رایـسب  لام 
رگا دوش .  عمج  هلقاع  نز  اب  هک  لیلد  دوب ،  هدش  یکی  وا  ینیب  خاروس  ود  ره  دنیب  یسک  رگا  دراد .  هاگن  لاف  هب  ار  وا  ثیدح  دنک و  ریبعت 

دوش .  ناصقن  وا  تلزنم  هاج و  رد  هک  دنیوگ  یضعب  دنک و  هنتخ  ار  شیوخدنزرف  هک  لیلد  تسا ،  هدیرب  وا  ینیب  رس  هک  دنیب 
هکنانچ دمآ ،  نوریب  وا  ینیب  زا  نوخ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  یکین  مشخ و  رب  لیلد  دـش ،  وا  ینیب  رد  تهارک  هب  يزیچ  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

ار وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  وا  ینیب  زا  كدنا  ربتـس و  نوخ  دنیب  رگا  دسر و  يو  هب  مارح  یلام  هک  لیلد  دـیدرگ ،  دولآ  نوخ  وا  نت  هلمج 
هک لیلد  تشگن ،  دولآ  نوخ  دمآ و  نوریب  وا  ینیب  زا  نوخ  دنیب  رگا  دوش .  شیورد  ناربعم  یـضعب  لوق  هب  ای  دتفیب  ردام  مکـش  زا  دنزرف 

ینیب دنیب  رگا  دسر .  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  داتفا ،  نیمز  رب  وا  ینیب  دـنیب  رگا  دـسر .  دـنزگ  ناشیا  هب  ای  دـنک  نوریب  هناخ  وا  نز  ای  دـنزرف 
هچب دراد ،  ياپراهچ  رگا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یغرم  يو  نیب  زا  هک  دنیب  رگا  دـبیرفب .  ار  وا  نز  يدرم  هک  لیلد  تسـش ،  یمه  ار  دوخ 

دسر .  يو  هب  راید  نآ  هاشداپ  زا  هک  تسا ،  لام  ینیب  زا  ندمآ  نوخ  ناربعم ،  زا  یضعب  لوق  هب  دروآ و 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

يو ناشیوخ  دـیازفیب و  يو  هاج  زع و  نآ  ردـق  هب  همک  تسا  لیلد  نآ ،  زا  مک  ای  تسا ،  هدـش  گرزب  یموطرخ  لاثم  يو  ینیب  دـنیب  رگا 
تفر شوخان  يوب  وا  ینیب  رد  دنیب  رگا  دوب .  حلـصم  يدنزرف  ار  وا  تسا  لیلد  تفر ،  شوخ  يوب  وا  ینیب  رد  دنیب  رگا  دـندرگ .  هدایز  زین 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  ، 
دیوگ :  ظجاح 

 . دتفا فالتخا  لایع  وا و  نایمرد  هک  لیلد  تسا ،  ینیب  ود  اروا  دـنیب  رگا  دریمب .  يو  ناشیوخ  زا  یـسک  هک  لیلد  درادـن ،  ینیب  دـنیب  رگا 
وا هک  لیلد  دوب ،  نز  باوخ  هدننیب  رگا  دسر .  یتعفنم  سک  نا  زا  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  وا  ینیب  ریز  رد  ار  یشوخ  يوب  یـسک  دنیب  رگا 
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دروخ .  ورف  یمشخ  یسک  نآ  زا  تسا  لیلد  تشاد ،  وا  ینیب  ریز  رد  شوخان  يوب  یصخش  دنیب  رگا  دیآ .  حلصم  يرسپ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  ینیب  ندید 
يزارفارس ،  وزع  لوا : 

لام ،  مود : 
تمظع ،  یگرزب و  موس : 

دنزرف ،  مراهچ : 
شوخ .  یگدنزو  شیع  مجنپ : 

دیوگ :  دیورف 
دریم یم  وا  ناگتسب  زا  یکی  درادن  ینیب  هک  دنیب  رگا 

دشک .  یم  راوشد  ياهاج  هب  ناشراک  دیآ و  یم  دیدپ  فالتخا  شرسمهو  وا  نایم  دراد  ینیب  ود  دنیب  رگا 
دـشاب راد  رهوش  نز  رگا  باوخ  نیا  هدننیب  دسر .  یم  یتعفنم  وا  هب  صخـش  نآ  زا  تفرگ  وا  ینیب  لباقم  وبـشوخ  يزیچ  یـسک  دـنیب  رگا 

دوش .  یم  راکتسرد  حلاص و  يرسپ  بحاص 
نآ راهم  رد  دروخ و  یم  ورف  ار  شدوخ  مشخ  اما  دوش  یم  نیگمـشخ  صخـش  نآ  زا  تفرگ  وا  ینیب  لباقم  وب  دب  يزیچ  یـسک  دـنیب  رگا 

دوش .  یم  قفوم 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

مک میراد  مدرم  دزن  هک  یمارتحا  زا  میدید  هاتوک  باوخ  رد  ار  دوخ  ینیب  رگا  سفن .  تزع  رورغ و  تسا و  تلزنم  هاج و  باوخ  رد  ینیب 
یخارف باوخ  رد  ینیب  داشگ  خاروس  مینک .  یم  طوقـس  هدـیدرگ  لیامتم  نییاـپ  فرط  هب  هداـتفا و  اـم  ینیب  میدـید  هچ  ناـنچ  دوش و  یم 

لقن لایناد  زا  میوش .  یم  يزور  ناصقن  هدش و  شاعم  یگنت  راچد  هدش  گنت  ام  ینیب  خاروس  میدـید  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا و  يزور 
یم دراو  امش  یعامتجا  نوئش  رب  هک  دیشاب  یبیـسآ  هار  هب  مشچ  هدش  يداریا  بیع و  راچد  امـش  ینیب  دیدید  باوخ  رد  رگا  هک  دننک  یم 

 . دیهد یم  تسد  زا  دیراد  هک  ار  یلغش  دیوش و  یم  علخ  دیراد  هک  یماقم  زا  هتفر  نیب  زا  دیا و  هتشاد  ای  دیرادن  ینیب  هک  دینیبب  رگا  دیآ . 
یتیـصخش ماـقم و  زا  هک  تسا  نآ  هناـشن  هدـمآ  نوریب  شا  ینیب  خاروس  زا  شزغم  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  هک  تسا  لـقن  نیریـس  نبا  زا 

وا ینیب  خاروس  زا  سگم  هشپ و  اپ و  رازه  مرک و  دننام  يا  هرـشح  دـنک  هدـهاشم  هچ  نانچ  دـسر و  یم  وا  هب  یعفن  درب و  یم  دوس  گرزب 
زا یکی  دـیآ  یم  نوریب  برقع  وا  ینیب  زا  هک  دـنیبب  رگا  دـیامرف و  یم  اطع  وا  هب  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هناشن  ددرگ  یم  جراـخ 

طوبرم مه  هب  وا  ینیب  خاروس  ود  ره  هک  دـنیبب  یـسک  رگا  دـیآ .  یم  دراو  همطل  باوخ  هدـننیب  يوربآ  هب  هک  دـنک  یم  يراک  وا  ناـقلعتم 
رـسپ دنزرف  هچ  نانچ  تسا و  روکذم  دنزرف  هنتخ  ینیب  رـس  ندش  هدـیرب  ای  ندـیرب  دریگ .  یم  رارق  شهار  رـس  لقاع  نادراک و  ینز  هدـش 

رگا تسا .  رهوش  نز و  نیب  یئادـج  فـالتخا و  ینیبود  نتـشاد  دوش .  یم  مک  وا  تلزنم  هاـج و  ناربعمزا  یـضعب  هتفگ  هب  دـشاب  هتـشادن 
دنزرف هناشن  باوخ  رد  ینیب  بآ  هک  تسا  لقن  یبن  لایناد  زا  ینیب .  بآ  اما  دریم .  یم  شناگتسب  زا  یـسک  درادن  ینیب  الـصا  دنیبب  یـسک 

تسا و نید  يادا  ینیب  زا  بآ  ندـیکچ  ورف  دـیامرف .  یم  تیاـنع  يدـنزرف  وا  هب  دـنوادخ  دـیآ  یم  بآ  وا  ینیب  زا  هک  دـنیبب  رگا  تـسا . 
تـسا رامیب  رگا  دوش و  یم  صالخ  ضرق  راب  ریز  زا  تسا  راد  ماو  باوخ  هدننیب  رگا  هک  يروط  هب  دراد  باوخ  هدننیب  هک  یماو  تخادرپ 

بآ رگا  دوش .  یم  دنزرف  بحاص  وا  زا  دنکفا  یم  شیوخ  تفج  يور  هب  دریگ و  یم  ار  دوخ  ینیب  بآ  دـنیبب  یـسک  رگا  دـبای .  یم  افش 
دوش .  یم  طقس  نینج  دتفین  شسابل  هب  ینیب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دیهاوخ يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  دینک  یم  فشک  دوخ  رد  هک  ییاهورین  ییاناوت و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  ینیب  ندـید  1 ـ
دوب . 

دیسر .  دیهاوخن  دوخ  فادها  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  تسه  هک  يدح  زا  رتکچوک  ار  دوخ  ینیب  باوخ  رد  رگا  2 ـ
دناسر .  دیهاوخ  رمث  هب  ار  دوخ  ياهراک  مامت  يوق  يا  هدارا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدییور  وم  امش  ینیب  رب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش .  دیهاوخ  وربور  يا  هعجاف  تبیصم و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ینیب  زا  ندمآ  نوخ  4 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیوشیم تسکش  راچد  ناتیاهراک  زا  یـضعب  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیدید ،  گرزب  هزادنا  زا  شیب  ار  دوخ  ینیب  باوخ  رد  رگا 
 . تسا راوگان  تاقافتا  رگنایب  دیشکب ،  سفن  دوخ  ینیب  اب  دیناوتن  باوخ  رد  رگا 

ییافو یب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
دنک .  یم  هدافتسا  ءوس  امش  دامتعا  زا  رفنکی  دیتسه :  افویب  امش 

هناخ  رد  تمیالمان  یگنتلد و  تسین :  رادافو  شنز  هب  هک  دنیبب  باوخ  درم  کی 
دشاب .  هلماح  هک  دراد  لامتحا  تسافو :  یب  شرهوش  هب  هک  دنیبب  باوخ  نز  کی 

تسا .  شراظتنارد  یتفگنه  لوپ  تسافو :  یب  شدزمان  هب  درم  کی 
دنک .  یم  تفایرد  دب  ياهربخ  تسافو :  یب  شدزمان  هب  نز  کی 

گرم  رطخ  تسافو :  یب  شا  هقوشعم  هب  درجم  درم  کی 
دوش .  یم  تنایخ  امش  هب  تسافو :  یب  شا  هقوشعم  هب  درجم  نز  کی 

 . دسر یم  یلوپ  امش  هب  تسردان  درم  کی  فرط  زا  دنتسه :  افو  یب  رگیدکی  هب  نارگید 

نز هویب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
درک .  دیهاوخ  تفایرد  یشوخ  رایسب  ياهربخ  يدوزب  نز :  هویب  کی  باوخ 

یتمالس  يداش و  هدش :  هویب  هک  دنیبب  باوخ  نز  کی 
دیا .  هدرب  نیب  زا  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  ریبادت  دمآرد و  دنک :  یم  جاودزا  هویب  کی 
دوش .  یم  نیمضت  یتخبشوخ  دنک :  یم  جاودزا  دنمتورث  درم  کی  اب  هویب  نز  کی 

قشعرد  یماکان  دنک :  یم  جاودزا  ناوج  درم  کی  اب  هویب  نز  کی 
دنوش .  یم  نایامن  روبع  لباقریغ  عناوم  دنکیم :  جاودزا  ریقف  درم  کی  اب  هویب  دنمتورث  نز  کی 

یگدنز رد  یلک  تارییغت  دنکیم :  جاودزا  شرود  ياهلیماف  زا  یکی  اب  هویب  نز  کی 

درم هویب 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
ناتسود  نیبرد  داحتا  درم :  هویب  کی  باوخ 
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دوش .  یم  هدروآرب  شیاهزرآ  دنک :  یم  جاودزا  شدوخ  لاسمه  ینز  اب  هویب  درم  کی 
دش .  دهاوخ  دوخ  یشیدنین  تبقاع  ینابرق  وا  دنک :  یم  جاودزا  ناوج  يرتخد  اب  هویب  نسم  درم  کی 

گرزب  ینمشد  کی  دنک :  یم  جاودزا  شنزرهاوخاب  هویب  درم  کی 
مغ  دنک :  یم  جاودزا  دنمتورث  نز  کی  اب  هویب  درم  کی 

دتفا .  یم  شتسدب  یفلتخم  روما  ةرادا  دنک :  یم  جاودزا  ناوج  نز  کی  اب  هویب  درم  کی 
دیدج ياهتذل  دیدج و  ياهتعفنم  دیتسه :  هویب  امش 

یشوهیب

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، ددرگ ریحتم  هتـشگرس و  نآ  رد  هک  دـیآ ،  شیپ  يراک  ار  وا  هک  تسا  لیلد  دـش ،  لیاز  وا  لقع  هکنانچ  دـش ،  شوهیب  دـنیب  یـسک  رگا 

ددرگ .  وکین  شراک  ماجنارس  نکلو 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  ود  رب  باوخرد  یشوهیب 
اهراک ،  يراوشد  لوا : 

یگراچیب .  یگدنامورف و  یگتشگرس و  ریحت و  مود : 
دیوگ :  فلوم 

داد تسد  زا  ار  دوخ  ینالقع  ینامـسج و  تردـق  هک  روط  نآ  دـندرک  شوهیب  هریغ  ای  گنرـس  ای  هدـننک  شوهیب  هداـم  اـب  اروا  دـنیبب  رگا 
زا يریگ  مشچ  دـح  ات  راک  نآ  رد  ار  دوخ  لـمعلا  سکع  تردـق  دـنام و  یم  ناریح  نادرگ و  رـس  نآ  رد  هک  دـنک  یم  عورـش  ار  يراـک 

دهد یم  تسد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
درک دیاب  هبوت  ندش  شوهیب  ندید 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  شیپ  رد  يرامیب  کی  دیا :  هدش  شوهیب  امش 

دنوشیم .  وربور  تیقفوم  اب  امش  ياهدیما  دیوش :  یم  یمخزو  شوهیب  امش 
تسا .  کیدزن  امش  هب  كانرطخ  رایسب  راکبان  تسود  کی  دوش :  یم  شوهیب  هداوناخ  ءاضعازا  یکی 

قشع  رد  یماکان  دنوش :  یم  شوهیب  اه  هچب 
 . دتفا یم  ریخات  هب  امش  تیقفوم  دنوش :  یم  شوهیب  رگید  صاخشا 

فرح پ

اپ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
 ، دـنیب هتـسکش  ای  هدـیرب  ياپ  ود  ره  رگا  ددرگ .  عیاض  يو  زا  وا  لام  همین  هک  لیلد  هتـسکش ،  ای  دوب  هدـیرب  وا  ياپ  کی  دـنیب  یـسک  رگا 
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رفـس هب  هک  لیلد  دنیب ،  هتـسکش  ای  هدیرب  ار  دوخ  ياپ  ود  ره  یـصخش  رگا  دـنیوگ :  ناربعم  و  دریمب .  دوخ  ای  دورب  شلام  هلمج  هک  لیلد 
لیلد تسا ،  هنیگبآ  شیاپ  هک  دـید  رگا  دـنام .  یقاب  شلام  تسا و  زارد  شرمع  هک  لیلد  تسا ،  نیـسم  ای  نینهآ  وا  ياپ  دـیدرگا  دوش . 

رب تسا  لیلد  دوب ،  هدـش  التبم  لش و  شیاـپ  دـید  رگا  دوین .  توق  اـقب و  ار  هنیگبآ  هک  اریز  دـنام ،  شلاـم  دوش و  يرپس  دوز  شرمع  هک 
رش .  ریخ و  زا  دنک  بلط  هچ  نآ  هب  وا ،  لاح  فعض  یتسس و 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یـسک زا  هک  لیلد  دوب ،  هتـسب  نسر  هب  وا  ياهاپ  دـنیب  رگا  وا .  نید  يدایز  رب  تسا  لـیلد  تسا  هدـش  لـش  شیاـپ  هک  دـنیب  یحلاـص  رگا 
یـسک رگا  دباین .  افو  سک  نآ  زا  هک  دنک  یـسک  رب  دامتعا  هک  لیلد  تفر ،  یم  ار  بوچ  هب  دوبن و  شیاپ  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  یتعفنم 

لیلد تسا ،  نینهآ  وا  ياپ  دـید  رگا  دوش .  فلت  شلام  ددرگ و  لوزعم  لمع  زا  هک  لیلد  تسا ،  هدـیرب  وا  ياپ  ود  ره  دـنیب  هاشداپ  لماع 
ینایز ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  دنب  رد  وا  ياپ  دنیب  رگا  دنک .  لیلد  نیمه  نیرز ،  شبعک  دوب و  نیمیس  شیاپ  دید  رگا  دوش .  هدایز  شلام  هک 

هتفر ورف  یئاجرد  ای  تسا و  هدش  راتفرگ  یماد  رد  وا  ياپ  دید  رگا  تسا .  رتهب  لیوات  نیا  تسا ،  هتـسب  ینوتـس  هب  وا  ياپ  دنیب  رگا  دسر . 
رد ای  یهاگیاج  رد  يو  ياپ  دید  رگا  تسا .  هدش  تخس  نآ  رد  يو  ياپ  هک  نآ  ردق  هب  دوش ،  راتفرگ  یتلیح  رکم و  رد  هک  لیلد  تسا ، 
رب ياپ  دـنیب  رگا  ددرگ .  روجنر  نآ  زا  هک  دـیوگ ،  ودـب  ینخـس  یـسک  ای  دـنامزاب ،  ایند  نید و  راـک  زا  هک  تسا  لـیلد  دـیزغلب ،  يدوگ 

دیوج .  یم  هک  راک  نآ  بلط  تیاغ  رب  تسا  لیلد  دینابنج ،  یمه  يروتس 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رایـسب ياپ  دنیب  رگا  دنک .  ردام  ردـپ و  رب  لیلد  نیمه  دـنیب ،  اپ  رد  هک  یناصقن  فعـض و  ره  دـشاب و  ردام  ردـپ و  لیوات ،  هب  ياپ  ود  ره 
لاـم و لوصح  تسا و  درم  تنیز  لـیلد  دوخ ،  ياـپ  شیپ  ندـید  دوـش و  رگناوـت  تسا ،  شیورد  رگا  دوـش .  رفـس  هب  هک  لـیلد  تشاد ، 

تسا .  هدرک  هک  تعاط 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

ای تسا  بسا  ياپ  نوچ  وا  ياپ  هک  دید  رگا  دوش .  دایز  شلام  توق و  هک  لیلد  تسا ،  واگ  ياپ  ای  نارتش  ياپ  نوچ  وا  ياپ  هک  دـنیب  رگا 
رگا دوش .  لصاح  مارح  يزیچ  ار  يو  دـنیب ،  نادد  ای  ناگدـنرد  ياپ  نوچ  دوخ  ياپ  رگا  دوش .  نوزفا  وا  هاج  توق و  هک  لیلد  رخ ،  ياپ 

دبای .  رفظ  نمشد  رب  دوب و  وا  تشیعم  بسک  توق  رب  لیلد  دنیب ،  ناغرم  لاگنچ  نوچ  ار  دوخ  ياپ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  ياپ  ندید 
ترشعو ،  شیع  لوا : 

رمع ،  مود : 
ندرک ،  شالتو  یعس  موس : 

لام ،  بلط  مراهچ : 
يدنمورینو ،  توق  مجنپ : 

رفس ،  مشش : 
نز .  متفه : 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبکین یتمالس و  اپ : 

یتسدگنت کچوک : 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 395 

http://www.ghaemiyeh.com


هصغ  مغ و  حورجم : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ندش ،  يرگید  ةدارا  بولغم  يدیمون و  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  ياپ  ندید  1 ـ
یم تسد  یگدنز  رد  رتالاب  یماقم  هب  دینک و  یم  عافد  دوخ  قوقح  زا  یتخـس  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  نارگید  ياپ  ندـید  2 ـ

دیبای . 
دنهدب .  بیرف  ار  امش  نارگید  ات  دیهد  یم  هزاجا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دییوش ،  یم  ار  دوخ  ياپ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش .  دیهاوخ  يریقح  ریگاپ و  تسد و  یگداوناخ  تالکشم  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  درد  ناتیاپ  دینیبب  باوخرگا  4 ـ
راک یگدنز و  رد  یتارییغت  دوخ ،  ةداوناخ  زا  ندـش  ادـج  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  مروتم  بهتلم و  امـش  ياپ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

داد .  دیهاوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

ياپ باوخ  رد  رگا  دـیرخ .  دـیهاوخ  یکلم  يدوز  هب  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیدید ،  گرزب  هزادـنا  زا  شیب  ار  دوخ  ياـپ  باوخ  رد  رگا 
تسا انعم  نیا  هب  هدش ،  جلف  ناتیاپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیراد .  ور  شیپ  یتخـس  ياهراک  ینعی  دیدید ،  رغال  هزادنا  زا  شیب  ار  دوخ 

تسا .  راوگان  تاقافتا  عوقو  يهناشن  باوخ ،  رد  اپ  نتسکش  دیشاب .  دوخ  بقارم  رتشیب  دیاب  هک 
دیوگ :  فلؤم 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  دش  دهاوخ  رادیدپ  صخش  لغـش  رد  یلکـشم  ینعی  صخـش  لغـش  هب  دوش  یم  طوبرم  ناوتان  جلف و  ياپ  ندید 
دشاب لغاش  نیب  باوخ 

هنهرب اپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تاعقوت دیاب  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیدید ،  نادرگرـس  هنهرب  اپ  هراپ و  ییاهسابل  اب  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

دیوشن .  يدیماان  راچد  ات  دینک  مک  ار  دوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

باوخ رد  رگا  دیراد .  ور  شیپ  یـشوخ  تاقوا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینزیم ،  مدق  يرازهزبس  يور  رب  هنهرب  اپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . دش دیهاوخ  تالکشم  يراتفرگ و  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیوریم ،  هار  اههرخص  يور  رب  هنهرب  اپ 

دنباپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دنیب رایـسب  دنباپ  رگا  دهد .  یتسود  هب  ای  دبای  لایع  دنزرف و  زا  هک  تسا  هسوب  ای  دوب ،  فیطل  شوخ و  نخـس  ندـید ،  باوخ  رد  دـنباپ 

دبایب و ایند  تمعن  لام و  هک  تسا  لیلد  دیـشخب ،  ودب  دنباپ  اهراورخ  ینزریپ  دید  رگا  هدید .  هک  نآ  ردـق  هب  تسا  لالح  يزور  تمعن و 
ار هلمج  دراد  تمعن  رگا  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  ای  دیـشخبب  ار  هلمج  تشاد و  رایـسب  دنباپ  دنیب  رگا  دریگ .  ماظن  شراک  نآ  ردـق  هب 

 . ددرگ عیاض  يو  زا  ای  دنک ،  هقفن 

ندرک ینادنباپ 
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دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ددرگن .  ادج  وا  زا  تسا و  رادیاپ  میقم و  سک  نآ  راک  رد  هک  لیلد  درک ،  ینادنباپ  ار  یسک  هک  دید  باوخ  هب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  ندرک  ینادنباپ 

درک .  وا  ینادنباپ  هک  سک  نآ  ندش  میقم  لوا : 
يو .  اب  ندرک  تیانع  مود : 

دسر .  ودب  تعفنم  ریخ  موس : 
 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دمآ ،  نوریب  یسک  نادنباپ  زا  دنیب  رگا 

هلیتاپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دسر .  تفآ  ار  هناخ  يونابدک  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  دیرخب  ون  هلیتاپ  هک  دنیب  رگا  تسا .  هناخ  يونابدک  ندید ،  باوخ  رد  هلیتاپ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
يزیچ هلیتاپ  رد  هک  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  وریخ  هناخ  يونابدک  زا  ار  وا  هک  تسا  لیلد  یندروخ ،  زا  تسا  يزیچ  هلیتاپ  رد  هک  دنیب  رگا 

دسر .  ررض  هناخ  يونابدک  زا  ار  وا  هک  تسا  لیلد  اهماعط ،  زا  تسا  شوخان 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 . دوبن هدایز  يزیچ  باوخ  رد  هلیتاپ  ندید 

چیپ اپ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا شوخ  تاقوا  نتشاد  تاحیرفت و  رگنایب  باوخ ،  رد  چیپاپ  يهدهاشم 

نویپاپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک نیا  زا  صوصخ  هب  دهد و  یم  تیمها  نآ  هب  تسا و  دنمزاین  شدوخ  هرابرد  مدرم  تواضق  هب  دشاب  هتسب  نویپاپ  باوخ  رد  هک  یـسک 

هعماج زا  رتشیب  ام  هچ  ره  دراد و  دوجو  زین  اجر  فوخ و  نیا  تسه و  ام  همه  رد  زاین  نیا  تسا .  كانـساره  دوش  يرواد  دـب  شا  هراب  رد 
دـبای و یم  هعـسوت  رتشیب  ساـسحا  نیا  دـنک  باـسح  اـم  يور  رتـشیب  هچ  ره  زین  هعماـج  میـشاب و  عقوتم  مینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا 

نیا ددرگ .  یم  كرت  لباق  ریغ  تداع  کی  ای  دـیآ و  یمرد  ام  تعیبط  تشرـس و  زا  یـشخب  تروص  هب  هک  ییاج  اـت  دوش  یم  رتدـنمورین 
بوخ تواضق  هدـنزیگنارب  هاگن و  بلاج  دـنناوت  یم  هک  دوش  یم  رهاظ  ییاهزیچ  لکـش  هب  اـم  ياـه  باوخ  رد  یـساسحا  دـنمورین  هنیمز 
تبسن مدرم  يرواد  کین  هب  ردقچ  باوخ  هدننیب  هک  تسا  ناسآ  عوضوم  كرد  حیـضوت  نیا  اب  تساهنآ .  زا  یکی  نویپاپ  هک  دشاب  مدرم 

زیچ ود  نیا  زا  يرادیب  رد  هتـسب و  تاوارک  ای  نویپاپ  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دسرت .  یم  دب  تواضق  زا  تسا و  دنمزاین  شدوخ  هب 
يدنچ هک  دهد  یم  ربخ  مغ  کی  زا  وا  هاگآدوخان  ریمض  دننز ،  یمن  نویپاپ  اما  دندنب  یم  تاوارک  هک  یناسک  دنتسه  دنک  یمن  هدافتـسا 

بـسانم یـسابل  اما  دیا  هتـسب  نویپاپ  دینیبب  رگا  ددرگ .  یم  عفترم  دـعب  دـش و  دـهاوخ  وا  حور  یگتفـشآ  بچوم  دایز  ینالوط و  یلیخ  هن 
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لکشم هدروخن  هرگ  زاب و  نویپاپ  دننک .  یم  تتامش  شنزرـس و  ار  امـش  نآ  هجیتن  رد  هک  دیوش  یم  بکترم  یلمع  دیرادن  نت  هب  نویپاپ 
فرص تقد و  لکـشم  نآ  لح  هک  دیوش  یم  ور  هب  ور  یلکـشم  اب  دیدنبب  دیهاوخ  یم  هک  دیراد  تسد  رد  ینویپاپ  دینیبب  هچنانچ  تسا و 

رگا تسا .  نز  کی  هدنهد  بیرف  دیروخ و  یم  بیرف  هک  دیشاب  هتشادن  دیدرت  درک  هیده  امـش  هب  ینویپاپ  یـسک  رگا  دهاوخ .  یم  تقو 
لـسوتم ییوگ  غورد  هب  هدنیآ  ياهزور  رد  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیا  هداهن  بیج  رد  ار  نآ  اما  دـیراد  نویپاپ  هک  دـیدید  باوخ  رد 

یم شیپ  يدروم  هتسب  نویپاپ  يرگید  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  ناهنپ  ار  یتقیقح  دیهاوخ  یم  نآ  نتفگاب  هک  یغورد  دیوش ،  یم 
 . دننک یم  تباقر  امش  اب  ای  دینک  تباقر  دیاب  هک  دیآ 

هچاپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هچاپ دنیب  رگا  تسا .  هدروخ  هک  نآ  ردق  هب  دسر ،  ودب  یتمعن  ای  يزیچ  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  دنفسوگ  هچاپ  دید  باوخ  هب  یـسک  رگا 

وا .  ندروخ  هزادنا  رب  تسا  تمعن  یخارف و  ار  وا  لاس  نآ  رد  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  واگ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دروخ .  یم  ماخ  هک  دنیب  نوچ  هصاخ  تسا ،  هدروخ  هچ  نآ  رادقم  هب  نامیتی  لام  ندروخ  رب  تسا  لیلد  باوخ ،  رد  هچاپ  ندروخ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ار نارگید  ندروخ  هچاپ  هدهاشم  هن  دنراد و  تسود  ار  نآ  ندروخ  هن  دنراد .  یمن  تسود  دنروخ و  یمن  هچاپ  الصا  هک  یناسک  دنتـسه 
یم باوخ  دنشاب  نارگید  ندروخ  هچاپ  دهاش  هچ  دنروخب و  دوخ  هچ  دننیبب  باوخ  رد  هچاپ  رگا  اه  نیا  دننک .  یم  لمحت  دندنـسپ و  یم 

تداع هچاپ  ندروخ  هب  هک  اه  نآ  یلو  تسین  هدـنناسر  رازآ  شخب و  نایز  نادـنچ  یلو  دـیآ  یم  شیپ  دـنیاشوخان  يا  هثداـح  هک  دـیوگ 
باوخ رد  یـسک  رگا  دراد .  فلتخم  ریباعت  نآ  هوحن  هچاـپ و  عون  هب  یگتـسب  تسین و  دـنیاشوخان  هثداـح  تهارک و  باوخ  ریبعت  دـنراد 

هک هچاپ  رادقم  نامه  هزادنا  هب  دسر ،  یم  وا  هب  یتمعن  دراد و  یلام  هبنج  هک  دوش  یم  عتمتم  يزیچ  زا  دروخ  یم  دنفسوگ  هچاپ  هک  دنیبب 
یتورث لوپ و  هب  دـیآ و  یم  شیپ  وا  يارب  يزور  شاعم و  یخارف  دروخ  یم  واگ  هچاپ  هک  دـنیبب  یـسک  رگا  دراد .  يور  شیپ  اـی  هدروخ 

یم ینوزفا  وا  لام  تسا  رادـلام  رگا  دـسر و  یم  تمعن  هافر و  هب  دوش و  یم  رادـلوپ  تسا  تسد  یهت  هچنانچ  دوش .  یم  هدوزفا  دراد  هک 
دور یم  شخب  دوس  یترفاسم  هب  باوخ  هدننیب  هک  نیا  زا  تسا  يا  هناشن  رتش  هچاپ  ندروخ  تسا و  بوخ  یلیخ  واگ  هچاپ  ندروخ  دبای . 

باوخ هدـننیب  هک  تسا  نیا  نآ  دـب  هبنج  تسا و  یبوخ  باوخ  اـعومچم  هتخپ  هچاـپ  ندروخ  ددرگ .  یم  رب  لوپ  اـب  هک  دور  یم  ییاـج  و 
ناتدوخ درادن و  قلعت  امـش  هب  هک  يزیچ  زا  يدنم  هرهب  تسا و  نارگید  لام  هب  زواجت  هناشن  نیا  دروخ .  یم  ماخ  هتخپن و  هچاپ  هک  دـنیبب 

 . تسا میتی  لام  ندروخ  ماخ  هچاپ  ندروخ  هک  دنا  هتشون  یمالسا  ناربعم  دیراد .  یهاگآ  دینک  یم  هک  يراک  یتسردان  هب 

ینایم رد  اپ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا :  هجو  هسرب  باوخرد  ینایمرداپریبعت 

دوش .  یم  میقم  تسا  هدرک  ار  وا  ینایمرداپ  هک  یسک  دزن   . 1
دنک .  یم  هجوت  تیانع و  وا  هب   . 2
دسر .  یم  وا  هب  تعفنم  ریخ و   . 3

 . تسا نیا  فالخ  رب  شریبعت  دمآ ،  نوریب  یسک  یجنایم )  تطاسو و  نادنیاب (  زا  دنیبب  رکا 
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هاشداپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
مود دنادرگ .  ماما  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دنیب  هک  نآ  لوا :  تسا .  یهاشداپ  رب  لیلد  ار ،  باوخ  هدننیب  هک  تسا  زیچ  هدزاود 

رب هک  نآ  مراهچ :  دوب .  زامن  تماـقا و  رظتنم  ینعی  دـنیب ،  دوخ  شیپ  ربمغیپ  شوگ  هک  نآ  موس :  دزرو .  تعیرـش  ملع  هک  دـنیب  هک  نآ  : 
تـشگنا رد  هک  دـنیب  يرتـشگنا  هک  نآ  مشـش :  تسا .  وا  رب ت ن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هماـج  هک  نآ  مچنپ :  درک .  هبطخ  وا  ربـنم 

مشچ هک  دنیب  هک  نآ  مهن :  تسا .  هدش  هناخدور  وا  نت  دنیب  هک  نآ  متشه :  هدیدرگ .  باتهامای  باتفآ  وا  دنیب ك  هک  نآ  متفه :  دراد . 
يرتشگنا ار  وا  هاشداپ  هک  نآ  مهدزای :  تسا .  هدـش  عماج  دجـسم  بارحم  وا  مشچ  هک  دـنیب  هک  نآ  مهد :  تسا .  هتـشگ  رهـش  راوید  وا 

تنطلـس و نتفای  رب  دوب  لیلد  ندـید ،  باوخ  رد  زیچ  هدزاود  نیا  تسا .  هدـش  يواـگ  دـننام  وا  مشچ  هک  دـنیب  هک  نآ  مهدزاود :  دـهد . 
یهاشداپ . 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تسا هالک  هاشداپ  رـس  رب  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  یلا  سیئر و  شیوخ  نامدرم  رب  هک  لیلد  داد ،  هالک  داد و  هماج  ار  وا  هاشداپ  هک  دنیب  رگا 

رب دوب  لیلد  دوب ،  هدیرد  نیکرچ و  هالک  هاشداپ  رـس  رب  هک  دنیب  رگا  وا .  رمع  يزاردو  راک  حالـص  لابقا و  فرـش و  رب  دوب  لیلد  هزیکاپ ، 
تسا هباحص  رس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  راگزور  رد  هکنانچ  تسا ،  راتسد  هاشداپ  رس  رب  هک  دنیب  رگا  وا .  رمع  هاشداپ و  لاح  يدب 

نآ رب  دریگب و  ناهج  تکلمم  هک  لیلد  دش ،  وا  نامرف  هب  تفرگب و  راب  ار  هاشداپ  دـنیب  رگا  دـسرب .  فاصنا  لدـع و  هاشداپ  هب  هک  لیلد  ، 
رد هکنانچ  دمآرد ،  وا  يارـس  رد  ای  هچوک  رد  هاشداپ  دنیب  رگا  دوش .  رگناوت  باوخ  هدـننیب  هک  لیلد  دـش ،  هاشداپ  دـنیب  رگا  دریگ .  رارق 

يزیچ اجنآ  وا  ندمآ  رد  دنیب  رگا  هاشداپ .  ببـس  زا  دسر  هودنا  مغ و  ار  عضوم  نآ  لها  هک  تسا  لیلد  تسا ،  راکنا  يراز و  هب  وا  ندمآ 
دسرن .  عضوم  نآ  لها  هب  نایز  ترضم و  چیه  تسا  لیلد  دوبن ،  رکنم 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دشاب دوش و  بارخ  وا  يارس  زا  یضعب  تسا  لیلد  دنتـشادنرب ،  وا  هزانج  دنتـسیرگن و  يو  رب  دندرکن و  شنفد  درمب و  یهاشداپ  دنیب  رگا 

زا دـشابن و  لاوز  وا  تکلمم  رد  زگره  هک  لـیلد  تسا ،  وا  يارـس  هبعک  هک  دـنیب  باوـخ  هب  هاـشداپ  رگا  دوـش .  روـجنر  لد و  رکفتم  هک 
هاشداپ رگا  دولخ .  هودنا و  مغ و  زا  تسا  ینمیا  لیلد  درک ،  مالس  ودب  یسک  ای  درک و  یم  مالس  یـسک  هب  دید  رگا  تسا .  نمیا  نمـشد 

دیامن .  هماقا  فاصنا  لدع و  هداج  رب  دور و  تسار  هار  هب  هک  تسا  لیلد  تسا ،  هدز  نسر  رد  تسد  ای  تشاد  تسد  رد  نسر  هک  دنیب 
دیوگ :  یبرغمرباج 

رد ای  یئارـس  رد  دنیب ،  وکین  یـسابل  رد  ار  هاشداپ  رگا  دبای .  بیـصنو  هرهب  هاشداپ  زا  هک  تسا  لیلد  دوب ،  گرزب  هاشداپ  دزن  رد  دنیب  رگا 
وا نئازخ  لام و  مشح و  مدخ و  يو و  هاج  تزع و  تیالو و  هاشداپ و  یگرزبو  یتدایز  رب  تسا  لیلد  تسا ،  وا  هب  بوسنم  هک  يا  هچوک 

دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  تسا ،  یناصقن  هاشداپ  رد  دنیب  رگا  . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هاشداپ يدرم  هک  لیلد  دش ،  ورف  نیمز  هب  هک  دنیب  هاشداپ  رگا  دـنامب .  يو  رب  یهاشداپ  تسا  لیلد  تسا ،  هفتخ  يور  هب  هاشداپ  دـنیب  رگا 
دیازفیب .  تلزنم  تمرح و  ار 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوش .  داشگ  وا  راک  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  مرخ  يور و  هداشگ  ار  هاشداپ  یسک  رگا 

دیآزاب .  حالص  هب  دوز  هک  دنک  يراک  تسا  لیلد  دنیب ،  باوخ  هب  ار  هاشداپ  ریزو  یسک  رگا 
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دسرب .  دارم  هب  تبقاع  دنامورف و  اه  لغش  زا  هک  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  نابرد  تجاح  رگا 
دسر .  تمالم  یسک  زا  ار  وا  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  میدن  رگا 

دیآ .  حالص  هب  وا  لمع  لغش و  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  نامزالم  رگا 
دوش .  هداشگ  وا  راک  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  نانیشنمه  ناروای و  نامیدن  ناوعا و  رگا 

دیآزاب .  وا  تسد  هب  دوب ،  هتفر  وا  تسد  زا  هک  يزیچ  دنک و  تمالم  ار  وا  یسک  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  ناریزو  رگا 
دوش .  زجاع  شزرا  یب  نود  لغش  زا  هک  دنک  تمالم  ار  وا  یسک  هک  دیامن  لیلد  دنیب ،  ار  لیکو  نارکاچ  رگا 

دوش .  هداشگ  وا  هتسب  راک  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  راد  هدرپ  رگا 
غورد .  هب  دهد  هدعو  ار  یسک  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  نز  هعنقم  رگا 

دوش دنمتسم  نیگمغ و  هک  دوب  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  ناینادنز  رگا 
دوش .  لصاح  دوز  وا  دارم  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  هاشداپ  دالج  رگا 

دبایب .  دیوج  یم  هچ  نآ  تسا  لیلد  دنیب ،  هاشداپ  ریبد  رگا 
دبای ،  تعفنم  ینز  زا  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  هحلسا  رگا 

دونش .  لصاح  یب  غورد و  نخس  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  رادباکر  رگا 
ار وا  هک  لیلد  دنیبب ،  ار  تسا  هاشداب  یتنطلس  ياهبسا  نیز و . . .  دمن  گرب و  نیز و  يرادهگن  رومام  هک  یسکراد  هیشاغراد  هیشاغ  رگا 

دسر .  هودنا  مغ و 
دوش .  وکین  وا  راک  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  راد  هماج  رگا 

دوش .  لصاح  يزیچ  نانز  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  هاشداپ  راد  تاود  رگا 
دیامن .  لصاح  لام  دوش و  مرخ  تسا  لیلد  دنیب ،  ار  هاشداپ  رالاسناوخ  رگا 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
هک دنیب  رگا  دوب .  ریذپ  تفآ  ناصقن و  رهـش  نآ  راک  هک  دیامن  لیلد  درک ،  هبلغ  رهـش  نآ  هاشداپ  رب  دمآرد و  يرهـش  هب  هاشداپ  دنیب  رگا 

دیامرف .  شلمع  لغش و  دتفا و  تجاح  نادب  هاشداپ  هک  لیلد  تفخب ،  وا  هناخ  ای  وا  رهش  رد  هاشداپ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هک روط  نامه  تسا .  ردپ  لوبمـس  مینیب  یم  ام  هک  ییاه  باوخ  رد  هاشداپ  وا  باوخ  رد  مسیلوبمـس  يروئت  هب  هجوت  اب  دیورف و  هدیقع  هب 
هب باوخ  رد  دـنا  هدرک  رپ  ار  ام  یگدـنز  هک  ییاهزیچ  همه  لماوع و  ءایـشا و  تسا  دـقتعم  دـیورف  هدـش  لقن  باتک  نیا  زا  يرگید  ياـج 
زین ییاه  هنومن  دهاش  ناونع  هب  تسا و  باوخ  يروئت  لصف  نیرت  بلاج  مسیلوبمس  دیوگ  یم  وا  دنوش و  یم  رهاظ  ییاه  لوبمس  تروص 

ناربعم و ردام .  هکلم  تسا و  ردپ  باوخ  هاشداپ  دسر  یم  رظن  هب  تسرد  هک  میـشاب  هتـشاد  لوبق  ار  دیورف  هیرظن  رگا  تسا .  هدروآ  لاثم 
ياهزیچ هنومن  رهظم و  باوخ  رد  اهزیچ  یلیخ  دنیوگ  یم  ینعی  دنراد  ار  هدیقع  نیمه  ابیرقت  زین  یمالـسا  یناریا و  نهک  ناسانـش  باوخ 
یمالـسا ناربعم  هک  میتشون  باتفآ  هملک  آ ـ  تمـسق ـ  رد  باتک  نیمه  رد  مینک .  یم  سمل  ار  اهنآ  هنازور  یگنز  رد  هک  دنتـسه  يرگید 

یم رگید  صاخـشا  فرعم  بیترت  نیمه  هب  رگید  ياه  هراتـس  ردام و  هام  تسا .  ردپ  ام  ياه  باوخ  رد  دیـشروخ  ای  باتفآ  هک  دـندقتعم 
هاشداپ لکش  هب  باوخ  رد  دشاب  نشخ  هدندکی و  دبتـسم و  ریگتخـس و  رگا  صوصخ  هب  ردپ  هک  دراد  دیکات  دیورف  صوصخ  هب  دنـشاب . 

باوخ رد  دنناوت  یم  دنتـسه  مکاح  رمآ و  ام  یگدنز  رد  هک  يرگید  صاخـشا  هکلب  ردام  ردـپ و  اهنت  هن  فیرعت  نیا  اب  دوش .  یم  یلجتم 
رادقم یب  فیعـض و  وا  لباقم  رد  ار  نتـشیوخ  ام  هسیاقم  ماقم  رد  هک  يرگید  سک  ره  ای  ملعم و  امرفراک ،  سیئر ،  لثم  دـنوشب .  هاشداپ 

رگا دیوگ .  یم  نخس  امش  اب  یسک  هچ  زا  امـش  يایور  تسیک و  دیـسانشب  دوخ  باوخ  رد  ار  هاشداپ  دیناوت  یم  همدقم  نیا  اب  میناد .  یم 
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رد هک  یـشمارآ  نوکـس و  زا  امـش  باوـخ  تسا و  بوـخ  تسا  یـضار  لاحـشوخ و  شاـشب و  هـک  دـینیبب  ار  ردـپ ـ  هاـشداپ ـ  باوـخ  رد 
اب هدنیآ  ياهزور  رد  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  دینیبب  هدنز  ار  وا  امـش  دشاب و  هدرم  یهاشداپ  رگا  دهد .  یم  ربخدیآ  یم  دیدپ  ناتیگدنز 

تسا نآ  ناشن  دوب  امش  هب  شتشپ  رگا  دشاب .  هدننک  نییعت  امـش  یگدنز  رد  دناوت  یم  هک  دیراد  دروخرب  دیوش و  یم  ور  هب  ور  یـصخش 
یب یبوخ  هثداح  رانک  زا  دوب  ردـپ  هب  امـش  تشپ  رگا  دـبای و  یم  قیلعت  امـش  تسارف  شوه و  تمه و  تردـق و  لامعا  هب  یمهم  راـک  هک 

صخـش هب  هناخ  نآ  هک  دـش  يا  هناخ  دراو  هاشداپ  هک  دـیدید  رگا  دـیوش .  دـنم  هرهب  دـیربب و  دوس  نآ  زا  هکنآ  یب  دـیرذگ  یم  تواـفت 
 . تسا روصتم  باوخ  هدـننیب  يارب  يدوس  دوب  هاشداپ  دوخ  هب  قلعتم  رگا  یلو  دـیآ  یم  دراو  ناـیز  هناـخ  بحاـص  هب  درادـن  قلعت  هاـشداپ 

هتسشن هاشداپ  اب  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دهد .  یم  ربخ  هصغ  کی  زا  امـش  باوخ  دیدید  رطاخ  هتفرگ  نیگهودنا و  ار  هاشداپ  هچنانچ 
 . دتفا یم  یئادج  شا  هداوناخ  وا و  نیب  دوش و  یم  هودنا  مغ و  راتفرگ  دروخ  یم  اذـغ  هتفرگ و  رارق  هرفـس  رـس  رب  ای  دـنک  یم  تبحـص  و 

رتخد هچنانچ  دـهد .  یم  ربخ  ینالوط  رمع  زا  امـش  باوخ  دـیدوب ،  هتـسشن  وا  رانک  ناتدوخ  دـیدید و  هرفـس  رـس  رب  ار  هاـشداپ  طـقف  رگا 
دیاب دـنیبب  هاشداپ  اب  ار  نتـشیوخ  يدرجم  ناوج و  رـسپ  رگا  دـهد و  یم  ربخ  جاودزا  قشع و  زا  وا  باوخ  دـنیبب  هاشداپ  اـب  ار  دوخ  یناوج 

یم لیبموتا  اب  هاشداپ  دیا و  هداتـسیا  اشامت  هب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دریذپب .  ار  قشع  رد  تسکـش  دشاب و  یفطاع  تباقر  کی  نارگن 
تفر دش و  نیـشام  راوس  هاشداپ  دیتسه  هک  یئاج  زا  دیدید  رگا  دیـشاب .  گرزب  يربخ  تفایرد  دصرتم  درذگ  یم  امـش  لباقم  زا  دـیآ و 

ییالب راتفرگ  دش  هدایپ  دمآ و  هاشداپ  دیتسه  هک  یئاج  دیدید  رگا  ددرگ و  یم  لیاز  امش  شیوشت  ینارگن و  دیبای و  یم  تغارف  تینما و 
تسین .  یباوخ  وکین  دیور  یم  رفس  هب  هاشداپ  اب  هک  دیدید  رگا  دیآ و  یم  دوجو  هب  امش  يارب  تیدودحم  دیوش و  یم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش رب  نانچمه  یبلط  هاج  اما  دینک .  رود  دوخ  زا  ار  رورغ  دیشوک  یم  دوخ  ناوت  مامت  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هاشداپ  ندید  1 ـ

تسا .  مکاح 
دیهاوخ تسد  رتالاب  یماقم  هب  دوخ  ناراکمه  ناتـسود و  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیتسه ،  رادـجات  یهاشداپ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تفای . 
دش .  دیهاوخ  شنزرس  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  یهاتوک  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگب ،  رارق  هاشداپ  شنزرس  دروم  باوخ  رد  رگا  3 ـ

 . درب یم  باسح  وا  زا  هک  درک  دهاوخ  جاودزا  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدیـسر  هاشداپ  روضح  هب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
مهافت يور  زا  دیبای و  یم  ءاقترا  الاو  یماقم  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دریگ ،  یم  رارق  تافتلا  دروم  هاشداپ  بناج  زا  دـنیبب  باوخ  رگا  اما 

 . دنک یم  جاودزا  يدرم  اب 

ناگداپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دیدید ناگداپ  طایح  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  داد .  دیهاوخ  رییغت  ار  نایگدنز  لحم  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ناگداپ  ندـید 

تاقوا نتـشاد  رگنایب  دـینکیم ،  كرت  ار  ناگداپ  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  دـیوشیم .  کش  راچد  ناتیاهراک  زا  یکی  رد  تسا  نآ  يهناشن 
وداپ تسا .  شوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگنایب تسا ،  ییوداپ  لوغشم  ییاج  رد  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  تسا .  دامتعا  لباقریغ  دارفا  اب  ییانشآ  رگنایب  باوخ  رد  وداپ  ندید 

 . تسا هناقمحا  راک  کی  رد  تلاخد 

وداپ
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وداپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ینآ و ياه  هزیگنا  لرتنک  رد  و  دـیدنب ،  یم  یتسود  نامیپ  يداـمتعا  لـباق  ریغ  درف  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  وداـپ  ندـید  1 ـ

دینام .  یم  ناوتان  دوخ  هنالوجع 
 . درک دهاوخ  تکرش  زیمآ  تقامح  ییاهارجام  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  راک  ییاج  رد  وداپ  ناونع  هب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

چراپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش .  ياهشالت  ندیسر  رمث  هب  نینچمه  و  تسا ،  نارگید  اب  رگارادم  یقالخا  ندروآ  تسد  هب  ۀناشن  باوخ ،  رد  چراپ  ندید  1 ـ

 . تسا ناتسود  نداد  تسد  زا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  چراپ  ندید  2 ـ

هچراپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ای  دشاب  هدرپ  رگا  هچراپ  دینیبب .  یشورف  هچراپ  هدنـشورف و  ناکد  رد  ار  نآ  رگا  اصوصخم  ایر  غورد و  تسا و  گنرین  بیرف و  هچراپ 

هنهک و رگا  صوصخب  تسا  هودـنا  مغ و  دـیزودب  هدرپ  نآ  زا  دـیهاوخ  یم  اـی  تسا و  هدرپ  تسامـش و  دوخ  هب  قلعتم  هک  دـینیبب  باوـخ 
یم امـش  باوخدنک  یم  عرذ  هچراپ  امـش  يارب  هدنـشورف  دیرخ و  یم  هچراپ  یناکد  زا  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  هدوسرف 

تسا ناجیه  دشاب  خرس  رگا  تسا و  يرامیب  دشاب  درز  هچراپ  رگا  دیآ .  یم  رب  امش  ياوغا  ددصرد  یسک  دیروخ و  یم  بیرف  هک  دیوگ 
هچ تسا  تیثیح  وربآ و  تمرح و  باوخ  رد  رداچ  دـیزودب .  رداچ  نآ  اـب  دـیهاوخب  رگا  صوصخب  طاـسبنا  حرف و  دـشاب  زبس  هچناـنچ  و 
یم کیرـش  ار  يرگید  دوخ  هودنا  رد  دیهدب  يرگید  هب  هک  دینک  یم  عرذ  هچراپ  هک  دیدید  رگا  يرگید .  هچ  دشاب و  ناتدوخ  هب  قلعتم 

دیوش .  یم  کیرش  وا  مغ  رد  داد  هیده  يا  هچراپ  امش  هب  يرگید  هچنانچ  دینک و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

يدوز هب  ینعی  دـیرخیم ،  یناتک  يهچراپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن  باوخ ،  رد  هچراـپ  ندـید 
تسا .  داش  ياهزور  نتشاد  رگنایب  دیشورفیم ،  ناتک  يهچراپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینکیم .  جاودزا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تخاس دنهاوخ  نیگهودنا  ار  امش  دوخ  راتفر  اب  راکایر  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هچراپ  هنوگ  ره  ندید 

راد لگ  ءهچراپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دیهاوخ  فلت  یگدوهیب  هب  ار  يرایسب  تاقوا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  راد  لگۀچراپ  ندید 

لمخم ءهچراپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفر .  دهاوخ  شیپ  هب  تیقفوم  اب  امش  تامادقا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لمخم  ۀچراپ  ندید  1 ـ
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دروآ .  دیهاوخ  تسدب  مهم  يزایتما  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  هناشن  دیا  هدرک  نت  رب  لمخم  زا  یسابل  دینیبب  باوخ  رگا  - 2
دیزاس .  یم  رود  دوخ  زا  ار  یتخبشوخ  تداعس و  ناوارف  رورغ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمیدق  هنهک و  لمخم  ۀچراپ  ندید  3 ـ
دنچ نایم  زا  دـش ،  دـهاوخ  ءاطعا  وا  هب  یتاراختفا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدرک  نت  رب  لمخم  زا  یـسابل  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

 . درک دهاوخ  باختنا  یگدنز  يارب  ار  یکی  راچان  دنمتورث  راگتساوخ 

سراپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دنکیم سراپ  امش  هب  کمک  يارب  یگس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  راوگان  تاقافتا  عوقو  رگنایب  باوخ ،  رد  گس  سراپ  ندینش 

 . دیشاب ناتیاهراک  بقارم  رتشیب  دیاب  ینعی 

كراپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
کی رد  روضح  رگنایب  دـینزیم ،  مدـق  یکراپ  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  تسا .  دـیدج  دارفا  اب  ییانـشآ  رگنایب  باوخ  رد  كراـپ  ندـید 

تسا .  نشج 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دهاوخ هار  امـش  یگدنز  رد  يداش  شخبتذل ،  تاحیرفت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  مدـق  ییابیز  كراپ  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تفای . 

تشاد .  دیهاوخ  شخب  يداش  هدوسآ و  یگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینز ،  یم  مدق  كراپ  رد  دوخ  رسمه  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تسا راب  تقشم  تخس و  یگدنز  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناریو  كورتم و  ياهکراپ  ندید  3 ـ

هراپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هخی دینیب .  یم  یلام  نایز  هدش  هراپ  امـش  نیتسآ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دراد .  نوگانوگ  توافتم و  طیارـش  عضوم و  یگراپ ،  هراپ و 

دیراد و هک  يزار  دوب  هراپ  رگا  امش  سابل  يولج  دوش و  یم  هدز  تمهت  امـش  هب  سابل  تشپ  یگراپ  دوش .  یم  یمارتحا  یب  امـش  هب  هراپ 
دیوش و یم  هدنمرش  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دوب  هراپ  باوخ  رد  امش  راولش  رگا  ددرگ .  یم  شاف  دیـشوک  یم  نآ  راتتـسا  نامتک و  رد 
زا تسا و  یسک  هچ  هب  قلعتم  دیتسنادن  امش  تشاد و  همادا  تیاهن  یب  ات  هک  ار  ینامسیر  رگا  دننک .  یم  تمالم  شنزرس و  ار  امـش  مدرم 
 . دیشاب دوخ  تمالس  تحـص و  بقارم  دیاب  هدنیآ  ياهزور  رد  دیوش و  یم  رامیب  یتخـس  هب  دیدرک  هراپ  دور  یم  اجک  ات  دیآ و  یم  اجک 

دینیب .  یم  یلام  نایز  دیدرک  هراپ  ار  نامسیر  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

رتخد  تسود  ای  رسپ و  تسود  تنایخ  يزیچ :  ندرک  هراپ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

باوخ رد  همان  ندرک  هراپ  دیهد ،  ماجنا  يرتشیب  تقد  ناتیاهراک  ماجنا  رد  دیاب  ینعی  دینکیم ،  هراپ  ار  يذغاک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . تسا راوگان  ربخ  ندینش  يهناشن 
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وراپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیدید باوخ  رد  رگا  دزیخ .  یم  رب  امش  يرای  هب  اهراک  ماجنا  رد  دنک و  یم  کمک  امش  هب  هک  تسا  یسک  تسا و  مداخ  لیب  دننام  وراپ 

یم رابنا  مه  يور  مدـنگ  وج و  وراپ  اب  هک  دـیدید  هچنانچ  دـینار .  یم  دوخ  زا  ار  هودـنا  مغ و  یـسک  کمک  هب  دـینک  یم  وراـپ  فرب  هک 
بوچ زا  رگا  وراپ  دوش .  یم  امش  بیـصن  یـسک  هلیـسو  هب  يدایز  تمعن  دننز  یم  وراپ  اهاتـسور  رابنا  رد  هک  روط  نآ  دیزیر  یم  دینک و 

تسا و يرامیب  هتسکش  يوراپ  دیوگ .  یم  نخس  امش  اب  دنمتردق  هارمه  تسود و  کی  زا  امش  باوخ  دوب  نهآ  زا  رگا  تسا و  وکین  دوب 
دراد و تسد  هب  ییوراپ  ناتـسبات  رد  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـیآ .  یمن  باوخ  هدـننیب  کمک  هب  سکچیه  یتخـس  تقو  هب  هک  نیا 

کمک هارمه و  تسود و  وراپ  هتفر  مه  يور  دوش .  یم  وا  بیـصن  ناـگیار  هب  یلوپ  دزیر  یم  مه  يور  ییاـج  رد  دـنک و  یم  عمج  فرب 
تسا .  وکین  تسا و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشوپ .  یم  مشچ  یگدنز  ياهتذل  زا  نارگید  شیاسآ  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  تسد  هب  وراپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دینک .  یم  شالت  هدوهیب  ییاهحرط  ندرک  یلمع  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  يوراپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تسا شیوخ  ۀقالع  دروم  حیرفت  زا  یشوپ  مشچ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  يوراپ  ندید  3 ـ

نابساپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا و وکین  زین  نداد  ساپ  ندرک و  ینابـساپ  دیازفا .  یم  باوخ  هدننیب  تلزنم  ردق و  هب  دـنوادخ  تسا و  وکین  باوخ  رد  نابـساپ  ندـید 
هک دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هدیشوپ  ینابـساپ  سابل  دیا و  هدش  نابـساپ  ناتدوخ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  تعفنم  ریخ و  يایوگ 
هک دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دیشاب .  نارگن  دیابن  تسین و  يدب  باوخ  نکیل  دیسرت  یم  دیتسه و  كانمیب  یـسک  يزیچ و  زا  هاگآ  دوخان 

ینابـساپ اب  هک  دـیدید  رگا  دوش .  یم  امـش  شیوشت  ینارگن و  عفر  دـیبای و  یم  لایخ  تغارف  تینما و  دوش  یم  کیدزن  امـش  هب  ینابـساپ 
یلوپ دینک و  یم  نایز  داد  امش  هب  يزیچ  نابساپ  هچنانچ  دیور و  یم  رفس  هب  دینک  یم  رفس  ریسم  کی  رد  دیور و  یم  هار  دیتسه و  هارمه 

یم يا  هرهب  دوش و  یم  امـش  بیـصن  يدوس  کیدزن  هدنیآ  رد  دیهدب  يزیچ  نابـساپ  هب  امـش  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دایز  نادـنچ  هن 
یـشسرپ هب  هک  دوش  یم  مزال  دـیریگ و  یم  رارق  لاوئـس  دروم  هدـنیآ  ياهزور  رد  دـیدرک  یم  تبحـص  نابـساپ  اب  باوخ  رد  رگا  دـیرب . 

دیدید و ینابساپ  سابل  اب  ار  یسک  رگا  هرخالاب  دیهد و  یم  تیاضر  هب  ار  باوج  هن  دنک و  یم  دونشوخ  ار  امش  لاوئس  هن  دیهدب .  باوج 
دیوگ .  یم  غورد  دنک و  یم  تنایخ  امش  هب  ناتنادنواشیوخ  زا  یکی  یتآ  ياهزور  رد  دوب  امش  يانشآ  وا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یمیظع جنر  دوش  یم  بجوم  هک  داد  دهاوخ  يور  امش  یگدنز  رد  دعاسمان  یتارییغت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نابساپ  ندید  1 ـ

دینک .  لمحت  ار 
هک دینک  یم  تکرـش  يراک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  هتـشامگ  ماقم  نیا  هب  هک  دیدنمقالع  ای  دیا  هدش  نابـساپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

يراختفا .  هن  دراد و  ربرد  يدوس  هن  امش  يارب 
ینوناق ریغ  ياهراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  رارف  دنک  ریگتـسد  ار  امـش  دـهاوخ  یم  هک  ینابـساپ  تسد  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دز دیهاوخ  تسد 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


تروپساپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا ترفاسم  هب  نتفر  ای  بوخ و  ياهزور  نتشاد  يهناشن  باوخ ،  رد  تروپساپ  ندید 

نتشاد ساپ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رد هک  دـنیب  رگا  یناهج .  ود  تعفنم  رب  تسا  لیلد  تشاد ،  یم  حالـص  هب  لها  ساپ  دـنیب  رگا  تسا :  هجو  ود  رب  باوخ  رد  نتـشاد  ساپ 
 . دنک رایسب  دوس  تراجت  رد  دنیب ،  ار  باوخ  نیا  ناگرزاب  رگا  دبای .  تعفنم  ریخ و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  درک ،  یم  ینابـساپ  هاشداپ  يارس 

ردق دنوادخ  ندید ،  باوخرد  نابـساپ  و  دنیب .  ینید  تعفنم  ریخ و  ناشیا  زا  هک  لیلد  تشاد ،  یم  عرو  حالـص و  لها  ساپ  هک  دنیب  رگا 
 . دنشاب وا  مامتهارد  مدرم  دراد و  اهراک  رامیت  دوب و  تیالو  تلزنم و  و 

هنشاپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا هک  دوش  لوغشم  يراک  هب  هک  لیلد  تسکـشب ،  وا  ياپ  هنـشاپ  هک  دنیب  رگا  دنک .  مدرم  بسک  راک و  ماظنرب  لیلد  باوخرد ،  اپ  هنـشاپ 

دشاب .  رتمک  نآ  زا  شتمادن  اما  دراد ،  لیوات  نیمه  دش ،  حورجم  ای  تفاکشب  وا  ياپ  هنشاپ  هک  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  ینامیشپ  نآ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

نانمشد دروخب  هدرک  لصاح  بسک  هب  هچ  نآ  هک  لیلد  داد ،  یم  هدنرد  عابـس و  دروخب  دیرب و  یم  دوخ  ياپ  هنـشاپ  هک  دنیب  یـسک  رگا 
ددرگ .  هداچیب  شیورد  دشابن و  بسک  راک و  ار  وا  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  ياپ  هنشاپ  هک  دنیب  رگا  دهد . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هتـشادن تلاسک  درد و  دـشاب و  ملاس  امـش  ياپ  يرادـیب  رد  هک  یتروص  رد  تسا  حورجم  امـش  ياپ  هنـشاپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچناـنچ 

باوخ رد  هچنانچ  ینعی  دراد  ار  ریبعت  نیمه  زین  اپ  هنـشاپ  ندوب  هتـسکش  دـیوش .  یم  نامیـشپ  يراک  ماـجنا  زا  هک  تسا  نآ  ناـشن  دیـشاب 
دروآ یم  تمادن  هک  دینک  یم  باوصان  يراک  هدنیآ  رد  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هدنام  زاب  نتفر  زا  هک  هتسکش  نانچ  امش  هنـشاپ  دینیبب 
هنشاپ دینیبب  هچنانچ  تسا .  هدننیب  باوخ  یگدنز  روما  ماکحتـسا  اهراک و  ناشن  یلک  روط  هب  اپ  هنـشاپ  دیونـش .  یم  تمالم  تتامـش و  و 
بقارم ییاهمـشچ  رجاـت ،  بساـک و  هچ  دیـشاب و  دـنمراک  يرادا و  هچ  یلغـش ،  طـیحم  رد  تسا  نوریب  باروج  اـی  شفک  زا  امـش  ياـپ 

باوخ تسا  يوق  مکحم و  ملاس و  امش  هنشاپ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دنراد .  رظن  ریز  ار  امش  يابیز  تشز و  دب و  بوخ و  تسامش و 
هک دیدرک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  لمع  تردق  اب  دیوش و  یم  طلـسم  ناتیاهراک  رد  هک  دهد  یم  دیون  امـش  هب  تسا و  یبوخ 

رگا دـیوش و  یم  ررـضتم  دیـشاب  بساک  هچنانچ  هدروخ ،  هتفرگ و  زاگ  گس  لثم  هدـنرد  ناویح  کی  ار  امـش  هنـشاپ  دـیرادن و  اپ  هنـشاپ 
رس درک  یم  داجیا  تمحازم  نتفر  هار  رد  هک  دوب  هدیبسچ  امش  ياپ  هنشاپ  هب  يزیچ  رگا  دور .  یم  ناتتـسد  زا  یلام  ای  راک  دیـشاب  دنمراک 

دننز .  یم  فرح  ناترس  تشپ  دیتفا و  یم  مدرم  نابز 
دیوگیم :  رلیم  چا 

تـسا انعم  نیا  هب  هدش ،  یمخز  ناتیاپ  يهنـشاپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلام  نایز  ررـض و  رگنایب  باوخ ،  رد  اپ  يهنـشاپ  ندید 
 . دنراد ار  امش  زا  هدافتسا  ءوس  دصق  ياهدع  هک 
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همان تکاپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا زیگنا  مغ  هدننک و  سویأم  ياهربخ  ندینش  تمالع  باوخ ،  رد  همان  تکاپ  ندید  1 ـ

سیون كاپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يرتخد رگا  دـیروآیمن .  تسد  هب  یبولطم  يهجیتن  ناتیاهراک  ماجنا  زا  هک  تسا  نآ  يهدـنهد  ناشن  باوخ ،  رد  ياهتـشون  سیون  كاپ 

 . دوشیم فالتخا  راچد  شدزمان  اب  یعوضوم  رس  رب  ینعی  دشاب ،  ياهمان  سیون  كاپ  لوغشم  باوخ  رد 

نالاپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دنیب رگا  درخ .  كزینک  ای  دـهاوخ  نز  هک  لیلد  دـیرخ ،  اهب  هب  یـصخش  زا  ای  تشاد  نالاپ  دـنیب  رگا  تسا .  نز  باوخ  رد  ندـید  نـالاپ 

هک تسا  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  نالاپ  دـنیب  رگا  ددرگ .  یلوتـسم  يو  رب  دوش و  نز  رادربنامرف  عیطم و  هک  لیلد  تشاد ،  تشپ  رب  نالاپ 
دهد .  شقالط  ای  دوش و  ادج  يو  زا  نز 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
تشرد و نالاپ  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  دـهاوخب و  يراگزاس  روتـسم  نز  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  ون  هزیکاپ  نـالاپ  دـید  رگا 

دنیب .  ترضم  يو  زا  راگزاسان و  يور و  هزیتس  زا  ینز  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  نیکرچ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نالاپ دوجو  دـنزیوآ ،  یم  نآ  يور  ار  هلاگ  دـنهن و  یم  غالا  تشپ  رب  دـنروآ و  یم  مهارف  هچراپ  هاـک و  سنج  زا  هک  تسا  یتنیز  نـالاپ 
هتخیوآ فرط  ود  زا  نزاوت  لداعت و  اب  دـنامب و  راوتـسا  نآ  رب  هلاگ  مه  دنیـشنب و  ناویح  يور  دـناوتب  غالا  بحاص  مه  هک  دوش  یم  ببس 

باوخ رد  هک  تسا  نکمم  یلو  دنسانش  یمن  دنا و  هدیدن  ار  نآ  مدرم  رایسب  هچ  درادن و  یـشقن  ام  زورما  یگدنز  رد  هلیـسو  نیا  ددرگ . 
دنا هدرک  ریبعت  نز  هب  باوخ  رد  ار  نالاپ  یتنس  ناربعم  اریز  دتفا  یم  نز  کی  اب  شراک  رس و  دنیبب  باوخ  هب  نالاپ  یـسک  هچنانچ  مینیبب . 

لـالم و بجوم  دراد و  ریوزت  دـیک و  هک  تسا  ینز  هنهک  نـالاپ  قلخ .  شوـخ  ور و  بوـخ  تسا  ینز  اـب  تبحاـصم  وـن  نـالاپ  نتـشاد  . 
دینیبب باوخ  رد  رگا  دنک .  یم  داجیا  یمان  دـب  یئاوسر و  هک  تسا  كانرطخ  نهد و  دـب  نز  هراپ  نالاپ  دوش .  یم  دوخ  رهوش  یگدرزآ 
باوخ هدننیب  رگا  دهد و  یم  جنر  دناسر و  یم  بیسآ  امـش  هب  ینز  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  یغالا  هک  نآ  یب  دیرب  یم  دوخ  اب  ار  ینالاپ  هک 

وا باوخ  دنک  یم  لمح  هداهن و  شود  يور  ار  نالاپ  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دشاب .  هناگیب  نز  کی  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشادن  نز 
دبای یم  هبلغ  دوش و  یم  طلسم  ینز  رب  هتسشن  نآ  يور  هداهن و  نیمز  رب  ار  نالاپ  دنیبب  هچنانچ  دوش و  یم  طلسم  وا  رب  ینز  هک  دیوگ  یم 

 . تسا یلاـم  ناـیز  نـالاپ  ندرک  مگ  دـشاب .  ون  نـالاپ  رگا  صوصخب  دوـش  یم  قشاـع  دـنیبب  يدرجم  ناوـج و  درم  ار  باوـخ  نیا  رگا  . 
نآ دراد  ینالاپ  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  درم .  نز و  نیب  یئادج  قالط و  نالاپ  شورف  تسا و  جاودزا  نتفرگ و  نز  نالاپ  ندـیرخ 

تسا و قشع  نالاپ  ندیرخ  ناناوج  يارب  دنوش .  یم  ادج  رگیدکی  زا  دتفا و  یم  فالتخا  شرـسمه  وا و  نیب  دشورف  یم  ای  دـشخب  یم  ار 
 . جاودزا

وتلاپ
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا یگداوناخ .  مرگ  نوناک  لیکـشت  رهوش و  دـیون  ناوج  نارتخد  يارب  هداوناخ و  ناناوج  يارب  تسا و  رـسمه  لهاتم  نادرم  يارب  وتلاپ 
دوخ باوخ  رد  یناوج  رتخد  رگا  دینک و  یم  لیصحت  رطاخ  تغارف  یگدوسآ و  هداوناخ  بناج  زا  دیا  هدیشوپ  یبوخ  ون و  يوتلاپ  دیدید 
وتلاپ امرگ  ناتسبات و  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دنک .  یم  رهوش  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  تسنیا  دیون  هدیـشوپ  یکیـش  يوتلاپ  هک  دینیبب 

مرتحم ززعم و  شرهوش  دزن  هدیـشوپ  یکیـش  يوتلاپ  هک  دنیبب  ینز  رگا  دینیب .  یم  نایز  هدنیآ  ياهزور  رد  هک  تسنآ  ناشن  دـیا  هدیـشوپ 
بوخ دیریگ و  یم  رارق  تیامح  دروم  داد  وتلاپ  امـش  هب  وا  هچنانچ  دینک و  یم  تیامح  ار  وا  دیداد  یـسک  هب  ییوتلاپ  رگا  دـش .  دـهاوخ 
تسا هدولآ  فیثک و  كرچ و  امش  يوتلاپ  دیدید  رگا  لغـش .  تسا و  هداوناخ  بناج  زا  لایخ  یتحاران  هصغ و  مغ و  هراپ  يوتلاپ  تسا . 

دنک .  یمن  اشفا  هتشاد و  هگن  لد  رد  هک  دراد  یگدرزآ  امش  زا  ای  دوش  یم  رامیب  ناترسمه  الامتحا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیشک .  دیهاوخ  جنر  امش  يارآ  اب  نارگید  تفلاخم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ  رد  وتلاپ  ندید  1 ـ
دز .  دهاوخ  نایز  امش  یگدنز  هب  سانشان  دارفا  تاهابتشا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نارگید  هب  دوخ  وتلاپ  نداد  ضرق  2 ـ

 . تساهوزرآ هب  ندیسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  ابیز  يوتلاپ  ندیشوپ  ای  ندید  3 ـ

نامسناپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  تورث  هب  ندیسر  يهناشن  باوخ ،  رد  نامسناپ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسین .  رادیاپ  هک  دیروآ  یم  تسد  هب  یتورث  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  نامسناپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

يریثأـت دوخ  رـسمه  يور  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدرک  نت  رب  نامـسناپ  دـناب  سنج  زا  یـسابل  شرـسمه  دـنیبب  باوـخ  يدرم  رگا  2 ـ
 . تشاد دهاوخ  دنمتردق 

نویسناپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ناتیگدنز  لحم  رییغت  رگنایب  باوخ ،  رد  نویسناپ  يهدهاشم 

نجنروا ياپ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
تسا .  رتمک  وا  یتخس  جنر و  تسا ،  نیمیس  دنیب  رگا  دوب .  جنر  ار  وا  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  ياپ  رد  نجنروا  ياپ  هک  دنیب  يدرم  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نوریب ياپ  زا  نجنروا  مارح .  ار  نادرم  تسا و  کلم  ار  نانز  نیرز  ياه  هیاریپ  تسا و  کین  ناـنز  تسا و  يوش  ار  ناـنز  نجنروا ،  ياـپ 

ددرگ .  لد  روجنر  يو  زا  یسک  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  ای  درک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هب دنا و  هدرک  ریبعت  یئاراد  لام و  هب  ار  اپ  هتخودنا ،  هک  تسا  یتنکم  تورث و  یئاراد  لام و  رب  ناسنا  ماوق  هک  سایق  نیا  يانبم  رب  ناربعم 
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 . دوش یم  مسجم  دریگ و  یم  لکش  شدوخ  ياپ  لکش  هب  شیاهایور  رد  باوخ  هدننیب  صخـش  یئاراد  تورث و  هک  هدش  تباث  زین  هبرجت 
دور و یم  نیب  زا  شیئاراد  زا  یمین  هک  تسا  نآ  ناـشن  هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  ياـپ  کـی  دـنیبب  یـسک  رگا  هک  تسا  لـقن  نیریـس  نبا  زا 

یـسک رگا  دـنک .  یم  هاـبت  ار  دوخ  تورث  همه  دتـسیاب  دـناوت  یمن  هک  هتـسکش  اـی  دـنا  هدـیرب  ار  شیاـپ  ود  ره  دـنیبب  باوخ  رد  هچناـنچ 
تسا تسد  یهت  رگا  دبای و  یم  یـسرتسد  يرتشیب  لام  هب  تسا  دنم  تورث  هچنانچ  دراد  يدنمتردق  هدیزرو و  ياهاپ  هک  دنیبب  باوخرد 

زا باوخ  هدننیب  دیوگ  یم  تسا و  یلام  تینما  ناشن  هدرک  اپ  هب  زلف  زا  یـشفک  همکچ و  ای  دراد  يزلف  ياهاپ  دنیبب  رگا  دوش و  یم  رادلوپ 
بانط اب  ار  شیاپ  ود  ره  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  تسه  ریبعت  نیمه  دـش  دـهاوخ  تحار  شلایخ  تفای و  دـهاوخ  نیمات  یلام  رظن 

رد دنک و  یم  تنایخ  وا  هب  یـسک  هتفر  ورف  يا  هلاچ  رد  وا  ياپ  ای  دزرل  یم  نتفر  هار  ماگنه  شیاپ  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دـنا .  هتـسب 
نیدنچ اپ  ود  ياج  هب  هک  دنیبب  یسک  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  يراتفرگ  رصتخم  درب و  یم  راک  هب  گنرین  هلیح و  وا  اب  ترشاعم  هلماعم و 

مغ و باوخ  هدننیب  يارب  اریز  تسین  بوخ  دیبوک  یم  اپ  دینز و  یم  دگل  نیمز  هب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دور .  یم  رفـس  هب  دراد  اپ 
 . تسا هدنیآ  زا  سرت  دشاب  هتشادن  درد  اپ  باوخ  هدننیب  هک  یتروص  رد  باوخ  رد  اپ  درد  دیآ .  یم  شیپ  هودنا 

هبات ياپ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، تسا هدـیچیپ  ياپ  رد  هبات  ياپ  دـنیب  رگا  تسا .  رفـس  دـنیب ،  هدـیچیپ  ياپ  رب  نوچ  تسا و  لام  دوب ،  هداهن  نوچ  باوخ ،  رد  هباـت  ياـپ 

هبات ياپ  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  تلحر  ایند  زا  دوز  هک  لیلد  دوبن ،  هشوت  قیفر و  چـیه  يو  اب  دـنا و  هدرک  ناـبایب  گـنهآ  نارفاـسم  هکناـنچ 
دوش .  عیاض  وا  لام  هک  لیلد  دیشخب ،  یسک  هب  ای  تخورفب  شیوخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  هبات  ياپ 

تسا .  الاک  تمعن و  لام و  لوا : 
رفس .  مود : 

 . هدرک نابایب  مزع  اهنت  هدیچیپ و  ياپ  رب  هک  ار  یسک  تسا .  گرم  موس : 

زییاپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درب .  دهاوخ  دوس  ییاراد  بسک  يارب  نارگید  تافالتخا  اوعد و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  زییاپ  لصف  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

یبولطم یگدنز  تفای و  دهاوخ  هاوخلد  يرهوش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنک ،  حاودزا  دـهاوخ  یم  زییاپ  لصف  رد  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
 . تشاد دهاوخ 

کتپ

اب ار  وا  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یسک  ای  تشاد و  یکتپ  هک  دنیب  رگا  يرتهم .  رب  دنک  لیلد  کتپ ،  ندید  دنناوخ و  هقرطم  ار  کتپ  سراف  هب 
ددرگ .  ادج  يرتهم  تبحص  زا  هک  لیلد  دش ،  عیاض  وا  کتپ  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  يو  زا  دتفا و  تبحص  گرزب  يرتهم 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دنکفا ینمشد  دنک و  ینیچ  نخس  گرزب ،  يرتهم  نایم  رد  هک  لیلد  دز ،  یمه  نادنس  رب  ار  کتپ  هک  دنیب  دنادن و  يرگنهآ  یسک  رگا 
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وتپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ییافو  یب  تنایخ و  ۀناشن  فیثک ،  يوتپ  باوخ  1 ـ

 . تفای دیهاوخ  تاجن  هتخانشان  یلماوع  طسوت  كانرطخ  ییرامیب  زا  هکنیا  و  تسا .  لابقا  ۀناشن  هزیکاپ ،  زیمت و  يوتپ  باوخ  2 ـ

تشوگ نتخپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیرگن یم  فارطا  هب  هزادنا  زا  شیب  تاعقوت  یهاوخ و  دوخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  نتخپ  لاح  رد  یتشوگ  باوخ  رد  رگا 

زپو تخپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دننک تبقارم  رتشیب  دوخ  نادنزرف  زا  دیاب  هکنیا  تسا و  یماح  نتشادن  تمالع  نانز ،  يارب  يزپشآ ،  باوخ 

ردپ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبکین ردپ : 

يراسمرش گرم :  لاح  رد 
تالوحت ندش :  ردپ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا نآ  رگنایب  نارسپ ،  يارب  دنهد و  ماجنا  يرتشیب  تقد  ناشیاهراک  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نارتخد ،  يارب  باوخ  رد  ردپ  ندید 

دش .  دنهاوخ  يریگرد  فالتخا و  راچد  هک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

اب رگم  دوش  یمن  لح  امش  لکشم  دیوش .  یم  هجاوم  یگدنز  رد  یلکـشم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ار  دوخ  ردپ  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دینک .  تروشم  یلقاع  درف 

تفر .  دهاوخ  شیپ  یتخس  هب  امش  ياهراک  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرم  رت  شیپ  هک  دینیبب  ار  دوخ  ردپ  باوخ  رگا  2 ـ
 . دهد یم  بیرف  ار  وا  شدزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرم  رت  شیپ  هک  دنیبب  ار  دوخ  ردپ  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

گرزب ردام  ای  گرزب  ردپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم یتخـس  هب  هک  دـیوش  یم  هجاوم  یتالکـشم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  گرزب  ردام  ای  گرزب  ردـپ  اب  وگتفگ  ندـید و 

دینک .  یم  هبلغ  تالکشم  رب  ماجنا  رس  نارگید  زردنا  دنپ و  رب  ندرپس  شوگ  اب  اما  دمآرب ،  اهنآ  سپ  زا  ناوت 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دراد ناتفادها  هب  ندیسر  رب  تلالد  دیتسه ،  تبحص  لوغشم  دوخ  گرزبردام  ای  گرزبردپ  اب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

هدناوخ ردپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داش و ار  وا  رگا  اما  دیوشیم  یتالکـشم  راچد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیدید ،  تحاران  نیگمغ و  ار  دوخ  يهدـناوخردپ  باوخ  رد  رگا   . 1

تشاد .  دیهاوخ  ور  شیپ  یشوخ  ياهزور  ینعی  دیدید ،  لاحشوخ 
باوخ رد  ار  دوخ  هدناوخ  ردپ  رگا  اما  تسا .  ناکیدزن  ناتـسود و  اب  هرجاشم  فالتخا و  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  هدناوخ  ردـپ  ندـید   . 2

تسا .  یگداوناخ  بولطم  طباور  ۀناشن  دینیبب ،  لاحرس  داش و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . درک دیهاوخ  ادیپ  تسد  ییالاب  ياهماقم  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  هدناوخردپ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

یناحور ردپ 

دیوگیم :  تروک  سناه 
رد یناحور  ردـپ  يهظعوم  يادـص  ندینـش  تسا .  یگدـنز  رد  بولطمان  تالوحت  رییغت و  رگناـیب  باوخ ،  رد  یناـحور  ردـپ  يهدـهاشم 

دراد .  ار  امش  بیرف  دصق  يدرف  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  باوخ ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ياهینوگرگد امـش  یگدـنز  رد  تفر و  دـیهاوخ  دـعاسمان  ییاهرفـس  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  ار  یناـحور  ردـپ  باوخ  رد  رگا  1 ـ
داد .  دهاوخ  يور  يا  هدننک  تحاران 

دنک .  یم  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  امش  يراکم  درف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونشب ،  ار  یناحور  ردپ  ۀظعوم  يادص  باوخ  رد  رگا  2 ـ
 . دینک یم  لاماپ  ناتدوخ  عفن  هب  ار  نارگید  قوقح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  شیشک  ناتدوخ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

سدقم ردپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ندش  هدیچ  لاح  رد  امش  يدوبان  يارب  ییاه  هئطوت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  سدقم  ردپ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  1 ـ

سپ اه  هلیح  نیا  زا  دش و  دیهاوخ  یماد  نابرق  یـسولپاچ ،  بیرف و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  تدابع  لاح  رد  ار  سدقم  ردـپ  رگا  2 ـ
دنام .  دیهاوخ  ریحتم  تراسا  زا 

هلیح ياـهینابز  برچ  لـباقم  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  ندز  فرح  لوغـشم  سدـقم  ردـپ  اـب  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ناوج  ینز  رگا  3 ـ
اب دنک ،  یم  جاودزا  سدقم  ردپ  اب  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا  اما  دز .  دهاوخ  همطل  دوخ  ترهـش  هب  راک  نیا  اب  دش و  دـهاوخ  میلـست  هنارگ 

 . درک دهاوخ  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  ینورد  ياه  هسوسو  یتخب و  دب  رقف و  دوجو 

نتفریذپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يهتـساوخ نتفریذپ  دینکیم .  ادیپ  تسد  ییالاب  تاماقم  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنریذپیم ،  ار  امـش  يهتـساوخ  نارگید  باوخ  رد  رگا 
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 . دیوشیم تسکش  راچد  فیعض  هدارا  نتشاد  رثا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  نارگید 

رپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رپ دنیوگ :  ناربعمزا  یضعب  اهرپ و  ردق  هب  تسا  یگرزب  يرتهم و  ار  وا  هک  لیلد  غرمرپ ،  نوچ  تسا  اهرپ  ار  وا  دید  باوخ  هب  یـسک  رگا 

تسا .  هانپ  توق  باوخ ،  هب  ندید 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هب هک  تسا  لیلد  تشاد ،  غرم  رپ  دوخ  اب  دـنیب  رگا  دوش .  وکین  شراک  دور و  رفـس  هب  هک  تسا  لیلد  دـیرپ ،  یم  تشاد و  اهرپ  دـید  رگا 
ددرگ .  ناصقن  شلام  دتفیب  هاج  یگرزب و  زا  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  ياهرپ  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  تعفنم  ریخ و  ار  يو  نآ  ردق 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اپ تسد و  هافر  هب  دیراد  رپ  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  تسین و  دب  باوخ  رد  رپ  ندـید  یلام .  تاناکما  تسوربآ و  ام  ياهباوخ  رد  رپ 

دیا و هدرک  يروآ  عمج  رپ  يرادـقم  هک  دـینیبب  هچنانچ  غرم و  رپ  ای  وق  رپ  لثم  میزیر  یم  شلاب  رد  هک  تسا  يرپ  روظنم  دیـسر .  یم  ریگ 
یتقو رپ  هک  روط  نامه  تسا  ریگ  اپ  تسد و  هافر  نیا  یلو  دیسر  یم  تمعن  هافر و  هب  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هتشابنا  ییاج  ار  اهرپ 
باوخ رد  رگا  دریگ .  یم  تقو  دوش و  یم  لکـشم  سابل  وم و  يال  زا  اهرپ  ندرک  ادج  دبـسچب  ناتتروص  تسد و  رـس و  يوم  سابل و  هب 

هب ای  دیآ و  دراو  یلام  نایز  امـش  هب  هک  دیـشاب  نآ  نارگن  تسا  نتخیر  لاح  رد  ای  هتخیر  امـش  ياهرپ  دیا و  هتـشاد  رپ  هک  دـینک  ساسحا 
هک ار  ییاهراک  دبای و  یم  ینوزف  امش  تاناکما  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیراد  لاب  هک  دیدید  رگا  دننزب .  همطل  امـش  يوربآ  تیثیح و 

امـش باوخ  دینک  یم  زاورپ  اجنآ  اجنیا و  دیراد و  لاب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیهد .  ماجنا  هک  دش  دیهاوخ  رداق  دـینکب  دـیتسناوت  یمن 
لغش و دح  رد  هتبلا  دیـسر .  یم  یگرزب  هب  هک  تسنآ  ناشن  دیا  هدروآرد  لاب  غرم  لثم  هک  دیدید  رگا  دیور .  یم  رفـس  هب  هک  دیوگ  یم 

يوربآ تاناکما و  يایوگ  يرپ  نینچ  نیا  دـشاب و  دیفـس  رگا  صوصخب  تسا  بوخ  باوخ  رد  رپ  ندـید  لاـح  ره  هب  دـیراد .  هک  یتمس 
تسا .  باوخ  هدننیب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يزوریپ راختفا ؛  رپ : 

يرادازع هایس :  رپ 
گرزب يرفس  ندرک :  نت  رب  رپ 

دیرخ دیهاوخ  ار  دوخ  يوربآ  امش  دیفس :  رپ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

هودنا مغ و  يهناشن  باوخ ،  رد  هایس  ياهرپ  ندید  دیراد .  رـس  رد  هدوهیب  ياهرکف  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  دیفـس  ياهرپ  ندید 
دیراد .  ور  شیپ  یشوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینکیم ،  هدافتسا  نییزت  يارب  رپ  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب ار  یگدنز  ياهتیلوئسم  ینیگنس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننیشن ،  یم  نیمز  رب  دنا  هدنکارپ  امـش  درگادرگ  هک  ییاه  رپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  یم  لمح  دوخ  ۀناش  رب  ییاهنت 
دش .  دهاوخ  هدروآرب  امش  ياهوزرآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  باقع  ياهرپ  ندید  2 ـ

تسا .  كدنا  ياهتیذا  رازآ و  لمحت  تمالع  باوخ ،  رد  اه  هجوج  رپ  ندید  3 ـ
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تسا .  یتخبشوخ  تیقفوم و  ۀناشن  دیشورف ،  یم  ای  دیرخ  یم  زاغ  ای  كدرا  رپ  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
تسا .  هناتسود  طباور  رد  يدیمون  ۀناشن  باوخ ،  رد  هایس  ياهرپ  ندید  5 ـ

اما دـنک .  یم  تفرـشیپ  یعامتجا  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  يرگید  ینیئزت  ياهرپ  اـی  غرم  رتش  رپ  باوخ  رد  ینز  رگا  6 ـ
دنریگ .  راک  هب  دنناوت  یمن  یعامتجا  ياهراک  رد  تفرشیپ  يارب  ار  وا  شور  نارگید 

 . دوب دهاوخ  هارمه  تیقفوم  اب  شا  یگدنز  زا  يا  هرود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  رپ  باوخ  تسا  دنمقالع  تایبدا  هب  هک  يدرف  رگا  7 ـ
هب یگدنز ،  رد  وا  لابقا  قیفوت و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدـش  نیزم  يرپ  هب  هتـشاذگ  رـس  رب  هک  یهالک  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  8 ـ

 . تشاد دهاوخ  یگتسب  شیاهتیباذج 

نهپرپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
تسا ترضم  رب  لیلد  شندروخ  تسا و  هشیدنا  رب  لیلد  ندید  باوخ  هب  نهپرپ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تردـن هب  تسا .  لوکام  دـیور و  یم  یـشحو  رتشیب  هک  تسا  يزبس  یعون  نآ  تسا و  هفرخ  ینعم  هب  تغل  رد  ود پ  ره  حـتف  اـب  نهپ  رپ 

دراد و ار  اه  يزبس  رگید  مکح  میدید  رگا  اما  تسا  هفرخ  هک  میهد  صیخشت  یتسرد  هب  مینیبب و  هفرخ  ای  نهپ  رپ  باوخ  رد  تسا  نکمم 
امش هب  هفرخ  باوخ  رد  یسک  رگا  ینارگن .  هصغ و  لیلد  نآ  نتشاد  ندروخ و  تسا و  لایخ  رکف و  ناشن  شندید  نهک  ناربعم  هتشون  هب 

هودنا و امـش  يارب  یـسک  هک  دوش  یم  ادیپ  یبجوم  تسا ،  هفرخ  دـهد  یم  هچنآ  هک  درک  حیرـصت  هدـنهد  ای  دیتخانـش  ار  نآ  امـش  داد و 
نداد ندیچ و  دیبای .  یم  ییاهر  مغ  زا  نوچ  تسا  بوخ  دیتخیر  رود  دیتفرگ و  ای  دیتفرگن  باوخ  رد  رگا  یلو  دروآ  یم  دوجو  هب  هصغ 
رهوش نز و  نیب  دوب  هرفـس  رد  رگا  دـیروآ و  یم  دوجو  هب  هصغ  اـهنآ  يارب  امـش  هک  ینعم  نیا  هب  دراد  ار  ریبـعت  نیمه  زین  نارگید  هب  نآ 

 . دوش یم  ادیپ  ترودک  هب  رجنم  فالتخا 

ندرک باترپ 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
دننک مهتم  هانگو  انز  هب  دور  یم  نآ  میب  دور  یم  نآ  میب  درک  ترپ  گنس  شفرط  هب  دنیب  رگا 

دنک یم  اطع  يزیچ  نیب  باوخ  هب  دشاب  سانشرس  صخش  نآ  هچنانچ  درک  ترپ  شفرط  هب  دنق  ای  ماداب  ایرکش  یسک  دنیب  رگا 
دوش یم  وا  بیصن  یئاطعو  هزیاج  درک  ترپ  دنق  ای  ماداب  ایرکش  سانشان  دنیبرگاو 

دنک یم  نالهاج  جرخ  ار  دوخ  لام  هک  تسنآ  ریبعت  درک  ترپنایاپ  راهچ  يوس  هب  یندروخ  دنیب  رگا 

هرترپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ییافویب  تنایخ و  رگنایب  دینک ،  هاگن  ابیز  يهرترپ  کی  هب  باوخ  رد  رگا 

لاقترپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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رد دـیآ  یم  شوخ  زین  مشچ  هب  هک  وب  شوخ  رطع و  شوخ  تسا  يا  هویم  لاقترپ  تسا .  یئاورماـک  ینیریـش و  باوخ  رد  لاـقترپ  ندـید 
 ، تسا بوخ  دنزرف  تسا و  ماک  نیقی  هب  اما  دنا  هتشونن  يزیچ  لاقترپ  دروم  رد  نهک  ناربعم  دشاب .  دب  باوخ  رد  دناوت  یمن  تروص  نیا 
 . دنتسه امش  نادنزرف  دیـشاب  هتـشاد  لاقترپ  يدادعت  رگا  دوش و  یم  امـش  بیـصن  هک  تسا  یلام  دیـشاب  هتـشاد  لاقترپ  يدایز  رادقم  رگا 

دیدرت یب  دیرادن  دنزرف  رگا  دنک و  یم  تبحـص  امـش  نادنزرف  زا  یکی  يراتفرگ  يرامیب و  زا  هچ  تسین  بوخ  هدـیهل  راد و  کل  لاقترپ 
تسا رتهب  تسین و  بوخ  زبس  لاک و  لاقترپ  ندید  دنک .  یم  ادیپ  يراتفرگ  رصتخم  ای  دوش  یم  رامیب  تسا  کیدزن  امش  نازیزع  زا  یکی 

هک دـیآ  یم  شیپ  باختنا  يارب  يدروم  دـیرخ  یم  لاقترپ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دـینیبب .  باوخ  رد  هدیـسر  درز و  یلیخ  لاقترپ  هک 
دیدید باوخ  رد  رگا  دیهد .  یم  ماجنا  ناسآ  یلیخ  ار  راک  نیا  دـیهدب و  زایتما  نارگید  رب  ار  یناسک  ای  یئاهزیچ  دـیوش  یم  ریزگان  امش 

عمج دوخ  درگ  ار  هداوناخ  نوچ  تسا  بوخ  دـیتشاد  هناخ  رد  لاقترپ  تخرد  رگا  دـینک .  یم  یلوپ  هلماعم  کی  دیـشورف  یم  لاقترپ  هک 
يا هثداح  دـندش  شخپ  نیمز  يور  اه  لاقترپ  دـش و  هراـپ  امـش  لاـقترپ  تکاـپ  رگا  دـشاب .  راـب  رپ  تخرد  نآ  رگا  صوصخب  دـینک  یم 
يور زا  ار  اه  لاقترپ  هک  دیدید  رگا  دنور و  یم  یفرط  هب  کی  ره  دندرگ و  یم  هدنکارپ  امش  فارطا  زا  یناسک  دوش و  یم  هقرفت  بجوم 

یم درگ  ینوناـک  رد  ار  همه  دـیوش و  یم  دوخ  نازیزع  عاـمتجا  بجوم  نوچ  تسا  بوخ  دـینک  یم  تخرد  زا  اـی  دـینک  یم  عمج  نیمز 
تسین .  بوخ  باوخ  رد  یشرت  هک  دشابن  شرت  رگا  اصوصخم  تسا  ماک  ینیریش  باوخ  رد  لاقترپ  ندید  لاح  ره  هب  دیروآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
لاـقترپ تخرد  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیراد .  ور  شیپ  یـشوخ  ياـهزور  هک  تسا  نآ  يهدـنهدناشن  باوخ ،  رد  لاـقترپ  ندـید 

دوشیم .  لدبم  مغ  هب  ناتیداش  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیچیم ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا انعم  نیا  هب  دراد ،  تسد  هب  یلاقترپ  دنیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا  تسا .  یتمالس  نداتفا  رطخ  هب  رگنایب  باوخ ،  رد  لاقترپ  ندروخ 
باوخ رد  رگا  دیوشیمن .  قفوم  ناتقشع  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  لاقترپ  ندیرخ  دنکیم .  ادیپ  دوخ  هاوخلد  هب  يرـسمه  هک 
لاقترپ نتفرگ  تسوپ  لوغـشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  دارفا  اب  یمیمـص  كاپ و  یطباور  رگناـیب  دـینیبب ،  لاـقترپ  نتخورف  لوغـشم  ار  دوخ 

 . تسا ناتناکیدزن  زا  ییادج  ینعم  هب  دیشاب ، 

هاگترپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  یتخبدب  تبیصم و  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هداتسیا  یهاگترپ  ۀبل  رب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . تسا یتخبدب  رد  ندش  قرغ  تمالع  باوخ ،  رد  یهاگترپ  ۀبل  زا  ندرک  طوقس  2 ـ

رون وترپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  یگتفشآ  راچد  یحور  ظاحل  زا  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  رون  وترپ  زا  تبحص 

مچرپ

مدرم نیا  زا  هک  لیلد  تشاد ،  ملع  هک  دنیب  رگا  یخـس .  ای  يرگناوت  ای  يدهاز  ای  یماما  ای  دوب  اناد  يدرم  رب  لیلد  ندـید ،  باوخ  هب  ملع 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش ،  عیاض  داتفیب و  ملع  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  میدرک  ریرقت  هک 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیب .  زبس  ای  دیفس  ار  ملع  هصاخ  دوب .  یگرزب  هاج و  لیلد  داد ،  يو  هب  یملع  هاشداپ  دنیب  رگا  تسا .  رفس  لیلد  باوخ ،  هب  ملع 

دیوگ :  یبرغمرباج 
هک لیلد  تشاد ،  هایس  یملع  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  يو  زا  دراد و  تبحص  يرگناوت  اب  هک  لیلد  تشاد ،  گرزب  دیفس و  یملع  دنیب  رگا 

ددرگ .  بیطخ  ای  یضاق 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  هب  ملع  ندید 
يرتهم .  تسایر و  لوا : 

رفس .  مود : 
یگرزب .  ماقمو و  هاج  موس : 

لاح . )  عضو و  یبوخ  لاوحا (  یکین  مراهچ : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

انعم نیا  هب  باوخ ،  رد  مچرپ  اب  نداد  تمالع  تسا .  اـهراک  ماـجنا  رد  تیقفوم  رگناـیب  دـینیبب ،  ار  ناـتدوخ  روشک  مچرپ  باوخ  رد  رگا 
دنکیم .  دیدهت  ار  امش  يوربآ  یعوضوم  هک  تسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هب یپ  هک  تسا  نآ  هناشن  دـیروآیم ،  نییاپ  ار  مچرپ  دـینیبب  باوخ  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  يهناـشن  باوخ ،  رد  مچرپ  ندرک  هتـشارفارب 

 . تسا نانمشد  يهئطوت  يهناشن  باوخ ،  رد  هایس  مچرپ  ندید  درب .  دیهاوخ  دوخ  تاهابتشا 

رادمچرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ار دوـخ  باوـخ  رد  رگا  دـینکیم .  تداـسح  ساـسحا  ناـکیدزن  زا  یکی  هب  تبـسن  هک  تسا  اـنعم  نیا  هـب  باوـخ ،  رد  رادـمچرپ  ندـید 

 . دیتسه یلکشم  راک  ماجنا  لوغشم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبیم ،  یهورگ  رادمچرپ 

نیچرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رانک راخ  ياـههتوب  رد  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  تداعـس  یتخبـشوخ و  ندروآ  تسد  هب  رگناـیب  باوخ ،  رد  نیچرپ  ندـید 
رانک شدزمان  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا  دـنوشیم .  امـش  تیقفوم  زا  عنام  ياهدـع  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  دـیاهدرک ،  ریگ  نیچرپ 

 . دنکیم جاودزا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  رگنایب  تسا ،  هداتسیا  نیچرپ 

شاخرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد رگا  دننکیم .  يرود  امـش  زا  نایفارطا  ناتدب  راتفر  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینکیم ،  شاخرپ  نارگید  هب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دیتفایم يرگهلیح  دارفا  ماد  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دننک ،  شاخرپ  امش  هب  نارگید  باوخ 
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لوپ تخادرپ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یسک هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیسر .  دیهاوخ  یناوارف  تورث  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیهدیم ،  لوپ  یـسک  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . تسا یلام  ررض  نایز و  رگنایب  دهدیم ،  یلوپ  امش  هب 

هدرپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رد رب  هدرپ  رگا  اـهراک .  رد  میب  سرت و  تسا و  هودـنا  مغ و  ربتـس ،  رگا  تسا و  گـنت  رگا  هتخیوآ ،  رد  رب  دـید  باوـخ  رد  هدرپ  هک  ره 

میظع .  سرت  دوب و  هودنا  مغ و  رازاب  نایم  رد  ای  دجسم  رد  رب  ای  دنیب ،  گرزب  یئارس 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دوبن فورعم  دنیب و  هدرپ  نوچ  دوش و  نمیا  میب  سرت و  زا  دبای و  جرف  هودـنا  مغ و  زا  شدـنوادخ  هک  لیلد  دـش ،  عیاض  هدرپ  دـنیب  رگا 
تسا .  رتناسآ  دوب  فورعم  رگا  تسا ،  رت  بعص  هودنا  مغ و 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دشابن .  وکین  لاح  همه  هب  هنهک  هدرپ  دوب و  دب  ار  تیعر  تسا و  وکینار  هاشداپ  ون  هدرپ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اـسب هچ  تسا و  رتس  هدرپ  اریز  دـشاب  دـب  دـناوت  یمن  قلطم  روط  هب  باوخ  رد  هدرپ  ندـید  یلو  دـنا  هتـسنادن  بوخ  ار  هدرپ  امومع  ناربعم 
نیا اب  تسا  هودنا  مغ و  زین  ون  هدرپ  دهد .  یم  ربخ  ار  هودنا  مغ و  تسین و  بوخ  یعضو  ره  رد  هنهک  هدرپ  ندید  دشاب .  بویع  هدنناشوپ 

باوخ رد  الثم  مینک ،  هدهاشم  یمومع  نکاما  رد  ار  هدرپ  رگا  دینارب .  لد  زا  دینک و  هزرابم  نآ  اب  دـیناوت  یم  تسین و  گرزب  هک  توافت 
تحاراـن و ار  مدرم  همه  هک  يا  هثداـح  دـهد .  یم  ربخ  یمومع  یتحاراـن  کـی  زا  امـش  باوخ  دـنا  هتخیروآ  هدرپ  ناـبایخ  رد  هک  مینیبـب 

ییاهر جنر  مغ و  زا  هدنیآ  ياهزور  رد  هک  تسنآ  يایوگ  دش  هراپ  ای  تخوس  شا  هدرپ  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دنک .  یم  نیگهودنا 
بـصن هدرپ  نتخیروآ و  هدرپ  مینز .  یم  رانک  ار  هدرپ  هک  هچراپ  رادـقم  نامه  هزادـنا  هب  تسا  لالح  عفر  مه  هدرپ  ندز  راـنک  دـیبای .  یم 

دینک و یم  تسرد  رـسدرد  دوخ  يارب  دیزیوآ  یم  ناتدوخ  هناخ  رد  ار  هدرپ  رگا  تسا .  لالم  ترودـک و  تابجوم  ندروآ  مهارف  ندرک 
دیروآ .  یم  دوجو  هب  یتحاران  نارگید  يارب  دییامن  یم  بصن  يرگید  هناخ  رد  ار  هدرپ  هچنانچ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب تلود  یتدایز  ندیدزد  هدرپ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینکیم .  تاقالم  یهاوخدوخ  دارفا  اب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  هدرپ  يهدهاشم   . 1

تسا .  هرجاشم  فالتخا و  رگنایب  دیدید ،  ار  هراپ  فیثک و  ياههدرپ  باوخ  رد  رگا   . 2
دیزادرپیم .  تایدام  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  راگن  شقن و  رپ  ياههدرپ  يهدهاشم   . 3

ادـیپ دـنمتورث  يرـسمه  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  ابیز  راگن و  شقن و  رپ  شقاـتا  يهدرپ  هک  دـنک  هدـهاشم  باوخ  رد  يرتخد  رگا   . 4
درک .  دهاوخ 

دننک .  یم  نارگن  تحاران و  ار  امش  هک  تسا  یناگدننک  رادید  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرپ  ندید   . 5
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 . دراد روآ  مرش  نیگنن و  ییاهاوعد  رب  تلالد  باوخ ،  رد  فیثک  ياه  هدرپ  ندید   . 6

تراکب هدرپ 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
هاشداپ زا  دوش و  لصاح  یکزینک  ای  ینز  ار  وا  لاس  نآ  ردنا  هک  لیلد  دتسب ،  ار  وا  یگزیشود  درک و  ینز  هب  ار  هزیـشود  يرتخد  دنیب  رگا 

 . دروآ تسدب  مارح  یلام  هک  لیلد  دتسب ،  يرتخد  یگزیشود  مارح  هب  دنیب  رگا  دنیب .  یکین  ریخ و 

راگن شقنرپ و  ءهدرپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ امـش  ۀقالع  دروم  یفارـشا  لمجت و  رپ  یگدنز  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  تمیق  نارگ  راگن و  شقن و  رپ  يا  هدرپ  ندـید  1 ـ

دوب . 
دومن .  دیهاوخ  ءاضرا  ار  دوخ  تالیامت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هراپ  راگن و  شقن و  رپ  ةدرپ  ندید  2 ـ

دنمتورث يدرف  اب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هتخیوآ  راگن  شقن و  رپ  يا  هدرپ  شقاتا  ةرجنپ  هب  هک  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
 . درک دهاوخ  جاودزا 

يراد هدرپ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوش .  هدایز  شتزع  ددرگ و  اور  دراد  هک  یتجاح  تسا  لیلد  درک ،  یم  يراد  هدرپ  دید ،  باوخ  هب  یسک  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
يراد هدرپ  دـنیب  رگا  دـبای .  لالح  لام  دـیارگ و  ریخ  هب  حالـص و  هب  يو  هک  لیلد  درک ،  یم  لداع  حلـصم  هاـشداپ  يراد  هدرپ  دـنیب  رگا 

 . دبای مارح  لام  دوش و  لیامداسف  هب  هک  لیلد  درک ،  یم  ملظ  هاشداپ 

راتسرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رادروخرب یتمالـس  زا  هراومه  هداوناـخ  دارفا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  یم  تبقارم  امـش  زا  يراتـسرپ  هناـخ  رد  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ

دوب .  دنهاوخ 
دنهاوخ رادروخرب  یتمالس  زا  هراومه  هداوناخ  دارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوگ ،  یم  كرت  ار  امـش  ۀناخ  يراتـسرپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دوب . 
نایم رد  يا  هژیو  مارتحا  یگتـشذگدوخ  زا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنک ،  یم  تبقارم  نارامیب  زا  تسا و  راتـسرپ  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

دروآ .  یم  تسد  هب  مدرم 
 . داد دهاوخ  نت  هدنبیرف  ياه  هسوسو  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوگ ،  یم  كرت  ار  نارامیب  تسا و  راتسرپ  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ

يراتسرپ
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد رگا  دنکیم .  دیدهت  ار  امـش  يرامیب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـنکیم ،  تبقارم  امـش  زا  هک  دـینک  هدـهاشم  ار  يراتـسرپ  باوخ  رد  رگا 

لوغشم باوخ  رد  ینز  رگا  دیباییم ،  تسد  یعامتجا  يالاب  تاماقم  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیشاب  نارامیب  زا  يراتـسرپ  لوغـشم  باوخ 
دروآ .  دهاوخ  تسد  هب  یبسانم  لغش  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دشاب ،  دوخ  دنزرف  زا  يراتسرپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يرتخد رگا  2 ـ دش .  دهاوخ  لوغـشم  ریذـپلد  يراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  يراتـسرپ  دوخ  دازون  زا  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

دروآ .  دهاوخ  تسد  هب  يربتعم  دنمشزرا و  ماقم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  يراتسرپ  يدازون  زا  دنیبب  باوخ 
لکـش هـب  ار  دوـخ  ياهتیلوئـسم  هـک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  تـبقارم  شلاـسدرخ  كدوـک  زا  شرـسمه  دـنیبب  باوـخ  يدرم  رگا  3 ـ

 . درب دهاوخ  شیپ  یگنهامه 

وتسرپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رگا دریگ .  رارق  وا  ماقمرد  دریگ و  تسناؤم  تسا ،  هدش  ادج  وا  زا  هک  یـسک  اب  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  تشاد ،  وتـسرپ  دنیب  رگا 

دوش .  رود  دیوج  یئادج  دراد  تسناؤم  هک  یسک  اب  هک  لیلد  دنکفیب ،  تسد  زا  ای  تشکب  ار  وتسرپ  دنیب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دیرپب يو  زا  وتـسرپ  دنیب  رگا  تسا .  درخ  اب  رگناوت  ینز  دـنیب ،  هدام  وتـسرپ  رگا  تسا .  درخاب  رگناوت  يدرم  باوخ ،  رد  وتـسرپ  ندـید 
دنیب .  هودنا  جنر و  دریمب و  وا  رای  هک  لیلد  درمب ،  وا  تسد  رد  وتسرپ  دنیب  رگا  ددرگ .  ادج  رگناوت  يدرم  زا  هک  لیلد 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
ددرگ .  نمیا  میب  سرت و  زا  دبای و  جرف  اه  مغ  زا  هک  لیلد  تفرگارف ،  ار  یئوتسرپ  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد وتسرپ  يادص  تسا .  یکرابم  نومیم و  باوخ  تسا و  یلدشوخ  دیما و  دیون و  باوخ  رد  وتـسرپ  ندید  تسا و  راهب  روآ  مایپ  وتـسرپ 

تـسود ار  وا  هک  یـسک  زا  دیدیدن  ار  شدوخ  اما  دیدینـش  وتـسرپ  يادـص  باوخ  رد  رگا  تسا .  هتفر  رفـس  زیزع  تسود  يادـص  باوخ 
رگا دنک .  یم  داش  ار  امش  هک  دسر  یم  همان  يا  هتفر  رفس  زا  ای  دیراد  یم  تفایرد  هدننک  لاحـشوخ  يربخ  دیا  هدنام  رود  یتدم  دیراد و 

 . دیسانش یمن  اپ  زا  رـس  هک  دیآ  یم  دیدپ  امـش  یگدنز  رد  يزیمآ  قوش  هزیگنا  نانچ  ای  دیوش  یم  قشاع  درک  هنال  امـش  هناخ  رد  وتـسرپ 
یتبحم قشع و  دراد  قلعت  امـش  هب  ناویا  ای  قاتا  نآ  هک  دیتسناد  باوخ  رد  دـیدید و  قاتا  ناویا و  فقـس  رد  ار  وتـسرپ  یلاخ  هنال  هچنانچ 

هک تسا  نآ  ناشن  تفرگ  وتسرپ  يرگید  زا  هک  دید  باوخ  رد  یسک  رگا  دیوگ  یم  نیریس  نبا  دریگ .  یم  یتسس  فعض و  امـش  لد  رد 
لبمـس وتـسرپ  تفگ :  یم  ینانوی  ربعم  سوناتیا  مناخ  دوش .  یم  کیدزن  دراد  شتـسود  هک  یـسک  هب  دریگ .  یم  تفلا  سنا و  يزیزع  اب 

نوچ تسا  تسرد  نیا  دنوش .  یم  رهاظ  باوخ  هدننیب  یگدـنز  رد  یناهگان  هرظتنم و  ریغ  روط  هب  هک  تسا  یبوخ  ثداوح  اهزیچ و  مامت 
قراخ دومن  دـناوت  یم  زاورپ  تعرـس  نیا  دور ،  یم  دوخ  هنال  نورد  هب  دـیآ و  یم  هظحل  کـی  رد  تسا و  عیرـس  رایـسب  زاورپ  رد  وتـسرپ 

اوه رد  تفر و  تخیرگ و  شتـسد  زا  تشاد و  تسد  رد  یئوتـسرپ  ای  تشک  ار  وتـسرپ  هک  دنیبب  یـسک  رگا  دنـشاب .  ام  یگنز  رد  تاداع 
ار یگرزب  دیما  باوخ  هدننیب  هک  تسا  نآ  ناشن  تسین و  بوخ  دنار  تسد  نداد  ناکت  بوچ و  اب  شا  هنال  زا  ار  وتـسرپ  ای  هدش و  دیدپان 
لقاع و درم  باوخ  رد  وتـسرپ  هک  تسا  لقن  ینامرک  زا  دـتفا  یم  یئادـج  دراد  شتـسود  داـیز  هک  یـسک  وا و  نیب  اـی  دـهد  یم  تسد  زا 

بوخ وتسرپ  ندید  تسا .  تنمیم  ياراد  دراد و  ار  ریباعت  نیمه  زین  هنال  رد  وتسرپ  ياه  هجوج  ندید  نز .  هدام  يوتسرپ  تسا و  دنمدرخ 
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ییاورماک هدهشم  تسا و  ندروخ  ترسح  دننک  یم  زاورپ  یئوس  هب  یئوس  زا  هک  نامسآ  هنهپ  رد  وتسرپ  يدایز  دادعت  هدهاشم  یلو  تسا 
باوخ نیا  دنک .  یم  هنال  اه  نآ  هناخ  ناویا  ای  قاتا  فقـس  رب  یئوتـسرپ  دننیبب  هک  تسا  نیا  باوخ  نیرتهب  ناوج  نارتخد  يارب  نارگید . 
يارب دوش .  یم  كرادـت  باوخ  هدـننیب  يارب  یمرگ  نوناک  دـنک  یم  يزاـس  هنـال  وتـسرپ  نآ  هک  ناـنچمه  تسا و  جاودزا  قشع و  دـیون 

تسا .  جاودزا  قشع و  دیون  وتسرپ  ندید  زین  ناوج  نارسپ  درجم و  نادرم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  هداوناخ  ياضعا  نیب  یگنهامه  شمارآ و  ۀناشن  باوخ ،  رد  وتسرپ  ندید  1 ـ
تسا .  ندش  يدیمون  مغ و  راتفرگ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  ای  یمخز  يوتسرپ  ندید  2 ـ

دیوگیم :  رلیم  چا 
رابخا ندینـش  يهناشن  باوخ ،  رد  وتـسرپ  يادص  ندینـش  دـیوشیم .  قفوم  ناتقـشع  رد  ینعی  دـینیبب ،  ار  ییوتـسرپ  زاورپ  باوخ  رد  رگا 

 . تسا شوخ 

ندیتسرپ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دیاوخ  هتفرگ  هرخس  هب  امش  ندیتسرپ 

راگرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیوشیم هابتشا  راچد  ناتیاهراک  زا  یکی  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  راگرپ  زا  هدافتسا 

هدنرپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یـضعب هک  لیلد  دیرپ ،  دنیب  رگا  دوش .  اور  وا  تجاح  هک  لیلد  دمآ ،  وا  تسد  هب  راب  رگید  دیرپب و  وا  تسد  زا  تشاد و  هدنرپ  دـنیب  رگا 

دورب .  وا  لام  زا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

راوخدرم يز و  بادرم  ناغرم  عون  ود  یکی  سکرک و  شافخ ،  دـغج ،  غالک ،  لـثم  هورکم  ناگدـنرپ  رگم  تسا  دارم  باوخ  رد  هدـنرپ 
هدش و مارح  ام  بهذم  رد  ناشتـشوگ  هک  دنتـسه  یناگدـنرپ  زا  رتهب  تشوگ  لالح  ناگدـنرپ  دوش .  یم  هداد  حیـضوت  دوخ  ياج  رد  هک 

گنر هک  یناگدـنرپ  ای  گنر  کی  ناگدـنرپ  زا  تسا  رتهب  شقن  شوخ  هدـنرپ  وحن  نیمه  هب  تسا و  حوبذـم  هدـنرپ  زا  رتهب  هدـنز  هدـنرپ 
گنر شوخ  هدنرپ  رگا  صوصخب  دیـسر  یم  دوخ  لد  دارم  هب  دیراد  يا  هدنرپ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـنراد .  یعیبط  ریغ  بولطمان و 

دیدرک و هدهاشم  یـشورف  هدنرپ  رد  ار  دوخ  رگا  تسا .  یباوخ  كرابم  تسا و  دارم  تیاهن  هب  ندیـسر  يایوگ  نیا  دشاب .  زاوآ  شوخ  و 
هدـهاشم زا  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروـم  دـینک  بحاـصت  ار  اـه  نآ  زا  یکی  دـیتسناوت  یمن  یتـح  دنتـشادن و  قـلعت  امـش  هـب  ناگدـنرپ  نآ 

حلـص و قشع و  لبمـس  رتوبک  دـش .  هتفگ  نامـسآ  رد  اه  وتـسرپ  زاورپ  دروم  رد  هک  روط  نامه  دـیروخ  یم  ترـسح  نارگید  یئاورماـک 
اب ینز  دیراد  هدام  يرتوبک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  قلخ و  شوخ  بوخ و  نمادکاپ و  حلاص و  تسا  ینز  هدام  رتوبک  تسا و  یتسود 

دنزرف بحاص  دیدید  هجوج  اب  ار  هدنرپ  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  یئاه  ینوگ  رگد  دریگ و  یم  شقن  امـش  یگدنز  رد  تایـصوصخ  نیا 
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امش دیرپ و  هک  دیتشاد  يا  هدنرپ  رگا  ددرگ .  یم  اور  تهج  دنچ  زا  امش  ماک  دیـسر و  یم  دارم  هب  دیتشاد  هدنرپ  نیدنچ  رگا  دیوش و  یم 
دینیب و یم  نایز  یـسلجم  هتـشون  هب  تشگن  زاب  تفر و  هدنرپ  نیا  رگا  دـیور و  یم  رفـس  هب  ای  دـیوش  یم  بوذـجم  دـیتفر  شلابند  هب  مه 

نیا دوش .  یم  هداد  حیـضوت  دوخ  ياج  هب  ناگدـنرپ  زا  کی  ره  دروم  رد  تسین .  بوخ  زین  هدـنرپ  نتـشک  دـیوش .  یم  تراسخ  لـمتحم 
يرتوبک رگا  دوش و  یم  رود  امـش  زا  یئالب  تفر  دیرپ و  امـش  تسد  زا  یـسکرک  ای  دـغج  دـینیبب  رگا  تسا .  هدـنرپ  دروم  رد  یلک  مکح 

تسا .  جارو  محازم و  تسود  کشجنگ  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یقشع  تفر 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دنیاشوخ یتاقالم  هدنرپ : 
شوخ ياهربخ  زاورپ :  لاح  رد  هدنرپ 

هصغ مغ و  هدنرپ :  نتخادنا  مادب 
ثرا ناگدنرپ :  مخت 

نادنزرف يوس  زا  ندیسر  ربخ  سفق :  رد  ناگدنرپ 
گوس هتسشن : 

گرزب سناش  نتشاد :  تسدرد 
نامداش هارمه  کی  نتشاد  اهنآ :  هب  نداد  هناد 

مغ ییایرد : -  – یبآ ناگدنرپ 
دش  دنهاوخ  هدروآ  رب  هک  ییاهوزرآ  ارذگ :  ناگدنرپ 

لباقتم قشع  ریسلا ،  عیرس  تفرشیپ  یلکاک  هدنرپ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

انعم نیا  هب  هتـسشن ،  دوخ  مخت  يور  رب  هک  دینیبب  ار  ياهدـنرپ  رگا  تسا .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن  باوخ ،  رد  ناگدـنرپ  ندـید 
دیسریم .  ناتفادها  هب  هک  تسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یتخبشوخ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ابیز  ياهلاب  اب  ناگدنرپ  ندید  1 ـ

تفای .  دهاوخ  دنمتورث  هاوخلد و  يرسمه  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ابیز  یناگدنرپ  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ
تسا .  ریقف  مدرم  اب  اینغا  ۀناملاظ  راتفر  ۀناشن  دینیبب ،  شوماخ  هتخیر و  ییاهلاب  اب  یناگدنرپ  باوخرد  رگا  3 ـ

دروخ .  دیهاوخ  فسأت  دوخ  هارمگ  دنزرف  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمخز  يا  هدنرپ  ندید  4 ـ
یگدنز .  بولطمان  عضو  نایاپ  یتخبشوخ و  ۀناشن  زاورپ ،  لاح  رد  ناگدنرپ  ندید  5 ـ

تساه .  هتساوخ  هب  ندیسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناگدنرپ  نتفرگ  6 ـ
 . تسا ناماسبان  عاضوا  مک و  لوصحم  ۀناشن  دنک ،  یم  راکش  گنفت  اب  ار  ناگدنرپ  دنیبب  باوخ  يزرواشک  رگا  7 ـ

ندرک زاورپ 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
رگا دبای .  فرـش  يدنلب و  نیمز  زا  يو  ندیرپ  يدنلب و  ردق  هب  دور و  رفـس  هب  هک  لیلد  دیرپ ،  یم  یئاج  هب  یئاج  زا  غرم  نوچ  دـنیب  رگا 

دیدپان نامسآ  رد  دیسر و  نامسآ  هب  هک  اوه  رد  درک  زاورپ  نادنچ  دنیب  رگا  دسر .  ترضم  وا  هک  لیلد  تفر ،  یم  نامسآ  هب  تسار  دنیب 
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دنک .  تلحر  ایند  زا  دوز  هک  لیلد  دماین ،  نیمز  دش و 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

هک دنیب  نوچ  هصاخ  رایـسب ،  تعفنماب  دیآزاب ،  دوز  رفـس  زا  هک  لیلد  دـمآ ،  شیوخ  ياج  هب  زاب  دـیرپب و  هلبق  بناج  زا  دـنیب  یـسک  رگا 
نز هک  لیلد  دـیرپ ،  یم  رگید  یماب  هب  شیوخ  ماب  زا  دـنیب  رگا  ددرگب .  دوخ  لاحزا  هک  لـیلد  دـیرپ ،  یمه  رپ  یب  دـنیب  رگا  دراد .  اـهرپ 

درخ .  یکزینک  ای  دهاوخ  رگید  ینز  دهد و  قالط 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

زا دیاب  دشاب و  کیدزن  وا  لجا  هک  لیلد  دیرپب ،  لوهجم  يارس  هب  دوخ  يارس  زا  دید  رگا  دنک .  جح  هک  لیلد  دیرپب ،  نامسآ  هب  دید  رگا 
 . دبای افـش  تبقاع  دـسر و  كاله  کیدزن  هب  دوش و  رامیب  هک  لیلد  ناغرم ،  رپ  فالخ  هب  نکیل  تشاد ،  اهرپ  دـنیب  رگا  دـنک .  هبوت  هانگ 

دیامن .  رفس  هک  لیلد  دومن ،  زاورپ  یئاج  هب  یئاج  زا  دید  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  ندیرپ 
رفس .  لوا : 
جح .  مود : 

یگرزب .  موس : 
لاح .  رییغت  مراهچ : 

گرم  يرامیب و  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هتسناد دب  ناربعم  ار  نیا  دینیبن .  ار  دوخ  ياپ  ریز  رگید  هک  دیورب  الاب  نامـسآ  قامعا  ات  میقتـسم  هک  نیا  رگم  تسا  وکین  باوخ  رد  زاورپ 
رگا اما  نتفرگ .  نز  ای  هدش  ریبعت  ندرکرفـس  رتشیب  ندـیرپ  دـنک .  یم  دـیدهت  یمتح  يرطخ  ار  باوخ  هدـننیب  تایح  هک  دـندقتعم  دـنا و 

دوجو هب  امـش  یگدنز  رد  ینوگ  رگد  لوحت و  دییآ  یم  دورف  رگید  ياج  یمارآ  هب  دیزیخ و  یمرب  ییاج  زا  دینک و  یم  زاورپ  هک  دیدید 
تـسا یلوحت  بش  رد  زاورپ  دیرب .  یم  دوس  ینوگ  رگد  لوحت و  نیا  زا  دیدمآ  ورف  یمرخ  زبس و  ياج  رگا  تسا .  هاوخ  لد  هک  دیآ  یم 

یم اما  دـینک  یم  زاورپ  هک  دـینیب  یم  باوخ  رد  هاگ  درادـن .  دوس  دراد و و  جـنر  یگتـسخ و  هک  تسا  يرفـس  ای  مغ  هودـنا و  هب  هتخیمآ 
رد هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  دیناوت .  یمن  دـینک  یم  شالت  هچ  ره  دـیناسرب و  يرگید  هطقن  ای  جرب و  يالاب  ای  راوید  هبل  هب  ار  دوخ  دـیهاوخ 

هتشون یسلجم  دیسر .  یمن  الصا  ای  دیوش و  یم  یتخس  لکـشم و  راچد  هدش  نییعت  ياه  فده  هب  ندیـسر  يارب  یگدنز  هدنیآ  تالوحت 
رگناـیامن باوخ  رد  طوقـس  اـما  دریگ  یم  رگید  ینز  دـهد و  یم  قـالط  ار  دوـخ  نز  دـتفا  یم  نیمز  هب  زاورپ  نیح  هک  دـنیبب  یـسک  رگا 

رد زاورپ  ندـید  اعومجم  دـبوش .  یم  ور  هب  ور  یماکان  اـب  لوحت  داـجیا  يارب  هک  تیعقاو  نیا  ياـیوگ  تسا و  یلغـش  يا و  هفرح  طوقس 
دهد .  یم  دیون  ار  روما  دوبهب  تسین و  دب  باوخ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نیریش یتایبرجت  اه :  نامسآ  رد  ندرک :  زاورپ 

یتخبشوخ لاب :  نتشاد 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

يهناـشن باوخ ،  رد  اـمیپاوه  اـب  زاورپ  تسا .  رـسدرد  يراـتفرگ و  رگناـیب  دـینکیم ،  زاورپ  دـیراد و  رپ  لاـب و  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
ماگنه هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دیـسریم .  ناتفادـها  زا  یکی  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  نلاب  اب  زاورپ  تسا .  سأی  يدـیماان و 
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دیراد .  ور  شیپ  یتخس  ياهزور  ینعی  دینکیم ،  طوقس  زاورپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیوش .  یم  وربور  ییاهتخبدب  اب  جاودزا  رما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک .  یم  زاورپ  نامسآ  جوا  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تفای .  دیهاوخ  تاجن  یناشیرپ  يرامیب و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  زاورپ  نیمز  هب  کیدزن  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

مادـب ار  امـش  ات  دنبـسانم  یتصرف  لابند  هب  نانمـشد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  زاورپ  دولآ  لـگ  یبآ  زارف  رب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دیشاب .  دوخ  فارطا  بقارم  دیاب  دنزادنیب ، 

یگدنز یتخبدـب  اب  هدـننک  سویأم  ياهطیحم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  زاورپ  هبورخم  ییاهناکم  زارف  رب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
درک .  دیهاوخ 

رد یتخس  یتحاران و  لمحت  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  اشامت  ار  زبس  ناهایگ  ناتخرد و  زاورپ  نیح  رد  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دریگ .  یم  شوغآ  رد  ار  امش  یتخبشوخ  هاتوک ،  یتدم 

یم قیفوت  هب  اهراک  رد  اریز  دیتسه ،  نارگن  هدوهیب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هاگن  دیشروخ  هب  زاورپ  نیح  رد  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دیسر . 

دراد .  گنج  یطحق و  رب  تلالد  دینک ،  یم  زاورپ  رگید  تارایس  هام و  رانک  زا  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
رد هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  طوقـس  زاورپ  نیح  رد  رگا  تسا .  يدیمون  ۀناشن  دینک ،  یم  زاورپ  هایـس  ییاهلاب  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

دوخ تلزنم  ماقم و  راب  رگید  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  رادیب  باوخ  زا  زاورپ  نیح  رد  رگا  دیوش .  یم  تسپ  طحنم و  يدرف  یگدـنز 
دیروآ .  یم  تسدب  ار 

یم تفرـشیپ  اهراک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  زاورپ  ناتخرد  زبس  گرب  خاش و  زارف  رب  دیفـس  ياهلاب  اب  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  9 ـ
ناتخرد گرب  خاـش و  رگا  دـش .  دـهاوخ  تخبـشوخ  دنمتداعـس و  جاودزا  رما  رد  نینچمه  دـبای و  یم  تسد  دوخ  ياـهوزرآ  هب  دـنک و 

درک .  دهاوخ  زیچان  یتفرشیپ  اهراک  رد  دنک .  هزرابم  دیاب  دوخ  ياهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دشاب ،  هدیکشخ 
هک تسا  نآ  ۀناشن  دیآ ،  یم  دورف  ییاسیلک  كون  رب  ماجنارـس  و  دنک ،  یم  زاورپ  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  10 ـ

دوش .  رامیب  یتدم  دیاش  دنک .  یم  تفلاخم  اهنآ  اب  هک  تشاد  دهاوخ  رایسب  یغورد  ناراتساوخ 
عنام هک  دنـشوک  یم  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  يزادناریت  وا  هب  دـنک  یم  زاورپ  هک  ینیح  رد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  11 ـ

 . دنوشب رتالاب  تاجرد  هب  ندیسر  يارب  وا  تفرشیپ 

هناورپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دزادنا .  كاله  رد  ینادان  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نادان  فیعض و  يدرم  باوخرد ،  هناورپ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا دسرن .  ترضم  وا  زا  دنک  زارد  تسد  هزیـشود  یکزینک  هب  هک  لیلد  تفرگن ،  ار  وا  سک  نآ  دیرپب و  وا  تشپ  سپ  زا  هناورپ  دنیب  رگا 

دوش .  كاله  شدنزرف  هک  لیلد  دش ،  كاله  وا  تسد  رد  ای  تشکب  ار  هناورپ  دنیب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هناـناوج و ياـه  سوه  صوصخب  رذـگدوز  ياـه  سوه  عون  زا  تسا و  سوه  مه  تسا و  فلج  قمحا و  زغم و  کبـس  ناـسنا  مه  هناورپ 
نآ ياشامت  هب  هک  دیدید  يا  هناورپ  طقف  دوخ  باوخ  رد  هچنانچ  تسه .  زین  یفلج  یکبس و  فرعم  ام  ياه  باوخ  رد  هناورپ  هناکدوک . 
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ار شیوخ  ناش  سوه  نیا  زا  يوریپ  هب  هک  نیا  دهد و  یم  ربخ  ناتیگدنز  رد  سوه  کی  عولط  زا  امش  هاگآ  دوخ  ان  ریمض  دیدوب  هداتـسیا 
دیور یم  سوه  لابند  هب  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیریگب  ار  وا  دیتساوخ  یم  دیدیود و  یم  يا  هناورپ  لابند  هب  رگا  دیهد .  یم  فیفخت 
دینیبب باوخ  رد  هداوناخ  کی  لفکتم  دنملاس و  يدرم  هچنانچ  دروآ .  یمن  دیدپ  امـش  یگدنز  رد  يرییغت  نآ  هب  ندیـسرن  ای  ندیـسر  هک 

وا هبترم  ناش و  رد  هک  دهد  یم  زورب  ار  دوخ  ینادان  فعض و  نیریس  نبا  هتـشون  هب  هتفرگ  ار  يا  هناورپ  ای  دور  یم  يا  هناورپ  لابند  هب  هک 
نولتم زاب و  سوه  دـیهاوخ  یمن  انطاب  هک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیتشک  دـمع  هب  ار  يا  هناورپ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  لاـح  تسین . 
سوه رتشیب  هناورپ  یلک  روط  هب  دینک .  دروخرب  نآ  اب  یئاناد  يرایـشوه و  اب  دیاب  هک  دیآ  یم  شیپ  امـش  یگدنز  رد  یلو  دـیوش  هتخانش 

يور بوخ  نز  کی  دراد  شیوخ  لاـب  رپ و  يور  اـبیز  شوقن  هک  گـنر  شوخ  گرزب و  هناورپ  تسا و  يزاـب  سوه  نآ  نتـشاد  تسا و 
تسد رب  دمآ و  نانک  زاورپ  يا  هناورپ  رگا  تسا .  هکلهم  زا  لابقتـسا  نتفر  ندیود و  يا  هناورپ  نینچ  لابند  هب  هک  دنا  هتـشون  تسا و  ناتف 

نآ ندناکشخ  ای  هشیش  رد  هناورپ  ندرک  سبح  نتفرگ و  دهد .  یم  بیرف  دنک و  یم  اوغا  ار  امش  یسوه  يا و  هبذج  تسـشن  امـش  رـس  و 
تسا .  يراکزیهرپ  یکاپ و  يوقت و  باتک  موبلآ و  رد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تنایخ  ییافو ،  یب  هناورپ : 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
انعم نیا  هب  دـیاهتفرگ ،  ياهناورپ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  دامتعا  لباقریغ  دارفا  اـب  ییانـشآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  هناورپ  يهدـهاشم 

دیوشیم .  تنایخ  راچد  هک  تسا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  زوریپ  بایماک و  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  زبس  ياهنمچ  زارف  رب  اهلگ و  نایم  هناورپ  ندید  1 ـ
اب هک  يدارفا  ای  همان  طسوت  دننک  یم  یگدنز  امـش  زا  رود  هک  یناتـسود  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  زاورپ  لاح  رد  ار  اه  هناورپ  رگا  2 ـ

 . دش دیهاوخ  ربخاب  دنا ،  هتشاد  رادید  نانآ 

هدنورپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیوشیم .  یحور  یگتفشآ  راچد  هدش و  فالتخا  ریگرد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  هدنورپ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ زیگنا  ناجیه  ياه  ثحب  تیمها  اب  یلیاسم  رـس  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدـش  یناگیاب  قاروا  اهباسحتروص و  ندـید 

 . تسه زین  هدنیآ  رد  امش  يرارق  یب  یمارآان و  تمالع  و  درک ، 

راکزیهرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیسریم ناتفادها  مامت  هب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دیتسه ،  راکزیهرپ  یگدنز  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

يرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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ینز ای  كدوک  زا  ابیز  يا  هرهچ  باوخ  ياه  هنحـص  زا  یکی  رد  الومعم  تسا .  یتخبـشوخ  تداعـس و  تمـالع  باوخ ،  رد  يرپ  ندـید 
دید .  دیهاوخ  نابرهم 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

رگا دـیاهدش .  دـیدرت  کش و  راـچد  ناـتیاهراک  زا  یکی  ماـجنا  رد  ینعی  دـندرگیم ،  امـش  رود  هک  دـیدید  ار  يرپ  دـنچ  باوخ  رد  رگا 
 . تخاس دهاوخ  تحاران  ار  امش  یعوضوم  الامتحا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دننکیم ،  يرود  امش  زا  يرپ  دنچ  هک  دینیبب  باوخ 

ییایرد يرپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب ار  امـش  دولآ ،  توهـش  زیارغ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیوش ،  یم  ار  دوخ  نت  ییایرد  يرپ  دـنچ  نشور  ییاهبآ  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دناشک .  دهاوخ  کیرات  یهار 
دش .  دیهاوخ  راچد  دیدش  يدیمون  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدمآ  نوریب  ایرد  زا  ییایرد  يرپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

يدایز فطل  تبحم و  وا  هب  نارگید  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیوش ،  یم  ار  دوخ  نت  اـهبآ  رد  ییاـیرد  ناـیرپ  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
درک .  دنهاوخ 

دهاوخ رخف  نارگید  هب  دوخ  ییابیز  تیباذـج و  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  ییاـیرد  يرپ  هب  لدـبم  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
تخورف . 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ینعی دینک ،  هدهاشم  ار  تشز  يرپ  دـنچ  باوخ  رد  رگا  تسا .  هبقرتمریغ  ياهدـماشیپ  عوقو  رگنایب  باوخ ،  رد  ابیز  ییایرد  يرپ  ندـید 

 . دیوشیم لکشم  راچد  اهراک  ماجنا  رد 

ندیرپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ای میرپ  یم  مینز و  یم  زیخ  تسج و  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  باوخ .  هدننیب  یگدنز  رد  تسا  لوحت  ریبعت و  باوخ  رد  نتـسج  ندیرپ و 
ربخ تفرـشیپ  اب  هارمه  ینوگرگد  کی  زا  ام  باوخ  میور  یم  الاب  هک  تبـسن  نامه  هب  ماـب  يور  راوید  زا  میرپ و  یم  راوید  يور  نیمز  زا 
رود یهار  هب  دهج و  یم  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  میبای .  یم  لزنت  هجیتن  رد  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلوحت  دوب  نیا  سکع  رگا  دـهد و  یم 

میتسج نشور  فاـص و  یبآ  هب  یکـشخ  زا  باوخ  رد  رگا  باوخ .  رد  شهج  لوط  هبدراد  شیپ  رد  يرفـس  هک  تسا  نآ  ناـشن  دور  یم 
يزوریپ کـی  زا  هک  ارچ  بوخ  شخب و  دـیما  رایـسب  تسا  یباوخدـش  یم  هدـید  بآ  فک  ياـه  هزیر  نش  دوـب و  یهاـم  بآ  نآ  رد  هک 

راـتفرگ میتسج  نآ  رد  دوب و  نفعتم  بآ  رگا  تسکـش .  کـی  زا  تسا  يربخدوب  دولآ  لـگ  ردـک و  بآ  رگا  یلو  دـهد  یم  ربخ  گرزب 
یئاج زا  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  هچنانچ  میرپب .  یکیرات  هب  نشور  یئاج  زا  رگا  تسا  لاح  نیمه  میوش .  یم  یناهگان  يروف و  يرامیب  کی 
نتسج يارب  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  ددرگ .  یم  هدوشگ  وا  لکشم  دیآ و  یم  شیپ  بولطم  یلوحت  دهج  یم  نشور  یلحم  هب  کیرات 

اکتا لحم  دوب  نینهآ  رگا  تسین و  مکحم  شهاگ  هیکت  دوب  یبوچ  اصع  نآ  رگا  دنک .  یم  هیکت  یسک  هب  دراد  تسد  هب  یبوچ  ای  اصع و 
ناربـعم اریز  یگدـنز  رد  تسا  ینوگرگد  لوحت و  یعون  زین  رفـس  تسا و  لوحت  لوبق  باوخ  رد  نتـسج  یلک  روـط  هب  تسا .  مکحم  وا 

دنا .  هدرک  ریبعت  نتفر  رفس  هب  ار  نتسج  نهک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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رگا اـما  دـیبای .  یم  تسد  دـیهاوخ  یم  هک  هچ  ره  هب  شـشوک  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیرپ ،  یم  يزیچ  يور  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دزاس .  یم  نکممان  ار  یگدنز  همادا  خلت ،  ياهقافتا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتفا ،  یم  نیمز  هب  ندیرپ  نیح  رد  دینیبب  باوخ 

 . دروخ دیهاوخ  تسکش  یفطاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرپ ،  یم  نییاپ  هب  يراوید  يور  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یناشیرپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتحاران یناشیرپ و  ندـید  تسا .  راوگان  ياهدـماشیپ  عوقو  رگناـیب  تسا ،  هدـش  امـش  یناـشیرپ  ثعاـب  یعوضوم  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دنکیم دیدهت  ار  امش  يرامیب  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  نارگید 

کشزپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ینعم نیا  هب  دـیاهدش ،  کشزپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  رطخ  رد  امـش  یتمالـس  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  کـشزپ  ندـید 

انعم نیا  هب  دیتسه ،  تبحـص  لوغـشم  یکـشزپ  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینکیم .  يرایـسب  شالت  ناتفادها  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا 
دنسریم .  ماجنا  هب  تیقفوم  اب  ناتیاهراک  هک  تسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هبلغ دوخ  ياهیتحاران  رب  دناوتیم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـنکیم ،  هعجارم  کشزپ  هب  تسا و  رامیب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا   . 1

دنک . 
رگا دنک .  یم  هدافتسا  هنارسکبس  ياه  ینارذگـشوخ  يارب  دوخ  ییابیز  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  یکـشزپ  يرتخد  رگا   . 2

درک .  دهاوخ  هبلغ  يدوز  هب  دوخ  ینارگن  یتحاران و  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  دشاب و  رامیب 
ندرب شیپ  يارب  يرتشیب  شالت  یعـس و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  ار  یبرطـضم  ناشیرپ و  کشزپ  يرتخد  رگا   . 3

 . درک دهاوخ  شفادها 

ینوناق کشزپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ار امـش  ناکیدزن  زا  یکی  گرم  ربخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیور ،  یم  ینوناق  یکـشزپ  هب  یـسک  تیوه  نییعت  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تخاس .  دهاوخ  ریحتم 
 . تفرگ دهاوخ  ار  امش  نابیرگ  هودنا  يدیمون و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ینوناق ،  یکشزپ  رد  داسجا  ندید  2 ـ

كاوژپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیراد ور  شیپ  يدب  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  یسک  يادص  كاوژپ  ندینش 

تسپ
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ای تکاپ  تروص  هب  باوخ  رد  میراد  يرادـیب  رد  هک  یتاراظتنا  دـیما .  تسا و  ربخ  ـالک  دراد و  ناـسکی  ریبعت  باوخ  رد  تکاـپ  تسپ و 
هک یثداوح  اه و  هرظتنم  ریغ  اب  هدـنیآ  رد  تسام  دروخرب  يایوگ  اه  نیا  همه  دـنوش .  یم  رهاظ  یچ  تسپ  ای  هناخ  تسپ  اـیو  تسپ  هجاـب 
رـس یتکاپ  رگا  هدـیئاپ .  رید  نآ  ندیـسر  هک  میتسه  يزیچ  هار  هب  مشچ  رظتنم و  ای  میرادـن  ار  ناشراظتنا  ام  هک  یلاـح  رد  دـنیآ  یم  شیپ 

شاف امش  دزن  ناهنپ  يزار  هدنیآ  ياهزور  رد  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیونش و  یم  يزار  دنداد  امـش  تسد  هب  هدش  رهمای  راد  ربمت  هتـسب و 
زاب نآ  رـس  تشادن و  ربمت  رهم و  هک  دیتشاد  یتکاپ  رگا  دننادب .  نارگید  تسین  تحلـصم  ای  درادـن  ربخ  نآ  زا  رگید  یـسک  هک  دوش  یم 

هصغ زا  دیدوشگ  ار  هدش  رهم  هتسبرس و  تکاپ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  عنامالب  نارگید  هب  نآ  نتفگ  هک  دیونـش  یم  يربخ  دوب 
دیبای .  یم  تغارف  یمغ  و 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

ام نامز  رد  هک  ارچ  تسین  تسرد  نیا  اما  وا ،  گرم  نامز  زا  تسا  يربخ  دـنک  تفایرد  ار  يا  همان  تکاـپ و  درادـن  داوس  هک  یـسک  رگا 
رگا تسا .  ربخ  رشبم  یچ  تسپ  دسر .  یم  یئاه  تکاپ  مه  ناداوس  یب  يارب  اسب  هچ  دنتسرف  یمن  داوساب  صاخشا  يارب  ار  تکاپ  همان و 

رد ای  دـیداد  تسپ  هجاب  هب  یتکاپ  رگ  او  دـیروآ  یم  تسد  هب  یلوپ  دـیرب و  یم  يدوس  دـیتشاد  تفاـیرد  یتکاـپ  اـی  هتـسب  تسپ  هجاـب  زا 
 . دینک یم  دامتعا  یسک  هب  دیدنکفا  قودنص 

ناتسپ

شناتـسپ زا  دنیب  رگا  دنک .  نارتخد  رب  هلمج  نآ ،  داسف  حالـص و  ناصقن و  تدایز و  زا  دنیب ،  ناتـسپ  رد  هچ  نآ  تسا و  رتخد  باوخرد 
 ، دوب هدش  ناور  نوخ  شناتـسپ  زا  ریـش  لدب  دنیب  رگا  دبای .  لالح  لام  دوش و  خارف  يزور  تمعن و  شرتخد  رب  هک  لیلد  دش ،  ناور  ریش 
وا ناتـسپ  رد  دنیب  يدرم  رگا  دبای .  يرتخد  هک  لیلد  دوب ،  هتخیوآ  دورف  هزادنا  زا  شیب  وا  ناتـسپ  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  مارح  لام  هک  یلد 

تـسا لیلد  دنیب ،  هزوجع  ار  باوخ  نیا  رگا  دوش .  ینغ  دراد  نز  رگا  دیآ .  شدنزرف  دهاوخ و  نز  درادن ،  نز  رگا  دوب ،  هدش  عمج  ریش 
دریمب .  يدروخ  رد  هک  لیلد  دنیب ،  يرتخد  رگا  تسا .  زارد  شرمع  هک  لیلد  دنیب ،  ار  باوخ  نیا  ناوج  نز  رگا  يو .  یشیورد  رب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دروخیم ناتسپ  زا  هک  دنیب  نز  رگا  دروآ .  رسپ  دوب ،  نتسبآ  شنز  رگا  دوش .  رامیب  هک  لیلد  دکم ،  یم  يدرم  ناتـسپ  هک  دنیب  يدرم  رگا 

دوش .  هتسب  يو  رب  ایند  راک  هک  لیلد  ، 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

يدرم رگا  دریمب .  يرتخد  هک  لیلد  تسا ،  هدیرب  وا  ناتسپ  دنیب  ینز  رگا  يو .  رتخد  نز ،  ناتـسپ  تسا و  وا  نز  باوخ ،  رد  درم  ناتـسپ 
وا ناتسپ  ود  ره  دنیب  رگا  دروآ .  رتخد  هک  لیلد  دمآرب ،  رگید  یناتسپ  ناتـسپ ،  ریز  رد  دنیب  ینز  رگا  دریمب .  شنز  تسا ،  هدیرب  هک  دنیب 
 ، دروخ یم  ریـش  دوخ  ناتـسپ  ود  ره  زا  دنیب  رگا  دـهد .  رهوش  هب  ار  رتخد  ای  تسا ،  وکین  شنادـنزرف  لاوحا  هک  لیلد  دوب ،  هدـش  گرزب 

کی هک  دـنیب  رگا  دـسر .  ینایزار  وا  لیلد  دـش ،  یم  وا  مکـش  هب  ریـش  يو  ناتـسپ  زا  دـنیب  رگا  دـسر .  تمالم  مغ و  ار  وا  هک  تسا  لیلد 
ینز رگا  تسا .  تمالم  نامدرم  اب  نکیل  دوش ،  تدایز  شلام  ربدنیب  رگا  یهاشداپ .  زا  دتفا  یلغش  ار  شرتخد  هک  لیلد  تخوسب ،  ناتسپ 

دروآ .  يرسپ  مارح  زا  هک  لیلد  دندوب ،  هتخیوآ  ناتسپ  ار  وا  هک  دنیب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  ناتسپ  ندید 
نادنزرف .  لوا : 
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نارتخد .  مود : 
نامداخ .  موس : 

ناتسود .  مراهچ : 
ناردارب .  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم زاب  رتخد  نامه  هب  زاب  هک  تسا  تمعن  هک  دنا  هتشون  دوارت  یم  ناتسپ  زا  هک  يریش  دنا و  هدرک  ریبعت  رتخد  باوخ  رد  ار  ناتسپ  ناربعم 
یم لیـصحت  زاجم  ریغ  قیرط  زا  هک  عورـشم  ریغ  تسا  یلوپ  مارح و  تسا  یلام  ناتـسپ ،  زا  ریـش  ياج  هب  نوخ  دوش .  یم  طوبرم  وددرگ 

زا ریـش  ياج  هب  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـیآ  یم  تسد  هب  زیتس  جـنر و  اب  هک  تسا  یتمینغ  ای  لام  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  ددرگ و 
دشاب درجم  هچ  نانچ  هدروآ  ریـش  شناتـسپ  هک  دنیبب  يدرم  رگا  دسر .  یم  لالم  جنر و  وا  هب  شرتخد  فرط  زا  دوارت  یم  نوخ  شناتـسپ 
باوـخ نـیا  ندـید  ناوـج  رتـخد  نز و  يارب  دــسر .  یم  تورث  تـمعن و  هـب  دــشاب  لـهاتم  رگا  دــنک و  یم  جاودزا  دوـش و  یم  قشاـع 

نز ناتسپ  تسا و  وا  رسمه  باوخ  رد  درم  ناتـسپ  دنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  تسا .  ینالوط  رمع  تمالـس و  هناشن  تسا و  یعیبطالماک 
تسا و رطخ  رد  شرتخد  تمالس  ناج و  دنا  هدیرب  ار  وا  ناتسپ  هک  دنیبب  ینز  رگا  وا .  ساسحا  قشع و  تمالس و  رتخد  ناتسپ  وا و  رتخد 

لحارم رد  دروخ و  یم  تسکـش  قشع  رد  دـنا  هدـیرب  ار  وا  ناتـسپ  هک  دـنیبب  يرتخد  رگا  دـهد و  یم  ربخ  نومیمان  هثداح  کی  زا  باوخ 
دوش .  یمن  بایماک  دراد  شیپ  رد  هک  یساسحا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیوشیم یلام  نایز  ررض و  راچد  امش  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  هدریش  تاناویح  ناتسپ  ندید 

دنب ناتسپ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ون و دنب  ناتسپ  هک  دنیب  ینز  رگا  دوب .  هشیدناو  مغ  هنایزات و  مخز  ار  نادرم  دوب و  یئاورماک  تبترم و  زع و  ار  نز  باوخ ،  رد  دنب  ناتسپ 
دـبای و تمعن  لام و  هک  دوب  لیلد  تشاد ،  دـنب  ناتـسپ  هک  دـنیب  ینز  رگا  دـسر .  ماک  هب  دـبای و  تبترم  زع و  هک  دوب  لیلد  تشاد ،  هزاـت 

تسا .  ناگمه  زا  يادرمان  نالذخ و  رب  لیلد  دنیب ،  يدرم  رگا  ددرگ .  نامداش 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رد تشز .  تسا و  یعیبط  ریغ  نادرم  يارب  دـیازفا و  یم  اهنآ  بساـنت  ییاـبیز و  رب  هک  يداـع  تسا  يرما  ناـنز  يارب  دـنب  ناتـسپ  نتـشاد 
ور یلغش  روما  یناماسبان  اهراک و  یگتفشآ  اب  هتـسب  دنب  ناتـسپ  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  نوچ  دناسر  یم  ار  ینعم  نیمه  زین  باوخ 

اصوصخم دیآ  یم  شیپ  یفعش  وا  يارب  هتسب  دنب  ناتسپ  هک  دنیبب  ینز  رگا  یلو  دشاب  هتشاد  يدام  یلام و  هبنج  هک  نآ  یب  دوش  یم  ور  هب 
ناتسپ رگید  ینز  هب  ینز  رگا  هدنریگ .  هیده  يارب  تسوربآ  فرـش و  نیمات  يرگید  هب  دنب  ناتـسپ  فراعت  دشاب .  دیفـس  ون و  دنب  ناتـسپ 
هچنانچ یلام و  هن  دسر  یم  یقالخا  يدوس  دنب  ناتـسپ  هدنریگ  هب  هجیتن  رد  هک  دنک  یم  یلمع  درخب  رازاب  زا  وا  يارب  ای  دـنک  فراعت  دـنب 
نارتخد يارب  دنب  ناتـسپ  دـیآ .  یم  دراو  هشدـخ  وا  يوربآ  تیثیح و  هب  هک  دریگ  یم  ماجنا  يراک  دوش  فراعت  يدرم  هب  دـنب  ناتـسپ  نیا 

رد نآ  ندـید  تسا و  اه  مناخ  صوصخم  ياه  شـشوپ  زا  زین  تسرک  تسا .  بولطماـن  ناوج  نارـسپ  يارب  یلو  تسا  قشع  دـیون  ناوج 
دیآ یم  شراک  هچ  هب  دناد  یمن  هک  هدیرخ  تسرک  ای  هتسب  تسرک  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  هچنانچ  تسین .  بوخ  نادرم  يارب  باوخ 
رگا دـنک .  یم  ادـیپ  تمالم  شنزرـس و  یگتـسیاش  هک  دـهد  یم  ماجنا  فـالخ  یلمع  دوش و  یم  هدنمرـش  مدرم  دزن  هک  تسا  نآ  ناـشن 

تیبوبحم شرهوش  دزن  دشاب  هتشاد  رهوش  رگا  دنک و  یم  ادیپ  راگتساوخ  دشاب  درجم  هچنانچ  هتسب  ون  تسرک  هک  دنیبب  باوخ  رد  یمناخ 
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رد ینز  رگا  دتفا .  یم  شرهوش  مشچ  زا  دراد  یبسانمان  هراپ و  تسرک  دنیبب  یمناخ  هچنانچ  دراد و  سوکعم  ریبعت  هنهک  تسرک  دبای  یم 
 . دوش یم  دنزرف  بحاص  هتفرگ  هیده  تسرک  شرهوش  زا  دنیبب  باوخ 

یچتسپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ندینـش رگنایب  دینکیم ،  دروخرب  یچتـسپ  کی  اب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  یلاحـشوخ  يداش و  يهناشن  باوخ ،  رد  یچتـسپ  ندـید 

تسا .  شخب  يداش  مهم و  رابخا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دینش .  دیهاوخ  شخب  يداش  يرابخا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  امش  هب  ییاه  همان  یچتسپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تسا .  هدناوخان  نامهم  تمالع  باوخ ،  رد  یچتیسپ  توس  يادص  ندینش  2 ـ

يدیمون هودنا و  راچد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  درذـگ ،  یم  نات  ۀـناخ  رانک  زا  دـهدب  امـش  هب  يا  همان  هکنآ  یچتـسپ ب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دش .  دیهاوخ 

درب دیهاوخ  جنر  نارگید  هب  تداسح  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  تسپ  ناتیارب  ات  دیهد  یم  يا  همان  یچتـسپ  هب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
. 

 . دیوش یم  روآ  ییاوسر  ياهارجام  دراو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یچتسپ  اب  وگتفگ  5 ـ

هناختسپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  هناتسود  ینامهم  کی  رد  تکرش  رگنایب  دیتسه ،  ياهناختسپ  لابند  هب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا دعاسمان  ییاهربخ  زا  ندش  عالطا  اب  ۀناشن  باوخ ،  رد  هناختسپ  ندید 

یگیامورف یتسپ و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک دینیبب  باوخ  رگا  دیوشیم .  یلکـشم  راچد  ناتفده  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دیتسه ،  یتسپ  مدآ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . تسا ناتسود  اب  هرجاشم  اوعد و  رگنایب  دنناوخیم ،  تسپ  ار  امش  نارگید 

رسپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیراد .  ور  شیپ  داش  یتاقوا  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ناتدوخ  رسپ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امـش راختفا  ثعاـب  دروآ ،  یم  تسد  هب  هک  یمیظع  تاراـختفا  اـب  ناترـسپ  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیبب ،  باوخ  هب  ار  دوخ  رـسپ  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ 
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رگا اما  دش .  دهاوخ  نیگهودنا  أدیدش  يرامیب ،  نایز و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هداتفا  هاچ  رد  شرـسپ  دـنیبب  باوخ  يردام  رگا  2 ـ
 . تشذگ دهاوخ  وا  شوگ  رانک  زا  رطخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهدب ،  تاجن  ار  دوخ  رسپ  باوخ  رد  دناوتب 

اذغ هدنام  سپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يدیمون ساسحا  دروخ و  دـیهاوخ  تسکـش  یعامتجا  لیاسم  اب  هطبار  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  اذـغ  ياه  هدـنام  سپ  ندـید 

 . درک دیهاوخ 

هتسپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیا هب  باوخ  رد  هتـسپ  ندید  دشاب .  مه  شخب  دیما  ای  هدـننک  مرگرـس  دـناوت  یم  هاگ  هک  تسا  يرکف  ینهذ و  لاغتـشا  باوخ  رد  هتـسپ 

نهذ و هدنیآ  ياهزور  رد  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیراد  شیوخ  لباقم  هتـسپ  یفرظ  دـیدید  هچنانچ  دـینک و  یم  رکف  هک  تسا  ینعم 
دننک یم  تبیغ  دننیبب  هتسپ  باوخ  رد  اه  نز  رگا  دینک .  یم  رکف  دنیآ  یم  شیپ  هک  ییاهزیچ  ای  زیچ  هب  تشاد و  دیهاوخ  لوغـشم  يرکف 
هتسپ هدنهد  رگا  دوش و  یم  امش  رطاخ  یگتفشآ  ثعاب  داد  امش  هب  هتسپ  یسک  هک  دینیبب  هچنانچ  دننز .  یم  فرح  نآ  نیا و  رـس  تشپ  و 
ماجنا هک  صوصخ  هب  راک  کی  هدننک  سویام  هجیتن  تسا و  مغ  باوخ  رد  زغم  نودب  هتسپ  تسوپ  تسا .  یگداوناخ  عوضوم  دشاب  انشآ 
تفای دیهاوخ  قیفوت  دیدید  هتسپ  زغم  رگا  یلو  دیروخ  یم  تسکش  يراک  رد  دیدید  باوخ  رد  هتسپ  تسوپ  زا  رپ  یفرظ  رگا  دیهد .  یم 

یم فراعت  هتـسپ  زغم  وا  هب  شرـسمه  هک  دـنیبب  لهاتم  راد و  نز  يدرم  رگا  دوش .  یم  ناتدـیاع  هجوت  لباق  يدوس  دایز  تمحز  نودـب  و 
دنیبب دنملاس  يدرم  هچنانچ  تسا .  غولـش  وهایهرپ و  هداوناخ  هتـسپ  تخرد  دوش .  یم  یتسارف  شوهاب و  ور و  بوخ  دنزرف  بحاص  دـنک 

هک دیآ  یم  شیپ  يدروم  دنوش و  یم  عمج  اج  کی  تشا  هداوناخ  دارفا  همه  دراد  هزات  هتسپ  راب  هدیئور و  هتـسپ  تخرد  شا  هناخ  رد  هک 
اما دنک  یم  جاودزا  دوش و  یم  قشاع  دروخ  یم  هتـسپ  زغم  هک  دـنیبب  یناوج  رتخد  رگا  دـننک .  یم  ثحب  رج و  دایز  دـنیآ و  یم  مه  درگ 

ییاهزیچ تسا و  فرح  دنریگب  هتسپ  زغم  رگیدکی  زا  رگا  اهنز  دریذپ .  یم  ماجنا  ینالوط  يوگتفگ  دایز و  ياه  فرح  زا  دعب  وا  جاودزا 
مغ و ار  هتـسپ  هک  دیدید  یئاج  رد  رگا  ینهذ و  لاغتـشا  تسا و  رکف  باوخ  رد  هتـسپ  ندید  لاح  ره  هب  دنیوگ .  یم  مه  هرابرد  هک  تسا 

تسا .  هدشن  تباث  تسین و  تسرد  دنا  هتشون  هصغ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوش عقاو  ناشیا  نایم  رد  هشقانم  رایسب و  يوگتفگ  اب  دیفس  درمابرگید  ياهویم  قدنف و  مادابو و  هتسپوزوج  دید 

تشپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تشپ و هک  سک  نآ  تسا  لیلد  تسکـشب ،  وا  تشپ  دـنیب  رگا  دـبلط .  هانپ  يرای و  توق و  وا  زا  هک  دوب  يدرم  ندـید ،  باوخ  رد  تشپ 
تشپ و هک  دـسر  یـسک  رب  یتـفآ  یجنر و  هک  تسا  لـیلد  هدیـسر ،  وا  تشپ  هب  یمخز  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  تلحر  اـیند  زا  دوب ،  وا  هاـنپ 

دوب .  وا  راهظتسا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 . دسر باوخ  هدننیب  نادنزرف  هوق و  رب  شلیوات  دوب ،  تشپ  ياه  هرهم  رد  هک  داسف  حالص و  ره  دوب و  دنزرف  توق و  وا ،  تشپ  ياه  هرهم 
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تـشپ رب  يزیچ  دـنیب  رگا  دوب .  لـقاع  اـناد و  يوق و  نت  هب  يدـنزرف  ار  وا  هک  تسا  لـیلد  دوب ،  توـق  اـب  تشرد و  وا  تشپ  هک  دـنیب  رگا 
هب هدرم  ناسک  تنوم  هک  تسا  لیلد  تفرگ ،  تشپ  رب  هدرم  هک  دنیبرگا  دسر .  يو  هب  هودنا  مغ و  ینارگ و  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تفرگ ، 

دوش .  دب  وا  لاح  هک  تسا  لیلد  تشگرب ،  يو  تشپ  دنیب  رگا  تسا .  يو 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

تسا .  ایند  نتشگرب  لیلد  نز ،  تشپ  ندید  نمشد و  رش  زا  دوب  ینمیا  ندید ،  باوخ  هب  نمشد  تشپ 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

 ، درک یم  درد  یمه  وا  تشپ  دـنیب  رگا  دریمب .  شردارب  هک  لـیلد  تسکـشب ،  وا  تشپ  هک  دـنیب  رگا  دوب .  ردارب  ندـید ،  باوخ  هب  تشپ 
حالـص رب  تسا  لیلد  دندرک ،  غاد  ار  وا  تشپ  یتلع  ببـس  هب  هک  دـنیب  رگا  دـسر .  هودـنا  مغ و  رتهم  زا  ای  ردارب  زا  ار  يو  هک  تسا  لیلد 

دنک .  لصاح  لام  دور و  رفس  هب  هک  تسا  لیلد  داد ،  راوید  هب  تشپ  هک  دنیب  رگا  يو .  يایند  نید و 
دیامرف :  قداص  دمحم  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هدزاود  رب  ندید  باوخ  هب  تشپ 
ورینو ،  توق  لوا : 
ینید ،  ردارب  مود : 
مدمهورای ،  موس : 

هاشداپ ،  مراهچ : 
ریزو ،  مجنپ : 

ناهربو ،  لیلدو  تجح  مشش : 
ردپ ،  متفه : 

ردارب ،  متشه : 
رسپ ،  مهن : 
لام ،  مهد : 

نداد يرای  مهدزای : 
ردپ دج  مهدزاود : 

صالخا .  قفانم  مالسا و  ار  وداج  هبوت و  ار  ناقساف  دوب و  نامیا  ار  نارفاک  تشپ ،  ندید  دنا :  هتفگ  ناربعم 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نادنزرف هب  لومعم  قبط  ام  تسا .  تسود  دشاب  هتـشادن  ردارب  دـنزرف و  باوخ  هدـننیب  هچ  نانچ  تسا و  ردارب  دـنزرف و  باوخ  رد  تشپ ، 
ردپ زا  دعب  هک  ردارب  روط  نیمه  تسا  هانپ  تشپ و  دنزرف  يریپ  نینس  رد  هک  میراگنا  یم  نینچ  میراد و  يا  هناراو  دیما  یگتسبلد  شیوخ 
يور میشاب  هتـشادن  ردارب  ای  دنزرف  هچ  نانچ  تسا .  رت  یمیمـص  يزیرغ  یعیبط و  روط  هب  رت و  کیدزن  رگید  سک  ره  زا  ناسنا  هب  ردام  و 

دوش یم  رهاظ  تشپ  تروص  هب  ام  ياه  باوخ  رد  تسه  هچ  ره  تسردان  ای  تسرد  رواب  نیا  مینک .  یم  باـسح  روط  نیا  دوخ  ناتـسود 
یم ام  باوخ  میراد  لیگز  لاخ و  هکل و  نودـب  ینالـضع و  گـنر و  شوخ  ملاـس و  یتشپ  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دریگ .  یم  لکـش  و 

يارب هک  میراد  يرورسم  تخبشوخ و  ملاس و  تسود  ردارب و  دنزرف و  میشاب .  راودیما  شوخ و  لد  میناوت  یم  دروم  هس  نآ  هب  هک  دیوگ 
رغال و ام  تشپ  ای  هدمآ  دـیدپ  یمخز  ام  تشپ  هک  مینک  سح  ای  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دنـشاب .  رثوم  دـیفم و  دـناوت  یم  زین  باوخ  هدـننیب 
هدـید و تشپ  هیحاـن  زا  هک  تارقف  نوتـس  ياـه  هرهم  دـیآ .  یم  شیپ  یهودـنا  لـالم و  دـش  هتفگ  هک  هس  نآ  زا  یکی  يارب  هدـش  فیحن 
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فعض توق و  دنتسه .  تسود  ردارب و  میـشاب  هتـشادن  دنزرف  رگا  تسا و  اه  نآ  رب  ام  ماوق  هک  دنتـسه  نادنزرف  اقلطم  دنوش  یم  ساسحا 
رب ام  هک  یئاکتا  هبـساحم  اب  تسا  ناتـسود  ناردارب و  ای  نادـنزرف  يونعم  يدام و  فعـض  توق و  تشپ  هیحان  زا  تارقف  نوتـس  ياه  هرهم 

عـضو هن و  ای  مینک  باسح  اه  نآ  يور  میناوت  یم  دـیوگ  یم  تالاح  نیا  رد  باوخ  هک  ناـشیا  اـب  باوخ  هدـننیب  طـباور  میراد و  اـه  نآ 
هب ام  هک  ناتـسود  ناردارب و  ای  دهد  یم  ربخ  نادنزرف  توق  زا  تردـق  رپ  هتـسجرب و  مکحم و  ياه  هرهم  تسا .  هنوگچ  هدـنیآ  رد  ناشیا 

ردارب ای  دنزرف  هب  هدش  هتسخ  راب  ینیگنـس  راشف و  رثا  رد  ام  تشپ  میـشک و  یم  شود  هب  يراب  هک  مدیدید  رگا  میوش .  یم  دنمزاین  ناشیا 
هاـم هکل  اـی  مخز  لـیگز و  اـم  تشپ  رگا  میروآ .  یم  دراو  اـه  نآ  رب  یئاـناوت  دـح  زا  شیب  يراـشف  مینک و  یم  لـیمحت  دوـخ  تـسود  و 
یم رامیب  دش  هتفگ  هک  اه  نآ  زا  یکی  هدش  ادیپ  ام  تشپ  رب  يزیچ  نینچ  هک  میتسناد  میدرک و  ساسحا  باوخ  رد  ار  نیا  دوب و  یگتفرگ 

تسین .  بوخ  هک  دتفا  یم  قافتا  اه  نآ  يارب  يا  هثداح  هدنام  یقاب  قالش  رثا  میا و  هدروخ  قالش  هک  میدرک  سح  رگا  دوش و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

امش يرطخ  ینعی  دینیبب ،  تخل  ار  یسک  تشپ  باوخ  رد  رگا  تسا .  دنیاشوخ  تاظحل  نتـشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  دوخ  تشپ  يهدهاشم 
 . دنناسرب همدص  امش  هب  ات  دنشوکیم  ناتانمشد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنکب ،  امش  هب  ار  شتشپ  یسک  باوخ  رد  رگا  دنکیم .  دیدهت  ار 

ماب تشپ 

دیوگیم :  تروک  سناه 
راـچد هک  تسا  نآ  يهدـنهدناشن  باوخ ،  رد  ماـب  تشپ  زا  طوقـس  تسا .  یتخبـشوخ  هب  ندیـسر  رگناـیب  باوخ ،  رد  ماـب  تشپ  ندـید 

 . دنناسرب بیسآ  امش  هب  دنناوتیمن  ناتنانمشد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدیباوخ ،  یماب  تشپ  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دیوشیم .  یلکشم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ساسحا رگا  اما  تفای .  دیهاوخ  تسد  نارک  یب  یتداعس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هداتسیا  يا  هناخ  ماب  تشپ  رب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تشاد .  دیهاوخن  یمکحم  هاگ  هیکت  چیه  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  طوقس  ماب  تشپ  زا  دینک 

دش .  دیهاوخ  هجاوم  یناهگان  یتبیصم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  نتخیرورف  لاح  رد  يا  هناخ  ماب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دهاوخ  هدوزفا  امش  تورث  رب  تعرس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  ریمعت  ار  يا  هناخ  فقس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دنام دیهاوخ  ظوفحم  هراومه  نانمشد  دنزگ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ماب  تشپ  رب  ندیباوخ  4 ـ

رس تشپ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
انعم نیا  هب  دیشاب ،  درم  کی  رس  تشپ  باوخ  رد  رگا  دسریم .  ناتشوگ  هب  یمهم  رابخا  ینعی  دیشاب ،  نز  کی  رس  تشپ  باوخ  رد  رگا 

 . دینامیم ناما  رد  نانمشد  دنزگ  زا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیشاب ،  هچب  کی  رس  تشپ  رگا  دیوشیم .  يراتفرگ  راچد  هک  تسا 

هتشپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
فرش و دبای و  تلزنم  فرـش و  هک  راوگرزب ،  يدرم  رب  تسا  لیلد  یهوک ،  هتـشپ  رب  ای  دوب ،  هتـسشن  نوماه  نیمز  هتـشپ  رد  هک  دید  رگا 

يدرم کیدزن  هب  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هداتسیا  هتشپ  نآ  رـس  رب  دنیب  رگا  تسا .  هوک  نوماریپ  هک  دوب  نیمز  نآ  یخارف  ردق  هب  يو  تلزنم 
تمعن و دنک و  رهق  ار  وا  گرزب  يدرم  هک  لیلد  تسا ،  وا  عضوم  کلم و  هتـشپ  نآ  دنیب  رگا  دـبای .  تمرح  لام و  يو  زا  دوش و  گرزب 
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یب راوگرزب  يدرم  تمعن و  نآ ،  ردـق  هب  هک  لیلد  تسوا ،  کلم  هتـشپ  نآ  زا  یـضعب  دـنیب  رگا  دوش .  میقم  وا  ياج  هب  دناتـسب و  وا  لام 
دسر .  ودب  هودنا  مغ و  هک  لیلد  تفر ،  یمه  الاب  تمحز  يراوشد و  هب  هتشپ  نآ  رب  دنیب  رگا  دنیب .  ترضم  ددرگ و  تمرح 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  ندید  هتشپ 

یئالاو .  يدنلب و  لوا : 
لام .  مود : 

ورینو .  توق  موس : 
 . يدنمونت مراهچ : 

یتشپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
عمج میزودنا و  یم  هدـنیآ  رد  ای  میا و  هتخودـنا  نارگید  مشچ  زا  رود  هک  تسا  یلوپ  ای  میراد  هک  تسا  یلغـش  هفرح و  باوخ  رد  یتشپ 

تـسا ینعم  نآ  هب  دینک  یم  تحار  شمارآ و  ساسحا  دیا و  هتـسشن  هداد و  هیکت  هدخم  یتشپ و  هب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  مینک .  یم 
لصاح امش  يارب  ینانیمطا  نانچ  هدنیآ  رد  دیشاب و  راودیما  مرگ و  تشپ  دیراد  هک  يرنه  هفرح  لغـش و  ناتدوخ و  راک  هب  دیناوت  یم  هک 

یم تمعن  لوپ و  هب  میتسه  تسد  یهت  رگا  دـیوش .  یم  راک  لوغـشم  دیـشاب  راـکیب  رگا  دوش .  یم  عفر  امـش  ياـه  ینارگن  هک  ددرگ  یم 
یبوخ رهوش  دـنک و  یم  رهوش  هداد  هیکت  یتشپ  هب  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یناوج  رتخد  رگا  میبای .  یم  افـش  میـشاب  راـمیب  هچناـنچ  میـسر و 

هداد و هیکت  یتشپ  هب  ای  دراد  یتشپ  هک  دنیبب  باوخ  رد  یناوج  درجم و  رـسپ  رگا  دشاب .  رهظتـسم  وا  هب  دـناوت  یم  هک  دوش  یم  وا  بیـصن 
هتـسشن و قاتا  يالاب  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدنملاس  ردام  ای  ردپ  رگا  دنک .  یم  کمک  وا  هب  یـسک  دریگ و  یم  رارق  تیامح  دروم  هتـسشن 
هب قلعتم  یتـشپ  نآ  هک  هداد  هیکت  یتـشپ  هب  هک  دـنیبب  باوـخ  رد  یـسک  رگا  دنـسر .  یم  یلاـم  توـق  هب  شنادـنزرف  هداد  هیکت  یتـشپ  هب 

لصاح يزوریپ  اصخش  دیاب  دشاب  شدوخ  هب  قلعتم  یتشپ  رگا  دباتش و  یم  وا  يراک  ددم  يرای و  هب  شتسود  ای  شکیرـش  تسین  شدوخ 
شرهوش اب  هدادـن  هیکت  نآ  هب  هتـسشن و  یتشپ  يور  هبور  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  هچ  ناـنچ  تسا و  رهوش  نز و  يارب  یتشپ  دـنک .  یم 

زا دشخب  یم  يرگید  هب  ای  دـشورف و  یم  ای  دـنک و  یم  هراپ  ای  دفاکـش  یم  ار  شدوخ  یتشپ  هک  دـنیبب  ینز  رگا  دـنک .  یم  ادـیپ  فالتخا 
یتشپ دـنیبب  رگا  هتخوس و  نآ  زا  یـشخب  ای  هدـش  خاروس  شا  هناخ  یتشپ  هک  دـنیبب  ینز  رگا  تسا  روط  نیمه  دریگ .  یم  قالط  شرهوش 

یم قاتا  رد  باتفآ  تسا و  زور  هداد و  هیکت  یتشپ  هب  هک  دـنیبب  يرامیب  رگا  دوش .  یم  راـمیب  شرهوش  هدـش  فیثک  راد و  هکل  شا  هناـخ 
تسین .  بوخ  یتشپ  نتخورف  ای  ندیشخب  دبای .  یم  افش  يرامیب  زا  دبات 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
نآ يهناشن  دیاهتسشن ،  یتشپ  يور  رب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  درک .  دیهاوخ  لوبق  ار  قیاقح  هک  تسا  نآ  رگناشن  باوخ ،  رد  یتشپ  ندید 

 . دیوشیم تحاران  قیاقح  ندینش  زا  هک  تسا 

مشپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ای تشاد  مشپ  هک  دنیب  رگا  رتوکین .  دوب و  رتهب  دشابن ،  هتفاب  هک  یمـشپ  دوب و  يزور  لالح و  لام  یهجو ،  همه  زا  ندید  باوخ  رد  مشپ 

دوش .  لصاح  لام  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  تسا ،  شیوخ  عقوم  هب  ای  دیرخب  ای  داد  ودب  یسک 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لیلد تخوس ،  یمه  ار  مشپ  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  فلت  ار  دوخ  لام  هک  تسا  لـیلد  تخادـنا ،  یمه  رود  نتـشیوخ  زا  مشپ  هک  دـنیب  رگا 
هماج دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  نانز  زا  لام  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  نیمـشپ  هماج  وا  نت  رب  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  هنیزه  ار  دوخ  لاـم  هک  تسا 

دهاوخب .  رگناوت  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  مشپ  زا  يرتسب  ای  دیرخ  هبنپ  ای  نیمشپ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دوب .  ثاریم  دنیوگ  ناربعم  هاشداپ ،  لبق  زا  دوب  لام  باوخ ،  رد  رتشا  مشپ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زین باوخ  رد  اذل  دوش  یم  ام  دیاع  دنفـسوگ  زا  هک  تسا  یلوصحم  نیرت  هدنزرا  مشپ  دراد .  تنمیم  تسا و  وکین  ندـید  باوخ  رد  مشپ 
جرخ رب  دئاز  هک  تسا  یلوپ  هتخودنا و  رگید  یهجو  هب  دنا و  هدرک  ریبعت  تمعن  يزور و  باوخ  رد  ناربعم  ار  مشپ  دشاب .  دب  دناوت  یمن 

هب تسا  ناوارف  تمعن  يزور و  لیـصحت  لاـم و  بسک  باوـخ  رد  مشپ  نتفرگ  هیدـه  ندـیرخ و  مشپ و  نتـشاد  میا .  هداـهن  راـنک  هنازور 
ياه لدع  رگا  دیروآ و  یم  تسد  هب  یمک  لوپ  دیشاب  هتشاد  هچقب  رد  مشپ  يرصتخم  رگا  دیا .  هدید  باوخ  رد  ار  مشپ  هک  رادقم  نامه 

 . دوش یم  امـش  بیـصن  یتفگنه  لام  دراد  قلعت  ناتدوخ  هب  همه  هک  دیتسناد  دیا و  هدـیچ  مه  يور  هک  دـیدید  باوخ  رد  ار  مشپ  گرزب 
دفاب یم  بانط  مشپ  زا  یـسک  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  یلام و  رظن  هطقن  زا  تساهراک  یگدـیچیپ  باوخ  رد  یمـشپ  بانط  اـی  نسر 

امش يارب  ای  دراد  قلعت  امـش  هب  بانط  نآ  هک  دیدرک  ساسحا  رگا  دیآ و  یم  دیدپ  یگتفـشآ  هرگ و  یعون  وا  راک  رد  هک  تسا  نآ  ناشن 
هتفابن مشپ  باوخ  رد  رگا  دـبای .  یم  طابترا  امـش  هب  راک  هرگ  یگتفرگ و  دـیتسه  مشپ  زا  یبانط  نینچ  هدـنفاب  ناتدوخ  ای  دوش و  یم  هتفاب 
نامه دیا  هدروآ  تسد  هب  رگید  قیرط  زا  ای  دیا  هدیرخ  یناکد  زا  مشپ  يرادقم  هک  دینیبب  هچ  نانچ  هدـش و  هتفاب  مشپ  ات  تسا  رتهب  دـینیبب 

هک داد  امـش  هب  مشپ  يرادـقم  یـسک  رگا  شغ .  هشدـخ و  نودـب  لالح و  تسا  یلام  نآ  تسا و  لام  لیـصحت  دـش  هتفگ  هک  تسا  روط 
كود هک  دنیبب  یناوج  رتخد  رگا  تسا .  شخب  دوس  هک  دهد  یم  رارق  امش  رایتخا  رد  یلغـش  دنک و  یم  مرگرـس  يراک  هب  ار  امـش  دیفابب 
مـشپ زا  هک  یکـشت  یمـشپ و  رتسب  دوش .  یم  وا  بیـصن  راد  لوپ  يرهوش  دـفاب  یم  هچراـپ  مشپ  زا  دـنیبب  رگا  دـنک و  یم  رهوش  دـسیریم 

هک دـهد  یم  ربخ  وا  باوخ  دـنیبب ،  باوخ  يدرجم  ناوج  رگا  تسا .  وکین  باوخ  نیا  تسا و  راد  لوپ  رـسمه  نز و  دـشاب  هدـش  تسرد 
دراد مشپ  لدع  کی  ای  ینوگ  کی  هک  دنیبب  باوخ  رد  یناوج  رگا  دوش .  یم  وا  بیصن  تلود  تیـصخش و  بحاص  راد و  لوپ  يرـسمه 

هب ای  وا  هلیـسو  هب  شرهوش  دزودب  دنک و  رپ  مشپ  اب  دـهاوخ  یم  هتفاکـش و  ار  دوخ  یتشپ  ای  کشت  هک  دـنیبب  ینز  رگا  دوش .  یم  راد  لوپ 
دینیبب باوخ  رد  هچ  نانچ  ددرگ .  یم  یهتنم  تورث  لوپ و  هب  هک  تسا  دـیما  هتـشر  مشپ  زا  خـن  نتفاب  دوش .  یم  راد  لوپ  يرگید  کمک 
باوخ رد  رگا  دینیب و  یم  نایز  دیرب و  یم  نیب  زا  ار  دوخ  لام  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دـیزیر  یم  رود  ای  دـینازوس  یم  ار  مشپ  هک 

رد هچ  نانچ  دینک .  یم  جرخ  یگدوهیب  هب  ار  دوخ  لوپ  هک  تسا  نیا  زا  ربخ  دـیزادنا  یم  دـینک و  یم  هلولگ  هلولگ ،  ار  مشپ  هک  دـیدید 
دناسر و یم  دوس  امـش  هب  ینز  دشاب  هدام  دنفـسوگ  رگا  دینک ،  یم  یچیق  ار  ناویح  نآ  مشپ  دیراد و  يدنفـسوگ  هک  دـینیبب  باوخ  ملاع 

یلام يراتفرگ  تدش  هب  هدروآ  رد  مشپ  دنفـسوگ  لثم  ناتدوخ  ندب  هک  دینیبب  رگا  دوش و  یم  عقاو  دـیفم  امـش  يارب  يدرم  دـشاب  زب  رگا 
 . دهد رارق  هرطاخم  دروم  ار  ناتیوربآ  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  دوش  یم  روآ  لالم  امـش  يارب  لوپ  تروص  ره  هب  درک و  دـیهاوخ  ادـیپ 

تسا .  یلام  نایز  باوخ  رد  فیثک  كرچ و  مشپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درب .  دیهاوخ  دوس  دوخ  ندرب  شیپ  يارب  بولطم  ییاهتصرف  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  مشپ  ندید  1 ـ
دنرازیب امش  یقالخا  لوصا  زا  هک  دینک  یم  راک  ياضاقت  یناسک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  فیثک  یمشپ و  ياهـسابل  ندید  2 ـ

. 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا ناوارف  تورث  هب  ندیسر  رگنایب  دینکیم ،  یچیق  ار  یمشپ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

هشپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
فیعـض يدرم  اب  هک  لیلد  درک ،  یم  گنج  هشپ  اب  دنیب  رگا  دنک .  ریقح  كدـنا و  يراک  تسا و  سکان  راوخ و  فیعـض و  يدرم  هشپ ، 

دسر ودب  يزیچ  كدنا  وا  زا  دوش و  لوغـشم  ریقح  يراک  هب  ریقح  يدرم  اب  هک  لیلد  دش ،  ورف  وا  يولگ  هب  هشپ  دنیب  رگا  دنک .  تموصخ 
اریز دسر ،  ترـضم  يو  هب  ناشیا  زا  دتفا و  ماوع  مدرم  نابز  رب  هک  لیلد  دندیزگ ،  یم  ار  وا  دندش و  عمج  وا  نت  رب  رایـسب  هشپ  دنیب  رگا  . 
ودب فیعض  مدرم  زا  هک  لیلد  تفای ،  دنزگ  جنر و  وا  زا  دش و  ورف  وا  ینیب  رد  ای  شوگرد  هشپدنیب  رگا  دکم .  یم  ار  مدرم  نوخ  هشپ  هک 

دنزگ .  دسر و  جنر 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

عمج وا  هناخرد  دندرک و  هبلغ  ناگ  هشپ  هک  دنیب  رگا  دـسر .  هودـنا  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  دـندمآ ،  رد  وا  هناخ  هب  رایـسب  هشپ  هک  دـنیب  رگا 
دوش .  راتفرگ  الب  تنحم و  رد  هک  لیلد  دماین ،  نوریب  دش و  وا  ینیب  رد  هشپ  هک  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  فیعض  نمشد  رب  هک  لیلد  دندش ، 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لبمـس ام  ياه  باوخ  رد  هشپ  دوش .  یم  يرامیب  زورب  بجوم  هاگ  هک  روآ  نایزو  محازم  اـما  فیعـض  رادـقم و  یب  تسا  يا  هرـشح  هشپ 

اـسب دـنروآ و  یم  مهارف  جـنر  تمحز و  ینمـشد  هار  زا  ای  یتسود و  قیرط  زاای  ینادان  لهج و  ياـنبم  رب  هک  دریگ  یم  رارق  ییاـه  ناـسنا 
یگدنز لحم  قاتا  هک  مینیب  یم  هاگ  صاخ .  طیارش  رد  رگم  مینیب  یمن  باوخ  رد  هشپ  کی  الومعم  ام  دندرگ .  یم  ناسنا  یهابت  بجوم 

مدرم یـشیدنا  جـک  ینهد و  دـب  زا  هک  تسا  یـساره  میب و  هدـنهد  ناشن  نیا  دـننک .  یم  زوزو  ام  هناخ  ياضف  رد  اه  هشپ  ای  دراد  هشپ  اـم 
شیوخ هوای  نخـس  اب  اـما  دـنرادن  تردـق  هک  نادرخ  یب  نـالهاج و  یحطـس  تواـضق  زا  تسا  یمـسجت  هوبنا  هشپ  میراد .  رازاـب  هچوک 

هک تسا  نآ  ناشن  دنزگ  یم  ار  ام  اه  هشپ  ای  هشپ  میدید  رگا  دـنهد .  یم  لالم  ترودـک و  ای  دـنروآ  یم  مهارف  ار  ام  يراتفرگ  تابجوم 
رگا دنیوگب .  دب  عقاو  فالخ  رب  هچ  دنشاب و  قیدص  دوخ  راتفگ  رد  هچ  دننک  یم  تواضق  دب  ای  دنیوگ  یم  دب  ام  هرابرد  یناسک  ای  یسک 
رگا دوش .  یم  ام  رسدرد  بجوم  لوئسم  ریغ  یصخش  فرح  مینیب و  یم  نایز  فیعض  قمحا و  يدرم  زا  هدش  ام  ینیب  دراو  يا  هشپ  مینیبب 

تـسا نآ  ناشن  هدش  شوگ  خاروس  دراو  ای  دنک  یم  زاورپ  ام  شوگ  مد  يا  هشپ  هک  میدرک  سح  باوخ  رد  دش و  دراو  ام  شوگ  هب  هشپ 
دیا .  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  فیعض  ینمشد  دیتشک  ار  يا  هشپ  رگا  دوش .  یم  یتحاران  بجوم  وا  لمع  دنک و  یم  تیاعس  یسک  هک 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ینعی هدـیزگ ،  ار  امـش  هشپ  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  ددرگیم .  امـش  یتحاراـن  بجوم  یعوضوم  تسا  نآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  هشپ  ندـید 

دناسریم .  بیسآ  امش  هب  ینمشد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دینک .  یگداتسیا  دوخ  نانمشد  هنایذوم  تالمح  لباقم  رد  دینک و  یم  یعس  هدوهیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هشپ  ندید  1 ـ
دیهاوخ تسد  تداعـس  تورث و  هب  داد و  دـیهاوخ  لیکـشت  يا  هداوناخ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیـشک ،  یم  ار  اه  هشپ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تفای

ندش نامیشپ 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
شوخ ربخ  ندش :  نامیشپ 

لپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنسرب .  دارم  هب  وا  ببس  هب  نامدرم  هک  گرزب ،  يدرمای  تسا  هاشداپ  باوخ  رد  لپ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دید رگا  دـنیب .  تعفنم  وا  زا  دـسر و  هاج  زع و  ار  وا  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تشذـگ ،  لپ  زا  دـید  رگا  دـشاب .  وکین  شلیواـت  باوخ  رد  لـپ 

دوش .  عمج  ار  وا  رایسب  لام  دبای و  یهاش  تیالو و  هک  لیلد  درک ،  یم  ترامع  داهن و  یم  لپ  رب  یئانب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  لپ 

دنک .  اور  ار  سک  همه  تجاح  دیآ و  راک  هب  ار  نامدرم  همه  هک  تسا  يدرم  لوا : 
هاشداپ .  مود : 

نتفای .  ینارماک  یئوکین و  موس : 
ندرک .  لصاح  رایسب  لام  مراهچ : 

وا .  کلم  ناصقن  هاشداپ و  لاح  یهابت  رب  تسا  لیلد  دش ،  بارخ  داتفیب و  لپ  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ هب  تسا  رتهب  دـشاب  رت  مکحم  رتگرزب و  لـپ  هچ  ره  دـشابن .  ناریو  هتـسکش و  هک  نآ  طرـش  هب  تسا  بوخ  باوخ  رد  لـپ  ندـید 
دوجو دنا و  هدز  هاگترپ  ای  هرد و  ای  هناخ  دور  يور  رب  هک  تسا  یهار  ای  هداج  لپ  يرادـیب  رد  دـهد  یم  يرتشیب  نانیمطا  دامتعا و  هدـننیب 

یب مکحم و  نیمز  هب  میهد و  همادا  شیوخ  هار  هب  هاگترپ  هرد و  رد  ندش  ترپ  ای  بآ  رد  ندروخ  هطوغ  نودب  ام  هک  دوش  یم  ببـس  نآ 
هک تسه  يرطخ  هک  مینادب  دیاب  مرجال  مینیبب  لپ  شیوخ  يایور  رد  نوچ  دناسر و  یم  ار  ینعم  نیمه  لپ  زین  ام  باوخ  رد  میسرب .  رطخ 
رد هچنانچ  دراد .  یتیعقوم  عضو و  هچ  لپ  هب  تبـسن  باوخ  هدننیب  باوخ  رد  دید  دـیاب  نکیل  تسا .  نآ  هب  تبـسن  تینما  داجیا  يارب  لپ 
دنک یم  دیدهت  ار  ام  يرطخ  دیدرت  یب  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  میرذگ  یم  گرزب  راوتسا و  مکحم و  لپ  کی  يور  زا  هک  مینیبب  باوخ 

دـنمراک و رگا  دـناسر .  یم  تینما  لزنم  رـس  هب  دـهد و  یم  روبع  رطخ  هلحرم  زا  دریگ و  یم  ار  نامتـسد  یمیرک  دـنمتردق و  گرزب  هک 
 . میوش یم  ربتعم  رختفم و  ناگمه  دزن  مینک و  یم  ادیپ  رابتعا  میشاب  بساک  هچنانچ  میبای و  یم  يرتهب  یلغش  تیعقوم  میشاب  ریگب  قوقح 
 . تسا یماکان  تسکـش و  هتـسکش ،  ناریو و  لپ  دنک .  یم  دروخرب  وا  اب  باوخ  هدننیب  هک  تردق  اب  گرزب و  تسا  يدرم  باوخ  رد  لپ 

تسین .  بوخ  نتفرگ  رارق  لپ  ریز  تسا .  بوخ  لپ  تخاس  تسا .  شیوشت  هرهلد و  يرابتعا و  یب  نازرل ،  لپ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

ینعی دیرذگیم ،  یلپ  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوشیم .  ناتبیصن  يدایز  تیقفوم  هدنیآ  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ  رد  لپ  ندید 
یلپ هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  تالکشم  زورب  رگنایب  لپ  زا  نداتفا  دیـشاب .  دوخ  بظاوم  رتشیب  دیاب  هک  دنکیم  دیدهت  ار  امـش  يرطخ 

دیزادنایم .  رطخ  هب  ار  دوخ  يراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیراد ،  ار  نآ  زا  روبع  دصق  تسا و  ناتیور  شیپ  یمیدق 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیوش .  یم  هدنامرد  ناشیرپ و  يزیزع  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  ناریو  گرزب  یلپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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تساهوزرآ .  رد  يدیماان  ۀناشن  یناوج  يارب  باوخ ،  رد  هتسکش  یلپ  ندید  2 ـ
دوـخ فارطا  بقارم  رتـشیب  هکنآ  طرـش  هب  درک  دـیهاوخ  هبلغ  تالکـشم  رب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـیرذگب ،  یلپ  زا  باوـخ  رد  رگا  3 ـ

دیشاب . 
 . دیزیهرپب افو  یب  دارفا  شیاتس  زا  دیاب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دوش ،  یم  نایامن  امش  ياپ  لباقم  یلپ  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

طارص لپ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنک عورش  ملع  طارص  لپ  زا  نتشذگ  ندید 

دوب ناطلسوه  طارص  لپ  ندید 

هدایپ رباع  لپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تعفنمرپ شخب و  تذل  يراک  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  روبع  دنا ،  هدز  یلالز  ۀـناخدور  رب  هک  یلپ  يور  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  یتقوم  یناشیرپ  نایز و  ۀناشن  دشاب ،  دولآ  لگ  هناخدور  بآ  رگا  اما  دیروآ .  یم  تسد  هب 
لدتعم یقالخا  هک  يرـسمه  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  روبع  دنا  هدز  یلالز  ۀـناخدور  رب  هک  یلپ  يور  زا  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

دنک .  یم  جاودزا  ینابصع  يرسمه  اب  دشاب ،  دولآ  لگ  هناخدور  بآ  رگا  یلو  درک .  دهاوخ  جاودزا  دراد 
نایاپ هب  یجاودزا  اب  وا  ندوب  هویب  نارود  هک  تسا  نآ  تمالع  دتفا ،  یم  هناهدور  هزیکاپ  بآ  رد  یلپ ،  يور  زا  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

 . دوب دهاوخ  کیرات  يا  هدنیآ  ۀناشن  دشابن ،  هزیکاپ  لالز و  بآ  رگا  اما  دسر .  یم 

کلپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینیبب باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  دـنزرف  ناگژم  بوخ و  دامتعا و  لباق  كاـپ و  رـسمه  درم  يارب  تسا و  رهوش  نز  يارب  باوخ  رد  کـلپ 
ناشن تشاد و  دـیهاوخ  ملاس  دـمتعم و  نادـنزرف  رـسمه و  دـیازفا  یم  امـش  هرهچ  ییابیز  رب  هک  دـیراد  بوخ  ملاس و  ناگژم  کلپ و  هک 
یناوج رتخد  هچنانچ  تسوربآ و  یمانکین و  ناگژم  کلپ و  ناوج  نارتخد  يارب  دیـشاب .  رهظتـسم  یکتم و  ناشیارب  دیناوت  یم  هک  تسنآ 

یمن ییانتعا  لباق  رتخد  ار  وا  دـنیوگ و  یم  دـب  وا  رـس  تشپ  نایفارطا  هک  دـشاب  نئمطم  دراد  یتشز  ناـگژم  کـلپ و  هک  دـنیبب  باوخ  رد 
ای مخز  وا  مشچ  کلپ  دننیبب  باوخ  رد  يدرم  هچنانچ  دش و  هتفگ  هک  تبـسن  نامه  هب  تسا  رهوش  ای  نز  يرامیب  حورجم ،  کلپ  دـنناد . 

هایس يوربا  رس و  يوم  رانک  رد  دیفس  ناگژم  نتشاد  ددرگ .  یم  داجیا  فالتخا  رهوش  نز و  نیب  ای  دوش  یم  رامیب  شرسمه  دراد  یلیگز 
هک دوش  یم  بکترم  یلمع  هدش  دیفس  شناگژم  اما  تسا  هایس  شرـس  يوم  دنیبب  یـسک  هچنانچ  تسا .  یماندب  ییوربآ و  یب  ییاوسر و 

 . تفگ دنهاوخ  دب  وا  رس  تشپ  دوش  یم  تیصخش  یب  مدرم  دزن 

ناکلپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ناوارف  یتخبشوخ  تداعس و  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناکلپ  زا  نتفرالاب  1 ـ
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دش .  دهاوخ  رازیب  امش  زا  تداسح  يور  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اه  هلپ  زا  نداتفا  2 ـ
دیماجنا .  دهاوخ  تسکش  هب  امش  ۀناقشاع  طباور  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناکلپ  زا  ندمآ  نییاپ  3 ـ

تسا .  تورث  ترهش و  ندروآ  تسدب  ۀناشن  باوخ ،  رد  ابیز  نهپ و  یناکلپ  ندید  4 ـ
تفرگ .  دهاوخ  ار  شیاسآ  تغارف و  ياج  دعاسمان  عاضوا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنور ،  یم  نییاپ  ناکلپ  زا  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دش .  دهاوخ  هدوزفا  امش  تورث  رب  جیردت  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اه  هلپ  رب  نتسشن  6 ـ
دیوگیم :  رلیم  چا 

 . دینک شالت  تخس  دیاب  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  ینعی  دینکیم ،  هدافتسا  یقرب  هلپ  زا  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

گنلپ

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دروآ تسدب  گرزب  تمرحو  دنیب  یئوکین  هاشداپ  زا  گنلپ  ندید 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ار مصخ  دنک و  تموصخ  دوخ  نمـشد  اب  هک  لیلد  درک ،  یم  گنج  گنلپ  اب  هک  دـنیب  رگا  دوب .  اناوت  يوق و  نمـشد  باوخ ،  رد  گنلپ 

ددرگ بلاغ  نمشد  رب  وا  دش .  بلاغ  گنلپ  رب  وا  رگا  ددرگ .  بلاغ  يو  رب  نمـشد  دش ،  بلاغ  يو  رب  گنلپ  رگا  ینعی  دوب ،  هبلغ  رفظ و 
دبای .  یگرزب  فرش و  ددرگ و  رفظم  نکیل  دتفا ،  تموصخ  گنجرد و  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  گنلپ  تشوگدنیب  رگا  . 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگیدکی رب  مادکچیه  درک و  یم  گنج  گنلپ  اب  دنیب  رگا  دنک .  رهقار  نمشد  يو و  هاج  زع و  رب  تسا  لیلد  تسـشن ،  گنلپ  رب  دنیب  رگا 

 ، دروخ یمه  گنلپ  ریش  دنیب  رگا  دبای .  افش  نآ  زا  دعب  دبای و  بعص  يرامیب  ای  دسر ،  ودب  میظع  یسرت  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دنتفاین ،  رفظ 
داد ودب  یسکای  تفرگارف ،  ار  وا  يوم  ای  ناوختسا  ای  گنلپ  تسوپ  دنیب  رگا  دوش .  نمیا  ماجنارس  دسر و  ودب  یسرت  نمـشد  زا  هک  لیلد 
ریخ چـیه  وا  رد  دـنادرگب و  يور  مالـسا  زا  هک  لیلد  تشکب ،  ار  یگنلپ  دـنیب  رگا  دـبایب .  يزیچ  نآ ،  ردـق  هب  نمـشد  لام  زا  هک  لـیلد  ، 

دشابن . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  گنلپ  ندید 
يوق .  نمشد  لوا : 

نمشد ،  زا  نتفای  لام  مود : 
هاشداپ .  زا  سرت  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
میشاب هتشاد  مشچ  وا  شـشخب  مرک و  هب  ای  میـسرتب و  وا  زا  ای  میـشاب  لئاق  مارتحا  وا  يارب  ام  دشاب و  دنمتردق  گرزب و  ام  رظن  هب  سک  ره 

وا هب  هک  ردـپ  هلمج  زا  دـنریگب  رارق  تسیل  نیا  رد  تسا  نکمم  ناسک  یلیخ  دوش .  یم  رهاـظ  گـنلپ  اـی  ریـش  لکـش  هب  اـم  ياـهباوخ  رد 
یتقو میراگنا .  یم  رتردتقم  رتگرزب و  ملاع  نادرم  همه  زا  ار  وا  یناوجون  رد  میـسرت و  یم  وا  زا  میتسه  کچوک  ات  میراذگ و  یم  مارتحا 

هک دراد  یتردق  هنمیه و  نینچ  ام  یگدنز  رد  یسک  هچ  هک  مینک  صخـشم  میمهفب و  میناوت  یم  رتهب  نامدوخ  مینیب  یم  باوخ  رد  گنلپ 
اسب هچ  دراد و  مه  یگنادرم  تشذگ و  هک  تسا  ینمـشد  باوخ  رد  گنلپ  یلک  روط  هب  اما  دوش  یم  رهاظ  ام  باوخ  رد  گنلپ  لکـش  هب 

زا تروص  ره  هب  هک  ینمـشد  اب  میدید  باوخ  رد  گنلپ  رگا  دورب .  شیوخ  راک  یپ  درذگب و  رازآ  ندناسر  نودب  دوش  هریچ  ام  رب  یتقو 
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میداد و يرارف  ار  گنلپ  هک  میدـید  رگا  دـهد .  یم  ربخ  هنامـصخ  رباربان  دروخرب  کی  زا  ام  باوخ  میوش و  یم  وربور  تسا  رت  يوق  اـم 
يزوریپ و ناـشن  زاـب  میا  هتـسشن  گـنلپ  تشپ  رب  هک  میدـید  رگا  میوش  یم  زوریپ  ینمـشد  نینچ  رب  تخیرگ  اـم  زا  دـنمتردق  ناوـیح  نآ 

تسوپ نتشاد  دنک .  یم  نامدیدهت  گرزب  يرطخ  دبای و  یم  طلست  ام  رب  نمـشد  دوب  هداهن  ام  لابند  هب  رـس  گنلپ  رگا  تسام و  یگریچ 
دنک .  یم  لاحشوخ  ار  امش  لوپ  دوخ  زا  رتشیب  نآ  ندروآ  تسد  هب  هک  تسا  یلام  لیصحت  گنلپ  تسوپ  ندیرخ  تسا و  تمینغ  گنلپ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
سرت گنلپ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  بارخ  ار  دوخ  ةدنیآ  اجبان  يدامتعا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  رو  هلمح  امش  هب  یگنلپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تساهراک .  رد  قیفوت  ۀناشن  باوخ ،  رد  گنلپ  نتشک  2 ـ
دنناسرب .  امش  هب  ینایز  دنناوت  یمن  اما  دننک  یم  هرصاحم  ار  امش  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  سفق ،  رد  یگنلپ  ندید  3 ـ

هجاوم ییاهرـسدرد  اب  دوخ  یلغـش  ای  یفطاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنزیرگ ،  یم  امـش  زا  اهگنلپ  لگنج ،  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دش .  دیهاوخ  قیاف  تالکشم  رب  راکتشپ  شالت و  اب  اما  دش ،  دیهاوخ 

 . دروآ یم  گنچ  هب  ار  امش  عفانم  زایتما و  تسردان  يدرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  گنلپ  تسوپ  ندید  5 ـ

ولپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تجاح هداهن  امش  يور  شیپ  هتخپ و  جنرب  يرگید  ای  دیزپ  یم  ولپ  جنرب  زا  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  تجاح  هتخپ  جنرب  ای  ولپ 

ندروآرب نارگید  هب  ولپ  ای  هتخپ  جـنرب  نداد  يونعم .  هن  دراد  یلام  هبنج  رتشیب  هک  دیـسر  یم  دـیراد  هک  ییوزرآ  هب  دوش و  یم  اور  اـمش 
یفده هب  ندیـسر  هار  رد  دندوب  هتخیر  نارفعز  ولپ  يور  رگا  تسا .  تمعن  یکین و  ریخ و  زا  يدـنم  هرهب  ولپ  ندروخ  تساهنآ و  تجاح 

مغ و غود  اب  تسا .  مشخ  تسام  اب  تسا .  مغ  یـشرت  اب  ولپ  ندروخ  دوش .  یم  عفر  دوز  هک  دـیآ  یم  شیپ  یهودـنا  لـالم و  دـیراد  هک 
لاح ره  هب  دیوش .  یم  نیگمـشخ  یتلع  هب  اما  دوش  یم  هدروآرب  امـش  تجاح  دیروخ  یم  تسام  اب  ار  ولپ  هک  دینیبب  هچنانچ  تسا .  هودنا 

رس ای  دنا و  هداهن  اهنآ  يور  شیپ  ولپ  ای  دنروخ  یم  ولپ  هک  دننیبب  باوخ  رد  رگا  تخب  مد  ناوج  نارتخد  تسین .  دب  باوخ  رد  ولپ  ندید 
تشوگ اب  ولپ  ندروخ  زا  رتهب  غرم  اب  باوخ  رد  ولپ  ندروخ  دننک .  یم  رهوش  هدش  هدیچ  نآ  رد  ولپ  ياه  فرظ  هک  دنا  هتـسشن  يا  هرفس 

دنروآ و یم  دوجو  هب  تمحز  امش  يارب  دراد  گیر  نش و  ای  كوتلش  امش  يولپ  اما  دیروخ  یم  ولپ  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  تسا . 
 . دیوگ یم  غورد  دنک و  یم  تنایخ  هک  تسه  یسک 

هلپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
طایح فک  زا  ای  دروآ  یم  الاب  لادوگ  زا  دناسر .  یم  عفترم  یئاج  هب  تسپ  یلحم  زا  ار  ام  هک  تسا  يا  هلیسو  ام  هرمزور  یگدنز  رد  هلپ 

هب باوخ  رد  دنشاب  صخشت  بجوم  هعماج  رد  دنریگب و  رارق  ام  یقرت  هلیـسو  دنناوت  یم  هک  ییاه  زیچ  همه  دیامن .  یم  لقتنم  ماب  هب  هناخ 
یگداوناخ و ياه  دنویپ  تبـسن و  یتاذ ،  تسارف  شوه و  رنه ،  تالیـصحت ،  لوپ ،  دنتـسه  هلمج  نآ  زا  نآ  زا  دنوش  یم  رهاظ  هلپ  لکش 
زا ام  باوخ  هک  میهد  صیخـشت  میناوت  یم  نامدوخ  میراد  هک  یتیعقوم  عضو و  هب  هجوت  اب  مینیبب  ناک  هلپ  ای  هلپ  باوخ  رد  هچنانچ  هریغ . 
یم یقرت  هک  دـیوگ  یم  ام  باوخ  میتسه  ناکلپ  يالاب  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـهد .  یم  یناشن  دـنک و  یم  تبحـص  هلیـسو  مادـک 
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رد هلپ  رگا  مینک .  یم  ادـیپ  ماـقم  فیفخت  لزنت و  میئآ  یم  دورف  هلپ  زا  هک  میدـید  باوخ  رد  رگا  میئاـمن و  یم  لـصاح  تفرـشیپ  مینک و 
کیراب و هلپ  تسا .  اـم  دوخ  تمه  هدارا و  نادـقف  دـیدرت و  دوب  تسـس  هلپ  رگا  دـهد و  یم  ناـشن  ار  اـم  تالکـشم  دوب  کـیرات  یئاـج 
هب ات  دیـشکب  رایـسب  جنر  دینک و  فرـص  يدایز  تقو  دـیاب  ریزگان  نیا  دـیراد و  شیپ  رد  هک  تسا  یهار  تبوعـص  هدـنهد  ناشن  ینالوط 

فرط نیا  هک  دیدمآ  یم  نییاپ  ای  دیتفر  یم  الاب  يا  هلپ  زا  هچنانچ  دنتسه و  ناتسود  نادنزرف و  اه  هلپ  فارطا  ياه  هدرن  دیـسرب .  دوصقم 
رگا دیـشاب .  مرگ  لد  راودـیما و  دـیناوت  یم  ود  نیا  زا  یکی  هب  هک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دوب  هاگترپ  رگید  فرط  تشاد و  یمراـط  نآ 

 ، نانز يارب  دوب .  دنهاوخ  امش  یماح  تشپ و  اه  نآ  دیراد  گرزب  نادنزرف  هچنانچ  دنباتش و  یم  امش  کمک  هب  ناتتـسود  دیراد  تسود 
یم هک  ار  يزیچ  اج  نآ  دیتفر و  الاب  يا  هلپ  زا  باتش  تعرس و  هب  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دنتـسه .  نادنزرف  رهوش و  اه  هلپ  یمراط 
دیاب ریزگان  دیرب و  یمن  يدوس  دوخ  تامحز  زا  هک  نیا  دنز و  یم  فرح  دینک  یم  هک  یشالت  یگدوهیب  زا  امش  باوخ  دیتفاین  دیتساوخ 
دشاب نهآ  گنـس و  زا  ناکلپ  تسین .  یباوخ  وکین  دشاب  هتـشاد  دوجو  نامـسآ  قامعا  ات  هک  تیاهن  یب  هلپ  دینک .  عورـش  ار  اهراک  ون  زا 
یـسک هراشا  توعد و  هب  دـیدوب و  هلپ  يالاب  رگا  تسین .  بوخ  مه  ناکلپ  زا  ندـش  ترپ  تسا .  یلگ  یتشخ و  يرجآ و  ناـکلپ  زا  رتهب 
ینایز اما  دیروخ  یم  بیرف  دـیتفر  الاب  یـسک  هراشا  توعد و  هب  دـیدوب و  نیئاپ  رگا  دـینیب و  یم  نایز  دـیروخ و  یم  بیرف  دـیدمآ  نیئاپ 

دوش .  یمن  امش  هجوتم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیراذگب رانک  ار  دوخ  ياه  هژورپ  یبوچ :  ياه  هلپ 

سالپ

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
وا هک  لیلد  تشاد ،  هدیشوپ  یسالپ  دنیب  رگا  تناما ،  اب  لام  لوق و  زا  رادنید و  اسراپ و  حلـصم و  دوب  یـشیورد  ندید ،  باوخرد  سالپ 
 ، دوش لصاح  تمعن  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  سالپ  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  دتفا و  تبحـص  يدرم  نینچاب  ار 

ریخ و وا  زا  دـهاوخب و  رگناوت  ياسراپ  نز  هک  لیلد  تفای ،  ون  سالپ  دـید  باوخ  هب  رگا  تسا ،  لـالح  یلاـم  سـالپ  دـنا :  هتفگ  ناربعم 
 . دبای تعفنم  ریخ و  وا  زا  درخب و  اسراپ  كزینک  هک  لیلد  دیرخب ،  ون  سالپ  دنیب  يدرم  رگا  دنیب .  تعفنم 

هتیلپ

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دشابن هتخورفا  هتیلپ  رگا  دنیامن .  شتمدخ  دندرگ و  يو  نوماریپ  دوب و  نامدرم  شیپ  رد  هک  تسا  یئامرفراک  باوخ ،  رد  هتخورفا  هتیلپ 

 . دوب نیا  فالخ  هب  شلیوات 

سیلپ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هصغ سیلپ : 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هب یـسیلپ  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دیوشن .  هابتـشا  راچد  ات  دیـشاب  ناتدوخ  بقارم  رتشیب  دـیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  سیلپ  ندـید 

دینکیم .  رود  ناتدوخ  زا  ار  يدب  قافتا  یهاگآ  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دنکیم ،  کمک  امش 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یندرکن رواب  لکش  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  ریگتسد  دیا  هدشن  بکترم  هک  یمرج  رطاخ  هب  ار  امـش  سیلپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیریگ .  یم  شیپ  دوخ  يابقر  زا 
بولطمان یثداوح  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  ریگتـسد  دیا  هدـش  بکترم  هک  یمرج  رطاخ  هب  ار  امـش  سیلپ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  وربور 
دهاش ناتیگدـنز  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیوش ،  یم  دازآ  یـضاق  لباقم  رد  فرـش  لوق  نداد  اب  یـسیلپ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دوب دیهاوخ  یتاناساون  تارییغت و 

دامپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  لماک  تمالس  نتشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  دامپ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا قفوم  شیاهراک  رد  ینعی  دنک ،  تسرد  دامپ  باوخ  رد  يرتخد  رگا 

هبنپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
بعت .  جنر و  یب  دروآ  تسد  هب  ناسآ  هک  تسا  لام  رب  لیلد  باوخ ،  هب  هناد  هبنپ  دوب و  هدید  هک  نآ  ردق  هب  تسا  لالح  لام  باوخ  هب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا هجو  هس  رب  باوخ  هب  هبنپ  ندید 

لالح .  لام  لوا :  . 
تعفنم .  مود : 

نارگید .  هب  تبسن  يرترب  ینوزف و  ندوب  رس  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هک دنا  هتشون  رتمک  یمالسا  ناربعم  هبنپ  دروم  رد  اه .  یگتسسگ  دنویپ  اهراک و  هتـشر  رـس  تسا و  یبوخ  تکرب و  ریخ و  باوخ  رد  هبنپ 
كرچ و اـی  دـشاب و  هتخوس  هتخوس و  مین  هبنپ  نیا  یکی  تلاـح .  ود  رد  رگم  تسا  بوخ  باوخ  رد  هبنپ  ندـید  تسین .  موـلعم  نآ  تلع 
نومیم و باوـخ  رد  هبنپ  ندـید  تروـص  ود  نیا  ریغ  رد  يراـمیب  يروـجنر و  تلاـسک و  یمود  تسا و  یلاـم  ناـیز  نیتـسخن  هک  فیثـک 

ناشتـسد مه  هک  دنتـسه  یناتـسود  يا  هبنپ  هدخم  یتشپو و  تسا  هاوخریخ  ریخ و  سفن  کین  رـسمه  نز و  يا  هبنپ  کشت  تسا .  كرابم 
تیقفوم يزوریپ و  دیما  هبنپ  لگ  زا  رپ  يا  هعرزم  ندید  دنباتـش .  یم  امـش  کمک  يرای و  هب  موزل  تروص  رد  ناشنابز و  مه  تسا و  ریخ 

كاپ لام  نیا  یلو  تسا  لام  يروآدرگ  هبنپ  ياه  هزوغ  يروآ  عمج  ناوج  نارتخد  يارب  صوصخب  تسا  قشع  هبنپ  لـگ  ندـیچ  تسا و 
رگا صوصخب  تسا  مارتحا  وربآ و  يا  هبنپ  سابل  دیئامن .  بحاصت  ار  نآ  رطاخ  یگتفرگ  نودـب  هک  دـینکب  یـشالت  دـیاب  تسین و  هزنم  و 

هب هبنپ  رگا  دوش .  یم  دراو  امـش  یگدنز  هب  هک  تسا  يداش  حرف و  دشاب  زبس  رگا  يا  هبنپ  سابل  تسا .  فرـش  یمان و  کین  دـشاب  دـیفس 
ریبعت هبنپ  ندیـسیر  دـیوش .  یم  عفنتم  دـیرب و  یم  دوس  وا  بناج  زا  دـیتفرگ  یـسک  زا  هبنپ  رگا  دـسر و  یم  وا  هب  امـش  ریخ  دـیداد  یـسک 

تعفنم امـش  يارب  هک  دیئامن  یم  يراک  هب  مادقا  ریبدت  لقع و  اب  دینک  یم  لیدبت  خن  هب  ار  هبنپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تساهراک و 
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رگم تسا  وکین  باوخ  رد  هبنپ  ندـید  هتفر  مه  يور  دراد .  ار  ریبعت  نیمه  زین  هبنپ  زا  هچراـپ  نتفاـب  دراد .  بوخ  هجیتن  دروآ و  یم  هارمه 
دشاب .  هتخوس  مین  ای  كرچ  هک  نآ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب مغ  كدنا  دنیوگ  یضعب  دوب  لالح  يزور  مدنگ  هبنپ و  نامسیرو  سابرک 

دوش دایز  تمشح  نآ  دننام  سابرکو و  هبنپ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  شخب  رمث  یتاقوا  گرزب و  یماقم  ندروآ  تسد  هب  تمالع  باوخ ،  رد  هبنپ  ۀعرزم  ندید  1 ـ
دبای .  یم  تسد  یناوارف  تورث و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  هبنپ  ۀعرزم  باوخ  يزرواشک  رگا  2 ـ

 ، دنیبب یباوخ  نینچ  یناگرزاب  رگا  درب .  دهاوخ  ناوارف  دوس  الاک  نیا  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  راد  هناخراک  يارب  باوخ ،  رد  هبنپ  ندید  3 ـ
داتفا .  دهاوخ  قافتا  یشخب  رمث  روآ و  دوس  تارییغت  اهنآ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن 

تسا .  رتهب  یتاقوا  ندروآ  تسد  هب  تمالع  هدش ،  يدنب  هتسب  ياه  هبنپ  ندید  4 ـ
 . تسا رتهب  ییاهطیحم  هب  نتشاذگ  اپ  الاو و  ییاهشزرا  بسکۀناشن  دشر ،  لاح  رد  هبنپ  ندید  5 ـ

هرجنپ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هدش یفتنم  رادید  کی  هرجنپ :  زا  ندرک  هاگن 

مادقا کی  ندروخ  تسکش  هرجنپ :  زا  ندش  دراو 
هدش هتخیر  ياه  همانرب  هار  رس  رب  عناوم  هتسب : 

ناسآ تیامح  زاب : 
بارطضا ریگرون : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  بآ  رب  شقن  ناشخرد ،  ياهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  امش  ياهشالت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرجنپ  ندید  1 ـ

دش .  دیهاوخ  ادج  دوخ  نازیزع  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسب  ياه  هرجنپ  ندید  2 ـ
دروآ .  دهاوخ  موجه  امش  هب  راب  تبیصم  ییاه  نظ  ءوس  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  ياه  هرجنپ  ندید  3 ـ

دش .  دیهاوخ  دوخ  تقامح  ینابرق  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرجنپ  بل  رب  نتسشن  4 ـ
تـسردان یلیاسو  رازبا و  زا  دوخ ،  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیوش ،  یم  هناـخ  دراو  هرجنپ  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دینک .  یم  هدافتسا 
هک دیوش  یم  نابیرگ  هب  تسد  يرس  درد  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیور ،  یم  نوریب  هب  دینک و  یم  رارف  يا  هرجنپ  زا  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

دراد .  یم  زاب  تکرح  زا  ار  امش 
لغـش ندرب  شیپ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دروخب ،  ناتمـشچ  هب  بیجع  ییاـهزیچ  دـینک و  هاـگن  نوریب  هب  يا  هرجنپ  زا  باوخ  رد  رگا  7 ـ

دیوش .  یم  وربور  تسکش  اب  دوخ  ۀقالع  دروم 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

رگناشن باوخ ،  رد  هتـسب  ياهرجنپ  ندـید  دـیراد .  ور  شیپ  يرایـسب  ياهتیقفوم  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  زاب  ياهرجنپ  ندـید 
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 . تسا تافالتخا  زورب  رگنایبب  دیاهدیرپ ،  نوریب  فرط  هب  هرجنپ  زا  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  تالکشم  زورب 

هجنپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
شیوخ هجنپ  رد  هجنپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  باوخ  رد  ود  ره  هک  یتسود  رگید  فرط  زا  تسا و  تیامح  فرط  کـی  زا  هجنپ 

امش باوخ  تسین و  بوخ  باوخ  رد  تلاح  نیا  دیـشاب .  هدرک  هقلح  وناز  رب  ار  اهتـسد  هتـسشن و  رگا  صوصخب  تسین  بوخ  دیا  هدنکفا 
امش تسد  هجنپ  یسک  رگا  تسا .  وکین  يرگید  ای  ناتدوخ  زاب  ياه  هجنپ  هدهاشم  یلو  دهد  یم  ربخ  دیآ  یم  شیپ  هک  یهودنا  مغ و  زا 
دوب انشآ  رگا  دنک و  یم  کمک  امـش  هب  یـسک  دوب  هبیرغ  صخـش  نآ  رگا  تسا .  بوخ  دیـشک  یم  تمیالم  تبحم و  اب  دوب و  هتفرگ  ار 
هبور هزرابم و  يارب  يدروم  درشف  یم  دیشک و  یم  تردق  اب  ار  امـش  هجنپ  رگا  تساامـش .  دوخ  ناگتـسب  زا  هک  دراد  زاین  امـش  هب  یـسک 

شزاون دوب و  هتفرگ  ار  امش  هجنپ  یسک  رگا  دیراد .  شیپ  رد  يا  هفرح  تباقر  کی  الامتحا  دیـشاب  بساک  هچنانچ  دیآ و  یم  شیپ  یئور 
کچوک تشگنا  زا  ار  یـسک  هجنپ  رگا  دمآ .  دهاوخ  رب  امـش  ياوغا  ددص  رد  یـسک  دیتخانـش  یمن  دیدید و  یمن  ار  وا  امـشو  درک  یم 

ار امـش  یـسک  دـیدوب  هتفرگ  ار  شا  هراـشا  تشگنا  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  تمحز  دوـش و  یم  امـش  غاـمد  يوـم  یـسک  دـیدوب  هتفرگ 
مه يور  تسا .  قداص  مه  نیا  سکع  دریگ .  یم  رارق  امش  هار  رـس  یقـشع  دیدوب  هتفرگ  ار  وا  يرتشگنا  تشگنا  رگا  دنک .  یم  تیاده 

دیشاب هتفرگ  لغب  هب  ار  وناز  هتخادنا و  مه  هب  هک  نآ  رگم  تسا  وکین  باوخ  رد  ناتشگنا  هجنپ  ندید  هتفر 

نداد دنپ 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رد هک  یتراشب  رب  دنک  لیلد  دوب ،  ترخآ  يراگتـسر  نید و  حالـص  ار  وا  دنپ ،  نآ  رد  هک  داد ،  یم  دنپ  ار  وا  یـسک  هک  دـنیب  يدرم  رگا 

دوب .  وا  يایند  نید و  یهابت  داسف و  رب  لیلد  دنیب ،  فالخ  هب  رگا  دوب .  وا  يایند  نید و  ریخ  نآ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

بحاص دهد  تراشب  هک  تسا ،  برقم  هتـشرف  هدنهد  دـنپ  تسا و  کین  تسا ،  نید  حالـص  نآ  رد  رگا  ار ،  یـسک  باوخرد  نداد  دـنپ 
وید نآ  هدـنهد  دـنپ  تسا ،  نید  داسف  نآ  رد  هک  ینداد  دـنپ  دروآ و  ياجب  نآ  رکـش  اـت  دیـسر ،  دـهاوخ  ودـب  هک  تاریخ ،  هب  ار  باوخ 

باذع زا  دراد و  هاگن  داسف  رش و  زا  ار  وا  ات  نتـشگزاب ،  ادخ  هب  ندرک و  دیاب  هبوت  وا و  راک  داسف  زا  دهد  یم  ربخ  ار  وا  هک  تسا ،  میجر 
ددرگ .  هتسر  یلاعت  قح 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یسک باوخ  رد  رگا  دیاهدش .  لکـشم  راچد  ناتیاهراک  رد  ینعی  دنک ،  تحیـصن  ار  امـش  یـسک  دیراد  جایتحا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

یقالخا تحیـصن  ار  وا  هک  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  دـینکیم .  ادـیپ  تسد  ییالاب  تاماقم  هب  هک  تسا  نآ  رگناـیب  درک ،  تحیـصن  ار  اـمش 
 . دنکیم ادیپ  فالتخا  شناتسود  زا  یکی  اب  ینعی  دننکیم ، 

هکنپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینیبب باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  تمحازم  لصف ،  ریغ  رد  دشاب و  هکنپ  زا  هدافتسا  لصف  رد  رگا  تسا  يداش  حرف و  باوخ  رد  هکنپ  ندید 
هدنیآ ياهزور  رد  دیروآ و  یم  تسد  هب  يداش  یلاحـشوخ و  يارب  یبجوم  دنز  یم  کنخ  داب  هک  دیراد  يا  هکنپ  امـش  تسا و  مرگ  اوه 
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 . دروآ یم  دوجو  هب  تمحازم  رسدرد و  امش  يارب  یسک  دنک ،  یم  راک  امش  هکنپ  تسا و  درس  اوه  دیدید  رگا  یلو  دش  دیهاوخ  رورـسم 
تروص نیا  ریغ  رد  تسا و  بوخ  باوخ  رد  دشاب  عقوم  هب  اجب و  رگا  هداهن  رایتخا  رد  ندمت  هک  ییاهزیچ  مامت  تفگ  یم  سوناتیا  مناخ 

ار نآ  دیناوتن  هک  يا  هکنپ  تسا و  یـشوخلد  دشاب  شوماخ  هک  يا  هکنپ  هکنپ .  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  یتحاران  تمحز و  رـسدرد و 
 . دیهد ماجنا  هدنیآ  ياهزور  رد  دیاب  هک  تسا  یشالت  يایوگ  دیآ و  یم  شیپ  هک  تسا  یتحاران  تمحز و  دیزادنایب  راک  هب 

ندش ناهنپ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
شیوشت ندش :  ناهنپ 

دب تاین  يزیچ :  ندرک  ناهنپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ینعی دنک ،  ناهنپ  ار  يزیچ  باوخ  رد  يرتخد  رگا  تسا .  امـش  یحور  یگتفـشآ  رگنایب  دـینکیم ،  ناهنپ  ار  دوخ  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . دریگیم رارق  نارگید  ماهتا  دروم 

رینپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
تسدب رضح  رد  هک  تسا ،  رایـسب  لام  رترینپ ،  ار و  هدننیب  دوش  لصاح  رفـس  زا  هک  تسا  كدنا  لام  دشاب ،  کشخ  رگا  باوخ ،  هب  رینپ 

دیآ . 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دروخیم رینپ  اب  نان  دنیب  باوخ  هب  یسک  رگا  تعفنم .  كدنا  اب  تسا  يرفـس  کشخ  رینپ  دبایب و  یناسآ  هب  هک  تسا  تمعن  لام و  رت  رینپ 
دوش .  صالخ  دوز  نکل  دسر ،  ودب  یتلع  دنیوگ  ناربعم  زا  یضعب  دوش و  لصاح  هودنا  مغ و  اب  كدنا  یلام  ار  وا  يرفس  رد  هک  لیلد  ، 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تنیز هلیـسو  هیام و  شاعم و  يزور و  قزر و  ام  ياه  باوخ  رد  دـنوش  ندروخ  فرـصم و  لـباق  اـت  دـنریگ  یم  هیاـم  هک  ییاـهزیچ  همه 

رد دوش و  تسرد  ات  دز  هیاـم  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  یکی  رینپ  رگید .  ياـهزیچ  یخرب  ناـن و  رینپ ،  تساـم ،  دـننام  دنتـسه . 
رد رصتخم  كدنا و  یلام  مینیبب  کشخ  رینپ  باوخ  رد  دشاب و  کشخ  رگا  رینپ  هتشون  نیریـس  نبا  رت .  ای  مینیب  یم  کشخ  ار  رینپ  باوخ 
یم لصاح  رفـس  جنر  لمحت  نودـب  نامدوخ و  لحم  رد  هک  تسا  یلوپ  دـشاب  هزات  رت و  رینپ  هچنانچ  دـیآ و  یم  ام  تسد  هب  رفـس  نایرج 

زا یکی  رینپ  تسا و  هودـنا  مغ و  ياـیوگ  اـم  ياـه  باوخ  رد  دوش  یم  مهارف  ریـش  زا  هچ  ره  هک  هدـش  حیرـصت  نونفلا  سیاـفن  رد  دوش . 
رد دنفسوگ  واگ و  نوچ  تشوگ و  لالح  تسا  یناویح  ناج  هریش  ریش ،  دوخ  نوچ  دیآ  یمن  تسرد  رظن  هب  نیا  اما  تسا  ریـش  تاقتـشم 

نیرفآ مغ  دـناوت  یمن  زین  رینپ  تسا و  بوخ  مه  ریـش  دـنهد  یم  دـیون  ار  يزور  تمعن و  یخارف  يوحن  هب  کـی  ره  دنتـسین و  دـب  باوخ 
تاناویح ریـش  ندروخ  ندـید و  تسا و  بوخ  باوخ  رد  تشوگ  لالح  تاـناویح  ریـش  ندـید  هک  هدـمآ  نونفلا  سیفن  نیمه  رد  دـشاب . 

رینپ رگا  مینیب .  یم  روطچ  دوش و  یم  هضرع  هنوگچ  دید  دیاب  طقف  تسا  وکین  باوخ  رد  رینپ  ندید  لاح  ره  هب  تسا .  دـب  تشوگ  مارح 
يدوس ای  دوش  یم  امش  بیصن  يدایز  لوپ  داد  امش  هب  یسک  ای  دیدرک  يرادیرخ  یناکد  زا  هک  دیدید  باوخ  رد  دیفس  یبلاق  هزات و  رت و 

هک كوکـشم  رـصتخم و  كدنا و  تسا  یلوپ  هدش  یلام  تسد  رینپ  هدرخ  هدـش و  هل  رینپ  دـیرب .  یم  يرگید  صخـش  ای  رینپ و  هدـنهد  زا 
 . ددرگ یم  نادجو  باذع  بجوم  ای  درو  یم  یمان  دب  ای  اه  دعب  هک  دسر  یم  امش  تسد  هب  عورشم  ریغ  قیرطزا  دنا  هتـشون  یتنـس  ناربعم 
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رگا دسر .  یم  صاخـشا  هب  شدوس  هک  دریگ  یم  ماجنا  ریخ  يراک  امـش  بناج  زا  دیهد  یم  يرگید  هب  رینپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ 
دروـخ و هبرگ  ار  امـشرینپ  رگا  دـینیب .  یم  ناـیز  هجیتـن  رد  هک  دوـش  یم  تناـیخ  امـش  هب  هتـشاذگ  مرک  امـش  رینپ  هک  دـیدید  باوـخ  رد 
رد ینز  هک  دیـشاب  بقارم  دیداد  هبرگ  هب  رینپ  يا  هکت  رگا  دروآ و  یم  دراو  یلام  نایز  دـهد و  یم  بیرف  ار  امـش  رگ  هلیح  ینز  تخیرگ 

دراد يونعم  یفطاع و  هبنج  رتشیب  تسا و  بوخ  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  يارب  باوخ  رد  رینپ  ندـید  تسا .  هدـمآ  رب  امـش  ياوغا  ددـص 
یلامات . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ملاس .  ياهیمرگرس  زا  ندرب  تذل  و  تسا .  هجوت  لباق  یتورث  ندروآ  تسدب  ۀناشن  باوخ ،  رد  رینپ  ندید  1 ـ

تسا .  یگدنز  ياهیتخس  لمحت  ندش و  دیماان  ۀناشن  باوخ  رد  رینپ  ندروخ  2 ـ
دیوگیم :  تروک  سناه 

يدساف رینپ  باوخ  رد  رگا  تسا .  شخب  يداش  تاظحل  نتـشاد  رگنایب  دـینکیم ،  راک  يزاسرینپ  ياههناخراک  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . دنکیم دیدهت  ار  امش  يرامیب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیروخب ، 

نیتوپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لثم اهرازفا  ياپ  عاونا  دروم  رد  نهک  ناربعم  مینک .  یم  اپ  هب  ینالوط  تخس و  ياه  یئامیپ  هار  رد  هک  مکحتسم  تسا  يرازفا  ياپ  نیتوپ 
رییغت ای  اج  رییغت  لئاسم  زا  يرایسب  هک  زورما  ینیشام  یگدنز  اب  هک  دنا  هتـشون  یبلاطم  رگید  ياهزیچ  و  هویگ ،  همکچ ،  نیتوپ ،  شفک ، 

كزینک دراد  اپ  هب  ون  شفک  ای  نیتوپ  هک  دنیبب  یـسک  رگا  دنا  هتـشون  الثم  دـسر .  یمن  رظن  هب  تسرد  دـنک و  یمن  قیبطت  دـنا  هداد  لکش 
ای رتشیب  هک  میراد  باوخ  زا  هک  یئاه  فیرعت  هب  هجوت  اب  ناشورف .  هدرب  رازاب  هن  تسه و  كزینک  هن  زورما  هک  درخ  یم  رازاب  زا  يا  هزاـت 

یگدنز تالکـشم  گنج  هب  دناوت  یم  نآ  اب  هک  تسا  درم  یحور  یمـسج و  ناوت  تردـق و  نیتوپ  هدـش  تباث  یملع  رظن  زا  اه  نآ  همه 
هب دینک  یم  مکحم  دینز و  یم  هرگ  ار  نآ  ياه  دنب  دیـشوپ و  یم  نیتوپ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  ددرون .  رد  ار  راوشد  ياه  هار  دورب و 
هب ار  امـش  تسا و  يریگیپ  تیلاعف و  مزلتـسم  زاب  هک  دوش  یم  ادـیپ  امـش  يداع  یگدـنز  رد  یلوحت  ای  دـیور  یم  القت  شـالت و  رپ  يرفس 

دیهاوخن قفوم  دینک  یم  هک  يراک  ماجنا  رد  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیتشاد  اپ  هب  هنهک  نیتوپ  رگا  دراد .  یم  او  هتـشذگ  زا  رتشیب  يراک 
ای نیتوپ  اما  دـیا  هدیـشوپ  زیمت  ون و  سابل  هک  دـینیبب  باوخ  رد  یتقو  تسا  رت  دـیدش  تلاح  نیمه  دـیآ .  یم  شیپ  یلالم  هودـنا و  ای  دوب 

یـسک هک  تسا  نیا  ای  و  فده )  هن  تسا (  هار  باختنا  رد  هابتـشا  گنرمه  ان  هگنل و  هب  هگنل  نیتوپ  دیراد .  اپ  هب  سردنم  هنهک و  شفک 
دیدرگ و زاب  دیراد  شیپ  رد  هک  یهار  زا  العف  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  یناماسب  ان  ود  ره  هجیتن  مه  زاب  هک  دـنکیم  تنایخ  امـش  هب 
تیوقت و لوبق  نتفرگ  یـسک  زا  نیتوپ  تسین .  بساـنم  هار  تسا  بوـخ  فدـه  دـبایب .  يرتـهب  هار  اـت  دـینامب  رظتنم  یتدـم  دـینک و  رکف 
هب هک  دـهدیم  ربخ  ار  يزاین  ندـیرخ  نیتوپ  تسا .  نارگید  هب  يرای  کـمک و  نداد  یـسک  هب  نیتوپ  تسا و  نارگید  بناـج  زا  تیاـمح 

ار یلوصحم  ودیروخ  یم  بیرف  تسا  نارگید  ياپ  هب  امـش  نیتوپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیراد .  نارگید  کمک  تیامح و  تیوقت و 
سکع ریبعت  دیـشاب  هدیـشوپ  ار  يرگید  هب  قلعتم  نیتوپ  امـش  دوخ  هچنانچ  دوب .  امـش  راک  شالت و  لصاح  هک  یلام  دیهد .  یم  تسد  زا 

 . تسا نیا 

تسوپ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
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تسا .  مدرم  یئادخدک  شیارآ و  باوخرد ،  مدرم  نت  تسوپ 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

وا لام  دوش و  هداشگ  يو  زار  رـس و  هک  لیلد  دید ،  هتـساخرب  ار  دوخ  نت  تسوپ  یـسک  رگا  تسا .  تکرب  لام و  درتس  مدرم  تسوپ  رگا 
شراک هک  لیلد  دوب ،  نشور  شیاـپ  تسوپ  دـید  رگا  دوش .  نیگمغ  هک  لـیلد  دـید ،  هایـس  اـی  دوبک  ار  دوخ  نت  تسوپ  رگا  دوش .  فلت 

دوش .  هتساخ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يزور ار  بحاص  دنفـسوگ ،  تسوپ  گرزب و  يدرم  زا  تسا  ثاریم  رتش  تسوپ  تسا و  لاـم  ندـید  باوخ  هب  ناـیاپراهچ  هلمج  تسوپ 
هک سک  نآ  زا  هک  لیلد  ددرگزاب ،  خولـسم  زا  تسوپ  هک  دـید  رگا  تسا .  راد  هزور  شدـنوادخ  دـید ،  زبس  تخرد  تسوپ  رگا  تسا . 
وا يارـس  رد  دوب  باصق  سک  نآ  رگا  هک  لیلد  ندرک ،  زاب  تسوپ  رهب  زادرک  اـنب  یئارـس  دـید  رگا  دناتـسب .  یلاـم  تسا ،  بوسنم  ودـب 

دنک .  متس  ناکدوک  رب  دوب ،  ملعم  رگا  دنهن .  راوید 
دیوگ :  یبرغمرباج 

یهاشداپ تهجزا  دروآزاب و  حالس  هب  ار  هدش  هابت  ياهزیچ  نهک و  ياهلغش  سک  نآ  هک  لیلد  درک ،  یم  زاب  يواگ  تسوپ  هک  دنیب  رگا 
رایسب .  ياهراک  رد  دنک  فالخ  هاشداپ  رگشل  ناگرزب  ناریما و  نوچ  دنک و  یجنایم 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیدید رگا  تسا .  شاعم  هک  دنفسوگ  تسوپ  هدش و  ریبعت  ثاریم  هب  هک  رتش  تسوپ  رگم  یئاراد  تسا و  لام  باوخ  رد  تاناویح  تسوپ 
یلایخ تهج  نیا  زا  دوش و  یم  نیمات  یتدم  ات  ناتـشاعم  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیا  هتـسشن  لایخ  یب  غراف و  دنفـسوگ  تسوپ  رب  هک 
يارب الثم  هدرب و  راک  هب  تنیز  ناونع  هب  یتح  ای  دـیا و  هدیـشوپ  یـسابل  اـی  دـیراد  یتسوپ  هک  دـیدید  هچ  ناـنچ  تشاد .  دـیهاوخ  تحار 

 . دهد یم  ثاریم  کی  زا  ربخ  امـش  باوخ  تسا  رتش  هب  قلعتم  تسوپ  نیا  دیا و  هتخادنا  اه  یلدنـص  يور  ناتلیبموتا  ياه  کشت  تظافح 
هک دیدید  رگا  دینیب .  یم  باوخ  رد  هک  دراد  یتسوپ  رادـقم  هب  یگتـسب  نیا  دیـسر و  دـهاوخ  امـش  هب  وا  گیر  هدرم  هک  دریم  یم  یـسک 

رگا دسر و  یم  امـش  هب  یگرزب  ثاریم  دیا  هدناشوپ  رتش  تسوپ  اب  ار  ناتلیبموتا  ياه  یلدنـص  مامت  ای  دیراد  رتش  تسوپ  زا  گرزب  یـشرف 
ندنک لوغشم  امش  هدش و  حبذ  يدنفسوگ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دوش .  یمن  امش  بیـصن  یهجوت  لباق  زیچ  دوب  کچوک  تسوپ  نیا 

رگا تسا  رتهب  دـیوش و  یم  دـنم  هرهب  دـیرب و  یم  دوس  دراد  امـش  اب  یتبـسن  هک  رفن  کی  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دـیتسه  ناویح  نآ  تسوپ 
تینما و باوخ  هدننیب  هب  دسر و  یم  امـش  شاعم  فرـصم  هب  لوپ  نیا  هک  دشاب  هدیبسچ  نآ  هب  مه  تشوگ  يرادقم  دینک  یم  هک  یتسوپ 

یم رخف  دـیلاب و  یم  اـه  نآ  هب  دـیراد و  هک  تسا  یئاـهزیچ  نیریـس  نبا  هتـشون  هب  ناـسنا  دوخ  ندـب  تسوپ  اـما  دـشخب .  یم  رطاـخ  غارف 
اه و هناخراک  ماهـس  یکناب ،  باسح  الیو ،  لیبموتا ،  هناخ ،  دـننام  دـیراگنا .  یم  اـهزیچ  نآ  دوجو  هب  طونم  ار  دوخ  یگرزب  دیـشورف و 
و لیگز ،  یبوکلاخ ،  لثم  تسین ( ،  نآ  رد  یصقن  تسا و  بوخ  ملاس و  ناتندب  تسوپ  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  هریغ .  تارهاوج و 

دیراد وزرآ  هک  اهزیچ  یلیخ  هب  دش و  دیهاوخ  معنتم  راد و  لوپ  هک  دهد  یم  ربخ  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  زا  امش  باوخ  مخز )  یسیپ و 
یب بوخ و  ناترظن  هب  هک  دیدرک  هدهاشم  گنر  شوخ  ملاس و  ار  يرگید  صخـش  ندب  تسوپ  باوخ  ملاع  رد  هچنانچ  دیـسر .  دیهاوخ 

هدیـشوپ هیقب  نوریب و  ناتندب  تسوپ  زا  یتمـسق  رگا  دیزرو .  یم  دسح  انایحا  دیوش و  یم  بوذجم  دـنراد  نارگید  هچ  نآ  دـمآ و  صقن 
دیدید ناتتـسوپ  يور  هلول  هلول  هک  تفرگ  امـش  ندـب  زا  يدایز  كرچ  كالد  دـیدوب و  مامح  رد  رگا  دوش .  یم  شاف  امـش  زا  يزار  دوب 
ناتندب زا  یـشخب  تسوپ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دور .  یم  الاب  ناتیگدنز  هنیزه  دوش و  یم  دایز  امـش  جرخ  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ 

دهد .  یم  ربخ  يرامیب  کی  زا  امش  باوخ  هدش  درز  ناتتسوپ  دیدید  هچنانچ  دسر و  یم  امش  يارب  یهودنا  هدش  دوبک  مروتم و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 
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 ، دـینک سمل  ار  یمرن  تسوپ  باوخ  رد  رگا  تسا .  هدـش  امـش  سرت  بجوم  ياهلأسم  ینعی  تسا ،  درز  ناتتـسوپ  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 
یلبط تاناویح  تسوپ  زا  رگا  تسا .  یتخبـشوخ  يهناشن  تاـناویح ،  تسوپ  ندـنک  دـیزادرپیم .  ناـتیاهراک  ماـجنا  هب  تیدـج  اـب  ینعی 

رگنایب دـیاهدرک ،  نهپ  ای  نازیوآ  ییاج  ار  تاناویح  تسوپ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  مهم  راـبخا  ندینـش  رگناـشن  دـینک ،  تسرد 
تسا .  نیشنلد  شوخ و  تاقوا  نتشاد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب باوخ ،  رد  هویم  تسوپ  ندـید  دیـسریم .  تورث  هب  يراک  ماجنا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  تاناویح  تسوپ  يهدـهاشم 

 . دیدرگیم تحارتسا  يارب  مارآ  ییاج  لابند  هب  هدش و  هتسخ  تخس  ياهراک  ماجنا  زا  هک  تسا  انعم  نیا 

هویم تسوپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تغارف زا  راشرـس  هک  رگید  یطیحم  نتفای  يارب  وجتـسج  تسا و  تیلوئـسم  زا  ییاهر  يارب  شالت  ۀـناشن  باوخ ،  رد  هویم  تسوپ  ندـید 

 . تسا

نیتسوپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رگا وا .  تشیعم  هجو  تهج  دسر  يو  هب  يزیچ  هک  تسا  لیلد  دوب ،  ناتسمز  تقو  دوب و  هدیـشوپ  نیتسوپ  هک  دنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا 

دوش .  كانمغ  ماجنارس  نکیل  دنک ،  لیلد  نیمه  دوب ،  ناتسبات  تقو  رد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دهاوخ هک  ینز  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  ون  زا  هابور  نیتسوپ  رگا  دهاوخ .  رگناوت  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  رومـس  نیتسوپ  دید  رگا 
دید رگا  دـهاوخ .  راکدـب  ینز  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  شوگرخ  نیتسوپ  دـنیب  رگا  تسا .  رگ  هلیح  هدـنبیرف و  نکیل  اـسراپ ،  رگناوت و 
ینز هب  يوربوخ  ینز  هک  لیلد  دوب .  هدیشوپ  هبرگ  نیتسوپ  دید  رگا  دهاوخ .  راگزاسان  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  باجنـس  نیتسوپ 
يو نیتسوپ  هک  دید  رگا  دهاوخ .  ینز  هب  دیلپ  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  شوم  نیتسوپ  دید  رگا  تسا .  تناما  یب  دزد و  دـهاوخ و 

تسا .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  هدش ،  عیاض  ای  هتخوس  ای  هدیرد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رگا یلو  امرـس  لباقم  رد  تسا  ندب  ظفاحم  نیتسوپ  دنک .  یم  قرف  فلتخم  تاناویح  رد  طقف  دراد  ار  تسوپ  ماکحا  يدودح  ات  نیتسوپ 
ابیرقت زین  باوخ  رد  دندنخب .  ام  هب  دنراد  قح  مدرم  هک  میا  هداد  ماجنا  رخسمت  لباق  هکلب  هدوهیب  طقف  هن  يراک  میـشوپب  نیتسوپ  ناتـسبات 

ریغ هچنانچ  تسا و  لایخ  یگدوسآ  تینما و  دشاب  لصف  رد  رگا  دیا  هدیـشوپ  نیتسوپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دراد .  ار  لیوات  نیمه 
هچ دـیراد .  هک  یتیعقوم  هب  تبـسن  تسا  امـش  يداـمتعا  یب  شنکاو  لـصف  ریغ  رد  ندیـشوپ  نیتـسوپ  دـیتفا .  یم  تمحز  هب  دـشاب  لـصف 
رد هچنانچ  دناسر .  یم  ار  ینعم  نیا  لصف  ریغ  رد  نیتسوپ  ندیـشوپ  دینک و  یم  لزلزت  ساسحا  لاح  ره  هب  دنمراک ،  هچ  دیـشاب و  بساک 
هک دیدید  رگا  دیوش و  یم  تورث  بحاص  رذگهر  نیا  زا  دسر و  یم  امش  هب  یثاریم  دیا  هدیشوپ  رتش  تسوپ  زا  نیتسوپ  هک  دینیبب  باوخ 

نتـشاد روزم .  راـکم و  یلو  اـبیز  تسا  ینز  ياـیوگ  هاـبور  تسوپ  ددرگ .  یم  نیماـت  امـش  شاـعم  دـیراد  دنفـسوگ  تسوپ  زا  ینیتـسوپ 
راک هب  گنرین  امش  راک  رد  هک  رگ  هلیح  ابیز و  تسا  ینز  دشاب  هدش  هدوزفا  سابل  هب  هک  هابور  تسوپ  عون  ره  ای  هابور  تسوپ  زا  ینیتسوپ 

تـسا ینز  رومـس  نیتسوپ  اـما  تسا .  ناـسکی  درم  نز و  يارب  ریبـعت  نیا  دـشک .  یم  شیوخ  لاـبند  هب  دـهد و  یم  ناـت  بیرف  درب و  یم 
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شوگرخ دوش .  یم  تیامح  لومتم  راد و  لام  ینز  بناج  زا  هدیـشوپ  رومـس  تسوپ  زا  یئوتلاپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  ینز  هچنانچ  رگناوت 
تـسوپ دـینک .  يرود  وا  زا  تسا  بوخ  هک  دـهد  یم  ربخ  ینز  نینچ  زا  مه  شوگرخ  نیتـسوپ  تسوپ و  لـمع و  دـب  نولتم و  تسا  ینز 

گـنلپ و زوی  گـنلپ و  نیتسوپ  دـینک .  داـمتعا  وا  هب  هن  دیـشاب و  یکتم  وا  رب  هن  دـیناوت  یمن  هک  دزد  تناـما و  یب  تسا  ینز  فرعم  هبرگ 
هدـش خاروس  ینیتسوپ  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  راد  لاـم  تیـصخش و  اـب  بیجن و  ینز  فرعم  ناـناس  هبرگ  هریت  ناگدـنرد  رگید 

 . دهد یم  ربخ  جرخ  رپ  يرامیب  کی  زا  نفعتم  كرچ و  فیثک و  نیتسوپ  دسر و  یم  امش  يارب  یمغ  دیراد  هتخوسای 

كاشوپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
بقارم دیاب  دننز ،  یم  گنرین  امش  هب  ندناسر  بیسآ  يارب  نارگید  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  سردنم  فیثک و  ییاهسابل  ندید  1 ـ

دیشاب .  ناگناگیب  اب  دوخ  ياهسامت 
دـشابن بقارم  نارگید  اـب  دوخ  ياهـسامت  رد  رگا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنیبب ،  سردـنم  فیثـک و  ار  شیاهـسابل  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ

تسا .  تداعس  ۀناشن  باوخ ،  رد  هزیکاپ  ون و  سابل  ندید  دش .  دهاوخ  راد  هکل  شنماد 
نینچ یناوج  درف  رگا  دش .  دیهاوخ  جاتحم  یگدنز  ندنارذگ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  یناوارف  ياهـسابل  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دش دهاوخ  هجاوم  ناوارف  ياهیدیماان  اهدیما و  اب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ 

لوپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا هافر  بجوم  مه  دایز  لوپ  نتشاد  يرادیب  رد  تسا .  بوخ  يرادیب  رد  يا  هدع  مشچ  هب  هک  ردق  نامه  تسین  بوخ  باوخ  رد  لوپ 

التبا و ناشن  رایسب  هچ  كدنا و  هچ  لوپ  نتشاد  تسا و  نیا  سکع  تسرد  باوخ  رد  اما  یگرزب  صخشت و  نداد  ناشن  يارب  یتلع  مه  و 
اـسب هچ  دـیآ و  یم  شیپ  ام  يارب  هنازور  هک  عون  نآ  زا  تسا  کچوک  هصغ  مغ و  هکـس  درخ و  لوپ  تسا .  نآ  فیثک  عون  زا  يراـتفرگ 

تشز و ار  ناسنا  یگدـنز  دـیآ و  یم  شیپ  هک  تسا  یئاه  یتحاران  هدـنهد  ناـشن  یلک  روط  هب  لوپ  یلو  مینک  یم  شومارف  ماـگنه  بش 
رظن دروم  سانکسا  جیار و  ياه  هکـس  طقف  اجنیا  دینک .  هعجارم  الط  هملک  ط )  فرح (  هب  الط  كوکـسم  دروم  رد  دنک .  یم  بولطمان 

نآ شرامـش  مرگرـس  دـیا و  هتخیر  دوخ  لباقم  لوپ  يدایز  رادـقم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  میـسانش .  یم  لوپ  اـعومجم  هک  تسا 
يارب صخش  نآ  دیتفرگ  یلوپ  یـسک  زا  هچ  نانچ  دیآ .  یم  شیپ  امـش  يارب  یئاه  يراتفرگ  هدنیآ  رد  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیتسه 

ناتدوخ دیاش  هک  دیروآ  یم  دوجو  هب  ار  یئاه  یتحاران  وا  يارب  امـش  دیداد  لوپ  یـسک  هب  ناتدوخ  رگا  دـنک و  یم  تسرد  رـسدرد  امش 
هدـش هتـشون  نیا  زج  يرگید  زیچ  ریبعت  ياه  باـتک  رد  رگا  تسا و  یتخب  دـب  ـالتبا و  كرچ و  لوپ و  هتفر  مه  يور  دـیتساوخ .  یمن  مه 

هچ یـصخش و  هچ  تسا .  هبرجت  رب  ینتبم  همه  اـه  لوـق  لـقن  زا  ریغ  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  هچ  نآ  نوـچ  تسین  تسرد  نم  رظن  هـب  دـشاب 
 . تسا الاب  رظن  تابثا  يارب  یبوخ  هنومن  هک  منک  یم  لقن  ار  باوخ  نیا  لاثم  يارب  دندوب .  دنتسه و  دمتعم  قثوم و  هک  نارگید  تایبرجت 

يدروم دش .  یم  لصتم  جرک  رایرهـش  عرازم  هب  علـض  کی  زا  هک  دوب  یگرزب  غاب  نیا  دنتـشاد .  عاشم  کلم  کی  یمیدق  تسود  رفن  ود 
رادیرخ دشورفب .  ار  شدوخ  مهس  تفرگ  میمـصت  دنتـشاد  مه  يدنواشیوخ  هک  یکلم  کیرـش  یمیدق و  قیفر  ود  زا  یکی  هک  دمآ  شیپ 

مهـس یمیمـص  تسود  ود  زا  یکی  دـش  رارق  تشاد .  دوجو  یتـبث  تالکـشم  مه  کـیکفت  دروم  رد  درخب .  ار  عاـشم  کـلم  دوـبن  رظاـح 
داتفا فالتخا  دنواشیوخ  ود  کیرش و  ود  تسود و  ود  نیب  نیمه  رس  رب  دشورفب .  موس  رادیرخ  هب  اج  کی  دعب  درخب و  ار  رگید  تسود 

دندوب و رهق  مه  اب  الاح  هک  شکیرش  تسود و  هک  دید  باوخ  رد  اه  نآ  زا  یکی  یبش  دیسر .  یگداوناخ  عازن  هب  ناشراک  دش و  اوعد  و 
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هدید باوخ  هک  یسک  حبـص  هدب .  نم  هب  ار  تدوخ  مهـس  ریگب و  ار  لوپ  نیا  ایب  ینالف  هک  هدروآ  لوپ  قودنـص  کی  هدمآ و  وا  هناخ  هب 
یگرزب يراـتفرگ  دـنز و  یم  تمهت  وت  هب  تتـسود  تفگ (  وا  تساوخ .  ریبـعت  درک و  فیرعت  سوناـیتآ  مناـخ  يارب  ار  دوخ  باوخ  دوب 

هک ار  وا  دـنتفای و  باوخ  هدـننیب  درم  ناـمه  هب  قلعتم  یغاـب  لخدـم  رد  ار  هقورـسم  لـیبموتا  دـعب  زور  هس  دروآ )  یم  دوـجو  هب  وـت  يارب 
تـسناوت وا  ات  دیـشک  لوط  هام  راهچ  هس  دـندرک .  تشادزاب  هدوب  نآ  رد  هک  یئاهزیچ  همه  لیبموتا و  تقرـس  ماـهتا  هب  دوب  غاـب  بحاـص 

لاس دشورفب .  شکیرش  هب  مه  ار  شغاب  مهس  دش  روبجم  هلصاف  نیا  رد  دشاب .  دناوت  یمن  دزد  الصا  تسین و  لیبموتا  دزد  هک  دنک  تباث 
شرسپ هلیسو  هب  هداد و  بیترت  ار  هئطوت  نیا  شکیرـش  هک  دش  راکـشآ  دوب  هدش  شومارف  ابیرقت  عوضوم  دیباوخ و  اه  ادص  ورـس  هک  دعب 

تسا و يراتفرگ  التبا و  ناشن  لوپ  مینادب  هک  تسا  نیا  ارجام  نیا  لقن  زا  فده  دندوب .  هتشاذگ  وا  غاب  لخدم  رد  هدیدزد و  ار  یلیبموتا 
دوب .  قیقد  تسرد و  ردق  هچ  درک  ینانوی  سونایتآ  مناخ  هک  يریبعت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، باوخ رد  یجراخ  لوپ  ندـید  دـیوشیم .  ندرک  جرخ  لوپ  هب  روبجم  یعوضوم  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  لوپ  ندـید 

تمواقم تالکـشم  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  يهدـنهدناشن  باوخ ،  رد  لوپ  ندرک  ادـیپ  تسا و  كانرطخ  ياـهراک  رد  تیقفوم  يهناـشن 
ياهلاوح امش  يارب  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  ناتیاهراک  زا  یکی  ماجنا  رد  یسناشدب  يهناشن  باوخ ،  رد  لوپ  ندرک  مگ  دینکیم . 

درک .  دیهاوخ  تفایرد  ياهیده  ینعی  هداتسرف ،  یلوپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تشاد .  دیهاوخ  یناوارف  ینامداش  كدنا ،  ینارگن  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  ادیپ  لوپ  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  یتخبدب  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیزادرپ ،  یم  لوپ  یسک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ياهتذل و  تفای ،  دیهاوخ  تسد  یگرزب  یتخبشوخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیریگ ،  یم  بیسک  زا  الط  ياه  هکـس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
درب .  دیهاوخ  دوخ  یگدنز  زا  يرایسب 

درک .  دیهاوخ  هبرجت  يدنیاشوخان  تاقوا  یگداوناخ  طیحم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  مگ  لوپ  باوخ  رد  رگا  4 ـ
هدـنامرد دوخ  ياهطـسق  تخادرپ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  مک  نآ  زا  يرادـقم  دـینیبب  دیرامـشب و  ار  دوخ  لوپ  باوخ  رد  رگا  5 ـ

دش .  دیهاوخ 
بقارم رتشیب  دیاب  دـیا .  هتقرگ  رارق  یکانرطخ  تیعـضو  ۀناتـسآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیدزد ،  یم  لوپ  ییاج  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

دیشاب .  دوخ  لامعا 
تفای .  دیهاوخ  تسد  شیاسآ  تورث و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  زادنا  سپ  لوپ  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دش .  دیهاوخ  یتسرپ  لوپ  درف  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیروخ ،  یم  لوپ  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
دهاوخ ناشن  امـش  هب  شوخ  يور  یتخبـشوخ  ینامداش و  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  لوپ  يرادقم  يوجتـسج  هب  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ

داد . 
یکی ۀلخادم  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  ار  نآ  تیکلام  ياعدا  ناوج  ینز  دیا و  هدرک  ادیپ  لوپ  يرادقم  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

 . دید دیهاوخ  یتخس  نایز  امش ،  ياهراک  رد  ناتسود  زا 

یبلقت لوپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  نابیرگ  هب  تسد  تیصخش  یب  لومتم و  يدرف  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یبلقت  لوپ  ندید  1 ـ
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ماد هب  نداتفا  ۀناشن  دینک ،  یم  جرخ  ار  نآ  ای  دیهد ،  یم  یبلقت  لوپ  یـسک  هب  ای  دـیریگ ،  یم  یبلقت  لوپ  یـسک  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تسا تبکن  رش و 

درخ لوپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش  زا  ناتسود  یتیاضران  نینچمه  تسا و  تخس  راب و  تقشم  ییاهراک  ماجنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  درخ  لوپ  ندید  1 ـ

تسا .  ندش  نارگید  فرح  میلست  ندروخ و  تسکش  ۀناشن  باوخ ،  رد  درخ  لوپ  ندرک  مگ  2 ـ
تسا .  هاوخلد  لکش  هب  امش  ياهوزرآ  اهدیما و  نتفرشیپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  درخ  لوپ  ندرک  ادیپ  3 ـ

 . تسا یگدنز  رد  امش  ییوج  هفرص  طابضنا و  ۀناشن  باوخ ،  رد  درخ  لوپ  ندرمش  4 ـ

دالوپ

 . تسا ندش  يوق  یتمالس و  یهناشن  تسا و  بوخ  رایسب  باوخ  رد  دالوپ  ندید 

زنوپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دشاب زنوپ  زا  هدافتسا  لوغشم  باوخ  رد  ینز  رگا  دیوشیم .  لکشم  راچد  ناتنایفارطا  اب  هک  تسا  نآ  هدنهدناشن  باوخ ،  رد  زنوپ  ندید 

هب تسد  ینعی  دـنک ،  یمخز  ار  دوخ  تسد  زنوـپ  زا  هدافتـسا  ماـگنه  رگا  دـنکیم و  ادـیپ  هبلغ  نانمـشد  هئطوـت  رب  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ، 
 . دنزیم تسیاشان  ياهراک 

ولهپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يولهپ دنیب  رگا  دـنوش .  نتـسبآ  ود  ره  وا  كزینک  نز و  هک  لیلد  دوب ،  هدرک  سامآ  وا  پچ  يولهپ  دـنیب  رگا  تسا .  نز  باوخ  رد  ولهپ 

ولهپ رب  تسد  ود  ره  دنیب  رگا  دنکفیب .  ماگنه  یب  هچب  وا  نز  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  يولهپ  زا  دولآ  نوخ  تشوگ  هراپ  دوب و  هدـش  خرـس  وا 
دسر .  تخس  یمغ  ار  يو  هک  لیلد  هداهن ، 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسوپ دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغ و  ار  يو  لایع ،  ای  ردام  ای  ردپ  زا  هک  لیلد  تسا ،  هتسکش  وا  يولهپ  ناوختسا  دید  باوخ  هب  یسک  رگا 
شلایع هک  لیلد  هدش ،  درز  وا  يولهپ  ود  ره  دـنیب  رگا  دـنوش .  فلت  ود  ره  شلایع  لام و  هک  لیلد  داتفیب ،  دـش و  ادـج  يو  پچ  يولهپ 
يولهپ ود  ره  دنیب  رگا  اسراپ .  دیآ و  ملاع  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  داتفیب ،  يروگ  نآ  زا  هدش و  خاروس  وا  يولهپ  دنیب  رگا  دوش .  روجنر 

 . وا لایع  توق  نید و  یتسرد  رب  دوب  لیلد  هدش ،  گرزب  يوق و  يو  يولهپ  دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغ و  ار  يو  هک  لیلد  دـمآ ،  مهارف  وا 
میتفگ .  هک  تسا  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب  فیعض  کچوک و  يو  يولهپ  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
نآ لیوات  دنیب ،  ولهپ  رد  هک  رـش  ریخ و  ره  سپ  دنا .  هدش  هدیرفا  نادرم  يولهپ  زا  نانز  هک  اریز  تسا ،  نانز  رب  لیلد  باوخ ،  رد  اهولهپ 

يرام وا  يولهپ  زا  دـنیب  رگا  دوش .  لصاو  نازینک  نانز و  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دوب ،  رایـسب  ياـهولهپ  ار  وا  دـنیب  رگا  ددرگزاـب .  ناـنز  رب 
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دیآ .  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  ولهپ  ندید 
نز ،  لوا : 

رتخد ،  مود : 
كزینک ،  موس : 
مداخ ،  مراهچ : 

تسا .  هناخ  رد  هک  ینزریپ  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هب نز و  ولهپ  هک  هدـیدرگ  رکذ  حیرـصت  هب  زین  نونفلا  سیافن  رد  هدرک و  ریبعت  نز  ار  ولهپ  نیریـس  نبا  تسا .  نز  ام  ياه  باوخ  رد  ولهپ 
زا دیشاب ،  هتشادن  ولهپ  درد  يرادیب  رد  هک  یتروص  رد  دنک ،  یم  درد  امش  يولهپ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  درم  رسمه  صوصخ 

بجوم درازآ و  یم  ار  وا  شرهوش  ناگتـسب  زا  ینز  دنیبب ،  مناخ  کی  ار  باوخ  نیا  هچنانچ  دینک و  یم  ادیپ  یگدرزآ  ناترـسمه  بناج 
هدش مروتم  امش  يولهپ  باوخ  رد  هک  دیدید  رگا  رهوش .  همع  هلاخ و  ای  رهوش و  ردام  ای  رهوش  رهاوخ  لثم  دوش .  یم  شرطاخ  ترودک 

 . دییامن عفر  ار  وا  ترودک  دینک و  وجتسج  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  دنک و  یمن  شاف  هک  دراد  یناهنپ  یتحاران  هودنا و  کی  ناترـسمه 
يولهپ رب  تسد  هک  دنیبب  یناوج  رگا  دیوش .  یم  دنزرف  بحاص  الامتحا  هدغ  ای  لیگز  دننام  هدیئور  يزیچ  امش  يولهپ  رب  هک  دیدید  رگا 

دزرو .  یم  دسح  وا  هب  يرتخد  ای  نز  هتفرگ  ار  دوخ  يولهپ  هک  دنیبب  يرتخد  رگا  دنک .  یم  جاودزا  هداهن  دوخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

يدرـس یتوافت و  یب  اب  امـش  ۀـناقداص  تاداهنـشیپ  لـباقم  رد  يدرف  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  ار  یئیـش  يولهپ  اـهنت  باوخ  رد  رگا  1 ـ
درک .  دهاوخ  دروخرب 

درک .  دهاوخ  زیربل  ار  امش  ربص  ۀساک  یگدنز  ياهیراوشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  درد  امش  يولهپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تفای دیهاوخ  قیفوت  رتخد  کی  زا  يراگتساوخ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  دولاتشوگ  قاچ و  يولهپ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

یپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک یتسود  هک  لیلد  تسا ،  یکی  ای  دش  کشخ  وا  مادنا  رب  یپ  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا  تسا .  وا  راک  لاح و  هدـننک  عمج  باوخ ،  رد  یپ 

ناتـسود زا  هک  لیلد  دندش ،  کشخ  وا  نت  رب  اه  یپ  دنیب  رگا  دـنک .  تلحر  ایند  زا  ای  دوش ،  بئاغ  وا  زا  دوب ،  وا  لاحو  راک  هدـننک  عمج 
دیوج .  تقرافم 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لاحدب و وا  تیب  لها  ناشیوخ و  هک  لیلد  دندوب ،  يوق  تشرد و  وا  ياه  یپ  دنیب  رگا  تسا .  تیب  لها  ناشیوخ و  رب  لیلد  نت ،  ياه  یپ 

 . دوش فیعض 

يور هدایپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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بش ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  دیروآیم .  تسد  هب  یتورث  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیشاب ،  ندز  مدق  لوغشم  ابیز  یناکم  رد  باوخ ،  رد  رگا 
 . دیسریمن دوخ  فادها  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  يورهدایپ  لوغشم 

زایپ

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
مارح ندروخ  زا  ار  دوخ  دهج  هب  تسا ،  روتسم  حلـصم و  باوخ  هدننیب  رگا  و  تشز ،  شوخان و  نخـس  تسا و  مارح  لام  باوخ  رد  زایپ 
زایپ نوچ  هصاخ  دنیوگ ،  تشز  نانخـس  يو  رد  هتـسویپ  دـنک و  عمج  مارح  لام  هک  لیلد  دـشابن ،  حلـصم  باوخ  هدـننیب  رگا  دـنک .  عفر 

ددرگزاب .  یلاعت  يادخ  هب  دنک و  هبوت  ندروخ  مارح  زا  ماجنارس  هک  لیلد  دروخ ،  هتخپ  زایپ  رگا  تسا .  خرس 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  ندروخ  باوخ  رد  زایپ 
مارح ،  لام  لوا : 

تشز .  نخس  تبیغ و  مود : 
اهراک .  رد  ینامیشپ  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم هاگ  هک  يا  هدیجنسن  نانخـس  دنام .  یم  یقاب  ناهد  رد  نآ  دب  يوب  تعاس  دنچ  ات  دنک و  یم  وبدب  ار  ناهد  اما  تسا  زیگنا  اهتـشا  زایپ 

تسین تسرد  میناد  یم  نامدوخ  هک  مینز  یم  نآ  نیا و  رس  تشپ  قحان  هب  هک  ینانخس  مینک و  یم  ادیپ  هجوت  نآ  یتشز  هب  دعب  مییوگ و 
ییوس زا  تسا و  تمعن  يزور و  یخارف  فرط  کی  زا  زایپ  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  دنوش .  یم  رهاظ  زایپ  لکـش  هب  ام  ياه  باوخ  رد 

دعب هک  تفگ  میهاوخ  اجبان  تشز و  ینخـس  هدنیآ  ياهزور  رد  میروخ  یم  ماخ  زایپ  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  مارح .  لام  ندروخ  رگید 
هب ییاهزیچ  هک  تسنآ  يایوگ  ام  باوخ  میراد  زایپ  دایز  يرادقم  هک  میدـید  باوخ  رد  رگا  دـش .  دـهاوخ  نامدوخ  یگدنمرـش  بجوم 
هک دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  دروآ .  یم  دوجو  هب  یـشیاشگ  اـم  ياـهراک  رد  یلاـم  رظن  زا  هک  میروآ  یم  تسد 

تسا .  تمادن  ینامیشپ و  ای  اجبان  تشز و  نخس  ندروآ  نابز  هب  ای  تسا ،  مارح  لام  ندروخ  ای  باوخ  رد  زایپ  ندروخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسیرگن .  دنهاوخ  امش  تیقفوم  هب  دسح  ضغب و  اب  يدارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زایپ  يرادقم  ندید  1 ـ
تسا .  نافلاخم  مامت  رب  هبلغ  تمالع  باوخ ،  رد  زایپ  ندروخ  2 ـ

هولج هجوت  بلاج  ار  روما  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  تباقر  ردقنآ  امـش  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدیـسر  زایپ  ندید  3 ـ
دهدب . 

تسا .  هفرح  لغش و  قیرط  زا  كدنا  عفانم  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتخپ  زایپ  ندید  4 ـ
تـسکش ار  امـش  ابقر  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  ریزارـس  کشا  ناتیاهمـشچ  زا  زایپ  ندـنک  تسوپ  ماـگنه  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

داد .  دنهاوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . تسا ناتیاهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  رگنایب  باوخ ،  رد  زایپ  ندروخ  تسا .  يدیمون  يهناشن  باوخ ،  رد  زمرق  زایپ  ندید 

هلایپ
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب یکزینک  اب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  بالگ  اـی  بآ  هلاـیپ  زا  دـنیب  رگا  دـنک .  برط  ترـشع و  يو  اـب  هک  تسا ،  كزینک  باوخ  رد  هلاـیپ 

دریمب .  يو  دنزرف  هک  لیلد  تخیرب ،  هلایپ  زا  بآ  ای  بالگ  نآ  هک  دنیب  رگا  دروایب .  حلصم  دنزرف  يو  زا  دوش و  عمج  لالح 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  ود  رب  باوخ  رد  هلایپ 
كزینک .  لوا : 

مداخ .  مود : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

راظتنا دوشب و  دیاب  ای  دوش  یم  ام  بیـصن  هک  ییاهزیچ  همه  زا  تسا  یـشخب  مهـس و  هدنیامن  هلایپ  یلو  تسا  كزینک  هلایپ  هک  دنا  هتـشون 
يا هلایپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دتفا .  یم  ام  گنچ  هب  هک  تسا  يدایز  شخب  گرزب  هلایپ  مک و  مهـس  کچوک  هلایپ  میراد .  ار  نآ 

قوقح و هفاضا  عیفرت و  دیـشاب  دـنمراک  رگا  دـیتسه .  يزیچ  زا  يزورهب  هار  هب  مشچ  هک  تسا  نیا  ياـیوگ  امـش  باوخ  دـیراد  تسد  رد 
هلایپ تسا .  قیفوت  رپ  هلایپ  دنهد .  یم  امـش  هب  هک  تسا  یمهـس  هدنیامن  هلایپ  دـیهاوخ .  یم  دوس  دیـشاب  بساک  رگا  دـیبلط و  یم  شاداپ 
تسا تفارظ  ینیچ  هلایپ  تسا .  ماکحتسا  ینهآ  هلایپ  تسا .  گن  رین  بیرف و  هرقن  هلایپ  تسا و  مغ  هتسکش  هلایپ  تسا .  یبیصن  یب  یلاخ 
بارـس هب  ار  نتـشیوخ  تسا و  یهاو  یلدـشوخ  یکیتسالپ  نیمالم و  هلاـیپ  تساـهراک .  رد  يراـبتعا  یب  یگدننکـش و  يا  هشیـش  هلاـیپ  . 

نتشاد .  هگن  راودیما 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ار ینابر  ءاشع  يهلایپ  باوخ  رد  رگا  دـنکیم و  تحاران  رایـسب  ار  امـش  یعوضوم  ینعی  دـیدید ،  ار  ینابر  ءاـشع  يهلاـیپ  باوخ  رد  رگا 
 . دیرادن ار  یفاک  شفن  هب  دامتعا  ناتیاهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیدید ،  هتسکش 

مایپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يارب امـش  باوخ ،  رد  رگا  تسا .  ناتیگدـنز  رد  دـنیاشوخ  تاقافتا  رگنایب  دنتـسرفیم ،  یماغیپ  امـش  يارب  یـسک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیوشیم .  لکشم  راچد  یتدم  يارب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیداتسرف ،  یمایپ  یسک 
دیوگیم :  رلیم  چا 

 . دیراد ور  شیپ  ار  یشوخ  تاقوا  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  دیسر ،  ناتتسد  هب  یفارگلت  باوخ  رد  رگا 

کمایپ

دیوگ :  فلوم 
تسا :  ربخ  هناشن  باوخ  رد  کمایپ  ندید 

 . دهد یم  يرامیب  فداصت و  زا  ربخ  دوب  درز  گنر  هب  کمایپ  هتشون  رگا 

ونایپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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دوش هدینـش  نآ  زا  دنیاشوخان  ییادص  دشابن و  كوک  ونایپ  رگا  صوصخ  هب  تسا  باوخ  هدننیب  رخافت  یبلط و  هاج  ناشن  باوخ  رد  ونایپ 
لوبق و زا  کیدزن  هدنیآ  رد  دیاب  دـشابن ،  ونایپ  راک  رد  نتخاون  هک  یتروص  رد  دراد ،  هناخ  رد  ییونایپ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  . 

باوخ رد  یسک  رگا  دوش .  یم  ور  هب  ور  يا  هناحـضتفم  تسکـش  اب  نوچ  دنک  يراددوخ  تسین  وا  تردق  ناش و  رد  هک  ییاهراک  ماجنا 
دنیاتس یم  غورد  هب  ار  وا  هدنیآ  رد  هک  تسنیا  يایوگ  درادن  زاونـشوگ  شوخ و  ییادص  ونایپ  دزاون و  یم  ونایپ  وا  يارب  يرگید  هک  دنیبب 

رگا دیوگ و  یم  غورد  دنک و  یم  تنایخ  وا  هب  ینز  دوشن  هدـید  ونایپ  هدـنزاون  رگا  دـنهد .  یم  وا  هب  یهاو  هدـننک و  شوخلد  ياهربخ  ای 
حدم و دوش  هدینـش  ونایپ  زا  شوخ  ییادص  هچنانچ  ددرگ و  یم  ور  هب  ور  وگغورد  روزم و  راکایر و  یـصخش  اب  دـشاب  درم  دوش و  هدـید 

باوخ رد  رگا  دشاب .  هتـشاد  ار  شیاتـس  نآ  یگتـسیاش  اعقاو  هک  نآ  یب  دروخ ،  یم  لوگ  دنک و  یم  رواب  وا  دنیوگ و  یم  ار  وا  شیاتس 
رـس مینام و  یم  نآ  رد  هک  مییوگ  یم  گرزب  یغورد  میـشابن  ونایپ  نتخاون  لها  هک  یلاح  رد  میزاون  یم  ونایپ  نارگید  يارب  ام  هک  مینیبب 

تسا .  هرخافم  یبلط و  هاج  لوبمس  باوخ  رد  ونایپ  لاح  ره  هب  دنیوگ .  یم  دب  دننز و  یم  فرح  ام  هرابرد  میتفا و  یم  اه  نابز 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  روآ  طاشن  یتیعقوم  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  ونایپ  ندید  1 ـ
تسا .  تیقفوم  یتسردنت و  تمالع  باوخ ،  رد  ونایپ  زیگنا  لایخ  ياون  ندینش  2 ـ

تشاد دهاوخ  رایسب  ییاهبیـشن  زارف و  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  هتخاون  ونایپ  ۀلیـسو  هب  هک  يراجنهان  یقیـسوم  ندینـش  3 ـ
دینک .  مرن  هجنپ  تسد و  اهنآ  اب  دیاب  هک 

تسا .  رابهودنا  ياهربخ  ندینش  ۀناشن  دوش ،  یم  هتخاون  ونایپ  اب  هک  يزیگنا  نزح  نیگمغ و  یقیسوم  ندینش  4 ـ
تسکش زا  تشاد و  دیهاوخن  رطاخ  تیاضر  دوخ  ياهراک  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  بارخ  هتـسکش و  ییونایپ  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

درب .  دیهاوخ  جنر  زین  دوخ  ناتسود 
درک .  دیهاوخن  یهجوت  نارگید  شزرااب  ياهزردنا  دنپ و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمیدق  يونایپ  ندید  6 ـ

يزور تسا  توافت  یب  وا  هب  تبـسن  هک  یتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  ارجا  ونایپ  اب  داش  يا  هعطق  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  7 ـ
دش .  دهاوخ  وا  ۀتفیش 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

لوغـشم باوخ  رد  رگا  دـیتسه .  یقفوم  ناسنا  یگدـنز  رد  امـش  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیاهدرک ،  يرادـیرخ  ونایپ  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . دیهدیم ماجنا  ار  یهابتشا  راک  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیشاب ،  ونایپ  نتخاون 

پیپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک راگیـس  رگم  دنراد  هباشم  يریباعت  نیخدت  لیاسو  مامت  مییوگ .  یم  قپچ  نآ  هب  یـسراف  رد  ام  هک  تسا  نیخدـت  يارب  يا  هلیـسو  پیپ 
رد نوچ  درادـن  یـصاخ  ریبعت  مینیبب  پیپ  باوخ  رد  میـشاب و  پیپ  هدنـشک  رگا  دوش .  یم  هتفگ  دوخ  ياـج  هب  هک  دـنک  یم  قرف  یکدـنا 
زا هک  يدود  هزادنا  هب  تسا  رطاخ  لالم  ترودک و  مینیبب  باوخ  رد  پیپ  میـشابن و  پیپ  هدنـشک  رگا  یلو  تسام  تسد  هلیـسو  يرادـیب 

پیپ یسک  هب  ام  رگا  میبای و  یم  یگدرزآ  وا  بناج  زا  داد  پیپ  ام  هب  یسک  رگا  دور .  یم  ام  ینیب  ناهد و  مشچ و  هب  دزیخ و  یم  رب  پیپ 
رظن زا  تسا  هودـنا  مغ و  يافتخا  بیج  رد  اـی  صوصخم  فیک  رد  پیپ  نتـشاد  ددرگ .  یم  رطاـخ  هدـیجنر  اـم  يوس  زا  میدرک  فراـعت 

یم رهاظت  یلو  میهد  ماجنا  میهاوخ  یمن  هک  تسه  يراـک  میدرگ  یم  نآ  لاـبند  هب  هدـشمگ و  اـم  پیپ  میدـید  باوخ  رد  رگا  نارگید . 
دیآ .  یم  شیپ  باوخ  هدننیب  يارب  هدنیآ  ياهزور  رد  دروم  نیا  میهد و  یم  ناشن  مرگرس  ار  دوخ  مینک و 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  دیدج  دارفا  اب  ییانشآ  يهناشن  باوخ ،  رد  پیپ  يهدهاشم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا یکی  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  پیپ  ندیـشک  دـش .  دـیهاوخ  یلام  نایز  راچد  ینعی  دـینیبب ،  یمیدـق  پیپ  کـی  باوخ  رد  رگا 

 . دینیبیم ار  ناتیمیدق  ناتسود 

تیپ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب رتشیب  دنوش و  یم  رهاظ  تیپ  لکـش  هب  ام  ياه  باوخ  رد  تسا  ریثات  یب  ناشمدع  دوجو و  هک  یگدنز  زا  ام  ددعتم  کچوک و  تاعقوت 

 . میسر یمن  بولطم  هجیتن  هب  میهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  يا  هدوهیب  شالت  يایوگ  هدش  خاروس  تیپ  دادعت . 

چیپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا یکی  ماجنا  رد  ینعی  دـیدید ،  ار  ياهدزگنز  چـیپ  باوخ  رد  رگا  تسا .  لکـشم  ياهراک  ماـجنا  رگناـیب  دـینیبب ،  چـیپ  باوخ  رد  رگا 

 . ددرگیم امش  یتحاران  ثعاب  هک  دیوشیم  تسکش  راچد  ناتیاهراک 

کچیپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يهناشن باوخ ،  رد  هدش  کشخ  کچیپ  يهدهاشم  تسا .  یلام  دوس  رگنایب  تسا ،  هدییور  یتخرد  يور  یکچیپ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیوشیم .  تحاران  یعوضوم  زا  هک  تسا  نآ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

هب هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  راوید  يور  رب  یکچیپ  باوخ  رد  رگا  تسا .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  رگنایب  باوخ ،  رد  کچیپ  ندـید 
 . دیتسه دنبیاپ  دوخ  ياهفرح 

مخ چیپ و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رد  رگا  دوشیم .  ناتریگ  نابیرگ  تالکـشم  یتدم  يارب  ینعی  دینزیم ،  مدـق  مخ  چـیپ و  رپ  ياههچوک  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . تسا شوخ  تاقوا  نتشاد  تورث و  ندروآ  تسد  هب  يهناشن  دینیبب  ار  ناتخرد  ياههخاش  مخ  چیپ و 

ندرک ادیپ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیسرب تیقفوم  هب  ات  دینکب  يرتشیب  شالت  اهراک  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینکیم ،  ادیپ  ار  يزیچ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
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نهاریپ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
 . تشیعم بسک  رد  تسا  وا  راک  لاح و  لیلد  تسا و  نز  نهاریپ  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  تسا و  درم  ندید ،  باوخ  رد  دیفـس  نهاریپ 
 ، تسا هدـیرد  وا  نهاریپ  زا  يا  هراپ  دـنیب  رگا  لاوحا .  یئوکین  راک و  حالـص  رب  تسا  لـیلد  تسا ،  هدیـشوپ  خارف  ون و  نهاریپ  دـنیب  رگا 

دسر ودب  مغ  جنر و  یگراچیب و  یـشیورد و  هک  لیلد  تسا ،  نیکرچ  نهک و  يو  نهاریپ  دنیب  رگا  يدب .  یکینرد و  تسا  هنایم  شلیوات 
هاشداپ دنب  سک  رگا  دوش .  كاله  باوخ  دنوادخ  هک  تسا ،  رتشیب  شمیب  تبیصم و  الب  دنیب ،  رت  هدیرد  رت و  هنهک  ار  نهاریپ  دنچره  و 

دناتسب .  يو  زا  یهاشداپ  هک  لیلد  دیشوپ ،  داد و  دوخ  نهاریپ  ار  وا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تسا و نیکرچ  هلمج  شراولش  نهاریپ و  دنیب  رگا  دب .  نطاب  هب  تسا و  وکین  رهاظ  هب  هک  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  ون  نهاریپ  دنیب  یـسک  رگا 
دوش .  راتفرگ  هودنا  مغ و  رد  دوش و  شیورد  تسا ،  رگناوت  رگا  هک  لیلد  نهک ، 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
يو رب  شیع  هک  لیلد  تسا ،  گنت  نهاریپ  دـنیب  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  شیع  هک  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  خارف  ون و  نهاریپ  هک  دـنیب  رگا 
زرد کی  نیتسآ و  یب  تسا  نابیرگ  یب  نهاریپ  دید  رگا  دوش .  راکـشآ  شزار  هک  لیلد  تسا ،  هدیرد  وا  نهاریپ  دـید  رگا  ددرگ .  گنت 
دنیب رگا  دـیآرب .  شدارم  دوش و  دـب  شراک  هک  لـیلد  تشاد ،  زارد  نهاریپ  دـنیب  رگا  دـشاب .  کـیدزن  شلجا  هک  لـیلد  هدیـشوپ ،  تسا 
ورف يو  هب  ار  نهاریپ  سک  نآ  داد و  یسک  هب  نهاریپ  دنیب  رگا  دنهن .  تمهت  غورد  هب  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  هدیرد  یپ  زا  نهاریپ  نابیرگ 
رگا دـشاب .  نیگمغ  هشیمه  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  دولا  نوخ  نهاریپ  دـنیب  رگا  دـسر .  تراشب  ار  وا  دوش و  مغ  یب  هک  لیلد  دـیلام ، 

دوش .  راکشآ  شزار  دوش و  هدنکارپ  شراک  هک  لیلد  هدیشوپ ،  هدیرد  نهاریپ  دنیب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  شلیلد  تسا ،  خارف  ون و  نوچ  باوخ ،  رد  نهاریپ  ندید 
مدرم .  ندید  لوا : 
فافعورتس .  مود : 

شوخ .  شیع  موس : 
تسایر .  مراهچ : 

شیاسآو .  یمرخ  شمارآ و  مجنپ : 
تراشب .  مشش : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رب نامدوخ  هک  ینهاریپ  نهاریپ و  تروص  هب  ام  ياه  باوخ  رد  میروآ  یم  لمع  هی  شیوخ  يوربآ  تیثیح و  ظفح  يارب  ام  هک  یـششوک 

ینهاریپ هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دهد .  یم  ناشن  ار  ام  یعامتجا  تیعقوم  میا  هدیـشوپ  هک  ینهاریپ  یگنوگچ  دوش و  یم  رهاظ  میراد  نت 
نانچ دننک و  یم  دای  یکین  هب  ام  هرابرد  تشاد و  میهاوخ  یبوخ  یعامتجا  تیعقوم  دـیوگ  یم  ام  باوخ  میراد  نت  هب  کیـش  زیمت و  ون و 

میرادن شیوخ  عامتجا  رد  یبسانم  تیعقوم  هک  تسا  نآ  يایوگ  میا  هدیـشوپ  راد  هلـصو  ای  هراپ  فیثک و  كرچ و  ینهاریپ  هک  مینیبب  هچ 
هدننیب رگا  دنا .  هدرک  ریبعت  نز  ار  درم  نهاریپ  ناربعم  زا  یخرب  دـنرخ .  یمن  يزیـشپ  هب  ار  ام  نانخـس  دـنهن و  یمن  یعقو  ام  هب  نارگید  و 

نبا هتـشون  هب  تفای .  دـهاوخ  یبوخ  عضو  هک  تسا  نآ  ناشن  هدیـشوپ  اـهب  نارگ  هچراـپ  زا  ون  ینهاریپ  باوخ  ملاـع  رد  هک  دـنیبب  باوخ 
رد هچ  نانچ  تسا .  رت  یمتح  تبیـصم  الب و  رتگرزب و  هصغ  مغ و  دشاب  رتشیب  نآ  یگدیـسوپ  نهاریپ و  تفاثک  یگنهک و  هچ  ره  نیریس 
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يدایز ریثات  هک  دنک  یم  ام  قح  رد  گرزب  یتمدخ  رفن  کی  دناشوپ  ام  نت  هب  ای  درک  هیدـه  ام  هب  ون  نهاریپ  یـسک  مینک  هدـهاشم  باوخ 
تیبوبحم نهاریپ  اه  مناخ  يارب  تسا .  زار  ياشفا  نهاریپ  يولج  تمسق  رد  یگدیرد  دهد .  یم  رییغت  ار  نامیگدنز  ریسم  الامتحا  دراد و 

نآ نتفرگ  زا  هک  داد  امـش  هب  ینهاریپ  یـسک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـنراد .  شیوخ  رهوش  دزن  هداوناـخ و  رد  هک  تسا  یتزع  و 
تـسین هدننک  نییعت  دایز  هک  دسر  یم  امـش  هب  یمغ  دیدنـسپن  ار  نهاریپ  نآ  رگا  دینک و  یم  تفایرد  شوخ  يربخ  دـیا  هدـش  لاحـشوخ 

 . دیریگ یم  رارق  شنزرس  تتامش و  دروم  دیا  هدیشوپ  ور  تشپ و  ار  ینهاریپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیشوپن .  ار  نهاریپ  هک  یتروصرد 
دینک هبنپ  ار  اه  هتـشر  مامت  دیوش  یم  روبجم  هک  دیهد  یم  ماجنا  هدوهیب  ثبع و  يراک  دیا  هدرک  نت  هب  هنوراو  ار  ینهاریپ  هک  دیدید  رگا 

ون و هک  یتروص  رد  نهاریپ  هک  دـننک  یم  تیاور  قداـص _ ع _  رفعج  ماـما  زا  دـیهد .  ماـجنا  يرگید  وحن  هب  ار  لـمع  ناـمه  اددـجم  و 
تسا .  تراشب  یمرخ و  یگرزب ،  دشاب  ندب  اب  بسانتم 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نهاریپ

يدام شیاسآ  ابیز : 
شوخ يا  هدنیآ  نآ :  ندیرخ 

گوس هایس : 
هدش هدروآ  رب  يوزرآ  زبس : 

نایم رد  امش  درز : 
جاودزا دیفس : 

اوعد  هراپ :  هراپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  وا  قوشعم ،  هب  ییافو  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  نت  رب  نهاریپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تسا .  هناقشاع  روما  رد  ندش  اوسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  نهاریپ  ندرک  مگ  2 ـ

تسا .  دنیاشوخان  دعاسمان و  ياهطیحم  رد  نتفرگ  رارق  ۀناشن  باوخ ،  رد  هراپ  نهاریپ  ندید  3 ـ
تسا .  رادریگاو  ياهیرامیب  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  فیثک  نهاریپ  ندید  4 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دیروشیم ار  ناتنهاریپ  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  راوگان  ياهدماشیپ  عوقو  يهناشن  دیاهدیشوپ ،  باوخ  نهاریپ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

يور شیپ  سناش  لابقا و  ینعی  هدرک ،  نت  هب  هنادرم  نهاریپ  کی  هک  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  دیریگیم .  رارق  هناتـسود  عمج  کی  رد  ینعی 
 . تسا وا 

هیاریپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
تسا .  هدید  هک  هیاریپ  تمیق  ردق و  رب  دنک ،  نازینک  نانز و  تنیز  لام و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هیاریپ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
عیاض وا  هیاریپ  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  لالح  لام  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  رهاوج  هب  تسا و  هتـسارا  يو  هیاریپ  دنیب  رگا 

 . دوش نیگمغ  هک  لیلد  تشاد ،  نانز  هیاریپ  دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  دش ، 
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ندش ریپ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا نامداش  مرخ و  هک  دنیب  لوهجم  يریپ  رگا  دبای .  فرش  زع و  هک  لیلد  هتشگ ،  دیفس  وا  نساحم  هدش و  ریپدید  باوخ  هب  یسک  رگا 

دسر ودب  يزیچ  وا  زا  هک  لیلد  تسا ،  داش  مرخ و  هک  دنیب  ار  فورعم  يریپ  رگا  دهرب .  مغ  زا  دیآرب و  وا  ياهدارم  یتسود  زا  هک  لیلد  ، 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیلد  دید ،  نیگمغ  ار  وا  رگا  . 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
 ، دشریپ هک  دنیب  یکدوک  ای  یناوج  رگا  دوش .  رورغم  ایند  رد  دشاب و  ناصقن  وا  یگرزب  زع و  رد  هک  لیلد  دش ،  ناوج  هک  دنیب  يریپ  رگا 

دوش .  لوغشم  ترخآ  راک  هب  دبای و  یگرزب  زع و  هک  لیلد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ار سانـشان  يدرم  ریپ  باوخ  رد  هچنانچ  دوشیم .  هدوزفا  امـش  تزع  مارتحا و  یعاـمتجا و  شزرا  دـیا  هدـش  ریپ  هک  دـیدید  باوخ  هب  رگا 
ار شراظتنا  هک  دینیب  یم  يدرمناوج  يراوگرزب و  یـسک  بناج  زا  دوش و  یم  تبحم  امـش  هب  یتسود  زا  دـینز  یم  فرح  وا  اب  هک  دـینیبب 

روجنر هک  دیدرک  تاقالم  ار  یسانشان  درمریپ  رگا  اما  دیشاب  لاحشوخ  ملاس و  دینیب  یم  هک  یسانشان  درمریپ  رگا  تسا  رتهب  نیا  دیرادن و 
هک دنیبب  باوخ  رد  تسا  ریپ  هک  یـسک  رگا  دیرادن .  ار  شراظتنا  هک  دسر  یم  هودنا  مغ و  امـش  هب  یـسک  بناج  زا  دوب  هتفرگ  نالان و  و 

دیفـس شیاهوم  هدش و  ریپ  هک  دنیبب  یناوج  رگا  دوش .  یم  تمرح  یب  دـیآ و  یم  دراو  همطل  وا  یعامتجا  شزرا  مارتحا و  هب  هدـش  ناوج 
تواـفت یب  ناـنز  يارب  تسین و  یبوخ  باوخ  نادرم  يارب  باوخ  رد  سانـشان  نزریپ  ندـید  دوش .  یم  مرتحم  نوچ  تسا  وکین  هدـیدرگ 

تسا . 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

اوعد نز :  ریپ 
ینالوط یگدنز  درم :  ریپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دـیاهدش ریپ  هک  دـینیبب  باوـخ  رگا  تسا .  امـش  راـظتنا  رد  لاـبقا  سناـش و  هک  تسا  نآ  ءهناـشن  دـیدید ،  ار  يریپ  مدآ  باوـخ  رد  رگا 

 . تسا اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن 

يزوریپ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  تدم  هاتوک  ياهتیقفوم  هب  ندیسر  يهدنهدناشن  دیاهدش ،  زوریپ  یگنج  رد  هک  دینیب  باوخ  رگا 

دیوگیم :  تروک  سناه 
 . دینکیم یگداتسیا  ناتنانمشد  لباقم  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ  رد  اهراک ،  ماجنا  رد  يزوریپ 

یسیپ

دنکرادلاخ قلباو و  گنلخ  ار  نآ  دیآ و  دیدپ  ندب  رد  دیپس  ياه  هکل  نآ  رثا  رب  هک  يرامیب 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
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 : دنیوگ ناربعم  زا  یـضعب  دبای و  تمعن  لام و  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دش ،  سیپ  وا  نت  دنیب  رگا  تسا .  يرگناوت  لام و  باوخ ،  رد  یـسیپ 
تسا .  ثاریم  باوخ  رد  یسیپ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  یسیپ 

لام .  لوا : 
ثاریم .  مود : 

تعفنم .  موس : 
لکشم .  راک  ندمآ  شیپ  مراهچ : 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دسفم و درم  نآ  رگا  دوب .  ترخآ  تعفنم  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  روتسم  حلصم و  درم  نآ  رگا  دوب ،  تبحص  ار  وا  سیپ  يدرم  اب  دنیب  رگا 

دسر .  یتعفنم  مارح  زا  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  لیخب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

بجوم هک  ددرگ  یم  شاـف  اـم  زا  يزار  میوش و  یم  نیگمرـش  تسا  هدـش  سیپ  هدروآ و  هکل  ناـمتروص  هک  مینیبـب  باوـخ  رد  هچناـنچ 
نیا دوش .  یم  تلجخ  بجوم  زاب  هک  میوش  یم  بکترم  یتشز  راک  تشاد  یـسیپ  اـم  تسد  رگا  ددرگ .  یم  اـم  یگدنکفارـس  تلجخ و 
 . دراد تحص  زار  مرش و  تسین و  تسرد  اما  تسا  ثاریم  باوخ  رد  یسیپ  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  تسا .  تسار  تسد  يارب  ریبعت 

یناشیپ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لها زا  هک  تسا  دنزرف  رب  لیلد  یناشیپ ،  دنیوگ  یـضعب  تسا و  یلاعتیراب  هدجـس  عضوم  هک  اریز  تسا .  هاج  ردـق و  باوخ ،  رد  یناشیپ 
یسک دنیب  رگا  دوش .  روهشم  يراکزیهرپ  ینید و  كاپ  رد  شدنوادخ  هک  لیلد  دوب ،  یناشن  وا  یناشیپ  رب  دنیب  رگا  دوش .  رگناوت  وا  تیب 
فالخ هب  شلیوات  دـش ،  کچوک  وا  یناشیپ  دـنیب  رگا  دوش .  هدایز  شهاج  ردـق و  هک  لیلد  دـش ،  ناور  نوخ  دز و  وا  یناشیپ  رب  یمخز 

هک لیلد  تسا ،  هتـسر  وم  وا  یناشیپ  رب  دید  رگا  دـسر .  يو  هب  ینایز  هک  لیلد  تشگب ،  دوخ  لاح  ار  وا  یناشیپ  هک  دـید  رگا  تسا .  نیا 
لیلد تشاد ،  سامآ  وا  یناشیپ  دـنیب  رگا  تسا .  لایع  تهج  زا  شماو  هک  لیلد  تسا ،  دیفـس  ای  خرـس  يوم  نآ  دـید  رگا  دوش .  راد  ماو 

دسر .  جنر  ملا و  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  رگید  يزیچ  ای  مدژک  ای  رام  وا  یناشیپ  زا  دید  رگا  دوش .  هدایز  شلام  هک 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، تشاد رایسب  ياهمشچ  یناشیپ  رد  دید  رگا  دوش .  رادنپ  دوخ  یئادخدک  راک  هب  هک  لیلد  تشاد ،  مشچ  کی  یناشیپ  رب  دید  یسک  رگا 
دیآ يدنزرف  وا  هک  لیلد  تسا ،  هتـشون  زبس  یطخ  يو  یناشیپ  رب  دید  رگا  تسا .  مامت  يرادنپ  دوخ  حلاصم  ار  وا  هک  دـنک ،  لیلد  نیمه 
دنیب رگا  تسا .  تداهـش  رب  وا  گرم  دنک و  دومحم  ار  تبقاع  هک  لیلد  تسا ،  هتـشون  تمحر  هیآ  وا  یناشیپ  رب  دـید  رگا  اسراپ .  ملاع و 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دشابن و  دومحم  شتبقاع  هک  لیلد  تسا ،  هتشون  باذع  هیآ  وا  یناشیپ  رب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  یناشیپ  ندید 
ردق .  هاج و  لوا : 

یگرزب .  زع و  مود : 
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دنمتورث .  دنزرف  موس : 
دومحم .  تشیعم  مراهچ : 

تناید .  مجنپ : 
ناسحاو .  یکین  دوج و  مشش : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ینالف ای (  دوش )  یم  نامه  هتـشون  شیناشیپ  رب  هچ  ره  دـنیوگ (  یم  الثم  دوش .  یم  تبحـص  یناشیپ  هب  عجار  دایز  هرمزور  تارواحم  رد 
ار یناشیپ  اه  نآ  همه  رد  هک  تسا  یئاه  لـثملا  برـض  لـیبق  نیا  زا  تسا .  يدنمتداعـس  تخبـشوخ و  مدآ  ینعی  تسا )  دـنلب  شیناـشیپ 
هک دنک  یم  لالدتـسا  نیریـس  نبا  تسا .  باوخ  هدننیب  تلزنم  ردق و  هناشن  یناشیپ  زین  باوخ  رد  دـنا .  هتخانـش  تشونرـس  تخب و  هناشن 

دنزرف یناشیپ  دنیوگ  یم  ناربعم  زا  یخرب  تسا .  دنمشزرا  یعـضوم  یمدآ  ندب  رد  تسا  یلاعتیراب  ترـضح  هدجـس  لحم  یناشیپ  نوچ 
مینیبب باوخ  رد  هچ  ناـنچ  تسا .  تسرد  یمود  هتبلا  هک  دـنناد  یم  باوخ  هدـننیب  تخب  سناـش و  هدـنیامن  ار  یناـشیپ  مه  یخرب  تسا و 
راومه یهار  میراد و  شیپ  رد  نشور  يا  هدـنیآ  دوش  یمن  هدـید  نآ  رب  يا  هکل  ای  طخ  چـیه  هک  میراد  ینـشور  فاص و  دـنلب و  یناـشیپ 

هک يرگید  ناشن  اـی  نوخ  زا  يا  هکل  دوخ  یناـشیپ  رب  رگا  میور .  یم  شیپ  یناـسآ  هب  تمحز و  نودـب  هک  دریگ  یم  رارق  اـم  يور  شیپ 
همه مدرم  میدرگ و  یم  امن  تشگنا  هک  میوش  یم  گرزب  میور و  یم  شیپ  یئاج  ات  تلزنم  ماـقم و  رد  هک  میدـید  دـشابن  زیگنا  تهارک 

هدنیآ نارگن  دیاب  هدرک  ادیپ  تشز  بولطم و  ان  يا  هرظنم  هدش و  کچوک  امـش  یناشیپ  هک  دیدید  رگا  یلو  دنیوگ  یم  نخـس  ام  هرابرد 
دوب هتـسر  يوم  یناشیپ  رب  رگا  دوش .  یم  امـش  هجوتم  یناـیز  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  لکـش  امـش  یناـشیپ  هک  دـیدید  رگا  دیـشاب . 

هدـیئور لومعم  ریغ  ياه  گنر  اب  نیگنر  يوم  شیناـشیپ  رب  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دوش .  یم  ضورقم  راد و  ماو  باوخ  هدـننیب 
تهارک تشز و  لیگز  ای  مخز و  ای  هلک  رگا  دوش .  یم  راکهدـب  ضورقم و  هک  دـنک  یم  لیمحت  وا  رب  یفازگ  جرخ  ناـنچ  شا  هداوناـخ 

هدـنیآ رد  دـیناوخب  دـیتسناوتن  یتـح  هک  دوب  هتـشون  يزیچ  امـش  یناـشیپ  رب  رگا  دوش .  یم  نیگمغ  باوخ  هدـننیب  دوب  یناـشیپ  رب  يزیگنا 
دش .  دیهاوخ  زاس  تشونرس  يدنزرف  بحاص 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد ابیز  فاص و  یناشیپ  نتشاد  تفرگ .  دهاوخ  ار  امش  نابیرگ  تالکـشم  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  تشز  یناشیپ  نتـشاد 

امـش دنـسپان  راتفر  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  نارگید  یناـشیپ  ندیـسوب  تسا .  امـش  ياـهراک  ماـجنا  رد  تیقفوم  رگناـیب  باوخ ، 
 . ددرگیم نارگید  یتحاران  ثعاب 

دنب یناشیپ 

دیوگ :  فلوم 
دشاب یم  درد  رس  درد و  نادند  رب  لیلد  درز  دنب  یناشیپ  ندید 

دنب شیپ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ینز رگا  میروآ .  یم  لمع  هب  دوخ  یصخش  تیثیح  وربآ و  ظفح  يارب  هک  تسا  يا  هدهاجم  نآ  نتـشاد  تسوربآ و  باوخ  رد  دنب  شیپ 

هک دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  هچنانچ  دـنک و  عافد  دوخ  زا  دوش  یم  ریزگان  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  هتـسب  دـنب  شیپ  هک  دـنیبب  باوخ  رد 
 . دسرت یم  دوخ  يوربآ  ندش  راد  هشدخ  زا  تسا و  شیوخ  یعامتجا  یلغش و  تیعقوم  نارگن  هک  دناسر  یم  ار  ینعم  نیا  هتسب  دنب  شیپ 
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دننز .  یم  ارتفا  تمهت و  باوخ  هدننیب  هب  دوب  فیثک  ای  هتخوس  راد ،  هکل  دنب  شیپ  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنهد یم  رازآ  ار  وا  ابقر  دروخ و  یم  تسکش  قشع  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدیکورچ  فیثک و  دنب  شیپ  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ
. 

دش .  دهاوخ  دنمتورث  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  نیچ  رپ  دیفس و  دنب  شیپ  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ
هناقـشاع ییاهفرح  وا  هب  تمیالم  اب  يراگتـساوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  هریخ  وا  دنب  شیپ  هب  يدرم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

دز .  دهاوخ 
تشاد .  دهاوخ  یبیشن  زارق و  رپ  یگدنز  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتسب  دنب  شیپ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دهدیم ماجنا  یتخس  ياهراک  هک  تسا  نآ  يهناشن  تسا ،  هتسب  دنبشیپ  هک  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا 

تمدخشیپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تخاس .  دیهاوخ  هدولآ  ار  دوخ  نورد  یکاپ  داد و  دیهاوخ  نت  ریقح  تاذل  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تمدخشیپ  ندید  1 ـ

دش .  دهاوخ  نارذگ  شوخ  يدرم  قشاع  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  یناروتسر  تمدخشیپ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
درک .  دنهاوخ  توعد  امش  ۀناخ  هب  ار  دوخ  يدارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ینابصع  بترمان و  یتمدخشیپ  ندید  3 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
اوعد هاگداد  تمدخـشیپ  کی  اب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هدوهیب  ياهراک  ماجنا  يهناشن  دـنیبب ،  هاگداد  تمدخـشیپ  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

 . دنهدیمن امش  هب  یشاداپ  بوخ  ياهراک  ماجنا  لابق  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دریگب ، 

تفرشیپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینیبب باوخ  رگا  درک .  دـیهاوخ  ادـیپ  تسد  ییالاب  تاماقم  هب  ینعی  دـیاهدرک ،  تفرـشیپ  ناتلغـش  رد  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . درک دیهاوخ  رارقرب  ناتناتسود  اب  يرتکیدزن  يهطبار  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  دناهدرک ،  تفرشیپ  ناشیاهراک  رد  ناتنایفارطا 

زاوشیپ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هدناوخان نامهم  ندرک  زاوشیپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیروآ .  یم  تسد  هب  یترهش  ناگناگیب  نایانشآ و  نایم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدمآ  امش  زاوشیپ  هب  یعمج  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دورو زاوج  نارگید ،  اب  امش  يریذپ  شزاس  مرگنوخ  خبط  هک  تسا  نآ  تمالع  دیور ،  یم  یـسک  لابقتـسا  هب  دوخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دوب دهاوخ  یناکم  ره  هب  امش 
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هشیپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
یکین يو  راک  بسک و  رد  دوش و  رتهب  شلاح  شراک و  هک  لـیلد  دـش ،  لوغـشم  رتهب  نآ  زا  هشیپ  هب  درک و  اـهر  ار  دوخ  هشیپ  دـنیب  رگا 

 ، تسا دب  رگا  دنک .  راک  یئوکین  ریخ و  رب  لیلد  تسا ،  وکین  اه  هشیپ  نآ  رگا  درک ،  یمه  نوگانوگ  ياه  هشیپ  هک  دید  رگا  دیآ .  دیدپ 
 . دننک نادب  مکح  تسا  رت  يوق  مادک  ره  کین ،  یضعب  تسا و  دب  اه  هشیپ  زا  یضعب  دید  رگا  تسا .  يدب  رش و  رب  لیلد 

نتفرگ یشیپ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ترخآ رد  هک  لیلد  دـنام ،  نیدـب  هچ  نآ  ازغ و  جـح و  اـی  تداـبع  لـثم  نید ،  ياـهراک  زا  تفرگ  یـشیپ  یـسک  رب  يراـک  رد  دـید  رگا 

دبای .  لام  لابقا و  زع و  هک  لیلد  تفرگ ،  یشیپ  یئایند  راک  رب  یسک  زا  رگا  تسا .  باوث  یلاعت  يادخ  دزن  ار  وا  دبای و  يراگتسر 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  یناهج  ود  حالص  ریخ و  رب  لیلد  حالص ،  ریخ و  ياهراک  رد  باوخرد  نتفرگ  یشیپ 
 . یناهج ود  داسف  رب  دنک  لیلد  داسف ،  رش و  راک  رد  تفرگ  یشیپ  دید  رگا 

ندناسر ماغیپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
فالتخا زا  رود  یطیحم  رد  تشاد و  دیهاوخ  بوخ  ینارـشاعم  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیرب ،  یم  ماغیپ  یـسک  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخ  یگدنز 
تسد زا  ار  وا  دوخ ،  دزمان  ياه  هتساوخ  هب  یهجوت  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دتسرف ،  یم  ماغیپ  یسک  يارب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

 . دهد یم 

يربمغیپ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
الب تنحم و  هب  تسخن  هک  لیلد  دومن ،  یمه  دیحوت  هار  دناوخ و  یم  ادـخ  هب  ار  قلخ  ناربمغیپ و  هلمج  زا  دـش  يربمغیپ  وا  هک  دـید  رگا 
رتمک ایند  رد  يو  يالب  تنحم و  نکل  دنک ،  لیلد  نیمه  دش ،  حلـصم  دهاز و  دید  رگا  دبای .  رفظ  نانمـشد  رب  نآ  زا  دـعب  دوش و  راتفرگ 

ددرگ .  هابت  وا  نید  اما  دوش ،  خارف  يو  رب  ایند  تمعن  دش ،  رگناوت  مشتحم و  وا  هک  دید  رگا  دوب .  نآ  زا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک دوب  لیلد  نیا ،  لثم  یلع و  حلاص و  دیعسو و  دومحم  دمحم و  نوچ  دندناوخ ،  کین  مان  هب  ار  وا  هکنانچ  دش ،  ریغتم  يو  مان  دنیب  رگا 
ای ریما  ای  هاشداپ  وا  دـنیب  رگا  دـننک .  دای  يدـب  رـش و  هب  ار  يو  نامدرم  دـید ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دـنزاس .  داـی  یکین  ریخ و  رکذ  هب  ار  وا 

دوب .  يدب  رش و  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دراد .  هاگن  فاصنا  لدع و  شیوخ  لغش  رد  هک  لیلد  دش ،  یضاق 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

نید و لابقا  دعـس و  رب  دوش  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  يرابدا .  یـسجن و  رب  دنک  لیلد  دش ،  لدبم  داسف  هب  حالـص  لاح  زا  دنیب  رگا 
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يو .  يایند 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ هک  یعـضو  هب  تسا  طونم  رتشیب  اما  دراد  نوگـش  تنمیم و  ایلوا  ایبنا و  يایور  هک  تسا  نیا  ناربمغیپ  ندید  باوخ  رد  یلک  مکح 
هاج و فرـش و  دوش و  یم  رتهب  زور  هب  زور  باوخ  هدننیب  عضو  هک  تسنآ  ناشن  میدـید  رورـسم  لاحـشوخ و  ار  يربمغیپ  رگا  مینیب .  یم 
رد ناربمغیپ  ندـید  هتفر  مه  يور  تسا .  یلوا  فالخ  نآ  ریبعت  میدـید  هدرزآ  نیگمغ و  ار  یلو  ای  ربماغیپ  نآ  هچنانچ  دـبای .  یم  تلزنم 

تسا .  وکین  باوخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب  تلود  ناربمغیپ  ندید 
دریگ ماظن  يو  يایندو  نیدراک  دنیب  باوخ  رد  ارربمغیپ  هکره 

دیوگیم :  رلیم  چا 
 . تسا مهم  رابخا  ندینش  رگنایب  باوخ ،  رد  ناربمایپ  ندید 

ناکیپ

ودب هک  راک  یتسرد  رب  لیلد  دیشخب ،  يو  هب  یسک  ای  تفای  زیت  ناکیپ  هک  دنیب  رگا  تسا .  رایسب  رطخ  گرزب و  يدرم  ندید ،  باوخ  رد 
دسر . 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
ای هتسکش  رگا  دوب .  نشور  دالوپ و  شناکیپ  هک  هصاخ  دیوگ :  مصخ  اب  باوخ  هدننیب  هک  ینخـس ،  رد  تسا  هوق  باوخ  رد  ناکیپ  ندید 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دنیب ،  هتفرگ  راگنز 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رد شخبتذل  ياهرفـس  نشج و  ینامداش و  دیـسر و  دهاوخ  نایاپ  هب  هودنا  جنر و  ةرود  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  ناکیپ  ندـید  1 ـ
تشاد .  دیهاوخ  ور  شیپ 

 . دش دیهاوخ  التبم  قشع ،  رد  تسکش  تلع  هب  هودنا  سأی و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  ناکیپ  ندید  2 ـ

رکیپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
كزینک هک  لیلد  دـیرخب ،  اهب  هب  یـسک  زا  رکیپ  دـنیب  رگا  دـهاوخ .  نز  هک  لـیلد  تسا ،  يرکیپ  وا  دـنیب  رگا  تسا .  نز  باوخ  هب  رکیپ 

تلحر ایند  زا  شنز  ای  دهد  قالط  ار  نز  هک  لیلد  تسکـشب ،  داتفیب و  وا  تسد  زا  ای  دش  عیاض  يو  زا  تشاد و  يرکیپ  دـنیب  رگا  درخب . 
هدید .  هک  تایه  نآ  رب  ددرگب  شلاوحا  هک  لیلد  دنیب ،  رگید  تروص  هب  ار  دوخ  رکیپ  هرهچ  رگا  دنک . 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هب هک  لیلد  دیدرگ ،  دوخ  تروص  لاح و  هب  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  ریغتم  وا  لاح  دـنیب ،  هدرک  لدـب  تشز  یتروص  هب  ار  شیوخ  رکیپ  رگا 

دننک .  افج  يو  رب  دننادرگب و  وا  زا  يور  همه  هک  لیلد  دنیب ،  هوکش  اب  ار  شیوخ  رکیپ  رگا  دیآزاب .  ادخ  يوس  هب  دوخ و  لاح 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

یلاعت يادخ  تافـص  رد  ای  دوب  وگغورد  بهذم و  دـب  سک  نآ  هک  لیلد  درک ،  یمه  لدـب  یناویح  رکیپ  اب  یمدآ  رکیپ  دـنیب  یـسک  رگا 
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رد ددیآ و  دیدپ  بعـص  راک  ار  هدـننیب  هک  لیلد  تشگب ،  دوب  وا  سنج  زا  هن  هک  رگید  هنوگ  هب  یـسک  رکیپ  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ .  يزیچ 
 . دیوگ غورد  يادخ  رب  هک  تسا  يدرم  ندید ،  باوخرد  تروص  دنامب و  ریحتم  نآ 

هرکیپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ناتسود  زا  ییادج  رگنایب  هرکیپ ،  ندید 

کین کیپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  تیقفوم  تذل و  بسک  ۀناشن  دیا ،  هتفر  یکین  کیپ  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  یلامک  مامت و  ینامداش  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنور ،  یم  کین  کیپ  هب  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دوس یگدنز  رد  أتقوم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیر ،  یم  مه  هب  ار  امـش  طاسب  دابدنت  ینارذگ  شوخ  حیرفت و  ماگنه  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دروآ دیهاوخن  تسد  هب  ینادنچ 

رولیپ

 . دوش رشتنم  راید  نآ  رد  یکین  هب  شمان  دسرب و  سک  ره  هب  تعفنم  ریخ و  سک  نآ  زا  هک  لیلد  درک ،  یمه  يرولیپ  هک  دنیب  یسک  رگا 

نامیپ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا ناتدزمان  درک و  دـنهاوخ  تیاکـش  امـش  ییاـفو  یب  زا  نارگید  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیدنب ،  یم  ناـمیپ  یـسک  اـب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیا .  هتسب  وا  اب  هک  يدهع  نتسکش 
هعجاف تیعـضو  رد  دوخ  تسردان  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینکـش ،  یم  دیا ،  هتـسب  يرگید  اب  هک  ینامیپ  دهع و  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیریگ یم  رارق  يزیمآ 

هنامیپ

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، باوخ رد  هنامیپ  دـنیوگ :  یـضعب  تسا و  تسار  هنامیپ  نوچ  هصاـخ  ناـمدرم ،  اـب  تسا  فاـصنا  دوب و  راـک  ماـظن  باوخ ،  رد  هناـمیپ 

دنیب رگا  دنک .  قح  هب  دتـسو  داد  هلماعم و  رد  دنک  فاصنا  یتسار و  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  دتـسب  هنامیپ  هک  دنیب  رگا  دوب .  یجنایم 
ملع لها  زا  رگا  درک ،  یم  نزو  يزیچ  هنامیپ  زا  هک  دنیب  رگا  تسا .  گرم  میب  ار  شدـنوادخ  هک  لیلد  تخوسب ،  ای  تسکـشب  هنامیپ  هک 

 ، باوخ رد  هنامیپ  رگید ،  لوق  هب  دوش و  جاتحم  یـضاق  هب  يرواد  رهب  زا  هک  لیلد  دـشابن ،  ملع  لها  زا  رگا  دوش ،  یـضاق  هک  لیلد  دوب ، 
دهد .  نامدرم  داد  هک  فصنم ،  يوگتسار و  تسا  يدرم 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رب هنامیپ  دوخ  نوچ  دشاب  تسرد  يانبم  رب  هک  تسا  راک  ماظن  هنامیپ  تسین .  ماج  روظنم  تاعیام .  يریگ  هزادـنا  يارب  تسا  یفرظ  هنامیپ 
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حلـص و يارب  طبار  تسا و  یجنایم  باوخ  رد  هنامیپ  دنیوگ  یم  ناربعم  زا  يا  هدع  دهد .  یم  دنا  هدرک  نیعم  هک  ار  ینازیم  تسا و  لدع 
 . دـیهد یم  ماجنا  یتسرد  تحـص و  يانبم  رب  ار  اهراک  هک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دیـشاب  هتـشاد  تسد  رد  هنامیپ  رگا  هلماعم .  اـی  یتشآ 

 . ییاورماک نآ  ندوب  رپ  تسا .  یماکان  هنامیپ  نتسکش 

زود هنیپ 

رگید تارـشح  سکعرب  هک  نالاب  باق  زا  تسا  يا  هرـشح  زود  هنیپ  لوا  دوش .  هدـید  تسا  نکمم  عون  ود  هب  ام  ياه  باوخ  رد  زود  هنیپ 
ار فیعـض  نمـشد  ریبعت  باوخ  رد  شندید  دیفم و  تسا  يا  هرـشح  دنک و  یم  هیذغت  لگ  هویم و  ناتخرد  هتـش  تافآ و  زا  تسا و  دـیفم 
ای راکتمدخ ،  دیشاب .  هتشاد  وکین  ریبعت  دینکب و  بوخ  سایق  دناسر  یم  هک  يدوس  يور  دیدید  باوخ  رد  ار  هرـشح  نیا  هچنانچ  درادن . 

دـنهد و ناـشن  ار  دوخ  تین  نسح  دـنناوت  یمن  یلو  دـنراد  تین  نسح  امـش  هب  تبـسن  هک  امـش  هداوناـخ  فیعـض  دارفا  یتـح  اـی  دـنمراک 
ار هنهک  ياه  شفک  هک  تسا  یسک  زود  هنیپ  مود  دنوش .  یم  یلجتم  باوخ  رد  زود  هنیپ  تروص  هب  ابلاغ  دننک  تباث  ار  شیوخ  يرادافو 

دیدرت یب  دـینک  یم  يزود  هنیپ  ناـتدوخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  هچناـنچ  دـبوک .  یم  خـیم  دـنز و  یم  سکاو  دـنک و  یم  تمرم  ریمعت و 
رگا دیزادرپب .  ناربج  هب  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  یتصرف  دیفقاو و  رتشیب  دوخ  هک  تسه  امش  ياهراک  رد  ییاه  یبارخ 

هب یکمک  تساخ و  دهاوخرب  امش  يرای  هب  یسک  تسامش  هب  قلعتم  دراد  تسد  رد  هک  یـشفک  دنک و  یم  يزود  هنیپ  يرگید  هک  دیدید 
دنک .  یم  عفر  ار  ناتیاه  ینارگن  هک  دوش  یم  امش 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگید تارـشح  سکعرب  هک  نالاب  باق  زا  تسا  يا  هرـشح  زود  هنیپ  لوا  دوش .  هدـید  تسا  نکمم  عون  ود  هب  ام  ياه  باوخ  رد  زود  هنیپ 

ار فیعـض  نمـشد  ریبعت  باوخ  رد  شندید  دیفم و  تسا  يا  هرـشح  دنک و  یم  هیذغت  لگ  هویم و  ناتخرد  هتـش  تافآ و  زا  تسا و  دـیفم 
ای راکتمدخ ،  دیشاب .  هتشاد  وکین  ریبعت  دینکب و  بوخ  سایق  دناسر  یم  هک  يدوس  يور  دیدید  باوخ  رد  ار  هرـشح  نیا  هچنانچ  درادن . 

دـنهد و ناـشن  ار  دوخ  تین  نسح  دـنناوت  یمن  یلو  دـنراد  تین  نسح  امـش  هب  تبـسن  هک  امـش  هداوناـخ  فیعـض  دارفا  یتـح  اـی  دـنمراک 
ار هنهک  ياه  شفک  هک  تسا  یسک  زود  هنیپ  مود  دنوش .  یم  یلجتم  باوخ  رد  زود  هنیپ  تروص  هب  ابلاغ  دننک  تباث  ار  شیوخ  يرادافو 

دیدرت یب  دـینک  یم  يزود  هنیپ  ناـتدوخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  هچناـنچ  دـبوک .  یم  خـیم  دـنز و  یم  سکاو  دـنک و  یم  تمرم  ریمعت و 
رگا دیزادرپب .  ناربج  هب  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  یتصرف  دیفقاو و  رتشیب  دوخ  هک  تسه  امش  ياهراک  رد  ییاه  یبارخ 

هب یکمک  تساخ و  دهاوخرب  امش  يرای  هب  یسک  تسامش  هب  قلعتم  دراد  تسد  رد  هک  یـشفک  دنک و  یم  يزود  هنیپ  يرگید  هک  دیدید 
 . دنک یم  عفر  ار  ناتیاه  ینارگن  هک  دوش  یم  امش 

ندروخ هیپ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب تسا  لیلد  دروخ ،  یم  تشاد و  دنفـسوگ  هیپ  دنیب  رگا  دـبای .  یخارف  تعفنم و  ریخ و  هک  لیلد  دروخ ،  هیپ  دـید  باوخ  هب  یـسک  رگا 

دبای .  لالح  لام  هک  لیلد  تسا ،  لالح  وا  تشوگ  دروخ و  یم  يروناج  هیپ  هک  دنیب  رگا  دیآ .  لالح  لام  ار  يو  نآ  ردق 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دشاب .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  هیپ  ندید 
یناوارف .  تمعن و  لوا : 

تعفنم .  لام و  مود : 
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 . هتسب ياهراک  شیاشگ  موس : 

فرح ت

رتائت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ماد رد  ینعی  دیراد ،  روضح  يرتائت  رد  هک  دینیب  باوخ  رگا  دـیوشیم .  یهابتـشا  بکترم  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  رتائت  ندـید 

دیتفایم .  يرگهلیح  دارفا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درب .  دیهاوخ  رایسب  تذل  دوخ  دیدج  ناتسود  اب  وگتفگ  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتسشن  رتائت  یلدنص  رب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
درب .  دیهاوخ  تذل  تدم  هاتوک  یحیرفت  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  رتائت  نارگیزاب  زا  یکی  دوخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تورث يدوبان  ۀناتـسآ  رد  زیمآ  تقامح  تاحیرفت  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  اشامت  کیتامارد  یـشیامن  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تفرگ .  دیهاوخ  رارق  دوخ 

تفای .  دیهاوخ  تسد  دوخ  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ارپا  ندید  4 ـ
ناتیاهـسوه ءاضرا  يادف  ار  دوخ  ۀـفیظو  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینزب ،  فک  يرگیزاب  يارب  ای  دـیدنخب  یـشیامن  ياشامت  ماگنه  هب  رگا  5 ـ

درک .  دیهاوخ 
 . دز دیهاوخ  تسد  يرطخرپ  راک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیزیرگ ،  یم  اجنآ  زا  شیامن  نلاس  نتفرگ  شتآ  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

بات

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دینیشنب بات  يور  رب  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  دیدرت  کش و  راچد  ناتیاهراک  زا  یکی  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  بات  ندید 

 . دیریگب میمصت  تسرد  دیناوتیمن  یعوضوم  دروم  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب 

نداد بات 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . تسا نامسیر  ای  نسر  یهاتوک  يزارد و  ردق  هب  شرفس  دوش و  رفـس  هب  هک  لیلد  ار ،  نامـسیر  ای  داد  یم  بات  ار  نسر  دنیب  یـسک  رگا 

رهب هک  لیلد  داد ،  یم  بات  ار  نامسیر  نتخود  يارب  زا  رگا  تسا .  هاتوک  شرفـس  دوب ،  هاتوک  رگا  دنک .  زارد  رفـس  دوب ،  زارد  دنیب  رگا 
دشک .  تضایر  سفن  تحار  رهب  زا  ای  دنک  يراک  یتحلصم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  نامسیر  ای  نسر  نداد  بات 

یئاجباج .  لیوحت و  رفس و  لوا : 
سفن .  تضایر  مود : 

هتسبورف .  ياهراک  شیاشگ  موس : 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دروم دـنداد _  یم  باتارم  دـییوگب _  رگا  تسا .  یعامتجا  عضو  ای  راک  هب  يداـمتعا  یب  هدارا و  يار و  رد  لزلزت  يراـبتعا و  یب  باـت ، 

ناتدوخ مدروخ _  بات  دییوگب _  رگا  دینک و  یم  ادیپ  رطاخ  شیوشت  درادن  تین  نسح  امش  هب  یسک  هیحان  زا  دیریگ و  یم  رارق  دیدهت 
یم بات  هک  یـسک  ياشامت  هب  طـقف  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  یجراـخ  هزیگنا  هک  نآ  یب  دـیوش  یم  شیوخ  تیعقوم  نارگن 

ماجنا يارب  میمـصت  ذاختا  رد  هدنیآ  ياهزور  رد  دیا و  هتفرگ  رارق  کسیر  کی  هناتـسآ  رد  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیـشاب  هداتـسیا  دروخ 
ناتـشوخ ندروخ  بات  زا  هچ  تسا  نتـشیوخ  هب  دامتعا  مدع  یتسـس و  يرابتعا و  یب  بات  تروص  ره  هب  دینام .  یم  لدود  ددرم و  يراک 

 . دیاین هچ  دیایب و 

ناتسبات

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  دوب ،  ناـیز  نآ  زا  ار  مدرم  هکناـنچ  دوب ،  تخـس  ياـمرگ  رگا  دوب .  تخـس  هاـشداپ  ندـید  باوخ  هب  ناتـسبات 

دسر و دارم  هب  شراک  دوش و  هدایز  شتلود  زع و  هک  لیلد  رابرپ ،  ندید  باوخ  رد  دوخ  تقو  هب  ار  ناتسبات  دسر و  حالص  ریخ و  هاشداپ 
هب شلیواـت  دـنیب ،  شیوخ  تقو  هب  هن  ار  ناتـسبات  رگا  تسا .  ترـصن  توق و  هاـشداپ  زا  ندـید ،  باوـخ  هب  ار  هاـشداپ  ماـع ،  مدرم  يارب 

تسا .  نیا  فالخ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یعیبط ياه  هناشن  تروص  هب  اه  باوخ  رد  دنشاب  هدننک  نییعت  نیرفآ و  هثداح  دنناوت  یم  هک  ام  ییاناوت  هدودحم  زا  جراخ  ياهتردق  مامت 
نییعت تسا  یتردق  زین  هاشداپ  نوچ  تخس و  تسا  یهاشداپ  ناتسبات  هتشون  نیریس  نبا  لاس .  لوصف  دنتسه  هلمج  نآ  زا  دننک  یم  رهاظت 

هک دینک  ساسحا  ناتـسمز  رد  رگا  تسا و  وکین  دینیبب  ناتـسبات  لصف  رد  ار  اوه  یمرگ  رگا  دنک .  یم  ادیپ  تقباطم  الاب  فیرعت  اب  هدـننک 
امـش يارب  یلکـشم  هک  دـهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دـنیبب  باوخ  هب  ار  ناتـسبات  راهب  رد  رگا  دـهد و  یم  راک  دوبهب  زا  ربخ  تسا  مرگ  اوه 

رد صوصخب  لصف  ریغ  رد  اوه  یمرگ  ناتـسبات و  دیـشاب .  هفالک  دـینکب و  دایز  یمرگ  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  صوصخب  دـیآ  یم  شیپ 
یئاضق .  قیقحت  لاوئس و  یهاگداد و  يراتفرگ  کی  ای  دشاب  دناوت  یم  مه  سییر  قوفام و  مشخ  تسا  لداعت  تیاهن  رد  تعیبط  هک  راهب 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا يراتفرگ  تالکشم و  داجیا  رگنایب  باوخ ،  رد  ناتسبات  ندید 

ولبات

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوشیم .  امش  یناشیرپ  بجوم  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگنایب  هداج ،  رانک  يولبات  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
يولبات کی  ندـید  دوشیم .  امـش  یتحاران  ثعاب  ناتناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هزاغم  ای  هناخراک  يولبات  ندـید 

ینعم نیا  هب  دـیرخب ،  یـشاقن  يولبات  کی  باوخ  رد  رگا  دـیراد .  ور  شیپ  یـشوخ  ياـهزور  هک  تسا  نآ  يهناـشن  باوخ ،  رد  یـشاقن 
روما رد  يدوبهب  يهناشن  دیتسه ،  یشاقن  يولبات  نتخورف  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دیوشیم .  ینابـصع  یعوضوم  رطاخ  هب  هک  تسا 

 . تسا یلام 
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توبات

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
سیافن درادن .  یگدنز  گرم و  اب  یطابترا  باوخ  رد  توبات  ندید  تسا و  یعیبط  امـش  رمع  اریز  دیـسرتن  دـیدید  توبات  باوخ  رد  رگا 

هک یلاح  رد  مارح  لام  هدرم  تسا و  گرزب  عیسو و  کلم  توبات  هتشون 
دیزاس یم  ناـمتخاس  دـیزاس  یم  توباـت  ناـتدوخ  دـیدید  رگا  تسا .  هدرک  ریبعت  تکرب  ریخ و  لاـنم و  لاـم و  ار  هدرم  یـسلجم  موحرم 

یم شود  هب  ار  یتوبات  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیدرگ .  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  مه  ناتدوخ  دـنام و  یم  اج  رب  زارد  نایلاس  هک  ینامتخاس 
دیوش یم  راودیما  دیا  هدیرب  لد  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  ای  دسر  یم  امش  هب  بیاغ  زا  يربخ  دیتسه  ناگدننک  عییشت  هرمز  رد  مه  امـش  دنرب و 

دیتسنادن تسا و  هدیـشوپ  یتوبات  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیبای .  یم  زاب  دیرادنپ  یم  هتفر  تسد  زا  ار  نآ  هک  دـیراد  يا  هدـشمگ  رگا  . 
 . دشاب روآ  دوس  تسا  نکمم  هک  روآ  نایز  ای  تسا  شخب  دوس  دیناد  یمن  هک  دـینک  یم  دروخرب  يدروم  اب  تسیک  ای  تسیچ  نآ  نورد 

دسرتب .  باوخ  هدننیب  دیابن  تسین و  كانتشحو  باوخ  رد  توبات  ندید  تروص  ره  هب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

شوخ ینالوط و  یگدنز  توبات : 
هار رس  رب  عناوم  توبات :  کی  نورد  ندیشک  زارد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رگا  تسا .  يدـیماان  مغ و  يهناشن  توبات ،  رد  هزانج  ندـید  تسا .  راوگان  قاـفتا  کـی  عوقو  رگناـیب  باوخ ،  رد  توباـت  ندـید 

دنکیم .  دیدهت  ار  امش  یکانرطخ  يرامیب  ینعی  دیتسه ،  یتوبات  رد  دینیبب 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

ندینش يهناشن  دریگب  ار  یتوبات  ریز  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  نارگن  یعوضوم  زا  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  یلاخ  یتوبات  ندید 
 . تسا بوخ  رابخا 

هبات

نادرم يایور  رد  تسا  نکمم  تردـن  هب  هک  تسا  یفرظ  مییوگ  یم  هبات  یهام  نآ  هب  زورما  اـم  هک  هواـت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دراد قارب  ون و  يا  هبات  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  تسا .  طوبرم  ناشیا  هنازور  راک  هب  نوچ  تسا  یعیبط  زین  نانز  يارب  دوش و  هدـید 

شرـسمه اب  تسا  هضارق  خاروس و  فیثک و  شا  هبات  دـید  رگا  تسا و  ریدـم  راد و  هناخ  نادراک و  هک  دوش  یم  انـشآ  زور  بوخ  ینز  اب 
هـضارق خاروس و  فیثک و  يا  هبات  هک  دنیبب  باوخ  يدرجم  درم  رگا  دریگ .  یم  رد  دیدش  يوگم  وگب  اهنآ  نیب  دنک و  یم  ادـیپ  فالتخا 

تسا و رـسمه  قالط  هبات  نتخورف  دنک .  یم  ادیپ  ساسح  شقن  وا  هدنیآ  یگدنز  رد  نز  شتآ  هناخ  قلخدب و  تشز و  هیرک و  ینز  دراد 
يا هبات  وا  يارب  شرهوش  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  هچنانچ  دـنک .  یم  جاودزا  دوش و  یم  قشاع  درخ  یم  ون  يا  هبات  هک  دـنیبب  یناوج  رگا 

دـشاب یم  فیثک  ياه  هوات  زا  رپ  قاتا  اـی  هناـخزپشآ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  دوش .  یم  ووه  راـتفرگ  هدروآ  هناـخ  هب  هدـیرخ و  ون 
يدرم رگا  شردام .  رتخد و  یتح  دیروش  دـنهاوخ  وا  هیلع  همه  هک  يروط  هب  دـهد  یم  ماجنا  هناخ  ياه  نز  ياضر  عبط و  فالخ  يراک 

شرداـم هب  تهج  ره  زا  رتخد  نآ  هک  دوش  یم  يرتخد  بحاـص  کـچوک  يرگید  گرزب و  یکی  تسا  هناـخزپشآ  رد  هباـت  ود  هک  دـنیبب 
دوب .  دهاوخ  هیبش 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دـیدید ار  یلاخ  يهبات  کی  باوخ  رد  رگا  دـینیبیم .  ار  دوخ  یمیدـق  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  نآ  يهناـشن  باوخ ،  رد  هباـت  ندـید 
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 ، دـیدید ار  یلاخ  يهبات  کی  باوخ  رد  رگا  دـینیبیم .  ار  دوخ  یمیدـق  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  نآ  يهناـشن  باوخ ،  رد  هباـت  ندـید 
 . دیوشیم دونشخ  یعوضوم  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  فیثک  يهبات  کی  ندید  دیوشیم .  نیگمغ  یعوضوم  زا  ینعی 

جات

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رز و زا  تشاد  جات  رـس  رب  دـنیب  رگا  لاح .  یئوکین  ار  هماع  مدرم  رهوش و  ار  نانز  تسا و  تیالو  کلمار  هاشداپ  ندـید ،  باوخ  رد  جات 
هک لیلد  دید ،  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  تسا .  فیعض  تعیرـش  هار  نید و  رد  نکیلو  دبای ،  میظع  یتلزنم  دنلب و  يردق  هک  لیلد  عصرم ، 

ایند .  لغش  رد  هاج  تمشح و  بحاص  دنک  يرهوش 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

نز هک  لیلد  داهن ،  رـس  رب  وا  داد و  يو  هب  جات  هاشداپ  دنیب  رگا  دـسر .  یئاورماک  هاشداپ ،  زا  وا  هک  لیلد  داهن ،  جات  يو  رـس  رب  دـنیب  رگا 
یسک رگا  دهد .  قالط  ار  نز  هک  لیلد  تسکـشب ،  داتفیب و  وا  رـس  زا  جات  دنیب  رگا  دبای .  داد  لد و  ماک  وا  زا  دهاوخب و  يوربوخ  رگناوت 

ای دریمب ،  وا  نز  هک  لیلد  تسکشب ،  داتفیب و  يو  رـس  زا  جات  دنیب  رگا  دوش .  ادج  يو  زا  نز  هک  لیلد  دش ،  هتفرگرب  يو  رـس  زا  جات  دنیب 
دنک .  تلحر  ایند  زا  دریمب و  وا  تیب  لها  زا  یسک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دنک .  رهوش  هک  لیلد  درادن ،  رهوش  دراد و  رس  رب  جات  دید  ینز  رگا 

دوش .  رتهم  نانز  رب  هک  لیلد  دراد ،  رهوش  رگا 
دهد .  قالط  ار  وا  رهوش  ای  دهاوخ  ینز  وا  رهوش  هک  لیلد  دنتفرگ ،  وا  رس  زا  جات  دید  ینز  رگا 

دوش .  لصاح  ار  يو  تمرح  هاج و  تسا و  هاشداپ  ناکیدزنزا  بیرق و  هک  لیلد  داهن ،  هاشداپ  رس  رب  اهرهوگ  هب  عصرم  جات  دید  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رـس رب  جات  مین  ای  جات  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  رابتعا .  وربآ و  فرـش و  دجم و  نادرم  يارب  تسا و  رهوش  نانز  يارب  باوخ  رد  جات 
رد ای  هداهن  رـس  رب  جات  اـی  جاـت  مین  دـنیبب  یتخب  مد  رتخد  رگا  لآ .  هدـیا  تسا  يرهوش  وا  دـنک و  یم  رهوش  دـشاب  هتـشادن  رهوش  دراد و 

يدام عضو  هداهن  رس  رب  جات  هک  دنیبب  يدرم  رگا  دیآ .  یم  وا  يارب  یلاع  دح  رد  يراگتساوخ  دشاب  یم  شدوخ  هب  قلعتم  هک  دراد  تسد 
دوصقم هب  دنک و  یم  ادـیپ  یلغـش  دـنیبب  ار  باوخ  نیا  یناوج  رگا  دـبای .  یم  زایتما  ناگمه  نیب  هک  ییاج  ات  دوش  یم  بوخ  وا  يونعم  و 

رب امش  هچنانچ  دهد و  یم  ماجنا  امش  قح  رد  گرزب  یتمدخ  صخش  نآ  داهن  جات  امش  رس  رب  یسک  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دسر .  یم 
داهن نیمز  رب  تشادرب و  تشاد و  جات  هک  دنیبب  يدرم  رگا  دریگ .  یم  ماجنا  امش  بناج  زا  گرزب  تمدخ  نیا  دیتشاذگ  جات  يرگید  رس 

ادج وا  زا  الامتحا  دنک و  یم  ادیپ  فالتخا  شرهوش  اب  دنیبب  ار  باوخ  نیا  ینز  رگا  دهد و  یم  قالط  ار  شرـسمه  ای  دوش و  یم  راکیب  ای 
رت و عصرم  هچ  ره  جات  دنهد .  یم  تسد  زا  ار  یـسناش  دـنتفرگ  رب  رـس  زا  دنتـشاد و  جات  هک  دـننیبب  ناوج  يرـسپ  رتخد و  رگا  دوش .  یم 

داهن جات  رگید  نز  رس  رب  ینز  رگا  نایاپ  رد  ددرگ .  یم  باوخ  هدننیب  بیصن  رتهب  یتیعقوم  تسا و  رتشیب  تمظع  دجم و  دشاب  رت  هوکشاب 
دوش .  یم  وا  يووه 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ارذگ یتخبشوخ  کی  يراذگجات : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تکلمم  جات  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  تدمزارد  يرفس  هب  نتفر  یگدنز و  رد  لوحت  رییغت و  ۀناشن  باوخ ،  رد  جات  ندید  1 ـ
تسا .  تورث  نداد  تسد  زا  ۀناشن  دیراد ،  رس  رب  یجات  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تسامش .  رکفت  ندوب  دنمشزرا  تمالع  دنک ،  یم  يراذگجات  يدرف  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
روما هب  امش  ۀقالع  ۀناشن  دنک ،  یم  وگتفگ  امش  اب  هک  تسا  ماقم  یلاع  یمدآ  تسا  هتشاذگ  رس  رب  جات  هک  یـصخش  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

تسا .  یسایس  لیاسم  یتکلمم و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

تـسا نآ  يانعم  هب  باوخ ،  رد  ياهرقن  جات  ندید  دیاهدش .  یهاوخدوخ  راچد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیدید ،  ییالط  جات  باوخ  رد  رگا 
شالت اب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دیراذگیم ،  جات  یـسک  رـس  يور  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دسریم .  ناتتـسد  هب  ياهیدـه  يدوز  هب  هک 

 . دیسر دیهاوخ  ناتفادها  هب  ناوارف 

سورخ جات 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دبای تسد  رترب  یگنهرف  شناد و  هب  دنک  شالت  دیاب  باوخ  ةدننیب  تسا .  مک  شناد  یهاگآ و  ۀناشن  باوخ ،  رد  سورخ  جات  لگ  ندید 

.

بسا رجات 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، باوخ رد  بسا  رجاـت  ندـید  دـیوشیمن .  قفوم  ناـتیاهراک  زا  یکی  ماـجنا  رد  هک  تسا  نآ  رگناـیب  باوـخ ،  رد  بسا  شورف  دـیرخ و 

 . تسا یلام  روما  رد  يدوبهب  يهناشن 

لگ جات 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ياهتـسد رد  رادـتقا  ییاناوت و  بسک  يارب  ار  گرزب  ییاهتـصرف  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هزات  توارط و  اب  یلگ  جاـت  ندـبد  1 ـ

تفرگ .  دهاوخ  رارق  امش 
دروخ .  دیهاوخ  تسکش  هناقشاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرمژپ  یلگ  جات  ندید  2 ـ

دیسر .  دهاوخ  نایاپ  هب  يدوز  هب  یگدنز  تخس  ةرود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یسورع  صوصخم  ياهلگ  جات  ندید  3 ـ
دیوگیم :  رلیم  چا 

ياهلگ زا  یلگ  جاـت  باوخ  رد  رگا  تسا .  ـالاب  تاـماقم  هب  ندیـسر  رگناـیب  دیاهتـشاذگ ،  رـس  رب  یلگ  جاـت  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا 
بقارم رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  يرادازع ،  مسارم  يارب  لگ  جات  ندـید  تسا .  ناتفادـها  هب  ندیـسر  يهناشن  دـیدید ،  ناتهاوخلد 

 . دیشاب دوخ 

رات

رات يرادیب  رد  دراد .  ار  برط  تالآ  رگید  مکح  باوخرد  شندید  تسا و  یقیـسوم  تالآ  زا  یکی  رات  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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ود نیا  تسا .  هدش  ریبعت  یـشیدنا  لاحم  یئوگغورد و  هب  باوخ  رد  اذـل  ندینـش  شوخ  ياوآ  ندـنارذگ و  شوخ  يارب  تسا  يا  هلیـسو 
رهاـظت و هب  ار  وا  لـیامت  راـت  ندـید  باوخ  دـشاب  هتـشاد  تیلها  هتـشر  نیا  رد  انـشآ و  راـت  نتخاون  اـب  باوـخ  هدـننیب  رگ  ا  دراد .  تلاـح 

یئوگغورد هب  اذل  تسین  وا  دح  رد  هک  دبای  تسد  يزیچ  هب  دنک و  مادقا  يریطخ  راک  هب  دشوک  یم  هک  نیا  ای  دهد  یم  ناشن  یئامندوخ 
نتفگ زا  دـیاب  هک  دـیوگ  یم  غورد  طقف  تسین و  قداص  وا  دروم  رد  لوا  مکح  دـشابن  انـشآ  راـت  نتخاون  هب  رگا  یلو  دوش .  یم  لـسوتم 
یسک هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  تسا .  نتفگ  شیاتـس  حدم و  غورد و  هب  ار  یـسک  رات  نتخاون  دنا  هتـشون  نهک  ناربعم  دزیهرپب .  غورد 

 . تسا راک  رد  گنرین  بیرف و  هک  دیاتس  یم  اوران  هب  ار  دیوگ و  یم  غرود  وا  هب  یصخش  هک  تسا  نآ  ناشن  دزاون  یم  رات  وا  يارب  رگید 
يراک و ایر  رهاظت و  زا  هدـنیآ  رد  دـشاب  هتـشاد  قلعت  وا  هب  راـت  هک  دـنادب  باوخ  ملاـع  رد  هتـسکش و  وا  راـت  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیبرگا 
هب یسک  دشاب  هتـشادن  قلعت  وا  هب  رات  دنیبب و  هتـسکش  رات  رگا  یلو  دشک  یم  یئوربآ  یب  یئاوسر و  هب  راک  نوچ  دنک  زارتحا  یئوگغورد 
هک دـنیبب  باوخرد  يرامیب  رگا  دـهاوخب .  هانگ  رذـع  دوش  یم  روبجم  دـشک و  یم  تمادـن  دوش و  یم  راسمرـش  هک  دـیوگ  یم  غورد  وا 
هب نآ  ریخ  هک  دـهد  یم  ماجنا  يراک  باوخ  هدـننیب  هک  تسا  نآ  هناشن  يداتـسا  یتسد و  هریچ  اب  ندز  رات  تسین .  بوخ  هتـسکش  شراـت 

سفن و بیرف  دـنز  یم  رات  امـش  يارب  ینز  دـیدید  رگا  دـشاب .  هتـشاد  هدنونـش  وا  ندز  رات  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـسر .  یم  نارگید 
رد ار  دوخ  دننز  یم  رات  يا  هدـع  دـیدید  رگا  دـیوش .  یم  بکترم  فالخ  يراک  دـیدز  رات  ینز  يارب  امـش  رگا  دـیروخ .  یم  ار  ناطیش 
 . دوش یم  ماهتا  عفر  انایحا  ددرگ و  یم  راکشآ  یتقیقح  تسکـش  داتفا و  يرات  باوخ  رد  دیدید  رگا  تفای .  دیهاوخ  قفانم  يا  هدع  نایم 
وا یگدـنز  نایاپ  اریز  تسین  بوخ  دزاون  یم  يرگید  یقیـسوم  هلیـسو  ره  اـی  راـت  دـنیبب  دـشاب و  راـمیب  یـسک  رگا  نیریـس  نبا  هتـشون  هب 

تسا .  کیدزن 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درک .  دیهاوخ  هدافتسا  شخبتذل  ياهیمرگرس  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  رات  تلآ  باوخ  رد  رگا  1 ـ
بیـسآ امـش  هب  هک  تشاد  دیهاوخ  شیپ  رد  یکدـنا  ياهینارگن  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دزاون ،  یم  رات  یتسوپهایـس  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دز .  دهاوخن  ینادنچ 
وا ياهـشالت  دـسر و  یمن  مهافت  هب  دوخ  دزمان  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنراد ،  تسد  رد  راـت  ناتـسوپهایس  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

 . دش دهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  دوصقم  هب  ندیسر  يارب 

جارات

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  هدرب  يو  زا  هک  نآ  ردق  هب  دسر ،  نایز  هودنا و  مغ و  ار  سک  نآ  هک  لیلد  درب ،  جارات  هب  ار  یسک  تمعن  لام و  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  لیلد  ندرک ،  جارات 

یتشز .  حبقو و  بعش  لوا : 
نایز .  مود : 

هودنا .  مغ و  موس : 
تسا .  هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  نمشد  زا  دنیبب  هک  یتروصرد  رگم  خرن ،  ینازرا  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ار يرگید  لام  مینیبب  رگا  میتسه .  نآ  لماع  ای  دهاش  ام  دنرب و  یم  ار  يرگید  لام  ای  دننک  یم  جارات  ار  ام  لام  ای  هک  مینیب  یم  باوخ  رد 
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هدومرف هب  یلو  دسر  یم  ام  هب  جنر  مغ و  دنرب  یم  ار  ام  لام  هچنانچ  میروآ و  یم  دوجوب  هصغ  مغ و  لام  بحاص  يارب  میرب  یم  جارات  هب 
 . تمعن یناوارف و  مه  دشاب و  هصغ  مغ و  دناوت  یم  مه  جارات  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

توبکنعرات

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تشاذگ دیهاوخ  نیریش  ییارجام  هب  اپ  تشاد و  دیهاوخ  ریدپلد  ینیرشاعم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  توبکنع  رات  ندید 

ایند كرات 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیوشیم یتحاران  راچد  یهابتشا  رطاخ  هب  ینعی  دیاهدش ،  ایند  كرات  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

خیرات

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیراد ور  شیپ  یشوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  خیرات  ندید 

یساکع هناخکیرات 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دـینکیم بولغم  ار  ناتنانمـشد  تیارد  رکف و  اب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیتسه ،  راک  هب  لوغـشم  یـساکع  کی  رد  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دیشاب ناتفارطا  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  هناخکیرات  ندید 

یکیرات

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یهارمگ تلالض و  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تفرگ  ارف  یکیرات  دنیب  رگا  نید .  هار  رد  تسا  تلالـض  باوخ  رد  یکیرات 

دوش .  هداشگ  وا  رب  نید  هار  دنک و  هبوت  هک  لیلد  دش ،  لدبم  یئانشور  هب  یکیرات  نآ  تسا و  یکیرات  رد  دنیب  رگا  دبای . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  قفانم  نیا  هک  لیلد  دش ،  یکیرات  هب  راب  رگید  دش و  یئانشور  هب  زاب  یکیرات  نآ  تسا و  یکیرات  رد  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

ناشیا راک  دسر و  هودنا  مغ و  ار  راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  دش ،  کیرات  تخـس  اوه  هک  دـید  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  باوخ ،  هب  یکیرات 
دوش .  رهاظ  تاجافم  گرم  راید  نآ  رد  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  هاگان  ربا ،  یکیرات  تسا و  نشور  اوه  دنیب  رگا  دوش .  هتسب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  یکیرات 

رفک ،  لوا : 
ینادرگرس ،  ریحت و  مود : 
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اهراک ،  نتسبورف  موس : 
تعدب ،  مراهچ : 

نداتفا .  یهارمگو  تلالض  رد  مجنپ : 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

رب راک  دبای و  يداش  جرف و  مغ  زا  دتفا و  يدنمتورث  يرگناوت و  هب  یشیورد  زا  هک  لیلد  دمآ ،  یئانشور  هب  یکیرات  زا  دید  باوخ  هب  رگا 
دوب .  رود  تلالض  هار  زا  دوش  هداشگ  يو 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد دنهن .  یمن  مدق  تسا  کیرات  هک  یئاج  هب  دنسرت و  یم  یکیرات  زا  صاخـشا  هاگ  تلع  نیمه  هب  تسیچ  یکیرات  نورد  میناد  یمن  ام 

یئاج زا  هک  میدید  باوخ  رد  رگا  دریگ .  یم  لکش  یکیرات  تروص  هب  ام  ینادان  زا  یشان  لامعا  تلفغ و  یهارمگ و  لهج و  زین  باوخ 
زا رگا  یلو  میوش  یم  بکترم  ینادان  زا  یـشان  یلمع  میدرگ و  یم  ور  هب  ور  ماهبا  اـب  ناـمیاهراک  رد  میدیـسر  کـیرات  لـحم  هب  نشور 
یم یلک  دوبهب  امش  عضو  دیدیـسر  یئانـشور  هب  دیدمآ و  نوریب  کیرات  لحم  زا  هک  دیدید  رگا  دراد .  وکین  ریبعت  میدمآ  نوریب  یکیرات 

تفرگارف ار  نامسآ  يربا  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دیور .  یم  شیپ  هناهاگآ  دیهن و  یم  رس  تشپ  ار  يدرخ  یب  تلفغ و  تملظ  دبای و 
 . ریگ همه  يرامیب  کی  لثم  ددرگ  یم  ضراـع  یناـگمه  يراـتفرگ  دـیآ و  یم  شیپ  یمومع  يا  هصغ  مغ و  درک  کـیرات  ار  اـج  همه  و 
هب میئآ و  یم  نوریب  یکیرات  زا  دوخ  باوخ  رد  هک  تسا  نیا  تلاح  نیرتهب  تلالـض و  تسا و  رفک  یکیرات  دـنا  هتـشون  یمالـسا  ناربعم 

راتفرگ الب  رد  هک  یهارمگ  دیدینش  یم  ار  شیادص  یلو  دیدید  یمن  ار  وا  امـش  تشاد و  رارق  یکیرات  رد  یـسک  رگا  میـسرب .  یئانـشور 
یکیرات رد  ناتدوخ  رگا  تسا .  ناطیـش  ياوآ  دیـسر  امـش  شوگ  هب  نز  يادـص  یکیرات  زا  رگا  دـبلط .  یم  ددـم  يرای و  امـش  زا  هدـش 

زارد امـش  يوس  هب  کمک  يارب  یتسد  نیقی  هب  دیهد و  تاجن  ار  دوخ  هک  تسه  دیما  دیداد  یم  صیخـشت  رود  زا  ار  یئانـشور  اما  دیدوب 
دیریگب .  ار  نآ  دیاب  هک  دوش  یم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دروآ دیهاوخ  دب  دینزب ،  تسد  يراک  ره  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  هجاوم  یکیرات  اب  ترفاسم  نیح  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  تاهابتشا  رب  هبلغ  ۀناشن  دوش ،  ادیوه  یکیرات  نایم  زا  دیشروخ  هاگان  رگا  اما 
دیدپ تینابـصع  يارب  یناوارف  لیالد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیا ،  هدرک  هارمگ  یکیرات  رد  ار  دوخ  تسود  ای  دـنزرف  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دمآ .  دهاوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

نیمزریز رد  ار  دوـخ  باوـخ  رد  رگا  دـیراد .  کـمک  هب  زاـین  يراـک  ماـجنا  يارب  ینعی  دـینیبب ،  یکیراـت  رد  ار  ناـتدوخ  باوـخ  رد  رگا 
 . دیشاب نانمشد  يهئطوت  بقارم  دیاب  ینعی  دینیبب ،  یکیرات 

هنایزات

دیوگ :  لایناد  ترضح 
رب لیلد  تسا ،  هدرکن  طورخم  وا  هنایزات  دـید  رگا  تسا .  ماظن  دارم و  رب  شراک  هک  لیلد  تسا ،  هدرک  طرخ  هب  هنایزات  دـنیب  یـسک  رگا 
 . باوخ هدننیب  ردق  رب  تسا  كدـنا  لام  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هنایزات  هک  دـنیوگ ،  یـضعب  و  هنایزات ،  نآ  ردـق  هب  تسا ،  یگرزب  فرش و 

دوش .  ادج  يو  زا  یگرزب  لام و  هک  لیلد  تسسگب ،  وا  هنایزات  لاود  دید  رگا 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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دنیب رگا  دـسرن .  ودـب  هدـیاف  وا  بسک  بسک و  نآ  زا  هک  دوش  لوغـشم  يراک  هب  هک  لیلد  دزب ،  هنایزات  هب  ار  یـسک  هک  دـید  یـسک  رگا 
يو نتزا  نوخ  دزب و  هنایزات  هب  ار  یـسک  دـید  یـسک  رگا  دزادـنیب .  دراد  تسد  رد  هک  يراک  نآ  هک  لیلد  تخادـنیب ،  تسد  زا  هناـیزات 

دونش .  شوخان  ياهنخس  هک  لیلد  دش ،  ناور 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لام هک  لیلد  دش ،  ناور  وا  زا  نوخ  هنایزات  مخز  هب  دید  رگا  دبای .  مارح  لام  سک  نآ  زا  هک  لیلد  دزب ،  هنایزات  هب  ار  وا  یـسک  دـنیب  رگا 
هک تسنادن  دندزب و  هنایزات  اب  ار  وا  دید  رگا  دونـش .  شوخان  ياهنخـس  هک  لیلد  دنامب ،  وا  نت  رب  هنایزات  مخز  ناشن  هک  دـنیب  رگا  دـبای . 

دیآ لام  هاگان  هک  لیلد  دز ،  یسک  هچ 
دیوگ :  یبرغمرباج 

بوچ زا  هنایزات  دنیب  رگا  دیآ .  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  نیمـشیربا ،  هقالع  ای  تشاد  وکین  هنایزات  تسد  رد  هک  دـید  باوخ  هب  یـسک  رگا 
رد هنایزات  دـنیب  رگا  دـسر .  ودـب  تعفنم  ریخ  هک  لیلد  تسا ،  لاود  زاای  مرچ  زا  هنایزات  دـنیب  رگا  يو .  لاـح  توق  رب  تسا  لـیلد  تسا ، 
هب هک  لیلد  دز ،  یم  هنایزات  هتسشن و  بسا  رب  دنیب  رگا  دوش .  لوزعم  دوخ  راک  زا  ای  دریمب  شدنزرف  هک  لیلد  تسکـشب ،  تشاد و  تسد 
نآ هک  لیلد  دمآرب ،  نوخ  اجنآ  زا  دز و  یم  هنایزات  یـسک  تشپ  رب  دـنیب  رگا  دـهن .  تنم  يو  رب  راک ،  نادـب  دـنک و  يراک  یـسک  ياج 
وا لها  هک  لیلد  دـش ،  هراپ  هراپ  هکنانچ  دز ،  هنایزات  مخز  دوخ  تشپ  رب  رگا  یهانگ .  هب  دـنک  مهتم  ار  وا  هدـننز  ای  دـبای  مارح  لام  سک 

دسر .  هودناو  مغ  ار  يو  هک  لیلد  دز ،  هنایزات  هزادنا  یب  ار  یسک  رگا  دنوش .  قرفتم 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

دنیب رگا  دوش .  زارد  مصخ  رب  وا  نابز  هک  لیلد  دـش ،  زارد  نآ  زا  سپ  دوب و  هاتوک  هنایزات  دوخ  تسدـب  دوخ  هناـخ  رد  دـنیب  یـسک  رگا 
دنک .  هبلغ  يو  رب  نمشد  هک  لیلد  دش ،  هاتوک  دوب و  زارد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  هنایزات 

تشز .  حبقو و  ثعش  لوا : 
وگم .  وگب  ندرک و  لدج  مود : 

لکشم .  يراک  ندش  نشور  موس : 
تقرافم .  رفس و  مراهچ : 

لام .  یگرزب و  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم شدوخ  شور  کبس و  هب  هک  تشاد  هنایزات  کی  يراکراوس  يوجگنج  ره  هدوب و  یعفادت  یگنج و  هلیـسو  کی  هتـشذگ  رد  هنایزات 
زورما یلو  دـنک  هدافتـسا  یکباچ  تراهم و  اب  تسناوت  یمن  يرگید  صخـش  رفن ،  کـی  هناـیزات  زا  هک  يروط  هب  درب  یم  راـک  هب  تسب و 

هک نیا  لامتحا  دور .  یم  راک  هب  ناراکفالخ  هیبنت  زیزعت و  يارب  هاگ  هگ  طقف  درادن و  صخشم  صوصخم و  ییاج  ام  یگدنز  رد  هنایزات 
هک دنا  هتـشون  هدرک و  ریبعت  درم  فرـش  تزع و  ار  هنایزات  نهک  ناربعم  دوش .  یم  هتـشون  اذهعم  تسا  مک  دنیبب  باوخ  رد  هنایزات  یـسک 

 . دوش یم  لوزعم  راک  زا  دتفا  یم  شتسد  زا  هنایزات  دنیبب  یسک  رگا 

سات

 . دتفا یتلیح  رد  ای  دوش ،  راتفرگ  یمغ  هب  تسا  لیلد  تخاب ،  رامق  درک و  یم  يزاب  سات  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
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جنپ رب  باوخ  رد  سات  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا .  تموصخ  لیلد  درک ،  يزاب  ساتدـید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 
 . وگتفگ مجنپ :  لام .  مراهچ :  دنزرف .  موس :  نز .  مود :  ماقم .  لوا :  تسا .  هجو 

ناتسکات

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن  باوخ ،  رد  روگنا  غاب  ندید  تسا .  یتخبشوخ  تداعـس و  رگنایب  باوخ ،  رد  وم  تخرد  ندید 

 . دیسریمن دوخ  فادها  زا  یکی  هب  ینعی  هدشن ،  یگدیسر  نآ  هب  هک  دیدید  یناتسکات  باوخ  رد  رگا 

یسکات

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ینتشاد  تسود  ياهیمرگرس  اهتیقفوم و  زا  ندرب  تذل  ۀناشن  دیا ،  هدش  راوس  یسکات  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  ناهنپ  دوخ  ناتسود  زا  ار  يزار  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  یسکات  راوس  نارگید  اب  بش  ماگنه  دینیبب  رگا  2 ـ
تخاس .  دهاوخ  ماندب  ار  امش  ییاوسر  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دیوش ،  یسکات  راوس  ینز  اب  رگا  3 ـ

دیهاوخ یکدنا  تفرشپ  دیروآ ،  یم  گنچ  هب  هک  يراک  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  یسکات  ندنار  لوغـشم  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
درک . 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یکنات ندنار  لوغـشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دیـشاب .  نانمـشد  يهئطوت  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  کنات  ندـید 

تسا .  يراک  روما  رد  تیقفوم  رگنایب  دیتسه ، 
دیوگیم :  تروک  سناه 

 . دیراد ور  شیپ  تفرشیپ  يارب  یبوخ  ياهتیعقوم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیگنجیم ،  نمشد  اب  یکنات  يهلیسو  هب  دینیبب  باوخ  رگا 

کنات

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب دنک  یم  ور  امش  هب  تفرشیپ  يارب  بوخ  ییاهتصرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  نمـشد  ةزرابم  هب  یکنات  اب  دینیبب  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دینک .  هدافتسا  یتسرد  هب  اهتصرف  نیا  زا  هکنآ  طرش 
 . دییآ یم  ریز  هب  الاب  یماقم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتفا ،  یم  نیمز  هب  یکنات  يور  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

رکنات

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  يدونشوخ  یبایماک و  هب  دوخ  راظتنا  عقوت و  يارو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رکنات  ندید  1 ـ

 . دید دیهاوخ  نایز  دوخ  ۀفرح  راک و  اب  طابترا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  هکچ  يا  هیام  يرکنات  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هوات
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هقفن نارگید  دوخ و  لایع  رب  هلمج  دوب  هناخ  يادخدک  رب  هچ  نآ  هک  دوب ،  هناخ  راکتمدخ  ندـید ،  باوخرد  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 : دیوگ یبرغم  رباج  دوش .  ادج  يو  زا  ای  دوش ،  لصاح  وا  حلصم  يراکتمدخ  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تشاد  ون  هوات  دنیب  رگا  دنک . 

شرت و یندروخ  نآ  دـنیب  رگا  یندروخ .  ردـق  هب  دـسر  ودـب  تعفنم  ریخ و  راکتمدـخ  زا  هک  لـیلد  دروخ ،  یم  يزیچ  هواـت  زا  دـنیب  رگا 
 . دوش نیگمغ  هک  لیلد  تسا ،  شوخان 

پیات

فرح مادم  هک  غولـش  هلغلغ و  رپ  تسا  ینز  وا  هناخ و  نانز  يانثتـسا  هب  نز  کی  زا  تسا  یمـسجت  پیات  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تفـص و یطوط  لاح  نیع  رد  تسین و  هاگآ  دنمدرخ و  اما  تسا  لاعف  ینز  نینچ  دشاب .  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  هدنونـش  هچ  دنز  یم 

رطاخ زا  ار  امـش  ياه  هتفگ  دوز  یلیخ  یلو  دیوگ  یم  زاب  دریذپ و  یم  دنک و  یم  رواب  دییوگب  هچ  ره  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ریثاتلا  عیرس 
رـسمه هناخ و  نز  هتبلا  دص  هک  تسا  ینز  نینچ  کی  مسجت  ام  ياه  باوخ  رد  پیات  دـنک .  یمن  لمع  دـیا  هتخومآ  هچ  نآ  هب  درب و  یم 

رگا هک  دیآ  یم  دیدپ  امش  هار  رس  تایـصوصخ  نیا  اب  دیا  هتـشادن  البق  هک  دیراد  هناخ  رد  يریرحت  نیـشام  دیدید  رگا  دشاب .  دناوت  یمن 
شیپ ینز  نینچ  اب  ییانشآ  يارب  ناتدوخ  دیدیرخ  پیات  هاگتـسد  کی  دیدید  رگا  تسامـش .  عفن  هب  دیریگب  هتفایان  هدیدان و  ار  شدوجو 

رطخ کی  رادشه  درجم  ناناوج  يارب  باوخ  نیا  ددرگ .  یم  امش  ییانشآ  ببـس  یتسود  درک  هیده  امـش  هب  یـسک  رگا  دیوش و  یم  مدق 
دنشاب هتشادن  يراک  رس و  ریرحت  نیشام  اب  رگا  ناوج  نارتخد  تسین .  ناشیا  تحلـصم  هب  ینز  نینچ  اب  جاودزا  قشع و  اریز  تسا  یفطاع 
نیـشام اب  راک  لها  هک  تسا  یتروص  رد  ریباعت  نیا  دـنوش .  یم  یفطاع  تباقر  کی  راتفرگ  هک  تسا  نآ  ناـشن  دـننیب  باوخ  هب  پیاـت  و 

هک يرتخد  ای  درادن ،  ریبعت  وا  باوخ  دنیبب  باوخ  رد  يزیچ  نینچ  تسا  پیات  ياه  هاگتـسد  هدنـشورف  هک  يدرم  رگا  الثم  دیـشابن  ریرحت 
 . دیوگ یمن  ار  يزیچ  وا  باوخ  دنیبب  پیات  باوخ  تسا  سیون  نیشام 

بت

داسف و هب  هتسویپ  هک  لیلد  درک ،  یمن  اهر  ار  وا  ینامز  هکنانچ  دوب ،  هتسویپ  بت  ار  وا  دید  باوخ  هب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دبای .  تاجن  تبوقع  زا  ات  درک  دیاب  هبوت  تسا و  لوغشم  هانگ 

تسا كدنا  بت  ار  يو  دنیب  رگا  تسا .  زارد  شرمع  تسرد و  شنت  هک  لیلد  تسا ،  زارد  شبت  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  ، 

یم يوحن  هب  هک  یثداوح  همه  لـباقم  رد  تسا  حور  رادـشه  نتـشاد  بت  بت و  ندـید  اـم  ياـهباوخ  رد  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هثداح زورب  زا  هک  تسنآ  ناشن  میراد  بت  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  اه .  يدب  هچ  اه و  یبوخ  هچ  دنـشاب  هدنهد  رازآ  كرحم و  دنناوت 

یم قافتا  دراد و  هثداح  هک  تسا  یتیمها  يایوگ  دوب  دـیدش  باوخ  رد  ام  بت  هچناـنچ  میوش و  یم  كاـنمیب  مهم  گرزب و  یلیخ  هن  يا 
دیوگ یم  باوخ  تسا  هدش  نمزم  ام  بت  هک  مینک  ساسحا  میراد و  بت  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دنک .  یم  داجیا  دیدش  ینارگن  دـتفا و 

رد رگا  هتـشذگ .  ردق  هب  هن  تفای  دهاوخ  همادا  هدنیآ  رد  مه  یتدم  درک و  وجتـسج  لبق  اهلاس  زا  ار  نآ  دـیاب  تسا و  قیمع  ینارگن  هشیر 
مهـس نآ  رد  همه  هک  دوش  یم  يا  هثداـح  زورب  بجوـم  یـسک  مینک  یم  يراد  راـمیب  راـمیت و  اـم  دراد و  بت  يرگید  هک  مینیبـب  باوـخ 
یـسک هچنانچ  میوش و  یم  میا و  هدـش  بکترم  هک  تسا  یناهانگ  باوخ  رد  بت  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  مه .  ام  تشاد و  دـنهاوخ 
تسا هتسویپ  وا  بت  دراد و  بت  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  هتشون  نیریـس  نبا  دشاب .  یم  لوغـشم  هانگ  هب  هک  تسنآ  ناشن  دراد  بت  دنیبب 

تسا .  لوغشم  هانگ  باکترا  هب  هتسویپ  هک  تسنآ  ناشن  دوش  یمن  عطق  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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یگدنامرد زرم  هب  ار  امـش  لطاب  راکفا  دیـشک و  دـیهاوخ  ینامـسج  درد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـیزرل ،  یم  بت  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دناسر .  دهاوخ 

 ، نارگید ذوفن  رابتعا و  هب  تبـسن  یتوافت  یب  اب  امـش  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدـش  زرل  بت و  راـتفرگ  يرگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
درک .  دیهاوخ  رازیب  دوخ  زا  ار  اهنآ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا ناتسود  زا  ییادج  رگنایب  باوخ ،  رد  رادبت  ضیرم  ندید 

ربت

هتسسگ ار  نآ  هک  دهاوخ  دیامرف ،  يراک  ار  وا  رگا  دنک و  يراک  دهاوخب  هک  تسا  يراکتمدخ  باوخرد ،  ربت  دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دنیامرفن .  شراک  رگید  ات  دنادرگ ، 

 . دنکفا یئادج  گنج و  مدرم  نایم  رد  تسا و  قفانم  درم  زا  دـهاوخ  يرای  رگا  هدنـسرت .  تسا  يدرم  باوخ  رد  ربت  دـیوگ :  یبرغمرباج 
لیلد دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  ربت  دنیب  رگا  دتفا .  یتسود  تفص  نادب  يدرم  اب  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تشاد  يربت  دنیب  رگا 

دسر .  ارف  لجا  ار  درم  نآ  هک 
ياهراک ماجنا  رد  هک  یـسک  ای  دـنا  هدرک  ریبعت  مداخ  ار  ربت  وراپ و  لیب و  عون  زا  رازبا  مامت  نهک  ناربعم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

فرعم دـینک  هدافتـسا  نآ  فرط  ود  زا  دـیناوتب  هک  يربت  ینعی  دـینیبب  مد  ود  ربت  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  کمک  امـش  هب  یندـب  یتسد و 
دامتعا دـیابن  یناسنا  نینچ  هب  اعبط  دـنک و  یم  راتفر  ناسکی  امـش  نمـشد  امـش و  اب  تسین و  یکی  شناـبز  لد و  هک  قفاـنم  تسا  یناـسنا 

دروم یتسود  بناج  زا  داد  امـش  هب  یـسک  ار  ربت  رگا  تشاد .  دیهاوخ  دروخرب  قفانم  يدرم  اب  هک  دیوگ  یم  امـش  هب  باوخ  نیا  تشاد . 
دیدید رگا  دیهد .  یم  تسد  زاار  تیامح  تیعطاق و  یگدنرب و  دیداد  یـسک  هب  ار  ربت  باوخ  رد  امـش  رگا  یلو  دیوش  یم  عقاو  تیامح 

ار یـسک  ناج  تسا  نکمم  یتح  تسین و  نآ  رد  ریخ  هک  دیهد  یم  ماجنا  یلمع  تعرـس  تیعطاق و  اب  دینک  یم  عطق  ار  یتخرد  ربت  اب  هک 
دیزادرپ .  یم  نتخاس  ینادابآ و  هب  تیعطاق  نامه  اب  دینک  یم  ناریو  ار  یئاج  ربت  اب  دیدید  رگا  دیزادنایب و  هرطاخم  هب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیبای .  تسد  یشوخ  تذل و  هب  دیناوت  یم  طقف  دوخ  ییاناوت  شالت و  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  ربت  ندید  1 ـ

شوخ رایسب  يا  یگدنز  اناوت ،  شوخرس و  یناتسود  رانک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  هدافتـسا  ربت  زا  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تشاد .  دیهاوخ 

درادن .  یتورث  نادنچ  هک  درک  دهاوخ  ادیپ  رادافو  رسمه  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنیبب ،  ربت  باوخ  رد  يرتخد  رگا  3 ـ
تسا .  تورث  لوپ و  نداد  تسد  زا  يرامیب و  ۀناشن  هتسکش ،  ربت  باوخ  4 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هک تسا  نآ  يهناـشن  دـینکیم ،  بارخ  ار  يزیچ  ربت  اـب  هک  دـیدید  رگا  تسا .  اـهراک  رد  تفرـشیپ  يهناـشن  باوخ ،  رد  ربت  زا  هدافتـسا 

 . دیوشیم یهابتشا  راچد 

هئربت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسد هب  یناوارف  لوپ  ینوناـقریغ  ياـههار  زا  هک  تسا  نآ  يهناـشن  دـیوش  هئربت  دـیاهدش ،  بکترم  هک  یهاـنگ  رطاـخ  هب  باوخ  رد  رگا 
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 . دیراد ور  شیپ  یبوخ  ياهزور  ناتناتسود  هارمه  هب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دنوش ،  هئربت  نارگید  رگا  دیروآیم و 

دیعبت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یلابقادب  رش و  ۀناشن  دیعبت ،  باوخ  1 ـ

درم .  دیهاوخ  يدوز  هب  دیا ،  هدش  دیعبت  سانشان  ياهنیمزرس  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دنام .  دیهاوخن  رادافو  دوخ  ياهدادرارق  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  دیعبت  ییاج  هب  يا  هچب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

رفـس نیا  زا  تفر و  دـهاوخ  هدـننک  مرچرـس  یترفاسم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدـش  دـیعبت  ییاج  هب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
 . درب دهاوخ  تذل 

غیلبت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، باوخ رد  تاغیلبت  ندید  دیریگب .  یتسرد  میمـصت  يراک  ماجنا  يارب  دیاب  ینعی  دـینکیم ،  غیلبت  یعوضوم  يارب  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دیشاب هتشاد  يرتشیب  تقد  اهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب 

هچناپت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يراگزاسان دوخ  ناتـسود  زا  یکی  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  کیلـش  دوخ  دزماـن  فرط  هب  هچناـپت  اـب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

 . درک عطق  اب  ار  دوخ  طباور  ألامتحا  درک و  دهاوخ 

هپت

یـصخش هب  دیا  هتـسشن  ای  هداتـسیا  دنلب  يا  هپت  رب  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  يرگید .  رب  تسا  اکتا  هپت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا دشخب .  یم  یگرزب  ولع و  زین  امـش  هب  تسا و  دنمتردق  هک  دیبای  یم  دامتعا  رابتعا و  يارب  یلحم  ای  دیوش  یم  یکتم  ردتقم  گرزب و 

یم نآ  هب  دیراد و  هک  یتیعقوم  ای  دیتسه و  یکتم  وا  رب  هک  درم  نآ  زا  تسا  عیسو  یتشد  هپت  نآ  فارطا  هک  دیا  هداتـسیا  يا  هپت  رب  دیدید 
الامتحا هک  یطیارش  رد  هتفرگ  شتآ  ار  امش  درگ  هک  دیا  هداتسیا  يا  هپت  رب  هک  دیدید  رگا  تشد .  نآ  تعسو  ردق  هب  دیرب  یم  دوس  دیلاب 
تبوعـص يراوشد و  هب  دیتفر  الاب  هپت  زا  رگا  دیبای و  یم  لزنت  دیدمآ  نییاپ  هپت  زا  رگا  دیبای .  یم  تینما  تسا  زیمآ  هرطاخم  نارگید  يارب 

هب دـینک  یم  ساسحا  هک  دـیا  هداتـسیا  يا  هپت  رب  هک  دـینیبب  هچنانچ  تسا .  هودـنا  ترـسح و  هپت  نییاپ  نتـسشن  دـیهد .  یم  ماـجنا  يراـک 
دیوش .  یم  عقاو  يدعت  دروم  يدنمتردق  بناج  زا  دراد  قلعت  ناتدوخ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تشاد دیهاوخ  يرفس  يدوزب  هپت : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد رگا  اما  دش .  دیهاوخ  دنمتداعس  تخبشوخ و  هک  تسا  نآ  تمالع  دیـسرب ،  نآ  كون  هب  ات  دیور  یم  الاب  يا  هپت  زا  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دینک هزرابم  نارگید  ياهتفلاخم  اهتداسح و  اب  دیاب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیسرب ،  هپت  كون  هب  دیناوتن  باوخ 
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هریبت

 . دنک نآ  هدننز  رب  لیلد  هلمج ،  نیا  نشور و  ادیپ و  يراک  تسا و  غورد  نخـس  هورکم و  ربخ  باوخرد  نآ  ندید  تسا .  لبط  سراف  هب 
لیلد دز ،  یمه  درفم  هریبت  وا  دید  رگا  هودنا .  مغ و  رب  تسا  لیلد  دنک ،  صقر  دبوک و  ياپ  هریبت  اب  دـید  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لطاب شوخ و  زاوآ  باوخرد  هریبت  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دوش و  روهـشم  نادـب  دـنک و  باوصان  يراک  ای  دـیوگ ،  لطاب  نخـس  هک 

ره نامدرم  اب  دشابن و  لصا  چیه  وا  رد  هک  تعش ،  اب  دنک  لطاب  ياهراک  هک  لیلد  دز ،  یم  هریبت  دید  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا . 
دوش و هدرک  ینادان  هب  هک  تسا  يراک  باوخ ،  رد  هریبت  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـشاب .  غورد  هلمج  دـهد  هک  هدـعو 
ار نامدرم  نطاب  رد  رهاظ و  هب  دیوگ  هتسارآ  نیریش و  غورد  هک  تسا  يدرم  باوخ ،  رد  ندز  هریبت  تسا و  لطاب  رهاظ ،  راک  نآ  تبقاع 

 . دیوگ تشز  نانخس  دنک و  تبیغ 

جامتت

زا نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  نیریـش  تسام  دنفـسوگ و  تشوگ  ای  هرب  تشوگ  هب  جامتت  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هک لیلد  دروخیم ،  شرت  تسام  کشک و  شوگرخ و  تشوگ  اب  ای  واـگ  تشوگ  اـب  دـنیب  رگا  دـسر .  ریخو  تعفنم  ار  يو  یهاپـس  مدرم 
 . تسا هودنا  مغ و  رب  لیلد  شرت ،  يزیچ  ای  شوگرخ  تشوگ  اب  جامتت  دیوگ :  یبرغمرباج  دسر .  ودب  نود  هلفس  مدرم  زا  كدنا  تعفنم 

تراجت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  مهم  ياهدادرارق  نتسب  يهناشن  باوخ ،  رد  ندرک  تراجت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دینک هزرابم  يدایز  تالکشم  اب  یتدم  يارب  دیاب  ینعی  دیروخیم ،  تسکش  یتراجت  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

هناختراجت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
سنج زا  رپ  هک  دـیوش  ياهناخ  تراجت  دراو  باوخ  رد  رگا  تسا .  يراـک  روما  رد  تفرـشیپ  يهناـشن  باوخ ،  رد  هناـخ  تراـجت  ندـید 

 . تسا یلام  ررض  رگنایب  باوخ ،  رد  یلاخ  يهناخ  تراجت  ندید  تسا .  اهراک  رد  تیقفوم  ینعم  هب  تسا ، 

تالمجت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیوشیم .  ررض  راچد  یلام  روما  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  یگدنز  تالمجت  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دراد ور  شیپ  دنیاشوخ  یتالوحت  رییغت و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دربیم ،  تذل  یگدنز  تالمجت  زا  هک  دنیبب  يریقف  نز  باوخ  رد  رگا 

نیسحت
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دینکیم نیـسحت  یـسک  دنیبب  رگا  دـیریگیم .  رارق  ماهتا  دروم  ینعی  دـیوشیم ،  نیـسحت  یعوضوم  رطاخ  هب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دینکیم ادیپ  بوخ  یتسود  ینعی 

لیصحت

دیوگیم :  رلیم  چا 
رد رگا  دیوشیم .  نیشنمه  ردتقم  يدارفا  اب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیاهدیسر ،  لیصحت  يالاب  ياههبتر  هب  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . دروآیم يور  امش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  برطضم  نارگن و  دوخ  یسرد  يهجیتن  يارب  دینک  هدهاشم  باوخ 

تخت

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رب تسا و  هتفخ  تخت  رب  دنیب  رگا  دوش .  رفس  هب  هک  لیلد  دوبن ،  هدرتسگ  يزیچ  تخت  نآ  رب  تسا و  هتـسشن  تخت  رب  هک  دنیب  یـسک  رگا 
زا سک  نیا  رگا  تسا .  لفاغ  نیا  زا  اما  دنک  رهق  ار  نانمـشد  تخت ،  تمیق  ردق و  هب  دـبای و  یگرزب  هک  لیلد  تسا ،  هدرتسگ  يزیچ  نآ 

هاجزا هک  لیلد  داتفیب ،  وا  تسکشب و  تخت  دنیب  رگا  دنیب ،  هتفخ  تخت  هب  ار  دوخ  هک  هصاخ  دننک ،  شراد  رب  هک  لیلد  تسا ،  داسف  لها 
دوش .  دب  شلاح  دتفیب و  یگرزب  و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخرد  تخت  ندید 
ماقمو .  هاج  زع و  لوا : 

رفس .  مود : 
هجرد .  هبتر و  تبترم و  موس : 

تعفرو .  يدنلب  مراهچ : 
تموکحو .  تیالو  مجنپ : 

تلزنمو .  هاج  ردق و  مشش : 
اهراک .  ندش  یلاع  متفه : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسین هدرتسگ  نآ  رب  يزیچ  هک  هتسشن  تخت  رب  هک  دنیبب  یسک  رگا  دنا  هتشون  منک .  یم  لقن  ار  نهک  ناربعم  هتـشون  انیع  تخت  دروم  رد 
تخت نآ  تمیق  ردـق و  هب  هدرتسگ  تخت  رب  يزیچ  هتـسشن و  اـی  هدـیباوخ  تحت  يور  هک  دـنیبب  رگا  دور و  یم  رفـس  هب  هک  تسنآ  ناـشن 

طقاس تلزنم  ردق و  زا  هداتفا  تخت  زا  هک  دنیبب  رگا  دـننک و  راد  رب  ار  وا  تبقاع  یلو  دـهد  یم  تسکـش  دـنک و  یم  روهقم  ار  شنانمـشد 
 . دوش یم 

هدنرپ مخت 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تسا .  كزینک  باوخ  رد  غرم  مخت 
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دیآ .  دنزرف  ار  وا  كزینک  زا  ای  نود  نز  زا  هک  لیلد  درک ،  مخت  يو  شیپ  رد  نایکام  دنیب  رگا 
نآ .  يدیفس  یگزیکاپ و  ردق  رب  دنک  ینز  هک  لیلد  تسا ،  زیچ  هچ  مخت  دنادن  دنیب و  لوهجم  ار  مخت  رگا 

دروآ .  تسدب  لام  بعت  جنر و  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  هتخپ  مخت  دنیب  رگا 
دنارب .  وا  زارد  راگزور  دهاوخ و  ینز  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  هتخپ  مین  مخت  هک  دنیب  رگا 
دسر .  وا  هب  یتخس  جنر و  دروخ و  مارح  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  ماخ  مخت  دنیب  رگا 

دروخ .  ناسک  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  تسوپ  اب  مخت  دنیب  رگا 
دناتس .  ناگدرم  نفک  ای  دروخ  ناگدرم  لام  هک  لیلد  تشاذگ ،  یم  ناهد  رد  دروخ و  یم  مخت  تسوپ  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دشاب .  صیرح  عامج  رب  دهاوخ و  رایسب  نز  هک  لیلد  درک ،  یمه  مخت  دنیب  رگا 

دوب .  نانز  اب  وا  تطلاخم  هک  لیلد  غرم ،  نوچ  تسشن  مخت  رب  دنیب  رگا 
دسر .  هدیاف  ار  وا  نانز  نآ  نادنزرف  زا  هک  لیلد  دروآ ،  نوریب  هچب  مخت  زا  دنیب  رگا 

تسا .  رفاک  دنزرف  دروآ ،  مخت  دنزرف  ياج  هب  دنیب  رگا 
دیآ .  دنزرف  ار  وا  دنیوگ :  وق  دوش .  هدنز  وا  هدرم  راک  هک  لیلد  دروآ ،  نوریب  مخت  زا  غرم  داهن و  غرم  ریز  هب  مخت  دنیب  رگا 

دزومآ ،  نارق  ار  ناکدوک  دنک و  یملعم  هک  دنیب  یسک  باوخ  نیا  رگا 
دربب .  یگزیشود  ار  يرتخد  هک  لیلد  تسکش ،  ار  مخت  دنیب  رگا 

دتس .  دناوتن  یگزیشود  هک  لیلد  دنکشب ،  ار  مخت  تسناوتن  دنیب  رگا 
دوش .  نایب  رگید  ياج  رد  ناغرم  ریاس  مخت  دوب ،  یمرخ  ریخ و  لیلد  ندید ،  کشجنگ  مخت  دوب و  شیورد  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دوب .  توق  باوخرد  ناغرم  مخت . 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ثرا تمحر ؛  شزرمآ ،  ناگدنرپ :  مخت 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
غرم مخت 

دوس نآ :  نتفرگ 
ییوگدب نآ :  نتخپ 

دیسر دهاوخ  امش  هب  يررض  نآ :  ندیرخ 
شزرمآ رگید :  ناگدنرپ  مخت 

یتحاران رگید :  ناگدنرپ  مخت  ندروخ 
اوعد نآ :  ندید 

درک دیهاوخ  جاودزا  هویب  کی  اب  امش  نتشادرب :  هنایشآ  زا  ار  مخت 
عناوم هدیدنگ :  غرم  مخت 

یتیاضران یتحاران ،  نآ :  ندرک  هل  ای  نتسکش 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا :  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  یبآ  ناگدنرپ  مخت  ریبعت 
ندیسر .  دارم  هب   . 1

نتفرگ .  نز   . 2
زینک .   . 3

 . ندش راد  دنزرف   . 4

باوخ تخت 

تسا درم  يدوجو  ریثات  يایوگ  نز  يارب  ددرگ و  یم  رب  نز  هب  درم  يارب  دیدرت  چیه  نودب  باوخ  تخت  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا هتفـشآ  شباوخ  تخت  دنیبب  يدرم  هچ  نانچ  تسا .  هدننیب  باوخ  تفج  تلاح  رگنایب  دراد  باوخ  تخت  هک  یتلاح  وا .  یگدنز  رد 
تسا هدرزآ  يزیچ  زا  یحور .  مه  دشاب و  یمسج  مه  دناوت  یم  لداعت  مدع  نیا  درادن .  لداعت  شرـسمه  هک  دیوگ  یم  وا  هب  باوخ  نیا 

رد هک  دـنک  یم  هیـصوت  درم  هب  باوخ  تخت  یگتفـشآ  هدـهاشم  دـهن .  یم  رثا  ناشیا  یگداوناخ  طباور  یگدـنز و  رد  یگدرزآ  نیا  هک 
رد رگا  تسا .  تقیقح  نیمه  يایوگ  زین  هدننیب  باوخ  نز  يارب  درب .  یم  جنر  هچ  زا  شرـسمه  دمهفب  ات  دنک  شواک  وجتـسج و  يرادیب 

يارب نیا  دشک .  یم  ار  ناترـسمه  راظتنا  يرامیب  کی  هک  دـهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  تسا  هراپ  فیثک و  باوخ  تخت  هک  دـینیبب  باوخ 
رد رگا  دشاب .  شیوخ  رهوش  تمالـس  بقارم  دنک  یم  هیـصوت  رتسب  باوخ و  تخت  كرچ  تفاثک و  یگراپ و  هدهاشم  هک  تسه  زین  نز 
ای تسا  دونـشخ  امـش  رـسمه  هک  تسا  نآ  ناشن  دـیدید  هدرک  وطا  كاپ و  ياـه  هفـالم  اـب  لـلجم  هدرتسگ و  زیمت و  یباوخ  تخت  باوخ 

یگدنز رد  صخشتم  رایـسب  الاب و  تازایتما  اب  ینز  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیـشاب  هتـشادن  نز  هچ  نانچ  دراد و  شیپ  رد  ناشخرد  يراک 
هدوشگ ناشتخب  هک  دنـشاب  راودـیما  دـناوت  یم  دـننیبب  للجم  یباوخ  تخت  باوخ  رد  یناوج  رـسپ  رتخد و  هچ  نانچ  دوش .  یم  رهاظ  امش 

نیا زیمت  یمین  تسا و  فیثک  یمین  امـش  باوخ  تخت  هک  باوخ  رد  تسا  نکمم  تفای .  دـنهاوخ  هاوخ  لد  بولطم و  يرـسمه  هدـش و 
دشابن اچ  دش و  اب  امش  اب  قلعتم  هچ  دیدید  باروج  دیباوخ  یم  هک  یباوخ  تخت  يور  باوخ  رد  رگا  تسا .  رهوش  نز و  فالتخا  رگنایب 
هدیباوخ امش  باوخ  تخت  يور  رتسب و  رد  يا  هبرگ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیهد .  یم  ماجنا  ناترسمه  اب  ار  رفـس  نیا  دیور و  یم  رفـس  هب 

يور هبرگ  هدننیب  رگا  صوصخب  دزیر .  یم  مه  هب  ار  امش  طباور  یگدنز و  هجیتن  رد  هک  تسا  امـش  رـسمه  ای  امـش  ياوغا  ددص  رد  ینز 
 . دتفا یم  یئادج  ناترسمه  امش و  نیب  نز  کی  يزیگنا  هنتف  هجیتن  رد  هک  دیوگ  یم  نیا  تسا  هتشاذگ  هچب  نآ  ریز  ای  امـش  باوخ  تخت 

رگا تسین .  بوخ  مه  زاب  راد  هکل  كرچ و  یلو  دوب  دیفس  رگا  دیـشاب .  ناترـسمه  يرامیب  نارگن  دوب  درز  باوخ  تخت  ياه  هفالم  رگا 
هنال امـش  باوخ  تخت  ریز  یغرم  رگا  دریم .  یم  ای  دوش  یم  رامیب  ناترـسمه  ای  رهاوخ  هتـسکش  امـش  باوخ  تخت  هیاپ  دینیبب  باوخ  رد 

هدرک راومهان  ار  کشت  هک  دوب  امـش  باوخ  تخت  ریز  يزیچ  رگا  دوب .  دـهاوخ  رتخد  دـنزرف  نآ  دـیوش و  یم  دـنزرف  بحاص  دوب  هدرک 
دوخ باوخ  تخت  رد  ار  يرگید  نز  ای  هبرگ  رگا  اه  مناخ  دتفا .  یم  یئادج  امش  نیب  اتقوم  دیور و  یم  رفس  هب  ناترـسمه  ای  ناتدوخ  دوب 

دنوش .  یم  ووه  راتفرگ  نوچ  دنشاب  ناش  رهوش  بقارم  دندید 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

يزیمت باوختخت  يور  رب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دیوشیم .  تالکشم  رـسدرد و  راچد  ینعی  دینیبب ،  یلاخ  باوختخت  کی  باوخ  رد  رگا 
نتـشاد يهناشن  دیـشاب ،  هدیـشک  زارد  یفیثک  باوختخت  يور  رگا  تسا و  شخبتذـل  نیریـش و  تاقوا  نتـشاد  يهناشن  دیاهدیـشک ،  زارد 

تسا .  ناماسبان  عاضوا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

باوخ رد  رگا  تسا .  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ندیـسر  رگناـیب  تسا ،  یباوختخت  ندرک  زیمت  لوغـشم  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا 
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نآ رگنایب  باوختخت ،  يور  رب  رامیب  ندید  تسا .  یتخبشوخ  هب  ندیسر  تالکـشم و  نایاپ  رگنایب  دینیبب ،  زیمت  دیفـس و  باوختخت  کی 
 . دیوشیم یناوارف  تالکشم  راچد  یتدم  يارب  هک  تسا 

تنطلس تخت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروآ .  یم  تسد  هب  یترهش  تورث و  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتسشن  تنطلس  تخت  رب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  راچد  يدیمون  سأی  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تنطلس  تخت  زا  ندمآ  نییاپ  2 ـ
 . دیروآ یم  تسد  هب  یتورث  نارگید  فطل  تبحم و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تنطلس  تخت  رب  هتسشن  نارگید  ندید  3 ـ

هایس هتخت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا يرامیب  شوختسد  هک  يدرف  تباج  زا  دب  ییاهربخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیسیون ،  یم  یهایس  هتخت  رب  دیفس  چگ  اب  دینیبب  باوخ  رگا 

دش .  دهاوخ  ییاه  یگتفشآ  ناسون و  راچد  امش  تراجت  ای  دیسر .  دهاوخ  امش  هب 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیروآ لمع  هب  ناتراک  رد  يرتشیب  تقد  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هایس  هتخت  ندرک  كاپ 

درن هتخت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک تسا  نآ  رگنایب  درن ،  هتخت  يزاب  رد  نتخاب  دنرادن .  امـش  اب  یبسانم  راتفر  ناتناتـسود  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  درن  هتخت  يزاب 

 . دنریگیم هدیدان  ار  امش  ياهتبحم  ياهدع 

نتشاک مخت 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، دروخ دوب  هتـشاک  هک  اجنآ  زا  دـید  رگا  دـبای .  یگرزب  فرـش و  هک  لیلد  درک ،  عمج  زاب  تشاک و  مخت  هک  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 
نآ رایـسب  كدـنا و  تسیچ و  هک  تسنادـن  اـی  دـیدرگن و  لـصاح  يزیچ  دوـب  هتـشک  هچ  نآ  زا  دـنیب  رگا  تسا .  رتوـکین  نـیا  زا  شلیلد 

دنک .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  تسنادن ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دید رگا  دوش .  عمج  لام  ار  وا  هک  لیلد  تشاک ،  یمه  وج  دـنیب  رگا  دـسر .  یئوکین  ریخ و  وا  هک  لیلد  تشاـک ،  یمه  مدـنگ  دـنیب  رگا 
هودنا .  مغ و  رب  تسا  لیلد  تشک ،  یمه  نآ  دننام  ایبول و  القاب و  سدع و  دنیب  رگا  دنک .  كدنا  لام  رب  لیلد  تشاک ،  یمه  سرواک 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هک لیلد  دنیب ،  هتـشکان  شیوخ  هتـشک  نیمز  رگا  دوش .  هتخاس  شراک  دهاوخ و  ینز  هک  لیلد  تشاک ،  یمه  مخت  شیوخ  نیمز  رد  رگا 

ددرگ و ناسآ  يو  رب  ازغ  دنک و  ازغ  هک  لیلد  دمآرب ،  تشاک و  یمه  مخت  لوهجم  یئاج  هب  هک  دنیب  رگا  دتفا .  تموصخ  یـسک  اب  ار  وا 
رد تخرد  ای  مدنگ  ای  وج  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  تمعن  لام و  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یم  تشک  شیوخ  نیمز  رد  دـنیب  رگا  دـنک .  اهریخ 
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دوب .  هتشک  هک  نآ  ردق  هب  دوش ،  هدایز  وا  هاج  زع و  هک  لیلد  تشاک ،  یم  دوخ  نیمز 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  نتشاک  مخت 
یگرزب .  ماقمو و  هاج  لوا : 

داسف .  مود : 
مارح .  لام  موس : 

یناگرزاب رد  دوسو  عفن  مراهچ : 

غرم مخت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دارفا يارب  باوخ  نیا  ریبعت  دیروآ .  یم  تسد  هب  هظحالم  لباق  یتورث  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اهغرم  ۀنال  رد  غرم  مخت  ندـید  1 ـ

تسا .  هداوناخ  دارفا  نایم  ینامداش  دوجو  لهأتم 
دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  هناخ  رد  يداع  ریغ  ياه  یگتفشآ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  غرم  مخت  ندروخ  2 ـ

دزاس یم  هدروآرب  ار  امـش  ياهوزرآ  دعاسم  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دنا  هتـسکش  هزات  هک  ییاه  غرم  مخت  ندید  3 ـ
دنک .  یم  بوبحم  نارگید  دزن  ار  امش  فاصنا  یلاع و  تمه  و 

تسا .  تلزنم  تورث و  نداد  تسد  زا  تمالع  باوخ ،  رد  هدیدنگ  غرم  مخت  ندید  4 ـ
تسا .  دنمدوس  تالماعم  ماجنا  تمالع  باوخ ،  رد  غرم  مخت  هبعج  کی  ندید  5 ـ

رخف نارگید  هب  ات  دیزیوآ  یم  دوخ  هب  یتارهاوج  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  هدیشاپ  امش  يور  رس و  هب  غرم  مخت  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دشورفب . 

دوـخ راـک  رد  امـش  دیـسر و  دـهاوخ  ثرا  امـش  هب  يرود  دـنواشوخ  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوـخ ،  رد  ناگدـنرپ  رگید  مخت  ندـید  7 ـ
تشاد .  دیهاوخ  ریگ  مشچ  یتفرشیپ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ندینـش رگنایب  هدیباوخ ،  دوخ  ياهمخت  يور  رب  یغرم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلام  دوس  يهناشن  باوخ ،  رد  غرم  مخت  ندیرخ 

دیراد .  ور  شیپ  یبوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هتخپ  غرم  مخت  ندید  تسا .  بوخ  رابخا 
داد هدش  گنر  غرم  مخت  امش  هب  یسک  باوخ  رد  رگا  تسا .  تالکشم  اهیتخـس و  زورب  رگنایب  باوخ ،  رد  هدش  گنر  غرم  مخت  ندید 

 . دیوشیم دنمهقالع  یسک  هب  ینعی  ، 

همخت

زا ات  دـنک ،  هبوت  هانگ  نآ  زا  هک  دـیاب  دـنک و  داـسف  دروخ و  ینز  لاـم  هک  لـیلد  تسا ،  همخت  ار  وا  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دشابن .  ریخ  نآ  رد  ندید ،  باوخ  رد  همخت  هک  تسا  نآ  ناربعم  هدیقع  دبای و  تاجن  یلاعت  قح  تبوقع 

 : مراهچ مارح .  لام  موس :  داسف .  مود :  ابر .  لام  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  همخت  ندید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
سفن .  ياوه  تعباتم 

هانگ و باکترا  ناشن  باوخ  رد  اما  تسا  یمرگرـس  ننفت و  عون  کی  يرادیب  رد  نتـسکش  همخت  همخت و  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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هک دـییامن  یم  مرگرـس  يدروم  اـب  ار  دوخ  هک  تسنآ  ناـشن  دـیهاوخ  یم  همخت  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  هچناـنچ  تسا .  زاـجم  ریغ  لاـمعا 
یمن عامتجا  اما  دیدنسپب  ار  نآ  تسا  نکمم  امش  دوخ  دب .  ياه  ترـشاعم  دایتعا و  يراوخبارـش ،  رامق ،  لثم  تسین  هدیدنـسپ  بولطم و 

یم ار  اهراک  نیا  هناقاتـشم  هدـننیب  باوخ  دوخ  هک  تسنیا  يایوگ  همخت  ندـیرخ  ای  نتفرگ  تساهراک .  لیبق  نیا  يایوگ  همخت  ددنـسپ و 
رگا تسه و  زین  عورـشم  ریغ  مارح و  لام  همخت  دـنک .  یم  توعد  فالخ  راک  هب  ار  امـش  درک  فراـعت  همخت  امـش  هب  یـسک  رگا  دـنک . 

هک یتروص  رد  هدادن  وب  همخت  دیبای .  یم  یسرتسد  مارح  كوکشم و  یلوپ  هب  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دیتشاد  همخت  يدایز  رادقم 
هب يربخ  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیراد  نادرگ  باتفآ  ای  ودک  ای  هناودنه ،  همخت  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  تکرب  ریخ و  دینکـشن 
زبس دنراکب  نیمز  رد  ار  هدادن  وب  همخت  رگا  هک  نانچنآ  دیـشاب .  تکرب  ریخ و  عبنم  دیناوت  یم  امـش  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـسر  یم  امش 

 . دهد یم  راب  دوش و  یم 

اهمخت

رتدـب نآ  ندروخ  هصاـخ  دـنک  هشیدـناو  مغ  رب  لـیلد  هلمج  دوب  شوخاـنو  خـلتو  شرت  هچنآ  ندـید  باوخ  رد  اـهمخت  دـیوگ :  یناـمرک 
تسا  كدنا  تعفنم  باوخ  رد  نآ  ندروخ  دوب  وبشوخو  نیریش  معط  هب  هچنآ  اما  تسا  رت  بعصمو 

تسا هدروخ  مرک  هدیسوپ و  هک  مخت  نآ  رگم  دشاب  وکین  نآ  ندروخ  ندید و  باوخ  رد  اهمخت  دیوگ :  یبرغم  رباج 

نیفدت

دیوگیم :  تروک  سناه 
ات دیشاب  دوخ  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  تکرش  ناتناکیدزن  زا  یکی  يراپـسکاخ  مسارم  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

هودـنا مغ و  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنـشاب ،  نیگمغ  تحاران و  همه  يراپـسکاخ  مسارم  رد  رگا  دـیوشن .  يرامیب  يراتفرگ و  راـچد 
دیوشیم . 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
صخش کی  نیفدت  مسارم  ندید  تسا .  تورث  لوپ و  ندروآ  تسد  هب  يهناشن  دینیبب ،  ار  هبیرغ  کی  يراپـسکاخ  مسارم  باوخ  رد  رگا 
مـسارم کی  هب  دوخ  يهداوناخ  اـب  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلغـش  بوخ  ياـهتیعقوم  يهناـشن  باوخ ،  رد  هبترم  دـنلب 

زا یکی  ینعی  دینک ،  تکرـش  یـسک  يراپـسکاخ  مسارم  رد  یکـشم  سابل  اب  رگا  تسا .  ناتـسود  زا  ییادـج  يهناشن  دـیوریم ،  نیفدـت 
اهراک ماجنا  رد  تسکـش  يهناشن  باوخ ،  رد  دوخ  ردام  اـی  ردـپ  يراپـسکاخ  مسارم  رد  تکرـش  دـیهدیم ،  تسد  زا  ار  دوخ  ناـکیدزن 

تسا . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ناشیوخ ماوقا و  یتمالـس  ۀناشن  دبات ،  یم  نارادازع  رب  باتفآ  دیا و  هدرک  تکرـش  يدـنواشیوخ  نیفدـت  مسارم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
 ، دـسر یم  رظن  هب  هتفرگ  یناراب و  اوه  دـینیبب  باوخ  رگا  اما  تسامـش .  ماوقا  زا  یکی  جاودزا  نشج  ندوب  هار  رد  ۀـناشن  نینچمه  تسا و 
یم توخر  یلهاک و  ساسحا  راک  طیحم  رد  و  تسا ،  رود  امـش  زا  هک  دیونـش  یم  ار  یـسک  يرامیب  ربخ  يدوزب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد 

دینک . 
ییاـه طـیحم  رب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنا ،  هتفرگ  دوخ  هب  هدزمغ  ییاـه  هرهچ  نارادازع  نیفدـت ،  مسارم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تشاذگ دیهاوخ  اپ  بولطمان 
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ورذت

تسا یگنر  رایسب  یغرم 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 ، تسا مارح  لام  ورذت  دنا :  هتفگ  ناربعم  تسا .  هدـنبیرف  ینز  هدام  ینز  هدام  ورذـت  تسا و  رادـغ  يدرم  باوخرد  تسا و  یغرم  ورذـت 
ار وا  هدام  ورذت  دـنیب  رگا  دـتفا .  تموصخ  ار  وا  رادـغ  یـسک  اب  هک  لیلد  تسا ،  دربن  رد  ورذـت  اب  دـنیب  رگا  دروآ ،  تسد  هب  هلیح  هب  هک 

ردـق رب  دـهاوخ  حاکن  هب  يوربوخ  ینز  هک  لیلد  دـنیب ،  ورذـت  هناخ  رگا  دوبن  ریخ  چـیه  يو  رد  هک  دـهاوخ  ینز  هک  لـیلد  دـش ،  بیـصن 
هناخ .  نآ  یگزیکاپ  يدیفس و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دیرپ وا  هناخ  زا  ورذت  دنیب  رگا  دتفا .  یتبیـصمرد  نانز  تهج  هب  ای  دوش  كاله  وا  نز  هک  لیلد  درمب ،  تشاد و  هناخ  رد  ورذت  دنیب  رگا 

دهد .  قالط  ار  نز  هک  لیلد 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

رگا میتفگ ،  هک  تفـص  نیدب  دهاوخ  ینز  هک  لیلد  تفرگب ،  ای  تفای  ورذت  دـید  رگا  لام .  لامجاب و  تسا  اسراپ  نز  باوخرد ،  ورذـت 
دبیرف .  یم  ار  وا  دراد  يراک  ورس  وا  لایع  اب  یسک  هک  لیلد  تفخب ،  داتفا و  وا  رانک  رد  ورذت 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ورذت  ندید 

نز .  لوا : 
مارح .  لام  مود : 

تشیعم .  موس : 
 . نتسج لد  ماک  مراهچ : 

نداد رکذت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسد هب  تیبوبحم  نایفارطا  دزن  بوخ  ياهراک  ماجنا  اب  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  دیهدیم ،  رکذت  یـسک  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دیروآیم

وزارت

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب و نید  كاپ  یهیقف  یـضاق و  عضوم  نآ  رد  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تشاد  ون  يوزارت  دـنیب  رگا  تسا .  یـضاق  باوخ  رد  وزارت 
هک تسا  داد  لدع و  وزارت ،  ياهگنس  دنک و  یضاق  دزن  هک  تسا ،  تموصخ  دوب ،  نآ  رد  هک  اه  مرد  تسا و  یـضاق  عمـس  وزارت ،  هفک 

لدع یـضاق  هک  لیلد  تشادن ،  لیم  تهج  چیه  هکنانچ  تسا ،  هداتـسیا  وزارت  هک  دنیب  رگا  تموکح .  تقو  هب  دـنک ،  نامـصخ  نایم  رد 
دنک .  یم  لیم  تموکح  رد  دوبن و  فصنم  تسار و  یضاق  هک  لیلد  دوبن ،  تسار  وزارت  دنیب  رگا  دنک . 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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فاصنا لدـع و  رد  هک  لیلد  تسا ،  ناصقن  هدایز و  وزارت  دـنیب  رگا  دریمب .  راید  نآ  یـضاق  هک  لـیلد  تسکـشب ،  وزارت  دومع  دـید  رگا 
تسا .  ناصقن  هدایز و  یضاق 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
خزود .  باذع  زا  تسا  یضاق  نتسر  باوخ ،  رد  وزارت  ندرک  وسکی 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا ام  هک  يا  همهاو  تسا و  تلادـع  يارجا  تساوخزاب و  زا  سرت  ناشن  ام  ياه  باوخ  رد  وزارت  تسا .  یـضاق  اـم  ياـه  باوخ  رد  وزارت 
اب دش  هدیـشک  نایم  هب  يرواد  ياپ  زور  کی  رگا  هک  دنتـسه  ام  توق  فعـض و  طاقن  وزارت  ياه  گنـس  میراد .  نتـشیوخ  هرابرد  يرواد 

رگا تسا .  ام  یناهن  رتگرزب و  ياطخ  رتشیب و  سرت  يایوگ  دـشاب  رتگرزب  ردـق  ره  وزارت  مینک .  عافد  دوخ  زا  میناوت  یم  لـیالد  نآ  هئارا 
تفرگ یم  اج  تسد  رد  هک  دوب  کچوک  ردق  نآ  وزارت  رگا  دتفا .  یم  قافتا  گرزب  يا  هثداح  میدـید  گرزب  یلیخ  یئوزارت  باوخ  رد 

هک دهد  یم  ربخ  ار  یثداوح  تسا و  ردـق  اضق و  تشونرـس و  وزارت  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  تسا .  ام  یخاتـسگ  تراسج و  يایوگ 
تسین .  امرایتخا  رد  اه  نآ  عوقو 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دیاب تداعسو  تغارف  قساف و  بناجزا  وزارت  ندید 

رگوزارت

لداع .  ریزو  ای  دوب  مکح  تسار  یضاق  تسار ،  يوزارت  تسا و  لدع  هاشداپ  ندید ،  باوخ  هب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  ندید  باوخ  رد  تمایق  يوزارت 
یضاق .  لوا : 

هاشداپ .  مود : 
هیقف .  موس : 

یجنایم .  مراهچ : 
تسار .  مکح  مجنپ : 

تسار .  ان  مکح  مشش : 
ددرگ  هتسر  تبوقع  زا  دبای و  تشهب  هک  لیلد  تسا ،  يو  دب  رادرک  زا  شیب  تمایق ،  يوزارت  رد  يو  کین  رادرک  دنیب  رگا 

 . تسا خزود  تبوقع  بجوتسم  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا 

سارت

یم اـه  یتحاراـن  اـه و  جـنر  اـهمغ و  زا  هار  نآ  زا  هک  تسا  یهار  تسا .  رـضم  ياـه  باوـخ  رد  سارت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
مدـق نشور  سارت  کـی  هب  گـنت  کـیرات و  یقاـتا  زا  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  صوصخب  میهن  یم  رـس  تشپ  ار  اـه  یگنت  لد  میزیرگ و 
رگید هک  دیـسر  یم  ییاج  هب  دیوگ  یم  امـش  هب  نوچ  تسا  رتهب  دـشاب  رت  هدرتسگ  شزادـنا  مشچ  رت و  عیـسو  ردـق  ره  سارت  میا .  هداهن 

يراتفرگ يایوگ  کیرات  گنت و  هچ  دشاب و  هوکشاب  للجم و  قاتا  نآ  هچ  دیورب  قاتا  هب  سارت  زا  رگا  تسین .  امـش  يور  شیپ  ییانگنت 
دیما هب  دیوگ  یم  امش  باوخ  دینامب  اجنآ  دیسرت  یم  هک  تسا  نازرل  تسس و  ناریو و  سارت  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  ریگاپ  تسد و 
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نآ ریبعت  دوب  ناویا  تروص  هب  تشاد و  قاط  سارت  هچنانچ  دیتفا .  یم  هاچ  هب  هلاچ  زا  دیزادنا و  یم  هرطاخم  هب  ار  دوخ  ییاهر ،  تاجن و 
تسا .  هدش  هتشون  ناویا  هملک  فلا  فرح  رد 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
يهدنهدناشن باوخ ،  رد  سارت  ندید  تسا .  ناتیاهراک  زا  یکی  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن  دیاهتسشن ،  یـسارت  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دینک يزیرهمانرب  دوخ  یگدنز  يارب  دیاب  هک  تسا  نآ 

ندیشارت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . درک دهاوخ  ور  امش  هب  لابقا  سناش و  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیشارتیم ،  ار  يرگید  زیچ  ره  ای  هویم  تسوپ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

رس يوم  ندیشارت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . داد دنهاوخ  دازآ  ار  امش  هناسولپاچ  يراتفر  اب  هناگیب  دارفا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدیشارت  هت  زا  ار  ناترس  يوم  دینیبب  باوخ  رگا 

برت

مغ و نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  دـنیب  رگا  دـنروخ و  هک  هصاخ  تسا .  هودـنا  مغ و  ندـید  باوخ  هب  برت  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 
زا ای  داد  یسک  هب  برت  وا  هک  دنیب  رگا  دناسر .  وا  لد  هب  هودنا  مغ و  سک  نآ  هک  لیلد  داد ،  ودب  برت  یـسک  دنیب  رگا  دسر .  ودب  هودنا 

دهرب .  مغ  زا  هک  لیلد  دروخن ،  نآ  زا  چیه  دنکفا و  نوریب  هناخ 
تمادن و دوش  جراخ  هدنیوگ  ناهد  زا  نوچ  هک  تسا  یتشز  نانخـس  تسا .  هودنا  مغ و  باوخ  رد  برت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نسح اب  هچ  رگا  هک  دینک  یم  ییاهراک  دینز و  یم  ییاه  فرح  دیهد  یم  یـسک  هب  برت  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم  ینامیـشپ 
وا داد  برت  امش  هب  یسک  هچنانچ  دنک و  یم  هدرزآ  ار  وا  دراذگ و  یم  دب  رثا  هدنونـش  لد  هب  تسا و  خلت  اما  دوش  یم  ماجنا  هتفگ و  تین 

دشاب .  هتشادن  دب  تین  اسب  هچ  دوش  یم  امش  یگنتلد  بجوم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیتسه یهوک  برت  ندروخ  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  ردتقم  دارفا  اب  ینیـشنمه  رگنایب  باوخ ،  رد  یهوک  برت  يهدهاشم 
 . دیروآ لمع  هب  يرتشیب  تقد  دوخ  راتفر  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ، 

هچبرت

ییاهلوپ دینیبب .  هچبرت  هتـسد  باوخ  رد  رگا  صوصخ  هب  تسا  درخ  ياه  یهدب  کچوک و  نوید  هچبرت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیگنـس یهدب  کی  ددرگ  عمج  نوچ  هک  تسا  هچبرت  میوش  یم  راکهدب  میریگ و  یم  نآ  نیا و  زا  مینک و  یم  جرخ  كدـنا  كدـنا  هک 

 . دوش یم  رهاظ  باوخ  رد  هک  تسام  درخ  ياه  یهدـب  عومجم  هچبرت  هتـسد  تسا و  کچوک  یهدـب  ناـمه  هچبرت  دروآ .  یم  دوجو  هب 
ادعب هک  دینک  یم  ادیپ  یکچوک  نید  دیهن  یم  هرفـس  رب  ای  دیروخ  یم  هک  دیراد  گنرـشوخ  خرـس و  هچبرت  هتـسد  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دـیتشاد و ییاـه  هچبرت  رگا  دراد .  ار  ریبـعت  نیمه  مه  نیمز  زا  نآ  ندـنک  نارگید و  زا  هـچبرت  نـتفرگ  دوـش .  یم  امـش  ینارگن  بجوـم 
دیوش .  یم  تحار  کچوک  نوید  زا  هک  تسنیا  شریبعت  دیتخیر  رود  دیدروخن و 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
زا هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هچبرت  ندروخ  دوشیم .  الم  رب  امـش  ياهزار  زا  یکی  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  هچبرت  ندید 

دیاهدش .  هتسخ  نایفارطا  دنسپان  راتفر 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنهاوخ امش  رانک  رد  نابرهم  تیاهن  یب  یناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدیـسر  ياه  هچبرت  زا  هدیـشوپ  ینیمز  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دوب .  دهاوخ  زیمآ  تیقفوم  زین  ناتراک  جیاتن  و  دوب ، 

دیشک .  دیهاوخ  جنر  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  ینادان  یتقد و  یب  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هچبرت  ندروخ  2 ـ
 . دش دهاوخ  هدروآرب  ینامداش  اب  امش  ياه  هتساوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراک ،  یم  هچبرت  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دبرت

هک نآ  ردق  هب  دنک ،  لام  نایز  رب  لیلد  دروخ ،  دنیب  رگا  دنک .  هشیدنا  مغ و  رب  لیلد  ندـید ،  باوخرد  دـبرت  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوب هدروخ 

نوخرت

اهر یتدم  دننازاغایب و  زین  هکرس  هب  ار  دنپس  تسا و  دنپـس  يو ،  لصا  هک  اریز  تسا ،  رادرکدب  رهوگدب  يدرم  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
ای تشاد ،  نوخرت  دـنیب  رگا  تسا .  نوخرت  دـیآرب ،  نوچ  دـنراکب ،  ار  يو  نآ  زا  دـعب  ددرگب و  دوخ  لاحزا  يو  معط  عبط و  اـت  دـننک . 

لیلد تخادنا ،  نوریب  هناخ  زا  ای  داد ،  یـسک  هب  نوخرت  دنیب  رگا  دسر .  ینایز  ترـضم و  ار  يو  درم  نآ  زا  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک 
دوش .  رود  وا  زا  دیوج و  یئادج  يدرم  نینچ  تبحص  زا  هک 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یـصاخ مخت  يزبس  نیا  تسا .  راهب  روآ  مایپ  نوخرت  دوش .  یم  هضرع  رازاب  هب  انعن  هارمه  دراد و  دنت  معط  تسا و  یندروخ  ياهیزبس  زا 
دنراذگ یم  یتدم  دننک و  یم  طولخم  هکرـس  اب  میزیرب  شتآ  رد  هک  ار  دنفـسا  ياه  هناد  هکلب  دنروآ  راب  هب  نوخرت  دنراکب و  هک  درادـن 

هکرس يزیت  يدنت و  دهد .  یم  راب  نوخرت  هک  دنراک  یم  ار  هکرس  رد  هدش  سیخ  دنفسا  یتدم  زا  سپ  دروخب ،  سیخ  هکرـس  رد  دنفـسا 
هک دنا  هتـسناد  دب  مدآ  ار  نوخرت  باوخ  رد  نهک  ناربعم  تلع  نیمه  هب  تسا و  رثوم  نآ  ریبعت  رد  نوخرت  دوخ  دنت  معط  دنفـسا و  هناد  و 
زا رتهب  مینیبب  ار  نوخرت  باوخ  رد  هچنانچ  تسین .  دب  باوخ  رد  نآ  ندید  تسا و  راهب  روآ  مایپ  نوخرت  عقاو  رد  یلو  دـناسر .  یم  نایز 

يدج و دایز  هتبلا  هک  تسا  جـنر  مغ و  نآ  ندروخ  اما  تسا  طاشن  حرف و  يداش و  باوخ  رد  نوخرت  ندـید  میروخب .  ار  نآ  هک  تسنیا 
ییاـبیز و نیع  رد  هـک  ینز  تـسا .  كرحترپ  شقنزیر و  گـنرز و  کـباچ و  نز  نوـخرت  دـنا  هتـشون  ناربـعم  زا  یخرب  تـسین .  گرزب 
زا ای  میراد  نوخرت  يا  هتـسد  میدید  باوخ  رد  هچنانچ  دیوگ و  یم  رادشین  نانخـس  تسا و  خلت  شنابز  دـنز و  یم  فرح  دایز  تفارظ ، 

 . میوش یم  ور  هب  ور  تایصوصخ  نیا  ياراد  ینز  اب  میدنک  نیمز 

سرت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ لکـشم  دوخ  ةداوناخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  تشحو  يرفـس  ماجنا  ای  يراک  ۀـمادا  زا  دـینک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دروخ .  دیهاوخ  تسکش  مهم  يروما  رد  تشاد و 
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امـش هب  ندرک  تبحم  زا  دوخ ،  یـصخش  تالکـشم  رطاخ  هب  یتسود  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  دـینیبب ،  ار  نارگید  ساره  باوخ  رد  رگا  2 ـ
تسا .  زجاع 

 . درک دهاوخ  کش  دوخ  تسود  تقادص  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدیسرت  گس  زا  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

یئاسرت

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
درادن .  یناملسم  نید  رد  داقتعا  دیآ و  دیدپ  یهارمگ  تعدب و  یهار  رد  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  اسرت  دنیب  یناملسم  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
تسا ترصن  زا  قتشم  وا  تسا و  ینارصن  اسرت  هک  اریز  دبای ،  ترصن  يو  رب  تسا  لیلد  دراد ،  ینمشد  هک  دنیب  ار  باوخ  نیا  یـسک  رگا 

دریمب .  دوش و  ناملسم  هک  لیلد  دش ،  ناملسم  هک  دنیب  یئاسرت  رگا  . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . تسا فیعض  مالسا  نید  رد  شداقتعا  دوب و  وا  هاوخاوه  رادتسود و  هک  لیلد  تشاد ،  تبحص  نایحیسم  نایاسرت و  اب  دید  رگا 

ندیسرت

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نآ زا  یهورکم  هک  لـیلد  تسیک ،  زا  وا  سرت  دـنادن  یـسک و  زا  دـسرت  یم  دـید  باوخ  رد  هک  ره  تسا و  ینمیا  باوـخ ،  رد  ندیـسرت 

دسر .  يو  هب  هدنناسرت 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

شناگتـسبو دـنبوسنم  وا  هب  هک  یناسک  زا  هک  لـیلد  دیـسرت ،  یمه  يروناـج  اـی  يدزد  زا  دـنیب  رگا  تسا ،  ترـصن  باوخرد ،  ندیـسرت 
دسر .  ترضم 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب یتمالس  باوخ  رد  ندیسرت  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یناهگان و يربخ  دـیوش و  یم  لاحـشوخ  دـیدروخ  هکی  دیدیـسرت و  باوخ  رد  رگا  تسا .  شوخ  ربخ  يداش و  ام  ياه  باوخ  رد  سرت 

تیب لها  ای  نادنواشیوخ  بناج  زا  دیدیـسرت  دزد  زا  رگا  تسا .  ینمیا  سرت  دنا  هتـشون  تشاد .  دـیهاوخ  تفایرد  شخب  يداش  بوخ و 
تسا .  ترصن  باوخ  رد  ندیسرت  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دینیب .  یم  نایز  بیسآ و  دوخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیزاس .  دوبان  ار  ناتنانمشد  ات  دیتسه  شالت  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هدش  امش  سرت  بجوم  یعوضوم  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینیبب ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  تسا .  یگداوناخ  تالکشم  زورب  رگنایب  دیاهدش ،  هدزتشحو  يرفس  رطاخ  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دزاسیم نارگن  ار  امش  يزیچ  هک  تسا  نآ  رگنایب  دناهدیسرت ،  یعوضوم  زا  هک 

یشرت
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دز دیهاوخ  تسد  هدوهیب  ییاهراک  هب  دینکن  ادیپ  یگدنز  رد  یمکحم  ةدیقع  رگا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یـشرت  یفرظ  ندید  1 ـ

. 
تفای .  دهاوخ  لاغتشا  راوشد  یلغش  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دروخ ،  یم  یشرت  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

امش لکـشم  ماجنارـس  اما  دش ،  دیهاوخ  راچد  یلکـشم  هب  یفطاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  فلتخم  ياه  یـشرت  ندید  3 ـ
 . دش دهاوخ  لح 

اهیشرت

يو هب  شرت  يزیچ  یسک  دنیب  رگا  شرت .  ياه  هویم  هصاخ  تسا .  مغ  هشیدنا و  باوخ ،  رد  ندروخ  اه  یشرت  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 ، دسر هودنا  مغ و  یسک  هب  وا  ببـس  هب  هک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  شرت  يزیچ  وا  دنیب  رگا  دسر ،  هودنا  مغ و  جنر و  يو  هب  وا  زا  هک  داد ، 

دشابن .  ریخ  چیه  شرت  یندروخرد  هلمجلا  یف 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

مغ نیا  تسا و  یماک  خلت  هودنا و  مغ و  باوخ  رد  یشرت  دنشاب .  هک  عون  ره  هب  لکـش و  ره  هب  تسین  بوخ  باوخ  رد  اه  یـشرت  ندید 
یب دنام  یم  یقاب  دوش و  یم  هنهک  مه  دشاب و  راد  هشیر  هنهک و  تسا  نکمم  مه  هک  تسا  یمغ  باوخ  رد  یـشرت  تسا .  یگناخ  جنر  و 

تسا .  ییاوسر  یماندب و  ریس  یشرت  میشوکب  نآ  عفر  رد  میناوتب  هک  نآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ماجنا رگنایب  باوخ ،  رد  یشرت  ندروخ  تشاذگ .  دیهاوخ  رس  تشپ  ار  اهیتخس  ماجنارس  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  یـشرت  ندید 
 . تسا لکشم  ياهراک 

فرت

تورق هرق 
نیگمغ نآ  ببس  هب  دوش و  راد  ماو  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  فرت  دید  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  باوخ ،  رد  فرت  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

مغ و وا  ندروخ  تسا و  كدـنا  لام  باوخ ،  هب  فرت  ندـید  دـیوگ :  یبرغمرباـج  تسا .  هریت  رادـید  هب  شرت و  معط  هب  فرت  هک  دوش ، 
 . تسا هودنا 

يزاب هقرت 

دیوگیم :  رلیم  چا 
 . تسا راوگان  تاقافتا  عوقو  رگنایب  باوخ ،  رد  يزاب  هقرت 

ندرک كرت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لکشم اب  دیا  هدیشک  هدنیآ  رد  تیقفوم  يارب  هک  ییاه  هشقن  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  كرت  ار  امش  یسک  دینیبب ،  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  هجاوم 
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هار دش و  دیهاوخ  وربور  یتخـس  طیارـش  اب  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  كرت  ار  نارگید  امـش  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
درادن .  دوجو  اهیتخس  نیا  رب  هبلغ  يارب  ینادنچ 

دروآ .  دیهاوخن  تسد  هب  یتیقفوم  تورث  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  كرت  ار  دوخ  ۀناخ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
زا ناتـسود  دش و  دـیهاوخن  قفوم  دوخ  تاهابتـشا  ناربج  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  كرت  ار  دوخ  قوشعم  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دننادرگ .  یمرب  ور  امش 
دیسر .  دهاوخ  ینالک  ثرا  امش  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوگ ،  یم  كرت  ار  امش  يا ،  هقالع  دروم  تسود  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

یم تسد  زا  ار  دوخ  ماقم  تیعقوم و  هتـسجرب  دارفا  هب  هلمح  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینادرگ ،  یمرب  ور  بهذـم  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دیهد . 

رگا دش .  دیهاوخ  راتفرگ  نظ  ءوس  جنـشت و  زا  رپ  یطیحم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  اهر  ار  دوخ  نادـنزرف  دـینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
تشاد .  دهاوخ  لابند  هب  يرگید  يانعم  ددنویپب ،  عوقو  هب  رایشه  نهذ  ریثأت  تحت  یباوخ  نینچ 

راـچد دوخ  لغـش  رد  دور  یم  لاـمتحا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هدرک  كرت  ار  یتشک  ناـتدوخ  اـی  امـش  تسود  دـینیبب ،  باوخ  رگا  8 ـ
 . دوب دهاوخ  ناما  رد  امش  عفانم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  رارف  لحاس  هب  یتشک  زا  رگا  اما  دیوش .  یم  یماکان  تسکش و 

هکرت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
انعم نیا  هب  دز ،  کتک  هکرت  اب  ار  امش  یـسک  باوخ  رد  رگا  دیوشیم .  یهابتـشا  بکترم  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هکرت  ندید 

 . دیوشیمن قفوم  ناتیاهراک  زا  یکی  ماجنا  رد  ینعی  دیدز ،  کتک  هکرت  اب  ار  یسک  امش  رگا  دیسریم .  ناتفادها  هب  هک  تسا 

زمرت

زمرت هک  میتسه  یلیبموتا  راوس  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دید .  ناوت  یمن  لیبموتا  نودب  باوخ  رد  ار  زمرت  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ام  يراد  نتـشیوخ  ناوت  هدارا و  تردق  هدنیامن  زمرت  میراد .  هدـنیآ  زا  هک  تسا  یتشحو  يایوگ  هکلب  تسین  رطخ  ناشن  دریگ  یم  نآ 

راچد اه  يریگ  میمصت  رد  دوش و  یم  تسس  ام  هدارا  هک  تسا  نآ  ناشن  دریگ  یمن  ام  نیـشام  زمرت  هک  میدید  باوخ  رگا  تسا .  باوخ 
نوـچ تسا  بوـخ  مینک  یم  ریمعت  ار  دوـخ  نیـشام  زمرت  هک  میدـید  باوـخ  رد  رگا  تسین .  بوـخ  هتبلا  هک  میوـش  یم  ساره  دـیدرت و 

 . میزادرپ یم  دوخ  تیصخش  يزاسزاب  هب  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  دیوگ  یم  ام  باوخ 

همرت

هچنانچ يرهاظ .  تایونعم و  زا  یلاخ  يایند  هب  ندـش  بوذـجم  تسا و  گنرین  بیرف و  باوخ  رد  همرت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تیـصخش و سابل و  اب  هک  دـیا  هدرب  راک  هب  دوخ  سابل  رد  همرت  يا  هعطق  دـیا و  هدیـشوپ  همرت  زا  یـسابل  ای  دـیراد  همرت  دـینیبب  باوخ  رد 

يراک هابت  ار  دوخ  تقو  رمع و  دیوش و  یم  بوذچم  دیروخ و  یم  بیرف  هک  تسا  نآ  يایوگ  درادـن  بسانت  یگنهامه و  امـش  تیعقوم 
هثداح دنچ  هدش .  تباث  دروم  دنچ  رد  نیا  تسا و  اشترا  اشر و  باوخ  رد  همرت  دـینک .  لوبق  هوشر  تسا  نکمم  یتح  دـینک .  یم  هدوهیب 

لوگ تسا و  بیرف  همرت  هک  دوش  یم  حیرـصت  طقف  تسین  اج  نیا  نآ  ياج  هک  هدش  لقن  رخاتم  ناربعم  هلیـسو  هب  هوشر  همرت و  طابترا  زا 
داد هیده  همرت  يا  هقاط  امش  هب  یسک  رگا  لهج .  عمط و  يور  زا  هبذج و  قوش و  يانبم  رب  فالخ  لمع  باکترا  ندز و  لوگ  ندروخ و 
یب فالخ و  راک  ماجنا  هب  توعد  همرت  فراعت  دیشاب .  رایشوه  تسبوخ  هک  دیآ  یم  شیپ  گرزب  بیرف  يارب  يدروم  هک  دهد  یم  ناشن 
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 . دینک یم  اوغا  ار  يرگید  امش  هک  دیوگ  یم  باوخ  دوش  فراعت  يرگید  هب  همرت  امش  بناج  زا  رگا  تسا .  یتلادع 

نرت

ما هدروآ  تسد  هب  ار  ناشیاه  هتـشون  هک  اج  نآ  ات  یجراخ  ناربعم  هداوناخ .  هپوک  تسا و  یگدـنز  نرت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هتبلا میوش  یم  نرت  راوس  یتفو  دسریم .  رظن  هب  تسرد  یفیرعت  هک  دنا  هتـسناد  هداوناخ  ار  هپوک  دنا و  هدرک  ریبعت  یگدـنز  ار  راطق  نرت و 

اب هک  میروآ  یم  رد  رـس  رگید  راید  رهـش و  زا  دـهد  رییغت  ار  دوخ  ریـسم  نرت  رگا  یلو  میورب  میهاوخ  یم  اجک  هب  هک  میناد  یم  ناـمدوخ 
هب ار  ام  یگدنز  رد  یلو  میـسرب  تداعـس  هب  هک  میـشوک  یم  تسا و  صخـشم  ام  فده  زین  یگدنز  رد  دراد .  دیعب  يا  هلـصاف  ام  دـصقم 
هب باوخ  رد  تسا  يدارا  ریغ  هچ  نآ  يدارا .  ریغ  یهاگ  تسا و  يدارا  ریـسم  رییغت  لوحت و  نیا  یهاگ  میهاوخ .  یمن  هک  درب  یم  یئاج 
هار زا  نرت  دیا و  هد  اتـسیا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دهد .  یم  یئانیب  رادشه و  ام  هب  دوش و  یم  رهاظ  نرت  رد  ندش  راوس  نرت و  تروص 

تلاح ره  رد  نرت  هدهاشم  دیآ .  یم  شیپ  امش  يارب  يرفـس  دینیب  یم  ار  نرت  کی  تکرح  رود  زا  ای  دنک و  یم  تکرح  راطق  دسر و  یم 
امش زا  راطق  یکیدزن  يرود و  هب  امـش  رفـس  نامز  دور .  یم  باوخ  هدننیب  هک  تسا  ترفاسم  کی  افرـص  دیـشابن  نآ  راوس  هک  یطرـش  هب 
نانچ دسر .  یم  امش  هب  یبئاغ  ای  رفاسم  زا  هک  تسا  يربخ  نرت  توس  يادص  نآ .  ياه  هپوک  نرت و  هزادنا  هب  رفـس  لوط  تسا و  طوبرم 

دنرذگ یم  امـش  مشچ  شیپ  زا  هک  دینیب  یم  ار  يرظانم  دینک و  یم  هاگن  نوریب  هب  نآ  هرجنپ  زا  دـیتسه و  راطق  راوس  ناتدوخ  دـیدید  هچ 
یناسک دتفا .  یم  قافتا  دیدرت  یب  یلوحت  اما  دش  دهاوخن  رتهب  تسه  هچآ  زا  امـش  عضو  دیآ .  یم  دیدپ  امـش  یگدنز  رد  يداینب  یلوحت 

هک اه  نآ  دیدوب  هپوک  کی  نورد  رگا  تشاد .  دنهاوخ  تشونرس  كارتشا  امش  اب  هکدنشاب  یم  یناسک  نامه  دنتسه  امـش  اب  نرت  رد  هک 
اهنت رگا  تشاد و  دنهاوخ  كرتشم  یتشونرس  امش  اب  يدایز  هدع  دشاب  غولـش  نرت  رگا  دنهد .  یم  لیکـشت  ار  امـش  هداوناخ  دارفا  دنتـسه 

 . دیئامیپ یم  یئاهنت  هب  ار  هار  دیدوب 

جنرت

دیوگ :  لایناد  ترضح 
ندید تسا و  تشهب  ياه  هویم  زا  دنیوگ  تسا و  هزیکاپ  رادـید  هب  معط و  هب  دراد و  شوخ  يوب  اما  تسا ،  درز  هنوگ  هب  هچ  رگا  جـنرت ، 

لام دنیب ،  رایسب  رگا  تسا .  دنزرف  شلیوات  دنیب ،  باوخ  رد  هس  ای  ود  جنرت  یسک  رگا  دیوگ :  لایناد  ترـضح  تسا .  کین  باوخ  هب  وا 
تسا .  درز  جنرت  زا  رتهب  باوخ  رد  ندید  زبس  جنرت  دبای و  لالح  تمعن  و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تـشاد یجنرت  دنیب  رگا  دنراد .  تسود  ار  وا  سک  همه  هکنانچ  کیدزن ،  نامدرم  هب  لامج و  اب  رگناوت و  تسا  يدرم  باوخ ،  رد  جـنرت 

رگا دیآ .  يوربوخ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دید ،  دوخ  راک  رد  جنرت  رگا  دتفا .  تبحص  يدرم  نینچ  اب  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای 
 ، دیـشخب یـسک  هب  تشاد و  رایـسب  جنرت  هناخ  رد  دنیب  رگا  دوش .  كاله  شدـنزرف  هک  لیلد  دـیچیپ ،  رد  درک و  ناهنپ  ار  جـنرت  هک  دـنیب 

داتفیب وا  نیتسآ  زا  دنیب  رگا  دیآ .  كزینک  زا  يدنزرف  وا  هک  لیلد  داهن ،  نیتسآ  رد  جنرت  دنیب  رگا  دنک .  یئوکین  یـسک  قح  رد  هک  لیلد 
دوش .  لصاح  يدنزرف  وا  هک  لیلد  ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  جنرت  ندید 
هزیکاپ ،  نز  لوا : 

نیدکاپ ،  كزینک  مود : 
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دنمتورثو ،  رگناوت  تسود  موس : 
حلاص  فیرش  دنزرف  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دنتسه دنوادخ  تشهب  صاخ  ياه  هویم  زا  هدش  حیرصت  هک  ریجنا  و  رانا ،  بیس ،  دننام  تسا  یتشهب  ياه  هویم  زا  زین  جنرت  هک  دنا  هتـشون 
هک دننک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا .  وکین  رایـسب  شندید  باوخ  رد  هک  دنا  هتـسناد  یتشهب  هویم  ناربعم  زین  ار  جـنرت  . 

لام و دوش  هدـید  باوخ  رد  دایز  رادـقم  هب  رگا  جـنرت  هک  دـندقتعم  ناربعم  زا  یخرب  تسا .  حـلاص  دـنزرف  بوخ و  نز  باوخ  رد  جـنرت 
نهک ناربعم  هدیقع  رظن و  نیا  تسا .  درز  جنرت  زا  رتهب  باوخ  رد  جنرت  ندـید  تسا .  دـنزرف  دـشاب  كدـنا  دادـعت  هب  رگا  تسا و  تورث 

رد فرـصت  هب  ار  شلام  هدرک و  مدـهنم  ار  ینمـشد  مینک  رکف  هک  ینعم  نآ  هب  هن  تمینغ  تسا .  تمینغ  جـنرت  اما  دـش .  هتـشون  هک  تسا 
مشچ هتـشادن و  ار  شراظتنا  هک  یتلاح  رد  دیآ  رد  ناسنا  فرـصت  هب  یلام  هک  نآ  ینعم  هب  تمینغ  میا .  هداهن  تمینغ  ار  نآ  مان  هدروآ و 

تـسد هب  تسد  دندرک و  یم  يزاب  نآ  اب  دنتفرگ و  یم  تسد  رد  یتعاس  دنروخب  هک  نیا  زا  لبق  ار  جـنرت  نابیتشپ ،  میا .  هدوبن  شهار  هب 
هویم نینچ  دوش .  یم  هتفرگ  یتـحار  هب  ناتـشگنا  ناـیم  رد  هوـالع  هب  تسا  بوخ  زین  رظنم  هب  دراد و  شوخ  یئوب  رطع و  نوچ  دـنداد  یم 

ار ام  شبحاصت  هک  لب  میهد  یمن  تیمها  شرادقم  هب  هک  تمینغ  ینعی  دشاب  هتشاد  ار  ریبعت  نیمه  دناوت  یم  طقف  ام  باوخ  رد  يا  هزیکاپ 
تمینغ بوـخ  رهوـش  نز  يارب  نینچمه  هدـنزرا و  رایـسب  تسا  یتـمینغ  دوـخ  زین  بوـخ  نز  نادرم ،  يارب  دـنک .  یم  دونـشخ  یـضار و 

عـضو هب  هجوت  اب  دیراد  تسد  رد  یجنرت  هک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  لاح  حلاص .  دنزرف  ناردام  ناردـپ و  يارب  دوش و  یم  بوسحم 
یلام دیراد  جنرت  يدادعت  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  دنزرف  بیرقت  هب  هک  دنزرف  ای  تسا  رـسمه  هک  دینک  سایق  دیناوت  یم  ناتدوخ 
نانچ هدماین .  تسد  هب  يرادرب  هالک  مدرم و  بیرف  هار  زا  تسین و  يدعت  زواجت و  هجیتن  درادن و  شغ  هک  دـسر  یم  امـش  تسد  هب  كاپ 

هک دیوش  یم  دنم  هرهب  يرادقم  هب  تایـصوصخ  نیا  اب  یلام  زا  دیروخ  یم  هتفرگ و  تسوپ  ار  یکی  هک  دیراد  جنرت  يدادـعت  دـیدید  هچ 
تسا .  وکین  باوخ  رد  جنرت  ندید  لاح  ره  هب  تسا .  امش  مهس 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب هفحتو  هیده  جنرت  ندید 

نیبگنرت

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک اجنآ  زا  دـبای ،  رایـسب  يزور  هک  لیلد  داد ،  ودـب  یـسک  ای  تشاد  رایـسب  نیبگنرت  دـنیب  رگا  تسا .  تنم  یب  لام  باوخ ،  رد  نیبگنرت 

دوش .  ماظن  هب  وا  ياهراک  درادن و  دیما 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا هجو  هس  رب  شلیلد  دروخ ،  ای  دید  باوخرد  نیبگنرت  رگا 
قلخ .  تنم  یب  لالح  يزور  لام و  لوا : 

اهراک .  شیاشگ  تشیعم و  مود : 
ندیسر .  دارم  هب  نتفای و  لد  ماک  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يرامیب ای  امتح  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  یئوراد  هبنج  نوچ  مینیب .  یمن  تبـسانم  نودـب  دروم و  یب  باوخ  رد  ار  نیبجنرت  ای  نیبگنرت 

صاخ ياهوراد  زا  نیبگنا  اریز  دـشاب  كدوک  دـیاب  رامیب  نآ  عبطلاب  دراد و  دوجو  ام  باوخ  رد  يرامیب  زا  يا  هنیمز  ای  تسا و  نآ  هارمه 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 492 

http://www.ghaemiyeh.com


تفای ام  زورما  یگدـنز  رد  یلام  نینچ  تفم و  لام  ینعی  تسا  تنم  یب  لام  نیبگنرت  دـنا  هتـشون  ناربعم  تسا .  ناراوخریـش  ناـکدوک و 
یـسک هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  نیریـش و  شخبافـش و  تسا  یهایگ  هریـش  نیبگنرت  ردان .  ياـه  تبـسانم  اـه و  تلع  هب  رگم  دوش  یمن 
نیرخآ دنک و  یم  کمک  امـش  هب  تالکـشم  عفر  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  يایوگ  دـیروخب  هک  درک  فراعت  ای  دروآ  امـش  يارب  نیبگنرت 

لام یمیدق  ناربعم  هتشون  هب  رگا  تسین و  دب  باوخ  رد  نیبگنرت  ندید  هتفر  مه  يور  دهد .  یم  امـش  هب  هتـسب  رد  ندوشگ  يارب  ار  دیلک 
 . هتسب ياهرد  ندوشگ  يارب  تسا  ردام  دیلک  ورادشون و  دشابن  تنم  یب 

رورت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ناتدوخ هک  دـینیبب  باوخ  رگا  دیـشاب .  بقارم  رتشیب  اهراک  ماجنا  رد  دـیاب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دـینیبب ،  ار  یـسک  رورت  باوخ  رد  رگا 

 . دیوشیم یهابتشا  بکترم  ینعی  دینکیم ،  رورت  ار  یسک 

غود هرت 

 . دنک هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  هب  غود  هرت  ندروخ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

هرت

دنک .  ترضم  رب  لیلد  دوب ،  شوخان  خلت و  معط  هب  هچ  نآ  اه  هرت  زا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ینهد و دب  يدب و  هب  ام  ياه  باوخ  رد  اریز  تسین  نآ  بوخ  عاونا  زا  اما  تسا  یندروخ  ياهیزبس  زا  هرت  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رگید ياذـغ  اـی  ناـن  هارمه  نودـب  اـهنت و  رگا  صوصخ  هب  درادـن  بوخ  ییوب  رطع و  هرت  دوـش .  یم  ریبـعت  عـبط  تماـئل  ییوجـشاخرپ و 
زا هرت  هک  دیدید  رگا  دـنک .  یم  یفرعم  دـب  باوخ  رد  ار  هرت  ینعم  نیمه  دریگ ،  یم  شوخان  يوب  دـعب  تعاس  دـنچ  ات  نامناهد  میروخب 
هرت رگا  دروآ .  یم  یماک  خـلت  هک  دـینک  یم  يراک  دـینیب و  یم  ار  هنتف  کی  كرادـت  ناتدوخ  دـیرخ  یم  ناکد  زا  اـی  دـینیچ  یم  هعرزم 
اهلاس هک  راد  هنیمز  يا  هئطوت  تسا و  هئطوت  هرت  مخت  نتـشاک  تسا .  وکین  نیا  دینک و  یم  زارتحا  دب  راک  ماجنا  زا  دیتخیر  رود  دیتشاد و 

دنک .  یم  داجیا  يراتفرگ  نارگید  ناتدوخ و  يارب  لاس ـ  تفه  ات   ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . تسا ناتراک  رد  تیقفوم  يهناشن  باوخ ،  رد  هرت  ندید 

یشورف هرت 

دیوگیم :  یناهفصا  فلخ 
دوب و جایتحا  نادب  ار  قلخ  يهمه  هک  دور  يراک  وا  تسد  هب  هک  اریز  تسا ،  وکین  شلیوأت  درک ،  یـشورفهرت  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 

 . تسا هودنا  مغ و  یسلفم و  يرامیب و  باوخ ،  هب  ندروخ  هرت 

كایرت

هب رگا  دوش .  هداشگ  يو  رب  اهراک  دهرب و  جنر  زا  هک  لیلد  دروخ ،  يرامیب  رهب  زا  كایرت  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تسا .  ناصقن  هشیدنا و  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  دوب ،  نیا  فالخ 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لها میـشک و  یم  كایرت  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  اهراک  لیطعت  رگناشن  نآ  ندـید  باوخ  رد  تسا و  هردـخم  هدام  کی  كایرت 

هچ نانچ  دماجنا .  یم  فق  وت  هب  نامراک  انایحا  مینک و  یم  یتسس  میزرو و  یم  للعت  نامیاهراک  رد  هک  تسا  نآ  ناشن  میـشابن  راک  نیا 
رد كارتشا  يرگید  هب  كایرت  نداد  میبای .  یم  یئاـهر  يرطخزا  میـشک  یم  هن  میروخ و  یم  هن  یلو  میراد  كاـیرت  هک  مینیبب  باوخ  رد 

دراد .  ار  ریبعت  نیمه  زین  نآ  نتفرگ  تسا و  هرطاخم  لوبق 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رگا دنکیم .  دیدهت  ار  امـش  ناکیدزن  زا  یکی  يرامیب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیهدیم ،  یـسک  هب  كایرت  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 
 . تسا ناتسود  زا  ییادج  يانعم  هب  دنیبب ،  ندروخ  كایرت  لوغشم  ار  دوخ  دزمان  یسک 

نوبیرت

باوخ رد  هچ  نانچ  یبلط .  هداـیز  رخاـفت و  یهاوخ و  دوخ  رورغ و  زا  تسا  یمـسجت  باوخ  رد  نوبیرت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هداتسیا نوبیرت  تشپ  رگید  یسک  دینیبب  رگا  دش .  دیهاوخ  یبلط  هدایز  رورغ و  راتفرگ  دینز  یم  فرح  دیا و  هداتـسیا  نوبیرت  تشپ  دینیبب 

دیآ یم  شیپ  يا  هنیمز  دیدید  یلاخ  نوبیرت  رگا  دیوش .  یم  انشآ  دیروخ و  یم  رب  هدنهد  عیدصت  محازم و  یناسنا  اب  دیوگ  یم  نخـس  و 
هناراکایر و ياهراک  زا  تمادن  نوبیرت  زا  ندمآ  دورف  ایر .  رهاظت و  هب  هک  لب  دـیتسه  اعقاو  هک  روط  نآ  هن  اما  دـینایامنب  ار  دوخ  امـش  هک 

فرح دیور و  یم  نوبیرت  تشپ  الومعم  هچ  نانچ  دیشابن و  هباطخ  قطن و  لها  الـصا  هک  یطرـش  هب  تسا  تسرد  اه  نیا  همه  ینیب و  عقاو 
نتفر و نوبیرت  تشپ  درادن .  ریبعت  تسا و  يداع  امش  باوخ  دینار  یم  نخس  رتات  یفمآ  رد  دیتسه و  هاگـشناد  داتـسا  ملعم و  ای  دینز  یم 
اب دیشوک  یم  دیسانش و  یم  فیعـض  ار  دوخ  عقاو  رد  هک  تسا  نآ  ناشن  دیوگ و  یم  زاب  نارگید  رب  طلـست  هب  ار  امـش  لیامت  ندز  فرح 
هب هک  تسا  نآ  ناشن  دـیرادن  هدنونـش  اما  دـینز  یم  فرح  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیئامن .  لصاح  زایتما  اـه  نآ  رب  اـی  يربارب  نارگید 

تسا نآ  ناشن  دیا  هتفرگ  رارق  نوبیرت  تشپ  امش  دیراد و  رایسب  هدنونش  تسا و  غولـش  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیتسین .  یکتم  ناتدوخ 
دیونشب .  ار  ناتدوخ  يادص  باوخ  رد  رگا  صوصخب  دننک  یم  یئوج  بیع  دز و  دنهاوخ  فرح  امش  هرابرد  مدرم  هک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا هودنا  مغ و  يهناشن  دینیبب ،  نوبیرت  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلام  نایز  ررض و  رگنایب  ینیبب ،  نوبیرت  تشپ  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

نسکاو قیرزت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دینک تیامح  نانآ  زا  ات  دیراد  یعس  هدش و  تحاران  فیعض  دارفا  هب  تبسن  ناملاظ  متس  زا  هک  تسا  نآ  يهناشن  نسکاو ،  قیرزت 

ندرک حیبست 

رب تسا  عیطم  هک  لیلد  درک ،  یم  حیبست  دـنیب  رگا  قح .  نامرف  رب  تسا  ندوب  عیطم  باوخ ،  هب  ندرک  حـیبست  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رجا و نآ  رد  ار  وا  نکلو  دـسر ،  ودـب  یهودـنا  مغ و  تشاد  دوخ  اب  باوخ  هب  حـیبست  دـنیب  رگا  دـبای .  جرف  هودـنا  مغ و  زا  قح و  نامرف 

لیلد دنیب ،  یلاو  ار  باوخ  نیا  رگا  دبای .  یلام  دوش و  يوق  نید  رد  هک  لیلد  درک ،  یم  یلاعت  قح  رکش  حیبست  اب  دنیب  رگا  تسا .  باوث 
دسر .  تیالو  ینادابآ  ار  وا  هک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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هب حـیبست  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسا و  تبوقع  زا  سرت  یگدـنب و  تدابع و  دـنوادخ و  زا  تعاـطا  ناـشن  باوخ  رد  حـیبست  ندـید 
حیبست و نتشاد  دیور .  یم  ینید  ضیارف  ماجنا  يرادنید و  فرط  هب  تسا و  دایز  امـش  یبهذم  شـشک  هک  تسا  نآ  يایوگ  دیراد  تسد 

دوش یم  هتفشآ  ناتراک  ماظن  دش  هراپ  امش  حیبست  هک  دینیبب  باوخ  رد  یتقو  تلع  نیمه  هب  تساهراک  مظن  باوخ  رد  نآ  اب  ندرک  يزاب 
خن ار  حیبست  ياه  هناد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دور .  یم  ناتتـسد  زا  راک  هتـشر  دـینک  مگ  ار  حـیبست  ياه  هناد  رگا  دزیر .  یم  مه  رد  و 

هب یـسک  هک  دیدید  رگا  مظنم .  گرزب و  تسا  يراک  نآ  هجیتن  دراد و  زاین  یـشوهزیت  تقد و  هب  هک  دیبای  یم  قیفوت  يراک  هب  دینک  یم 
يراک دیداد  حیبست  یسک  هب  امش  رگا  دننک و  یم  توعد  حالص  ریخ و  راک  هب  ار  امـش  دیتفرگ  یـسک  تسد  زا  حیبست  ای  داد  حیبست  امش 

 . دیهد یم  تسد  زا  ار 

نیکست

دیوگیم :  تروک  سناه 
نیکست ار  ینابصع  درف  هک  دنیبب  باوخ  رگا  تسا .  شوخ  ياهزور  نتشاد  رگنایب  دیهد ،  نیکـست  ار  ياهدیـشک  جنر  درف  باوخ  رد  رگا 

 . درک دیهاوخ  يرای  اهیتخس  رد  ار  ناتنایفارطا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیهدیم ، 

یلام باسح  هیوست 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دصق دنتسه و  تحاران  امش  ياهتیقفوم  زا  ياهدع  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  یلام  باسح  هیوست  یسک  اب  هک  دینیب  باوخ  رد  رگا 

 . دنراد ار  امش  اب  ینمشد 

تشت

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد تشت  نتـشاد  دشاب .  هتـشاد  ریبعت  دناوت  یم  باوخ  رد  تسا و  یعیبط  ریغ  دنیبب  درم  رگا  تسا و  یعیبط  دنیبب  تشت  باوخ  رد  نز  رگا 
رد دباتـش و  یم  وا  يرای  هب  یـسک  دراد  ون  یتشت  هکدنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  تسا .  يدرگ  نادـند  یلوق  هب  تسا و  عمط  عقوت و  باوخ 
هب جاـیتحا  دوـش و  یم  هتـسخ  راـک  زا  دـنام و  یم  اـهنت  تسد  دراد  هنهک  یتـشت  هک  دـنیبب  رگا  دـنک .  یم  کـمک  وا  هب  هناـخ  روـما  هرادا 
 . دوش یم  صیرحت  نآ  بحاصت  هب  ددـنب و  یم  عمط  يزیچ  هب  تسا  یلاـخ  تشت  نآ  دراد و  تشت  هک  دـنیبب  يدرم  رگا  دراد .  تحارتسا 

دـشاب یم  وا  هب  قلعتم  هک  دنک  ساسحا  باوخ  هدننیب  دشاب و  یلاخ  رگا  صوصخ  هب  تساج  یب  ودروم  یب  عقوت  راظتنا و  درم  يارب  تشت 
راب هب  یئاوسر  یمان و  دب  هک  دنک  یم  يراک  درک  ادـص  داتفا و  شتـسد  زا  تشت  نیا  دراد و  یتشت  باوخ  رد  هک  دـنیبب  ینز  ای  درم  رگا  . 
نآ دراد و  یتشت  باوخ  رد  هک  دـنیبب  ینز  رگا  دـتفا .  یم  يراوشد  هب  يراک  ماجنا  يارب  دـش  رود  وا  زا  دـیخرچ و  تشت  رگا  دروآ .  یم 

دنکیم يراک  تسا  خاروس  هک  دراد  یتشت  هک  دـنیبب  يدرم  رگا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یلکـشم  شا  هناخ  هداوناخ و  رد  تسا  خاروس  تشت 
دنام .  یم  شنت  هب  یگتسخ  طقف  دریگ و  یمن  هجیتن  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا :  هجو  هس  رب  باوخ  رد  تشت  ریبعت 

راکتمدخ ینز   . 1
زینک  . 2
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نانز زا  تعفنم   . 3

کشت

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دومن دیهاوخ  انب  ار  ناتدوخ  هناخ  امش  کشت : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دیهاوخ  شود  هب  يدیدج  فیاظو  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کشت  ندید  1 ـ

درگ یتورث  يدوز  هب  و  دش .  دیهاوخ  راکمه  ییوج  هفرـص  ياکرـش  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يزود  کشت  هاگراک  ندید  2 ـ
دروآ .  دیهاوخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیریگیم رارق  ماهتا  دروم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدیشک ،  زارد  یکشت  يور  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

هچکشت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دنیبب یباوخ  نینچ  ینز  رگا  دینک .  یم  راذگاو  رگید  درف  هب  ار  دوخ  تردق  تورث و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هچکـشت  ندـید 

 . دروآ تسد  هب  ار  دوخ  یحور  لالقتسا  دنک  یعس  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع 

یگنشت

یجنر و هک  لیلد  تفای ،  یمن  نآ  تسا و  هنـشت  تیاغ  هب  دنیب  رگا  تسا .  یگنـشت  زا  رتهب  باوخ ،  رد  یباریـس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
الب جنر و  زا  هک  لیلد  دروخن ،  وا  داد و  ودب  یـسک  ای  تفای  یمن  تسا و  هنـشت  دنیب  رگا  ایند .  رهب  زا  ای  نید  رهب  زا  دـسر و  ودـب  یتمحز 

دسر .  دارم  هب  ماجنارس  دوش و  هتسر 
هبوت ماجنارس  دنک و  هنگ  هک  لیلد  دروخب ،  تفای و  بآ  یگنشت  رد  دنیب  رگا  نید .  رد  تسا  داسف  باوخرد  یگنشت  دیوگ :  یبرغم  رباج 

دوش .  اسراپ  حلصم و  دنک و 
یئاذـغ دـب  بش  تسا  نکمم  تسا .  یهابت  داسف و  هب  لـیم  تسین و  بوخ  باوخ  رد  یگنـشت  ساـسحا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دیا هدید  هک  یباوخ  دیدوبن  هنشت  دیدش و  رادیب  رگا  یلو  درادن  ریبعت  امش  باوخ  تروص  نیا  رد  دیشاب  هدیباوخ  هتشابنا  مکـش  اب  هدرک و 
دیدرک شطع  عفر  دیدیـشون و  اراوگ  کنخ و  بآ  تلاـح  نآ  رد  دـیتسه و  هنـشت  هک  دـینک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  تسا .  ریبعت  ياراد 

نآ دیوش و  یم  بکترم  ار  فالخ  لمع  نآ  یگنـشت  عفر  اب  دـیراد و  فالخ  لمع  ماجنا  هانگ و  باکترا  هب  لیم  دـیوگ  یم  امـش  باوخ 
يانثتـسا هب  تسا  ینعم  نامه  دیدرگ  یم  بآ  لابند  هب  دیتسه و  هنـشت  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  بوخ  هتبلا  هک  دـینک  یم  ار  هانگ 

تروص هب  اـم  ياـه  باوخ  رد  دـیدش  علو  وجتـسج و  عون  ره  دـیوش .  بکترم  یهاـنگ  دـینکب و  فـالخ  راـک  دـیوش  یمن  قفوم  هک  نیا 
تسا و هنـشت  دینیبب  باوخ  رد  دشک  یم  جنر  يرامیب  زا  تسا  اه  تدـم  هک  تسا  يرامیب  رگا  دوش .  یم  رهاظ  دریگ و  یم  مروف  یگنـشت 
دبای و یم  افـش  ماجنارـس  دـیوگ  یم  وا  باوخ  دـنک  یم  شطع  عفر  دـشون و  یم  دـسر و  یم  بآ  هب  نایاپ  رد  ددرگ و  یم  بآ  لابند  هب 

نیا زا  رتهب  دینکب  یگنشت  ساسحا  دیـشاب و  ریـسمرگ  ياج  رد  رگا  تسا .  توافتم  لوا  تلاح  اب  نیا  تفای .  دهاوخ  ار  شیاهدرد  نامرد 
ات دینک  یم  هک  تسا  یشالت  القت و  باوخ  رد  یگنشت  لاح  ره  هب  دیدرگب .  بآ  لابند  هب  یگنشت  اب  دیشاب و  ریـسدرس  ياج  رد  هک  تسا 
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تسا .  ربعم  اب  نآ  صیخشت  هک  دشابن  فالخ  قیرط  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  دیسرب و  دیهاوخ  یم  هک  يزیچ  هب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هصغ هدوهیب ،  ياهشالت  یگنشت : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دینیب باوخ  رگا  دیشاب .  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  دیتسه  نیشنمه  یبابان  دارفا  اب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  هنشت  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
هب هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیهدیم ،  بآ  ياهنشت  هب  هک  دینیب  باوخ  رگا  تسا .  یتخبشوخ  تداعـس و  يهناشن  دینکیم ،  یگنـشت  عفر  هک 

انعم نیا  هب  دینک ،  ادـیپ  یلاخ  يرطب  کی  دـینک و  یگنـشت  ساسحا  باوخ  رد  رگا  دـیریگیم .  رارق  قیوشت  دروم  بوخ  راک  کی  رطاخ 
 . دیوشیم نیگمغ  یعوضوم  رطاخ  هب  هک  تسا 

هزانج عیشت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هب ياهدع  هک  نیا  ای  دوشیم و  امـش  بیـصن  یناوارف  دوس  يراک  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـیدید ،  ار  یـسک  هزانج  عیـشت  باوخ  رد  رگا 

 . دنوشیم هفاضا  امش  يهداوناخ 

فداصت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب امش  یگدنز  اریز  دینک .  رذح  رفس  هنوگ  ره  زا  يدح  ات  تسامش  يارب  يدج  يراطخا  ۀناشن  دیا ،  هدرک  فداصت  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

داتفا .  دهاوخ  رطخ 
شالت یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  ناوت  مامت  اـب  امـش  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  تسا ،  نداـتفا  قاـفتا  لاـح  رد  یفداـصت  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هار نیا  رد  ار  دوخ  تورث  دنوش و  یمن  زوریپ  اهنآ  اما  دننک ،  یم  شالت  فده  نامه  هب  ندیـسر  يارب  زین  يرگید  دارفا  هک  درک  دـیهاوخ 
 . دیسر دیهاوخ  دوخ  ۀتساوخ  هب  امش  و  دنهد ،  یم  تسد  زا 

فینصت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا راوگان  ياهدماشیپ  عوقو  يانعم  هب  دیونشب ،  یفینصت  باوخ  رد  رگا 

ریوصت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد هدـش  یـشاقن  ریواصت  هب  ندرک  هاـگن  دـیتفایم .  رگهلیح  ياـهناسنا  ماد  رد  هک  تسا  نآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  ریواـصت  هب  ندرک  هاـگن 

هدوهیب ياهراک  ماجنا  رگنایب  دـینکیم ،  يرادـیرخ  ار  يریواـصت  هک  دـینیب  باوخ  رگا  تسا .  يراـک  روما  رد  تفرـشیپ  رگناـیب  باوخ ، 
 . تسا

تارهاظت

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 497 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگیم :  تیارب  الیل 
روضح تارهاظت  رد  ناـتدوخ  رگا  دـیراد .  ور  شیپ  رد  يدـعاسمان  تیعـضو  هک  تسا  نآ  يهدـنهدناشن  باوخ ،  رد  تارهاـظت  ندـید 

 . دیراد ور  شیپ  يدنیاشوخ  تالوحت  رییغت و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دیشاب ،  هتشاد 

تاجوز ددعت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رهوـش ود  باوـخ  رد  ینز  رگا  دراد .  همهاو  یعوـضوم  زا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دراد ،  نز  ود  هـک  دـنک  هدـهاشم  باوـخ  رد  يدرم  رگا 

 . دراد هارمه  هب  ییاوسر  هک  دنزیم  ییاهراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دشاب ،  هتشاد 

تالیطعت

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دوشیم ناتبیصن  يدوز  هب  یتخبشوخ  تالیطعت : 

ندرک میظعت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیریگیم رارق  نارگید  يهدنخ  دروم  دوخ  ياهراک  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ندرک  میظعت 

میلعت

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسا رکف  هتوک  ياهمدآ  زا  رپ  امش  فارطا  یسک :  هب  يزیچ  نداد  میلعت 

ذیوعت

رگا دهرب .  مغ  یتخـس و  زا  هک  لیلد  یلاعت ،  يادخ  ياهمان  زا  تشاددوخ  اب  ذیوعت  دنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دیآزاب تمالـس  هب  دوب  رفـس  رد  رگا  دـبای .  یئاهر  تسا  ینادـنز  رگا  دـبای .  افـش  تسا  رامیب  رگا  ددرگ .  هدراذـگ  شماو  دوب  رادـماو 

یم ذیوعت  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  مدرم  هب  وا  زا  هک  لیلد  داد ،  یم  مدرم  هب  تشون و  یم  ذیوعت  دنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . رکفتم دوش و  نیگهودنا  هک  لیلد  دتس ،  یم  اهب  و  داد ،  یم  مدرم  هب  تشون و 

دهعت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ار یـسک  باوخ  رد  رگا  دـنوشیم .  امـش  رازآ  ثعاب  ياهدـع  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دیـشاب ،  هداد  دـهعت  يراک  هب  تبـسن  باوخرد  رگا 

 . دیوشیم بوبحم  نارگید  دزن  هک  دینکیم  يراک  هک  تسا  نآ  رگنایب  دوشیم ،  دهعتم  امش  هب  تبسن  هک  دینیبب 

راغت
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دنک .  هبوت  داسف  رش و  زا  دزومآ و  مدرم  هب  ریخ  هار  دراد و  حالص  هب  ار  وا  هناخ  هک  هحلاص  راسگمغ و  تسا  ینز  راغت 
لوق هب  دنک و  تلحر  ایند  زا  ای  دوش ،  ادج  وا  زا  نز  نآ  هک  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکـشب  وا  راغت  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

همداخ .  تسا و  كزینک  راغت ،  ناربعم ،  یضعب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هب ار  هناخ  روما  ریبدت  اب  دنک و  یم  یگدنز  ملح  ملع و  اب  رهوش  هناخ  رد  هک  سفن  کین  راگزیهرپ و  تسا  ینز  باوخ  رد  راغت  دنا  هتشون 
ریز زا  رتدنلب  يا  هبل  تفلک و  يا  هندب  هک  تسا  لوادتم  موسرم و  اهزور  نیا  هک  ینادلگ  ریز  لثم  یلگ  تسا  یفرظ  راغت  دروآ .  یم  ماظن 

اب نآ  هباشم  زا  زورما  دندرک .  یم  هدافتسا  جامتت  هیهت  غامس و  ندرک  سیخ  کشک و  ندیئاس  يارب  راغت  زا  هتشذگ  رد  دراد .  اه  ینادلگ 
دوجو نیا  اب  درادـن .  يرگید  یگناخ  فرـصم  دـنرب و  یم  دوس  دـنهد  یم  رارق  قاتا  لخاد  رد  هک  ییاه  نادـلگ  ریز  يارب  دـق  هاـتوک  هبل 

هک میتشاد  يراـغت  مینیبب  هچناـنچ  تسا و  هناـخ  نز  تسا و  نز  راـغت  دـنا  هتـشون  ناربعم  مینیبب .  راـغت  دوخ  ياـه  باوخ  رد  تسا  نکمم 
هدش مگ  ای  هدرب  دزد  مینیبب  هک  میـشاب  هتـشاد  يراغت  رگا  دتفا .  یم  يا  هثداح  هناخ  نز  يارب  هک  دنک  یم  یئوگ  شیپ  ام  باوخ  هتـسکش 
يارب تسا .  راـمیب  روجنر و  نز  هتـسکش  بل  راـغت  دوش .  یم  لـصاح  یئادـج  دـتفا و  یم  فـالتخا  رهوش  نز و  نیب  هک  تسا  نآ  ناـشن 
تسا رهوش  ردام  راغت  دنا  هتفر  رهوش  هناخ  هب  هزات  هک  یئاه  نز  يارب  ریدم .  نادراک و  يردام  تسا ،  ردام  راغت  ناوج  نارـسپ  نارتخد و 

.

تاناویح هیذغت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . ددرگیم امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیهدیم ،  اذغ  تاناویح  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیاقع شیتفت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا راوگان  تاقافتا  عوقو  رگنایب  باوخ ،  رد  دیاقع  شیتفت 

جرفت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب دـینیبب ،  شدرگ  لاح  رد  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  دـینزیم .  دوس  رپ  يراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  ندرک  شدرگ 

 . دیروآ لمع  هب  ناتفادها  هب  ندیسر  يارب  يرتشیب  شالت  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا 

ندرک فت 

دیوگیم :  رلیم  چا 
يور امـش  هب  سناـش  ینعی  درک ،  فت  امـش  يور  یـسک  رگا  اـما  تسا  یلاـم  تالکـشم  رگناـیب  دـینک ،  فت  یـسک  يور  باوخ  رد  رگا 

دروآیم . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دناسر .  دیهاوخ  نایاپ  هب  تیقفوم  اب  دیا  هتفرگ  هدهع  هب  هک  ار  یفیاظو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندرک  فت  1 ـ
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 . درک دیهاوخ  رهق  ناکیدزن  زا  یکی  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزادنا ،  یم  امش  يور  هب  فت  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هلشفت

رگا دیوگ :  نیریس  نبدمحم  دنک .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دنیب ،  باوخ  رد  ار  نآ  یسک  رگا  تسا .  هتخپ  سدع  یسراف  هب  هلـشفت  هک  نادب 
هشلفت رد  هلمجلا  یلع  دوش و  روجنر  ببس  نادب  دتفا و  تموصخ  یسک  اب  ار  واای  دروخ ،  هودنا  مغ و  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  هلـشفت  دنیب 

 . دشابن تعفنم  ریخ و  چیه  ندروخ ، 

گنفت

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بکترم هابتشا  تسا  نکمم  تسا .  وگتـسار  قیدص و  هک  دینیزگ  یم  رب  یتسود  هب  ار  یـسک  دیراد  گنفت  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ 

یعمج اب  دـیراد  يدایز  ياه  گنفت  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  قداص  تسود  تسا و  تسود  گنفت  دـنک .  یمن  تنایخ  اـما  دوش 
هچ نانچ  تسا .  نآ  دارفا  اقب  ماود و  همزال  یتسود  هک  دـننک  یم  راک  یطیحم  رد  ای  راتفگ  راتفر و  رد  یکاـپ  تقادـص و  هک  دـیزیمآ  یم 

رگا دیـشاب و  یکتم  وا  رب  دیتسناوت  یم  اه  یتخـس  رد  هک  دـیهد  یم  تسد  زا  ار  یتسود  هداتفا  امـش  تسد  زا  گنفت  هک  دـینیبب  باوخ  رد 
فده و گنفت  ناوج  نارتخد  يارب  دوب .  دـهاوخ  امـش  یماح  هک  دـینک  یم  یتسود  یـسک  اب  داد  هیدـه  امـش  هب  یـسک  ای  دـیتفای  یگنفت 

دنهد .  یم  رارق  فده  ار  یسک  گنفت  اب  هک  دننیبب  رگا  صوصخب  رهوش ،  تسا و  قشع  تبحم و 
دیوگ :  فلوم 

داتفا و نیمز  رد  هدرکن و  یط  ار  يدایز  هلـصاف  نآ  ياه  هلولگ  ایو  دشن  جراخ  يا  هلولگ  نآزاو  درک  يزادنا  ریت  گنفت  اب  باوخ  رد  رگا 
دوب .  دهاوخ  رتخد  شدنزرف  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تشادن  یفاک  تردق 

دنک .  بولقم  تجحو  لیالد  اب  ار  صخش  نآ  هک  لیلد  درک  تباصا  فده  هب  تشاد و  ار  یفاک  تردق  اه  هلولگ  رگا 
دومن دهاوخ  عناق  یفاک  لیالد  اب  ار  امش  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  داد  رارق  فده  دروم  تباثا  دروم  ار  امش  هلولگ  اب  یصخش  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، باوخ رد  گنفت  اب  يزادـناریت  دـیهد .  روتـسد  نارگید  هب  دـیراد  یعـس  اـمیاد  تسا  نآ  رگناـیب  باوخ ،  رد  ياهمچاـس  گـنفت  ندـید 

ددرگیم .  امش  تینابصع  بجوم  یعوضوم  هک  تسا  نآ  يهناشن 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تخاس .  دهاوخ  برطضم  نارگن و  ار  امش  نادنزرف ،  هداوناخ و  تالکشم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  يراکش  گنفت  ندید  1 ـ
هک دیوش  یم  وربور  عامتجا  هداوناخ و  رد  يدرـس  طیحم  نانچ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  يراکـش  لولود  گنفت  اب  يزادناریت  2 ـ

 . ددرگ یم  لیدبت  دولآ  بضغ  ییوخ  قلخ و  هب  امش  میالم  يوخ  قلخ و  هتفر  هتفر 

اضاقت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلغـش  روما  رد  تیقفوم  رگناـیب  دـنکیم ،  یتسرداـن  ياـضاقت  امـش  زا  یـصخش  هک  دـینیبب  باوـخ  رگا 

 . دیروآ لمع  هب  يرتشیب  تقد  اهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنکیم ،  اضاقت  امش  زا  ار  شایهدب  یصخش 
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یهدب تخادرپ  ياضاقت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیـشاب و دوخ  ياـهراک  بقارم  دـیاب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـسر ،  یم  امـش  تسد  هب  یهدـب  تخادرپ  ياـضاقت  ضبق  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دینک حالصا  ار  دوخ  تسردان  تالیامت 

ماو تخادرپ  ياضاقت 

دیـشاب و دوخ  ياـهراک  بقارم  دـیاب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـسر ،  یم  امـش  تسد  هب  یهدـب  تخادرپ  ياـضاقت  ضبق  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . دینک حالصا  ار  دوخ  تسردان  تالیامت 

القت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راـچد ناتفادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  دـینکیم ،  ـالقت  شـشوک و  يراـک  ماـجنا  يارب  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

دیهد .  ماجنا  يرتشیب  شالت  یعس و  دیاب  هک  دوشیم  یتالکشم 
دیلقت 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يراک روما  رد  یتخب  کین  ندرک :  دیلقت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیوشیم یهابتشا  بکترم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ندرک  دیلقت 

میوقت

شیپ هک  تسام  دـب  کین و  لامعا  میوقت  تسا .  ریدـقت  تشونرـس و  مکح  باوخ  رد  همان  هاگ  ای  میوقت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هدیبسچ راوید  هب  یمیوقت  مینک  هدهاشم  باوخ  رد  دشاب و  يراوید  رگا  میوقت  دنوش .  یم  مسجم  ودـنریگ  یم  لکـش  باوخ  رد  ام  يور 

هک دـشاب  رتفد  تروص  هب  میوقت  هچنانچ  دوش .  یم  شاف  ام  زا  يزار  هک  تسا  نآ  يایوگ  تسین  نآ  يارب  یظافح  دراد و  قلعت  اـم  هب  هک 
دـشاب هنهک  میوقت  رگا  دـنوشن .  علطم  نآ  زا  نارگید  ات  مینک  یفخم  میـشوپب و  میراد  یعـس  هک  تسه  يزیچ  میـشاب  هتـشاد  هارمه  ار  نآ 

رگا تسا  روط  نیمه  میوش  یم  نارگید  هودـنا  لـالم و  بجوم  میهدـب  یـسک  هب  هنهک  میوقت  رگا  دـیآ .  یم  شیپ  هودـنا  مغ و  اـم  يارب 
نآ لابقتـسا  هب  هک  تسا  حرف  يداـش و  ون  لاـس  میوقت  میدرگ .  یم  لوـلم  راد و  مغ  ناـمدوخ  میریگب  يرگید  زا  یمیدـق  هنهک و  میوـقت 

تساهراک یگتفشآ  يایوگ  فیثک  كورچ و  هلاچم  میوقت  دوریم .  نوریب  نامتسد  زا  راک  هتـشر  هک  تسا  نآ  ناشن  هراپ  میوقت  میوریم . 
یم مینک و  یم  تیریدـم  رفن  دـنچ  رب  دـیوگ  یم  ام  باوخ  میـشاب  هتـشاد  میوقت  يدادـعت  رگا  دروآ .  یم  هارمه  جـنر  مغ و  هجیتن  رد  هک 

میریگب .  میمصت  ناشیا  هرابرد  میناوت 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

میوقت
ینالوط یگدنز  دیسر ،  دیهاوخ  يریپ  هب  امش  نآ :  ندناوخ 
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دیتسه يربخ  رظتنم  امش  نآ :  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تشاد .  دیهاوخ  يرادیاپان  یتخبشوخ  تشاد و  دهاوخ  ناسون  امش  لابقا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  میوقت  ندید  1 ـ
دهاوخ رده  ار  امـش  تقو  ییزج  تاقافتا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  میوقت  ياهزور  دادعا و  ياشامت  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  نارگن  تباب  نیا  زا  داد و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

ندینـش يهناشن  دیـشاب ،  میوقت  يهعلاطم  لوغـشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  دیدج  دارفا  اب  ینیـشنمه  يهناشن  باوخ ،  رد  ون  میوقت  ندـیرخ 
 . تسا شوخ  رابخا 

ندرک ریبکت 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هداشگ  يو  رب  تاریخ  رد  دوش و  نمیا  نانمشد  رشزا  هک  لیلد  درک ،  یم  ریبکت  دید  باوخرد  یسک  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ندرک  ریبکت  ندید 

نمشد زا  ینمیا  لوا : 
هنتف .  الب و  زا  يراگتسر  مود : 

تکرب .  ریخ و  موس : 
 . هتسب ياهراک  شیاشگ  مراهچ : 

همکت

ای ردـپ  رگا  دراد .  باوخ  هدـننیب  تیعقوم  هب  یگتـسب  هک  دـشاب  دـناوت  یم  اهزیچ  یلیخ  باوخ  رد  همکت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
عـضو تشاد و  دیهاوخ  دنمورب  ینادنزرف  دیراد  نت  هب  بترم  هتـسب و  ياه  همکت  اب  یـسابل  هک  دـینیبب  باوخ  رد  دـیتسه و  يزوسلد  ردام 
یکی هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب و  نادنزرف  زا  یکی  فرعم  دناوت  یم  همکت  ره  تسا .  بوخ  دامتعا و  لباق  امـش  یگداوناخ  یگدـنز 

زا یکی  دیوگیم  امـش  باوخ  دیزودب  شیوخ  سابل  رب  اددجم  دیهاوخ  یم  هک  دیراد  تسد  رد  ار  نآ  اما  هدـش  هدـنک  امـش  ياه  همکت  زا 
دیوگ یم  امش  هب  دهد و  یم  ناتدنزرف  ینامرف  ان  نایغط و  زا  ربخ  باوخ  نیا  دیراد  گرزب  رتخد  ای  رـسپ  رگا  دوش .  یم  رامیب  ناتنادنزرف 

دوخ هداوناـخ  اـب  دوب  زاـب  امـش  ياـه  همکت  رگا  دـیآ .  یم  هار  هب  اددـجم  یلو  درازآ  یم  ار  امـش  تهج  نیا  زا  دـنکیم و  یناـمرفان  وا  هک 
نارـسپ نارتخد و  يارب  دینیزگ .  یم  تلزع  دـیوش و  یم  ادـج  دوخ  هداوناخ  زا  دوب  هدـنک  امـش  ياه  همکت  همه  رگا  دـیبای .  یم  فالتخا 

یم ربخ  شا  هدنیآ  زا  وا  باوخ  تسا  هتـسب  شـسابل  همکت  دنیبب  باوخ  رد  رگا  ناوج  رتخد  دنک .  یم  قرف  باوخ  رد  همکت  ندید  ناوج 
باوخ رد  دیتسه و  راکیب  رگا  تسا .  هدش  هدـنک  همکت  زا  رتهب  هتخود  همکت  تسا و  زاب  همکت  زا  رتهب  هتـسب  همکت  تسا .  بوخ  هکدـهد 
هلیـسو همکت  لاح  ره  هب  میوش .  یم  رادلام  مینیبب  یباوخ  نینچ  میـشاب و  ریقف  رگا  دیبای .  یم  یلغـش  دیدنب  یم  ار  دوخ  سابل  همکت  دینیبب 

دشاب یم  وربآ  تیثیح و  ظفح  نآ  نتسب  تسا و  اقب  ماود و  ماکحتسا و 

ندرک لیمکت 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا تفای و  دیهاوخ  تسد  یتیقفوم  هب  یگدنز  رد  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  لیمکت  ار  مامت  همین  يراک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  یگدنز  دیناوت  یم  دیشاب  هتشاد  تسود  هک  اجک  ره  رد  لکش و  ره  هب  سپ  نآ 
دهاوخ باختنا  ار  دوخ  ةدنیآ  رسمه  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدناسر  نایاپ  هب  ار  یـسابل  نتخود  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

درک . 
 . دیورب رفس  هب  دیهاوخب  هاگ  ره  دیناوت  یم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیا ،  هدناسر  نایاپ  هب  ار  يرفس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هاگشیامزآ نیسنکت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیناسریم نایاپ  هب  تیقفوم  اب  دیاهتفرگ  شیپ  رد  هک  ار  يراک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هاگشیامزآ  نیسنکت  ندید 

نان هکت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
هک تسا  نآ  يانعم  هب  دـیهدیم ،  نان  هدرخ  ناگدـنرپ  هب  باوخ  رد  رگا  تسا .  تورث  ندروآ  تسد  هب  يهناشن  باوخ ،  رد  ناـن  ندـید 

 . دروآیم ور  امش  هب  لابقا  تخب و 

گرگت

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دوب تمعن  یخارف و  عضوم  نآ  لها  هک  لیلد  دوب ،  دوخ  تقو  هب  رگا  دوب .  كدـنا  رگم  تسا ،  اـیند  یگنت  باذـع و  باوخرد  گرگت 

ار .  عضوم  نآ  لها  دنک  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دوخ ،  تقو  هب  هن  ندید  گرگت  نکل 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  گرگت  ندید 
الب .  لوا : 

ینمشدو .  تموصخ  مود : 
رگشل .  موس : 

یطحف .  مراهچ : 
يرامیب .  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
طقف هن  دشاب  میالم  گرگت  رگا  يرادیب  رد  تعیبط .  بضغ  مشخ و  هناشن  مه  دشاب و  دنوادخ  تمحر  دـناوت  یم  مه  باوخ  رد  گرگت 

یم يزاب  شیاه  هناد  اب  میریگ و  یم  گرگت  راـبگر  ریز  ار  دوخ  تسد  رـس و  هک  لـب  میزیرگ  یمن  نآ  ریز  زا  دـیآ و  یمن  نامدـب  نآ  زا 
 . تسا هتسکش  زین  ار  لیبموتا  هشیش  هک  هدش  هدید  دنکـشب و  ار  اه  هشیـش  اهرـس و  تسین  دیعب  یتح  دشاب  تشرد  دیدش و  رگا  یلو  مینک 
نآ نازیم  هب  تسا و  تکرب  ریخ و  تمعن و  تسا .  یهلا  تمحر  دـشاب  میالم  اـم  باوخ  رد  گرگت  رگا  تسه .  باوخ  رد  تلاـح  نیمه 
نآ يایوگ  تسا و  بضغ  مشخ و  دشاب  دیدش  رگا  میوش و  یم  دنم  هرهب  تمعن  تمحر و  زا  دیآ  یم  نامـشوخ  گرگت  هدـهاشم  زا  هک 
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هک یگنر  ره  هب  تسین .  بوخ  باوخ  رد  نیگنر  گرگت  ندید  میوش .  یم  هتـساوخ  ان  يا  هثداح  راتفرگ  دـتفا و  یم  قافتا  دـب  هک  تسا 
یم شوماخ  هنتف  هک  دـناسر  یم  ار  ینعم  نیا  نوچ  تسا  وکین  دـنک  شوماخ  ار  نآ  درابب و  گرگت  دـشاب و  هتخورفا  یـشتآ  رگا  دـشاب . 

راقن و راد  هناخ  نانز  يارب  تشرد  گرگت  هدـهاشم  ددرگ .  یم  یثنخ  دـناسرب  بیـسآ  باوخ  هدـننیب  هب  تسا  رارق  هک  يا  هثداـح  دوش و 
کی زا  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دزیر  یمن  امـش  هناخ  رد  دراب و  یم  رگید  ياهاج  رد  گرگت  هک  دیدید  رگا  تسا .  یگداوناخ  يوگتفگ 

یتبیصم راتفرگ  دزیرب  امش  هناخ  رد  طقف  درابن و  رگید  ياهاج  رد  رگا  ینعی  تسا  قداص  مه  نیا  سکع  دینام .  یم  نوصم  یمومع  جنر 
دنرادن .  یمهس  نآ  زا  نارگید  هک  دیوش  یم 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنیب یمرخ  تحار  تمعن  گرگت  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  كدنا  یتفرشیپ  يراک  ره  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دراب ،  یم  گرگت  ینافوط  هارمه  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ینارگن یتخس و  لمحت  یتدم  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیآ ،  یم  دورف  ناراب  هارمه  هب  دیشروخ  رون  رد  گرگت  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تخبشوخ ماجنارس  یفطاع  روما  رد  تسکش  دنچ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  دنک .  یم  ور  امـش  هب  لابقا 

دشدهاوخ . 
تفای .  دیهاوخ  تسد  ییاهتیقفوم  هب  تمحز  جنر و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیونشب ،  هناخ  ماب  زا  ار  گرگت  يادص  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا یگداوناخ  تافالتخا  رگنایب  دیاهداتفا ،  ریگ  گرگت  شراب  ریز  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

خلت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا لماک  یتمالس  نتشاد  رگنایب  باوخ ،  رد  خلت  ياهزیچ  ندروخ 

پوکسلت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هناقشاع  طباور  رد  دعاسمان  ياهتیعقوم  نتفای  هار  ۀناشن  باوخ ،  رد  پوکسلت  ندید  1 ـ

دینک .  یم  بسک  يرایسب  تذل  دوخ  ياهترفاسم  یط  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرگن ،  یم  اه  هراتس  هب  پوکسلت  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دش دیهاوخ  وربور  یلکشم  اب  یگدنز  يداع  لاور  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  پوکسلت  ندید  3 ـ

نفلت

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نفلت هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دیـشاب .  هتـشادن  راک  رـس و  نفلت  اب  دایز  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا .  نازیزع  ناتـسود و  رادـید  نفلت 

تـسکش بارخ  هتـسکش و  نفلت  تسا .  يداع  باوخ  نیا  دنراد  هناخ  رد  نفلت  هک  یناسک  يارب  دیوش .  یم  لیان  یتسود  رادید  هب  دیراد 
دروم هک  یسک  امش و  نیب  دیونش  یمن  ییادص  دیراد  یمرب  ار  یشوگ  ای  دیراد  يا  هتسکش  نفلت  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  یفطاع 

نیا يایوگ  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  زین  ندینـش  سونام  ریغ  يادص  نفلت  زا  دوش .  یم  لصاح  ترودک  ای  دتفا  یم  تقرافم  تسامـش  هجوت 
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دراد .  یگدرزآ  امش  زا  یتسود  هک  تسا 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

رد هک  تسا  نآ  يهناشن  دینکیم ،  نفلت  یـسک  هب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  دـیدج  دارفا  اب  ییانـشآ  يهناشن  باوخ ،  رد  نفلت  ندـید 
ار يراک  ات  دیتسه  ددص  رد  امش  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دنک ،  نفلت  امش  هب  یـسک  باوخ  رد  رگا  دیراد .  کمک  هب  جایتحا  يراک  ماجنا 

دننکیم .  تفلاخم  امش  اب  ياهدع  اما  دیهد  ماجنا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دنهاوخ  امش  ینادرگرس  بجوم  هک  دیوش  یم  انشآ  یناگناگیب  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نفلت  ندید  1 ـ
یم زوریپ  اهنآ  مامت  رب  اما  تشاد ،  دهاوخ  یناوارف  دوسح  يابقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تبحـص  نفلت  اب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

دیوش . 
اب هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یمن  یتسرد  هب  تسا  طخ  يوس  نآ  هک  ار  یـسک  يادص  ینفلت ،  ۀملاکم  ماگنه  هب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

 . دهدب تسد  زا  ار  دوخ  راگتساوخ  دراد  لامتحا  نارگید  ۀناریرش  ياه  ییوگدب 

نویزولت

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد دیا ـ  هتسشن  نویزیولت  ياشامت  هب  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  ترفاسم  تحایس و  ریس و  يدرگناهج و  باوخ  رد  نویزیولت  ندید 

دنتـسه و نشور  همه  هک  دیراد  نویزیولت  نیدـنچ  هک  دـیدید  رگا  دـیور .  یم  رفـس  هب  دـشاب ـ  امـش  باوخ  روحم  نویزیولت  هک  یتروص 
يور باوخ  رد  رگا  دید .  دیهاوخ  ار  فلتخم  ياهرهـش  طاقن و  نآ  یط  هک  دیآ  یم  شیپ  امـش  يارب  يرفـس  دـنراد  فلتخم  ياه  همانرب 

دیدید هک  يا  هرهچ  کت  نویزیولت  رد  رگا  دیور .  یم  جح  رفس  هب  ای  یترایز و  رفس  هب  دیدید  یبهذم  ياهانب  ای  دجسم  نویزیولت  هحفص 
تشاد .  دیهاوخ  دروخرب  مهم  یلو  هناگیب  یصخش  اب  دوب  انشآ  رگا  درک و  دیهاوخ  تاقالم  ار  یتسود  دوب  هناگیب 

دیوگ :  فلوم 
دشاب دناوت  یم  فلتخم  ياهتروص  هب  دوش  لماش  ار  باوخ  عوضوم  هک  یتروص  رد  باوخ  رد  نویزولت  ندید 

دیشاب يربخ  رظتنم  دیاب  تفگ  ناوت  یم  دیهد  یم  شوگ  نآ  هب  ای  دیا  هتسشن  رابخا  رظتنم  باوخ  رد  رگا 
تشاد دیهاوخ  شیپ  رد  ینارگن  بارطضا و  رپ  زور  تفگ  ناوت  یم  دینک  یم  هاگن  ناجیهرپ  لایرس  کی  هب  رگا 

دشاب هتشاد  ور  شیپ  ار  یکانمغ  زور  دناوت  یم  نیگمغ  همانرب  کی  هب  ندرک  هاگن 
تشاد دیهاوخ  شیپ  رد  يرکف  رپ  وجتسج و  رپ  زور  یملع  ملیف  کی  هب  ندرک  هاگن 

درک هاگن  ربخ  کی  دید  هب  نویزولت  هب  ناوت  یم  لک  رد 

مارگلت سکلت و 

زا هک  دیراد  يرفاسم  ای  هدـشمگ  رگا  تسا .  یتسود  ییانـشآ و  ربخ  ام  ياه  باوخ  رد  مارگلت  سکلت و  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مـسجم تایعقاو  هاگ  دنریذپ و  یم  لکـش  باوخ  رد  ام  تاروصت  ماهوا و  هاگ  دـینک .  یم  تفایرد  يربخ  وا  بناج  زا  دـیتسه  ربخ  یب  وا 

باوخ رد  رگا  دیـشاب .  هدیـشیدناین  بیاغ  ای  هدـشمگ  نآ  هب  باوخ  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دـشاب  تایعقاو  زا  دـناوت  یم  نیا  دـنوش و  یم 
يراک انایحا  دیوش و  یم  راضحا  دراد  تسایر  امش  رب  هک  سکره  دوخ  قوفام  ای  سیئر  بناج  زا  هدیسر  امـش  مسا  هب  یمارگلت  هک  دینیبب 
وکین باوخ  نیا  ندید  ناناوج  يارب  دریگب .  رارق  باختنا  دروم  امـش  دینک  یمن  رکف  دـیرادن و  ار  شراظتنا  هک  ددرگ  یم  لوحم  امـش  هب 
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نوگرگد و ار  باوخ  هدـننیب  عضو  هک  یقـشع  یفطاع و  دـنویپ  کی  زا  مه  دـشاب و  بوخ  لغـش  کـی  زا  ربخ  دـناوت  یم  مه  نوچ  تسا 
 . دنک یم  لوحتم 

فارگلت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  هرظتنمریغ  رابخا  ندینش  رگنایب  دسرب ،  امش  تسد  هب  یفارگلت  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیسر .  دهاوخ  امش  تسد  هب  یبولطمان  ياهربخ  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  فارگلت  ندرک  تفایرد  1 ـ

درک .  دیهاوخ  هطبار  عطق  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسرف ،  یم  فارگلت  یسک  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیناسر .  یم  تعفنم  نارگید  هب  یمایپ ،  لاسرا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  فارگلت  لاسرا  يدصتم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دش دیهاوخ  لوغشم  ملاسان  ییاهیمرگرس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  روضح  هناخفارگلت  رتفد  رد  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

مارگلت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دنکیم دیدهت  ار  امش  يرطخ  ینعی  دیاهدرک ،  تفایرد  یمارگلت  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

هبملت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروایب .  درگ  یتورث  دیوش  یم  قفوم  يژرنا  فرص  تقادص و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هبملت  ندید  1 ـ

درک دیهاوخ  هداوناخ  تالکشم  عفر  فرص  ار  دوخ  یگدنز  تاناکما  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتـسکش  بارخ و  هبملت  ندید  2 ـ
. 

تعفنمرپ داش و  یتاظحل  زا  زیربل  امـش  یگدـنز  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  راـک  یپمپ  اـب  اـی  دـینز  یم  هبملت  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دش دهاوخ 

هلت

دیوگیم :  تروک  سناه 
تسا .  نانمشد  يهئطوت  يراتفرگ و  رگنایب  باوخ ،  رد  هلت  ندید 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا نآ  يانعم  هب  هداتفا ،  ریگ  هلت  رد  یشوم  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  نانمـشد  تیذا  رازآ و  يهناشن  باوخ ،  رد  یلاخ  شوم  هلت  ندید 

رب ار  نانمـشد  يهئطوت  ینعی  دیراذگیم ،  راک  ییارحـص  شوم  هلت  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دش .  دیهاوخ  تالکـشم  ریگرد  هک 
دنشکیم .  هشقن  امش  هیلع  رب  ياهدع  هک  تسا  نآ  رگنایب  تارشح ،  ندید  دیزاسیم .  الم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروخ .  دیهاوخ  ار  یسک  بیرف  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هداتفا  يا  هلت  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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ناتنابیرگ یگرزب  یتخبدب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیهدب ،  تاجن  دیا  هداتفا  نآ  رد  هک  يا  هلت  زا  ار  دوخ  دـیناوت  یمن  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تفرگ .  دهاوخ  ار 

 . تشاد دهاوخ  رادافو  قیال و  يرسمه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  تاجن  هلت  زا  ار  وا  شقوشعم  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

تارشح هلت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسامش .  هیلع  نانمشد  تمالع  باوخ ،  رد  تارشح  ۀلت  ندید  1 ـ

ياه ینارگن  ياج  کچوک  ياهینارگن  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنا ،  هداتفا  ماد  هب  يدایز  تارـشح  تارـشح ،  ۀـلت  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تفرگ دهاوخ  ار  رتگرزب 

شوم هلت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشاب دوخ  بقارم  رتشیب  دیاب  دنا .  هدیشک  ییاه  هشقن  امـش  يارب  بلط  تصرق  دارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  شوم  هلت  ندید  1ـ

. 
دش .  دیهاوخ  راتفرگ  نانمشد  تسد  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هداتفا  ماد  هب  یشوم  شوم ،  هلت  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

زوریپ دوخ  نیفلاخم  رب  دیـشوک  یم  گنرین  هلیح و  هب  لسوت  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراذگ ،  یم  راـک  یـشوم  هلت  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دیوش

یئارحص شوم  هلت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زیچ دیریگ و  یم  رارق  نارگید  يدـعت  دروم  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  ریگ  ییارحـص  شوم  ۀـلت  رد  ناتیاپ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ  هدوبر  امش  زا  یشرزااب 
دش .  دهاوخن  دراو  امش  هب  يا  همطل  نارگید  یمشچ  مه  تمهت و  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ییارحص  شوم  ۀلت  ندید  2 ـ

تفای .  دیهاوخ  ییاهر  بولطمان  ياهتیعقوم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ییارحص  شوم  ۀتسکش  ۀلت  ندید  3 ـ
نیا تفای و  دـیهاوخ  یهاگآ  دوخ  نانمـشد  ۀـشقن  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیراذگ ،  یم  راک  ییارحـص  شوم  هلت  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دیزیرگب اهنآ  گنچ  زا  تخاس  دهاوخ  رداق  ار  امش  یهاگآ 

راک ندش  مامت 

ره و  دوش .  ریغتم  شلاوحا  هک  لیلد  دش ،  راکماک  تشگ و  مامت  وا  یئایند  ياهراک  هک  دید  باوخ  رد  هک  ره  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دنشک ماقتنا  وا  زا  هک  تسا  رگدادیب  مه  ددرگ و  ریس  شرمع  هک  دوب  میب  مه  تسا و  وا  لاح  رییغت  رب  لیلد  دش ،  مامت  شراک  دنیب  هک 

یتسپ ربمت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  شاداپ  نتفرگ  يراک و  طابظنا  تمالع  باوخ ،  رد  یتسپربمت  ندید  1 ـ
تسا .  ندش  ماندب  تمالع  باوخ ،  رد  هلطاب  ياهربمت  زا  هدافتسا  2 ـ

دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  یگدنز  رد  یتازایتما  تعرس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یسک  زا  ربمت  نتفرگ  3 ـ
تسامش .  هار  رد  عنام  دوجو  ۀناشن  باوخ ،  رد  هراپ  ياهربمت  ندید  4 ـ

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا دیدج  دارفا  اب  ییانشآ  يهناشن  باوخ  رد  یجراخ  ياهربمت  ندید 

حاسمت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک دنهاوخ  هلمح  امش  هب  نانمشد  دنهد و  یم  بیرف  ار  امش  ناتسود ،  نیرت  یمیمص  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  حاسمت  ندید  1 ـ

. 
شالت دیاب  نآ  زا  ییاهر  يارب  دیتفا و  یم  رـسدرد  هب  الامتحا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراذگ ،  یم  اپ  حاسمت  تشپ  رب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دینک .  يدایز 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

تـسا نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  حاسمت  نتـشک  دنکیم .  دیدهت  ار  امـش  يرطخ  الامتحا  ینعی  دریگب ،  زاگ  ار  امـش  حاسمت  باوخ  رد  رگا 
 . دیهدیم تسکش  ار  نانمشد  هک 

کشمت

هایـس رگا  دـشاب .  گنر  خرـس  دـیایب و  هزم  شرت  ناهد  هب  رگا  صوصخ  هب  تسا  مغ  باوخ  رد  کـشمت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک تسا  كدنا  ياه  هصغ  مغ و  کشمت  تسا .  خرـس  کشمت  زا  رت  نیریـش  هایـس  کشمت  نوچ  دشاب  خرـس  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دشاب 
رد هک  دـیدید  باوخ  رد  هچنانچ  درادـن .  ار  مغ  همه  نآ  لوبق  ییاناوت  لد  هک  دـنروآ  مهارف  مغ  زا  یهوک  دـنناوت  یم  دـنوش  عمج  نوچ 

کـشمت زا  رپ  یفرظ  امـش  هب  یـسک  دـیدید  هچنانچ  دـیوش .  یم  ور  هب  ور  کچوک  ياه  مغ  اب  دـینک  یم  عمج  کشمت  دـیتسه و  ارحص 
هـشیر هک  تشاد  دیهاوخ  یگداوناخ  یهودنا  دـیتشاد  هن  اخ  رد  کشمت  هتوب  رگا  دوش .  یم  امـش  ترودـک  لالم و  بجوم  درک  فراعت 

یم داجیا  رسدرد  نارگید  يارب  امش  دیا  هداد  هیده  یسک  هب  دیا و  هدیچ  کشمت  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دراد .  یلیماف  طباور  نطب  رد 
يایوگ نوچ  تسا  بوخ  دـتفیب  نیمز  هب  امـش  تسد  زا  کـشمت  فرظ  رگا  دـیهد .  یم  تکرـش  دوخ  ياـه  یتحاراـن  رد  ار  وا  اـی  دـینک 

دیهر .  یم  مغ  زا  دیراد و  یم  رب  نایم  زا  ار  تالکشم  هرخالاب  هک  نیا  تساهمغ و  لباقم  رد  امش  تمواقم 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

دنیاشوخ رابخا  ندینـش  يهناشن  کشمت ،  ندروخ  دـیراد .  ور  شیپ  یـشوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  کـشمت  ندـید 
تسا .  بوخ  تسود  کی  ندرک  ادیپ  رگنایب  کشمت ،  ندرک  عمج  تسا . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لباق باذـج و  رایـسب  عوضوم  نآ  هک  دـیبای  یم  رد  صاخ  یعوضوم  زا  رارف  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کشمت  ندـید  1 ـ

تسا .  هدوب  هجوت 
یم نایرج  وا  رـس  تشپ  يزرو  هنیک  ییوگدـب و  یعامتجا  طـیحم  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دروخ ،  یم  کـشمت  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
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 . دزاس یم  برطضم  ناشیرپ و  ار  وا  دبای و 

ندرک زیمت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگا دننزیم .  يدب  ياهفرح  امش  رـس  تشپ  امیاد  ياهدع  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  هناخ  ندرک  زیمت  لوغـشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دیهد ماجنا  يرتشیب  تقد  دوخ  راتفر  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیشاب ،  يزیچ  ندرک  زیمت  لوغشم  باوخ  رد 

نت

دیدوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دنک تشیعم  شیع و  رب  لیلد  دنیب ،  نت  رد  هک  ناصقن  تدایز و  ره  مدرم و  تشیعم  تسا و  هودـنا  مغ و  رب  لیلد  ندـید ،  باوخ  رد  نت 

شیاشگ يرگناوت و  رب  دنک  لیلد  دنیب ،  هبرف  ار  نت  رگا  اهراک .  یگتسب  یشیورد و  رب  تسا  لیلد  دوب ،  فیحن  رغال و  شنت  هک  دنیب  رگا 
 . دوش هدایز  شلام  دنارذگ و  یخارف  شیع و  هب  یگدنز  هک  لیلد  دیدرگ ،  یم  زارد  دـمآ و  یم  نوریب  هتـشر  وا  نت  زا  دـنیب  رگا  اهراک . 

تسا و زارد  شرمع  هک  لیلد  نیسم ،  ای  هدش  نینهآ  وا  نت  هک  دنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش ،  هتـسسگ  هتـشر  نآ  دنیب  رگا 
دشاب .  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  تسا ،  هنیگبآ  زا  وا  نت  هک  دنیب  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  تمعن  يزور و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هک لیلد  تسا ،  فیعـض  وا  نت  دـنیب  رگا  دـنامب .  هدیـشوپ  وا  زار  دوش و  ماظن  هب  شراک  هک  لـیلد  تسا ،  تسرد  يوق و  وا  نت  دـنیب  رگا 

دوش .  راکشآ  شزارو  دوش  شیورد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

نمشد ،  رب  رفظ  يرگناوت و  رب  تسا  لیلد  دنیب ،  یتدایز  شیوخ  نت  رب  رگا 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیلد  دنیب ،  یناصقن  شیوخ  نت  رب  رگا 

دوش .  رامیب  هک  لیلد  تشاد ،  مرو  سامآ و  وا  نت  همه  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تخل ندـب  باوخ  رد  رگا  دـسر .  یمن  رظن  هب  هدیدنـسپ  يراـک  زین  يرادـیب  رد  هک  ناـنچمه  تسین  بوخ  باوخ  رد  نارگید  نت  ندـید 
دشاب هتشاد  یناوختسا  فیحن و  فیعـض و  ینت  دینیب  یم  هک  ار  یـسک  رگا  دوش .  یم  لصاح  امـش  يارب  هودنا  تلاسک و  دینیبب  ار  یـسک 
دشاب یناطیش  باوخ  رگا  باوخ  رد  نانز  نت  ندید  دیبای .  یم  قزر  تعـسو  دشاب  قاچ  هبرف و  هچنانچ  دش و  دیهاوخ  شاعم  یگنت  راچد 
باوخ رد  ار  دوخ  نت  رگا  دیهد .  یم  ماجنا  فالخ  یلمع  دیوگ  یم  امش  باوخ  تسا و  هانگ  باکترا  دشابن  یناطیـش  رگا  درادن و  ریبعت 

درز امـش  نت  هک  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  يرامیب  راتفرگ  دراد  یگتـسجرب  مروت و  هک  دینیبب  رگا  دراد و  ار  ریبعت  نامه  هدش  رغال  هک  دینیبب 
 . دننز یم  تمهت  امش  هب  دوب  امش  هنیس  رب  يا  هکل  رگا  دیوش و  یم  رامیب  هدش 

وکابنت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هناقشاع  روما  رد  زیچان  یتالوحت  اب  ندش  وربور  هفرح و  رد  يزوریپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  وکابنت  ندید  1 ـ

داد .  دیهاوخ  قوس  يدب  تمس  هب  ار  دوخ  یگدنز  یجرخلو  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  وکابنت  ندیشک  2 ـ
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 . دز دیهاوخ  تسد  زیمآ  قیفوت  یتامادقا  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ومن  دشر و  لاح  رد  وکابنت  ةدهاشم  3 ـ

لبنت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیشاب .  دوخ  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  يرامیب  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  یلبنت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
بکترم دوخ  ياه  يزیر  همانرب  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیهد ،  یم  ماجنا  یلبنت  اب  يدـنک و  هب  ار  اهراک  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دنک .  یم  سویأم  ار  امش  اهراک  جیاتن  دیوش و  یم  یهابتشا 
وا اب  جاودزا  زا  دـنوش و  یم  درـسلد  وا  زا  ناراگتـساوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  لهاک  لبنت و  شدزمان  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

 . دندرگ یم  فرصنم 

ندش هیبنت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا نآ  يهناشن  دینک ،  هیبنت  ار  یـسک  باوخ  رد  رگا  دیهدیمن .  ماجنا  یبوخ  هب  ار  ناتراک  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  ندش  هیبنت 

 . دیاهدش یبصع  قلخ و  دب  یتدم  يارب  هک 

داب دنت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ تسردان  ییاهراک  هب  دیا ،  هدروخ  یگدنز  رد  هک  یتسکـش  ناربج  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دابدنت  ةزوز  ندینـش  1 ـ

دز . 
نآ تمالع  دـیهد ،  تاجن  شیاهراولا  ریز  زا  ار  یـسک  دیـشوک  یم  امـش  تسا و  هتخاس  ناریو  دابدـنت  ار  يا  هناـخ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دهد .  یمن  خر  يریگ  مشچ  رییغت  یلام  رظن  زا  امش  یگدنز  رد  اما  دینک  یم  رفس  تسدرود  ییاهناکم  هب  هک  تسا 
رییغت اب  اما  دـیوش  یم  کـیدزن  يرطخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  هاـگن  ناـفوط  راـثآ  ياـهیبارخ  ياـیاقب  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیوش .  یم  فرط  رب  زین  رطخ  نآ  زا  نارگید  یگدنز 
یم رسدرد  هب  ار  امش  يدارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  جورجم  ار  یناسک  تسا و  هتـشک  ار  یناسک  دابدنت  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دنزاس .  یم  نیگهودنا  ار  امش  دنزادنا و 
دش .  دیهاوخن  راچد  گرزب  ياهیراتفرگ  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیشن ،  یمورف  دابدنت  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

وربور یناوارف  تالکـشم  اب  دید و  دـیهاوخ  اهنایز  دوخ  ۀـفرح  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیا ،  هدـش  دابدـنت  راتفرگ  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
 . دش دیهاوخ 

ردنت

ماوع .  زا  لماع و  زا  تسا  سرت  باوخ  رد  وا  ندید  تسا و  دعر  یسراپ  تغل  هب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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ردـنت تخـس و  ناراب  دـنیب  رگا  ناوارف .  ریخ  تمعن و  تسا و  رتمک  میب  سرت و  ار  نامدرم  هک  لـیلد  دـشاب ،  ناراـب  اـب  ردـنت  ندـیرغ  رگا 
ردام .  ردپ و  ياعد  زا  باوخ  هدننیب  سرت  رب  دنک  لیلد  دیراب ،  تخس 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ناحلاص .  نادهاز و  ياعد  زا  تسا  يراک  سرت  رب  لیلد  كدنا ،  ناراب  ندیراب  كدنا و  دعر  ندیرغ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  ردنت  ندید 

باذع .  لوا : 
تمکح .  مود : 
تمحز .  موس : 

تلوصو .  تبیه  مراهچ : 
هاشداپ .  مشخ  مجنپ : 

دیآ .  ردب  تکرب  ریخ و  راید  نآ  رد  هک  لیلد  دینش ،  یم  ندیراب  تقو  هب  ردنت  زاوآ  دید  رگا 
دوب .  میب  سرت و  هاشداپ ،  زا  ار  راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  تسا ،  قرب  دعر ،  ناراب و  نیب  رگا 
دیآ .  دیدپ  تکاله  باذع و  هنتف و  راید  نآ  رد  هک  لیلد  دیراب ،  یمه  هلاژ  ناراب  دنیب  رگا 

دوش .  هدرتسگ  راید  نآ  رد  هاشداپ  تبیه  گناب و  هک  لیلد  دیرغب ،  تخس  ردنت  دنیب  رگا 
دیآ .  دیدپ  رگمتس  هاشداپ  هک  لیلد  تسا ،  کیرات  اوه  فرب و  مه  تسا و  ردنت  مه  دنیب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  تسکش  هب  دیدهت  امش  لغش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ردنت  يادص  ندینش  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  ور  شیپ  رد  یهودنا  یتحاران و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگ ،  یم  رارق  قرب  دعر و  ضرعم  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
راچد یلام  نایز  يدیمون و  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  هزرل  نیمز  ثعاب  قرب  دـعر و  يادـص  هک  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  3 ـ

 . دش دیهاوخ 

رفنت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ رابنایز  یلمع  هب  تسد  دیشابن ،  دوخ  ياهراک  بقارم  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرفنتم ،  یسک  زا  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

ییاهدمآ تفر و  دیروآ و  یم  تسد  هب  ییافواب  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دشاب ،  تسردان  یلیالد  ساسا  رب  امـش  ترفن  رگا  اما  دز . 
 . تشاد دیهاوخ  اهنآ  اب  دنیاشوخ 

هیقنت

دیوگیم :  رلیم  چا 
 . تشاد دیهاوخ  یبوخ  ياهزور  اهیتخس  ندیسر  نایاپ  هب  زا  دعب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هیقنت  ندید 

یگنت
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دوش ماظن  هب  وا  ياهراک  هک  تسا  لیلد  دش ،  نمیا  یهاگیاج  هب  یهاگیاپ و  زا  دمآ  یخارف  هب  یگنت  زا  دید  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد دش ،  راتفرگ  گنت  یهاگیاج  رد  دید  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دوب .  دب  دنیب  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش .  یناسآ  تحار و  هب  جنر  زا  و 
همه یگنت  دوش و  گنت  وا  رب  يزور  شیع و  هک  لیلد  تسا ،  گنت  ماعط  اجنآ  رد  دنیب  رگا  دباین .  صالخ  دتفا و  راوشد  ياهراک  رد  هک 

 . دشابن وکین  باوخرد  زیچ 

رونت

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد تشاد ،  تسد  رد  رونت  دـنیب  رگا  تسا .  هناخ  يونابدـک  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعبو  هناخ  يادـخدک  تسا و  رتهم  باوخ  رد  رونت 

يو یئادخدک  يرامیب  تفآ و  جنر و  رب  دنک  لیلد  دش ،  بارخ  داتفیب و  رونت  هک  دنیب  رگا  هناخ .  یئادخدک  راک  ماظن  یتسود و  رب  دـنک 
دوش وکین  يو  رب  راک  دبایب و  لالح  يزور  اه  نان  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  تخپ ،  یم  نان  رونت  رد  دنیب  رگا  . 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دور سدقملا  تیب  رفس  هب  هک  لیلد  دوبن ،  دود  تفات و  یم  شتآ  عاعش  رونت  يالاب  رب  یئانـشور و  یب  تسا  شتآ  یتخل  رونت  رد  دنیب  رگا 

دنک .  جح  ای 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دشاب .  هجو  ود  رب  باوخ  رد  رونت  ندید 
دشاب .  زاس  هزاتوون  هک  هصاخ  دوب ،  تعفنم  ریخ و  لوا : 

ینابرهم .  تیصخشو و  تقفش  روش و  تبیه و  اب  يدرم  مود : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هناخ نورد  هک  دـیدید  باوخ  رد  هچناـنچ  ددرگ .  یم  نیماـت  هدـش  ریبعت  شاـعم  تکرب و  ریخ و  تسا و  كراـبم  باوخ  رد  رونت  ندـید 
عیسو امـش  شاعم  دیبای و  یم  تکرب  تمعن و  هک  تسا  نآ  ناشن  دوشن  هتخپ  نان  دشابن و  نشور  رونت  رگا  یتح  هدش  هدز  يرونت  ناتدوخ 

دشاب و هتشاد  شتآ  رونت  رگا  لاح  دندرگ .  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  هداوناخ  دارفا  دبای و  یم  هار  امش  هناخ  هب  یبوخ  ریخ و  دوش و  یم  دایز  و 
 . دوش یم  دایز  ددعتم و  عونتم و  امش  تامعن  دیآ  یم  نوریب  رونت  زا  هک  یئاه  نان  هزادنا  هب  تسا و  رتهب  یلیخ  ریبعت  دوش  هتخپ  نان  نا  رد 

هچنانچ دش .  دیهاوخ  راد  لام  دنمتورث و  هک  دهد  یم  دیون  امش  باوخ  تسا و  رتشیب  لام  لوپ و  دشاب  رت  دایز  نان  رتشیب و  شتآ  ردق  ره 
نان دـنک و  یم  کمک  وا  دزپ و  یم  يرگید  ای  دزپ و  یم  نان  شدوخ  هتـسشن  رونت  ياپ  ای  دراد  هناخ  رد  رونت  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يرامیب 

هک دنیبب  باوخ  رد  تخب  مد  يرتخد  رگا  تفای .  دهاوخ  افـش  يدوز  هب  رامیب  نآ  درک و  دهاوخ  هجلاعم  ار  وا  مداحیـسم  یبیبط  دریگ  یم 
ار باوخ  نیا  یناوج  رگا  تفای .  دـهاوخ  یبوخ  رهوش  دـش و  دـهاوخ  وا  ناهاوخ  راد  لام  يدرم  دریگ  یم  نان  وا  دزپ و  یم  نان  رونت  رد 
دشاب و ناریو  هک  نیا  رگم  تسا  وکین  باوخ  رد  تروص  ره  هب  رونت  ندید  دوش .  یم  لوغشم  دبای و  یم  تسد  دمآ  رد  رپ  یلغش  هب  دنیبب 

كاشاخ سخ و  هدرک و  هنال  نآ  رد  کسوس  شوم و  هتـسکش و  شا  هساـک  ـالاح  نکیل  دوب  يداـبآ  رونت  يزور  هک  دـسر  رظن  هب  ناـنچ 
زا ار  شزـسمه  هناخ  بحاص  هک  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  تسا و  هناخ  بحاص  راک  یبارخ  يداـسک و  هناـشن  نیا  تسا .  هدـش  عمج 

نتخاس هب  ای  دراد  هناخ  رد  رونت  هک  دنیبب  باوخ  رد  يرادماو  هچنانچ  دنا .  هتـسناد  نز  هناخ  رد  ار  رونت  ناربعم  نیا  نوچ  دـهد  یم  تسد 
رگا ای  دوش  یم  ووه  راتفرگ  تسا  رونت  ود  شا  هناخ  رد  هک  دـنیبب  ینز  هچنانچ  دـمآ .  دـهاوخ  نوریب  ضرق  راب  ریز  زا  تسا  لوغـشم  رونت 

تـسا كرابم  شمدق  هک  دوش  یم  دنزرف  بحاص  دراد  یم  رب  شتآ  رونت  زا  هک  دنیبب  رگا  تسا .  نیمه  ریبعت  دزپ  یم  نان  شرهوش  دـنیبب 
يافش رامیب  يارب  هشیپ .  بسک و  ناوج  رسپ  يارب  تسا و  جاودزا  رهوش و  تخب  مد  رتخد  يارب  هداوناخ ،  نوناک  تسا و  نز  درم  يارب  و 
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 . تسا كرابم  رونت  ندید  هتفر  مه  يور  نوید و  يادا  راکهدب  رادماو و  يارب  لجاع و 

دنمونت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروآ .  دوجوب  دوخ  یگدنز  رد  یبولطم  رییغت  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  دنمونت  يدرف  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . تسا یتخبشوخ  تداعس و  ۀناشن  دینیبب ،  دنمونت  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  2 ـ

ییاهنت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا هودنا  مغ و  يهناشن  دینیبب ،  ییاهنت  صخش  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

عضاوت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دننک نیهوت  امش  هب  ات  دنهدیم  هزاجا  دوخ  هب  ياهدع  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ینتورف 

هربوت

 ، داد يو  هب  یسکای  تشاد  هربوت  هدننیب  رگا  دوب .  ون  هک  هصاخ  تسا ،  تعفنم  تکرب و  ریخ و  باوخ  رد  هربوت  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش ،  عیاض  وا  دایز  ياه  هربوت  دنیب  رگا  دسر .  ودب  تعفنم  ریخ و  یسک  زا  هک  لیلد 

هربوت هچ  میراد .  شیوخ  یتآ  هیلاح و  یگدنز  زا  هک  تسا  یمعط  عقوت و  رادقم  نازیم و  هدـنیامن  هربوت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد رگا  دنک .  یم  صخـشم  ار  ام  راظتنا  عمط و  هربوت  هک  ارچ  دنک  یمن  قرف  دشاب  هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  یـشقن  ام  ینونک  تایح  رد 

فراعتم دح  زا  رتکچوک  هربوت  رگا  دینک و  یم  زیت  نادند  دیوش و  یم  عقوتم  دایز  یگدـنز  زا  دـیراد  گرزب  يا  هربوت  هک  دـیدید  باوخ 
یترفاسم هدننک  وگزاب  هدنیامن و  امش  باوخ  رد  تسیچ  نآ  نورد  دینادن  هک  هدش  هتسب  رپ و  هربوت  ندید  دیوش .  یم  عناق  كدنا  هب  تسا 

ار امریبعت  هک  تسا  یفیرعت  نیا  باوخ و  رد  تسا  تکرب  ریخ و  هدنیامن  هربوت  هتـشون  نیریـس  نبا  دیور .  یم  دـیراد و  شیپ  رد  هک  تسا 
رجات بساک و  نادرم  يارب  هدنیآ  هب  دیما  ناوج  رـسپ  يارب  تسا و  جاودزا  قشع و  ناوج  رتخد  کی  يایور  رد  ون  هربوت  دنک .  یم  هیجوت 
کی دریگ .  یم  رارق  تیاـمح  دروم  دوش و  یم  ربـتعم  هک  نیا  اـی  دـهد  یم  ربـخ  لاـم  لوپ و  زا  نوچ  تسا  وکین  باوخ  رد  هربوـت  ندـید 

دیدرت یلدود و  ریحت و  دیراد  هربوت  نیدنچ  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دوش .  یم  عقاو  اشگ  راک  هک  یکناب  رابتعا  دـننام  یلام  تیامح 
ای خاروس  هربوت  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دینک .  باختنا  ار  مادـک  دـیورب و  هار  نیمادـک  هب  دـیناد  یمن  هک  عون  نآ  زا  دـیآ  یم  شیپ 

لباق هربوت  هزادنا  هب  نآ  رادقم  هک  دیهد  یم  تسد  زا  ار  یلام  نآ  نایرج  رد  هک  دـهد  یم  ربخ  تسکـش  کی  زا  امـش  باوخ  دـیراد  هراپ 
دینیب یم  دیتفای  یتقو  هزات  دـیبایب  ار  نآ  ات  دـیدرگب  دـیاب  هداتفا و  رگید  ایـشا  نمـض  هک  كورتم  فیثک و  هربوت  نتـشاد  دـشاب .  یم  سایق 

یم دـیدپ  امـش  تساوخ  یتسردان  زا  هک  یلالم  ریگاپ و  تسد و  ياه  يراتفرگ  هب  تسا  ـالتبا  هدـنهد  ناـشن  تسا  چون  برچ و  فیثک و 
 . دیآ

ندرک هبوت 
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا یلاعت  يادخ  يدونشوخ  نآ  رد  هک  دنک ،  وکین  رادرک  دوش و  نامیشپ  تیصعم  هانگ و  همه  زا  هک  لیلد  دومن ،  هبوت  دنیب  یسک  رگا 

دنک .  ترخآ  بلط  درادب و  ایند  زا  تسد  و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ ،  رد  ندرک  هبوت 
هانگ .  زا  ینامیشپ  لوا : 

ادخ .  يدونشخو  اضر  مود : 
ترخآ .  هار  موس : 
تداعس .  مراهچ : 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا راوگان  رابخا  ندینش  يهناشن  دینیبب ،  ندرک  هبوت  لاح  رد  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا 

پوت

هیاپ و هک  یئاهزیچ  لابند  هب  نتفر  ایند و  بیرف  بعل و  وهل و  تسا و  توهـش  ام  باوخ  رد  يزاـب )  پوت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یبارـس تسا .  بارـس  باوخ  رد  پوت  دننک .  یم  رود  تقیقح  زا  ار  ناسنا  دنوش و  یم  بوسحم  یگدـنز  گنرین  بیرف و  دـنرادن .  هیام 

 ) دیود یم  پوت  لابند  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دنام .  یم  یقاب  امش  رد  شطع  دیبای و  یم  كاخ  دیسر  یم  نآ  هب  نوچ  هک  هدنبیرف 
اه تدـم  دـیروخ و  یم  بیرف  هک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دیـشابن )  پوت  يزاب و  پوت  لها  تسیل و  ابیلاو  تسیلاـبتوف و  هک  یتروص  رد 
هک یپوت  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  ورد  ترسح  دیراک و  یم  داب  عقاو  رد  دیراد .  یم  هگن  شوخ  لد  مرگرس و  هدوهیب  يراک  هب  ار  دوخ 

دیبای یم  رد  دوش و  یم  زاب  امش  مشچ  یهارمگ  هار  همین  رد  ددرگ .  یم  راکـشآ  امـش  رب  تیعقاو  دکرتب  ای  دوش  رچنپ  دیتسه  نآ  لابند  هب 
بآ و شوخ  یپوت  ای  دنک  یم  توش  امـش  فرط  هب  ار  یپوت  یـسک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیا .  هدـمآ  ثبع  دـیما  هب  مه  اج  نآ  ات  هک 

قداص مه  نیا  سکع  دیآ .  یم  رب  امش  ياوغا  ددص  رد  یسک  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دیوگ  یم  ناتباوخ  دهد  یم  امش  هب  لیکش  گنر و 
تالاح دناوت  یم  دش  نآ  زا  هک  یفیرعت  اب  باوخ  رد  پوت  ندید  دـیهدب .  وا  هب  ای  دـینک  توش  يرگید  فرط  هب  ار  یپوت  امـش  رگا  تسا 

دوب .  دهاوخ  ریبعت  صیخشت و  هب  رداق  باوخ  هدننیب  دوخ  هک  دشاب  هتشاد  نوگانوگ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیهدیم ماجنا  رکف  نودب  ار  ناتیاهراک  امش  اه ،  همانرب  ماجنا  رد  درک  رید  کنکداب :  ای  يزاب –  پوت - 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

تسا نآ  يهناشن  دینک ،  دروخرب  یپوت  اب  باوخ  رد  رگا  دروآیم .  ور  امـش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  يهناشن  پوت ،  اب  ندرک  يزاب 
 . دیوشیم يراتفرگ  رسدرد و  راچد  هک 

یگنج پوت 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یگنج پوت 

نمشد کی  ای  يراک و  روما  رد  تالکشم  پوت :  زا  هلولگ  ندش  کیلش  ندینش 
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اوعد کی  رد  يزوریپ  ای  يراک ،  رما  کی  رد  يزوریپ  پوت :  اب  ندرک  کیلش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

زا ناـناوج  و  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  ناـگناگیب  زواـجت  ضرعم  رد  ناـتروشک  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  یگنج  پوت  باوـخ  رد  رگا  1 ـ
دیشک .  دنهاوخ  اه  جنر  گنج  تارثا 

دش .  دهاوخ  يزابرس  رسمه  هک  تسا  نآ  تمالع  دونشب ،  ار  یپوت  يادص  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ
يربخ هک  دینیبب  یگنج  پوت  باوخ  ینامز  رگا  دنک .  ریبعت  دوخ  ياه  هتـسناد  براجت و  هب  هجوت  اب  ار  ییاهباوخ  نینچ  دـیاب  هدـنناوخ  3 ـ

دیتسه .  ناشیرپ  برطضم و  اهراک  رد  دوخ  تسکش  یسناشدب و  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسین ،  گنج  زا 
دیفس توت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دسریم امش  هب  يدنیاشوخ  ياهربخ  ینعی  دیونشب ،  ار  ياهلولگ  کیلش  يادص  باوخ  رد  رگا 

توت

تسا .  هودنا  مغ و  توترخ ،  ندروخ  تسا و  يزور  باوخ ،  رد  ندروخ  نیریش  توت 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 ، دنیب توت  ندیـسر  ماگنه  هب  باوخ  نیا  رگا  دبای .  يزور  شیوخ  بسک  زا  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  ندروخ ،  دوخ  ماگنه  هب  نیریـش  توت 
دنک .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دوب ،  نآ  تقو  هب  هن  رگا  تسا .  رتوکین 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نیگمغ هک  لیلد  دروخ ،  یمه  توترخ  هک  دنیب  رگا  دبای .  اطعو  تلص  درمناوج ،  يدرم  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  نیریـش  توت  دنیب  رگا 

دوش .  رکفتم  و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  توت  ندید 
ایند ،  لام  لوا : 

شیوخ ،  بسک  زا  تعفنم  مود : 
نز .  يارب  زا  عازن  اوعد و  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هتشون هب  ای  توت  هاش  هک  هایس  خرس و  توت  يرگید  دوش و  یم  هدیمان  نیریش  توت  هک  دیفس  یلومعم و  توت  یکی  میراد .  عون  ود  توت 
هتـشاد هچ  مینک و  هدـهاشم  تخرد  رب  ار  نآ  هچ  تسین  وکین  باوخ  رد  توت  رخ  اـی  خرـس  توت  ندـید  دراد .  ماـن  توت  رخ  نیریـس  نبا 

یم سح  ار  نآ  یشرت  میروخ و  یم  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  صوصخب  تسا  تبیصم  الب و  جنر و  مغ و  خرـس  توت  میروخب .  میـشاب و 
زین هناگیب  ياه  همان  باوخ  رد  دنراد و  رظن  قافتا  خرس  توت  دروم  رد  یمالـسا  یناریا و  یتنـس  ناربعم  هیلک  میبای .  یم  یگدرزآ  مینک و 

توت باوخ  ملاع  رد  رگا  هک  هدـش  هتفگ  تحارـص  هب  نآ  یـشرت  دروم  رد  اصوصخم  دـشاب  هدـش  فیرعت  توت  رخ  زا  هک  متفاین  يدروم 
 . دوش هدید  باوخ  رد  هک  تسا  وکین  نیریش  توت  ای  دیفس  توت  اما  تسین .  بوخ  هجو  چیه  هب  دیدیـشچ  ار  نآ  یـشرت  دیدروخ و  هایس 
رد توت  تخرد  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  دوخ  صاخ  یحیـضوت  کـی  ره  هک  میروخب  میـشاب و  هتـشاد  هچ  مینیبب و  تخرد  رب  هچ 

دهاوخ تمالس  يزور و  یخارف و  هافر و  تمعن و  نوناک  ام  هناخ  تسا ،  دنمورب  روراب و  هدرتسگ و  زبس و  رـس  تخرد  نیا  میراد و  هناخ 
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یم هک  یتوت  تخرد  هویم  رب  تسا و  قیمع  هدرتسگ و  نهک  توت  هشیر  دـننام  هداوناخ  رد  یتخبـشوخ  هشیر  دـیوگ  یم  اـم  باوخ  دـش . 
یلـسن اسب  هچ  درک و  دـهاوخ  نیریـش  ار  هداوناخ  دارفا  ماک  داد و  دـهاوخ  تمعن  ار  ام  توت ،  تخرد  رمع  هزادـنا  هب  زارد ،  ناـیلاس  مینیب 

رد یتوت  تخرد  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دور .  یم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  توت  تخرد  الومعم  نوچ  دوش  دـنم  هرهب  نآ  زا  مه  رگید 
هک دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  وکین  دیدروخ  دـیدیچ و  شا  هویم  زا  دـیدرک  سوه  دیدیـسر و  نآ  هب  امـش  دوب و  يرذـگهر  یهار و 
زا توت  تخرد  گرب  هخاش و  هک  دیدید  باوخ  ملاع  رد  رگا  دیوش .  یم  ماک  نیریش  دیرب و  یم  يدوس  هداوناخ )  ياهنم  اهنت (  ناتدوخ 

سح ار  نآ  ینیریش  دیتشاذگ و  ناهد  رد  دیدنک و  تخرد  نآ  هویم  زا  روبع  ماگنه  امش  هتخیوآ و  ای  هتخیر  هچوک  هب  هتـشذگ و  يراوید 
دهد یم  تیاضر  یهد  دوس  نیا  هب  وا  دیسانشب  رگا  هن  دیسانش و  یم  هن  ار  هدنهد  دوس  هک  دیرب  یم  يدوس  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیدرک 
نایز رازآ و  اب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیدروخ  توت  هتـسکش و  ار  توت  تخرد  هخاش  رگا  لاح  دـیرب .  یم  دوس  هنادزد  رگید  نابز  هب  . 

اما تسین  بوخ  یعامتجا  رظن  زا  هتبلا  هک  دوش  یم  لام  بحاص  یگدرزآ  لالم و  بجوم  امـش  راک  دیرب و  یم  دوس  نارگید  هب  ندـناسر 
ریغ رد  هک  تسا  رتهب  یلیخ  ناتـسبات  لیاوا  رد  ینعی  شدوخ  لـصف  هب  توت  ندـید  دـنا  هتـشون  ناربعم  تسا .  وکین  یباوخ  امـش  تهج  زا 

باوخ رد  راد  هناخ  ینز  هچنانچ  هدش .  رکذ  رتهب  نآ  لصف  رد  اما  تسین  دب  نیریـش  توت  ندید  مه  لصف  ریغ  رد  هتبلا  دوش .  هدـید  لصف 
یم رادراب  دـنیبب  ار  باوخ  نیا  یناوج  نز  رگا  دـبای .  یم  يزارف  رـس  یئاورماک و  شداماد  شرتخد و  بناج  زادروخ  یم  توت  هک  دـنیبب 

 . دـنوش یم  يو  یماـک  نیریـش  بجوم  وا  يرـسپ  هون  اـی  شرـسپ  دروخ  یم  نیریـش  توت  هک  دـنیبب  يردـپ  رگا  دروآ .  یم  رتخد  دوش و 
يور زا  توت  ندروخ  نتـشادرب و  تسا .  یئاورماک  هفطاـع و  قشع و  رـشبم  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  يارب  دیفـس  نیریـش و  توت  ندروخ 

هدش .  ریبعت  میتی  لام  مارح و  لام  نوچ  تسین  مه  بوخ  اما  تسین  دب  نیمز 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یحور نیکست  يارب  دش .  دهاوخ  ناتیاه  هتساوخ  هب  امش  ندیسر  عنام  ندش  رامیب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دیفس  توت  ندید  1 ـ
دمآ .  دنهاوخ  ناترادید  هب  يدارفا  امش 

تسا .  دیدش  سأی  ندش و  دیمون  ۀناشن  باوخ ،  رد  دیفس  توت  ندروخ  2 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . تسا هناقشاع  طباور  نتشاد  رگنایب  دیشاب ،  یگنرف  توت  يروآعمج  لوغشم  باوخ  رد  رگا 

یگنرف توت 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دیهاوخ  توعد  ییاتسور  طیحم  کی  ای  قالیی  هب  امش  یگنرف :  توت 

نیریش ياه  هظحل  ندروخ : 
قفوم جاودزا  یشحو :  یگنرف  توت 

ربخ نآ :  ندروخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیدوب .  شناهاوخ  دیدم  ياهتدم  هک  دش  دیهاوخ  يزیچ  بحاص  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یگنرف  توت  ندید  1 ـ
تسا .  هبناج  ود  یقشع  ۀناشن  باوخ ،  رد  یگنرف  توت  ندروخ  2 ـ

 . تسا ناوارف  یلوصحم  ندروآ  تسد  هب  ۀناشن  باوخ ،  رد  یگنرف  توت  شورف  دیرخ و  3 ـ

نوتوت
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نوتوت

بظاوم سپ  درکدهاوخ ؛ هارمگ  هار  امـش  دیوشیم و  مدمه  نادان  قیفر  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیدید  ناتباوخ  رد  ار  راگیـس  نوتوت  رگا 
 . دیشاب نوتوخ 

دلوت

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دلوت

تشاد دیهاوخ  ینالوط  رمع  امش  دلوت :  نشج 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

رگا دیآ .  يرتخد  وا  تسا  لیلد  دمآ ،  يرـسپ  ار  وا  دـنیب  رگا  دـش .  داش  دوخ  لها  زا  دوب و  یتمالـس  لیلد  دـیآ ،  يرتخد  ار  وا  دـنیب  رگا 
دروآ .  رسپ  تسا  لیلد  دروآ ،  يرتخد  دنیب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دسر يو  هب  يزیچ  درادن  دیما  هک  یئاج  زا  هک  لیلد  تفایزاب ،  وا  دندوب و  هدنکفا  یئاج  ار  یلفط  هک  دنیب  رگا 

نتوت

ار ناگدـید  درازآ و  یم  ار  نارگید  باوخ و  هدـننیب  دوـخ  هک  تسا  ییاـهراک  اـهزیچ و  ناـمه  نوـتوت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
راد هشیر  قیمع و  هک  دسریم  امـش  يارب  یمغ  دیراد  نوتوت  ناتدوخ  دیدید  هچنانچ  دنک .  یم  خـلت  ار  ماک  دولآ و  کشا  انایحا  کیرات و 

ای دیا  هدوب  عالطا  یب  نآ  زا  اما  هتشاد  دوجو  هک  تسا  یمغ  نیا  دراد و  هگن  ماک  خلت  رثاتم و  ار  امـش  یتدم  تسا  رداق  اما  تسین  موادم  و 
طابترا رمع  هب  هک  راگیس  الا  دنراد  هباشم  يریباعت  نیخدت  لئاسو  مامت  هک  متشون  مه  رگید  ياج  تسین .  طوبرم  امش  هب  دیدرک  یم  رکف 

باوخ رد  هچنانچ  دور .  یم  راک  هب  نیخدـت  يارب  تسا و  نوتوت  زین  وکاـبنت  دـش .  دـهاوخ  هتفگ  دوخ  ياـج  رد  مه  نآ  دـنک و  یم  ادـیپ 
هاوخدـب داد  امـش  هب  نوتوت  یـسک  رگا  تسا .  راد  هشیر  هک  دوـش  یم  ادـیپ  مغ  جـنر و  يارب  یتاـبجوم  دـیا ،  هتـشاک  نوـتوت  هک  دـیدید 

سکع دراد .  یم  اور  متس  امش  هب  ادماع  املاع  دوب  زاب  نوتوت  رگا  دنک و  یم  ار  راک  نیا  ینادان  هب  دوب  هتـسبرس  نوتوت  هچنانچ  تسامش . 
قاتا ای  ناویا  رد  ار  راک  نیا  رگا  اصوصخم  تسا  یگداوناخ  ياوعد  نوتوت  ندـیلام  دـیهدب .  يرگید  هب  نوتوت  امـش  رگا  تسه  ریبعت  نیا 

یمومع یتحاران  کی  زا  ربخ  باوخ  رد  نوتوت  هعرزم  ندـید  دراد .  قلعت  امـش  هب  اج  نآ  دـینک  سح  باوخ  رد  ای  دـینکب  ناتدوخ  هناـخ 
تسا

ایتوت

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نید حالـص  هک  لیلد  تسا ،  مشچ  یئانـشور  ایتوت  زا  دوصقم  دیـشک و  مشچ  رد  اـیتوت  یـسک  رگا  تسا .  لاـم  ندـید ،  باوخ  رد  اـیتوت 

دننک .  شیاتس  ار  وا  ات  دنک  رهاظ  مدرم  رب  يرادنید  هب  قافن  هب  ار  دوخ  هک  لیلد  دوب ،  نیا  فالخ  هب  يو  دوصقم  رگا  دیوج . 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دنمتـسم و هک  لیلد  دروخ ،  یمه  ار  ایتوت  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  لام  ار  يو  نآ ،  ردـق  هب  هک  لیلد  دـنداد ،  ودـب  ایتوت  دـنیب  یـسک  رگا 
دوش .  نیگمغ 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنیوگ یئوکین  انث و  حدم و  ار  وا  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  شوخان ،  يوب  عفد  رهب  زا  تشاد ،  لغب  ریز  رد  ایتوت  دنیب  رگا 

تاروت

دناوخ تاروت  دنیب  رگا  مشتحم .  مدرم  زا  دیآ  دیدپ  یتوق  ار  يو  هک  لیلد  دناوخ ،  یمه  تاروت  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد درک ،  یم  تاروت  میلعت  ار  یـسک  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  شدارم  دـبای و  رفظ  يو  رب  دـنک و  تموصخ  یـسک  اب  هک  لیلد  رهاظ ،  هب 

 . دسر ودب  ریخ  سک  نآ  زا  هک 

سورع سابل  روت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یناـمداش ثعاـب  هک  درک  دـیهاوخ  داـجیا  یلوحت  رییغت و  دوخ  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  سورع  ساـبل  روت  ندـید  1 ـ

دش .  دهاوخ  امش  ةداوناخ  ياضعا 
هک دش  دهاوخ  لوغـشم  يراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتخادنا  دوخ  تروص  رب  ار  یـسورع  سابل  روت  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
 ، دتفا یم  نیمز  رب  ای  دور  یم  رانک  شتروص  يور  زا  یـسورع  سابل  روت  دنیبب  باوخ  رگا  اما  دروآ .  یم  هارمه  هب  ناوارف  یتعفنم  شیارب 

 . تشگ دهاوخ  هودنا  جنر و  لمحتم  هک  تسا  نآ  ۀناشن 

يریگیهام روت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ناوارف  اما  تیمها  مک  عفانم  تاذل و  بسک  تمالع  باوخ ،  رد  يریگیهامروت  ندید  1 ـ

تسا .  روآ  جنر  ياهیدیماان  موجه  ۀناشن  باوخ ،  رد  هراپ  يریگیهام  روت  ندید  2 ـ
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . ددرگیم امش  تینابصع  مشخ و  بجوم  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  يرگیهام  روت  ندید 

هزول مروت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش يرامیب  ینعی  دینیبب ،  مروتم  ار  یسک  يهزول  باوخ  رد  رگا  تسا .  هدننکهتـسخ  ياهراک  ماجنا  رگنایب  باوخ ،  رد  هزول  ندش  مروتم 

 . دنکیم دیدهت  ار 

دلوت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیراد .  ور  شیپ  یشوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ  رد  دلوت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیسر دیهاوخ  دوخ  فادها  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیوشیم ،  دلوتم  هرابود  دیاهدرم و  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
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گس هلوت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دـیهد یم  رارق  دوخ  یلـصا  فدـه  ار  تسرپرـس  یب  موصعم و  دارفا  اب  ینابرهم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گـس  هلوت  ندـید  1 ـ

دش .  دهاوخ  هدوزفا  نات  تورث  هب  تفای و  دیهاوخ  یمیمص  یناتسود 
 . تفرگ دیهاوخ  شود  هب  ار  روآ  جنر  تخس و  یفیاظو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رغال  فیثک و  ياهگس  هلوت  ندید  2 ـ

نوت

هعجارم نوت  هب  هک  هدـش  هراشا  زین  قاجا  هملک  فلا  فرح  رد  رتگرزب و  رایعم  اب  تسا  قاـجا  ناـمه  نوت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نوت میشاب و  شتآ  هدننک  لعتشم  رگا  صوصخب  تسا  وکین  باوخ  رد  نوت  ندید  تسا .  یکی  قاجا  نوت و  هملک  ود  ره  ریبعت  نوچ  دوش 

نارتخد و يارب  باوخ  رد  قاجا  ای  نوت  نتخورفا  ندـید و  میزورفایب .  هلعـش  نیتسخن  نداهن  تیربک و  نیلوا  ندز  اب  ار  یـشوماخ  قاجا  ای 
نز يارب  تسا .  دـمآردرپ  هشیپ  بسک و  کی  ای  یگداوناـخ و  نیریـش  یگدـنز  کـی  زاـغآ  دـیون  اریز  تسا  رتبوخ  رایـسب  ناوج  نارـسپ 

ار روما  همه  دـنکفا و  یم  یتسرد  ریـسم  رب  ار  هداوناخ  راک  لاور  درخ  ریبدـت و  اب  هک  تسا  نیا  ياـیوگ  نوت  اـی  قاـجا  نتخورفا  هداوناـخ 
تـسا یکی  دوش  یم  تفای  اه  هناخ  رثکا  رد  هک  زاگ  رف  یتح  هناخ ،  قاجا  یئاونان و  ناـکد  نوت  ماـمح ،  نوت  دـهد .  یم  ناـماس  هنـالقاع 
قاجا اـی  نوت  مینیبب  باوخ  رد  رگا  نآ .  اـب  دروخرب  هوحن  دراد و  تیمها  شدوجو  هک  لـب  دـنک  یمن  داـجیا  یتواـفت  چـیه  نآ  عون  نوچ 

ار اه  يدرس  میروآ و  دوجو  هب  یمرگ  میهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  میناوت  یم  ام  تسه و  يراک  هک  دیوگ  یم  ام  هب  ار  نیا  میراد  یـشوماخ 
ماجنا گرزب  يراک  کیدزن  هدـنیآ  رد  هک  دـهد  یم  دـیون  ام  باوخ  مینک  یم  نشور  ار  نآ  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچناـنچ  میربب و  نیب  زا 
هداوناخ هب  ام  ياه  باوخ  رد  رتشیب  قاجا  نوت و  دوش .  یم  يداش  رورس و  بجوم  دروآ و  یم  لد  یمرگ  مشچ و  یئانشور  هک  میهد  یم 

هدـش هتخانـش  تایـصوصخ  اب  يا  هداوناـخ  هک  دـنیبب  ار  باوخ  نیا  يدرم  هچناـنچ  دـشاب .  نز  باوخ  هدـننیب  رگا  صوصخب  ددرگ  یم  رب 
داز نوت ،  هک  دنا  هتشون  ناربعم  دوش .  یم  يرگید  هداوناخ  نوناک  ینشور  یمرگ و  ببس  شدوجو  هک  دیوگ  یم  وا  باوخ  دشاب  هتشادن 

یئاه هون  تشاد و  دهاوخ  دنمورب  حلاص و  ینادـنزرف  تسا  نشور  شا  هناخ  قاجا  دـنیبب  یـسک  هچنانچ  تسا و  هداوناخ  نادـنزرف  دـلو  و 
 . تسا رتهب  دشاب  هک  یتین  ره  هب  نآ  نتخورفا  تسا و  وکین  باوخ  رد  نوت  ندید  لاح  ره  هب  تفای .  دهاوخ  بوخ  ملاس و 

لنوت

میئامیپ یم  میراد  هک  یهار  تسا .  ام  یگدـنز  هار  زا  يرادـقم  یتخـس  يایوگ  ام  ياه  باوخ  رد  لـنوت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هچنانچ هک  دش  میهاوخ  ور  هبور  یلکشم  اب  هک  دیوگ  یم  ار  نیا  باوخ  رد  لنوت  ندید  میشاب  یگرزب  راک  ماجنا  مرگرـس  رگا  صوصخب 

هتخاس رورم  روبع و  رد  لیهـست  يارب  هک  هوک  ریز  تسا  یهار  عقاو  رد  لنوت  دوب .  دهاوخ  راومه  فاص و  نامهار  میرذگب  هلحرم  نآ  زا 
دیدید باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  یکیرات  یگنت و  عنام و  لکـشم و  اب  ندـش  ور  هبور  يایوگ  لنوت  اب  دروخرب  ام  باوخ  رد  یلو  دوش  یم 

لنوت زا  هچ  نانچ  دـیدرگ و  یم  ور  هب  ور  یکیرات  یگنت و  اـب  دیـسر و  یم  یتخـس  يراوشد و  هب  دـیدش  یلنوت  دراو  هراوس  اـی  هداـیپ  هک 
تالکشم زا  رارف  يایوگ  هک  لب  تسین  اه  یتخـس  زا  روبع  ینعم  هب  لنوت  هب  ندشن  دراو  دیهن .  یم  رـس  تشپ  ار  تالکـشم  دیدمآ  نوریب 

رگا دش .  میهاوخ  ور  هب  ور  یتخـس  نامه  اب  ریزگان  میرذگب  هار  نآ  زا  میتساوخ  مه  زاب  رگا  دنام و  یم  یقاب  لکـشم  هک  یتلاح  رد  تسا 
يدرم غارچ  دیشاب .  رایـشوه  یلیخ  دیاب  تسا و  کلهم  هک  دهد  یم  ربخ  یمیظع  يراوشد  زا  امـش  باوخ  دیـشاب  هدرک  ریگ  لنوت  لخاد 

دیتسناوتن ار  ادـص  بحاص  هک  دیدینـش  یئادـص  دـیدوب و  لنوت  رد  رگا  تسین .  کمک  هب  رداق  اـما  دـنک  یم  یئاـمنهار  ار  امـش  هک  تسا 
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دیما رون  ششخرد  لنوت  یجورخ  هناهد  یئانشور  هدهاشم  دناوخب .  مان  هب  ار  امش  ادص  بحاص  رگا  تسا  نیا  رتدب  تسین و  بوخ  دینیبب 
دامتعا تیمیمـص و  یتسرد و  هب  دـیناوت  یمن  هک  تسا  یـسک  لیبموتا  اریز  تسا  لـیبموتا  اـب  روبع  زا  رتهب  بسا  اـب  لـنوت  زا  روبع  تسا و 

دیشاب .  هتشاد 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

دیوشیم .  يراتفرگ  لکشم و  راچد  یتدم  يارب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  لنوت  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ار امـش  نانمـشد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینیبب ،  ار  لنوت  ندـش  بارخ  باوخ  رد  رگا  تسا .  راوگان  تاقافتا  رگنایب  لـنوت ،  زا  ندرک  روبع 
 . دنهدیم تسکش 

مجاهت

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیشاب دوخ  تفارش  بقارم  مجاهت 

بوخ تسود  کی  ندوب :  ینابصع  تسود  کی  تسد  زا 
يراک ماجنا  يارب  شوخ  ینایاپ  ای  قشع و  دیتسه :  دنمقالع  وا  هب  هک  یسک  تسد  زا  ندوب  ینابصع 

هداوناخ رد  مهافت  ءوس  ندش :  ینابصع 
دنیاشوخان رابخا  نتفرگ :  رارق  مجاهت  دروم 

نیچ هت 

اب رگا  اصوصخم  تسا  تمعن  هدئام و  نیچ  هت  تسا .  گید  هت  ندید  فالخ  رب  باوخ  رد  نیچ  هت  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم لوپ  تمعن و  هب  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  وکین  زین  دنفـسوگ  تشوگاـب  ندـید  باوخ  رد  نیچ  هت  دـشاب ،  هارمه  غرم  تشوـگ 
درز گنر  اب  هک  تسا  رتهب  دـشاب  خرـس  دیفـس و  گنر  رد  رگا  نیچ  هت  دراد .  هارمه  ماودرپ  تکرب  ریخ و  تسا و  رتهب  غرم  اب  اـما  دیـسر 

ناتدوخ رگا  دیبای و  یم  ریخ  دیوش و  یم  معنتم  وا  بناج  زا  داهن ،  امـش  لباقم  نیچ  هت  یفرظ  یـسک  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  مینیبب . 
ره تسا و  یهلا  تامعن  زا  يرو  هرهب  باوخ  رد  نیچ  هت  ندروخ  دیوش .  یم  نارگید  يارب  تکرب  ریخ و  بجوم  دـیدرک  فراعت  نیچ  هت 

 . دوش یم  دنزرف  بحاص  دزپ  یم  نیچ  هت  یمناخ  رگا  تسا .  رتهب  دشاب  رت  تفلک  نیچ  هت  هچ 

دیدهت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیوشیم يرامیب  راچد  الامتحا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دنک ،  دیدهت  ار  امش  یسک  باوخ  رد  رگا 

گید هت 

دینیبب باوخ  هب  دیـشاب و  هتـشاد  ماجنا  تسد  رد  یمهم  راک  رگا  تسا .  اهراک  نایاپ  مغ  التبا و  گید  هت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هچ نآ  دـیوش .  یم  مغ  لالم و  راتفرگ  راک  نآ  نایاپ  رد  هک  دـهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دـنا  هداهن  امـش  لباقم  گـید  هت  زا  رپ  یفرظ  هک 
هت دراد .  توافتم  الماک  يریبعت  اما  تسا  هتخپ  جنرب  مه  گید  هت  هتبلا  دنک .  یمن  قدص  گید  هت  هرابرد  متفگ  هتخپ  جـنرب  ولپ و  هرابرد 
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نایاپ رد  هتـسکش و  باوخ  هدننیب  رـس  رب  هک  تسا  يا )  هزوک  هساک  رگید (  نابز  هب  یـساسحا و  یفطاع و  هن  تسا  یلام  هنهک  مغ  گید 
مینک و یم  گید  زا  گید  هت  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـنکفا .  یم  گید  هت  هدـنروخ  ندرگ  هب  ار  یماکان  تسکـش و  ناهانگ  همه  راک 
هتخپ و وـلپ  هک  مینیبـب  باوـخ  رد  رگا  مینک .  یم  مرن  هجنپ  تسد و  هدیـسر  اـم  هب  شا  هلاـبند  قاـفتا و  هک  يا  هصغ  مغ و  اـب  میروـخ  یم 

یمناخ هچنانچ  میراد .  میتشاد و  داـیز  دـیما  نآ  هب  هک  تسا  يراـک  رد  یماـکان  تسکـشزا و  ربخ  هدـش  گـید  هت  نآ  زا  گرزب  یـشخب 
هدننیب هجوتم  نایز  دشاب  هتـشاد  یلام  تیلاعف  شدوخ  رگا  دیآ و  یم  دراو  یلام  نایز  شرهوش  هب  هدـش  گید  هت  وا  يولپ  دـنیبب  باوخرد 

 . تسا رتدب  دشاب  رت  تفلک  رت و  هایس  هچ  ره  ام  باوخ  رد  گید  هت  دش .  دهاوخ  باوخ 

تمهت

رد هک  یلاح  رد  تسا  وکین  رایـسب  تسا و  فرـش  يزارفارـس و  تئارب و  یکاپ و  زارحا  باوخ  رد  تمهت  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیبای یم  یگرزب  هدش  هدز  تمهت  امش  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنازوس .  یم  ار  هانگ  یب  مهتم  لد  دروآ و  یم  یماندب  تمهت  يرادیب 

نارتخد يارب  دش .  دیهاوخ  فرتعم  وا  تفارش  هب  دیا  هدز  تمهت  يرگید  هب  امـش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیـسر  یم  فرـش  دجم و  هب  و 
چیه رتـخد  کـی  يارب  تفاـی و  دـنهاوخ  ترهـش  یکاـپ  تباـجن و  رد  نوچ  تسا  بوخ  یلیخ  نتفرگ  رارق  ماـهتا  دروم  باوخ  رد  ناوج 

تسا .  رتبوخ  زین  ییابیز  زا  هک  تسین  تباجن  زا  رتهب  يا  هیامرس 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

اوعد ندز  تمهت 
یتخبشوخ ندز :  تمهت  دوخ  هب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ يرتخد  رگا  دیهد .  ماجنا  تسود  باختنا  رد  يرتشیب  تقد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دز ،  تمهت  امش  هب  یـصخش  باوخ  رد  رگا 

دریگیم .  رارق  نایفارطا  زا  یکی  بیرف  دروم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دننزیم ،  تمهت  وا  هب  هتفرگ و  اوعد  یصخش  اب  هک  دنیبب 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . تشاد دیهاوخ  یمارآان  یگدنز  یتدم  يارب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دنزیم ،  تمهت  رگید  رفن  کی  هب  یصخش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

عوهت

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  یم  ریگ  نیمز  ار  امش  الامتحا  هک  دش  دیهاوخ  راچد  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  غارفتسا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

هدوب بذاک  امـش ،  زا  نارگید  تیامح  ياعدا  تفاـی  دـیهاوخ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـننک ،  یم  غارفتـسا  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسا . 

دهاوخ راوشد  بولطمان و  يراـک  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دروآ ،  یم  ـالاب  تسا  هدروخ  هک  يا  هجوج  كاروخ  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ
تخادرپ . 

شمارآ هداوناخ  دارفا  دنک و  یم  سویأم  نیگمغ و  ار  امـش  ییاه  هرهلد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیروآ ،  یم  الاب  نوخ  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دز دنهاوخ  مه  رب  ار  امش 

تسدیهت
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نیا هب  باوخ ،  رد  تسدیهت  ریقف و  دارفا  يهدـهاشم  تسا .  راوگان  تاقافتا  عوقو  رگنایب  دـیاهدش ،  ریقف  دـینک ،  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . دراد کمک  تساوخرد  امش  زا  یصخش  تسا  انعم 

ریت

هتسسگ ار  نآ  هک  دهاوخ  دیامرف ،  يراک  ار  وا  رگا  دنک و  يراک  دهاوخب  هک  تسا  يراکتمدخ  باوخرد ،  ربت  دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دنیامرفن .  شراک  رگید  ات  دنادرگ ، 

 . دنکفا یئادج  گنج و  مدرم  نایم  رد  تسا و  قفانم  درم  زا  دـهاوخ  يرای  رگا  هدنـسرت .  تسا  يدرم  باوخ  رد  ربت  دـیوگ :  یبرغمرباج 
لیلد دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  ربت  دنیب  رگا  دتفا .  یتسود  تفص  نادب  يدرم  اب  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تشاد  يربت  دنیب  رگا 

دسر .  ارف  لجا  ار  درم  نآ  هک 
یمن رارق  ریثات  تحت  یلو  دـشوج  یم  يا  هقبط  فنـص و  همه  اـب  هک  قیدـص  وگتـسار و  تسا  يدرم  ریت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دناسرن بیـسآ  هک  دـش  باترپ  ام  فرط  هب  يریت  مینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یتسود  نینچ  اـب  تمزـالم  تبحاـصم و  ریت  نتـشاد  دریگ . 
ای دـسر  یم  ام  هب  يربخ  وا  زا  میراد  یبیاغ  ای  يرفاـسم  رگا  مینک .  یم  تفاـیرد  یماـغیپ  هماـن و  اـی  میریگ  یم  رارق  تیاـنع  هجوت و  دروم 

ورف ام  ندب  هب  هک  میدید  باوخ  رد  دناسر و  بیـسآ  هدش  هتخادنا  ام  يوس  هب  هک  يریت  رگا  دتـسرف .  یم  فراعت  هیده و  ام  يارب  یتسود 
زادناریت ام  مینیبب  رگا  تفگ .  دنهاوخ  دب  ام  رس  تشپ  میتفا و  یم  اه  نابز  رس  هک  مینک  یم  يراک  میوش و  یم  تتامـش  شنزرـس و  تفر 

تـسا وکین  دوش  یم  هدـنکفا  وا  يوس  هب  يریت  ای  دـنکفا  یم  ریت  یتخب  مد  رتخد  رگا  دریگ .  یم  رارق  ام  رظن  دروم  يزیچ  ای  یـسک  میتسه 
دریگ .  یم  رارق  هجوت  دروم  نوچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک تسا  نآ  ۀناشن  دیهدب ،  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  تسا  نکمم  مد  ره  دیا و  هتفرگ  رارق  يا  هچناپت  ریت  تباصا  دروم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  وربور  ناتسود  یهاوخدب  يراتفردب و  اب 
درک دهاوخ  تفلاخم  امش  دیاقع  اب  ناتسود  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  يزادناریت  امـش  فرط  هب  یظعوم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تخاس دهاوخ  رادیدپ  امش  يورارف  ار  يرگید  ياههار  و 

يزادنا ریت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوش .  یم  رازیب  امش  زا  ناترسمه  هزادنا  زا  شیب  یهاوخدوخ  تلع  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  يزادناریت  يادص  ندینش 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دروم هک  دینیبب  باوخ  رگا  دش .  دیهاوخ  رـسدرد  يراتفرگ و  راچد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینکیم ،  يزادـناریت  یـسک  هب  باوخ  رد  رگا 
ینعی دننکیم ،  نارابریت  ار  امش  هک  دینیبب  رگا  دوشیم .  هجاوم  تسکـش  اب  ناتراک  رد  هک  تسا  نآ  هناشن  دیریگیم ،  رارق  يریت  تباصا 

 . دینکیم تفرشیپ  ناتلغش  رد 

قرب غارچ  ریت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
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دناهتشاذگ .  امش  يهدهع  رب  ار  یمهم  تیلوؤسم  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  قرب  غارچ  ریت  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دیتفاین نانمشد  ماد  هب  ات  دینک  يرتشیب  تقد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  قرب  غارچ  ریت  يور  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

نامک ریت و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درب .  دیهاوخ  دوس  ناتیاه  هشقن  ماجنا  يارب  نارگید  ییاناوت  مدع  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  نامک ،  وریت  باوخ  1 ـ

 . تسا یگدنز  راک و  رد  تیقفوم  يدیمون و  نایاپ  تمالع  نامک ،  زا  ریت  ندرک  اهر  باوخ  2 ـ

ندرک زیت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . ددرگیم امش  مشخ  بجوم  یعوضوم  ینعی  دینیبب ،  وقاچ  ندرک  زیت  لوغشم  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

غیت

دیوگیم :  تیارب  الیل 
تسا .  اهيراتفرگ  تالکشم و  زورب  يهدنهدناشن  باوخ  رد  غیت  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش دیهاوخ  اهیتخس  میلست  دروآ و  دیهاوخ  دورف  میظعت  رس  یگدنز  تالکـشم  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  غیت  ندید  1 ـ

. 
دش دیهاوخ  وربور  تسکـش  اب  داد و  دیهاوخ  ماجنا  يا  هلماعم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدیرب  غیت  اب  ار  دوخ  تروص  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

. 
داد .  دهاوخ  رازآ  ار  امش  لمحت ،  دح  زا  شیب  یصخش  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  عافد  دوخ  زا  غیت  ۀلیسوب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دش دیهاوخ  بارطضا  یناشیرپ و  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  غیت  ندید  4 ـ

هایگ غیت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ددنب .  یم  ار  تفرشیپ  هار  یتخبدب ،  تبیصم و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناهایگ  غیت  ندید  1 ـ

یگدوسآ و هب  امـش  هک  دنـشوک  یم  یناـهنپ  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  زبـس  ياـهگرب  يـالبال  زا  ناـهایگ  غـیت  ندـید  2 ـ
دیباین .  تسد  یتخبشوخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ریگ یناتـسغیت  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  دیـشاب .  نانمـشد  يهئطوـت  بقارم  دـیاب  ینعی  هتفرورف ،  ناتتـسد  هب  یغیت  هک  دـینیبب  باوـخ  رگا 

 . دیتفایم رگهلیح  دارفا  ماد  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیاهداتفا ، 
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یهام غیت 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دناهتـشاذگ امـش  يهدـهع  رب  هک  یتیلوؤسم  ماجنا  يارب  یلیم  چـیه  هک  تسا  نآ  يهناشن  دـیاهدروخ ،  ار  یهام  غیت  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دیرادن

ناتسرامیت

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
گرزب یمغ  ناتسرامیت : 

دیوگیم :  تروک  سناه 
تسا .  تالکشم  يرامیب و  زورب  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  ناتسرامیت  يهدهاشم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
شالت دیاب  دروخ ،  دیهاوخ  تسکـش  طباور  رد  ای  دش ،  دـیهاوخ  التبم  ییرامیب  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  ناتـسرامیت  ندـید 

 . دیوش قیاف  تالکشم  نیا  رب  رکفت  اب  دینک 

فرح ث

عارتخا تبث 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اـشوک قیقد و  يراـک  ره  ماـجنا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیراد ،  یم  ظوفحم  ار  دوخ  عارتـخا  زاـیتما  تبث و  قح  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ

شماجنا ییاناوت  هک  دینز  یم  تسد  ییاهراک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  ظفح  ار  دوخ  عارتخا  تبث  قح  دـیناوتن  رگا  دوب .  دـیهاوخ 
دش .  دیهاوخ  وربور  تسکش  اب  ور  نیا  زا  دیرادن و  ار 

تفر .  دیهاوخ  رمث  یب  هدننک و  هتسخ  يرفس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرخب ،  باوخ  رد  ار  يرگید  عارتخا  تبث  قح  رگا  2 ـ
 . دش دیهاوخ  تحاران  شوخان و  يرامیب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیناسر ،  یم  تبث  هب  ار  دوخ  عارتخا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ندرک تبث 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب ار  نآ  نارگید  هک  دیریگ  یم  هدـهع  هب  ار  يراک  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  تبث  رتفد  رد  ار  امـش  مان  یـسک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دنناسر .  یم  نایاپ 
يرکف یتحاران  ناتیارب  هک  دش  دیهاوخ  یهانگ  بکترم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  مان  تبث  یلعج  مسا  اب  ییاج  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دروآ دهاوخ  هارمه  هب  يدایز 

تورث

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دهاوخ یگدنز  ناوارف  شیاسآ  هوکـش و  اب  یتدم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  یگدـنز  يا  هناسفا  یتورث  اب  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ
تشذگ .  دهاوخ  یتسدگنت  رقف و  اب  شیگدنز  مایا  نیا  ندش  يرپس  زا  دعب  یلو  درک 

يوجتـسج هب  زین  هدنیآ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  درب ،  یم  رـس  هب  یعقاو  یـشیاسآ  تورث و  ۀیاس  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
تقر .  دهاوخ  نانیمطا  لباق  یقیقح و  ياهتذل 

تـسد هب  يا  هتـسجرب  ماقم  اهراک ،  رد  رایـسب  تقد  شالت و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدروآ  تسد  هب  یتورث  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دیروآ .  یم 

یم وربور  یگدنز  تالکـشم  اب  يوق  يا  هدارا  بلق و  توق  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  یتفگنه  تورث  کلام  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیوش . 

دنناسر .  یم  يرای  امش  هب  یتسدگنت  ماگنه  ناتسود ،  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  باوخ  هب  ار  نادنمتورث  رگا  5 ـ
تسا رداق  هک  دنک  یم  یعاسم  کیرـشت  یـسک  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  وگتفگ  دنمتورث  يدرم  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  6 ـ

 . دنک ییامنهار  کمک و  شیاهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  ار  وا 

فرح ج

میجاج

مک ياهزیچ  هب  تبـسن  تسا  تیکلام  ساسحا  تسا .  لوقنم  لام  کچوک و  کـلمت  باوخ  رد  میجاـج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد یلام  دمآرد  کی  يارب  يا  هنیمز  یحرط و  دیفاب  یم  میجاج  هک  دـینیب  یم  باوخ  رد  یتقو  دـنوش .  یم  تفای  ام  فارطا  رد  هک  شزرا 

بوخ و ياه  گنر  میفاب و  یم  میجاج  مینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دراد .  ار  ریبعت  نیمه  زین  میجاج  نتشاد  دوش .  یم  هتخیر  امش  یگدنز 
یم يدایز  دیما  تسا و  شخب  دوس  هک  مینیب  یم  ار  يراک  كرادت  میزادنا  یم  ریگمـشچ  ياهـشقن  میرب و  یم  راک  هب  نآ  رد  هدنـشخرد 

نامه هزادـنا  هب  هک  دوش  یم  ام  دـیاع  يدوس  وا  بناج  زا  داد  ام  هب  میجاـج  یـسک  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میـشاب .  هتـشاد  نآ  هب  میناوت 
ام هودنا  رثات و  بجوم  هک  دنک  یم  يراک  دوب  هنهک  هراپ و  هدوسرف و  هک  داد  ام  هب  میجاج  یـسک  رگا  تسا .  کچوک  ای  گرزب  میجاج 

بجوم دربب  امـش  هناخ  زا  ار  يا  هدوسرف  هنهک و  میجاج  باوخ  رد  یـسک  رگا  یفطاع .  یـساسحا و  هن  دراد  یلام  هبنج  هتبلا  هک  دوش  یم 
ون و میجاج  نآ  میـشاب و  هتخادنا  یـسرک  يور  ار  میجاج  رگا  دنک .  یم  رود  امـش  هناخ  زا  ار  یئالب  دوش و  یم  امـش  جنر  مغ و  نیکـست 

هدرتسگ اپ  ریز  شرف  ناونع  هب  ار  میجاج  رگا  میروآ .  یم  دوجو  هب  یمرگ  یگداوناخ  طیحم  لوپ  کمک  هب  دشاب  گنر  شوخ  گنشق و 
 . میور یم  رفس  هب  میدوب  هدیچیپ  بانط  نآ  رود  هدرک و  ات  ای  میدوب  هتسشن  نآ  يور  اهنت  و 

وداج

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يارب یلک  روط  هب  ام  دـیبایب .  ار  نآ  ریبعت  دـیناوت  یم  ناتدوخ  يروابان  رواب و  هب  هجوت  اـب  دـینیبب  رگ  وداـج  وداـج و  باوخ  رد  هچ  ناـنچ 

ناس هتـشرف  ینامـسآ و  یناحور و  يا  هرهچ  دنناوت  یمن  دـنراد  لطاب  لعف  نوچ  تعامج  نیا  میلئاق .  هیرک  تشز و  يا  هفایق  نارگ  وداج 
دهدب .  هقدص  تسا  رتهب  يرادیب  يادرف  رد  باوخ  هدننیب  تسین و  نومیم  باوخ  رد  نارگوداج  ندید  سپ  دنشاب  هتشاد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تخس یششوک  وراک  مولعم ،  ان  یگدنز  رگوداج : 
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا یـضعبو  لطاب  هدوهیب و  دـنک  يراک  هک  لیلد  درک ،  یم  یئوداج  هک  دـنیب  باوخ  رگا  تسا .  لـطاب  راـک  باوخ ،  رد  ندرک  یئوداـج 

دننک .  یئوداج  وا  رهب  هک  ار  سک  نآ  دوب  هنتف  یئوداج  دنا :  هتفگ  ناربعم 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

تسا .  هدنبیرف  نمشد  باوخ ،  رد  یئوداج  دبیرف و  ودب  ار  نامدرم  هک  غورد ،  هب  دوب  دهعت  یسک ،  رهب  زا  باوخ  رد  ندرک  یئوداج 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  ندرک  یئوداج 
هنتف .  لوا : 

بیرف .  مود : 
هلیحورکم .  موس : 

یهاوخ .  دب  هئطوت و  مراهچ : 
غورد .  لطاب و  مجنپ : 

دوبن .  یلصا  نآ  رد  هک  يراک  مشش : 
تسا .  غورد  هنتف و  باوخ  رد  وداج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هدولآ ضرعم  رد  دـیهدن  جرخ  هب  يرتشیب  تقد  دوخ  لامعا  هب  تبـسن  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیا ،  هدـش  وداـج  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیهد .  ارف  شوگ  اهرتگرزب  دنپ  هب  دیاب  تفرگ ،  دیهاوخ  رارق  یهانگ  هب  ندش 
امـش لابند  هب  همه  تریـصب ،  لقعت و  يورین  رطاخب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  تمواقم  ندش  وداج  لباقم  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دمآ .  دنهاوخ 
 . دش دیهاوخ  یناشیرپ  رسدرد و  راچد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  وداج  ار  نارگید  دیشوک  یم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هداج

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب اه  هار  نیا  رد  میئامیپ و  یم  هک  دنور  یم  رامش  هب  يدب  بوخ و  ياه  هار  دنتسه .  تشونرـس )  یگدنز و  ام (  ياه  باوخ  رد  اه  هداج 

یئاهنت و ساسحا  هدنیآ  ياهزور  رد  دیدوب  اهنت  هداج  نآ  رد  هک  دیدید  يا  هداج  باوخ  رد  رگا  میـسریم .  رـش  ریخ و  دب و  کین و  جیاتن 
یم ور  هب  ور  یتالکـشم  اب  دوب  راومه  ریغ  فاصان و  هداـج  رگا  تسین .  بوخ  دـیدوب  هنهرب  اـپ  يا  هداـج  رد  رگا  دـینک .  یم  يرواـی  یب 

يریبعت دوب  راومه  فاص و  دنک )  یمن  قرف  هلیـسو  نودب  ای  هلیـسو  اب  دیدومیپ (  یم  هک  ار  يا  هداج  رگا  دیتفا .  یم  يراوشد  هب  دـیوش و 
بوخ دیـسر  تسب  نب  هب  دـش و  هدـیرب  ناهگان  هداج  رگا  تسا .  فاص  ناتتفرـشیپ  هار  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دراد و  الاب  ریبعت  فلاـخم 
قافتا بولطمان  يا  هثداح  دیدرک  طوقس  هاگترپ  هب  رگا  دیبای و  یم  ناش  لزنت  دیتفر  نیئاپ  نآ  زا  امـش  تشاد و  هاگترپ  هداج  رگا  تسین . 

هب دیدیسر و  یئالاب  رس  هب  رگا  دیوش .  یم  التبم  يرامیب  هب  دوب  مرگ  باتفآ  گنت و  هداج  رگا  دوش .  یم  امش  طوقس  بجوم  هک  دتفا  یم 
 . دینام یم  رد  هک  دریگ  یم  رارق  امش  هار  رس  یتالکـشم  دیدروخ  رب  يراوشد  هب  هچنانچ  دیبای و  یم  ماقم  اقترا  دیدرک  یط  ار  نآ  یناسآ 

دهد یم  ربخ  رود  نادنچ  هن  ییاه  هدنیآ  زا  امش  باوخ  اهتنم  دینک  یم  یط  دیراد  هک  تسا  یتایح  نامه  ریـسم  باوخ  رد  هداج  ندید  هب 
دنک .  یم  هاگآ  دیایب  شیپ  دهاوخ  یم  هچ  نآ  زا  ار  امش  و 
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دیوگ :  فلوم 
دمآ دهاوخ  شیپ  شیارب  يراک  تکرح  ادبم  رد  هک  لیلد  درک  هاگن  هار  هب  هدش و  هدایپ  نیشام  زا  هداج  رد  دنیببرگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ دیهاوخ  هدهع  هب  يدیدج  فیاظو  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  رفـس  هتخانـشان  راومهان و  يا  هداج  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دروآ .  دهاوخن  ناغمرا  هب  امش  يارب  یتحاران  تقو و  فالتا  زج  يا  هجیتن  هک 
ینامداش هاگان  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنا ،  هتفرگ  ارف  ناتخرد  اـهلگ و  ار  نآ  فارطا  هک  دـینک  یم  روبع  يا  هداـج  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تفرگ .  دهاوخ  ارف  ار  امش  یگرزب 
بحاص کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  روبع  افـص  اب  زبسرـس و  يا  هداج  زا  ناتناتـسود  هارمه  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تخاس .  دیهاوخ  ابیز  يا  هناخ  نینچمه  دش و  دیهاوخ  ینادنزرف  رسمه و 
بکترم يراجت  لیاسم  نوماریپ  يریگ  میمصت  رـس  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  هار  يا  هداج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دینیب یم  نایز  دیوش و  یم  هابتشا 

یچراج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دسر .  یم  بولطم  يا  هجیتن  هب  اهوگتفگ  ثحب و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یچراج  ندید  1 ـ

 . دندنویپ یم  عوقو  هب  راب  فسأت  يا  هعقاو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  هب  ینیگهودنا  یچراج  رگا  2 ـ

یتخراج

مسرلا یلع  ام  تسه و  اه  هناخ  همه  رد  هک  انشآ  تسا  يا  هلیسو  یسابل  بوچ  ای  یسابل و  اج  ای  یتخراج  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد یلک  روط  هب  اما  دنسانشب  نوگانوگ  ياه  مان  هب  فلتخم  ياهرهـش  رد  تسا  نکمم  ار  هلیـسو  نیا  میزیوآ .  یم  نآ  رب  ار  شیوخ  سابل 
مه هک  تسا  یسک  تسا .  امش  روبص  گنس  تسا .  امش  راسگ  مغ  مرحم و  امش  ياه  باوخ  رد  یتخراج  میئوگ .  یم  یتخراج  یـسراف 

 . دشوک یم  امش  يوربآ  ظفح  رد  هرخالاب  دراد و  یم  هگن  ظوفحم  ار  ناتزار  دنک و  یم  کبـس  ار  نات  مغ  راب  مه  دراد و  تسود  ار  امش 
نینچ دیشاب  هک  ینس  طیارش  ره  رد  سک و  ره  امش  يرادیب .  رد  امش و  هنازور  یگدنز  رد  تسا  یـسک  نینچ  مسجت  باوخ  رد  یتخراج 

هک تسا  یسک  نیرتهب  ردام  ناوج  رـسپ  رتخد و  يارب  دیدنمزاین .  نآ  هب  دیـشاب  هتـشادن  مه  رگا  دیراد و  شیوخ  یگدنز  رد  ار  یـصخش 
ردارب زا  دـیاش  هک  بوخ  تسود  یلک  روط  هب  همه  يارب  هرخالاب  نز و  رهوش  يارب  رهوش و  نز  يارب  دـنک .  یم  کـمک  دروخ و  یم  مغ 
یـسک دراد  قلعت  امـش  هب  هک  دـیدرک  ساسحا  للجم و  گرزب و  امـش  یتخراج  هک  دـیدرک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  رت  کـیدزن 

رگا تسا .  هدنـشخب  میرک و  رایـسب  وا  هک  درب  دـهاوخ  ار  ناتهودـنا  راـب  دروـخ و  دـهاوخ  يراـبدرب  اـب  ار  امـش  مغ  هدـنیآ  رد  هک  تـسه 
تسا و ناوتان  زین  امـش  راوخ  مغ  هک  تسا  نیا  هدنیوگ  دوب  نآ  تیفرظ  زا  شیب  ناتیاه  سابل  هک  دیتشاد  يا  هنارقحم  کچوک و  یتخراج 

هداد الاب  رد  هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اب  هتبلا  تسا  یمدـمه  یب  یئاهنت و  يایوگ  هتـسکش  یتخراج  تسا .  وا  لمحت  زا  رتگرزب  امـش  هودـنا 
مغ اما  دـیراد  راسگ  مغ  مدـمه و  اریز  تسا  بوخ  دوب  یلاخ  دـیتشاد و  یتخراج  رگا  دـنک .  یم  قرف  سک  ره  راـسگ  مغ  مدـمه و  دـش 

دریگ و یم  ار  امـش  مدمه  ياج  هک  دـیوش  یم  تسود  یـسک  اب  دـیتفوک  راوید  هب  دـیدروآ و  هناخ  هب  دـیدیرخ و  یتخراج  رگا  دـیرادن . 
هب سابل  ردق  نآ  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یمرحم  نینچ  دیدنک  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  دیتشاد و  یتخراج  رگا  دش .  دهاوخ  امـش  سنوم 

 . تسین بوخ  دش  هدنک  ياج  زا  هک  دیتخیوآ  یتخراج 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 527 

http://www.ghaemiyeh.com


وراج

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یم وراج  هب  ار  هناخ  هک  دنیب  رگا  دنک .  اهزیچ  ياضاقت  هک  تسا  یمداخ  تشرد  بوراج  تسا و  راکتمدخ  مداخ و  باوخرد ،  بوراج 

هب ار  هتفر  كاخ  هک  دـنیب  هصاخ  دـسر , ودـب  یـسک  لام  هک  لیلد  تفر ،  یم  یـسک  هناخ  دـنیب  رگا  دوش .  عیاض  شلام  هک  لـیلد  تفر ، 
دروآ .  دوخ  كاخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  ندید  بوراج 

مداخ ،  لوا : 
تعفنم ،  مود : 

دنهدب .  وا  هب  دنراد  هک  ار  ییاهزیج  دنک  یم  اضاقت  مدرم  زا  هک  یسک  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ياهب ندز و  ار  يرورـض  جراخم  دـئاوز  لمع  ندرک .  عمج  لوپ  رت  هداس  نابز  هب  تسا و  كدـنا  لام  زادـنا  سپ  باوخ  رد  ندرک  وراج 
هتـشون نهک  ناربعم  دوش .  یم  رهاظ  وراج  ندرک و  وراج  تروص  هب  ام  ياه  باوخ  رد  ندوب  شوخ  لد  نآ  هب  نداهن و  يرانک  هب  ار  نآ 

حبـص نآ  دنک و  یم  وراج  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  ینز  تسا .  رت  تسرد  الاب  ریبعت  نم  رظن  هب  یلو  تسا  رازگتمدخ  مداخ و  وراج  دـنا 
اوعد و دنک  یم  وراج  یکیرات  رد  بش  هک  دینیبب  رگا  دریگ و  یم  رارق  شرهوش  تیانع  هجوت و  دروم  دشاب  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  دوز و 

دوخ هناخ  هب  دنک و  یم  وراج  هک  دـنیبب  باوخ  رد  رگا  يدرم  تسین .  بوخ  بش  ماگنه  باوخ  رد  ندرک  وراج  دزادـنا .  یم  هار  هعفارم 
شرایتخا رد  یلوپ  هدرک ،  عمج  هبورکاخ  كاشاخ و  سخ و  دـنک و  یم  وراج  هک  دـنیبب  باوخ  رد  رگا  یناوج  دروآ .  یم  تکرب  ریخ و 

ندرک اج  هب  اج  ینعم  هب  دروآ و  یم  هودـنا  مغ و  تسین و  بوخ  راوید  هب  ندیـشک  وراج  دوش .  یم  لوغـشم  يراک  هب  هکنیا  ای  دریگ  یم 
 . دـینک یم  اج  هب  اج  ار  اه  یتحاران  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیزیر  یم  قاتا  فک  هب  راوید  زا  ار  كاخ  هک  روط  نامه  تسا  هودـنا  مغ و 

سخ و دنک و  یم  وراج  یسک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  باوخ  هدننیب  هب  هک  یلام  تسا  یتدعاسم  کمک و  راد  هتسد  يوراج 
دـنک و یم  وراج  امـش  تهج  فالخ  رگا  دروآ و  یم  دوجو  هب  یلام  یتحاران  رـس و  درد  امـش  يارب  دـنار  یم  امـش  فرط  هب  ار  كاشاخ 
رد ولو  هراپ و  هتخیـسگ و  مه  زا  يوراج  نیدـید  دـنار .  یم  امـش  زا  ار  هودـنا  مغ و  دـنار  یم  رود  دـیدوب  امـش  هک  یئاج  زا  ار  هبورکاخ 
هک دـینیبب  رگا  تسا .  رهوش  نز و  نیب  یئادـج  وراـج  نتخورف  هدـنکفا و  رود  تسا .  هناـخ  نز  گرم  اـی  يراـمیب  تسین و  بوخ  باوخ 

دیتفرگ رب  زادـنا  كاخ  هلیـسو  هب  رگا  دـینک و  یم  عمج  لوپ  دـیروآ  یم  درگ  يا  هشوگ  ار  كاخ  كاشاخ و  سخ و  دـینک و  یم  وراـج 
دیزیرن .  رود  هک  نیا  رب  طورشم  دسر  یم  امش  تسد  هب  یلوپ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسود رهاظ  هب  ياهمدآ  ندرکوراج : 

هداوناخ نورد  رد  فالتخا  وراج : 
رادید کی  هنهک :  يوراج 

تسود رهاظ  هب  ياهمدآ  هزات :  يوراج 
هداوناخ دارفا  اب  فالتخا  وراج :  کی  ندیرخ 

تافارخ ندش :  وراج  راوس 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دهاوخ  دوبهب  یلام  عاضوا  ییوج  هفرص  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  ون  يوراج  ندید  1 ـ

دید .  دیهاوخ  نایز  يا  هلماعم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  وراج  ار  ییاج  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
روما يارب  و  قالخادـب ،  يرـسمه  دوخ  رهوش  يارب  وا  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  يوراـج  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

 . تسا بترمان  ینز  هناخ 

ندرک وراج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
مرگ طیحم  زا  نادـنزرف  تشاد و  دـهاوخ  زیزع  ار  وا  شرـسمه  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  وراـج  ار  ییاـج  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

درب .  دنهاوخ  تذل  هداوناخ 
ياهزور رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  رظن  فرـص  اهنآ  تفاظن  زا  ماگنه  نآ  ات  امـش  اما  دنوش  وراج  دیاب  اهقاتا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تفرگ .  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  يدیمون  بارطضا و  هدنیآ 
 . تفرگ دهاوخ  رارق  نارگید  نظ  ءوس  دروم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  ندرک  وراج  لوغشم  هک  دننیبب  باوخ  ناتراکتمدخ  رگا  3 ـ

زاج

دشاب دنیاشوخان  عدصم و  هچ  دیایب و  نامـشوخ  نآ  ندینـش  زا  دشاب و  کیمتیر  هچ  زاج  يادص  ندینـش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
میدینـش و ار  زاج  يادـص  رگا  مینک .  یم  دروخرب  وا  اب  هک  تسا  یئوگغورد  نزفال  زاـج  هدـننز  میونـش و  یم  هک  تسا  یغورد  فـال و 
دنز و یم  زاج  یـسک  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میوش .  یمن  دونـشخ  نآ  زا  هک  میونـش  یم  هورکم  گرزب و  يربخ  میدیدن  ار  نآ  هدـننز 

گرزب یهانگ  فالخ و  یلمع  دـیبوک  یم  ياپ  دـینک و  یم  یهارمه  نآ  اب  امـش  ای  دـبوک  یم  ياـپ  دـصقر و  یم  نآ  گـنهآ  هب  شدوخ 
یم لقن  قداص _ ع _  ماما  زا  دیـشک .  یم  تمادن  ینعی  دروآ و  یم  هودنا  جنر و  هصغ و  مغ و  هک  دیهد  یم  ماجنا  دیوش و  یم  بکترم 

تـسا يدرم  باوخ  رد  تسیزاج  دوش .  یم  هدرک  هتفگ و  ینادان  هب  هک  تسا  یلمع  تسا و  یغورد  باوخ  رد  راجنهان  يادص  هک  دننک 
هب دینز  یم  زاج  تراهم  اب  ناتدوخ  هک  دـیدید  رگا  دنیـشن و  یم  لد  هب  شیاه  غورد  دـیوگ و  یم  غورد  بوخ  هک  نز  فال  وگ و  غورد 

 . دیئوگ یم  غورد  یبوخ  یتحار و 

سوساج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رارق كاـنرطخ  یتـیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنروآ ،  یم  هوتـس  هب  ار  امـش  یپ  رد  یپ  تـالا  ؤس  اـب  اهـسوساج  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفرگ .  دیهاوخ 
 . دز دیهاوخ  بولطمان  ییاهراک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  سوساج  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

يراگیس اج 

تسا و نیخدـت  رازبا  زا  مه  يراگیـس  ریز  متـشون .  نیخدـت  رازبا  لـیاسو و  هیلک  دروم  رد  رگید  ییاـج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
ریز هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  یماک .  خـلت  یتحاران و  ملات و  يارب  تسا  يا  هزیگنا  تلع و  دراد و  لمع  نیا  رازبا  زا  رگید  هباـشم  يریبعت 
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ار ناتدوخ  لقاال  دیهد  ماجنا  رگا  هک  دیا  هتفرگ  رارق  يراک  هناتسآ  رد  دینک  یمن  دود  دیـشک و  یمن  پیپ  ای  راگیـس  یلو  دیراد  يراگیس 
يرادیب رد  راک  نیا  داهن ،  يراگیـسریز  امـش  لباقم  یـسک  رگا  دور .  یم  ناتدوخ  صخـش  مشچ  هب  شدود  انایحا  دنک و  یم  نیگهودنا 

مه امش  رگا  دنک .  یم  ماک  خلت  ار  امـش  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  ینمـشد  تموصخ و  باوخ  رد  اما  تسا  تمدخ  نسح  عون  کی 
ار ریبعت  نیمه  زین  هتسکش  يراگیس  ریز  نتشاد  تسا .  جنر  مغ و  زا  تاجن  يراگیـس  ریز  نتـسکش  دراد .  نوراو  ریبعت  دیدرک  ار  راک  نیا 

 . تسا رتهب  نآ  ندنکفا  رود  نتسکش و  اما  دراد 

زیلاج

 ، تسا یمرخ  زیلاج  يزبس  تسا .  یمرخ  تکرب و  تمعن و  ناشن  اریز  تسا  وکین  باوخ  رد  زیلاج  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیا زا  دـینک و  هدـهاشم  لوصحم  رپ  زبس و  يزیلاـج  باوخ  رد  هک  تسا  بوخ  هچ  تکرب و  لوصحم  ینوزف  تسا و  تمعن  نآ  لوصحم 
ریبعت نیا  دـش  هتفگ  مه  رگید  ياهاج  رد  هک  روط  نامه  هتبلا  دراد .  قلعت  ناتدوخ  هب  زیلاج  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  هک  تسا  یتقو  رتهب 
لاعفا هشیدـنا و  هلابند  ناتباوخ  دیـشاب  رگا  هچ  دیـشابن  يراک  زیلاج  لها  زرواشک  ای  راد  زیلاج  ای  ناب  زیلاج  امـش  هک  تسا  تسرد  یعقوم 

یگرزب و هب  تسا  امـش  هب  قلعتم  زیلاـج  نآ  دـیراد و  ناوارف  لوصحم  اـب  تمعن و  رپ  يزیلاـج  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  امـش  زور 
هناودنه الثم  دـیتفرگ  رب  يزیچ  نآ  زا  دوبن و  امـش  هب  قلعتم  ای  تشاد  قلعت  امـش  هب  هک  دـیدید  يزیلاج  باوخ  رد  رگا  دیـسر .  یم  تمعن 

کی داجیا  هب  مادقا  دسر .  یم  امـش  هب  يدوس  دیدرگ و  یم  دنم  هرهب  دینک  یم  هچ  نآ  ردق  هب  دیتشادرب  یگنرف  هجوگ  رایخ و  ای  دـیدنک 
رپچ و هدرن و  ای  دوب  راوید  رازیلاج  رود  رگا  نارگید .  يارب  مه  ناتدوخ و  يارب  مه  دراد .  تکرب  ریخ و  هک  تسا  يراک  هب  مادقا  رازیلاج 

دنم هرهب  عفنتم و  هک  تسا  امـش  هداوناخ  زا  یناشن  تخرد  نآ  رازیلاج و  نآ  دوب  روانت  گرزب و  تخرد  کت  کی  زیلاج  طسو  هک  نیا  ای 
یمرخ و زبس  زیلاج  تسا و  يرامیب  درز  زیلاج  تسا .  تبیـصم  هتخوس  زیلاج  تسا .  نارـسخ  نایز و  هبورخم  ناریو و  زیلاـج  دـنوش .  یم 

 . طاشن

ماج

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ودب یـسک  ای  تفرگ  ارف  بالگ  ای  بآ  رپ  ماج  دنیب  رگا  دوش .  هتفیرف  یگدنز  لام و  رب  هک  دنک  لیلد  تشادرب ،  ماج  هب  بآ  هک  دنیب  رگا 

تخیرب و ماج  زا  بآ  دنیب  رگا  دنیب .  تحار  وا  زا  هک  دیآ  اسراپ  يدنزرف  وا  درخ و  كزینک  ای  دهاوخ  نز  هک  لیلد  دروخب ،  نآ  زا  داد و 
 ، ردام تسا و  دـنزرف  كالهرب  لیلد  تخیرب ،  بآ  تسکـشب و  ماج  دـنیب  رگا  دـنامب .  شردام  دریمب و  شدـنزرف  هک  لیلد  دـنامب ،  ماج 

ودره . 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

لیلد دنیب ،  زبس  ای  دیفـس  ماج  رگا  دوب .  نانز  ناکزینک و  ار  وا  اه  ماج  نآ  ددع  هب  هک  لیلد  دوب ،  هدـناشن  راوید  رد  هناخ ا  رد  اه  ماج  رگا 
هک لیلد  دنیب ،  درز  اه  ماج  رگا  تسا .  هدسفم  هرشاعم  نانز  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  خرـس  ياهماج  رگا  دشاب .  اسراپ  حلـصم  نانز  ار  وا  هک 

دشاب .  هدز  تبیصم  نیگهودنا و  نانز  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  هایس  اه  ماج  رگا  دنشاب .  نوگدرز  رامیب و  وا  نانز 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هلیـسو ماـج  رگا  یلو  تسین  يرورـض  نآ  رارکت  هدـش و  هتـشون  شریبعت  هلاـیپ  هملک  پ ـ  فرح ـ  رد  هک  دـشاب  هناـمیپ  هلاـیپ و  رگا  ماـج 
دشاب یعیام  ره  ماج  نآ  نورد  ار (  یندیماشآ  زا  رپ  ماج  یـسک  رگا  یـسلجم  موحرم  هتـشون  هب  دوش .  یم  هتـشون  شریبعت  دشاب  ندیـشون 

 . دوش یم  هدیچیپ  مه  رد  دوز  شتایح  راموط  هدیسر و  نایاپ  هب  شرمع  هک  تسا  نآ  ناشن  دشونب  اهتنا  ات  بآ )  ای  بارش  دنک .  یمن  قرف 
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تافام ناربج  دناوت  یم  نآ  رد  هک  هدنام  یقاب  شرگید  مین  هدیـسر و  همین  هب  شرمع  هک  دیوگ  یم  باوخ  دـشونب  همین  ات  ار  ماج  هچنانچ 
ددرگ یم  هدوزفا  وا  هاج  زع و  دـسر و  یم  تلود  تمعن و  هب  دوش و  یم  ماک  نیریـش  دـشاب  نیریـش  دـشون  یم  ماج  زا  هچ  نآ  رگا  دـنک . 

رگا دبای .  یم  هودنا  جنر و  دشاب  رات  هریت و  رگا  دسر .  یم  یماک  خلت  تسکـش و  هب  دشاب  هزم  دب  دنت و  خـلت و  ماج  نورد  عیام  رگا  یلو 
يزلف ماج  رگا  تسین .  يرابتعا  نآ  رب  هک  دراد  یلزلزتم  یگدـنز  دزرلب  باوخ  هدـننیب  تسد  رد  ماج  هک  نیا  اـی  دـشاب  يا  هشیـش  شماـج 

تشاد و یماج  رگا  دوش و  یم  دـنمتورث  تفرگ  تسد  هب  درک و  رپ  ار  ماـج  تخیر و  ماـج  رد  يزیچ  رگا  تسا .  ربتعم  شیگدـنز  دـشاب 
رگا دنیب .  یم  یلک  نایز  دوش و  یم  تسد  یهت  تسکـشرو و  تخیر  نیمز  ار  ماج  تایوتحم  وهـس  دـمع و  هب  ای  تلفغ  هب  باوخ  هدـننیب 

مه نیا  سکع  ددرگ و  یم  دـنمدوس  ماج  هدـنهد  بناج  زا  دـشونن )  اهتنا  ات  هک  یطرـش  هب  داد (  باوخ  هدـننیب  تسد  هب  رپ  یماج  یـسک 
تسا .  قداص 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ ناتبیـصن  كدنا  يدوس  دوخ  ۀفرح  زا  کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیـشون ،  یم  يا  هرقن  یماج  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش . 
دیسر .  دهاوخ  یتورث  امش  هب  انشآان ،  يدارفا  فرط  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یمیدق  ياه  ماج  ندید  2 ـ

درب دهاوخ  عورشمان  یتذل  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دهد ،  یم  بآ  زا  رپ  يا  هشیـش  ماج  کی  يدرم  هب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ
.

هماج

دیوگ :  لایناد  ترضح 
لیلد دنیب ،  دب  هماج  رگا  دوش .  وکین  وا  راک  بسک و  هک  لیلد  دنیب ،  وکین  ار  دوخ  هماج  رگا  دـشاب .  درم  راک  بسک و  باوخ ،  رد  هماج 
هایـس دوخ  هماج  تیعر  رگا  تسا .  وا  لاح  یئوکین  رب  لیلد  دنیب ،  هایـس  دوخ  هماج  باوخ  رد  هاشداپ  رگا  دوش .  دـب  شراک  بسک و  هک 

رب لیلد  تعاط ،  قیفوت و  تسا و  یمرخ  باوخ ،  رد  خرس  هماج  تسا و  يرامیب  باوخرد ،  درز  هماج  تسا و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دنیب ، 
رب لیلد  دوبک ،  هماج  تسا و  مدرم  راـک  یگتخاـس  هتـسش ،  دیفـس  هماـج  و  تسا .  بوخ  زین  نآ  تسا ،  ناـیتشهب  هلح  زبس  هماـج  هک  نیا 

نیدمن و نیمـشپ و  هماج  تسا و  زار  ندش  رهاظ  لیلد  هدیرد ،  هماج  هاشداپ و  ببـس  زا  تسا  نانز  لیلد  هتخوس ،  هماج  تسا و  ترـضم 
عون ره  زا  نیکرچ  هماج  تسا و  یتسدـگنت  یـشیورد و  رب  لیلد  عقرم ،  عماج  دوش و  لصاح  ار  وا  هتـساوخ  لام و  هک  لیلد  هلمج  سالپ ، 

رب لیلد  تسا ،  نایاپراهچ  تسوپ  زا  هک  هماج  دنک و  تعانـش  تمالم و  رب  لیلد  يذغاک ،  هماج  تسا و  مغ  هودـنا و  رب  لیلد  دـشاب ،  هک 
 . دشاب هدیسر  رخآ  هب  شرع  دوش و  مامت  نید  رد  يو  ياهلغش  هک  لیلد  نفک ،  لکش  هب  زرد  یب  همهج  دسر  ودب  هک  تسا  تعفنم  ریخ و 

دبای .  هاجو  زع  هک  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  رخ  تسوپ  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد تسا ،  هدیـشوپ  يریزو  هماج  دنیب  رگا  دوش ،  يوق  شراک  هک  لیلد  دوب ،  هماج  نآ  لها  رگا  تسا ،  هدیـشوپ  يرتهم  هماج  دنیب  رگا 
رگا دـنام .  مورحم  ناگرزب  ياطع  زا  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  یبجاح  هماج  دـنیب  رگا  تسا .  شتمالم  قلخ  زا  اما  دـبای ،  رایـسب  لام  هک 
تسا هدیشوپ  يدالج  هماج  هک  دنیب  رگا  يو .  هب  ندیناسر  اطع  هب  دهد  يرای  وا  یسک  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  یناوع  هماج  یناوج  دنیب 

قلخ نتخاس  تامهم  هب  دوش و  روآ  نابز  تناما و  اـب  هک  لـیلد  تسا ،  هدیـشوپ  بحاـص  هماـج  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  هک  تسا  لـیلد  ، 
اب هک  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  نادهاز  هماج  دنیب  رگا  دوش .  هدایز  وا  نید  هک  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  نایفوص  هماج  هک  دنیب  رگا  دوش .  لوغشم 
 ، تشاد حالـص  لها  هماج  دـنیب  رگا  دوش .  وکین  وا  یئایند  بسک  راک و  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  ناگرزب  هماج  دـنیب  رگا  تسا .  تناـما 
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دنیب رگا  دسر .  هودـنا  مغ و  داسف  لها  زا  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  داسف  لها  هماج  دـنیب  رگا  دـیآ .  حالـص  هب  شنید  راک  هک  لیلد 
نایم رد  دوش و  وکین  شراک  هک  لیلد  تشاد ،  نابیبط  هماج  دید  رگا  دوش .  روجنر  رکفتم و  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  نکراک  دزم و  هماج 
رگا تسا .  دب  شراک  ماجنارـس  دنک و  كاله  ار  یـسک  هلیح  رکم و  هب  هک  لیلد  تشاد ،  نادوهج  هماج  دنیب  رگا  دوش .  روهـشم  نامدرم 
لیلد تشاد ،  یشیشک  هماج  دید  رگا  دشابن .  نمیا  نمشد  تسود و  زا  نآ  ببس  هب  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  تشاد ،  نایاسرت  هماج  دنیب 

 . تسا نالهاج  نانیددب و  بناج  هب  شلیم  هک  لیلد  تشاد ،  ناغم  هماج  دنیب  رگا  تسا .  تلالض  رکف  هب  شلیم  دوب و  تعدب  بحاص  هک 
هب هک  لیلد  تسا ،  یتسرپ  تب  هماج  هک  دنیب  رگا  دناتـسزاب .  دهد و  ودب  یئاطع  یـسک  هک  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  يدترم  هماج  دنیب  رگا 

هماج دنیب  رگا  دوش .  رود  شیوخ  رتهم  زا  هک  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  ینز  هماج  دنیب  رگا  يرتهم .  تمدخ  ای  ددرگ  لوغـشم  هاشداپ  تمدخ 
هک لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  یلامح  هماج  دـنیب  رگا  دوش .  دنمتـسم  نیگمغ و  يراک  ببـس  هب  هک  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  ینادـنز  ناـمدرم 
 . دوش لوغـشم  تمه  نود  هلفـس  يدرم  تمدخ  هب  هک  لیلد  تشاد ،  ینکروگ  هماج  دـنیب  رگا  دوش .  يامن  تشگنا  دوش و  راذـگ  تناما 

يو هک  لیلد  تشاد ،  یباصق  هماج  هک  دنیب  رگا  دهاوخ .  لالح  يزور  حلصم  یسک  زا  هک  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  ناشیـشک  هماج  دینب  رگا 
تسار .  هب  دراد  تبحص  نز  اب  هک  لیلد  تشاد ،  هدیشوپ  یهوکشاب  هماج  دنیب  رگا  دسر .  یهودنا  ینایز و  ار 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رتهب هدرک  يراگ  هماج  زا  ماخ  هماج  تسا و  دب  ندید ،  نود  گنت و  هماج  تسا و  وکین  دندوب  هدرکن  هراصق  ار  وا  تشاد و  ون  هماج  رگا 

لوهجم هک  ینـسر  هماج  تسا و  تعفنم  ریخ و  ططخم ،  درب و  هماج  و  دوب ،  گـنهرف  اـب  كزینک  دـنمدرخ و  نز  تفبرز ،  هماـج  تسا و 
دوب .  هتساوخ  لام و  نیعم ،  هماج  دسر و  ودب  هک  تخس  یمغ  ای  تسا ،  هنایزات  مخز  تسا ، 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
ون هماج  تسا و  نید  دیفـس  هماج  و  ایندـب ،  رگید  هنوگ  کـی  دراد و  قلعت  ندـید  هب  هنوگ  کـی  تسا :  هنوگ  ود  رب  هماـج  ندـید  لـیوات 
دب ار  نید  مه  دنیب ،  گنت  زبس و  هماج  رگا  دوب و  یکین  ار  نید  مه  ایند و  مه  تشاد ،  هزیکاپ  ون  دیفس  هماج  دنیب  یـسک  رگا  ایند .  همامع 
ایند رد  تسا  وکین  ار  نانز  خرـس  هماج  و  تسا ،  ایند  داسف  مه  نید و  داسف  مه  دنیب ،  هدـیرد  نیکرچ و  ار  هماج  نوچ  ار و  ایند  مه  دوب و 
درز هماج  و  تموصخ ،  گنج و  ای  تسا  هودـنا  مغ و  ار  نادرم  هلمج  نیا  راتـسد ،  دابق و  ناسلیط و  زا  نهاریپ  تسا و  وکین  مه  نادرم  و 

رامیب دراد  رگا  دیآ .  يرهوش  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  درز  هماج  دنیب  ینز  رگا  ناربعم :  زا  یضعب  لوق  هب  تسا و  يرامیب  ار  نادرم 
تسا و ترخآ  يراگتسر  لیلد  دنیب ،  هدرم  رب  رگا  تسا .  نید  حالـص  دنیب  هدنز  رب  رگا  تسا .  نید  ار  نادرم  نانز و  زبس  هماج  و  دوش . 

ایند هن  نید و  هن  دشابن ،  وکین  هایس  هماج  دشوپ ،  دیفس  هتسویپ  هک  نآ  اما  تسا ،  وکین  دشوپ  هایس  هتسویپ  هک  ار  یسک  ندید ،  هایس  هماج 
دوبک هماـج  و  تسا .  هودـنا  مغ و  ار  تیعر  اـما  تسا ،  وکین  ار  هاـشداپ  یـضاق و  بیطخ و  ناربعم ،  زا  یـضعب  لوق  هب  هایـس ،  هماـج  ار و 

ینخـس تیالو  نآ  یلاو  ای  هاشداپ  زا  هک  لـیلد  درز ،  خرـس و  زبس و  ینعی  تشاد ،  نولم  هماـج  دـنیب  رگا  تسا .  تبیـصم  مغ و  ناـتهب و 
دباین .  شوخ  وا  هک  دونش  تخس 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
 . دنک یناگدـنز  تلذـم  هب  ایند  نید و  لها  اب  هک  لیلد  یگنر ،  زا  شتـشپ  یگنر و  زا  شیور  هک  تشاد  هماج  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 

رفـس رد  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  نیریز  هماج  دنیب  رگا  دنک .  رایـسب  هقفن  دوخ  لام  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  شیوخ  هماج  زا  دـنیب  رگا 
ردـق و هک  لیلد  دـنامب ،  هنهرب  وا  دندتـسب و  يو  زا  ای  دـیدرگ  عیاض  وا  هماج  دـنیب  رگا  دـننک و  نادـنز  هب  ار  يو  يراک  رهب  زا  ای  دـنامب ، 
 . دنک تموصخ  شیوخ  نز  اب  دشو و  نیگهودنا  هک  لیلد  دـندیردب ،  ار  شیوخ  هماج  دـنیب  رگا  دوش .  راوخ  ریقح و  دوش و  مک  شهاج 

دوبرب و یـسک  وا  هماج  دنیب  رگا  دتفا .  تموصخ  دوخ  شیوخ  اب  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یموم  ار  دوخ  لها  هماج  ای  ار  دوخ  هماج  دنیب  رگا 
زاب هماج  دنیب  رگا  دوش .  رفـس  هب  هک  لیلد  درک ،  زاب  مه  زا  هتـشون  رد  هماج  دنیب  رگا  دـتفیب .  تلزنم  تمرح و  زا  هک  لیلد  دـنامب ،  هنهرب 
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میظع یسرت  رگا  اما  دوش .  دایز  شلام  هک  لیلد  تشاد ،  هدیشوپ  نانز  هماج  دنیب  رگا  دیا .  رفس  زا  شبیاغ  هک  لیلد  تشون ،  رد  ار  هدرک 
دـسر ودب  تعفنم  ریخ و  هک  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  نادرم  هماج  دنیب  رگا  دوش .  تمرح  یب  دسر و  هودنا  مغ و  ار  وا  یلوق  هب  دسر و  ودب 

زاب مغ  زا  هک  لیلد  درک ،  مامت  ار  هماج  دنیب  رگا  دـنامب .  رفـس  رد  هماج  یهاتوک  يزارد و  ردـق  هب  تسا و  رفـس  باوخ  رد  نتفای  هماج  و 
دهر . 

دیوگ :  یناهفصا  دلاخ 
هماج تسا و  مشیربا  اب  هبنپ  زا  یبانع  هماج  دـشابن و  مشیربا  ای  زق  يو  رد  تسا و  هبنپ  زا  هک  تسا  يا  هماـج  باوخ ،  رد  اـه  هماـج  نیرتهب 

مغ نهک  هماج  و  کین ،  ار  نانز  دوب و  دـب  ار  نادرم  مشیربا ،  ریرح و  يابید  هماج  نید و  رد  دـنک  داسف  مارح و  لام  رب  لیلد  ود ،  ره  زخ 
تسا و دب  لیلد  دـیرخ ،  یم  نهک  هماج  دـنیب  رگا  تسا ،  کین  دـشورف ،  هنهک  هماج  هک  دـنیب  یـسک  رگا  هاشداپ .  لبق  زا  تسا  هودـنا  و 

تسا .  کین  ندرک  نوریب  نت  زا  نهک  هماج  تسا و  دب  ندیشوپ  نهک  هماج 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

تشاد نیگنر  هماج  دنیب  رگا  دوش .  شیورد  تشاد ،  نیکرچ  هماج  دنیب  رگا  دوش .  بئات  هک  لیلد  هدیشوپ ،  دوب و  هتـسش  هماج  دنیب  رگا 
دیآ .  دیدپ  يرکنم  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  هوکش  اب  هماج  دنیب  رگا  تسا .  کین  ار  وا  تسا ،  یهاپس  ای  تسا ،  نز  رگا  ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ون  هماج  ندید 

نز .  لوا : 
هاشداپ .  مود : 

لام .  موس : 
تعفنم .  ریخ و  مراهچ : 

دسر .  وا  هب  يزیچ  هک  لیلد  دیربب ،  یچیق  هب  ار  دوخ  هماج  دنیب  یسک  رگا 
دتفا .  يو  نانز  نایم  رد  داسف  هک  لیلد  دندروآرد  ار  وا  سابل  نادزد  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دوش یم  هتفگ  هماج  میـشوپ  یم  هک  یئاهزیچ  عومجم  هب  هک  لب  دوش  یمن  قالطا  زارد  داشگ و  دـنلب و  يابق  هب  دراد .  ماـع  ینعم  هماـج 
رد دـنوش .  یم  هدـیمان  هماج  دوخ  ياج  هب  درف  درف  ای  دنتـسه  هماج  اه  نیا  همه  وتلاپ .  یناراب و  انایحا  و  هقیلج ،  نهاریپ ،  راولـش ،  تک و 

تـسا يدرم  باوخ  هدننیب  دشاب  ون  کیـش و  زیمت و  شا  هماج  رگا  اعبط  دشاب و  یم  وا  راک  بسک و  ای  درم  يوربآ  تیثیح و  هماج  باوخ 
وربآ یب  تسا  یـصخش  دشاب  هراپ  فیثک و  نوزومان و  دب و  شـسابل  هچنانچ  دمآرد و  رپ  بوخ و  يراک  بسک و  اب  فیرـش  دـنموربآ و 

تـالاح فلتخم و  ياـه  سنج  زا  دـناوت  یم  هماـج  اـما  هماـج  هب  تبـسن  تسا  یلک  ریبـعت  کـی  نیا  درادـن .  مه  یبوـخ  هفرح  راـک و  هک 
شرهاظ هک  دـیراد  نت  هب  يا  هماج  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دراد .  دوخ  صاخ  يریبعت  کی  ره  هک  دـشاب  توافتم  ياه  گنر  نوگانوگ و 

فیرش و ار  امـش  هعماج  مدرم  هک  دیتسه  يدرم  تسا  سردنم  هراپ و  فیثک و  كرچ و  نآ  ریز  نطاب و  اما  لیکـش  بوخ و  تسا و  زیمت 
 . دیا هداد  ناشن  هزنم  یقتم و  ار  دوخ  قح  ان  هب  دیتسین و  تفارـش  مارتحا و  نیا  قحتـسم  دـیناد  یم  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  دـنناد  یم  مرتحم 

هدیـشوپ هدـش  وطا  ون و  هزیکاپ و  كاپ و  يا  هماج  ریز  اما  دوب  سردـنم  فیثک و  امـش  هماج  رهاظ  رگا  ینعی  تسا  تسرد  مه  نیا  سکع 
نطاب رد  یلو  دـننک  یم  تواضق  دـب  امـش  قح  رد  هک  دـیا  هدرک  یئاهراک  درگن و  یم  امـش  هب  دـب  مشچ  اب  هعماج  هک  دـیتسه  يدرم  دـیا 

هک دیوگ  یم  ناتباوخ  دیا  هدیشوپ  راد  هکل  يا  هماج  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  هدشن .  هتخانـش  ناتردق  هک  دیتسه  فیرـش  كاپ و  یناسنا 
تسا و گنرین  بیرف و  نیمشیربا  هماج  دهدیم .  ربخ  يرامیب  کی  زا  باوخ  دیـشاب  هدیـشوپ  درز  يا  هماج  رگا  دننز و  یم  ناتهب  امـش  هب 
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ددرگ و یم  شاف  ناتزار  هدش  هراپ  امش  سابل  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دوش .  یم  امش  بیصن  هک  تسا  هتساوخ  لام و  نیمشپ  هماج 
فیثک كرچ و  يا  هماج  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیهانگ .  یب  هک  یلاح  رد  دننز  یم  تمهت  امش  هب  دوب  امش  هماج  تشپ  یگدیرد  نیا  رگا 

هماج ار  زبس  هماج  مشخ و  ای  تسا  یمرخ  خرـس  هماج  تسا .  رابتعا  تکوش و  هایـس  هماج  دـیوش .  یم  هودـنا  مغ و  راتفرگ  دـیراد  نت  هب 
دنا هتشون  یخرب  یلو  دنا  هتسناد  بوخ  نانز  يارب  ناربعم  ار  خرس  هماج  دراد .  تنمیم  تسا و  كرابم  شندیشوپ  هک  دنا  هتسناد  نایتشهب 

راولش تکات و  هتفرگ  هماج  ریز  زا  دنک  یمن  قرف  دشاب  هچ  ره  دیزود ،  یم  هماج  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  بوخ  نادرم  يارب  هک 
هچ نانچ  دشک  یم  لوط  دراد و  تیمها  دیزود  یم  هک  يا  هماج  نامه  ردق  هب  امـش  رفـس  دـیور و  یم  رفـس  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  وتلاپ  و 

ياراد ینـالوط و  ناترفـس  دـیزود  یم  تفلک  دـنلب و  یئوتلاـپ  رگا  یلو  تسین  مهم  ینـالوط و  رفـس  دـیزود  یم  هداـس  ینهاریپ  ریز  کـی 
تسا .  دایز  تیمها 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب هودناو  مغ  هایس  هماج  ندید 

دوب هودنا  هنهک  هماج  ندید 

باوخ ءهماج 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  روتسم .  تسا و  رادنید  شلایع  هک  لیلد  تسا ،  هزیکاپ  دیفـس و  باوخ  هماج  دنیب  رگا  تسا .  نز  لیوات  هب  ندید ،  باوخ  هماج 

وکین و ار  هاشداپ  باوخ ،  رد  هایس  هماج  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دسر و  وا  هب  جنر  هودنا و  شلایع  زا  هک  لیلد  دوب ،  هایـس  باوخ  هماج 
هماج هک  دـنیب  رگا  دـسر .  تبیـصم  هودـنا و  مغ و  لاـیع  ببـس  هب  ار  وا  هک  لـیلد  دـنیب ،  دوبک  ار  باوخ  هماـج  رگا  تسا .  دـب  ار  تیعر 

شلایع هک  لیلد  تخوسب ،  شباوخ  هماج  دنیب  رگا  تسا .  راگزاسان  دـیلپ و  نیکرچ و  وا  نز  هک  لیلد  تسا ،  هدـیرد  نیکرچ و  شباوخ 
دریمب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا :  هج  هس و  رب  باوخ  هماج  ندید 

کین ،  ینز  لوا : 
یناسآ ،  تحار و  مود : 

 . تبیصم هودنا و  جنر و  موس : 

ناج

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ای دریمب ،  شلایعای  دـنزرف  هک  لیلد  دـش ،  نوریب  يو  نت  زا  ناج  دـنیب  رگا  قفاوم .  لایعای  لام  اـی  تسا .  دـنزرف  ندـید ،  باوخ  هب  ناـج 

شلاح دـیایب و  وکین  يدـنزرف  ار  يو  هک  لیلد  دـنیب ،  وکین  يدرم  تروص  هب  شیوخ  ناج  رگا  دوش .  كـاله  دوخ  اـی  دوش  فلت  شلاـم 
 ، دـنیب تشز  يدرم  تروص  هب  ار  دوخ  ناج  رگا  ددرگ .  وکین  شلاـح  ددـنویپ و  درمناوج  عبط  شوخ  هاـشداپ  تمدـخ  هب  اـی  دوش ،  وکین 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ :  دـمآ و  ادـخ  لوسر  شیپ  يدرم  هک :  تسا  هدـمآ  ربخرد  تیاکح :  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیواـت 
 : دومرف لوسر  ترـضح  تفر .  نامـسآ  هب  نآ  زا  دعب  تفرگ و  رانکرد  ارم  دمآ و  نوریب  نم  نت  زا  ناج  هک  مدـید  نانچ  باوخ  رد  هلآ ، 
 . تسا ناج  میب  ار  يو  نآ  رد  هک  دوش ،  لوغـشم  هرطاخم  راک  هب  هک  لـیلد  دـید ،  دوخ  فک  رد  ار  دوخ  ناـج  سک  ره  هک  نک  تیـصو 
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 . دریمب بعـص  يرامیب  رد  هک  لیلد  تسا ،  درز  وا  ناج  گنر  دنیب  رگا  دریمب .  دوز  هک  لیلد  دـش ،  نامـسآ  هب  وا  فک  زا  ناج  دـنیب  رگا 
هک تسا  لیلد  تسا ،  هایس  هنوگ  هب  دنیب  رگا  دبای .  يراگتسر  مغ  زا  تسا و  وکین  شتبقاع  دنیب ،  دیفس  ای  خرس و  هنوگ  هب  ار  وا  ناج  رگا 

دوب .  یلاعت  قح  باذع  بجوتسم 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

هک دنیب  رگا  دسر .  هدنا  مغ و  هدرم  تیب  لها  رب  هک  لیلد  دندرک ،  یم  يراز  هحون و  يو  رب  وا  ناشیوخ  دنک و  یمه  ناج  هدرم  دـنیب  رگا 
دسر .  یمرخ  يداش و  يو  زا  يو  ناشیوخ  هک  لیلد  دنتسیرگ ،  یم  هتسهآ  يو  ناشیوخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تسا باذع  رد  هدرم  نآ  ناج  هک  تسنآ  لیلد  دنک ،  یم  ناج  يا  هدرم  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا 

زامناج

زا نیا  میتسه و  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  رـضحم  رد  هک  مینک  یم  هدافتـسا  زاـمن  اـج  زا  اـم  هک  یعقوم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
وکین رایـسب  باوخ  رد  شندـید  نومیم و  كربتم و  يا  هلیـسو  زاـمناج  سپ  تسا  اـم  هنازور  یگدـنز  قیاـقد  نیرت  شزرا  رپ  نیرتگرزب و 

زامن و اج  رب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنک .  یم  توافتم  ار  ریباعت  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  یئاه  توافت  نآ  عون  نآ و  تالاح  اما  تسا 
یم یترایز  رفـس  هب  دیا  هداهن  لغب  ریز  هدرک و  ات  ار  زامناج  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  یلو  دیور  یم  جح  رفـس  هب  دیا  هتـسشن  دجـسم  رد 

ناتزامناج رگا  اما  دیوش  یم  صیرحت  حالـص  تعاط و  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  دشاب  مشپ  زا  دینیب  یم  باوخ  رد  هک  يزامناج  رگا  دیور . 
زامناج هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیرادن .  تقادص  نید  راک  رد  دیریگ و  یم  شیپ  ایر  ریوزت و  هار  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دوب  مشیربا  زا 

رگا دیوش .  یم  هارمگ  دیهد و  یم  ماجنا  سفن  ياوه  عبت  هب  يراک  دیروخ و  یم  ار  ناطیـش  بیرف  دـیا  هدرک  نهپ  ور  تشپ و  ار  ناتدوخ 
تسا و شزرا  یب  هدوبن  تقادص  يانبم  رب  نوچ  امـش  تدابع  هک  دیوگ  یم  ناتباوخ  هدش  خاروس  ای  هتخوس  یـشخب  ناتزامناج  هک  دـینیبب 
ار دوخ  حیبست )  رهم و  ای  زامناج (  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـیریگب .  حالـص  قیرط  دـیهدب و  ریـسم  رییغت  هک  نیا  يارب  تسا  يرادـشه 

رگا تسا  تلاح  نیمه  دیا .  هتفرگ  رارق  ناطیش  بیرف  هسوسو و  رطخ  ضرعم  رد  هک  تسا  ناشن  دیدرگ  یم  نآ  لابند  هب  دیا و  هدرک  مگ 
 . دیآ یمن  رد  تسرد  نید  راک  رد  ینتورف  تقادص و  اب  هک  دیراد  هوکش  رپ  هدش و  يزود  هلیلم  يزامناج  هک  دینیبب 

روناج

نیا رت  هدرتسگ  میراد و  دتس  داد و  هلماعم و  یتح  دمآ و  تفر و  ترـشاعم و  ناشیا  اب  هک  یـصاخشا  الک  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دراد یگتسب  ام  باوخ  رد  اه  نآ  مسجت  مینیب و  یم  ناروناج  تروص  هب  باوخ  رد  زین  ار  شیوخ  هداوناخ  دارفا  نایانشآ و  ناتـسود و  هک 

اه نآ  دنراذگب  رثا  ام  يور  هک  دنشاب  يروط  ای  میشاب  هتشاد  ناشتسود  ام  دنـشاب و  بوخ  رگا  میراد .  ناشیا  هب  تبـسن  ام  هک  یتشادرب  هب 
دب و ناروناج  تروص  هب  دنراذگب  یفنم  رثا  ام  يور  دنـشاب و  دـب  رگا  مینیب و  یم  دـیفم  ینتـشاد و  تسود  ناروناج  تبیه  لکـش و  هب  ار 
 . دـنا هدنـشخب  راوگرزب و  میرک و  اما  يوق  نمـشد  ام  ياـه  باوخ  رد  ربب  گـنلپ و  ریـش و  دـندرگ .  یم  رهاـظ  اـم  باوخ  رد  كاـنرطخ 

سکرک لاغش و  راتفک و  سکع ،  رب  دور .  یم  دوخ  راک  یپ  دشخب و  یم  یشنم  گرزب  اب  دوش  هریچ  ام  رب  مه  رگا  ضرف  هب  هک  ینمـشد 
حلـص و قشع و  ناشن  رتوبک  دـنروخب .  ار  ام  اشحا  اـعما و  دـنراد  تسود  رتشیب  هک  دنتـسه  لد  هریت  میئل و  فیثک و  ینانمـشد  نکروگ  و 

دنفـسوگ تسا .  یگناخ  ریپ  نمـشد  كوخ  تسا .  ناوج  ابیز و  نز  لازغ  تسا .  یمرخ  دـیما و  قشع و  روآ  ماـیپ  هلچلچ  تسا .  یتسود 
 . تسا يزور  یخارف  واگ  تسا .  تکرب  تمعن و 
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هزیاج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیسر .  دهاوخ  امش  هب  یتورث  نایانشآ  ياهششوک  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  اطعا  دیاب  نارگید  هب  هک  يزیاوج  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  دنمرهب  رادیاپان  یتورث  ینیمز و  ییاهتذل  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نارگید  هب  نداد  هزیاج  2 ـ

مرخو زبس  ياج 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
اهدیما نتسویپ  قیقح  هب  یبایماک ،  مرخ :  زبس و  ياج 

لیئربج

دیوگ :  نیریس  نبا 
اهدارم همه  هب  دبای و  رفظ  نمشد  رب  هک  دنک  لیلد  تسوا  یلصا  تروص  هکنانچ  دنیب .  ور  هداشگ  عبط و  شوخ  باوخ  هب  ار  لیئربج  رگا 

زاب يراک  زا  ای  داد  هدژم  ای  داد  وکین  هدعو  ار  وا  لیئاربج  دنیب  رگاو  دنک  هودنا  دـید  نیا  فالخ  هب  ار  يو  رگاو  دـبای  جرف  مغ  زا  دـسرب و 
یگرزبو تلزنمو  تردـقو  هاج  هاشداپ  زا  هک  تسا  نیا  شلیلد  داد  وا  هب  يزیچ  لیئاربج  دـنیب  رگا  تسا و  ناـمه  وا  باوخ  لـیوأت  تشاد 

دبای
دـش لیئربج  هک  دنیب  رگاو  گرزب  میب  تسا و  سرت  شلیلد  داد  يو  هب  يزیچ  لیئاکیم  ای  لیئاربج  هک  دنیب  رگا  دنتفگ :  ناربعم  زا  یـضعب 

ددرگ لصاح  يو  دارم  ددرگ و  نادنخسو  دراذگ  تناما  هک  دنک  لیلد  تسا  لیئربج  وا  هک  دنتفگ  ار  يو  نامدرمو 

هبج

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب نیا  فالخ  هب  رگا  تسا .  تریـس  کین  يار و  کین  وا  نز  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  خارف و  هبج  دید  رگا  تسا .  نز  باوخ  رد  هبج 

دتفا .  یئادج  ناشیا  نایم  هک  لیلد  تخوسب ،  ای  دیردب  وا  هبجدنیب  رگا  تسا .  راگزاسان  يوخدب و  وا  نز  هک  لیلد  ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  نآ  تسا و  رتوکین  تشاد ،  نت  رد  ناتسمز  رد  دنیب  رگا  باوخ ،  رد  هبج  ندید 
نز .  لوا : 

يدنمورین .  توق و  مود : 
يداش .  موس : 

تعفنم .  مراهچ : 
تسا .  هودنا  مغ و  فیثک  هنهک و  هبج 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
ینز تشاد ،  ون  دیفـس  هبج  دـنیب  رگا  دـهاوخب .  نمادـکاپ  نز  هک  لیلد  تسا ،  زبس  گنر  هبو  داد  ودـب  یـسک  ای  تشاد  ون  هبج  دـنیب  رگا 
ینز دـنیب ،  خرـس  رگا  تسا .  نیگمغ  رکفتم و  ینز  تسا ،  دوـبک  رگا  تسا .  نوگراـمیب  ینز  دـنیب ،  درز  رگا  تـسا .  تناـمااب  اـسراپ و 
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 . دنک مک  يراگزاس  وا  اب  تسا و  رشاعم 

تج

هثداح رثا  ای  دـتفا  یم  قافتا  یندرکن  رواب  دایز و  تعرـس  اب  هک  تسا  يا  هثداح  ام  ياـه  باوخ  رد  تج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يا هثداح  اب  دروخرب  تج ،  هدـهاشم  دوش .  یم  وحم  دور و  یم  نیب  زا  یندرکن  رواب  دایز و  تعرـس  هب  اما  هداتفا  قافتا  ـالبق  هک  تسا  يا 

هک دنتـسه  ثداوح  یلیخ  دـش .  هداد  حیـضوت  هک  تسا  يا  هثداح  نانچ  بلق  رد  نتفرگرارق  نآ ،  رد  ندوب  راوس  ای  ندـش  راوس  اما  تسا 
لوپ کی  نتفای  نآ  بوخ  هنومن  تسام و  لیبموتا  فداصت  نآ  دب  هنومن  دنتفا .  یم  قافتا  یندرکن  رواب  دایز و  یتعرـس  هب  ام  یگدـنز  رد 
هثداح لابقتـسا  هب  هک  دـیوگ  یم  ام  باوخ  مینارب  ار  نآ  میـشاب و  تج  کی  رد  نامدوخ  رگا  كراپ .  ناتخرد  ریز  ای  نابایخ  رد  تفگنه 
يدرخ مینیب  یم  باوخ  رد  هک  تج  یکچوک  یگرزب و و  میزیرگ .  یم  يا  هثداح  زا  میوش  هداـیپ  تج  زا  رگا  یلو  میور  یم  گرزب  يا 

 . دتفا یم  قافتا  هک  تسا  يا  هثداح  تمظع  و 

لادج

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد تسا .  زیمآ  تبحم  ریخراک و  هب  لاغتـشا  تقافر و  حرط  یتسود و  داجیا  باوخ  رد  تسین ،  یبوخ  راک  لادـج  هک  يرادـیب  فالخ  رب 

تـسا قداص  نیا  سکع  باوخ  رد  اما  دروآ  یم  ترفن  ضغب و  هنیک و  لادج ،  ای  تسا و  لادج  زورب  بجوم  هنیک  ای  ام  هنازور  یگدـنز 
یم یتسود  حرط  یسک  اب  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هدش  نابیرگ  هب  تسد  لقا  دح  ای  دینک  یم  لادج  یـسک  اب  هک  دینیبب  یتقو  ینعی 

هدهاشم رگا  تفای و  دیهاوخ  یناوارف  ناتـسود  دینک  یم  لادج  يدایز  هدع  اب  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  ادیپ  بوخ  یقیفر  دیزیر و 
رـس فیرـش  سفن و  کین  يدرم  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دیتسه  لادـج  گنج و  مرگرـس  رفن  کی  اب  یعمج  هتـسد  امـش  هک  دـینک 

رد ماگنه  بش  رگا  سپ  دننکـش .  یم  تسد  رـس و  يو  اب  یئانـشآ  يارب  دنوش و  یم  وا  اب  یتسود  قاتـشم  همه  هک  دریگ  یم  رارق  ناتهار 
 . تسا ریخ  هللا  اشنا  دیهدن .  هار  دوخ  هب  دب  هشیدنا  دیوشن و  ساره  میب و  راچد  دینک  یم  لادج  یسک  اب  هک  دیدید  باوخ 

ییادج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  دعاسمان  یمسج  تیعضو  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  ادج  نارگید  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

هک تفرگ  دـیهاوخ  رارق  ییاهاوعد  رطخ  ضرعم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  ادـج  دوخ  ةداوناـخ  زا  یـسک  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تشاد دهاوخن  لابند  هب  یتشآ  هاگ  چیه 

ماذج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  یمامت  يرامیب ،  هب  التبا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  التبم  ماذج  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ۀناقشاع تاساسحا  دش و  دیهاوخ  وربور  يا  هدننکدرـسلد  عیاقو  اب  یگدنز  رد  هک  تسا  هدش  ماذج  هب  التبم  يرگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دش دهاوخ  لیدبت  یتوافت  یب  هب  امش 
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حارج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يرتخد رگا  دش .  دـیهاوخ  دـیدهت  دنتـسه ،  راکمه  ابیرقت  هک  ینانمـشد  فرط  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  حارج  کشزپ  ندـید 

 . دش دهاوخ  نیگهودنا  رثأتم و  خلت  يا  هعقاو  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ 

تحارج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  امش  يرکف  یگتفشآ  ثعاب  يرامیب  هب  التبا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تحارج  ندید  1 ـ

نارگید اب  رذگدوز  ياه  ینارذگـشوخ  هب  لدبم  امـش  یبلق  تالیامت  اهوزرآ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  مخز  نامـسناپ  ندـید  2 ـ
دش .  دهاوخ 

عیاـقو هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  مه  ار  شناوختـسا  یتح  دـیناوت  یم  هک  دراد  نت  رب  یقیمع  مخز  ناـنچ  يدازون  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دهد .  یم  يور  ناتیگدنز  رد  رتمک  هدنهد  رازآ  روآ و  بارطضا 

يراک هب  تسد  و  دش ،  دـیهاوخ  التبم  ینامـسج  ياوق  فعـض  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  دوخ  نت  رب  یتحارج  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دز .  دیهاوخ  راوشد 

دینک .  یم  هدافتسا  ندش  تخبشوخ  يارب  یتصرف  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  نامسناپ  ار  دوخ  مخز  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . دننک یم  یفاصنا  یب  امش  قح  رد  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نارگید  تحارج  مخز و  ندید  6 ـ

زرج

باوخ رد  زرج  ندید  و  لیکـشت ،  داجیا و  يارب  تسا  يا  هیاپ  نامتخاس و  يانبم  ماکحتـسا و  ناشن  زرج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دیراد .  هک  يا  هفرح  لغش و  ناتدوخ و  تین  هب  دنک  یم  ادیپ  یگتسب  نیا  دراد و  ار  موهفم  ریبعت و  نیمه  زین 

طباور تسا و  مکحتسم  وا  یگداوناخ  یگدنز  يانبم  هک  تسا  نیا  يایوگ  دراد  قلعت  شوخ  هب  هدش و  هتخاس  يزرج  ای  هتخاس  ار  يزرج 
يارب یمکحم  يانب  هک  دـیوگ  یم  ناتباوخ  دـینک  انب  دوخ  ار  يزرج  رگا  تسین .  ینارگن  ياج  دراد و  نایفارطا  شیوخ و  يوش  اب  یبوخ 
تسس اما  دراد  قلعت  امـش  هب  زرج  ای  دینک  یم  بارخ  ار  يزرج  هک  دینیبب  باوخ  رد  هک  تسا  نیا  فالخ  دیزیر و  یم  دوخ  لغـش  راک و 
لباقم هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هداتـسیا  نآ  نیئاپ  رد  امـش  تسه و  يدنلب  زرج  دینیبب  رگا  هدمآ .  نوریب  شیاهرجآ  تسا و  نازرل  و 

يور دهد .  یم  ناشن  ار  امش  ماقم  هاج و  تعفر  دیشاب  نآ  يالاب  رد  رگا  دنیب و  یم  ناوتان  ار  نتـشیوخ  دیراد  شیپ  رد  هک  يراک  تمظع 
دـشاب هدنزرل  تسـس و  يزرج  مود  دینک  ناریو  ار  يا  هدش  هتخاس  زرج  هک  نیا  لوا  دروم  دنچ  رد  رگم  تسا  بوخ  زرج  ندـید  هتفر  مه 
تسا يرگید  هب  قلعتم  دینادب  امش  دشاب و  يزرج  هک  نآ  مراهچ  درادن ،  قلعت  امش  هب  دیناد  یم  باوخ  رد  هک  دیزاسب  یئاج  ار  زرج  دوس 

نیا دزادنیب  نیئاپ  هب  ار  امـش  یـسک  ای  دیوش و  ترپ  ای  دیئایب  نیئاپ  هب  زرج  يالاب  زا  هچ  نانچ  دیا و  هدرک  بحاصت  ار  نآ  قحان  هب  امـش  و 
 . دینک یم  طوقس  دیراد  هک  یتیعقوم  زا  هک  دیوگ  یم  ار 

لیقثرج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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 . دش دیهاوخ  وربور  یعناوم  اب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لیقثرج  ندید 

هقرج

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
کیدزن ای  رود  زا  دینیب  یم  باوخ  رد  هک  تسه  تقو  کی  دـشابن .  دـیدش  دـنت و  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  بوخ  باوخ  رد  هقرج  ندـید 

دنت و رگا  اما  تسا  ینشور  دیما و  رون و  هگ  راب  اریز  تسین  دب  باوخ  رد  نیا  دزیخ  یمرب  هقرج  انـشآ  ان  یئیـش  زا  ای  دوش  یم  هدید  هقرج 
ای هک  دوش  یم  دـب  یتروص  رد  طقف  تسا  بوخ  دـشاب  مه  ندز  قرب  رگا  دراد .  رگید  يریبعت  دـنک  ادـیپ  راـجفنا  تلاـح  دـشاب و  دـیدش 
دب باوخ  رد  شندید  تروص  نیا  رد  دیامن .  داجیا  هلعـش  دروآ و  دوجوب  یـشتآ  دریگب و  يزیچ  رد  هقرج  ای  دـنک و  ادـیپ  راجفنا  تلاح 

هدننک مدهنم  هدنزوس و  هچنانچ  تسا و  وکین  دشاب  یئانـشور  يارب  رگا  هلعـش  دنک و  یم  ادیپ  يرگناریو  یگدنزوس و  تلاح  نوچ  تسا 
تسا .  دب  دشاب 

دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
دراد :  هجو  جنپ  تسیب و  باوخ  رد  شتآ  ندید 

هنتف .   . 1
رازراک .  گنج و   . 2

داسف .   . 3
بعتو .  جنر   . 4

ینمشد .  تموصخ و   . 5
تشز .  ياهنخس   . 6

دارم .  ماک  زا  يریگولج  عنم و   . 7
هاشداپ مشخ   . 8

تبوقعورفیک  . 9
یئور .  ود  قافن و   . 10

يورجک یهاریب و   . 11
تمکح ملع و   . 12

تیاده هار   . 13
تبیصم .   . 14

میب .  سرت و   . 15
نتخوس .   . 16

هاشداپ .  تمدخ   . 17
نوعاط .   . 18
ماسرس .   . 19

هلبآ .   . 20
اهراک .  شیاشگ   . 21
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تلیضف .   . 22
مارح .  لام   . 23

يزور .  قزر و   . 24
 . تعفنم هدیاف و   . 25

همیرج

یم تفایرد  زیگنا  رورـس  شوخ و  يربخ  ای  دیریگ  یم  شاداپ  دیا  هدش  همیرج  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دوب دهاوخ  رتشیب  دیریگ  یم  هک  یـشاداپ  دزم و  نوچ  تسا  رتهب  دروآ  مشخ  رـس  رب  ار  امـش  رتشیب  دشاب و  رتشیب  همیرج  ردـق  ره  دـینک . 

باوخ اریز  تسا  بوخ  دسیون  یم  همیرج  ضبق  دیامن و  یم  فقوتم  ار  امـش  سیلپ  رـسفا  دینک و  یم  یگدننار  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ 
دنیرفآ یم  رورس  هک  دسر  یم  امش  هب  شوخ  يربخ  ای  ددرگ  یم  ناتدیاع  يدوس  دهد و  یم  شاداپ  امش  هب  یـسک  هک  دهد  یم  ربخ  امش 

چیه تسه و  لیوات  نیمه  دـینکب  یفاضا  راک  هک  دـنا  هدرک  همیرج  ار  امـش  هک  دـیدید  باوخ  رد  دـیتسه و  دـنمراک  ای  رگراک  هچنانچ  . 
مودعم ار  يزیچ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  ابیرقت  زین  نداد  ناوات  هدنهد .  دیما  وکین و  تسا  یباوخ  اریز  دیشابن  تحاران 

تسا .  سکعرب  درادن و  ار  ینعم  نیا  نتفرگ  ناوات  اما  دوش  یم  امش  دیاع  يدوس  دیهدب  ناوات  دیا  هدش  روبجم  هدرک و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یـشکرس دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  یم  همیرج  دـیا  هداد  ماجنا  هک  یفالخ  رطاخ  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دینک .  یم 

تسا .  یلام  نایز  ندش و  رامیب  تمالع  باوخ ،  رد  همیرج  نتخادرپ  2 ـ
 . دش دیهاوخ  هریچ  دوخ  بیقر  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  همیرج  تخادرپ  زا  ندرک  یلاخ  هناش  3 ـ

عزج

ودب یـسک  ای  تشاد ،  عزج  دنیب  رگا  هداز .  یلاوم  لاوحا و  یگدـنکارپ  لاح و  فلتخم  دوب  ینز  باوخرد ،  تسا و  ینامی  هرهم  ینعم  هب 
یبرغم رباج  دهد .  قالط  ای  دریمب ،  شنز  هک  لیلد  دش ،  عیاض  وا  عزج  دـنیب  رگا  دـهاوخب .  میتفگ  هک  تفـص  نیدـب  ینز  هک  لیلد  داد ، 

 ، دوب هایس  هریت و  عزج  هک  دنیب  رگا  دهاوخب .  يوربوخ  تناما و  اب  روتسم  ینز  هک  لیلد  تسا ،  نشور  دیفس و  عزج  هک  دنیب  رگا  دیوگ : 
 . دوب نیا  فالخ  هب  شلیوات 

هریزج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفر دیهاوخ  یترفاسم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  نآ  نوماریپ  لالز  یبآ  هک  دیتسه  يا  هریزج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دهاوخ  كرابم  یجاودزا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  دش .  دیهاوخ  تخبشوخ  یگدنز  رد  و 
تـسد زا  ار  دوخ  ینامداش  يراـک ،  رد  طارفا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیتسه ،  فلع  بآ و  یب  يا  هریزج  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیهد .  یم 
دیهاوخ تسد  شیاسآ  شمارآ و  زا  زیربل  ناوارف  یتخـس  لمحت  شالت و  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  هریزج  کـی  ندـید  3 ـ

تفای . 
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دیربب رتالاب  ار  دوخ  ماقم  اهراک  رد  دیشوک  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتسه ،  هریزج  رد  یمدرم  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

نتسج

دوب رود  وا  نتسج  رگا  دوش .  رگید  لاح  هب  دراد  هک  یلاح  زا  هک  لیلد  تسج ،  یم  یئاج  زا  هک  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يوق يدرم  رب  هک  لیلد  تسجب ،  یئاـج  هب  یئاـج  زا  نادـب  تشاد و  تسد  رد  يا  هزین  اـی  یبوچ  دـنیب  رگا  دـنک .  رود  يرفـس  هک  لـیلد  ، 

كاله هک  لیلد  تسشن ،  روتس  رب  تسج و  ورف  يراوید  زا  دنیب  رگا  دسر .  دارم  هب  راک  نآ  ات  يراک ،  رد  دهد  يددم  وا  ات  دنک ،  دامتعا 
هب دـنیب  رگا  دـیآ .  يو  شیپ  زاب  دوش و  ادـج  وا  زا  نز  هک  لیلد  درمن ،  تفر و  ورف  شیاپ  ریز  رد  هناخ  تسج و  یماب  رب  دـید  رگا  دوش . 

رگا تسا .  ندرک  جح  لیلد  هلمج  نیا  هنیدم ،  رد  ای  هکم  رد  ای  دـید ،  میرح  رد  ار  دوخ  نااز  دـعب  و  دروآ ،  هلبق  هب  يور  تسج و  رب  اوه 
لیلد دز ،  یمه  قلعم  تسج و  یمه  هفوکش  اب  دنیب  رگا  دوش .  كاله  هک  لیلد  تسج ،  يرگید  لوهجم  يارس  هب  لوهجم  یئارس  زا  دنیب 
رگید نز  دراذگب و  ار  دوخ  نز  هک  لیلد  تفرگب ،  یغرم  تسج و  اوه  هب  دنیب  رگا  دوش .  هابت  يو  رب  شیع  دوب و  هفوکـش  اب  يو  راک  هک 

دوش .  ماظن  هب  شراک  دهرب و  هشیدنا  جنر و  زا  هک  لیلد  تسج ،  یمه  یئاج  هب  یئاج  زا  یئاصع  هب  ای  یبوچ  هب  دنیب  رگا  دهاوخ . 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

ینتفایان تسد  ياهوزرآ  يزیچ :  یپ  رد  ندرک  وجتسج 

زیخ تسج و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسد دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ناوارف  نافلاخم  دوجو  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دراد ،  یمرب  زیخ  یعناـم  يور  زا  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

 . تفایدهاوخ

دسج

رگا تسا .  قلعتم  ناویح  نیمادک  هب  دسج  هک  مینادب  تسا  بوخ  مینیبب  ار  تاناویح  دسج  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یمن ام  هب  یجنر  میوش .  یم  نیگمغ  هک  تسا  نیا  شریبعت  میا  هدـید  ار  یتاناویح  هچ  داـسجا  هک  مینادـن  دـشاب و  مهبم  گـنگ و  باوخ 
وکین تسا  یباوخ  مینیبب  ار  تشوگ  لالح  ناویح  دسج  دوخ  باوخ  رد  رگا  درذگ .  یم  مه  دوز  دـسر و  یم  هک  تسه  یمغ  طقف  دـسر 

مارح هورکم و  تاناویح  دسج  رگا  اما  تسا .  بوخ  تشوگ  لالح  حوبذم  ناویح  دسج  ندید  لاح  ره  هب  دشاب .  حوبذـم  رگا  صوصخب 
دهد .  یم  ربخ  جنر  مغ و  زا  امش  باوخ  نوچ  تسین  بوخ  دینیبب  باوخ  رد  تشوگ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رادیاپ یتمالس  دسج : 

قاشع يارب  کیدزن  ییادج  دوش :  هتشاذگ  ربق  رد  هک  يدسج  ندید 
دیشاب دوخ  یتمالس  بقارم  هدش :  هداد  لسغ 

یتحاران نفعتم :  دسج 
نالک هیثرا  ناصقر :  دسج 

یگداوناخ  نشج  کی  هب  ندش  توعد  رایسب :  ياهدسج 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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رگا تسین .  امـش  نایمرد  هک  یتسود  تیعـضو  زا  دـب  ياهربخ  بسک  تسا و  يداـش  نتفر  ناـیم  زا  هناـشن  باوخ ،  رد  دـسج  ندـید  - 1
تسا .  یپایپ  ياهیدیمون  موجه  یتذل و  نتفر  دابرب  هناشن  دنیبب ،  دسج  باوخ  یناوج  صخش 

تسا .  ناوارف  تالکشم  عوقو  هناشن  دنیبب ،  یتوبات  نایم  ار  يدسج  باوخ  رد  رگا  - 2
دوب .  دهاوخ  هفرح  رد  يراتفرگ  لزلزت و  ای  تسود  کی  شارخلد  گرم  هناشن  باوخ ،  رد  شوپهایس  يدسج  ندید  - 3

تسا .  اهروشک  نیب  گنج  یسایس و  ياهیدنب  هتسد  رب  تلالد  دنا ،  هتفخ  يدایز  داسجا  گنج  نادیم  رد  دنیبب  باوخ  رد  رگا  - 4
تسا .  تمالس  رد  للخ  لغش و  رد  نایز  تمالع  باوخ ،  رد  تاناویح  داسجا  ندید  - 5

هداوناخ .  دارفا  نیب  دیدش  فالتخا  ای  تسا  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  گرم  هناشن  ناکیدزن ،  زا  یکی  دسج  ندید  - 6
تسا .  سدقم  ياهنامیپ  ظفح  رد  یناوتان  تمالع  دننیبب ،  باوخ  رد  ار  تاناویح  داسجا  قاشع  رگا  - 7

یتح عضو  نآ  رد  امش  دننک و  یم  لواپچ  امـش  نانمـشد  هک  تسا  نآ  هناشن  دیراذگ ،  یم  لوپ  يدسج  مشچ  يور  دنیبب  باوخ  رگا  - 8
 . دیرادن مه  ار  ندش  نیگمشخ  تردق 

هتخوس دسج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنهد .  یم  شهاک  راک  طیحم  رد  ار  امش  ذوفن  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  هتخوس  ییاهدسج  باوخ  رد  رگا  1 ـ

رگا اریز  دینک .  هدنـسب  دوخ  يأر  هب  دیاب  اهنت  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  دوخ  ۀتخوس  دسج  باوخ  رد  رگا  2 ـ
 . دش دیهاوخ  وربور  تسکش  اب  دیریگب  رارق  نارگید  تواضق  ریثأت  تحت 

نشج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشک .  دنهاوخ  ییاه  هشقن  امش  ینامداش  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ینشج  ندید  1 ـ

دش و دهاوخ  رامیب  یسک  یتقد  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسینامرفمکح ،  یبوخ  تیریدم  مظن و  ینـشج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تفرگ .  دهاوخ  رد  دنیاشوخان  یتارجاشم 

 . دنک یم  رپ  ار  امش  تاقوا  يرسدردرپ  ياهراک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدیسر  ینشج  هب  رید  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دلوت نشج 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تشاد دیهاوخ  ینالوط  رمع  امش  دلوت :  نشج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ییاهنت  مغ  ۀناشن  نادرمریپ  يارب  تسا و  یتسدگنت  رقف و  ۀناشن  ناناوج ،  يارب  دلوت  نشج  باوخ 

هراونشج
هک دیدنب  یم  یتاذل  بسک  هب  لد  دیا و  هتسباو  رایسب  نارگید  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  روضح  يا  هراونـشج  رد  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دنک یم  ریپ  ار  امش  یعیبط  دعوم  زا  رتدوز 
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هراونشج

هک دیدنب  یم  یتاذل  بسک  هب  لد  دیا و  هتسباو  رایسب  نارگید  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  روضح  يا  هراونـشج  رد  دینیبب  باوخ  رگا 
 . دنک یم  ریپ  ار  امش  یعیبط  دعوم  زا  رتدوز 

هبعج

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هبعج

یبایماک رپ : 
تالکشم یلاخ : 

دنیاشوخ ان  ششوک  یعس و  ندرک :  لمح  ار  هبعج 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  تسدرود  قطانم  هب  بولطم  ياهرفس  رایسب و  تورث  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  هبعج  ندرک  زاب  1 ـ
 . تسا تحار  یگدنز  یگتسشنزاب و  دعوم  ندیسر  ارف  زا  یکاح  تسا ،  لوپ  زا  رپ  يا  هبعج  لخاد  دینیبب ،  باوخ  رگا  2 ـ

يرفعج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  یتیقفوم  يراوشد  یتخس و  اب  هک  تسا  نا  تمالع  باوخ ،  رد  يرفعج  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  یگرزب  ینارگن  راچد  دوخ  ةداوناخ  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  يرفعج  ندروخ  2 ـ

هغجغج

هک دیراد  تسد  رد  يا  هغجغج  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  غورد  لطاب و  نخـس  باوخ  رد  هغجغج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ادعب هک  تفگ  دیهاوخ  ینانخـس  هدنیآ  ياهزور  رد  هک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـینک  یم  داجیا  ادـص  دـیهد و  یم  ناکت  ار  نآ  ناتدوخ 

نتفگ و هوای  هب  ار  امـش  یـسک  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  داد  هغجغج  امـش  هب  يرگید  رگا  دینک .  لمحت  ار  نآ  یگدنمرـش  دیوش  یم  روبجم 
 ، تساجک زا  تسیک و  نآ  هدننز  دینادب  هک  نآ  یب  دیدینش  يا  هغجغج  يادص  رگا  تسین .  بوخ  مه  نیا  هک  دراد  یم  او  يزادرپ  غورد 
نآ ریثات  تحت  دیروخ و  یم  بیرف  دیایب  ناتشوخ  نآ  زا  رگا  یلو  دیدنسپن  ار  ادص  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دینـش  دیهاوخ  هوای  غورد و 

دنراد ار  ریبعت  نیمه  زین  لوادتم  یقیـسوم  تالآ  رد  یگنز  هریاد  میدـق و  یقیـسوم  تالآ  رد  هناغچ  تفرگ .  دـیهاوخ  رارق  غورد  نانخس 
دوش .  یم  هتفگ  دوخ  ياج  هب  هک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
فیاظو و  دوب ،  دهاوخ  افص  حلص و  زا  زیربل  امـش  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  يزاب  هغجغج  اب  يا  هچب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درم اب  کیدزن  ةدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  درب .  دـیهاوخ  شیپ  يدنلبرـس  راـختفا و  اـب  زین  ار  دوخ 
درک .  دهاوخ  جاودزا  شهاوخلد 

وربور تسکـش  اب  هک  دینک  یم  يراذگ  هیامرـس  يراک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیهد ،  یم  يا  هغجغج  يا  هچب  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
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 . دش دهاوخ 

دغج

دتفا و تموصخ  يدرم  نینچ  اب  ار  وا  هک  لیلد  دریگ ،  یمه  دـغج  یـسک  دـنیب  رگا  دوب .  مارح  ماسح و  راکبان و  تسا  يدرم  باوخ ،  رد 
هحون و اجنآ  رد  هک  لیلد  دینش ،  یمه  دغج  زاوآ  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دشابن .  كرابم  باوخ ،  رد  دغج  ندید  رگید 
زا هک  لیلد  دروخ ،  دغج  تشوگ  دنیب  رگا  تسا .  فلخان  موش و  وا  دنزرف  هک  لیلد  دوب ،  دغج  هچب  رگا  دغج .  گناب  ردـق  هب  دوب  نویش 

دروخب .  زیچ  نآ  ردق  هب  راکبان  دزد  يدرم  لام 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب راکم  نمشد  موب  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیسر .  دهاوخ  ارف  گرم  ینامداش  تمالس و  لابند  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دغج  مب  يادص  ندینش  1 ـ
تسا .  گرم  رطخ  ای  دیدش  ییرامیب  زا  ییاهر  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  دغج  ندید  2 ـ

 . دنشوک یم  امش  ندرک  ماندب  رد  یناهنپ  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تخرد ،  ياه  هخاش  رب  يدغج  ندید  3 ـ

تفج

رد نادرم  ـالومعم  دراد .  ریاـغتم  ریباـعت  تسا و  تواـفتم  ـالماک  باوخ  رد  درم  نز و  يارب  تفج  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يور شیپ  دولآ  نوخ  فیثـک و  هچ  نآ  هک  دـننک  كرد  باوخ  ملاـع  رد  هک  نیا  رگم  دنـسانش  یمن  دـننیبب  مه  رگا  دـننیب و  یمن  باوخ 

گرزب هانگ  گنن و  يراسمرـش و  یلک  ریبعت  هب  نوچ  تسین  بوخ  نز  تفج  ندید  نادرم  يارب  تسا .  تفج  دـنیامن  یم  هدـهاشم  دوخ 
هک دیآ  یم  دیدپ  یتهارک  رهوش  نز و  نیب  دراد  قلعت  شدوخ  رـسمه  هب  تفج  نآ  هک  دمهفب  دـنیبب و  تفج  باوخ  هب  يدرم  رگا  تسا . 

لمحت هچنانچ  یلو  دـننام  یم  ادـج  مه  زا  یتدـم  دـننک و  یم  اوعد  یگدز  لد  نیا  یپ  رد  دـنوش و  یم  هدز  لد  تدـش  هب  رگید  کـی  زا 
یم يراسمرـش  یتلع  هب  دشاب  هتـشادن  قلعت  شدوخ  رـسمه  هب  تفج  نآ  دنیبب و  تفج  باوخ  رد  يدرم  هچنانچ  دوش .  یم  عفر  دوز  دننک 
اما دوش .  یم  عفر  دوز  دماجنا و  یمن  لوط  هب  يدایز  تدم  مه  نیا  هک  دریگ  یم  رارق  لاوس  دروم  مدرم  دزن  دوش و  یم  شنزرـس  دشک ، 
زاب دشاب  يرگید  هب  قلعتم  تفج  نآ  رگا  دروآ .  یم  دنزرف  دوش و  یم  رادراب  دشاب  شدوخ  هب  قلعتم  هک  دـنیبب  تفج  باوخ  رد  ینز  رگا 

توافت یب  دـنیبب و  طقف  رگا  اما  دـهر  یم  هودـنا  مغ و  زا  دـنکفایب  هاچ  رد  ای  دـنک  ناهنپ  كاخ  ریز  باوخ  رد  هچناـنچ  دراد .  تلاـح  ود 
رد نز  تفج  ندید  لاح  ره  هب  تسا .  فیعض  ای  دیدش  دنک  یم  ساسحا  باوخ  رد  هک  یتهارک  ردق  هب  شیرامیب  دوش و  یم  رامیب  دنامب 

 . دهدب هقدص  دیاب  یباوخ  نینچ  هدننیب  تسین و  بوخ  باوخ 

رگج

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هتخپ رگج  رایـسب  دنیب  رگا  دیامن .  هنیزه  دبایب و  هدرک  ناهنپ  لام  هک  لیلد  تسا ،  مدرم  رگج  دنیب  رگا  دوب .  ناهنپ  لام  باوخ ،  رد  رگج 

زا یـضعب  تسا و  تمعن  لام و  رب  لیلد  مه ،  دنفـسوگ  واگ و  رگج  دـبایب و  جـنگ  تسا  لیلد  ماخای ،  هدـش ،  لصاح  ار  وا  هدرک  نایرب  ای 
تسا .  دنزرف  رب  لیلد  ندید ،  باوخ  رد  رگج  دنیوگ :  ناربعم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  رگج  ندید 
لام .  دنزرف و  لوا : 

دوب .  دنزرف  ياج  هب  هک  تسود ،  مود : 
ملع .  موس : 

دناتسب .  وا  لام  جنگ و  هاشداپ  تسا  لیلد  دنازوس .  ار  اهرگج  شتآ  ای  دندروآ و  یم  نوریب  رگج  وا  هناخ  زا  هک  دنیب  رگا 
دیامن .  شومارف  هلمج  ار  اه  ملع  هک  لیلد  دنیب ،  یملاع  باوخ  نیا  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیمه هب  دنتسه .  ام  رگج  لثم  ام  نادنزرف  ینعی  اَنُداَبْکَأ )  اَنُدَالْوَأ  دنا (  هدومرف  هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلا و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 

 . دنک یم  ادیپ  طابترا  باوخ  هدننیب  نادنزرف  اب  يوحن  هب  نآ  هدهاشم  تسا و  دنزرف  باوخ  رد  رگج  هک  دنا  هتشون  یمالـسا  ناربعم  تلع 
یم داـیز  نآ  ظـفح  لیـصحت و  رد  تساـهزیچ و  هلمج  نآ  زا  مه  لوپ  نوچ  میراد و  تسود  رتـشیب  هک  تسا  يزیچ  نآ  باوـخ  رد  رگج 
دن دقتعم  نادبعم  رتشیب  یلو  تسا  بیغ  ملع  باوخ  رد  رگج  هتشون  نیریـس  نبا  دوش .  یم  یلجتم  رگج  تروص  هب  ام  باوخ  رد  میـشوک 
یتح تسا .  هدش  عمج  هتـشابنا و  نامدوخ  تسد  هب  ای  هدرک و  هریخذ  ار  نآ  يرگید  ای  هک  ناهنپ  هتفهن و  تسا  یلوپ  باوخ  رد  رگج  هک 
دبای یم  جنگ  دروخ  یم  هداهن و  دوخ  يور  شیپ  دایز  رادقم  هب  نایرب  دنفسوگ  ای  واگ  رگج  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  هک  دنا  هتشون 
رگج نآ  دیراد و  رگج  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دراد .  یگتـسب  نآ  هب  مدرم  زا  يا  هتـسد  تایح  هک  تسا  لوپ  نامه  رگج  لاح  ره  هب  . 

 . دیراد شتسود  دایز  دیتسه و  نآ  هار  هب  مشچ  هک  دیبای  یم  یسرتسد  يزیچ  هب  ای  دیسر  یم  لوپ  هب  تسا  امش  هب  قلعتم  واگ  ای  دنفـسوگ 
هدوهیب یهار  رد  ای  دینک  یم  فلت  ار  دوخ  لام  دیهد  یم  گس  هب  رگج  هک  دـیدید  باوخ  هب  رگا  دراد .  ار  ریبعت  نیمه  زین  رگج  ندروخ 

هرذ هرذ  وحن  نامه  هب  ار  امش  لام  ینز  دیهد  یم  هبرگ  هب  هعطق  هعطق  ار  نآ  دیراد و  رگج  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیئامن .  یم  فرصم 
لام گنرین  دیهمت و  هب  ینز  دیوگ  یم  امش  باوخ  درب  دیدزد و  امش  هناخ  زا  يرگج  يا  هبرگ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  درب .  یم  نیب  زا 
یم وا  جرخ  ای  درب  یم  ار  ناتلوپ  لام و  ودـهد  یم  ناتبیرف  ینز  دـیداد  هبرگ  هب  ار  رگج  تبغر  لیم و  اب  ناتدوخ  رگا  یلو  درب  یم  ار  امش 

رد دنفـسوگ  رگج  دینک .  یم  فلت  دیهد و  یم  رده  ار  ناتدوخ  لام  هک  دـیوگ  یم  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  زین  ندرک  عیزوت  رگج  دـینک . 
رگج دـینک  ساـسحا  هک  نیا  رگم  تسین  دـب  ندـید  باوخ  رد  رگج  لاـح  ره  هب  تسا .  يزور  یخارف  واـگ  رگج  تسا و  تمعن  باوـخ 

 . دراد تمائل  هک  تسا  ناسنا 

نداد الج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دیهاوخ  زایتما  بسک  لابند  هب  يراکایر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  الج  ار  ءایشا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

امش هب  يرتشیب  رطاخ  قلعت  دیشوک  دنهاوخ  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنهد ،  یم  الج  ار  دوخ  ۀناخ  ءایـشا  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دننک ادیپ 

هسلج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ینابرهمان دوخ  ةداوناخ  ياضعا  اب  دـیوش و  یم  رورغم  دوخ  تورث  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیتسه ،  هسلج  کی  وضع  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . تشاد دیهاوخن  ینادنچ  تفرشیپ  اتیاهن  دینک .  یم 
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هگلج

هک نیا  هب  دراد  یگتسب  دیآ و  یم  شیپ  هک  دوش  یم  لماش  ار  یثداوح  عومجم  باوخ  رد  هگلج  هدهاشم  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رایـسب مینیبب  دوخ  يور  شیپ  مرخ  زبـس و  يا  هگلج  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  یئاـهزیچ  هچ  مینیبـب و  هنوگچ  ار  هگلج 
روراب هگلج  نآ  رد  ناتخرد  رگا  ددرگ .  یم  نیمات  ناوارف  يداش  تمعن و  تسا و  کین  هدنیآ  هک  دیوگ  یم  ام  باوخ  نوچ  تسا  بوخ 

یم ربخ  ار  راوشد  تخـس و  يا  هدـنیآ  دـشاب  نیحایر  لگ و  يزبس و  دـقاف  تخرد و  یب  کشخ و  هگلج  هچناـنچ  یلو  تسا  رتهب  دنـشاب 
رد رگا  گرزب .  ای  کچوک  تالکشم  دشاب و  یم  هتساوخ  ان  ثداوح  اب  ندش  ور  هبور  ناتهار  رس  هوک  کی  ای  هپت  کی  ندش  ادیپ  دهد . 

دوب و دـیهاوخن  اهنت  رفـس  نآ  رد  دیـشاب  راوس  یبسا  رب  رگا  تفر .  دـیهاوخ  رفـس  هب  هک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیور  یم  هار  هگلج  نآ 
راوس اما  دیـشاب  هتـشاد  بسا  هچنانچ  تسا و  ناسنا  هب  ناویح  نیرت  کیدزن  بسا  اریز  دوب  دـهاوخ  امـش  اـب  ناتدـنزرف  اـی  رـسمه  ـالامتحا 

 . دیور یم  یترایز  رفس  هب  دیشاب  هتشاد  رتش  رگا  یئاهنت .  هب  اما  تسه  رفس  دیشابن 

عامج

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا دیشاب .  یم  اراد  يرادیب  رد  هک  یطیارش  تیعقوم و  هب  دراد  یگتسب  نیا  تسا و  یگدوسآ  بسک  تغارف و  لیصحت  باوخ  رد  عامج 
دـسر یم  ربخ  وا  زا  دیراد  ار  هداتفا  رود  رفاسم  هصغ  رگا  دینک ،  یم  نید  يادا  دیراد  یهدب  رگا  دیوش و  یم  غراف  مغ  زا  دـیتسه  نیگمغ 
دشاب یناطیش  باوخ  کی  تسخن  هلحرم  رد  دناوت  یم  عامج  باوخ  دینک .  یم  یتشآ  دیتسه  رهق  رگا  هرخالاب  دنک و  یم  ناتلاحـشوخ  و 
بلطم اه  هحفص  باوخ  رد  عامج  دروم  رد  ناربعم  دنرادن .  ریبعت  یناطیـش  ياه  باوخ  هیلک  نوچ  تسا  ریبعت  دقاف  یتروص  نینچ  رد  هک 
مالتها هب  باوخ  رد  عامج  ندید  هچنانچ  متشون .  الاب  رد  هک  ار  هچنآ  رگم  مریذپ  یمن  مرادن و  لوبق  نم  یگدنمرش  زاربا  اب  هک  دنا  هتشون 

ریغال .  تسا و  مغ  زا  افرص  ددنویپن  مالتها  هب  هچنانچ  ریبعت و  نودب  تسا و  قلطم  یناطیش  باوخ  کی  دوش  یهتنم 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

دومن عامج  یسک  اب  دنیب  یـسک  رگا  دیدرگ .  ادج  يو  زا  ینم  هک  دنیب  نوچ  هصاخ  تسا ،  تجاح  ندش  اور  باوخ  رد  ندرک  تعماجم 
رگا دندرگ .  رگناوت  وا  نادناخ  هک  لیلد  دومن ،  عامج  وا  اب  یـسک  دـنیب  رگا  دوش .  اور  وا  تجاح  دـنیب و  یکین  سک  نآ  زا  تسا  لیلد  ، 

دنیب .  تعفنم  ریخ و  يو  زا  دهاوخ و  رگید  ینز  تسا  لیلد  ریز ،  رد  درم  دوب و  الاب  وا  نز  هکنانچ  درک ،  تعماجم  دوخ  نز  اب  دنیب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ار وا  راـک  نآ  رد  ازـسان و  راـک  بلط  رب  دوب  عدـتبم  يدرم  هک  لـیلد  درک ،  تعماـجم  رگید  یهار  زا  رگید  ینز  اـی  دوخ  نز  اـب  دـنیب  رگا 
تـسا مارح  يو  رب  هک  رگید  یـسک  ای  رهاوخ  اـی  رداـم  اـب  دـنیب  رگا  درادـن .  هاـگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تنـس  دـشابن و  تحلـصم 

 : دنیوگ ناربعم  زا  یـضعب  دوب و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  هدرم ،  ای  دوب  هدنز  رگا  دوش .  هدیرب  يو  زا  شیوخ  تفه  هک  لیلد  درک ،  تعماجم 
نیگمغ و تسا  لـیلد  دومن ،  عاـمج  تسا  هدرم  هک  نز  اـب  دـنیب  رگا  دـیامن .  مالـسا  جـح  دـشاب  دـنیب و  یکین  ریخ و  يو  زا  دوب  هدـنز  زا 

ناوج اب  دنیب  رگا  دبایب .  یمامت  هب  دشاب  هدش  دـیمون  نآ  زا  هک  يراک  هک  لیلد  درک ،  عامج  هناگیب  هدرم  نز  اب  دـنیب  رگا  دـشاب .  دنمتـسم 
 ، درک یم  ریپ  درم  اب  عامج  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  يو  رب  تسا  فورعم  ناوج  درم  نآ  رگا  دـنیب .  یکین  ریخ و  وا  زا  دومن  تعماجم  لوهجم 

دنیب .  یکین  ریخ و  تسا  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دومن تعماجم  دش و  هاشداپ  مرح  هب  دنیب  رگا  درخب .  یکزینک  ای  دهاوخ  ینز  لاس  نآ  رد  هک  لیلد  دتسب ،  یگزیـشود  يرتخد  دنیب  رگا 
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سرت و هاشداپ  زا  دنیوگ :  یضعب  دوش و  دارم  هب  شراک  دنک و  لیلد  نیمه  درک ،  عامج  يو  اب  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  نمـشد  رب  تسا  لیلد 
راکباب ینز  اب  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  دـشاب  بوسنم  غرم  نادـب  هک  یـسک  رب  هک  لیلد  دومن ،  تعماجم  یغرم  اب  دـنیب  رگا  دـسر .  يو  هب  میب 

رتش اب  دنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  دراد .  لیوات  نیمه  دـنیب  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  دوش .  مارح  لام  ایند و  بلاط  هک  لیلد  درک ،  عامج 
يربگ ای  يدوهج  ای  یئاسرت  اب  دنیب  رگا  ددرگ .  دنلب  شمان  رایسب و  شلام  دبای و  رفظ  نمشد  رب  دهرب و  یتخس  زا  تسا  لیلد  دومن  عامج 

شتوهـش دنیب  باوخ  رد  دوبب  هدـش  لیاز  شتوهـش  یلک  هب  هک  يریپ  درم  رگا  دوش .  ماظن  هب  وا  يایند  ياهراک  هک  لیلد  درک ،  تعماجم 
مرحم تسا  لیلد  دومن ،  عامج  هاشداپ  اب  دنیب  رگا  ددرگ .  بغار  کین  نید  راک  رد  هک  لیلد  دوب ،  یناوجرد  هکنانچ  تسا ،  هدـش  بلاغ 

 ، دوب هدرم  هک  درک  تعماجم  ینز  اب  دـنیب  رگا  دوش .  دـب  شراک  هک  لیلد  دومن ،  تعماجم  ضئاـح  نز  اـب  دـنیب  رگا  دوش .  وا  کـیدزن  و 
 : دنیوگ ناربعم  یـضعب  دنک و  تقرافم  وا  ناشیوخ  زا  دوب  هدنز  نآ  رگا  دنک .  تلـصو  دنویپ و  وا  ناشیوخ  اب  ای  دوش  دب  شراک  هک  لیلد 

تسا .  وا  یئایند  ياهراک  یناسآ  ندرک  عامج  ضئاح  نز  اب 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

فورعم و يدرم  اب  دـنیب  رگا  دـسر .  ودـب  تعفنم  ریخ و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دومن ،  تعماجم  تسا  كزینک  هک  وا  نز  اب  دـنیب  یـسک  رگا 
اور وا  تجاح  هاشداپ  زا  تسا  لیلد  دومن ،  عامج  ناوج  لوهجم و  يدرم  اـب  دـنیب  رگا  دـسر .  وا  هب  يریخ  هک  لـیلد  دومن ،  عاـمج  ناوج 

دوش .  اور  شتجاح  دنیب و  یکین  وا  زا  هک  لیلد  دومن ،  عامج  رگید  ینزاب  هک  دنیب  رگا  دوش . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دشابن شلیوات  دوش  بجاو  لسغ  نآ  زا  هک  ندرک  عامج  باوخ  رد 

همجمج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوجوب هرجاشم  فالتخا و  امـش  ةداوناخ  ياضعا  نایم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننز ،  یم  دنخزوپ  امـش  هب  همجمج  دنچ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دهاوخ  وربور  يداسک  اب  امش  راک  هفرح و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگب ،  تسد  رد  ار  يا  همجمج  باوخ  رد  رگا  دمآ .  دهاوخ 
دهد .  یم  حیجرت  امش  اب  یتسود  هب  ار  يرگید  اب  تقافر  ناتسود  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تسود  کی  ۀمجمج  ندید  2 ـ

 . درب دیهاوخ  رس  هب  ینامیشپ  ندروخ و  ترسح  رد  مادم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  همجمج  ندید  3 ـ

نج

دوب .  هک  راک  نآ  رد  یئاورماک  تسا و  تخب  دنا  هتفگ  یضعب  تسا و  نمشد  دنا  هتفگ  یضعبو  تسا  فالخ  نیا  رد  ار  ناربعم  هک  نادب 
دیوگ :  هریرهوبا 

وا اـب  نداـهن و  وا  تسد  رد  تسد  تسا و  یگرزب  تلود و  باوخ ،  رد  يرپ  رادـید  هک  تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا 
تسا .  یمرخ  لیلد  نتفگ ،  نخس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
مغ و رب  لـیلد  دـنیب ،  نیگمغ  تشز و  ار  وا  رگا  دـبای ،  تلود  زع و  هک  لـیلد  تسا ،  ناـمداش  يوخـشوخ و  رگا  ندـید ،  باوخ  هب  يرپ 

دوش .  هتفشآ  وا  راک  هک  لیلد  درک ،  یم  گنج  يرپ  اب  رگا  دوش ،  هدیروش  وا  راک  دنیب ،  هدرم  ار  يرپ  رگا  دنک ،  هودنا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رابدا و نمشد و  رادید  ناشیا  رادید  دنـشاب ،  رفاک  هچ  نآ  تسا و  تلود  تخب و  تسود و  ندید ،  باوخ  رد  دنناملـسم و  یـضعب  نایرپ 
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تسا .  هودنا 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

تفرگ و ندرگ  رد  وا  يرپ  دـنیب  رگا  دوب .  كرابم  ار  وا  رفـس  نآ  دوش و  رفـس  هب  هک  لیلد  تسا ،  نایرپ  نایم  رد  هک  دـید  باوخ  هب  رگا 
فطل هب  وا  اب  نایرپ  دنیب  رگا  دتفیب .  یگرزب  هاج و  زا  تخادنیب ،  ندرگ  زا  وا  يرپ  دنیب  رگا  دوب .  یگرزب  هاج و  زع و  رب  لیلد  تفر ،  یم 

 ، دـنیب دـب  هناـخ  رد  ار  يرپ  رگا  دوش .  وکین  شلاـح  دـنیب ،  وکین  هماـجرد  ار  يرپ  رگا  دوش .  وکین  شراـک  هک  لـیلد  دـنتفگ ،  یم  نخس 
دوش .  تدایز  شلابقا  تلود و  هک  لیلد  دنام ،  نیدب  هچ  نآ  میس و  رز و  زا  داد .  يزیچ  ار  وا  يرپ  دنیب  رگا  دوش .  دب  شلاح 

دیوگ :  یبرغمرباج 
برقم دبای و  لابقا  تلود و  هک  لیلد  تخاونب ،  ار  وا  نایرپ  هاشداپ  دـنیب  رگا  دوش .  دـب  وا  لاح  هک  لیلد  دـنیب ،  هدرم  ای  رامیب  ار  يرپ  رگا 

يو اب  ینز  هک  لیلد  ناهنپ ،  ار  دوخ  هاگ  درک و  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  هاـگ  دومن و  ودـب  ار  شیوخ  هاـگیاج  يرپ  دـید  رگا  ددرگ .  هاـشداپ 
ار وا  يرپ  دنیب  رگا  دنیب .  اهرهـش  دتفا و  تبرغ  هب  هک  لیلد  تخانـش ،  یم  ار  ناشیا  دـش و  نایرپ  هناخ  رد  دـنیب  رگا  دزاس .  تنایخ  رکم و 

درادن .  دیما  هک  یئاج  زا  دوش ،  اور  وا  تجاح  هک  لیلد  درب ،  یمه 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  يرپ  ندید 
زیزع .  یتسود  لوا : 

تلود .  تخب و  مود : 
دبای .  ینارماک  وا  زا  دراد  هک  يراک  موس : 

تمشح .  یگرزب و  مراهچ : 
تسا .  لطاب  ياهراک  غورد و  ربخ  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هیلع دـینک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  ینمـشد  اب  دـینیبب  نج  باوخ  رد  هچنانچ  تسا و  ینمـشد  هنتف و  اـب  یئور  هبور  باوخ  رد  نج  ندـید 
هناخ رد  ینج  رگا  دیرب .  یم  دوس  دیبای و  یم  تینما  دینک  رارف  دیسرتب و  ینج  زا  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  هتخورفا  رب  يا  هنتف  شتآ  امش 
دوخ هناخ  رد  هچنانچ  دیشاب .  شیوخ  ناکیدزن  زا  یکی  بقارم  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  تسا و  یگناخ  نمشد  کی  وا  دیدید  ناتدوخ 

دیدـید انـشآان  یئاج  رد  ار  نج  رگا  دنتـسه .  فلاخم  دـنا و  هتفرگ  ههبج  امـش  هیلع  هناخ  یلاها  هک  تسا  نآ  ناشن  دـیدید  نج  يدادـعت 
رگا دـیوش و  یم  نیگمغ  امـش  دوب  لاحـشوخ  نج  نآ  دـیدید و  باوخ  رد  نج  رگا  دـیوش .  یم  ور  هبور  وا  اب  هک  تسا  هناـگیب  ینمـشد 

بولطم هک  ددرگ  یم  یقلت  نانمشد  يداش  اه  نآ  رورـس  نشج و  هنجا و  يداش  هدهاشم  دیبای .  یم  رورـس  يداش و  امـش  دوب  نیگهودنا 
تـسا نج  وا  هک  دـیدرک  ساسحا  دـیدید و  ار  یئانـشآ  هفایق  باوخ  رد  رگا  تسا .  فدارم  ام  هودـنا  مغ و  اب  نمـشد  يداش  نوچ  تسین 
تفرگ ای  تساوخ  امش  زا  يزیچ  رگا  دوش و  یم  ناتدیاع  یلوپ  داد  امش  هب  يزیچ  دوب و  انشآ  نج  رگا  ودش  هتـشون  هک  تسا  نامه  ریبعت 

اوعد نج  اب  باوخ  رد  رگا  تسا و  هزرابم  نودـب  هنتف  لوبق  نمـشد و  اب  ترواجم  باوخ  رد  نج  اـب  یتسود  دـیهد  یم  تسد  زا  ار  یلاـم 
دیبای .  یم  تمالس  حلص و  دیدرک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتبثم راک  ماجنا  هب  سانـشان  دارفا  زا  يرود  اب  دنک و  یم  دیدهت  ار  امـش  یتخبدب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نج  ۀتفاکـش  مس  ندید 

 . تخادرپ دیهاوخ 

هزانج
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ملظ ناشیارب  نکلو  دوش  اورنامرف  دندوب  هزانج  سپ  زا  هک  نامدرم  نیدنچ  رب  ار  شدنوادخ  تسا  لیلد  دنرب  یم  ار  یـسک  هزانج  دنیب  رگا 

وا نید  نکل  دبای  یگرزب  فرـش و  هک  لیلد  دنتفر  یم  وا  هزانج  شیپ  زا  نامدرم  دنرب و  یمو  هداهن  هزانج  رب  ار  واو  درمب  دـنیب  رگاو  دـنک 
هاـشداپ تمدـخ  هب  هک  لـیلد  درب  یمو  تشادرب  هدرم  هزاـنج  دـنیب  رگا  تساورناـمرف  دـنتفر  یم  وا  سپ  هک  موق  نآ  رب  اـیو  تسا  داـسف  هب 

رفـس رد  رهـش  نآ  زا  گرزب  يدرم  تسا  لیلد  دندش  یم  اوه  ردو  دـنتفر  یم  وا  سپ  رد  یموق  دـنیب  رگا  دـنیب  یکینو  ریخ  وا  زاو  ددـنویپ 
دور  رفس  هب  هک  لیلد  تفر  یمه  نیمز  رب  هزانج  نآو  دنیب  هزانج  رد  ار  نتشیوخ  رگا  دریمب 

دیوگ :  ینامرک 
سپ رد  مدرم  دنیب  رگا  دـیامن  يو  راکو  هاجو  زع  ناصقن  رب  لیلد  تسین  یـسک  وا  هزانج  سپ  رد  دـنرب و  یم  هزانج  رب  ار  هدـنز  دـنیب  رگا 

کبـس هزانج  رب  دـنیب  رگا  دـنک  نامدرم  هب  متـس  هک  لیلد  تسا  نارگ  هزانج  رب  دـنیب  رگا  تسا  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دـندوب  يو  هزاـنج 
دوش هتسب  وا  راک  دتفیب و  دنیب  رگا  دوش  وکین  شلاحو  تسا  رابکبس  نامدرم  رب  هک  لیلد  تسا 

دیامرف قداص  ترضح 
تسا هجو  هس  رب  ندید  باوخ  رد  هزانج 

یگرزب .   . 1
تموکحو .  تیالو   . 2
تعفر .  هاجو و  زع   . 3

دیوگ  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا دنیبب  هدرم  ای  هزانج  باوخ  رد  یسک  رگا  هتشون  یـسلجم  موحرم  تسا .  مارح  لام  هدرم  هزانج و  هک  هدش  حیرـصت  نونفلا  سیافن  رد  : 

لابند هب  هک  يدارفا  دادعت  رب  ار  وا  دنوادخ  دنرب  یم  يا  هزانج  دنیبب  یـسک  رگا  هک  تسا  دـقتعم  نیریـس  نبا  دـسر و  یم  ربخ  وا  هب  بئاغ 
ندـید هک  تسا  تیاور  قداص _ ع _  ماما  زا  هرخالاب  دـهد و  یم  یئاور  ناـمرف  تراـما و  دـننک  یم  عییـشت  ار  وا  دنتـسه و  ناور  هزاـنج 

دنرب یم  شود  هب  هک  يا  هزانج  هدـهاشم  دروآ .  یم  هاج  تزع و  لام و  یگرزب و  باوخ  هدـننیب  يارب  اریز  تسا  بوخ  باوخ  رد  هزانج 
رگا مینک .  یم  نید  يادا  میـشاب  نویدـم  رگا  میبای و  یم  دوبهب  میـشاب  رامیب  هچ  ناـنچ  تسا و  هودـنا  جـنر و  زا  تغارف  نوچ  تسا  وکین 

 . دـنراد رظن  قافتا  صوصخب  دروم  نیا  رد  هناگیب  یمالـسا و  ناربعم  همه  هک  دوش  یم  زارد  شرمع  دـنیبب  هدرم  ار  شدوخ  باوخ  هدـننیب 
دـشاب و شیوخ  تمالـس  بقارم  دـیاب  باوخ  هدـننیب  هک  هدـش  هیـصوت  تسین و  بوخ  مه  نیا  تسا  راـمیب  هدرم  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا 

توافت یب  دناوت  یم  هک  يروما  رد  تلاخد  زا  دـنک و  يراددوخ  رفـس  هب  تمیزع  زا  دوشن و  نیگمـشخ  دزیهرپب و  ندرک  رطخ  زا  يدـنچ 
هدرم میناد  یم  هک  یـسک  مدیدید  باوخ  رد  رگا  هزانج .  سمل  ياهنم  تسا  بوخ  هزانج  هدهاشم  ربق و  ندـنک  دـنک .  يراددوخ  دـنامب 
ياـج زا  هک  دـینیبب  ار  يا  هزاـنج  رگا  دروآ .  یم  تسدـب  یلوـپ  دـسر و  یم  باوـخ  هدـننیب  هب  یلاـم  نوـچ  تسا  بوـخ  داد  اـم  هب  يزیچ 
دینک هدـهاشم  بوخ  زیمت و  سابل  اب  کیـش و  ار  يا  هزانج  رگا  تسین .  بوخ  دـینک  یهارمه  وا  اـب  هک  درک  توعد  امـش  زا  تساـخرب و 

ار امـش  هک  ارچ  تسا  دـب  دوب  هتفـشآ  فیثک و  هدـیلوژ و  ساـبل و  دـب  رگا  یلو  دـسر  یم  ترـسم  یلاحـشوخ و  امـش  يارب  تسا و  وکین 
 . دسر یم  مغ  امش  هب  هدنیآ  ياهزور  رد  هک  تسا  نآ  ناشن  دنک و  یم  هدیجنر  نیگمغ و 

ندوب بنج 

دیایب و ایند  دارم  و  دـنک ،  رفـس  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دـشاب و  هدـش  هتـشگرس  هتفـشآ و  مارح ،  رد  هک  لیلد  تسا ،  بنج  دـنیب  رگا 
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رگا دوش .  هتسب  راک  ددرگ و  هتسر  راک  نآ  زا  ماجنارس  هک  لیلد  دیـشوپب ،  هماج  تسـشب و  تبانج  زا  ار  دوخ  دنیب  رگا  دوش .  هابت  شراک 
بنج باوخ  رد  یـسک  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دـیاینرب .  مامت  ینعی  دوشن ،  مامت  شراک  هک  لیلد  تسـشن ،  یمامت  هب  ار  دوخ  دـنیب 

رد هزیکاپ  هماج  دـمآ و  نوریب  تسـشب و  هبامرگ  ار  دوخ  دـنیب  رگا  دوش .  زجاـع  ریحتم و  دوخ  راـکرد  هک  لـیلد  هنهرب ،  ار و  دوخ  دـنیب ، 
 . دنک هبوت  دیآ و  زاب  ادخ  هب  تسا  لیلد  دیشوپ ، 

ندرک گنج 

بلاغ هک  نآ  دنشاب ،  سنج  کی  زا  ود  ره  رگید  ناویح  اب  ناویح  ای  نامدرماب  درک  گنج  وا  هک  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  رفظ  نمشد  رب  تسا 

یم شیپ  هک  ییاه  ینارگن  زا  ام  حور  هک  مینادب  دیاب  میدید  گنج  زا  ییاه  هنحـص  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیا دیآ و  یم  شیپ  هدنیآ  ياهزور  رد  هک  تسا  یهودنا  مغ و  زا  ربخ  باوخ  رد  گنج  زا  يا  هنحـص  ندید  فرـص  دهد .  یم  ربخ  دیآ 

گنج و رد  دوش  زوریپ  یـسک  ره  گنج  رد  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  میـشاب .  هتـشاد  تلاخد  گنج  نآ  رد  نامدوخ  رگا  دوش  یم  دـیدشت 
دیدوب رگنس  رد  ای  دیتشاد  رپس  ریشمش و  دیدوب و  هدیـشوپ  هرز  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا .  هدنرب  زوریپ و  زین  يرادیب  رد  یگدنز و  لادج 

اه ینارگن  اه و  جنر  اه و  مغ  اب  ییور  هبور  تهج  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  تشاد  رارق  ناترایتخا  رد  تیافک  ردق  هب  تامهم  هحلسا و  و 
دوب و امش  باوخ  رد  یگنج  هچ  نانچ  تسا .  هنتف  بارطضا و  باوخ  رد  گنج  هک  هدش  حیرـصت  نونفلا  سیافن  رد  دوب .  دیهاوخ  زهجم 

یلکشم رد  دینام و  یم  اهنت  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیدوب  نمام  حالـس و  رگنـس و  هرز و  دقاف  اما  دیتشاد  تکرـش  گنج  نآ  رد  امش 
نیا ناشن  نیا  دنک .  داجیا  ینارگن  دیابن  تسا و  بوخ  باوخ  رد  ندش  حورجم  دریگ .  یمن  ار  امـش  تسد  یتسد  چیه  دیآ  یم  شیپ  هک 

دیوش .  نارگن  دیابن  تسا و  یگداوناخ  تینما  یتشآ و  هتفای و  نایاپ  امش  هودنا  مغ و  هک  نیا  يایوگ  تسا و 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوش هودناو  مغ  گنج  ندید 
ددرگن  لصاح  رازآ  ات  درادهگن  قلخ  تبیغ  زا  نابز  دومن و  دیاب  رذح  نانمشد  زا  تموصخو  گنج  رد  دوخ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دهاوخ  هار  امش  هداوناخ  راک و  روما  رد  شاشتغا  یمظن و  یب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گنج  ياه  هنحص  ندید  1 ـ

 . دینش دهاوخ  یکاندرد  ربخ  دوخ  دزمان  تیصخش  ةرابرد  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  گنج  هب  شدزمان  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
داتفا .  دهاوخ  رطخ  هب  امش  یصخش  عفانم  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدروخ  تسکش  گنج  رد  امش  روشک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دهاوخ رارقرب  افص  حلـص و  امـش  ةداوناخ  دارفا  نایم  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  زوریپ  گنج  رد  امـش  روشک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دش

لگنج

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
لگنج

مغ کیرات :  هوبنا و 
شمارآ اب  هارمه  ینالوط  یگدنز  کنخ :  زبسرس و 

دنیاشوخ قافتا  کی  شتآ :  رد  لگنج 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


هرظتنم ریغ  ثرا  کی  یشحو :  لگنج 
ینامسآ يالب  يدوبان ،  لگنج  ندرب  نیبزا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هرجاشم نات  هداوناخ  رد  دید ،  دیهاوخ  نایز  تراجت  راک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  هوبنا  یلگنج  نایم  ار  دوخ  باوخ ،  رد  رگا  1 ـ

داد .  دهاوخ  يور  فالتخا  و 
دنیاشوخان يا  هلئـسم  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یگنـسرگ  امرـس و  ساـسحا  هوبنا  یلگنج  ناـیم  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دینک .  ترفاسم  دیوش  یم  روبجم 
 ، دنتسه هعلاطم  تایبدا و  لها  هک  یناسک  يارب  باوخ  نیا  تسا .  یتخبشوخ  تداعـس و  تمالع  هوکـشاب ،  ناتخرد  زا  یلگنج  ندید  3 ـ

دیوش .  یم  دنمترهش  دیبای و  یم  تسد  دنمشزرا  یماقم  هب  عامتجا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع 
هدیـشوپ کشخ  ياهگرب  زا  نیمز  و  لیگران ،  ناتخرد  زا  یلگنج  مرب ،  یم  رـسب  بیرغ  یلگنج  رد  هک  مدید  باوخ  دـیوگ :  یم  ینز  4 ـ

دعب زور  رهظ  زا  دـعب  دـندرک .  یم  شخ  شخ  میاپ  ریز  کـشخ  ياـهگرب  متفر .  یم  فرط  ره  هب  نادرگرـس  مدوب و  هدـش  مگ  نم  دوب . 
 . دوب هدش  هتشون  نآ  رد  ما  هدازومع  گرم  ربخ  دیسر ،  متسد  هب  یفارگلت 

نینج

الومعم دننیب .  یمن  الـصا  ای  دـننیب  یم  باوخ  رد  رتمک  نادرم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  تفج  لثم  زین  نینج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا دـبای و  یم  تاـجن  هصغ  مغ و  زا  دـشاب  شدوخ  هب  قلعتم  هک  دـنیبب  نینج  باوخ  رد  ینز  هچناـنچ  دـننیب و  یم  نینج  باوخ  رد  ناـنز 
ناـنز يارب  نارگید  نینج  ندـید  تسا .  يرگید  دوـجو  رد  شا  هزیگنا  هک  دـبای  یم  هار  وا  یگنز  هب  یمغ  دـشاب  يرگید  هب  قـلعتم  نینج 

تـسین و بوـخ  باوـخ  رد  نـینج  ندـید  نادرم  يارب  دـسر .  یم  امـش  هـب  یلو  دـنروآ  یم  دوـجو  هـب  نارگید  هـک  تـسا  یمغ  ياـیوگ 
تکرح ینینج  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـش .  هتفگ  تفج  دروم  رد  هک  دراد  ار  ریبعت  نامه  ابیرقت  تسا و  هانگ  گنن و  يراسمرش و 

 . دهدب هقدص  تسا  رتهب  دراد و  تمائش  اریز  تسین  بوخ  هجو  چیه  هب  دنز  یم  فرح  دنک و  یم 

منهج

يا هدنیآ  رادرک و  يدـب  باقع و  باذـع و  زا  دـنا و  هتـسناد  دـب  ار  باوخ  رد  منهج  ندـید  ناربعم  هیلک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مارآان و یحور  هک  مینیب  یم  ار  منهج  یعقوم  مینیب .  یمن  یحور  ینهذ و  همدقم  نودب  باوخ  رد  ار  منهج  یلو  دنا  هتفگ  نخـس  نومیمان 

کی دشاب .  نومیم  كرابم و  دناوت  یمن  منهج  ندید  فصو  نیا  اب  میـشاب .  هتـشاد  شیوشت  هغدغد و  راتفرگ  ریـسا و  ینادجو  شوشم و 
ره زا  لبق  میدید  منهج  باوخ  نوچ  دنیب و  یمن  منهج  باوخ  اعبط  دوش و  یمن  مارآ  ان  نادجو  بحاص  زگره  راکوکین  يوقت و  اب  ناسنا 

رگا سپ  تسا .  هداد  رارق  راشف  تحت  ار  ام  هک  میراد  هدروخ  مخز  ینادـجو  تسا و  شوشم  ام  هاگآ  دوخان  ریمـض  هک  مینادـب  دـیاب  زیچ 
هدننیب رگا  تسا .  کیدزن  ام  یگدنز  نایاپ  میئاین  نوریب  میوش و  منهج  دراو  هچنانچ  میراد و  هتفـشآ  يا  هدنیآ  مینیبب  باوخ  رد  ار  منهج 

یم یتخس  یگنت و  هب  دوش و  یم  نالذخ  راتفرگ  هک  تسا  نآ  ناشن  دیدن  بیـسآ  تخوسن و  شتآ  زا  دش و  منهج  دراو  هک  دنیبب  باوخ 
میزوس و یم  هک  میتسه  ناـمدوخ  عقاو  رد  دزوس  یم  شتآ  رد  هک  مینیبب  منهج  رد  ار  يرگید  رگا  دـبای .  یم  تاـجن  ناـیاپ  رد  یلو  دـتفا 

دراد یتیعقوم  دشک  یم  دایرف  دنک و  یم  هلان  اجنآ  تسا و  منهج  رد  هک  دنبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دوب .  دـنهاوخ  ام  نتخوس  دـهاش  نارگید 
بوخ یطیارش  عضو و  چیه  رد  باوخ  رد  منهج  ندید  لاح  ره  هب  دنرب .  یم  جنر  شنانخـس  ندینـش  زا  دنباذع و  رد  شنابز  زا  مدرم  هک 

 . میهدب هار  رییغت  تسه  تسد  رد  تصرف  ات  مینک و  هعلاطم  دوخ  يور  تسا  بوخ  میدید  یباوخ  نینچ  هچنانچ  تسین و 
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دوهج

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب قفانم  درم  نادوهج  ندید 

ندش دوهج 

ار ناشیا  لوق  دهد و  يرای  ار  نادوهج  دوب و  تعدب  هار  رب  هک  لیلد  دـش ،  دوهج  دـنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نب  دـمحم 
ناتهب یلاعت و  يادخ  رب  وا  یهارمگ  تلالض و  رب  دوب  لیلد  تسرپ ،  تب  ای  كرشم  ای  اسرت  ای  دش  دوهج  وا  دنیب  یـسک  رگا  دراد .  تسار 

هب دنک و  هبوت  ماجنارـس  دیآ و  دوجو  رد  وا  زا  گرزب  یهانگ  هک  لیلد  دش ،  ناملـسم  تشگرب و  شیک  نآ  زا  دنیب  رگا  دـیوگ .  غورد  و 
هتـشگرس و هک  لیلد  درک ،  دیاب  یم  زامن  هلبق  مادک  زا  ای  تسا ،  نید  مادک  زا  دـنادن  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا  ددرگزاب .  یلاعت  قح  يوس 
ار باوخ  بحاص  هک  لیلد  دـش ،  دوهج  هک  دـنیب  یـسک  رگا  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـنامورف .  دوش و  نادرگرـس  ریحتم و 
هک لیلد  دنی ،  باوخ  هب  ار  یغم  رگا  يده .  زا  تسا  قتـشمدوهی  هک  اریز  دـبای ،  تنـس  تعیرـش  فلاخم  رب  ددرگ و  ادـیپ  لکـشم  يراک 

ناملـسم هک  دـنیب  باوخرد  يدوهج  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  ترخآ .  راک  زا  دوب  لفاغ  ددرگ و  هتفیرف  ایند  ياهراک  هب  باوخ  بحاـص 
 . ددرگ ناملسم  ای  دریمب  دوز  هک  لیلد  دش ، 

زیهج

رد شیوخ  يوربآ  ظفح  يارب  هک  یششوک  تسام و  يوربآ  مییوگ  یم  زاهج  هرواحم  نابز  رد  هک  زیهج  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسه و زین  ام  رابتعا  ام  يوربآ  میراد .  رایتخا  رد  شیوخ  يدـنموربآ  تابثا  يارب  هک  تسا  یتاناکما  ماـمت  میروآ و  یم  لـمع  هب  هعماـج 

هیامرس رابتعا و  ظفاح  میراد  هگن  ظوفحم  ار  دوخ  يوربآ  میناوتب  رگا  سپ  ددرگ  یم  بوسحم  ام  هیامرـس  زا  یـشخب  ای  هیامرـس  ام  رابتعا 
نهاریپ هماج و  دوش .  یم  یلجتم  هیزیهج  هلمج  زا  اهزیچ  یلیخ  لکـش  هب  ام  ياـه  باوخ  رد  شـشوک  شـشک و  نیا  میتسه .  زین  شیوخ 

باوخ دنرب  یم  للجم  هیزیهج  مینیبب  باوخ  رد  رگا  سپ  درب  یم  هارمه  هک  تسا  يزیهج  هب  سورع  شزرا  دنیوگ  یم  دـنلیبق .  نیا  زا  زین 
هناریقف و هیزیهج  رگا  سکعرب  تشاد .  میهاوخ  یمکحم  رایسب  یعامتجا  تیعقوم  هک  نیا  دهد و  یم  ربخ  هدنیآ  تیقفوم  يزوریپ و  زا  ام 

باوخ رد  رگا  تسوربآ .  ظفح  زیهج  كرادت  هیهت و  دهد .  یم  عالطا  ناتدوخ  تیعقوم  هب  تبسن  امش  ساره  میب و  زا  دنرب  یم  رـصتخم 
امش هناخ  زا  هیزیهج  رگا  دراد .  هیزیهج  نازیم  هب  یگتسب  نآ  رادقم  دوش و  یم  ناتدیاع  يدوس  دنروآ  یم  امش  هناخ  هب  هیزیهج  هک  دینیبب 

 . دوش ناتدیاع  يدوس  هک  نآ  یب  تسا  بوخ  دنرب  یم 

وج

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دیـشخب ودب  یـسک  ای  تشاد  وج  دنیب  یـسک  رگا  دسر .  يو  هب  كدنا  يریخ  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  هتخپ  ای  کشخ  ای  رت  وج  دنیب  رگا 

عمج لام  ار  يو  هک  لیلد  تشاک ،  یم  نیمز  رد  وج  دنیب  رگا  تسا .  یتسردنت  رب  لیلد  دـسر و ،  ودـب  یکین  ریخ و  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد 
دوش .  دونشخ  وا  زا  یلاعت  يادخ  هک  دنک  يراک  ددرگ و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دیآ  تسد  هب  ناسآ  هک  دوب ،  لام  ندید ،  باوخرد  وج 
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دنک .  رایتخا  نید  رب  ار  ایند  هک  تسا  يدرم  ندید ،  باوخ  هب  شورف  وج 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دشاب هک  رادقم  نازیم و  ره  هب  دیراد ،  وج  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا .  یلاعتیراب  تاکرب  زا  گرزب و  تامعن  زا  مدنگ  دننام  زین  وج 
ای هدشن  زبس  اما  دیا  هتشاک  وج  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دسر .  یم  امش  هب  ریخ  دیبای و  یم  تکرب  تمعن و  هک  دیوگ  یم  اریز  تسا  وکین 
یم نآ  زا  ناگدنرپ  اما  دیا  هتـشاک  وج  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  ملاع  رد  رگا  دیوش .  یم  ور  هبور  تسکـش  تالکـشم و  اب  هدیئور  گنت 

نیریس نبا  دنوش .  یم  عمج  امش  درگ  دننز .  یم  فرح  امش  هرابرد  مدرم  هک  دینک  یم  يراک  دینارب  ار  اه  نآ  دیهاوخ  یم  امش  دنروخ و 
هلبنس و رب  وج  ياه  هناد  ندید  هک  هدش  هداد  رکذت  هدیدرگ و  رکذ  تمعن  یخارف  وج  سیافن  رد  تسا و  تمالس  ناشن  نتشاد  وج  هتـشون 
یتیـصخش و زا  دینک  یم  تشک  هعرزم  رد  ار  وج  هکدینیبب  باوخ  رد  رگا  دسر .  یم  باوخ  هدـننیب  هب  هک  تسا  تمعن  لوپ و  لام و  هقاس 

یم امـش  هب  یلوپ  دیرادن  دیما  هک  یئاج  زا  دینک  یم  نمرخ  ار  وج  هک  دـینیبب  هچ  نانچ  دـسر و  یم  ناوارف  دوس  امـش  هب  گرزب  يدرم  زا 
دسر . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ۀیاس رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يزرواشک  رگا  تسا .  ریذپلد  یثداوح  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  وج  ندید  1 ـ

درک .  دنهاوخ  یگدنز  رسدرد  یب  تحار و  شا  هداوناخ  دارفا  رتهب  یلام  عاضوا 
تفرگ .  دهاوخ  ار  ناتناشخرد  ياهدیما  ياج  هودنا  مغ و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدیدنگ  ياهوج  ندید  2 ـ

 . درک دهاوخ  رادید  دنمتورث  قیال و  ینیرشاعم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  وج  باوخ  رد  يرتخد  رگا  3 ـ

زاوج

روظنم هچ  هب  ای  هدـیدرگ  ذـخا  هچ  يارب  دـید  دـیاب  یلو  تسا  وکین  باوخ  رد  زاوج  ندـید  یلک  روط  هب  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیا و هتفرگ  نفد  زاوج  یسک  يارب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  ضراعم .  نودب  ملسم و  تسا  یقح  امـش  ياه  باوخ  رد  زاوج  هدش .  هداد 

دوب هدش  رداص  امش  دوخ  يارب  نفد  زاوج  رگا  دیوش .  یم  يو  ترهش  نسح  یمان و  کین  بجوم  دشاب  یم  هدنز  تسه  هک  ره  سک  نآ 
هتفرگ نفد  زاوج  رگا  لاح  تفای .  دیهاوخ  تیبوبحم  ترهش و  انمض  دیشاب و  نئمطم  الماک  دیناوت  یم  شیوخ  هدنیآ  تینما  تمالس و  زا 

هدرکن ادا  ار  قح  نآ  هک  دراد  امش  رب  یقح  هدرم  نآ  نوچ  دینک  قیقحت  دوب  امش  تسد  رد  زاوج  نآ  تسا و  هدرم  هک  یـسک  يارب  دیدوب 
مان هب  ای  دیتشاد  ار  نآ  امش  دوب و  نامتخاس  زاوج  رگا  دینک .  يرب  ار  شیوخ  همذ  هک  تس  امش  رب  دیتسه و  وا  نویدم  رگید  نابز  هب  دیا . 

تسا نکمم  یتح  هک  دنریگ  یم  امـش  زا  ار  يزیچ  ددرگ و  یم  عیاض  امـش  زا  یقح  دوش و  یم  يدعت  امـش  هب  یئاج  دوب  هدش  رداص  امش 
هک دـیآ  یم  شیپ  یلوحت  دـیدوب  لاحـشوخ  ناتباوخ  ملاع  رد  امـش  دوب و  رفـس  يارب  زاوج  رگا  دـشاب .  گرزب  نامتخاس  کـی  هزادـنا  هب 
امش طاسبنا  رورـس و  بجوم  هک  دیآ  یم  شیپ  یلوحت  دیدوبن  لاحـشوخ  رفـس  هب  تمیزع  زاوج  نتـشاد  زا  رگا  یل  تسا و  هدننک  نارگن 
امش هب  ینایز  ددرگ و  یم  عیاض  امش  زا  یملسم  قح  هدش  لطاب  ای  هراپ  زاوج  نآ  اما  دیراد  يزاوج  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یم 

 . دسر یم 

لاوج

ای دسر  یم  ام  هب  رش  وریخ  زا  هچ  نآ  یگدنز .  زا  تسا  ام  هرهب  مهـس و  شخب و  ام  ياه  باوخ  رد  لاوج  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک تسا  يا  هسیک  باوخ  رد  لاوج  رت  هداـس  ناـبز  هب  مینک .  یم  زین  هدـهاجم  شـشوک و  هار  نیا  رد  میـسرب و  مهـس  نآ  هب  اـت  میور  یم 
 . میتسه بایماک  قفوم و  اجک  ات  رذـگهر  نیا  رد  دـیوگ  یم  ام  هب  دراد  لاوج  هک  یعـضو  هب  هجوت  اب  ام  باوخ  میزود و  یم  هدـنیآ  يارب 
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یب زا  اـم  باوخ  دراد  یمن  هگن  دوخ  رد  ار  يزیچ  چـیه  میناد  یم  هک  يروـط  هب  میراد  هراـپ  لاوـج  اـی  ینوـگ  هک  مینیبـب  باوـخ  رد  رگا 
تیمها هک  دهد  یم  ربخ  ار  يرـصتخم  ررـض  نایز و  دوبن  هراپ  اما  تشاد  خاروس  لاوج  رگا  دهد .  یم  ربخ  تسکـش  یماکان و  یگرهب و 

ور تشپ  شدوخ  اـی  ار  لاوج  نآ  هک  دراد  یلاوج  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یمناـخ  رگا  تسا .  لاوج  خاروس  یکچوک  یگرزب و  ردـق  هب  نآ 
 . دنک یم  اوعد  رهق و  شرهوش  اب  تسا  ور  تشپ و  الصا  ای  درک 

زودلاوج

دنیب رگا  ار .  کـچوک  ياـهراک  هصاـخ  ددـنویپ ،  مهب  مدرم  ياـهراک  هک  تسا  يدرم  باوخ .  رد  زودـلاوج  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ای تسکشب  ار  زودلاوج  رگا  دتفا .  تبحص  ار  يو  میتفگ ،  هک  تفـص  نیدب  يدرم  اب  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  تفرگ  ارف  زودلاوج 

دوب .  درم  نآ  كاله  رب  لیلد  دش ،  عیاض 
یم راک  هب  شیوخ  هتفـشآ  قرفتم و  روما  فالتئا  يارب  هک  تسا  یـششوک  ام  ياـه  باوخ  رد  زودـلاوج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

میئامن یم  وفور  ار  ینوگ  کی  یگراپ  ای  میزود  یم  ار  فاحل  کی  زودلاوج  کمک  هب  هک  مینیبب  باوخ  رد  میـشاب و  راکهدب  رگا  میرب . 
رد شندـید  دـهد و  یم  ناشن  ار  امـش  هدارا  تمه و  زودـلاوج  نتـشاد  میدرگ .  یم  قفوم  شیوخ  نوید  تخادرپ  رد  هک  تسا  نآ  ناشن 
 . میئامن یم  دودسم  ار  یخاروس  میزود و  یم  ار  يا  هراپ  زودـلاوج  هلیـسو  هب  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش  یم  رتهب  تسا و  وکین  باوخ 
رد دیبای .  یمن  دیدرگ و  یم  شلابند  هب  ودیا  هدرک  مگ  ار  نآ  دیا و  هتـشاد  زودـلاوج  کی  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هک  تسا  نیا  دـب  تلاح 
نآ اب  دیراد و  يزودلاوج  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یم  جراخ  امش  فک  زا  روما  هتشر  رس  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  تلاح  نیا 
نز رگا  دـیریگ و  یم  ینز  درادـن  قلعت  امـش  هب  هب  باوختخر  رگا  دـیوش و  یم  دـنزرف  بحاص  دـیزود  یم  ار  دوخ  باوختخر  ای  کـشت 

 . داد دهاوخ  يرای  ار  امش  راک  بسک و  رد  هک  دیوش  یم  انشآ  ینز  اب  دیراد 

ندش ناوج 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هیامورف  هک  لیلد  دش ،  هایس  وا  دیفس  نساحم  دش و  ناوج  هک  دنیب  یسک  رگا 

دیاینرب .  شدارم  دنیب و  يراوخ  نمشد  زا  هک  لیلد  دنیب ،  ار  لوهجم  ناوج  رگا 
دنشاب .  نادرم  نوچ  ینعم ،  نیا  رد  زین  نانز  دوش و  هدایز  شتمرح  هک  لیلد  تسا ،  هدش  ریپ  یناوج  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دزومآ .  بدا  ملع و  هک  لیلد  دوب ،  هدیدرگ  ریپ  هک  دنیب  باوخرد  یناوج  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
فیفخت یتلع  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  يرگید  هچ  دشاب و  باوخ  هدننیب  دوخ  هچ  هدش ،  ناوج  تسا  ریپ  هک  یسک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ 

تـسا نیمه  ریبعت  دـیا  هدـش  دـیتسه  هچنآ  زا  رت  ناوج  هک  دـینیبب  باوخ  رد  ار  ناتدوخ  هچنانچ  دوش .  یم  ریقحت  دـبای و  یم  ماقم  ناش و 
یمن ار  شیوخ  هرهچ  اـما  دـیا  هدـش  ناوج  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  دـنهد .  یم  ناـتیزاب  هناـکدوک  دـیروخ و  یم  بیرف  هک  نیا  اـفاضم 

رد رگا  ینعی  تسا  قداص  مه  نیا  سکع  تسا .  يدارمان  یماکان و  يراوخ و  ندید  ناشن  دیا  هدش  رگید  یصخش  هک  نیا  لثم  دیسانش ، 
رد ار  یناوج  رگا  دیوش .  یم  گرزب  دیبای و  یم  تمرح  تزع و  هدش  دیفس  ناتیوربا  شیر و  رـس و  يوم  دیا و  هدش  ریپ  هک  دینیبب  باوخ 

دینک .  یم  ادیپ  تلزنم  ماقم و  اقترا  هدش  ریپ  هک  دینیبب  باوخ 
دیوگ :  هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم 
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 . تسا درخ  لقع و  تفوطع و  تمحر و  ناشن  باوخ  هب  ریپ  ندید  سکعرب  تسا  هنتف  بیرف و  هلیح و  رکم و  باوخ  هب  ناوج  ندید 

تارهاوج

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دیآ  تسدب  دایز  دوس  نآ  دننامو  رهاوج  ندید 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تارهاوج

یگتسکشرو ندرک :  شیاتس  ار  اهنآ 
تسا نئاخ  ياهمدآ  زا  رپ  امش  فارطا  نآ :  نتفرگ  وداک 

یتخبدب نآ :  ندیرخ 
درک دیهاوخ  تفایرد  ییابیز  يوداک  تشاد :  ندرگ  ای  تسد  رب  يرهاوج 

بایماک يا  هدنیآ  دایز :  رایسب  تارهاوج  نتشاد 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ناسحا یکین و  سک  همه  اب  تسا و  نید  ملع و  دـنوادخ  هک  لـیلد  دوب ،  وا  کـلم  رهوگ  نآ  تخورف و  یم  دـیراورم  رهوگ و  دـنیب  رگا 
دوش .  لصاح  لام  ار  وا  رهوگ  تمیق  ردق و  هب  دوش و  نامالغ  دنوادخ  هک  لیلد  دشابن ،  نید  دنوادخ  رگا  دنک . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دنک .  یم  ادیپ  نید  ملع و  دشورف ،  یم  ار  ییاهرهوگ  دنیبب  دشاب و  اسراپ  راکتسرد و  باوخ  هدنیبب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ناوارف  ياهیشوخ  تورث و  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  رهاوج  ندید  1 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  نییزت  يارب  تارهاوج  زا  هدافتسا  2 ـ
دوخ ناتـسود  ماقم  اب  زیامتم  یماقم  هب  امـش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنراد ،  ناشن  رهاوج  يرتشگنا  ای  دنب  تسد  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد 
دروآ .  یم  ور  امش  هب  يریظن  یب  یلابقا  شوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناشن  رهاوج  ياهسابل  ندید  4 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  يریگمشچ  تیقفوم  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدیسر  ثرا  امش  هب  رهاوج  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
درک .  دهاوخ  دیدهت  ار  امش  یکانرطخ  ۀثداح  دیشابن  رایشه  رگا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  رهاوج  یسک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

رد رگا  اـما  درک .  دـهاوخ  جاودزا  هاوخلد  يرـسمه  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دریگ ،  یم  رهاوج  یـسک  زا  دـنیبب  باوـخ  يرتـخد  رگا  7 ـ
دهد .  یم  بیرف  غورد  قلمت و  اب  ار  وا  يدرم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  مگ  ار  يرهاوج  باوخ 

تسا .  هقالع  دروم  ياهراک  رد  ناشخرد  عیرس و  تفرشیپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رهاوج  ندرک  ادیپ  8 ـ
 . دوب دیهاوخ  قفوم  هراومه  یفطاع  لیاسم  رد  صوصخب  اهراک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرخ ،  یم  يرهاوج  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ

هجوج

لـصا هک  تسا  ییاهزیچ  هدزاب  هصالخ  راک و  لوصحم  تمدخ و  هجیتن  دوس و  ام  ياه  باوخ  رد  هجوج  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ای دنزرف  دـیاب  هجوج  سایق  نیاربانب  تسا  نز  کیزینک و  باوخ  رد  یگناخ  غرم  نایکام و  ندـید  دـنا  هتـشون  دـشاب .  بوخ  هجوم و  نآ 
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اب دنتـسه و  کچوک  زونه  هک  دـیدید  نایکام  ياه  هجوج  باوخ  رد  رگا  دـنیآ .  یم  دوجو  هب  كزینک  ای  رـسمه  زا  هک  دـشاب  ینادـنزرف 
یشوخ ریخ و  تکرب و  تمعن و  زا  امـش  باوخ  تسا و  بوخ  رایـسب  دننک  یم  کیج  کیج  يزاب و  دنود و  یم  دوخ  گنر  درز  كرک 

مکح هتخیر  اـه  نآ  درز  رپ  هک  رتگرزب  ياـه  هجوج  ندـید  تسا .  تکرب  تمعن و  يداـش و  هجوج  ندـید  یلک  روط  هب  دـهد .  یم  ربـخ 
 . تسا رتهب  دشاب  رتشیب  دـینیب  یم  باوخ  رد  هک  یئاه  هجوج  دادـعت  هچ  ره  دـیئوجب .  غرم  نایکام و  رد  ار  نآ  ریبعت  هک  دـنراد  ار  نایکام 

کیرش ار  امـش  يریخ  رما  رد  دیهدب  یـسک  هب  ار  هجوج  يدادعت  رگا  دنک .  یم  تبحم  تمدخ و  امـش  هب  داد  امـش  هب  هجوج  یـسک  رگا 
راچد اه  هجوج  نیا  دـیراد و  یئاه  هجوج  دـینیبب  باوخ  رد  هک  تسا  نآ  دـب  تلاـح  تسا .  بوخ  لاـح  ره  رد  هجوج  ندـید  دـنک .  یم 

 ، رامیب هجوج  تسا .  نایز  ررـض و  زا  ربخ  نیا  هدوبر .  ار  یکی  غالک  اـی  هتفرگ و  ار  اـه  نآ  اـه  هبرگ  اـی  هک  ینعم  نیا  هب  دـنا  هدـش  تفآ 
تسا .  نامرفان  دنزرف  دنا  هتشون  دورب  هیاسمه  هناخ  هب  هک  يا  هجوج  تسا .  يرامیب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندرک تبیغ  ییوگدب و  هجوج : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اهتیلوئسم نتفریذپ  دوش  یم  مولعم  ماجنارس  هک  تسا  رایسب  ياهتیلوئسم  زا  یگتـسخ  دنا  هدمآ  رد  مخت  زا  هزات  هک  ییاه  هجوج  باوخ  1 ـ

تسا .  هدوب  امش  یگدنز  عفن  هب 
تیقفوم دوخ  ياهراک  رد  دیزادرپب  ینامسج  راک  هب  هکنآ  یب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنا ،  هدروآ  رد  یلاب  رپ و  هک  ییاه  هجوج  ندید  2 ـ

دیروآ .  یم  تسد  هب 
دیزادنایب .  رس  درد  هب  ار  امش  دهاوخ  یم  یسک  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنور ،  یم  هنایشآ  هب  اه  هجوج  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دینام یم  فیلکت  الب  راک  قشع و  رما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  هجوج  كاروخ  ندروخ  لوغشم  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

یغیت هجوج 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تداسح یغیت :  هجوج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  یم  در  يدرس  اب  ار  دیدج  ناتسود  اب  ییانشآ  راک و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یغیت  هجوج  ندید  1 ـ

 . دینک یم  رود  دوخ  زا  ار  یفنم  تاریثأت  تاساسحا و  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یغیت  هجوج  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

باروج

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یمداخ ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  نامـسیر  زا  ای  مشیربا  زا  ون  باروج  دـنیب  رگا  ناـنز .  رامـش  زا  تسا  یمداـخ  باوخرد ،  باروج 

رگا ددرگ .  ادیپ  نوگرامیب  یمداخ  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  درز  باروج  دنیب  رگا  دـهاوخب .  لامج  اب  ینز  ای  درخب ،  وا  زا  یلـصا و  تسا 
وکین تسا ،  حلـصم  هدننیب  رگا  تسا ،  هایـس  وا  باروج  دنیب  رگا  تسا .  مرـشیب  رـش و  یمداخ  ار  وا  هک  لیلد  تسا  خرـس  وا  باروج  دنیب 

شباروج دنیب  رگا  دننک .  مهتم  داسف  هب  ار  شمداخ  هک  لیلد  دوب ،  نهک  نیکرچ و  شباروج  دنیب  رگا  دوب ،  دب  تسا ،  دسفم  رگا  تسا ، 
شوخ يوب  باروج  رگا  تسا .  هتساوخ  لام و  باروج ،  دنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  و  دوب ،  مداخ  گرم  رب  لیلد  تخوسب ،  ای  دش  عیاض 

دوش .  زارد  يو  رب  مدرم  نابز  دهدن و  لام  ةوکز  هک  لیلد  دوب ،  شوخان  باروج  يوب  رگا  دهدب .  لام  ةوکز  هک  لیلد  دهد ، 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تمه گرزب  وا  مداخ  هک  لیلد  دوب ،  رتش  تسوپ  نیتسوپ  رگا  تسا ،  تسوپ  مادک  زا  هک  دـننیب  دوب و  تسوپ  زا  وا  باروج  هک  دـنیب  رگا 
لصا زا  شمداخ  هک  لیلد  دوب ،  بسا  تسوپ  زا  رگا  تسا .  هماع  مدرم  زا  وا  مداخ  هک  لیلد  تسادنفسوگ ،  تسوپ  زا  رگا  دوب .  لیصا  و 

تسا .  ینابایب  یمدرم  زا  وا  مداخ  تسا ،  ریجخن  تسوپ  زا  دنیب  رگا  تسا .  نایهاپس  رتهم و 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

هداد لام  هوکز  هک  لیلد  تشاد ،  ياپ  رد  هزیکاپ  دیفـس و  باروج  دنیب  رگا  درادـهاگن .  لام  هک  لیلد  تشاد ،  ياپ  رد  باروج  دـنیب  رگا 
دوب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  لام  هدننک  ظفح  هک  تسا .  درم  لام  اپ  باروج 

دنیوگ .  شیانثو  حدم  یناگدنز  گرم و  رد  هک  لیلد  دمآ ،  یم  شوخ  يوب  وا  باروج  زا  دنیب  رگا 
دننک .  نیرفن  تمالم و  ار  وا  دنک ،  شوخان  يوب  رگا 

دوش .  عیاض  وا  لام  دهدن و  ةوکز  هک  لیلد  دش ،  عیاض  وا  باروج  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هتـشاد فراعتم  ریغ  یتلاح  هک  دـنک  یم  ادـیپ  تیمها  یتقو  طقف  يداع و  الماک  تسا  يرما  میراد  اپ  هب  باروج  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا 
 . میراد ار  ریخ  شاداپ و  راظتنا  اعبط  مینک و  یم  هک  تسا  يراک  میهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  یتمدـخ  ام  ياـه  باوخ  رد  باروج  دـشاب . 

هغلابم يرما  رد  هدنیآ  ياهزور  رد  هک  دیوگ  یم  ام  باوخ  درذگ  یم  ام  يوناز  زا  یتح  هک  میا  هدیـشوپ  دنلب  رایـسب  یباروج  میدـید  رگا 
رد هلوحم .  فیاظو  ماجنا  رد  تسا  ام  یهاتوک  روصق و  هدـنهد  ناشن  دوب  هاتوک  ام  باروج  رگا  تسا .  شخب  نایز  ام  طارفا  مینک و  یم 
ون هک  دینیبب  یباروج  رگا  وربآ .  تسا و  لام  باروج  دنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  میروخ .  یم  تسکـش  هک  دیوگ  یم  باوخ  تلاح  نیا 

تشاد مشچ  درادن  قلعت  ناتدوخ  هب  هک  دیتشاد  اپ  هب  یباروج  رگا  تسا .  لوپ  لام و  ناشن  دراد  قلعت  امش  هب  هدشن و  هدیشوپ  البق  تسا و 
مه زاب  تسا .  باوخ  هدـننیب  يوربآ  ندـش  راد  هشدـخ  تمرح و  کته  دـنا  هتـشون  باروج  ندوب  هراپ  ای  خاروس  تسا .  يرگید  لاـم  هب 

باوخ رد  هچ  نانچ  دیـشاب .  دوخ  تمالـس  بقارم  دیاب  تسین و  بوخ  دیـشاب  باروج  نودب  ياپ  یلو  لماک  سابل  اب  رگا  هک  دـنا  هتـشون 
یلام ینارگن  نتـشاد  اپ  هب  باروج  هگنل  کی  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لام  زا  یـشخب  دیا  هتخورف  ای  هدیـشخب  ار  دوخ  باروج  دـینیبب 

رد ام  باروج  رگا  دتفا .  یم  قافتا  ناتیارب  یبوخ  ثداوح  دیور و  یم  رفس  هب  هک  تسا  نیا  زا  ربخ  نتشاد  اپ  هب  زیمت  ون و  باروج  تسا . 
دنـسپان تشز و  یگنر  ام  باروج  رگا  يراتفرگ .  يراـمیب و  زا  دوب  فیثک  رگا  دـهد و  یم  ربخ  تسکـش  زا  دوب  هراـپ  اـی  خاروس  باوخ 

یم رجزنم  رفنتم و  ام  زا  مدرم  تشاد  شوخان  دـب و  يوب  ام  باروج  رگا  دـنیوگ .  یم  دـب  ام  رـس  تشپ  مدرم  هک  مینک  یم  يراـک  تشاد 
ام تیـصخش  رابتعا و  میوش و  یم  کبـس  مدرم  رظن  رد  هک  مینک  یم  يراک  میا  هدیـشوپ  هنانز  باروج  هک  میدید  باوخ  رد  رگا  دنوش . 
هک مینیبـب  باوـخ  رد  رگا  هرخـالاب  میا و  هدیـشوپ  ور  تشپ و  باروـج  هک  مینیبـب  باوـخ  رد  رگا  تسا  تلاـح  نـیمه  ددرگ  یم  لزلزتـم 

دوشن .  علطم  نآ  زا  یسک  میراد  یعس  میشوک و  یم  شندرک  ناهنپ  رد  هک  تسه  يزار  میا  هدیشوپ  هگنل  هب  هگنل  ار  یباروج 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تکالف هنانز : -  – یمشیربا باروج 
دیسر دهاوخ  ناتتسد  هب  لوپ  يدایز  غلبم  هراپ :  ياهباروج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  یم  بسک  تذل  نانز  اب  رابودنب  یب  طباور  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دنلب  هقاس  باروج  ندید  1 ـ
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دز .  دهاوخ  دنسپان  تشز و  یلامعا  هب  تسد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتفر  رد  شدنلب  هقاس  باروج  خن  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
ار نادرم  هجوت  دیـشوک  دیهاوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  اپ  هب  راگن  شقن و  رپ  يدنلب  هقاس  باروج  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

 . دنک بلج  دوخ  يوس  هب 

زوج

 . دونش مجنم  زا  ینخس  هک  لیلد  تشاد ،  يدنه  زوج  دنیب  رگا 

ایوبزوج

ایوبزوج هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  تعیرـش .  ملع  نتـسناد  دوب و  نید  حالـص  رب  لیلد  باوخ ،  هب  ایوبزوج  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تمکح ملع و  رد  هک  لیلد  داد ،  مدرم  هب  دروخ و  هکنانچ  تشاد ،  رایـسب  يدنه  زوج  دـنیب  رگا  دزومآ .  تعیرـش  ملع  هک  لیلد  دروخ ، 

ملع میلعت  رب  لیلد  ایوبزوج ،  ندروخ  هک  دنیوگ  یضعب  دشابن و  تعفنم  ملع  زا  ار  وا  هک  لیلد  دادن ،  یسک  هب  دروخن و  رگا  دوش .  هناگی 
 . دوب موجن 

شوج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لکـشم اب  ار  امـش  ناتـسود  راـکایر  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیآ ،  یم  نوریب  نوخ  كرچ و  یـشوج ،  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیوش .  هجاوم  بولطمان  یثداوح  اب  هدنیآ  رد  ای  دنک ،  هجاوم 
 . دراد ماوقا  زا  یکی  يرامیب  رب  تلالد  دینیبب ،  شوج  دوخ  یناشیپرب  رگا  2 ـ

نشوج

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نمیا وا  تیب  لـها  هک  لـیلد  تشاد ،  نشوج  دـنیب  رگا  نآ .  یگزیکاـپ  ینـشور و  ردـق  هب  تسا  هاـنپ  تشپ و  باوخ  رد  نشوج  ندیـشوپ 

اب هک  دنیب  رگا  دـنباین .  رفظ  يو  رب  هک  نانمـشد  رـش  زا  وا  نت  راصح  رب  دوب  لیلد  تشاد ،  هدیـشوپ  نشوج  دـنیب  رگا  نانمـشد .  زا  دـنوش 
دوب و نید  یتدایز  باوخرد ،  نشوج  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  و  دوش ،  نمیا  هماع  رش  قفانم و  رکم  زا  هک  لیلد  تشاد ،  حالـس  نشوج 

دوب .  لجوزع  يادخ  ظفح  رد  هدیشوپ ،  باوخ  رد  نشوج  دنیب  هک  ره 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  نشوج  ندید 
یگرزب .  لوا : 

هانپ .  مود : 
يدنمورین .  توق و  موس : 

لام .  مراهچ : 
یناگدنز .  مجنپ : 

تناید ،  شیازفا  نید و  رد  یتدایز  مشش : 
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 . تسا دارفا  مدمه  سنوم و  باوخ ،  رد  نشوج 

یهالوج

اب تفاب ،  یمه  هماج  یهالوج  دنیب  رگا  ددرگ .  یمه  ملاع  رد  هک  دوب ،  کیپ  ای  رفاسم  يدرم  باوخرد ،  هالوج  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک لیلد  تفابب ،  مامت  ار  هماج  دـنیب  رگا  تسا .  لدـج  گنج و  لیوات ،  هب  نتفاب  سابرک  هک  اریز  دـتفا ،  تموصخ  گـنج و  ار  وا  یـسک 

 . دوش نیگهودنا 

رهوج

همه اب  تسا و  نید  ملع و  دنوادخ  هک  لیلد  دوب ،  وا  کلم  رهوگ  نآ  تخورف و  یم  دیراورم  رهوگ و  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دوش .  لصاح  لام  ار  وا  رهوگ  تمیق  ردق و  هب  دوش و  نامالغ  دنوادخ  هک  لیلد  دشابن ،  نید  دنوادخ  رگا  دنک .  ناسحا  یکین و  سک 

 . دوش لصاح  نید  ملع و  ار  وا  هک  لیلد  تخورف ،  یم  اهرهوگ  دید  دوب و  روتسم  حلصم و  رگا  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

رهوج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
بیـسآ امـش  هب  نارگید ،  تراقح  دـسح و  کش و  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  هدیـشاپ  یـسک  سابل  رب  رهوج  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دنک .  یم  دراو 
دروخ .  دهاوخ  ار  یسک  بیرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  رهوج  باوخرد  يرتخد  رگا  2 ـ

رهوج رگا  اما  دینزب .  همدص  يرگید  هب  دیـشوک  یم  تداسح  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینیبب ،  يرهوج  ار  دوخ  ناتـشگنا  باوخ  رد  رگا  3 ـ
داد .  دهاوخ  خر  امش  يارب  يدب  رایسب  قافتا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاب ،  زمرق 

تـسردان تسپ و  يراک  هب  دیوش و  یم  تسود  رورـش  يدارفا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  رهوج  ار  دوخ  ملق  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیهد .  یم  نت 

 . تسا هدوهیب  یقیالع  نتشاد  ۀناشن  باوخ ،  رد  رهوج  ياه  هشیش  ندید  5 ـ

بآ يوج 

زا دنیب  رگا  تسا .  شوخ  وا  یناگدـنز  هک  لیلد  هزیکاپ ،  دوب و  معط  شوخ  بآ  نوچ  باوخ ،  رد  بآ  يوج  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رمع دوش و  لوغـشم  لوهجم  يراک  رد  هک  لیلد  هناگیب ،  یهاگیاجرد  ای  تسا  رفـس  رد  سک  نیا  دروخ و  یم  یفاص  بآ  لوهجم  یئوج 

رب دوب  لیلد  دوب ،  شوخان  خلت و  روش و  يوج  بآ  رگا  دبای .  تعفنم  دوب  هدروخ  يوج  رد  هک  بآ  نآ  رادقم  هب  دارذـگ و  زارد  ار  دوخ 
یـسک رگا  دوش .  برقم  هک  تسا ،  لیکو  يوج  لصا  ندید ،  باوخ  رد  يوج  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم  وا .  یناگدـنز  تشیعم و  یخلت 

رگا دوش .  هدرک  ناور  يو  راک  هک  لیلد  دنیب ،  فاص  ناور و  ار  يوج  یسک  رگا  دوش .  برقم  هک  لیلد  دنیب ،  یفاص  ناور و  يوج  بآ 
هدایز ره  دوب و  هیحان  لیکو  هک  لیلد  دنیب ،  يوج  بآ  هک  ياج  ره  هب  دوش و  ماظن  یب  هابت و  شراک  هک  لیلد  تسا ،  هریت  يوج  بآ  دنیب 

تلود و هک  لیلد  تسا ،  ناور  بآ  تخت  نآ  ریز  رد  تسا ،  هتـسشن  یتخت  رب  دـنیب  رگا  ددرگزاب .  لیکو  هب  تسا  يوج  رد  هک  ناصقن  و 
رگا دـبای .  جرف  مغ  زا  هک  لیلد  تسـشن ،  یفاص  بآ  يوج  رد  هک  دـنیب  رگا  دوش .  وکین  يو  یناهج  ود  لاوحا  دـهن و  يو  هب  يور  لابقا 

دیآزاب .  دوز  تسا ،  رفس  رد  رگا  دوش .  هدراذگ  شماو  تسا  راد  ماو  رگا  دبای .  افش  تسا  رامیب 
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يدرم زا  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  تشادرب ،  يوج  بآ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  تعفنم  اب  مشتحم  يدرم  لیوات ،  رد  يوج  دـیوگ :  یبرغم  رباج 
دوب .  یناگدنز  دروخ ،  يوج  دنیب  رگا  دبای .  لام  مشتحم 

فاـص و يوج  نآ  بآ  رگا  اـصوصخم  تسا  كراـبم  وکین و  رایـسب  باوخ  رد  ناور  بآ  يوج  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اب یئور  هبور  باوخ  رد  یئوج  نینچ  ندید  دشابن .  نآ  حطـس  رد  فلع  گرب و  كاشاخ و  سخ و  لثم  يدـئاوز  دـشاب و  لالز  نشور و 

یشوخ یمرخ و  تمالس و  اب  هک  دهد  یم  ربخ  نیشن  لد  بولطم و  موادت  رارمتسا و  کی  زا  ام  باوخ  تسا و  یگدنز  رولبت  شـشوج و 
دشاب .  نفع  کیرات و  ردک و  هک  نیا  رگم  تسا  بوخ  لالز  نشور و  ناور و  بآ  يوج  ندید  تروص  ره  رد  تسا .  هارمه 

هودنا مغ و  زا  يراگتسر  لام و  رب  دنک  لیلد  اهدور ،  اه و  يوج  زا  تشک ،  غاب و  نداد  بآ  دیوگ :  لایناد  ترضح 

منهج

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تراسخ دایز ،  ررض  منهج : 

درک دهاوخ  بیذکت  ار  امش  ياه  هتفگ  یصخش  ندش :  منهج  دراو 
دیسر دهاوخ  یتاجن  ندیناهر :  منهج  زا  ار  دوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دزاس .  یم  دوبان  یقالخا  يدام و  زا  ار  امش  اهسوه  اوه و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  منهج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ینارگن یناشیرپ و  راچد  دیوش و  یم  ربخاب  یتسود  یتخبدب  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتـسه ،  منهج  رد  ناتناتـسود  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دیهاوخ 

دنهاوخ هدافتسا  امش  يدوبان  يارب  ناتسود  ییاناوت  مدع  زا  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  دایرف  منهج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . درک

هیزیهج

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اب دوخ  طباور  يور  دـیاب  رقف  زا  ییاهر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرواین  دوخ  اـب  يا  هیزیهج  امـش  رـسمه  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  باسح  مدرم 
 . دش دهاوخ  هدروآرب  امش  تاراظتنا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدروآ  دوخ  اب  زیهج  امش  رسمه  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

بیج

قوقح دنمراک و  هچنانچ  تسا .  امش  رمتـسم  دمآرد  رگنایامن  بیج  دنرگید و  کی  فدارم  لوپ  بیج و  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیا رگـشیامن  باوخ  رد  بیج  دوش .  یم  امـش  دیاع  هنازور  هک  يدوس  دیتسه  بساک  رگا  دـیریگ و  یم  هناهام  هک  یقوقح  دـیتسه  ریگب 
یم امـش  باوخ  دـیراد  هچ  دوخ  ياه  بیج  رد  دـینادب  هک  نآ  یب  تشاد  رپ  ياه  بیج  هک  دـیتشاد  یـسابل  رگا  تسا .  قوقح  دـمآرد و 

رد رگا  یلو  دوش .  یم  يرپس  يداع  ناتراگزور  هک  دیشاب  نئمطم  دیناوت  یم  دراد و  همادا  لکش  نیمه  هب  امش  ینونک  تیعقوم  هک  دیوگ 
دینک یم  هدوهیب  ثبع و  شالت  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هتـشابنا  هتخیر و  لاغـشآ  تآ و  نآ  رد  دیناد  یم  دیراد و  رپ  ياه  بیج  باوخ 
امـش بیج  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیآ .  یم  دـیدپ  امـش  یگدـنز  رد  یبولطم  ان  ینوگ  رگد  تشاد و  دـیهاوخن  ینانیمطا  لباق  عضو  و 
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ریغ بیج  نیدنچ  ناتـسابل  رگا  دننز .  یم  دربتـسد  امـش  لام  هب  دشاب  هدش  ور  تشپ و  امـش  بیج  رگا  دنیب .  یم  یلام  نایز  تسا  خاروس 
رد دیراد و  یم  رب  نیمز  زا  يزیچ  هک  دینیبب  رگا  دینک .  یم  يزارد  تسد  نارگید  لام  هب  دیوش و  یم  دنمزآ  دـشاب  هتـشاد  دایز  لومعم و 

دشاب .  خاروس  ای  هراپ  هک  نیا  رگم  تسا  وکین  باوخ  رد  بیج  ندید  هتفر  مه  يور  دوش .  یم  امش  بیصن  یلوپ  دیهن  یم  بیج 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تفرگ دهاوخ  لکش  امش  هیلع  رب  یناطیش  ییاه  هسوسو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  سابل  بیج  ندید 

رب بیج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  دیلوت  يرسدرد  ناتیارب  دوش  یم  قفوم  نمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رب  بیج  ندید  1 ـ

رثا رد  و  دـیریگ ،  یم  رارق  يدرف  تداسح  کـشر و  دروم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنز ،  یم  ار  يرتخد  بیج  رب  بیج  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیهد .  یم  تسد  زا  ناتسود  دزن  ار  دوخ  مارتحا  یناطیش  ياه  هسیسد 

 . دیدرگ یم  ناتسود  رطاخ  شجنر  بجوم  دوخ  راب  تنوشخ  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینز ،  یم  ار  یسک  بیج  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

پیج

هفرح هدـننار  رگا  دـشاب .  لاعف  دـناوت  یم  يا  هداج  عون  ره  يور  هک  تسا  مواقم  وردوخ  عون  کی  پیج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناونع هب  دیرادن و  راک  رـس و  لیبموتا  اب  رگا  یلو  درادن  ریبعت  امـش  باوخ  دینیبب  پیج  باوخ  دیراد و  راک  رـس و  لیبموتا  اب  دیتسه و  يا 
رچنپ هک  نیا  رگم  تسین  دب  نآ  ندید  تسامش و  تمواقم  یتخسرس و  ییایوپ و  يایوگ  باوخ  رد  پیج  دینک  یم  هدافتسا  نآ  زا  هدننار 

دـیراد و شیپ  رد  راوشد  زارف و  بیـشن و  رپ  یهار  هک  تسا  نآ  ناـشن  باوخ  رد  نآ  هدـهاشم  اـی  پیج  نتـشاد  دـشاب .  هداـتفا  راـک  زا  و 
رد هک  یپیج  ای  امـش  پیج  رگا  یلو  دـینک .  یمن  یگداتفا  راک  زا  یگتـسخ و  ساـسحا  دـیتسه و  شـشوک  شـالت و  هداـمآ  زین  ناـتدوخ 

دیرادن و یفاک  ناوت  زارف  بیـشن و  رپ  هار  ندومیپ  يارب  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـشاب  هضارق  هداتفا و  راک  زا  رچنپ و  دـینیب  یم  باوخ 
 . دینام یم  رد  هک  دینکن  زاغآ  ار  هار  تسا  رتهب 

كریجریج

رازآ ار  امـش  المع  دـناوتب  هچ  نآ  زا  شیب  هک  ناوتان  فیعـض و  تسا  ینمـشد  اـم  باوخ  رد  كریجریج  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
كریجریج نتشک  دوش .  یم  امش  باذع  جنر و  بجوم  هک  دنکارپ  یم  هک  یتاعیاش  دنک و  یم  هک  یئاه  ییوگ  هوای  شنانخس و  اب  دهدب 

هچ نانچ  دور .  یم  نیب  زا  زین  وا  یلبق  ياه  هوای  رثا  تفر  نیب  زا  یتقو  هک  تسا  نانچ  نمشد  نیا  تسا .  فیعض  نمشد  نامه  رب  يزوریپ 
یم دب  امـش  رـس  تشپ  یـسک  دیوشن ،  هچ  دیوش و  تحاران  نآ  ندینـش  زا  هچ  دیونـش  یم  كریجریج  يادـص  دـینک  ساسحا  باوخ  رد 

زا یکی  دـیایب  ناتـشوخ  باوخ  رد  كریج  ریج  يادـص  زا  رگا  دزاس .  یم  الم  رب  ار  امـش  فعـض  طاقن  دـنک و  یم  یئوج  بیع  دـیوگ و 
 . دیهاوخ یمن  ار  وا  یتحاران  دیراد و  شتسود  امش  هک  تسا  یسک  نمشد  نیا  دنک .  یم  ینمشد  امش  اب  هتسنادن  ای  هتسناد  امش  ناکیدزن 
هب رداق  طقف  دیرادن  وا  هب  تبسن  یتبحم  اما  دیسانش  یم  ار  وا  هک  دنک  یم  ینمشد  امش  اب  یسک  دیاین  ناتـشوخ  كریجریج  يادص  زا  رگا 
رـس تشپ  مدرم  همه  دننک  یم  ادص  كریجریج  يدایز  دادعت  هک  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  دیتسین .  شیاه  ییارـس  هوای  زا  يریگولج 
یم ینمـشد  امـش  اب  ناتمراحم  زا  یکی  دوب  امـش  سابلرد  كریجریج  رگا  دینک .  رظن  دیدجت  دوخ  لامعا  رد  دیاب  هک  دنیوگ  یم  دـب  امش 

دیوگ .  یم  دب  امش  زا  ناترسمه  دوب  امش  باوختخر  رد  رگا  دنک و 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیونش .  یم  ار  یتسود  گرم  ربخ  دیاش  تسا .  زیگنا  مغ  رابخا  ندینش  ۀناشن  باوخ ،  رد  كریجریج  يادص  ندینش  1 ـ

 . تسا یتسدگنت  رقف و  اب  ندش  نابیرگ  هب  تسد  تمالع  باوخ ،  رد  كریجریج  ندید  2 ـ

غیج

رد امش  لمعلا  سکع  هب  دراد  یگتسب  هک  دسر  یم  امش  هب  يربخ  دیدینش  غیج  يادص  باوخ  رد  هچنانچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لولم تحاران و  نآ  ندینـش  زا  رگا  یلو  تسا  هدننک  تحاران  يربخ  دیدش  تحاران  دیدیـسرت و  غیج  يادـص  ندینـش  زا  رگا  نآ .  لباقم 
دیدید ار  وا  رگا  دهد و  یم  بیرف  ار  امش  یسک  دینیبب  ار  وا  دیتسناوتن  هک  دیدینـش  ار  ینز  غیج  يادص  رگا  یلومعم .  تسا  يربخ  دیدشن 

زاوآ هب  وا  يادص  هلابند  دیشک و  غیج  یسک  رگا  دراذگ .  یم  رثا  دیریگ  یم  هک  ییاه  میمـصت  امـش و  لامعا  امـش و  يور  هک  تسا  ینز 
ناسنا صوصخم  غیج  دسر .  یم  امش  هب  تسود  کی  زا  يربخ  ای  دنک  یم  کمک  امش  هب  دنز و  یم  فرح  امـش  زا  یتسود  دیدرگ  لدبم 

 . دراد يرگید  ریباعت  تاناویح  شورخ  تسا و 

فرح چ

پاچ

هک دـیریگ  یم  رارق  مهم  يا  هثداـح  ناـیرج  رد  دـیدرک  هدـهاشم  گرزب  يا  هناـخ  پاـچ  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا نانچ  امش  لمع  دینک  یم  پاچ  يزیچ  اصخش  ناتدوخ  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دنتـسه .  کیرـش  نآ  رد  رگید  مدرم  يرایـسب 

ار امش  یگدنز  ریسم  دناوت  یم  هک  تسا  یسک  وا  و  دیوش .  یم  مدق  شیپ  دینک و  یم  مادقا  مهم  یتیـصخش  اب  یئانـشآ  رب  يرادیب  رد  هک 
هب مهم  يربخدـنک  یم  پاچ  يزیچ  دراد و  رارق  نیـشام  تشپ  رگید  یـسک  دـیتسه و  هناخ  پاچ  کی  رد  دـیدید  رگا  لاـح  دـهد .  رییغت 

تراک لثم  درپس ـ  امـش  تسد  هب  هدش  پاچ  ذغاک  هتـسب  کی  یـسک  رگا  دیریگ .  یم  رارق  مهم  يا  هعقاو  دهاش  ای  دسر  یم  امـش  شوگ 
باوخ رد  دینک ـ  یم  پاچ  رکنم  ياهزیچ  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دسر .  یم  امـش  هب  یلوپ  يرادـیب  رد  تشاددای ـ  روتکاف و  تیزیو ، 

هب لیم  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  هحیبق  روص  تشز و  ياه  سکع  يزاب و  قرو  سانکـسا ،  لـثم  تسا ـ  تاـهورکم  تارکنم و  زا  زین  لوپ 
لثم بوخ  بتک  دـینیبب  رگا  لاح  دـیوش .  یم  گرزب  هانگ  کی  عویـش  ای  طلغ  رکف  کی  راشتنا  ثعاب  تسا و  دایز  امـش  رد  هاـنگ  ماـجنا 
رگا تسا .  دایز  امـش  رد  يربت  هیکزت و  هب  لیم  دـیوگ  یم  امـش  باوخدـینک  یم  پاچ  ار  ناسدـقم  ایبنا و  سکع  ای  هغـالبلا  جـهن  نارق ، 
دیا هدـیدن  ار  وا  تسا  اهتدـم  هک  یتسود  اب  دشابانـشآ  هرهچ  دـینک  یم  پاچ  هک  یـسکع  هچ  نانچ  دـینک ،  یم  پاچ  ار  یـسکع  دـیدید 

یصخش بناج  زا  دشاب  هتـشاد  انـشآ  ان  يا  هفایق  هچ  نانچ  ددرگ و  یم  زاب  رفـس  زا  وا  دیراد  يا  هدرک  رفـس  رگا  تشاد .  دیهاوخ  تاقالم 
ددرگ .  یم  لوحم  امش  هب  يراک  ای  دیوش  یم  راضحا  گرزب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دنهاوخ  تناها  امش  هب  نارگید  هک  تساگ  نآ  تمالع  دیا ،  هتفر  هناخیاچ  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  راچد  یگرزب  یتخبدب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هرادا  ار  هناخیاچ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
وا يارب  يدایز  تقو  ای  لوپ  وا  ةدـنیآ  رـسمه  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  راک  هناـخیاچ  يارب  شدزماـن  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

 . درک دهاوخن  فرص 

رداچ
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نآ نکل  تسا .  رـش  ریخ و  راک  نآ  رد  هک  لیلد  تسا ،  هدیـشوپ  رداچ  نانز  نوچ  دنیب  رگا  تسا .  نز  شوپرتس  ندـید ،  باوخرد  رداچ 

دوش .  هیدرد  يورتس  تقو  نآ  رد  هک  لیلد  تخوسب ،  ای  دیردب  ار  رداچ  دنیب  یسک  رگا  دنراد .  هورکم  وا  زا  ار  راک 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دیرخب ون  رداچ  دنیب  رگا  دهاوخ .  ون  نز  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تفرگ ،  ارف  بش  رداچ  دنیب  رگا  تسا ،  نز  باوخ  رد  بش  رداچ 
وا بش  رداـچ  هک  دـنیب  ینز  رگا  دـیآ .  رهوش  ار  وا  هک  لـیلد  دـنیب ،  ینز  باوـخ  نیا  رگا  دـیآ ،  دـنزرف  وا  زا  درخب و  یکزینک  هک  لـیلد 

دهد .  قالط  ار  وا  ای  دریمب ،  شرهوش  هک  لیلد  تخوسب ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  رداچ 

تلزنم .  ماقم و  لوا : 
رهوش ،  ار  نز  نز و  ار  درم  مود : 

هناخ .  درم  تسرپرس و  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دنک یم  يرادزار  دراد  رداچ  هک  دنیبب  يدرم  رگا  وربآ .  فرـش و  ظفاح  باوخ و  هدننیب  ياهزار  هدـنناشوپ  تسا و  رتس  باوخ  رد  رداچ 
ریغ راک  کی  نیا  دشوپ و  یمن  رداچ  درم  نوچ  هدیشوپ  رداچ  دنیبب  رگا  اما  نارگید  هب  قلعتم  ای  دشاب  شدوخ  لام  تسا  نکمم  زار  نیا  و 

ناهنپ مدرم  زا  ار  شیوخ  گرزب  ناهانگ  تشز و  لامعا  رداچ  هدنـشوپ  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  باوخ  رد  تسین و  وکین  تسا  یعیبط 
تتامـش شنزرـس و  دروم  لقادح  نیرفن و  نعل و  دروم  دنوش  الم  رب  رگا  هک  دنتـسه  گرزب  تشز و  ردق  نآ  لامعا  نیا  دراد و  یم  هگن 

یم هک  تسا  يزار  رداچ  نآ  دهد  یم  هیده  یـسک  هب  رداچ  ای  هدیرخ  يرگید  يارب  يرداچ  هک  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دریگ .  یم  رارق 
تسا یعیبط  باوخ  رد  رداچ  ندید  نانز  يارب  دنربن .  ار  شیوربآ  دننک و  ظفح  عالطا  تروص  رد  دنراد و  هگن  هدیـشوپ  نارگید  دهاوخ 
دنیبب رگا  دوش .  یم  زیزع  رهوش  دزن  دوریم و  الاب  شمارتحا  تزع و  هداوناخ  طیحم  رد  هدیـشوپ  ون  رداچ  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  اما 

دراد ناهنپ  يزیچ  یسک  ره  لاح  ره  هب  دریگ .  یم  رارق  هرطاخم  رد  شیوربآ  هک  نیا  ای  دوش و  یم  شاف  شزار  ای  تسا  هراپ  شرداچ  هک 
رداچ ددرگ .  یم  نایامن  رداچ  لکش  هب  باوخ  رد  هک  تسا  یگدیشوپ  نیمه  ظفح  ریسم  رد  ششوک  دننادب .  نارگید  درادن  تسود  هک 

ددرگ .  یم  رب  نز  هب  هک  تسا  تزع  تمرح و  الک  رداچ  تسا و  نز  بش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

داد .  دهاوخ  يور  یتالوحت  ینوگرگد و  امش  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرب ،  یم  رس  هب  يرداچ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تفر .  دیهاوخ  رفس  دنچ  هب  یمیمص  رادافو و  یناتسود  قافتا  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رداچ  يدادعت  ندید  2 ـ

وربور يدج  یلکـشم  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدافتـسا  لباقریغ  هراپ و  دـیراد  ار  نآ  بصن  دـصق  هک  يرداچ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دش .  دیهاوخ 

تقد اب  امشو  دنتسه  امش  عفانم  زا  هدافتسا  ءوس  ددص  رد  ناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هتـشارفا  يرداچ  ییاج  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دینک یم  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  ياه  هشقن  رکفت  و 

دقراچ

نانز الومعم  ار  باوخ  نیا  تسا .  باوخ  هدننیب  يراد  نتشیوخ  فانکتسا و  ایح و  مرـش و  فرعم  دق  راچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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هجیتن رد  ای  دـشاب  نز  کی  اب  طابترا  رد  هک  نیا  رگم  دـننک  هدـهاشم  دـقراچ  باوخ  رد  هک  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب  نادرم  دـننیب و  یم 
مدرم دزن  يرادقم  یب  یکبـس و  تسا و  ناش  فیفخت  نادرم  يارب  باوخ  رد  دق  راچ  هدهاشم  دسرب .  نز  کی  هب  دـقراچ  باوخ  زا  یئاج 

دوش یم  تناها  وا  تیـصخش  هب  دوش و  یم  کبـس  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  هدیرخ  دق  راچ  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  هچ  نانچ  تسا و 
يا هراپ  فیثک و  دق  راچ  دنیبب  باوخ  هدننیب  مناخ  هچ  نانچ  تسا .  هدرک  رـس  هب  دق  راچ  دنیبب  باوخ  هدننیب  هک  تسا  یتقو  رتدب  نیا  زا  و 

رد دشاب  هراوق  یب  گرزب و  رگا  باوخ  هدننیب  دـق  راچ  دـسر .  یم  وا  يارب  یهودـنا  دوش و  یم  هدرـسفا  نیمغ و  هداوناخ  طیحم  رد  دراد 
رگا تسا .  طونم  هقیلـس  فالتخا  هب  هک  دیآ  یم  دـیدپ  فالتخا  رهوش  نز و  نیب  دوش و  یم  یناشیرپ  یناماسبان و  راتفرگ  هداوناخ  طیحم 

راچ یـسک  هچ  نانچ  دریگب .  روز  هب  دشکب و  ار  امـش  دق  راچ  رگا  صوصخب  دیریگ  یم  رارق  تناها  دروم  تفرگ  ار  امـش  دق  راچ  یـسک 
دنز .  یم  دیدش  همطل  دروآ و  یم  دوجو  هب  يزیر  وربآ  امش  يارب  درک  هراپ  ار  امش  دق 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دراد زاب  شا  یلصا  راک  هفیظو و  ماجنا  زا  ار  يدرم  دشوک  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  رس  رب  دقراچ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

قاچ

 . دـشاب دـناوت  یم  يزور  یخارف  تمعن و  یناوارف  ياـیوگ  اـما  تسین  تمالـس  هناـشن  باوـخ  رد  یقاـچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
هکنیا رب  طورشم  ددرگ  یم  عفر  امش  هودنا  مغ و  دبای و  یم  دوبهب  امـش  یلام  عضو  دیا  هدش  قاچ  دینیبب  باوخ  رد  دیتسه و  رغال  هچنانچ 

هک يریبعت  دیا  هداد  لکـش  رییغت  هدش و  قاچ  دایز  هک  دینیبب  رگا  تسین .  بوخ  بسانت  مدع  زین  باوخ  رد  نوچ  دیـشاب  هدـشن  قاچ  دایز 
هچنانچ تسه .  زین  وا  يارب  ریبعت  نیمه  دشاب  رغال  يرادیب  رد  وا  دینیبب و  قاچ  ار  يرگید  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یم  سوکعم  دـش  هدرک 

اما دیتسه  نارگن  دیراد  هک  یعـضو  ای  دوخ  تمالـس  بناج  زا  هک  تسنآ  هناشن  امـش  باوخ  دینیبب  رغال  ار  دوخ  باوخ  رد  دیـشاب و  قاچ 
یم ربخ  تمعن  یناوارف  زا  تسا و  بوخ  باوخ  رد  بسانتم  یهبرف  لاح  ره  هب  دـیآ .  یم  شیپ  ینارگن  هدـنیآ  رد  هک  تسین  نیا  ياـیوگ 

دهد

روچقاچ

ریاس دـننام  روچقاچ  تسین .  موسرم  اهزور  نیا  شندیـشوپ  هک  تسا  هنانز  كاشوپ  عاونا  زا  زین  روچقاچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
شرـسمه يارب  هک  دنیبب  يدرم  رگا  دسرب .  نز  هب  دشاب و  نز  هب  طوبرم  هک  نیا  رگم  دـننیبب  باوخ  هب  نادرم  هک  تسین  يزیچ  هنانز  هسبلا 

یفخم ای  هدرک  هراپ  ار  شرسمه  روچقاچ  هک  دنیبب  رگا  تسا .  نارگن  شرسمه  يرادافو  تباب  زا  هک  دیوگ  یم  وا  باوخ  هدیرخ  روچقاچ 
اعبط دهد و  یم  ناشن  شرـسمه  هب  تبـسن  ار  درم  دعاسمان  هنیمز  باوخ  نیا  اریز  دـیآ  یم  دـیدپ  دـیدش  یفالتخا  رهوش  نز و  نیب  هدومن 
هداد وا  هب  یـسک  ای  هدیرخ  روچقاچ  هک  دنیبب  ینز  رگا  دشاب .  راگزاس  شرـسمه  اب  دناوت  یمن  دـسرب  شیوشت  زا  هلحرم  نیا  هب  هک  يدرم 

هداوناخ هناخ و  رد  هدیشوپ  روچقاچ  هک  دنیبب  رگا  دراد و  دیدرت  شدوخ  هرابرد  شیوخ  نایفارطا  نظ  نسح  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ناشن 
گنر گـنر و  خرـس  روچقاـچ  باوخ  رد  دـنیبب  یـسک  هچناـنچ  دـننک و  یم  هیهت  دیفـس  هچراـپ  زا  ار  روچقاـچ  دوش .  یم  زیزع  مرتحم و 

زین روچقاـچ  ندوب  هراـپ  اـی  خاروس  دـیآ .  یم  دراو  وا  هب  هک  تسا  یماـهتا  زا  یـشان  مغ  نیا  دوش و  یم  نیمغ  هدیـشوپ  يرگید  دـعاسمان 
 . دراد ار  ینعم  نیمه 

وقاچ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنانچ دوب و  دهاوخ  زیت  امـش  دروم  رد  نایوگدـب  نابز  هک  تسنآ  ناشن  دـشاب  قارب  هدـنرب و  زیت و  هچنانچ  تسا و  نایوگدـب  نابز  وقاچ 
فرح رتشیب  هک  یناسک  یهاوخدب  تیاعس و  هدنیآ و  زا  هک  دیوگ  یم  دهد و  یم  ناشن  ار  امش  تینما  مدع  ساسحا  دیشاب  هتشاد  ناتدوخ 

دنک یم  هیده  وقاچ  امش  هب  یـسک  ای  دیریگ  یم  يرگید  زا  یئوقاچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیتسه .  كانمیب  دننک  یم  لمع  ات  دننز  یم 
زیم يوشک  ای  بیج  رد  یئوقاچ  هچنانچ  دیریگ .  یم  کمک  يرگید  زا  ناتدوخ  ای  دـنک  یم  کمک  امـش  هب  یـسک  هک  تسا  نیا  يایوگ 
یم ار  امش  دب  دیوگ و  یم  دب  امش  زا  تسا و  کیدزن  امـش  هب  هک  تسه  یـسک  دینک  عافد  دوخ  زا  دیتساوخ  نآ  هلیـسوب  هک  دیتشاد  دوخ 

هک تسا  یمیب  زا  یشان  تسا و  تینما  باوخ  رد  اهدیدهت  عون  نیا  نوچ  دیبای .  یم  تینما  دیشک  وقاچ  امـش  يارب  يرگید  رگا  دهاوخ و 
هناخزپشآ يوقاچ  دسر .  یم  امش  هب  هک  تسا  يرصتخم  تمعن  کچوک  يوقاچ  تسا و  تمعن  رطخ  یب  هتسب و  وقاچ  میراد .  يرادیب  رد 

دوش .  یم  امش  بیصن  راد  هناخ  ینز  دیراد  هناخزپشآ  رد  ون  یئوقاچ  دینیبب  هچنانچ  تسا و  هناخ  يونابدک  راکتمدخ و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دراد .  تلالد  زین  یلام  ياهنایز  هب  نینچمه  تسا و  ییادج  اوعد و  تمالع  باوخ ،  رد  وقاچ  ندید  1 ـ
یم تسود  ار  رگیدمه  هک  تسا  يدارفا  نیب  ییادـج  هداوناخ و  ياضعا  نایم  فالتخا  ۀـناشن  باوخ ،  رد  هدز  گنز  ياهوقاچ  ندـید  2 ـ

دنراد . 
دوب .  دنهاوخ  امش  فارطا  رد  هراومه  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  قارب  زیت و  يوقاچ  ندید  3 ـ

دروخ .  دیهاوخ  تسکش  دوخ  لغش  رد  مه  یفطاع و  روما  رد  مه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هیسکش  يوقاچ  ندید  4 ـ
رتشیب هک  یتالکـشم  دش .  دیهاوخ  یگداوناخ  تالکـشم  ریگرد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیا ،  هدـش  یمخز  ییوقاچ  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دننز .  یم  نماد  نآ  هب  نادنزرف 
دینک یعس  دیاب  دش .  دیهاوخ  دنـسپان  یتیـصخش  بحاص  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  یمخز  وقاچ  اب  ار  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

 . دیرادرب ماگ  تسار  هار  تمس  هب 

نک زیت  وقاچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب الامتحا  دینک .  تقد  لومعم  دح  زا  رتشیب  دیاب  دوخ  فیاظو  ندـناسر  رمث  هب  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخرد ،  نکزیتوقاچ  ندـید 

 . تفر دیهاوخ  بارطضا  رپ  يرفس 

رس ود  يوقاچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درسلد دیمون و  هاتوک  یتاظحل  دیوش  یم  هابتشا  بکترم  هک  یهاگ  طقف  تساهوزرآ ،  ققحت  ۀناشن  باوخ ،  رد  رس  ود  يوقاچ  زا  هدافتسا 

 . دش دیهاوخ 

یقاچ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  هدوزفا  امش  ياهیداش  تورث و  رب  مد  ره  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  قاچ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  تیقفوم  زا  زیربل  ياهتیلاعف  تاقوا و  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  قاچ  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  2 ـ
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 . دیشاب دوخ  لامعا  راتفر و  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیا ،  هدش  قاچ  هزادنا  زا  شیب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هلاچ

هک تسا  نآ  ناشن  دـشاب  هدـمآ  دـیدپ  يا  هلاـچ  امـش  هناـخ  نورد  رد  اـی  هناـخ  رد  هناتـسآ  رد  هچ  ناـنچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ای  قاتا  رد  هلاچ  رگا  یلغـش .  یبسک و  ای  یعامتجا و  ات  تسا  یگداوناخ  رتشیب  تالکـشم  نیا  دیآ و  یم  دـیدپ  امـش  يارب  یتالکـشم 

هدننیب یمومع  هلغشم  اه و  تیلاعف  هب  طوبرم  تسا  یلکشم  يراتفرگ و  دوب  هار  رد  هلاچ  رگا  دوش  یم  طوبرم  ناترـسمه  هب  دوب  هناخزپشآ 
دیدپ هلاچ  يدایز  دادعت  دینیبب  هچ  نانچ  یلغـش .  يا و  هفرح  تسا  یلکـشم  هناخراک  ای  هرادا  ناکد ،  لثم  دوب  راک  لحم  رد  رگا  باوخ . 

هلاچ نورد  ار  دوخ  هچ  نانچ  دراد .  هدنیآ  هب  تبسن  باوخ  هدننیب  هک  تسا  یساره  میب و  هدنهد  ناشن  دش  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  هدمآ 
هک روط  نامه  تفرگ .  دیهاوخ  رارق  يراتفرگ  هناتسآ  رد  دیشاب  نآ  زا  نوریب  رگا  دش و  دیهاوخ  يراتفرگ  ریگرد  تدش  هب  دینک  هدهاشم 
 . دنوش یم  رهاظ  میا  هدرک  نیعم  دوخ  ای  میـسانش و  یم  هک  یئاه  لبمـس  تروص  هب  ام  ياه  دیما  اه و  میب  هدش  هتفگ  اهراب  باتک  نیا  رد 
هک دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیرذگب  دـیهجب و  یناسآ  هب  نآ  زا  هک  دـینک  هدـهاشم  دوخ  ياپ  شیپ  یئاه  هلاـچ  باوخ  ملاـع  رد  رگا  سپ 

تسا و جرخ  نآ  زا  ندمآ  نوریب  هلاچ و  يور  زا  روبع  دیرذگ .  یم  اه  نآ  زا  تمالس  هب  دیهن و  یم  رس  تشپ  ار  اه  یتخس  تالکـشم و 
دسر .  یم  نارگید  هب  مه  ددرگ و  یم  رب  ناتدوخ  هب  مه  نآ  ریخ  هک  تسا  تالکشم  عفد  عفر و  زین  هلاچ  ندرک  رپ  تسا .  وکین  رایسب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسا نآ  ۀناشن  دیرپب ،  هلاچ  يور  زا  رگا  اما  دید .  دیهاوخ  یلام  نایز  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتفا ،  یم  يا  هلاچ  لخاد  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دیهد یم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  اطخ  هنوگ  ره  زا  رود  هک 

هناچ

یعیبط تلاح  امش  هناچ  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا و  امـش  تزع  رابتعا و  تیـصخش و  رورغ و  هناچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد هدیئور و  شیر  امـش  هناچ  يور  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـیآ .  یم  دراو  امـش  هب  یتامطل  هنیمز  نیمه  رد  تباب و  نیا  زا  درادـن 

ناتـسود و دزن  هدش  گرزب  امـش  هناچ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  هدوزفا  امـش  تمرح  تزع و  رب  دیـشاب  هتـشادن  شیر  يرادـیب 
رد رگا  دـینیب .  یم  یلام  نایز  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  دـشاب  ریقح  کچوک و  دایز  رگا  دـش و  دـیهاوخ  راـبتعا  دـقاف  تمرح و  یب  هداوناـخ 

شنزررس دروم  دشاب  جک  امش  هناچ  رگا  تسا .  بوخ  رایسب  دیایب  ناتـشوخ  نآ  زا  ناتدوخ  هک  دیراد  بسانتم  يا  هناچ  هک  دینیبب  باوخ 
نیئاپ بل  ریز  دیرادن و  هناچ  الـصا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دننز .  یم  فرح  ناترـس  تشپ  دـیتفا و  یم  اه  نابز  رـس  دـیریگ و  یم  رارق 

 . دیوش یم  تزع  یب  راکیب و  تروص  نیا  رد  تسا  یگتسجرب  نودب  امش 

هاچ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ار وا  یـسک  هاچ  ندنک  هک  دـنیب  رگا  دـهاوخ .  نز  هک  لیلد  دـننک ،  یم  هاچ  یهاگیاج  رد  هک  دـنیب  رگا  تسا .  نز  لیوات  لصا ،  رد  هاچ 

ندنک هک  اریز  دهد ،  يو  ینز  هب  ار  نز  نآ  هلیح  رکم و  هب  هک  دهاوخ  تسا و  هطـساو  یـسک  نز  نآ  وا و  نایم  هک  لیلد  درک ،  یم  ددـم 
هاچ بآ  و  درک ،  دهاوخ  رکم  يدب و  يو  اب  ینعی  دـنک ،  یم  سک  نالف  يارب  هاچ  سک  نالف  دـنیوگ :  لاثم  رد  تسا و  هلیح  رکم و  هاچ 

تـشخ زا  هک  دروخ  بآ  یهاچ  زا  رگا  دروخب .  نز  لام  هک  لیلد  دروخ ،  بآ  یهاـچزا  هک  دـنیب  یـسک  رگا  تسا .  نز  لاـم  باوخ  رد 
دهاوخ .  شیورد  ینز  هک  لیلد  دماینرب ،  بآ  دنک و  هاچ  یسک  دنیب  رگا  دنک .  نز  لام  رب  لیلد  مه ،  دوب  هدروآرب  هتخپ 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تهج هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  مرگ  هاچ  بآ  دنیب  رگا  دناتـسب .  تهارک  هب  نز  لام  هک  لیلد  تسا ،  معطدب  ندروخ  هاچ  بآ  دـنیب  رگا 

 . دنیب تعفنم  ریخ و  نز  زا  هک  لیلد  دوب ،  شوخ  کنخ و  هاچ  بآ  هک  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  ناربعم  زا  یضعب  لوق  هب  دبای و  افج  نز  لام 
 . تسا نود  هلفـس و  نز  هک  لیلد  تسا ،  كدنا  هاچ  بآ  دنیب  رگا  تسا .  یخـس  درمناوج و  نز  هک  لیلد  دوب ،  رایـسب  هاچ  بآ  دنیب  رگا 
 ، دوبک ای  دمآرب  هایـس  بآ  هاچ  زا  رگا  دروخب ،  يرامیب  رد  دوخ  لام  دوش و  رامیب  نز  هک  لیلد  دـمآرب ،  دوز  بآ  دـنکب و  هاچ  دـنیب  رگا 

ورف نیمزریز  رد  هاچ  بآ  هک  دنیب  رگا  دبای .  ثاریم  هک  لیلد  دـمآرب ،  دیفـس  بآ  هاچ  زا  دـنیب  رگا  دـسر و  يو  هب  هودـنا  مغ و  هک  لیلد 
 . نز كالهرب  دوب  لیلد  مه ،  تفر  ورف  نیمزریز  رد  هاچ  دنیب  رگا  ددرگ .  فلت  شلام  دوش و  كاله  نز  هک  لیلد  دنامن ، .  چیه  تفر و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
مامتان .  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  هتسسگ  نامسیر  داتفا و  هاچ  رد  ولد  هدروآرب و  بآ  ات  درک  هاچرد  ولد  دنیب  یسک  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
یمه بآ  ولد  هب  دنیب  رگا  دشاب ،  هدنک  دوخ  هاچ  هک  هصاخ  دـنک ،  عمج  لام  هلیح  رکم و  هب  هک  لیلد  دیـشک ،  یم  هاچ  زا  بآ  دـنیب  رگا 

ار لام  هک  لیلد  تخیر ،  نیمز  رب  دیـشکرب  هکار  بآ  نآ  دـنیب  رگا  دراد .  هاگن  وکین  دوخ  لاـم  هک  لـیلد  تخیر ،  یم  وبـس  رد  دیـشک و 
هدرک لصاح  هک  یلام  زا  هک  لیلد  داد ،  یمه  بآ  ار  غاب  دـنیب  رگا  دـتفا .  هلیح  رکم و  رد  هک  لیلد  داتفا ،  هاچرد  رگا  ریخ .  هب  دـنک  هقفن 

ار غاب  دنیب  رگا  دنیوگ :  یـضعب  دـیآ و  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  هویم  غاب  نآ  رد  هک  دـنیب  رگا  درخ .  كزینک  ای  دـهاوخ ،  نز  تسا 
دهاوخ و ینز  هب  رگناوت  ینز  هک  دنک  لیلد  دش ،  ناور  دمآ و  هاچرب  بآ  دـنیب  رگا  دـنک .  تعماجم  دوخ  نز  اب  هک  لیلد  داد ،  یمه  بآ 

دوش .  لصاح  تمعن  لام و  ار  وا  نز  نآ  زا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخ ،  رد  هاچ  ندید 
نز ،  لوا : 

كزینک ،  مود : 
ملاع ،  موس : 

تورثو ،  يرگناوت  مراهچ : 
رکم ،  مجنپ : 

هلیح  رکم و  مشش : 
تسا .  هلیح  رکمرب و  لیلد  باوخ  رد  نک  هاچ  درم 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم رب  نز  هب  هلیح  رکم و  یفرع  یتنـس و  روط  هب  نوچ  تسا و  هلیح  رکم و  اـم  ياـه  باوـخ  رد  هاـچ  نهک  یتنـس و  ناربـعم  صیخـشت  هب 

هتشون نیریس  نبا  دنا .  هدرک  ریبعت  نز  باوخ  رد  زین  ار  هاچ  دنا  هتسناد  يراکایر  یئورود و  گنرین و  اشنم  ار  نز  طلغ  ای  حیحص  ددرگ و 
لقن یبن  لایناد  زا  یـسلجم  موحرم  دـیریگ .  یم  نز  هک  تسا  نآ  ناشن  دـینک  یم  یهاچ  یئاج  رد  دـینیبب  رگا  تسا و  نز  لـصا  رد  هاـچ 

زین نونفلا  سیافن  رد  دـنک .  یم  بسک  لالح  يزور  دوش و  یم  ملاع  دـنیبب  بآ  هاچ  باوخ  رد  سک  ره  تسا و  ملع  عبنم  هاچ  هک  هدرک 
 . دسر یم  ام  هب  هتخودنا  یلام  دراد  بآ  هاچ  نآ  هک  مینادب  دشاب و  هتشاد  بآ  رگا  هاچ  هدش .  هداد  صیخـشت  عومجم _  لام  بآ _  هاچ 

تسا .  لالح  يزور  هاچ  بآ  هتشون  یسلجم  موحرم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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صخشمان يا  هدنیآ  هاچ : 
روآدوس ياهراک  ماجنا  ندیشک :  هاچ  زا  بآ 

ورین یتمالس و  هاچ :  زا  ندیشون 
دمآ رد  رپ  راک  ندنک :  هاچ 

هصغ مغ و  هدیکشخ :  هاچ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یتخبدـب میلـست  دوخ  يژرنا  زا  هاـجبان  ةدافتـسا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیتسه ،  راـک  لوغـشم  یتـفن  هاـچ  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ 

تفرگ .  دهاوخ  رب  رد  ار  امش  يدیمون  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هداتفا  یهاچ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
یم ماجرفان  ار  امـش  ياه  هشقن  نانمـشد ،  ياه  هشقن  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیزاس ،  یم  دودـسم  ار  یهاـچ  ۀـناهد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دراذگ . 
دننک .  یم  تراغ  ار  امش  ییاراد  تورث و  امش  دامتعا  بلج  اب  ناگناگیب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کشخ  یهاچ  ندید  4 ـ

بسانم ییاهتصرف  زا  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  بصن  نآ  ۀناهد  رب  یپمپ  هک  یهاچ  ندید  5 ـ
دوب .  دیهاوخ  دوس 

 . دش دهاوخ  افوکش  امش  ياهدادعتسا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشک ،  یم  نوریب  بآ  یهاچ  زا  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

ياچ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مینیب یم  باوخ  رد  هک  کشخ  ياچ  رادقم  هب  دراد  یگتـسب  هصغ  مغ و  نیا  رادقم  تسا و  يراتفرگ  هودـنا و  هصغ .  مغ و  کشخ  ياچ 

ياه یـشورف  ياچ  دـننام  رگا  یلو  دـیآ  یم  شیپ  ام  يارب  ییا  هصغ  مغ و  میا  هدـیرخ  هزاغم  زا  ياچ  یطوق  دـنچ  اـی  کـی  هک  مینیبب  رگا 
ياچ یـسک  رگا  تسا  روط  نیمه  دـش .  میهاوخ  ور  هب  ور  تالکـشم  بئاصم و  زا  یهوک  اب  مینک  هدـهاشم  کشخ  ياچ  یهوبنا  لاـمش 

وا یتحاران  ببس  ام  مود  لکش  رد  دنیرفآ و  یم  ام  يارب  يا  هصغ  مغ و  لوا  تروص  رد  هک  میهدب  یسک  هب  ام  ای  دنک  هیده  ام  هب  کشخ 
اما مینک  یم  کیرـش  دوخ  ياه  یتحاران  رد  زین  ار  هداوناخ  میدرب  هناخ  هب  میدیرخ و  کشخ  ياچ  يرادقم  ای  هتـسب  دنچ  رگا  میوش .  یم 

 . میوش یم  هناخ  لها  شمارآ  نیکـست و  ببـس  میراد و  یم  رب  ناشیا  لد  زا  ار  هودنا  میربب  نوریب  هناخ  زا  ار  کشخ  ياچ  رگا  سکع  رب 
ملاـع رد  مینک و  یم  هدـهاشم  هک  یتیعـضو  تیعقوم و  هب  دراد  یگتـسب  نآ  رادـقم  مه  زاـب  تسا و  یتسود  تبحم و  هدرک  مد  ياـچ  اـما 

هناخ رد  تشاد و  میهاوخ  مرگ  یطیحم  هک  تسا  نآ  ناشن  میدوب  هدرک  هدامآ  ار  ياچ  طاسب  هدرتسگ و  يا  هرفـس  رگا  مینیب .  یم  باوخ 
یـسک هب  ام  هچنانچ  میریگ و  یم  رارق  تبحم  دروم  درک ،  فراعت  اـم  هب  ياـچ  ناکتـسا  یـسک  رگا  میتسه .  شمارآ  بحاـص  هداوناـخ  و 

دنک یم  یساپسان  وا  دزیرب  ياچ  دتفایب و  نامتسد  زا  ياچ  ناکتـسا  رگا  دنیب .  یم  تبحم  ام  بناج  زا  هک  تسوا  نیا  میدرک  فراعت  ياچ 
یلو میبای  یم  تحار  شمارآ و  دزوسب  دزیرب و  ام  ياپ  تسد و  يور  ياچ  رگا  دشاب .  هتفرگ  یسک  هچ  زا  ار  ياچ  هک  دراد  یگتـسب  یلو 

هک یگتخوس  نامه  ردق  هب  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دیاین  دراو  ام  هب  یبیسآ  جیه  مینکن و  شزوس  ساسحا  باوخ  رد  دزیرب و  ياچ  رگا 
بیرف و یتقیقح و  یب  ناشن  دـشاب  هتـشادن  گنر  میـشون  یم  هک  ییاچ  رگا  میروخ .  یم  هصغ  جـنر و  میوش و  یم  تحاراـن  دـشاب  دـیاب 

رگا تسا  روط  نیمه  مینک .  یم  هدهاشم  یتقیقح  یب  وا  بناج  زا  دنک  فراعت  یگنر  یب  ياچ  نینچ  ام  هب  یـسک  هچنانچ  تسا و  گنرین 
 . تسا هدنهد  جنر  دوخ  هک  تبحمزاربا  رد  يور  هدایز  تسا و  هغلابم  دشاب  گنر  رپ  دایز  ياچ  رگا  میهدـب .  گنر  یب  ياچ  یـسک  هب  ام 
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تساجب .  ان  تبحم  دشاب  خلت  ياچ  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . درک دیهاوخ  ینامیشپ  ساسحا  ادیدش  دش و  دیهاوخ  ییاطخ  بکترم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تسرد  ياچ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
اب دینک  یم  یعـس  و  دیوش ،  یم  هتـسخ  یعمج  تسد  تاحیرفت  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنـشون ،  یم  ياچ  ناتناتـسود  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دینک .  داجیا  دوخ  تاساسحا  رد  بولطم  يرییغت  اهنآ  ياه  هصغ  مغ و  زا  نتساک  نارگید و  هب  کمک 
دش .  دیهاوخ  وربور  یلکشم  اب  یعامتجا  هناقشاع و  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ياچ  ۀلافت  ندید  3 ـ

تسا .  یگداوناخ  روما  رد  لالتخا  داجیا  ۀناشن  باوخ ،  رد  نتخیر  ياچ  4 ـ
دش .  دیهاوخ  ربخاب  بولطمان  رابخا  اه و  ییوگدب  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیبایب ،  یلاخ  ار  ياچ  یطوق  رگا  5 ـ

 . درک دنهاوخ  ریگلفاغ  ار  امش  هدناوخان  نانامهیم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  ياچ  ناجنف  کی  سوه  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

هناخیاچ

درک .  دنهاوخ  تناها  امش  هب  نارگید  هک  تساگ  نآ  تمالع  دیا ،  هتفر  هناخیاچ  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  راچد  یگرزب  یتخبدب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هرادا  ار  هناخیاچ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

وا يارب  يدایز  تقو  ای  لوپ  وا  ةدـنیآ  رـسمه  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  راک  هناـخیاچ  يارب  شدزماـن  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
 . درک دهاوخن  فرص 

قپچ

دادو و يرادـقم  قپچ  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  قداـص  مه  قپچ  دروم  رد  میتـفگ  پیپ  دروم  رد  هچ  نآ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
هناتسود و نآ  هدننک  فرـصم  دارفا  هک  تسا  يزیچ  تسا و  یتنـس  نیخدت  هلیـسو  کی  امروشک  رد  قپچ  دراد .  دوخ  اب  یتسود  تبحم و 

پیپ دنتـسه  نایئاکیرمآ  نایئاپورا و  ینعی  اه  یگنرف  امومع  هک  پیپ  ناگدنـشک  دندرک .  یم  فراعت  مه  هب  تیمیمـص  افـص و  لامک  رد 
یم ار  زایتما  نیا  قپچ  اذل  دراد  صاصتخا  شا  هدـنراد  دوخ  هب  كاوسم  لثم  پیپ  اه  نآ  رظن  رد  دـننک .  یمن  فراعت  رگیدـکی  هب  ار  دوخ 

باوخ رد  رگا  باوخ  هدـننیب  درادـن .  ام  ياه  باوخ  رد  ار  تلاح  نیا  پیپ  هک  یتلاح  رد  دوش و  یم  هارمه  تبحم  یتسود و  اـب  هک  دـبای 
قپچ دود  درادن .  ریبعت  دشاب  یقپچ  رگا  دشابن و  شک  قپچ  رگا  هتبلا  دیآ  یم  شیپ  وا  يارب  یهودنا  یترودک و  دشک  یم  قپچ  هک  دـنیبب 
یم قپچ  هک  یـسک  ار  ترودک  دود و  نیا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  نارگید  يارب  هک  تسا  یترودـک  دور و  یم  ام  مشچ  هب  هک  تسا  يرابغ 
هدع هک  دوش  یم  لدبم  گرزب  یمغ  هب  ترودک  دشاب  دایز  هچنانچ  تسا و  كدنا  ترودک  دـشاب  مک  دود  رگا  دـنک .  یم  داجیا  دـشک 
شیپ فالتخا  رهوش  نز و  نیب  درازآ  یم  ار  وا  شدود  دـشک و  یم  قپچ  شرهوش  هک  دـنیبب  ینز  هچ  نانچ  ددرگ .  یم  لـماش  ار  يرتشیب 
ریبعت کی  نیخدت  لئاسو  همه  دوش .  یم  هتفگ  دوخ  ياج  رد  هک  راگیـس  زا  ریغ  تسا  نیخدت  لئاسم  رگید  لثم  زین  قپچ  هملک  دـیآ .  یم 

 . فالتخا یکدنا  اب  دنراد 

رتچ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یگرزب هک  لیلد  دشابن ،  نآ  لها  زا  رگا  دبای ،  یهاشداپ  دوب ،  نآ  لها  زا  رگا  هک  لیلد  دندرب ،  یم  رتچ  وا  رـس  يالاب  رب  دنیب  یـسک  رگا 

دوش .  هاشداپ  ترضح  برقم  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  هاشداپ  رتچ  دنیب  رگا  دبای . 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دشاب .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  رتچ  ندید 

تنطلس .  لوا : 
تورث .  مود : 

تزع .  تبترم و  موس : 
تلزنم .  ماقم و  تسایر و  مراهچ : 

يدنلب .  رس  تعفر و  مجنپ : 
تموکح .  تیالو و  مشش : 

ناگرزب .  اب  ینیشنمهو  تبحص  متفه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هلیـسو رتچ  اذل  تسا  هودنا  مغ و  دوش  هتخیر  ناسنا  يور  رـسرب و  رگا  صوصخب  یئاج  رد  تسا و  تکرب  ریخ و  تمعن و  یئاج  رد  ناراب 
رگا دیوگ  یم  نیریـس  نبا  اکتا  هطقن  هاگهانپ و  تسا و  رهوش  نز ،  يارب  دـیآ .  یم  شیپ  هک  یئاه  هصغ  اه و  مغ  لباقم  رد  تسا  یعافد 

دیریگب رتچ  دراـب  یمن  مه  ناراـب  دـنرادن و  رتچ  هک  یعمج  ناـیم  رد  رگا  دـبای .  یم  تزع  مارتحا و  تمرح و  دـنریگب  رتچ  یـسک  رـس  رب 
دنشاب و هتشاد  رتچ  همه  رگا  تسا  روط  نیمه  دنیوگ .  یم  دب  امش  رس  اشپ  مدرم  دیوش و  یم  رابتعا  یب  هک  دیهد  یم  ماجنا  فالخ  یلمع 

دراب یم  امش  رس  رب  هصغو  مغ  دینکن  زاب  دیشاب و  هتشاد  رتچ  درابب و  ناراب  رگا  دینک .  یم  یسک  یب  یئاهنت و  ساسحا  دیشاب  هتشادن  امش 
رگا دسر و  یم  لوپ  هب  شرهوش  دراد  گنـشق  نیگنر و  يرتچ  هک  دینیبب  ینز  رگا  دیرب .  یمن  دوس  دـیراد  هک  یتاناکما  زا  يرادـیب  رد  و 
دیفس رتچ  یلو  تسا  وکین  هایـس  رتچ  باوخ .  هدننیب  يارب  تسا  تسکـش  خاروس  رتچ  دبای .  یم  تینما  دراد  هدرتسگ  يرتچ  دینیبب  يدرم 

مه زا  هراپ و  رتچ  تسا  يرامیب  مغ و  درز  رتچ  تسا  طاشن  یمرخ و  زبس  رتچ  تسا .  تالکـشم  لـباقم  رد  تسا  یگتخاـب  دوخ  فعض و 
دوش .  یم  راکیب  شرهوش  دراد  هراپ  هتسکش و  يرتچ  دنیبب  ینز  هچنانچ  تسا و  یناشیرپ  جنر و  مغ و  هتفر  رد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
طایتحا تیاعر  هب  هیصوت  رتچ : 

مهوت هراپ :  رتچ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دروآ .  دهاوخ  هوتس  هب  ار  امش  یگدنز  ياهیراوشد  اهیتخس و  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتفرگ  تسد  هب  يرتچ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
 . دش دهاوخ  کمک  تساوخرد  امش  زا  هیریخ  ۀسسؤم  فرط  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنراد ،  تسد  هب  رتچ  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ادیپ مهافت  ءوس  دوخ  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیهد ،  یم  ضرق  يرگید  هب  ار  دوخ  رتچ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
درک .  دیهاوخ 

تخاس دنهاوخ  دراو  بیسآ  امش  یگدنز  هب  راکایر  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دیریگ ،  یم  ضرق  رتچ  یـسک  زا  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
. 

دیهاوخ ادیپ  یفالتخا  تسا ،  هدرک  بلج  دوخ  هب  تبسن  ار  امـش  دامتعا  هک  يدرف  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رتچ  ندرک  مگ  5 ـ
درک . 

دنهدب .  هولج  دب  نارگید  دزن  ار  امش  دنشوک  یم  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدش  هراپ  هکت  يرتچ  ندید  6 ـ
یتیاضران ساسحا  دوخ  ناهارمه  ناتـسود و  دوجو  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  خاروس  دیراد  تسد  رد  هک  يرتچ  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
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درک .  دیهاوخ 
تداعـس و هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتفرگ  دوخ  رـس  زارفرب  يرتچ  باتفآ  رون  شبات  ماگنه  ای  یگدنراب  ماگنه  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

 . تفای دیهاوخ  تسد  صقن  یب  یتخبشوخ 

یباتفآ رتچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  عورشمان  ياهتذل  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  یباتفآرتچ  ندید  1 ـ

دنک .  یم  لوغشم  ار  دوخ  هدوهیب  چرپ و  ییاهیمرگرس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  باوخ  هب  یباتفآ  رتچ  يرتخد  رگا  2 ـ
دیسر .  دیهاوخ  رفاو  یقوش  تداعس و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنراد ،  تسد  هب  یباتفآ  رتچ  ناوج  نارتخد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . تسا گرم  يرامیب و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  یباتفآ  رتچ  ندید  4 ـ

غارچ

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا نشور  هزیکاپ  غارچ  وا  هناخرد  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هناخ  يونابدک  دنیوگ :  ناربعم  تسا و  هناخ  مداخ  باوخ ،  رد  غارچ 

ای هناخ  يونابدک  جنر  رب  تسا  لیلد  تخوس ،  یم  کیرات  غارچ  دنیب  رگا  تسا .  تریس  کین  حالص و  هب  ینز  هناخ  يونابدک  هک  لیلد  . 
دریمب .  هناخ  يونابدک  هک  لیلد  دور ،  یم  ورف  غارچ  دنیب  رگا  نز .  ای  مداخ 

دیوگ :  یبرغمرباج 
رد رگا  درخ .  كزینک  اـی  دـنک  نز  تسا ،  بیرغ  رگا  دـیآ .  شدـنزرف  دراد  نز  رگا  هک  لـیلد  تخورفارب ،  غارچ  هنز  شتآ  زا  دـنیب  رگا 

مدرم فصنم و  یضاق  تسا و  لداع  تیالو  هاشداپ  هک  لیلد  تسا ،  رایـسب  غارچ  رهـش  رد  دنیب  رگا  دیآزاب .  تمالـس  هب  دراد  بیاغ  رفس 
تسا .  رایسب  طاشن  ترشع و  رهش 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
هب هک  لیلد  تسا ،  قساف  باوخ  هدننیب  رگا  دبای .  تلود  تزع و  هک  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  رایـسب  غارچ  دنیب  رگا 

لیلد درمب ،  غارچ  دنیب  رگا  دبای .  تعاط  قیفوت  تسا  ناملـسم  رگا  دبای .  تیاده  تسا  كرـشم  رگا  دنک .  هبوت  ددرگزاب و  یلاعت  يادخ 
وا يایند  نید و  دارم  هک  لیلد  دوب ،  نشور  غارچ  وا  تسد  ود  ره  رد  دنیب  رگا  دریذپ .  ناصقن  شتلود  زع و  ای  دوش  كاله  شدـنزرف  هک 

تسا کین  دنزرف  ود  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  هتخورفا  هلیتف  ود  خاروس و  ود  يو  رد  هک  تشاد  غارچ  کی  تسد  رد  دنیب  رگا  دوش .  هتخاس 
دنیآ .  مکش  کی  هب  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هدراهچ  رب  باوخ  رد  غارچ  ندید 

هاشداپ .  لوا : 
یضاق .  مود : 
دنزرف .  موس : 

یسورع .  مراهچ : 
تموکحو .  تیالو  مجنپ : 
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هناخ .  يارس و  مشش : 
سیئر .  ورتهم  متفه : 

يداش .  متشه : 
ملع .  مهن : 

يدنمتورث .  يرگناوت  مهد : 
تحار .  یگدنز  شوخ و  شیع  مهدزای : 

كزینک .  مهدزاود : 
تعفنم .  مهدزیس : 

تسا .  نانچمه  دنیب  هچ  نآ  مهدراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دوـش و یم  قشاـع  اـی  دوـش  یم  ادـیپ  شیگدـنز  رد  ینز  دزورفا  یم  ار  یغارچ  اـی  هتخورفا  غارچ  هـک  دـنیبب  باوـخ  رد  درجم  يدرم  رگا 
هب انب  باوخ  رد  غارچ  ندید .  نتـشاد و  قاتا  رد  هتخورفا  غارچ  تسا  روط  نیمه  تسا  وکین  باوخ  رد  غارچ  نتخورفا  دنک .  یم  جاودزا 
هب دـنم  هقالع  نابرهم و  رادتـسود و  زوس و  لد  يرهوش  نز  يارب  تسا و  ربدـم  لقاع و  نادراـک و  رـسمه  درم  يارب  نهک  ناربعم  هتـشون 
زا رگید  یخرب  دنک .  یم  ادیپ  بسانم  يراگتـسوخ  دنیبب  باوخ  رد  نشور  غارچ  صوصخب  غارچ  یناوج  رتخد  هچ  نانچ  هداوناخ  هناخ و 

تفن و قرب و  غارچ  هب  نتـسب  پمال  دهد .  یم  دیون  ار  دنزرف  نیدنچ  دوجو  غارچ ،  نیدنچ  نتـشاد  هک  دنا  هدش  رکذـتم  هتـشون و  ناربعم 
هاـفر و تمعن و  هب  ار  امـش  هدـنیآ  رد  هک  شخب  دـیما  تسا  يراـک  ریبدـت  هیهت و  نوـچ  تـسا  بوـخ  زین  یتـفن  غارچ  رد  نـتخیر  نـغور 

دیور یم  دوس  رپ  يرفـس  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  دیور  یم  هار  دیراد و  تسد  رد  یغارچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـناسر .  یم  یگدوسآ 
تشاد .  دیهاوخ  دوسرپ  یبسک  دیشاب  بساک  رجات و  هچ  نانچ  دروآ و  یم  يزوریپ  امش  يارب  هک  دنهد  یم  امش  هب  یتیرومام  ای 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب  دنزرف  غارچ  عمش و  ندید 

هیاپ  غارچ 
وا همداخ  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تشاد  هیاپ  غارچ  دنیب  رگا  تسا .  هناخ  راکتمدخ  باوخ ،  رد  هیاپ  غارچ  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 

رگا تسا .  فیعـض  شنید  تسا و  نیبدوخ  ربکتم و  همداخ  نز  هک  لـیلد  دوب ،  هتفرگ  گـنز  هیاـپ  غارچ  رگا  تسا  ناـبرهم  عبط و  شوخ 
 . دوبن دامتعا  وا  لوق  رب  تسا و  نود  هلفس و  همداخ  نز  تسا ،  نیبوچ  هیاپ  غارچ  دید 

ناد غارچ 

 . تسا امرفراک  نادـغارچ ،  هلیتف و  تسا و  هناخ  راکتمدـخ  دـنیوگ :  ناربعم  تسا و  نز  باوخ  رد  نادـغارچ  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
نآ لصا  دنیب ،  نیلافـس  رگا  دـشاب .  هدوب  ربگ  يراکتمدـخ  نآ  لصا  هک  لیلد  دوب ،  نینهآ  نادـغارچ  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 . دریمب وا  راکتمدخای  نز  هک  لیلد  تسکش ،  داتفا و  وا  تسد  زا  نادغارچ  دنیب  رگا  تناما .  اب  رادنید و  تسا و  ناملسم  راکتمدخ 

زاگ غارچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  تفرشیپ  عوبطم و  ياهطیحم  تمالع  باوخ ،  رد  يزاگ  غارچ  ندید  1 ـ

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 572 

http://www.ghaemiyeh.com


 . درک دهاوخ  دیدهت  ار  امش  دروم  یب  یهودنا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يزاگ  غارچ  ندش  رجفنم  ندید  2 ـ

یتفن غارچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  دـنمتورث  ناهگان  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  تکرح  امـش  شیپاشیپ  نشور  یغارچ  یکیرات  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

داد .  دهاوخ  خر  بولطمان  یتارییغت  دوخ  فادها  هب  ندیسر  هار  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  دیدپان  امش  رظن  زا  ناهگان  غارچ  رگا  اما 
یم ناغمرا  هب  ناتیارب  يدایز  ناتسود  امش  هناهاوخریخ  راتفر  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  لمح  ار  ینشور  غارچ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دینیبب باوخ  رگا  دش .  دیهاوخ  وربور  يدایز  عناوم  اب  دوخ  فده  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  شوماخ  غارچ  رگا  دروآ . 
یمن تسد  هب  یتیقفوم  نارگید  هب  ندـناسر  يرای  کمک و  هار  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دنکـش ،  یم  غارچ  دروخ و  یم  غارچ  هب  ناـتیاپ 

دیروآ . 
تفای .  دیهاوخ  تسد  يدیدج  تاناکما  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یتفن  غارچ  ندرک  زیمت  3 ـ

یمارآاـن و اـب  ندـش  وربور  نینچمه  تسا و  لغـش  هـفرح و  رد  ییاـهیراتفرگ  اـب  ندـش  وربور  تمـالع  باوـخ ،  رد  غارچ  ندرک  مـگ  4 ـ
یگداوناخ .  تافالتخا 

تسا .  زیمآ  تیقفوم  تالماعم  ماجنا  تمالع  باوخ ،  رد  سوناف  ندیرخ  5 ـ
هتـسیاش قیـال و  يدرم  وا  ةدـنیآ  رـسمه  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  نشور  ار  دوخ  دزماـن  ۀـناخ  سوناـف  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  6 ـ

 . دهد یم  تسد  زا  ار  جاودزا  سناش  تسردان  راتفر  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  شوماخ  باوخ  رد  ار  غارچ  رگا  دوب .  دهاوخ 

هکترچ

عـضو زا  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  دنیبب  باوخ  رد  هکترچ  دـشاب و  يرازاب  بساک و  باوخ  هدـننیب  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زین باوخ  هدننیب  دنک و  یم  باسح  هکترچ  اب  هتسشن  يرگید  رگا  دیآ .  یم  شیپ  وا  يارب  ینارگن  کی  ای  تسا  نارگن  دوخ  راک  بسک و 

تسا راکهدب  هچ  نانچ  دهدب .  سپ  باسح  يدروم  رد  دوش  یم  ریزگان  دنناشن و  یم  باسح  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  يایوگ  دراد  روضح 
دوخ باتک  باسح و  يادف  ار  یتسود  یتح  هک  تسا  يرگباسح  مهفن و  نابز  تسود  هکترچ  دنک .  یم  ادـیپ  يراکهدـب  ای  دزادرپب  دـیاب 
يا هکترچ  یناکد  زا  ای  داد  ام  هب  يا  هکترچ  یـسک  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دراذـگ .  یم  هکل  شیوخ  تاساسحا  يور  دـنک و  یم 

يانبم رب  شیگدـنز  دـنیبب  هکترچ  باوخ  رد  درادـن  راک  ورـس  هکترچ  اـب  الـصا  یـسک  رگا  مینک .  یم  دروخرب  یمدآ  نینچ  اـب  میدـیرخ 
ددرگ و یم  ذخا  وا  زا  هدروآ  تسد  هب  یلوپ  باسح  یب  رگا  دیآ .  یم  دیدپ  ساسا  نیمه  رب  میالم  یلوحت  ای  دوش  یم  نوگرگد  باسح 
هب هدرک  متـس  باوخ  هدـننیب  دوخ  رگا  دوش .  یم  ناربـج  دـیآ و  یم  لـمع  هب  یهاوخ  داد  دـنا  هتـشاد  اور  متـس  ملظ و  وا  رب  رگا  نینچمه 
یم مه  هب  نامیاهراک  مظن  هک  تسا  نیا  ناشن  میراد  هرهم  یب  هتخیـسگ و  يا  هکترچ  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـسر .  یم  صاـصق 

تسا یبسک  ررض  نایز و  زا  یناشن  هتخیسگ  هتفر و  رد  هکترچ  میهد .  یم  تسد  زا  دش  هتفگ  هک  قوف  تاصخـشم  اب  ار  یتسود  ای  دروخ 
دروخ یم  تسکش  بسک  رد  دنیب و  یم  نایز  هدنیآ  رد  دنیبب  باوخ  رد  هتخیسگ  هکترچ  دشاب و  تراجت  بسک و  لها  یسک  هچ  نانچ  و 

.

خرچ

ام ياه  باوخ  رد  خرچ  هرخالاب  دنراک و  ماظن  هنودرگ  خرچ و  تسا .  یگدنز  هنودرگ  باوخ  رد  خرچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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انتعا و بلج  يارب  تسا  ام  حور  رادـشه  ییاهنت  هب  خرچ  ندـید  میلاب .  یم  میراد و  اـکتا  اـه  نآ  هب  هک  تسا  ییاـهزیچ  عومجم  هدـنیامن 
یم امـش  باوخ  تشاد  قلعت  امـش  هب  خرچ  نآ  دیدید و  ملاس  ون و  یخرچ  رگا  درذگ .  یم  باوخ  هدننیب  فارطا  رد  هک  هچ  نآ  هب  هجوت 
خرچ رگا  یلو  تسین  ینارگن  ياـج  ددرگ و  یم  تسرد  رادـمرب  هنودرگ  نـیا  دوـش و  یم  بوـخ  تـسا و  بوـخ  ناتیگدـنز  هـک  دـیوگ 
شیپ هک  دهد  یم  ربخ  یفرژ  یناماسبان  زا  امش  باوخ  دیدرک  هدهاشم  باوخ  رد  فرصم  لباق  ریغ  هتفر و  رد  راوهز  هدوسرف و  هتسکش و 

دیآ .  یم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهد .  یم  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  ییاناوت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنخرچ ،  یم  تعرس  هب  هک  ییاهخرچ  ندید  1 ـ
 . دش دهاوخ  رود  امش  زا  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  هتسکش  ياهخرچ  باوخ  رد  رگا  2 ـ

تشخرچ

رد نآ  عاونا  دـندرک .  یم  هیهت  بارـش  دـنتفرگ و  یم  ار  روگنا  بآ  نآ  اب  هک  تسا  يا  هلیـسو  تشخرچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بآ ناوت  یم  ار  نآ  کچوک  هنومن  درادن .  فرصم  ام  یگدنز  رد  تسین و  زورما  یلو  تشاد  دوجو  ناوارف  میدق  ياه  هناخیم  تابارخ و 

یفیرعت دـش  هتفگ  هک  تروص  نآ  هب  يریگ  هویم  بآ  اذـل  بارـش  هن  تسا و  بوخ  یلیخ  باوخ  رد  روگنا  هن  تسناد .  یقرب  يریگ  هویم 
 . یقالخا طاطحنا  تسا و  هانگ  درادن و 

غرچ

رگا دسر .  يدرم  غولب و  دح  هب  هک  تسا  يدنزرف  لیلد  دنیب ،  یشحو  غرچ  رگا  تسا .  هاشداپ  باوخرد ،  غرچ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هاشداپ زا  هک  لیلد  داد ،  ودب  غرچ  هاشداپ  دنیب  رگا  دنک .  يدادیب  متـس و  وا  رب  هاشداپ  هک  لیلد  درک ،  یم  راکـش  تفرگب و  ار  غرچ  دـنیب 

رگا نامرفان .  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تفرگب ،  ار  وا  درک و  یم  راکش  غرچ  دنیب  رگا  دنک .  متـس  نارگید  رب  دبای و  یگرزب  تمرح و 
يدرم لیلد  ندید ،  باوخ  هب  غرچ  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنیب .  يدب  جنر و  دنزرف  زا  هک  یلد  دروخ ،  يزیچ  غرچ  نآ  تشوگ  زا  دـنیب 

 . دـسر ینایز  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  راب  ود  راـبکی و  يو  هناـخ  رد  غرچ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  توق  تبیه و  اـب  هک  تسا  گرزب 
 . دنک اهراک  بش  هب  هک  تسا ،  دزد  يدرم  غرچ  دنیوگ  ناربعم  زا  یضعب  دسرن و  ینایز  چیه  درک ،  گناب  راب  هس  رگا 

كرچ

هب وا  هماج  دنیب  یـسک  رگا  تسا .  راکداسف  درم  نآ  هک  لیلد  تشاد ،  نیکرچ  هماج  هک  دنیب  باوخ  رد  هک  ره  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
داسف رب  لیلد  دوب ،  ناگدرم  ببـس  هب  وا  هماج  كرچ  دـنیب  رگا  وا .  يایند  نید و  یهاـبت  رب  دوب  لـیلد  دوب ،  هدولآ  رگید  يزیچ  اـی  كرچ 

دوب .  نید  حالص  نید و 
دشابن .  تعفنم  ریخ و  چیه  نت  رب  كرچ  ندید  تسا و  هودنا  مغ و  نت  رس و  رب  ندید  باوخ  رد  كرچ  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لاـمعا هجیتـن  هدـهاشم  زا  هاـگآدوخ  اـن  هک  تسا  یتـهارک  تسا و  یحور  یمـسج و  یگدولآ  كرچ ،  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
رهاظ نامفرصم  دروم  ایشا  سابل و  رب  كرچ  تروص  هب  ام  ياه  باوخ  رد  راجزنا  تهارک و  نیا  دیآ .  یم  دیدپ  ام  رد  نارگید  شیوخ و 

رد رگا  دهد .  یم  ربخ  نامدوخ  راتفر  لامعا و  زا  لصاح  هصغ  مغ و  جنر و  زا  ام  باوخ  تسا  كرچ  ام  سابل  مینیبب  هچ  نانچ  دوش .  یم 
نیا زا  دوش و  یم  ادـیپ  یللخ  ام  شاعم  رما  رد  هک  تسا  نآ  ناشن  فیثک  تسا و  كرچ  هرفـس  دـنا و  هدرتسگ  يا  هرفـس  هک  مینیبب  باوخ 
ایـشا کـشت و  فاـحل و  روط  نیمه  تسا  كرچ  اـم  یتـختور  باوـخ و  تخت  مینک  هدـهاشم  هچ  ناـنچ  میوـش و  یم  راد  هصغ  رذـگهر 
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اـم و نیب  میوـش و  یم  تحاراـن  هداوناـخ  هناـخ و  طـیحم  رد  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  دـنا  هدـش  فیثـک  دنتـسه  ندـیباوخ  رازبا  هـک  يرگید 
بناج زا  دـشاب  پچ  تسد  رگا  تسا  فیثک  كرچ و  نامیاه  تسد  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـیآ .  یم  دـیدپ  فالتخا  نامرـسمه 
فیثک تسد  ود  الک  یلو  درک  دهاوخ  راد  هصغ  تحاران و  ار  ام  نامدنزرف  تسار  تسد  رگا  مینک و  یم  ادـیپ  رطاخ  یگدرزآ  نامردارب 

میوش یم  تحاران  نیگهودنا و  هجیتن  رد  هک  مینز  یم  يراک  هب  تسد  میهد و  یم  ماجنا  فالخ  یلمع  هدنیآ  رد  هک  دنتـسه  نیا  يایوگ 
دب دز و  دـنهاوخ  فرح  نامرـس  تشپ  نارگید  هک  مینک  یم  يراـک  میوـش و  یم  هدز  تلاـجخ  مدرم  دزن  دوـب ،  فیثـک  تروـص ،  رگا  . 

عفر و يارب  هک  تسا  يا  هدـهاجم  يایوگ  اریز  تسا  وکین  باوخ  رد  ور  تسد و  سابل و  كرچ  ندرک  كاـپ  نتـسش و  تفگ .  دـنهاوخ 
شرـسمه بناج  زا  تسا  كرچ  شنهاریپ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  میروآ .  یم  لمع  هب  شیوخ  ياه  یکاپان  اـه و  یگدولآ  عفد 

 . دوش یم  نیگهودنا  دنک و  یم  ادیپ  رظن  فالتخا  شرهوش  اب  دنیبب  ار  باوخ  نیا  ینز  هچ  نانچ  دوش و  یم  نارگن  تحاران و 

كورچ

دور و یم  الاب  امـش  هاج  تزع و  دیا  هدش  ریپ  هدرک و  ادیپ  كورچ  امـش  هرهچ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یـسک رگا  تسا .  باوخ  هدننیب  هبترم  ناش و  ینوزف  یناشن  هرهچ  رب  نیچ  كورچ و  اریز  دیوش  یم  دیتسه  هچ  نآ  زا  رت  مرتحم  مدرم  دزن 

ردپ و رگا  دش .  هتفگ  هک  تسا  نامه  ریبعت  هدرک  ادیپ  كورچ  شتروص  دـنیبب  تسین  يریپ  زا  يرثا  چـیه  شا  هرهچ  رب  تسا و  ناوج  هک 
يارب اعبط  دـهد و  یم  ربخ  كدوک  نآ  يراـمیب  زا  اریز  تسین  بوخ  هدرک  ادـیپ  كورچ  ناـشکدوک  هرهچ  هک  دـننیبب  باوخ  رد  يرداـم 

شیوخ هناخ  هدرپ  يور  هچ  نانچ  دهد  یم  دیون  ار  هصغ  جنر و  مع و  شدوخ  باوخ  رد  هدرپ  دروآ .  یم  هارمه  جـنر  مغ و  ردام  ردـپ و 
دیاب هدرپ  نوچ  دوش  یم  مهارف  یتحاران  تسا  هتخیوآ  نآ  رد  هدرپ  هک  قاتا  نآ  لها  يارب  دـینیبب  دـح  زا  شیب  كورچ  نیچ و  باوخ  رد 

شفرط ره  باوخ  رد  هک  يروطب  دینک  فاص  ار  نآ  دیناوتن  دشاب و  هدش  عمج  شرف  رگا  تسا  ریبعت  نیمه  كورچ .  هن  دشاب  هتشاد  نیچ 
هک یئاهزیچ  سابل و  يور  كورچ  الوصا  دـهد .  یم  هناـخ  لـها  يارب  یتحاراـن  مغ و  زا  ربخ  نیا  دوش .  جـک  شرگید  فرط  دیـشکب  ار 

 . تسین بوخ  دش  هتفگ 

مرچ

باوخ رد  رگا  دـیآ .  یم  تسد  هب  شـالت  تمحز و  هب  هک  تسا  یلاـم  باوخ  رد  تاـناویح  مرچ  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب هتخودنا  یلام  دـیتسه  یفیک  نینچ  دـقاف  يرادـیب  رد  هک  دـیراد  تسد  هب  زیمت  کیـش و  هدروخ و  سکاو  ون و  یمرچ  یفیک  هک  دـینیبب 
هچ نانچ  ار  باوخ  نیا  دینیب و  یم  یکین  وریخ  ناتدنزرف  ای  رسمه  زا  دیراد  یمرچ  دنبرمک  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا  دتفا .  یم  امش  تسد 

نیا دنشاب .  هتشاد  یمرچ  دنبرمک  همه  تسا  نکمم  هتبلا  ددرگ .  یم  دنم  هرهب  وا  بناج  زا  دنک و  یم  جاودزا  ای  رتخد  اب  دنیبب  یناوج  رسپ 
نتـشاد دریگب .  باوخ  هدننیب  باوخ  روحم  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  ای  دنک  بلج  باوخ  رد  ار  امـش  هجوت  دنبرمک  هک  تسا  یتروص  رد 
تبحم دوخ  ردارب  زا  دراد  یمرچ  شکتسد  ناتتسار  تسد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  دنزرف  ای  ردارب  زا  ندرب  دوس  یمرچ  شکتـسد 
نتشاد دیدرگ .  یم  عفنتم  دوخ  رسپ  دنزرف  فرط  زا  تشاد  یمرچ  شکتسد  امـش  پچ  تسد  هچ  نانچ  دیوش و  یم  دنم  هرهب  دینیب و  یم 

هب مادـقا  ای  دـیراد  شیپ  رد  هک  تسا  یـشالت  جـنر و  رپ  رفـس  يایوگ  دـشاب  امـش  باوخ  روحم  شفک  هک  نیا  رب  طورـشم  یمرچ  شفک 
باوخ رد  رگا  دیرب .  یم  دوس  ششوک  شالت و  نیا  زا  یلو  دیامن  یم  باجیا  دایز  تساخ  رب  تسـشن و  تفر  دمآ و  هکدینک  یم  يراک 

رارق تافتلا  تبحم و  دروم  دراد  خماش  ماقم  هک  یگرزب  صخش  فرط  زا  ای  دسر  یم  امش  هب  یثاریم  تسا  رتش  زا  مرچ  هک  دینک  ساسحا 
مه تسوپ  دشابن  مرچ  تسا  نکمم  یتح  دوش .  یم  امش  بیصن  لالح  لام  تسا  دنفسوگ  زا  مرچ  دیدرک  ساسحا  هچ  نانچ  دیریگ .  یم 

تمعن و يدایز  يزور و  یخارف  زا  امـش  باوخ  دـیداد  صیخـشت  واگ  زا  ار  مرچ  رگا  دراد .  ار  ریبعت  نیمه  دـشاب  دنفـسوگ  هب  قلعتم  رگا 
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هتـسنادن و دـنک و  یم  تبحم  امـش  هب  دریگ و  یم  رارق  امـش  هار  رـس  هک  قـمحا  تسا  يدرم  غـالا  مرچ  دـهد .  یم  ربـخ  تیـشعم  یناوارف 
دیدرگ .  یم  دنم  هرهب  وا  فرط  زا  هک  دیوش  یم  انشآ  يدرم  ناوجاب  دیوگ  یم  بسا  مرچ  دناسر .  یم  دوس  هناقمحا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  قیفوت  شخب و  تذل  ییاهیمرگرس  نتفای  تمالع  باوخ ،  رد  مرچ  ندید  1 ـ

دز .  دیهاوخ  زیمآ  تیقفوم  تالماعم  هب  تسد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  نت  رب  یمرچ  یسابل  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسا .  هداوناخ  هب  يرادافو  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمرچ  تانیئزت  ندید  3 ـ

تسا .  تورث  بسک  ینامداش و  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمرچ  ياهتسوپ  ندید  4 ـ
 . تسین لغش  رییغت  هب  يزاین  ندش  دنمتورث  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  شورف  دیرخ و  مرچ  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

زب مرچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دهاوخ  یگرزب  کمک  امش  هب  هرظتنم  ریغ  ییاج  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  زب  مرچ  ندید 

بسچ

دـشوک یم  دـنک و  یم  یکین  هک  حلـصم  راـکوکین و  ریخ و  تسا  يدرم  اـی  نز  امـش  باوـخ  رد  بسچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
ابسچ یم  ار  يراوید  ذغاک  بسچ  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دربب .  نیب  زا  ار  اه  یگتسسگ  دنک و  میمرت  ار  نارگید  یگدنز  یگتخیـسگ 
نیا يرگید  هب  دـشاب  ناتدوخ  هب  قلعتم  باوخ  رد  قاتا  رگا  دیـشخب .  یم  ناماس  رـس و  یگدـنز  هب  راک  وکین  ناسنا  نامه  کـمک  هب  دـین 

قفاـنم و يدرم  باوخ  رد  بوـچ  هتخت و  دـیهد .  یم  ناـماس  ناـتدوخ  یگدـنز  هب  دـشاب  هبیرغ  قاـتا  رگا  دـیهد و  یم  ماـجنا  ار  تمدـخ 
حلـصم درم  نامه  يرای  هب  دینابـسچ  یم  ار  یبوچ  یئـش  کی  اـی  هتخت  بوچ و  بسچ  اـب  هک  دـینیب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  تسا .  وگغورد 

امـش دوخ  یگدـنز  رد  یقفانم  نینچ  رگا  دـینک و  یم  یتشآ  حلـص و  دـیرب و  یم  نیبزا  قفانم  وگغورد و  يدرم  اـب  ار  ناـتدوخ  فـالتخا 
یم ماـجنا  ثبع  هدوهیب و  يراـک  دینابـسچ  یم  مه  هب  ار  اهذـغاک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیراد .  یم  رارقرب  حلـص  نارگید  نیب  تسین 

هب یـسکع  بسچ  کمک  هب  دینیبب  رگا  دیرب .  یم  نیب  زا  ار  وا  تبحم  هچ  رگا  دیوش  یم  دنم  هرهب  حلـصم  درم  نآ  يرای  زا  اذـهعم  دـیهد 
ریخ نآ  تطاسو  اب  دشاب  يرگید  سکع  رگا  دیوش و  یم  يرگید  ترهش  ببس  دشاب  ناتدوخ  سکع  رگا  دینابـسچ ،  یم  موبلآ  ای  راوید 

یصخش لام  رد  دیبسچ  یم  مه  هب  ناتناتـشگنا  هک  يروط  هب  دوب  هدش  هدیلام  بسچ  ناتتـسد  هب  رگا  دیوش .  یم  ملع  ناتدوخ  راک  وکین  و 
دوخ شفک  هب  دـیدید  رگا  دـینک .  یم  یـساپسان  دـیئوگ و  یم  غورد  دوب  هدـیبسچ  ناـتیاه  بل  رگا  دـینک و  یم  يزارد  تسد  راـک  وکین 

دیئامن .  یم  دروخرب  فیرش  راک و  وکین  ینز  اب  ای  دیوش  یم  انشآ  بوخ  يدرم  اب  رفس  نیا  رد  دیور و  یم  رفس  هب  دینز  یم  بسچ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیوشیم کیدزن  رابود  دیا  هدوب  انشآ  اهرتشیپ  هک  يدرف  کی  هب  امش  ندنابسچ 

مخز بسچ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دعاسم ان  عاضوا  مخز :  بسچ 

ناعونمه هب  ندرک  کمک  ندنابسچ :  تحارج  يور  رب  مخز  بسچ 
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دیشخبب دننکیم  ضرعت  امش  هب  هک  یناسک  نتشاد :  مخز  بسچ 

مشچ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ود مشچ  ود  ره  تسا و  دنزرف  الهـش ،  مشچ  تسا و  تعدب  قرزا ،  مشچ  دبای  يده  هار  نادب  هک  تسا  یئانیب  درم  ندید  باوخ  هب  مشچ 
 ، دش روک  شمـشچ  کی  هک  دنیب  رگا  دریمب .  يو  دنزرف  ای  دوب  هدش  مگ  يدـه  هار  زا  هک  لیلد  هدـش ،  انیبان  هک  دـنیب  رگا  تسا .  دـنزرف 

دسر يو  هب  یتبیـصم  ای  رگید  مادنا  کی  هب  ای  ياپ  کی  هب  ای  تسد  کی  هب  دشاب  هدرک  گرزب  یهانگ  ای  هتفر  وا  نید  همین  کی  هک  لیلد 
. 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نتشیوخ هک  لیلد  تسا ،  شیارآ  تنیز و  شدوصقم  همرس  زا  هک  دنیب  رگا  دیوج  نید  حالص  هک  لیلد  دیشک ،  همرـس  مشچ  رد  دنیب  رگا 

 . دبای لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دشک ،  مشچ  رد  ات  داد  يو  هب  همرـس  یـسک  دنیب  رگا  ددرگ  زیزع  ات  دیامن  نامدرم  هب  رادـنیدو  تناما  اب  ار 
اهزیچ همه  تسا و  رایسب  مشچ  وا  نت  رب  هک  دنیب  رگا  تسا  قفانم  يورود و  نطاب  رهاظ و  هب  دوب  فیعـض  وا  مشچ  یئانـشور  هک  دنیب  رگا 

وا مشچ  یسک  دنیب  یسک  رگا  دوب  تعیرش  ضئارف  تنـس و  ندروآ  ياج  هب  نید و  رد  يو  حالـص  یتدایز  رب  لیلد  دید ،  یم  لامک  هب  ار 
دنیبن .  هراب  رگید  هکنانچ  دوش  بیاغ  وا  رظن  زا  غاب  يارس و  دنزرف و  نز و  زا  دوب  نشور  نادب  وا  مشچ  هک  يزیچ  هک  لیلد  دنکرب ، 

دیوگ :  یبرغمرباج 
تـسناوت یمن  زاب  مشچ  هکنانچ  دوب  هدیـسامآ  وا  مشچ  ود  ره  دنیب  رگا  دوش  هدـیرد  وا  هدرپ  هک  لیلد  تسا ،  نهآ  زا  يو  مشچ  دـنیب  رگا 

نایم رد  دنیب  رگا  دوش  هرهب  یب  تعیرش  نید  زا  هک  لیلد  دنیب ،  فیعض  ار  مشچ  رون  رگا  دنک .  تبحص  فلاخم  يدرم  اب  هک  لیلد  درک ، 
دنرادنپ نامدرم  تسا و  نشور  وا  ياهمشچ  هک  دنیب  رگا  نید .  باب  رد  دور  ازسان  نخـس  وا  نایز  رب  هک  لیلد  تسا ،  مشچ  کی  وا  يور 

يدب لیلد  دش ،  قرزا  تسا و  هایس  یسک  مشچ  دنیب  رگا  دوب .  وا  رهاظ  زا  رتهب  نید  رد  وا  نطاب  هک  لیلد  روک ،  بش  ای  تسا  روک  وا  هک 
ار وا  مشچ  کی  دنیب  رگا  دوش .  ربکتم  هک  لیلد  تشادن ،  يدیفـس  هکنانچ  دش ،  هایـس  وا  مشچ  ود  ره  دنیب  رگا  دوب .  وا  لاح  نتـشگرب  و 
هار زا  ار  وا  دنزرف  هک  لیلد  دـنکرب ،  وا  مشچ  کی  درک و  زارف  تسد  یـسک  دـنیب  رگا  دـسر .  تفا  ار  وا  نادـنزرف  هک  لیلد  دیـسر ،  تفآ 
زا دـنیب  رگا  دـنک .  یهانگ  ای  دورب  شلام  ای  دـسر  ینایز  ار  وا  دـنزرف  هک  لیلد  تفرگ ،  تسدـب  ای  تسبب  وا  مشچ  یـسک  دـنیب  رگا  دربب . 

دوش .  وا  لام  ناصقن  ای  دسر ،  يو  هب  یمغ  دنزرف ،  تهج  هب  هک  لیلد  تخیر ،  یمه  نوخ  وا  مشچ 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

دنیب رگا  دنک .  تعماجم  ود  ره  اب  دوب و  يرتخد  ار  وا  هک  دهاوخ  ینز  هک  لیلد  دـش ،  مشچ  وا  شوگ  شوگ و  وا  مشچ  دـنیب  یـسک  رگا 
دسر .  هودنا  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  يدیفس  وا  مشچ  رد  دنیب  رگا  دبای .  لام  هک  لیلد  تسا ،  شتسد  فک  رب  شمشچ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ ،  رد  مشچ 

یئانشور .  لوا : 
یتسرد .  تیاده و  رب  ینتبم  نید  مود : 

مالسا .  موس : 
دنزرف .  مراهچ : 

لام .  مجنپ : 
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ملع .  مشش : 
لام .  نید و  رد  یتدایز  متفه : 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
مشچ

نازوس قشع  یبآ :  گنر  هب 
هدننک لاحشوخ  ربخ  گنر :  هریت  مشچ 
رظن ره  زا  نایز  ررض و  وس :  مک  مشچ 
دوخ ندش  ریقحت  ثعاب  پچ :  نامشچ 

دب هدنیآ  فیثک :  نامشچ 
هتفر دابرب  ياهدیا  مشچ :  نتشادن 

نتشاد تسود  ادیدش " ار  یسک  افخ  رد  هدش :  هتخادنا  ریز  هب  نامشچ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنتسه .  امش  هب  ندز  همطل  يارب  یتصرف  يوجتسج  رد  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  مشچ  کی  اهنت  باوخ ،  رد  رگا  1 ـ
تسا .  تنایخ  بیرف و  تمالع  باوخ ،  رد  يا  هوهق  ینامشچ  ندید  2 ـ

تسا .  يا  هشقن  يأر و  ره  ماجنا  رد  یناوتان  ۀناشن  باوخ ،  رد  یبآ  ینامشچ  ندید  3 ـ
تسا .  یسولپاچ  اب  مأوت  قشع و  ۀناشن  باوخ ،  رد  يرتسکاخ  نامشچ  ندید  4 ـ

رسدرد یتخـس و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  درد  امـش  ياهمـشچ  ای  دیهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامـشچ  زا  یکی  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
تسامش .  راظتنا  رد 

ناترظن رد  يرگید  زیچ  ره  ماگنه  نآ  رد  دش ،  دیهاوخ  راتفرگ  یماد  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  مشچ  کی  يدرم  باوخ  رد  رگا  6 ـ
 . دنک یم  هولج  تیمها  یب 

نتسب مشچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رطاخ و قیوشت  بجوم  هک  تفرگ  دهاوخ  ارف  یثداوح  ار  وا  درگادرگ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتـسب  شنامـشچ  دنیبب  باوخ  ینز  رگا 

 . دوش یم  وا  ینارگن 

يدنب مشچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نآ زا  ییاـهر  يارب  هک  تفرگ  دـیهاوخ  رارق  یتـیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  يدـنب  مشچ  نارگید  يارب  دـینیبب  باوـخ  رگا 

 . دیریگب راک  هب  ار  دوخ  كرحت  ورین و  مامت  دیاب  تیعقوم 

کشزپ مشچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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لیاسو زا  اریز  دنام ،  دیهاوخ  زاب  یگدنز  رد  تفرـشیپ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  تروشم  یکـشزپ  مشچ  اب  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . دینک یم  هدافتسا  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  ینئمطمان 

ندز کمشچ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رایسب دوس  ندز :  کمشچ 

همشچ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اب دـیروآ و  یم  تسد  هب  یتـفگنه  تورث  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـشخرد ،  یم  دیـشروخ  رون  ریز  هک  باوـخ  رد  هریت  يا  همـشچ  ندـید  1 ـ

دیور .  یم  شخبتذل  ياهترفاسم  هب  روآدجو  یتذل 
خلت یتاقوا  دوخ  ۀفرح  یفطاع و  طباور  رد  ناتـسود و  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناشوج  يا  همـشچ  ندید  2 ـ

تشاد .  دیهاوخ 
تسا .  یگدنر  نایاپ  گرم و  تمالع  باوخ ،  رد  هدیکشخ  يا  همشچ  ندید  3 ـ

یب اب  ماجنارـس  درب و  دهاوخ  یتذل  ینادان  يور  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشخرد ،  یم  هام  رون  ریز  يا  همـشچ  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
 . دش دهاوخ  وربور  رای  ییافو 

هلاغچ

رد هلاغچ  دوش .  یم  باوخ  هدـننیب  بیـصن  قحان  هب  هک  تسا  یلوپ  ای  مارح  تسا  یلام  باوخ  رد  هلاـغچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم تسد  هب  ناسآ  دشاب  مرن  رگا  دروآ .  یم  رطاخ  ترودک  هودـنا و  مغ و  دـشاب  شرت  رگا  تسا .  يرگید  تمحز  هجیتن  هرهب و  باوخ 

تخرد زا  ار  هلاغچ  رگا  دهد .  یم  ربخ  ار  يراتفرگ  تراسا و  يرامیب و  دـشاب  خـلت  رگا  دـنک و  یم  لاحـشوخ  دـشاب  نیریـش  رگا  دـیآ . 
دینک یم  یملظ  دیتسکش  ار  هخاش  تخرد  زا  هلاغچ  ندیچ  ماگنه  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیراد .  یم  اور  ملظ  دینک و  یم  يدعت  دینکب 

ای هدنهد  دهدب  امش  هب  یسک  ای  دیرخب  ار  هلاغچ  رگا  لاح  دیزیر  یم  مه  هب  دییامن و  یم  یـشالتم  ار  يا  هداوناخ  هناخ و  نآ  هجیتن  رد  هک 
زا هکنیا  هن  دیشاب و  هتشاد  هلاغچ  رگا  دنک .  یم  صیرحت  توعد و  فالخ  راک  ماجنا  هب  ار  امش  هک  تسا  یـسک  ياج  هب  هلاغچ  هدنـشورف 
زاب ار  هتفر  هار  دیتخیر  رود  دماین و  ناتـشوخ  دیتساوخن و  ار  هلاغچ  رگا  تسا .  ناتدوخ  داهن  رد  داسف  رـش و  يدـب و  دیـشاب  هدروآ  ییاج 
یم او  فالخ  راک  ماجنا  هب  ار  يرگید  هک  دیتسه  امـش  نیا  دیداد  یـسک  هب  امـش  ار  هلاغچ  رگا  دینک .  یم  ضارعا  يدب  زا  دـیدرگ و  یم 

 . تسا ماداب  هلاغچ  زا  رتدب  دشاب  ولآدرز  لام  رگا  هلاغچ  دیراد . 

هناغچ

ای دیوگ ،  غورد  لطاب و  نخس  هک  لیلد  دز ،  یم  هناغچ  دنیب  رگا  تسا .  غورد  لطاب و  نخس  باوخ ،  رد  هناغچ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنکفیب تسکشب و  ار  هناغچ  دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغ و  يو  هاشداپ  زا  هک  لیلد  داد ،  هناغچ  ار  يو  هاشداپ  دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغوا و 

ار نامدرم  تسا  ملع  بحاص  رگا  هک  لیلد  دـنادن ،  ندز  هناغچ  دز و  یم  رـس  رب  هناغچ  دـید  رگا  دـنک .  هبوت  لطاب  غورد و  زا  هک  لـیلد  ، 
لهاج سک  نیا  رگا  هقف .  ثیدح و  ملع  ریـسفت و  دـیوگ  ملع  هنوگ  ره  زا  هک  دـشاب  دـناسر و  نامدرم  هب  هدـئاف  ملع  نآ  زا  دـنک و  میلعت 
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هودـنا و مغ و  رب  لیلد  دوب ،  صقرو  ياـن  گـنچ و  هناـغچ  اـب  دـنیب  رگا  دـننک .  شنزرـس  ار  وا  لغـش  نآ  زا  هک  دـنک  هشیپ  یلغـش  تسا ، 
 . دنک تبیصم 

ردنغچ

هودنا مغ و  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  ردنغچ  دنیب  یـسک  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  باوخ ،  رد  ردنغچ  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
كدنا تعفنم  باوخ ،  رد  ردنغچ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم  دبای .  جرف  مغ  زا  هک  لیلد  تخادنا ،  نوریب  هناخ  زا  ردنغچ  دنیب  رگا  دروخ . 

یکدنا .  دبای  تعفنم  نانز  زا  مه ،  هتخپ  ردنغچ  نانز و  تهج  زا  تسا ، 
نآ باوخ  هدننیب  دوشن و  هدروخ  هک  تسنیا  رتهب  تسا و  هودنا  مغ و  دنا  هتـشون  ردنغچ  دروم  رد  ناربعم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
الک اما  دراد  یفیفخ  هودنا  مغ و  ندید  باوخ  رد  ردنغچ  تسالب .  جنر و  زا  ندیزگ  يرود  ردـنغچ  نتخادـنا  رود  اریز  دـنکفیب .  رود  ار 

رد هک  دسر  یم  امـش  هب  یعفن  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیا  هدیرخ  ناکد  زا  ای  دـیراد  ردـنغچ  دـینیبب  هچنانچ  تسا .  یبایدوس  يرو و  هرهب 
تسا و دـنمدوس  هک  دـیروآ  یم  مهارف  ار  يراک  تامدـقم  هک  تسا  نآ  ناـشن  ردـنغچ  نتـشاد  ددرگ .  یم  هودـنا  لـالم و  بجوم  هجیتن 

كاخ ریز  زا  ردنغچ  ندروآ  نوریب  دیدرگ .  یم  عتمتم  یلام  رظن  زا  یلو  دنک  نیگهودـنا  ار  امـش  تسا  نکمم  ساسحا  رظن  زا  رابهدـنا . 
هب ییاج  زا  هتـسنادن  هتـساوخن و  هک  لوصولا  لهـس  تسا  یلوپ  تسا و  نازرا  تفم و  لام  وبل  ای  هتخپ  ردـنغچ  اـما  دراد  ار  ریبعت  نیمه  زین 

دسر .  یم  امش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

حلـص و ناوارف و  یلوصحم  ندروآ  تسد  هب  رب  تلـالد  دـنراد ،  لوـمعم  دـح  زا  شیب  دـشر  اهردـنغچ  دـنیبب  باوـخ  يزرواـشک  رگا  1 ـ
دراد .  وا  يارب  شمارآ 

تشاد .  دهاوخ  ناوارف  شوخ  ياهربخ  رب  تلالد  دیروخ ،  یم  ردنغچ  نارگید  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیرب یم  یپ  یلئاسم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنروآ ،  یم  هرفـس  رـس  رب  فیثک  هدولآ و  یفرظ  رد  ار  هتخپ  ییاهردنغچ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دوش یم  امش  هودنا  امش و  یناشیرپ  بجوم  هک 

تفچ

شاپ تخیر و  دناوت  یم  مه  هک  تسا  یـسک  ام  ياه  باوخ  رد  تفچ  تسا .  هناخ  نز  ونابدـک و  تفچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد تفچ  رگا  دزاسب .  هفرم  راد و  لام  يدرم  شیوخ  يوش  زا  دنک و  كاسما  تسا  رداق  مه  دربب و  نیب  زا  ار  شرهوش  لام  دشاب و  هتشاد 

نیب زا  ار  شرهوش  لام  هک  دوش  یم  باوخ  هدننیب  بیصن  راک  منادن  فرسم و  جرخ و  لو  ینز  دشاب  جوعم  جک و  هتخیـسگ و  هتـسکش و 
ملاس تفچ  ندید  لاح  ره  هب  هک  ددرگ  یم  رب  جاودزا  قشع و  هب  تسا و  یفطاع  طباور  يایوگ  ناوج  رسپ  رتخد و  يارب  تفچ  درب .  یم 

 . تسا بوخ 

کچ

ای کچ  دنیب  یسک  رگا  دبای .  تمعن  لام و  هک  لیلد  تفایب ،  هدرک  هرهم  ای  داد ،  يو  هب  هرهم  کچ  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دنک .  تماجح  هک  لیلد  تشون ،  یم  طخ  ای  هلابق 

يو زا  کچ  دنیب  رگا  دتفا .  ناصقن  وا  لام  رد  تسا  لیلد  تفرگرب ،  وا  زا  رهم  تشادای و  درک ،  هرهم  کچ  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
دوش .  عیاض  يو  لام  هک  لیلد  تخوسب ،  ای  دش ،  عیاض 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم گنرین  هب  تسد  دوخ  ياـه  هشقن  ندربشیپ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیهد ،  یم  دوخ  ناتـسود  هب  یلعج  یکچ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینز . 
دییآ .  یمرب  یتسردب  دوخ  ياهراک  ةدهع  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  یم  تفایرد  یکچ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دید دیهاوخ  یلام  ياهنایز  دوخ  لغش  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  کچ  یسک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

كواکچ

 ، داد يو  هب  یـسک  ای  تفرگب ،  رن  كواکچ  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دوب .  مالغ  ای  دـنزرف  باوخ ،  رد  شلیوات  دـنناوخ و  هربق  یـسراف  هب 
دیآ .  يرتخد  ار  مالغ  دوب ،  هدام  رگا  دیآ .  رسپ  ار  مالغ  تسا ،  رن  كواکچ  رگا  هکنانچ  دیآ ،  دنزرف  ار  شمالغ  تسا  لیلد 

یکواکچ یـسک  دنیب  رگا  نابز .  برچ  رازآ و  مک  بیرغ و  نخـس ،  نیریـش  تسا  يدرم  باوخ ،  رد  كواکچ  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دتفا .  تبحص  ار  وا  يدرم  نینچ  اب  هک  لیلد  تفرگب ،  ای  داد  اطع  ار  يو 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیراذگ یم  رانک  ار  یهاوخدوخ  یلاعتم  یفده  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنزاورپ ،  لاح  رد  اهکواکچ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیروآ .  یم  تسد  هب  يا  هدیدنسپ  نساحم  و 
ۀناخ دینک و  یم  تفرـشیپ  دوخ  راک  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیونـش ،  یم  زاورپ  نیح  رد  ار  اهکواکچ  زاوآ  يادـص  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیهد .  یم  رییغت  ار  دوخ 
ینامداش زا  تسمرـس  هک  یماگنه  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنناوخ ،  یم  زاوآ  دنیآ و  یم  نیمز  تمـس  اهکواکچ ب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دوش .  یم  هریچ  امش  رب  یفرژ  هودنا  دیتسه ، 
تسا .  گرم  هودنا و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  ای  یمخز  كواکچ  ندید  4 ـ

دیوش .  یم  رو  هلمح  یهانگیب  درف  هب  یبدا  یب  یخاتسگ و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  كواکچ  نتشک  5 ـ
يور امـش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیـشن ،  یم  امـش  رـس  يور  دنک و  یم  زاورپ  امـش  درگ  یکواکچ  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

داد .  دهاوخ  ناشن  شوخ 
 . دروآ دیهاوخ  تسد  هب  ماقم  مارتحا و  عامتجا  رد  یتحار  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتخادنا  ماد  هب  ار  اهکواکچ  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

 . تسا ناوارف  یتالوصحم  تشادرب  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندیچ  هناد  نیح  رد  اهکواکچ  ندید  8 ـ

شکچ

نکمم مه  دشاب و  هلیسو  کی  دناوت  یم  مه  نیا  دنمورین .  عطاق و  تسا  یلماع  ام  ياه  باوخ  رد  شکچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـشخب .  یم  ناماس  رـس  روما  هب  دـهد و  یم  ماجنا  ار  اهراک  تیعطاق  تردـق و  اـب  هک  صخـش  کـی  تسا 
امش هب  یصخش  ای  دشخب  یم  ناماس  رس و  امش  ياهراک  هب  یلماع  دیلاحشوخ  نآ  نتشاد  زا  هک  دیراد  تسد  رد  بوخ  مکحم و  یـشکچ 

دیشاب هتشاد  تسد  رد  یشکچ  رگا  یلو  دیرخب  ناکد  زا  ای  دهدب  امش  تسد  هب  یـشکچ  یـسک  رگا  تسه  ریبعت  نیمه  دنک .  یم  کمک 
یم تسد  زا  ار  دوخ  یگدـنز  شخب  ناـماس  لـماوع  دوش و  یم  سوکعم  ریبعت  دـیهدب  تسد  زا  یتـلع  هب  اـی  دـینکفیب و  نیمز  هب  ار  نآ  و 
دوب نهآ  زا  امش  شکچ  رگا  دشاب ،  شکچ  هلیـسو  هب  رگا  اصوصخم  تسا  هدارا  هدیقع و  ذافنا  ندیبوک  خیم  دینام .  یم  روای  یب  دیهد و 

دیوش .  یم  زهجم  نآ  هب  هک  تسا  غورد  گنرین و  بیرف و  دوب  الط  هرقن و  زا  رگا  تسا .  تردق  ماکحتسا و  ناشن 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندیسر  فده  هب  شکچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دینک روبع  يا  هدننک  درسلد  عناوم  زا  دیاب  تورث  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  شکچ  ندید 

همکچ

یگدنز رد  ار  شرهوش  دناوت  یم  هک  تسا  راد  لام  دنمتردق و  نز  همکچ  هک  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تردـق و هک  تسا  یلماـع  تسا و  درم  تبیه  تردـق و  همکچ  هک  دـندقتعم  ناربـعم  زا  رگید  یعمج  دـناسرب .  گرزب  ياـه  يزوریپ  هـب 
هداوناخ و هناخ و  رد  هک  یـشزرا  رابتعا و  تسا و  وربآ  تکوش و  زین  نز  يارب  همکچ  دهد .  یم  هولج  دـنک و  یم  دـیکات  ار  درم  تکوش 
مغ و دشاب  درز  رگا  تسا .  یگرزب  تکوش و  دشاب  هایس  همکچ  رگا  تسا .  وا  هفرح  لغـش و  دشاب  لغاش  هچنانچ  دراد و  رگید  نانز  نیب 

تسین .  بوخ  باوخ  رد  فراعتمریغ  ياه  گنر  اب  همکچ  ندید  تسا .  ناجیه  بضغ و  مشخ و  دشاب  خرس  رگا  تسا و  يرامیب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

همکچ
دنیاشوخ ياهربخ  ون :  همکچ 

لکشم یگدنز  گنت :  یلیخ 
داد دهاوخ  رازآ  ار  امش  یسک  لمعتسم :  همکچ 

تسامش راظتنا  رد  هداج  همکچ :  ندیرخ 
قشع نآ :  ندرک  كاپ 

نایز ررض و  نآ :  ندرک  هیده 
ریخ ياهراک  ماجنا  همکچ :  ندرک  ریمعت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  یم  دوخ  بوذجم  ار  امش  قوشعم  یبیقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  يرگید  ياپ  رد  ار  دوخ  ۀمکچ  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تـسرپرس هک  تسا  نآ  ۀناشن  ای  دیوش .  یم  زوریپ  دوخ  تالماعم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ون  يا  همکچ  ندیـشوپ  ندـید  2 ـ
دنک .  یم  امش  زا  يرتشیب  دزمتسد  بلط  هداوناخ 

 . دیوش التبم  يرامیب  هب  تسا  نکمم  تسا ،  هدش  نهپ  امش  هار  رس  رب  یماد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هراپ  هنهک و  ۀمکچ  ندید  3 ـ

هکچ

یـسک هک  تسا  نیا  يایوگ  دوش و  یم  فلت  امـش  لام  دنک  یم  هکچ  بآ  ریـش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم هکچ  فقـس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  سوسحم  هک  تسا  زیچان  يردـق  هب  فالتا  نیا  درب و  یم  نیب  زا  هرذ  هرذ  ار  امـش  لام 
رهاظ هب  هک  دسر  یم  امـش  هب  یتمعن  دنک  یم  هکچ  نادوان  یلو  دراب  یمن  ناراب  هک  دینک  هدـهاشم  رگا  دـسر .  یم  امـش  يارب  یمغ  دـنک 

دـشاب نشور  رگا  تسا .  يراتفرگ  هودنا و  مغ و  دشاب  ردک  فیثک و  بآ  هکچ  رگا  دوش .  یم  دایز  دـبایب  هک  تموادـم  اما  تسا  كدـنا 
يادص زا  رگا  دنز .  یم  فرح  ناترـس  تشپ  دیوگ و  یم  دـب  امـش  زا  یـسک  دـنک  ادـص  هکچ  رگا  دوش .  یم  یقلت  تمعن  تسا و  بوخ 

یم ماندب  ار  امـش  ییوگدب  دیـشاب  توافت  یب  هکچ  يادص  هب  تبـسن  رگا  دوش و  یم  مامت  امـش  عفن  هب  وا  ییوگدـب  دـیوش  تحاران  هکچ 
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نیا دوش و  یم  ناترواب  هک  دنک  یم  ییوگدب  امش  دزن  نارگید  زا  یسک  دیونشب  ار  شیادص  اما  دینیبن  امـش  دنک و  هکچ  ییاج  رگا  دنک . 
 . تسین امش  حالص  هب 

قالچ

 ، دیراد يزار  هک  تسا  نآ  ناشن  دیتسین  نتـساخرب  هب  رداق  دـیا و  هدـش  قالچ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نبا دینک .  ظفح  دیناشوپب و  مدرم  زا  ار  دوخ  زار  هک  تسا  نیا  مه  رتهب  دنوش و  هاگآ  نآ  زا  مدرم  دیـسرت  یم  هک  زیمآ  هرطاخم  گرزب و 

دینک .  مک  نارگید  اب  ار  دوخ  سامت  تسا  بوخ  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یم  لقن  یبرغم  رباج  زا  زین  نیریس 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دش دهاوخ  لدبم  سأی  هب  وا  دیما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  رد  ار  قالچ  يدرف  ینز  رگا 

غارچلچ

دـشاب شوماخ  هچ  نانچ  دشاب و  نشور  هک  نآ  طرـش  هب  تسا  بوخ  باوخ  رد  رتسول  ای  غارچلچ  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دریگ یم  رارق  باوخ  هدـننیب  نهذ  زا  رود  اه  نآ  لیـصحت  هک  تسا  ییاهزیچ  ياهوزرآ  اـی  هتفر  تسد  زا  ياـهزیچ  يارب  تسا  ترـسح 
ای هاـگترایز  اـی  هعقب  رد  ار  غارچلچ  رگا  صوصخب  دوش  یم  ریبعت  ییاورماـک  ییانـشور و  هب  تسا و  وکین  باوخ  رد  غارچلچ  ندـید  سپ 

 . تسا ترخآ  ایند و  روما  رد  ییاورماک  نآ  ریبعت  هک  دینیبب  نشور  كرابم  باتعا 

ولچ

یقرف اما  دراد  يریباعت  هچ  میا  هداد  نآ  هب  فلتخم  ياه  مان  هرواحم  نابز  یـسراف و  رد  ام  هک  هتخپ  جنرب  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 ، سدع تشوگ ،  دـننام  رگید  ياهزیچ  اب  طولخم  تسا  هتخپ  چـنرب  ولپ  دـیناد .  یم  ار  قرف  نیا  هتبلا  امـش  دوخ  هک  ولپ  ولچ و  نیب  تسه 
ای یهام ،  ای  تشوگ  هارمه  دننک و  یمن  طولخم  نآ  اب  يزیچ  هک  تسا  هتخپ  جـنرب  نامه  ولچ  اما  تسین  دیفـس  مرجال  هریغ  ایبول و  القاب ، 
هک دوش  یم  یشان  نیا  زا  دبایب  توافتم  يریبعت  ولچ  رگا  تسا و  نیمه  رد  توافت  دشاب .  دیفـس  دیاب  امتح  سپ  دنروخ  یم  هریغ  بابک و 
رت گید  هت  مک  رت و  دیفـس  هچره  دوش و  یم  ریبعت  تکرب  ریخ و  تمعن و  تسا و  بوخ  باوخ  رد  ولچ  ندـید  تسا .  دیفـس  ولچ  گنر 
ای یثنخ  ار  دیفس  يولچ  رثا  باوخ  رد  تفلک  هایس و  گید  هت  دوجو  ما .  هتـشون  ت ـ  فرح ـ  رد  زین  گید  هت  دروم  رد  تسا .  رتهب  دشاب 
رد ینعی  دشابن  دیفـس  رگا  اما  متفگ  ار  نآ  ریبعت  هک  تسا  بوخ  دینیبب  گید  هت  نودب  دیفـس و  ار  ولچ  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  فیعض 
یم ربخ  ار  یتمعن  تسا و  جـنر  مغ و  يایوگ  هک  ارچ  تسین  بوخ  دـینیبب  هدولآ  فیثک و  ای  هایـس  يرتسکاخ و  ار  نآ  گـید  اـی  باقـشب 

 . دراد هارمه  زین  رطاخ  ترودک  هودنا و  هک  دهد 

راولچ

یم قافتا  یکاپ  یهانگ و  یب  اب  هک  تسا  یمغ  راولچ  هدش و  هتخانـش  هودنا  مغ و  باوخ  ملع  رد  هچراپ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یهانگ تیلوئـسم و  چـیه  نآ  دروم  رد  هک  دوش  یم  یمغ  ینابرق  همعط و  باوخ  رد  راولچ  هدـنراد  هک  تسا  نیا  يایوگ  عقاو  رد  دـتفا و 

ره تسا و  رتشیب  نطاب  يافـص  یکاپ و  یهانگیب و  دشاب  رت  دیفـس  هچ  ره  راولچ  تسا .  هدـش  هدیـشک  هکرعم  رد  شیاپ  هانگ  یب  درادـن و 
 . رت عیسو  هودنا  مغ و  هنماد  دشاب  رت  ضیرع  رت و  ینالوط  ردق 
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قامچ

رد دـنرب  یم  راک  هب  هعرزم  تاناویح  ندـنار  ای  اه  عازن  رد  هک  عون  نآ  زا  تفلک .  تسدـبوچ  اـی  قاـمچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ای مهفن  نابز  قطنم و  یب  وگروز و  تسا  يدرم  قامچ  تسا .  یئاردوخ  يرـسدوخ و  يار ،  دادبتـسا  روز ،  فرح  فرعم  ام  ياه  باوخ 

یقامچ هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دریذـپ .  یم  لمع  تروص  روز  يرای  هب  دریگ و  یم  ماجنا  میلـس  لقع  قطنم و  فالخ  هک  تسا  یلمع 
تروص رد  هک  دننک  یم  ناهنپ  قاتا  رد  تشپ  ای  سابل  دمک  رد  باوختخت ،  ریز  یتسدبوچ  ای  قامچ  هک  یناسک  دنتـسه  دیراد ،  هناخ  رد 

رهاظ هب  تفلک و  قامچ  نیا  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیدید  یقامچ  نینچ  هچنانچ  دننک .  هدافتـسا  نآ  زا  محازم  ای  دزد  اب  ندـش  ور  هب  ور 
رگا زین  نز  دنک .  یمن  قرف  دیتسه .  قطنم  یب  يدرم  امش  هک  دنک  یم  دیکات  تسا و  هداوناخ  هناخ و  رد  امـش  يار  دادبتـسا  هدنیامن  دیفم 

ار قامچ  رگا  تسین .  تسرد  هک  دنک  یم  هدافتـسا  شیاهراک  دربشیپ  يارب  يرـسدوخ  روز و  زا  دیوگ  یم  وا  باوخ  دـنیبب  یباوخ  نینچ 
یم جنر  امش  یقطنم  یب  یئار و  دوخ  زا  ناترسمه  سک  ره  زا  شیب  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیدید  هداهن  دوخ  رتسب  رانک  باوختخت و  ریز 
نآ ناشن  دـیبایب  ار  دوخ  قامچ  هک  دـینک  یم  وجتـسج  ار  اج  نآ  اج و  نیا  دـیدرگ و  یم  قامچ  لابند  هب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  درب . 

اب رگا  دینک .  یلمع  روز  هب  هلیـسو  نآ  کمک  اب  ار  دوخ  هشیدنا  ات  دیدرگ  یم  هلیـسو  لابند  هب  دوخ  يار  هدـیقع و  لیمحت  يارب  هک  تسا 
قامچ اب  يرگید  رگا  دیناسر .  یم  بیسآ  یصخش  هب  روز  لامعا  اب  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیتفوک  یسک  رـس  رب  ای  دیدز  ار  یـسک  قامچ 
فعض نارگید  تسد  رد  قامچ  ندید  دیتسه .  نارگید  يار  دادبتـسا  اب  یئور  هب  ور  روز و  فرح  ندینـش  ضرعم  رد  درک  هلمح  امـش  هب 

ار قامچ  هک  یـسک  رگا  دیوگ .  یم  زاب  ار  امـش  یقطنم  یب  دربراک  نودب  تسد  رد  قامچ  نتـشاد  دـهد و  یم  ناشن  روز  لابق  رد  ار  امش 
لباقم رد  دیـسرت و  یم  دوخ  لها  ناتـسود و  زا  دـشاب  انـشآ  ان  هناگیب و  رگا  دـیتسه و  كانمیب  هناگیب  کی  زا  دـشاب  انـشآ  دراد  تسد  رد 

تسا .  یقطنم  یب  روز و  هب  دوخ  زیهجت  باوخ  رد  قامچ  ندیشارت  هیهت و  تیصخش .  فعض  ای  دیراد  يار  فعض  ناشیا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

امـش تمـس  هب  هک  یتالکـشم  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـیوش ،  یم  کیدزن  دراد ،  تسد  رد  یقامچ  هک  يدرف  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد  ینامداش  تداعس و  هب  درک و  دیهاوخ  هبلغ  دنا ،  هدروآ  موجه 

 . تفر دیهاوخ  لصاح  یب  راوشد و  يرفس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینز ،  یم  قامچ  اب  ار  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

همتابمچ

ماجنا ییاناوت  هک  دوش  یم  ور  هبور  يراک  اب  هدنیآ  رد  تسا  هتـسشن  همتابمچ  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تدش هب  يو  لباقم  رد  هک  ددرگ  یم  ور  هب  ور  یسک  اب  ای  تسا و  وا  تیفرظ  زا  شیب  یلیخ  هک  دسر  یم  شتـسد  هب  یلام  ای  درادن  ار  نآ 
لباقم رد  ار  دوخ  ینعی  دوش  یم  نیا  فالخ  ابیرقت  ریبعت  دـینیبب  هتـسشن  همتابمچ  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  تراـقح  ساـسحا 

همتابمچ هک  دنراداو  ار  امـش  باوخ  رد  رگا  دیوش  یم  رتاناوت  دینک .  یم  ساسحا  دیتسه  هچ  نآ  زا  رتگرزب  ثداوح  صاخـشا و  اهراک و 
 . دیبای یم  ناش  فیفخت  دینک و  یم  ادیپ  تیموکحم  دینیشنب ، 

نادمچ

یلاخ نادمچ  تسا .  وا  هتـشذگ  رپ ،  نادمچ  تسا و  باوخ  هدـننیب  هدـنیآ  یلاخ ،  ناد  هماج  ای  نادـمچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
میا هداد  ماجنا  تیقفوم  مدع  تیقفوم و  اب  هک  تسا  ییاهراک  زا  رپ  نادمچ  میراد و  هدنیآ  يارب  هک  تسا  ییاه  هشقن  اهوزرآ و  اه و  دیما 

باختنا ار  نیمادک  دیناد  یمن  هک  دیریگ  یم  رارق  فلتخم  ياهاهنـشیپ  لباقم  رد  دیراد  گرزب  کچوک و  نادمچ  نیدـنچ  دـیدید  رگا  . 
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زآ .  صرح و  تسا و  عمط  دوشن  هتسب  نآ  رد  هک  ینادمچ  دینک . 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

گرزب رفس  نادمچ : 
دب  ياهربخ  نادمچ :  ندرک  هدامآ  لاح  رد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دهاوخ  یتخبدب  امش  يارب  هک  تفر  دیهاوخ  ییاهرفس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نادمچ  ندید  1 ـ

تفر .  دیهاوخ  ریذپلد  یترفاسم  هب  کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدنب ،  یم  ار  دوخ  نادمچ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیهاوخ ریذپلد  یترفاسم  هب  کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدیچ  یمظن  یب  اب  ار  نادـمچ  لخاد  لیاسو  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تفر . 
دش .  دیهاوخ  يدیمون  راچد  جاودزا  هناقشاع و  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یلاخ  نادمچ  ندید  4 ـ

و تفای ،  دیهاوخ  تسد  یتحار  شیاسآ و  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یـسررب  ار  نادمچ  ياوتحم  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
درک .  دیهاوخ  تفرشیپ  یعامتجا  روما  رد 

نآ ۀناشن  دریگ ،  یمن  اج  نآ  رد  امـش  لیاسو  مامت  تسا و  کچوک  دیا ،  هدرک  باختنا  ترفاسم  يارب  هک  ینادمچ  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دیسر .  دیهاوخ  زین  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  دیروآ و  یم  تسد  هب  رترب  یلغش  هک  تسا 

 ، هدننک دیمون  یقافتا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیاشگب ،  ار  دوخ  نادمچ  رد  دناوت  یمن  دـنک  یم  هچ  ره  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  7 ـ
دهد .  یم  تسد  زا  ار  يدنمتورث  درم  اب  جاودزا  سناش 

هقالع دروم  رفـس  هب  نتفر  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  ددنبب ،  ار  دوخ  نادمچ  رد  دناوت  یمن  دشوک ،  یم  هچ  ره  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  8 ـ
 . ددرگ یم  سویأم  شا 

نمچ

زا ام  مهـس  دراد و  یگدرتسگ  ام  یگدـنز  هک  تسا  نیا  ياـیوگ  دـشاب  مرخ  زبس و  باوخ  رد  رگا  نمچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا .  يرامیب  هودنا و  ملات و  زا  یناشن  مینیبب  قنور  یب  درز و  ار  نمچ  هزبس و  رگا  یلو  تسا  دایز  دنوادخ  تامعن  تاکرب و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  تورث  یگدوسآ و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یناود  بسا  تاقباسم  نمچ  نیمز  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  دنمقالع  هجوت  لباق  ییاهراک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زبس  يرازنمچ  ندید  2 ـ

رازنمچ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوجو يرایسب  روآ  طاشن  ياهتیعقوم  امـش  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  مدق  تسد  کی  يرازنمچ  رب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دهاوخ 
تـسد تیقفوم  هب  دوخ  لغـش  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  جرفت  يداش و  لوغـشم  يرازنمچ  رد  دوخ  ةداوناخ  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تفای .  دیهاوخ 
تفای دهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتسشن  دوخ  تسود  راظتنا  رد  يرازنمچ  رب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
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تسا .  تافالتخا  ییادج و  تمالع  باوخ ،  رد  هدیکشخ  يرازنمچ  ندید  . 
یم سویأم  تحاران و  ار  امـش  نارگید  زیمآ  تنوشخ  راتفر  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنزخ ،  یم  يرازنمچ  يور  اـهرام  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دزاس

رانچ

مامت دریگ .  یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  يواست  هب  تسا و  دیفم  شا  هدرم  هدنز و  هک  تسا  یتخرد  رانچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنوش و یم  رهاظ  رانچ  تروص  هب  ام  ياه  باوخ  رد  دنتـسه ،  دـیفم  تامح  تایح و  رد  ینعی  دـنراد  یتلاح  نینچ  نوماریپ ،  هک  یناسک 
 . دیریگ یم  سنا  دیوش و  یم  انشآ  هدازآ  يدرم  اب  دیوگ  یم  باوخ  نوچ  تسا  وکین  باوخ  رد  ناتـسرانچ  هدهاشم  دندرگ .  یم  یلجتم 

باسح وا  يور  دیناوت  یم  هک  تسه  رفن  کی  امـش  نایفارطا  نایم  رد  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیدید  زبس  رانچ  کی  طقف  غاب  کی  رد  رگا 
زواجت دروم  هک  وا  یلو  دینک  یم  زواجت  يدعت و  هک  دهد  یم  ربخ  امش  باوخ  دیتسکش  ار  رانچ  کی  زا  يا  هخاش  هک  دیدید  رگا  دینک . 

ندید لاح  ره  هب  دینک .  یم  مادقا  گرزب  يدرم  مادهنا  هب  دیدنازوس  ای  دیدرک  هرا  ار  رانچ  تخرد  رگا  دـشخب .  یم  هنامیرک  هتفرگ  رارق 
 . دینک هرا  ار  نآای  دیتفیب  نآ  يالاب  زا  هک  نیا  رگم  تسا  بوخ  باوخ  رد  رانچ  تخرد 

هربنچ

مه رود  زکرملا  دحتم  يریاود  تروص  هب  دعب  دـنهد و  یم  بات  ادـتبا  هک  تسا  يا  هچراپ  ای  گنل  هربنچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم دوخ  رـس  يور  دندرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اهـشک  قبط  میدق  رد  دـنروآ .  یم  دوجو  هب  کتـشلاب  لثم  يزیچ  هجیتن  رد  دـنچیپ و  یم 
لمح يارب  ییاتـسور  ریاشع و  ناـنز  هک  نآ  زا  یعون  رگم  درادـن  فرـصم  زورما  هربنچ  درواـین .  دراو  راـشف  ناشرـس  هب  قبط  هک  دـنداهن 
رگا یلو  دنیبب  هربنچ  باوخ  رد  یـسک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  اذل  دـنرب  یم  راک  هب  دـنهن و  یم  رـس  يور  غود  تسام و  ریـش و  ياه  گید 

ود ره  رد  هک  هنانز  هنیک  دسح و  دقح و  نانز  يارب  یگدنز و  راک و  هتـشر  رـس  ندش  مگ  تسا و  راک  یگدیچیپ  نادرم  يارب  دـش  هدـید 
 . میتخادرپ نآ  ریبعت  هب  دشاب  هداتفین  ملق  زا  يزیچ  هک  نیا  يارب  طقف  اجنیا  رد  تسین و  كرابم  نومیم و  باوخ  رد  شندید  تروص 

گنچ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ يزیگنا  مغ  نایاپ  دیـسر  یم  رظن  هب  دنمدوس  هک  يراک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  گنچ  نوزحم  نیریـش و  ياون  ندینـش  1 ـ

تشاد . 
تسا .  قاشع  نایم  نامیپ  نتسکش  يرامیب و  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  گنچ  ندید  2 ـ

اب رـسمه  باختنا  رد  دیاب  دیوش  یمن  دیدرت  کش و  راچد  هاگ  چـیه  هکنآ  رطاخب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیزاونب ،  گنچ  باوخ  رد  رگا  3 ـ
 . دیورن شیپ  یلماک  دامتعا  نیقی و 

لاگنچ

لاگنچ دنیب  رگا  دنک .  رهق  ار  نانمـشد  تشیعم و  بسک  رد  تسا  توق  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  راد  لاگنچ  ناغرم  نوچ  ار  دوخ  یـسک  رگا 
دسر .  ودب  تعفنم  ریخ و  غرم  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  ناغرم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  لاگنچ 
اهراک .  رد  یئاناوت  توق و  لوا : 

تشیعم .  مود : 
ندرک .  بسک  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک ییاج  ات  دراد  یم  تسود  رایـسب  ار  باوخ  هدـننیب  هک  هشیپ  قشاع  گنر و  کی  یمیمـص و  تسا  ینز  باوخ  رد  يروخ  اذـغ  لاگنچ 

يراکـش و ناغرم  لثم  یلاگنچ  هک  دیدید  رگا  دشاب .  رهاوخ  ردام و  ای  رـسمه  دـناوت  یم  نز  نیا  دراذـگب .  شناه  رد  همقل  دـهاوخ  یم 
دیتسه .  لاگنچ  زیت  زین  شاعم  رما  رد  تسا و  دایز  یگدنز  اب  هزرابم  رد  امش  یئاناوت  هک  تسا  نآ  ناشن  دیراد  زاورپ  دنلب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دـنیبب لاگنچ  باوخ  ینز  رگا  دنتـسه .  راک  زا  امـش  ندرک  رانک  رب  ددـص  رد  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  لاـگنچ  ندـید 

 . تسه زین  قوشعم  زا  وا  ییادج  ۀناشن  دمآ و  دهاوخ  دوجوب  فالتخا  شا  هداوناخ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع 

هلاگنچ

لیلد داد  يو  هب  یـسک  ای  تشاد  لاگنچ  دنیب  رگا  دنناوخ  قالعم  يزات  هب  ار  لاگنچو  هدـننک  باذـع  رادرک و  دـب  تسا  يدرم  باوخ  رد 
ترضم رادرک  دب  يدرم  ار  وا  هک  لیلد  تسخب  ار  وا  مادنا  هلاگنچ  دنیب  رگا  دتفا  یتسود  تبحص و  ار  وا  تفص  نیدب  يدرم  اب  ار  يو  هک 

ددرگ ادج  رادرک  دب  يدرم  تبحص  زا  هک  لیلد  دیشخبب  ای  دش  عیاض  وا  زا  هلاگنچ  دنیب  رگا  دسر  نایزو 

ندز گنچ 

زا ار  وا  دیوگ و  غورد  لطاب و  نخس  لیلد  دز ،  یم  گنچ  دنیب  رگا  تسا .  غورد  نخس  باوخ  رد  ندز  گنچ  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
مغ و زا  دوب  نآ  لها  زا  رگا  دـسر .  یگرزب  اطع و  هاشداپ  زا  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  گنچ  ار  وا  هاشداپ  دـید  رگا  دـسر .  نایز  هودـنا  مغ و 

یم عامس  وا  دز و  یم  گنچ  یسک  دنیب  رگا  دنک .  هبوت  لطاب  غورد و  زا  هک  لیلد  دنکفیب ،  ای  تسکشب  گنچ  دنیب  رگا  دبای .  جرف  هودنا 
ینامرک میهاربا  دوب .  زارد  رمع  رب  لیلد  باوخ ،  رد  ندز  گنچ  دنیوگ  ناربعم  زا  یضعب  و  تسا .  لطاب  غورد و  هدنونش  هک  لیلد  درک ، 

نخـس هب  مه  لام و  هب  مه  دبای  هاج  زع و  وا  زا  دوش و  هتـسویپ  نارتهم  زا  گرزب  ینز  هب  هک  لیلد  دز ،  یم  گنچ  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ : 
 . دوب تبیـصم  مغ و  رب  لیلد  هلمج ،  نیا  دوب  صقر  يان و  هناغچ و  گنچ ،  اب  دـنیب  رگا  دـهاوخب .  حاکن  هب  ار  نز  نآ  راـک  رخآ  یئاور و 

 . تسوا تافو  رب  لیلد  دز ،  یم  هناغچ  گنچ و  هک  دنیب  يرامیب  رد  یسک  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 

کگنچ

ینامسیر رـس  رب  یکگنچ  هک  دینیبب  رگا  يراوخ .  هزیر  یـشالک و  تسا و  عمط  زآ و  باوخ  رد  کگنچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . تسین هدیدنـسپ  نیا  دینک و  بحاصت  ار  يزیچ  دیهاوخ  یم  دوخ  قح  زا  شیب  دینک و  یم  يدنمزآ  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دیدنب  یم 

یم زواجت  يدعت و  زیچ  نامه  ردق  هب  دیتفرگ  ار  يزیچ  دیتخادنا و  کگنچ  هچنانچ  تسا و  عمط  هدنهد  ناشن  لاح  ره  هب  کگنچ  ندـید 
دینک . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  روآ  باذع  ییاه  هشیدنا  راچد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  هلمح  امش  هب  کگنچ  اب  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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 . تسا دنیاشوخان  تادهعت  اب  ندش  ریگرد  ۀناشن  باوخ ،  رد  کگنچ  ندید  2 ـ

بوچ

قافن رد  هک  تسا  يدرم  باوخ  رد  بوچ  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  تسا و  قافن  ندـید ،  باوخ  رد  بوچ  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
بوچ لیوات  نوچ  باوخ ،  رد  نآ  لـیوات  ندـید ،  باوخ  رد  جـک  بوچ  دـنک و  قاـفن  يو  اـب  سک  نآ  دـهد  يو  هب  هناـگیب  رگا  تسا . 

وگغورد .  تسا و  قفانم  درم  دیاش ،  ار  نتخوس  هک  دوب ،  جک  بوچ  رگا  تسا .  تسار 
باوخ رد  بوچ  تسد .  نیا  زا  تسا  یئاهزیچ  یگتسدود و  قافن و  فالتخا و  نیابت و  باوخ  رد  بوچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دوش یمن  مار  یطیارش  چیه  تحت  دنک و  یم  داجیا  قافن  دیوگ و  یم  غورد  يرمث  دوس و  چیه  نودب  هک  وگ  غورد  قفانم و  تسا  یناسنا 
فاکـش و يراومهان و  هک  یئاه  بوچ  صوصخ  هب  دـنبای .  یم  مسجت  هتخت  بوچ و  تروص  هب  اـم  ياـه  باوخ  رد  صاخـشا  عون  نیا  . 
عاونا و رد  باوخ  رد  ار  بوچ  دـنوش .  یمن  فاـص  شتآ  هب  زج  هک  دنتـسه  جوـعم  جـک و  هک  نیا  اـی  دـنراد و  قاـف  یگدروـخ و  كرت 

بوچ زا  هک  یلوقنمایشا  ناملبم و  یبوچ و  ایشا  هتفر  مه  يور  تسین .  راوشد  باوخ  ریبعت  قوف  لیوات  هب  هجوت  اب  دید و  ناوت  یم  لاکشا 
مدرم يراتفرگ و  لابو و  راولا  هتخت و  بوچ و  دراد .  هناگادج  ریبعت  هک  یبوچ  رد  رگم  دنتـسه  لابو  ام  ياه  باوخ  رد  دنوش  یم  هتخاس 
لکـش ياه  بوچ  دینک .  یم  تسرد  يراتفرگ  لابو و  دوخ  ياربدیا  هدیرخ  لبم  ای  یبوچ  دمک  کی  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنقفانم . 

هک راولا  لثم  دوش  یم  راوشد  ناشیا  زا  ندـنک  لد  میتفرگ  سنا  رگا  یلو  میا  هتفرگن  تفلا  اـه  نآ  هب  زونه  هک  دنتـسه  یناـگناگیب  هتفرگن 
یبوچ ایـشا  بوچ و  هرابرد  ریبعت  نوچ  داهن .  هناخ  زا  نوریب  تخادـنا و  رود  یناسآ  هب  ناوت  یمن  دوش  یم  لیدـبت  لـبم  دـمک و  هب  نوچ 

تسا .  ریخ  هللا  اشنا  دینک .  ریبعت  دیا  هدید  هک  ار  یباوخ  دیناوتب  ناتدوخ  ات  منک  یم  لقن  ار  تایلک  تسا  هدرتسگ  رایسب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

بوچ
نایز ررض و  بوچ :  ندیرب 

دش دیهاوخ  داح  يدام  تالکشم  راچد  امش  بوچ :  لمح 
هصغ مغ و  بوچ :  دیرخ 

دیسر دهاوخن  ماجنا  هب  ناتیاه  هشقن  راد :  غمص  بوچ 
دوشیم هداد  امش  هب  يا  هرظتنم  ریغ  لام  ای  دیسر ،  دهاوخ  ناتتسدب  لوپ  کشخ :  بوچ  هدرخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اما دنروآ ،  یم  موجه  امـش  هب  يدوزب  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دزیخ ،  یم  رب  یظیلغ  دود  بوچ ،  يا  هتـسد  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیوش .  یم  دنم  هرهب  یگرزب  یتخبشوخ  زا  دیبای و  یم  تاجن  یتخبدب  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنزوسب ،  ناشخرد  یشتآ  رد  اهبوچ  رگا 

رد رگا  دـیروخ .  یم  همطل  دوخ  ناتـسود  یناداـن  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیور ،  یم  هار  رو  هلعـش  ياـهمزیه  يور  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ
یم لمع  ۀـماج  ناتیاهوزرآ  يزیمآ  رحـس  روطب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیورب ،  هار  اـهمزیه  يور  زا  دزوسب  ناـتیاپ  هکنآ  یب  دـیناوتب  باوخ 

دشوپ . 
یتخبدب هک  تسا  نآ  تمالع  دندوآ ،  یم  درگ  امش  ندنازوس  يارب  ییاهمزیه  دنا و  هتسب  یبوچ  یکریت  هب  ار  امش  دینیبب ،  باوخ  رگا  3 ـ

تـسد ینالوط  یتداعـس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیزیرگب ،  دـینک و  دازآ  ار  دوخ  دـیناوتب  باوخ  رد  رگا  اما  تسامـش ،  راظتنا  رد  ینایز  و 
 . تفای دیهاوخ 

تسب بوچ 
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تسب بوچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دروآ یمن  هارمه  هب  امش  يارب  یتیقفوم  چیه  هک  دیزادرپ  یم  راک  هب  يا  هتشر  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تسب  بوچ  ندید 

هبنپ بوچ 

كوپ دایز  ياعدا  اب  هک  دـیفم  ریغ  هراکیب و  روخرپ و  شل ،  نت  تسا  يدرم  اـم  ياـهایور  رد  هبنپ  بوچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 ، یگدنز رد  یمدآ  نینچ  تسین .  رابتعا  لحم  نینچ  نیا  يدرم  لاعفا  اعبط  دناسرتب  ار  وا  دناوت  یم  كدوک  کی  یتح  هک  يروط  هب  تسا 
یم دیراد و  يا  هبنپ  بوچ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـناسر ،  یمن  مه  نایز  درادـن  شخب  دوس  یئآراک  دـیآ و  یم  نداد  شیامن  راک  هب 

رز هک  تسا  نانچ  دیدیرخ  هبنپ  بوچ  دیداد و  لوپ  رگا  دینک .  یم  هدافتسا  تایـصوصخ  نیا  اب  يدرم  زا  دیناشوپب  ار  يرطب  رـس  دیهاوخ 
رگا دـهد .  یم  ناشن  باوخ  رد  ار  ثبع  يوجتـسج  کی  دراد و  ار  لاـح  نیمه  زین  نتـشگ  هبنپ  بوچ  لاـبند  هب  دـنا .  هدـیرخ  داـب  هداد و 

فرـصم یب  هدوهیب و  نز  زا  يا  هبنپ  بوچ  شفک  دیروخ .  یم  هک  تسا  هصغ  مغ و  دـیروخ  یم  هبنپ  بوچ  هک  دـیدید  باوخ  رد  انایحا 
رگا تسا و  بیرف  يا  هبنپ  بوچ  هـالک  دوش .  یمن  باوخ  هدـننیب  بیـصن  هار  جـنر  زج  يزیچ  نآ  یط  هک  يرفـس  زا  اـی  دـهد و  یم  ربـخ 

دیهد .  یم  بیرف  ار  وا  دیداد  یسک  هب  رگا  دیروخ و  یم  لوگ  دیراد  هبنپ  بوچ  زا  یهالک  دیدید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهاوخ زیمآ  تیقفوم  يا  هلحرم  دراو  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  زاـب  نشج  رد  ار  اـهیرطب  هبنپ  بوچ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
درب .  دیهاوخ  تذل  طاشن  ینامداش و  عون  نیرتهب  زا  دش و 

تسا .  هدش  فلت  يژرنا  يرامیب و  ۀناشن  باوخ ،  رد  یبط  ۀبنپ  بوچ  ندید  2 ـ
تسا .  یبایماک  تداعس و  ۀناشن  لالز ،  بآ  يور  يریگیهام  هبنپ  بوچ  ندید  3 ـ

دننک .  یم  تحاران  ار  امش  راک  اطخ  دارفا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  مطالتم ،  بآ  يور  يریگیهام  هبنپ  بوچ  ندید  4 ـ
تسامش .  یگدنز  راک و  رد  ناماس  مظن و  ۀناشن  دیراذگ ،  یم  اهیرطب  رس  رب  هبنپ  بوچ  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

هک دش  دهاوخ  شبیصن  ابیز  داش و  يدزمان  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  زاب  ار  یبورشم  يرطب  ۀبنپ  بوچ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  6 ـ
 . دهد ارف  شوگ  دوخ  نیدلاو  ياهرادشه  هب  دشاب و  دوخ  يوربآ  بقارم  دیاب  باوخ  نیا  ةدننیب  دراد .  وا  هب  يدایز  ۀقالع 

یلگنج بوچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد .  دهاوخ  خر  امش  یگدنز  راک و  رد  یعیبط  یتارییغت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یلگنج  بوچ  ندید  1 ـ

 . دـش دـنهاوخ  ارجا  لباق  لـیمکت و  يدوز  هب  امـش  ياـهحرط  اـه و  هشقن  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  هتخورفا  ياـهمزیه  ندـید  2 ـ
دز .  دهاوخ  دنخبل  امش  يور  هب  تمحرم  فطل و  اب  تداعس 

 . دیروآ یم  درگ  یتورث  راکتشپ  تیعطاق و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یلگنج  بوچ  شورف  دیرخ و  3 ـ

جارح بوچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درادن .  لابند  هب  يدوس  نادنچ  هک  دتفا  یم  امش  شود  هب  یتیلوئسم  راب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  جارح  بوچ  ندید  1 ـ
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 . داد دیهاوخ  ناشن  یناوارف  ۀقالع  دوخ  ناتسود  هب  کمک  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  جارح  بوچ  زا  هدافتسا  2 ـ

یتسد بوچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا هودنا  مغ و  ۀناشن  باوخ ،  رد  یتسدبوچ  ندید 

لغب ریز  بوچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  لزلزتم  امش  یلام  تیعضو  هک  تسا  نآ  تمالع  دیور  یم  هار  لغب  ریز  بوچ  کمک  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

نارگید تسد  هب  دوخ  ياهراک  ندرپس  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنکـش ،  یم  دتفا و  یم  امـش  تسد  زا  لغب  ریز  بوچ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دیهاوخ  نامیشپ 

دش دهاوخ  هارمه  بولطم  یجیاتن  اب  ناتیاهراک  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  هار  لغب  ریز  بوچ  کمک  هب  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
.

کبوچ

رد يدرم  تسا  نکمم  تردـن  هب  دـننیب و  یم  باوخ  رد  ناـنز  طـقف  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  زین  کـبوچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
ثعاب دیآ و  یم  شیپ  هک  یگداوناخ  کچوک  ياه  هصغ  مغ و  ینیکرچ و  لد  تسا و  تفاثک  کبوچ  باوخ  رد  دـنیبب .  کبوچ  باوخ 
هـصغ مغ و  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیئوشب  ار  ناتیاه  سابل  دیهاوخ  یم  نآ  اب  دیراد و  کپوچ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  رهق 

برچ و ياه  هچراپ  راک و  سابل  لثم  تفلک  ياهـسابل  الومعم  دیئوشب .  دیهاوخ  یم  ار  ناشیاه  سابل  هک  یناسک  نامه  اب  دوش  یم  داجیا 
هک دیا  هتخیر  تشت  رد  ار  یئاه  سابل  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنتـسش .  یم  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـندرک و  یم  سیخ  کبوچ  اب  ار  ینغور 

هـصغ میـسانش  یم  هک  تروص  نآ  هب  کبوچ  دـینادب  دـیاب  دـیآ .  یم  شیپ  رهق  دـینک و  یم  وگم  وگب و  سابل  نامه  نابحاص  اب  دـیئوشب 
يارب کبوچ  ریبعت  دیوش .  یم  هدرزآ  ردکم و  دیدنسپ و  یمن  امش  هک  دنز  یم  یفرح  یسک  تسا .  ینیکرچ  لد  ترودک و  هکلب  تسین 
شیب هتبلا  هک  دتفایم  قافتا  رهق  رهوش  نز و  نیب  دیوش  یم  کبوچ  اب  ار  وا  سابل  شرسمه  هک  دنیبب  يدرم  رگا  دنک .  یمن  قرف  درم  نز و 

هیهت و زین  کـبوچ  هیهت  ندـیبوک و  دـیبای .  یم  فـالتخا  نآ  هدـنهد  اـب  داد  امـش  هب  کـبوچ  یـسک  رگا  دـشک .  یمن  لوط  زور  دـنچ  زا 
تسا یخلت  تاقوا  كرادت 

تیربک بوچ 

یب رهاـظ  دوجو  اـب  هک  رثوم  دـیفم و  یلو  کـچوک  تسا  یمدآ  هبنپ ،  بوچ  فـالخ  رب  تیربـک  بوچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
ای راگیـس  نودب  ار  تیربک  بوچ  باوخ  رد  هچنانچ  دراد .  هدنزرا  دایز و  دربراک  دهد و  ماجنا  دـناوت  یم  اهراک  یلیخ  دراد  هک  یـشزرا 

دیناوت یم  وا  کـمک  هب  هک  دریگ  یم  رارق  ناـترایتخا  رد  اـشگراک  یلماـع  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  بوـخ  دـینیبب  نیخدـت  رازبا  رگید 
يداش و هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  بوخ  دینک  نشور  ار  یغارچ  ای  عمش  تیربک  بوچ  اب  رگا  دیرادرب .  نایم  زا  ار  تالکشم  زا  يرایسب 

یلاخ ار  نآ  ياه  بوچ  هک  یتیربک  ای  تیربک  بوچ  يدایز  رادقم  نتـشاد  تشاد .  دـیهاوخ  نشور  يا  هدـنیآ  دـسر و  یم  امـش  هب  جرف 
راگیـس و لثم  نیخدـت  لیاسو  اب  تیربک  بوچ  ندـید  دریگ .  یم  رارق  ناترایتخا  رد  يدایز  تاناکما  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  دیـشاب  هدرک 
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یم ازفا  تمحز  هناهاگآ  ان  دریگ و  یم  رارق  هودـنا  مغ و  تمدـخ  رد  هک  زیت  دـنت و  تسا  یلماـع  نوچ  تسین  بوخ  پیپ  قپچ و  ناـیلق و 
 . دوش

يریگیهام بوچ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیهدیم رده  هب  ار  ناتیورین  امش  يریگیهام :  بوچ 

یسناش يزاب  کی  رد  هدش  هدنرب  يریگیهام :  بوچ  اب  يریگیهام 

راد هبوچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتبیصم هب  دیریگن  میمصت  تسرد  یمهم  رایـسب  رما  دروم  رد  رگا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  راد  ۀبوچ  ياپ  ار  یتسود  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  راتفرگ  میظع 
دیشک .  دیهاوخ  باذع  تسردان  ناتسود  یتاذ  دب  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتسب  راد  ۀبوچ  هب  ار  امش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیهاوخ جاودزا  اورپ  یب  راکم و  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدرک  مادعا  راد  ۀـبوچ  ياپ  ار  شدزمان  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
تفای . 

 . دش دیهاوخ  قفوم  زوریپ و  یگدنز  لحارم  مامت  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینز ،  یم  راد  ار  دوخ  نمشد  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

یناپوچ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب و یگرزب  تیالو و  بسا ،  ینابـش  تسا ،  یلیوات  ار  یکی  ره  اهنیا ،  دـننام  رتشا و  رخ و  واـگ  دنفـسوگ و  زا  باوخ  رد  ندرک  یناـبش 

دوب .  لالح  يزور  لام و  دنفسوگ  دوب و  تخب  رب  تلالد  رخ ،  ینابش 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

دنک .  تموصخ  يرتهم  اب  هک  لیلد  دوب .  دربن  رد  ینابش  اب  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دیامن . )  تظفاحم  دراد (  هگن  ار  مدرم  لام  هک  دشاب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  نابش  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دوخ دـنا و  هدوب  ناپوچ  گرزب  ناربمغیپ  یهلا و  ایبنا  رتشیب  نومیم .  كرابم و  تسا  یباوخ  تسا و  وکین  رایـسب  ندـید  باوخ  رد  ناپوچ 
هچ تسا و  وکین  رایسب  باوخ  رد  ناپوچ  ندید  تسا .  دنوادخ  تامعن  نیرتگرزب  زا  یکی  رادساپ  هک  هدازآ  كاپ و  تسا  یناسنا  ناپوچ 
 . دنریگ یم  رارق  یهلا  تایانع  فاطلا و  رشبم  دنوش و  یم  رهاظ  ناناپوچ  تئیه  لکـش و  هب  هناقداص ،  ياهایور  رد  ایلوا  ناربمایپ و  رایـسب 
رد ینادنفـسوگ  تسد و  رد  تسدـبوچ  ناپوچ  رگا  تسا  رتهب  تسا و  بوخ  دـشاب  هک  یتروص  لاـح و  ره  هب  باوخ  رد  ناـپوچ  ندـید 
نآ هب  یناپوچ  رگا  تسا .  هدش  رهاظ  باوخ  هدـننیب  رب  هک  دـشاب  برقم  ناگتـشرف  زا  یکی  دـناوت  یم  تروص  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  شیپ 
هب یتراشب  دیئوگب  نخـس  ناپوچ  اب  رگا  دیـسر و  یم  هافر  تمعن و  هب  دیبای و  یم  هاج  ناش و  اقترا  دینیبب  باوخ  رد  دش  هتفگ  هک  تروص 

دوش و رود  امـش  زا  یناپوچ  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  یلیخ  دیآ  یم  امـش  فرط  هب  هک  دـینیبب  نادنفـسوگ  اب  ار  یناپوچ  رگا  دـسر .  یم  امش 
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دیون هک  یلاع  ینامسآ و  تسا  یئایور  دیایب  نشور  قفا  فرط  زا  یناپوچ  رگا  دشاب .  امش  فرط  هب  ناپوچ  تشپ  عقاو  رد  دریگب و  هلصاف 
دینیبب ناپوچ  توسک  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  ای  نایانـشآ  زا  یکی  ینعی  دشاب  انـشآ  ناپوچ  رگا  دهد .  یم  باوخ  هدننیب  هب  ناشخرد  یگدنز 
دیدرگ یم  دنم  هرهب  باوخ  نیا  زا  امش  دوخ  طقف  دش  اب  انشآ  ان  رگا  دیهدب .  تراشب  وا  هب  دسر .  یم  هافر  تمعن و  هب  تسه  سک  ره  وا 
دیهدب ات  دیتشادن  امش  هک  دریگب  تساوخ  ای  تفرگ  امش  زا  يزیچ  ناپوچ  رگا  یلو  تسا  بوخ  دیروخب  دیریگب و  يزیچ  ناپوچ  زا  رگا  . 

دیاش دوش و  ماجنا  دیاب  هک  تسه  امـش  ندرگ  رب  یفیلکت  دیا .  هدادن  ماجنا  هک  دیـشاب  هتـشاد  يا  هدـش  طقاس  بجاو  دـیاش  دـینک  قیقحت 
تسا .  بوخ  باوخ  رد  ناپوچ  ندید  لاح  ره  هب  دینک .  ماحرا  هلص  دیاب  دیشابن و  نویدم 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
درک دیهاوخ  راک  نارگید  يارب  امش  ندوب :  ناپوچ 

درک  دنهاوخ  یتشآ  مهاب  ناتسود  ناپوچ :  کی  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنهاوخ تسد  هب  یناوارف  لوصحم  نازرواـشک  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  دوـخ  ياـه  هلگ  زا  تبقارم  ماـگنه  هب  اـهناپوچ  ندـید  1 ـ
تسا .  ناوارف  تعفنم  بسک  هناشن  نارگید  يارب  دروآ . 

 . تسا يرامیب  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  راک  یب  هلگ و  یب  ناپوچ  ندید  2 ـ

ندز ناگوچ 

اما دبایب ،  تلزنم  ردق و  دبای و  دیوج ،  یم  هچ  نآ  هک  لیلد  دز ،  یم  يوگ  تشاد و  تسد  رد  ناگوچ  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  تسس  تعاط  نید و  رد 

مدرم تسد  رد  نوچ  ناگوچ  دبای و  رفظ  نانمـشد  رب  هک  لیلد  دید ،  یهاشداپ  تسدب  باوخ  رد  ار  ناگوچ  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نانز .  هب  ار  ناگوچ  دنا  هدرک  هیبشت  ناربعم  نانز و  لبق  زا  دونش و  تشز  نخس  دنک و  تموصخ  گنج و  مدرم  اب  هک  لیلد  دنیب ،  هماع 

 . ندـش رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  نتفر و  هناخ  نآ  هب  هناخ  نیا  زا  تسا و  یناشیرپ  یگتـسسگ و  ناگوچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
راتفرگ دیـشوکن  نآ  ظفح  رد  رگا  هک  دـیراد  یبوخ  تیعقوم  دـینک  یم  يزاـب  ناـگوچ  دـیتسه و  بسا  رب  راوس  ناـتدوخ  هک  دـینیبب  رگا 

شیپ هدش  هدز  هک  ییوگ  رگا  تسه .  رطخ  لزلزت و  لامتحا  دـیتسه  رگاشامت  امـش  دـنک و  یم  يزاب  يرگید  رگا  دـیوش .  یم  ینامیـشپ 
امش هجوتم  یتیلوئسم  دیتفرگ  ار  يوگ  رگا  تسین .  بوخ  دینیبب  دوش و  رود  امش  زا  هک  دینزب  ییوگ  رگا  یلو  تسا  بوخ  دتفیب  امش  ياپ 
رگا دیزادنایب و  رطخ  هب  ار  هیامرـس  دینک و  کسیر  دیاب  دیتسه  بساک  دینک ،  رداص  دـیاب  یمهم  يار  دـیتسه  یـضاق  هچنانچ  دوش .  یم 

ناگوچ و ندید  لاح  ره  هب  دیآ .  یم  دیدپ  ناتیگدنز  رد  یلوحت  دـیزاتب  دـیورب و  يوگ  لابند  هب  رگا  دـینک .  باختا  دـیاب  دـیتسه  رتخد 
 . تساهراک یناشیرپ  یگتفشآ و  زا  ناشن  یچاشامت  هچ  دیشاب و  رگیزاب  دوخ  هچ  يوگ 

ياپ راهچ 

نآ تمیق  ردـق و  هب  هک  لـیلد  تسا ،  رادربناـمرف  عـیطم و  ياـپراهچ  نآ  تـفرگ و  ارف  ار  یئاـپراهچ  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
یهورگ هک  لیلد  دندش ،  وا  عیطم  دندوب و  رضاح  وا  شیپ  یتشد  نایاپراهچ  همر  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  ار  وا  ینابایب  يدرم  زا  ياپراهچ 

دنوش .  وا  عیطم  تسا  نابایب  رد  ناشیا  نکسم  هک 
دنک .  تمدخ  ار  اناد  نامدرم  هک  لیلد  دیتسرپ ،  یم  ار  یتشد  نایاپراهچ  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دروخ یم  تشوگ  یئاپراهچ  زا  دـنیب  رگا  دـبای .  یگرزب  هک  لیلد  تفگ ،  یم  نخـس  وا  اب  یئاپراهچ  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 
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دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد 
کی نتشاد  دوش .  یم  امش  بیـصن  تمعن  لام و  دیراد  يرایـسب  نایاپ  راهچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 . دناسر یم  دوس  تسا و  دیفم  هک  تسا  یقمحا  مدآ  باوخ  رد  غالا  ندید  دـهد .  یم  ربخ  ار  امـش  قیفوت  تسا و  بوخ  عیطم  ياپ  راهچ 
ره تسا .  تمعن  دنفسوگ  تسا .  تشیعم  يزور و  تمعن و  یخارف  واگ  دنک و  یم  تمدخ  تبحم و  امش  هب  هک  تسا  يدرم  ناوج  بسا 

 . دهد یم  ربخ  تکرب  تمعن و  زا  تسا و  بوخ  باوخ  رد  نایاپ  راهچ  هتفر  مهیور  یلو  میوگ  یم  دوخ  ياج  هب  ار  ییاپ  راهچ 

هار راهچ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسا فیعض  امش  يریگ  میمصت  تردف  دیتسه , رصنع  تسس  امش  هارراهچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  هدافتسا  بسانم  ییاهتصرف  زا  دیتسین  رداق  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هارراهچ  ندید  1 ـ

هدوهیب و عیاقو  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیورب ،  فرط  مادـک  زا  دـیاب  دـیناد  یمن  دـیتسه و  نادرگرـس  یهارراـهچرد  دـنیببب  باوخ  رگا  2 ـ
امـش رای  لاـبقا  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  ینک ،  باـختنا  ار  دوخ  هار  باوخ  رد  دـیناوتب  رگا  اـما  دزاـس .  یم  مهارف  ناـتیارب  یتحاراـن  یئزج 

 . دوب دهاوخ 

هرهچ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یتخبشوخ  تداعس و  تمالع  باوخ ،  رد  نادنخ  داش و  ياه  هرهچ  ندید  1 ـ

تسا .  رس  درد  یتخبدب و  ۀناشن  ومخا ،  نیگهودنا و  ياه  هرهچ  ندید  2 ـ
تسا .  هرجاشم  فالتخا و  تمالع  باوخ ،  رد  تشز  ةرهچ  ندید  3 ـ

یم متخ  هودنا  ییادج و  هب  اه  یتسود  ینامداش  هک  تسا  نآ  تمالع  دسر ،  یم  رظن  هب  ریپ  شقوشعم  ةرهچ  دنیبب  باوخ  یقـشاع  رگا  4 ـ
دوش . 

دریگ .  یم  ارف  ار  امش  درگ  یتخبدب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  انشآان  زومرم و  ياه  هرهچ  ندید  5 ـ
تسا قالط  ییادج و  تمالع  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  لهأتم  دارفا  رگا  تسا .  ینارگن  بارطضا و  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  هرهچ  ندید  6 ـ

. 
یگدـنز رد  تفرـشیپ  يارب  دوخ  ياه  هشقن  ندرک  یلمع  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  هاـگن  هنیآ  رد  دوخ  ةرهچ  هب  باوخ  رد  رگا  7 ـ

 . دیریگ یم  هدیدان  ار  ناتسود  شزرا  دیوش و  یم  دیمون  دوخ  زا  دوب .  دیهاوخ  ناوتان 

تیچ

دنک یم  قدص  يدح  ات  زین  تیچ  دروم  رد  میتفگ  راولچ  دروم  رد  هچنآ  تسا .  هدش  یشاقن  راولچ  تیچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بیرف و هعدـخ و  اب  هک  تسا  یمغ  تیچ  دریگ .  یم  ار  راولچ  يافـص  یهانگ و  یب  ياج  هک  يزاـس  رهاـظ  گـنرین و  بیرف و  هفاـضا  هب 
تسا و ناـتدوخ  هب  قلعتم  تیچ  رگا  دـسر .  یم  امـش  هب  یمغ  دـیراد  تیچ  يرادـقمدیدید  باوخ  رد  هچناـنچ  دـیآ .  یم  شیپ  گـنرین 
هک دیناسر  یم  وا  هب  یمغ  دـیداد  يرگید  هب  تیچ  رگا  دـیوش .  یم  هئطوت  کی  ینابرق  دـیا  هدروآ  اجک  زا  هداد و  امـش  هب  یک  دـیتسنادن 
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دیهد یم  بیترت  ار  يا  هعدخ  دیزود  یم  سابل  تیچ  اب  دیدید  رگا  روط .  نیمه  دیتفرگ  يرگید  زا  رگا  دـیتسه و  میهـس  نآ  رد  ناتدوخ 
 . روط نیمه  تخود  تیچ  اب  سابل  امش  يارب  یسک  رگا  و 

زره فلع  ندیچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اب دراد  رب  رد  يزایتما  امـش  يارب  هک  يراک  ندـناسر  نایاپ  هب  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیچ ،  یم  ار  زره  ياهفلع  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیوش .  یم  وربور  لکشم 
 . تخاس دنهاوخ  دوبان  ار  امش  ياهحرط  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتسه ،  زره  ياهفلع  ندیچ  لوغشم  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هسیلپ نیچ 

بوخ نادـنچ  باوخ  رد  شندـید  رتدـیدش و  اهتنم  متفگ  هدرپ  رد  هک  دراد  ار  يریبعت  ناـمه  هسیلپ  نیچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . تساهراک یگتفشآ  مغ و  یگتفرگ و  هسیلپ  نیچ  نماد .  رد  هچ  دشاب و  هدرپ  رد  هچ  تسین 

هنیچ

دـیتسه و يا  هنیچ  راوس  دـیدید  رگا  داینب .  یب  تسـس و  یبلقت و  تسا  يراصح  ام  ياه  باوخ  رد  هنیچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يراک دیزاس  یم  هنیچ  هک  دیدید  رگا  تسین .  هاوخلد  دنک و  یمن  ناتدیاع  يدوس  هک  دیور  یم  يرفـس  هب  دـیرذگب  نآ  زا  دـیهاوخ  یم 

هدیـشک هنیچ  هناخ  رود  هک  دنیبب  یناوج  رتخد  رگا  دـیهد .  یم  ماجنا  دوس  یب  يا  هلماعم  ای  دـیهن  یم  لصا  یب  يداینب  دـینک و  یم  تسس 
تینما دنا  هدیـشک  هنیچ  امـش  هناخ  رود  هک  دـنیبب  هچنانچ  دنـشزرا  یب  هک  هدرک  شوخلد  ییاهزایتما  هب  ار  دوخ  وا  دـیوگ  یم  باوخ  دـنا 

 . دیراد یم  هگن  شوخ  لد  شزرا  یب  ياهزیچ  هب  ار  دوخ  دیرادن و 

ناد هنیچ 

دینکفا یم  رود  دیروآ و  یم  نوریب  ار  یغرم  ناد  هنیچ  دینیبب  هچنانچ  تسامـش و  فعـض  هطقن  ناد  هنیچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دیرب یم  نیب  زا  ار  دوخ  بیع 

فرح ح

زوریف یجاح 

ندیـسر زا  اه  هچوک  رباعم و  رد  وا  دوجو  هک  ارچ  تسا  كرابم  نومیم و  باوخ  رد  زوریف  یجاح  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هداتفا رود  يزیزع  زا  هدمآ  امش  هناخ  رد  هب  زوریف  یجاح  دیدید  رگا  دشاب .  یم  تعیبط  تایح  دیدجت  لصف  زین  راهب  دهد و  یم  ربخ  راهب 
یجاح رگا  دیوش .  یم  رادماو  راکهدب و  دتفا و  یم  ناتندرگ  هب  ینید  دیتفرگ  يزیچ  زوریف  یجاح  زا  رگا  دیبای .  یم  ربخ  يرفاسم  زا  ای  ، 

 . ناهنپ یصاعم  هلمج  زا  تسا  یهانگ  نیا  دیوش و  یم  هانگ  بکترم  دیدوب  هداتسیا  نآ  ياشامت  هب  امش  دیصقر و  یم  دناوخ و  یم  زوریف 

کل کل  یجاح 
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نیا زا  طقف  دـسر  یمن  رظن  هب  مزال  دایز  حیـضوت  اج  نیا  ما و  هتـشون  ل ـ  فرح ـ  رد  کل  کل  دروم  رد  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
عفترم طاقن  رب  هک  تسا  رجاهم  هدننک و  چوک  ناغرم  زا  کل  کل  مینک .  یم  رکذ  يرـصتخم  دـشاب  هدـشن  طقاس  يا  هملک  چـیه  هک  رظن 

ات دـنک و  یم  تعجارم  شا  هنال  هب  اه  تسد  رود  زا  تعیبط  توارط  ییافوکـش و  لصف  رد  لاـس  ره  دزاـس و  یم  هنـال  مدرم  نیب  يرهش و 
یم دیدپان  هک  یلوصف  رد  کل  کل  دندرک  یم  رکف  ناریا  مدرم  هک  تسا  نیا  دنا  هدیمان  یجاح  ار  غرم  نیا  هک  نیا  تلع  دنام ،  یم  زییاپ 

یجاح ار  وا  هک  تسا  نیا  تسا ،  هدـش  یجاح  ددرگ  یم  زاب  نوچ  دور و  یم  هبعک  ترایز  هب  ادـخ و  هناخ  هب  دـنک  یم  ترجاهم  دوش و 
هب رتشیب  عالطا  يارب  تسا .  كرابم  نومیم و  دراد و  ار  رجاهم  ناغرم  ریبعت  باوخ  رد  کل  کل  یجاـح  ندـید  دـنا .  هدـیمان  کـل  کـل 

 . دینک هاگن  کل  کل  هملک  ل ـ  فرح ـ 

هثداح

رب لکوت  هقدص و  نداد  اب  یلو  تسا .  یتخبدـب  يراتفرگ و  شریبعت  تسا  هدـش  حورجم  هدرک و  فداصت  هک  دـید  باوخ  رد  یـسک  رگا 
 . دش دهاوخ  فرطرب  دنوادخ 

هلماح

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
قاش و یفیلکت  تسا  هدـش  هلماح  ناترـسمه  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  مغ  راب  هانگ و  اـب  یئور  هب  ور  باوخ  رد  هلماـح  نز  ندـید 
هب مه  رگا  دـیهدب و  ماجنا  ار  راک  نآ  دـیرادن  تسود  هک  تسا  بولطمان  شلوبق  راوشد و  شماجنا  هک  ددرگ  یم  لوحم  امـش  رب  نیگنس 

يارب یمغ  دـیا  هدـش  هلماح  ناتدوخ  هک  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  انایحا  رگا  تساسرف .  ناوت  تخـس و  رایـسب  دـیهاوخب  فیلکت  رابجا و 
درذگ یم  يا  هلماح  نز  هک  دینیبب  هچوک  رد  رگا  تسا .  نانز  يارب  ریبعت  نیا  هتبلا  دشک  یم  لوط  نینج  لمح  هزادنا  هب  هک  دسر  یم  امش 

دسر .  یم  امش  هب  يدنیاشوخان  ربخ 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

رتگرزب مکش  هک  دنچره  ددرگ و  لصاح  ایند  تمعن  لام و  ار  وا  هک  دنک  لیلد  نتسبآ ،  نز  نوچ  دوب  هدش  گرزب  وا  مکـش  هک  دنیب  رگا 
دوب .  رتشیب  ایند  لام  دنیب ، 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ  لصاح  لام  تمعن و  ار  شردپ  هک  لیلد  دنیب ،  نتسبآ  ار  دوخ  رسپ  غلابان  دنزرف  رگا 

ددرگ لصاح  لام  تمعن و  ار  شردام  هک  لیلد  دنیب ،  نتسبآ  ار  دوخ  رتخد  غلابان  دنزرف  رگا 
دیوگ :  اردنیو  تچ  مات 

دنیبب نتـسبآ  ار  دوخ  نز  هدننیب  باوخ  ایو  دنیبب  نتـسبآ  یناسنا  ای  ناویح  باوخ  رد  یـسک  رگا  تسا .  هزات  راب  رپ  یگدنز  ینتـسبآ  ریبعت 
دشاب وکین  تاناکما  دیما و  ياه  هیام  زا  رپ  هک  درب  یم  رس  هب  يا  هزات  یگدنز  يوزرآ  رد  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  شریبعت 

نینچ دنک و  یم  یعس  رتشیب  تاناکما  تیعقوم و  هب  ندیسر  يارب  هک  يدرف  شالت  رب  تسا  يا  همدقم  تروص  ره  هب  نتسبآ  ندید  باوخ 
دنک یم  داجیا  دراد  دوجو  شیوزرآ  هک  ار  یهار  رد  نتفر  شیپو  نداهن  اپ  يوق  يورین  تسا  علاط  شدوخ  هک  یباوخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دسریم .  یناوارف  تورث  لوپ و  هب  تسا ،  نتسبآ  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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عیطم ینادنزرف  بحاص  تشاد و  دهاوخن  يا  هدوسآ  یگدنز  دوخ  رهوش  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هلماح  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ
دیدرگ .  دهاوخن 

دش .  دهاوخ  هدیشک  ییاوسر  یتخبدب و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  هلماح  دنیبب  باوخ  نمادکاپ  هرکاب و  يرتخد  رگا  2 ـ
 . تشاد دهاوخ  رطخ  یب  تحار و  ینامیاز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هلماح  هک  دنیبب  باوخ  رادراب  ینز  رگا  3 ـ

بابح

یم هک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  یهاـبت .  هاـنگ و  داـسف و  رگید  هجو  رد  تـسا و  یچوـپ  یکوـپ و  باـبح  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
يزاس رهاظ  لهاجت و  اب  هک  دش  دیهاوخ  بکترم  ای  دیا  هدش  بکترم  یفالخ  لمع  دیئارایب  روژابآ  ای  بابح  اب  ار  ناتدوخ  غارچ  دـیهاوخ 

دوش یم  لصاح  دوز  هک  یمان  دب  تسا و  یئاوسر  دشاب  يا  هشیش  رگا  بابح  دیراد .  هگن  هدیشوپ  نارگید  مشچ  زا  دیـشوک  یم  بیرف  و 
هب هرخالاب  یلو  دنام  یم  هدیشوپ  دیاپ و  یم  يدنچ  امش  هانگ  فالخ و  لمع  دشاب  تام  گنر و  يریش  امش  يا  هشیـش  بابح  هچ  نانچ  و 

يایوگ همه  دننک  یم  تسرد  ناهد  ياوه  ندـیمد  اب  نوباص و  زا  اه  هچب  هک  ییاه  بابح  بآ و  بابح  دـماجنا .  یم  یئاوسر  یماندـب و 
ام .  تانیمت  اهراک و  يرابتعا  یب  تسا و  یکوپ  یچوپ و 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تدم هاتوک  یتخبشوخ  نوباص :  بابح 

ندروخ بح 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
اهراک تعفنم  ریخ و  رب  لیلد  دـبای ،  تعفنم  افـش و  نآ  ندروخرد  هک  دـید  دروخ و  يرامیب  يارب  زا  دـنیب  رگا  باوخ ،  رد  ندروخ  بح 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوبن ،  تعفنم  ار  وا  ندروخ  وراد  زا  هک  دنیب  رگا  دنک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دـیروخ و یم  بح  شیوخ  ناـمرد  يارب  دـیتسه و  راـمیب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا ،  كدـنا  لاـم  بحاـصت  باوـخ  رد  ندروـخ  بح 
مک یلو  دشاب  ددعتم  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  امش  بیـصن  رـصتخم  یلام  دینک  یم  لصاح  دوبهب  بح  نآ  ندروخ  اب  هک  دیراد  نانیمطا 

قیرط زا  مارح و  دـسر ،  یم  امـش  هب  رـصتخم  لوپ  ای  لام  نامه  دـیوش  یمن  نامرد  بح  نآ  ندروخ  اب  هک  دـینک  ساسحا  رگا  اما  تسا . 
هب ار  وا  دیهد  یم  بح  يرگید  هب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا  مک  اذـهعم  دـشاب  نز  ددـعتم  لوپ  نیا  تسا  نکمم  مه  زاب  عورـشمان . 
هب یلو  امـش  عفن  هب  تسا  يراک  نآ  دـهاوخ و  یم  وا  هن  تسا و  بوخ  هن  هک  يراـک  دـینک .  یم  بیغرت  صیرحت و  هدرکن  يراـک  ماـجنا 
هک دینیب  یم  ار  فالخ  راک  ای  هانگ  كرادت  دینک  یم  تسرد  بح  ییاهوراد  اب  هک  دیدید  رگا  تسه .  هک  سک  ره  بح  هدـنروخ  نایز 

بح ندیرخ  دیتسه .  امش  لوئـسم  هک  دوش  یم  داجیا  وگم  وگب  هداوناخ  رد  دیهد  یم  بح  ناترـسمه  هب  دیدید  رگا  تسین .  امـش  عفن  هب 
 . ددعتم اما  تسا  كدنا  لام  بحاصت  متفگ  هک  دراد  ار  لوا  ریبعت  نیمه  زین  هناخوراد  زا 

تابوبح

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب لالم  رگید  تابوبحو  دوخنو  جنرب  شام  ندید 
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جح

دوب .  نیا  فالخ  هب  دنیب  بارخ  رگا  دوب .  لام  لیلد  دید ،  نادابآ  ار  هکم  رگا  دنک .  ترایز  هک  لیلد  دوب ،  هبعک  رد  دید  رگا 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

دراد ماو  رگا  دبای ،  تیفاع  تسا  رامیب  رگا  دـنک ،  يزور  جـح  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  لیلد  تفر ،  یمه  جـح  هب  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا 
يو زا  جح  تفر و  یمه  جح  هب  هک  دنیب  رگا  دـیآزاب .  تمالـس  هب  تسا  رفـس  رد  رگا  دوش ،  نمیا  دراد  میب  رگا  ددرگ ،  هدراذـگ  شماو 

دوب .  ماظن  هب  شراک  دوش و  زارد  شرمع  هک  لیلد  دش ،  توف 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد درک ،  یمن  جح  دصق  نکیل  دش ،  بجاو  يو  رب  جح  دـنیب  رگا  تسا .  میب  سرت و  ار  وا  هک  لیلد  دز ،  یم  کیبل  مارح  رد  دـنیب  رگا 
زا هک  لیلد  درک ،  یم  زامن  هبعک  رد  دـنیب  رگا  دـنک .  حلـص  یـسک  اب  هک  لـیلد  تسا ،  هفرع  زور  دـنیب  رگا  دـنک .  تناـیخ  تناـما  رد  هک 

دوش .  وکین  شراک  نارتهم  ناگرزب و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  ندرک  جح 
ندرک .  جاودزا )  جیوزت (  لوا : 

ندیرخ .  كزینک  مود : 
ندرک .  هاشداپ  ترایز  موس : 
نامدرم .  رب  یئوکین  مراهچ : 

ریخ .  راک  رد  ندرک  یعس  مجنپ : 
ندومن .  باوث  دزم و  مشش : 

تسا .  ملع  لها  ینیشنمهو  تبحص  هب  متفه : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب يداش  جیوزت و  ندرازگ  جح  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هدش یجاح  يرگید  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیبای و  یم  ینمیا  الب  سرت و  رـش و  زا  دـیا  هدـش  یجاح  ناتدوخ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
جح زا  هک  یسک  يارب  تسا و  رطاخ  تینما  حالص و  ریخ و  رشبم  هتـشگزاب و  جح  زا  هک  نآ  يارب  مه  تسا و  بوخ  امـش  يارب  مه  تسا 
رگا تسا .  نآ  هدننیب  هجوتم  باوخ  هجیتن  دشاب  انشآ  ان  هناگیب و  رگا  و  دشاب .  انشآ  رگا  هتبلا  ددرگ .  یم  لصاح  تینما  تمالـس و  هدمآ 
 . دیروآ یم  حلاص  يدنزرف  نز  نامه  زا  هک  دهد  یم  تراشب  امش  باوخ  تروص  نیا  رد  هدش  هیجاح  ناترسمه  هک  دیدید  باوخ  رد 

تماجح

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یـسک دنیب  رگا  دنک .  دوخ  ندرگ  رد  یتیالو  دسیون و  یباتک  هک  لیلد  درک ،  تماجح  ار  وا  هناگیب  یهاگیاج  رد  هناگیب  یماجح  دنیبرگا 

نآ رگا  دـبای و  جرف  مغ  زا  دوش و  نمیا  وا  رـش  زا  تسا  نمـشد  رگا  دراپـس .  يو  هب  یتناما  هک  لیلد  دوب ،  وا  تسود  درک  تماـجح  ار  وا 
دبای .  یگرزب  زع و  تسا  ریپ  رگا  دراد ،  ار  لیوات  نیمه  دوب  یناوج  سک 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیب رگا  دوش .  هاشداپ  برقم  هک  لیلد  درک ،  تماجح  ار  یهاشداپ  دـنیب  رگا  دوش .  وکین  شراـک  درک ،  تماـجح  ار  يریپ  هک  دـنیب  رگا 

دهد .  شقالط  ای  دریمب  شنز  هک  لیلد  تسکشب  وا  هشیش  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  وا  رب  نمشد  هک  لیلد  درک ،  تماجح  ار  یناوج 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دنوادـخ رگا  تفرگرب .  نوخ  داهنب و  هشیـش  درک  یماجح  دـنیب  رگا  دوب .  وا  نمـشد  ناوج  ماـجح  دوب و  باوخ  هدـننیب  تخب  ریپ  ماـجح 
دنسیون و اه  مان  هرغ  اه  ماو  رد  هک  لیلد  دوبن ،  ملاع  باوخ  دنوادخ  رگا  دوش .  هاشداپ  ریبد  ای  دوش  یفوتسم  هک  لیلد  تسا ،  ملاع  باوخ 

دننک .  یتشز  رخآ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  لیلد  باوخ ،  هب  تماجح  ندید 
نداد .  بحاص  هب  تناما  لوا : 

ندناوخ .  طرش  مود : 
نتفای .  تیالو  موس : 

ندش .  نامداش  مراهچ : 
نتشاد .  تبحص  ناریپ  اب  مجنپ : 

نتشاد .  هاگن  ربمغیپ  تنس  مشش : 
هتـسر تلع  زا  هک  لیلد  تسا ،  ریپ  ماجح  رگا  تسا .  ناوج  ماـجح  هک  دـنیب  نوچ  هصاـخ  ندـش ،  لوزعم  ملع  زا  تسا  ملاـع  رگا  متفه : 

دوش . 
دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب 

بتاک و یـضعب  لوق  هب  ماجح  تسا و  كاله  میب  ار  وا  نآ  زا  دـنهد و  یهاوگ  يو  رب  غورد  هک  لیلد  ریپ ،  رگا  دـنیب ،  ناوج  ماـجح  رگا 
دوش .  هداشگ  وا  راک  هک  دنیوگ  ناربعم  زا  یضعب  تسا و  حارج 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم نوخ  اه  هچب  رتشیب  راهب  ره  دوب و  لوادـتم  رایـسب  لمع  نیا  میدـق  رد  ماجح .  نآ  لعاف  مسا  تسا و  ناـسنا  زا  نتفرگ  نوخ  تماـجح 
راک نیا  زورما  دزاسب .  هزات  نوخ  ندـب  نآ  ياج  هب  دورب و  نیب  زا  فیثک  نوخ  هک  روصت  نیا  اب  دـندرک  یم  تماجح  ار  ناشیا  دـنتفرگ و 

هب تسین و  مسر  نوچ  یلو  دنا  هتشون  دایز  تماجح  هرابرد  ناربعم  صصختم .  ناکـشزپ  زیوجت  هب  اه و  ناتـسرامیب  رد  رگم  دننک  یمن  ار 
هک نآ  دوش  یم  تماجح  دـنیبب  یـسک  رگا  هتـشون  نیریـس  نبا  دوش .  یم  يا  هراشا  رـصتخم  تسه  باوخ  رد  نآ  ندـید  لامتحا  تردـن 
هب اما  ددرگ .  یم  هریچ  نمـشد  رب  دشاب  نمـشد  هناگیب و  رگا  دراپـس و  یم  هدنوش  تماجح  هب  یتناما  دشاب  تسود  رگا  دنک  یم  تماجح 

صخش نآ  دودح  هب  امـش  دینک  یم  تماجح  ار  یـسک  امـش  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  يدعت  هدافتـسا و  ءوس  تماجح  نم  رظن 
زواجت امش  لام  هب  ییانشآ  دشاب  انـشآ  ان  ماجح  رگا  دنک  یم  تماجح  ار  امـش  یـسک  دینیبب  هچنانچ  دینک .  یم  يدعت  وا  قح  هب  زواجت و 

یم هبرـض  یـسانشان  نمـشد  زا  دـشاب  تسود  انـشآ و  رگا  دزود و  یم  مشچ  ناتماقم  لغـش و  هب  ای  دروخ و  یم  ار  امـش  لوپ  ای  دـنک  یم 
زواجت و هب  رجنم  دتفا  یم  قافتا  یفالتخا  دیـشاب  تماجح  دهاش  هچنانچ  دیدرگ  یم  لوزعم  وا  ببـس  هب  ای  دیوش و  یم  ررـضتم  ای  دیروخ 

دیتسه .  لیخد  نآ  رد  مه  امش  هک  هدافتسا  ءوس 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب يداش  ندرک  تماجح 

دوسالارجح
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دسر تعفنم  ریخ و  ار  وا  زاجح  لها  زا  هک  لیلد  درک ،  ماما  هب  ادتقا  دلام و  یم  دوسالا  رجح  رد  تسد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 ، داهن دوخ  ياج  زاب  ار  دوسالا  رجح  دنیب  رگا  تسا .  كابیب  داقتعا و  یب  بهذـمدب و  هک  لیلد  تسا ،  هدـنکارپ  دوسالا  رجح  دـنیب  رگا  . 
 : دیوگ ینامرک  میهاربا  يدوز .  هب  دبایزاب  ار  هدش  مگ  زیچ  هک  لیلد  دروخ ،  یم  مزمز  بآ  زا  دنیب  رگا  دیآ .  حالـص  هار  هب  زاب  هک  لیلد 

حالص لها  تاریخ و  هب  لیم  دوش و  هدایز  تعفنم  ریخ و  ار  وا  هک  لیلد  دیلام ،  یم  نآ  رد  يور  داد و  یم  هسوب  ار  دوسالا  رجح  دنیب  رگا 
 . ددنویپ املع  اب  دنک و 

ندز دح 

فالخ هب  شلیوات  دنز ،  یم  دح  ار  وا  هک  دنیب  رگا  دنک .  نانز  راک  ندرک  مهارف  رب  لیلد  باوخ ،  رد  ندز  دح  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
باوخ بحاص  دوب و  وا  تیحالص  رب  تلالد  زین  تسا و  کین  ار  هدننیب  دندز ،  یم  دح  دنیب  ار  یسک  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  تسا .  نیا 

 . تسا هودنا  جنر و  رب  لیلد  تسا ،  دسفم  رگا 

جارح

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوس یتالماعم  ناشخرد و  ةدنیآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننز ،  یم  دایرف  دنا ،  هدرک  جارح  ار  دوخ  سانجا  هک  ینابساک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  روآ 
دهاوـخ شیپ  رد  ررکم  ياهدتـسوداد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  درخ ،  یم  یـسنج  هدرک و  تکرـش  یجارح  رد  دـنیبب  باوـخ  یبساـک  رگا  2 ـ

هناـخ مناـخ  رگا  و  دروآ ،  دـهاوخ  ناوارف  يدوس  شیارب  وا  ماـشحا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوـخ  نینچ  يراد  هعرزم  رگا  تشاد و 
تسا .  هافر  تمعن و  یناوارف  ناشن  دنیبب  یباوخ  نینچ  يراد 

 . دینک تقد  رتشیب  دوخ  ياهراک  رد  دیاب  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیروخ ،  یم  فس  أت  جارح  رد  تکرش  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ترارح

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ترارح

دروآ دنهاوخ  گنت  هب  ار  امش  اهراکبلط  دیدش :  يامرگ 

هبرح

دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ینیبدوخ .  بجع و   . 1

تیالو .  تموکح و   . 2
ینالوط .  رمع   . 3

يزوریپ .   . 4
تسایر .   . 5
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 . تعفنم  . 6

مرح

دوش .  يزور  جح  ار  وا  دبای و  ینمیا  ایند  تافآ  زا  هک  لیلد  دوب ،  هبعک  مرح  رد  هک  دنیب  رگا  تسا .  ینمیا  نما و  ياج  يزات  هب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دـسر و ودـب  يزیچ  هاشداپ  زا  هک  دـشاب  دوش و  نمیا  هاشداپ  رـش  زا  هک  لیلد  دـش ،  راوگرزب  يدرم  مرح  رد  ای  هاـشداپ  مرح  رد  دـنیب  رگا 
ياهراک هک  لیلد  دش ،  میقم  اجنآ  دناوخ و  شیوخ  مرح  رد  ار  وا  هاشداپ  دـنیب  رگا  مرح .  نآ  لها  هب  دـتفا  تجاح  ار  وا  دـنیوگ :  ناربعم 

دوش .  لصاح  یماندب  ار  وا  هک  دنک  اهراک  دنک و  عورش  هاشداپ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوش . .  یم  دیفم  ياهراک  ماجنا  هب  قفوم  هک  لیلد  تفر ،  لداع  یهاشداپ  مرح  هب  دنیب  رگا 
ددرگ .  مان  دبراک  نآزا  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  تفر ،  ملاظ  یهاشداپ  مرح  هب  دنیب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا دینک ،  یم  تسردان  لامعا  فرـص  ار  دوخ  يورین  نیرتشیب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  تظفاحم  یمرح  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دهاوخ  ادها  امش  هب  ار  یقیقح  تداعس  یگدنز  دینک ،  حالصا  ار  دوخ  تالیامت 
تشاد .  دهاوخ  ینوناقریغ  ییاهراک  ماجنا  هب  شیارگ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  مرح  نکاس  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

 . نارگید اب  ات  دیشاب  نیشنمه  وا  اب  رتشیب  دنهد  یم  حیجرت  نارگید  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  مرح  یلگ  وس  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

باسح

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
درادب .  یتشز  راک  هب  ار  دوخ  دتفا و  باذع  تنحم و  رد  هک  لیلد  رگید  یسک  اب  درک  یم  باسح  هک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هب رگا  دـنک .  ریخ  يراگتـسر و  رب  لیلد  تسا ،  ناسآ  يو  رب  باـسح  درک و  یم  باـسح  يو  اـب  یلاـعت  قح  تماـیق  رد  دـنیب  یـسک  رگا 

دشاب .  دب  تسا ،  نیا  فالخ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  ندید  باوخرد  ار  تمایق  باسح 
ملاظ .  هاشداپ  لوا : 

یلوغشم .  لد  ینارگن و  مود : 
جنر .  یتخس و  موس : 

یلاحدب .  مراهچ : 
تقشمو .  ازعو  هودنا  مجنپ : 

 . هاتوک رمع  مشش : 

تداسح
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسکش تداسح : 

تارشح

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تارشح

ررض ندید : 
درک دهاوخ  تنایخ  امش  هب  ناتتسود  تارشح :  زا  ندروخ  شین 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نانمشد .  ندش  کیدزن  تسا و  يرسم  يرامیب  تمالع  باوخ ،  رد  تارشح  ندید  1 ـ

تسا .  یتحاران  یتخس و  ۀناشن  دنیبب ،  ار  تارشح  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ
دبای یم  تسد  دهاوخ  یم  هک  هچنآ  هب  شادعتسا  ییاناد و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنارب ،  دوخ  زا  ای  دشکب  ار  تارشح  باوخ  رد  رگا  اما 

.

يذوم تارشح 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
صالخ یگدـنز  ناوارف  ياهرـسدرد  يرامیب و  رـش  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ندـیزخ  ماـگنه  يذوم  تارـشح  ندـید 

 . درک دیهاوخ 

شک هرشح 

دیوگ :  فلوم 
اهنآ ندرک  رود  دوخ  زا  نامحازمربارب و  رد  یگداتسیا  محازم  تارشح  ندشک  تهج  شک  هرشح  زا  هدافتسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا هناتسود  ۀتسسگ  طباور  يرامیب و  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  شک  هرشح  ندید 

راصح

ار وا  یسکای  دمآ  نوریب  راصح  زا  دنیب  رگا  دوش .  نمیا  نانمشد  رش  زا  هک  لیلد  دش ،  ردنا  يراصح  هب  دید  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نآ دوب و  مکحم  يراصح  رد  هک  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا  دـبای .  رفظ  يو  رب  نمـشد  هک  لـیلد  درک ،  نوریب  راـصح  زا 
رگا دیوگ :  یبرغم  رباج  تسا .  نیا  فالخ  هب  دمآ  نوریب  راصح  زا  دنیب  رگا  دوش .  نمیا  نانمـشد  رـش  زا  هک  لیلد  دوب ،  وا  کلم  راصح 

رب لیلد  تسا ،  نیا  فالخ  هب  رگا  تسا .  نید  حالص  ریخ و  رب  لیلد  ددرگ و ،  خارف  يو  رب  يزور  تمعن و  دنیب  راصحرد  ار  دوخ  یـسک 
 . دوب وا  ياهراک  یگتسب  لاح و  یهابت 

هبصح
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوخ یتمالس  زا  دیشاب و  رایـشه  دوخ  نانمـشد  هب  تبـسن  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  التبم  هبـصح  يرامیب  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  تبقارم  رتشیب  زین 
فیحن رامیب و  یگدنز ،  راک و  ياهراشف  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  يرـسم  مدرم  نایم  هبـصح  يرامیب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دش دیهاوخ 

ریصح

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تفاب یم  ریصح  دنیب  رگا  دسر .  ودب  تعفنم  ریخ و  ریصح  یکچوک  یگرزب و  ردق  هب  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تشاد  ریصح  دنیب  رگا 

 . تسا شیورد  لصا و  یب  نز  نآ  هک  لیلد  دوب ،  اهب  مک  نود و  تفاب  یم  هک  يریـصح  دـنیب  رگا  ینز  رب  دوش  التبم  قشاع و  هک  لـیلد  ، 
دوب .  یلیصا  مشتحم و  نز  هک  لیلد  دوب ،  یتمیق  هزیکاپ و  ریصح  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دسر .  هودنا  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  تخورف ،  یم  تفاب و  یم  ریصح  هک  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا هجو  هس  رب  باوخ  رد  ریصح  ندید 

نز .  لوا : 
ریصح .  نآ  تمیق  ردق و  هب  تعفنم  مود : 

دوش .  لصاح  یماندب  دسر و  تمالم  ار  يو  نآ  زا  هک  يراک  ماجنا  موس : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تسا یمگردرس  هدش و  نیگهودنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  ریصح  ندید 

یفاب ریصح 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینش .  دیهاوخ  ریذپلد  ییاهربخ  بیاغ  يدرف  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیفاب ،  یم  ار  يا  هراپ  ریصح  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  وربور  ياهدننک  نارگن  روما  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیفاب ،  یم  ار  يا  هراپ  ریصح  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

مالسلا  هیلع  دواد  ترضح 
امش باصعا  رب  هک  یگنهامهان  یناماسبان و  تسا و  هاوناخ  ياضعا  نیب  قفاوت  مدع  ۀناشن  باوخ ،  رد  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  ندید  1 ـ

 . دروآ یم  راشف 

هرفح

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ماجنا يزیمآ  تقامح  تامادقا  دوخ  راک  اب  هطبار  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  هاگن  قیمع  يا  هرفح  نورد  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  وربور  یعناوم  اب  تورث  بسک  هار  رد  و  دیهد ،  یم 
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دیوش .  یم  راچد  قیمع  یهودنا  یتخبدب و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هداتفا  يا  هرفح  لخاد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
بارطـضا و زا  ییاـسآ  ةزجعم  لکـش  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیوش ،  رادـیب  ناـهگان  هرفح  لـخاد  هب  نداـتفا  ماـگنه  هب  باوخ  رد  رگا  3 ـ

تفای .  دیهاوخ  تاجن  یناشیرپ 
هب ار  دوخ  یتمالـس  رتشیب ،  تورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  هناهاگآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  يا  هرفح  نورد  هب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دیزادنا یم  رطخ 

ندرک هنقح 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هنقح دنیوگ :  ناربعم  یضعب  دوش و  نتشیوخ  یب  نآ  نخـس  زا  هکنانچ  یلاح ،  هب  یلاح  زا  دشاب و  ندش  مشخ  رد  باوخ  رد  ندرک  هنقح 

دشاب .  يزور  شیع و  ندش  یکین  باوخ  رد  ندرک 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

تسا .  نآ  حالص  هک  باوخ  دنوادخ  هب  دوب  يراک  نتشگزاب  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هنقح 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

نیا فالخ  هب  رگا  يو .  لاوحا  يدب  رب  دوب  لیلد  دیـسر ،  ینایز  جنر و  ار  وا  هنقح  نآ  زا  دندرک و  هنقح  ار  وا  دـید  باوخ  هب  یـسک  رگا 
 . تسا تعفنم  زع و  رب  لیلد  دنیب ، 

هقح

ادج نز  نزا  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  هقح  دنیب  رگا  درخ .  یکزینک  ای  تسا  نز  باوخرد  هقح  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
وا زا  دریگ و  ینز  هب  رگناوت  ینز  هک  لیلد  هزیکاپ ،  هدرک و  شقنم  تشاد  هقح  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  یناگدـنز .  هب  اـی  گرم  هب 

 . تفص نیدب  درخ  كزینک  ای  دهاوخب  شیورد  يور و  تشز  ینز  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دبای .  تعفنم 

تمکح

دنیب رگا  ددرگ .  تمارک  ار  وا  ندناوخ  نارق  هک  دوب  لیلد  دناوخ ،  یم  ملع  تمکح و  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
میهاربا دوب .  وا  نید  یهاـبت  رب  لـیلد  تخوسب ،  تمکح  باـتک  دـنیب  رگا  درخب .  یفحـصم  هک  لـیلد  دـیرخب ،  ملع  تمکحرد و  یباـتک 

یم تمکح  قاروا  دید  رگا  دـناوخ .  رایـسب  تمکح  ملع و  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  تمکح  باتک  قاروا  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک 
هتـشاد ندناوخ  تمکح  ملع و  سوه  هک  لیلد  دینـش ،  یم  وا  دندناوخ و  یم  تمکح  باتک  دنیب  رگا  دراذـگن .  اهزامن  هک  لیلد  دـیرد ، 

 . دشاب

یجالح

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب يدرم  اب  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یم  یجالح  هک  دنیب  رگا  دوش .  هداشگ  وا  تسد  هب  نامدرم  ياهراک  هک  دوب  يوق  درم  باوخ  رد  جالح 

دتفا .  تبحص  میتفگ  هک  تفص  نیا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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دوب .  هجو  ود  رب  باوخ  رد  یجالح 
تعفنم .  لوا : 

 . هتسب ورف  ياهراک  شیاشگ  مود : 

نوزلح

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دیهاوخ  رارق  یکانرطخ  تیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندیزخ  لاح  رد  نوزلح  ندید  1 ـ

 . درک دیهاوخ  ترشاعم  قالخادب  یمدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نوزلح  يور  نداهن  اپ  2 ـ

هقلح

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
قیفوت اهنآ  ندناسر  رمث  هب  رد  دیهد و  یم  ماجنا  دـیدج  ییاهراک  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  تشگنا  هب  يا  هقلح  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیبای .  یم 
نآ ۀناشن  دینیبب ،  یباوخ  نینچ  لهأتم  دارفا  رگا  تسا .  تافالتخا  تارجاشم و  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  ۀقلح  ندید  2 ـ

دش .  دنهاوخ  ادج  دوخ  رسمه  زا  هک  تسا 
فقوتم دراد  شدزماـن  هب  تبـسن  هک  يدـیدرت  ینارگن و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دریگ ،  یم  يا  هقلح  یـسک  زا  دـنیبب  باوخ  يرتـخد  رگا  3 ـ

دش .  دهاوخ 
دیهاوخ هزات  تسود  يدادعت  دش و  دهاوخ  هدوزفا  امـش  یتخبـشوخ  رب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  يا  هقلح  نارگید  تشگنا  رد  رگا  4 ـ

 . تفای

جاودزا هقلح 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتسود جاودزا :  هقلح 

شجنر یتحاران ،  رسدرد و  نآ :  ندرک  مگ 
يرادافو یگداوناخ ،  یتخبشوخ  نتفرگ :  هیده 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راداـفو و يدرم  وا  ةدـنیآ  رهوش  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  ناـشخرد  قرب و  قرز و  رپ  شجاودزا  ۀـقلح  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ

دوب .  دهاوخ  نابرهم 
تفای .  دهاوخ  هار  امش  یگدنز  هب  یناوارف  هودنا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  مگ  ییاج  ار  دوخ  جاودزا  ۀقلح  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

اپ ریز  ار  یقالخا  لوصا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  دوخ  نایانـشآ  اـی  ناتـسود  زا  یکی  تشگنا  رد  ار  جاودزا  ۀـقلح  باوخ  رد  رگا  3 ـ
 . دیزادرپ یم  عورشمان  تاحیرفت  هب  دنراذگ و  یم 

اولح
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يرامیب .  شندروخ  دوب و  هودنا  مغ و  باوخ ،  رد  اولح  ندید 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

نارفعز تهج  هب  دنک ،  هودـنا  لام و  رب  لیلد  کشخ  ياولح  دوب .  مارح  دـشاب و  هتـشذگ  هاشداپ  تسد  هب  هک  دوب ،  لام  باوخ  رد  اولح 
دوب .  نآ  رد  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دشاب :  ریبعت  هجو  هس  رب  ار  اولح  ندروخ  يایور 

ریذبلد نخس   . 1
لام  . 2

دراد لد  رد  هک  یتجاح  دارم و  هب  یبایتسد   . 3
زغم ای  ماداب  زغم  نآ  رد  هک  یئاولح  ندروخ  دوب .  دنزرف  لیلد  نآ ،  زا  همقل  کی  ندروخ  صلاخ .  نید  تسا و  رایسب  لام  باوخرد  اولح 

هدروخ .  هک  يردق  هب  دسر  يزیچ  وا  هب  لیخب  يدرم  زا  هک  لیلد  دشاب ، 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دوب و رتهب  دوب  دیفـس  رگا  دـشابن .  نآ  رد  نارفعز  يدرز  نوچ  ددرگ  لصاح  لاـم  نآ  ردـق  هب  هک  تسا  لـیلد  باوخ ،  رد  ندروخ  اولح 
دوب .  عبط  شوخ  نابز و  فیطل  يدرم  باوخ  رد  شورف  اولح 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دیآ نوریب  جنر  مغ و  زادراد  یتسردنتو  یلدشخب  قلعت  اه  اولح  ندید 

لامح

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب تلود  دوخ  لامح  ندید 

یلامح

نارگید رهب  یلامح  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  رایسب .  تیصعم  هانگ و  تهج  زا  دوب  رطخ  باوخ  رد  یلامح  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دزم درک و  یم  یلامح  دـید  رگا  ددرگزاب .  باوخ  بحاص  هب  نآ  دـنک و  ناسحا  ریخ و  يدرم  اب  هک  لـیلد  هیارک ،  ترجا و  یب  درک  یم 

 . دسر مغ  جنر و  ار  وا  ینارگ  نآ  زا  دشاب و  نارگ  راب  هصاخ  تسا  هودنا  مغ و  لیلد  تفرگ ،  یم 

مامح

هانگ یگدولآ  زا  تسا  حور  ندش  كاپ  هیام  هک  دناد  یم  ماما  ترایز  قیفوت  ار  نتفر  مامح  و  دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

مامح
کلهم يرامیب  کی  هنیزخ :  ای  ناو  نورد 

تعاجش تردق و  ندرک :  مامح  هناخدور  کی  رد 
یتمالس نتفایزاب  ندرک :  مامح  همشچ  کی  رد 
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دنمتورث یصخش  اب  جاودزا  ندرک :  مامح  زاب  طیحم  کی  رد 
ییافو یب  ندرک :  مامح  دوخ  قاتا  رد 

تذل مامح :  رد  ندز  نوباص 
دیشاب ناتدوخ  بقارم  قیمع :  ياهبآ  رد  ندرک  مامح 

یبایماک درس :  ياهبآ  رد  ندرک  مامح 
دروخ دیهاوخ  امرس  امش  مرگ :  ياهبآ  رد  ندرک  مامح 

فعض هناشن  سابل :  اب  ندرک  مامح 
دناسر دیهاوخ  بیسآ  ناتدوخ  هب  امش  ناو :  بآ  ندرک  فیثک 

هصغ مغ و  مامح :  رد  نارگید  ياشامت 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  رادیدپ  يرادیاپ  يداش  يدیمون ،  لد  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  مامح ،  رد  دیفس  ای  درز  ياهلگ  ندید  1 ـ
 . دراد شیارگ  هدوهیب  رارف و  ياهتذل  بسک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  مامح  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

راخب مامح 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  دنم  هلگ  قالخادب و  یناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  راخب  مامح  ندید  1 ـ

 . دوب دهاوخ  یتقوم  امش  ياهینارگن  یمامت  هک  تسا  نآ  تمالع  دییآ ،  یم  نوریب  راخب  مامح  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یماظن لیامح 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  بلج  دوخ  هب  ار  رسکیس  دارفا  هجوت  اهنت  ناتراتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  دوخ  سابل  رب  یماظن  لیامح  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
هب یماقم  نأش و  دوخ ،  هنالوقعم  راتفر  تقادص و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدیرخ  یماظن  لیامح  يرتخد  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیروآ یم  تسد 

شرعلا ۀلمح 

وازا ددنویپ و  راوگرزب  هاشداپ  اب  هک  لیلد  دنیب  باوخ  ار  ناشیا  رگاو  دـنا  هتـشادرب  یلاعت  كرابت و  دزیا  رما  هب  ار  شرع  هک  ناگتـشرف  نآ 
دبای  فاصنا 

دیوگ :  ینامرک 
هدمآ کیدزن  يو  لجع  هک  لیلد  دنتخاونب  ار  وا  ناگتشرف  هک  دنیب  رگاو  دنک  تاریخ  جح و  تعاط و  دوب و  یگتسویپ  ار  يو  نید  لها  اب 

دشاب

انح

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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تهارک ار  يو  نید  رد  نکیل  دنک ،  نیزم  دـیارایب و  ار  دوخ  تیب  لها  ناشیوخ و  هک  لیلد  دـهن ،  یم  دوخ  ياپ  تسد و  رب  انح  دـنیب  رگا 
مغ ار  وا  هک  لیلد  دیاشن ،  ار  وا  نتسب  انح  هک  دنیب  یسک  ار  باوخ  نیا  رگا  دنک .  هدیشوپ  تیب  لها  ناشیوخ و  لاح  دنیوگ  یضعب  دوب و 

دبای .  جرف  دوز  نکل  دسر ،  هودنا  و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  نتسب  انح 
ناگتسبو .  ناشیوخ  شیارآ  لوا : 

تیب .  لها  ندناشوپ  مود : 
 . هودنا مغ و  موس : 

طونح

یلاعت يادخ  هب  دوش و  بئات  هک  لیلد  دـننکارپ ،  يو  رب  طونح  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم  دـننکارپ .  هدرم  رب  هک  تسا  یـشوخ  يوب 
دوش شدارم  هب  اهراک  دبای و  جرف  اه  مغ  زا  هتشگ  نمیا  میب  سرت و  زا  هک  لیلد  دوب ،  حلصم  هک  دنیب  یسک  ار  باوخ  نیا  رگا  ددرگزاب . 

یمانکین دنا :  هتفگ  ناربعم  از  یـضعب  اریز  رطخ ،  اب  تسا  مدرم  شیاتـس  درک ،  زاب  شوخ  طونح  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 
 . طونح هزادنا  هب  ناشیوخ  تیب و  لها  رب  دوب 

اوح

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد تسا  نکمم  دیراد ،  دـیدرت  تسا  هدـش  لقن  تاروت  رد  هک  اوح  یناتـساب  ناتـساد  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  اوح  ندـید  1 ـ

دیوش .  وربور  نارگید  تفلاخم  اب  یعامتجا  راک و  طیحم 
ابیز و يدرم  تئیه  رد  ناطیش  دشابن  لقاع  رگا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  يزاب  ار  اوح  شقن  یـشیامن  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
زا دنک  راداو  ار  امـش  ات  تسه  ییاوح  مه  زونه  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يدرم  رگا  دنک .  یم  هارمگ  ار  وا  امیـس  شوخ 

 . دیوش هانگ  بکترم  دینیچب و  یبیس  بیس ،  تخرد 

ضوح

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زاب نایـصع  هانگزا و  دبای و  قیفوت  هک  لیلد  تسـش ،  یمه  ضوح  بآ  اب  نتـشیوخ  دنیب  رگا  تسا .  شنادو  ملع  باوخ  رد  ضوح  لصا 
رگا دوش .  دایز  شلام  دـنارذگ و  تمالـس  هب  دوخ  رمع  هک  لیلد  دـمآ ،  شوخ  وا  بآ  نآ  درب و  ورف  ضوح  بآ  همه  دـید  رگا  دتـسیا . 

دوش .  دایز  شملع  تسا  ملع  لها 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هب دوخ  هماج  دنیب  رگا  دنیوج .  نید  هار  کین و  تریسو  دننک  هبوت  شتیب  لها  هک  لیلد  تسـش ،  یم  ضوح  هب  دوخ  هماج  نت و  دنیب  رگا 
دنیب رگا  دوش .  روهـشم  قلخ  نایم  رد  يدـب  هب  دـنکن و  راک  ملع  هب  هک  لیلد  تشگ ،  رهاظ  بآ  ریز  رد  هماجزا  يدـیلپ  تسـشب و  ضوح 

 . دـشاب وا  کلم  ضوح  هک  هصاخ  دـنبای ،  تعفنم  وا  ملع  زا  زین  مدرم  دـبای و  تعفنم  دوخ  ملع  زا  هک  لیلد  دوب ،  هتـسر  زبس  ضوح  رانک 
رهش نآ  رد  هک  یـسک  هب  ای  ددرگ  زاب  راید  نآ  ياملع  هب  ضوح  نآ  ناصقن  هدایز و  دوب  نیملـسم  نآ  زا  دوبن و  وا  کلم  ضوح  دنیب  رگا 
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دنک .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دوب ،  خلت  هریت و  ضوح  بآ  دنیب  رگا  دوب .  مکاح 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

ضوح .  یگرزب  ردق  هب  دبای  لام  تسا و  کین  شراک  تبقاع  رگناوت و  يدرم  زا  دبای  لام  دروخ  یمه  ضوح  بآ  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ضوح  ندید 
تعفنم .  اب  مدرم  لوا : 

دنمتورثورگناوت .  يدرم  مود : 
ندرک .  عمج  لام  موس : 

دنوش .  دنم  هرهب  دننک و  ملع  بسک  وا  زا  هک  یملاع  مراهچ : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  زیمآ  ناجیه  یتاقافتا  اب  ندش  وربور  امش و  لابقا  سناش و  ندنام  تباث  ۀناشن  باوخ ،  رد  ضوح  ندید  1 ـ
 . دش دیهاوخ  یگداوناخ  تارجاشم  ریگرد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  دولآ  لگ  ضوح  بآ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

رثوک ضوح 

نایم رد  دوش  ادیپ  یهاشداپ  هک  لیلد  دندرک ،  یم  عمج  رثوک  ضوح  کیدزن  قلخ  تساخرب و  تمایق  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
رثوک ضوح  نوماریپ  دنیب  رگا  تسا .  یناملسم  رب  وا  گرم  هک  لیلد  دروخب ،  ماج  کی  رثوک  ضوح  زا  دنیب  رگا  دنک .  داد  لدع و  قلخ 

ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنیب  رگا  دشاب .  ربمغیپ  دالوا  نمـشد  هک  لیلد  دـندادن ،  بآ  تساوخ و  یم  بآ  تشگ و  یم 
دتسب یماج  دندوب و  هتشون  رثوک  ضوح  رد  شمان  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دبای .  هرهب  تعافـش  زا  هک  لیلد  دروخب ،  داد و  بآ 
یبرغم رباج  دوش .  لصاح  یناهج  ود  تعفنم  ار  وا  ملاع  نآ  زا  دـتفا و  تبحـص  گرزب  یملاع  اب  ار  وا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  بآ  نآ  زا  و 

راـبخا و زا  ار  وا  دوب و  قفاـنم  هدـننیب  هک  لـیلد  تسا ،  شوخاـن  هریت و  يو  بآ  نکل  دروخ ،  یم  بآ  رثوک  ضوح  زا  دـنیب  رگا  دـیوگ : 
هک تسا  قیرط  نآ  هب  رثوک  ضوح  دنیب  رگا  تسا .  راوخ  ریقح و  يو  شیپ  رد  مالـسا  نید  تسا و  دب  شداقتعا  دشابن و  ربخ  چـیه  نآرق 

نید ناـگرزب  هلمج  زا  تسا و  یلحم  يردـق و  یلاـعت  قح  دزن  ار  وا  هک  لـیلد  دروخ ،  یم  رثوک  ضوـح  بآ  هلمج  زا  هدـمآ و  راـبخا  رد 
 . تسا

یهام ضوح 

دش .  دیهاوخ  التبم  يرامیب  هب  یشایع  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دولآ  لگ  یبآ  اب  یهام  ضوح  ندید  1 ـ
یناوارف ياهتذل  یگدنز  رد  تسب و  دیهاوخ  روآ  دوس  ییاهدادرارق  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  لالز  یبآ  اب  یهام  ضوح  ندـید  2 ـ

درب .  دیهاوخ 
دنتسه .  امش  یکیدزن  رد  گرزب  ینانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  یهام ،  زا  یلاخ  یضوح  ندید  3 ـ

بآ رگا  اما  دـش .  دـهاوخ  دنمتداعـس  جاودزا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـتفا ،  یم  یهام  ضوح  لـخاد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
 . دراد تفر  هچنآ  فالخ  رب  يریبعت  دشاب ،  دولآ  لگ  ضوح 

ضیح
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
مارح لام  ار  وا  نوخ  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دش ،  ضئاح  هک  دنیب  يدرم  رگا  لام .  یتدایز  ار  نانز  تیصعم و  رد  دوب  اقب  ار  نادرم  ضیح ، 
لیلد دوب ،  روتـسم  باوخ  بحاص  رگا  دوش .  هتـسب  يو  رب  ایند  ياهراک  هک  لیلد  دش ،  ضئاح  شنز  هک  دنیب  يدرم  رگا  ددرگ .  بیـصن 

نز اب  دـنیب  رگا  دوش .  هداشگ  يو  رب  اـیند  نید و  راـک  هک  لـیلد  دـش ،  كاـپ  لـسغ  زا  شنز  دـنیب  رگا  دوش .  ریحتم  شیوخ  راـک  رد  هک 
 . ددرگ راوشد  شراک  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دوش و  ناسآ  يو  رب  یئایند  ياهراک  هک  لیلد  درک ،  عامج  ضئاح 

تاناویح

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تورث یتخبشوخ ،  تاناویح : 
هرهب تاناویح :  ندرک  یلها 

تیاضر ساسحا  تاناویح :  هب  نداد  اذغ 
دیا هدرک  نارگن  چوپ  چیه و  يارب  ار  دوخ  امش  هدش :  کشخ  ناویح 

تالکشم یشحو :  تاناویح 
شیاسآ یگناخ :  تاناویح 

فرح خ

جاخ

جاخ دنیب  رگا  دوب .  يرفاک  هب  شلیم  تسا و  للخ  وا  نید  رد  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  دیرخب  جاخ  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دروآ کیرـش  یلاعت  يادـخ  هک  لیلد  دـیتسرپ ،  یم  جاـخ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  تسرد  نید  رد  شداـقتعا  هک  لـیلد  تشاد ،  ندرگ  رد 

نید هک  لیلد  تخادنا ،  نوریب  هناخ  زا  ای  تسکشب  ار  جاخ  نآ  وا  داد و  يو  هب  جاخ  یصخش  هک  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  تشاد  یم  زیزع  هداد و  هسوب  ار  جاخ  هک  دنیب  رگا  تسا .  نمشد  ار  نارفاک  دوب و  مکحم  وا  لد  رب  مالسا 

راخ

نآ تمحز  جنر و  ردق  هب  دناتس و  ماو  یـسک  زا  هک  لیلد  دز ،  يورد  یـسک  ای  دش  ورف  وا  مادنارد  يراخ  دنیب  رگا  تسا .  ماو  باوخ  رد 
دیوگب .  خلت  نخس  دهد و  یسک  هب  یماو  وا  هک  لیلد  دز ،  یسک  مادنا  رد  يراخ  وا  دنیب  رگا  دونش .  شوخان  نخس  سک  نآ  زا  راخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هب جنر  چیه  دوش و  هدراذگ  هلمج  نکلو  دراد ،  رایـسب  ماو  هک  لیلد  تفای ،  یمن  دنزگ  راخ  نآ  زا  شمادنا  تشاد و  رایـسب  راخ  دنیب  رگا 

دسرن .  يو 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  راخ  ندید 
ماو .  ضرق و  لوا : 

ینمشد .  مود : 
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 . اهراک يراوشدو  یتخس  موس : 

تشپراخ

ینمـشد هک  لیلد  تشکب ،  ار  تشپراخ  دنیب  رگا  يوخدب .  رادید و  تشز  تسا  ینمـشد  باوخرد ،  تشپراخ  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 ، دـیزگب ار  وا  تشپراخ  دـنیب  رگا  دروخب .  نمـشد  لام  زا  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  تشپراـخ  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  رهق  ار 

 . تفر یمه  نوخ  نآ ،  مخز  زا  هک  دنیب  هصاخ  دسر ،  دنزگ  ار  يو  سک  نآ  زا  تسا  لیلد 

شراخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب .  هودناو  مغ  ناشیا  زا  دنک و  ناشیوخ  بلط  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  نت  شراخ  ار  وا  دنیب  یسک  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ناشیوخ .  لاوحا  نتسجزاب  رب  تسا  لیلد  نت ،  شراخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دسر . .  یم  تیذا  تمحز و  وا  هب  ناگتسب  ناشیوخ و  زا  دیسر ،  یم  دنزگ  جنر و  وا  هب  نت  شراخ  زا  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا 

 . . دسر یمن  يرازآ  تمحز و  وا  هب  ناگتسب  ناشیوخ و  هیحان  زا  دیسرن ،  وا  هب  يرازآ  نت  شراخ  زا  دنیبب  رگا 

كاشاخ

نایم رد  وا  ای  تسا  رایسب  كاشاخ  يو  هناخ  رد  دنیب  رگا  ار .  هماع  مدرم  تسا  تمعن  لام و  باوخرد  كاشاخ  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هک لیلد  تخوسب ،  شتآ  ای  دربب  داـب  ار  كاـشاخ  دـنیب  رگا  دـسر .  تمعن  لاـم و  ار  يو  نآ  ردـق  رب  هک  لـیلد  دـیدرگ ،  میقم  كاـشاخ 

میهاربا دـنک .  هنیزه  ار  شیوخ  لاـم  هک  لـیلد  تخوس ،  یم  گـید  ریز  رد  اـی  رونت  رد  كاـشاخ  هک  دـنیب  رگا  دناتـسب .  وا  لاـم  هاـشداپ 
رگا ددرگ .  لصاح  لام  رفـس  زا  ار  وا  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  درب ،  یم  هناخ  هب  دروآ و  یم  كاشاخ  ارحـص  زا  دنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک 

 . دسر تعفنم  ریخ و  هاشداپ  زا  نآ  ردق  هب  ار  عضوم  نآ  هک  لیلد  دروآ ،  یم  كاشاخ  داب  يا  هچوک  ای  يرهش  رد  دنیب 

كاخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لام نآ  ردـق  هب  ار  وا  جـنر  یب  هک  یتسرد  هب  دوب ،  كاخ  وا  هناخ  رد  هک  دـنیب  رگا  تسا  مرد  نآ  يرایـسب  مک و  ندـید  باوخ  هب  كاخ 

 . ار وا  تسا  مرد  لام و  لیلد  تشاد ،  یم  رب  درک و  یم  عمج  كاخ  ای  دروخ  یمه  كاخ  ای  تفر  یمه  كاخ  رب  دنیب  رگا  دوش .  لصاح 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دناشفا یم  تسد  زا  كاخ  دـنیب  رگا  دـنک .  هنیزه  ار  دوخ  لام  هک  لیلد  درک ،  یم  هدـنکارپ  دیـشک و  یم  نوریب  هناخ  زا  كاخ  دـنیب  رگا 
دبای .  تعفنم  نآ  زا  ددرگ و  عمج  مرد  لام و  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  كاخ  ندید 

لام .  لوا : 
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تعفنم .  مود : 
ایند .  راکو  لغش  موس : 

سیئر .  لبق  زا  هدئاف  ای  هاشداپ  لبق  زا  هدئاف  مراهچ : 
نز .  يوس  زا  هدیاف  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم لوپ  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  دـینک  یم  عمج  كاـخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  لاـم  لوـپ و  تسا .  تمعن  تکرب و  كاـخ 
رگا دسر .  یم  امـش  هب  گرزب  یلام  تسا  هتـشابنا  يدایز  كاخ  امـش  هناخ  رد  دیدید  رگا  دـیزادرپ .  یم  لام  يروآ  عمج  هب  دـیزودنا و 

زا دـیدروآ  كاخ  بسا  اب  رگا  دـسر .  یم  امـش  هب  یثاریم  دوب ،  موسوم  میدـق  رد  هک  روط  نامه  دـیا ،  هدروآ  كاـخ  رتش  اـب  هک  دـیدید 
هب يدوس  هک  دوش  یم  ببس  هلیـسو و  قمحا  يدرم  دیدروآ  شیوخ  هناخ  هب  كاخ  غالا  اب  رگا  دسر .  یم  دوس  امـش  هب  درم  ناوج  يدرم 

رگا دیهد .  یم  رده  هب  ای  دـینک  یم  جرخ  ار  دوخ  لام  دیـشاپ  یم  دـینک و  یم  هدـنکارپ  اوه  رد  ار  كاخ  دـیدید  رگا  ددرگ .  دـیاع  امش 
دراد و ار  نمچ  ریبعت  دوب  زبس  رگا  دیوش .  یم  مشخ  ناجیه و  راتفرگ  تسا  خرـس  تسه  هک  یکاخ  ای  دـیا  هدرروآ  هک  ار  یکاخ  دـیدید 

نوریب كاخ  هاچ  زا  رگا  تسا  تبیـصم  مغ و  دوب  هایـس  هچ  نانچ  دـهد و  یم  ربخ  ار  يراـمیب  لـالم و  تسا و  یعیبط  ریغ  دوب ،  درز  رگا 
 . دوش یم  امش  هجوتم  یلام  نایز  هک  دینک  یم  يراک  دیتخیر  یم  هاچ  رد  ار  كاخ  رگا  دوش و  یم  امش  بیـصن  تمحز  هب  یلام  دیدروآ 

انمض هدش و  هتـشادرب  رت  تحار  هک  دیئامن  یم  کبـس  ار  یعنام  دیئامن و  یم  ناسآ  ار  یلکـشم  دیراد  یم  رب  كاخ  يا  هپت  زا  دیدید  رگا 
ددرگ .  یم  ناتدیاع  هدش  هتشادرب  كاخ  ردق  هب  يدوس 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب نامیثی  لام  كاخ  ندروخ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ امـش  تمـسق  بولطم  ياهتیعقوم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هدش  ور  وریز  ناهایگ  اهلگ و  فارطا  كاخ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش . 
كرت ار  دوخ  ۀناخ  دش ،  دیهاوخ  راچان  ای  دـیوش ،  یم  نوناق  میلـست  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  یکاخ  امـش  سابل  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دینک . 
 . دننزب همطل  امش  ترهش  رابتعا و  هب  دنشوک  یم  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دشاپ ،  یم  كاخ  امش  يور  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هرا كاخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دهاوخ  امش  یناشیرپ  ثعاب  رابهودنا  تاهابتشا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرا  كاخ  ندید 

زادنا كاخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دیهاوخ  هدهع  هب  ار  ریذپلد  اما  راوشد  يا  هفیظو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  زادنا  كاخ  ندید  1 ـ

 . دنام دهاوخ  خساپ  یب  ناتیاه  هتساوخ  اهوزرآ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  زادنا  كاخ  ندید  2 ـ
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يراپسکاخ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يراپسکاخ

تنحم جنر و  دنواشیوخ :  يراپسکاخ 
ثرا هناگیب :  کی  يراپسکاخ 

ثرا دیفم ،  ياهییانشآ  يراپسکاخ :  مسارم 
هدوهیب راکفا  دوخ :  يراپسکاخ  مسارم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  رامیب  يدنزرف  نتشاد  كرابمان و  یجاودزا  تمالع  باوخ ،  رد  يراپسکاخ  مسارم  ندید  1 ـ

دراد .  یناهگان  ياهینارگن  رب  تلالد  باوخ ،  رد  هناگیب  يدرف  يراپسکاخ  مسارم  ندید  2 ـ
یگرزب يدیمون  راچد  ناتـسود  زا  یکی  اما  تسا .  هداوناخ  ياضعا  تمالـس  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  دنزرف  يراپـسکاخ  مسارم  ندـید  3 ـ

دش .  دهاوخ 
دش .  دهاوخ  هویب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  تکرش  یسک  يراپسکاخ  مسارم  رد  هایس  سابل  اب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ

 . تسا هداوناخ  دارفا  نیب  اوعد  تافالتخا و  تمالع  باوخ ،  رد  ناکیدزن  زا  یکی  يراپسکاخ  مسارم  ندید  5 ـ

رتسکاخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ناطلـس زا  لام  هک  لیلد  دش ،  لطاب  درک و  عمج  رتسکاخ  دنیب  رگا  دنامب .  یقاب  یـسک  رب  هک  ناطلـس ،  لبق  زا  تسا  لطاب  لام  رتسکاخ ، 

دنامن  يو  هب  دنک و  عمج 
دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب 

دشابن .  عفن  ریخ و  چیه  يو  رد  هک  دنک  لصاح  یملع 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا هجو  هن  رب  باوخرد  رتسکاخ  ندید 
دشابن .  لوبق  شریذب و  دروم  شملع  هک  يدنمشناد  ملاع و  لوا : 

مارح لام  مود : 
لطاب .  مالک  موس : 

ینمشد .  تموصخ و  مراهچ : 
هانگ .  قسف و  مجنپ : 

هلیحورکم .  مشش : 
سوسفا .  ترسح و  تداسح و  متفه : 

ینامیشپ .  متشه : 
دشابن يریخ  نآ  ردنا  هک  يراک  مهن : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینک اج  هب  اج  ار  شتآ  ات  دـیدرگ  یم  رتسکاخ  لابند  هب  باوخ  رد  دـیدید  رگا  تسا .  هدوهیب  راک  تمادـن  سوسفا و  باوخ  رد  رتسکاخ 

 . دروآ یم  ینامیـشپ  تمادـن و  ادـعب  هک  دـیهد  یم  ماـجنا  هدوهیب  يراـک  دـنک  یم  هولج  گرزب  ناـترظن  رد  هک  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب 
تسد و رب  رتسکاخ  دیدید  رگا  دیریگ .  یم  رارق  رـسحت  هناتـسآ  رد  دیتفاین  رگا  تسا و  یمتح  تمادن  دـیتفای  رتسکاخ  باوخ  رد  هچنانچ 

ورف رتسکاخ  رد  ناتیاپ  دـیدید  رگا  دریگ .  یم  رارق  هرطاخم  رد  امـش  يوربآ  دروآ و  یم  تمادـن  هک  دـینک  یم  يراک  هتـسشن  امـش  سابل 
ناترـسمه دوب  هناخزپشآ  رد  رتسکاخ  رگا  دینیب .  یم  نایز  دراد و  تمادـن  تسا و  ثبع  هک  دـیور  یم  ییاج  هب  ای  دـینک  یم  يرفـس  هتفر 

یم شنزرس  ار  امش  اسور  اهرتگرزب و  هک  دیهد  یم  ماجنا  یلمع  دوب  هتسشن  امش  رس  رب  رتسکاخ  رگا  دروآ .  یم  هودنا  لالم و  امـش  يارب 
تسا .  ییاوسر  هلحرم  ات  یگدنمرش  نیا  دیشک و  یم  تلاجخ  دوب  هتسشن  امش  هرهچ  رب  رتسکاخ  رگا  دیشک .  یم  یگدنمرش  دننک و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یباوخ نینچ  يزرواشک  رگا  تسا .  زیگنا  مغ  خلت و  یثداوح  اب  ندـش  وربور  تسا و  ندـش  دـیمون  ۀـناشن  باوخ ،  رد  رتسکاخ  ندـید  1 ـ
تـسا نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرجات  رگا  دوب .  دهاوخ  وا  جنر  تسد  لصاح  هدز  تفآ  یتالوصحم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ، 
تـسد زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  رتسکاخ  باوخ  رد  يردام  ای  ردـپ  رگا  دروخ .  دـهاوخ  تسکـش  يراجت  روما  تالماعم و  رد  هک 

 . دیشک دنهاوخ  يرایسب  جنر  دوخ  نادنزرف 

يرگ هزوک  كاخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يرتخد رگا  تخاس .  دـهاوخ  ناـشیرپ  شوشم و  ار  امـش  یتخبدـب  رقف و  گـهک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  يرگ  هزوک  كاـخ  ندـید 
تـسود رتشیب  لوپ  تعفنم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  هار  يرگ  هزوک  كاخ  يور  شدزمان  اب  دـنیبب  باوخ 

 . دیوگ یم  كرت  ار  دوخ 

هایس لاخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا یگداوناخ  تافالتخا  ندش و  رامیب  تمالع  باوخ ،  رد  یسک  نت  رب  هایس  ياهلاخ  ندید 

یبوک لاخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ینالوط یتدم  يارب  ار  دوخ  ۀناخ  ددرگ  یم  بجوم  يرما  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  یبوک  لاخ  امـش  نت  رب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  كرت 
دینک .  یم  تداسح  نارگید  هناقشاع  ۀطبار  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نارگید  ندب  يور  یبوک  لاخ  ندید  2 ـ

یم جراخ  ناتـسود  عمج  زا  زاتمم  يا  هبرجت  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یبوک  لاخ  نارگید  ندب  رب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دیوش

هلاخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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بجوم رما  نیا  دریگ و  یم  رارق  شنزرـس  دروم  یلمع  ماجنا  يارب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنیبب ،  ار  دوخ  ۀـلاخ  باوخ  رد  يرتخد  رگا  1 ـ
دوش .  یم  وا  یناشیرپ 

 . دش دهاوخ  لح  یئزج  تافالتخا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  نامداش  امش  ۀلاخ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  2 ـ

هماخ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یکی ینعم  هب  هماخ  نیا  ما .  هتشون  ق ـ  فرح ـ  رد  زین  ار  ملق  دوش .  یمن  هتفرگ  راک  هب  یـسراف  هرواحم  نابز  رد  زورما  ملق  ینعم  هب  هماخ 

شدوخ هچ  رگا  تسین  وکین  باوخ  رد  شندـید  دوش و  یم  ریبـعت  لد  نتخوس  جـنر و  مغ و  باوخ  رد  هک  تسا  حرطم  ریـش  تاقتـشم  زا 
نوچ دنازوس .  یم  ار  ناتتـسد  هک  دسر  یم  امـش  يارب  یمغ  دیروخ  یم  هماخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  هزمـشوخ .  يوقم و  تسا  ییاذغ 
نیمه زین  هماخ  ندیرخ  دنک .  یم  هراشا  ام  فطاوع  نیرت  ساسح  نیرت و  قیقر  هب  ام  ياه  باوخ  رد  تسا و  ریـش  هدرـشف  هدیکچ و  هماخ 

هک دروآ  یم  هفحت  امـش  يارب  یمغ  دروآ  هماخ  امـش  يارب  یـسک  دـینیبب  هچنانچ  تسا  یتحاران  نارگید  هب  هماخ  فراـعت  دراد .  ار  ریبعت 
دراد .  ار  هماخ  ندروخ  ندیرخ و  تلاح  نامه 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
گرزب یثرا  رایسب ؛  دوس  هماخ : 

دیسر دیهاوخ  دیا  هتفرگ  رظن  رد  دوخ  يارب  هک  یفده  هب  امش  هماخ :  ندروخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ات دیزادرپب  رازاب  رد  تراجت  هب  يزرواشک  ياج  هب  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  فراعت  هماخ  دوخ  نانامهیم  هب  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . دیروایب درگ  یتورث  دیناوتب 

هداوناخ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دز دیهاوخ  يا  هزات  راک  هب  تسد  امش  تورث ،  هداوناخ : 

داتفا دهاوخ  یمهم  یگداوناخ  قافتا  يدوزب  ندید :  ار  دوخ  هداوناخ 
دیسر دیهاوخ  ینورد  شمارآ  هب  امش  نیسدقم :  هدوناخ 

هناخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
مرک و تورم و  اب  دـهاوخ ،  ینز  هک  لـیلد  تشادرب ،  ياـج  زا  ار  هناـخ  ياهنوتـس  اـی  ار  هناـخ  دـنیب  رگا  تسا .  نز  باوخرد  درفم  هناـخ 

هناخ هک  دنیب  رگا  دوش .  رگناوت  دهاوخ و  ینز  هک  لیلد  دش ،  نورد  ون  هناخ  رد  دنیب  رگا  دوش .  نتسبآ  شنز  هک  دشاب  دریگرب و  شتنوم 
لفق وا  هناخ  رد  دوب و  هتخیرگ  هناخرد  دنیب  رگا  دـنک .  تلحر  ایند  زا  هک  لیلد  تسیک ،  زا  هناخ  هک  تسنادـن  دوب و  هودـنا  جـنک  هب  درفم 

رد دنیب  رگا  دبای .  تیفاع  تسا  رامیب  دـنیب  رگا  ددرگ .  هتـسر  هودـنا  مغ و  زا  هک  لیلد  دوب ،  هتـسویپ  رگید  هناخ  هب  هناخ  نآ  دوب و  هدرکن 
دسر .  یلام  ار  وا  یسک  زا  هک  لیلد  تسکشب ،  دوخ  هناخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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 ، دش رتگرزب  دوب  هک  نآ  زا  دیدرگ و  خارفو  گرزب  هناخ  هک  دنیب  رگا  دسر .  ودـب  رایـسب  یلام  هک  لیلد  داتفا ،  يو  رب  هناخ  هک  دـنیب  رگا 
 ، تسا نیمیـس  وا  هناخ  رد  رگا  دوش .  رگناوت  هک  لیلد  دوب ،  نینهآ  وا  هناخ  رد  دنیب  رگا  دوش .  گنت  يو  رب  رایـسب  تمعن  لام و  هک  لیلد 

لیلد دوبن ،  هناخ  چیه  وا  هناخ  نوماریپ  دنیب  رگا  دوش .  هدایز  شتمعن  دوب  رگناوت  رگا  تیـصعم .  هانگ و  زا  ندرک  دـیاب  هبوت  ار  هک ا  لیلد 
دوش .  هابت  شلاح  هک 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یگدـنز تسا  امـش  هب  قلعتم  هناخ  نآ  دـیتسه و  للجم  گرزب و  يا  هناخ  نورد  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا ،  تشیعم  ام  باوخ  رد  هناخ 

هک دـهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  تسا  امـش  هب  قلعتم  هناخ  نآ  دـیراد و  هناریو  رقحم و  يا  هناخ  دـینیبب  رگا  تشاد .  دـیهاوخ  یبوخ  هفرم و 
یشخب تسا  بارخ  هتفـشآ و  هناخ  ياهقاتا  زا  یکی  دینیبب  هچ  نانچ  تفای .  دهاوخ  تلق  امـش  شاعم  دش و  دهاوخ  گنت  امـش  رب  یگدنز 

تـسا ینهآ  امـش  هناـخ  رد  هک  دـینیبب  رگا  دـسر .  یم  وا  هب  یناـیز  یمغ و  دوش و  یم  یناریو  یبارخ و  راـچد  باوخ  هدـننیب  یگدـنز  زا 
تـسا یلحم  رد  امـش  هناخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  بوخ  تسا  هرقن  زا  امـش  هناخ  رد  دیدید  رگا  دیراد و  یماود  لباق  یگدـنز 
یگدنز یگنت  تبرغ و  یسک و  یب  یئاهنت و  زا  هک  ارچ  دیا  هدیدن  یبوخ  باوخ  تسین  يرگید  هناخ  چیه  نآ  درگادرگ  هدنام و  اهنت  هک 

دهد .  یم  ربخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هناخ
قشع رد  یتخبشوخ  هناخ :  کی  نتخاس 

دوشیم هتشادرب  هار  رس  زا  یعنام  هبورخم :  هناخ 
یتخبدب شتآ :  رد  يا  هناخ 

هرظتنم ریغ  تعفنم  کی  هناخ :  ندرک  كرت 
یبایماک هناخ :  کی  دیرخ 

دوشیم نشور  هرخالاب  هدیچیپ  رما  کی  هناخ :  ندرک  ریمعت 
یهاو ياهدیما  یلاخ :  هناخ 

دش دهاوخ  لصاح  ناتدوخ  جنرتسد  زا  هک  یبایماک  ندوب :  هناخبحاص 
دیتسه رترب  نارگید  هب  تبسن  امش  نابایخ :  کی  جنک  رد 

درک دنهاوخ  امش  زا  یبوخ  لابقتسا  ناگناگیب  یلگنج :  هناخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب شیع  ارس  هناخ و  ندید 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب یلاحشوخ  نتخاس  هناخ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ددرگ .  یم  امش  طاشن  روش و  بجوم  هک  دسر  یم  ناتتسد  هب  يرابخا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  یمیدق  ۀناخ  ندید  1 ـ

دیهاوخ ار  ناکیدزن  زا  یکی  گرم  ای  يرامیب  ربخ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هبورخم  ناریو و  امـش  یمیدـق  ۀـناخ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
داد .  دهاوخ  تسد  زا  ار  يزیزع  تسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  دینش . 

امـش هب  هداوناـخ  ياـضعا  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هاوـخلد  بترم و  زیچ  هـمه  دـیوش و  یم  دوـخ  ۀـناخ  دراو  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
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دوب .  دهاوخ  شخب  تیاضر  زین  يراک  روما  دندنمقالع و 
 . درک دیهاوخ  هزرابم  رش  ندش  زوریپ  يارب  هک  تسا  نآ  يهناشن  تسا ،  هتفرگارف  بآ  ار  امش  هناخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا   . 4

یناخ

هک باوخ  رد  دـنیب  نوچ  تسا  ندـش  ورف  ریز  هب  الب  زا  یناخ  رد  هک  اریز  تسا ،  هودـنا  مغ و  ندـید ،  یناـخ  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ینامرک میهاربا  دبای .  جرف  اه  مغ  زا  هک  لیلد  درک ،  لسغ  یناخ  رد  هک  دـنیب  رگا  دوش .  دنمتـسم  نیگمغ و  هک  لیلد  دـش ،  ورف  یئاجرد 

 . دنک نتسیرگ  دتفا و  تبیصمو  هودنا  مغ و  اجنآ  رد  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  رایسب  ياه  یناخ  وا  هناخ  رد  هک  دنیب  رگا  دیوگ : 

رایواخ

وکین رایـسب  باوخ  رد  شندید  تسا و  رهاوج  تاعطق  و  دیراورم ،  ياه  هناد  ییالط ،  ياه  هکـس  رایواخ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ندیرخ دسر .  یم  امـش  هب  میظع  یتورث  دـیروخ  یم  رایواخ  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  رتهب  دـشاب  رت  نشور  هچره  رایواخ  تسا . 

ار یهاـم  هک  تسا  نیا  نآ  هجو  نیرت  بوخ  تسین و  دـب  تهج  چـیه  زا  باوخ  رد  راـیواخ  شنتـشاد .  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  زین  راـیواخ 
 . جنگ نتفای  اب  تسا  ربارب  نم  رظن  هب  نیا  دیروایب .  نوریب  شمکش  زا  ار  رایواخ  دیشاب و  هدرک  دیص  ناتدوخ 

مدآ هیاخ 

دوش .  هدایز  شلام  توق و  هک  لیلد  دش ،  گرزب  وا  هیاخ  ود  ره  دنیب  رگا 
دبای .  رفظ  وا  رب  نمشد  هک  لیلد  تسا ،  هدیرب  وا  هضیب  ود  دنیب  رگا 

تسا .  سکع  هب  شریبعت  دنیب ،  کچوک  ار  شیوخ  هیاخ  ود  رگا 
دوش .  كاله  شدنزرف  هک  تسا  لیلد  دنکفیب ،  دیشک و  نوریب  وا  پچ  هیاخ  دنیب  رگا 

دوب .  رگید  یسک  زا  وا  تبسن  هک  دوب ،  هدازمارح  يدنزرف  وا  هک  تسا  لیلد  دیشخب ،  یسک  هب  تبغر  عوط و  هب  دوخ  هیاخ  دنیب  رگا 
دوب .  نانمشد  میب  نکل  دبای ،  رایسب  لام  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هدش  هب  دای  هدیسامآ  وا  هضیب  هک  دنیب  رگا 

دنک .  عمج  لام  هک  تسا  لیلد  دیشک ،  یم  نیمز  رب  هک  يروط  هب  دوب ،  هتشگ  زارد  شا  هیاخ  هک  دنیب  رگا 
دننک .  داسف  رگیدکی  نزاب  هک  تسا  لیلد  دیشخب ،  وا  هب  ار  دوخ  هیاخ  زین  سک  نآ  دیشخب و  یسک  هب  دوخ  هیاخ  هک  دنیبرگا 

دیامن .  متس  وا  دنزرف  هب  یصخش  هک  تسا  لیلد  درک ،  یم  زاب  شیوخ  هیاخ  زا  تسوپ  هک  دنیب  رگا 
دونش .  دنزرف  گرم  ربخ  هک  لیلد  تفرب ،  شوه  زا  تفرگ و  تخس  يو  هیاخ  یسک  دنیب  رگا 

دوش .  مک  شهاج  تمرح و  هک  لیلد  دشابن ،  دنزرف  وا  رگا 
دوش .  هدیرب  وا  توق  هک  لیلد  دندیربب ،  يو  هیاخ  نب  هک  دنیب  رگا 

ددرگ .  هتسب  يو  راک  هک  لیلد  دوب ،  هتسب  رگید  زیچ  هب  ای  نامسیر  هب  وا  هیاخ  دنیب  رگا 
شیوخ .  زا  نانمشد  رش  نتشاد  زاب  رب  تسا  لیلد  دید ،  باوخ  رد  نامدرم  هیاخ  رگا 

دوش .  نیگمغ  دبای و  رفظ  يو  رب  نمشد  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  ناصقن  وا  هیاخ  رد  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ ،  هب  مدرم  هیاخ  ندید 
دنزرف .  لوا : 
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تیب .  لها  مود : 
لام .  موس : 

تزع .  مراهچ : 
یگرزب .  مجنپ : 

تجاح .  بلط  مشش : 
نتفای ،  دارم  متفه : 

تسا .  هجو  راهچ  رب  ندید ،  باوخ  هب  یبآ  ناغرم  هیاخ  دنزرف و  هیاخ 
نتفای .  دارم  لوا : 

نتساوخ .  نز  مود : 
كزینک .  موس : 

 . ندروآ دنزرف  مراهچ : 

ربخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یگدـنز رد  قیفوت  ۀـناشن  نینچمه  تسا و  كرتشم  قیالع  اب  یمیمـص  یناتـسود  نتـشاد  تمالع  باوخ ،  رد  بوخ  ياـهربخ  ندینـش  1 ـ

تسا . 
 . تسا یگدنز  رد  بولطمان  ياهتیعقوم  اب  ندش  وربور  راگزاسان و  یناتسود  نتشاد  تمالع  باوخ  رد  دب  ياهربخ  ندینش  2 ـ

نیچ ربخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنروآ .  دراو  بیسآ  امش  یگدنز  هب  دنشوک  یم  هک  تشاد  دیهاوخ  ینانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نیچربخ  يدرف  ندید  1 ـ

بیـشن زارف و  زا  رپ  امـش  ةدـنیآ  یگدـنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دـننک ،  یم  دادـملق  نیچربخ  يدرف  ار  امـش  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دوب دهاوخ 

هزبخ

دیوگ ینامرک  میهاربا  درب .  یم  اهرهش  هب  نامدرم  عاتم  هک  هقث  لوسر  دنیوگ :  یضعب  دوب ،  نز  دنیوگ :  یضعب  تسا .  لوق  هس  دنا  هتفگ 
داد وا  هب  یسک  ای  تشاد  هزبخ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دهدب .  قالط  ار  نز  هک  لیلد  تشاد ،  يارس  رد  هنیگبآ  هزبخ  دنیب  رگا  : 
هزبخ هک  دنیب  یـسک  رگا  دبای .  تعفنم  وا  زا  دتفا و  تبحـص  يو  همداخ  ینز  اب  ای  دوش  لصاح  ار  وا  هزبخ  ردـق  رب  همداخ  ینز  هک  لیلد  ، 

 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش ،  عیاض  يو 

ندرک هنتخ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب باوخ  هب  یـسک  رگا  دوب .  ایند  لام  یتدایز  هنتخ  ندرک  ناصقن  دروآ و  ياـج  هب  تنـس  هک  لـیلد  درک ،  هنتخ  ار  وا  یـسک  دـنیب  رگا 
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رب هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نوخ  هنتخ  ماگنه  هب  هک  دنیب  رگا  درادزاب .  ناهانگ  زا  وا  تنس  نآ  هک  دروآ  ياج  هب  یتنس  هک  لیلد  درک ،  هنتخ 
میب دبای و  هودنا  مغ و  هک  لیلد  تشاد ،  یم  هاگ  هنتخ  هب  رظن  درک  یم  هنتخ  نوچ  دنیب  رگا  دنک .  هبوت  ناهانگ  زا  تسا و  بئات  تنـس  نآ 

دتفا .  نالذخ  رد  هک  تسا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد دشابن ،  هدرک  هنتخ  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  كاپ  دوش و  زاب  ناهانگ  زا  هک  لیلد  دندرک ،  هنتخ  وا  دنیب  باوخ  هب  هدرک  هنتخ  يدرم  رگا 
دوش .  رایسب  وا  لام  تسا و  هتخادنا  سپزاب  یناملسم  هار  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  هب  ندرک  هنتخ 

ندروآ .  ياج  هب  تنس  لوا : 
دنزرف .  مود : 

یئوکین .  موس : 
شیاسآ .  مراهچ : 

نز زا  یئادج  مجنپ : 

تلاجخ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دهاوخ  دیجمت  فیرعت و  امش  زا  ندیشک :  تلاجخ 

دیوگیم :  تیارب 
يرگید سک  ندش  خرس  باوخ  رد  امش  رگا  دیرادن .  ار  نآ  نایب  تئرج  دیاهدش و  قشاع  هک  تسا  نیا  شیانعم  ندش  خرـس  تلاجخ  زا 

 . دنیآیم ناتیراگتساوخ  هب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیب ،  ار 

ندرک یظفاحادخ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یگدروخرس ندرک :  یظفاحادخ 

راک تمدخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یتخبدب  ینیقی و  تارییغت  ۀناشن  باوخ ،  رد  راکتمدخ  ندید  1 ـ

دروم دوخ ،  تسرداـن  هدـننز و  راـتفر  هب  دراد  لاـمتحا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  يراکتمدـخ  قشاـع  دـنیبب  باوخ  يدرم  رگا  2 ـ
 . دوش عقاو  نارگید  دنخشیر 

رخ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
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ددرگزاب .  باوخ  هدننیب  تخب  هب  رخ  يدبو  یکین  تسا و  درم  يراوگرزب  تخب و  باوخ  رد  ندید  رخ 
هـشیدنا مغ و  زا  دوش و  هداشگ  يو  رب  تاریخرد  هک  لیلد  تسبب ،  تفرگب و  ار  وا  دمآ و  وا  هاگیاج  رد  ای  دش ،  وا  کلم  يرخ  دـنیب  رگا 

دوش .  راگتسر 
عیطم ربنامرف و  هک  تسا  لـیلد  دـنیب ،  باوخرد  هک  رخ  نیرتهب  دوش و  هداـیز  يو  لاـم  تمعن و  ریخ و  هک  لـیلد  دـنیب ،  رایـسب  نارخ  رگا 

دشاب . 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دبای .  یگرزب  يرتهم و  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هتسشن  هایس  رخ  رب  رگا 
دبای .  ایند  هاج  زع و  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  دیفس  رخ  رب  دنیب  رگا 

دبای .  یناهج  ود  تاریخ  دوش و  عرو  اب  دهاز و  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  گنر  زبس  رخ  رب  دنیب  رگا 
دبای .  یناهج  نیا  شیع  تحار و  هک  لیلد  تسا ،  هتسشن  خرس  يرخ  رب  دنیب  رگا 

دوش .  رامیب  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  درز  رخ  رب  هک  دنیب  رگا 
یمرخ .  ریخ و  تدایز  يراودیما و  رب  تسا  لیلد  تسا ،  نتسبآ  هدام و  يو  رخ  دنیب  رگا 

درآ .  تسدب  تمعن  لام و  تراجت  زا  هک  لیلد  دروخیم ،  رخ  تشوگ  هک  دنیب  رگا 
دنک .  هنیزه  ار  دوخ  لام  هک  لیلد  دروخب ،  وا  تشوگ  زا  تشکب و  ار  دوخ  رخ  دنیب  رگا 

دریمب .  يدوز  هب  هک  لیلد  درمب ،  وا  ریز  رد  رخ  دوب و  هتسشن  رخ  نآ  رب  دنیب  رگا 
ددرگ .  هابت  وا  تشیعم  لام و  هک  لیلد  درم ،  وا  رخ  دنیب  رگا 
دوش .  تسدگنت  شیورد و  هک  لیلد  داتفیب ،  رخ  زا  دنیب  رگا 

دسر .  ترضم  نایز و  ار  وا  یسک  زا  هک  لیلد  داتفیب ،  دوبن  وا  کلم  هک  يرخ  زا  دنیب  رگا 
دوش .  ایهم  دوز  دنک و  بلط  یتجاح  يراک و  هک  لیلد  تسشن ،  يو  رب  راب  رگید  دمآ و  دورف  رخ  زا  دنیب  رگا 

دوش .  ریغتم  شلاح  هک  لیلد  درک ،  هضواعم  رگید  رخ  اب  ار  شیوخ  رخ  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ناگرزب .  زا  دیوگب  یسک  اب  هک  ینخس  ببس  هب  دنیب  يریخ  هک  لیلد  دادن ،  اهب  دیرخب و  يرخ  دنیب  رگا 
تسا .  تشیعم  بلط  رد  وا  راک  یگدیروش  رب  لیلد  دوب ،  فیعض  وا  مشچ  ای  تشاد  مشچ  کی  وا  رخ  دنیب  رگا 

دسرن .  وا  هب  دوش و  عیاض  دراد  هک  یلام  هک  لیلد  تشادن ،  مشچ  ود  ره  وا  رخ  دنیب  رگا 
تسا .  رایسب  عیبار  وا  هک  لیلد  دوب ،  زارد  وا  رخ  ياپ  تسد و  دنیب  رگا 

یلاح هب  یلاح  زا  وا  تشیعم  هک  لیلد  دـیرخ ،  رگید  رخ  تخورفب و  ار  دوخ  رخ  ای  تسـشن ،  رگید  رخ  رب  وا  اـی  درمب  وا  رخ  هک  دـنیب  رگا 
ددرگب . 

دوب .  رفس  زا  وا  تشیعم  لام و  هک  لیلد  دش ،  يرتسا  اب  وا  رخ  دنیب  رگا 
دادیب .  ملظ و  هب  نکل  دوب ،  ناطلس  زا  وا  تشیعم  هک  لیلد  دش ،  بسا  اب  وا  رخ  دنیب  رگا 

دوب .  لالح  یئاج  زا  وا  لام  هک  لیلد  دش ،  دنفسوگ  اب  يو  رخ  دنیب  رگا 
تسا .  غرم  نادب  شلیوات  هک  دوب  يرخ  زا  وا  تشیعم  لام و  هک  لیلد  دش ،  یغرم  اب  وا  رخ  دنیب  رگا 

دوب .  يدزد  زا  وا  شاعم  لام و  هک  لیلد  دش ،  هرکاب  يو  رخ  دید  رگا 
دیاجنگ .  قارف  هب  وا  دیامن و  ترهش  داسف  هب  وا  نز  هک  لیلد  تسا ،  دزد  وا  رخ  دنیب  رگا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


ددرگ .  ناسآ  يو  رب  ایند  راک  بسک و  هک  لیلد  درب ،  یم  وکین  راب  تسا و  يوق  اناوت و  وا  رخ  دنیب  رگا 
دوش .  راوشد  يو  رب  ایند  بسک  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا 

تسا .  دنچ  شلام  هک  دنادن  دوش و  رگناوت  تیاغ  هب  هک  لیلد  هتسشن ،  نآ  يالاب  رب  تسا و  هداهن  رخ  رب  نارگ  راب  دنیب  رگا 
دبایب .  دوخ  لام  هک  لیلد  درک ،  تعماجم  رخ  اب  دید  رگا 

وا  لابقا  تخب و  رب  لاح و  توق  رب  دوب  لیلد  تشذگب ،  بآ  زاای  درب  الاب  رب  تفرگ و  تشپ  رب  وا  رخ  دنیب  رگا 
كزینکای  دوب  ینز  رخ ،  هدام  لیوات 

دشابن .  وکین  باوخ  هب  رخ  کناب 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دوب .  عنشتم  وخدب و  شلایع  هک  لیلد  تشاد ،  یم  گناب  وا  ریز  رد  رخ  نآ  دوب و  هتسشن  يرخ  رب  دنیب  رگا 
دریمب .  هک  لیلد  داتفیب ،  رارقرب  رخ  هک  دنیب  رگا 

تساجک .  زا  وا  لام  هک  دنادن  هک  لیلد  تسیک ،  رخ  هک  دنادن  دنیب و  يرخ  رگا 
رخ رگا  دریذپ .  ناصقن  شلام  دوش و  دب  وا  لاح  هک  لیلد  دوب ،  رخ  نآ  زا  رتدب  وا  رخ  رگا  درک ،  لدـب  رگید  رخ  اب  ار  دوخ  رخ  دـنیب  رگا 

دوش .  دایز  شلام  دوش و  رتوکین  شلاح  هک  لیلد  دوب ،  نآ  زا  رتوکین  وا 
دسر .  ودب  تعفنم  لام و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  درک ،  لدب  يرتسا  ای  یبسا  اب  ار  شیوخ  رخ  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هد  رب  باوخرد  رخ  ندید 

تخب .  لوا : 
تلود .  مود : 

یئاورنامرف .  موس : 
لام .  مراهچ : 

نز .  مجنپ : 
يداش .  مشش : 
تزع .  متفه : 
لابقا .  متشه : 

ياروگرزب .  مهن : 
تبترم .  مهد : 

ار روما  واهراک  هک  تسا  یسکو  تسا  ریبدت  یتسربرس و  تیالو و  باوخ ،  رد  دهد  یم  هیارک  رخ  هک  یسک  ای  یچک  رخ  هدنب  رخ  ندید 
دهد .  یم  ناماسورس  ار  شاعم  دنک و  یم  هرادا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تمعن و هچ  رگا  دوش و  یم  دراو  باوخ  هدننیب  یگدنز  هب  هک  دـنا  هتـسناد  قمحا  يدرم  ار  رخ  یخرب  تسا .  بوخ  باوخ  رد  رخ  ندـید 
هک هدـش  لقن  یبن  لایناد  زا  درازآ .  یم  ار  باوخ  هدـننیب  وا  یناداـن  تیرخ و  دـنک و  یم  داـجیا  تمحازم  یلو  دروآ  یم  يزور  یخارف و 
 . ددرگ یمرب  باوخ  هدـننیب  ینعی  وا  هب  رخ  يدـب  یبوخ و  وا و  يارب  تسا  شوخ  تخب  تسا و  يراوگرزب  تزع و  باوخ  رد  رخ  ندـید 

درز رخ  تسا و  بوخ  سناـش  دیفـس  رخ  دـیا ،  هدـش  راوس  دارم  رخ  رب  عقاو  رد  دـیا  هدـش  راوس  هایـس  يرخ  رب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
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دراد نیتسآ  رد  يزیچ  امـش  تخب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  علاط  یگتفهن  ندـید  باوخ  رد  نتـسبآ  رخ  تسا ،  يرامیب  يروجنر و 
هلیوط رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دشاب .  دب  دناوت  یمن  تسا و  بوخ  املـسم  نیا  عقوم و  هب  ات  دـهد  یمن  ناشن  دـنک و  یمن  ور  هک 

ناتدوخ هک  دوش  یم  امش  هب  يداهنشیپ  دش و  دیهاوخ  ریخم  باختنا  رما  رد  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  تسا  اج  نآ  رخ  نیدنچ  هک  دیتسه  يا 
تـسد زا  ینعم  هب  دورب  دودب و  دنک و  هراپ  نامـسیر  ای  دزیرگب  باوخ  هدننیب  تسد  زا  رخ  رگا  دینک .  یم  باختنا  ار  دروم  دـنچ  زا  یکی 

تسا .  یگدنز  بوخ  ياه  تیعقوم  نداد 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

رخ
ربخ دودیم :  هک 

يراسمرش رخ :  کی  يور  رب  ندشراوس 
دیشاب ناتندرک  جرخ  بقارم  رخ :  کی  ندیرخ 

هدوهیب شالت  دنکیمرعرع :  هک  يرخ 
دیتسه قیالان  يدرف  هب  ندرک  کمک  لاحرد  امش  رخ :  هب  نداداذغ 

دینکن يریگتخس  دایز  شندز :  کتک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

امش هب  نارگید  روضح  رد  دهاوخ  یم  یلاباال  هزره و  يدرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  رعرع  امش  لباقم  يرخ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دنک .  تناها 

امش ناکیدزن  زا  یکی  دسر و  یم  امش  هب  یتورث  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونـشب ،  رود  يا  هلـصاف  زا  ار  يرخ  رعرع  يادص  باوخ  رد  رگا  2 ـ
ددنویپ .  یم  یناف  راد  هب 

بیشن زارف و  رپ  ياههار  زا  درک و  دیهاوخ  رادید  هناگیب  ياهنیمزرس  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  رخ  رب  راوس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تشذگ .  دیهاوخ  راومهان  و 

امـش هب  یکدـنا  ثاریم  ثرا و  تسا و  تقـشم  اب  هارمه  یگدـنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  رخ  رب  راوس  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  4 ـ
دیسر .  دهاوخ 

رب یهاوخدوخ  یـشایع و  زا  ار  امـش  نانمؤم  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  رفـس  رخ  رب  راوس  موق  نادیفـس  شیر  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دینک .  رکف  هنالداع  اهناسنا  قوقح  هب  تبسن  هک  دنوش  یم  بجوم  دنراد و  یم  رذح 

دنوش .  یم  رسدرد  بجوم  رورش  نانز  هکنیا  و  تسا .  نانمشد  اب  هلباقم  رد  ورین  مامت  نتفرگ  راکب  ۀناشن  باوخ ،  رد  يراوس  رخ  6 ـ
دینارگن رارسا  ندش  المرب  زا  دیراد و  عورشمان  یطباور  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنزب ،  دگل  امش  هب  يرخ  باوخ  رد  رگا  7 ـ

یتسرد هار  هب  دنرب  یم  تذل  یـسولپاچ  زا  هک  ار  ینانز  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیا ،  هتفرگ  تسد  رد  ار  يرخ  راسفا  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
دینک .  یم  تیاده 

تسا .  نادنزرف  ندوب  هار  هب  رس  یتسردنت و  تمالع  دننک ،  یم  يراوسرخ  ناکدوک  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ
قاشع رگا  دـیوش ،  یم  تسکـش  يدـیمون و  راـچد  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیتفایب ،  نیمز  هب  رخ  يور  زا  باوخ  رد  رگا  10 ـ

تسا .  ییادج  تافالتخا و  ۀناشن  دننیبب ،  یباوخ  نینچ 
دیهاوخ عابـشا  ییاهـسوه  نینچ  زا  ینارترهـش ،  ینوناقریغ و  لامعا  رد  طارفا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  رخ  ندـید  11 ـ

دش . 
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دسر .  یم  امش  هب  ینالک  ثرا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  انشآ  ياهرخ  نایم  هناگیب  يرخ  رگا  12 ـ
رگا دـیبای ،  یم  تسد  عیفر  یماقم  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیرخ ،  یم  يرخ  اـی  دـنهد  یم  هیدـه  امـش  هب  يرخ  دـینیبب  باوخ  رگا  13 ـ

درک .  دیهاوخ  یقفوم  جاودزا  دیشاب  درجم 
ینز رگا  دنزادرپب .  دوخ  ۀقالع  دروم  تاقیقحت  هب  دیناوت  یم  نآ  اب  هک  تسا  رادیاپ  دایز و  یتورث  ۀناشن  باوخ  رد  دیفـس  رخ  ندـید  14 ـ

 . تشاد ار  اهنآ  اب  ییانشآ  يوزرآ  اهلاس  هک  دوش  یم  دراو  یعمج  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ 

هبارخ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم هار  يا  هبارخ  اـی  بارخ  يا  هناـخ  رد  هک  دـینیبب  رگا  یلو  دور  یم  تسد  زا  ناـتلام  تسا  بارخ  امـش  هناـخ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
یم غورد  دـیریگ ،  یم  هوشر  الثم  دـینز .  یم  تسد  باوصان  لاـمعا  هب  دـیوش و  یم  هدیـشک  فارحنا  هب  درادـن  قلعت  امـش  هب  هک  دـیور 

هک تسا  نیا  زا  رتهب  دییایب  نوریب  باوخ  رد  هبارخ  زا  رگا  دیوش .  یم  لسوتم  گنرین  بیرف و  هب  ناتیاهراک  ندرب  شیپ  يارب  ای  دـییوگ ، 
هب ار  امـش  دناسر و  یم  نایز  امـش  هب  رادافو  یتسود  دـیدوب  هبارخ  نامه  رد  زین  امـش  دـیدید و  یگـس  هبارخ  رد  رگا  دـیوش .  هبارخ  دراو 

دوش یم  امـش  یهابت  داسف و  ثعاب  ینز  تسه  مه  يا  هبرگ  اجنآ  دیتسه و  يا  هبارخ  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دناشک .  یم  یهارمگ 
هب اـی  نز  يارب  ار  دوخ  لاـم  دوـش و  یم  بارخ  امـش  راـک  دـیدیود  هبارخ  نورد  هب  هبرگ  لاـبند  هب  بترم  ملاـس و  داـبآ و  هناـخ  رد  رگا  . 
یم تسد  زا  اماوت  ار  دوخ  يوربآ  لام و  دـینک  یم  بارخ  دوخ  تسد  هب  ار  ییاـج  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دـینک .  یم  هاـبت  وا  هسوسو 

یماح هک  دینز  یم  همطل  یتسود  هب  دیدرک  بارخ  ار  يراوید  رگا  تسا .  نیا  فالخ  ریبعت  دینک  یم  دابآ  ار  یبارخ  دـیدید  رگا  دـیهد و 
ناکلپ يالاب  امـش  دـیدید و  بارخ  ار  اه  هلپ  رگا  دـیناسر .  یم  نایز  دوخ  هداوناخ  هب  دـیدرک  بارخ  ار  یقاتا  رگا  تسامـش و  ناـبیتشپ  و 

امش باوخ  تسا و  دودسم  امش  یلاعت  هار  دیتفای  اه  هلپ  نییاپ  ار  دوخ  امـش  دوب و  بارخ  اه  هلپ  رگا  تسه و  امـش  طوقـس  لامتحا  دیدوب 
دینک .  یقرت  دیناوت  یمن  دیوگ  یم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ دوبان  بارخ و  یعارز  تالوصحم  دـش ،  دـهاوخ  هتـسکش  اهنامیپ  قاشع  نایم  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  هباوخ  ندـید  1 ـ

درک .  دهاوخ  هنخر  روما  همه  رد  هتفشآ  یلاوحا  عاضوا و  و  دش ، 
هک ییوزرآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  اما  تفر ،  دـیهاوخ  رایـسب  ییاهرفـس  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  یناتـساب  ياهبارخ  ندـید  2 ـ

 . دیروآ یمن  تسد  هب  ینادنچ  تیقفوم  دیدوب ،  شلابند  اهلاس 

هزبرخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا و کچوک  زا  رتهب  ندید  گرزب  هزبرخ  تسا و  درز  زا  رتهب  دـشابن ،  نیریـش  هک  زبس ،  هزبرخ  تسا و  يرامیب  باوخ  رد  درز  هزبرخ 

درادن .  ینایز  باوخرد  شندروخ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

راتفرگ ردـق  نادـب  دوب ،  تقو  یب  رگا  دوب .  هودـنا  مغ و  لاوز  رب  لـیلد  نآ ،  ندروخ  شیوخ و  تقو  رد  ندـید  باوخرد  نیریـش  هزبرخ 
دنادن .  جالع  ار  نآ  هک  دوش 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
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دوب .  رتهب  دوب ،  يریش  معط  هب  هک  هصاخ  تسا ،  ماخ  زبس  هزبرخ  نوچ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  هزبرخ  ندید 
يرامیب .  لوا : 

نز .  مود : 
مغ .  موس : 

تعفنم .  مراهچ : 
دشاب .  نیریش  هک  هصاخ  شوخ ،  یگدنز  شیع و  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم فراعتم  ریباـعت  دوش  یم  ادـیپ  نآ  تیفیک  هزم و  گـنر و  رد  هک  یتارییغت  اـب  دراد و  هزبرخ  عضو  هب  یگتـسب  باوخ  رد  هزبرخ  ندـید 
یم نیریـش  ار  ام  ماک  هاگ  تذل  عتمت و  شیع و  نیا  میرب .  یم  فلتخم  ياهزیچ  زا  ام  هک  تسا  یعتمت  تسا و  شیع  الک  هزبرخ  دندرگ . 

هزادـنا هب  دوش  یم  باـیماک  تسا  نیریـش  هزبرخ  نآ  دروخ و  یم  هزبرخ  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  هچناـنچ  دروآ .  یم  یخلت  هاـگ  دـنک و 
 . دشاب رقحم  کچوک و  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دشاب  گرزب  دـیروخ  یم  هک  يا  هزبرخ  رگا  نآ .  ینیریـش  ردـق  هب  هدروخ و  هک  يا  هزبرخ 

دور و یم  نیب  زا  امش  هودنا  مغ و  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  وکین  تسا  هزبرخ  لصف  دیروخ و  یم  هزبرخ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 
رگا تسا .  رتهب  دـیروخب  ار  هزبرخ  مامت  رگا  فصو  نیا  اب  هک  دـنام  یم  یقاب  امـش  مغ  رادـقم  نامه  هب  دـنامب  یقاـب  هزبرخ  زا  يزیچ  رگا 
نامه هب  تسا  یبایماک  دـیرادرب  ار  اه  هزبرخ  زا  یکی  رگا  دـیوش و  یم  ور  هب  ور  تالکـشم  زا  یهوبنا  اب  دـیراد  يداـیز  هزبرخ  هک  دـینیبب 

مغ و ناـشن  تسین و  بوخ  هزبرخ  ندروـخ  زین  لـصف  ریغ  رد  تسین .  بوـخ  باوـخ  رد  راد  هکل  هزبرخ  ندـید  دـیا .  هتفرگرب  هک  هزادـنا 
تسا .  هودنا 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب يروجنر  هزبرخ  ندید 

دسر يوب  یتسود  یعسب  هک  دشاب  یلام  هزبرخ  ندید 

توترخ

درک عمج  تخرد  زا  توترخ  دنیب  رگا  دنک .  هنیزه  لایع  رب  دنک و  لصاح  جنر  هب  شیوخ  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  توترخ  دـنیب  رگا 
یهاشداپ هک  لیلد  تخپ ،  یمه  شتآ  هب  ار  توترخ  دنیب  رگا  دـنک .  لصاح  دوخ  بسک  هک  یلام  نآ  ردـق  هب  لیخب  يدرم  زا  هک  لیلد  ، 

 . دناتسب ار  يو  لام 

گنچرخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تمه نود  يوخدب  یسک  اب  هک  لیلد  تفرگب ،  یگنچرخ  هک  دنیب  رگا  دوب .  راد  هنیک  تمه و  نود  يوخدب  يدرم  باوخرد ،  گنچرخ 

تبحـص زا  هک  لیلد  تخادنا ،  رود  دوخ  زا  ای  تشکب  ار  گنچرخ  دنیب  رگا  دـنک .  لصاح  تعفنم  هیام  كدـنا  يو  زا  دراد و  تبحاصم 
هب دوش  لصاح  لام  یئاجزا  نآ  ردق  هب  ار  وا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  گنچرخ  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دوش .  ادج  تمه  نود  يوخدـب  يدرم 

نود .  لغش  ببس 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
گنچرخ تشوگ  هک  دنیب  رگا  دبای .  یئوکین  نآ  زا  هک  راگزاس  عبط و  شوخ  دبای  یتسود  هک  لیلد  تشاد ،  یگنچرخ  دـنیب  یـسک  رگا 

دنک .  لصاح  لام  یسک  زا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخیم ، 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم بارخ  شرگید  فرط  دینک  یم  تسرد  ار  شفرط  ره  هک  اه  يراتفرگ  عون  نآ  زا  تسا  ریگاپ  تسد و  يراتفرگ  باوخ  رد  گنچرخ 
روط نامه  زوت و  هنیک  تمه و  نود  رهگدب و  تسا  یـصخش  الوصا  ای  تسا  يدرم  باوخ  رد  گنچرخ  هک  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  دوش . 

نتـشک تسا .  درخ  درخ  يراکهدـب  ام  ياه  باوخ  رد  ددـعتم  ياپ  تسد و  نیا  دراد .  اپ  تسد و  نیدـنچ  تسا  دوهـشم  شلکـش  زا  هک 
هک تسا  نیا  زا  رتهب  دیـسرتن  گـنچرخ  زا  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبـعت  تالکـشم  رب  يزوریپ  نوچ  تسا  بوخ  باوخ  رد  گـنچرخ 
هب قلعتم  هک  دوش  یم  امـش  بیـصن  یلاـم  لوپ و  نوچ  تسا  بوـخ  دـیروخ  یم  گـنچرخ  تشوـگ  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  دیـسرتب . 

تسا .  هاوخ  دب  ینمشد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  هدیشخب  یتورث  امش  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گنچرخ  ندید  1 ـ
هدیـشک یگدولآ  هب  نارذگـشوخ  دارفا  اـب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیروخ ،  یم  گـنچرخ  تشوـگ  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ 
لد تسد و  رد  يرییغت  تیقفوم  تورث و  هب  یبایتسد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتخیر  دالاس  رد  ار  گنچرخ  تشوگ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

درب .  دیهاوخ  ناوارف  ياهتذل  یگدنز  زا  دهد ،  یمن  امش  يزاب 
دیهاوخ یناتـسدریز  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنروایب ،  ناتیارب  گنچرخ  كاروخ  دـیهد  یم  روتـسد  اذـغ  فرـص  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  يا  هتسجرب  ماقم  هب  تساد و 
 . دروخ دیهاوخ  گنرین  بیرف و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  نیریش  ياهبآ  رد  ار  یگنچرخ  باوخ  رد  رگا  5 ـ

لدرخ

جنر و ای  دنک  لام  ناصقن  رب  لیلد  نآ ،  ندروخ  زین  دـنک و  هشیدـنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  لدرخ  ندروخ  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
يرامیب . 

تبیصم .  جن و  رب  دنک  لیلد  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  تسا و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  هب  لدرخ  ندروخ  دیوگ :  یبرغمرباج 
هب لدرخ  هزات .  رت و  هچ  مینیبب و  کشخ  هچ  تسا  یماک  خلت  هودنا و  مغ و  باوخ  رد  نادنپـسا  ای  لدرخ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

طایتحا اب  تسا  رتهب  باوخ  نیا  هدـننیب  درک و  يرود  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یمغ  تسا و  کیدزن  هودـنا  هدـیبوکن  کـشخ و  تروص 
فرـصم يارب  هچ  یـسک  زا  لدرخ  نتفرگ  دشاب .  شیوخ  راتفر  لامعا و  بقارم  زور  هد  ات  دراد  حیجرت  هدنیآ و  ياهزور  رد  دنک و  راتفر 

باوخ رد  لدرخ  هدنهد  دسر .  یم  باوخ  هدننیب  هب  ینایز  ای  مغ  سک  نآ  بناج  زا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  فده  یب  هچ  دـشاب و  ییاذـغ 
یم نایز  شنایفارطا  هب  باوخ  هدننیب  بناج  زا  دیوگ  یم  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  نارگید  هب  لدرخ  نداد  تسا .  نمشد  دشاب  سانـشان  رگا 
رود ندـنکفا و  نوریب  یلو  لدرخ  نتـشاد  دـشاب .  دایز  نایز  بیـسآ و  نیا  تسا  نکمم  هاگ  دـنک و  یم  ادـیپ  رطاـخ  یگدرزآ  هک  دـسر 

 . تسا مغ  فیفخت  نآ  زا  ندش  ادج  درادن .  دوجو  الصا  مغ  هک  تسین  نآ  يایوگ  یلو  دهاک  یم  هودنا  مغ و  راشف  زا  نآ  نتخیر 

هرهز رخ 
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لگنج دننام  هایگ  نیا  دنروخ .  یمن  ار  نآ  هنسرگ  تاناویح  یتح  هک  یمـس  خلت و  تسا  یهایگ  هرهزرخ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هارمه زین  متام  دیفـس ،  هرهز  رخ  اریز  تسا  رتهب  دیفـس  زا  نآ  خرـس  هک  تسا  مغ  هرهز  رخ  لگ  تسا و  یماک  خـلت  ناشن  ام  ياهایور  رد 

ار ریبعت  نیمه  دیداد  یسک  هب  امش  رگا  تسا و  ماود  رپ  هک  دهد  یم  امش  هب  یهودنا  دروآ  امـش  يارب  هرهز  رخ  نادلگ  یـسک  رگا  دراد . 
 . تسین بوخ  تسا و  یماک  خلت  مغ و  باوخ  رد  هرهز  رخ  ندید  تروص  ره  رد  دراد . 

سرخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  دـبای .  يراوخ  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دوب .  هتـسشن  سرخ  رب  دـنیب  رگا  تسا .  قمحا  دزد  هیاـمورف  نمـشد  ندـید ،  باوخ  هب  سرخ 

هب میب  سرت و  هک  لیلد  تشاد ،  دوخ  اب  ار  شتـسوپ  ای  دروخ  یمه  وا  تشوگ  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  نمـشد  رب  هک  لیلد  تشکب ،  از  سرخ 
دسر .  يو 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، تفرگب ار  هدام  سرخ  دـنیب  رگا  دوب .  هناوید  تخبدـب و  ینز  دـنیب ،  هدام  سرخ  رگا  تسا .  هناوید  تخبدـب و  يدرم  باوخ ،  هب  سرخ 

دوب رن  رگا  دوب .  هدام  رگا  دـهاوخب  ینز  هک  لیلد  دـمآ ،  وا  هناخ  هب  سرخ  هک  دـنیب  رگا  دـهاوخب .  حاکن  هب  تفـص  نیدـب  ینز  هک  لـیلد 
دبای .  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  تسشن ،  يو  رب  ای  تشکب  ار  سرخ  دنیب  رگا  دیآرد .  وا  هناخ  هب  تفص  نیدب  يدرم 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ياپ زا  ار  نمـشد  ای  دیوش  یم  زوریپ  تالکـشم  رب  دیتشک  ار  سرخ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  دنمروز  هجنپ و  يوق  نمـشد  سرخ 

هب دینک  یم  لصاح  يزوریپ  هک  تسا  نیا  يایوگ  اما  تسا  یناوتان  فعض و  زاربا  دینک  یم  رارف  سرخ  زا  هک  دیدید  رگا  دیروآ .  یم  رد 
یم دنم  هرهب  دیراد  هک  یلکـشم  ای  نمـشد  نامه  زا  دیروخ  یم  سرخ  تشوگ  هک  دیدید  رگا  دـیاین .  ناترـس  تشپ  سرخ  هک  نآ  طرش 

دیوش .  یم  هریچ  نمشد  رب  دیسر و  یم  اختفا  هب  دیا  هدیشوپ  هدرک و  سابل  ار  سرخ  تسوپ  هک  دیدید  رگا  دیوش . 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

سرخ 
اهیزاب رگید  قرو و  يزاب  رد  سناش  نآ :  ندید 

نایز ندش :  عقاو  سرخ  هلمحدروم 
نتشاد راک  ورس  قمحا  ياهمدآ  اب  دصقریم :  هک  یسرخ 

دینکن ییوجارجام  سرخ :  راکش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  دیشاب ،  ور  هلابند  هک  يراک  ره  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  سرخ  ندید  1 ـ
تسا .  یلبق  ياهیراتفرگ  دنب  زا  ییاهر  ۀناشن  دیشک ،  یم  ار  یسرخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دش دهاوخ  دیمون  تخبدب و  يرگید  اب  یمشچ  مه  تباقر و  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  سرخ  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

یبطق سرخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اب نانمـشد  نیرتگرزب  دش .  دهاوخ  کیدزن  امـش  هب  ابیز  یـسابل  اب  یتخبدـب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یبطق  ياهـسرخ  ندـید  1 ـ
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دننک .  دوخ  نآ  زا  ار  امش  ماقم  دنشوک ،  یم  زین  ابقر  دنهدب .  بیرف  ار  امش  دنهاوخ  یم  هناتسود  يراتفر 
 . تسا نافلاخم  رب  هبلغ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یبطق  سرخ  تسوپ  ندید  2 ـ

لیف موطرخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تشاد دیهاوخ  ور  شیپ  رطخرپ  یتاقوا  درک ،  دنهاوخ  هرصاحم  ار  امش  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لیف  موطرخ  ندید 

كرخ

باوخ رد  يراـجن  كرخ  رگا  دـیامن .  یم  هقنزوذ  ولهپ  زا  هک  هیاـپ  راـهچ  لکـش  هب  تسا  یبوچ  كرخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
امش زا  يروای  يرای و  تالکـشم  اه  یتخـس  رد  دیـشاب و  راودیما  یکتم و  وا  رب  دیناوت  یم  امـش  هک  تسا  یـسک  تسا و  هاگ  هیکت  دینیبب 
یم عنام  زا  دـیرپب  كرخ  زا  رگا  تسا .  عنام  زا  یناشن  دـیدید  باوخ  رد  یـشزرو  كرخ  رگا  اما  دریگ  یم  ار  ناتتـسد  دـنک و  یمن  غیرد 

هک لب  تسین  لکـشم  رب  يزوریپ  یگریچ و  كرخ  نتـسکش  دنام .  یم  یقاب  نانچمه  عنام  دـیدوب  هداتـسیا  كرخ  ياپ  رگا  یلو  دـیرذگ 
 . ددعتم رتکچوک و  تالکشم  هب  تسا  لکشم  لیدبت 

هاگرخ

دنیب هک  هصاخ  دهاوخب ،  ینز  ای  دبای ،  يزیچ  ایند  عاتم  زا  هک  لیلد  تسا ،  هتـسشن  هاگرخرد  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنوادـخ رگا  دوب .  روجنر  نآ  تشیعم  ایند و  بلط  رد  هک  لیلد  درک ،  یم  گنر  باضخ  هب  ار  هاـگرخ  دـید  رگا  دوب .  وا  کـلم  هاـگرخ 

هاگرخ رد  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  نآ .  یکین  ریخ و  رب  دـنک  لیلد  دـنیب ،  دیفـس  زبس و  هنوگ  هب  ار  هاگرخ  دسانـشن و  ار  هاگرخ 
هب رادنید و  وا  نز  هک  لیلد  دوب ،  وا  کلم  فورعم  هاگرخ  هک  دنیب  رگا  دوش .  دیهـش  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  دوب  زبس  هنوگ  هب  هک  لوهجم 

وهل و هب  هک  لیلد  دید ،  خرـس  هنوگ  هب  هاگرخ  رگا  دـنک .  تعفنم  لام و  رب  لیلد  دوب ،  دیفـس  هنوگ  هب  هاگرخ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  اسراپ 
تعفنم رب  لیلد  دنیب ،  هایس  هنوگ  هب  رگا  تسا .  تبیصم  هودنا و  رب  لیلد  دوب ،  دوبک  هنوگ  هب  هاگرخ  دنیب  رگا  دوش .  لوغشم  ایند  ترـشع 

 . ددرگزاب باوخ  بحاص  هب  رش  ریخ و  زا  میتفگ  هچ  نآ  لیوات  دوبن ،  وا  کلم  هک  دنیب  هاگرخ  رگا  دنک .  كدنا 

شوگرخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . درخب دب  یکزینک  ای  دهاوخ  دب  ینز  هک  لیلد  داد ،  اطع  ودب  یـسک  ای  تفرگب  شوگرخ  دنیب  رگا  تسا .  دـب  ندـید  باوخ  هب  شوگرخ 

هچب هک  دـنیب  رگا  دـسر .  يو  هب  نز  زا  كدـنا  يزیچ  هک  لـیلد  دروخ ،  یم  وا  تشوـگ  زا  اـی  دوـب  هدیـشوپ  شوـگرخ  تسوـپ  دـنیب  رگا 
نادنزرف زا  وا  هودنا  جنر و  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  جنر و  زج  دشابن ،  چیه  وا  رد  هک  دیآ  شیپ  یلاح  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  شوگرخ 

تسا . 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

تسوپ دهاوخب و  تفص  نیدب  ینز  هک  لیلد  تسا ،  شوگرخ  وا  هناخرد  دنیب  یسک  رگا  دوب .  شوماخ  اسراپ و  ینز  باوخ  هب  شوگرخ 
دنیبرگا دسر .  یتبیصم  ار  وا  لایع  ببس  هب  هک  لیلد  تشکب ،  شوگرخ  هک  دنیب  رگا  تسا .  كدنا  عفانم  لام و  باوخ  هب  وا  ناوختـسا  و 

دنک .  تعماجم  رگید  هار  زا  شیوخ  نز  اب  هک  لیلد  دیچیپ ،  رد  افق  يوس  هب  ار  شوگرخ  ندرگ 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لامعا هناشن  ام  ياه  باوخ  رد  شوگرخ  تسا .  كرابمان  تسا .  دب  دـنا  هتـشون  ناربعم  تسین و  نمی  شوخ  باوخ  رد  شوگرخ  ندـید 

هک تسا  ینز  شوگرخ  هک  هدش  هتـشون  نونفلا  سیافن  رد  دنـشخب .  یم  تذـل  ام  هب  اهراک  نآ  میهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  یی  هناهارمگ 
 . دودح نیمه  رد  یفیرعت  ابیز و  اما  نامرف  ان  يزینک  ای  وخ  دب  دب و  تسا  ینز  شوگرخ  تسا  دقتعم  نیریـس  نبا  دوشن  مار  دریگن و  تفلا 
رد شوگرخ  لابند  هب  رگا  دناود .  یم  هشیر  دنام و  یم  دوش و  یم  میقم  نات  هناخ  رد  ینز  هدرک  هچب  امـش  هناخ  رد  شوگرخ  دیدید  رگا 

تسا و دـب  شوگرخ  تسوپ  تسا .  مارح  لاـم  شوگرخ  تشوگ  ندروـخ  دـیوش .  یم  دـنیاشوخان  يراـک  مگ  رد  رـس  دـیدیود  باوـخ 
درادن .  تنمیم 
دیوگ :  فلؤم 

رد یشوگرخ  نینچ  رگاو  دوش  یم  ریبعترب  نامرف  عیطم و  ثنوم  سنج  هب  باوخ  رد  تسین  شوگ  يزاب  هک  یـشوگرخ  ای  یلها  شوگرخ 
دشاب .  هتشاد  سکع  ینعم  دناوت  یم  شوگ  يزاب  یشحو و  شوگرخ  دشاب .  یم  هناخ  رد  یصخش  نینچ  دوجو  ینعم  هب  دشاب  هناخ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنیب هرهب  نانز  زا  شوگرخ  ندید 

دوش یم  لاحشوخ  دسر  یم  وا  هب  يزیچ  ای  دبای  یم  دنزرف  شوگرخ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

لبق .  زا  رتشیب  دوس  ندروآ  تسد  هب  تسا و  یگدنز  رد  دعاسم  تارییغت  ۀناشن  باوخ ،  رد  شوگرخ  ندید  1 ـ
تسا .  هناقشاع  روما  رد  يرادافو  تمالع  باوخ ،  رد  دیفس  ياهشوگرخ  ندید  2 ـ

 . درک دنهاوخ  افیا  یمهم  شقن  امش  ینامداش  رد  اه  هچب  هک  تسا  نآ  تمالع  زیخ ،  تسج و  لاح  رد  اهشوگرخ  ندید  3 ـ

یئارحص شوگرخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسد زا  ار  یشزرااب  زیچ  يزیمآ  رارـسا  لکـش  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  رارف  امـش  زا  ییارحـص  شوگرخ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیوش .  یم  زوریپ  نارگید  اب  ثحب  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگب ،  ار  شوگرخ  باوخ  رد  رگا  اما  دیهد .  یم 
درک .  دیهاوخ  ادیپ  مظنم  اما  دادعتسا  یب  یتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  زومآ  تسد  ار  اهشوگرخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تسا .  یتسود  گرم  ربخ  ندینش  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  شوگرخ  ندید  3 ـ
امش دهد و  یم  يور  فالتخا  هرجاشم و  ناتناتسود  نیب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنود ،  یم  اهشوگرخ  لابند  هب  اهگـس  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دوش .  امرفمکح  اهنآ  نیب  هناتسود  طباور  راب  رگید  ات  دیوش  یم  یجنایم 
یم لـسوتم  تنوشخ  هب  دوخ  قـح  نتفرگ  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  يزادـناریت  یـشوگرخ  فرط  هب  دـینیبب  باوـخ  رگا  5 ـ

 . دیوش

امرخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  هتساوخ  لام و  باوخرد .  امرخ 

ددرگ .  دایز  شلام  تسا ،  ناگرزاب  رگا  دوش ،  هدایز  شملع  تسا  ملع  لها  زا  رگا  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  امرخ  دنیب  رگا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 627 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دوب  ناگرزاب  رگا  دروآ ،  ياج  هب  ار  تعیرـش  ماـکحا  هک  لـیلد  دوب ،  ملع  لـها  زا  رگا  تخادـنیب ،  شا  هناد  دروخب و  اـمرخ  دـنیب  رگا 
دوب  رود  تنایخ 

دبای .  ثاریم  هک  لیلد  دروخ ،  امرخ  دنیب  رگا 
دبای .  نادنزرف  ثاریم  هک  لیلد  دروخب ،  هدیسران  يامرخ  دنیب  رگا 

تعفنم يو  زا  حاکن و  هب  دنک  هتسویپ  یلیصا  صخـش  اب  هک  لیلد  تشاد ،  رایـسب  راب  هکنانچ  دوب ،  کشخ  يامرخ  وا  يارـس  رد  دنیب  رگا 
دتفا .  یئادج  ناشیا  نایم  هک  لیلد  دوب ،  کشخ  نب  امرخ  نآ  دنیب  رگا  دبای . 

دبای .  افش  تسا  رامیب  رگا  هک  لیلد  دیدرگ ،  زبس  زاب  دش و  کشخ  امرخ  وا  يارس  رد  دید  رگا 
دوش .  رامیب  وا  تیب  لها  زا  یسک  هک  لیلد  دیربب ،  ار  امرخ  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک  لصاح  یتخس  هب  لام  تمعن و  امرخ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  هزات  يامرخ  دنیب  رگا 

دسر .  يو  هب  يرتهم  زا  هک  دوب  يداش  تعفنم و  ندید  باوخ  هب  امرخ  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب 
دنک .  لصاح  لام  شیوخ  راقع  عایض و  زا  امرخ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  يامرخ  هناخرد  دنیب  رگا 

دوش .  ماظن  هب  شراک  دبایب و  نامیا  توالح  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  کشخ  ای  هزات  يامرخ  دنیب  رگا 
ددرگ .  ماظن  یب  مامتان و  دراد  تسد  رد  هک  يراک  هک  لیلد  دیرب ،  یم  کشخ  نب  امرخ  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دبای .  لام  رگید  لوق  هب  دهاوخب و  رگناوت  ینز  هک  لیلد  تفرگارف ،  تسدب  امرخ  دنیب  رگا 

دونش  قفانم  يدرم  زا  فیطل  نخس  هک  لیلد  تفرگ ،  ارف  هایس  روگنا  امرخ  زا  دنیب  رگا 
دونش .  دیفم  نخس  لهاج  يدرم  زا  دنیوگ :  یضعب 

دبای .  جرف  مغ  زا  دوش و  نامداش  دوش ،  نیگمغ  باوخ  بحاص  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

میرک  یسیئر  تهج  زا  دوب ،  لالح  لام  امرخ ،  ندید 
تسا  لالح  لام  كاپ و  نید  لیلد  امرخ ، )  هروغ  ینعی  باوخ ( ،  رد  رسب  ندید 

دوب .  وکین  دنزرف  مشچ و  یئانشور  لیلد  هزات ،  يامرخ  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 . دـیرب یم  يا  هرهب  دـسر .  یم  امـش  هب  يداش  دـیروخ  یم  اـمرخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  وکین  رایـسب  باوخ  رد  اـمرخ  ندـید 
یم تاریخ  امرخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دیناسر .  یم  دوس  وا  هب  دیهد  یم  یـسک  هب  امرخ  دـیدید  رگا  دـینک .  یم  لصاح  یقیفوت 

نیمز هب  ار  شا  هتسه  دیروخ و  یم  امرخ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دایز .  مه  تسا و  عیـسو  مه  هک  دوش  یم  امـش  بیـصن  يا  هرهب  دینک 
 . دروآ یم  حلاص  نادنزرف  هک  تشاد  دیهاوخ  ینز  دـیراد  هناخ  رد  لخن  تخرد  هک  دـینیبب  رگا  دـیرب .  یم  هغدـغد  یب  دوس  دـینکفا  یم 

تین و شوخ  ینز  دیراک  یم  لخن  دینیبب  رگا  دبای و  یم  شرتسگ  امـش  شاعم  دیرب  یم  هناخ  هب  دیا و  هدیرخ  امرخ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
دهد .  یم  دیون  ار  نشور  يا  هدنیآ  تسا و  بوخ  زین  ناوج  نارسپ  نارتخد و  يارب  باوخ  نیا  تساوخ .  دیهاوخ  عبط  شوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هدنخرف  يدنویپ  ۀناشن  دینیبب ،  لخن  ناتخرد  رب  امرخ  باوخ  رد  رگا  1 ـ

 . تسا یناشیرپ  دوبمک و  تمالع  دیروخ ،  یم  هدش  يدنب  هتسب  يامرخ  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
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نمرخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نمرخ دنیب  رگا  شیوخ .  نز  اب  دنک  هنیزه  فازگ  هب  ار  لام  نآ  دـنک و  عمج  لام  بعت  جـنر و  هب  هک  تسا  يدرم  باوخ ،  هب  هلغ  نمرخ 

تسدب بعتو  جنر  هب  لام  ار  وا  هک  دتفا  تبحـص  يدرم  اب  ار  وا  دنیوگ :  یـضعب  دهاوخ و  نز  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  دیرخب  هلغ 
دیآ . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لیبـس رب  هن  ددرگ  یم  لـصاح  شـشوک  راـک و  رثا  رد  هک  تسا  یتـمعن  تکرب و  ریخ و  تسا و  هتخودـنا  هوبنا و  لاـم  باوـخ  رد  نمرخ 
باوخ رد  رگا  تسا .  بوبح  تالغ و  رگید  وج و  نمرخ  زا  رتهب  دـینیبب  مدـنگ  نمرخ  باوخ  رد  هچناـنچ  سناـش .  ثاریم و  فداـصت و 

یم درگ  نمرخ  دـیدید  رگا  ددرگ و  یم  امـش  بیـصن  متفگ  هک  نانچنآ  یلوپ  یلام و  دراد  قلعت  امـش  هب  هک  تسه  مدـنگ  ینمرخ  دـینیبب 
تسه ینمرخ  دیدید  رگا  دیسر .  یم  دوخ  لام  باسح  هب  دیهد  یم  داب  ار  نمرخ  دیدید  رگا  دینک .  یم  زاغآ  ار  تکرب  رپ  يراک  دیروآ 

زین وج  نمرخ  دـیدرگ .  یم  يزور  خارف  دوش و  یم  نیمات  امـش  شاعم  نان  نتخپ  تین  هب  دـیراد  یم  رب  نآ  زا  اما  درادـن  قلعت  امـش  هب  هک 
ریغ گنر  تسین و  درز  نمرخ  هک  دـیدرک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  دـشاب و  درز  دـیاب  نمرخ  تسا .  رتهب  مدـنگ  اـما  دراد  ار  ریبعت  نیمه 

دور .  یم  هراشا  هب  هک  عورشمان  مارح و  تسا  یلوپ  دراد  لومعم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  تداعس  تذل و  تمالع  باوخ ،  رد  نمرخ  ندید  1 ـ
دنربب .  شیپ  ار  دوخ  عضاوم  دنشوک  یم  یسایس  تالیکشت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هوبنا  نمرخ  ندید  2 ـ

 . تسا مک  دوس  تمالع  باوخ ،  رد  كدنا  نمرخ  ندید  3 ـ

هرهم رخ 

يزاب دریگیم .  رارق  هدوهیب  لطاب و  ياـهراک  اـهزیچ و  هدـنیامن  زین  باوخ  رد  تسا و  شزرا  یب  هرهمرخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینک یم  تاهابم  لطاب  ياهزیچ  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  ندرگ  وزاب و  تسد و  هب  هرهم  رخ  نتخیوآ  تسا .  یبیرف  دوخ  هرهم  رخ  اـب  ندرک 

شیوخ گس  ندرگ  هب  دـینیبب  رگا  دـینز .  یم  فال  دـینک و  یم  ایر  دـیهد .  یم  ناشن  دـیتسه  هچ  نآ  زا  ریغ  ار  دوخ  دـیئامن و  یم  ولغ  ای 
یم لوگ  ار  شیوخ  رـسمه  دیزیوآ  یم  هرهم  رخ  شیوخ  هبرگ  ندرگ  هب  دینیبب  رگا  دیهد .  یم  بیرف  ار  دوخ  تسود  دـیدنب  یم  هرهمرخ 

 . دونش یم  غورد  دروخ و  یم  بیرف  امش  زا  رگید  ینز  ای  دینز 

سورخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  رهق  دوب ،  وا  هدنب  هک  ار  یمجع  يدرم  هک  لیلد  تسوا ،  کلم  هک  تسناد  تشاد و  سورخ  هک  دنیب  باوخ  هب  یسک  رگا 

دبای .  رفظ  هدنب  رب  هک  لیلد  تشکب ،  ار  سورخ  دنیب  رگا 
دتفا .  تبحص  ار  وا  یمجع  يدرم  اب  هک  لیلد  درک ،  یم  گنج  سورخ  اب  دنیب  رگا 

دناسر .  يدنزگ  ار  يو  درم  نآ  هک  لیلد  دمآ ،  يدنزگ  ار  يو  سورخ  نآ  زا  دنیب  رگا 
نازینک .  زا  دوش  لصاح  یمالغ  ای  يرسپ  ار  وا  هک  لیلد  دناد ،  يو  هبای  تفایب ،  هچب  سورخ  دنیب  رگا 
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دنیزگ .  یکین  تاریخ و  هار  هک  لیلد  دینش ،  یم  سورخ  کناب  هک  دنیب  رگا 
دتفا .  هدازدنبو  هدنب  رب  سورخ  ریبعت  رتشیب  دنا :  هتفگ  ناربعم 

دسر .  یهودنا  مغ و  یسک  زا  ار  يو  هک  لیلد  تسج ،  یم  وا  يور  رب  یسورخ  دنیب  رگا 
دشخب .  يو  هب  یمالغ  یسک  هک  لیلد  داد ،  هچب  یسورخ  وا  هب  یسک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دتفا .  تبحص  ار  وا  يدرم  اب  ای  دیآ  يرسپ  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  یسورخ  دنیب  رگا 

دنک .  رهق  ار  وا  دبای و  تسد  ینذؤم  ای  يرتهم  رب  هک  لیلد  تشکب ،  تفایب و  سورخ  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دنک .  هبلغ  يو  رب  دبای و  تسد  دوخ  لصا  زا  يا  هدازرتهم  رب  هک  لیلد  تفای ،  یسورخ  دنیب  یسک  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ترـضح زا  دنیرفآ ،  یم  يداش  دروآ و  یم  تراشب  دـهد و  یم  رـس  یکین  حلـص و  یبوخ و  ریخ و  يادـن  تسا .  ریـشب  يدانم و  سورخ 
دناوخ و یم  زامن  هماقا  هب  ارم  هک  ارچ  تسا  نم  تسود  سورخ  دـنا  هدومرف  هک  دـننک  یم  تیاور  هلآ _  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا _  لوسر 

امش هب  شوخ  يربخ  دینیبب  سورخ  یناونع  لکـش و  ره  هب  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا و  بوخ  باوخ  رد  سورخ  ندید  دنک .  یم  توعد 
نایز یباوخ  نینچ  هدننیب  تسین و  بوخ  باوخ  رد  سورخ  نتشک  ندرک و  مگ  يونعم .  مه  دشاب و  يدام  مه  تسا  نکمم  هک  دسر  یم 
دیفس سورخ  تسا و  دیدرت  نولت و  ناشن  یگنر  سورخ  تسا .  بوخ  سورخ  تشوگ  ندروخ  یلو  دنک  یم  لمحت  تراسخ  دنیب و  یم 

دهد .  یم  ربخ  تخب  ینشور  يداش و  زا  هک  ارچ  تسا  رتهب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

سورخ
درک دنهاوخ  کش  امش  هب  شندید : 

دننکیم هاگن  تسود  کی  ناونع  هب  امش  هب  نارگید  سورخ :  ياوآ  ندینش 
تیقفوم  يزوریپ و  شنتفرگ : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب تمعن  يدایز  سورخو  نایکام  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

للجم يا  هناخ  بحاص  درک و  دـیهاوخ  جاودزا  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  مد ،  هدـیپس  ماگنه  هب  باوخ  رد  سورخ  گـناب  ندینـش  1 ـ
دش .  دیهاوخ 

تشاد .  دهاوخ  دوجو  امش  يدیمون  نتسیرگ و  يارب  یتلع  هک  تسا  نآ  تمالع  بش ،  ماگنه  هب  باوخ  رد  سورخ  گناب  ندینش  2 ـ
دییوگ .  یم  كرت  ار  دوخ  ةداوناخ  فالتخا ،  اوعد و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اهسورخ  گنج  ندید  3 ـ

 . دهد یم  هدنیآ  رد  راب  فسأت  یعیاقو  قافتا  زا  ربخ  الومعم  باوخ  رد  اهسورخ  گنج  ندید  4 ـ

یگنج سورخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دیهاوخ  دنسرخ  عناق و  دوخ ،  كدنا  تورث  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یگنج  سورخ  ندید  1 ـ
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عفانم هب  تفرگ و  دـیهاوخ  رارق  درـس  تخـس و  ییاهنافوط  ضرعم  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  رامیب  یگنج  سورخ  ندـید  2 ـ
 . دیسر دهاوخ  نایز  امش 

نتخورف ندیرخ و 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هدیروش  شراک  هک  لیلد  تخورفب ،  ار  وا  یسک  دنیب  رگا  تسا .  دب  باوخرد  ندرک  شورف  دیرخ و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  يزیچ  راک  تمیق  ردق و  هب  هک  دوب  لیلد  شورف ،  دیرخ و 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد هلماعم  شورف و  دیرخ و  دـنا  هتـشون  الک  ناربعم  تسین .  بوخ  شورف  اما  دـیرخ  یم  هچ  دـید  دـیاب  اما  تسا  بوخ  باوخ  رد  دـیرخ 

سپ تسین .  دیرخ  يارب  هک  تسه  یلیالد  ریبعت  ملع  رد  شورف  يارب  دـشابن .  بوخ  دـیرخ  هک  تسین  تسرد  نکیل  تسین  بوخ  باوخ 
ای دیزادرپ  یم  لوپ  یعاتم  هچ  ربارب  رد  دیرخ و  یم  هچ  هک  دوش  صخشم  دیاب  طقف  تسین  بوخ  شورف  اما  تسا  بوخ  نم  رظن  هب  دیرخ 

هتفـشآ و باوخ  هدـننیب  راک  هک  تسنآ  ناشن  ناـیز و  تسا و  هودـنا  مغ و  شورف  هارمه  هلماـعم  دـنا  هتـشون  دـینک .  یم  یـسنج  هضواـعم 
سنج نتفرگ  لباقم  رد  لوپ  نداد  اما  هدـشن  هتخانـش  وکین  تسا  فیثک  هک  لوپ  نتفرگ  لباقم  رد  سنج  نداد  الک  هچ  دوش  یم  هدـیروش 

ینیچ و هزوک  هساک و  لافـس ،  هشیـش ،  دیرخ  لثم  هدـش  ریبعت  لام  فالتا  باوخ  رد  یندـش  عیاض  هدننکـش و  ایـشا  ندـیرخ  تسا  بوخ 
همه هتبلا  هک  دنروآ  یم  دوجوب  دنگ  نفعت و  دنوش و  یم  دـساف  عیاض و  هدـنامن  رید  دنتـسین و  یندـنام  هک  ییاه  يزبس  اه و  هویم  ای  یلگ 

ماجنا کیدزن  هدنیآ  رد  هک  تسا  ییاهراک  یئاهب  یب  يرابتعا و  یب  هدنیوگ  باوخ  رد  اهزیچ  نیا  ندیرخ  دنتسین .  بوخ  باوخ  رد  اهنیا 
ینالوط مسیونب  مهاوخب  رگا  هک  دنراد  یـصاخ  ریبعت  کی  ره  اهتنم  تسا  بوخ  شرف  هناخ و  کلم ،  لثم  ییاهزیچ  دـیرخ  اما  دـیهد  یم 

دوش .  یم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

نتفرگ نشج  ندرک  دیرخ 
دیشاب بقارم  هدش )  هدیرخ  لیاسو  دیرخ ( 

زخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تعفنم ترـضم و  اه  هماج  نیا  ولو  دوب  هدیدنـسپ  ار  نادرم  هلمج  دیامن ،  نیدب  هچ  نآ  الک  ابق و  راتـسد و  هماجزا و  باوخ  هب  زخ  ندید 

دوبن .  دب  ندید ،  اه  هماج  هب  زبس  گنر  نکلو  دنک  یتخس  مغ و  رب  لیلد  دشابن ،  تروص  يو  رب  نوچ  دشابن . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  دشاب ،  زخ  ندیشوپ  راوازس  هک  ار  یسک  ندید ،  باوخ  هب  زخ  ياه  هماج 
لام .  لوا : 

تکرب .  ریخ و  مود : 
هاج .  زع و  موس : 

هماج .  تمیق  هزادنا  اب  تلزنمو  تبترم  مراهچ : 
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یگرزب .  تیالو و  مجنپ : 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

مارح لام  یکچوک  یگرزب و  ردق  رب  هک  تسا  لیلد  هدیشوپ ،  زخ  هماج  دنیب  رگا  دنک .  مارح  لام  رب  لیلد  باوخ ،  رد  زخ  هماج  ندیشوپ 
دنک .  رایتخا  نیدب  ار  ایند  هک  دوب  یسک  باوخ ،  رد  شورف  زخ  درم  و  تسا ،  وکین  ار  نانز  تسا و  دب  وا  نید  هک  دوب  میب  دبای و 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
فلتخم هوجو  زخ  نتشاد  زخ و  ندیشوپ  ندید  باوخ  رد  دشوپب .  دشاب و  هتـشاد  دناوت  یم  یـسک  رتمک  يرادیب  رد  هک  تسا  یتسوپ  زخ 

هب تسین .  دب  دشاب  زخ  ندیشوپ  هتسیاش  يرادیب  رد  دنیب  یم  زخ  باوخ  هک  یسک  رگا  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دراد . 
دنزب دوخ  سابل  هقی  تسد و  رس  هب  ای  دشوپب و  درخب و  زخ  تسوپ  هک  دشاب  هتشاد  ار  نیا  ییاناوت  يرادیب  رد  دشاب و  رادلام  هک  ینعم  نیا 

ییاورماک یلوا  يارب  دشاب .  دناوت  یمن  بوخ  درادن  ار  زخ  ندیـشوپ  ناش  هک  یـسک  يارب  اما  تسین  دب  زخ  ندید  باوخ  مدآ  نیا  يارب  . 
يریبعت باوخ  ملع  رد  هک  تسا  یناویح  زخ  دوخ  دروآ .  یم  هارمه  یگتفـشآ  يراـتفرگ و  هودـنا و  مغ و  یمود  تهج  تسا و  يداـش  و 

اب زخ  دشاب .  هتـشاد  باوخ  رد  ار  دنفـسوگ  تسوپ  شزرا  ناش و  دـناوت  یمن  شتـسوپ  اذـل  تسا  راک  نایز  تعیبط  رد  دراد .  وسار  نوچ 
دینیبب باوخ  رد  هچنانچ  دهد .  یم  ربخ  روما  یگدیروش  يراتفرگ و  هودنا و  مغ و  زا  تسین و  بوخ  باوخ  رد  یگدنزرا  ییابیز و  همه 

یم نوریب  ماظن  زا  ار  ناتراک  دروآ و  یم  امش  يارب  یمغ  دنک  یم  هیده  امش  هب  زخ  زا  ییوتلاپ  ای  هدروآ  زخ  تسوپ  امـش  يارب  یـسک  هک 
اب تسا .  هالک  وتلاپ و  زا  رتمک  هتبلا  دیزود  یم  هقی  تسد و  رس  هب  هک  یتسوپ  رثا  دیهدب .  زخ  یـسک  هب  امـش  رگا  تسه  ریبعت  نیمه  درب . 

تسا .  وکین  دشاب  هک  یلکش  ره  هب  تسین و  دب  زخ  ندیشوپ  نتشاد و  نانز  يارب  دوجو  نیا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  تعفنم  دوس و  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  شورف  دیرخ و  زخ  تسوپ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دوب دیهاوخ  ناما  رد  يدنمزاین  رقف و  زا  هشیمه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  نت  هب  زخ  زا  یسابل  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تسا .  ترهش  تورث و  ندروآ  تسدب  ۀناشن  باوخ ،  رد  زخ  بوغرم  تسوپ  ندید  3 ـ
 . درک دهاوخ  جاودزا  لقاع  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  نت  رب  تمیقنارگ  زخ  تسوپ  زا  یسابل  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

هزخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخن  یلقتسم  ۀفرح  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هزخ  ندید  1 ـ

نارگید مارتحا  دروم  تفای و  دیهاوخ  تسد  راختفا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدییور  ناوارف  يا  هزخ  كاخ  رب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تفرگ دیهاوخ  رارق 

نازخ

هک دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  بوخ  ام  ياه  باوخ  رد  دراد  هک  یئاه  هناشن  مئالع و  اب  نازخ  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دـیبای  یم  رد  بیترت  نیا  هب  دـنا و  هدـش  هدرمژپ  درز و  ناتخرد  هک  دـینک  هدـهاشم  دـینکب و  امرـس  ساسحا  تسا و  يربا  هتفرگ و  اوه 

یـساسحا درذگ .  یم  دوز  تسین و  ینالوط  هتبلا  هک  دـیآ  یم  شیپ  امـش  يارب  لالم  یگتفرگ و  هاتوک  هرود  کی  تسا  هدیـسرارف  نازخ 
زیئاپ و تروص  هب  ام  باوخ  رد  ددرگ  یم  داجیا  دیآ و  یم  شیپ  ام  يارب  لئاسم  ثداوح و  اب  دروخرب  نایرج  رد  هدـنیآ  ياهزور  یط  هک 

ناتخرد رب  باوخ  رد  امـش  دـشاب و  نازخ  رگا  تسا .  اه  نآ  زا  یکی  لـالم  رطاـخ و  یگتفرگ  هک  دوش  یم  یلجتم  نآ  مئـالع  ضراوع و 
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الامجا ما .  هتـشون  دوخ  ياج  رد  کی  کی  زین  ار  اه  هویم  ریبعت  دـیا .  هدـید  هک  دراد  صوصخب  هویم  نآ  هب  یگتـسب  نآ  ریبعت  دـینیبب  هویم 
دیوگ یم  امش  باوخ  هک  ارچ  تسا  رتهب  دینیبب  ار  مدنگ  نمرخ  دیشاب و  ارحـص  رد  نازخ  لصف  رد  رگا  متـشون .  هک  دوب  نامه  زیئاپ  ریبعت 

نیکـست دیوگ  یم  باوخ  اریز  تسا  بوخ  درابب  ناراب  من  من  نازخ  رد  رگا  دـیوش .  یم  مه  لولم  هدرزآ و  اما  دـیبای  یم  تکرب  تمعن و 
هک يراـبگر  نازخ .  رد  اـصوصخم  تسین  بوخ  راـبگر  اـما  دـیریگ  یم  رارق  تمعن  تبحم و  دروـم  دـیوش ،  یم  یئوـج  لد  دـیبای ،  یم 

هرود کی  باوخ  رد  نازخ  ندـید  هتفر  مه  يور  تسا .  الب  تبیـصم و  هدـنیوگ  نازخ  لصف  رد  دـیئوجب  هانپرـس  دیـشاب  روبجم  باوخرد 
 . درذگ یم  دوز  هتبلا  هک  تسا  لالم  رطاخ  یگتفرگ  هاتوک 

یگتسخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دناوتن زاب  شباوج  دیوگ و  تسار  نخس  ار  وا  هدننک  هتسخ  هک  لیلد  دماین ،  نوریب  نوخ  نآ  زا  تسخب و  یـسک  ار  وا  نت  دنیب  یـسک  رگا 

داد . 
دنز .  هنعط  يو  رد  دیوگب و  لاحم  غورد و  نخس  ار  وا  هدننک  هتسخ  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  وا  تحارج  زا  ای  وا  نت  زا  نوخ  دنیب  رگا 

دنک .  هبوت  هانگ  زا  ای  دتفا ،  ناصقن  لام  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  رایسب  یگتسخ  دوخ  نت  رب  یسک  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  یگتسخ  ندید 
لام .  لوا : 

تعفنم .  مود : 
 . تسا شوخان  نخس  موس : 

فوسخ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دب رابخا  فوسخ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا گرم  تمالع  ای  يرسم  يرامیب  ۀناشن  باوخ ،  رد  فوسخ  ندید 

تشخ

دز و تشخ  دنیب  رگا  دوب .  هداهن  مرد  رازه  ار  یتشخ  ره  لیوات ،  رد  هکنانچ  عومجم  دوب ،  لام  باوخرد  تشخ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد داد ،  ودب  یسک  ای  تفرگ ،  ارف  تسد  رد  تشخ  هک  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  لام  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دش ،  کشخ  يو  تشخ 

ددرگ .  عمج  رایسب  تعفنم  لام و  ار  وا  هک  لیلد  دوب  هدش  عمج  رایسب  تشخ  ار  وا  دنیب  رگا  دهد .  ودب  یسک  ای  دبایب  مرد  رازه  هک 
درک و هراپ  هراپ  ار  تشخ  دنیب  رگا  دورب .  راوید  دنوادخ  لام  هک  لیلد  دیشارت ،  یم  راوید  زا  تشخ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنک .  هنیزه  ریغ  رب  ار  دوخ  لام  هک  لیلد  دومن ،  هدنکارپ 
دنک و هودنا  مغ و  رب  لیلد  ببس ،  نیا  زا  تسا ،  هدیـسر  يو  هب  شتآ  هک  اریز  دوب ،  دب  ندید  باوخ  هب  هتخپ  تشخ  دیوگ :  یبرغم  رباج 

دوب .  دب  دوب  چگ  هتخپ و  تشخ  زا  هک  ندید  اهانب 
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زا دوز  راوشد  هچ  دـشاب و  هدـمآ  تسد  هب  ناسآ  هچ  هک  تسا  يداینب  یب  لام  ياـیوگ  باوخ  رد  تشخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنز و یم  تشخ  یـسک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  مازتلا .  دهعت و  نودـب  تسا  فیلکت  طاقـسا  ام  ياه  باوخ  رد  تشخ  دور .  یم  نیب 

ماود یب  تسا و  تشخ  نامه  لثم  لام  ای  لوپ  نآ  دسر  یم  امش  تسد  هب  دوش  یم  هدز  امش  روتسد  هب  دراد و  قلعت  امـش  هب  اه  تشخ  نآ 
دیـشارت یم  دینک و  یم  بارخ  ار  تشخ  زا  ییانب  ای  راوید  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیـشاب .  راودیما  دیناوت  یمن  نآ  ياقب  ماود و  هب  دنتـسه . 

دیزاس یم  ار  ییاج  دنیک  یم  بارخ  ار  تشخ  زا  ییانب  دینیبب  رگا  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  دینک .  یم  جرخ  هدوهیب  هار  رد  ار  دوخ  لام 
 . دینک یم  نامتخاس  و 

شاخشخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنرادن .  یتسرد  ساسا  هیاپ و  چیه  هک  دش  دیهاوخ  یتاحیرفت  بذج  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  شاخشخ  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  نارگ  هلیح  ینابز  برچ  اه و  هسوسو  ینابرق  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دسرب ،  ناتماشم  هب  شاخشخ  يوب  باوخ  رد  رگا  2 ـ

یلاسکشخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ییادج هتخوس و  ییاهنیمز  رب  نتفر  ایرد و  رد  اه  یتشک  نتسکش  تساهتلم و  نیب  گنج  نتفرگ  رد  ۀناشن  باوخ ،  رد  یلاسکـشخ  ندید 

 . رگید كانتشحو  ثداوح  عوقو  مه ،  اه و  هداوناخ  دارفا 

نتفرگ مشخ 

رهب زا  دنیب  رگا  دنک .  وا  ییوکین  ریخ و  رب  لیلد  یلاعت ،  يادخ  رهب  زا  تفرگ  مشخ  یـسک  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوش .  رورغم  ایند  هب  دنادرگ و  راوخ  ریقح و  ار  نید  راک  هک  لیلد  تفرگ ،  مشخ  ایند 

دتفیب .  دنلب  یهاگیاج  زا  هک  لیلد  دنتفرگ ،  مشخ  يو  رب  ردام  ردپ و  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هک تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  ترپ  ییوس  هب  ار  ءایـشا  دینک و  یم  داقتنا  نارگید  زا  دایرف  اب  دـیتسه و  نیگمـشخ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دنهاوخ  وربور  خلت  یعیاقو  اب  ناتناتسود 

دیهاوخ وربور  یعامتجا  طیحم  رد  دوخ  راک  دعاسمان  عاضوا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدش  نیگمـشخ  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش . 

 . دش دهاوخ  هجاوم  یمهافت  ءوس  اب  هناقشاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  نیگمشخ  باوخ  رد  ار  دوخ  دزمان  يرتخد  رگا  3 ـ

تموصخ

 ، دش بلاغ  يو  رب  درک و  تموصخ  یـسک  اب  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم  تسا .  هجو  دـنچ  رب  باوخرد  ندرک  تموصخ  هکنادـب 
یلاو زا  هک  لیلد  دـش ،  بلاغ  يو  رب  درک و  تموصخ  راید  نآ  یلاو  اب  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات 

 ، تفر تموصخ  هب  هاشداپ  دنیب  رگا  دسر .  نایز  جنر و  ودب  يو  زا  هک  لیلد  دنیب  نیا  فالخ  هب  رگا  دـسر .  یتعفنم  ریخ و  ودـب  راید  نآ 
روجنر و يو  نابز  زا  مدرم  هک  لیلد  درک ،  یم  تموصخ  ببـس  یب  مدرم  اب  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  دوش .  اور  شتجاح  هک  لـیلد 
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 . دنوش نیگهودنا 

ندرک یصخ 

قح تعاط  هب  نکل  ددرگ ،  نوبز  راوخ و  نمشد  اب  دربن  ماگنه  هب  هک  لیلد  درک ،  یـصخ  ار  نتـشیوخ  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
یـسک رگا  دوش .  رگناوت  نکل  دـباین ،  رگید  دـنزرف  چـیه  وا  دریمب و  شدـنزرف  هک  لـیلد  دـنیوگ :  ناربعمزا  یـضعب  دوش و  بغار  یلاـعت 

ناگتشرف زا  دوب  يا  هتشرف  سک  نآ  هک  لیلد  دوب ،  تمکح  ملع و  قفاوم  وا  نانخس  دوب و  حلاص  هدیدنـسپ و  وا  دنیب و  یـصخ  ار  لوهجم 
شنخسرد رگا  دشابن .  يدرم  توهش  ار  راگتـشرف  هک  اریز  دهد ،  هدژم  ار  وا  تاریخ  هبای  دناسرتب  دناوخ و  حالـص  ریخ و  هار  هب  ار  وا  هک 

دشاب يو  رب  شلیوات  دب  کین و  زا  دید  هچ  نآ  دوب ،  فورعم  هدید  هک  یصخ  نآ  رگا  دشابن و  هتشرف  سک  نآ  و  تسین ،  تمکح  ملع و 
 ، هیاخ ندیرب  دنیوگ :  ناربعم  دبای و  رفظ  يو  رب  نمـشد  هک  لیلد  داتفیب ،  ای  دش  هدیرب  وا  هیاخ  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 

هاگیاخ دنیب  رگا  دنک .  نارتخد  رب  لیلد  هاگیاخ ،  هک  اریز  دشابن ،  نارتخد  ار  وا  يو  زا  سپ  ینعی  نارتخد ،  ردـپ  رب  باوخ  رد  دـنک  لیلد 
اب دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دننک .  بوسنم  رگید  یسک  هب  ار  وا  نادنزرف  هک  لیلد  دیشخب ،  یـسک  هب  دروآ و  نوریب  ار  شیوخ 

شبیصق دنیب  رگا  دسر .  نایز  يراوخ و  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  یصخ  یببس  یب  دنیب  رگا  دنک .  یم  تبحص  شیورد  بدا  یب  درخ  یب  درم 
 . دید هدیرب  شهاگیاخ  بیـضق و  هک  هصاخ  دوب ،  نادنزرف  هاج و  ناصقن  دوش و  هدیرب  مدرم  نایم  رد  شمان  هک  لیلد  دش ،  هدـیرب  نب  زا 

تدابع موس :  هتـشرف .  ندید  مود :  دـهاز .  مدرم  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  یـصخ  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
 . ندرک

باضخ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تسا .  اهراک  ششوپ  شیر  باضخ 

دیامن .  نامدرم  هب  ار  لاح  رهاظ  هک  لیلد  تفرگ ،  یمن  گنر  شباضخ  درک و  یم  باضخ  ار  شیور  رس و  دنیب  رگا 
ددرگ .  وکین  شلاح  هک  لیلد  تفرگ ،  گنر  شباضخ  دنیب  رگا 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
چ دهد .  هدیدنسپان  لاحم و  ياهراک  هب  ار  دوخ  وا  هک  دنوش  رکنم  ار  وا  مدرم  هک  لیلد  درک ،  یم  اهزیچ  هب  باضخ  دنیب  رگا 

دش .  هدیشوپ  شتلاح  هک  لیلد  تفرگ ،  گنر  وکین  شباضخ  دنیب  رگا 
دیآ .  زاب  هتفر  تسد  زا  لام  هک  لیلد  تسب ،  یم  باضخ  انح  هب  ار  شیوخ  ياپ  تسد و  دنیب  رگا 

نید و فالخ  هک  یـشیارآ  هب  دـیارایب ،  ار  دوخ  ناردارباـی  نادـنزرف  هک  لـیلد  تسب ،  باـضخ  ار  شیوخ  ياـپ  تسد و  ود  ره  دـنیب  رگا 
دوب .  تعیرش 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  روجنر  تشیعم  بلط  رد  هک  لیلد  درک ،  یم  باضخ  دوخ  تسد  فک  دنیب  رگا 

دوخ .  لمع  بسک و  رد  دوب  هلیح  رکم و  دنوادخ  هک  لیلد  درک ،  یم  هاگن  باضخ  هب  دوخ  تسد  ود  ره  هک  دنیب  رگا 
دوش .  كاله  دوخ  ای  دریمب  يزیزع  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  هدش  مهب  وا  تسد  دنیب  رگا 

دتفا .  میظع  میب  سرت و  رد  هک  لیلد  درک ،  باضخ  نانز  نوچ  ار  ياپ  تسد و  دنیب  رگا 
دوب .  مسر  ناشیا  ندرک  باضخ  نیا  هک  اریز  دوب ،  يداش  یمرخ و  ار  وا  دنیب  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا 
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دنک .  هلیح  راک  بسک و  رد  هک  لیلد  دوب ،  شفنب  وا  ياپ  تسد و  ود  ره  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

دندنخب .  دننک و  سوسفا  يو  رب  نامدرم  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  درک ،  باضخ  دوخ  ياپ  تسد و  نیب  يدرم  رگا 
دنک .  حیبست  هک  لیلد  درک ،  باضخ  ار  ناتشگنارس  دنیب  رگا 

دزاب .  هلیح  رکم و  ناتسود  اب  هک  لیلد  درکیم ،  شقن  ندرک  باضخ  هب  ار  تسد  ود  ره  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ندرک  باضخ 
لصاح .  یب  هتسیاشان  راک  لوا : 

ایند .  لاح  شیارآ  مود : 
هاج .  بلط  موس : 

متفگ غورد  هب  ندش  فورعم  مراهچ : 

ندناوخ هبطخ 

 ، دشابن تباطخ  لها  رگا  دبای .  یگزب  زع و  هک  لیلد  تسا ،  تباطخ  لها  دناوخیم و  هبطخ  ربنم  رس  رب  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هک میب  تسا ،  لـهاج  رگا  دوش ،  شیورد  هک  میب  دوـب ،  رگناوـت  رگا  دوـب ،  رطخ  میب  دنکرایـسب و  گـنرد  دور  رفـس  هب  نوـچ  هک  لـیلد 

ینامرک میهاربا  دریمب .  ای  دوش  ناملـسم  هک  لیلد  دناوخیم ،  هبطخ  ینید  دنیب  رگا  يدب .  هب  دتفا  مدرم  نابز  رد  دوش و  راوخ  مدرم  نایمرد 
بئات هک  لیلد  دوب ،  دسفم  رگا  دنک ،  داد  لدع و  هک  لیلد  دوب ،  حلـصم  هاشداپ  نآ  رگا  دـناوخ  یم  هبطخ  یهاشداپ  اب  دـنیب  رگا  دـیوگ : 

دنیب یسک  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دوش .  اوسر  نز  رهوش  لیلد  داد ،  یمه  دنپ  ار  نامدرم  دناوخ و  یمه  ربنم  رب  ینز  هک  دنیب  رگا  دوش . 
 . دنک تحلصم  هب  اهراک  دنک و  ناسحا  همه  اب  دیآ و  دیدپ  حالص  ریخ و  وا  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یمه  جیورت  هبطخ  نایمرد 

رطخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ترهـش راختفا و  هب  یمانمگ  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  یمتح  ناتگرم  دـیا و  هتفرگ  رارق  كانرطخ  یتیعقوم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیبای .  یم  تسد 
روطنیمه هداوناخ و  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیرگب ،  دـناوتن  تسا  هدرک  هطاحا  ار  وا  هک  كانرطخ  یتیعـضو  زا  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ

 . دراد ناشیاهدیما  یهابت  رب  تلالد  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  قاشع  رگا  دوش .  یم  تیذا  نارگید  بناج  زا 

شک طخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دیهاوخ  ریگ  مشچ  یتیلاعف  دوخ  ياهراک  ندناسر  رمث  هب  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  شک  طخ  ندید 

یمطخ

ندروخ دنک و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  تقو ،  یب  دنک و  كدنا  تعفنم  رب  لیلد  دوخ ،  تقورد  باوخرد  یمطخ  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
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ینیدکاپ .  ندرک و  هبوت  رب  تسا  لیلد  نآ ،  اب  نتسش  رس  دنک و  ناصقن  ترضم و  رب  لیلد  نآ ، 
دینیب و یم  هقاس  گرب و  لگ و  اب  ار  یمطخ  لاهن  ای  دتفا .  یم  قافتا  عون  ود  هب  باوخ  رد  یمطخ  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک تروص  نیا  هب  دراد و  ناوارف  دربراک  زین  یتنس  یکشزپ  رد  دوش و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  يوشرـس _  لگ  دننام _  هک  ار  یمطخ  لگ  ای 

لگ و گرب و  اب  یمطخ  لاهن  ندید  دوش .  یم  هدناروخ  لهـسم  نیلم و  ناونع  هب  ای  دننک و  یم  هیقنت  یمطخ  لگ  هدناشوج  اب  ار  نارامیب 
یبای هرهب  یمطخ  لگ  ندـیچ  تسا  یتروص  خرـسای و  دوبک  یمطخ  لگ  زا  رتهب  دیفـس  یمطخ  لـگ  یگدوشگ ،  تسا و  تشاـشب  هقاـس 

هب یهودنا  دینک  هدافتـسا  ای  دیروخب  نآ  زا  دـیدوب  روبجم  دـیدید و  وراد  ناونع  هب  ار  یمطخ  رگا  اما  دـینیچ .  یم  هک  یلگ  ردـق  هب  تسا 
یم هورکم  يراک  ماجنا  هب  روبجم  ار  امـش  دـندناروخ  امـش  هب  یمطخ  رگا  تسا .  نآ  هصغ  مغ و  زا  رتشیب  نآ  تهارک  هک  دـسر  یم  امش 

ره هب  یمطخ  دییامن .  یم  توعد  هورکم  يراک  هب  ار  وا  هک  دیتسه  امش  نیا  دروخب  هک  دیدرک  فراعت  یمطخ  یسک  هب  امش  رگا  دننک و 
یم هک  یتغارف  دـیما و  يداـش و  هن  تسا و  داـیز  نآ  تهارک  يدـب و  هن  تسین .  دـیدش  دراد  باوخ  رد  يدـب  یکین و  زا  هچ  ره  تروص 

 . دنراد ماود  یمطخ  لاهن  لگ  رمع  ردق  هب  ود  ره  نیا  دنام و  یم  دایز  دشخب 

شافخ

هن باوخ  رد  شافخ  ندید  تسا .  رت  دب  یغیت  هجوج  شوم و  زا  دراد و  تمائـش  باوخ  رد  شافخ  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نمـشد رب  دیتشک  ار  شافخ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دهن .  یم  رثا  زین  شنایفارطا  یگدنز  يور  هک  لب  تسا  دب  باوخ  هدننیب  يارب  طقف 

هچب شافخ  رگا  تسا .  تبیـصم  يایوگ  دوخ  شافخ  هشال  تسا و  الب  التبا و  شدوخ  شافخ  دـسج  نتـشاذگ  یقاب  اـما  دـیوش  یم  هریچ 
هتخیر هسیک  رد  ار  شیاه  هچب  ای  شافخ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هدش  راوشد  شمادهنا  هدیناود و  هشیر  هک  تسا  ینمـشد  دوب  هدرک 

دیشکب .  ار  اه  نآ  هک  تسا  نیا  رتهب  دیدرک  دازآ  هدرب و  رود  ییاج  هب  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ۀناشن شافخ  باوخ  دیـسر .  دهاوخ  امـش  هب  رورـش  دارفا  فرط  زا  هک  تسا  یتخب  دب  تبیـصم و  ربخ  ۀناشن  باوخ ،  رد  شافخ  ندید  1 ـ
ندش .  روک  ای  دوخ  ندب  ياضعا  زا  یکی  نداد  تسد  زا  ای  تسه  زین  امش  ردام  ای  ردپ  گرم 

 . تسا یکدوک  گرم  تمالع  باوخ ،  رد  دیفس  شافخ  ندید  2 ـ

نتفخ

یتخت رب  یسک  دنیب  رگا  تسا .  يراگتسر  تحار و  رب  لیلد  دوب ،  هدیسرت  هک  یسک  ار و  هدرم  باوخرد  نتفخ  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دوب تلفغ  نید  هار  رد  نتفخ  هک  اریز  تسا ،  ربخ  یب  يراکزیهرپ  نید و  هار  زا  اما  دـبای ،  یگرزب  هک  لیلد  يرتسب ،  رب  اـی  تسا ،  هتفخ 

ینمیا ار  هدنـسرت  باوخ  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  وا  يراوخ  تراقح و  رب  لیلد  تسا ،  هتفخ  يرتسب  رب  نود  یهاگیاج  رد  دـنیب  رگا 
دوب و هتفخ  ناگدرم  نایمرد  هک  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  نادـنز .  زا  جرفار  ینادـنز  افـش و  ار  راـمیب  شزرمآ و  هدرم  دوب و 

 . دوش روهشم  يراک  هب  نامدرم  نایمرد  هک  لیلد  دومن ،  رادیب  ار  وا  یسک 

یگفخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دیهاوخ  يراسمرش  ساسحا  دوخ  ۀقالع  دروم  درف  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یگفخ  ساسحا  باوخ  رد  رگا 
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ندرک هفخ 

شیع یکین  ندرک  هفخ  دنیوگ :  یـضعب  دوشدنمتـسم و  نیگمغ و  هک  لیلد  درک ،  هفخ  ار  وا  یـسک  دنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تسا . 

 . درک دیهاوخ  يراسمرش  ساسحا  دوخ  ۀقالع  دروم  درف  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یگفخ  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

ندرک لالخ 

هک دوب  بوراج  دننام  لالخ  دوب و  تیب  لها  باوخ  رد  اه  نادند  هک  اریز  دشابن ،  وکین  باوخرد  ندرک  لالخ  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
وا تیب  لها  لام  زا  دروآ  نوریب  لالخ  اـب  هک  نآ  ردـق  هب  هک  لـیلد  درک ،  یم  لـالخ  هک  دـنیب  باوخ  هب  هک  ره  دـبور و  یم  ار  تیب  لـها 

دوش .  ناصقن 
هب دناتـسب و  قحان  هب  شیوخ  لام  زا  هک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  دروآ و  نوریب  نادـند  زا  لالخ  هب  يزیچ  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج 

دهد .  یسک 
لالخ ریبعت  تسا .  یگداوناخ  کچوک  ياه  یتحاراـن  اـه و  مغ  ندودز  ندـید  بوخ  رد  نادـند  لـالخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دینک .  هعجارم  هریغ  لاقترپ _ و  ماداب و  تاملک _  هب  تسا  رتهب  دراد و  ار  دوخ  لصا  ریبعت  نامه  لاقترپ  ماداب و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یتفرـشیپ چیه  دینکب ،  اهترودک  هنیک و  هب  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  هدنیآ  رد  رگا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نادند  لالخ  ةدهاشم  1 ـ
تشاد .  دیهاوخن  یگدنز  رد 

یگدنز هب  ندناسر  بیـسآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هدافتـسا  نادند  لالخ  زا  ناتیاهنادند  ندرک  زیمت  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . درک دیهاوخ  افیا  یمهم  شقن  ناتناتسود  زا  یکی 

تعلخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
مکح و دوب و  كزینک  نز و  تکلمم و  تسایر و  تبترم و  نتفاـی و  تزع  رب  لـیلد  دوب ،  وکین  هزیکاـپ و  نوچ  ندـید ،  باوخ  هب  تعلخ 

دوب .  هدنهد  تعلخ  تمیق  ردق و  هب  شلیوات 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دبای .  تمعن  لام و  نآ  ردق  هب  ناطلس  زا  هک  لیلد  داد ،  ودب  تعلخ  یهاشداپ  دنیب  رگا 
دوش .  لصاح  ملع  ار  وا  ملاع  نآ  زا  هک  تسا  لیلد  داد ،  تعلخ  ار  وا  یملاع  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دیسر .  دهاوخ  يورخا  يویند و  ماقمو  تزع  هب  دوب ،  هزیکاپ  زبس  ای  دیفس و  سابرکدنداد  وا  هب  هک  یتعلخ  دنیبب  یسک  رگا 

 . دوش یم  شبیصن  يویند  تمعن  تزع و  زا ،  دوب  مشیربا  ابیز و  تعلخ  دنیبب  رگا 

ناقلخ

 : دیوگ نیریـس  نبدمحم  دنامب .  رید  مدرم  رب  هک  یـشیورد  تسا و  هودـنا  مغ و  باوخرد  نآ  ندیـشوپ  دـنیوگ و  هنهک  هماج  يزات  هب  ار 
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رگم تسوکین ،  همه  ندـید  ون  ياهزیچ  دوش ،  رود  وا  زا  یـشیورد  مغ و  هک  لیلد  دروآ ،  نوریب  دوخ  نت  زا  ناـقلخ  هماـج  هک  دـنیب  رگا 
هنهک هماج  ندرک  تراجت  دوب و  دب  دنک ،  یم  یشورف  ناقلخ  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  ون  زا  رتهب  هک  هنهک  هزوم 

نب لیعامـسا  دوب .  تعفنم  ریخ و  نآ  تراجت  تسوکن و  دـنک  شورف  دـیرخ و  ون  هماج  رگا  دوب .  هدـیرد  كرچ و  هک  هصاخ  تسا ،  دـب 
يدب هک  تسا  يدرم  باوخ  رد  شورف  ناقلخ  دوب و  دب  ندـیرخ  اما  تسا ،  کین  نتخورف  نهک  هماج  دـنیوگ :  ینامرک  میهاربا  ثعـشا و 

 . دنک رود  دوخ  زا 

ملخ

ینیب طلخ 
نیریـس نبدمحم  دبای .  جرف  مغ  زا  دوش و  هدراذگ  شماو  هک  لیلد  دمآ ،  یم  نوریب  ملخ  وا  ینیب  زا  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

نیمز رب  وا  ینیب  زا  ملخ  دنیب  رگا  دیآ .  يرـسپ  ار  وا  هک  لیلد  داتفا ،  يو  هماج  رد  ملخ  دنیب  رگا  دوب .  دـنزرف  لیلد  ندـید ،  ملخ  دـیوگ : 
رب شنز  دید  رگا  دنکفیب .  مکـش  زا  دنزرف  دوش و  نتـسبآ  شنز  هک  لیلد  تخادنا ،  دوخ  نز  رب  ملخ  دنیب  رگا  دیآ .  يرتخد  ار  وا  داتفا ، 

لیلد دروخب ،  ملخ  هک  دنیب  رگا  دنک .  داسف  شنز  اب  هک  لیلد  دنکفا ،  هیاسمه  يارـس  رد  ملخ  دنیب  رگا  دیآ .  يرـسپ  ار  يو  دـنکفا ،  يو 
 . دروخب نز  لام  هک 

هفیلخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يو هفیلخ  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  یئایند  ینید و  تاریخ  هک  لیلد  تفگ ،  یم  نخـس  فطلت  هب  يو  اب  دوب و  يور  هداشگ  هفیلخ  دنیب  رگا 

ای یتیالو  زا  دومن  ریما  ار  وا  هفیلخ  دنیب  رگا  دوش .  هاج  ردق و  بحاص  دـبای و  یگرزب  زع و  هک  لیلد  صاخ ،  ياهراک  زا  دومرف  يراک  ار 
نابرقم نابجاح و  زا  هک  لیلد  دش ،  هفیلخ  يارـسرد  دـنیب  رگا  دوش .  هاج  ردـق و  بحاص  دـبای و  یگرزب  هک  لیلد  ناناملـسم ،  تیالو  زا 

دوش .  رادمان  ناگرزب  نایم  رد  دبای و  تلزنم  هک  لیلد  دیشخب ،  وا  هب  ایند  عاتم  زا  يزیچ  هفیلخ  دنیب  رگا  دوش .  هفیلخ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دشاب زارفرس  مدرم  نیب  دوش و  اور  شتجاح  هک  لیلد  تشاد ،  یم  عرش  هب  قلعت  هک  يراک  رهب  زا  دومن  یم  تموصخ  وا  اب  هفیلخ  دنیب  رگا 
 . دنک هنیزه  ار  نآ  شیوخ  نز  اب  هک  یلام  ای  یکزینک و  ای  دهد  ینز  ار  وا  هفیلخ  هک  لیلد  هدیباوخ ،  هفیلخ  هاگیاج  رتسب و  رد  دـنیب  رگا  . 

دراپس وا  هب  شراید  زا  تیالو  رتسب ،  نآ  یخارف  ردق  هب  شیوخ و  تیالو  رد  دنک  یلاو  ار  وا  هک  لیلد  دوبن ،  فورعم  هفیلخ  رتسب  نآ  رگا 
مدـقم هک  لیلد  تفر ،  یم  هفیلخ  يولهپ  ای  شیپ  رد  دـنیب  رگا  دوب .  کیرـش  وا  اب  تیالو  رد  دوب  هتـسشن  هفیلخ  بسا  تشپ  رب  دـنیب  رگا  . 

زا هدش و  هفیلخ  دـنیب  رگا  دوب .  للخ  داسف و  وا  نید  رد  هک  دـنک  لیلد  مشخ ،  ای  تشاد  یئورـشرت  وا  اب  هفیلخ  دـنیب  رگا  دوب .  وا  ياهلغش 
ای داد  ریـشمش  ار  وا  هفیلخ  دنیب  رگا  دنک .  نوسفا  وا  رب  نمـشد  دتفا و  تخـس  يراک  هب  ای  دسر ،  یتبیـصم  ار  وا  هک  لیلد  دشابن ،  نآ  لها 

دبای .  تمارک  ریخ و  داتسرف ،  يراک  هب  ار  وا  هفیلخ  دنیب  رگا  دبای .  یهاشداپ  یگرزب و  هک  لیلد  دیناشوپ ،  تعلخ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تزع و دـسر و  یم  شدارم  هب  دـیوگب ،  نخـس  وا  اب  دـنیبب و  لاحـشوخ  داش و  هدـنز و  تسا  هدرم  هک  ار  يا  هفیلخ  باوخ  رد  یـسک  رگا 
دبای .  یم  ینارماک 

 . تسا نیشیپ  دروم  سکع  رب  شریبعت  دنیبب ،  تحاران  نیگمغ و  تسا ،  هدرم  هک  ار  يا  هفیلخ  رگا 
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مخ

مخ دیوگ :  ینامرک  میهاربا  نآ .  یگرزب  یکین و  ردق  هب  دسر  هناخ  هب  هدیاف  وا  لبق  زا  هک  دوب  ینز  ندید  مخ  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لام هک  لیلد  دروخیم ،  بآ  نآ  زا  هک  دوب  بآ  رپ  مخ  وا  يارـس  رد  دنیب  رگا  دوب .  رگناوت  نز  ندید  بآ  مخ  دوب و  جنگ  ندـید  نیگنس 

يرگناوت لام و  يدایز  لیلد  نغور ،  هکرـس و  مخ  دوب و  راکزیهرپ  يدرم  دنیب ،  هکرـس  مخ  رگا  دنک .  هنیزه  کین  هار  رد  دبایب و  رایـسب 
 ، ندـید مخ  نیکرچ  هیامورف و  يدرم  رب  لیلد  تفن ،  مخ  تسا .  رامیب  يدرم  رب  لیلد  هماکبآ .  مخ  تسا ،  لالح  لام  نیبگنا  مخ  تسا . 

هاش باحصا  تسایر و  گرزب و  ناطلس  رب  لیلد 

هرایمخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدرگ .  یم  رطاخ  تغارف  یگدوسآ و  يوجتسج  هب  هدوهیب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشک ،  یم  هزایمخ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دید دیهاوخ  راب  تکالف  یتیعضو  رد  ار  دوخ  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنشک ،  یم  هزایمخ  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ندرک ریمخ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد دوب ،  هتساخنرب  شریمخ  رگا  دوب .  هدمآرب  شریمخ  هک  نآ  طرش  هب  دوب ،  تراجت  زا  رایسب  دوس  اب  یلام  لیلد  مدنگ ،  درآ  نتـشرس 

تسا .  كدنا  تعفنم  لیلد  سرواک ،  درآ  نتشرس  تسا .  قسف  داسف و  يدایز  هک 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لـصاح تراجت  رد  ار  وا  لالح  یلام  نآ  ردق  هب  دنک  لیلد  دشاب ،  نیوج  رگا  داد ،  وا  هب  یـسک  ای  دـیرخب ،  ای  تفرگ  ارف  ریمخ  دـنیب  رگا 
دوب .  كدنا  هعفن  دوب ،  سرواک  ریمخ  رگا  دوش . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب هجو  هس  رب  باوخ  هب  ریمخ  ندید 

نید رد  شیازفا  یتدایز و  لوا : 
كدنا تعفنم  مود : 

لالح .  يزور  قزر و  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تعفنم باوـخ  رد  ناـن  ریمخ  هک  تسا  لـقن  قداـص _ ع _  ماـما  زا  تسا .  شزرا  مـک  اـما  دراد  ناوارف  تـیمها  ریمخ  درآ و  باوـخ  رد 
یم باوخ  هدـننیب  هب  هک  تسا  یلام  لوپ و  يایوگ  تسا و  كراـبم  نومیم و  باوخ  رد  ناـن  ریمخ  ندـید  لـالح .  يزور  تسا و  كدـنا 

رب زونه  ریمخ  نآ  دننز و  یم  ریمخ  ای  دینز  یم  ریمخ  دینیبب  رگا  دنز .  یم  شدوخ  ای  دـنیب  یم  باوخ  رد  هک  يریمخ  نامه  ردـق  هب  دـسر 
 ، تسا هانگ  هب  هتخیمآ  تسا ،  هدولآ  هک  دسر  یم  ناتتـسد  هب  یلوپ  دیوگ  یم  امـش  باوخ  هدشن  هدامآ  ریمخت و  بوخ  زونه  ینعی  هدماین 

 . تسین بوخ  هتبلا  هک  تسا  هدیسر  امش  هب  ات  هدینارذگ  ار  تسد  نیا  زا  یلحارم  هدوب و  گنرین  ایر و  قسف و  هارمه 

رجنخ
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هنشد .  زا  تسا  رت  فورعم  رجنخ  مجع ،  دزن  اما  دنناوخ ،  هنشد  یسراف  هب  ار 
وا رجنخ  دنیب  رگا  دـتفا .  توادـع  گنج و  یـسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  رجنخ  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 

رجنخ هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم  دماجنا .  حلص  هب  دزیخرب و  ناشیا  نایم  زا  توادع  گنج و  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب 
 ، تشاد رایسب  حالس  رجنخ  اب  هک  دنیب  رگا  دهاوخ .  هک  راک  نآ  رد  دوب  یتوق  یسک  زا  ار  وا  هک  لیلد  رگید ،  حالس  یب  تشاد  تسد  رد 

دوش .  ماظن  هب  شراک  دبای و  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد 
باوخ رد  رگا  دناسر .  یم  ار  ینعم  نیمه  باوخ  رد  یمجاهت و  هن  تسا  یعفادت  حالس  کی  رتشیب  رجنخ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بناج زا  ای  دننک  یم  کمک  امـش  هب  دنروخ و  یم  ار  امـش  مغ  ناتناتـسود  ناشیوخ و  دیا  هتـسب  رمک  هب  ار  نآ  دیراد و  رجنخ  هک  دـیدید 
تـسد رد  ار  رجنخ  رگا  دـنهد .  یم  رارق  امـش  رایتخا  رد  اه  يراوشد  اب  هلباقم  يارب  یتاناکما  ای  تسا و  بترتم  امـش  يارب  يدوس  ناـشیا 
هداهن باوختخر  رد  دوخ  رـس  ریز  ای  رتسب  ریز  ار  رجنخ  رگا  دیوش .  یم  عقاو  تیامح  تبحم و  دروم  ناتدنزرف  ای  ردارب  بناج  زا  دـیتشاد 

نامز هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیتشاد  تسد  رد  هتخا  رجنخ  رگا  دناسر .  یم  امش  هب  یعفن  ای  دنک و  یم  دیی  ات  ار  امـش  ناترـسمه  دیدوب 
یم امـش  باوخ  دوب  دنک  هدز و  گنز  هک  دیتشاد  يرجنخ  دیدید  رگا  ددرگ و  یم  عتمتم  يدوز  هب  تسا و  کیدزن  تدـعاسم  تیامح و 
امش سک  چیه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوب  هتـسکش  رگا  دنناوت و  یمن  اما  دنناسرب  دوس  دننک و  کمک  امـش  هب  دنهاوخ  یم  نارگید  دیوگ 

ار رجنخ  رگا  دینک و  یم  ادیپ  ینمشد  یسک  اب  دیشاب  هتـشاد  رجنخ  رگا  هک  دنا  هتـشون  رجنخ  هرابرد  نهک  ناربعم  درک .  دهاوخن  يرای  ار 
 . دور یم  نیب  زا  ینمشد  گنج و  دیهدب  تسد  زا 

هدنخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  دایز  شهودنا  هک  لیلد  دیدنخ ،  یم  ههقهق  هب  هک  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  باوخرد  هدنخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا  رایسب  دارم  نتفای  باوخرد ،  هتسهآ  ندیدنخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  بیجن  يدنزرف  لیلد  باوخ ،  رد  هتسهآ  هدنخ 

تسا .  یهلا  روما  زا  بجعت  تبیصم و  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  ههقهق ،  هدنخ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دیدنخب رتاورپ  یب  رتدـنلب و  هچره  نتـسیرگ .  تسا و  هودـنا  مغ و  راکـشآ  دـنلب و  هدـنخ  الک  یلو  دراد  فلتخم  هوجو  باوخ  رد  هدـنخ 
هتفهن هدنخ  مسبت  دنخبل و  ادص و  یب  هتسهآ و  هدنخ  نوچ  تسا  نیمه  راکـشآ  هدنخ  زا  روظنم  تسا .  رتشیب  هصغ  مغ و  رتدیدش و  هیرگ 

يرادیب فالخ  رب  دینز  یم  ههقهق  دیدنخ و  یم  دنلب  يادص  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسین .  اورپ  یب  راکشآ و  دوش و  یم  هتخانش 
دـشاب دیدش  نانچ  هصغ  نیا  تسا  نکمم  دیدرگ و  یم  نیگهودـنا  راد و  هصغ  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  تسا  يداش  مسجت  هدـنخ  هک 

زین باوخ  رد  تسین  بساـنم  هک  يرادـیب  رد  دـنلب  يادـص  هب  ندـیدنخ  یلک  روط  هب  ناـنز  يارب  دراد .  او  نتـسیرگ  هب  ار  امـش  یتـح  هک 
چیه هچب  يارب  تسا و  دـنملاس  زا  رتمک  ندـیدنخ  يدـب  ناوج  يارب  تسا .  درم  زا  رتـشیب  نآ  ضراوع  يدـب و  تسین و  بوخ  هتـسیاش و 

هب دنـشاب  رتکچوک  هچ  ره  ناکدوک  هدنخ  دـیوش .  یم  داش  دـنز  یم  ههقهق  ددـنخ و  یم  باوخ  رد  يا  هچب  دـینیب  هچنانچ  درادـن و  يدـب 
رد رگا  ددرگ .  یم  غـالبا  هک  تسا  یهلا  تمحر  تیاـنع و  ناگتـشرف  هدـنخ  تسا و  کـیدزن  رتشیب  ناگتـشرف  کـئالم و  هدـنخ  مسبت و 

نیا اب  دراد  ار  ریباـعت  نیمه  زین  نارگید  هدـنخ  تسا .  يداـش  دـیون  باوخ  رد  مسبت  نیا  تسا و  بوخ  دـینک  یم  مسبت  هک  دـینیبب  باوخ 
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دشاب .  هتشاد  طابترا  امش  هب  هک  نآ  یب  دیریگ  یم  رارق  كانمغ  يا  هثداح  دهاش  دیشاب  توافت  یب  رگا  امش  هک  توافت 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یقالخادب ندیدنخ : 
یتحاران ددنخیم :  هک  یسک  ندید 

يدنیاشوخان  هدنخ :  يادص  ندینش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رد ناتـسود  اب  دیروآ و  یم  تسد  هب  تیقفوم  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدنخ ،  یم  دیتسه و  نامداش  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دینک .  یم  تکرش  شخب  يداش  ياهنشج 

دش .  دیهاوخ  دیمون  یگدنز ،  رد  جرم  جره و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیدنخ ،  یم  دح  زا  شیب  یبیرغ  زیچ  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسا .  یناگدنز  رد  طاشن  یتسردنت و  تمالع  باوخ ،  رد  ناکدوک  ةدنخ  يادص  ندینش  3 ـ

یم بیـسآ  ناتـسود  هب  ادمع  دوخ  یهاوخ  دوخ  ءاضرا  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدنخب ،  نارگید  یگچاپ  تسد  هب  باوخ  رد  رگا  4 ـ
دیناسر . 

 . تسا هدننک  سویأم  روما  يرامیب و  هب  التبا  تمالع  باوخ ،  رد  رخسمت  يور  زا  يا  هدنخ  ندینش  5 ـ

ندیباوخ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یلبنت ندیباوخ : 

تداسح يرگید :  لزنم  رد  ندیباوخ 
ندیباوخ رفس  تعیبط :  رد 

ییوج ارجام  قیچالآ :  کی  رد  ندیباوخ 
هدش هدروآ  رب  ياه  هتساوخ  لته :  کی  رد  ندیباوخ 

دعاسم يراجت  طباور  نگاو :  کیرد  ندیباوخ 

يراگتساوخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
کلم زا  هک  لیلد  دیدرگ ،  عمج  يو  اب  درک و  ینز  هب  ار  هدرم  نز  رگا  دوش ،  لیاز  شا  یگرزب  فرش و  هک  لیلد  تساوخ ،  نز  دنیب  رگا 

دنیب ینز  رگا  دوش .  لصاح  ار  يو  لامزا  كدنا  يزیچ  هک  لیلد  دشن ،  عمج  نز  نآ  اب  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  يزیچ  ار  وا  نز  نآ  لام  و 
نز دـنیب  رگا  دوش .  ریغتم  يو  لاـح  اـی  دوـش ،  ناـصقن  نز  لاـم  هک  لـیلد  دـش ،  عـمج  يو  اـب  نز  يارـس  رد  تفرگ و  ینز  هب  هدرم  ار  وا 
زا ارـس  نآ  دوب و  لوهجم  يارـس  دنیب و  ار  نز  رگا  دشاب .  هدش  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  تسنادن ،  شمان  دـیدن و  ار  نز  نکل  تساوخ ، 

دنک .  نز  لام  ناصقن  رب  لیلد  دوب ،  فورعم  نز  نآ  رگا  درمب .  نز  نآ  هک  لیلد  دش ،  عمج  يو  اب  درم  نآ  دوب و  هدرم  صخش  نآ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

یسورع دنیب  رگا  لام .  یتدایز  تزع و  فرـش و  رب  دوب  لیلد  دیدن .  ار  یـسورع  دراد و  يرهوش  رگید  دنیب  باوخ  رد  رادرهوش  نز  رگا 
دنیب رگا  دوش و  كاله  وا  تسد  رب  یـصخش  دـنیوگ :  یـضعب  ار و  وا  تسا  گرم  میب  تخانـشن ،  دـیدن و  ار  یـسورع  ندرک و  تساوخ 
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هب رمم  نیا  زا  رایـسب  یلام  هک  لیلد  درب ،  هناخ  هب  ار  رهوش  نآ  درک و  رهوش  وا  نز  دـید  یـسک  اـی  تساوخ و  لوهجم  ینز  تسا و  راـمیب 
دوب .  رتمک  متفگ  هچ  نآ  دشن ،  عمج  يو  اب  تساوخ و  ینز  هب  راکبان  ینز  دنیب  رگا  دس .  روا  رهوش 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
هاشداپ زا  دوش و  لصاح  یکزینک  ای  ینز  ار  وا  لاس  نآ  ردنا  هک  لیلد  دتسب ،  ار  وا  یگزیشود  درک و  ینز  هب  ار  هزیـشود  يرتخد  دنیب  رگا 

دروآ .  تسدب  مارح  یلام  هک  لیلد  دتسب ،  يرتخد  یگزیشود  مارح  هب  دنیب  رگا  دنیب .  یکین  ریخ و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . يداش یمرخ و  مراهچ :  یلاحرس ،  موس :  لام ،  یتدایز  مود :  یگرزب ،  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  نتساوخ  نز 

ناوخ

دوب .  رضاح  تمینغ  باوخ  رد  ناوخ  ندید 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دبای .  تمینغ  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  نآ  زا  دوب و  اه  نان  يو  رب  تشاد و  یناوخ  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يراکیب .  دشاب و  يرامیب  ندرک  ادیپ  دوب ،  هدروخن  ماعط  نوچ  شیپ  زا  ناوخ  نتشادرب 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

رب ماعط  ندروخ  رایـسب  دشاب و  هودنا  مغ و  لیلد  دنرادرب ،  ناوخ  هدروخان  ماعط  نوچ  دشاب و  نید  توق  وکین و  باوخرد  هتـسارآ  ناوخ 
و دـسر .  وا  نادـنزرف  وا و  هب  هک  دوب  وا  يزور  لـیلد  دوب ،  ماـعط  هنوگ  هس  زا  ناوخ  رب  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  رمع  يزارد  رب  لـیلد  ناوخ ، 

دوش .  ماظن  هب  وا  ياهراکو  دوب  يداش  زع و  دنیوگ :  یضعب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  هتسارآ  ناوخ  ندید 
رضاح .  دقن و  تمینغ  لوا : 

راوگرزب .  فیرش و  يدرم  مود : 
نید .  ماکحتسا  توق و  موس : 

روما .  اهراک و  ماظن  مظن و  مراهچ : 
 . ینامداش تزع و  مجنپ : 

هداز رهاوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دهاوخ  وا  زا  يا  هرظتنم  ریغ  تاناحتما  کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ار  دوخ  هداز  رهاوخ  باوخ  ینز  رگا 

ینتان رهاوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیشک دیهاوخ  جنر  يرواب  لباق  ریغ  ینارگن  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  ینتان  رهاوخ  ندید 
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دوخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ردق رب  دوش  هدایز  وا  توق  هاج و  هک  لیلد  دراد ،  رـس  رب  دالوف  دوخ  هک  دـنیب  رگا  درادـهاگن .  نآ  زا  رکم  هب  ار  دوخ  هک  دوب  يزیچ  دوخ 

دوش .  رتمک  وا  هاج  زع و  هک  لیلد  تشادرب ،  رس  زا  ار  دوخ  هک  دنیب  رگا  دوخ .  ینشور  یتسرد و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوخ رد  هک  ناصقن  هدایز و  ره  تسا و  جات  نوچ  لیوات  رد  دوخ  هک  اریز  دوب ،  كریز  دـنزرف  وا  هک  لیلد  دـنیب ،  رـس  رب  دوخ  یـسک  رگا 
دوب .  يدنزرف  رب  لیلد  دنیب ، 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
شرـس زا  دوخ  یـسک  هک  دـنیب  رگا  دـهد .  تمـشح  توق و  يرتهم  زا  هک  لـیلد  تشاد ،  رـس  رب  نشور  دـالوف  دوخ  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

دوش .  لیاز  وا  تزع  توق و  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  دوخ  هک  دنیب  رگا  دوش .  فیعض  شلاحهک  لیلد  تشادرب ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  دوخ  ندید 
توق .  لوا : 

یگرزب .  لام و  مود : 
دنزرف .  موس : 

یئوکین .  اقب و  مراهچ : 
 . درادزاب هلیحورکم  هب  نآ  زا  ار  دوخ  هک  يزیچ  مجنپ : 

ندید دوخ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش دایز  وا  تمرح  هاج و  يدنلب  ار  دوخ  ندید 

یشکدوخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دهاوخ  ینیگنس  امش  شود  رب  یتخبدب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینز ،  یم  یشک  دوخ  هب  تسد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

یفنم يریثأت  امش  عفانم  رب  یگدنز  رد  نارگید  تسکش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدز  یـشک  دوخ  هب  تسد  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تشاذگ .  دهاوخ 

هدرـسفا دیمون و  دوخ  دزمان  ییافو  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدز  یـشک  دوخ  هب  تسد  شدزمان  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
 . دش دهاوخ 

دیشروخ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
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 ، تفرگ شیوخ  کلم  هب  ار  يو  ای  تفرگ ،  ارف  نامـسآ  زا  ار  باتفآ  هک  دـنیب  رگا  راوگرزب .  هفیلخ  ای  تسا ،  هاـشداپ  باوخرد ،  باـتفآ 
تمـشح یگرزب و  هک  دنک  لیلد  دـش ،  باتفآ  دوخ  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  هاشداپ  برقم  تسود و  ای  دـبای ،  یگرزب  یهاشداپ و  هک  لیلد 

ای باتفآ  هاگیاج  رد  هک  دـید  رگا  دـیامن .  تموصخ  گنج و  وا  اب  هاـشداپ  هک  تسا  لـیلد  دوب ،  گـنج  هب  باـتفآ  اـب  دـنیب ه  رگا  دـبای . 
کلم هک  لیلد  دتسب ،  باتفآ  رون  هک  دنیب  رگا  دریگ .  رارق  ددرگ و  میقم  يو  رب  تکلمم  ددرگ و  هاشداپ  هک  لیلد  دش ،  میقم  هام  هاگیاج 

لیلد دوبن ،  مه  هریت  کیرات و  تشادن و  عاعش  رون و  نامسآ و  زا  هن  نکیل  تفرگ ،  ارف  ار  باتفآ  هک  دنیب  رگا  دناتـسب .  گرزب  هاشداپ  زا 
يو ياهراک  جاتحم  هاشداپ  هک  تسا  لیلد  دوبن ،  شیوخ  ياج  هبو  دوب  کـیرات  هریت و  باـتفآ  دـید  رگا  دـبای .  جرف  اـه  مغ  زا  هک  تسا 

دوش . 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

رگید ناگراتـس  هاشداپ و  ناولهپ  خـیرم  هاشداپ و  ریبد  دراطع  هاشداپ و  نز  هرهز  وا و  ریزو  هام  دوب و  راوگرزب  هاشداپ  باوخرد ،  باـتفآ 
دوب .  وا  رگشل 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دای فسوی  هصق  رد  دوخ  مالک  رد  یلاعت  قح  هکنانچ  دوب ،  هاشداپ  رگـشل  رگید  ناگراتـس  دوب و  ردام  هام  دوب و  ردـپ  باوخ ،  رد  باتفآ 

هزیکاپ نشور و  باتفآ  هک  دنیب  رگا  دوب .  ناردارب  ردام و  ردـپ و  رب  لیلد  دـنیب ،  هام  باتفآ و  رد  هک  ناصقن  تدایز و  ره  و  تسا .  هدرک 
لیلد دیناشوپب ،  ار  باتفآ  رون  رگید  يزیچ  ای  ربا  هک  دنیب  رگا  دهاوخ .  نز  دوخ  ناشیوخ  زا  هک  دنک  لیلد  تخات ،  يو  هناخ  رد  دمآرب و 

یگریت زا  باتفآ  هک  دـنیب  رگا  دـیدرگ .  فسکنم  باتفا  هک  دـنیب  یتقو  هصاـخ  دوش ،  دـب  شلاوحا  ددرگ و  برقم  هاـشداپ ،  رب  ـالاح  هک 
تسد وا  دوب و  هتشهورف  يا  هتشر  ای  نسر  باتفآ  مرج  رب  هک  دنیب  رگا  دوش .  هب  دوز  نکیل  ددرگ ،  رامیب  هاشداپ  دنک ه  لیلد  دش ،  نشور 
تلزنم یگرزب و  زا  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  تخیـسگب و  نسر  نآ  هک  دنیب  رگا  دوب .  يرای  توق و  ار  وا  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دز ،  نسر  نآ  رب 

هلمج هام و  ای  باتفآ  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  رهاظ  وا  زا  یئاطخ  ای  هانگ  هک  دـنک  لیلد  دـش ،  نشور  یگریت  زا  باتفآ  هک  دـنیب  رگا  دـتفیب . 
هلمج ناهج  ناهاشداپ  دریگب و  ناهج  یهاشداپ  هک  لیلد  دتـسب ،  ناشیا  رون  تفرگب و  ار  هلمج  وا  دـندش و  عمج  اـج  کـی  رد  ناـگراتس 

 ، ددرگ كاله  باوخ  هدننیب  هک  دنک  لیلد  دندوب ،  هایـس  هریت و  همه  تفرگب و  ار  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  هک  دنیب  رگا  دنوش .  وا  عیطم 
دوب .  رگمتس  ملاظ  هک  هصاخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
مه اب  ار  باتفآ  ود  هک  دنیب  رگا  دوب .  لوغـشم  لد  کلم  تهج  زا  هاشداپ  هک  دنک  لیلد  دوب ،  یهایـس  هطقن  باتفآ ،  نایم  رد  هک  دنیب  رگا 
دوب لیلد  تشادن ،  رون  چیه  نیمز  باتفآ و  هک  دنیب  رگا  دـتفا .  تموصخ  گنج و  مه  اب  ار  هاشداپ  ود  هک  لیلد  دوب ،  تموصخ  گنج و 

ار هاشداپ  هک  لیلد  هدیدرگ ،  هایـس  دید ،  شیوخ  تسد  هب  ار  باتفآ  رگا  دـنام .  هرهب  یب  تکلمم  زا  ددرگ و  لورغم  راید  نآ  هاشداپ  هک 
یمه ار  ناگراتـس  ار و  باتفآ  ربا  هک  دنیب  رگا  دسر .  هودـنا  مغ و  ار  مدرم  هماع  دـنک و  تلحر  ایند  زا  هاشداپ  ار  وا  دـسر و  گرزب  یمغ 

گرزب یهاشداپ  اب  هک  لیلد  دیتسرپ ،  یمه  باتفا  دنیب ه  رگا  دـنوش .  تمیزه  هب  نمـشد  شیپ  زا  شرگـشل  هاشداپ و  هک  لیلد  دـیناشوپ ، 
ددرگ .  برقم 

دیوگ :  ثعشا  نیب  لیعامسا 
 ، هدوب رفاک  تسخن  سک  نآ  هک  لیلد  دـینادرگب ،  باتفآ  اب  يور  رگید ،  سپ  درک ،  باتفآ  هب  يور  تسـشن و  کلف  رب  دـید  یـسک  رگا 

یجنر یئزج  يزیچ  تهج  هب  ار  راید  نآ  هاشداپ  هک  دوب  لیلد  دیزرلب ،  باتفآ  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  رفاک  تبقاع  هب  ددرگ و  ناملـسم  سپ 
دبای .  یگرزب  تمشح و  هاج و  هاشداپ  زا  هک  دنک  لیلد  تفگ ،  نخس  يو  اب  باتفآ  هک  دنیب  رگا  درادن .  دیما  هک  یئاج  زا  دسر ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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دوب .  هجو  تشه  رب  باتفآ  ندید  لیوات 
هفیلخ ،  لوا : 

گرزب ،  ناطلسو  هاشداپ  مود : 
سیئر ،  موس : 

هشوتو قازرا  رب  يرومامو  یلماع  مراهچ : 
هاشداپ ،  لدع  مجنپ : 

تیعر ،  تعفنم  مشش : 
يوش ،  ار  نز  نز و  درم  متفه : 

وکین .  نشور و  راک  متشه : 
نآ ریما  فاصنا و  لدع و  دریگ و  الاب  يو  راک  دنادرگ و  دوخ  برقم  دزاونب و  ار  وا  ناطلس  هک  لیلد  درک ،  هدجس  ار  باتفآ  هک  دنیب  رگا 

متفگ .  هک  دوب  نآ  دض  ندید ،  باوخ  هب  باتفآ  عاعش  و  دیآ .  دیدپ  راید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم هاشداپ  باوخ  ملاع  رد  ار  باتفآ  یخرب  هک  تروص  نیا  هب  دـنراد  یحطـس  هک  لـب  یلک  هن  هدـیقع  فـالتخا  ناربعم  باـتفآ  دروم  رد 
مسجت باتفآ  تروص  هب  باوخ  رد  هاش  هتشون  هک  تسا  نیمه  ابیرقت  زین  دیورف  هدیقع  دنـسانش .  یم  ردام  ردپ و  رگید  يا  هتـسد  دنناد و 

باوخ رد  باتفآ  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  رترب .  تردق  هاشداپ و  مه  دشاب و  ردام  ردپ  دناوت  یم  مه  دـنک  یم  هک  یلالدتـسا  اب  دـبای و  یم 
هیآ هب  هراشآ  اب  ردام  هام  تسا و  ردـپ  باوخ  رد  باتفآ  دـیوگ  یم  یبرغم  رباج  هاش ،  رـسمه  هکلم و  هرهز  تسوا ،  ریزو  هام  تسا ،  هاش 

رد اه  هناخ  رب  باتفآ  شبات  هک  هدیدرگ  رکذ  هدـش و  هتـشون  گرزب  هاش و  باتفآ  زین  نونفلا  سیافن  رد  فسوی .  هکرابم  هروس  رد  هفیرش 
تسا هدیبات  امش  هناخ  طایح  راوید و  رب  هک  یباتفآ  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  دوش .  یم  مدرم  مومع  لماش  هک  تسا  هاش  رهق  رهم و  عقاو 
هوکـش رپ  ناشخرد و  جاودزا  قشع و  کی  يایوگ  دیتسه  ناوج  رگا  دریگ و  یم  رارق  امـش  هار  رـس  هک  دشاب  هتـسجرب  نز  کی  دناوت  یم 
باتفآ هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  درازآ .  یم  ار  امـش  هک  دوش  یم  ادـیپ  یمغ  هدرک  کیرات  ار  باتفآ  هرهچ  يربا  هک  دـینیبب  رگا  تسا . 
لدـبم دیـشروخ  هب  شدوخ  دـنیبب  هک  تسا  یتقو  رتـهب  نیا  زا  دـسر و  یم  ـالاب  ماـقم  هاـج و  هب  هدروآ  رد  شیوخ  تیکلاـم  هب  هتفرگ و  ار 
شراک دریگ و  یم  رارق  ور  رد  ور  رترب  تردق  کی  اب  هتفرگ  رد  یگنج  باتفآ  وا و  نیب  دنیبب  هچ  نانچ  دنک .  یم  یناشفا  رون  هدـیدرگ و 
دوش .  یم  جاتحم  وا  هب  رترب  تردق  تشادن  رارق  شدوخ  ياج  دوب و  گنر  مک  دیشروخ  هک  دنیبب  رگا  دسر .  یم  لادج  هزرابم و  هب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب هنیب  باتفآ  ندید 

دنیبریخوا زا  هک  دنک  تمارک  يدنزرف  یلاعتقح  ایدنیب  تمرح  دوخ  ناشیوخ  هلمج  زا  ناگراتسو  هام  باتفآ و  ندید 
دنیب عفن  هاشداپ  زا  یئاهنت  باتفآ  ندید 

دیامرف :  یم  یبن  فسوی 
نم يارب  اهنآ ]  ] مدید مدـید  هام  دیـشروخ و  اب  ار  هراتـس  هدزای  باوخ ] رد   ] نم ردـپ  يا  تفگ  شردـپ  هب  فسوی  هک  ار  ینامز  نک ] دای  ]

 « 4 ءهیآ «  فسوی  هر  وس  دننکیم  هدجس 
وـس دیوش  رـصم  لخاد  ناما  نما و ]  ] اب هللا  ءاش  نا  تفگ  تفرگ و  شیوخ  رانک  رد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  دندش  دراو  فسوی  رب  نوچ  سپ 

 « 99 ءهیآ «  فسوی  هر 
نیشیپ باوخ  ریبعت  تسا  نیا  ردپ  يا  تفگ  فسوی ]  ] دنداتفارد و هدجـس  هب  وا  شیپ  نانآ ] همه   ] دیناشنرب و تخت  هب  ار  شردام  ردپ و  و 
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هب ناعنک   ] نابایب زا  ار  امـش  تخاس و  جراخ  نادنز  زا  ارم  هک  هاگنآ  درک  ناسحا  نم  هب  دـینادرگ و  تسار  ار  نآ  مراگدرورپ  نیقی  هب  نم 
فطل بحاص  دـهاوخب  هچنآ  هب  تبـسن  نم  راگدرورپ  نامگ  یب  دز  مه  هب  ار  مناردارب  نم و  نایم  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ  دروآ  زاـب  رـصم ]

 « 100 ءهیآ «  فسوی  هر  وس  تسا  میکح  ياناد  وا  هک  اریز  تسا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیشروخ
لانم لام و  ندرک  نوزفا  دیا ،  هتخیر  دوخ  يارب  هک  ییاه  همانرب  رد  یتخبکین  رونم : 

مارآ یگدنز  باتفآ :  عولط 
رذگ دوز  یتسس  فوسک : 

تمحزرپ هار  دیدش :  يامرگ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

داد .  دهاوخ  ار  زیگنا  فعش  ییاهزور  ياه  هدع  هدنیآ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دیشروخ  ناشخرد  عولط  ندید  1 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد  دودحمان  یتداعس  هب  نینچمه  دوخ و  ياهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  رهظ ،  ماگنه  هب  دیشروخ  ندید  2 ـ

ندـید دیـسر .  دـهاوخ  دوخ  جوا  ۀـطقن  هب  ینامداش  تورث و  زا  ندرب  تذـل  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  دیـشروخ  بورغ  ندـید  3 ـ
دیشاب .  دوخ  عفانم  بقارم  رتشیب  ات  تسا  يرادشه  دیشروخ ،  بورغ 

یتخبـشوخ و دـنوش و  یم  گـنر  مک  اهیتخـس  تالکـشم و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  باوخ  هب  اـهربا  يـالبال  زا  ار  دیـشروخ  رگا  4 ـ
دوشگ .  دهاوخ  امش  يور  هب  ار  دوخ  شوغآ  تداعس 

دـسر و یم  نایاپ  هب  مایا  نیا  ماجنارـس  اما  تسا .  رطخ  رپ  یلاجنج و  یمایا  اب  ندـش  وربور  ۀـناشن  فوسک ،  لاح  رد  دیـشروخ  ندـید  5 ـ
 . دش دهاوخ  لبق  زا  رتهب  امش  یگدنز  عضو 

یندروخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، باوخ رد  زایپ  ریـس و  دـنک و  يدـب  رـش و  رب  لیلد  دوب ،  شوخاـن  رگا  تسا .  یکین  ندـید  باوخ  هب  دراد  شوخ  يوب  هک  یندروخ  ره 

شروخ هک  دنیب  رگا  دشابن .  ریخ  تحار و  نآ  رد  دـنک و  مارح  لام  رب  لیلد  هک ،  دـنیوگ  يو و  لاح  یهابت  دـنک و  هودـنا  مغ و  رب  لیلد 
دنک .  یگراچیب  یشیورد و  رب  لیلد  دروخ ،  شوخان  خلت و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هودنا جنر و  رب  لیلد  دوب ،  روش  خلت و  شوخان و  شرت و  معط  هب  نوچ  دنک و  يداش  یمرخ و  رب  لیلد  دوب ،  نیریش  معط  هب  نوچ  شروخ 

تسا .  نخس  دنوادخ  لیوات  هب  شورف  یندروخ  دنک و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

بوخ دمآ  رد  ندروخ : 
اهیداش نتفر  نیب  زا  هتخانشان :  ياهاذغ 

يرامیب هزمیب :  ياهاذغ 
دش دیهاوخ  توعد  دنروخیم :  اذغ  هک  ياهمدآ  ندید 

دنیاشوخان رابخا  هتخوس :  ياذغ 
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دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب نامیثی  لام  كاخ  ندروخ  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دراذگ  یم  یفنم  تبثم و  ریثات  ریبعت  رد  نآ  فرـص  ناکم  هزم و  معط و  گنر و  عون و  یلو  تسا  يزور  تکرب و  وریخ  تمعن و  اذغ 

کمک باتک  نیا  زا  دینک و  ریبعت  دیتساوخ  ناتدوخ  رگا  یلو  دریگ  یم  رظن  رد  ار  تاکن  نیا  مه  ربعم  هتبلا  دریگب .  رارق  هجوت  دروم  دیاب 
ریخ و تسا و  يزور  تمعن و  یلک  روط  هب  اذغ  متفگ  مهد :  یم  حیضوت  ارصتخم  مه  نم  دیشاب  هتشاد  دای  هب  ار  تاهج  نیا  دیاب  دیهاوخب 
ار ملاس  ياذغ  ریبعت  دروآ  دیدپ  تهارک  امـش  رد  دشاب  وب  دـب  نفعتم و  گنر و  دـب  دیـشاب  هتـشاد  يور  شیپ  هک  یئاذـغ  رگا  یلو  یبوخ 
مغ دشاب  شرت  رگا  دیوش و  یم  مشخ  ای  تمادن  راتفرگ  دشاب  روش  دیروخب  اذـغ  نآ  زا  رگا  دوش .  یم  ریبعت  يروجنر  يرامیب و  درادـن و 

دراد ار  ریبعت  نیمه  دشاب  هتـشاد  لفلف  نیچراد و  دیروخ  یم  هک  یئاذـغ  رگا  تسا .  تسکـش  یماک و  خـلت  دـشاب  خـلت  هچنانچدروآ  یم 
نارفعز و نتفرگ  راک  هب  دیوش .  یم  نیگمغ  دیهد  صیخـشت  ار  هبوچ  درز  نارفعز و  يدرز  هچنانچ  دیوش و  یم  یماک  خلت  راتفرگ  ینعی 

يارب دراذگ .  یم  رثا  مه  اذغ  فرـص  لحم  درادن .  دب  ریبعت  تسین و  مهم  دینیبن  ار  نآ  يدرز  دنیوگن و  امـش  هب  دـینادن و  رگا  هبوچ  درز 
یم ناتشوخ  اذغ  نآ  زا  دیروخ و  یم  اذغ  دیا و  هدرتسگ  هرفـس  نابایب  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  اما  تسا  یعطق  هدش  هتفگ  ریباعت  اذغ 

هک دیسر  یم  لوپ  هب  هباشم  یلحم  ای  رهش  رد  دشاب  تسود  کی  هناخ  رد  اذغ  فرـص  لحم  رگا  دیروآ .  یم  تسد  هب  یلام  رفـس  رد  دیآ 
اذغ هناخزپشآ  رد  هک  دیدید  رگا  دهد .  صیخـشت  دـناوت  یم  رتهب  هدـننیب  دوخ  هتبلا  ار  نیا  هک  دـینک  یم  شمارآ  ساسحا  دـیراد و  نیمات 

ملاس و هک  یطرـش  هب  تسا  بوخ  باوخ  رد  اذغ  ندید  هتفر  مه  يور  دیروآ .  یم  تسد  هب  یلوپ  ناترـسمه  هلیـسو  هب  دـینک  یم  فرص 
 . دشاب لوکام 

هروخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسد یتازایتما  هب  تفای و  دـهاوخ  ءاقترا  امـش  ماقم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  گرزب  ندـب  رب  هروخ  يرامیب  رثا  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . تفای دیهاوخ 

هشوخ

 ، دنیب کشخ  هشوخ  نوچ  تسا و  تمعن  لام و  یتدایز  دنزرف و  لیلد  تسا ،  هزات  زبس و  نوچ  باوخرد  هشوخ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  زاین  طحق و  یگنت و  لاس  نآ  رد  هک  لیلد 

هشوخ هچ  دشاب  مدنگ  هلبنس  ای  هشوخ  هچ  تسا  نومیم  كرابم و  تسا .  كرابم  ندید  باوخ  رد  هشوخ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناشندـیچ زا  اه  تدـم  هک  تسا  ییامرخ  روگنا و  زا  رتهب  باوخ  رد  هزاـت  ياـمرخ  هراـب  روگنا و  هشوخ  ندـید  اـمرخ .  هراـب  هچ  روگنا و 

هک یطرـش  هب  امرخ  روگنا و  هشوخ  تسا و  ناوارف  لوپ  تمعن و  لام و  مدنگ  هلبنـس  صوصخب  ناوارف  ياه  هشوخ  ندید  دشاب .  هتـشذگ 
 . دوش یم  ریبعت  حلاص  بوخ و  نادنزرف  دشاب  شرامش  لباق  شیاه  هناد 

مدنگ هشوخ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
زبـس و هشوـختفه  دـنروخیم و  ار  اـهنآ  رغـال  واـگ ]  ] تفه هک  تسا  هبرف  واـگ  تفه  مدـید  باوـخ ] رد   ] نم تـفگ  رـصم ]  ] هاـشداپ و 
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 « 43 هیآ «  فسوی  هروس  دیهد .  رظن  نم  هب  نم  باوخ  هراب  رد  دینکیم  ریبعت  باوخ  رگا  موق  نارس  يا  رگید  هدیگشخ  هشوختفه ] ]
زبـس و هشوـختفه  دـنروخیم و  ار  اـهنآ  رغـال  واـگ ]  ] تفه هبرف  واـگ  تفه  هک ] باوـخ  نـیا   ] هراـب رد  يوگتـسار  درم  يا  فـسوی  يا 

 « 46 هیآ «  فسوی  هروس  دننادب .  ار ] شریبعت   ] نانآ دیاش  مدرگرب  مدرم  يوس  هب  ات  هد  رظن  ام  هب  رگید  هدیگشخ  هشوختفه ] ]
 » هیآ فسوی  هروس  دیراذگاو .  شاهشوخ  رد  دـیروخیم  هک  ار  یکدـنا  زج  دـیدیورد  ار  هچنآ  دـیراکیم و  یپ  رد  یپ  لاستفه  تفگ 

 « 47
ار همه  دـینکیم  هریخذ  هک  ار  یکدـنا  زج  دـیاهداهن  شیپ  زا  اهلاس ]  ] نآ يارب  ار  هچنآ  هک  دـیآیم  تخـس  لاـستفه  نآ  زا  سپ  هاـگنآ 

 « 48 هیآ «  فسوی  هروس  دروخ .  دنهاوخ 
 « 49 هیآ «  فسوی  هروس  دنریگیم .  هویم  بآ  نآ  رد  دسریم و  ناراب  لاس ]  ] نآ رد  مدرم  هب  هک  دسریم  ارف  یلاس  نآ  زا  سپ  هاگنآ 

كوخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دـیلپ و نکل  لد ،  خارف  تسا  درم  یگناـخ  كوخ  تسا و  ربـخ  یب  تمه و  نود  نکل  رگناوت ،  توق و  هب  تسا  يدرم  باوـخرد  كوـخ 

لیلد دنوش ،  هدنکارپ  هک  درک  یمن  اهر  تشاد و  هاگن  یهاگیاج  رد  ار  ناکوخ  هک  دنیب  رگا  تسا .  تناید  یب  نید و  یب  دـشاب و  لعفدـب 
دنک .  عمج  مارح  زا  رایسب  لام  تسا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
باوخ رد  يو  ریـش  ندروخ  تسا و  مغ  باوخرد  كوخ  هچب  ندـید  تسا و  دـب  ار  نید  تسا و  وکین  ار  ایند  كوخ  اـب  ندرک  تطلاـخم 

 . دروخ مارح  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  كوخ  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دوب .  هدروخ  هچ  نآ  ردـق  هب  لام  تهج  زا  تسا ،  هودـنا  تبیـصم و 
نایم رد  دـنیب  رگا  ددرگ .  دـب  شنید  نکیل  دوش ،  وکین  وا  يایند  لاوحا  تسا  لیلد  درب ،  یم  یئاج  هب  یئاـج  زا  ار  ناـکوخ  هک  دـنیب  رگا 

 ، دوب هتـسشن  ناکوخ  نایم  رد  هک  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  ملظ  زا  ار  وا  هک  یلاـم  تهج  هب  ددرگ ،  مرخ  هک  لـیلد  دـیدرگ ،  یم  ناـکوخ 
يدارم هک  لیلد  دش ،  نوریب  وا  شیپ  زا  دمآرد و  يو  تشپ  سپ  زا  كوخ  هک  دنیب  رگا  دبای .  یگرزب  دوش و  بلاغ  نمشد  رب  تسا  لیلد 

دوب كوخ  نابـش  هک  دنیب  رگا  دبای .  مارح  لام  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  كوخ  تسوپ  هک  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  ار  وا  تشز  دیلپ و 
دوش .  اورنامرف  رتهم و  تناید  دب  لعفدب  یهورگ  رب  تسا  لیلد  ، 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
ای كوخ  يوم  دنیب  رگا  دتفا .  تموصخ  ار  وا  رگمتـس  نود و  يرتهم  اب  هک  تسا  لیلد  درک ،  یم  گنج  یئارحـص  كوخ  اب  هک  دنیب  رگا 

دبای .  لالح  لام  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  تشاد ،  وا  ناوختسا  ای  تسوپ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هدش يروآ  عمج  تیانج  ددع  هب  یتح  فالخ  عورـشمان و  قیرط  زا  هک  ناوارف  تسا  یلوپ  مارح .  یلو  دایز  تسا  یلام  باوخ  رد  كوخ 
دنک و یم  یگدنز  فیثک  مه  دروخ و  یم  فیثک  مه  دایز  تورث  نتـشاد  دوجو  اب  هک  يدیلپ  تفاثک و  تیاهن  رد  تسا  يدرم  شدوخ  و 

رگید تهج  زا  تسا و  یمدآ  نینچ  اـب  تفلاوـم  تسناوـم و  كوـخ  نتـشاد  راـب .  تـبکن  يا  هدـنیآ  مـه  دراد و  هدوـلآ  يا  هتـشذگ  مـه 
نآ هک  دـیراد  رگید  یئاج  اـی  هن  اـخ  رد  كوخ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  هدـش  بسک  تسرداـن  هار  زا  هک  تسا  یلوپ  نتخودـنا 

ای دنتسه و  اهنآ  هک  دیتسه  ینادکوخ  رد  ای  دیراد  رایـسب  ناکوخ  دینیبب  رگا  دسر و  یم  امـش  هب  ناوارف  یلوپ  دشاب  امـش  هب  قلعتم  كوخ 
ینار كوخ  دوش .  یم  امش  یلاحشوخ  يداش و  بجوم  یلو  تسا  مارح  هک  دینک  یم  لیصحت  یتورث  دشاب  یم  امـش  هب  قلعتم  ینادکوخ 

یم امـش  بیـصن  یلوپ  دـیروخ  یم  كوخ  تشوگ  دـینیبب  رگا  تسا .  هناکوخ  یئاورماک  شیع و  باوثان و  لوپ  مارح ،  لام  لیـصحت  زین 
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دراد ار  ریباعت  نیمه  زین  زارگ  تسین .  یتسرد  لوپ  دیناد  یم  اذهعم  دیسانش  یمن  ار  نآ  لصا  عبنم و  هشیر و  امـش  اما  تسا  مارح  هک  دوش 
تایـصوصخ نامه  دوش و  یم  لیـصحت  شالت  ریبدت و  اب  هک  تسا  یلوپ  الک  اما  دش  دـهاوخ  هتفگ  زارگ  هملک  گ ـ  فرح ـ  رد  هتبلا  هک 

دنسپان .  تشز و  تروص  هب  تسا  یئاورماک  شیع و  تسا و  مارح  لام  باوخ  رد  كوخ  ندید  لاح  ره  هب  تساراد .  ار  هدش  رکذ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دسر ینایز  يو  هبو  دتفا  یتجاح  یملاظ  هب  كوخ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دوش .  یم  داجیا  ییاهینوگرگد  امش  لغش  یگدنز و  رد  تعرس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  قاچ  كوخ  ندید  1 ـ
دینک .  یم  ادیپ  فالتخا  دوخ  نادنزرف  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  رغال ،  كوخ  ندید  2 ـ

درک .  دیهاوخ  تفرشیپ  دوخ  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  از  هزات  ياهکوخ  كوخ و  هدام  ندید  3 ـ
درک .  دیهاوخ  يدیمون  ساسحا  یسک  گرم  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  كوخ  يادص  ندینش  4 ـ

دش .  دهاوخ  هدوزفا  امش  یصخش  تاقلعت  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد .  یم  اذغ  اهکوخ  هب  دینیبب  باوخ  رگا  - 5
یم درگ  يا  هظحالم  لباق  تورث  راوشد ،  ییاهراک  ماجنا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  شورف  دـیرخ و  كوخ  دـینیبب  باوخ  رگا  - 6

دیروآ . 
تشاد .  دیهاوخ  یگدنز  رد  بولطم  یقیفوت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ملاس  قاچ و  یکوخ  ندید  7 ـ

يرتخد رگا  تشاد .  دیهاوخ  رازآ  مدرم  ینیرـشاعم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  تکرح  يال  لگ و  رد  یکوخ  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
 . تفای دهاوخ  دنمتورث  یلو  دوسح  یتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ 

نوخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رب هک  دنیب  رگا  دسر .  نایز  ار  وا  هن  رگا  دناتـس .  هوشر  دوب ،  هدنناتـس  هوشر  رگا  هک  لیلد  دمآ ،  وا  نت  زا  نوخ  تحارج  یب  هک  دنیب  رگا 
هب ار  وا  یـسک  دـنیب  رگا  دـسر .  هودـنا  مغ و  ناـیز و  ار  وا  تسا  لـیلد  تفر ،  یمه  نوخ  اـه  تحارج  نآ  زا  دوـب و  اـه  تحارج  يو  نت 

تـسا مخز  هک  یهاگیاج  زا  دـنیب  رگا  تسا .  باوث  نآ  رد  وا  ددرگ و  زارد  قلخ  نابز  يو  رب  هک  لـیلد  دـش ،  ناور  نوخ  دزب و  ریـشمش 
دنک .  لصاح  مارح  هب  هک  تسا  یلام  دش ،  هدولا  وا  نت  هماج و  دمآ و  نوریب  نوخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
زا مادنا  نآ  هکنانچ  دربب ،  وا  ياهمادنا  زا  یمادنا  رگا  دـنک .  قحان  نوخ  ای  دروخ  مارح  لام  تسا  لیلد  دروخ ،  یمه  نوخ  هک  دـنیب  رگا 

ار وا  هماج  دش و  ناور  نوخ  خاروس  نآ  زا  هک  دوب  یخاروس  وا  نت  رد  هک  دنیب  رگا  دـنک .  رفـس  مخز  هدـننز  تسا  لیلد  دـش ،  ادـج  يو 
هک لیلد  دوب ،  هزات  تحارج  نآ  دماین و  تحارج  مخز و  زا  نوخ  هک  دنیب  رگا  دسر .  مارح  یلام  نآ  ردـق  هب  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  هدولآ 
 . دمآ نوریب  وا  نت  زا  هک  دشاب  هانگ  رب  نوخ  هک  اریز  تسا ،  باوث  نآ  رد  ار  وا  دونش و  تخس  ینخس  یسک  زا  ای  دیآ ،  ناصقن  وا  لامرد 

هکنانچ دمآ ،  نوریب  نوخ  شدعقم  زا  هک  رگا  دتفیب .  ردام  مکش  زا  يدنزرف  ار  وا  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  نوخ  شیـضق  زا  هک  دنیب  رگا 
زا تسا  لیلد  دـمآ ،  نوریب  نوخ  وا  نادـند  نبزا  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  لـصاح  مارح  یلاـم  نآ  ردـق  هب  هک  تسا  لـیلد  دـش ،  هدولآ  شنت 

دسر هودنا  مغ و  وا  هب  شناشیوخ 
دیوگ :  یبرغم  رباج  . 

لیلد تفر ،  یمه  نوخ  يا  هچوک  ای  يرهـش  رد  هک  دنیب  رگا  دوش .  التبم  قحان  نوخ  هب  تسا  لیلد  داتفا ،  نوخرد  یئاجرد  هک  دـنیب  رگا 
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ددرگ .  هتخیر  رایسب  نوخ  عضوم  نآ  نوخ  رب  دنک 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا  لایناد و  ترضح 

 . ددرگ هدولآ  نوخ  هب  وا  هماج  هک  هصاخ  مارح ،  لام  نتفای  رب  دنک  لیلد  دشن ،  فیعض  دمآ و  نوریب  وا  ینیب  زا  رایـسب  نوخ  هک  دنیب  رگا 
رگا دتفا .  ناصقن  ار  شلام  ددرگ و  شیورد  هک  تسا  لیلد  دشن ،  هدولآ  هماج  دش و  فیعض  توق  دمآ و  دورف  كدنا  نوخ  هک  دنیب  رگا 

دنک .  مارح  لام  نتفای  رب  لیلد  دمآ ،  وا  نت  رب  توق  هک  دنیب 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ رد  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  نوخ .  یخرـس  صوصخ  هب  تسد  یخرـس  هلمج  زا  دنوش  یمن  هدید  باوخ  رد  هک  دنتـسه  ياه  گنر 
هعجارم شیوخ  رطاخ  هب  رگا  زین  نونکا  تسا و  نوخ  میا  هدرک  ساسحا  طقف  میا .  هدیدن  ار  نوخ  یخرـس  یلو  میا  هدید  نوخ  دوخ  ياه 

ار نوخ  باوخ  رد  ام  سپ  دیا .  هدید  ناوارف  ار  نوخ  باوخ  یلو  دیا  هدیدن  باوخ  رد  ار  نوخ  یخرس  زگره  هک  دیروآ  یم  دای  هب  دینک 
هب هجوت  اـب  باوخ  رد  نوخ  ندـید  لاـح  ره  هب  دروآ .  یم  دوـجو  هب  ریبـعت  ار  ییاـه  تواـفت  هک  تسا  نیمه  مینیب و  یمن  یلو  میمهف  یم 
رد رگا  تسا .  هدـش  هدولآ  نوخ  هب  نامیاهـسابل  ای  نامیاپ  تسد و  هک  مینیبب  رگا  صوصخ  هب  یگدولآ  تسا و  هانگ  ـالتبا و  ـالاب  فیرعت 
یم التبم  راتفرگ و  تحاران و  دوخ  هداوناخ  دارفا  رگید  نادنزرف و  رـسمه و  فرط  زا  دیآ  یم  نوخ  نامنادند  ناهد و  زا  هک  مینیبب  باوخ 

تیـصخش و ناـش و  ـالامتحا  مینک و  یم  ادـیپ  ییاـه  يراـتفرگ  یعاـمتجا  رظن  زا  دـیآ  یم  نوخ  اـم  ینیب  زا  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میوش . 
ناممـشچ زا  مینیبب  هچنانچ  میوش و  یم  هودـنا  مغ و  راتفرگ  دور  یم  نوخ  نامندـب  زا  مینیبب  رگا  دریگ و  یم  رارق  هرطاـخم  رد  ناـمیوربآ 

زا ییاج  دروخ  دز و  اوعد و  رد  مینیبب  رگا  میدرگ .  یم  راد  هصغ  التبم و  نادـنزرف  تهج  زا  تسا  هدز  نوخ  من  یتح  ای  تسا  ناور  نوخ 
دوجو هب  نارگید  ام و  نیب  یمغ  دوش  دولآ  نوخ  ام  ببـس  هب  يرگید  رگا  تفگ و  دـنهاوخ  دـب  ام  هرابرد  مدرم  هدـش  دولآ  نوخ  نامندـب 

هدـش هتخیر  نیمز  هب  نوخ  مینیبـب  رگا  دـننز و  یم  تمهت  اـم  هب  میوـش و  یم  ماندـب  هدـش  دوـلآ  نوـخ  نامیاهـسابل  مینیبـب  رگا  دـیآ .  یم 
هاگآ دوخان  تفر  ورف  نوخ  زا  یبالجنم  رد  نامیاپ  مینیبب  هچنانچ  میتسه .  میهـس  نآ  رد  مه  ام  هک  دـیآ  یم  شیپ  هصغ  مغ و  يراتفرگ و 

هک دنک  یم  قرف  نآ  عضاوم  یلو  تسا  يراتفرگ  التبا و  نوخ  ندـید  لاح  ره  هب  دراد .  ءالتبا  يراتفرگ و  هک  مینک  یم  هلخادـم  يرما  رد 
دریگب .  رارق  رظن  دروم  ریبعت  رد  دیاب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب هودناو  مغ  نوخ  ندید 

دیآ نوریب  مغ  زاو  دشاب  یم  یتسردنت  لیلد  ندرک  مک  نوخ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 ، دـیا هدروآ  تسدـب  دوـخ  لغـش  رد  امـش  هک  یتـیقفوم  زا  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  ینانمـشد  ۀـناشن  ساـبل ،  رب  نوـخ  ياـه  هکل  ندـید  1 ـ
دننک .  يریگولج 

دیزیهرپب .  دنسپان  ناتسود  زا  دیاب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  نوخ  ندید  2 ـ
راک رد  هناگیب  يدارفا  اب  تکارـش  رثا  رد  تسا  نکمم  تسا و  یمـسج  يرامیب  ۀناشن  تسا ،  يراج  نوخ  یمخز  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیروخب .  تسکش  دوخ 
دیهاوخ شیپ  رد  یعوقولا  بیرق  یـسناشدب  دیـشابن ،  دوخ  راتفر  بقارم  رتشیب  رگا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دوخ ،  تسد  رب  نوخ  ندـید  4 ـ

 . تشاد

يوخ
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تسایح و مرـش و  هناشن  ام  ياه  باوخ  رد  نیا  دنیـشن و  یم  یناشیپ  هنوگ و  رب  هک  تسا  یقرع  مغ  يوخ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بوطرم ناتتروص  دـینز  یم  تسد  هتـسشن و  يوخ  نات  هرهچ  رب  هک  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  تسا .  یتسیاب  رد  ور  رتایوگ  ناـبز  هب 

دـیهد و ماـجنا  ار  نآ  دـیاب  اـقالخا  یلو  تسا  راوشد  شنتفریذـپ  ـالمع  هک  دوش  یم  يداهنـشیپ  امـش  هب  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  تسا 
 . دیوش یم  یتسیاب  رد  ور  راچد  تقیقح  رد  دینک .  تفلاخم  دینزب و  یفرح  شا  هتفگ  فالخ  دیناوت  یمن  هک  تسا  یسک  هدنهد  داهنشیپ 

نابایخ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يراکروما رد  تیقفوم  نابایخ : 

دمآ دهاوخ  شیپ  ناتیارب  يدنیاشوخ  تیعقئم  ابیز :  شرفگنس  اب  لیوط  نابایخ 
گرزب يداش  نشور :  نابایخ 

دیشاب ناتدوخ  بقارم  تسا :  هتفر  ورف  یکیرات  رد  هک  ینابایخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش دیهاوخ  دیمون  دیتسه ،  شناهاوخ  هک  یفده  هب  ندیـسر  زا  ابیرقت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  هار  ینابایخ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
. 

هک يدوس  اما  تفر  دیهاوخ  يرفـس  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیور ،  یم  هار  انـشآ  ینابایخ  رد  تسدرود  يرهـش  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دروآ .  دیهاوخن  تسد  هب  دیروایب  تسد  هب  رفس  نیا  قیرط  زا  دیتشاد  راظتنا 

هب تسد  ناتیاهراک  ندرب  شیپ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیناساره ،  يراک  تیانج  ۀـلمح  زا  ینابایخ  زا  روبع  ماگنه  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دینز یم  یکانرطخ  راک 

رایخ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رایخ نآ  زا  هک  دنیب  رگا  دنک .  تبغز  وا  هب  هک  تسا  ینز  ای  دونـش ،  وکین  نخـس  هک  دنک  لیلد  ندـید ،  باوخ  رد  شیوخ  تقو  هب  رایخ 

تسا .  سایق  نیا  زا  مه  گنرد  اب  رایخ  مکح  دوش و  لصاح  وا  زا  شدارم  هک  لیلد  دروخب ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 . تسا هودـنا  مغ و  لیلد  دـشاب ،  تقو  هب  رگا  ندروخ  رایخ  دوش .  نامیـشپ  نآ  زا  هک  دـنک  يراک  هک  لیلد  دروخیم ،  رایخ  هک  دـنیب  رگا 
دوب .  يرامیب  گنرد  اب  رایخ  ندروخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  هس  رب  رایخ  ندید 

راکرد .  ینامیشپ  لوا : 
برطو .  شیعو  يداش  مود : 

دوب .  شلصفو  تقو  هب  زبس و  هصاخ  ناشیوخ ،  ناتسود و  لبق  زا  تعفنم  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هک تسا  نیا  زا  رتهب  لصف  رد  رایخ  ندید  سینا .  سیلج و  انعر و  ابیز و  تسا  ینز  تسا و  طاشن  یلدـشوخ و  یگزات و  توارط و  رایخ 
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یم يداش  طاشن و  شتبحاصم  هک  نخـس  بوخ  مادـنا و  شوخ  تماق و  دـنلب  تسا  يدرم  زین  نز  يارب  راـیخ  دوش .  هدـید  لـصف  ریغ  رد 
رد رایخ  هک  تسا  یلـصف  نیرتهب  راهب  نایاپ  یلو  تسین  بوخ  هتـسشن  نیمز  رب  فرب  هک  یماگنه  ناتـسمز و  رد  رایخ  ندـید  الثم  دروآ . 
رت يرایخ  بسانم  لصف  رد  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دبای .  یم  قادـصم  رایخ  دروم  رد  رتشیب  نامز  نیا  رد  الاب  ریبعت  دوش و  هدـید  باوخ 

ناوارف رایخ  بسانم  لصف  رد  رگا  دـنک  یم  تخبـشوخ  ار  اـم  هک  میوش  یم  انـشآ  يوخ  شوخ  يور و  بوخ  ینز  اـب  میروخ  یم  هزاـت  و 
هداوناخ هب  ار  یمرخ  طاشن و  میرب  یم  هناخ  هب  هدیرخ و  هزات  رایخ  یتکاپ  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میوش .  یم  طاشن  اب  لدـشوخ و  مینیبب 

هدیقع نیا  رب  یلیلد  اما  تسا  ینامیشپ  رایخ  ندروخ  دیوگ  یم  ینامرک  دشاب .  رایخ  رب  ون  لصف  رگا  صوصخ  هب  مینک  یم  لقتنم  شیوخ 
گنر .  شوخ  دشاب و  هزات  یملق و  رایخ  رگا  صوصخ  هب  تسا  بوخ  لصف  رد  یلو  تسا  تمادن  لصف  ریغ  رد  رایخ  ندروخ  تسین . 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يرادا روما  رد  یتخب  کین  رایخ : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب ینارگ  رایخ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یناوارف  تکرب و  یتخبشوخ و  تداعس و  ۀناشن  باوخ ،  رد  رایخ  ندید  1 ـ

یلهأتم درف  رگا  دش .  دهاوخ  فرط  رب  وا  يرامیب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـننک ،  یم  فراعت  وا  هب  رایخ  دـنیبب  باوخ  يرامیب  رگا  2 ـ
 . دراد وا  یگدنز  رد  ریذپلد  تارییغت  رب  تلالد  دنیبب ،  ار  باوخ  نیا 

یطایخ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دناسر دهاوخ  دوس  امش  هب  ناتراک  ندرک :  یطایخ 

دمآ دهاوخ  ناتندید  هب  ناوج  یصخش  نتفر :  ورف  تسد  رد  نزوس 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  هجاوم  ییاهینارگن  اب  ترفاسم  هب  نتفر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  طایخ  ندید  1 ـ
دوب .  دهاوخ  هدننک  سویأم  امش  حرط  جیاتن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  ثحبورج  یطایخ  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دوـخ ناـیفارطا  اـب  هـک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دریگ ،  یم  ار  امــش  ياـه  هزادـنا  رتـم  اـب  یــسابل ،  نـتخود  يارب  یطاـیخ  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
 . درک دیهاوخ  ادیپ  ییاهیراگزاسان 

يریخ

 . تسا يرامیب  جنر و  لیلد  دشاب ،  تقو  یب  ای  تقو و  هب  نوچ  ندید  يریخ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

سیخ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا دیاب  دش .  دـیهاوخ  نایز  لمحتم  يرما  زا  ندرب  تذـل  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدـش  سیخ  ناتیاهـسابل  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  يرود  قلمتم  نابز و  برچ  دارفا 
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 . دهد یم  نت  زیمآ  ییاوسر  يراک  هب  لهأتم  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  بآ  سیخ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

کیخ

دـشاب هدرک  داـب  کـیخ  رگا  تسا .  رثا  یب  اصخـش  هک  كوـپ  زغم و  یهت  نزفـال و  تـسا  يدرم  کـیخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
هک دیهد  یم  ماجنا  ثبع  هدوهیب و  يراک  تسا  امـش  هب  قلعتم  ای  دیراد  هارمه  يا  هدرک  داب  کیخ  هک  دـیدید  هچ  نانچ  تسا و  یگدوهیب 

يدرم اب  دوب  لسع  دیا  هدید  باوخ  هب  هک  یکیخ  رد  رگا  دریگ .  یمن  ار  ناتتـسد  لباق  يزیچ  دنام و  یمن  یقاب  ناتیارب  زیچ  چیه  نایاپ  رد 
رگا نیریش .  نخس  ییابیز و  نتشاد  لاح  نیع  رد  تسا و  ربدم  ریدم و  دنمدرخ و  هک  ینز  ای  دیوش  یم  انشآ  تبحص  شوخ  دنمـشیدنا و 

یم دوس  تسا و  هاوخ  ریخ  اما  تسا  قالخا  دب  يور و  شرت  هک  دریگ  یم  رارق  امش  هار  رس  یسک  دیدید  تسام  ای  غود  کیخ  باوخ  رد 
 . دراد رایسب  یگدنشخب  دناسر و 

تسام کیخ 

لپ و نوچ  کین  ياهلغـش  هب  دنک ،  هنیزه  لالح  لام  شتـسد  رب  هک  تسا  يدرم  ندید  تسام ،  ریـش و  کیخ  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دهد دنپ  مدرم  هب  دیامن و  تسار  هار  مدرم  هب  دزومآ و  شناد  هک  ملاع  تسا  يدرم  نیبگنا  کیخ  دیامن ،  لاغتشا  نآ  هب  دجسم و  طابر و 
دبای تعفنم  یکین و  وا  زا  دتفا و  تبحص  ار  يو  تفص  نیدب  يدرم  اب  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یسک  ای  دیرخب ،  ای  تشاد  یکیخ  دنیب  رگا  . 

 . دتفا یئادج  يو  تبحص  زا  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  عیاض  دیردب و  ار  کیخ  دنیب  رگا  . 

همیخ

ردق هب  دبای  لام  دوب ،  یهاپس  رگا  تسشن .  اجنآ  دز و  وا  رهب  زا  یسک  ای  دز  نتشیوخ  رهب  زا  همیخ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
مغ و لیلد  دـنیب ،  گرزب  هایـس و  همیخ  رگا  دـبای .  تعفنم  لام و  رفـس  نآ  زا  دـنک و  رفـس  دوب ،  ناـگرزاب  رگا  نآ .  یکچوک  یگرزب و 

دسرب .  نایز  ترضم و  وا  هب  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  هدیرد  نهک و  همیخ  رگا  تسا .  هودنا 
 ، دوب هتـسشن  شا  همیخ  هب  هاشداپ  دنیب  رگا  دتفیب .  یگرزب  فرـش و  زا  هک  لیلد  تفر ،  نوریب  همیخ  زا  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ناگرزب ناهاش و  راک  هک  دوب  یـسک  ندـید ،  باوخ  هب  زور  رد  همیخ  دوش و  ماظن  هب  شراک  هتفای ،  رفظ  نمـشد  رب  ددرگ و  وکن  شراـک 
دراد .  ایهم  ددنویپ و  مهب 

رد ار  دوخ  دیناوت  یم  هک  دـیبای  یم  يدـیما  عبنم  هاگهانپ و  دـیا  هدز  يا  همیخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا دش .  دیهاوخ  یکتم  وا  تیـصخش  تردق و  هب  امـش  دنک و  یم  تیامح  امـش  زا  هک  تسا  یـصخش  وا  دـیراد و  هگن  ظوفحم  نآ  هانپ 

هچنانچ تسا و  دیفم  امـش  يارب  هک  دیور  یم  طاشن  اب  يرفـس  هب  دیا  هدز  همیخ  رداچ و  کین  کیپ  يارب  نابایب و  ارحـص و  رد  هک  دـینیبب 
دیدید رگا  دیهن و  یم  داینب  ار  يراک  دینز  یم  همیخ  هک  دینیبب  رگا  تسا .  رتهب  دشاب  فاص  بآ  تخرد و  هزبس و  نمچ و  امش  درگادرگ 

هدع اب  دیدید  يدایز  ياه  همیخ  رگا  دوب .  رتهب  امـش  يارب  شتموادم  هک  دیهد  یم  نایاپ  يراک  هب  دینک  یم  عمج  ار  يا  همیخ  باوخ  رد 
هدنزود دوب .  دنهاوخ  رتدنمزاین  امـش  کمک  امـش و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دوب  هناریقف  همیخ  رگا  دیوش و  یم  انـشآ  گرزب  صاخـشا  يا 

 . دهد یم  دنویپ  ار  هتخیسگ  روما  دشخب و  یم  تروص  ار  بارخ  ياهراک  هک  نادراک  ربدم و  تسا  يدرم  همیخ 

فرح د

یئاراد
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یمیمـص یناتـسود  دوب و  دـیهاوخ  قفوم  یگدـنز  اـهراک و  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  تفگنه  یتورث  بحاـص  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . تفای دیهاوخ 

نیچراد

مغ دروـخ  یم  نیچراد  دـنیب  رگا  دوـش .  رکفتم  نیگمغ و  هک  لـیلد  تشاد ،  رایـسب  نیچراد  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب .  رت  بعص  شهودنا 

تسا .  حالص  یکین و  لیلد  تشاد ،  دوس  ار  وا  دروخ و  یم  تلع  عفر  تهج  نیچراد  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ردـکت و اما  دـشابن  یگرزب  مغ  دـیاین و  شیپ  يا  هصغ  دـیاش  تسا .  لایخ  رکف و  یماـک و  خـلت  نیچراد  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

راتفرگ دـشاب ،  هک  قیرط  ره  هب  دـیروخ ،  یم  نیچراد  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  درازآ .  یم  ار  باوخ  هدـننیب  لایخ  رکف و  رطاـخ و  یگتفرگ 
اب ار  هدرک  مد  نیچراد  الثم  دـیدید  رگا  دـیاین .  ناتـشوخ  نآ  ندروخ  زا  باوخ  رد  رگا  صوصخ  هب  دـیوش  یم  رطاـخ  یگتفرگ  هودـنا و 
 . دروآ یم  یتحاران  هودنا و  امـش  يارب  ادعب  هک  دیوش  یم  بکترم  یهانگ  دیآ  یم  ناتـشوخ  نآ  ندیـشون  زا  دیـشون و  یم  لیم  تبغر و 

کشخ و رت و  دـیتسه .  میهـس  نآ  رد  مه  ناتدوخ  هک  دـیروآ  یم  دوجو  هب  یتحاراـن  وا  يارب  دـیهد  یم  نارگید  هب  نیچراد  دـیدید  رگا 
 . دراد ریبعت  کی  نیچراد  هدیبوکن  هدیبوک و 

بوکراد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تاقالم کی  بوکراد : 

وراد

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نید .  حالص  هک  لیلد  دوب ،  قفاوم  وا  دروخب و  وراد  يرامیب  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ایند حالـص  وراد  تقفاوم  ردـق  هب  هک  لیلد  دیـشون ،  افـش  تهج  وراد  رگا  دوش .  لیاز  يو  نید  حالـص  هک  لـیلد  دوبن ،  قفاوم  وراد  رگا 

مغ و زا  هک  لیلد  دتـس ،  یم  کشخ  يوراد  دنیب  رگا  دنک .  یئوکین  مدرم  اب  هک  لیلد  درک ،  یم  هیهت  وراد  مدرم  تهج  دـنیب  رگا  دـبلط . 
دهر زاب  هودنا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش لیاز  وا  زا  شوه  لقع و  هک  دروخ  وراد  هک  دنیب  رگا  تسا .  نیمه  شریبعت  دیسر ،  ترضم  نایز و  ار  وا  دروخ  وراد  نوچ  دنیب  رگا 

دبای .  جرف  هودنا  مغ و  زا  هک  لیلد  . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دنک  جنر  يرامیب و  رب  لیلد  دشاب ،  درز  هک  یئوراد  ره 
دنک .  يرامیب  رب  لیلد  تسا ،  دب  ندروخ  هب  هچ  نآ  دنک و  تحار  افش و  رب  لیلد  تسا ،  ناسآ  ندروخ  هب  هک  وراد  ره 
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دشاب .  دب  دنیب  زین  نیا  فالخ  هب  رگا  دیآ .  حالص  هب  يو  نید  هک  تسا  لیلد  درک ،  رثا  يو  رب  دروخ و  وراد  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هنیک و هدقع و  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیهد  یم  يرگید  هب  وراد  دـیدید  رگا  ییوج .  هراچ  ندروخ  وراد  تسا و  هراچ  باوخ  رد  وراد 
دیتسه یبصع  وا  تسد  زا  ای  میراد  صخش  نآ  زا  هک  تسا  یترفن  مخش و  يایوگ  نارگید  هب  وراد  نداد  دینک .  یم  یلاخ  ار  دوخ  ترفن 

دیفم رثا  رگا  دـیهد و  یم  ماـجنا  نید  قفاوم  يراـک  تسا  دـیفم  امـش  لاـح  هب  وراد  دـیروخ و  یم  وراد  دـیدید  رگا  دـنا  هتـشون  ناربعم  . 
دینک .  یم  نید  فالخ  يراک  تشادن 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
تسا بوخ  لاح  ره  رد  نآ  عیب  ای  نآ  نتشاد  ای  وراد  ندروخ  ندید 

دیآ نوریب  جنر  زا  دراد و  قلخ  تعفنم  وراد  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رگا اما  دش ،  دهاوخ  لح  امـش  لکـشم  یهاتوک  تدم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیروخ ،  یم  یمعط  شوخ  يوراد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  رامیب  يزارد  نامز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیروخ ،  یم  خلت  ییوراد  دینیبب  باوخ 

 . دراد دامتعا  امش  هب  هک  دناسر  دیهاوخ  نایز  یسک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  وراد  نارگید  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

نتفر بآ  لخاد 

ددرگ و رهاظ  راکنآ  ردنا  يراک  هصاخ  دوب ،  يوق  وا  نت  تقو ،  نآ  ردنا  تفر و  یمه  ردنا  بآ  هب  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  لایناد  ترـضح 
يو راک  تماقتسا  یلاعت و  دزیا  رب  ندرک  لکوتو  دوب  نید  توق  رب  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  وا  نت  تفر و  یفاص  بآ  رد  هک  دنیب  رگا 

ساد

تشک و ساد  اب  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  لام  ار  يو  هک  دروایب  یتلآ  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  ساد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دبای .  ناصقن  وا  لام  دش ،  عیاض  ای  تسکشب و  وا  ساد  رگا  دوش .  لصاح  جنر  هب  یتمعن  لام و  ار  وا  لیلد  درک ،  ورد 

دنک .  لصاح  يزیچ  مارح  لام  زا  هک  دوب  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  نیمیس  ای  نیرز  ساد  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج 
ندید تسین  دب  باوخ  رد  يزرواشک  دوخ  نوچ  تسا و  يزرواشک  راک  رازبا  تسا و  عافتنا  هلیـسو  ساد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تـسا هتخیوآ  امـش  قاتا  راوید  هب  ساد  ای  دیراد  تسد  رد  ساد  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دشاب .  هتـشاد  دب  ریبعت  دـناوت  یمن  مه  ساد 

هارمه شالت  راک و  جـنر و  اب  دـیآ و  یمن  تسد  هب  ناسآ  دوس  نیا  یلو  دـیرب  یم  دوس  نآ  کـمک  هب  هک  دـیبای  یم  يا  هلیـسو  ناـکما و 
دنک ساد  زا  رتهب  زیت  ساد  دیهد .  یم  ماجنا  ریخ  ریـسم  رد  یلمع  ای  دـیناسر  یم  دوس  وا  هب  دـیهد  یم  یـسک  هب  ساد  دـیدید  رگا  تسا . 
یلو تسا  یبایماک  لامتحا  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا  دـنک  هدز و  گنز  هک  دـیراد  تسد  رد  یـساد  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا و 

تسا .  قیفوت  يارب  هلیسو  يوجتسج  ساد  ندرک  زیت  دیآ .  یم  شیپ  هک  يرما  رد  تسا  یماکان  هتسکش  ساد  تسین .  هلیسو 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  ترفاسم  هب  نتفر  نینچمه  اهراک و  هب  یگدیسر  عنام  يرامیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ساد  ندید  1 ـ
 . تسا راک  هفرح و  تامادقا  رد  تسکش  ناتسود و  زا  ییادج  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  یمیدق و  ساد  ندید  2 ـ

ندرک غاد 
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لام نآ  رگا  اما  دبای .  لام  جنگ و  نآ  ردـق  هب  لیلد  دوب ،  غاد  شنت  رب  دـنیب  رگا  تسا .  لام  جـنگ و  نتفای  رب  لیلد  باوخ ،  هب  ندرک  غاد 

هب دنک ،  فرـص  داسف  رـش و  رد  رگا  یلو  دوش .  راگتـسر  یلاعت  قح  تبوقع  زا  یبقع  رد  دـنک ،  هنیزه  یلاعت  قح  تعاط  تاریخ و  رد  ار 
دوش .  التبم  باذع 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دـمآ یمن  میر  نوخ و  غاد  ناشن  زا  رگا  دوش .  میقم  هاشداپ  تمدـخ  هب  هک  لـیلد  دـمآ ،  یم  نوریب  میر  نوخ و  غاد  لـحم  زا  دـنیب  رگا 

دباین .  هرهب  ناطلس  زا  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا  لایناد و  ترضح 

تشپ هب  یتلع  تهج  هب  رگا  دنهن .  تمهت  وا  رب  ای  تسا ،  تشز  نخـس  شلیوات  داهن ،  وا  نت  رب  غاد  یـسک  ای  داهن  یـسک  رب  غاد  دنیب  رگا 
هاشداپ .  راک  رد  تسا  نایب  ندرک  غاد  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دوب .  وا  يایند  نید و  رب  لیلد  دنداهن ،  غاد  يو 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . هاشداپ رکشل  رد  یلوغشم  تسا و  تاکز  تخادرپ  زا  يراددوخ  عنم و  باوخ ،  رد  نیشتآ  غاد 

ماد

راتفرگ هلیح  رکم و  هب  هک  دوب  لیلد  تسا ،  راتفرگ  ماد  رد  وا  ياپ  دـنیب  رگا  دوب .  تلیحو  رکم  دـنیب ،  رگا  ماد  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب نیا  فالخ  هب  شلیوات  تشگ ،  هدوشگ  ماد  زا  شیاپ  دنیب  رگا  دوش . 

هب تلیح  رکم و  هب  تسا  بوـسنم  روناـج  نآ  هب  هک  ار  سک  نآ  تفرگب ،  ماد  اـب  تاـناویح  هلمج  زا  يروناـج  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباـج 
دنک .  دوخ  ربنامرف  عیطم و  هدروآ ،  گنچ 

دـیرازایب و ار  نارگید  هک  دـیا  هدرتسگ  راکـش  يارب  ماد  هک  دـینیبب  رگا  تس .  يراتفرگ ا  باوخ  رد  ماد  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب ور  یلکـشم  اب  دراد  قلعت  یـسک  هچ  هب  دیتسنادن  هک  دیدید  یماد  رگا  تسین .  لاصحتـسا  قیفوت و  هناشن  يرتسگ  ماد  نیا  دـینک ،  التبم 

تسین نارگید  امش و  دوخ  حالص  هب  هک  دتفا  یم  ناتتسد  هب  يراک  هتشر  هک  دنا  هتشون  دیتشاد  تسد  رد  ار  ماد  هتشر  رگا  دیوش .  یم  ور 
 . دینک دیص  یهام  هک  نآ  طرش  هب  تسا  بوخ  یهام  دیـص  يارب  ماد  دیوش .  یم  التبم  راتفرگ و  دیداتفا  ماد  هب  ناتدوخ  هک  دیدید  رگا  . 

تسا .  تسکش  یماکان و  دینکن  دیص  یهام  دینکفایب و  ماد  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هدافتسا هسیسد  زا  دوخ  ياهحرط  ندیسر  رمث  هب  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینارتسگ ،  یم  ماد  یناویح  راکـش  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دینک .  یم 

 . دینک یم  هدافتسا  هسیسد  زا  دوخ  ياهحرط  ندیسر  رمث  هب  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتخادنا  ماد  رد  یناویح  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دیهاوخ  التبم  یتسدگنتو  رقف  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یلاخ  ماد  ندید  3 ـ

 . دش دهاوخ  رامیب  امش  ةداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هراپ  یماد  ندید  4 ـ

نماد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد يرتخد  رگا  دش .  دیهاوخن  وربور  یلکـشم  اب  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیا ،  هتـسشن  یـسک  نماد  يور  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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تفرگ .  دهاوخ  رارق  نارگید  تاداقتنا  شنزرس و  دروم  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتسشن  شنماد  يور  يدرف  دنیبب  باوخ 
رب ار  يا  هبرگ  رگا  دـیریگ .  یم  رارق  تناها  ریقحت و  دروم  نانمـشد  فرط  زا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیبب ،  دوخ  نماد  رب  يراـم  رگا  2 ـ

 . داد دهاوخ  بیرف  ار  امش  ینمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینبب ،  دوخ  نماد 

هدکشناد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدوب .  شراظتنا  رد  اهتدم  هک  دیوش  یم  بوصنم  یماقم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدکشناد  ندید  1 ـ

هدیدنسپ راک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  هدکشناد  رد  مان  تبث  لاح  رد  راب  رگید  دوخ  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دیروآ یم  تسد  هب  زایتما  يا 

هاگشناد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تـسد زا  یلهاک  رثا  رد  هک  ییاهتـصرف  رطاخ  هب  هدنیآ  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـینک ،  یم  ندـید  یهاگـشناد  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیوش .  یم  رثأتم  داد ،  دیهاوخ 
تخادرپ دیهاوخ  یـشناد  بسک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یگدنز  نآ  رد  ای  دیتسه و  یهاگـشزومآ  کلام  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تفر .  دهاوخ  داب  رب  ناتیاهوزرآ  تشاد و  دهاوخن  يرمث  ناتیارب  هک 
لباقم رد  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  ددرگ ،  یم  زاب  هاگـشناد  هب  اددـجم  دوخ  یلیـصحت  ةرود  مامتا  زا  دـعب  دـنیبب  باوخ  یـسک  رگا  3 ـ

 . دید دهاوخ  ناوتان  دوش  یم  وا  زا  هک  ییاهتساوخرد 

اه هناد 

هک اه  هناد  زا  زیچ  ره  ددرگ و  هتـساک  خرن  ار  اهزیچ  نآ  دوب ،  هتخیر  نیمز  رب  يزیچ  ياه  هناد  زا  هک  دنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوش .  نارگ  زیچ  نآ  خرن  رگید ،  ياج  رد  ای  یلاوجرد  ای  درک  هناخرد  هک  دنیب ، 

نارگ نآ  خرن  دیچرب ،  نیمز  زا  اه  هناد  دنیب  رگا  دوش .  نارگ  اه  هناد  خرن  هک  لیلد  داتفا ،  اه  هنادرد  هشپـش  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج 
هک لیلد  دنداد ،  نامدرم  هب  اه  هناد  ناگدرم  دنیب  رگا  دوش .  نارگ  اه  هناد  هک  لیلد  داتفا ،  ناشورف  بوچ  رازاب  رد  شتآ  دـنیب  رگا  دوش . 

دوش .  نازرا  اه  هناد 
رذـگهر رد  اپ و  ریز  يا  هناد  هچنانچ  دنتـسه و  دـنوادخ  تمعن  تکرب و  ياه  هناد  دـنتفگ  یم  میدـق  رد  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تامعن تاکرب و  ياه  هناد  دنک و  یم  قدص  هدیقع  نیا  انیع  باوخ  رد  دنتـشاذگ  یم  ناغرم  يارب  دندرک و  یم  عمج  دوب  هتخیر  ای  هداتفا 
یم امـش  بیـصن  یلوپ  دیراد  توافتم  عاونا  زا  رایـسب و  ياه  هناد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  وکین  باوخ  رد  هناد  ندـید  دنتـسه و 

کمک ناتناتسود  هب  دیهد  یم  هناد  ناغرم  هب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  نوگانوگ  ياه  سانکسا  هکس و  تشرد و  زیر و  هک  دوش 
ینز رگا  دیوش .  یم  قشاع  دیتسه  ناوج  رگا  ای  دینک  یم  یتشآ  دیتسه  رهق  هک  یـسک  اب  دیهد  یم  هناد  رتوبک  هب  دـیدید  رگا  دـینک .  یم 

رتوبک رگا  اصوصخم  ددرگ .  یم  زاب  شا  هناخ  هب  دنک و  یم  یتشآ  دهد  یم  هناد  رتوبک  هب  باوخ  رد  هک  دنیبب  هدش  ادـج  شرهوش  زا  هک 
هیاسمه هب  دیهد  یم  هناد  کشجنگ  هب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  بوخ  رایـسب  باوخ  رد  مرح  نارتوبک  هب  نداد  هناد  دـشاب .  مرح 

دیـشاپ و یم  هناد  دینیبب  هچنانچ  دیبای و  یم  تکرب  تمعن و  دـیراد  یمرب  هناد  نیمز  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـینک .  یم  کمک  دوخ 
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هک دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیهد .  یم  ردـه  ار  ناتلام  دـینک و  یم  فارـسا  دـینک .  یم  جرخ  یگدوهیب  هب  ار  دوخ  لام  تسین  اـجنآ  یغرم 
دهد یم  هناد  رتوبک  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا  دوش .  یم  امش  بیـصن  هتخودنا  یلام  ای  دیزودنا  یم  لام  دیراد  هناد  ياه  ینوگ 
رـسپ يارب  ای  دنتـسرف  یم  تخب  هناخ  هب  ار  وا  دهد و  یم  زیهج  دوخ  رتخد  هب  دهد  یم  هناد  رتوبک  هب  هک  دنیبب  يردپ  رگا  دنک .  یم  رهوش 

 . دریگ یم  نز  دوخ 

ییاد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دایز دوس  ومع :  ییاد ، 

یغابد

هک لیلد  درک .  یم  یغابد  هک  دنیب  باوخ  هب  یسک  رگا  دوب .  نامدرم  لغش  نتشاذگ  باوخ ،  رد  ندرک  یغابد  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
رد یغابد  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنک .  یغابد  ار  هشیپ  هک  لیلد  درک ،  یمه  هدنز  ار  هدرم  دـنیب  رگا  دراذـگب .  حالـص  هب  نامدرم  لغش 
هب یغابد  رگا  دوب .  ثاریم  لام و  باوخرد  تسوپ  دنک و  تمـسق  ناثراو  ثاریم  دنراپـس و  يو  هب  اه  يارـس  نامدرم  هک  دوب  یلاو  لیوات 

يدرم لیوات ،  رد  ندـید ،  باوخ  هب  یغابد  دـیوگ :  یبرغم  رباج  ددرگ .  زاین  یب  یغابد  زا  هک  لـیلد  هدرک ،  هدـنز  هدرم  هک  دـنیب  باوخ 
 . دوب ودب  راک  حالص  هک  دوب 

نغور ءهبد 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تشاد  نغور  هبد  دنیب  رگا  دنک .  هقفن  رـش  ریخ و  ردار  ناسک  لام  هک  دوب  نیما  يدرم  باوخرد ،  نغور  هبد 
هک لیلد  دنیب ،  هنهک  نیکرچ و  ار  هبد  رگا  هبد .  یکچوک  یگرزب و  ردق  هب  دبای ،  ریخ  وا  زا  یتسود و  هب  دتفا  تبحص  ار  وا  نیما  يدرم  اب 

دیوگب .  وا  تبحص  كرت  دوش و  ادج  وا  زا  دش  عیاض  وا  هبد  دنیب  رگا  دسر .  ودب  ترضم  رش و  درم  نآ  زا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هن  رب  باوخ  هب  هبد  نیدید 
نیما ،  درم  لوا : 

نز .  مود : 
مداخ .  موس : 

نید .  يراوتساو  ماوق  مراهچ : 
نید .  حالص  یتسردنت و  مجنپ : 

ینالوطوزارد .  رمع  مشش : 
تمعن .  لام و  متفه : 

تکرب .  ریخ و  متشه : 
 . نانز تهج  زا  ثاریم  مهن : 
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ناتسریبد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یفطاع  روما  رد  تیقفوم  و  عامتجا ،  رد  الاب  تاماقم  هب  ندیسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناتسریبد  ندید  1 ـ

 . دش دهاوخ  رس  درد  راچد  یعامتجا  طیحم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدیسر  ناتسریبد  هب  رید  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

يریبد

دنک یندرکان  ياهراک  دناتس و  هلیح  رکم و  هب  ار  نامدرم  لام  هک  لیلد  درکیم ،  يریبد  دنیب  باوخ  هب  یسک  رگا  دیوگ :  لایناد  ترـضح 
 ، دبای تعفنم  ریخ و  هک  لیلد  دوب ،  اناد  يریبد  هک  دنیب  رگا  دـبای .  رایـسب  تعفنم  نامدرمزا  هک  لیلد  درک ،  یم  هاشداپ  يریبد  دـنیب  رگا  . 

دـیحوت و تاوعد و  هبطخ و  نآرق و  عماج  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  ددرگ .  لوزعم  هک  تسا  لـیلد  دراد ،  لـمع  رگا  نکلو 
لیلد تسا ،  وکین  شدادم  تشون و  یم  هماخ  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  هتفیرف  ایند  ندرک  شیع  لغـش و  هب  هک  تسا  لیلد  تشون ،  یم  توبث 

 . دشاب دب  هک  تسا  لیلد  تسا ،  تفیرش  فالخ  هک  تشون  یم  اهزیچ  هک  دنیب  رگا  دسیون .  یم  اراوب  لام و  هلابق  هک 

لاجد

میهاربا دـشابن .  قفاوم  وا  لد  نابز و  دربب و  هار  زا  ار  نامدرم  هکنانچ  تسا ،  دـب  درم  ندـید ،  باوخ  هب  لاجد  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنوش و عمج  اجنادب  نادرم  نانز و  غرود و  دـتفا و  هنتف  اجنآ  هک  لیلد  ندـید ،  باوخ  هب  فورعم  ياج  هب  ار  لاجد  رگا  دـیوگ :  ینامرک 

 . دشابن تکرب  ریخ و  اجنآ  رد 

رتخد

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رب ار  وا  هک  لیلد  دیـشخب ،  يو  هب  رتخد  یـسک  ای  دمآ ،  يرتخد  ار  وا  دنیب  رگا  دشاب .  ایند  حرف  يداش و  رب  لیلد  ندـید ،  باوخ  هب  رتخد 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  درمب ،  وا  رتخد  هک  دنیب  رگا  تسا .  تمعن  تکرب و  یمرخ و  رتخد  لامج  ردق 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ناصقن هشیدنا و  مغ و  رب  لیلد  تسا ،  صقان  وا  رتخد  دـنیب  رگا  دـسر .  سک  نادـب  یمرخ  وا  زا  هک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  رتخد  دـنیب  رگا 
 ، دوب هدـش  يرتخد  وا  هک  دـنیب  رگا  دـسر .  ودـب  تمعن  ریخ و  هک  تسا  لیلد  درب ،  یم  هتفرگرب و  يرتخد  هک  دـنیب  رگا  دـنک ،  وا  لاوحا 

دنک .  هودنا  مغ و  رب  لیلد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم هافر  تمعن و  هب  دیبای و  یم  یکین  ریخ و  هدروآ  ایند  هب  يرتخد  ناترـسمه  دـیا و  هدـش  يرتخد  بحاص  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ 
دینک یم  لصاح  تکرب  تمعن و  دیرادن  ار  يرتخد  نانچ  يرادیب  رد  اعقاو  هک  دیراد  يرتخد  شیوخ  نادنزرف  نایم  رد  دینیبب  رگا  دیسر . 

یم علاط  یگدنـشخرد  دـسر و  یم  یگرزب  هب  وا  تسا و  گرزب  ناترتخد  تخب  تسین  دـیدید  باوخ  رد  هک  نآ  دـیراد و  يرتخد  رگا  و 
البق دـیراد و  نز  رگا  دـیریگ و  یم  نز  دـیوش و  یم  قشاع  دیـشاب  هدرکن  جاودزا  البق  دـیا و  هدرک  جاودزا  يرتخد  اب  دـیدید  رگا  دـبای . 

دیرب و یم  دوس  داد  امـش  هب  يزیچ  يرتخد  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  وگم  وگب  دینک و  یم  ادیپ  فالتخا  ناترـسمه  اب  دـیا  هدرک  جاودزا 
دنز یم  دنخبل  امش  يور  هب  هک  تسامـش  تخب  وا  دوب  ابیز  هک  دیدید  باوخ  رد  يرتخد  رگا  دینک .  یم  نایز  تفرگ  امـش  زا  يزیچ  رگا 
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رد صوصخ  هب  نز  تروص  هب  اـم  ياـه  باوخ  رد  میجر  ناطیـش  دـنا  هتـشون  دـیوش .  یم  نیگمغ  دـیبای و  یم  تلاـسک  دوب  تشز  رگا  و 
 . تسا ناطیش  وا  درک  توعد  دنـسپان  يراک  هب  ار  امـش  هک  دیدید  ار  ییابیز  رتخد  باوخ  رد  رگا  سپ  دوش  یم  رهاظ  ابیز  نارتخد  تئیه 

دیوش .  یم  نارسخ  راتفرگ  دینیب و  یم  نایز  دیریذپب  ار  وا  توعد  رگا  دیسر و  یم  حالص  ریخ و  هب  دیریذپن  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

ینامداش يداش ؛  رتخد : 
شهاوخ کی  ندرک  زاربا  وا :  ندیسوب 

تسکش دشاب :  اعد  لاح  رد  هک  يرتخد 
بوخ ياهربخ  ندرک :  تبحص  وا  اب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زیربل يا  هداوناخ  طیحم  رد  تشاد و  دیهاوخ  يا  هدوسآ  یگدنز  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  ابیز  يرتخد  باوخ  رد  رگا  - 1
لولعم يدرف  امـش  ةداوناخ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  هدـیرپ  گنر  رغال و  يرتخد  باوخ  رد  رگا  درب .  دـیهاوخ  رـس  هب  طاـشن  زا 

تخاس .  دهاوخ  نیگهودنا  زین  ار  هداوناخ  دارفا  رگید  وا  یتحاران  دش و  دهاوخ 
یم يزاب  ار  نانز  شقن  هک  دش  دهاوخ  يا  هشیپ  رنه  ای  هدارا ،  تسس  يدرف  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  رتخد  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  2 ـ

دنک . 
دیاشگ .  یم  یگنهامه  تذل و  رب  هار  یعیاقو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  هب  ار  دوخ  رتخد  رگا  3 ـ

 . دیشک دیهاوخ  باذع  دوخ  یگدنز  رد  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یمن  شوگ  امش  ياهفرح  هب  ناترتخد  دینیبب  باوخ  رگا  - 4

ینتان رتخد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا روآ  طاشن  عیاقو  ۀناشن  دینیبب ،  ار  دوخ  ینتان  رتخد  باوخ  رد  رگا 

هنخد

یم دود  شوخ  يوب  ای  رگید  زیچ  ای  دوع  دوخ  ریز  رد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم  دـنک .  دود  شتآ و  رب  دـنهن  هک  تسا  زیچ  يزات  هب 
هک دـنچ  ره  دـننک و  نیرفآ  انث و  يو  رب  دراذـگ و  شوخ  شیع  نامدرم  اب  دـسر و  تعفنم  ار  وا  نآ  زا  هک  دزوماـیب  هشیپ  هک  لـیلد  درک ، 

ترـضح دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دراد ،  شوخاـن  يوب  هک  تسا  يزیچ  رگا  دـننک .  رتشیب  نیرفآ  اـنث و  يو  رب  تسا ،  رتوبـشوخ  زیچ 
 . یئوکین انث و  موس :  تعفنم .  ریخ و  مود :  تشیعم .  بسک و  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  هنخد  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما 

ناگدد

اپ راهچ 
یکی رتشا و  یکی  واگ و  یکی  دندش و  رخ  ناشیا  زا  یکی  ای  دندش ،  رخ  هلمج  تشاد و  ناگدد  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
فالخ هب  شلیوات  دندش ،  ناگدد  وا  نایاپراهچ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  نایز  ار  نید  نکل  ددرگ ،  خارف  يو  رب  يزور  هک  لیلد  دنفـسوگ ، 

 . ملاظ ناهاشداپ  مود :  نانمـشد .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ ،  رد  ناگدد  ندید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا .  نیا 
دروآ تسدب  مارح  لام  هک  لیلد  دروخیم ،  ناگدد  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دب .  ناگیاسمه  مراهچ :  هطیلس .  نز  موس : 
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هب هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دونـش .  وگتفگ  تموصخ و  گناب  هک  لـیلد  دونـش ،  یم  ناـگدد  زاوآ  هک  دـنیب  رگا  دروخب .  و 
ناگدد رب  دنیب  رگا  دبای .  یهاشداپ  هک  لیلد  دـنتفگ ،  نخـس  يو  اب  ناگدد  دـنیب  رگا  ددرگ .  لیاز  وا  لقع  هک  لیلد  دـش ،  يدد  تروص 

 . دبای رفظ  يو  رب  نمشد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دبای .  رفظ  نمشد  رب  هک  تسا  لیلد  تشک ،  یم  ار  ناشیا  دش و  بلاغ 

رد

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوش هداشگ  يو  رب  ایند  لام  تمعن و  ياهرد  هک  لیلد  دش ،  هداشگ  شربارب  رد  فورعم  ياهرد  دنیب  رگا  تسا .  نز  ندـید  باوخ  هب  رد 
دنیب رگا  ماع .  صاخ و  رب  دنک  هنیزه  يدوز  هب  دراد  هک  یتمعن  لام و  هک  لیلد  دوب ،  هار  بناج  رب  دش  هداشگ  هک  ییاهرد  نآ  دنیب  رگا  . 

وا يارس  رد  هک  دنیب  رگا  دنک .  هقفن  دوخ  لایع  رب  دوب و  هاشداپ  تهج  زا  دسر  ودب  هک  یلام  هک  لیلد  دش ،  هداشگ  شربارب  رد  ارس  رد  رب 
دسر .  ودب  هک  میظع  جنر  تبیصم و  رب  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  ای  داتفیب  ای  تسکشب ، 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رد دنیب  رگا  هناخ .  دنوادخ  دتفا ،  تبیصم  تنحم و  رد  هک  لیلد  دندرب ،  اجک  هب  هک  دنادن  دندربب و  تسکشب و  یسک  يارس  رد  دنیب  رگا 

تسا هتشابنا  وا  يارس  رد  دنیب  رگا  وا .  لها  ببـس  هب  ددرگ ،  لیاز  يدب  هب  یکین  زا  وا  لاح  هک  لیلد  دش ،  لیاز  دوخ  هاگیاج  زا  شیارس 
 . دسر وا  لایع  هب  یهورکم  یتفآ و  هک  لیلد  دوب ،  کچوک  رد  وا  يارـس  نایم  رد  دنیب  رگا  دسر .  تبیـصم  ار  يارـس  نآ  لها  هک  لیلد  ، 
نآ هب  رد  چیه  هک  دوب  خارف  نانچ  شیارس  رد  دنیب  رگا  وا .  لایع  لها و  یکین  رب  دوب  لیلد  دیدرگ ،  يوق  گرزب و  وا  يارـس  رد  دنیب  رگا 

یسک يارـس  رد  هقلح  دنیب  رگا  تموصخ .  تقو  هب  ای  تبیـصم  ماگنه  هب  دنوش ،  وا  يارـس  رد  وا  نامرف  یب  یموق  هک  لیلد  دوبن ،  یخارف 
يارس رد  دوز  دینابنجب  هقلح  نوچ  دنیب  رگا  دبایب .  دنکبلط و  یجنگ  هک  دشاب  دوش و  باجتسم  وا  ياعد  داد ،  شباوج  رگا  دینابنج ،  یم 

دبای .  رفظ  نمشد  رب  دنک و  باجتسم  وا  ياعد  هتبلا  یلاعت  قح  هک  لیلد  دنداشگب ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هناخ رد  رب  ای  تشاد ،  هقلح  ود  وا  هناخ  رد  دید  رگا  دننک .  وا  لایع  دصق  ناناوج  هک  لیلد  دنهج ،  یم  رب  وا  هناخ  رد  ناگدد  هک  دنیب  رگا 
ریخ رد  راید  نآ  مدرم  رب  هک  تسا  لیلد  دـیدرگ ،  هداشگ  نامـسآ  رد  دـنیب  رگا  دـنراد .  تسود  ار  وا  نانز  هک  لیلد  دـندوب ،  ناـگدد  وا 

دوش .  هداشگ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  رد  ندید 
هناخ .  بحاص  لوا : 

نز .  مود : 
مداخ .  موس : 

تسا .  گرزب  يدرم  هاشداپ و  ینابرد  تجاح و  رب  دوب  لیلد  دید ،  باوخ  هب  رهش  هزاورد  هک  ره 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دوش و یم  امـش  راک  عنام  ددنب و  یم  امـش  رب  ار  هار  سانـشان  ینز  هدش  ضوع  نآ  رد  اما  تسا  نامه  امـش  هناخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
مه رگا  دـیراد و  یم  رب  ناـیم  زا  ار  عناوم  نآ  دـیتفر  نورد  هب  دـیدید و  هدوشگ  ار  رد  نآ  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  ناـت  هار  شیپ  يدـس 
رد ام  ياه  باوخ  رد  هک  دندقتعم  یخرب  تسا و  نز  باوخ  رد  رد ،  دنا  هتشون  میدق  ناربعم  دنام .  یم  یقاب  امش  لکشم  دنام  هتسب  نانچ 

دیدیـسر یئاج  هب  رگا  تسا .  درم  ياه  فده  زا  یکی  مه  نز  اریز  دشاب  دناوت  یم  اه  نیا  يود  ره  تسا و  فده  تسا و  دوصقم  دارم و 
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دیدوشگ ار  نآ  ناتدوخ  ای  دش  هدوشگ  امـش  يور  شیپ  رد  نآ  هچ  نانچ  دیتخانـش ،  یمن  ار  رد  نآ  امـش  تشاد و  دوجو  یگرزب  رد  هک 
رگا دنام .  یم  یقاب  امش  لکشم  دینک  زاب  دیتسناوتن  دنام و  هتـسب  رد  رگا  دیدرگ و  یم  بایماک  دوش و  یم  راومه  زاب و  امـش  یگدنز  هار 

شندید زا  امش  هداد و  لکش  رییغت  ای  هتسکش  تسا  امـش  هب  قلعتم  دینک  یم  سحامـش  هکیا  هناخ  رد  ای  امـش و  هناخ  رد  دیدید  باوخ  رد 
هناخ رد  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دیآ .  یم  شیپ  یئالب  التبا و  دنا  هتشون  ناربعم  دتفا و  یم  امـش  يارب  یبولطم  ان  قافتا  دیدش  تحاران 
هناخ رد  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دیآ .  یم  شیپ  یمغ  هناخ  لها  يارب  دـنا .  هتـشابنا  رجآ  بوچ و  لاغـشآ و  تآ و  هتخت و  ریت و  اب  ار  شا 
یم ادیپ  فالتخا  شرـسمه  اب  تلع  نیمه  هب  دوش و  یم  ادیپ  شیگدـنز  رد  ینز  هدـمآ  دوجو  هب  مه  رگید  رد  کی  ینعی  هدـش  ات  ود  شا 

لومعم و دـح  زا  رتگرزب  دـیدید  رگا  دوش و  یم  نیگمغ  ای  رامیب  شرـسمه  هدـش  کچوک  شا  هناـخ  رد  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـنک . 
هایـس گنر  نآ  دنا و  هدز  گنر  ار  امـش  هناخ  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دسر .  یم  هدناوخان  نامهم  باوخ  هدـننیب  يارب  هدـش  فراعتم 
دوب دیفس  ای  خرس  رگا  دوش .  یم  رامیب  ناترسمه  دنشاب  هدز  درز  گنر  ار  امش  هناخ  رد  رگا  دوش .  یم  هدوزفا  امـش  تمرح  تزع و  تسا 
امش هناخ  گرزب  رد  مکش  رد  یکچوک  رد  دیدید  رگا  دیوش .  یم  لاحشوخ  مه  امش  ددرگ و  یم  داجیا  ناترـسمه  يارب  طاشن  يداش و 

دوش .  یم  هیبش  شردام  هب  تهج  ره  زا  رتخد  نآ  هک  دروآ  یم  رتخد  دنزرف  ناترسمه  هدمآ  دوجو  هب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

رد
دوس زاب :  رد 

دنیاشوخان تیعقوم  کی  هتسب :  رد 
دنیاشوخان  تاقالم  کی  دنکیم :  ریجریج  هک  يرد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم تمهت  امـش  هب  دیزیرگب  اهنآ  زا  دینک  یم  یعـس  هدوهیب  هک  ینانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  وت  يرد  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دننز . 
تسا .  امش  راظتنا  رد  ینامداش  تمعن و  زا  زیربل  ياهزور  هک  تسا  نآ  تمالع  دیور ،  یم  وت  یکدوک  ۀناخ  رد  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
يارب دوخ  تورث  زا  تشاد و  دـیهاوخ  ییاهتاقالم  رارق  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیور ،  یم  وت  يرد  زا  یناراـب  یبش  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تـسد یندوشخبان  لاـمعا  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـننیبب ،  یباوخ  نینچ  ناـنز  رگا  درک .  دـیهاوخ  هدافتـسا  ینوناـق  ریغ  ییاـهراک  ماـجنا 

دز .  دنهاوخ 
یم ماجنا  رمث  یب  هدوهیب و  ییاهـششوک  تورث ،  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنور ،  یم  رد  يوس  هب  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

یباوخ نینچ  يا  هدنـسیون  رگا  تسا .  یگدـنز  رد  لوحت  رییغت و  تمالع  دـننیبب ،  یباوخ  نینچ  نارادمتـسایس  نازرواـشک و  رگا  دـیهد . 
دنریگ .  یم  داقتنا  داب  هب  اهتایعقاو  نایب  رد  ار  وا  شور  وا ،  رثا  نیرخآ  ناگدنناوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ، 

نآ تمالع  دناسر ،  یم  بیـسآ  یـسک  هب  دوش و  یم  ادج  الول  زا  رد  دیدنیبب  ار  يرد  دـینک  یم  یعـس  هک  یماگنه  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دینک .  یم  تخبدب  ار  یتسود  ینابرهم  زردنا  دنپ و  اب  هک  تسا 

دیوش یم  هاگآ  یتسود  یتخبدب  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دناوت ،  یمن  یلو  دنک  لفق  ار  يرد  دنک  یم  یعـس  یـسک  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
 . تشاد دیهاوخن  ار  وا  هب  کمک  ناوت  اما 

نتفرگ شوغآ  رد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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خر يراگزاسان  فالتخا و  ییافو  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنریگ ،  یم  شوغآ  رد  یتوافت  یب  اب  ار  دوخ  رسمه  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دهد .  یم 

تسا .  یتحاران  يرامیب و  عوقو  تمالع  باوخ ،  رد  ناکیدزن  نتفرگ  شوغآ  رد  2 ـ
یم خر  يراگزاسان  فالتخا و  ییافو  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنریگ ،  یم  شوغآ  رد  ار  دوخ  قوشعم  دـننیبب  باوخ  قاشع  رگا  3 ـ

دهد . 
دراد .  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  فالخ  رب  يریبعت  دهدب ،  خر  ابیز  بولطم و  ییاضف  رد  یسک  نتفرگ  شوغآ  رد  باوخ  رگا  4 ـ

 . دمآ دنهاوخ  امش  ۀناخ  هب  يدنیاشوخان  نانامهیم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  يا  هناگیب  درف  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

جارد

تفرگب ار  جارد  هک  دنیب  رگا  دزاسن .  رهوش  اب  تسا و  رهم  دب  نکل  يور ،  بوخ  تسا  ینز  باوخرد ،  جارد  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دناتـس و نآ  ردـق  هب  نز  لام  هک  لیلد  دروخیم ،  جارد  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  تفـص .  نیدـب  دـهاوخ  ینز  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسکای 

جارد هک  دـنیب  رگا  دـهد .  قالط  ار  نز  هک  لیلد  دـش ،  عیاض  دـیرپب و  وا  تسد  زا  جارد  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  دـنک .  هنیزه 
 . ددرگ لصاح  ناکزینک  نانز و  ار  يو  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تسوا ،  کلم  تسناد  تشاد و  رایسب 

هعارد

ار يو  هعارد  تمیق  ردق و  رب  هک  لیلد  تشاد ،  هدیشوپ  دیفس  ای  زبس  هنوگ  هب  خارف  گرزب و  ون  هعارد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دوب نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ،  هدیرد  گنت و  نیکرچ و  هعارد  دنیب  رگا  دبای .  جرف  مغ  زا  ایند ،  نید و  رد  تسا  فرش  توق و  هاج و 

تسا خرس  هعارد  دنیب  رگا  نید .  رد  دبای  یگرزب  تمعن  لام و  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  دیفس و  هعارد  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تبیـصم رب  لیلد  تسا ،  دوبک  هنوگ  رب  دنیب  رگا  تسا .  يرامیب  لیلد  دوب ،  درز  هنوگ  هب  دنیب  رگا  دوش .  لوغـشم  ایند  برط  هب  هک  لیلد  ، 

زا هعارد  دنیب  رگا  درادن .  نایز  دشوپ ،  هایـس  هماج  هشیمه  هک  یـسک  يارب  دنک و  هشیدنا  مغ و  رب  لیلد  تسا ،  هایـس  رگا  تسا ،  هودنا  و 
 : لوا دوب .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  هعارد  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ددرگ .  ادج  نز  زا  هک  لیلد  دـندرک ،  نوریب  وا  نت 

 . نز متفه :  اهراک .  ماظن  مشش :  تیالو .  تلزنم و  مجنپ :  هاج .  تعیرش و  مراهچ :  تجح .  موس :  توق .  مود :  اهمغ .  زا  جرف 

الوکارد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
داتفا دیهاوخ  وجدوس  دارفا  ناتسد  رد  امش  الوکارد : 

ینابرد

دبای هاج  تزع و  گرزب و  يدرم  زا  دوش ،  اور  دراد  هک  یتجاج  هک  لیلد  درک ،  یم  ینابرد  هک  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 ، درک لوزعم  یناـبرد  زا  ار  وا  هاـشداپ  هک  دـنیبرگا  دوـش .  هاـشداپ  برقم  صاـخ و  هک  لـیلد  دوـبن ،  رد  درکیم و  یناـبرد  هک  دـنیب  رگا  . 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات 
لوپ هب  عمط  مشچ  یسک  دتفا .  یم  رطخ  هب  امـش  ییاراد  لام و  هداتـسیا  امـش  هناخ  رد  ینابرد  دیدید  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نارگن انطاب  دیا  هدش  نابرد  ییاج  ناتدوخ  دیدید  رگا  دیهدب .  دیهاوخ  یمن  دیراد و  هک  دنک  یم  هبلاطم  يزیچ  امش  زا  ای  دزود  یم  امش 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 664 

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ رد  يولج  ناتدوخ  دـیدید  رگا  دـییوگب .  یـسک  هب  دـینک و  اشفا  دـیهاوخ  یمن  هک  دـیراد  یتجاح  اـی  دـیتسه  شیوخ  ییاراد  لوپ و 
يرد لباقم  ار  ینابرد  رگا  دهد .  یم  ردـه  ار  امـش  لوپ  ناترـسمه  ای  دـینک  یم  جرخ  ار  دوخ  لام  دـینک  یم  ینابرد  ینابهگن و  ناتدوخ 

رب یصخش  اب  تشاد  رارق  يا  هناخ  رد  نآ  تشپ  رگا  دیور و  یم  رفس  هب  دوب  يا  هداج  انایحا  ای  دوبن  يزیچ  رد  نآ  تشپ  دیدید و  هداتـسیا 
هناخ زا  رتگرزب  رت و  للجم  دوب و  للجم  هناخ  نآ  رگا  دهاوخ و  یم  کمک  امش  زا  هک  تسه  یسک  دراد .  جایتحا  امش  هب  هک  دیروخ  یم 

 . دیبلط یم  يرای  وا  زا  دیوش و  یم  جاتحم  یسک  هب  امش  دیسر  یم  رظن  هب  ناتدوخ 

ناتخرد

دیوگ :  ینامرک  میهاربا  لایناد و  ترضح 
رب شلیلد  تسا ،  راد  هویم  هک  یتخرد  ره  دوب و  راوگرزب  فیرـش و  يدرم  ندـید  تسا .  زیزع  نامدرم  کـیدزن  هب  هک  یتخرد  ره  ندـید 

تخرد ره  و  دـنک .  ینابایب  يدرم  رب  لیلد  تسا ،  برع  راـید  رد  هک  یتخرد  شیورد و  تسا  يدرم  رب  یب  تخرد  تسا و  رگناوت  يدرم 
هوق رب  لیلد  تسا ،  زامن  لحم  رد  ای  دجـسم  رد  دـشابن و  فورعم  هک  یتخرد  ره  دـنک و  مجع  نامدرم  رب  لیلد  تسا ،  مجع  هیحان  رد  هک 

تمعن هاج و  زاار  يدرم  هک  لیلد  دنکرب ،  نب  زا  یتخرد  دنیب  رگا  ار .  غاب  دنوادخ  تسا  لام  لیلد  دـنیب ،  غاب  رد  هک  تخرد  دـنک و  نید 
دنکفیب . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یـسفن کین  ریقف و  تسد و  یهت  شیورد و  یمدرم  رب  یب  ناتخرد  دنا  هتـشون  ناربعم  درادن .  یـصخشم  ریبعت  چـیه  دوخ  هب  دوخ  تخرد 

 . تسا بوخ  اه  هاگترایز  دـجاسم و  رد  ناتخرد  ندـید  دـنرادن .  نادـنچ  ریثات  شیوخ  نایفارطا  يور  طـیحم و  رد  مدرم  نیا  هک  دنتـسه 
رگا تسا و  يزارفرـس  یگرزب و  تزع و  اریز  تسا  بوخ  دینیبب  لخن  باوخ  رد  رگا  تسین .  بوخ  ندـید  باوخ  رد  ار  یبادرم  ناتخرد 

يراسمرش یگدنکفا و  رس  مغ و  زا  اریز  دنتـسین  یبوخ  ناتخرد  باوخ  رد  زین  توت  هاش  نونجم و  دیب  تسا .  رتهب  دشاب  هتـشاد  امرخ  هراب 
دنهد .  یم  ربخ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تخرد

گرزب یتخبکین  هفوکش :  اب 
گرزب نایز  شتآ :  رد 

تسکش هدیکشخ :  تخرد 
هتفر داب  رب  ياهدیما  هداتفا :  تخرد 

یتخبشوخ تخرد :  نداد  ناکت 
رادافو ناتسود  هویم :  تخرد 

تاراختفا نتسشن :  یتخرد  يور  رب 
دش دیهاوخ  ازهتسا  نداتفا :  تخرد  زا 

مهم  رابخا  تخرد :  کی  زا  نتفر  الاب 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تموصخ  تخرد  يوررب  نتفر  ندید 

ناتخرد عاونا 
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ناتخرد عاونا 

هراشا

تخرد نآ  ءهویم  سایق  رب  تسا  تمعن  رب  لیلد  دراد  هویم  هک  یتخرد  ره 
دبایب یسک  زا  یلام  تعفنم  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ  هویم  راد  هویم  تخرد  زا  دنیب  یسک  رگا 

دنا :  هتفگ  ناربعم  یضعب 
نوچ دـنرادن  قاس  هک  دـنیب  ناتخرد  رگا  تسا  هاشداپ  راکتمدـخ  دـنیب  هاشداپ  هناخ  رد  نوچ  تخردو  تسا  نز  باوخ  هب  تخرد  ندـید 

راگزاسان .  يوخ و  دب  تسا  يدرم  شلیوأت  دراد  راخ  هک  یتخرد  ره  تسا و  نود  نامدرم  شلیوأت  هزبرخ  رایخ و  تخرد 
دیوگ :  ینامرک 

فالخ رگا  دهد .  مامت  تاکز  هک  لیلد  دوب  يوق  تخرد  ياهگر  دـنیب  رگا  نید .  رد  دـنوادخ  ياضر  رب  تسا  لیلد  تخرد  خـیبو  گر 
دهدن  مامت  لام  تاکز  دنیب  نیا 

تسا راد  هزور  شدنوادخ  هک  لیلد  دوب  يوق  تخرد  تسوپ  دنیب  رگا  باوخ  دنوادخ  نتشاد  هزور  رب  تسا  لیلد  تخرد  تسوپ 
نآ ناشیوخ  تسا  رایـسب  ناتخرد  ياه  هخاش  دـنیب  رگا  يو  نادـنزرفو  ناشیوخو  ناردارب  رب  تسا  لـیلد  ندـید  باوخ  هب  ناـتخرد  خاـش 

دنشاب  رایسب  وا  تیب  لهاو 
ياهگرب دنیب  رگا  دوب  فیطلو  شوخ  شدنوادخ  هک  لیلد  دراد  رایسب  گرب  تخرد  دنیب  رگا  یعبط  شوخ  رب  تسا  لیلد  ناتخرد .  گرب 

نید  رد  شدنوادخ  ندرک  زیهرپ  رب  دوب  لیلد  تخرد  ءهویمو  دوب  نیا  فالخ  هب  شلیوأت  دراد  كدنا 
كاله رب  تسا  لـیلد  دـنکفیب  اـی  دـیرب  ار  یتخرد  دـنیب  رگا  تسا  رادـنید  شدـنوادخ  هک  دوب  لـیلد  دراد  رایـسب  ءهویم  تخرد  دـنیب  رگا 

دوش ریغتم  شلاح  ای  شدنوادخ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

رد هن  هک  یتـخرد  ره  تناـید و  اـبو  كاـپ  حلـصم  يدرم  رب  تسا  لـیلد  تسا  معط  شوخ  نآ  ءهویم  دراد و  شوخ  يوـب  هک  یتـخرد  ره 
نوگانوگ ناتخرد  يرگید  يارـس  رد  ای  وا  يارـس  رد  دنیب  رگا  دوب  هدمآ  راید  نآ  رد  هک  بیرغ  يدرم  رب  تسا  لیلد  دنیب  شیوخ  عضوم 

رد گرزب  درخ و  نامدرم  هک  دـتفا  تبیـصم  يارـس  نآ  رد  هک  لیلد  عون  ره  زا  دـید  یم  ناتخرد  ریز  الابو و  نوربو  نورد  زا  هکنانچ  دوب 
رب هک  دنیب  رگا  دـسر  يو  هب  يزیچ  مخت  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  تشک  یمه  یتخرد  شیوخ  يارـس  رد  دـنیب  رگا  دـننک .  دـشو  دـمآ  اجنآ 

دتفا میظع  یئالب  رب  هک  لیلد  تسکشب  وا  ياپو  داتفیب  تخرد  زا  هک  دنیب  رگا  دوش  دنلب  يو  راک  هک  لیلد  دیدرگ  يدنلب  تخرد  يالاب 
دیوگ :  ینامرک  ثعشا  لیعمسا 

هک لیلد  درک  یم  عمج  یمه  هویم  ناتخرد  زا  دنیب  رگا  دوش  لصاح  رز  ار  وا  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  درک  یم  عمج  تخرد  گرب  دـنیب  رگا 
هـشیدنا دسرت و  هچنآ  زا  وا  ببـس  هب  ددنویپ و  راوگرزب  يدرم  اب  هک  لیلد  دش  الاب  ناتخرد  رب  دنیب  رگا  ددرگ  دایز  لسن  نادـنزرف و  ار  وا 

زا دونـش و  ینخـس  ای  دسر  ودـب  یلام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخ  یم  تخرد  نآ  هویم ء  تسا و  یتخرد  رب  هک  دـنیب  رگا  دوش  نمیا  دراد 
دناد دنیب و  رایـسب  راد  هویم  ناتخرد  رگا  نآ  دننام  ولآ و  درز  هزبرخ و  نوچ  تسا  هورکم  نآ  لیوأت  هک  دـشاب  یتخرد  رگم  دوش  داش  نآ 
دوش رامیب  تخـس  هک  لیلد  دیرب  یم  ار  تخرد  هک  دنیب  رگا  دـبای  یگرزب  رفظ و  تسا و  زارد  رمع  ار  وا  هک  لیلد  تسوا  کلم  هلمج  هک 

رد هک  لیلد  دنداتفا  یم  ناتخرد  گرب  هک  دـید  یم  ددرگ و  یم  لوهجم  یغاب  رد  نازخ  تقو  رد  هک  دـنیب  رگا  دریمب  وا  لها  زا  یـسک  ای 
تفگـش نآ  زا  ار  نامدرم  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  دوب  وا  لاح  قفاوم  تفگ و  نخـس  يو  اب  تخرد  هک  دنیب  رگا  دوش  راتفرگ  هودناو  مغ 

دریمب ددرگ و  رامیب  یسک  دنک  تخرد  هک  عضوم  نآ  زا  ای  دوش  رامیب  هک  تسا  لیلد  دنکرب  ياج  زا  ار  تخرد  هک  دنیب  رگا  دیآ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 
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تخرد تسا و  نز  رب  لـیلد  راـب  یب  تخرد  دـنرادن و  ربـخ  ناناملـسم  زا  هک  تسا  نید  دـب  ناـمدرم  باوخ  رد  هدـیرب  کـشخ  ناـتخرد 
رهو دوـب  یئاـبیز  یبوـخ و  نآ  گرب  تسا و  يزور  يو  تسوـپ  تسا و  زاـمن  وا  بآ  تسا و  ناـمیا  تخرد  قاـس  تسا و  نـید  فورعم 

رد دنیب  رگا  تسوا  لام  ناصقن  رب  لیلد  دنیب  ناصقن  یکـشخ و  تخرد  زا  هچره  تسا و  رتوکین  وا  نید  هک  لیلد  دنیب  رتوکین  هک  تخرد 
دراد تبسن  تخرد  نادب  هک  تسا  يدرم  هانپ  رد  هک  لیلد  دوب  هتفخ  ای  هتسشن  تخرد  ءهیاس  ریز 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا  هجو  هد  رب  باوخ  رد  ناتخرد  ندید 

هاشداپ .  لوا : 
الط .  مود : 

رجاتو .  ناگرزاب  موس : 
زرابم .  درم  مراهچ : 

ملاع .  درم  مجنپ : 
نمؤم .  مشش : 
رفاک .  متفه : 

ناونع .  متشه : 
گنجو .  تموصخ  مهن : 

قفانم .  درم  مهد : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیسر .  دهاوخ  رمث  هب  امش  ياهوزرآ  اهدیما و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زبس  گرب و  خاش و  رپ  ناتخرد  ندید  1 ـ
دش .  دیهاوخ  نیگهودنا  دید و  دیهاوخ  نایز  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدیکشخ  ناتخرد  ندید  2 ـ

تسا .  رترب  ياهماقم  هب  ندیسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  تخرد  زا  نتفر  الاب  3 ـ
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  ییاناوت و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تخرد  ندیرب  4 ـ

 ، دیتسه دنسرخ  دنمتداعـس و  دینک  یم  ساسحا  هک  یماگنه  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدش  عطق  یگزات  هب  هک  يزبس  ناتخرد  ندید  5 ـ
 . دب ای  یم  هار  ناتیگدنز  هب  یهودنا 

سونبآ تخرد 

 . كزینک ای  دوب  نز  دنیوگ :  یضعب  شراکزا و  هدنامرف  يدرم  رب  دنک  لیلد 

ایقاقا تخرد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ایقاقا تخرد 

درب یتخبشوخ و  ندید : 
داتفا دهاوخ  قافتا  يدام  سالتخا  کی  سالتخا ،  نآ :  يوب  مامشتسا 
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ولآ تخرد 

 . يرامیب رب  دوب  لیلد  درز ،  يولآ  تخرد  دسر و  یم  سک  ره  هب  شعفن  هک  بیبط  يدرم  رب  دوب  لیلد 

دورما تخرد 

 . تسا راگزاس  عبط و  شوخ  هک  دوب ،  رگناوت  يدرم  رب  لیلد 

رانا تخرد 

 . تسا هتسیاش  رگناوت  ینز  رب  لیلد  دنیوگ :  یضعب  دراد و  رایسب  تمعن  لام و  هک  يدرم  رب  دوب  لیلد 

ریجنا تخرد 

 . تمعن دنوادخ  رگناوت و  يدرم  رب  دوب  لیلد 

روگنا تخرد 

راکوکین .  تروص  وکین  همیرک  ینز  رب  دنک  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  روگنا  تخرد 
تعفنم .  لوا : 
نارسخ .  مود : 

هلیحو .  رکم  اب  درم  موس : 
تموصخ .  گنج و  مراهچ : 

 . كان ههبش  لام  مجنپ : 

ماداب تخرد 

 . دشاب رادرکدب  هک  ینز  رب  دوب  لیلد 

طولب تخرد 

شیوخ .  لها  اب  قفانم  ربخ  یب  يدرم  رب  دنک  لیلد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دوب .  دیهاوخ  قفوم  زوریپ و  یگدنز  لحارم  مامت  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  طولب  ناتخرد  زا  یلگنج  ندید  1 ـ
تسا .  الاب  یماقم  هب  ندیسر  تفرشیپ و  ۀناشن  باوخ ،  رد  طولب  رابرپ  تخرد  ندید  2 ـ
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تسا .  هدنهد  ناکت  یناهگان و  یثداوح  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  طولب  هدز  تفآ  نایرع و  تخرد  ندید  3 ـ
یگدنز درک و  دنهاوخ  جاودزا  دـعاسم  یطیارـش  اب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دنتـسه ،  درجم  هک  يدارفا  يارب  طولب  تخرد  ندـید  4 ـ

تشاد .  دنهاوخ  ریذپلد 
تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 

ینالوط  رمع  لوپ و  طولب :  تخرد  باوخ 
تسا .  سناش  دب  اعقاو  امش  ناکیدزن  زا  یکی  دیور :  یم  الاب  طولب  تخرد  کی  زا 

دش .  دیهاوخ  دنمتورث  رایسب  دوب و  دهاوخ  ینالوط  امش  رمع  دینکیم :  تحارتسا  طولب  تخرد  کی  گرزب  ياه  هخاش  ریز 
دریم .  یم  امش  کیدزن  ناتسود  زا  یکی  هدش :  کشخ  طولب  تخرد  کی 

بلاج .  ياه  هشقن  طولب :  تخرد  يدادعت 
دروآ .  دیهاوخ  تسدب  یتفگنه  لوپ  هدنیآ  لاس  دنچ  رد  هخاشرپ :  ناوج و  ياه  طولب 

راک  رد  یلام  ررض  هدیسالپ :  ياهگرب  اب  طولب  تخرد  کی 
ماکان  هتفر و  تسد  زا  قشع  کی  طولب :  تخرد  کی  فارطا  رد  کشخ  ياهگرب 

دوشیم .  تنایخ  امش  هب  هدش :  هدیرب  طولب  تخرد  کی 
دریم .  یم  ناتنانمشدزا  یکی  دتفا :  یم  امش  يور  هب  طولب  تخرد  کی 
دش .  دهاوخ  هداعلا  قراخ  امش  یگدنز  دیتسه :  طولب  تخرد  ریز  امش 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تورث  دینک :  یم  يروآ  عمج  طولب  ياه  هویم  امش 

سناش  دیراد :  تسد  رد  طولب  ياه  هویم 
عیرس  يدوبهب  دراد :  طولب  ةویم  هک  دنیبب  باوخ  رامیب  کی 

یتخبشوخ سناش و  دینیچ :  یم  طولب  هویم  امش 

لیلب تخرد 

 . دوب ساحن  يدرم  رب  لیلد  دنیوگ  یضعب  دوش و  هداشگ  وا  تسد  هب  مدرم  راک  هک  نابز  فیطل  فیرش و  يدرم  رب  دنک  لیلد 

دیب تخرد 

هک سر  دایرف  تسا  یقیفر  قیفـش و  نابرهم و  تسا  یتسود  ام  ياه  باوخ  رد  دـیب  تخرد  ینعم  هب  دـیب  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
شاعم و رمم  لغـش و  دیب  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  میـشاب .  مرگ  لد  میربب و  دوس  شتیامح  زا  مینک و  دامتعا  وا  یتسود  هب  میناوت  یم 
خاش و مک  کچوک و  رقحم و  هچنانچ  دوش و  یم  رت  خارف  باوخ  هدـننیب  شاـعم  دـشاب  رت  هدرتسگ  رت و  زبسرـس  هچره  هک  تساـم  يزور 

راهب لصف  هس  رد  ار  دیب  رگا  دوش .  یم  شاعم  یگنت  یلام و  هقیضم  راچد  کیدزن  هدنیآ  رد  باوخ  هدننیب  هک  دهد  یم  ناشن  دشاب  گرب 
امرس فرب و  نایم  رد  ار  يدیب  ناتسمز  رد  رگا  یلو  نومیم  تسا  یباوخ  تسا و  بوخ  دینیبب  هدرتسگ  زبسرس و  زیئاپ ،  یتح  ناتـسبات و  و 

هک هدـش  هخاشرپ  گرزب و  ردـقنآ  هیاسمه  هناخ  دـیب  تخرد  دـینیبب  هچنانچ  دـهد .  یم  ربخ  يرامیب  کی  زا  امـش  باوخ  دـینک  هدـهاشم 
هناخ هب  امـش  هناخ  دیب  هچنانچ  دیرب و  یم  دوس  دیوش و  یم  عتمتم  یتسود  هیحان  زا  ای  انـشآ  یعبنم  زا  هتخیر  امـش  هناخ  هب  نآ  ياه  هخاش 
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هیاس رد  رگا  دتفا .  یم  قافتا  يدنم  هرهب  نیا  دیهاوخن  هچ  دیهاوخب و  هچ  هک  دسر  یم  يدوس  نارگید  هب  امش  بناج  زا  دوب  هتفر  هیاسمه 
نارتخد و هچنانچ  دیـسر .  یم  لایخ  شمارآ  تمعن و  هب  دیرب و  یم  دوس  دیریگ و  یم  رارق  تیامح  دروم  دیدید  هدـیمرآ  ار  دوخ  يدـیب 

سوناتیآ مناخ  دنهد .  یم  هداوناخ  هناخ و  لیکـشت  دنوش و  یم  کیدزن  دیما  رپ  يا  هدنیآ  هب  دـننیبب  باوخ  رد  دـیب  تخرد  ناوج  نارـسپ 
رگا هک  کیدزن  نادـنواشیوخ  نادـنزرف و  اهنآ  گرب  خاش و  دنتـسه و  هداوناخ  راـنچ  نوراـن و  دـیب و  لـثم  ناـتخرد  زا  یخرب  تفگ  یم 

تسا .  یگداوناخ  یتخبشوخ  تمالس و  يایوگ  دشاب  مرخ  زبسرس و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تفر دیهاوخ  رابهودنا  يرفس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دیب  تخرد  ندید 

هتسپ تخرد 

 . لیخب اما  رگناوت ،  يدرم  رب  تسا  لیلد 

جنرت تخرد 

 . تمعن هاج و  بحاص  يدرم  رب  دنک  لیلد  دنیوگ ،  یضعب  يار و  دوخ  فلاخم  يدرم  رب  دنک  لیلد 

زوج تخرد 

 . ددنویپ گرزب  یمجع  يدرم  اب  هک  لیلد  تسا ،  زوج  تخرد  رب  دنیب  رگا  دوب .  یخس  دوخ  لایع  لها و  اب  یمجع  يدرم  رب  دنک  لیلد 

رانچ تخرد 

 . دسر ناتسود  ناشیوخ و  هب  وا  زا  تعفنم  هک  كرابم  يدرم  رب  دنک  لیلد 

لظنح تخرد 

 . دوب تعفنم  اب  رگناوت و  يدرم  رب  لیلد  ندید ،  باوخ  هب 

راخ تخرد 

 . دشابن تعفنم  سک  دسر و  نامدرم  هب  وا  رش  هک  رادرکدب ،  يدرم  رب  دنک  لیلد 

امرخ تخرد 

 ، تشاد هناخ  رد  یئامرخ  تخرد  دنیب  باوخ  رگا  گرزب .  ملاع  فیرـش و  يدرم  رب  تسامنهار  لیلد و  امرخ ،  تخرد  ندـید  باوخ  هب 
 . دوش انشآ  تسود و  گرزبو ،  فیرش  يدرماب  هک  لیلد 

ولآ درز  تخرد 
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 . رامیب يدرم  رب  دنک  لیلد 

نوتیز تخرد 

 . تسا كدنا  لام  رد  نکل  تسا ،  بسن  لصا و  دنوادخ  هک  يدرم  رب  دنک  لیلد 

ردس تخرد 

 . دوب مرش  دنوادخ  نکل  راوگرزب ،  يدرم  رب  دنک  لیلد 

ورس تخرد 

عبط .  زیت  یمجع  درم  رب  دنک  لیلد 
دراد .  يراک  رد  يزوریپ  رب  تلالد  دینیبب ،  زبس  ورس  ناتخرد  باوخ  رد  رگا  1 ـ

 . دیبای یمن  تسد  دوخ ،  فادها  زا  کی  چیه  هب  هکنیا  تسا و  يدیمون  ۀناشن  باوخ ،  رد  کشخ  ورس  ناتخرد  ندید  2 ـ

دجنس تخرد 

 . زاون مدرم  نخس و  فیطل  مشتحم و  حور ،  کبس  يدرم  رب  دنک  لیلد 

بیس تخرد 

 . عبط زیت  یمجع  درم  رب  دنک  لیلد 

ولاتفش تخرد 

 . دشاب هتسهآ  مرن و  هک  میکح  رگناوت و  يدرم  رب  دنک  لیلد  ندید ،  باوخ  هب 

همامش تخرد 

 . دوش كاله  دوز  نکل  مشتحم ،  تلود و  زیت  يدرم  رب  دنک  لیلد 

ربونص تخرد 

 . ایند هن  تسا و  نید  هن  ار  وا  هک  نید ،  دب  شیورد  يدرم  رب  دنک  لیلد 

رعرع تخرد 
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لیلد رعرع ،  تخرد  نید  درادب و  تبحـص  لیـصا  يدرم  اب  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  رعرع  تخرد  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دنک رتمک  ریخ  هک  يدرم  رب  تسا 

دوع تخرد 

 . رگناوتو نابز  شوخ  عبط ،  فیطل  يور ،  وکین  يدرم  رب  دنک  لیلد 

قدنف تخرد 

 . تسا رتمک  شریخ  دشاب و  شوخ  برطو  وهل  هب  هک  لد ،  تخس  برع و  يدرم  رب  دنک  لیلد 

ودک تخرد 

 . گنهرف اب  بیبط  ای  ملاع  يدرم  رب  دنک  لیلد 

ودرگ تخرد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا یگدنز  رد  تداعس  بسک  ریذپلد و  ییاهرفس  هب  نتفر  تمالع  باوخ ،  رد  ودرگ  تخرد  ندید 

لگ تخرد 

 . اور نخس  ماکداش  يدرم  رب  دنک  لیلد 

رانلگ تخرد 

 . دنزرف لام و  رب  دنک  لیلد  دنیوگ ،  یضعب  درمناوج و  میرک ،  فیرش ،  يدرم  رب  دنک  لیلد 

دروم تخرد 

لضاف و یمجع  يدرم  رب  دـنک  لیلد  دروم ،  تخرد  دـنیوگ :  یـضعب  تسا و  راگزاسان  نامدرم  اـب  هک  عبط ،  نارگ  يدرم  رب  دـنک  لـیلد 
 . لد رگناوت 

جنران تخرد 

 . يزودرز هنوگرامیب و  عبط  نارگ  يدرم  رب  دنک  لیلد 

ین تخرد 
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 . نیچ نخس  يوخدب و  يدرم  رب  دوب  لیلد 

نمسای تخرد 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دب .  رگناوت و  دوب  ینز  نمسای ،  تخرد 

 . ماجرف بوخ  دوب  ینز  دوب  دیفس  نمسای  هک  دنیب  رگا 

ءاضعا ندرک  درد 

رگا دورب .  وا  تسد  زا  دراد  هک  یلام  هک  لیلد  درک ،  یم  درد  وا  ياهمادنا  همه  هک  دنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لیلد درک ،  یم  درد  وا  یناشیپ  هک  دنیب  رگا  داد .  دیاب  هقدص  درک و  دیاب  هبوت  دنک و  رایسب  هانگ  هک  لیلد  درک ،  یم  درد  شرـس  هک  دنیب 

هب دیامن  هار  ار  يو  هک  تسا  لیلد  درک ،  یم  وراد  ار  وا  یـسک  درک و  یم  درد  يو  مشچ  هک  دنیب  رگا  دنک .  هودـنا  مغ و  نید و  داسف  رب 
رد ای  درک ،  یم  درد  شنابز  هک  دنیب  رگا  دونش .  شحف  تشز و  نخس  یـسک  ره  زا  هک  لیلد  درک ،  یم  درد  وا  شوگ  هک  دنیب  رگا  قح . 
 . دیوگ غورد  تراجترد  دنیب  یناگرزاب  ار  باوخ  نیا  رگا  دسر .  یلابو  نآ  زا  ار  يو  هک  دیوگ  ینخـس  هک  لیلد  تسا ،  یناصقن  شنابز 

رکنم یـسک  قح  هک  دنک  لیلد  درک ،  یم  درد  شماک  هک  دنیب  رگا  وا .  یئاسراپ  حالـص و  رب  دوب  لیلد  دـنیب ،  هدـیربار  شیوخ  نابز  رگا 
یتناما هک  لیلد  دنک ،  یم  درد  وا  ندرگ  هک  دنیب  رگا  دروخ .  رایسب  هودنا  مغ و  هک  تسا  لیلد  درک ،  یم  درد  شناهد  هک  دنیبرگا  دوب . 

شمکـش هک  دنیب  رگا  تسا .  محر  یب  تخـس و  هک  لیلد  دنک ،  یم  درد  شلد  هک  دـنیب  رگا  دراذـگنار .  تناما  نآ  تسا و  وا  ندرگ  هب 
دبای و رازآ  دوش و  روجنر  ناشیوخ ،  ببـس  هب  هک  لیلد  دنک ،  یم  درد  شتـشپ  هک  دـنیب  رگا  دروخ .  مارح  لام  هک  لیلد  دـنک ،  یم  درد 
ای هیاسمه  اب  هک  لیلد  دنک ،  یم  درد  وا  تسد  هک  دنیب  رگا  دراد .  تقفش  رهم و  شدنزرف  رب  هک  لیلد  درک  یم  درد  شرگج  هک  دنیب  رگا 
هک لیلد  دنک ،  یم  درد  وا  تشگنا  هک  دنیب  رگا  دـنک .  افج  ار  ناشیوخ  هک  لیلد  دـنک ،  یم  درد  وا  قاس  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  افج  ردارب 

شدعقم هک  دنیب  رگا  دـیارگ .  داسف  هب  هک  لیلد  دـنک ،  یم  درد  وا  تروع  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  نیگمغ  ار  وا  دـناجنرب و  ار  شیوخ  لایع 
یم درد  وا  ياپ  هک  دنیب  رگا  دنک .  افج  ناشیوخ  رب  هک  لیلد  دنک ،  یم  درد  شنیرس  هک  دنیب  رگا  دنک .  داسف  رب  لیلد  مه ،  دنک  یم  درد 

دبای .  لام  هک  لیلد  دندرک ،  یم  غاد  ار  وا  نت  هک  دنیب  رگا  دنک .  راوخ  ار  ناشیا  ددربن و  تقفش  ناتسد  ریز  رب  هک  لیلد  دنک ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هدرک ناتبیـصن  يزیچان  دوس  هک  یتالماعم  ماجنا  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  درد  ناتندب  زا  ییاج  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  نامیشپ  تسا ، 

دش .  دیهاوخ  یهابتشا  بکترم  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتسه ،  ندیشک  درد  لاح  رد  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
ءوس ثعاب  رما  نیمه  دیور و  یم  شیپ  دایز  دیدرت  کش و  اب  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیـشک ،  یم  درد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ددرگ .  یم  امش  زا  نارگید  هدافتسا 
يدایز جنر  تباب  نیا  زا  وا  دزادنا و  یم  بقع  هب  ار  يراگتـساوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنک ،  یم  درد  شبلق  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
دهاوخ رامیب  یفاک  سابل  ندیـشوپ  رد  لامها  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنک ،  یم  درد  وا  تشپ  دـنیبب  باوخ  رگا  اما  دیـشک .  دـهاوخ 
ماجنا نارگید  اب  یمشچ  مه  تباقر و  يارب  هک  يرایسب  شـشوک  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دراد ،  دردرـس  دنیبب  باوخ  رگا  و  دش ، 

 . دش دهاوخ  ینارگن  بارطضا و  راچد  دهد ،  یم 
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ندز رد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش .  یم  علطم  زیگنا  مغ  يرابخا  زا  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونشب ،  ار  ندز  رد  يادص  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تشاذگ دهاوخ  بولطمان  ریثأت  امش  رب  دب  رابخا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  رادیب  باوخ  زا  ندز  رد  يادص  اب  رگا  2 ـ

هکشرد

هملک نیدنچ  روامـس و  دننام  هدش  هتفریذپ  هدمآ و  یـسراف  نابز  هب  هک  تسا  یـسور  هملک  کی  هکـشرد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
راک دح  رد  يریبعت  تسا و  يرهش  هیلقن  هلیـسو  کی  هکـشرد  اما  دنرادن  يزیچ  هراب  نیا  رد  نهک  ناربعم  دنراد .  یـسور  هشیر  هک  رگید 

رد یلوحت  هدـنیآ  رد  دـیور  یم  رگید  ياج  هب  یئاج  زا  دـیا و  هدـش  هکـشرد  راوس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  دراد .  شدوخ  یئارآ 
یتح يرادا ،  یلغـش  لاقتنا  مه  دـشاب و  یـشک  بابـسا  دـناوت  یم  مه  یئاج  هب  اج  نیا  دـیوش .  یم  اج  هب  اـج  هک  دوش  یم  ادـیپ  یگدـنز 

لوحت رییغت و  نیا  یل  دیوش و  لقتنم  رگید  هبعش  هب  هبعش  کی  زا  ای  رگید و  نلاس  هب  نلاس  کی  زا  هرادا  ای  هناخراک  کی  رد  تسا  نکمم 
هتـشاد یگتـسیاش  اعقاو  هک  نآ  یب  دشاب .  هرخافم  يارب  یتلع  دناوت  یم  دنک و  یمن  دـیتسه  هچ  نآ  زا  رت  کچوک  ار  امـش  یئاج  هب  اج  و 

ای دیراد و  یم  تفایرد  يربخ  ای  دیآ  یم  امش  فرط  هب  هکشرد  اب  رگید  یسک  دیدید  رگا  دینک .  یم  تاهابم  دیـشورف و  یم  رخف  دیـشاب 
ای تفر  تشذـگ و  امـش  لباقم  زا  هکـشرد  دـیدید  رگا  دـیریگ .  یم  یتاغوس  دنتـسرف و  یم  يا  هفحت  ای  دـسر و  یم  امـش  يارب  يرفاسم 

گرزب يراک  دینار  یم  ار  هکشرد  ناتدوخ  دیدید  رگا  دوش .  یم  رود  امـش  زا  کیدزن  ناتـسود  زا  یکی  ای  دیور و  یم  رفـس  هب  ناتدوخ 
یتارییغت دیشیدنا و  یم  يا  هزات  ریبدت  هداوناخ  رد  دراد  قلعت  ناتدوخ  هب  دینار  یم  هک  يا  هکشرد  دیدرک  ساسحا  رگا  دیهد و  یم  ماجنا 

رگا دیـسر و  یم  یئاه  يزوریپ  هب  دـبای و  یم  دوبهب  امـش  عض  تشاد و  راوهار  ياـه  بسا  هک  دـیدوب  يا  هکـشرد  راوس  رگا  دـیهد .  یم 
دوش .  یم  رتدب  تسه  هک  نیا  زا  امش  عض  دندوب و  فیحن  روجنر و  اه  بسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
شخب .  رمث  ياهتاقالم  تسا و  يدونشخ  تیاضر و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هکشرد  ندید  1 ـ

ییاهتیعقوم هب  یتسردنت  یتمالس و  اب  دوش و  یم  فرطرب  امش  تلاسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  یم  هکشرد  راوس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیبای .  یم  تسد  روآدوس 

تشاد دیهاوخ  هظحالم  لباق  يدمآرد  درک و  دیهاوخ  راک  تخس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیود ،  یم  يا  هکـشرد  لابند  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
.

مرد

هک ره  دنیوگ :  يرادیب و  رد  تسا  مرد  ندـش  لصاح  ندـید  باوخ  هب  مرد  تسا و  فلتخم  نامدرم  ياهعبط  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تسا و هایس  مرد  رگا  دوب .  دیفس  مرد  هک  هصاخ  دیوگ ،  یلاعت  قح  دیحوت  ای  يرادیب  رد  دونش ،  شوخ  نخـس  دنیب ،  باوخ  رد  مک  مرد 

رگا تسا .  غورد  نخـس  هتـسکش  مرد  تسرد و  يزیچ  رب  لیلد  تسرد ،  مرد  تسا و  تموصخ  گنج و  رب  لیلد  دـشاب ،  تروص  يو  رب 
زا یـضعب  درادهاگن و  شزار  وا  دیوگ و  تروشم  هب  نخـس  يو  اب  سک  نآ  داد ،  مرد  هرـص  رد  ای  نابنا  ای  هسیک  رد  ار  وا  یـسک  هک  دنیب 
يو زا  یـسک  ای  دش ،  عیاض  يو  زا  مرد  دنیب  رگا  تسا .  لفط  دنزرف و  رب  لیلد  تفای ،  کچوک  مرد  هک  دنیب  یـسک  رگا  دنیوگ :  ناربعم 
دوش لیاز  شلد  زا  جنر  تفاینزاب  دومن و  مگ  کچوک  مرد  هک  دنیب  رگا  دسر .  هودنا  جنر و  وا  لد  رب  دنزرف  رهب  زا  تسا  لیلد  دـیدزدب ، 
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هب ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  وزارت  مرد  دـنیب  رگا  تسا .  يوگتفگ  یـسک  اب  ار  وا  هک  تسا  لیلد  داد ،  وا  هب  یـسک  ای  تفاـی  مرد  دـنیب  رگا  . 
تسا و هدنکارپ  نخس  هتسکش  مرد  دونش و  وکین  نخس  تشاد ،  تسد  هب  مرد  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا .  نامصخ  نآ  ردق 
هک دنیب  رگا  دتفا .  يرواد  تمسق و  ناشیا  نایم  رد  تسا  لیلد  دنک ،  یم  تمسق  شیوخ  لایع  اب  اه  مرد  دنیب  رگا  تسا .  لام  رایـسب  مرد 
هک لیلد  دروآرد ،  راورخ  هبای  تشاد  مرد  راورخ  هب  هناخ  رد  دنیب  رگا  دور .  مکح  یب  نخس  ناشیا  نایم  رد  هک  لیلد  دوب ،  هتـسکش  مرد 

فک رد  دیفس  مرد  کی  رگا  دراد .  زاب  قح  هار  زاار  نامدرم  هک  لیلد  درک ،  عمج  تشاد و  رایسب  مرد  هک  دنیب  رگا  دبای .  لام  نآ  ردق  هب 
ياه هردب  هک  دنیب  رگا  دریمب .  شدنزرف  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  مرد  نآ  هک  دـنیب  رگا  دـیآ .  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دـنیب ،  شیوخ 

هک لیلد  دنیب ،  دیفس  مرد  باوخ  رد  یسک  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دروآ .  عمج  لالح  تمعن  لام و  هک  تسا  لیلد  تفای ،  رانید  مرد و 
 . دنشاب هدید  باوخ  رد  هک  دنبای  نامه  يرادیب  هب  هک  دنشاب  مدرم  رایسب  دبای و  دیفس  مرد  هک  لیلد  دنیب ،  هایس  مرد  رگا  دبای .  هایـس  مرد 

دشابن تعفنم  چیه  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  زرواشک  رگا  دوش و  سلفم  هک  لیلد  تسا ،  ناگرزاب  رگا  تشاد ،  رایسب  هرهب  مرد  هک  دنیب  رگا 
قتشم سالفا  زا  ار  سلف  دناوخ و  سلف  یـسراف  هب  ار  مرد  هچ  دوش ،  شیورد  هدنامرد و  تموصخ  هب  دوش و  لوزعم  تسا ،  هاشداپ  رگا  و 

نیا فالخ  هب  نود  مرد  تسا و  وا  يایند  نید و  يافـص  باوخرد ،  کین  مرد  دیوگ :  ثعـشا  نب  لیعامـسا  ندـش .  سلفم  ینعی  تسا ، 
رد هایـس  مرد  تسا و  لام  هرقن  مرد  تجاح و  اضق  تسا و  تموصخ  هتـسکش  مرد  تسا و  تمکح  اب  تسرد  نخـس  تسرد  مرد  دشاب و 
وا زا  ار  يو  هک  لیلد  دیشخب ،  مرد  ار  يو  هاشداپ  هک  دنیب  رگا  تسا .  اه  نخس  دوب  هرـص  رد  هک  رایـسب  مرد  دشاب و  دیفـس  زا  رتهب  لیوات 

هجو هدزاود  رب  نید  باوخ  هب  تسرد  مرد  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  دـشابن .  تسرد  مرد  نوچ  هصاـخ  تسا ،  هودـنا  مغ و 
 : متفه دنزرف .  مشـش :  تسود .  مجنپ :  عومجم .  لام  مراهچ :  تیالو .  موس :  تجاح .  ندراذگ  مود :  تسرد .  ياهنخـس  لوا :  تسا . 

باوخ دـنوادخ  دـناد  هک  هصاخ  تلزنم ،  مهدزاود :  هاج .  نتفاـی  مهدزاـی :  كزینک .  مهد :  ینمیا .  مهن :  خارف .  يزور  متـشه :  قیفر . 
 . نادنز دنب و  موس :  تموصخ .  گنج و  مود :  تشز .  نخس  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  ندید  باوخ  هب  هتـسکش  مرد  و  تسا .  روتـسم 

 . يوگتفگ مراهچ : 

هاگنامرد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیزیرگ یم  دنوش  یم  امش  یتحاران  ثعاب  هک  یناسک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  جراخ  یهاگنامرد  زا  دینیبب  باوخ  رگا 

هنمرد

 . وا لایع  لام و  ناصقن  رب  تسا  لیلد  يو ،  ندروخ  دنک و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  ندید ،  باوخ  هب  هنمرد  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ناگدنرد

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ناگدنرد  ندید 

نانمشد .  لوا : 
رگمتس .  ناهاشداپ  مود : 

هطیلس .  نز  موس : 
 . دب ناگیاسمه  مراهچ : 
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ورد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  ینامداش  تداعس و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  ورد  ار  دوخ  تالوصحم  نازرواشک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ناتیارب خلت  يا  هعقاو  یتخبشوخ  معط  ندیشچ  ماگنه  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتسه ،  ورد  لوغشم  یلبنت  اب  نازرواشک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
داتفا .  دهاوخ  قافتا 

 . تسا راک  رد  نایز  يراجت و  روما  زا  يدیمون  تمالع  باوخ ،  رد  ورد  لمعتسم  نیشام  ندید  3 ـ

رگدورد

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب نامدرم  اـب  وا  تبحـص  نکلو  تسا ،  حلـصم  هاوخوکین و  ار  مدرم  تسا  لـیلد  درک ،  یم  يرگدورد  باوخ  رد  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا 

تسا .  قافن  باوخ ،  هب  بوچ  لصا  هک  اریز  دیامن ،  ناشیا  هب  ار  دوخ  هجلاعم  یقیرط  هب  دنکن و  تحیصن  ار  یضعب  تسا و  قافن 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

حالـص و يوس  هب  باوخ  هدـننیب  ای  تسا  وکین  بوخ و  بلاطم  نتخومآ  رب  لـیلد  باوخ ،  رد  بوچ  ندرک  فاـص  ندـیرب و  ندیـشارت و 
دوب .  دهاوخ  وارادرک  رد  ییورود  قافن و  یلو  ددرگ  یم  زاب  یتسرد 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لیاز ناشیا  زا  قافن  نید و  هار  رد  تسا  مدرم  ياهراک  حلـصم  دزومآ و  گنهرف  بدا و  ار  نامدرم  هک  تسا  يدرم  باوخ ،  رد  رگدورد 
ببـس نیا  زا  تسا ،  اـهزیچ  ندرک  تسار  راـک  ار  رگدورد  و  تسا .  قاـفن  داـسف و  ناـشیا  زا  هک  دـننام ،  درم  باوـخ  رد  بوـچ  دـنک و 

 . دیامن نید  هار  دزومآ و  گنهرف  شناد و  ار  نادان  لهاج و  ناکدوک  هک  تسا ،  ملعم  باوخ  رد  رگدورد 

نتفگ غورد 

وا نید  هک  لیلد  دهد ،  یم  غورد  هب  یهاوگ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  نید  داسف  رب  لیلد  باوخ ،  رد  نتفگ  غورد  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنیوگ و وا  يدـب  شهوکن و  مدرم  هک  لیلد  تفگ ،  یم  غورد  هاشداپ  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  تسا .  للخ  هب  شلیوات  دوش و  هابت 

 . دورب وا  يوربآ  تمرح و 

یشیورد

هدش شیورد  هک  دنیب  رگا  تبقاع .  حالص و  نید و  هار  رد  هصاخ  تسا ،  يرگناوت  زا  رتهب  باوخرد  یـشیورد  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ،  هدش  رگناوت  هک  دنیب  رگا  يو .  تبقاع  نید و  حالص  رب  دنک  لیلد  تسا ، 

زا هک  دنیب  رگا  دهد .  يرای  يراک  رد  ار  دوخ  نمـشد  هک  لیلد  درک ،  تاریخ  ناملـسم  شیورد  اب  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دسر .  يو  هب  تعفنم  ریخ و  هک  لیلد  تساوخ ،  یم  نان  شیورد 

اعقاو رگا  هتبلا  تسین  يدب  مدآ  ام  يرادیب  يایند  رد  شیورد  نوچ  تسین  دـب  باوخ  رد  شیورد  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اریز تسا  تسرد  اعقاو  نیا  تسا .  يریخ  هب  تبقاع  نید و  حالـص  باوخ  رد  شیورد  ندید  دنا  هتـشون  یمیدـق  ناربعم  دـشاب .  شیورد 

اب هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـشاب .  دـناوت  یم  نیمه  زین  باوخ  رد  تسا .  يزاـین  یب  عبط و  تعاـنم  بوخ و  قـالخا  لبمـس  شیورد 
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یم امش  باوخ  دیشابن  یبوخ  ناسنا  اتاذ  هچ  رگا  دینیزگ و  یم  رب  ار  یکین  حالص و  هار  دینک  یم  تبحص  دیا و  هدش  ور  هب  ور  یـشیورد 
یم ناماس  رـس و  شیوخ  روما  هب  عبط  تعانم  یتمه و  دـنلب  اب  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدراوم  هدـنیآ  رد  دـیوش و  یم  حـلاص  بوخ و  دـیوگ 

شیورد زا  دیدید  هچنانچ  دسر و  یم  امش  تسد  هب  تسرد  هار  زا  یلوپ  دیهد  یم  شیورد  هب  يزیچ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیـشخب . 
راد لام  دیا ،  هدیـشوپ  یـشیورد  سابل  هدش و  شیورد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  فرـصم  ریخ  قیرط  رد  یلوپ  دـیتفرگ  يزیچ 

 . دیبای یم  تکرب  ریخ و  هدمآ  امش  هناخ  هب  هدش و  نامهم  یشیورد  دیدید  رگا  دیوش و  یم 

هرد

هودنا مغ و  زا  دمآ ،  نوریب  هرد  زا  دنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  هودنا  مغ و  رد  هک  لیلد  دش ،  يا  هرد  رد  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوش .  هتسر 

دنک .  مالسا  جح  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هرد  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درک .  دیهاوخ  تفرشیپ  یگرزب  راک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  هار  زبسرس  يا  هرد  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
ینادنچ تفرـشیپ  یگدنز  فلتخم  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  هار  فلع  بآ و  یب  کشخ و  يا  هرد  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

درک .  دیهاوخن 
 . دش دیهاوخ  التبم  ییرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  هار  رازنجل  زا  رپ  يا  هرد  رد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ایرد

هریت و رگا  تسا .  لضاف  ملاع و  هاشداپ  هک  لیلد  تسا ،  فاص  نشور و  ایرد  بآ  هک  دـنیب  رگا  یملاـع .  اـی  تسا ،  یهاـشداپ  باوخ  رد 
 . دبای تزع  تسا  هدروخ  هچ  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخب ،  یخرب  ایرد  بآ  زا  هک  دـنیب  رگا  تسا .  ملاظ  دـسفم و  هک  لیلد  دوب ،  فاص 

دش و قرغ  ایرد  رد  هک  دنیب  رگا  دیآ .  نوریب  تمالـس  هب  هاشداپ  تمدخ  نادنز و  زا  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  انـش  هب  ایرد  زا  هک  دنیب  رگا 
لیلد دمآ ،  نوریب  ایرد  زا  زاب  دش و  قرغ  هک  دنیب  رگا  دوش .  قرغ  صرح  هب  ایند  راک  رد  هک  لیلد  دنکفا ،  الاب  ار  يو  نآ  زا  دـعب  درمب و 

 . دسرن دراد  دیما  هچنادـب  هک  لیلد  تفرن ،  وا  کیدزن  تسیرگن و  یم  ایرد  هب  رود  زا  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  یـصالخ  ایند  راک  زا  هک  تسا 
دوش .  ناسآ  وا  رب  ایند  ياهراک  دوش و  نمیا  خزود  شتآ  زا  تسا  لیلد  دوبن ،  رت  وا  ياپ  هکنانچ  دش ،  یمه  ایرد  يور  رب  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
ایرد بآ  هلمج  هک  دنیب  رگا  دبای و  تمعن  لام و  هاشداپ  زا  نآ ،  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یمه  راوگـشوخ  بآ  ایرد  زا  هک  دنیب  رگا 

یگرزب و ار  يو  دوب  هدروخ  ایرد  بآ  زا  هک  نآ  ردق  هب  هک  دـنیوگ  یـضعب  و  دریگب .  ار  ناهج  همه  یهاشداپ  هک  دـنک  لیلد  دروخب ،  ار 
دوب .  یفاص  نشور و  بآ  نوج  دوش ،  لصاح  تمعن  لام و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ریحتم ایرد  نایمرد  دـنیب  رگا  دوش .  لضاف  ملاع و  يدرم  عیطم  ای  دوش ،  هاشداپ  تمدـخ  هب  هک  لیلد  تسا ،  اـیرد  رد  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

ایرد بآ  هک  دـنیب  رگا  دوـش .  مغ  یب  تسا  لـیلد  دـیآ ،  نوریب  اـیرد  زا  هک  دـنیب  رگا  تسا .  رطخ  رب  وا  راـک  هک  لـیلد  تسا ،  هدـنامورف 
نمیا هاشداپ  زا  تسا ،  هاشداپ  مدرم  زا  باوخ  هدـننیب  رگا  دـبای .  مامت  هرهب  ملع  زا  تسا  ملاع  هدـننیب  رگا  تسا .  درـس  تیاغ  هب  دروخب و 

هب نآ  لیوات  دنک و  هانگ  هک  لیلد  تسا ،  مرگ  تخـس  دروخ و  یم  ایرد  بآ  هک  دنیب  رگا  دبای .  هرهب  ملع  زا  نکل  دزومآ ،  ملع  ای  دوش ، 
تخـس میب  مصخ  نآ  ار  وا  دیآ و  شیپ  گرزب  یمـصخ  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  شوخان  هدنگ و  ایرد  بآ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  دـب  تیاغ 
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تسا . 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دایز هاشداپ  رگـشل  هک  لیلد  دـش ،  هدایز  ایرد  بآ  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  تعاط  قیفوت  تسا  لیلد  تفر ،  یمه  اـیرد  بآ  رد  هک  دـنیب  رگا 
دیدپ چیه  يو  رب  دروخب و  ایرد  بآ  زا  یخرب  هک  دنیب  رگا  دوش .  كاله  هاشداپ  رگـشل  هک  لیلد  دش ،  مک  ایرد  بآ  هک  دنیب  رگا  دوش . 

لام و راید  نآ  هاشداپ  هک  لیلد  دـندش ،  عمج  اهدور  اهایرد و  زا  بآ  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  كاله  ار  یملاع  ای  هاـشداپ  هک  لـیلد  دـماین ، 
هانگ و رب  دوب  لیلد  دوب .  هدـش  کـیرات  ربا  زا  ناـهج  تساـخرب و  اـه  جوم  اـیرد  زا  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  عمج  اـجکی  هب  ار  شیوخ  هنازخ 

يزور نآ ،  ردق  هزادنا و  هب  هک  تسا  لیلد  تفرگ ،  یم  راکـش  ایرد  زا  ای  تساخرب  یجوم  ایرد  زا  هک  دـنیب  رگا  راید .  نآ  مدرم  نایـصع 
بسک دراذگب و  لالح  بسک  هک  لیلد  دروخ ،  هک  تسا  روش  ایرد  بآ  هک  دنیب  رگا  دوش .  داشگ  خارف و  وا  لایع  رب  شیع  دبای و  لالح 

دنک .  مارح 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

فلتخم ياـه  ناـمز  رد  نوچ  تسناد  هاـشداپ  افرـص  دـیابن  ار  اـیرد  نم  رظن  هب  یلو  تسا  هاـشداپ  باوخ  رد  اـیرد  هتـشون  نوـنفلا  سیاـفن 
یهاگ دوش .  رهاظ  ایرد  تروص  هب  ام  باوخ  رد  دناوت  یم  یتکوش  تردق و  بحاص  ره  دـنا  هتـشاد  فلتخم  ياه  مان  تردـق  ناگدـنراد 
باوخ هدننیب  هک  ردتقم  یلک  ریدم  یتح  سیرطارپما و  روطارپما و  دیورف  لوق  هب  ای  هرادا و  سیئر  هاگ  تسا و  هاشداپ  تردق  بحاص  نیا 

رد میراد  دـیدش  فعـض  اه  نآ  هب  تبـسن  ام  هک  یناـسک  ماـمت  تسا .  هتـسب  دـیما  شتبحم  فطل و  هب  اـی  دـسرت و  یم  دراد و  بعر  وا  زا 
هدیقع گنلپ .  ریـش و  ای  قرب و  دـعر و  نافوت ،  نامـسآ ،  ایرد ،  دـننام  دـنوش  یم  رگ  هولج  میظع  ياه  هدـیدپ  تروص  هب  ام  ياه  باوخ 

زا مینیبب  هچنانچ  میوش و  یم  رواجم  یتیـصخش  نینچ  اب  میا  هداتـسیا  ایرد  رانک  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  لاح  تسا  نیمه  انیع  زین  دـیورف 
هب دنامن  یقاب  يزیچ  هک  يروط  هب  دیشون  ار  ایرد  بآ  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  میرب .  یم  دوس  میوش و  یم  عفنتم  میـشون  یم  ایرد  بآ 
هک دنک  یم  هلخادـم  یکانرطخ  راک  رد  دور  یم  هار  ایرد  بآ  يور  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـسر .  یم  تمظع  تکوش و  تردـق و 

ندرک هدهاشم  ار  رایرد  مطالت  هرظنم  ندوب و  ایرد  لحاس  رد  دنا  هتشون  ناربعم  دوش .  یم  قفوم  یلو  دور  یم  وا  طوقس  شزغل و  لامتحا 
يرگید زیزع  ای  رامیب  دنزرف  دیهن  یم  مدـق  لحاس  هب  دـییآ و  یم  نوریب  یتشک  زا  هک  دـینیبب  هچنانچ  نادـنزرف .  يرامیب  زا  تسا  يا  هناشن 

يایرد رد  یتشک  رد  ندوب  دیوش .  یم  یتالکـشم  راتفرگ  دینیبب  ندش  قرغ  لاح  رد  ایرد  رد  ار  دوخ  رگا  دبای .  یم  افـش  دیراد  رامیب  هک 
تسا .  یگدنز  شمارآ  تینما و  ناشن  مارآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ایرد

ندرک کسیر  تماهش  ایرد :  رد  ینار  یتشک 
دیا هدش  بجوم  دوخ  تسد  هب  هک  یتخبدب  ندش :  قرغ  نآ  رد 

ینامداش مارآ :  يایرد 
هصغو یتحاران  مطالتم :  يایرد 

یتخبدب نایز ،  ررض و  ایرد :  رد  نداتفا 
ینامداش فافش :  يایرد 

دیرادیمرب ماگ  نآ  رد  هک  يروما  مامت  رد  یتخبکین  جاوم :  يایرد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

يا یگدنز  تخاس ،  دیهاوخ  يرپس  ار  رمث  یب  روآ و  لالم  يا  یگدنز  هک  تسا  نآۀـناشن  باوخ ،  رد  لحاس  اب  ایرد  ۀـمزمز  ندینـش  1 ـ

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 678 

http://www.ghaemiyeh.com


تبحم .  قشع و  زا  یهت 
تسا .  رمث  یب  ياهوزرآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ایرد  ندید  2 ـ

 . دبای یم  تسد  دوخ  ياهوزرآ  نیتسخن  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  انش  ایرد  رد  دوخ  رسمه  اب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

هچایرد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هچایرد

دشاب يونعم  ظاحل  زا  دیاشزیچ  نیا  دش ،  دهاوخ  ناتبیصن  اهبنازگ  يزیچ  جنگ  هچایرد :  ندید 
قشع هار  رس  رب  عناوم  مارآ :  ان  هچایرد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتالوحت وا  یگدـنز  رد  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تساـهنت ،  ناـشورخ  دولآ و  لـگ  يا  هچاـیرد  راـنک  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ

دروخ .  یم  فسأت  دوخ  شخبرمث  ياه  هبرجت  اه و  هتخومآ  نتشاگنا  هدیدان  رطاخب  دریذپ و  یم  تروص 
سپ هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  ناروف  نورد  هب  ناهگان  قیاق  فک  زا  بآ  دـینار و  یم  يا  هچایرد  رب  یقیاق  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیبای .  تسد  راختفا  ترهش و  هب  دیوش  یم  قفوم  ماجنارس  دیریگ ،  یم  رارق  راشف  تحت  هک  یتدم  زا 
نآ یلو  دریگ  یم  رارق  ندش  قرغ  رطخ  ۀناتـسآ  رد  ناهگان  ناشقیاق  دننار و  یم  يا  هچایرد  رب  قیاق  هب  یناوج  جوز  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ةدیدنسپ راتفر  اب  اما  دوش .  یم  ییاطخ  بکترم  امش  قح  رد  یتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنهد ،  تاجن  ار  دوخ  يا  هنوگ  هب  دنناوت  یم  ود 
دروایب .  تسد  هب  ار  امش  لد  رگید  راب  دناوت  یم  دوخ 

هب دیناوت  یم  تورث  ندروآ  تسد  هب  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تکرح  لالز  مارآ و  يا  هچایرد  رب  یتشک  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیسرب .  دوخ  ياهوزرآ 

تسا .  یفطاع  روما  دنیاشوخان  ۀمتاخ  ۀناشن  دنا ،  هتفرگ  ارف  نایرع  ناتخرد  اه و  هرخص  ار  شدرگادرگ  هک  دولآ  لگ  ۀچایرد  ندید  5 ـ
يدام ياه  سوه  اوه و  تاوهش و  رب  هبلغ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتفرگ  ارف  زبس  ناتخرد  ار  شدرگ  هک  دولآ  لگ  ۀچایرد  ندید  6 ـ

دیرادرب .  ماگ  تعفنمرپ  ملاس و  یهار  رد  دیناوت  یم  دوخ  يرطف  ياوقت  تلیضف و  اب  ، 
تورث بسک  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتفرگ  ارف  عرزی  مل  ياهنیمز  ار  شدرگ  هک  فافـش  لالز و  بآ  اـب  يا  هچاـیرد  ندـید  7 ـ

دز .  دیهاوخ  یقالخاریغ  لامعا  هب  تسد 
ناتیارب ار  يداش  یـشوخ و  یمیمـص ،  ناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  لالز  يا  هچایرد  بآ  رب  ار  دوخ  تروص  باوخ  رد  رگا  8 ـ

دروآ .  دنهاوخ  ناغمرا  هب 
دوخ يوس  مد  ره  ار  امش  قوشعم  ياه  هبذاج  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هچایرد  بآ  رب  گرب  خاشرپ و  ناتخرد  سکع  ندید  9 ـ

دیشک .  دهاوخ 
درک دیهاوخ  فلت  هدوهیب  ار  دوخ  تقو  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  دیدهت  ار  امش  يا  هچایرد  ةریزج  نینکاس  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

 . تخادنا دیهاوخ  رطخ  هب  عورشمان  ياهتذل  يارب  ار  دوخ  تمالس  و 

یگدزایرد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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ینامسج تالکشم  یگدز :  ایرد 

درونایرد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ینالوط  زیگنا و  ناجیه  ياهرفس  هب  نتفر  ۀناشن  باوخ ،  رد  نادرونایرد  ندید  1 ـ

مشچ وا  زا  شدزمان  دش ،  دهاوخ  بجوم  دوخ  هنارـسکبس  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  باوخ  هب  ار  يدرونایرد  يرتخد ،  رگا  2 ـ
هدـیدان ار  وا  نارگید  دـش  دـهاوخ  بجوم  دوخ  تسرداـن  راـتفر  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  دروناـیرد  دـنیبب  باوخ  رگا  اـما  دـشوپب . 

دنراگنا . 
تایبرجت دوخ  ياهرفـس  زا  و  درک .  دیهاوخ  رفـس  تسدرود  ياهروشک  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  درونایرد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  ییاهبنارگ 
 . درک دنهاوخ  رسدرد  راتفرگ  ار  امش  ابقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تکرح  ادخان  ای  درونایرد  نودب  یتشک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دزد

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسین مهم  ددزد  یم  دزد  هچنآ  ام  ياه  باوخ  رد  تسین .  جراخ  هس  نیا  زا  رفاسم و  ای  تسا و  نامهم  ای  تسا  تسود  ای  باوخ  رد  دزد 
يداـش زین  سرت  ریبعت  ملع  رد  دروآ .  یم  دوجو  هب  یفلتخم  ریباـعت  دراد و  تیمها  دزد  ندـید  زا  اـم  تشادرب  هکلب  درادـن  يریبعت  چـیه  و 

یم ریبعت  يداش  باوخ  رد  تسا و  يرطف  سرت  نیا  دـسرت .  یم  دوش  ور  هب  ور  دزد  اب  شیوخ  هناخ  رد  یتقو  هناـخ  بحاـص  کـی  تسا . 
یم ساسحا  زیزع  نامهم  کی  رادید  ای  هدیـسر  هار  زا  رفاسم  کی  هدش ،  شومارف  تسود  کی  هدهاشم  زا  ام  هک  تسا  یتلاح  انیع  دوش و 

دیرادن رود  هار  رد  يرفاسم  رگا  دیآ .  یم  يرفاسم  ای  دسر  یم  امش  يارب  ینامهم  هدمآ  امش  هناخ  هب  يدزد  دیدید  باوخ  رد  رگا  مینک . 
هب دینک  یم  تفایرد  يا  همان  ای  دسر و  یم  ربخ  امـش  هب  یتسود  زا  هدمآ  دزد  هک  دنداد  ربخ  امـش  هب  رگا  دیـشاب .  هدناوخ  ان  نامهم  رظتنم 

میرفنتم .  دزد  زا  هک  يرادیب  فالخ  رب  تسین  دب  دزد  باوخ  رد  لاح  ره 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیشاب اهدزد  بقارم  لوپ :  ندیدزد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب هنتف  دزد  ندید 
دیوگ :  فلوم 

ددرگ .  یم  لیبق  نیا  زاو  الط  دننام  تمیقنارگ  ءایشا  لابند  هب  دوش  یم  یسک  هناخ  دراو  دزد  یتقو  هشیمه 
مغ و ام  زا  هک  تسا  تسود  نوچ  دوب .  دهاوخ  ام  تسود  نیقی  هب  ددزدب  ار  اه  نیا  هک  یـسک  سپ  دراد  هودناو  مغ  ینعم  الط  باوخ  رد 

دنک .  یم  رود  ار  یتحاران 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رشح و رد  دننک ،  یم  تباقر  امش  اب  یکانرطخ  نانمشد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنتـسه ،  امـش  يوجتـسج  رد  اهدزد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیهدب .  جرخ  هب  ار  طایتحا  تیاهن  نارگید  اب  دوخ  رشن 

اب امـش  دوش و  یم  هلمح  امـش  یعامتجا  ترهـش  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدز  ار  امـش  راک  لحم  ای  هناـخ  دزد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
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 . درک دیهاوخ  عافد  نارگید  لباقم  رد  دوخ  تیثیح  زا  تعاجش 

ییایرد دزد 

دیوگ :  فلوم 
يرادیب رد  هچ  رگا  دنشک .  یم  ار  امش  دندزد و  یم  ار  امش  تارهاوج  اهالطو و  دننک  یم  هلمح  امـش  یتشک  هب  هک  یئایرد  نادزد  ندید 

امـش زا  ار  ناتهودناو  مغ  دنهد و  یم  تاجن  سارحو  میب  زا  ار  امـش  یناسک  تسا .  ینعم  نیا  هب  باوخ  رد  یلو  دسرب  رظن  هب  كانتـشحو 
دنشخب یم  رمع  لوط  اقب و  امش  هب  و  دننک .  یم  رود 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشک دنهاوخ  امش  یگدنز  يدوبان  يارب  یناطیش  ییاه  هشقن  راکایر  ناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ییایرد  نادزد  ندید  1 ـ

. 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  رت  نییاپ  یماقم  ناتسود  عمج  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  ییایرد  دزد  دوخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دهاوخ یهاگآ  دوخ  دزمان  يراکبیرف  یگتسیاش و  مدع  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  ییایرد  دزد  شدزمان  دنیبب  باوخ  يرتخدرگا  3 ـ
تفای . 

یم کیرحت  هناخ  كرت  هب  فلتخم  ياه  هناهب  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـننک ،  یم  ریـسا  ار  وا  ییایرد  نادزد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
 . ددرگ

میخژد

ساسحا هناهاگآ  ان  هک  یساره  میب و  دراد و  هک  یتبیه  نامدوخ و  نادجو  لوغ  زا  تسا  یمـسجت  میخژد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک یئاهراک  متفگ  زین  البق  دـتفا .  یم  قافتا  هک  یثداوح  زا  تسام  هاگآ  دوخ  ان  ریمـض  يریذـپ  رثات  نازیم  هب  میخژد  زا  سرت  مینک .  یم 
یم ریثات  اهراک  نآ  زا  ام  نادجو  رتایوگ  نابز  هب  ام و  ریمـض  میرذگ ،  یم  نآ  زا  مینام و  یم  توافت  یب  نآ  جـیاتن  هب  تبـسن  مینک و  یم 
یب هک  ام  هل  ای  تساام  هیلع  میخژدای  باوخ ،  رد  ددرگ .  یم  مسجم  میخژد  تروص  هب  ام  ياه  باوخ  رد  هک  تسا  ریثات  نیمه  دریذـپ و 

رد اج و  همه  رد  تسا و  ام  داز  مه  میخژدای  دالج  تفگ  سوناتیا  مناخ  دروآ .  یم  دوجو  هب  ریبعت  رد  یئاه  توافت  تلاح  ود  نیا  دیدرت 
بوخ ام  دازمه  میـشاب  حـلاص  ان  دـب و  رگا  تسا و  دـب  ام  دازمه  میـشاب  بوخ  نامدوخ  رگا  تفگ  یم  وا  دـنک .  یم  لابند  ار  ام  لاـح  ره 
دوجو هک  تسا  داقتعا  نیمه  دندوب و  دقتعم  مه  رانک  رد  يدب  یکین و  دوجو  هب  مدرم  هک  دهد  یم  ناشن  اما  تسا  هناسفا  نیا  هتبلا  تسا . 

تفرگ و میهاوخ  رارق  ای  میا  هتفرگ  رارق  متـس  يدـعت و  دروم  دوب  ام  زا  میخژد  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  هیجوت  نایدا  مامت  رد  ار  ناطیش 
مینیبب باوخ  رد  هچنانچ  دوش .  یم  رکذتم  دروآ و  یم  دای  هب  ار  نآ  نامنادجو  هک  میا  هدومن  يدـعت  ای  میا  هدرک  یمتـس  دوب  ام  هیلع  رگا 
میخژد رگا  لاح  ره  هب  دـیامن .  یم  نامتازاجم  میخژد  هک  میتسه  اـم  دوخ  عقاو  رد  دـنک  یم  لاـمعا  ار  صاـصق  اـم  ناـمرف  هب  میخژد  هک 

 . تسا نادجو  تتامش  شنزرس و  میراد 

تسد

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا هک  لیلد  دنیب ،  هدیرب  شیوخ  تسد  ود  ره  رگا  دریمب .  وا  رهاوخ  ای  ردارب  هک  لیلد  دـندیربب ،  وا  تسد  ناطلـس  ای  یـضاق  هک  دـنیب  رگا 

دادـیب ملظ و  دوخ  بسک  رب  تسا  لیلد  درک ،  یم  زاب  ار  رگید  تسد  تسد  کی  هب  هک  دـنیب  رگا  دـنام .  زاب  شیوخ  دارم  راک و  بسک و 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 681 

http://www.ghaemiyeh.com


مه رب  تسد  ياهفک  هک  دنیب  رگا  دوش .  لوغشم  یـسک  ياوه  هب  لد  ار  وا  هک  لیلد  درب ،  یم  راک  هب  ار  شیوخ  تسد  هک  دنیب  رگا  دنک . 
و دندیربب ،  ار  وا  تسد  دندروایب و  ار  یکی  يو ،  رهـش  رد  هک  دنیب  رگا  دروآ .  حاکن  هب  ار  یـسک  ای  ددنویپ  یـسک  اب  هک  لیلد  دـنز ،  یم 
هک لیلد  هدـش ،  لش  وا  تسد  هک  دـنیب  رگا  دینـشن .  نا  ياج  هب  يرگید  دوش و  لوزعم  رهـش  نآ  ریما  هک  لـیلد  دـندز ،  راد  هب  ار  يرگید 
هک لیلد  تفر ،  یمه  ياپ  تسد و  راهچ  هب  نایاپراهچ  نوچمه  هک  دـنیب  رگا  دـتفا .  للخ  وا  ياهلغـش  رد  دـنراد و  زاب  ار  وا  زابنا  ای  ردارب 
هک دـنیب  رگا  دـنامورف .  بسک  زا  هک  تسا  لیلد  دـیزرل ،  یم  وا  تسد  ود  ره  هک  دـنیب  رگا  دـیآرب .  يراوشد  هب  دـیوج و  لاحم  یتجاـح 

دنامزاب .  ریخ  راک  نداد و  هقدص  زا  هک  دنک  لیلد  تسا ،  کشخ  دازردام  وا  تسد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رازراک هک  هصاخ  دوش ،  اور  شتجاح  دنک و  هدیـشوپ  ياهراک  هک  لیلد  درک ،  یم  پچ  تمـس  هب  اهراک  تسا و  هدش  پچ  هک  دنیب  رگا 
 . لاح يدـنلب  تسا و  شناد  ملع و  میلعت  رب  شتمه  هک  لیلد  تسا ،  هدرک  لین  نزوس  هب  ار  اـه  تسد  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  پچ  تسد  هب 
ای دنزرف  ای  ردارب  گرم  زا  دسر ،  یتبیصم  ار  وا  تسا  لیلد  پچ ،  ای  تسا  تسار  تسد  هک  تسنادن  دیدرگ و  هدیرب  شتسد  هک  دنیب  رگا 

دنیب رگا  دـش .  هدرک  دای  هک  ناسک  نآ  لاوحا  توق  رب  تسا  لیلد  تسا ،  هک  دـش  نآ  زا  رت  يوق  ای  رتگرزب  وا  تسد  هک  دـنیبر  گا  زابنا 
ناربعم زا  یـضعب  دنک و  ریخ  هار  دنکن و  مارح  درادزاب و  نایـصع  زا  تسد  هک  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  نآرق  دش  هدیرب  شتـسد  نوچ  هک 

هک لیلد  هانگ ،  رهب  زا  دندیربب  وا  تسار  تسد  هک  دنیب  رگا  دـنک .  شوخ  شیع  زارد و  رمع  رب  لیلد  باوخ ،  رد  ندـیرب  تسد  دـنیوگ : 
تسا .  تناما  یب  وگغورد و 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
تاریخ دنک و  ازغ  جح و  دـنک و  تعاط  زامن و  کین و  رادرک  هک  لیلد  تسا ،  هدرک  ندرگرد  ربنچ  نوچ  ار  شیوخ  تسد  هک  دـنیب  رگا 

 . دهاوخ يرای  وا  زا  هک  یـسک  زا  دیآ  یم  رب  دراد  هک  يدوصقم  تسا  لیلد  دندرک ،  هاتوک  یئاج  زا  ار  وا  تسد  هک  دنیب  رگا  دروآ .  اجب 
هک دـنیب  رگا  دـنک .  يو  تعفنم  هشیپ و  داسف  رب  لیلد  تشگب ،  شیوخ  لاح  بیکرت و  زا  دـش و  زارد  اـپ  هاـتوک و  وا  تسد  هک  دـنیب  رگا 

ندب هب  درک  لیوحت  وا  نت  زا  شتـسد  هک  دنیب  رگا  دنک .  غورد  دنگوس  دنهد و  شدنگوس  تسا  لیلد  دـیربب ،  وا  تسار  تسد  یهاشداپ 
یلاعت يادخ  هب  دنک و  هبوت  وا  تسد  رب  یـسک  ای  دهد ،  تیاده  ار  وا  یلاعت  قح  تسا  لیلد  حالـص ،  دهز و  لها  زا  یـسک  ای  يربمغیپ ، 
حلصم هاشداپ  نآ  رگا  یهاشداپ ،  نت  هب  درک  لیوحت  شتسد  هک  دنیب  رگا  دننک .  هبوت  نادهاز  ناربمغیپ و  تسد  رب  هک  نانچمه  دیآ ،  زاب 

هک دنیب  رگا  دنک .  نید  داسف  رـش و  رب  لیلد  تسا ،  نید  یب  دسفم و  هاشداپ  نآ  رگا  دـنک .  نید  حالـص  ریخ و  رب  لیلد  تسا ،  رادـنید  و 
تـسد ود  ره  هب  هک  دنیب  رگا  دسرب .  دراد  هک  يدیما  هب  دنک و  یمه  بلط  هچنادب  لاح و  توق  رب  تسا  لیلد  دش ،  زارد  تسد و ي  کی 

 ، تفگ نخـس  وا  اب  تسد  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ناشیوخ  زا  دنیوگ :  ناربعم  دـیامن و  دامتعا  شیوخ  راک  رد  تسا  لیلد  تفر ،  یم 
دناوخب .  رهاظ  نآرق  هلمج  تسا  لیلد  تشاد ،  هتسب  دیراورم  شیوخ  تسد  ود  ره  رب  دنیب  رگا  تسا .  وکین  وا  تشیعم  هک  لیلد 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
شتلود هک  لیلد  تسا ،  هدش  زارد  وا  تسار  تسد  دنیب  رگا  دبای .  هاشداپ  یگرزب و  تسا ،  هدـش  ناطلـس  تسد  نوچ  شتـسد  دـنیب  رگا 

هک يروناج  دنیب  رگا  دراد .  دیما  هک  نآ  دوش ،  دیماان  وا  ریخزا  هک  تسا  لیلد  تسش ،  یم  نانشا  اب  ار  اه  تسد  هک  دنیب  رگا  دوش .  لیاز 
 ، دش نوریب  پچ  هب  دمآ و  تسار  تسد  يوس  زا  دنیب  ای  دش ،  نوریب  تسار  يوس  هب  دمآ و  وا  پچ  تسد  يوس  زا  دـشاب  کین  لیوات  هب 

نیا فالخ  هب  باوخ  لیوات  تسا ،  دـب  لیوات  هب  روناج  نآ  رگا  تسا .  دومحم  يو  راک  تبقاع  دوش و  لـئاز  وا  زا  هودـنا  مغ و  هک  لـیلد 
رد تسد  ای  هتفرگ  تسد  هب  ار  یـسک  تسد  هک  دنیب  رگا  دنک .  وا  تحـص  داسف  رب  لیلد  دـش ،  کشخ  وا  تسار  تسد  دـنیب  رگا  تسا . 

تـسد یکرـشم ،  تسد  زا  هک  دنیب  رگا  تسا .  زارد  وا  رمع  تسا  لیلد  هدرم ،  ای  تسا  هدنز  سک  نآ  تسنادن  دروآ و  رد  یـسک  ندرگ 
دوش .  ناملسم  وا  تسد  رب  یکرشم  تسا  لیلد  درک ،  نیمیس  نجنروا 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیا هک  یتـلع  هب  هک  نیا  رگم  دوش  یم  بلج  ناـمهجوت  مینیبـب  ار  اـه  تسد  رگا  مینیب و  یمن  یـصاصتخا  روط  هب  ار  اـه  تسد  باوخ  رد 
رگید یخرب  ردارب و  ای  تسا و  باوخ  هدننیب  نز  ای  تسد  ره  دنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  یتدایز .  ای  اه و  تسد  رد  تسا  ناصقن  ای  تلع 

یم تفایرد  هک  تسا  یکمک  یتدایز  عقاو  رد  مینیبب  تسد  رد  یتدایز  رگا  دـنزرف .  پچ  تسد  تسا و  ردارب  تسار  تسد  هک  دـندقتعم 
يارب اما  تسا  بوخ  ـالک  تسا و  وکین  ناـنز  يارب  اـه  تسد  رد  تنیز  تسا .  یلاـم  ياـه  يراـتفرگ  رقف و  یتسدـگنت و  ناـصقن  مینک و 
راچد دیا  هدـنکفا  مه  هب  ار  اه  تسد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  تهارک  تسین و  بوخ  وگنلا  يرتشگنا و  لثم  تنیز  ندـید  نادرم 
باوخ رد  رگا  دیهد .  یم  ماجنا  کین  راک  نونفلا  سیافن  هتـشون  هب  دیا  هدروآ  هفاضا  تسد  دینیبب  هچنانچ  دـیوش و  یم  یتسدـگنت  رقف و 

دیوش .  یم  درسلد  دیما و  ان  نارگید  يرای  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دنک  یمن  راک  هدش و  سمل  ناتتسد  هک  دینیبب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تسد 
لالم رگید :  يدرف  تسد  ندید 

یتخبدب یمخز :  ای  هدش  هدیرب  تسد 
تشاد دیهاوخ  یتیقفوم  يراک  روما  رد  ابیز :  ناتسد 

تنایخ کچوک :  ناتسد 
تسکش ولامشپ :  ناتسد 

دش دهاوخ  لیلجت  امش  زا  ای  دیسر و  دهاوخ  ناتتسد  هب  یلوپ  نتشاد :  دایز  ناتسد 
ردپ نداد  تسد  زا  تسار :  تسد  نادقف 

ردام نداد  تسد  زا  پچ :  تسد  نادقف 
درک دنهاوخ  ینادردق  امشزا  ناتنایفارطا  ناتسد :  نتسش 

دیدج  يدرف  اب  ییانشآ  یسک :  تسد  ندرشف 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب تبیصم  تسد  نتسکش  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروآ .  یم  تسد  هب  یگرزب  تازایتما  دوش و  یم  روهشم  امش  مان  تعرس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ابیز  ياهتسد  ندید  1 ـ

داتفا .  دیهاوخ  يدیمون  رقف و  ماد  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تشز  ییاهتسد  ندید  2 ـ
دش .  دهاوخ  نهذ  زا  رود  لوقعمان و  يداقتنا  امش  ةداوناخ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  یتسد  يور  ینوخ ،  ۀکل  باوخ  رد  رگا  3 ـ

اما دـینک  یم  ار  دوـخ  شـالت  رثکادـح  يزیچ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدـش  یمخز  ناتتـسد  دـینیبب  باوـخ  رگا  4 ـ
دنک .  یم  بحاصت  ار  نآ  امش  زا  رتدوز  يرگید  صخش 

یم حیجرت  امـش  دش و  دنهاوخن  امـش  تاساسحا  رکفت و  كرد  هب  رداق  مدرم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدش  عطق  تسد  ندید  5 ـ
دینک .  یگدنز  اوزنا  رد  دیهد 

رود تسردان و  هار  زا  تورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدـنازوس  ار  دوخ  تسد  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  6 ـ
دیوش .  یم  هجاوم  تسکش  اب  نیمه  يارب  دینک و  یم  مادقا  فاصنا  زا 

یگرزب ردتقم و  درف  دوخ  ياهراک  ةدودحم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  هدیـشوپ  دـنلب  ياهوم  زا  ناتتـسد  دـینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
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دیوش .  یمن 
تسد دینیبب  باوخ  رگا  دینک .  یم  تفرشیپ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  یعیبط  دح  زا  رتگرزب  امش  تسد  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

تشاد .  دیهاوخن  یتیقفوم  تفرشیپ و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  یعیبط  دح  زا  رتکچوک  امش 
فاصنا زا  رود  تداسح و  يور  زا  نارگید  اـب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـینیبب ،  دولآ  كاـخ  فیثک و  ار  دوخ  ياهتـسد  باوخ  رد  رگا  9 ـ

درک .  دیهاوخ  راتفر 
تسا .  ینامداش  نشج و  رد  تکرش  ۀناشن  باوخ ،  رد  تسد  نتسش  10 ـ

وا رانک  رد  اهلاس  دنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  يدرم  هجوت  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  شیاتس  ار  دوخ  ياهتـسد  باوخ  رد  ینز  رگا  11 ـ
درک .  دهاوخ  یگدنز 

دش .  دهاوخ  هدیشک  عورشمان  لامعا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دریگ ،  یم  تسد  رد  ار  وا  ياهتسد  يدرم  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  12 ـ
تفای .  دهاوخ  تسد  ییالاو  ماقم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنز ،  یم  شتآ  هب  تسد  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  13 ـ

دیناوتب رگا  اما  دیوش .  یم  هجاوم  یتالکشم  یتخس و  اب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتسب  ار  امش  ياهتسد  دینیبب  باوخ  رگا  14 ـ
 . دننک تعاطا  امش  نیمارف  زا  ات  دینک  یم  روبجم  ار  نارگید  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک  دازآ  ار  دوخ  ياهتسد  باوخ  رد 

راتسد

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب زینکو  نز  راتسد  ندید 

دنب تسد 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نیمیس نجنروا  تسد  دنیب  رگا  یتسدگنت .  هودنا و  مغ و  ار  نادرم  تسا و  رهوش  ار  نانز  باوخ  رد  دشاب ،  دنب  تسد  هک  نجنروا  تسد 

دشاب .  رتمک  شهودنا  مغ و  هک  لیلد  تشاد ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک لیلد  دـنیب ،  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  يردارب .  اـی  دـیآ  يدـنزرف  ار  وا  هک  تسا  لـیلد  داد ،  يو  هب  نجنروا  تسد  یهاـشداپ  دـنیب  رگا 
دنک .  رهوش 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
تـسد رد  هک  دـنیب  رگا  دوـش  لـصاح  جـنر  هب  تمعن  لاـمار و  وا  هک  لـیلد  تشاد ،  نیمیـس  نجنروا  تسد  تـسد ،  ود  ره  رد  دـنیب  رگا 

دوش .  ناملسم  وا  تسد  رب  یکرشم  تسا  لیلد  درک ،  نیمیس  نجنروا  تسد  یکرشم 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هدزاود  رب  باوخ  هب  دنبتسد )  نجنروا (  تسد  ندید 
ردارب .  لوا : 

رهاوخ .  مود : 
کیرش .  موس : 

تسود .  مراهچ : 
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هارمهو .  قیفر  مجنپ : 
دنزرف .  مشش : 

يدنمورین .  توق و  متفه : 
یئاناوت .  متشه : 

تموکحو .  تیالو  مهن : 
لام .  مهد : 

تبحم .  مهدزای : 
تعارز .  هشیپ و  مهدزاود : 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  دننک )  اپ  ای  تسد  رد  اهنز  هک  هرقن  ای  الط  زا  يا  هلیم  نجنروا (  ندید 
تسایر .  لوا : 

تموکح .  مود : 
هلیحورکم .  موس : 

هودنا .  مغ و  مراهچ : 
ردارب .  ای  دنزرف  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يارب دنبتـسد  هک  دنا  هتـشون  دشاب .  یم  وکین  نانز  يارب  تسین و  بوخ  نادرم  يارب  باوخ  رد  شندید  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  زین  دنبتـسد 

یم طوبرم  دنبتـسد  یکچوـک  یگرزب و  شزرا و  هب  هودـنا  مغ و  نازیم  تسا و  هودـنا  مغ و  نادرم  يارب  تسا و  رهوـش  باوـخ  رد  ناـنز 
هک دـنیبب  ینز  رگا  یلو  دـیروآ  یم  راب  یهدـب  ای  دـیوش  یم  راـتفرگ  هودـنا  مغ و  هب  دـیا  هتـسب  دنبتـسد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  ددرگ . 

دنبتـسد دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  هک  دـنا  هتـشون  دـنک .  یم  داجیا  بوخ  طباور  شرهوش  اب  نآ  ینارگ  ینازرا و  هزادـنا  هب  دراد  دنبتـسد 
 . دوش یم  شدیاع  دوس  دبای و  یم  تیصخش  ناش و  دنک و  یم  ادیپ  قنور  شرهوش  راک  هتسب  ییاهب  نارگ 

وم رپ  تسد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يرایـشوه اب  یناسک  دینیچ و  یم  هئطوت  هانگیب  یمدرم  هیلع  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  وم  زا  هدیـشوپ  باوخ  رد  ار  دوخ  تسد  رگا 

 . دنزاس یم  بآ  رب  شقن  ندش  یلمع  زا  شیپ  ار  امش  ياه  هشقن 

نداد تسد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیدج يدرف  اب  ییانشآ  یسک :  اب  نداد  تسد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ روضح  هتـسجرب  يدارفا  عمج  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـهد ،  یم  تسد  هتـسجرب  یهدـنامرف  اـب  دـنیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا  1 ـ
يدایز فطل  ناتـسود  بناج  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  ییاضاقت  وا  زا  هدنامرف  اب  نداد  تسد  ماگنه  هب  دینیبب  باوخ  رگا  تفای . 

نابیقر و هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  زارد  ار  دوخ  تسد  دـیاب  هدـنامرف  هب  نداد  تسد  ماگنه  هب  دـنک  ساـسحا  رگا  اـما  دوش .  یم  وا  هب 
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یعناوم زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  تسد  هب  شکتـسد  هدنامرف  اب  نداد  تسد  ماگنه  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  و  تشاد .  دـهاوخ  ینیفلاخم 
درک .  دهاوخ  روبع  تفرگ  دهاوخ  رارق  شهار  يولج  هک 

دیهاوخ رارق  نارگید  شیاتـس  فطل و  دروم  دوخ  یگدنـشخب  ینابرهم و  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  ناتـسدریز  اب  نداد  تسد  2 ـ
ارهاظ دارفا  نایم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  فیثک  نانآ  تسد  هک  دـیوش  هجوتم  ناتـسدریز  اـب  نداد  تسد  ماـگنه  هب  رگا  تفرگ . 

دیبای .  یم  ینانمشد  تسود ، 
دهاوخ رـسدرد  راچد  یگدنز  زا  ندرب  تذل  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  تسد  یتوترف  درمریپ  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

 . دش

ندز تسد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دنهاوخ  اضرا  امش  یهاو  لایما  قیوشت :  تهج  ندز  تسد 

یئوشتسد

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هک دهاوخن  ددرگ و  بغار  ددرگ و  صیرح  ایند ،  لام  ندرک  عمج  هب  هک  دنک  لیلد  تخاس ،  یمه  تلاوت  هک  دـنیب  باوخرد  یـسک  رگا 
یب راوخ و  مارح  نز  نآ  ددرگ و  لصاح  ار  يو  هیوداج  نز  هک  دنک  لیلد  دنا  هتفگ  ناربعم  زا  یـضعب  و  دـنک ،  جرخ  يزیچ  دوخ  لام  زا 

تلاوت هاچ  رد  یـسک  هک  دنیب  رگا  دوب .  قیرغ  لام  عیمجرد  هک  دنک  لیلد  درک ،  یمه  طئاغ  لوب و  تلاوت  رد  هک  دـنیب  رگا  دوب و  تناید 
بضغ هب  یـسک  لام  هک  دنک  لیلد  داتفیب ،  تلاوت  هاچرد  ای  داتفیب  اجنآ  رد  هک  دنیب  رگا  دنک و  هنیزه  ار  شیوخ  لام  دنک  لیلد  دتفا  دوخ 

دسر .  ودب  تخس  يالب  هک  دنک  لیلد  تسکش ،  شیاپ  تسد و  داتفی و  بهک  دنیب  رگا  دناتس و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب :  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  تلاوت  ندید 
مارح .  لام  لوا : 

ایند .  یگدنز  شیع و  مود : 
رابنا . )  هنازخ و  هنیزخ (  موس : 

مارح .  رد  عورش  مراهچ : 
 . راوخمارح همداخ و  نز  مجنپ : 

شکتسد

تسا .  نانز  زا  رتهب  نادرم  باوخ  رد  شکتسد  هک  نادب 
زا هک  هصاخ  تسا ،  یئاناوت  توق و  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  نهآ  زا  تشاد و  تسد  رد  شکتسد  دنیب  يدرم  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 

تسا .  نجنروا  تسد  نوچ  شلیوات  نیمیس ،  ای  تسا  نیرز  شکتسد  رگا  دوب .  دالوف 
 . نمـشد رب  نتفای  رفظ  مود :  یئاناوت .  توق و  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ ،  رد  شکتـسد  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

اهراک .  ماظن  موس : 
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میناوت یم  هک  یبوخ  ياهراک  ام .  ياه  یهاتوک  روصق و  تسا .  کچوک  ناهانگ  اطخ و  هناشن  شکتسد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یقاب لوئسم  ام  همذ  عقاو  رد  یلو  میا  هتخیرگ  يراتفرگ  زا  شیوخ  نامگ  هب  میور و  یم  میرذگ و  یم  ناشرانک  زا  توافت  یب  یلو  مینکب 

ای میهدـب  میناوت  یم  هک  ییاهزیچ  رتشیب  تسا  حرطم  شکتـسد  تسد و  نوچ  ددرگ .  یم  ملاتم  نآ  زا  ام  هاـگآدوخان  ریمـض  دـنام و  یم 
يریخراک دیوگ  یم  ام  باوخ  میراد  شکتسد  مینیبب  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یم  رهاظ  شکتـسد  لکـش  هب  مینک  یم  یهاتوک  میـسیونب و 

 . میـشخبب نآ  هب  لمع  تروص  میناوت  یم  هک  دـیآ  یم  شیپ  کچوک  هداس و  یکین  کی  ماجنا  يارب  يدروم  ای  میا  هدادـن  ماجنا  هک  هدوب 
الصا دینک  یم  رکف  هدرکن و  ساسحا  عوضوم  نآ  دوخ و  نیب  یطابترا  دیناد و  یمن  لوئسم  ار  نتشیوخ  دیشاب  هدیـشوپن  ار  شکتـسد  رگا 

هدش بکترم  هک  تسا  یئاطخ  دشاب  خاروس  شکتسد  رگا  دینک .  یم  تیلوئسم  ساسحا  دیـشاب  هدیـشوپ  رگا  یلو  تسین  طوبرم  امـش  هب 
مک دشاب  رت  نشور  هچ  ره  تسا و  رت  مهم  دشاب  رت  هریت  هچ  ره  دوش .  یم  مولعم  شکتسد  گنر  زا  زین  عوضوم  تیمها  دیوش .  یم  ای  دیا 

رت .  تیمها 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هفرـص تیاهن  نارگید  اب  دوخ  طباور  رد  دیتسین  يدام  هکنیا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  تسد  رد  ون  یـشکتسد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
رب اهیتخس  تالکشم و  نیا  لصف  لح و  هدهع  زا  یشخبتیاضر  لکش  هب  اما  دیوش  یم  وربور  یتالکـشم  اهیتخـس و  اب  دینک .  یم  ار  ییوج 

دمآ .  دهاوخ 
دش .  دیهاوخ  نایز  لمحتم  دننک و  یم  تنایخ  امش  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  تسد  هب  يا  هراپ  ای  هنهک  شکتسد  باوخ  رد  رگا  2 ـ

 . دینک هرادا  ار  دوخ  یگدنز  ییاهنت  هب  دیاب  دینام و  یم  اهنت  رای و  یب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  مگ  ار  دوخ  شکتسد  باوخ  رد  رگا  3 ـ
دینک .  یم  جاودزا  دیوش و  یم  یفطاع  طباور  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  ادیپ  شکتسد  تفج  کی  باوخ  رد  رگا  4 ـ

دزیرگب .  ینز  تسد  زا  دهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  تسد  هب  يا  هنانز  شکتسد  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  5 ـ
كدنا یقیفوت  هب  راک  روما  رد  ای  یفطاع  طباور  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیروآ ،  یمرد  تسد  زا  ار  دوخ  شکتسد  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

 . دیبای یم  تسد 

لامتسد

ار زور  هنابش  زا  يرتشیب  تاقوا  ای  تسامش  هارمه  مئاد  دنک و  یم  کمک  امش  هب  هک  تسا  یسک  لامتسد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا یـسک  وا  لاح  ره  هب  يرادا ،  یـشنم  ای  نواعم  مه  راکتمدخ و  مه  دشاب و  ناترـسمه  دناوت  یم  مه  صخـش  نیا  دینارذگ .  یم  وا  اب 

لامتـسد دینیبب  رگا  دوش .  یم  هاگآ  علطم و  دینک  یم  هچ  نآ  زا  لقا  ای ال  دیهد  ماجنا  وا  کمک  هب  دـیاب  دـینکب  دـیهاوخب  هک  راک  ره  هک 
یم دـنم  هرهب  هدـش  هتفگ  صئاصخ  اب  یـصخش  تقادـص  تمدـخ و  زا  دـیا  هداهن  دوخ  بیج  رد  اـی  دـیراد  يا  هدرک  وطا  زیمت و  كاـپ و 
یلو تسه  وا  دشاب  هلاچم  فیثک و  كرچ و  امش  لامتسد  رگا  یلو  تسا  رازگتمدخ  قداص و  دراد و  زایتما  هک  تسا  یـسک  وا  دیدرگ و 
امـش هب  لامتـسد  یـسک  هچنانچ  دراد .  توافتم  الماک  يریبعت  لامتـسد  نداد  نتفرگ و  اما  تسا .  تقادص  دقاف  درادن و  ار  مزال  تازایتما 

امش رگا  ددرگ و  یم  ناترطاخردکت  بجوم  اما  دهد  یمن  امـش  هب  مغ  وا  دیبای .  یم  یگدرـسفا  دنک و  یم  هدرزآ  تحاران و  ار  امـش  داد 
دینک .  یم  ردکم  نیگهودنا و  ار  وا  هک  دیتسه  امش  نیا  دیداد  لامتسد  یسک  هب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ینتشاد  تسود  هرظتنمریغ و  ییاهراک  ندناسر  ماجنا  هب  ۀناشن  باوخ ،  رد  لامتسد  ندید  1 ـ

دیا .  هدوبن  رصقم  نآ  ضقن  رد  امش  هک  تسا  ینامیپ  ندش  هتسکش  تمالع  باوخ ،  رد  لامتسد  ندرک  مگ  2 ـ
رایـسب نانآ  نیب  لاصو  یتشآ و  لامتحا  هک  دتفا  یم  یفالتخا  نانچ  قاشع  نیب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هراپ  لامتـسد  ندـید  3 ـ
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دوب .  دهاوخ  كدنا 
دنزاس .  یم  هارمگ  ار  امش  لهاج  دیق و  یب  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  فیثک  لامتسد  ندید  4 ـ

یشزرا اب  درف  اب  دیروخ و  یمن  ار  تاذ  دب  دارفا  یـسولپاچ  لوگ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هزیکاپ  دیفـس و  ياهلامتـسد  ندید  5 ـ
درک .  دیهاوخ  جاودزا 

ییاوسر گنن و  زا  هک  دـینک  یم  هرادا  راکتبا  اب  نانچ  ار  یقالخاریغ  تادـهعت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  یگنر  لامتـسد  ندـید  6 ـ
دینام .  یم  رود 

یم روهشم  قفوم  یتیـصخش  نتـشاد  هب  نارگید  دزن  دوخ ،  تیباذج  ریذپلد و  قالخا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  یمـشیربا ،  لامتـسد  ندید  7 ـ
دیوش . 

نآ تمالع  دنهد ،  یم  ماجنا  يراک  نینچ  نارگید  هک  دـنیبب  ای  دـهد  یم  ناکت  عادو  يارب  ار  دوخ  لامتـسد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  8 ـ
دهد رارق  ییاوسر  ضرعم  رد  ار  دوخ  یقالخاریغ  يراک  ماجنا  يارب  دراد  لامتحا  تفر  دهاوخ  شخبتذـل  یترفاسم  هب  يدوز  هب  هک  تسا 

.

هرفس لامتسد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  يا  هنالاعف  روضح  یعمج  هتسد  ياهینارذگشوخ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرفس  لامتسد  ندید  1 ـ

 . داد دیهاوخ  نت  زیمآ  تراقح  تسپ و  ياهراک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  فیثک  يا  هرفس  لامتسد  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ

نتسش يور  تسد و 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  لصاح  شدوصقم  دبایب و  مامت  دراد  هک  یتجاح  هک  لیلد  تسشب ،  فاص  بآ  هب  مامت  يور  تسد و  دنیب  رگا 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  تسشن ،  مامت  تسش و  یم  دیلپ  بآ  هب  يور  تسد و  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رگا دوش ،  نمیا  تسا  هدنسرت  رگا  دبای ،  جرف  تسا  نیگمغ  رگا  تسا  لیلد  تسـشب ،  مامت  يور  تسد و  یفاص  همـشچ  رد  هک  دنیب  رگا 
زامن هتـسشان  يور  تسد و  هک  دنیب  رگا  دبای ،  یئاهر  دنب  زا  تسا  ریـسا  رگا  دوش ،  هدراذگ  شماو  دراد  ماو  رگا  دـبای ،  افـش  تسا  رامیب 

دورب .  شتسد  زا  دراد  هک  یلام  تسا و  فیعض  شنید  هک  لیلد  درک ، 
 . دبلط دوخ  تمرح  هاج و  رهب  زا  لغـش  دهاوخ و  يرای  دوخ  رابت  ناتـسود و  زا  هک  لیلد  تسـش ،  یم  دوخ  تسد  ود  ره  هر  هک  دـنیب  رگا 

دنیب رگا  دوش .  زجاع  دوخ  راک  بسک و  رد  هک  تسا  لیلد  دش ،  لطاب  وضو  هک  دیآ  دیدپ  یثدح  وا  تسـش  يور  تسد و  نوچ  دنیبرگا 
دنک .  هبوت  وا  تسد  رب  هک  لیلد  درک ،  یم  یملاع  يور  رد  هاگن  لیوات  هب  تسشن و  يور  تسد و  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تـسد هب  درک ،  یم  هاگن  یملاع  هرهچ  هب  لاح  ناـمه  رد  تفرگ و  یم  وضو  تسـش و  یم  يور  تسد و  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا 

 . دنک یم  هبوت  صخش  نآ 

لگ هتسد 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رذگ دوز  يداش  لگ :  هتسد 

امش هب  نازیزع  زا  یکی  قشع  لگ :  هتسد  کی  تفایرد 
دیا هدیسر  فده  هب  ندرک :  تسرد  لگ  هتسد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ نیا  دسر .  یم  امـش  هب  سانـشان  یلیماف  فرط  زا  یثرا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  ابیز  گنراگنر و  یلگ  ۀتـسد  باوخ  1 ـ

دهد .  یم  ربخ  ناوج  دارفا  ندمآ  مه  درگ  یباداش و  زا  نینچمه 
 . تسا گرم  يرامیب و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرمژپ  لگ  هتسد  ندید  2 ـ

هنیتسد

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا :  هجو  هس  رب  باوخ  رد  هنیتسد  ریبعت 

ییاناوت .  توق و  لوا : 
نمشد .  رب  يزوریپ  مود : 

 . اهراک ماظن  مظن و  موس : 

تشد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا اما  دروآ .  یم  گنچ  هب  بسانم  یتیعقوم  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  درذـگ ،  یم  زبسرـس  یتشد  زا  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ

 . درک دهاوخ  یگدنز  یتحاران  ییاهنت و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  درذگ ،  یم  عرزی  مل  کشخ و  یتسد  زا  دنیبب  باوخ 

نمشد

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، داد دیاب  هقدص  درک و  دیاب  هبوت  دتفا و  تبیصم  الب و  رد  هک  لیلد  دروخب ،  ار  وا  نمشد  دنیب  رگا  دوب ،  دربن  رد  نمشد  اب  دنیب  یسک  رگا 

دهرب .  نآ  زا  ات 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  ینمشد  ندید 
اهراک .  یگتسب  لوا : 

هودنا .  مغ و  مود : 
یلام .  نایز  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد نمشد  تسا  نمـشد  وا  هک  دیمهف  ناوت  یم  درک .  ساسحا  ناوت  یم  دید ،  ناوتب  باوخ  رد  هک  درادن  ینیعم  صخـشم و  هفایق  نمـشد 

نیا دیتشاگنا و  نمشد  ار  یسک  باوخ  رد  رگا  تسا .  هنامیمص  هناتسود و  يدروخرب  نمـشد  اب  ندش  ور  هب  ور  تسا و  تسود  ام  باوخ 
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امش هب  وا  هک  تسا  یفعش  يداش و  دینک  یم  ساسحا  وا  زا  یسرت  دیآ و  یم  امش  يوس  هب  هک  تسا  یتسود  دمآ ،  امـش  فرط  هب  نمـشد 
درک .  دیهاوخ  تبحم  وا  هب  تبسن  عقاو  رد  دیا .  هدش  نمشد  یسک  اب  ناتدوخ  هک  دیدرک  رکف  رگا  دشخب .  یم 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتشآ نمشد : 

تشاد دیهاوخ  رب  هار  رس  زا  ار  عناوم  امش  یسک :  اب  ندوب  نمشد 

مانشد

دنیب رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوش .  وکن  لاح  ار  سک  نآ  هک  دوب  لیلد  داد ،  یم  مانشد  ار  یـسک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دوش راکماک  هریچ و  يو  رب  سک  نآ  هک  لیلد  داد ،  یم  مانشد  ار  یسک 

ندرک اعد 

دوب لیلد  تساوخ ،  یم  شزرمآ  درک و  یمه  اعد  ار  دوخ  دنیب  رگا  دوب .  یئاور  تجاح  لیلد  باوخ ،  رد  اعد  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هب فورعم  هب  رما  دیارگ و  داسف  ملظ و  هب  هک  لیلد  دومن ،  یم  یسک  هب  اعد  دنیب  یـسک  رگا  دوش .  اور  شتجاح  هدوب  ریخ  هب  شتبقاع  هک 
اور ار  سک  همه  تجاح  دـشیدنین و  سکدـب  دوب و  وکین  ار  قلخ  همه  هک  دـنک  لیلد  درک ،  یم  اعد  ار  یمولظم  دـنیب  رگا  درواین .  ياـج 

دیآ .  يدنزرف  ار  يو  هک  لیلد  دناوخ ،  یمه  صاخ  ياعد  دنیب  رگا  دنک . 
وا دنک و  وفع  ار  شهانگ  دوب  دسفم  رگا  دنک .  اور  ار  وا  تجاح  دزرمایب و  ار  يو  ادخ  دوب ،  اسراپ  حلصم و  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنک .  تمارک  ار  وا  مالسا  دوب ،  رفاک  رگا  دهد .  هبوت  ار 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تیامح و هب  ماگنه  نآ  رد  امش  و  دننک .  یم  بیغرت  ار  امـش  یناهنپ  ینانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیناوخ ،  یم  اعد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دینک .  ادیپ  تاجن  نانمشد  رش  زا  ات  دش  دیهاوخ  دنمزاین  ناتسود  یگتسبمه 

 . دنک یم  دیدهت  ار  امش  ناتسود  يرطخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  ندناوخ  اعد  لاح  رد  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

اوعد

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
وگم وگب  مشخ و  زاربا  تینابـصع و  هب  رـصحنم  اوعد  رگا  یلو  تسا  هدمآ  لادج  هملک  ج ـ  فرح ـ  رد  دشاب  لادج  تروص  هب  رگا  اوعد 

ردکت لیماف  زا  يوضع  دنواشیوخ و  زا  دیسانش  یمن  ار  وا  هک  دینک  یم  اوعد  یسک  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  يرگید  ریبعت  دشاب 
اب وا  رگا  دراد .  لاح  ود  دوب  انشآ  دینک  یم  اوعد  وا  اب  هک  نآ  رگا  یلو  دماجنا  یم  یتسود  حلـص و  هب  دعب  هک  دینک  یم  ادیپ  یگدرزآ  و 
یم اوعد  وا  اب  امـش  رگا  دومن و  دـیهاوخ  دروخرب  راکوکین  ریخ و  یناـسنا  اـب  اـی  دـنک  یم  تبحم  امـش  هب  يا  هناـگیب  درک  یم  اوعد  اـمش 

يدروم دننک  یم  اوعد  مه  اب  رفن  ود  دیدید  رگا  تسا .  هبیرغ  انشآ و  ان  هک  دینک  یم  تمدخ  تبحم و  يرگید  هب  هک  دیتسه  امش  دیدرک 
 . دیوش یم  لاحشوخ  هک  دیآ  یم  شیپ 

توعد

یم گرزب  يراک  دـندرک  توعد  یـسورع  يارب  ار  امـش  دـیدید  رگا  تسا .  یخلت  تاـقوا  رهق و  توعد  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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هب امـش  يارب  یمغ  هجیتن  رد  تسین و  ناتدنـسپ  هقالع و  دروم  دیهاوخ و  یمن  هک  دنهد  یم  امـش  هب  یتیرومام  ای  دیرادن  تسود  هک  دینک 
تاـقوا یظفل و  تنوشخ  رهق و  توعد  ـالوصا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنراد  ار  هنیمز  نیمه  اـبیرقت  زین  رگید  ياـه  توعد  دروآ .  یم  دوجو 

تسا .  یخلت 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

توعد
دش دهاوخ  ناترسدرد  ثعاب  امش  ربکت  ندش :  توعد 

تفای دیهاوخ  روضح  ینامهم  کی  رد  امش  ندرک :  توعد 

رتفد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ناتیاهدیما نتسویپ  تقیقح  هب  ریرحت : -  تهج  رتفد – 

ندز فد 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دسر وا  هب  هک  روهـشم  يزیچ  رب  دوب  لیلد  دندز ،  فد  كزینک  رگا  نکل  دنز .  فد  هک  سک  نآ  رب  دوب ،  فورعم  باوخ ،  رد  ندز  فد 
رگا دنک .  فورعم  هب  رما  دوخ  نمـشد  اب  هک  لیلد  دنز ،  فد  ناوج  يدرم  رگا  دوب .  روهـشم  يراک  رب  لیلد  دوب ،  دازآ  هدننز  فد  رگا  ، 

دنک .  فورعم  رما  كرت  هک  لیلد  دنز ،  فد  ریپ  يدرم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دب .  رادرک  هب  وکین و  تروص  هب  دهاوخب  ینز  هک  لیلد  وکین ،  هناداتسا و  دنز ،  فد  باوخ  رد  دنیب  يدرم  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دونش .  كزینک  نز و  زا  نوچ  دوب ،  يداش  طاشن و  باوخ ،  رد  ندینش  فد  زاوآ 
دوب يزوریف  تلود و  تخب و  رب  لیلد  دونش ،  ریپ  يدرم  زا  فد  زاوآ  رگا 

 . دنک یلاح  ندش  رهاظ  رب  لیلد  ندینش ،  ناوج  يدرم  زا  فد  زاوآ 

ناکد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یثنخ نارگید  ياهتداسح  اه و  هشقن  رثا  رد  يراک ،  ندرب  شیپ  يارب  امش  شـشوک  شالت و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناکد  ندید 

ددرگ .  یم 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب یلاح  شوخ  ناکد  ندید 

رتکد

شنکاو باوخ  رد  رتکد  ندید  ام ،  يرادیب  رد  تساه  يرامیب  زا  تشح  هدییاز و  باوخ  رد  رتکد  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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ینامز عیـسو  هنیمز  زین  هاگ  دـنک و  یم  زورب  فلتخم  للع  هب  هک  تسا  یناور  تاملات  لـمعلا  سکع  میراد و  يراـمیب  زا  هک  تسا  یـسرت 
هجلاعم و ار  امـش  رتکد  دـیتسه و  راـمیب  ناـتدوخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  دریگ .  یم  هشیر  باوخ  هدـننیب  یکدوک  زا  ـالثم  دراد 

شیوخ يرامیب  رتکد و  زا  باوخ  رد  رگا  تسا .  امش  تمالس  تحص و  دوجو  لیلد  نیمه  یلو  دیراد  تشحو  يرامیب  زا  دنک  یم  هنیاعم 
اب دیسرتن و  وا  زا  رگا  یلو  دراد  دوجو  امش  نوماریپ  هک  هاوخدب  ناسنا  کی  زا  تسا  یمسجت  تسامش و  نمشد  وا  دیـشاب  هتـشاد  تشحو 

تایح ریسم  رد  هک  مد  یسیع  کشزپ  کی  صیاصخ  اب  تسا  یسک  تسا و  ناتتسود  وا  دیشاب  هتـشاد  هنامیمـص  هناتـسود و  یطباور  رتکد 
نآ دـیدرک  ساسحا  دـیدید و  باوخ  رد  ار  رتکد  هخـسن  طقف  رگا  دـیریگب .  وراد  رتکد  زا  رگا  تسا  تلاـح  نیمه  دریگ .  یم  رارق  اـمش 

يربخ دیتشاد  فالخ  ساسحا  رگا  دـنک و  یم  ناتلاحـشوخ  هک  دـسر  یم  امـش  هب  شوخ  يربخ  تسا  شخبافـش  ییوراد  يوتحم  هخـسن 
دینش .  دیهاوخ  بولطمان 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تالکشم  رتکد : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  تداعس  لابقا و  یتسردنت و  تمالس و  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  يرتکد  رگا  1 ـ

دینک .  یمن  تخادرپ  یلوپ  رتکد  کی  تامدخ  تباب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  تیعمج  نایم  باوخ  رد  ار  يرتکد  رگا  2 ـ
دروخ .  دیهاوخ  ار  يدارفا  بیرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  دزمان  يرتکد  اب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

سویأم ییرامیب  هب  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  نارامیب  ۀجلاعم  لوغـشم  هک  دـینیبب  باوخ  هب  ار  يرتکد  رگا  4 ـ
دش .  دهاوخ  التبم  هدننک 

هب امـش  ياهـشالت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  داـجیا  امـش  ندـب  يور  یفاکـش  يزیرنوخ ،  فشک  يارب  يرتکد  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . دیزادرپب ار  وا  ياهضرق  هک  دنک  یم  راداو  ار  امش  يدرف  دماجنا و  یم  تسکش 

همکد

لاح رد  باوخ  رد  رگا  دنشابیم .  ناترهاظو  امش  مسج  زا  ییزج  هدنهد  ناشن  هک  دنتـسهلصتم  سابل  هب  باوخ  رد  اههمکد  تاقوا  رثکا 
عومجم رد  دیبایرد .  ار  نآ  حیحصيانعم  ماغیپ و  دییامن و  یسررب  ار  ناتباوختاییزج  مامت  دیاب  دیدوب ،  سابل  همکد  ندرک  زاب  ایو  نتسب 

رد ار  ناـتدوخالامتحا  ینعی  تسامـش .  تاـیرظن  اـی  تاـساسحا و  فطاوع ،  هزاورد  ندوـشگ  هدـنهد  ناـشن  باوـخ  ردهمکد  ندرک  زاـب 
ای دیزیرب و  رودار  ناتدوخ  روخن  درد  هب  یمیدق و  ياهدروخربو  تارکفت  راکفا ،  دـیهاوخیم  دـیاهدادرارق و  يدـیدج  تاناکما  ضرعم 

پیز نتـسب  اـی «  ییوـج و  هفرـص  يارب  ترورـضو  زاـین  کـی  ساـکعنا  باـتزاب و  دـناوتیم  اـههمکدندرک  زاـب  تبثم ،  هبنج  زا  هک  نـیا 
هک دـشاب  نآ  هدـنهد  ناشن  دـناوتیم  اههمکدندرک  زاـب  یفنم ،  هبنج  زا  دـشاب .  ناـتتاساسحالرتنک  راـهم و  اـی  ناـتناهد و  ياـههمکدو « 

دیوش .  دازآ  اهر و  دیهاوخیمو  دیتسه  دنب  دیق و  رد  تراظن و  تحت  ییوگ  دینکیم ،  تیدودحم  ساسحا  رضاح  لاح  رد  امشدیاش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هب ناـبرهم  قـالخا  اـب  دــنمتورث  يدرم  هـک  تـسا  نآ  ۀــناشن  دزود ،  یم  قارب  ییاـه  هـمکد  یمرفین  وا  رب  دــنیبب  باوـخ  يرتـخد  رگا  1 ـ
دمآ .  دهاوخ  وا  يراگتساوخ 

هتـسیاش یتاراختفا  هب  یماظن  روما  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دزود ،  یم  قارب  ییاـه  همکد  یمرفین  وا  رب  دـنیبب  باوخ  یناوج  درم  رگا  2 ـ
تفای .  دهاوخ  تسرد 

تسا .  ناوارف  ياهنایز  يرامیب و  يدیمون و  ۀناشن  باوخ  رد  سابل  ياه  همکد  ندید  3 ـ
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 . دید دیهاوخ  یلام  ياهنایز  تراجت  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دید ،  رگ  یم  هدشمگ  ییاه  همکد  لابند  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

تسد رس  همکد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیبایب .  یهار  دیشوک  یم  دوخ  رورغ  ءاضرا  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نهاریپ  تسد  رس  همکد  ندید  1 ـ

 . راگزاس نارای  تورث و  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  نوگ  ساملا  تسد  رس  همکد  ندید  2 ـ

لد

اراکشآ .  ناهن و  رد  تسا  ریمض  لقع و  هنازخ  لد  تسوا و  نامرف  هب  مئاق  نت ،  و  تسا .  نت  هاشداپ  لد ،  هک  نادب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

نت یئوکین  حالص و  رب  دوب  لیلد  دوب ،  وا  نت  نوریب  لد  دنیب  رگا  ددرگ .  يو  کلامای  هدیسر ،  يو  هب  هک  دوب  یلام  باوخ ،  هب  ندید  لد 
هداشگ يو  رب  اهراک  هک  لیلد  دـنیب ،  نامداش  ار  لدرگا  دوش .  راوشد  گنت و  يو  ياهراک  هک  لـیلد  دـش ،  گـنت  وا  لد  دـنیب  رگا  يو . 

ار لد  رگا  دوش .  رامیب  تخس  هک  لیلد  دنیب ،  هداهن  تسار  تسد  رب  ار  لد  رگا  ندرک .  دیاب  هبوت  هانگ  زا  دنیب ،  هتـسبورف  لد  رگا  ددرگ . 
دیآرب .  يو  رب  اهراک  هک  لیلد  دنیب ،  هتفرگ  تسد  ود  ره  هب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ود ره  ياهراک  هب  هک  لیلد  دوب ،  هدش  هداشگ  وا  ياهمـشچ  هک  دنیب  رگا  دوش .  هدایز  شلام  هک  لیلد  درک ،  یم  درد  شلد  هک  دـنیب  رگا 
لد زا  دنیب  رگا  ددرگزاب .  یلاعت  قح  هب  دـنک و  هبوت  یندرکان  راک  زا  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب  نوخ  وا  لد  زا  دـنیب  رگا  دوش .  بغار  ناهج 

نوریب رهوگ  وا  لد  زا  دنیب  رگا  دوش .  مغ  یب  هک  لیلد  دیسر ،  یگتـسخ  يو  لد  رب  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  ارفـص  وا 
زاـب هک  لـیلد  دروخ ،  ورف  تشادرب و  نیمز  زا  رهوگ  نآ  هک  دـنیب  رگا  دوش .  رفاـک  هک  لـیلد  دـنکفا ،  نوریب  ناـهد  زا  رهوگ  نآ  دـمآ و 

دیوگب .  زامن  كرت  هک  لیلد  دروآ ،  نوریب  لد  زا  رهوگ  دنیب  رگا  دوش .  ناملسم 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، تسا رونم  نشور و  وا  لد  دنیب  رگا  دنک .  لوغـشم  یندرکان  ياهلغـش  لاحم و  سوه  هب  ار  لد  هک  لیلد  دش ،  هراپ  هراپ  وا  لد  دـنیب  رگا 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  تسا ،  هریت  کیرات و  شلد  دنیب  رگا  دنک .  وا  نید  حالص  رب  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هد  هب  ندید  باوخ  هب  لد 

لام .  لوا : 
تسایر .  مود : 
دنزرف .  موس : 

تعاجش .  مراهچ : 
يدرمناوج .  مجنپ : 

زآ .  صرح و  مشش : 
نید .  متفه : 

يدنمورین .  توق  متشه : 
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شهاوخ .  توهش و  مهن : 
 . روما شیوخ و  لاوحا  نتشاد  ناهن  مهد : 

ندرک یلالد 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
کین .  رادرک  هب  دوب  ریخ  يامنهر  حلصم و  هک  لیلد  درک ،  یم  یلالد  دنیب  یسک  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  هب  ندرک  یلالد 

مدرم .  نایم  رد  هحلاصم  لوا : 
تسار .  هار  هب  یئامنهارو  ندومن  تسار  هار  مود : 

کین .  رادرک  موس : 
ندروآ ياج  هب  فورعم  هب  رما  مراهچ : 

 . رش ریخ و  هب  نامدرم  يامنهار  تسا  يدرم  لالد ،  هک  نادب 

نیفلد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تشاد دیهاوخ  تلود  رد  ار  دوخ  قباس  تیلوئسم  نانچ  مه  امش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نیفلد  ندید 

کقلد

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دهاوخ  هدافتسا  ءوس  امش  زا  کقلد : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دهاوخ  یلکشم  راک  تسامش  عفن  هب  هک  ییاعدا  تابثا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهدب ،  بیرف  ار  امش  یکقلد  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تساهیتخس .  تالکشم و  تمالع  باوخ ،  رد  کقلد  ندید  2 ـ
تسردان لامعا  زا  تورث  تردق و  هب  ندیسر  يارب  دیـشوک  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدیـشوپ  سابل  کقلد  لثم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دینک هانگ  هک  دنزاس  یم  راداو  ار  امش  راکم  نانز  دینک .  هدافتسا  یناوهش  و 

مد

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نید هار  رد  اما  دـنارذگ .  یلدـشوخ  هب  یناگدـنز  دوش و  هدایز  وا  تمعن  لام و  هک  لـیلد  تشاد ،  مد  واـگ  رخ و  بسا و  نوچ  دـنیب  رگا 

دنک  یتسس 
دنوش .  وا  عبات  نامدرم  هک  لیلد  تشاد ،  مد  دنیب  یسک  رگا  دنیوگ :  ناربعم 

دننک .  تمالم  ار  وا  نامدرم  دبای و  مارح  لام  هک  لیلد  دوب ،  گرگ  ای  رخای  گس  مد  نوچ  وا  مد  هک  دنیب  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  تمعن  لام و  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  رخ  مد  ای  بسا  مد  دنیب  رگا 

دبای .  مارح  هک  لیلد  دوب ،  مارح  وا  تشوگ  هک  تشاد  یناویح  مد  تسد  رد  دنیب  یسک  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ناویح  مد 
ناعبات . )  ناوریپ و  غیت (  لوا : 

نارایو .  ناتسود  مود : 
لام .  موس : 

شیاسآو .  تحار  شیع و  مراهچ : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دهاوخ ناتبیـصن  تیذا  رازآ و  اهنت  اما  تفر .  دیهاوخ  یناکم  هب  ندرب  تذـل  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  يروناج  مد  ندـید  1 ـ
دش . 

دش .  دیهاوخ  تخبدب  یتقد  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  عطق  ار  یناویح  مد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تخاس دهاوخ  مگ  ردرس  ار  امش  بیجع  یعیاقو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  مد  يروناج  نوچ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ییاپمد

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینزب .  تسد  یناطیش  ییاه  هسیسد  هئطوت و  هب  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ییاپمد  ندید  1 ـ

هب ییاوسر  ناتیارب  هک  دیدنب  یم  لد  رگ  هوشع  ینز  هب  هک  تسآ  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  فیرعت  امـش  ییاپمد  زا  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دروآ یم  راب 

لمد

نوخ تفاکـش و  وا  لمد  دنیب  رگا  لمد .  نآ  ردق  رب  دوش ،  هدایز  شلام  هک  لیلد  تشاد ،  لمد  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هک لیلد  دیکم ،  میر  نوخ و  وا  زا  تفاکشب و  لمد  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دوش .  فلت  لام  زا  یخرب  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  يو  زا 

 . دنک هبوت  مارح  لام  زا  هک  لیلد  تسشب ،  نوخ  زا  هماج  داهن و  لمد  رب  وراد  دنیب  رگا  دنک .  عمج  لام  نآ  ردق  هب 

هبند

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  وا  نز  لام  ای  دراد  یم  هاگن  درم  هک  تسا ،  لام  لیلد  باوخ ،  هب  هبند 

دروخ .  ههبش  هب  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  ماخ  هبند  دنیب  رگا 
دروخب .  لام  شنمشد  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هتخپ  هبند  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  خارف  يو  رب  يزور  تسا و  تلود  لابقا و  بحاص  هک  دیآ ،  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  هبند  نادنفسوگ  نوچ  دنیب  رگا 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  مهرد  هردب  کی  باوخ ،  رد  هبند  ندید  ریبعت 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نودب رطاخ و  خارف  اب  دیآ و  یم  گنچ  هب  دایز  تمحز  نودـب  هک  تسا  یلوپ  تسا .  تحار  لام  هتخودـنا و  لوپ  ام  ياه  باوخ  رد  هبند 
ناربعم لوق  هب  ای  تسا و  سانکسا  هتـسد  نیدنچ  تسا .  دایز  لوپ  مقر  کی  دینیبب  هتـسرد  ار  دنفـسوگ  هبند  رگا  دوش .  فرـصم  شیوشت 

یم باوخ  هدننیب  بیصن  هک  تسا  یلوپ  هنوگچ  هبند  هک  درک  سایق  اوت ن  یم  ینونک  ياه  لوپ  هب  هجوت  اب  تسا .  مرد  هردب  کی  یمیدق 
هب هک  دایز  نادنچ  هن  تسا  یلوپ  تحار و  لام  دوش  یم  هدید  اذغ  رد  هاگ  هک  روط  نآ  دینیبب ،  هدرخ  هکت و  باوخ  رد  ار  هبند  رگا  دوش . 
هک تسا  یلوپ  زاب  دـشاب  مه  نز  لام  رگا  اما  تسا  نز  لاوما  ناشن  هبند  هتـشون  نیریـس  نبا  تسین .  داـیز  یلو  دوش  یم  لیـصحت  تلوهس 
يا هکت  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب و  هتخودنا  هک  یلوپ  رگم  تسین  يزیچ  باوخ  رد  هبند  دوش .  یم  لومتم  نز  رهوش  بیـصن  تحار 

تسا ناویح  ندب  دئاز  یبرچ  دنفسوگ  هبند  دوش .  یم  ام  بیـصن  يا  هتخودنا  لام  نینچ  میراد  تسد  رد  یتلع  هب  ای  هتفرگ  یباصق  زا  هبند 
هبند هک  دیراد  يدنفسوگ  دیدید  رگا  دیآ .  یم  رد  گرزب  یمقر  هب  ات  ددرگ  یم  عمج  هتـشابنا و  دنفـسوگ  مد  لحمرد  كدنا  كدنا  هک 

دنفـسوگ هب  دـیاب  ریبـعت  نتفاـی  يارب  هبند و  هن  تسا  دنفـسوگ  امـش  باوخ  روـحم  مداد  همدـقم  رد  هک  یحیـضوت  قـبط  تسا  گرزب  شا 
هبند دیدید  رگا  تسین .  دب  باوخ  رد  شندید  لاح  ره  هب  دوش و  یم  امش  بیصن  هک  تسا  یتمعن  دنفـسوگ  نآ  هبند  اذهعم  دینک  هعجارم 

نآ یتسردان  هب  ناتدوخ  هک  دوش  یم  امـش  بیـصن  لـالح  ریغ  عورـشم و  اـن  قیرط  زا  یلوپ  دـیراد  تهارک  نآ  ندروخ  زا  دـیروخ و  یم 
 . دیراد فارتعا 

نادند

دیوگ :  لایناد  ترضح 
نادـند هنیدام و  رب  دـنک  تلالد  نیریز ،  نادـند  هنیرن و  رب  دـنک  تلالد  الاب  ياهنادـند  تسا و  باوخ  بحاص  تیب  لها  باوخ  هب  نادـند 

نادنزرف مع و  رب  لیلد  دنشاب ،  نآ  بنج  رب  هک  یئاهنادند  تسا و  ردپ  ردام و  رب  ای  دنک  ناردارب  نارهاوخ و  نادنزرف و  رب  تلالد  نیـشیپ 
ياهنادند دنک و  نادـناخ  گرزب  رتهم و  رب  لیلد  دـنناوخ ،  ایانث  ار  نآ  هک  تسا  رگید  ياهنادـند  بنج  رب  هک  یئاهنادـند  دـنک و  نامع  و 

دنیوگ ناربعم  زا  یضعب  دشاب و  رود  ناشیوخ  زا  هک  دنک  یسک  رب  لیلد  نیـسپ ،  ياهنادند  دنک و  لاخ  نادنزرف  نالاخ و  رب  لیلد  رگید ، 
نیا زا  هک  لیلد  دیبنج ،  یم  وا  نیـشیپ  نادـند  دـنیب  رگا  دـنک .  ردام  ردـپ و  رب  لیلد  تسا ،  تسد  بناج  زا  هچ  نآ  نیـشیپ و  ياهنادـند  : 

دوش .  رامیب  یکی  میدرک  فصو  هک  تعامج 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ای يرهاوخ  ای  يدنزرف  وا  هک  لیلد  دیدرگن ،  هدولآ  كاخ  هب  داتفا و  نیمز  رب  ای  رانک  رب  ای  داتفا  شتسد  فک  رب  وا  نیـشیپ  نادند  دنیب  رگا 
ای دوش ،  كاله  یکی  تعامج  نیا  زا  هک  لیلد  دیدرگ ،  عیاض  كاخ  نایم  رد  داتفا و  نیمز  رب  وا  نیـشیپ  نادند  دـنیب  رگا  دـیآ ،  يردارب 

الب و ناشیا  زا  یکی  هب  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکـشب  نادـند  زا  یـضعب  دـنیب  رگا  دـهدن .  ناشن  يو  زا  سکچیه  هکنانچ  دوش ،  ادـج 
هدنک وا  نیشیپ  نادند  زا  یکی  دنیب  رگا  دتفا .  تموصخ  ناسک  نانچ  اب  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  هتفوک  وا  نیـشیپ  نادند  دنیب  رگا  دسر .  یتفآ 

بوخ و ای  دش  هدایز  وا  نیـشیپ  ياهنادند  دنیب  رگا  دیوج .  تقرافم  يو  زا  دیوگ و  تشز  ینخـس  ار  تعامج  نیا  زا  یکی  هک  لیلد  دش ، 
نیریز نادند  وا  نیـشیپ  نادند  بنج  رد  دنیب  رگا  تسا .  تلزنم  تعفر و  يدایز  یمرخ و  ریخ و  ار  ناسک  زا  یکی  هک  لیلد  دـش ،  هزیکاپ 
ینادند ره  درک و  دیاب  نیـشیپ  ياهنادند  لیوات  نوچ  رگید ،  ياهنادند  رب  شیاهنادـند  هلمج  دـنیب  رگا  دـیآ .  يرتخد  وا  هک  لیلد  تسا ، 

 . دشاب هدمآ  کیدزن  وا  لجا  هک  لیلد  نآدننام ،  لافس و  زا  ای  میـس  زا  ای  دوب  هنیگبآ  زا  وا  ياهنادند  دنیب  رگا  دراد .  سک  نادب  قلعت  هک 
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تسا و ماو  ندراذگ  نادند ،  نداتفا  دنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دوش و  كاله  دوز  هک  لیلد  تسا ،  هتـسر  نادـند  وا  لد  زا  هک  دـنیب  رگا 
تسا .  تموصخ  گنج و  رب  لیلد  دنیوگ ،  یضعب  دوش و  كاله  دوز  هک  لیلد  دنیوگ ،  یضعب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
شیاهنادند دنیب  رگا  دنک .  هنیدام  رب  لیلد  تسا ،  یناشیپ  لباقم  رد  نیریز  نادند  دنک و  هنیرن  رب  لیلد  تسا ،  مشچ  لباقم  رد  الاب  نادـند 

رگا دندرگ .  ادج  وا  زا  هک  دراذگن  دنک و  عمج  ار  دوخ  ناشیوخ  هک  لیلد  تفرگ ،  دوخ  فک  رد  ار  هلمج  سپ  داتفا ،  شرانک  رد  هلمج 
تبیغ يو  رب  ناشیوخ  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنیوگ .  انث  يو  رب  ناشیوخ  هک  لیلد  دمآ ،  یم  شوخ  يوب  وا  ياهنادند  زا  دنیب 

هک دنیب  رگا  دسر .  هودنا  مغ و  ار  وا  دش ،  هایـس  وا  نادند  دنیب  رگا  دبای .  لام  هک  لیلد  دنکرب ،  درک و  یم  درد  شنادند  دنیب  رگا  دننک . 
دنک .  روگ  رد  ار  شیوخ  رابت  همه  هکنانچ  تسا ،  زارد  يرمعار  وا  هک  لیلد  تسب ،  هنهک  رد  دوب و  هداتفا  شیاهنادند 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
مرد دص  زا  هدایز  دشابن و  رتمک  مرد  یـس  زا  تعفنم  دبای و  تعفنم  هک  لیلد  تفرگ ،  ارف  تسد  رد  درک و  یم  درد  شنادند  هک  دنیب  رگا 

هک لیلد  تفرگ ،  تسد  ود  ره  هب  رگا  دشابن .  مرد  رازه  هد  زا  هدایز  هدوبن و  مرد  دصیس  زا  مک  تعفنم  نآ  نتفرگ  پچ  تسد  هب  دشابن ، 
 ، دریگرب نادـند  نآ  هک  تسا  سک  نآ  زا  ار  تعفنم  هک  لیلد  تفرگ ،  ارف  دولآ  نوخ  ینادـند  ناـهد  زا  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  ناوارف  لاـم 

تمالس هب  دنور و  تبرغ  هب  يو  ناشیوخ  زا  نآ  ددع  هب  هک  لیلد  دش ،  دیدپان  شیاهنادند  زا  یضعب  هک  دنیب  رگا  دسر .  یتبیصم  وا  نکل 
دننک تیاکـش  يو  ناشیوخ  هک  لیلد  تسـشن ،  دوخ  ياج  زاب  رگید  دش و  عمج  نابز  نایم  رد  يو  ياهنادند  همه  هک  دنیب  رگا  دنیآ .  زاب 

وا .  زا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  اه  نادند  ندید 
ناگتسب .  هداوناخ و  تیب  لها  لوا : 

لام .  مود : 
تعفنم .  موس : 

هودنا .  مغ و  مراهچ : 
نایز . )  دنزگ و  فرصم (  مجنپ : 

ناشیوخ .  زا  یئادجو  تقرافم  مشش : 
دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 

يردام ناشیوخ  هب  نییاپ  نادند  يردپ و  ناشیوخ  گرم  هب  هدش  ریبعت  الاب  ياهنادند  طوقس 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هداوناخ نادرم  الاب  کف  ياه  نادـند  هک  دنتـشاد  داقتعا  یتنـس  ناربعم  دنتـسه .  ام  هداوناخ  دارفا  اه  نادـند  هک  ما  هتـشون  رگید  یئاـج  رد 
درادن دوجو  یلیلد  چیه  هک  ارچ  تسین  تسرد  اه  نادند  هب  یگنیدام  یگنیرن و  نداد  تبسن  اما  نانز .  نیریز  کف  ياه  نادند  دنتـسه و 

ماکحتسا شزرا و  دنتسه و  ام  ندب  ساسح  اضعازا  اه  نادند  هدام .  نیئاپ  کف  ياه  نادند  دنتسه و  رن  الاب  ياه  نادند  هک  دنک  تباث  هک 
هب مینادب .  هدام  رن و  ار  اه  نآ  ات  دشاب  دناوت  یم  رت  تسرد  نیا  دـنراد .  ام  دزن  دارفا  هک  تسا  یماکحتـسا  شزرا و  فرعم  ناهد  رد  ناش 

دنیآ یم  باسح  هب  هرهچ  تنیز  نیشیپ  ياه  نادند  نادنزرف .  ولج  ياه  نادند  دنتسه و  ردام  ردپ و  رسمه و  یـسرک  ياه  نادند  نم  رظن 
ود هداتفا  نیمز  يور  ای  تسد  فک  شنادند  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دـندرگ .  یم  بوسحم  ام  یگدـنز  تنیز  بیز و  زین  نادـنزرف  و 

دراو وا  هب  یبیـسآ  ای  دوش  یم  رامیب  شناشیوخ  زا  یکی  دشاب  هدـیدرگن  دوقفم  دـشن و  هدولآ  فیثک و  كاخ  اب  نادـند  رگا  دراد :  تلاح 
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ياـه نادـند  هک  متفگ  تسا .  مادـک  نادـند  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دریم .  یم  وا  هدـش  دوقفم  اـی  هدوـلآ و  كاـخ  رد  رگا  یلو  دـیآ  یم 
مرک ار  شنادند  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  ناردارب .  نارهاوخ و  نادنزرف و  نیـشیپ  ياه  نادند  دنتـسه و  ردام  ردـپ و  رـسمه و  یـسرک 
رگا ددرگ .  یم  رادـماو  دوش و  یم  یهدـب  ضرق و  راتفرگ  تشاد  نادـند  درد  طقف  رگا  دوش .  ینمـشد  راـتفرگ  دـنک  یم  درد  هدروخ و 

هداوناخ وا و  يارب  بوخ  يا  هثداح  دبای و  یم  الج  قنور و  یگداوناخ  یگدنز  تسا  قارب  دیفـس و  شیاه  نادند  هک  دنیبب  باوخ  هدـننیب 
هدـننیب رگا  دراد .  یگداوناـخ  هبنج  هک  دـسر  یم  اـه  نآ  هب  یمغ  تسا  تشز  فیثک و  شیاهنادـند  هک  دـنیبب  رگا  دـتفا .  یم  قاـفتا  شا 

هب نادند  هک  یصخش  هدش  قارب  دیفس و  دایز  اه  نادند  زا  یکی  ای  تسا  يداع  لقادح  ای  تسا  فیثک  شیاه  نادند  همه  هک  دنیبب  باوخ 
اب دوـب  هدـش  هدیـسامآ  مروـتم و  درک و  یم  درد  امـش  یـسرک  نادـند  رگا  ددرگ و  یم  زاـتمم  دوـش و  یم  صخاـش  دـبای  یم  باـصتنا  وا 
نز يارب  دیوش .  یم  ادج  ناترسمه  زا  دیدروآ  نوریب  کشزپ  ای  دوخ  تسد  هب  دیدیشک و  ار  نآ  رگا  دینک و  یم  ادیپ  فالتخا  ناترسمه 

دوش .  یم  ادج  شرهوش  زا  دشکب  ار  دوخ  یسرک  نادند  رگا  ینعی  تسه  ریبعت  نیمه  زین 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

ددرگ ادج  وا  زا  ناشیوخ  زا  یکی  نادند  نداتفا  ندید 
دشاب لدج  تبیصم و  گرزب  نادند  نتسکش  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راـچد يدـیمون  هب  دروخ و  دـیهاوخ  یخلت  تسکـش  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  قل  ناتیاهنادـند  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ 
دش .  دیهاوخ  التبم  یکان  درد  تخس و  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشک ،  یم  ار  امش  نادند  رتکد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

درک .  دیهاوخ  ادیپ  ار  دوخ  یتمیق  ءایشا  رایسب  ینارگن  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  رپ  ار  امش  نادند  رتکد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
درک  دیهاوخ  رایسب  ییالقت  ششوک و  دوخ  تورث  ظفح  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اهنادند  ندز  كاوسم  4 ـ

یم دـیوش و  یم  هجاوم  دـیدش  ییاـهیریگرد  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هدرک  رپ  ار  دوخ  ياهنادـند  زا  يدادـعت  دـینیبب  باوـخ  رگا  5 ـ
دیرذگب .  اهنآ  رانک  زا  دیشوک 

هک تفرگ ،  دیهاوخ  شود  هب  نیگنس  ییاهتیلوئـسم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  یعونـصم  ياهنادند  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
ددرگ .  یم  امش  رورغ  ندش  لامدگل  بجوم 

دش .  دیهاوخ  وربور  خلت  یثداوح  ریم و  گرم و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنکش ،  یم  ناتنادند  يا  هبرض  رثا  رد  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
دنوش .  یم  کیدزن  امش  هب  هنایفخم  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  هنیاعم  رتکد  ار  ناتیاهنادند  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

تفرگ .  دهاوخ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  امش  یتمالس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدروخ  مرک  بارخ و  ناتیاهنادند  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ
دش .  دهاوخ  رامیب  امش  ةداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  فت  نوریب  هب  ار  ناتیاهنادند  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

 ، اهحرط تفرگ .  دیهاوخ  رارق  يدب  تیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتسکش  هدیسوپ و  ناتیاهنادند  زا  یکی  دینیبب  باوخ  رگا  11 ـ
دیدرگ .  دهاوخ  لالتخا  راچد  ناتمادنا  یبصع  متسیس  و  تفرگ .  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  يرامیب  دش ،  دهاوخ  فقوتم  مامت  همین 

دیسر  دهاوخ  امش  شوگ  هب  دب  ییاهربخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دتفا ،  یم  امش  ياهنادند  زا  یکی  دینیبب  باوخ  رگا  12 ـ
باوخ رگا  و  دش .  دیهاوخ  هدناشک  يدب  عاضوا  هب  هتـساوخان  هک  تسا  نآ  تمالع  دتفا ،  یم  امـش  ياهنادـند  زا  اتود  دـینیبب  باوخ  رگا 

داد .  دهاوخ  خر  ناتیارب  يدب  یلیخ  تاقافتا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دتفا ،  یم  امش  ياهنادند  زا  ات  هس  هک  دینیبب 
داد  دهاوخ  جاور  عامتجا  رد  یطحق  گرم و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دتفا ،  یم  امش  ياهنادند  مامت  دینیبب  باوخ  رگا  13 ـ

دش .  دیهاوخ  راچد  یتسدگنت  رقف و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشک ،  یم  ار  دوخ  هدروخ  مرک  ياهنادند  دینیبب  باوخ  رگا  14 ـ

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 698 

http://www.ghaemiyeh.com


ةدهع هب  هک  یفیاظو  دـش .  دـیهاوخ  راچد  يرامیب  هب  أتقوم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  كاپ  ناتیاهنادـند  مرج  دـینیبب  باوخ  رگا  15 ـ
دناسر .  دیهاوخ  نایاپ  هب  هنالقاع  تسا  هدش  هتشاذگ  امش 

دوخ ياهوزرآ  ندش  هدروآرب  یپ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرب ،  یم  تذل  دوخ  دیفـس  ابیز و  ياهنادند  ياشامت  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  16 ـ
دیبای .  یم  تسد  یگرزب  ینامداش  هب 

دیروآ یم  ور  يراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  مگ  ار  نادـند  نآ  دیـشک و  یم  ار  دوخ  ياهنادـند  زا  یکی  دـینیبب  باوخ  رگا  17 ـ
تسین .  روآدوس  ریذپلد و  نادنچ  هک 

عامتجا فلتخم  دارفا  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  زیمت  يریگ و  مرج  ار  امـش  ياهنادند  یکـشزپنادند ،  دینیبب  باوخ  رگا  18 ـ
 . درک دیهاوخ  عافد  دوخ  یصخش  عفانم  زا 

کشزپ نادند 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتحاران ندیشک ؛  رجز  کشزپنادند : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ماجنا يا  هلماعم  امش  اب  هک  یصخش  یتسرد  تقادص و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  راک  امش  يور  یکشزپنادند  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخ  کش  تسا ،  هداد 
ناتفارطا طیحم  رد  یگنن  ییاوسر و  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  راک  يرتخد  نادند  يور  کشزپنادـند  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دنک یم  هدز  تریح  ار  امش  دهد و  یم  يور 

شین نادند 

ددرگ رامیب  شرتخد  دنزرف  ینعی  دوب .  هتسکش  نادند  نآ  دنیب  رگا  دشاب  یم  ثنوم  دنزرف  نیئاپ  شین  نادند  دیوگ :  فلؤم 

تاود

ملع و تروص  هب  هن  دیبای .  یم  ندنازومآ  نتخومآ و  يارب  يدروم  دیراد  تاود  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
باوخ رد  دوش  یم  داجیا  ام  رد  نداد  میلعت  نتخومآ و  يارب  هک  یششک  ماع .  ینعم  هب  ندنازومآ  نتخومآ و  هک  لب  کیـسالک  لیـصحت 

یعاـمتجا و شناد  اـب  هطبار  رد  اـم  ياـهدوبمک  ساـسحا  یتـح  دـبای .  یم  مـسجت  تاود  ـالثم  ریرحت  رازبا  زا  یکی  تروـص  هـب  اـم  ياـه 
لیبق نیا  زا  هناخباتک و  شک ،  طخ  باتک ،  تاود ،  ملق ،  لکـش  هب  هولج  نیا  ددرگ و  یم  یلجتم  اـم  ياـه  باوخ  رد  یمومع  تاـعالطا 

نیا هک  اسب  هچ  میروآ .  یم  نابز  هب  یلو  مینک  ادیپ  يدیدش  یگدروخرس  ای  دیآ  دوجو  هب  ام  رد  یـساسحا  تسا  نکمم  دوش .  یم  رهاظ 
رد دراد و  یم  هگن  دـنک و  یم  ظفح  ار  هدـمآ  دراو  هبرـض  ام  هاـگآدوخان  ریمـض  اـما  مینک  شومارف  دـنامن و  ناـمدای  هب  دوبمک  ساـسحا 

 . دشخب یم  لکش  دش  هتفگ  هک  يروص  هب  ام  ياه  باوخ 

لاود

دنیب رگا  دوب .  وا  تسوپ  زا  لاود  هک  روناج  نآ  تمیق  ردق و  رب  دشاب .  تعفنم  ریخ و  ندـید ،  باوخ  هب  لاود  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنیب رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  دـسر .  ترـضم  نایز و  ار  يو  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  تخوسب ،  ای  دـش  عیاض  يو  زا  ای  درک  هراپ  هراپ  لاود 
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لـالح لاـم  ار  يو  نآ  ردـق  هب  هک  تسا  لـیلد  دوب ،  لـالح  نآ  تشوگ  هک  دوـب  يروناـج  تسوـپ  زا  اـه  لاود  نآ  تشاد و  رایـسب  لاود 
 . دوش لصاح  مارح  لام  وا  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش .  لصاح 

هخرچود

تسا هدش  هتخاس  نیشام  زا  لبق  هخرچودهک  ییاجنآ  زا  دنتسه .  یگدنز  رفس  زا  ام  روبعهلحرم  هدنهد  ناشن  باوخ  رد  هیلقن  لیاسو  مامت 
دیاهدید یباوخ  نینچ  ودیتسه  ناوجون  کی  رگا  دشاب .  امـش  یناوجون  تالیامتو  تاشیارگ  زا  یخرب  رگنایب  دـناوتیم  یباوخ  نینچنیا  ، 
زاینکی دوجو  هناشن  باوخ  رد  يراوس  هخرچود  دشابناتیگدنز .  هرمزور  روما  امش و  یگدنز  هوحن  هدنهدناشن  دناوتیم  باوخ  نیا  ، 

هک دـندقتعم  ياهدـع  دـیوشلیان .  تیقفوم  هب  ناوارف  یعـس  دـهج و  دـج و  اب  دـیناوتبات  تسا  یـشوک  تخـس  لداـعت و  يارب  ترورـض  و 
یلاحرد ایآ  دـیریگب .  رظن  رد  ار  نات  باوخ  تاییزج  مامتهک  تسا  مزال  سپ  تسیرایتسد .  کمک و  هب  امـش  زاینهدـنهد  ناـشن  هخرچود 

دییامن .  هعجارم  رفس  هداج و  نیشامریباعت ،  هب  نینچمه  دیدمآیم .  نییاپ  ای  دیتفریمالاب و  يریسم  زا  دیدوب ،  هخرچود  راوس  هک 
دیوگ :  فلوم 

دشاب .  یم  شدوخ  ياه  یئاناوت  هب  ناسنا  نتشاد  هیکت  زا  ناشن  هخرچودرب  ندوب  راوس 
دهد یم  یبلط  اوزنا  یئاهنت و  يانعم  رگید  یتلاح  رد 

یشوخرس  قشع  ندوب و  لاح  لهارگید  یئاج  ردو 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هلاـبند اریز  درادـن  يریبـعت  باوخ  رد  هخرچود  ندـید  دـیوش  یم  هخرچود  راوس  زین  یهاـگ  دـشاب و  هتـشذگن  يراوس  هخرچود  نس  رگا 
یم امش  يارب  يرفاسم  دینیبب  باوخ  رد  هخرچود  دشاب و  هتـشذگ  امـش  يراوس  هخرچود  نس  رگا  یلو  تسا  امـش  هنازور  لامعا  راکفا و 

هخرچود راوس  ناتدوخ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  دـب  املـسم  هک  دـنهد  یم  امـش  هب  یگداوناخ  ربخ  کی  اـی  یناـمهم  اـی  دـسر و 
دیوریم دیتسه و  راوس  هخرچود  دیدید  رگا  تسا ،  رایسب  يرایـشوه  تقد و  مزلتـسم  نآ  ماجنا  هک  دیهد  یم  ماجنا  لکـشم  يراک  دیتسه 
ناتدوخ هدودحم  رد  دیدمآ  یم  دیدوب و  راوس  رگا  تسا و  امـش  یلومعم  طیحم  زا  رود  هک  دیهدیم  ماجنا  دش  هتفگ  هک  نانچ  نآ  يراک 

رگا دـیروآ و  یم  تسد  هب  تیقفوم  يرگید  کـمک  اـب  دـیتسه  راوـس  یـسک  هخرچود  تشپ  دـیدید  رگا  دـیدرگ .  یم  لـئان  مهم  نیا  هب 
رد رگا  دیـسرتن .  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دینک .  یم  کمک  يرگید  هب  هک  دیتسه  امـش  نیا  هتـسشن  امـش  هخرچود  تشپ  یـسک  دیدید 

رارق وا  رایتخا  رد  ناکما  دیهدب  يرگید  هب  دشاب و  امش  هب  قلعتم  هخرچود  رگا  راک .  نآ  لباقم  رد  تسا  امش  فعض  هناشن  دیسرتب  باوخ 
ناـمز و شدرگ  رگناـیامن  اـه  جرچ  دــیربیم .  هدافتــسا  نارگید  تاـناکما  کـمک و  زا  دــیتفرگ  يرگید  زا  هـخرچود  رگا  دــیهد و  یم 

دـشاب بارخ  هخرچود  ياه  خرچ  زا  یکی  هچ  نانچ  دتفا و  یم  قافتا  هک  یثداوح  اب  تسا  امـش  لایما  لداعت  اه  خرچ  نراقت  دنراگزور و 
تسین .  امش  ياهراک  رد  لداعت  هک  تسا  نیا  يایوگ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هخرچود

دیشاب اهدزد  بقارم  نآ :  نتشاد 
یکدزد  تاقالم  يراوس :  هخرچود 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش یم  ریزارس  يا  هپت  زا  هخرچود  اب  دینیبب  رگا  و  تسا .  ناشخرد  يا  هدنیآ  ۀناشن  دیور ،  یم  الاب  هپت  زا  هخرچود  اب  دینیبب  باوخ  رگا 

 . کین مان  نداد  تسد  زا  تسامش و  هب  یتخبدب  ندش  کیدزن  ۀناشن  ، 
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نتخود

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
شلیوات تخود ،  یم  شیوخ  لام  هب  هماج  دـنیب  رگا  دـیآ .  حالـص  هب  شلاح  دوش و  وکین  شراک  تخود  یم  ار  شیوخ  هماج  دـنیب  رگا 

دنیب رگا  دشاب .  وکین  شلیوات  تخود  یم  يدرم  هماج  دـنیب  رگا  دـسر .  وا  هب  نایز  مغ و  تخود ،  یم  ینز  هماج  دـنیب  رگا  تسا .  نیمه 
هب هتخود  هماج  دـنیب  رگا  دـنکن .  مامت  دریگ  شیپ  هک  لغـش  ره  سک  نآ  هک  تسا  لیلد  تخودـن ،  مامت  هماـج  تشاد و  تسد  هب  نزوس 

دبایب .  ثاریم  زا  لام  دوش و  خارف  وا  رب  شیع  تشاد  رایسب  هناخ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

ار نآ  هفیل  تخودـب و  راولـش  دـنیب  رگا  دـشاب  راگزاس  شیوخ  لایع  اب  درک  مامت  ناـبیرگ  تخودـب و  ینهاریپ  نتـشیوخ  رهب  زا  دـنیب  رگا 
رگا دنادرگ  لوغـشم  تمدخ  هب  ینز  هک  لیلد  تخودب ،  ابق  هک  دنیب  رگا  دبای  یئاهر  ماجنارـس  دـهاوخ و  ینز  هک  تسا  لیلد  تخودـن ، 
دنیب رگا  دنامب .  شلایع  تمدخ  هب  هک  لیلد  تخود ،  یم  لایع  هماج  دنیب  رگا  دوش  لوغـشم  یئادخدک  هب  درک  یم  هراپ  ریز  نهاریپ  دـنیب 
لیلد تخود ،  یم  نیمشیربا  هماج  لایع  يارب  زا  دنیب  رگا  دنک .  لیوحت  یئاج  هب  یئاج  زا  هک  لیلد  تفاب ،  یم  هتشر  نتخود  هماج  رهب  زا 

دیآ .  دوجوب  وا  زا  هک  یهانگ  تمهت  هب  دوش ،  نیگمغ  هک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

ياهراک اصوصخم " دوش ،  یم  هار  هب  ورو  تسرد  وا  تسد  هب  يویند  ياهراک  روما و  هک  تسا  یـصخش  رب  لیلد  باوخ ،  رد  زود  سابل 
دزودب .  سابل  شیارب  هک  یسک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رد ار  يزیچ  رگا  اصوصخم  تسین  دـب  باوخ  رد  نآ  ندـید  هلمجلاب  اهراک و  هب  نداد  ناـماس  تسا و  روما  قتف  قتر و  باوخ  رد  نتخود 
ناردارب اب  ای  نادـنزرف  اب  دـیزود  یم  همکد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیراذگن .  یقاب  مامتان  هتخودان و  دـینک و  مامت  دـیزود  یم  باوخ 

دیرادن دـنزرف  رگا  دوش .  یم  عقاو  دـیفم  رثوم و  امـش  راک  ینابم  ماکحتـسا  رد  اه  نآ  زا  یکی  دـیهد و  یم  ماجنا  قافتا  هب  ار  يراک  دوخ 
یعامتجا تیـصخش  ناش و  اب  هک  دینک  یم  يراک  دیزود  یم  نهاریپ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  نادـنزرف .  زا  یکی  دـیراد  رگا  ناتردارب و 

دینیبب رگا  دیهد .  یم  ماجنا  شیوخ  يوربآ  نیمات  تهج  رد  يراک  دیا  هتخود  هدنزارب  کیـش و  یـسابل  دینیبب  هچنانچ  دراد .  طابترا  امش 
یم هنانز  سابل  هک  دینیبب  رگا  دینک .  یم  یتشآ  دیتسه  رهق  هک  یسک  اب  ای  دیزادرپ  یم  ار  دوخ  ماو  دیزود  یم  ار  یگتفاکش  ای  یگراپ  هک 

 . دیوش یم  دنزرف  بحاص  دیزود  یم  راولش  دینیبب  رگا  دناسر .  یم  دوس  امش  هب  رگید  ینز  ای  دیرب  یم  دوس  دوخ  رسمه  بناج  زا  دیزود 
رگا تسا .  بوـخ  هچب  ساـبل  نتخود  ضوـع  رد  دروآ و  یم  هودـنا  مغ و  هک  تسا  يراـک  نوـچ  تسین  بوـخ  باوـخ  رد  هدرپ  نتخود 

نز رگا  دنک .  یم  رهوش  دزود  یم  يزیچ  دنیبب  يرتخد  رگا  دنک و  یم  ادـیپ  بسانم  یلغـش  دزود  یم  يزیچ  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یناوج 
هک یطرـش  هب  تسین  دـب  باوخ  رد  نتخود  هتفر  مه  يور  دوـش .  یم  دـنزرف  بحاـص  دزود  یم  هچب  ساـبل  هک  دـنیبب  باوـخ  رد  یناوـج 

دشاب هتشادن  لابند  اب  ندرک  هراپ  نتفاکش و 

دود

لیلد دوب ،  میظع  يدود  برغم  بناج  هب  ای  قرشم  بناج  رد  دنیب  رگا  دشاب .  رگمتـس  یناطلـس  باوخ ،  هب  دود  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
یم هنابز  شتآ  هتساخنرب و  ملاع  رد  دود  دنیب  رگا  دندرگ .  راتفرگ  وا  تنحم  رد  دسر و  متـس  روج و  ناطلـس ،  زا  راید  نآ  مدرم  هک  دنک 

دیآ .  دیدپ  ملاع  نآ  رد  الب  هنتف و  هک  تسا  لیلد  دز ، 
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قح زا  ار  عضوم  نآ  لها  هک  تسا  لیلد  دمآ ،  یم  رب  دود  دوب  یـشتآ  هک  نآ  یب  یتیالو ،  رد  ای  رهـش  رد  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج 
دناتـسب شلام  هرداصم و  ار  يو  ملاظ  یهاش  هک  لیلد  دمآ ،  یم  نوریب  دود  وا  ناکد  ای  هناخ  زا  دنیب  رگا  درک .  دیاب  هبوت  دوب و  میب  یلاعت 

. 
دنک یم  هدرـسفا  ار  امـش  هک  یهودنا  مغ و  تلاسک .  هدـنا و  مغ و  ای  تسا  هنتف  گنج و  باوخ  رد  دود  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ رد  دود  تروص  هب  دنوش  یم  یگدرـسفا  لالم و  بجوم  تیاهن  دنـشخب و  یم  ردکت  ار  بلق  هک  یلماوع  همه  دـنایرگ .  یمن  یلو 
راقن و رهوش  نز و  نیب  ثحب  تسا .  یگداوناخ  يوگم  وگب  فـالتخا و  اـی  یلغـش  دـیدش  دروخرب  زین  هنتف  گـنج و  دـندرگ .  یم  رهاـظ 

نآ رثا  دیآ  یم  نیمز  هب  نامـسآ  زا  دورب  نامـسآ  هب  نیمز  زا  هک  نیا  ياج  هب  دود  هک  دینیبب  رگا  ردام .  ردـپ و  نادـنزرف و  نیب  ترودـک 
يراـتفرگ هک  تسا  نآ  ناـشن  تساـجک  زا  دود  نآ  دـینادن  هک  يروـط  هـب  هـتفرگ  دود  ار  امـش  هناـخ  نامـسآ  دـیدید  رگا  تـسا .  رتـشیب 

دیدـید كدـنا  دود  اـی  راگیـس  دود  رگا  دـیدرگ .  یم  نیگهودـنا  تحاراـن و  هداوناـخ  تهج  زا  دوش و  یم  ادـیپ  امـش  يارب  یگداوناـخ 
یئاج زا  دود  هک  دینیبب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دور  یم  دوش و  یم  دنلب  امش  هناخ  زا  دود  دیدید  رگا  رذگ .  دوز  تسا و  كدنا  یگدرـسفا 

یم هدرزآ  وا  بناج  زا  ودرک  دیهاوخ  ادیپ  فالتخا  ناترسمه  اب  دمآ  یم  نوریب  امش  هناخ  زپشآ  زا  دود  رگا  دیآ .  یم  امـش  هناخ  هب  رگید 
 . دنهد یم  رارق  لاوئس  دروم  ار  امش  تیصخش  تفگ و  دنهاوخ  دب  ناترس  تشپ  مدرم  دزیخ  یم  رب  امـش  سابل  زا  دود  دیدید  رگا  دیوش . 

دنهد .  یم  امش  هب  دب  ربخ  دیآ  یم  امش  تمس  هب  دود  يا  هتشر  دیدید  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تساهدیدرت .  اهسوه و  رد  ندنام  مگ  ردرس  ۀناشن  باوخ ،  رد  دود  ندید  1 ـ
ار امـش  ینابز  برچ  اب  رگ  هلیح  يدارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیب ،  یمن  ار  ییاج  دـیا و  هتفرگ  رارق  دود  نایم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تخاس دنهاوخ  دوخ  لایما  ینابرق 

شک دود 

هودنا مغ و  دشاب  رت  ظیلغ  نآ  دود  هچ  ره  تسا و  یگداوناخ  هودنا  مغ و  دشاب  هتـشاد  دود  رگا  شکدود  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هداوناخ .  تهج  زا  تسا  نیمات  ساسحا  دشاب  هتشادن  دود  رگا  تسا و  رتشیب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دسر .  یم  امش  هب  یسک  يرامیب  ربخ  تسا .  هدننک  تحاران  خلت و  یقافتا  ندش  ثداح  ۀناشن  باوخ ،  رد  شکدود  ندید  1 ـ

تسامش .  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  گرم  ربخ  ندینش  ۀناشن  هدش ،  نوگنرس  شکدود  ندید  2 ـ
دیوش .  یم  نیگهودنا  يدنواشیوخ  گرم  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ،  هدیچیپ  شکدود  درگ  یکچیپ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دسر .  یم  امش  هب  يریخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیخ ،  یمرب  دود  شکدود  زا  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
يوس هب  بارطـضا  دیدرت و  کش و  موجه  و  راک ،  تیعـضو  ندش  هتفـشآ  ۀـناشن  دـیوش ،  یم  ناهنپ  یـشکدود  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

تسامش . 
تهب و بجوم  هک  دز  دـهاوخ  تسیاشان  یلمع  هب  تسد  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  نییاـپ  شکدود  زا  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  6 ـ

دوش .  یم  ناتسود  تریح 
 . درک دیهاوخ  روبع  دریگ  یم  رارق  امش  هار  رس  هک  یعنام  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیور ،  یم  الاب  یشکدود  زا  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

هدود

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 702 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیروآ یم  تسد  هب  دوخ  ۀفرح  زا  یکدنا  قیفوت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدود  ندید 

نیبرود

رد یمـشچ  نیبرود  يرادربـملیف .  اـی  يرادرب  سکع  يرگید  یمـشچ و  یکی  تـسا .  عوـن  ود  نـیبرود  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
هچ ره  میـسرب .  اهنآ  هب  هک  میراد  وزرآ  میهاوخ و  یم  هک  ییاهزیچ  الک  میراد و  هدـنیآ  زا  هک  تسا  ییاـهراظتنا  مسجت  اـم  ياـه  باوخ 

ثداوح اب  ار  ام  دروخرب  يرادربملیف  سکع و  نیبرود  دهد .  یم  ناشن  اهوزرآ  ندروآرب  رد  ار  ام  رتشیب  ییاناوت  دشاب  رتدمآراک  نیبرود 
دهد .  یم  ناشن  یگدنز  هرمزور 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم مامت  امـش  نایز  هب  هک  داد  دـهاوخ  خر  ییاهینوگرگد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  هاگن  ییاج  هب  نیبرود  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دوش . 
 . تسا دارفا  رگید  اب  يراگزاسان  ناتسود و  زا  ییادج  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  نیبرود  ندید  2 ـ

خزود

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
اریز ددرگزاب ،  یلاعت  قح  يوس  هب  دنک و  دیاب  هبوت  تسا و  راکدب  یصاع و  هک  دنک  لیلد  دماین ،  نوریب  دش و  خزود  رد  دنیب  یـسک  رگا 

 ، دیسرن وا  نت  هب  يدنزگ  یجنر و  نآ  زا  ار و  خزود  دنیب  رگا  دریمب .  يرفاک  هب  هک  دشاب  نآ  میب  دنکن ،  هبوت  رگا  تسا .  کیدزن  شلجا 
ناهج رد  هتسویپ  تفر ،  اجنادب  یک  تسنادن  تفر و  خزود  رد  دنیب  رگا  دبای .  یتمالس  رخآ  هبو  دوش  راتفرگ  ایند  مغ  جنر و  رد  هک  لیلد 

دب رادرک  ناهج  رد  هک  لیلد  تخوس ،  یم  شتآ  رد  دروخ و  یم  اجنآ  بارش  ماعط و  هک  دنیب  رگا  دشاب .  يزور  گنت  لوذخم و  ربدم و 
رگا دریمب .  ندرک  هانگ  هب  هک  لـیلد  تفر ،  خزود  هب  تفرگب و  يو  یناـشیپ  يوم  هتـشرف  دـنیب  رگا  دوب .  وا  يـالب  ترخآ  رد  دـنک و  یم 

ای دوب ،  وا  لاـبو  ملع  نآ  هک  دوش ،  لوغـشم  لوهجم  لـطاب و  ملع  هب  هک  تسا  لـیلد  موقز ،  دـننام  دروخب ،  يزیچ  خرود  ياذـغ  زا  دـنیب 
 ، دروخ یمه  خزود  شتآ  دنیب  رگا  دیوگ .  رکنم  شحف و  نخس  هک  لیلد  تفر ،  خزود  هب  دیـشک و  ریـشمش  دنیب  رگا  دنک .  قحان  نوخ 

تهج زا  دـیآ ،  شیپ  بعـص  يراک  ار  وا  هک  لیلد  تخورفا ،  یم  خزود  کیدزن  شتآ  هک  دـنیب  رگا  دروخ .  نامیتی  لام  هک  تسا  لـیلد 
یهاشداپ . 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
تبیه و هک  لیلد  دینـش  یم  خزود  شتآ  گناب  دنیب  رگا  دشک .  رفک  هب  وا  تبقاع  هک  لیلد  دندرب ،  خزود  هب  ناشک  ناشک  ار  وا  دنیب  رگا 

دوش .  راوشد  يو  رب  ناهج  هک  لیلد  تفرگ  رارق  خزود  کیدزن  رد  هک  دنیب  رگا  دسر .  ودب  هاشداپ  تسایس 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  باوخ  هب  خزود  ندید 
يو .  رب  یلاعت  يادخ  نتفرگ  مشخ  لوا : 

هانگ .  هب  ندش  التبم  مود : 
رگمتس . )  هاشداپ  متس  رگمتس (  ناطلس  روج  موس : 

تبیصم .  جنر و  مراهچ : 
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یگدنامرد . )  يراوخ و  نالذخ (  مجنپ : 
ندروخ .  ابر  نامیتی و  لام  مشش : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنک هبوت  هانگ  زا  خزود  ندید 

تسود

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسود

شخب يداش  ياهربخ  بوخ : 
رطخ نالعا  تسودان : 

هرظتنم ریغ  قافتا  یقافتا :  رادید 
دش دهاوخ  يداش  هب  لدبم  یباذع  تسود :  ندرک  كرت 

هرظتنم ریغ  ربخ  تسود :  کی  گرم 
يرامیب ینابصع : 

یتخبشوخ دیدج :  تسود 
رذگ دوز  ياه  هصغ  تسود :  دنچ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش تسد  هب  يدنیاشوخان  رابخا  ناتسود  فرط  زا  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  لاحرـس  داش و  ار  دوخ  ناتـسود  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دسر .  یم 
دش .  دنهاوخ  ناشیرپ  رامیب و  ناتناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  هدنامرد  ار  دوخ  ناتسود  باوخ  رد  رگا  2 ـ

قافتا ناتناتـسود  ای  امـش  يارب  يدـب  رایـسب  هثداح  ای  يرامیب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  هایـس  ار  دوخ  ناتـسود  هرهچ  باوخ  رد  رگا  3 ـ
درک .  دنهاوخ  ادج  ناکیدزن  ناتسود و  زا  ار  امش  نانمشد ،  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  تئیه  رد  ار  اهنآ  رگا  اما  داتفا .  دهاوخ 

یم خر  یبولطمان  تاقافتا  امش  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  گنر  زمرق  ياهنیتسآ  هریت و  یسابل  اب  ار  دوخ  ناتـسود  باوخ  رد  رگا  4 ـ
دروآ .  یم  هارمه  هب  ینارگن  دوشن  یلام  ینایز  ثعاب  رگا  هک  دهد 

فاصنا و نتـشاد  رب  ینبم  ار  دوخ  دـیاقع  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنا ،  هداتـسیا  يا  هپت  يور  همـسجم  نوچ  ناتناتـسود  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 ، دشابن دنلب  هتفرگ ،  رارق  نآ  رب  ناتسود  رکیپ  هک  ییوکس  رگا  دیسر .  یم  تیقفوم  هب  دوخ  یلعف  يوس  نآ  درک .  دیهاوخ  ظفح  یهاگآ 

نیمز حطـس  رب  ناتناتـسود  رکیپ  رگا  اما  دـیرب .  یم  دای  زا  ار  دوخ  یلبق  ناتـسود  راک ،  رد  یقرت  تفرـشیپ و  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع 
ۀمـسجم رانک  زا  دیهاوخب  باوخ  رد  رگا  دـیروخ .  یم  تسکـش  رتالاب  تاجرد  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـشاب ،  هتفرگ  رارق 
یتارییغت دوخ  یگدـنز  رد  اـت  دـینک  یم  راداو  ار  وا  دـیهد و  یم  رارق  شنزرـس  دروم  ار  یتسود  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیرذگب  ناتناتـسود 

دهدب . 
دشوک  یم  يدرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتسب  دوخ  رس  رود  يدیفس  ۀچراپ  یتسود  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

دز .  دهاوخ  همطل  امش  هب  صخش  نامه  دنک ،  رارقرب  امش  اب  هناتسود  يا  هطبار 
دوخ  هار  هب  نیگمغ  انتعا و  یب  وا  دیهد و  یم  تسد  هدرک ،  دب  امش  قح  رد  هک  یتسود  اب  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
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دیوشب .  درسلد  مه  هب  تبسن  تسا  نکمم  دینک و  یم  ادیپ  فالتخا  دوخ  ناتسود  زا  یکی  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دور ،  یم 
رد اما  تفرگ .  دـهاوخ  ماـجنا  هاوخلد  لکـش  هب  ناـتیاهراک  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  وا ،  اـب  وگتفگ  باوخ و  رد  تسود  کـی  اـب  تاـقالم  8 ـ

تشاد .  دیهاوخ  يرصتخم  ثحب  رج و  راچد  دوخ  ةداوناخ 
دیهاوخ ینارگن  لزلزت و  تراقح و  راچد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـشکب ،  دایرف  وا  رـس  دینک و  ثحب  ورج  دوخ  تسود  اب  باوخ  رد  رگا  9 ـ

دش . 
هک دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  تاقالم  یبسانمان  تقو  رد  ار  وا  ای  دینک  يراسمرش  ساسحا  یتسود  ندید  زا  تسود  اب  باوخ  رد  رگا  10 ـ

دنهد .  یم  ول  ار  زیچ  همه  امش  ناتسد  مه  دش و  دیهاوخ  هتخانش  راکهانگ  یفالخ ،  ندش  بکترم  رطاخ  هب 
شزرا شبوبحم  و  تفاـی .  دـهوخ  تسد  يداـیز  عفاـنم  هب  هک  دـهد  یم  ناـشن  دراد ،  یناوارف  ناتـسود  دـنیبب  باوخ  یناوج  نز  رگا  11 ـ

 . درب دهاوخن  یبیصن  یعامتجا  تیبوبحم  زا  دراد ،  كدنا  یناتسود  دنیبب  باوخ  رگا  اما  دراد .  بحاصت 

نتشاد تسود 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نیریش ییاه  هظحل  نتشاد  نتشاد  تسود 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیتسه .  دنسرخ  یضار و  دوخ  یلعف  یگدنز  طیحم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  یم  تسود  ار  يزیچ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

زا امـش  تفر و  دهاوخ  شیپ  هب  تیقفوم  اب  یگدنز  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنراد ،  یم  تسود  ار  امـش  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تشاد .  دیهاوخ  رطاخ  تیاضر  عوضوم  نیا 

یم یمگردرـس  راچد  یگدنز  رد  دوخ  هار  باختنا  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیروخ ،  یم  تسکـش  دوخ  قشع  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
ندـش دنمتداعـس  هار  یگدـنز  رد  یتالوحت  رییغت و  داجیا  نتـسیز و  اهنت  ای  تسا ؟ بولطم  هدـنیآ  عاضوا  دوبهب  يارب  جاودزا  ایآ  دـیوش ، 

تسا . 
رـسمه و اـب  دـش و  دـیهاوخ  دنمتداعـس  دوـخ  یگدـنز  رد  هک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  یم  تـسود  ار  ناترـسمه  دـینیبب  باوـخ  رگا  4 ـ

درب .  دیهاوخ  رس  هب  یشوخ  ینامداش و  اب  ناتنادنزرف 
زین تورث  بسک  رد  دیروآ و  یم  تسد  هب  دنلب  یماقم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیزرو ،  یم  قشع  دوخ  ردام  ردپ و  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دوب .  دیهاوخ  قفوم 
دیراد هچنآ  زا  هراومه  امش  داد .  دهاوخ  شوخ  يور  امـش  هب  تخب  یتدم  ات  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تاناویح  نتـشاد  تسود  6 ـ

 . دوب دیهاوخ  یضار  دنسوخ و 

شود

 ، دـنیب هتـسکش  فیعـض و  ار  شود  رگا  دوب  وا  تنیز  لاـمج و  درم و  یگتـسهآ  لـیلد  ندـید ،  باوـخ  شود  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوـب وا  ندرگ  رد  هک  یتناـما  تسا ،  تسرد  يوـق و  وا  شود  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا  تسا .  نیا  فـالخ  هـب  شلیواـت 

تناما تسا ،  رایـسب  يوم  وا  شود  رب  دنیب  رگا  دنام .  ورف  ندراذگ  تناما  زا  هک  لیلد  تسا ،  فیعـض  تسـس و  دنیب  رگا  دوش .  هدراذـگ 
 . تسا رادهاگن 
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باشود

وا نآ  ردق  رب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  باشود  دنیب  رگا  رایـسب .  هن  نکل  تسا ،  تعفنم  لام و  باوخ  رد  باشود  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هب یسک  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دونش .  شوخ  نخس  یـسک  زا  هک  لیلد  داهن ،  ناهد  رد  باشود  یکدنا  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  لام  ار 

نیا فالخ  هب  رگا  دـنک .  لابقا  زع و  تکرب و  ریخ و  رب  لیلد  دوب ،  تمعن  يو  رد  دـش و  داـبآ  یهد  هب  بارخ  يرهـش  زا  هک  دـنیب  باوخ 
یهد هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  تسا .  کین  شلیوات  تسا ،  هدش  یهد  رد  هک  دنیب  رگا  دـنک .  رابدا  رـش و  رب  لیلد  دـنیب ، 

 . دسر تعفنم  ریخ و  ار  يو  هد ،  نا  ترامع  ردق  رب  هک  لیلد  دنداد ،  ودب  لوهجم 

غود

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یب کی  دروخ و  دیهاوخ  فسأت  يدام  تذل  بسک  یپ  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـیتسه ،  غود  ندیـشون  لاح  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دزادنا .  یم  رطخ  هب  ار  امش  تمالس  یطایتحا ، 
تسا .  یلابقادب  تسکش و  ۀناشن  دیزیر ،  یم  رود  ار  غود  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

و دز ،  دـیهاوخ  یبولطماـن  راـک  هب  تسد  هک  تسا  نآ  رب  تلـالد  دـنا ،  هتخیر  غود  نآ  رد  هک  دـیروخ  یم  یپوـس  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
دهد  یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  هناتسود  طباور  دهد و  یم  خر  ییاهاوعد  دروآ ،  یم  ور  امش  هب  لابقادب 

كرد یبوخ  هب  ار  تافالتخا  تلع  دـیناوت  یم  قیقد  يزیر  همانرب  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیرپب ،  باوخ  زا  غود  ندیـشون  لاـح  رد  رگا  4 ـ
 . دینک

ولقود

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رما کی  یناهگان  ندش  هدروآ  رب  ولقود : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک دیهاوخ  تیاضر  ساسحا  دوخ  ةداوناخ  ۀنامیمص  طیحم  یلغـش و  تینما  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ولقود  ياه  هچب  ندید  1 ـ

. 
 . دش دیهاوخ  سویأم  نیگهودنا و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدش  التبم  يرامیب  هب  هک  ولقود  ياه  هچب  ندید  2 ـ

ندیود

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندیود

اهوزرآ ندرک  هدروآ  رب  صاخ :  تهج  کی  رد  ندیود 
تنایخ روع - تخل و  سابل –  نودب  ندیود 

يزوریپ نمشد :  کی  لابند  هب  ندیود 
یتخبکین دودیم :  هک  يا  هچب 
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تیاضر ود :  هقباسم 
وگم وگب  ناگدنود :  ياشامت 

دیسر دهاوخ  ناتتسدب  دایز  لوپ  يرادقم  ندیود :  فده  یب 

هد

لیلد تسناد ،  هد  نآ  مان  رگا  دنک .  یکین  ریخ و  رب  لیلد  تسنادن ،  نآ  مان  تسا و  یهد  رد  هک  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  دب  دش  هد  رد  دنیب  رگا  تسا .  وکین  دمآ  نوریب  هد  زا  هک  دید  رگا  تسا .  يدب  رب 

تکرب و ریخ و  رب  لیلد  دوب ،  تمعن  يور  رد  دش و  دابآ  یهد  هب  بارخ  يرهـش  زا  هک  دنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  کین  شلیوات  تسا ،  هدش  یهد  رد  هک  دنیب  رگا  تسا .  رابدا  رش و  رب  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنک .  لابقا  زع و 

دسر .  تفعنم  ریخ و  ار  يو  هد ،  نآ  ترامع  ردق  رب  هک  لیلد  دنداد ،  ودب  لوهجم  یهد  هک  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
تسا و بوخ  دـینیبب  رومعم  دابآ و  یهد  باوخ  رد  دـیراد و  ارجا  تسد  رد  شیپ و  رد  یمهم  راـک  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دـیرادن و ماجنا  تسد  رد  يراک  رگا  دـسر و  یم  دوصقم  هب  دریگ و  یم  ماجنا  هاوخ  لد  هب  یتسرد و  هب  امـش  راـک  هک  نیا  هدـنهد  دـیون 

هافر هب  قیفوت  تروص  رد  هک  دینز  یم  هدنزاس  يراک  ماجنا  هب  تسد  يدوز  هب  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دینیبب  باوخ  رد  یهد  نانچ 
رگا تسا و  وکین  دنادن  ار  هد  نآ  مان  تسا و  یهد  رد  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  هتشون  نیریس  نبا  دیـسر .  یم  یگدوسآ  تمعن و  و 
ناریو هبورخم و  هد  رگا  دـیراد و  شیپ  رد  یناشخرد  فدـه  دـینیبب  ار  يدابآ  هد  رود  زا  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا .  دـب  دـنادب  ار  هد  ماـن 

هد نآ  دراد ،  قلعت  ناتدوخ  هب  هک  دیدرک  ساسحا  دیدید و  یهد  رگا  تسین .  بولطم  تسا و  دـب  دوش  یم  ناتدـیاع  هک  يا  هجیتن  دـشاب 
 . دوش یم  ناتدیاع  هک  تسا  يا  هجیتن  تسا و  امش  راک 

ناهد

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تـسا وکین  رگا  تسا ،  مالک  رهوج  رب  نآ  لیوات  دیآ ،  نوریب  ناهد  زا  هچ  ره  تسا و  يو  همتاخ  اهراک و  دیلک  ندید ،  باوخ  رد  ناهد 
تهارک هب  هک  دنیب  رگا  تسا .  وا  نید  حالـص  دوش ،  ناهد  رد  اذغ  زا  هچ  نآ  تسا و  يزور  رهوج  زا  دوش ،  ناهد  رد  هچ  ره  ودـب  رگا  . 

وا ناهد  رد  هچ  نآ  رگا  تشیعم .  رد  دـنک  جـنر  یتخـس و  رب  لیلد  تسناوت ،  يراوشد  هب  نآ  ندروخ  هکنانچ  تسا ،  وا  ناـهد  رد  يزیچ 
تشیعم رد  یشوخ  تحار و  رب  دنک  لیلد  دش ،  یناسآ  هب  ولگ  رد  تسا و  نیریش  دوب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم  . 
خارف وا  ناهد  هک  دنیب  رگا  دشاب .  هدمآ  کیدزن  شلجا  ای  دوش ،  رامیب  ای  دوش ،  كاله  هک  لیلد  تسا ،  هتسب  تخـس  يو  ناهد  دنیب  رگا 

دسر .  يزور  تمعن و  ار  يو  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  دیجنگ ،  یم  يو  رد  اریسب  ماعط  هکنانچ  تسا ،  هدش 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد تشز ،  ای  تسـس  ای  دـنیب  جـک  ار  دوخ  ناهد  رگا  دونـش .  وکین  ياهنخـس  هک  لیلد  دـنیب ،  وکین  ار  دوخ  ناهد  باوخ  هب  یـسک  رگا 
دنیب رگا  دسر .  ینایز  ار  وا  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  ناهد  تشوگ  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیاین .  راک  چیه  هب  دونـش و  تشز  ياهنخـس  هک  تسا 

 ، دوب هدولآ  وا  راولـش  نوخ  نادـب  هک  دـنیب  رگا  دونـش .  تموصخ  هب  يوگتفگ  یـسک  زا  هک  لیلد  دـمآ ،  یم  نوریب  نوخ  شناـهد  زا  هک 
دشاب .  نانز  تهج  زا  نآ  يرواد  هک  لیلد 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
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زا هک  دنیب  رگا  یناگدنز .  ای  گرم  هب  دوش  ادج  وا  زا  وا  نالایع  زا  یکی  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  يروناج  ای  مرک  يو  ناهد  زا  هک  دنیب  رگا 
شوخ يوب  وا  ناهد  زا  هک  دنیب  رگا  دوش .  لطاب  نداهن  تنم  ببـس  هب  تسا  مدرم  يارب  هک  شراک  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  يدیلپ  وا  ناهد 

دیراورم وا  ناهد  زا  هک  دنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دمآ ،  شوخان  يوب  دنیب  رگا  دـنیوگ .  انث  يو  رب  نامدرم  هک  لیلد  دـمآ ، 
دنیب رگا  دشابن .  تعفنم  چیه  ار  وا  دنوش و  دنم  هرهب  وا  ملع  زا  نامدرم  هک  لیلد  تفرگنرب ،  چیه  وا  دنتفرگرب و  نامدرم  دیآ و  یم  نوریب 

یـسک هک  دنیب  رگا  دنک .  وجه  ار  نامدرم  تسا و  رعاش  هک  لیلد  دنتخیرگ ،  یم  يو  زا  نامدرم  تخادنا و  یم  يدـیلپ  دوخ  ناهد  زا  هک 
 ، دـمآ نوریب  يو  ناهد  زا  يزیچ  هک  دـنیب  یـسک  رگا  دوش .  اوسر  قلخ  نایم  رد  هک  لیلد  تسیک ،  هک  تسنادـن  داـهن و  رهم  وا  ناـهد  رب 

ناهدرد دیلپ  يزیچ  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  لالح  يزور  هک  لیلد  تشاذـگ ،  ناهد  رد  وکین  يزیچ  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ .  ینخـس  هک  لیلد 
تیاکش یسک  زا  هک  لیلد  تسا ،  مدرم  تداع  هکنانچ  دیآ ،  یم  هدرد  ناهد  ار  وا  هک  دنیب  رگا  دروخ .  مارح  يزور  هک  لیلد  تشاذگ ، 

دنک . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  ناهد  ندید 
هناخ .  لزنم و  لوا : 
رابناو .  هنازخ  مود : 

اهراک .  شیاشگ  موس : 
لام .  مراهچ : 

تجاح .  مجنپ : 
ریزو .  مشش : 

نابرد .  متفه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

يریبعت چیه  باوخ  رد  یعیبط  ناهد  ندید  یماک .  خـلت  یماکان و  نآ  یخلت  تسا و  یئاورماک  نآ  ینیریـش  تسا و  ماک  باوخ  رد  ناهد 
رد رگا  دـشاب .  هتـشاد  لومعم  ریغ  معط  هزم و  اـی  دـشاب  یعیبـط  ریغ  تلاـح  هب  هک  نیا  رگم  دریگب  رارق  باوخ  روحم  دـناوت  یمن  درادـن و 

هدش گنت  یلیخ  ناتناهد  رگا  دوش و  یم  خارف  امـش  يزور  تسین  هدننز  تشز و  نآ  یگرزب  یلو  هدش  گرزب  ناتناهد  هک  دـینیبب  باوخ 
نآ هک  دیئوگ  یم  ینخس  دوب  هدش  ابیز  گنت و  ناتناهد  رگا  اما  دیدرگ .  یم  شاعم  یگنت  راچد  دیس  یمن  رظن  هب  اببز  نآ  یگنت  یلو  دوب 

گرزب ناتناهد  رگا  دوش .  یم  نارگید  یلد  شوخ  بجوم  دروآ و  یم  هدـیاف  دوس و  امـش  يارب  دوش  رارکت  سک  ره  دزن  اج و  ره  نخس 
هک دیدید  رگا  دوش .  یم  نارگید  یگدرزآ  بجوم  مه  تسا و  روآ  نایز  ناتدوخ  يارب  مه  هک  دینز  یم  یئاه  فرح  دوب  هدـش  تشز  و 
یم یتخـس  راتفرگ  دینک  یم  يدونـشخان  ساسحا  زین  نآ  ندروخ  زا  دور و  یمن  ورف  اما  دیروخب  دیهاوخ  یم  هک  دـیراد  ناهد  رد  يزیچ 

دینیبب رگا  دیسر .  یم  هافر  تمعن و  شیاسآ و  هب  دشیم  هدروخ  یناسآ  هب  دوب و  عوبطم  نیریش و  هک  دیتشاد  ناهد  رد  يزیچ  رگا  دیوش و 
تسه .  مه  نیا  سکع  تشاد و  دیهاوخ  یبولطم  یگداوناخ  عضو  تسا  بترم  دیفس و  ياهنادند  ناتناهد  رد  هک 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ناهد

یصخش ههجو  مارتحا و  هجرد  هناشن  ندوب ،  مهم  گرزب :  ناهد 
رطخ زاب :  ناهد 

ندز لهد 
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  لهد  هدننز  رب  لیلد  هلمج ،  نیا  نشور  راک  غورد و  لطاب و  مالک  باوخ ،  هب  ندز  لهد 

دوب .  تبیصم  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  دنتفوک ،  ياپ  دندز و  يان  لهد  اب  دنیب  رگا 
ادیپ .  نشور و  دنک  يراک  ای  دیوگ ،  لطاب  نخس  هک  تسا  لیلد  دز ،  یم  لهد  درفم  روطب  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دشابن ریخ  چیه  وا  رد  هک  تسا ،  ضیقن  دضو و  غورد  ياهربخ  رب  لیلد  ندز ،  لهد 

زیلهد

همدـخ یتسردـنت  رب  لیلد  تسا ،  نادابآ  وکن و  هناخ  زیلهد  دـنیب  رگا  تسا .  هناخ  مداخ  باوخ ،  هب  هناخ  زیلهد  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 
 ، تسا تشخ  لگ و  زا  راوید  ار  هناخ  زیلهد  هک  دنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  تسا .  همدـخ  يرامیب  تسا  بارخ  دـنیب  رگا  تسا .  لزنم 
یب نید و  یب  دسفم و  هناخ  همدـخ  هک  لیلد  دوب ،  گنـس  ای  رجآ و  چـگ و  زا  شراوید  دـنیب  رگا  دـشاب .  تناما  اب  حلـصم و  هناخ  همدـخ 

 . دشاب تناما 

بسا هنهد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  روبع  عناوم  ۀمه  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  بسا  ۀنهد  ندید  1 ـ

 . دننک یم  ریگلفاغ  ار  امش  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  بسا  ۀتسکش  ۀنهد  ندید  2 ـ

رادید

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هرظتنم ریغ  قافتا  تسود :  کی  یقافتا  رادید 

گید

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  هناخ  دنوادخ  رب  شلیوات  دنیب ،  گید  رد  هک  ناصقن  ره  هناخ و  دنوادخ  تسا و  هناخ  يونابدک  باوخ  رد  گید 

دسر .  ودب  جنر  یب  هتخادرپ  يزور  هک  تسا  لیلد  دوب ،  یندروخ  تشوگ و  گید  رد  هک  دنیب  رگا 
دوش .  كاله  هناخ  يونابدک  ای  هناخ  دنوادخ  هک  لیلد  تسکشب ،  گید  دنیبرگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  هب  گید  ندید 

هناخ . )  بحاص  درم  هناخ (  يادخدک  لوا : 
هناخ .  يونابدک  مود : 

رهش .  سیئر  موس : 
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مداخ .  مراهچ : 
دوشیم . )  ماجنا  وا  تسد  هب  تسوا و  هب  لوحم  دارفا  ياهیدنمزاین  روما و  هک  يرازگراک  جئاوح (  رب  لکوم  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ام ياه  باوخ  رد  گید  دراد .  راک  ورـس  نآ  اب  هناـخ  يونابدـک  مناـخ و  هک  میناد  یم  هتبلا  هک  اذـغ  نتخپ  يارب  تسا  يا  هلیـسو  گـید 

یـسک هچ  هناخ  رد  ار  زپ  تخپ و  رما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  رـسمه  مه  دـشاب و  ردام  مه  دـناوت  یم  هک  هناخ  يوناـب  مناـخ و  زا  تسا  یلبمس 
هناخ و يوناب  دک  هب  یگید  ندید  درادـن  رـسمه  هک  یناوج  يارب  تسا .  اه  نآ  زا  کی  مادـک  هدـهع  هب  تیلوئـسم  نیا  دـهد و  یم  ماجنا 

یلئاسم اب  باوخ  رد  گـید  هدـهاشم  دراد .  لاغتـشا  يزپشآ  هب  هک  سک  نآ  اـی  دـنک و  یم  هراـشا  رداـم  هب  هک  لـب  ددرگ  یمن  رب  رـسمه 
ساسحا هک  دـیدید  باوخ  رد  يا  هدـش  خاروس  گید  رگا  دراد .  یـصاخ  لیوات  نآ  تلاحره  هک  دـنک  یم  ادـیپ  طابترا  هناخ  هب  طوبرم 

زا ینز  تسین  امـش  هب  قلعتم  گید  نآ  هک  دـیدرک  ساسحا  رگا  یلو  دوش  یم  رامیب  هناخ  يونابدـک  مناخ و  تسا  امـش  هب  قلعتم  دـیدرک 
گید رد  لوکام  ریغ  یئاذـغ  رگا  یلو  دـسر  یم  يدوس  امـش  هب  هناخ  مناخ  زا  دـیدید  اذـغ  اب  ار  گید  رگا  دوش .  یم  راـمیب  ناتنایانـشآ 

موحرم تسا .  هناـخ  نز  نآ  فرط  کـی  هک  تسا  هعفارم  اوعد و  هناـشن  گـید  يور  ندز  هبرـض  دـسر .  یم  ناـیز  امـش  هب  وا  زا  دـیدید 
دیسر .  یم  یگرزب  تسایر و  هب  دینیبب  باوخ  رد  گید  رگا  هتشون  یسلجم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تخادنا .  دهاوخ  رسدرد  هب  ار  امش  تیمها  یب  عیاقو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گید  ندید  1 ـ

دهاوخ یعامتجا  فیاظو  ماجنا  مرگرـس  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  ندیـشوج  لاح  رد  گید  لـخاد  بآ  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دش . 

 . درک دیهاوخ  هبرجت  یگدنز  رد  ار  یگرزب  يدیمون  هک  تساگ  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  گید  ندید  3 ـ

راخب گید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشک .  دیهاوخ  باذع  دب  یتیریدمزا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  راخب  گید  ندید  1 ـ

 . داتفا دهاوخ  نایز  يرامیب و  گنچ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  نیمزریز  هب  گید  هب  یشکرس  يارب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

هیاپ گید 

ون یناد  گید  دنیب  رگا  هناخ .  يونابدک  مود :  هناخ .  يادخدک  لوا :  تسا .  هجو  ود  رب  باوخ  هب  هیاپ  گید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دریمب هناخ  يونابدک  هک  لیلد  تسکشب ،  نادگید  هک  دنیب  رگا  دروآ .  هناخ  هب  یئونابدک  هک  تسا  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تفرگ ،  ارف 
 . دشیدنین سکزا  هک  تسا  ریلد  لاح و  يوق  يدرم  ای  دوب  ارس  يادخدک  رب  لیلد  دنیب ،  باوخب  هیاپ  گید  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  . 

اهرانید

هک دونـش  ینخـس  ای  دسر ،  تهارک  زا  يراک  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  راهچ  زا  شیب  شددع  رگا  باوخ  هب  اهرانید  دیوگ :  لایناد  ترـضح 
 : دیوگ نیریـس  نبدمحم  تسا .  رتمک  میتفگ  هچ  نآ  دوب ،  فورعم  رانید  رگا  رانید .  یمک  يرایـسب و  ردق  هب  دـیآ ،  تخـس  نآ  زا  ار  وا 

لیلد کچوک ،  هن  گرزب و  هن  دوب  رانید  کی  وا  اب  دنیب  رگا  دنک .  هدیدنسپ  وکین و  يراک  هک  لیلد  دوب ،  جنپ  ددع  هب  رانید  هک  دنیب  رگا 
دوب لیلد  رانید ،  رازه  ای  دوب ،  رانید  دص  يو  اب  رگا  دهدب .  يو  هب  رانید  نآ  هک  فورعم  یـسک  زا  دسرب ،  يو  هب  ون  کچوک  يارـس  هک 
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دیدرگ عیاض  يو  زا  ای  داد  یسک  هب  رانید  دنیب  رگا  درف .  هن  دشاب ،  جوز  دیاب  شددع  نکیل  دوش ،  لصاح  ار  وا  هک  دنک  رایتخا  یملع  هک 
 . دیآ يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  وا  هب  یـسک  ای  تفابب  رانید  کی  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوش .  عیاض  نآ  ردـق  هب  ملع  ار  وا  ، 

ناربعم دسر .  وا  هب  یجنر  تشاد ،  رایـسب  رانید  دنیب  رگا  دسر .  تبیـصمار  وا  دنزرف  تهجزا  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  رانید  دـنیب  رگا 
 . دروآ اجب  زامن  جنپ  هک  لیلد  دـنیب ،  رانید  جـنپ  شیوخ  فک  رد  رگا  تسا .  تاناما  ندراذـگ  رب  لیلد  ندـید ،  باوخ  هب  رانید  دـنیوگ : 

رگا دوب .  سایق  نیا  رب  مه  رتشیب  رتمک و  سایق  دروآ و  ياجب  يدـنچ  زامن  زا  هک  لیلد  دـش ،  عیاض  رانید  ود  راـنید  جـنپ  نآ  زا  دـنیب  رگا 
یمه اهرانید  هک  دنیب  رگا  اهزامن .  هصاخ  درادهاگن ،  ناناملسم  تناما  هک  لیلد  تشاذگ ،  مکحم  ياج  هب  تفای و  رایـسب  ياهرانید  دنیب 
دنزود دنـسیون و  هلابق  يو  رب  هک  لیلد  تفایب ،  رانید  کی  دنیب  رگا  دراذـگ .  تناما  دـنک و  فورعم  رما  نامدرم  نایم  رد  تسا  لیلد  دز ، 

هب وکین  رانید  دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا  دشاب .  نامه  يرادیب  هب  دنبای و  رانید  باوخ  رد  هک  تسا  رایسب  دنراپس و  ودب  هک  تناما  رهب  زا 
تروص يو  رب  هک  دـب  رانید  دـنیب و  ءافلخ  راـنید  نوچ  دـشاب ،  هدرکن  تروص  يو  رب  هک  هصاـخ  تسار ،  هار  تسا و  نید  ندـید  باوخ 

 ، دوب تروص  شیور  کی  رب  تشاد و  رانید  کی  هک  دنیب  یسک  رگا  تسا .  رایـسب  لام  رانید  هردب  دوب و  جک  هار  ینید و  یب  تسا  هدرک 
قداص رفعج  ماما  ترضح  دوش .  ناملسم  تسا  رفاک  رگا  دترم و  تسا  ناملسم  رگا  هک  لیلد  یلاعت ،  يادخ  مان  رگید ،  يور  رب  تب و  زا 

ددع هب  رگا  دوب ،  تعفنم  اب  ملع  كاپ و  نید  تسا ،  تفج  ددع  هب  رگا  تسا .  زامن  چنپ  دوب ،  جنپ  ددع  هب  نوچ  رانید ،  ندـید  دـیامرف : 
دنک و هودـناو  مغ  لاوز  رب  لیلد  هلمج ،  نیا  دـندیدزد  ای  دـش ،  عیاض  ای  داد  یـسک  هب  اهرانید  دـنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  تسادرف ، 

باوخ هب  رانید  دنیوگ :  ناربعم  نانز .  لبق  زا  تسا ،  تعفر  هاج و  زع و  رب  لیلد  دـهد  يو  هب  یـسک  ای  دناتـسب  راهچ  ات  رانید  کی  زا  رگا 
 . دروآ تسدب  تموصخ  جنر و  هب  هک  تسا ،  لام  رایسب  رانید  تسا و  نادنزرف  كزینک و  نز و 

وید

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ياهراک زا  ندرک  دیاب  هبوت  هک  لیلد  درک ،  لابند  ار  وا  وید  هک  دنیب  یسک  رگا  هتفیرف .  راکم و  تسا  گرزب  ینمشد  نید  باوخ  رد  وید 

تسرد و وا  نید  هک  لیلد  درک ،  هبلغ  يو  رب  درک و  گنج  وید  اب  هک  دنیب  رگا  دنباین .  رفظ  يو  رب  دننکن و  وا  دـصق  نانمـشد  ات  باوصان 
تسا .  يوق 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هب هک  لیلد  دنیب ،  نیگمغ  ار  وید  رگا  دوش .  لوغـشم  توهـش  وه ا و  هب  دیآ و  داسف  هب  هک  لیلد  دـنیب ،  نامداش  مرخ و  ار  وید  یـسک  رگا 
 ، دوب ناقهد  رگا  دوش .  لوزعم  لمع  زا  دوب  لماع  رگا  هک  لیلد  دیـشکرب ،  نت  زا  هماج  وید  هک  دنیب  رگا  دوش .  لوغـشم  تدابع  حالص و 

لیلد درک ،  تبحص  وید  اب  هک  دنیب  رگا  دوش .  روهـشم  یئاوسر  هب  هک  لیلد  دندرب ،  يریـسا  ار  وا  ناوید  هک  دنیب  رگا  دسر .  تنحمار  يو 
دارم یلاعت  دزیا  دوب و  یکی  حالص  لها  نمشد  اب  تسا  لیلد  تفگ ،  نخـس  ناوید  اب  هک  دنیب  رگا  دوش .  رداص  يو  زا  گرزب  یهانگ  هک 

دهدن .  ناشیا 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

هک تسا  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنک .  وید  تعواطم  دیارگ و  داسف  رب  هک  دوب  لیلد  دروخیم ،  بارـش  ماعط و  وید  اب  هک  دـنیب  رگا 
دوش .  لوغشم  داسف  هب  هک  لیلد  دش ،  وا  مکش  رد  وید  ای  تفرگب  ار  وید  دنیب  رگا  دوش .  نید  عبات  دیآ و  ریخ  حالص و  هار  رب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  وید  ندید 

نمشد .  رادید  لوا : 
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نید .  یبارخ  داسف و  مود : 
سفن .  ياوه  توهش و  موس : 

ادخ . )  تعاطا  یگدنب و  زا  ندنامرد  ندوب (  رود  تعاط  زا  مراهچ : 
راکتسرد . )  اوقت و  اب  دارفا  زا  نتسج  يرود  نتسج (  يرود  حالصا  لها  زا  مجنپ : 

يراوخمارح . )  مارح (  يزیچ  ندروخ  مشش : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 . دنیرفآ یم  بوشآ  هنتف و  دهد و  یم  ناشن  هرهچ  هاگ  هک  نارگید  فیثک  هتفهن و  تیصخش  هچ  نامدوخ و  لام  هچ  تسا  دیلپ  سفن  وید 
یم نوریب  نامتـسد  زا  نآ  نانع  هاگ  مینک و  یم  لرتنک  هاگ  هک  تسام  هراما  سفن  تسام .  فعاضم  مود و  تیـصخش  وید  رگید  نابز  هب 

بوخ ریخ و  ياـهراک  دوب  نیگمغ  وید  رگا  مینک و  یم  لـیم  یهاـبت  داـسف و  هب  ددـنخ  یم  تسا و  لاحـشوخ  وید  هک  میدـید  رگا  دور . 
راوس وید  رب  رگا  میوش .  یم  هسوسو  دوب  اـم  بیقعت  رد  وید  رگا  میوش و  یم  سفن  ياوه  میلـست  تفرگ  ار  اـم  وید  رگا  میهد .  یم  ماـجنا 

 . مییارگ یم  حالص  هب  میدرک  هبلغ  ای  میدش 

راوید

اب مکحم و  راوید  نآ  تسا و  هتـسشن  راوید  رب  دـنیب  رگا  ایند .  رد  تسا  باوخ  هدـننیب  لاح  باوخ ،  رد  راوید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لام هک  لیلد  تسا ،  هنهک  راوید  درک و  یم  بارخ  راوید  هک  دـنیب  رگا  تسا .  مکحم  وکین و  ایند  رد  شلاح  هک  دـنک  لیلد  تسا ،  توق 

هک دنیب  رگا  دشابن .  وکین  میقتسم و  شلاح  هک  لیلد  دوب ،  ياپ  هب  راوید  رب  هک  دنیب  رگا  تسا .  تبیصم  مغ و  رب  لیلد  دوب ،  ون  رگا  دبای . 
رگا ار .  وا  شیع  لاوز  لاح و  یگدنکارپ  دوب  لیلد  تسا ،  هتخیوآ  راوید  زا  هک  دنیب  رگا  دوش .  ریغتم  شلاح  تسا  لیلد  داتفیب ،  راوید  زا 

تـشیعم زا  ار  نآ  هک  لـیلد  دـنکفا ،  ورف  ار  راوید  هک  دـنیب  رگا  دـناسرب .  دـنلب  هجرد  هب  ار  يدرم  هک  لـیلد  تشادرب ،  ار  راوـید  هک  دـنیب 
دنک شکاله  ات  دنکفیب ، 

حالـص هب  وا  هدش  هابت  لاح  هک  لیلد  درک ،  ترامع  ار  بارخ  راوید  ای  درک  تسار  ار  جـک  راوید  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 
دوش .  كاله  رهش  یلاو  هک  لیلد  داتفیب ،  عماج  دجسم  راوید  ای  رهش  راوید  هک  دنیب  رگا  دیآ .  زاب 

درک و وکین  ار  هنهک  راوید  هک  دـنیب  رگا  دوب .  گرزب  هک  يردـق  هب  تسا  راوگرزب  يدرم  ندـید ،  باوخ  هب  راوید  دـیوگ :  یبرغم  رباـج 
تسا .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دومن ،  بارخ  ار  کین 

نید لام و  رب  تسا  لیلد  تسا ،  تشخ  لگ و  زا  راوید  رگا  درک ،  انب  راوید  دوخ  تسد  هب  دنیب  رگا  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
ایند هب  هک  لیلد  دنیب ،  کهآ  گنس و  زا  راوید  نآ  رگا  دنک ،  وا  یهابت  ینیب و  نتـشیوخ  رب  لیلد  دنیب ،  رجآ  چگ و  زا  راوید  رگا  تناما . 

دشابن .  ترخآ  هار  بلاط  دوش و  هتفیرف  رورغم و 
دیرذگب نآ  زا  دیناوت  یمن  هک  تسه  امش  هار  رـس  يراوید  دیور و  یم  یهار  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هک یتیعقوم  رد  دیا  هتـسشن  راوتـسا  مکحم و  يراوید  رب  دیدید  رگا  تسین .  اهنت  ناتدوخ  تردـق  رد  نآ  عفر  هک  تفای  دـیهاوخ  یلکـشم 
دیا هتـسشن  نآ  يور  هک  يراوید  دـیدید  رگا  دـیروآ .  یم  تسد  هب  یبوخ  تیعقوم  ای  دـش  دـیهاوخ  رقتـسم  تسا  امـش  بولطم  دـیراد و 
رگا ایند .  رد  یگدنز و  رد  تسا  باوخ  هدننیب  لاح  باوخ  رد  راوید  دنا  هتـشون  ناربعم  دـش .  دـهاوخ  لزلزتم  امـش  تیعقوم  تسا  نازرل 

لقع و فالخ  يراک  دیزاس  یم  اج  هب  ان  يراوید  دـیدید  رگا  یلو  دـیهد  یم  ماجنا  رثوم  دـیفم و  يراک  دـینک  یم  انب  ار  يراوید  دـیدید 
رگا دوش و  یم  لوحت  راچد  امـش  یگدنز  دیتسج  نیئاپ  يراوید  زا  دیدید  رگا  دیوش .  یم  ینامیـشپ  تمادن و  راتفرگ  هک  دینک  یم  ریبدت 

ای دیدنام  هار  همین  رد  رگا  یلو  دیبای  یم  قیفوت  یلکـشم  رب  دیتفر  الاب  يراوید  زا  رگا  دیبای .  یم  ماقم  لزنت  دیداتفا  ای  هدـش  ترپ  راوید  زا 
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یگداوناخ طباور  دیزاس  یم  راوید  شیوخ  هناخ  رد  هک  دـیدید  رگا  دـیدرگ .  یم  ور  هبور  راک  مدـع  اب  دـیروخ و  یم  تسکـش  دـیداتفا 
زا دـنیبب  ینز  ار  باوخ  نیا  هچنانچ  درک .  دـیهاوخ  ادـیپ  فالتخا  ناترـسمه  اب  دـینک  بارخ  ار  هناخ  راوید  رگا  تشاد و  دـیهاوخ  یبوخ 

تسین .  بوخ  نز  يارب  راوید  ندرک  بارخ  تسا و  نز  یگدنز  ماوق  رهوش  اریز  دوش  یم  ادج  شرهوش 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تشاد دیهاوخ  یماح  کی  امش  راوید : 
عناوم هاتوک :  راوید 

تشاد دیهاوخ  ایاپ  ینامداش  رایسب  ياهششوک  زا  سپ  نآ :  يور  زا  ندیرپ 
تفای یهاوخ  تسد  دوخ  بوبحم  هب  تراکتشپ  هلیسوب  ندوب :  راوید  يور 

تسا يزوریپ  يوسب  هک  یهار  يور  رب  عناوم  راوید :  کی  نتخاس 
تسا ناکیدزن  زا  یکی  نیمک  رد  يرطخ  هبورخم :  راوید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یشالت  زا  تیقفوم  ندروآ  تسد  هب  شاداپ و  نتفای  ۀناشن  دیور ،  یم  الاب  يراوید  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

امـش هک  دـننک  یم  راذـگاو  هب  ار  يا  هژورپ  تیلوئـسم  هـک  تـسا  نآ  تمـالع  دـیتفا ،  یم  نـیمز  رب  راوـید  يور  زا  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ
تسا .  هجیتن  یب  امش  ياهشالت  هک  دیوش  یم  هجوتم  لمع  رد  دیرادن و  ار  نآ  ماجنا  یگتسیاش 

هک تسا  یفداصت  عوقو  تمالع  دزیر ،  یم  ورف  امـش  نزو  ینیگنـس  زا  راوید  دیا و  هتـسشن  نارگید  اب  يراوید  يور  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دوش .  یم  حورجم  تدش  هب  نآ  رد  يدرف 

ینوناقریغ ياهراک  هب  تسد  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیور ،  یم  الاب  راوید  ود  نایم  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دینز .  یم 

عناوم رب  تماهـش  تردق و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیور ،  یم  رگید  تمـس  هب  دـیزادنا و  یم  ییوس  هب  ار  ینیچرپ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دیوش .  یم  هریچ 

دسر .  یم  کمک  امش  هب  سانشان  ییاج  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنرپ ،  یم  نیچرپ  يور  زا  يا  هعرزم  تاناویح  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
تسدب ياه  هیاپ  تعنـص ،  داصتقا و  ملع  زا  هدافتـسا  اب  امـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  يراوید  نتخاس  لوغـشم  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

رگا اما  تفاـی .  دـهاوخ  تسد  دوخ  ياـهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  دـینک .  یم  اـنب  ار  تورث  ندروآ 
تفای .  دهاوخن  تسد  دوخ  ياهایؤر  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیر ،  یم  ورف  يراوید  ای  دنک  یم  طوقس  راوید  يور  زا  دنیبب 

دـیوش و یم  میلـست  یحور  دـب  تاریثأت  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدـش  امـش  يورـشیپ  عناـم  يراوید  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
دیهد .  یم  فک  زا  ار  یمهم  ياه  يزوریپ 

دیهاوخ روبع  تفرگ ،  دهاوخ  رارق  امـش  هار  يولج  هک  یعناوم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرپ ،  یم  يراوید  يور  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  9 ـ
درک . 

رظن دروم  فدـه  هب  شالت  راکتـشپ و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  داجیا  یخاروس  راوید  رد  يا  هلیـسو  اـب  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ
دیسر .  دیهاوخ  دوخ 

دش .  دیهاوخ  هریچ  دوخ  نانمشد  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  راوید  ندرک  بارخ  11 ـ
تخاس .  دهاوخ  مهارف  ینامداش  شیارب  هدنیآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  هار  راوید  يور  زا  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  12 ـ

ندش الم  رب  زا  هک  دنک  یم  داجیا  یطباور  یسک  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتشگ  ناهنپ  يراوید  تشپ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  13 ـ
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دش .  دهاوخ  هدنمرش  نآ 
وا هب  هک  یماگنه  هب  امـش ،  دامتعا  دروم  صخـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیور ،  یم  هار  يراوید  ياهنوتـس  رانک  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  14 ـ

 . تشاذگ دهاوخ  اهنت  ار  امش  دیراد  جایتحا 

یگناوید

نامدرم زا  دنک و  هنیزه  تاریخ  هب  ار  لام  نآ  نکل  يو ،  یگناوید  ردق  رب  تسا  مارح  لام  باوخ ،  رد  یگناوید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  تمالم 

ندروخ .  ابر  دیارگ و  داسف  هب  هک  لیلد  تسا ،  دش  هناوید  هک  دنیب  هک  ره  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
يو تبحـص  زا  ددرگ و  تبحـص  مه  دسفم  هراوخابر و  يدرم  اب  هک  لیلد  دش ،  تبحـص  مه  هناوید  اب  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج 

ددرگ .  لصاح  ار  وا  نید  داسف  یماندب و  تمالم و 
دروـم هک  میهد  یم  ماـجنا  تسرداـن  يراـک  میـسانش  یم  ار  وا  هک  مینیبـب  ار  يا  هناوـید  باوـخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 

رایـشوه و دیاب  هک  دیآ  یم  شیپ  ام  يارب  شزغل  لامتحا  میتخانـش  یمن  هک  میدید  ار  يا  هناوید  رگا  میوش .  یم  عقاو  تتامـش  شنزرس و 
داد .  میهاوخ  ماجنا  ای  هداد  ماجنا  فالخ  يراک  میتفا و  یم  اه  نابز  رس  میا  هدش  هناوید  نامدوخ  هک  میدید  باوخ  رد  رگا  میشاب .  هاگآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تفرگ  دنهاوخ  دوخ  هب  یتبثم  تهج  روما  یگناوید : 

يریجنز هناوید 
نتخادنا رسدرد  هب  ار  دوخ  ندوب : 

تفر دهاوخ  هالک  ناترس  ناتسرامیت : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

جیاـتن هک  تفرگ  دـیهاوخ  شود  هب  ار  یتیلوئـسم  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یحور  لداـعت  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دروآ .  یمن  راب  هب  یبوخ 

دیهاوخ یـسک  اب  بولطمان  يداد  رارق  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنا ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یحور  لداعت  رگید  یناسک  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ناتیارب  جنر  درد و  اهدعب  هک  تسب ، 

فرح ذ

ترذ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  تیقفوم  حیرفت و  ۀناشن  باوخ ،  رد  ترذ  نتفرگ  تسوپ  1 ـ

دوـخ ماوـقا  ناتـسود و  يزوریپ  زا  هک  تـسا  نآ  تمـالع  دنتـسه ،  ترذ  ياـه  هـناد  يروآ  درگ  لاـح  رد  نارگید  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ
 . دیوش یم  لاحشوخ 

هتخپ ترذ 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دناسر یم  تفرشیپ  هب  ار  امـش  هدنیآ ،  يارب  تسرد  يزیر  همانرب  هعلاطم و  یهاگآ و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتخپ  ترذ  ندید 

.

نیب هرذ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  يراک  ندناسر  رمث  هب  ییاناوت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هاگن  يزیچ  هب  نیب  هرذ  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دنهاوخ هدـیدان  ار  وا  اهدـعب  هک  دـنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  يدارفا  هجوـت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دراد ،  ینیب  هرذ  دـنیبب  باوـخ  ینز  رگا  2 ـ
 . تفرگ

رکذ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
مه دوب ،  دنزرف  مه  ار  وا  هک  تسا  لیلد  رتشیب ،  ای  تسا  بیضق  ود  ار  وا  هک  دنیب  رگا  دوب .  يرومان  یگرزب و  دنزرف و  باوخ  رد  بیـضق 

يدنزرف ار  وا  دیربب ،  ار  شیوخ  بیضق  هک  دنیب  رگا  دشابن .  شدنزرف  هک  لیلد  هدش .  هدیرب  وا  رکذ  هک  دنیب  رگا  مدرم .  نایم  رد  یگرزب 
ددرگ .  رامیب  شدنزرف  هک  لیلد  تسا ،  فیعش  يو  بیضق  هک  دنیب  رگا  دیاین . 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، بیـضق زا  هک  دنیب  رگا  يو .  یمان  مک  تراقح و  رب  لیلد  يو ،  یکچوک  دـنک و  يرومان  یگرزب و  دـنزرف و  رب  لیلد  بیـضق ،  یگرزب 

لیلد دمآ ،  نوریب  یهام  وا  بیضق  زا  هک  دنیب  رگا  نادنزرف .  يرایـسب  رب  دنک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  تخرد  ياهخاش  دننام  رگید ،  ياهبیـضق 
دنیب رگا  دبای .  تارهاوج  هک  تسا  نآ  شلیوات  دمآ ،  دیدپ  یغرم  وا  بیـضق  زا  هک  دنیب  رگا  دیآ .  دیدپ  نزهار  دزد و  يدنزرف  ار  وا  هک 

رام وا  بیـضق  زا  هک  دنیب  رگا  دشابن .  ریخ  چیه  وا  رد  هک  دیآ ،  دیدپ  راکبان  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب  شوم  وا  بیـضق  زا  هک 
مرک و هک  دنیب  رگا  دراد .  لیوات  نیمه  دمآ ،  نوریب  مدژک  هک  دنیب  رگا  دشاب .  وا  نمـشد  هک  دـیآ  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب 

سلفم هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نان  وا  بیـضق  زا  هک  دنیب  رگا  دوب .  هیامورف  تمه و  نود  فیعـض و  شدنزرف  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  روم 
 ، دمآ نوریب  نوخ  هک  دنیب  رگا  دراد .  تسود  ناهنپ  هب  ار  یـسک  شلایع  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  دجنک  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  تسدـگنت  و 
هک لیلد  دمآ ،  نوریب  یفاص  بآ  هک  دنیب  رگا  لولعم .  درآ  يدنزرف  دمآ ،  نوریب  میر  هک  دنیب  رگا  دـنک .  عامج  ضئاح  ینز  اب  هک  لیلد 

ار وا  دمآ  نوریب  ینم  هک  دنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دمآ ،  نوریب  هریت  بآ  هک  دنیب  رگا  اسراپ .  حلـصم و  دیآ  يدـنزرف  ار  وا 
 ، دش برغم  بناج  هب  همین  کی  قرـشم و  بناج  هب  همین  کی  دمآ ،  نوریب  شتآ  هک  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  هتـساوخ  لام و  نآ  ردـق  هب 
هب شلیم  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نیگرـس  هک  دنیب  رگا  نینرقلاوذ .  دننام  ددرگ ،  برغم  قرـشم و  هاشداپ  هک  دـیآ  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد 

دوب .  طاول 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دیدرگ زارد  تخس  وا  بیضق  هک  دنیب  رگا  دوش .  يوق  وا  لابقا  تخب و  تسا  لیلد  دش ،  تخس  دیدرگ و  تسار  وا  بیضق  هک  دنیب  رگا 
دوخ ياج  هب  زاب  دروآ و  نوریب  شیوخ  ياجزا  تفرگ و  تسدـب  ار  شیوخ  بیـضق  هک  دـنیب  رگا  دـشاب .  رایـسب  نادـنزرف  ار  وا  هک  لیلد 

هب تسا  لیلد  تسا ،  هتـسر  يوم  شبیـضق  رب  هک  دـنیب  رگا  دـیآ .  ياج  هب  شرگید  دـنزرف  دریمب و  شدـنزرف  هک  لیلد  دوب  هکنانچ  داهن ، 
ددرگ .  نامداش  نادنزرف  تهج 
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دیوگ :  یبرغم  رباج 
تمعن و یخارف  رب  لیلد  باوخرد ،  بیضق  تکرح  دوش و  فلت  وا  لام  ای  دریمب  شدنزرف  هک  لیلد  دش ،  ادج  يو  زا  بیضق  هک  دنیب  رگا 

يو زا  تفاکشب و  شبیـضق  هک  دنیب  رگا  دریگزاب .  دناد  هک  یهاوگ  هک  تسا  لیلد  دش ،  وا  نایم  رد  شبیـضق  دنیب  رگا  دنک .  تخب  توق 
 . ددرگ تدایز  شلام  هک  دـنک  لیلد  تشاد ،  سامآ  شبیـضق  هک  دـنیب  رگا  تسا .  دـنزرف  گرم  لام و  نایز  رب  لیلد  دـمآ ،  نوریب  نوخ 
هک تسا  لیلد  تسا ،  هتسب  نایم  رب  بیـضق  هک  دنیب  رگا  دوش .  هابت  يو  رب  شیع  هک  تسا  لیلد  دندز ،  وا  بیـضق  رب  یهرگ  هک  دنیب  رگا 

دشابن و نتسبآ  رگا  دنامن .  رسپ  نآ  نکیل  دروآ ،  يرسپ  تسا  نتـسبآ  رگا  دوب ،  بیـضق  ار  وا  هک  دنیب  ینز  رگا  دهدن .  دناد  هک  یهاوگ 
 ، تسا هدیرب  وا  بیـضق  زا  یخرب  هکدـنیب  رگا  دـشاب .  لیلد  نیمه  دوب ،  کیراب  وا  بیـضق  هک  دـنیب  رگا  دوش .  دایز  شلام  درادـن ،  رـسپ 
 ، رهوگ ای  دمآ  نوریب  دیراورم  وا  بیضق  خاروس  زا  هک  دنیب  رگا  دوش .  مک  شهاج  لامزا و  یضعب  ای  مک  دیآ  دنزرف  ار  وا  هک  تسا  لیلد 

اسراپ .  ملاع  دیآ  دنزرف  ار  وا  هک  دنک  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  رکذ )  بیضق (  ندید 
دنزرف .  لوا : 

ملع . )  هداوناخ و  تیب (  لها  مود : 
لام .  موس : 

يدنلبرس .  تزع و  مراهچ : 
ماقم .  یگرزب و  مجنپ : 

یهاوختجاح . )  تعاط (  مشش : 
 ( . نتفرگ ورگ  نهر و  نتفای (  ورگ  متفه : 

فرح ر

سیئر

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم عاجرا  امـش  هب  يرتگرزب  تیلوئـسم  و  دیتسه ،  رتالاب  یماقم  لابند  هب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  دوخ  سیئر  رگا  1 ـ

دوش . 
 . دیوش یم  زیامتم  نارگید  زا  ینابرهم  یفاصنا و  شوخ  رطاخب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  يا  هرادا  سیئر  ناتدوخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

رادار

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد رادار  رگا  تسا .  ام  هداعلا  قوف  تانیمت  شنکاو  مییوگب  هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  یصاخ  ریبعت  چیه  باوخ  رد  رادار  ندید 

هرادا ار  رادار  ناتدوخ  هک  دینیبب  رگا  رگید .  زیچ  هن  تسا و  یلدشوخ  دـیما و  دـهدب  ناشن  ام  هاوخ  لد  هب  ییاهزیچ  رادار  مینیبب و  باوخ 
دیهد .  یم  ماجنا  گرزب  یششوک  دوخ  تالکشم  عفر  يارب  هک  تسا  نآ  ناشن  دیزادنا  یم  راک  دینک و  یم 

دیوگ :  فلوم 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 716 

http://www.ghaemiyeh.com


تساهامیپاوه نتفای  رادار  راک 
دشاب یم  مدرم  یفخم  اهراک  رد  وجتسج  رادار  ندید 

ویدار

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
کی اسب  هچ  دریذپ و  یمن  ار  یلالدتسا  چیه  اما  دنک  یم  تحیـصن  درادن .  اونـش  شوگ  یلو  دنز  یم  فرح  طقف  هک  تسا  یتسود  ویدار 

چیه هتبلا  دـیدید  یئویدار  باوخ  رد  هچنانچ  دـنک .  یمن  كرد  دـمهف و  یمن  ار  امـش  راتفر  قالخا و  ریبعت  اما  دـیوگب  راب  دـنچ  ار  نخس 
هکنیا رگم  دـشاب  باوخ  روحم  دـناوت  یمن  دراد و  ار  نآ  زا  یعون  سک  همه  تسه و  اج  همه  هک  تسا  يزیچ  ویدار  نوچ  درادـن  يریبعت 

هک هاوخ  ریخ  بحم و  تسا  یتسود  ویدار  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  میونشب .  نآ  زا  فراعتم  ریغ  یبلاطم  ای  دشاب  هتشاد  لومعم  ریغ  عضو 
رد هچنانچ  دراد .  امـش  دوبهب  حالـصا و  رد  رظن  الک  تسین و  هاوخ  دـب  هجو  چـیه  هب  یلو  دـنز  یم  فرح  مه  دایز  تسا و  هدـنیوگ  طقف 

دیدید رگا  دیوش ،  یم  انـشآ  يزوس  لد  تسود  نینچ  اب  داد  هیده  امـش  هب  یـسک  ای  دیدیرخ و  یئاج  زا  ای  دیراد  یئویدار  دیدید  باوخ 
ار نآ  رگا  دـیروآ و  یم  مهارف  زوـس  لد  تسود  نآ  اـب  ار  دوـخ  هطبار  یگریت  بجوـم  دـیدنبب  ار  نآ  دـیتسناوتن  دـیدرک و  زاـب  ار  وـیدار 

یم یتشآ  تسود  نآ  اب  دیدرک  ریمعت  ار  یبارخ  يویدار  دیدید  رگا  دـینیب .  یم  نایز  اعبط  دـیهد و  یم  تسد  زا  ار  تسود  نآ  دـیتسکش 
دـشاب دناوت  یم  مه  نز  ویدار  دیـشخب .  دیهاوخ  دوبهب  ار  دوخ  طباور  دیراد  يا  هریت  طباور  دیتسه و  رهق  دوخ  رـسمه  اب  هچنانچ  ای  دـینک 

دنرادن .  يدب  تین  دننز و  یم  فرح  دایز  زین  اه  نز  نوچ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تسا  مهم  رایسب  ناتیارب  هک  درک  دیهاوخ  تفایرد  يربخ  امش  ویدار : 
دیوگ :  فلوم 

درک .  ریبعت  ربخ  هب  ار  ویدار  ناوت  یم 
دیشاب یندینش  قافتا  ای  ربخ  کی  رظتنم  دیاب  سپ 

هنایزار

رگا دوب .  ترـضم  شندروخ  دنک و  هودنا  مغ و  لیلد  تقو ،  یب  رگا  دـشاب ،  تقو  هب  رگا  باوخ ،  هب  هنایزار  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوش .  راتفرگ  هودنا  مغ و  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  هنایزار  دوب  وا  کلم  هک  ینیمز  رد  دنیب 

یـسک رتمک  زورما  یلو  تشاد  يا  هدرتسگ  ینامرد  فرـصم  میدـق  رد  هک  ییوراد  تسا  یهایگ  هنایزار  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
فالخ رب  نوچ  تسین  بوخ  دیدید  رگا  یلو  دوش  هدـید  باوخ  رد  تسا  نکمم  تردـن  هب  هایگ  نیا  دسانـش .  یم  ار  نآ  لکـش  هب  یتح 
باوـخ رد  هک  يا  هناـیزار  رادـقم  هب  هودـنا  مغ و  نازیم  دروآ و  یم  مغ  شندروـخ  نتـشاد و  باوـخ  رد  دراد  یهاـیگ  بط  رد  هک  يرثا 

 . رایسب مغ  هنایزار  هتسد  کی  تسا و  كدنا  مغ  هنایزار  هخاش  کی  دراد .  یگتسب  دینیب  یم  شیوخ 

وسار

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  ددزدب .  يزیچ  دوش و  اجنآ  رد  دزد  هک  دنک  لیلد  تفر ،  ناکد  رد  ای  هناخ  رد  وسار  دنیب  رگا  تسا .  دزد  باوخ  هب  وسار  ندید 

تـسد رد  وا  ياهمادـنا  زا  يزیچ  اـی  دروخیم  وسار  تشوگ  دـنیب  رگا  دـبای .  رفظ  وا  رب  دریگب و  ار  يدزد  هک  لـیلد  تشکب ،  ار  وـسار  هک 
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دناتسب .  دزد  زا  یلام  هک  تسا  لیلد  تشاد ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد دمآ ،  بلاغ  وا  رب  درک و  یم  دربن  گنج و  وسار  اب  هک  دنیب  رگا  دبای .  افش  ماجنارس  رامیب و  هک  لیلد  دیزگب ،  ار  يو  وسار  دنیب  رگا 
دنک .  رهق  ار  وا  دوش  هریچ  دزد  رب  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ ،  هب  وسار  ندید 

هودنا .  مغ و  لوا : 
درد .  مود : 

يرامیب .  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

اب ییور  هب  ور  باوخ  رد  وسار  ندـید  تسا .  رتکچوک  شوگرخ  زا  رتـگرزب و  شوم  زا  هک  تسا  ییارحـص  هدـنوج  نارادناتـسپ  زا  وسار 
 . دیراد یگناخ  يدزد  دیشاب  نئمطم  هدیزگ  ینکس  اجنآ  دنک و  یم  یگدنز  امـش  هعرزم  رد  ای  هناخ  رد  ییوسار  دیدید  رگا  تسا .  دزد 

دنا هدرک  ریبعت  دزد  ار  وسار  امومع  ناربعم  درب .  یم  كدنا  كدنا  ار  امش  لام  دیمهفب  ناتدوخ  هک  نآ  یب  تسانشآ و  یلها و  هک  يدزد 
 . درب یم  ددزد و  یم  وا  دیهدن  مه  رگا  هک  دیهد  یم  یـسک  هب  ار  دوخ  لام  عقاو  رد  دـیهد  یم  اذـغ  وسار  هب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  . 

 . دراد دب  رظن  امش  لام  هب  هک  یناسنا  دینار .  یم  دوخ  زا  ار  یتسد  جک  تین و  دب  ناسنا  دیتشک  دیدرک و  راکش  ار  ییوسار  دیدید  رگا 

تکار

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروم حیرفت  رد  هک  تسا  نآۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  تسا .  هاوخلد  حیرفت  زا  ندـنام  زاب  ۀـناشن  باوخ ،  رد  تکار  ندـید 

 . دنک تکرش  دناوت  یمن  دوخ  ۀقالع 

نار

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ فیعـض  نت  هب  دوش و  ادج  دوخ  ناشیوخ  زا  هک  لیلد  داتفیب ،  ای  تسکـش  وا  نار  دنیب  رگا  دوب .  وا  ناشیوخ  وا و  توق  ندید ،  نار 

دنک .  لیلد  نیمه  ار  سک  نآ  دنکفیب ،  ای  دیربب ،  ار  یسک  نار  هک  دنیب  رگا  دوش .  كاله  تبرغ  رد  و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک دوب  لیلد  دش ،  کیراب  وا  نار  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  يردام  ناشیوخ  رب  لیلد  پچ ،  نار  يردـپ ،  ناشیوخ  رب  دـنک  لیلد  تسار ،  نار 
تـشوگدنیب رگا  دسرب .  يراوخ  هودنا و  يرتهم  زا  ار  وا  ناشیوخ  هک  دوب  لیلد  دـش ،  هراپ  وا  نار  دـنیب  رگا  دـنوش .  فیعـض  وا  ناشیوخ 

دوش .  عیاض  شناشیوخ  لام  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هداتفا  وا  ياهنار 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

نار تشوگدنیب  رگا  حاکن .  هب  دنک  یگتسویپ  ددرگن و  ادج  ناشیوخ  زا  هک  لیلد  دش ،  هتـسب  رگیدکی  رب  نامـسیر  هب  شیاهنار  دنیب  رگا 
تفگ دمآ و  نیریـس  نبدمحم  دزن  يدرم  هک :  دیوگ  نینچ  تیاکح :  دروخ .  شیوخ  لام  نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یم  ار  دوخ 

نیریـس نبدمحم  دیـشارتب .  يوم  نآ  ات  متفگ  یـسک  هب  دوب ،  هتـسر  يوم  يو  رب  دوب و  هدش  خرـس  نم  نار  تشوگ  هک  مدید  باوخ  هب  : 
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وا ناـشیوخ  زا  یک  ار  وا  ماو  راـنید  تسیود  غلبم  هاـم ،  نآ  رد  مه  سپ  دراذـگب .  ار  تماو  وت  ناـشیوخ  زا  یکی  يراد و  ماو  وـت  تفگ : 
دراذگب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچرب  ندید ،  باوخ  رد  نار 

ناگتسبو . )  هداوناخ  تیب (  لها  لوا : 
دشاب .  دامتعا  ناشیا  رب  هک  ناتسود  مود : 

مشخ .  موس : 
لام .  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم تیبوبحم  ترهـش و  کین و  مان  یتح  دـیا .  هدروآ  درگ  نایلاس  یط  ای  دـیتسه  یکتم  نآ  رب  هک  تسا  ییاـهزیچ  لاـم و  ییاراد و  نار 

 ، تردـق رب  دـیراد  یمکحم  قاچ و  هدـیزرو و  ياه  نار  دـیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دوش ،  رهاظ  ام  ياـه  باوخ  رد  نار  لکـش  هب  دـناوت 
زا یکی  ای  اهزیچ  نیا  دیراد  يرغال  فیعض و  ياه  نار  دیدید  هچنانچ  دیوش و  یم  ای  دیتسه  روادیما  یکتم و  شیوخ  کین  مان  ترهش و 

دیدید رگا  دور .  یم  نیب  زا  امش  لام  زا  یشخب  هدش  هدنک  امش  نار  تشوگ  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  اهنآ  نیرتمهم 
دیدـید باوخ  رد  رگا  امـش .  ترهـش  کین و  مان  هب  ای  دروخ و  یم  همطل  امـش  لوپ  هب  اـی  هدـش  كاـندرد  ملاـتم و  اـی  مخز  امـش  نار  هک 
بجوم بسانمان  یلمع  ماجنا  اـب  اـی  دـیهد  یم  ردـه  ناـتدوخ  ار  دوخ  لاـم  هک  تسا  نآ  ناـشن  دـیا  هدـنک  ار  دوخ  نار  تشوگ  ناـتدوخ 

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا .  باوخ  هدننیب  هداوناخ  دارفا  فرعم  نار  هک  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  دیوش .  یم  شیوخ  یماندب 
تسا و قاچ  امش  نار  کی  دینیبب  رگا  تشاد .  دامتعا  اهنآ  هب  ناوت  یم  هک  یناتسود  لام و  تسا و  تیب  لها  باوخ  رد  نار  هک  دننک  یم 

دنا هدوب  قباس  ناتسود  نانمشد  نیا  هک  نمشد  مه  یمجح  دیراد و  تسود  يا  هدع  دنتسه .  زیامتم  امش  نانمشد  ناتسود و  رغال  يرگید 
دیا .  هداد  تسد  زا  ار  اهنآ  هک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسامش .  راظتنا  رد  یتخبشوخ  تداعس و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  دیفس  مرن و  امش  ياپ  نار  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . درک دهاوخ  تنایخ  امش  هب  یسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دولآ  نوخ  یمخز و  ییاپ  نار  ندید  2 ـ

هدننار

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رفس شوخ  یصخش  اب  ترفاسم  هدننار : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  التبم  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینار ،  یم  نیشام  حیرفت  ای  راک  ماحنا  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیروآ .  یم  تسد  هب  يدعاسم  جیاتن  دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینار ،  یم  نیشام  یگتسهآ  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تفای دیهاوخ  تسد  یبایماک  هب  كانرطخ  یلحارم  زا  نتشذگ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینار ،  یم  نیشام  تعرس  اب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هار

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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 . دور نید  هار  هب  هک  لیلد  تفر ،  یم  هارهاش  رب  دنیب  رگا  ایند .  نید و  رد  یتسار  نتسج  نآ و  تماقتـسا  دوب و  نید  ندید ،  باوخ  هب  هار 
هتـشگرس هار  رد  دنیب  رگا  دنک .  یئامنهار  حالـص  تسار و  هار  هب  ار  یموق  هک  لیلد  درک ،  تیاده  ار  یهورگ  تسار  هار  هب  هک  دنیب  رگا 

دشاب .  هدش  هتشگرس  ایند  راک  هب  ای  نید  هار  رد  هک  لیلد  دیدرگ ،  یم  ریحتم  و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

جک هار  هب  تسار  هار  زا  ار  وا  یـسک  دنیب  رگا  دناتـسب .  یـسک  زا  ار  دوخ  قح  هک  لیلد  دشن ،  هتـسخ  هکنانچ  تفر  یم  یهار  رد  دنیب  رگا 
تماقتسا و هک  لیلد  دش ،  لکـشم  وا  هب  هار  تفر و  یم  هار  هب  کیرات  بش  هب  دنیب  رگا  دنادرگ .  لوغـشم  غورد  ار  وا  هک  دوب  لیلد  درب ، 

يو نیددب  مدرم  اب  دوب و  ریحتم  شیوخ  نید  رد  هک  لیلد  تفر ،  دیاب  هار  مادک  زا  هک  دنادن  دنیب و  رایـسب  ياههار  رگا  دـبای .  تسار  هار 
یم تفرگ و  تسار  تسد  لوسر  ترضح  لوق  هب  دور و  یم  اجک  هب  تسنادن  دش و  لکشم  وا  ربارب  رد  هار  هک  دنیب  رگا  دوب .  تبحص  ار 

نمشد رب  هک  لیلد  تفر ،  رد  هب  هار  زا  مزع  هب  دنیب  رگا  ددرگ .  هدیشوپ  وا  رب  قح  هار  هک  لیلد  درک ،  مگ  هار  دمآرد ،  بش  نوچ  تفر و 
هتفیرف ایند  هب  هک  لیلد  تفر  وس  کی  هب  هار  زا  نز  نآ  ببـس  هب  دـمآ و  يو  شیپ  ینز  تفر و  یمه  هار  رد  دـنیب  رگا  دزاس .  هلیح  رکم و 

تسا .  ناسکی  لیوات  رد  ندش ،  راوس  هار  رد  ندش  هدایپ  مکح  هک  نادب  دراذگ .  ریخ  هار  دیآرد و  وا  نیدرد  للخ  دوش 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

نید هک  دوب  لیلد  تفر ،  یم  نامگ  هب  هار  رد  دنیب  رگا  دنک .  نید  یئوکین  یکاپ و  رب  لیلد  دوب ،  وکین  تاتابن  هزبس و  وا  هار  رد  دـنیب  رگا 
هار دیوگ :  ثعـشا  نب  لیعامـسا  دنک .  يو  داسف  رب  لیلد  دربب ،  هار  زا  ار  یـسک  دـنیب  رگا  دوش .  هتـشگرس  دوخ  راک  رد  ای  دروآ  تسدـب 

دوب .  نیا  فالخ  رب  جک  هار  نید و  تماقتسا  دوب و  یناملسم  باوخرد  تسار 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  هار 
ایند .  لوا : 

يداشو . )  تغارف  شمار (  مود : 
وکین .  راک  موس : 

تکرب .  وریخ  مراهچ : 
مدرم . )  یتحار  شیاسآ و  تسا (  مدرم  تحار  یناسآ و  مجنپ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
بت ناجیه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  روبع  راومهان  نیمز  اه و  هرخـص  يور  زا  دیرذگ و  یم  کیراب  یهار  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  هجاوم  یگرزب  یتخبدب  اب  دش و  دهاوخ  هریچ  امش  رب  يدولآ 
وحن هب  دـیتساوخ  یم  هک  يراـک  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  ادـیپ  دـیرذگب ،  دـیاب  نآ  زا  هک  یهار  دیـشوک  یم  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ  وربور  تسکش  اب  دیناسرب  نایاپ  هب  یبولطم 
زا هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  زبسرـس  ياهرازنمچ  هاـیگ و  لـگ و  زا  هدیـشوپ  شفارطا  هک  دـینک  یم  روبع  یهار  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تفای .  دیهاوخ  تاجن  یلیمحت  ياه  قشع 
 ، دینکن لمأت  يرتشیب  تقد  اب  دیهد  یم  ماجنا  هک  یتامادقا  هب  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  هار  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دروخ دیهاوخ  تسکش 

نهآ هار 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یگدنز رد  تارییغت  نهآ :  هار 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوشب .  یگدنز  رد  امش  تفرشیپ  عنام  دشوک  یم  یسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نهآ  هار  ندید  1 ـ

اریز دراد ،  زاین  يرتشیب  هجوت  تبقارم و  هب  ناتراک  هک  دـیبای  یم  رد  هاـگان  هک  تسا  نا  تمـالع  باوخ ،  رد  نهآ  هار  ياـهلیر  ندـید  1 ـ
رفـس هب  ناتـسود  زا  رادید  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  دـننک .  لاغـشا  ار  امـش  ياج  دنـشوک  یم  نانمـشد 

تفر .  دهاوخ 
دنک .  یم  تنایخ  امش  هب  یناهنپ  یسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نهآ  هار  ياهلیر  يور  یعنام  ندید  2 ـ

تسا .  راوشد  ییاهراک  ینارگن و  زا  زیربل  یتاقوا  هب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  نهآ  هار  لیر  يور  نتفر  هار  3 ـ
یگرزب يداش  دـیهد  یم  ماجنا  تراهم  اب  هک  يا  یتسد  ياهراک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نهآ  هار  لیر  يور  زا  نتـشاذگ  4 ـ

دیروآ .  یم  تسد  هب 
يا هناریو  هب  ار  امـش  یگدـنز  ییوجتذـل ،  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  روبع  نهآ  هار  لیر  يور  زا  لـالز  یبآ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

تساخ .  دیهاوخ  اپ  هب  دوخ  یگدنز  نتخاس  يارب  راب  رگید  اما  دنک ،  یم  لدبم 
هار زا  ای  دیوریم و  يدوس  رپ  ترفاسم  هب  درک ،  دهاوخ  تفرـشیپ  ناتراک  هک  تسا  نیا  لیلد  باوخ  رد  یترفاسم  راطق  ای  نهآ  طخ  ندید 

 . دسریم نامهم  ناتیارب  يرود 

بآ يور  رب  نتفر  هار 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، يو كاپ  داقتعا  نامیا و  توق  رب  دنک  لیلد  دیامن ،  نیدب  هچ  نآ  هناخدور و  ایرد و  بآ  نوچ  تفر ،  یمه  بآ  زارف  رب  هک  دنیب  رگا 

باوخ رد  نتفر  هار 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا هک  دینک ،  یم  تقفاوم  ییاه  هشقن  اب  هتـسنادان  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیور ،  یم  هار  باوخ  رد  هک  دـیتسه  یناسک  زا  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دروآ یمن  ناغمرا  هب  ناتیارب  يزیچ  یتخبدب  بارطضا و 

ندز هار 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک  دربن  مدرم  اب  هک  دوب  يدرم  باوخ ،  رد  نزهار 

هچ نآ  ردـق  هب  دـبای  هدـیاف  دراد ،  یمارگ  زیزع و  ار  وا  هک  ددـنویپ  يدرم  اب  هک  لیلد  دربب ،  رایـسب  لاـم  دز و  هار  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا 
دشاب .  هدرب  نزهار 

دبای .  یصالخ  نآ  زا  ماجنارس  دوب و  كاله  میب  ددرگ و  رامیب  هک  لیلد  ندرب ،  يزیچ  وا  زا  تسناوتن  دش ،  عمج  وا  رب  نزهار  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دونش .  غورد  یسک  زا  هک  لیلد  دیدزد ،  وا  زا  يزیچ  نزهار  هک  دنیب  رگا 
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دسر .  يو  هب  تبیصم  ربخ  دندرک ،  شکاله  نانزهار  تفر و  یم  یهار  هب  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دنک .  هابت  وا  رب  شیع  دوش و  مصخ  وا  رب  یسک  دوب  لیلد  درب ،  یئالاک  درک و  ینزهار  دنیب  رگا 
دبای .  افش  ماجنارس  ددرگ و  رامیب  تسا  لیلد  دربن ،  ار  یسک  يالاک  نکل  دنیب ،  نزهار  ار  شیوخ  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  ینزهار 

تموصخ .  گنج و  لوا : 
نتفگ .  غورد  مود : 

 . یگدنز ندش  بارخو  شیع  یهابت  يرامیب و  موس : 

هنایار

دیوگ :  فلوم 
درک میسقت  فلتخم  تاعوضوم  هب  ناوت  یم  دنک  یم  ارجا  ار  ربراک  ياهنامرف  نوچ  رتویپماک  اب  راک 

دراد ناصقن  ترخآ  راک  هک  لیلد  دوب  یئایند  روما  هب  طوبرم  امش  راکو  دیدرک  یم  راک  نآ  اب  یلغش  راک  ناونع  هب  رگا 
تسا تسار  ناتترخآ  راک  هک  لیلد  ینید  قیقحت  دننام  دیدرک  یم  راک  یترخآ  لئاسم  رد  رگا 

هانگ رد  يراتفرگ  دیدوب  رتویپماک  اب  يزاب  لوغشم  رگا 
ریخ و دوب  يویند  عوضوم  هب  طوبرم  رگاو  دوب  حالـص  هب  شلامعا  ینعی  ینید  روما  هب  طوبرم  یعوضوم  ایو  همانرب  تخاـس  لاـح  رد  رگا 

دروآ تسدب  یئایند  هدیاف 
دشاب یم  نامدوخ  ینورد  ياه  هتساوخ  هب  طوبرم  مینیب  یم  رتویپماک  زا  هک  یلامعا  تفگ  ناوت  یم  لک  رد 

نداد يار 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  یناشیرپ  بارطضا و  رد  قرغ  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  يأر  یسک  باختنا  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تاساسحا رب  امش  یفنم  تاساسحا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  يأر  یلیم  یب  اب  دیا و  هدرک  تکرش  یتاباختنا  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دوش یم  بلاغ  امش  تبثم 

بر

نیا فالخ  هب  هچ  نآ  دنک و  تعفنم  ریخ و  رب  لیلد  شندروخ  دراد ،  شوخ  يوب  دوب و  نیریـش  معط  هب  اه  بر  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هب دوب  شرت  نوچ  تعفنم و  اب  راک  رب  تسا  لیلد  دوب ،  نیریـش  نوچ  باوخ ،  رد  بر  نتخیر  دنک .  ترـضم  مغ و  جنر و  رب  لیلد  دـنیب ، 

دوب .  نیا  فالخ 
مهارف شالت  جنر و  تمحز و  هب  ار  یلام  دیا  هدیرخ  بر  ای  دـیناشوج  یم  بر  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیدرک ساسحا  رگا  تسا .  هدماین  تسد  هب  ناسآ  لهس و  تسا و  رایـسب  شـشوک  راک و  هدیئاز  هک  دوش  یم  ناتدیاع  يدوس  دینک .  یم 

دروآ دوس  امش  يارب  هک  دسر  یم  امش  هب  شوخ  يربخ  دیآ  یم  ناتشوخ  دوب  نآ  زا  امـش  دسر و  یم  ناتماشم  هب  هدناشوج  بر  يوب  هک 
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باوخ رد  رگا  دنک .  یم  نیگمغ  ار  امـش  تسا  روآ  دوس  هچ  رگا  هک  دنهد  یم  امـش  هب  دب  يربخ  دیاین  ناتـشوخ  نآ  يوب  زا  رگا  تسا و 
کچوک هدمآ  دیدپ  ناتـسابل  يور  هک  يا  هکل  هزادنا  هب  نایز  نآ  هک  دینیب  یم  نایز  هلماعم  کی  رد  هتخیر  ناتـسابل  يور  بر  هک  دیدید 

ناتدوخ دراد و  قلعت  امـش  هب  همه  دنیوگ  یم  هدـش و  هدـیچ  يدایز  بر  ياه  هشیـش  اه و  هزوک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  گرزب  ای 
عومجم رد  مک .  ای  تسا  دایز  ای  اه  هزوک  اه و  هشیش  رادقم  هب  مه  نآ  هک  دسر  یم  امش  هب  یثاریم  دیا  هتخپ  ای  هدیرخ  یک  ار  اهنآ  دینادن 

شالت تمحز و  اـب  يرگید  هک  تسا  یلوپ  هب  ندیـسر  زین  ندرب  ثاریم  هدـیدرگ .  مهارف  شـالت  تمحز و  اـب  هک  یلوپ  تسا و  لاـم  بر 
دشاب نیریـش  بر  دیـشچب  رگا  دیوش .  یم  معنتم  وا  بناج  زا  دهد  یم  امـش  هب  بر  یـسک  هک  يددید  باوخ  رد  رگا  تسا .  هدروآدرگ 

ار ناتدوخ  لام  دیتخیر  نیمز  هب  ار  بر  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیدرگ .  یم  كانهودنا  نیگمغ و  دشاب  شرت  رگا  دیوش و  یم  بایماک 
 . دشابن شرت  هک  نیا  هب  طورشم  تسا  رگید  ياهزیچ  بر  زا  رتهب  ندید  باوخ  رد  رانا  بر  دیهد .  یم  رده 

بابر

هب هک  لیلد  دز ،  یمه  بابر  هک  دـنیب  رگا  تسا .  غورد  نخـس  لطاب و  وهل  رب  لیلد  ندـید ،  باوخ  رد  باـبر  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تبیـصم مغ و  رب  لیلد  هلمج ،  نیا  دوب  يان  هناغچ و  گنچ و  بابر  اب  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دـهد .  اضر  لاحم  لطاب و  نخس 

دنیب يرامیب  رگا  دیامن .  هبوت  نتفگ  غرود  زا  هک  تسا  لیلد  دنکفیب ،  ای  تسکشب  ار  بابر  هک  دنیب  رگا  دسر .  عضوم  نآ  لها  هب  هک  دوب 
 . ددرگ بعص  يو  رب  يرامیب  ای  دریمب  هک  لیلد  دز ،  یم  بابر  هک 

راوخابر

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دنهاوخ  راتفر  امش  اب  يدرس  هب  نایفارطا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  نیشنمه  يراوخ  ابر  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دـنک و یم  تنایخ  امـش  هب  یمیدـق  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـننک ،  یم  يراوخاـبر  هک  دـینیبب  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  2 ـ
 . دییوگ یم  كرت  ار  وا  امش  راچان 

لیتر

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنروایب .  رد  اپ  زا  دننک و  تسکش  رو  ار  امش  دنشوک  یم  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لیتر  ندید  1 ـ

 . دش دهاوخ  هارمه  امش  اب  لابقا  ناوارف ،  یسناش  دب  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لیتر  نتشک  2 ـ

باوختخر

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
باوختخر

یگداوناخ یتخبشوخ  فیثک : 
دینک طایتحا  نداتفا :  تخت  زا 
قفوم جاودزا  ابیز :  باوختخت 

گرم یلاخ :  باوختخر 
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تفای دیهاوخ  زاب  ار  دوخ  یتمالس  امش  نتساخرب :  تخت  زا 
یبایماک دشاب :  نآ  يور  باتفآ  هک  یباوختخر 

هراسخر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ و روهـشم  نامدرم  نایم  رد  تسا ،  هزیکاپ  فاص و  وا  هراسخر  دـنیب  رگا  دوب .  مدرم  یئانـشور  رب  لیلد  ندـید ،  باوخ  رد  هراسخر 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  سا ،  هایس  ای  درز  وا  هراسخر  هک  دنیب  رگا  دبای .  یگرزب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دسر .  ناصقن  وا  شیارآ  یئادخدکرد و  دنیب ،  یبیع  هراسخر  رد  رگا  تسا .  وا  یئادخدک  مدرم و  شیارآ  باوخرد ،  هراسخر 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

رگا ددرگ .  مرخ  ناداش و  هک  لیلد  دوب ،  هزیکاپ  خرـس و  وا  راسخر  دنیب  رگا  ددرگ .  راد  ماو  هک  لیلد  دوب ،  يوم  وا  هراسخر  رب  دنیب  رگا 
مغ و ار  وا  لایع  تهج  زا  هک  لیلد  تسا ،  هریت  هایس و  وا  هراسخر  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  رامیب  هک  دوب  لیلد  إوب .  درز  هراسخر ا و  هک  دنیب 

دسر .  هودنا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  درم  لاح  عضو و  یبوخ و  يداش و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هراسخر 
 . تسا يرامیب  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هراسخر  یتشز 

زر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد يو ،  ماگنهرد  تسا  وا  رد  هزیکاپ  زبس و  ياهتخرد  تشاد و  يزر  دـنیب  رگا  دـنک .  همیرک  راکوکین و  ینز  رب  لـیلد  باوخ ،  رد  زر 
دنیب رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  لیوات  دوبن ،  زر  ياهتخرد  گرب  هک  دنیب  رگا  دنیب .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  دهاوخب و  راکوکین  ینز  هک  دـنک 
دوب زر  دنوادخ  هب  رش  ریخ و  زا  شلیوات  دوبن ،  وا  کلم  زر  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  رامیب  هک  تسا  لیلد  دوب ،  تشگ  درز  اهتخرد  گرب  هک 

. 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  روگنا )  تخرد  زر (  ندید 
نز .  لوا : 

نز .  ببس  زا  دوب  تعفنم  مود : 
دوب .  هودنا  مغ و  جنر و  موس : 

كات  بحاص  لاوحا  يدب  رب  دنک  لیلد  دنیب ،  بارخ  ار  روگنا )  تخرد  زر (  رگا 
دوب .  هناخ  راکتمدخ  شلیوات  باوخ  رد  ناتسکات  نابغاب 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
عفنتم ناشتبحاصم  رادـید و  زا  امـش  دراد و  بوخ  یمدرم  هک  دـیوش  یم  دراو  یطیحم  هب  دـینیبب  گنراگنر  زر  ياه  لگ  زا  رپ  یغاـب  رگا 
رسمه رگا  دریگ .  یم  رارق  امـش  یگدنز  ریـسم  رد  ینز  هدوبن  البق  هک  دیا  هتـشاک  دوخ  هناخ  رد  زر  هتوب  کی  هک  دینیبب  رگا  دیدرگ .  یم 
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ترودک عفر  دیراد  فالتخا  زین  يرگید  نز  اب  رگا  دینک و  یم  یتشآ  دیتسه  رهق  وا  اب  دـیراد و  رـسمه  رگا  دـینک و  یم  جاودزا  دـیرادن 
دوش یم  امن  تشگنا  تحابص  توارط و  قلخ و  نسح  ییابیز و  رد  هک  دوش  یم  يرتخد  بحاص  دنیبب  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  دوش .  یم 

کین بلق و  شوخ  یلو  هنوگ  رامیب  تسا  ینز  يایوگ  درز  زر  دنک .  یم  جاودزا  دوش و  یم  قشاع  دنیبب  یناوج  رسپ  ار  باوخ  نیا  رگا  . 
نز کی  بناج  زا  هک  تسا  یمغ  هدیکشخ  زر  تسا .  منتغم  شتبحاصم  هک  تسا  ینز  یتروص  زر  طاشن .  اب  تسا  ینز  خرـس  زر  رظنم . 

دیناسر و یم  یلک  بیـسآ  نز  کی  هب  دینک  رپرپ  باوخ  رد  ار  زر  رگا  دـنیب .  یم  بیـسآ  الب و  زین  نز  نآ  دوخ  دـیآ و  یم  دراو  امـش  هب 
 . دیهد یم  رارق  هرطاخم  رد  ار  شیگدنز 

هنوگژر

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهد یم  بیرف  ار  نارگید  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک .  یم  هدافتسا  هنوگ  ژر  زا  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

. 
هدافتـسا ءوس  امـش  زا  هناراکم  ياه  هشقن  ندرب  شیپ  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  هدافتـسا  هنوگ  ژر  زا  ینز  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ 
دیوش .  یم  ریگلفاغ  يا  هشقن  یحارط  ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  دوخ  سابل  ای  تسد  رب  باوخ  رد  ار  هنوگ  ژر  رگا  3 ـ

 . دش دیهاوخ  ریقحت  دوخ  بیقر  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  ددرگ ،  یم  وحم  ناتتروص  زا  هنوگ  ژر  رثا  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

بل ژر 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
غورد تنایخ و  بل :  ژر 

ناروتسر

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
جرخرپ یمرگرس  ناروتسر : 

نسر

دندنب یم  نآ  هب  یئاهزیچ  هک  تسا  ینامسیر  نسر 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

يدنلب و نیمز  زا  نسر  يدنلب  ردـق  رب  هک  لیلد  هتخیوآ ،  قلعم  دوب و  هدز  نسر  رد  تسد  دـنیب  رگا  تسا .  نامیپ  دـهع و  باوخرد  نسر 
دتفیب .  تلزنم  ردق و  زا  هک  لیلد  دنامب ،  وا  تسد  رد  یکدنا  دیربب و  نسر  دنیب  رگا  دبای .  تلزنم 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب رامیب  رگا  هکنانچ ،  یلاعت  قح  دزیا  وا و  نایم  دوب  ینامیپ  هک  لیلد  دوب .  هدز  نآ  رد  تسد  وا  دوب و  هتخیوآ  نامسآ  زا  نسر  دنیب  رگا 

اب هک  دنک  نامیپ  نامه  دیکات  رب  لیلد  دوب ،  هداتـسیا  ياپ  هب  نسر  رب  هک  دـنیب  رگا  منک .  نینچ  دـهد ،  افـش  ارم  یلاعت  قح  رگا  دـیوگیم : 
دوب .  هدرک  یلاعت  قح 
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دیوگ :  یبرغم  رباج 
هک دوب  نامیپ  نسر ،  دنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  و  دشاب .  هدز  یلاعت  قح  نید  نسر  رب  تسد  هک  لیلد  دوب ،  هدز  نسر  رب  تسد  دـنیب  رگا 

ار و قلخ  ای  ار  يادخ  دوب  وا  ندرگ  رد  ینامیپ  هک  لیلد  دندوب ،  هدرک  وا  ندرگرد  نسر  دنیب  رگا  دوب .  هدرک  يادـخ  اب  مه  قلخ و  اب  مه 
دیوگب دراد  هک  يدوصقم  تجاح و  كرت  هک  لیلد  تشهورف ،  نسر  هب  ار  دوخ  دنلب  یئاج  زا  ای  ماب  زا  دنیب  رگا  دنک .  ریخات  ندراذگ  رد 

میب .  سرت و  زا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  نسر  ندید 
نامیپ .  دهع و  لوا : 

نید .  مود : 
تناما .  موس : 

 ( . تجاح ندش  هدروآرب  تجاح (  ياضق  مراهچ : 

هتشر

درآ و نوچ  دننک و  یم  هیهت  درآ  ریمخ  زا  ار  هتـشر  تمعن .  تکرب و  ریخ و  تسا و  دـیما  هتـشر  هتـشر ،  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم ولپ  هتـشر  دـیع  ياه  بش  ام  یتنـس  روط  هب  تسا .  بوخ  زین  هتـشر  دنتـسه  بوخ  ام  ياـه  باوخ  رد  همه  ناـن  مدـنگ و  درآ و  ریمخ 

تسا و دیما  هتشر  باوخ  رد  هتـشر  هک  تسا  راوتـسا  هدیقع  تنـس و  نیا  يانبم  رب  ریبعت  ای  هتفرگ  هشیر  هدیقع  نیمه  زا  راک  نیا  میروخ . 
 . تسین بوخ  دینک  هابت  دیزیرب و  رود  ار  هتشر  رگا  طقف  دشاب .  هک  لاح  ره  هب  تسا  وکین  باوخ  رد  شندید  تکرب و  تمعن و 

ناوضر

رب ناوضر  دنیب  رگا  دهرب .  یتخـس  زا  ددرگ و  نمیا  باذع  زا  هک  لیلد  دنیب ،  باوخ  رد  ار  ناوضر  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ار وا  ناطلـس  راد  هنیزخ  اـب  هک  تسا  لـیلد  باوخ ،  رد  ناوضر  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دورب و  اـیند  زا  هک  لـیلد  هداتـسیا ،  تشهب  رد 
هب شتبقاـع  دورب و  اـیند  زا  دوز  هک  لـیلد  درب ،  تشهب  رد  ار  وا  ناوـضر  دـنیب  رگا  تسا .  تشهب  نزاـخ  ناوـضر  هک  اریز  دـتفا ،  تبحص 

دشاب هدیسر  کیدزن  وا  تافو  هک  لیلد  دیـشخب ،  يو  هب  زبس  هماج  ای  داد  يزیچ  ار  وا  تشهب  ياه  هویم  زا  ناوضر  دنیب  رگا  دوب .  تداعس 
دوجو هب  ملاع  ياناد  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دادب ،  تشهب  زا  رهوگ  ای  دیراورم  ای  توقای  ار  وا  ناوضر  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 

 . دوش رشتنم  ملع  هب  ناهج  رد  وا  مان  هکنانچ  دیآ ، 

تبوطر

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يرامیب تبوطر : 

قرب دعر و 

هب تسا  هاشداپ  ندرک  هدعو  قرب ،  دنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یضعب  تسا و  هاشداپ  راد  هنازخ  باوخ  رد  قرب  دعر و  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
قرب دـنیب  رگا  دوب .  ریخ  نا  رد  هک  دـنک  يراک  هک  لیلد  تفرگرب ،  ربا  زا  اـی  اوه  زا  ار  قرب  دـنیب  رگا  يو .  عمط  هب  ار  عاـمط  درم  يدـب و 
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تسا .  هتسهآ  داب  قرب  اب  هک  هصاخ  دوب ،  خارف  تمعن  لاس  نآ  رد  هک  لیلد  دیشخرد ،  یمه 
 . ریخ موس :  دب .  هدعو  مود :  هاشداپ .  راد  هنازخ  لوا :  تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  قرب  دعر و  هک  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

تسار .  هار  مجنپ :  تمحر .  مراهچ : 
هب قرب  نامسآ .  ربا  زا  هتسج  قرب  يرگید  هتیـسیرتکلا و  يانعم  هب  قرب  یکی  تسا ،  زیچ  ود  یعادتم  قرب  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دنمتردق و روصت  قوفام  یتردق  نیزگیاج  ای  لبمـس  دناوت  یم  یـسانش  باوخ  رظن  زا  اما  تسین  تیور  لباق  باوخ  رد  هتیـسیرتکلا  يانعم 
رد سک  ره  نیگمهـس .  هدنـشک و  مه  تسا و  هدنهد  يرای  نابرهم و  مه  میـسرت .  یم  نآ  زا  مه  میجاتحم و  نآ  هب  مه  هک  دشاب  دنمورین 
 . دنتوافتم دنناسرت  یم  ار  ام  هک  یئاهزیچ  یلو  تسین  دـیدرت  میـسرت  یم  ام  همه  هک  نیا  رد  دـسرت .  یم  رتشیب  يزیچ  زا  شدوخ  یگدـنز 

دنتسه یناسک  دنسرت  یم  يرامیب  زا  يا  هدع  دنـشوشم .  نارگن و  هشیمه  دنـسرت .  یم  هچ  زا  دنناد  یمن  دنـسرت و  یم  هک  دنتـسه  یناسک 
هب باوخ  رد  تسا  نکمم  هتخانـشان  هچ  هتخانـش  هچ  اـه  سرت  نیا  همه  دـنراد .  تشحو  يریپ  زا  اـمومع  اـه  مناـخ  دـنکانمیب .  رقف  زا  هک 
یم ناج  هاگان  هب  تسه و  زین  ناسنا  تاـیح  هشیر  عطاـق  یگدـنهد  اـمرگ  یـشخب و  ینـشور  نیع  رد  هک  یقرب  دوش .  مسجم  قرب  تروص 

هک دـیدید  رگا  دـیا .  هدرک  دروخ  رب  هتیـسیرتکلا  اب  هنوگچ  باوخ  رد  هک  دـید  دـیاب  فیرعت  نیا  اب  دـنک .  یم  فقوتم  ار  تاـیح  دریگ و 
رد امش  هدش و  عطق  هناخ  قرب  دیدید  رگا  دیریگب .  ار  نآ  ریبعت  غارس  دیناوت  یم  دیتسه  یئانشور  تمـسق  رد  امـش  درک و  نشور  ار  یئاج 

هدودحم نامه  رد  کیدزن  هدنیآ  رد  دیراد و  دیفم  رثوم و  يدوجو  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  بوخ  دیتسه  زویف  تمرم  يوپاکت 
هب قرب  اما  یئانـشور .  نیمات  تهج  زا  اصوصخم  تسا  وکین  قرب  ندید  هتفر  مه  يور  تشاد .  دیهاوخ  مهم  یـشقن  دـیا  هدـید  باوخ  هک 

لماع ای  راد  هنازخ  نامـسآ  قرب  هک  دـنا  هتـشون  نهک  ناربعم  دـیآ ،  یم  دـیدپ  نامـسآ  رد  رادراب  ياهربا  دروخرب  رثا  رد  هک  یقرب  يانعم 
قلاخ تمظع  شدوجو  تسا و  یهلا  تایآ  زا  یکی  قرب  اما  دنک .  یمن  ادیپ  یئوگلا  چیه  ام  زورما  یگدـنز  رد  ریبعت  نیا  هک  تسا  هاشداپ 
دشاب کیرات  اج  همه  رگا  صوصخب  تسا  بوخ  نامسآ  قرب  هدهاشم  دهد .  یم  ناشن  سایق  ماقم  رد  ار  ام  تراقح  تقلخ و  هاگتـسد  و 

مه هک  یگدـنز  رد  يزیچ  عولط  تکرب و  ریخ و  يایوگ  دـشاب و  دـیما  رون  هدـنیآ و  شـشخرد  دـناوت  یم  نیا  دـشخردب  قرب  ناـهگان  و 
هچ دـنیبب و  یگدز  هقعاـص  راـچد  ار  نتـشیوخ  باوخ ،  هدـننیب  هچ  تسین  بوخ  باوـخ  رد  یگدز  قرب  هرظتنم .  ریغ  مه  تسا و  گرزب 

دعر اب  هارمه  رگا  قرب  ششخرد  هدهاشم  تسا .  وکین  رایسب  ظیلغ  یکیرات  رد  صوصخب  اه و  تسد  رود  زا  قرب  شـشخرد  ار .  يرگید 
تسا .  هتخیمآ  میب  اب  هک  تسا  یبوخ  هثداح  دشاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  مأوت  یتخبشوخ  يداش و  اب  هک  تسا  یگدنز  زا  هاتوک  يا  هرود  تمالع  باوخ ،  رد  قربو  دعر  ندید  1 ـ

ار امـش  ناتـسود  زا  یکی  یگدنز  هافر  هک  تسا  نآ  تمالع  دیآ ،  یم  دورف  امـش  یکیدزن  رد  یئیـش  رب  قرب  دعر و  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دننکارپ .  یم  یتاعیاش  امش  رس  تشپ  نارگید  تخاس .  دهاوخ  تحاران 

تخب و رـس  درد  زا  ییاهر  فسأت و  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  ادـج  مه  زا  ار  هایـس  ياهربا  شخرذآ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دمآ .  دهاوخ  امش  غارس  هب  لابقا 

دش .  دهاوخ  هریچ  امش  رب  هودنا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیآ ،  یم  دورف  امش  رب  قرب  دعر و  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
تسا .  تعفنم  بسک  یتخبشوخ و  ۀناشن  دوخ ،  رس  يالاب  شخرذآ  ندید  5 ـ

دوش .  یم  رود  امش  زا  یتدم  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  تمالع  نامسآ ،  بونج  تمسق  رد  شخرذآ  ندید  6 ـ
زا رتهب  امـش  یگدـنز  دـنک و  یم  ور  امـش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  تمالع  نامـسآ ،  یبرغ  بونج  تمـسق  رد  شخرذآ  ندـید  - 7

دش .  دهاوخ  هتشذگ 
دیرادرب .  دوخ  هار  يولج  زا  ار  عناوم  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  نامسآ ،  لامش  تمسق  رد  شخرذآ  ندید  8 ـ
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دش .  دیهاوخ  تورث  مارتحا و  بحاص  یتحار  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  نامسآ ،  یقرش  تمسق  رد  شخرذآ  ندید  9 ـ
 . تفرگ دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  يدیمون  نایز و  هک  تسا  نآ  تمالع  لکش ،  دب  ياهربا  نایم  زا  شخرذآ  ندید  10 ـ

فر

ندـید دوش .  یمن  هدـید  اه  قاتا  رد  زورما  هک  لوادـتم  لومعم و  سرتسد  زا  رتالاب  تسا  يا  هچقاط  فر  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ هب  دـیابن  اقح  تسا و  رتشیب  اـم  هبترم  ماـقم و  ناـش و  زا  هک  تسا  یماـقم  نتـساوخ  اـی  هداـعلا  قوف  عقوت  نتـشاد  لـیلد  باوخ  رد  فر 
هک میـسر  یم  عینم  یماقم  هب  میا  هتـسشن  فر  يور  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میـسرب .  نآ  هب  هک  میـشوک  یم  یلو  میـشاب  هتـشاد  سرتسد 

مینیبب باوخ  رد  رگا  میوش .  یم  لوزعم  دوخ  ماقم  زا  مییآ  یم  نییاپ  فر  زا  هک  مینیبب  رگا  هدوب .  لکـشم  اـم  يارب  نآ  هب  ندیـسر  روصت 
يارب ام  دـیما  هدـش  بارخ  ام  قاتا  فر  مینیبب  رگا  دوش .  یم  داهنـشیپ  ام  هب  گرزب  يراک  هتـشادن  ـالبق  هک  یلاـح  رد  دراد  فر  اـم  قاـتا 
قفوم یلو  مینک  یم  دهج  یماقم  هب  ندیسر  يارب  دسر  یمن  فر  هب  نامتسد  میهج و  یم  مینیبب  رگا  دور .  یم  نیب  زا  الاب  ماقم  هب  ندیـسر 

 . میریگب میرادرب و  ار  نآ  میناوتن  دشاب و  فر  رد  يزیچ  رگا  تسا  تلاح  نیمه  میوش .  یمن 

رگتفر

دهاک و یم  ار  ام  هودنا  مغ و  هک  میبای  یم  يراوخ  مغ  درب  یم  ار  ام  هناخ  ياه  هلابز  يرگتفر  مینیبب  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
فالخ ریبعت  درب  ار  ام  ياه  هلابز  یلو  دمآ  رگتفر  مینیبب  رگا  دراد .  یم  رب  نایم  زا  ار  ام  یگدـنز  تالکـشم  هک  دـیآ  یم  ییاشگ  لکـشم 

 . مینک یم  ییوج  هراچ  ییادز و  مغ  میرب و  یم  نیب  زا  ار  نارگید  تالکشم  میا  هدش  رگتفر  نامدوخ  منیبب  رگا  تسا .  نآ 

نتفر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنزرف نز و  دنیبرگا  دوش .  هیامورف  هراچیب و  هک  لیلد  دور ،  یم  اجک  هب  تسنادن  تفر و  یم  نوریب  دوخ  راید  رهـش و  زا  دنیب  یـسک  رگا 

دننام دـنیب  رگا  دـبای .  یئایند  تداعـس  هک  لیلد  تفریم ،  رتش  دـننام  دـنیب  رگا  دـندرگ .  راوخ  هراچیب و  همه  هک  لیلد  درب ،  یمه  دوخ  اـب 
دوب .  یکین  ریخ و  لیلد  تفر ،  یمه  ناگدد  دننام  دنیب  رگا  رمع .  يزارد  لام و  یگنت  رب  دنک  لیلد  تفر ،  یمه  رخ  ای  بسا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، تفریم یبارخ  هب  ینادابآ  زا  دـنیب  رگا  دـتفا .  یخارف  تمعن و  هب  جـنر  یگنت و  زا  هک  لیلد  تفر ،  یم  یئانـشور  هب  یکیراـتزا  دـنیب  رگا 

کین یئاج  هب  دب  یئاجزا  هک  دنیب  رگا  دـنک .  يدـب  رب  لیلد  تفر ،  يدـب  ياج  هب  کین  یئاج  زا  دـنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات 
دنک .  یکین  ریخ و  رب  لیلد  تفر ،  یمه 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
مهم يربخ  ییوجارجام ؛  رفس ،  رد  ریخات  نتشگرب :  ار  يا  هتفر  هار 

دیوگ :  فلوم 
شرافـس ایو  هدرک  یـشرافس  اـی  هدز  یفرح  وا  هب  ناـکم  نآ  دروم  رد  سک  نآ  ینعی  تفر  یم  یناـکم  هب  یـسک  اـب  دـنیبب  باوخ  رد  رگا 

درک دهاوخ 

ندرک وفر 
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ای لها  هماج  ای  شیوخ  هماج  دـنیب  رگا  دـنک .  تموصخ  گنج و  رب  لیلد  رگید ،  ياهزیچ  هماـج و  ندرکوفر  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دتفا .  تموصخ  گنج و  ناشیوخ  زا  یسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یم  وفر  ار  هعنقم  ای  يراتسد 

رگوفر دروخ و  هودـنا  مغ و  دوخ  لایع  تهج  زا  هک  لیلد  تسناوتن ،  درک و  یم  وفر  ار  شیوخ  هماج  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 
تموصخ زا  دروآ و  حالص  ار  شیوخ  راک  ات  دنک  دهج  دنامرد و  يوگتفگ  هب  سک  همه  اب  دوب و  تموصخ  گنج و  دنوادخ  باوخ  رد 

دهر .  زاب 
تخود و زا  ار  وفر  تلع  نیمه  هب  دنا و  هتـسنادن  بوخ  ار  نتخود  ياهنم  ندز  نزوس  سفن  نهک  ناربعم  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هچنانچ تسا و  ینمشد  باوخ  رد  ندرک  وفر  دنا .  هتسناد  نمـشد  زین  ار  رگوفر  دنا و  هدومن  ریبعت  ینمـشد  تموصخ و  هدرک و  ادج  زود 
 . دنک یم  ینمشد  وا  دیشاب  رگاشامت  امش  دنک و  وفر  يرگید  رگا  دییامن و  یم  ینمشد  یسک  اب  دینک  یم  وفر  ار  یـسابل  دینیبب  باوخ  رد 

تیثیح هک  دینک  یم  يراک  دشاب  ناتدوخ  سابل  رگا  دـینک و  یم  ینمـشد  وا  اب  دـینک  وفر  باوخ  رد  ار  سک  ره  سابل  دـنا  هتـشون  یخرب 
هب تسا .  رـسمه  اب  ینمـشد  اوعد و  راولـش  يوفر  تسا و  هداوناخ  اب  تموصخ  باروج  يوفر  دـیزادنا .  یم  رطخ  هب  ار  شیوخ  یعامتجا 

 . دروآ یم  هودنا  مغ و  نایاپ  رد  تسین و  بوخ  باوخ  رد  ندرک  وفر  لاح  ره 

قیفر

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوخ ياهداقتنا  اب  دراد  ار  امـش  اب  یتسود  ياعدا  هک  يدرف  نامه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرادن ،  تسود  ار  دوخ  قیفر  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دزاس .  یم  خلت  ار  یگدنز  طیحم 
دهاوخ ور  امـش  زا  یتدـم  زا  دـعب  دوش  زاـسمد  امـش  اـب  سک  ره  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـیراد ،  یقفوماـن  تسود  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دنادرگ

تباقر

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا اما  دیشک .  دهاوخ  دوخ  فرط  هب  رگید  یبیقر  ار  امش  دزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدروخ  تسکش  یتباقر  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
شیپ امـش  هاوخلد  هب  یگدنز  روما  دیبای و  یم  یماقم  نأش و  نارگید  دزن  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  هدنرب  تباقر  رد  دـینیبب  باوخ 

 . تفر دهاوخ 

صقر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، ار نادرم  ندرک  صقر  دنیوگ  یهورگ  تسا و  يرامیب  هک  دنیوگ  ناربعم  زا  رگید  یـضعب  تسا و  هودـنا  مغ و  باوخ ،  رد  نتفوک  ياپ 

دوب .  دنب  وا  ياپ  رب  هک  ار  یسک  هصاخ  دوب ،  یصالخ  نادنز  زا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

مغ لیلد  دـننک ،  رایـسب  صقر  هک  یناسک  نایفوص و  اما  تسا .  تموصخ  رب  لیلد  ار ،  نادرم  تسا و  یئاوسر  ار  ناـنز  باوخرد ،  صقر 
دشاب .  نارگید  تبیصم  در  ای  شیوخ  تبیصمرد  هتسویپ  هک  دوب  يدرم  باوخرد ،  صاقر  تسا و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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دشاب .  یم  تبیصم  هودنا و  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  صقر  صاقر و 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هب رگا  باوخ  رد  صقر  دـنا .  هدرک  ریبعت  جـنر  مغ و  تبیـصم و  زین  ار  صقر  دـنناد  یمن  بوخ  باوخ  رد  ار  ندـیبوک  ياـپ  ناربعم  نوچ 
هن اما  نارگید  هب  تسا  زاین  ساسحا  تسا و  نتساوخ  ندرک و  بلط  دشاب  تسد  تکرح  طقف  رگاو  تسین  بوخ  دشاب  نتفوک  ياپ  يانعم 

اهنآ همه  لاح  لماش  هک  دیآ  یم  دیدپ  یمومع  یجنر  مغ و  دنـصقر  یم  یعمج  هتـسد  یمدرم  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـیدش .  نادـنچ 
دننز یم  تسد  هک  اهنآ  دوش و  یم  الب  تبیـصم و  راتفرگ  وا  دننز  یم  تسد  نارگید  دصقر و  یم  یـسک  رگا  دوش و  یم  دنـصقر  یم  هک 

دنمزاین نارگید  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  دصقرب  تسد  تکرح  اب  باوخ  رد  هتـسشن  ای  هداتـسیا  یـسک  رگا  دنوش .  یم  نیگهودنا  وا  مغ  رد 
ای هتـسشن  دنیبب  رگا  دوش و  یم  الب  تبیـصم و  مغ و  راتفرگ  دـنک  یم  زیخ  تسج و  دـصقر و  یم  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دوش و  یم 

تسا و ییوربآ  یب  ییاوسر و  یمان و  دب  نانز  يارب  ندیصقر  ددرگ .  یم  رادماو  دنمزاین و  دنابنج  یم  صقر  ناونع  هب  ار  اهتـسد  هداتـسیا 
تفگ .  دنهاوخ  دب  وا  رس  تشپ  مدرم  دتفا و  یم  اه  نابز  رس  دوش .  یم  امن  تشگنا  مان و  دب  دصقر  یم  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  هچنانچ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
صقر

دیایم ناتشوخ  ینارذگشوخ  زا  امش  صقر :  ملعم 
يداش یلاخ :  نلاس  کی  رد  ندیصقر 

تسا هنارسکبس  ناتراتفر  ابیز :  نلاس  کی  رد  ندیصقر 
تداسح باذج :  درف  کی  اب  ندیصقر 

مغ سانشان :  هدع  کی  نایم  رد  ندیصقر 
دش دیهاوخ  قشاع  امش  صقر :  يریگدای 

دینک لرتنک  ار  دوخ  تاساسحا  صقر :  نیح  رد  نداتفا 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب ینمیا  یتسردنت و  اهنآ  دننام  روبط و  کنچ و  زاوآ  ندینشو  ندرک  صقر  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ینادـنزرف طاشن و  رپ  يا  هناخ  بحاص  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنا ،  یبوکیاپ  صقر و  لاح  رد  ناکدوک  دـنیبب  باوخ  لهأتم  يدرف  رگا  1 ـ
تسا .  رایسب  تذل  كدنا و  یفیاظو  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  اهرتناوج  رگا  دیوش .  یم  عیطم 

تسا .  هدنیآ  رد  رتهب  يزادنا  مشچ  ۀناشن  دنا ،  صقر  لاح  رد  نادنملاس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تسا هرظتنم  هریغ  یتخبشوخ  تمالع  دیتسه ،  یبوکیاپ  صقر و  لاح  رد  ناتدوخ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

مارآ صقر 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تذـل دوخ  یگدـنز  زا  یمیمـص  یناتـسود  هارمه  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  ندیـصقر  لوغـشم  یگتـسهآ  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درب .  یهاوخ 
اپ یگداوناخ  طیحم  رد  هراومه  مهافت  تداعس و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  ندیصقر  لاحرد  یگتسهآ  هب  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تساج رب 
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یهورگ صقر 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  ریذپلد  ملاس و  تاحیرفت  مرگرس  هک  تسا  نآ  تمالع  دیصقر ،  یم  یهورگ  هارمه  هب  دینیبب  باوخ  رگا 

باکر

اهراک رد  هک  دشاب  يدنزرف  دوب ،  باکر  اب  نوچ  تسا و  مالغ  ای  دنزرف  دیدرگ ،  ادج  نیز  زا  باکر  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رکنم و وا  دنزرف  تسا  لیلد  تسا ،  نیرز  وا  باکر  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دـشابن .  تنایخ  چـیه  وارد  تسا و  نیما  دـمتعم و 
 ، دوب نیسم  ای  نیجنرب  شباکر  دنیب  رگا  دوش .  رورغم  ایند  لام  هب  شدنزرف  هک  لیلد  تسا ،  نیمیس  وا  باکر  دنیب  رگا  دوب .  نیب  نتشیوخ 

تمه نود  وا  دنزرف  هک  لیلد  دوب ،  نیبوچ  وا  باکر  دنیب  رگا  یئایند .  ياهراک  رد  دشاب  توق  ار  وا  ینشور  یگزیکاپ و  ردق  رب  دوب  لیلد 
 . دوب کیدزن  نارتهم  هب  وا  هک  اریز  دوب ،  وکین  باوخ  رد  راد  باکر  دوب و  هیامورف  يأردب و  و 

رابگر

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دهاوخ  لدبم  ینامداش  هب  مغ  کی  رابگر : 

نداشگ گر 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دمآرب وازا  نوخ  دز و  گر  دنیب  رگا  دوش .  فلت  شلام  ای  دونـش  هنعط  هب  ینخـس  نمـشد  زا  هک  لیلد  داشگ ،  گر  ار  وا  يریپ  دنیب  رگا 

دسر .  يو  هب  ینایز  نوخ  نآ  رادقم  هب  دسر و  يو  هب  یمغ  یناطلس  تهج  زا  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنک هنیزه  يرامیب  رد  ار  دوخ  لام  دوش و  رامیب  هک  دوب  لیلد  یقبط ،  ای  یتشط  رد  دمآ  رایـسب  نوخ  داشگب و  گر  ار  وا  یملاع  دنیب  رگا 
. 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
 . دوب ناتـسود  راک  ینوبز  رب  لیلد  پچ ،  تسد  زا  نداشگ  گر  دوب و  هتـساوخ  لام و  یتداـیز  رب  لـیلد  تسار ،  تسد  زا  نداـشگ  گر 

دوش .  نتسبآ  رتخد  هب  دشابن ،  نتسبآ  رگا  دروآ و  رتخد  دوب ،  نتسبآ  نز  رگا  دز  یم  گر  ار  وا  فورعم  یسک  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، دراد یتلع  رگا  دریمب .  يدوز  هب  هک  لیلد  دنامن ،  وا  نت  رد  نوخ  چـیه  هک  نانچ  دـمآ ،  نوریب  يو  زا  رایـسب  نوخ  دز و  گر  دـنیب  رگا 
روتـسم رگا  دنیب .  یمرخ  يداش و  دوب  روتـسم  هدـننیب  نوچ  باوخ ،  هب  ندز  گر  دـنیوگ :  ناربعم  دـهرن .  تلع  نآ  زا  دوب و  هرطاخم  رد 

نتفر .  نوخ  رادقم  هب  ار  وا  دوب  نایز  تقرافم و  لیلد  دشابن ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ندز  گر 
اهراک .  شیاشگ  لوا : 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 731 

http://www.ghaemiyeh.com


رفس .  مود : 
لام . )  يارب  هعفارم  تموصخ (  موس : 

ندش .  کیرش  مراهچ : 
لام .  نارسخ  ای  لام  نتفای  رب  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  نوخ  رگا  تسا .  تموصخ  رب  لیلد  دماین ،  نوخ  دز و  گر  هک  دنیب  رگا 

دسر .  ودب  يزیچ  هک  لیلد  دش ،  دولآ  نوخ  یتحارج  یب  وا  نت  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دنک نارتهم  رب  لیلد  یناشیپ ،  رـس و  ياهگر  تسا  نت  همه  رد  اه  گر  هک  نآ  رهب  زا  دنک  وا  ناشیوخ  هدننیب و  لها  رب  لیلد  نت ،  ياهگر 
 ، نآ رد  نوریب  ياهگر  دـنک و  ردـپ  ناشیوخ  رب  لیلد  تشپ ،  ياهگر  دـنک و  ردام  ناشیوخ  ناردارب و  رب  لیلد  وزاب ،  تسد و  ياهگر  و 

کـشخ ای  هدش  هدیرب  گر  نآ  داشگب و  گر  دنیب  رگا  دـنک .  مدرم  تشیعم  لام و  رب  لیلد  قاس ،  ياهگر  دـنک و  نامدود  لها  رب  لیلد 
هب تبیـصم  هودـنا و  مغ و  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دـنک و  تلحر  ایند  زا  دراد ،  قلعت  نادـب  هک  يو  ناشیوخ  زا  یکی  هک  لـیلد  دـش ، 

شلام وا  ناشیوخ  زا  هک  لیلد  دز ،  گر  وا  یـسک  دنیب  رگا  دنام .  ادـج  دوخ  ناشیوخ  زا  دـتفا و  تبرغرد  هک  دـشاب  دـسر و  وا  ناشیوخ 
ددرگ .  فلت 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هک دنیب  رگا  دراد .  لیوات  نیمه  داشگب ،  قیلـساب  گر  دنیب  رگا  دوش .  هتـسب  يو  رب  اهراک  هک  لیلد  داشگب ،  لافیق  گر  دنیب  یـسک  رگا 

نوچ دبای و  لام  دمآ ،  یم  نوخ  گر  زا  هک  دیوگ  لئاس  رگا  دـنک .  اهراک  یگتـسب  لیلد  تسد ،  نایم  گر  ینعی  داشگب ،  لحکا  گر 
 . دنک وا  بجوم  رب  ریبعت  دنک و  هاگن  باوخ  هدننیب  ظفل  رد  هک  دیاب  ربعم  دسر و  ینایز  ار  وا  هک  لیلد  تفر ،  یم  گر  زا  نوخ  هک  دیوگ 

 . دسر ینایز  ای  یهودنا  ار  يو  هک  لیلد  دش ،  دوبک  یهت و  وا  گر  دنیب  رگا 

مسیتامر

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
وربور یناهگان  يریخأت  اب  دوخ  ياه  هشقن  ندرک  یلمع  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیـشکب ،  درد  مسیتاـمر  يراـمیب  زا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ 
 . دش دیهاوخ  راچد  يدیمون  سأی و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنراد ،  مسیتامر  يرامیب  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

لامر

باوخ رد  هچنانچ  دـناشک .  یم  اطخ  هانگ و  هار  هب  ار  امـش  هک  وگ  غورد  راک و  بیرف  تسا  يدرم  لامر  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بکترم تشز  يراک  دیا  هدش  لامر  ناتدوخ  دیدید  رگا  دیوش .  یم  راتفرگ  هودنا  مغ و  هب  نایاپ  رد  دیروخ و  یم  لوگ  دیدید  ار  یلامر 

 . دننک یم  تتامش  ار  امش  مدرم  درادن و  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دیوش  یم 

نامر

درادن و يدوس  هک  دینک  یم  لوغـشم  يراک  هب  هدنیآ  رد  ار  دوخ  دیناوخ  یم  نامر  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
چوپ هدعو  دیوگ و  یم  غورد  امش  هب  یسک  دیهد  یم  شوگ  امش  دناوخ و  یم  نامر  يرگید  دیدید  رگا  دنام .  یم  ناتیارب  یگتسخ  طقف 

هن امـش و  يارب  هن  هک  دینک  یم  ار  يراک  ریبدت  دیـسیون  یم  نامر  ناتدوخ  دـیدید  رگا  درادـن .  لابند  هب  یتقیقح  هک  دیونـش  یم  یهاو  و 
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 . تسا شخبدوس  يرگید  يارب 

هدنر

وخدب و تسا  ینز  هناخزپشآ  هدنر  يراجن .  هدنر  يرگید  هناخزپشآ و  هدـنر  یکی  میراد .  عون  ود  هدـنر  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم هدنر  هک  روط  نامه  دـنک و  یم  هابت  ار  شرهوش  ییاراد  درب و  یم  نیب  زا  ار  باوخ  هدـننیب  یگدـنز  رد  هک  رگ  فارـسا  هدـننک و  هابت 
دینک یم  راک  هناخزپشآ  هدنر  اب  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دناشن .  یم  تلذم  كاخ  هب  ار  درم  هک  دنک  یم  يرگ  فارـسا  نانچ  زین  وا  دـشارخ 

دشخب و یم  ناماس  ار  اهراک  هک  لاذب  راوتـسا و  مکحم و  تسا  يدرم  يراجن  هدنر  دوش .  یم  ادیپ  ای  تسه  امـش  یگدنز  رد  ینز  نینچ 
يدرم نانچ  اب  هک  تسا  نآ  ناشن  باوخ  رد  يا  هدنر  نینچ  ندید  نتـشاد و  دراذگ .  یم  ياج  هب  یکین  یمرن و  دراد  تنوشخ  هک  نیا  اب 

 . درب دیهاوخ  دوس  وا  زا  دومن و  دیهاوخ  دروخرب 

اهگنر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تهارک جنر و  نادرم  باوخرد ،  خرـس  گنر  دنک و  نید  یکاپ  حالـص و  رب  لیلد  نآریغ ،  اه و  هماج  رد  ندـید  باوخ  هب  دیفـس  گنر 

نادرم درز ،  گنر  دوب و  حالـص  ریخ و  و  ایند ،  نید و  رد  ار  نانز  ار و  نادرم  نآ  ریغ  اه و  ماج  زا  زبس  گنر  دوب و  وکین  ار  ناـنز  دوب و 
ار ناشیا  دنشوپ ،  هایـس  هشیمه  هک  یناسک  رگم  دوب ،  تبیـصم  مغ و  نانز  نادرم و  هماج  رب  هایـس  گنر  دشاب و  يرامیب  جنر و  ار  نانز  و 

دنک .  تبیصم  هودنارب و  لیلد  نادرم ،  نانز و  هماج  رب  دوبک  گنر  درادن و  نایز 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دشاب ،  كاپ  نید  نتفای و  يزوریپ  يدنلبرسورفظ و  زع و  تکرب و  ریخ و  رب  لیلد  باوخ ،  هب  زبس  دیفس و  گنر 
تسا .  تشهب  لها  سابل  هک  اریز 

هماج تمیق  رادقم و  هب  دوب  زع  فرش و  تکلمم و  یگرزب و  ار  بستحم  سیئر و  بیطخ و  یضاق و  وا و  باحصا  ناطلس و  هایس  گنر 
دوب يرامیب  درز  گنر 

دوب  تموصخ  هزیتس و  اوعد و  شاخرپ و  خرس  گنر 
دور .  رایسب  تاریخ  وا  تسد  رب  نکل  دیوگ ،  ناتهب  يو  رب  هک  دوب  یسک  لیلد  باوخ ،  هب  درز  درم  گنر 

تسا .  یلسانتهاگتسد  اب  طابترا  رد  گنر  نیا  تاقوا  یهاگ  یجنران  گنر 
گنر نیا  هدـهاشم  تروص  رد  ور ،  نیا  زا  تسینياهداـس .  راـک  یـصخش  یگدـنز  رد  نآ  ياـنعم  حیحـصریبعت  اـنعم و  نتفاـی  هجیتـن  رد 

نات یگدـنز  فلتخم  ياههبنجمامت  اـب  ار  گـنر  نیا  طاـبترا  سپـس  دـیهد و  رارقهقادـم  دروم  ار  هاگتـسد  نیا  تمالـس  ادـتبا  باوخرد ، 
دیبایرد . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیا رد  مییامن .  هدـهاشم  باوخ  رد  صاخ  یگنر  اب  ار  يزیچ  هک  تسا  نکمم  نیا  یلو  مینیبب  باوخ  رد  ار  اهنت  گـنر  هک  درادـن  ناـکما 

 . تسا بوخ  دیفس  گنر  هتفر  مه  يور  دروآ .  یم  دوجو  هب  نآ  رد  ییاه  توافت  گنر  دریگ و  یم  رارق  باوخ  روحم  زیچ  نآ  تروص 
 . طاشن يداش و  یهاگ  تسا و  بارطـضا  ناجیه و  خرـس  تسا .  تزع  هاج و  راختفا و  رورغ و  هایـس و  تسا .  يرامیب  جـنر و  مغ و  درز 

تسا .  ربعم  اب  نآ  صیخشت  هک  دنراد  یتافالتخا  زبس  خرس و  عقاوم  یخرب  رد  یلو  تسا  یمرخ  زبس 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 733 

http://www.ghaemiyeh.com


روآ فعش  راکفا  نوگانوگ : )  ياهگنر  ندید  گنر ( 
یتحاران  یبآ :  گنر 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنیب تمرح  یئاج  زا  هزیکاپ  دیفس و  ياهاج  ندید 

دوب ناطلس  تسایس  رب  لیلد  خرس  ياج  ندید 
دوب يرامیب  لیلد  درز  ياهاج  ندید 

دوش دایز  شتمرح  دیاب  يزیچ  زبس  ياهاج  ندید 
دوب شیع  نتشگ  زبس  بآ  ندید 

نامک نیگنر 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسامش يور  شیپ  رد  یبوخ  ياه  هژورپ  اهراک و  نامک :  نیگنر 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنهاوخ دوخ  هب  هدننک  راودیما  يرهاظ  یگدنز  روما  تسا .  يداع  ریغ  تاقافتا  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  نامک  نیگنر  ندـید  1 ـ

تفرگ . 
دوب .  دهاوخ  هارمه  يرایسب  ینامداش  اب  وا  جاودزا  نامیپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  نامک  نیگنر  قشاع  يدرف  رگا  2 ـ

زرم دـح و  یب  یقیفوت  هب  یگدـنز  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدز  زبس  رـس  ناـتخرد  رب  یلپ  ناـمک  نیگنر  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . تفای دیهاوخ  تسد 

نابور

باوخ رد  ینز  رگا  دـشاب .  نز  کی  اب  هطبار  رد  رگم  دـننیب  یمن  نادرم  دـننیب و  یم  ناـنز  ار  باوخ  نیا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوخ سابل  هب  ار  نابور  هک  دنیبب  رگا  دننک و  یم  شنزرـس  ار  وا  مدرم  هک  دوش  یم  بکترم  ییاطخ  هتـسب  نابور  شیوخ  يوم  هب  هک  دنیبب 

رهاظت رایسب  ياه  نابور  نتسب  دتفا .  یم  هرطاخم  هب  هداوناخ  رد  شماقم  دوش و  یم  لزلزتم  شا  هنانز  تمرح  هک  دنک  یم  یلمع  ددنب  یم 
زین دـشاب  هایـس  رگا  تسین .  بوخ  دـشاب  درز  رگا  نابور  یـسولپاچ .  تسا و  قلمت  ندینـش  نارگید  زا  نابور  نتفرگ  تسا و  يراـکایر  و 

ياوغا ددص  رد  دیوگ و  یم  غورد  ینز  هب  دهد  یم  یسک  هب  نابور  هک  دنیبب  يدرم  رگا  تسا .  بوخ  یتروص  خرس و  یلو  تسین  بوخ 
 . تسا ییاوسر  ییوربآ و  یب  نادرم  يارب  نابور  نتسب  دیآ .  یم  رب  وا 

هابور

رگا وا .  ناشیوخ  زا  دوب  وگغورد  كزینک  نز و  ای  دوب  هدـنبیرف  راکبان و  رادـغ  راکم ،  يدرم  باوخرد  هابور  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
نایرپ زا  هک  لیلد  تسج ،  یهار  هابور  دنیب  رگا  دننک .  تموصخ  وا  اب  وا  ناشیوخ  هک  دنک  لیلد  دوب ،  دربن  گنج و  رد  هابور  اب  هک  دـنیب 
فیعـض وا  یتسود  نکیلو  دراد ،  تسود  وا  ینز  هک  لیلد  دنازیگنارب ،  ار  وا  تساوخ  ای  درک  یم  يزاب  هابور  اب  دنیب  رگا  ددرگ .  هدیـسرت 

تسا
رد یهابور  دـنیب  رگا  دـبیرفب .  ار  وا  دزاس و  هلیح  يو  اب  یـسک  هک  لیلد  درک ،  یمه  هناش  ار  یهابور  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 734 

http://www.ghaemiyeh.com


دروآ و تسد  هب  هک  تسا  لام  ندـید ،  باوخ  هب  هابور  تسوپ  دـنک و  هلیح  رکم و  يو  اب  یبیرغ  هک  لیلد  درک ،  یم  یـسولپاچ  وا  شیپ 
ینز هب  وگغورد  هدنبیرف و  ینز  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تفرگب  ای  تفای  یهابور  هک  دـنیب  رگا  دوب .  وگغورد  باوخ ،  رد  هابور  ریش 

وا نز  نآ  دهاوخ و  نز  هک  دنک  لیلد  تفرگرارق ،  دمآرد و  وا  هناخرد  یهابور  دنیب  رگا  دتفا .  تبحـص  وا  نینچ  نیا  ینز  اب  ای  دهاوخب ، 
دزیرگب .  يو  زا  راد  ماو  هک  لیلد  تخیرگب ،  يو  زا  هابور  هک  دنیب  رگا  تسا .  رادتسود  ار 

ار وا  دیراد و  یهابور  دینیبب  رگا  نز .  هچ  دشاب و  درم  هچ  گنرین  بیرف و  رکم و  زا  تسا  یمسجت  هابور  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناتلابند هب  ریزگان  اما  ودرادن  امش  هب  تبسن  یششک  هک  تسه  امش  یگدنز  رد  ینز  نینچ  دیشک  یم  دوخ  لابند  هب  دیا و  هتسب  نامسیر  هب 

مار هابور  رگا  دراد .  یـشقن  امـش  یگدنز  رد  هک  دشاب  درم  کی  تسا  نکمم  یتح  زیگنا .  هنتف  مامن و  راکبیرف و  تسا  ینز  وا  دـیآ .  یم 
باوخ رد  رگا  دیـشاب .  لفاغ  وا  لغد  دیک و  زا  دیابن  اما  دراد  تفلا  شزاس و  امـش  اب  هک  تسا  ینز  دیآ  یم  امـش  لابند  هب  شدوخ  دوب و 
دینیبب رگا  دـیوش .  یم  قشاع  زابلغد  راکبیرف و  ینز  هب  دـینک  یم  شزاون  ار  وا  امـش  دراد و  زاتمم  یتسوپ  هک  دراد  یگنـشق  هابور  دـیدید 

لامتحا دنکیم .  امش  راک  رد  بیرف  گنرین و  وا  ای  تسا  لیحم  هکدینک  یم  ینمشد  یـصخش  اب  دینارب  ای  دیریگب  دیتساوخ  یم  ار  یهابور 
دیدید رگا  تسا و  لام  هابور  تسوپ  نتشاد  دنا  هتـشون  دنک .  یم  یلغد  امـش  اب  یـسک  هک  تسا  نآ  ناشن  لاح  ره  هب  دشاب .  نز  وا  دراد 

ای هناخ  رد  یهابور  هک  دینیبب  رگا  تسا .  ندروخ  بیرف  هابور  تسوپ  زا  سابل  ندیشوپ  دیبای .  یم  ییاهر  مغ  زا  دیروخ  یم  ار  هابور  ریش 
ره هب  دشاب .  باوخ  هدننیب  رسمه  تسا  نکمم  نیا  دنام و  یم  دنک و  یم  هشیر  امش  هناخ  رد  راکبیرف  ینز  هتشاذگ  هچب  امـش  کلم  غاب و 

بیرف .  گنرین و  زا  تسا  یمسجت  باوخ  رد  هابور  ندید  لاح 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دیامن یتسود  راهظا  هک  تسا  نمشد  هابور  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

طباور هب  نینچمه  دـش و  دـیهاوخ  نئمطم  ان  تالماعم  ریگرد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیود ،  یم  یهاـبور  لاـبند  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تشگ .  دیهاوخ  التبم  يزیمآ  هرطاخم  یفطاع 

یم تداسح  امـش  ۀناتـسود  طباور  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  امـش  ۀـناخ  طایح  دراو  هنادزد  یهابور  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دننک .  دراو  بیسآ  امش  ترهش  هب  دنهاوخ  یم  یکریز  اب  دیشاب ،  بقارم  دنزرو . 
 . دیوش یم  قفوم  يراک  ره  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هابور  نتشک  3 ـ

هدنبور

 . دهد یم  ماجنا  شیوخ  هنانز  تمرح  ظفح  تهج  رد  يراک  دراد  هدـنبور  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هتفگ هک  نانچ  نآ  يرهوش  دیا  هتـسب  هدنبور  هک  دینیبب  رگا  دراد .  ار  هداوناخ  ساپ  هک  ریگتخـس  بصعتم و  تسا  يرهوش  درم و  هدـنبور 

 . تسین بوخ  باوخ  رد  نادرم  يارب  هدنبور  تشاد .  دیهاوخ  دش 

یتختور

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
عوقو ۀـناشن  دـشاب ،  فیثک  یتخت  ور  رگا  اما  تسا .  هاوخلد  یلغـش  نتفای  ۀـناشن  نانز  يارب  باوخ ،  رد  هزیکاـپ  دیفـس و  یتخت  ور  ندـید 

 . تسا نیرفآ  بارطضا  ثداوح 
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حور

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رطخ هب  ار  دوخ  یگدـنز  دراد  لامتحا  هدوهیب ،  يراـکفا  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دوش ،  یم  امـش  مسج  زا  حور  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیزادنایب . 
درادب زیزع  ار  دوخ  ۀفرح  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدرک  لولح  يرگید  نت  رد  وا  حور  دـنیبب  باوخ  يا  هشیپرنه  رگا  2 ـ

تفای .  دهاوخ  تسد  یترهش  زایتما و  هب  دنک .  اهر  ار  یتاساسحا  ياهشقن  و 
یگدـنز دراو  هک  يا  هناگیب  دوجو  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  لولح  امـش  نت  رد  يرگید  حور  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  تعفنم  شمارآ و  دش ،  دهاوخ  امش 
تسا نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  افیا  شقن  شیامن  ۀنحص  رب  كزان  سابل  اب  هک  تسا  ینز  نت  رد  شحور  دنیبب  باوخ  يا  هدنزاون  رتخد  رگا  4 ـ

تفرگ .  دهاوخ  یشیپ  دوخ  بیقر  زا  یگرزب  راک  رد  هک 
شناد بسک  يارب  یتصرف  ره  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  وگتفگ  نارگید  اب  دوخ  حور  يریذـپانانف  ةراـبرد  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دیرب .  یم  تذل  رکفنشور  دارفا  تبحاصم  زا  و  دیریگ .  یم  هرهب  دوخ  رظن  دروم 
دارفا اب  تکارـش  ماگنه  هب  دیاب  دیا .  هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  حور  باوخ  رد  رگا  6 ـ

دینک .  تقد  هناگیب 
ۀمه لوط  رد  دیور و  یم  ینالوط  يرفس  هب  وا  اب  دیوش و  یم  رفسمه  یسک  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  دوخ  حور  باوخ  رد  رگا  7 ـ

دیشک .  یم  جنر  يدیمون  زا  هار 
 ، دنیبب یباوخ  نینچ  ینز  رگا  دیتفا .  یم  نانمـشد  تسد  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  تبحـص  امـش  اب  یحور  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

دش .  دهاوخ  هویب  بیرف  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن 
دیهاوخ یتخبدـب  ساسحا  ناکیدزن  زا  یکی  نداد  تسد  زا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  نامـسآ  نایم  ار  یحور  باوخ  رد  رگا  9 ـ

درک . 
هک دراد  نآ  رب  تلالد  دـنا ،  هداتـسیا  داش  ییاهرهچ  اب  امـش ،  تسار  تمـس  ینز  حور  پچ و  تمـس  يدرم  حور  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

دمآ .  دهاوخ  ناتغارس  هب  گرم  اریز  دیاپ  یمن  يرید  ماقم  نیا  اما  دیسر ،  یم  ترهش  هب  یمانمگ  زا  تعرس  هب  امش 
یملع راثآ  ۀـعلاطم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دروخ ،  یم  ناکت  یمارآ  هب  نامـسآ  رد  یباـنط  اـب  يرهطم  درف  حور  دـینیبب  باوخ  رگا  11 ـ

دوب .  دهاوخ  هارمه  امش  اب  یگدنز  رد  هشیمه  یهجوت  لباق  هودنا  اما  دیوش .  یم  دنمتورث  يزیمآرحس  لکش  هب  دینک و  یم  تفرشیپ 
یتاذ دـب  تسود  بناج  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  هدـهاشم  دـنتایح  دـیق  رد  زونه  هک  یناکیدزن  اـی  تسود  حور  باوخ  رد  رگا  12 ـ
رهاظ یفیحن  راز و  تلاح  اب  باوخ  رد  یحور  نینچ  رگا  دـینک .  تقد  رتشیب  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  دـیاب  تسا .  رطخ  رد  امـش  یگدـنز 

 . درم دهاوخ  يدوز  هب  امش  تسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ، 

هناخدور

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  ددنویپ .  تناید  اب  يدرم  اب  هک  لیلد  دش .  یفاص  گرزب  دور  رد  دنیب  رگا  تسا .  راوگرزب  يدرم  ندید  باوخ ،  رد  گرزب  دور 

یگریت ردق  هب  ددنویپ ،  تناید  یب  رگمتـس و  يدرم  اب  هک  لیلد  دوب ،  هدیدنگ  لگ  يو  ریز  رد  دوب و  هریت  شبآ  هک  دش  گرزب  يدور  رد 
دور دنچ  ره  دبایب و  یئاهر  مغ  زا  گرم  تقو  هب  ات  هک  دنک  لیلد  دش ،  قرغ  دور  رد  هک  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  هودـنا  مغ و  وا  زا  بآ و 
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دور دنچ  ره  دبایب و  یئاهر  مغ  زا  گرم  تقو  هب  ات  هک  دنک  لیلد  دش ،  قرغ  دور  رد  هک  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  هودـنا  مغ و  وا  زا  بآ و 
دوب .  رت  قساف  رگمتس و  درم  نآ  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوب .  رتهب  تناید  تلزنم و  هب  رتراوگرزب و  درم  دوب ،  رتفاص  رتگرزب و 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دنیب رگا  تسا .  هاشداپ  ریزو  گرزب  دور  هودنا و  مغ و  زا  يراگتـسر  لام و  رب  دنک  لیلد  اهدور ،  اه و  يوج  زا  تشک ،  غاب و  نداد  بآ 
بآ هک  دنیب  رگا  دبای .  اطع  ریزو  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  دور  بآ  هکدنیب  رگا  دوش .  دایز  ریزو  لام  هک  لیلد  دـش ،  دایز  دور  بآ  هک 
دور هک  دـنیب  رگا  دـنکب .  ریزو  شزاون  هک  لیلد  دوب ،  شوخ  درـس و  دور  بآ  دـنیب  رگا  دوش .  رامیب  هک  لیلد  دوب ،  هدـیدنگ  هریت و  دور 
یمه دولآ  نوخ  بآ  نآ  زا  دنیب  رگا  ناهاشداپ .  نایم  ردو  دوب ،  میظع  نتخیر  نوخ  راید  نآ  رد  هک  لیلد  تفر ،  یم  دوب و  هتـشگ  نوخ 
رگا دنیوگ .  ریزو  يانث  هماع  مدرم  هک  لیلد  دوب ،  كاپ  دیفـس و  دور  بآ  دنیب  رگا  دتفا .  هاشداپ  يرواد  هب  عمط  رهب  زا  هک  لیلد  دروخ ، 

رـشزا هک  لیلد  تسـشب ،  ار  دوخ  دور  بآ  رد  دنیب  رگا  راید .  نآ  رد  دوب  تبوقع  لیلد  دـنامن ،  چـیه  تفر و  ورف  نیمز  هب  دور  بآ  دـنیب 
تفر و دور  رد  دنیب  رگا  دوش .  هگآ  ریزو  زار  زا  هک  لیلد  دـمآرب ،  زاب  دروخ و  هط  وغ  بآ  ریز  رد  دـنیبرگا  دـشاب .  نمیا  ریزو  هاشداپ و 

دسر .  وا  هب  یمغ  یناگرزاب  لبق  زا  هک  لیلد  دش ،  دولآ  لگ  وا  ياضعا  هلمج 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دور تسا و  هنیمرا  هاشداپ  رگ  دور  تسا و  رـصم  هاشداپ  هلجد  دور  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  دوب و  دادـغب  هفیلخ  باوخ ،  هب  هلجد  دور 
بآ نآ  ردـق  هب  دـسرب  ناشیا  زا  هک  تسا  تعفنم  ریخ و  نآ  رد  دوب  نشور  نوچ  اهدور  نیا  زا  بآ  ندروخ  تسا و  مزراوخ  هاشداپ  لـین 

دتفا .  هنتف  رد  هک  لیلد  دنیب ،  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  دنیب و  ریش  زا  يدور  رگا  دوب .  هدروخ  نآ  زا  هک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  دور  ندید 
جح .  لوا : 

ماقمو . )  هاج  هاج (  یگرزب و  مود : 
یهاشداپ .  موس : 
تمعن .  مراهچ : 
تراجت .  مجنپ : 
تسایر .  مشش : 

يزوریپو . )  ملع  دوب (  رفظ  ملع و  متفه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لاـم و زا  تسا  يرو  هرهب  عاـفتنا و  هناـخدور  رد  ینت  بآ  دـنک .  یم  ناـیب  ار  تمارک  باـستنا  دور  قلعت  تسا و  مرک  دوجو و  دور  سفن 
رگا دـنا .  هدرک  ریبـعت  گرم  ار  نآ  ناربـعم  هلمج  هک  تسین  بوـخ  ندروـخ  هطوـغ  بآ و  رد  ندـش  قرغ  یلو  یگرزب  تزع و  تمعن و 
تفای دیهاوخ  تمعن  وا  زا  درک و  دیهاوخ  دروخرب  راوگرزب  میرک و  يدرم  اب  هدنیآ  رد  دراد  نشور  فاص و  بآ  هک  دـینیبب  يا  هناخدور 
هقطنم نآ  هک  دیدرک  ساسحا  باوخ  ملاع  رد  دراد و  نایرج  امـش  نیمز  رد  يا  هناخدور  دیدید  باوخ  رد  رگا  ودش  دـیهاوخ  تیامح  و 

دولآ و لگ  بآ  هک  دیدید  يا  هناخدور  رگا  یلو  دیوش .  یم  فورعم  تمارک  هب  هک  دـیبای  یم  تزع  ناج و  ردـق  نآ  دراد  قلعت  امـش  هب 
زا رگا  هک  تسه  يرایسب  تامعن  اریز  تسین  بوخ  ردک  بآ  اب  ندید  باوخ  رد  هناخدور  دیوش .  یم  كانهودنا  نیگمغ و  تشاد  ردک 
نت رـس و  ینعی  دـینک  لسغ  هناخدور  فاص  بآ  رد  رگا  دروآ .  یمن  اـم  يارب  يزیچ  لاـبو  زج  میهدـن  رارق  هدافتـسا  دروم  تسرد  قیرط 

ندید یلو  تسا  رتهب  دـشاب  هتـشاد  رایـسب  نایهام  هناخدور  رگا  دـیبای .  یم  تغارف  جـنر  مغ و  زا  مه  دـیوش و  یم  دـنم  هرهب  مه  دـییوشب 
تسین .  بوخ  بآ  رد  گنچرخ  لثم  هدننک  زئمشم  لکشدب و  نایزبآ 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هناخدور

تعاجش تردق و  ندرک :  مامح  هناخدور  کی  رد 
هناخدور

هدنیآ رد  دایز  یتخبشوخ  لالز :  ضیرع و 
یسناش شوخ  ندرک :  انش  نآ  رد 

دیراد يدایز  سناش  امش  ندش :  هدرب  نآ  هلیسوب  نداتفا و 
دش دنهاوخ  هدروآرب  امش  ياهوزرآ  انش :  هلیسوب  هناخدور  زا  ندرک  روبع 

داتفا دهاوخ  قیوعت  هب  امش  ياه  همانرب  دوش :  جراخ  دوخ  رتسب  زا  هک  هناخدور 

دور

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نانمشد .  یناهنپ  ياهحرط  اب  نینچمه  دش و  دیهاوخ  راچد  هدعم  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ  رد  دور  دولآ  لگ  بآ  ندید  1 ـ

تسامش .  راظتنا  رد  بوخ  یناتسود  هدوسآ و  یگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  فافش  لالز و  دور  بآ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
هارمه وا  یگدنز  تفای و  دهاوخ  هتسیاش  يرـسمه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  یط  ار  دور  ضرع  یقیاق  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

دوب .  دهاوخ  یشوخ  تداعس و  اب 
رب تلالد  تسا ،  دور  ةرانک  ياه  هزبس  اه و  سخرس  يروآ  عمج  لوغشم  درذگ و  یم  دور  رانک  زا  یقیاق  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
اب هک  دنیبب  رگا  اما  تفای .  دهاوخ  تسد  یعامتجا  تازایتما  هب  دش و  دهاوخ  وا  بیـصن  یـشوخ  تذل و  زا  راشرـس  یگدـنز  هک  دراد  نآ 

دیشک .  دهاوخ  یتخس  درک و  دهاوخ  تریح  رایسب  تالکشم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  درذگ ،  یم  هریت  دولآ و  لگ  یبآ  يور  زا  قیاق 
تذل تداعـس و  یپ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هدهاشم  يداسجا  بآ  هت  رد  هناخدور  زا  نتـشذگ  ماگنه  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

تفرگ .  دهاوخ  ربرد  ار  امش  يدیمون  یتحاران و  یگدنز ،  زا  ندرب 
 . تسا ندش  رامیب  یلابقادب و  ۀناشن  باوخ ،  رد  کشخ  يا  هناخدور  ندید  6 ـ

هدور

فرـش و يو  زا  ناشیا  هک  دشاب  دبای و  تعفنم  ریخ و  ناشیوخ  زا  هک  لیلد  دروخب ،  داد و  يو  هب  یـسک  ای  تفرگ  ارف  هدور  هک  دـنیب  رگا 
 ، درخیم ار  یـسک  هدور  دـنیب  رگا  دوش .  رتهم  وا  ناشیوخ  زا  يدـنزرف  هک  لیلد  دـش ،  ادـیپ  نورد  زا  يو  ياه  هدور  رگا  دـنبای .  تداـعس 

دبای .  بیصن  دوب  هدرک  ناهن  هک  یسک  لامزا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد 
رگا دسر .  يو  هب  هک  دـبای  یتیالو  ای  ددرگ ،  راکـشآ  هک  دوب  هدرک  ناهن  لام  باوخ ،  رد  هدور  ندـش  راکـشآ  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دبای .  لام  نآ  ردق  رب  دشاب ،  یتیالو  رد  دوخ 
شنهد زا  یـسک  هدور  هک  دنیب  رگا  دوب .  وا  نادنزرف  گرم  رب  لیلد  دمآ ،  نوریب  شناهد  زا  يو  ياه  هدور  دنیبرگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج 

دروخب .  دوب  هدرک  ناهن  هک  لام  نآ  ردق  رب  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب 
ياهنخـس موـس :  تقفـش .  مود :  مارح .  لاـم  لوا :  تسا .  هجو  شـش  رب  باوـخ  رد  هدور  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 

شوخ .  درکراک  مشش :  یناگدنز .  مجنپ :  دنزرف .  مراهچ :  شوخان . 
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دراد یمن  رب  باوخ  هدننیب  رس  زا  تسد  تلوهس  هب  هک  ینالوط  تسا  یمغ  يراتفرگ و  تسا و  لابو  هدور  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رس کی  تسامش و  تسد  رد  نآ  رس  کی  تسامش و  تسد  رد  هدور  ریسم  هک  دینیبب  رگا  دشاب .  زارد  هدوشگ و  هدور  رگا  صوصخ  هب  . 

مکـش باوخ  رد  رگا  دـیراد .  كارتشا  نآ  رد  مه  امـش  هک  تسا  یهودـنا  كرتشم و  تسا  یمغ  نیا  باـنط  لـثم  يرگید  تسد  رد  نآ 
رد رگا  دیـشک .  یم  جنر  دینام و  یم  رود  دوخ  بابحا  زا  هک  نیا  هفاضا  هب  دیوش  یم  شاعم  یگنت  راتفرگ  دینیبب  هدور  زا  یلاخ  ار  یـسک 

دیهدب یسک  هب  دنفسوگ  هدور  رگا  یلو  دینک  یم  هابت  ار  دوخ  تمعن  هک  تسا  نآ  ناشن  دیراد  تسد  رد  دنفسوگ  هدور  هک  دینیبب  باوخ 
تسا .  هتساوخ  لام و  واگ  هدور  دنا  هتشون  ناربعم  دیناسر .  یم  تحار  تمعن و  هب  ار  وا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تسود  یقافتا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدور  ندید  1 ـ

دبای .  یم  هار  امش  یگدنز  هب  زیگنا  فسأت  یتیعقوم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  هدور  ندید  2 ـ
رطاخب تفرگ و  دـهاوخ  ار  امـش  نابیرگ  هرظتنم  هریغ  یتبیـصم  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  كاخ  ار  يا  هدور  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دیریگ یم  رارق  شنزرس  دروم  ناتسود  فرط  زا  دیوش ،  یم  بکترم  هک  یهابتشا 

تمایق زور 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنـشاب ملاظ  راید  نآ  لها  رگا  دنک ،  لیلد  درتسگب و  قح  دوب ،  وا  هک  راید  نآ  رد  یلاعت  قح  هک  لیلد  دـمآ ،  دـیدپ  تمایق  هک  دـنیب  رگا 

قح شیپ  رد  راید  نآ  لها  دـنیب  رگا  دـهد .  ترـصن  ملاظ  رب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  دنـشاب ،  مولظم  راید  نآ  لها  رگا  دـسر ،  یتفآ  یئالب و 
ددرگ .  لزان  یلاعت  قح  باذع  مشخ و  هک  لیلد  دنا ،  هداتسیا  یلاعت 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا دبای ،  جرف  تسا  تنحم  جـنر و  مغ و  رد  رگا  دـبای .  تسد  ناملاظ  رب  تسا  مولظم  رگا  هک  دوب  لیلد  تساخرب ،  تمایق  هک  دـنیب  رگا 

 ، ددرگ زاب  یلاعت  قح  هب  دنک و  هبوت  دیاب  دمآ ،  دیدپ  جوجام  جوجای و  ای  دـمآرب  برغم  زا  باتفآ  هکنانچ  درک ،  ادـیپ  تمایق  زا  یتمالع 
ار وا  تسا  لیلد  درک ،  یم  رامـش  يو  اب  هک  دنیب  رگا  دوب .  تلفغ  ناشن  دندرب ،  اجنادب  ار  وا  ایار  هاگرامـش  دنیب  رگا  دیوج .  وا  ياضر  ات 

دبای يراکتسرد  دوب و  وکین  وا  راک  ماجنارس  هک  دنک  لیلد  دمآ ،  رتشیب  وا  یکین  دندیجنـسب و  ار  وا  ياهرادرک  هک  دنیب  رگا  دسر .  ینایز 
هک لیلد  تشاد ،  تسار  تسد  هب  لامعا  همان  هک  دنیب  رگا  دوب .  خزود  شیاج  تسا و  تیـصعم  لیلد  دیآ ،  رتشیب  وا  يدب  هک  دـنیب  رگا  . 
 . دوش وکین  شراک  هک  تسا  لیلد  دوب ،  حالـص  لها  رگا  ناوخرب ،  دنتفگ  دنداد و  ودب  ار  وا  رادرک  همان  هک  دنیب  رگا  دوب .  تسار  هار  هب 

طارـص رب  رگا  تسار و  هار  رب  تسا  لـیلد  دـنیب ،  طارـص  رب  ار  دوـخ  رگا  دوـب .  هرطاـخم  هب  شراـک  هک  لـیلد  تسا ،  داـسف  لـها  زا  رگا 
دوش .  دونشخ  وا  زا  یلاعت  قح  ات  ندرک  دیاب  هبوت  تسا ،  اطخ  هار  رب  هک  لیلد  نتشذگ ،  تسناوتن 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يارب امش  تاساسحا  فطاوع و  زا  گنرین  بیرف و  اب  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  زیخاتسر  زور  راظتنا  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دننک .  یم  هدافتسا  ءوس  دیراد ،  تسد  رد  هک  یتورث  تراغ 
درم قشع  دشاب و  انتعا  یب  ماقم  بحاص  دنمتورث و  نادرم  هجوت  هب  تبـسن  دـیاب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  2 ـ

دریذپب .  تسوا  یکیدزن  رد  هک  يراکتسرد  قداص و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دینک .  یم  لیمکت  تیقفوم  اب  هدش  نآ  يزیر  حرط  هک  یمامت  همین  راک  امش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تمایق  زور  ندید  1 ـ
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ار دوخ  ناتـسود  تسیاشان  راـتفر  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  بوسحم  ناراـکهانگ  ءزج  تماـیق  زور  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
نایاپ راـظتنا  رد  همه  دـنا و  هدـش  هتـشابنا  سرت  زا  مدرم  یماـمت  هدیـسر و  ارف  گرم  ناـمز  دـنیبب  باوخ  رد  رگا  اـما  دـنک .  یم  تحاراـن 

 . درک دنهاوخن  یکمک  وا  هب  ناتسود  یگدنز  ياه  بیشن  زارف و  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  دوخ  تشونرس 

نزور

نزور ندید  تسا .  دب  دشاب  یکیرات  هب  ییانـشور  زا  رگا  یلو  تسا  بوخ  دشاب  ییانـشور  هب  رگا  نزور  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ییانشور هب  ینزور  دینیبب  دیتسه و  کیرات  ییاج  رد  رگا  دوش .  هداد  قیبطت  ناتدوخ  طیارش  اب  هک  نیا  رگم  درادن  يریبعت  چیه  باوخ  رد 

دینک و یم  لصاح  افـش  دیتسه  رامیب  رگا  دوش .  یم  عفر  امـش  تالکـشم  دیراد و  نشور  يا  هدنیآ  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  تسه 
تسین بوخ  هتفرگ  رارق  یکیرات  هب  ور  هک  دینیبب  ینزور  دیشاب و  نشور  ییاج  رد  رگا  یلو  دیزادرپ .  یم  ار  دوخ  ماو  دیتسه  رادماو  رگا 

ياه لح  هار  اب  لکشم  انایحا  گرزب و  يراک  دشاب  يدایز  ياه  نزور  ناتفارطا  هک  دیـشاب  ییاج  رد  رگا  دهد .  یم  ربخ  هودنا  مغ و  زا  و 
وکین دینک  زاب  جراخ  هب  ینزور  ناتدوخ  دیشاب و  دودسم  ییاج  رد  رگا  تشاد .  دیهاوخ  باختنا  قح  هک  دیآ  یم  شیپ  امـش  يارب  ددعتم 

 . دیروآ یم  دوجو  هب  لکشم  دوخ  يارب  دینک ،  زاب  دودسم  لحم  هب  ینزور  دیشاب و  زاب  ياج  رگا  تسا و 

همانزور

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دنیاشوخ ان  بلغا  رابخا  رابخا ،  همانزور : 

دیوگ :  فلوم 
تسا .  ربخ  هناشن  باوخ  رد  همانزور  ندناوخ  تفگ  ناوت  یم  دناسر .  یم  مدرم  هب  ار  رابخا  اتاذ  همانزور  نوچ 

تسا يرامیب  رب  لیلد  دوب  درز  گنر  هب  شیاه  هتشون  هک  دناوخ  یم  ار  ياه  یهگآ  رگا 
یلاحشوخ يداش و  رب  لیلد  دوب  زبس  خرس و  گنر  هب  رگا 

رمع ندش  ینالوط  رب  لیلد  دناوخ  یم  ار  اه  میحرت  بلاطمرگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یم یفنم  ریثأت  امش  ترهش  رب  هک  دریگ  یم  تروص  راکشآ  ییاهگنرین  تالماعم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  همانزور  ندید  1 ـ
دراذگ . 

رد دیروآ و  یم  تسد  هب  یگدـنز  رد  دـیدج  ییاهتیعقوم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  يا  همانزور  راشتنا  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیبایب .  دیدج  یناتسود  اجنآ  رد  دینک و  ترفاسم  جراخ  ياهروشک  هب  دیوش  یم  قفوم  یتیعق  وم  نیا  هیاس 

یم تسکـش  يراک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  یمن  راک  نیا  هب  قفوم  اما  دینک  هعلاطم  يا  همانزور  دیـشوک  یم  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دیروخ

اهزور

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
باوخ هب  رگا  دوب .  رش  تسا و  ریخ  نآ  رد  درادنپ  دنک و  عورش  يراک  هک  لیلد  هبنـش ،  ای  تسا  هنیدآ  زور  هک  دنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 

دوب .  وا  رش  رب  لیلد  دوب ،  زور  تسا و  بش  تشادنپ  دوب و 
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دیوگ :  یبرغم  رباج 
هنیدآ درادـنپ  تسا و  هبنـشکی  دـید  باوخ  هب  رگا  دوب .  نادوهج  هاوخاوه  تسود و  هک  لـیلد  تسا ،  هنیدآ  درادـنپ  تسا  هبنـش  زور  رگا 
داسف لها  راداوه  تسود و  هک  لیلد  درادـنپ ،  هنیدآ  زور  ار  هبنـش  هس  زور  رگا  دوب .  قاـفن  لـها  هاوخاوه  تسود و  هک  دوب  لـیلد  تسا ، 

 ، درادـنپ هنیدآ  زور  ار  هبنـش  جـنپ  زور  رگا  دوب .  نادـسفم  هاوخاوه  تسود و  هک  لیلد  درادـنپ ،  هنیدآ  زور  ار  هبنـشراهچ  زور  رگا  دوب . 
دوب .  تمعن  لها  راداوه  تسود و  هک  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
یفاص رت و  نشور  ار  زور  دنچ  ره  تسا و  هبنش  جنپ  هبنشود و  نآ  زا  دعب  تسا ،  هعمج )  هنیدآ (  زور  دنیب ،  باوخ  هب  رگا  اهزور  نیرتهب 

دوب .  رتهب  دنیب  رتافص  اب  ورت 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هنیدآ زا  دـعب  تسا و  هنیدآ  زور  اهزور  نیرتهب  تسا .  رتهب  دـشاب  رت  نشور  ردـق  ره  زور  باوخ  رد  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دشاب و امش  باوخ  روحم  هک  نیا  رگم  تسا  توافت  یب  درادن و  يریبعت  چیه  يداع  طیارش  رد  باوخ  رد  زور  ندید  هبنـشجنپ  هبنـشود و 

ناهگان رگا  یلو  تسا  وکین  باوخ  رد  زور  ندید  تروص  ره  هب  دـسرب  رظن  هب  یعیبط  ریغ  هکنیا  رگم  دریگ .  یمن  رارق  باوخ  روحم  زور 
ماگنه هک  دینیبب  باوخ  رد  الثم  تسین .  بوخ  زین  یعیبط  ریغ  لاح  هب  زور  ندـید  دیـسر .  بش  هب  لومعم  ریغ  دـش و  کیرات  زور  دـینیبب 

تسین .  بوخ  دنا  هدمآ  رد  مه  رانک  رد  دیشروخ  هام و  ای  دنوش ،  یم  هدید  نامسآ  ناگراتس  زور 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  شخبتذل  ياهترشاعم  عوبطم و  لاوحا  عاضوا و  ۀناشن  دیرب ،  یم  رس  هب  زور  تاعاس  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
 . تسا دیدج  ياهنامیپ  رد  یماکان  تسکش و  ۀناشن  دیرب ،  یم  رس  هب  هریت  يربا و  يزور  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

لیطعت ياهزور 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسویپ دنهاوخ  امش  نانامهم  ناتسود و  عمج  هب  يریذپلد  نایانشآان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لیطعت  زور  کی  ندید 

نتشاد هزور 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هزور اب  دنیب  رگا  دنک .  هبوت  ندرک  هانگ  ندروخ و  مارح  زا  هک  لیلد  دناوخیم ،  لیلهت  ای  حیبست و  ای  نآرق  تشاد و  هزور  دنیب  یـسک  رگا 

دشابن .  وگتسار  نید  هار  رد  یلو  دنکاپرب ،  تدابع  تعاط و  هک  دوب  لیلد  تفگ ،  شحف  ياهنخس  ای  درک و  یم  نامدرم  تبیغ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

یلاعت و قح  نید  یتسردنت  رب  دوب  لیلد  دـنیوگ :  ناربعم  یـضعب  ماعط .  یگنت  ینارگ و  رب  دوب  لیلد  دوب .  هزور  ناضمر  هام  رد  دـنیب  رگا 
دوب .  ناضمر  هام  رد  نوچ  هصاخ  دوب ،  نتسر  یتخس  جنر و  زا  ماو و  نارذگ  يرامیب و  زا  نتشگ  نمیا  مغ و  زا  نتفای  جرف 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  هد  رب  باوخرد ،  نتشاد  هزور 

یگرزب .  لوا : 
تسایر .  مود : 
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یتسردنت .  موس : 
تلزنم .  هبتر و  هبترم و  مراهچ : 

ناهانگ .  زا  هبوت  مجنپ : 
نمشد . )  رب  يزوریپ  نمشد (  رب  نتفایرفظ  مشش : 

تمعن .  يدایز  متفه : 
ندراذگ .  جح  متشه : 

ندرک . )  داهج  ندرک (  ازغ  مهن : 
دیآ ،  يرسپ  ار  وا  هک  لیلد  مهد : 

دوش .  رامیب  ای  دشک  الب  رفس  رد  هک  لیلد  داشگ ،  دصق  هب  نوچ  دوب و  لالح  يزور  يدرم و  کین  باوخ  هب  نداشگ  هزور  اما 
دنک .  هبوت  ناهانگ  زا  هک  لیلد  تشاد ،  هزور  هام  ود  هک  دنیب  رگا 

دوش .  نمیا  يرامیب  زا  هک  دوب  لیلد  تشاد ،  بحتسم )  عوطت (  هزور  دنیب  رگا 
دوش .  هانگ )  زا  تشگ  زاب  بئات (  هک  دوب  لیلد  تشاد ،  هزور  هتسویپ  لاس  کی  دنیب  رگا 

 . دبای يراگتسر  هودنا  مغ و  زا  هک  لیلد  تشاد ،  هزور  اروشاع  رد  دنیب  رگا 

ژور

اب هطبار  رد  رگم  تسا  مک  دنیبب  باوخ  هب  درم  کی  هکنیا  ناکما  دننیب و  یم  باوخ  رد  اه  نز  زین  ار  ژور  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ییوگغورد هب  هدـیلام  ژور  دـنیبب  ینز  هچناـنچ  يروآ و  ناـبز  بیرف و  تسا و  ییوگغورد  اـه  مناـخ  يارب  ژور  ندـید  دـشاب .  نز  کـی 

دننک فرـصم  ار  نآ  رگا  اـصوصخم  تسین  بوـخ  نادرم  يارب  ژور  ندـید  دـیالآ .  یم  تسرداـن  نتفگ  هب  ار  ناـبز  دوـش و  یم  لـسوتم 
دوش یم  ماندب  دتفا ،  یم  اه  نابز  رس  دنک  یم  فرصم  ای  دراد  ای  هدیرخ  ژور  دنیبب  يدرم  هچنانچ  ییوربآ .  یب  تسا و  یماندب  ییاوسر و 

 . ییانثتسا يدراوم  رد  رگم  دنتسین  بوخ  الک  دراد و  لیبق  نیا  زا  يریباعت  نانز  شیارآ  لئاسو  الومعم  دروآ .  یم  راب  هب  ییاوسر  و 

اتسور

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا دـنیب  رگا  دوبن .  وکین  دوب  فورعم  یهاگیاج  هب  هک  دـنیب  رگا  دوب .  ریخ  لـیلد  دوب ،  لوهجم  یهاـگیاج  اـی  اتـسور  رد  دـنیب  یـسک  رگا 
هب شلیوات  تشگ ،  اتـسور  هب  يرهـش  زا  دـنیب  رگا  ددرگ .  ماظن  هب  شراـک  دوش و  نمیا  ـالب  هنتف و  زا  هک  لـیلد  تفر ،  يرهـش  هب  اتـسور 

تسا .  نیا  فالخ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 ، دوب هدیشخب  يو  هب  یسک  ای  دوب  هدش  وا  کلم  یئاتسور  دنیب  رگا  دوب .  يدب  رش و  لیلد  هتشگ ،  مک  يدابآ  یئاتسور  رد  دنیب  یسک  رگا 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دنیب  بارخ  ار  اتسور  نآ  رگا  دسر .  وا  هب  یکین  ریخ و  اتسور  نآ  زا  هک  تسا  لیلد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
مارآ یگدنز  اتسور : 

یتخبشوخ دابآ :  یقالیی  ياتسور 
لزلزتم هدنیآ  هداس :  قالیی  ياتسور 
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یبایماک دزوسب :  شتآ  رد  هک  یقالیی  ياتسور 
يدام  شیاسآ  ندوب :  ییاتسور  بحاص 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دیهاوخ  دنم  هرهب  لماک  یتمالس  زا  هراومه  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  یگدنز  ییاتسور  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ییاهربخ هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  رادید  تسا  هتـسیز  یم  نآ  رد  یناوج  نامز  هک  ییاتـسور  ۀـناخ  زا  دـنیبب  باوخ  یـسک  رگا  2 ـ
دیسر .  دهاوخ  شتسد  هب  دننک  یم  یگدنز  وا  زا  رود  هک  یناتسود  فرط  زا  ریذپلد 

 . تفرگ دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  يدوز  هب  یهودنا  ای  رسدرد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدش  ناریو  ییاتسور  ندید  3 ـ

يرسور

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش .  یم  قفوم  روهشم و  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اهبنارگ  يرسور  ندید  1 ـ

 . دیهد یم  نارگید  اب  ار  دوخ  تورث  راچان  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  اهب  یب  هنهک و  يرسور  ندید  2 ـ

یئانشور

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نید ملع و  هار  یـسک  هک  تسالیلد  داد ،  وا  هب  یـسک  ای  تفرگارف  ار  وا  ینـشور  دـنیب  رگا  تسا .  يدـه  نید  باوخ  هب  یئانـشور  ندـید 

دوب .  ینید  یب  باوخ ،  هب  یکیرات  دزومایب . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تسا .  ریخ  هب  شراک  تبقاع  نینچمه  و  دوب .  نمادکاپ  اسراپ و  هک  لیلد  داتفا ،  وا  هنیس  هب  یئانشور  دنیب  یسک  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  یئانشور  ندید 
تیاده . )  یهلا و  نید  يده (  نید  لوا : 

ملع .  مود : 
تسار . )  هار  كاپ (  هار  موس : 

نامیا .  كاپ و  داقتعا  مراهچ : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب بوخ  یئانشور  ندید 

شتآ یئانشور 

 . دبای يدهاز  هک  دنک  لیلد  تفر ،  ناوت  هار  یئانشور  نادب  هکنانچ  دنیب ،  شتآ  یئانشور  باوخرد  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تیار راید  نآ  رد  هک  دنک  لیلد  دـید ،  هتخورفا  رگخا  رگا  دوب .  اجنامه  وا  تلود  ببـس  هک  دـنک  لیلد  دـنیب ،  هداتـسیا  ار  یئانـشور  رگا 

دایز شتلود  دور و  الاب  شراک  هک  دـنک  لیلد  دوب ،  نشور  هناخ  نآ  رون  زا  هکنانچ  دـید ،  رگخا  دوخ  هناخ  رد  رگا  دـیآ .  دـیدپ  ناـطلس 
 . دوب يرواد  تموصخ و  وا  نادناخرد  هک  لیلد  تشک ،  ار  رگخا  نآ  هک  دنیب  رگا  دوش . 
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نغور

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یـسک ای  تشاد  واگ  نغور  دـنیب  رگا  تسا .  ثاریم  باوخ  رد  نغور  هک  دـنیوگ  ناربعمزا  یـضعب  دوب و  تمعن  لام و  باوخرد ،  نغور 

لیلد هلمج ،  اه  نیا  نوتیز  نغور  دجنک و  نغور  هبند و  نغور  ثاریم و  مه  دبای و  لام  مه  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  نآ  زا  دیـشخب و  ودـب 
برع و يدرم  زا  دوب  تعفنم  نوتیز  نغور  يریخ و  نغور  ناقهد  يدرم  زا  دشاب  تعفنم  هشفنب  نغور  دبای و  شناد  تمکح و  ملع و  هک 

نغور هب  يو  نت  همه  دـنیب  رگا  نایمور .  زا  تسا  تعفنم  طـسق  نغور  نیطـسق و  نغور  یئاتـسور و  يدرم  زا  دوب  تعفنم  سگرن  نغور 
دید يوبـشوخ  نغور  رگا  ایند .  شیارا  تنیز و  رب  دنک  لیلد  دیلام ،  یم  رـس  رب  نغور  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  هک  لیلد  دوب ،  هتـشگ  هدولآ 

شوخ اه  نغور  هلمج  هک  اریز  ایند ،  شیارآ  تنیز و  رب  دـنک  لـیلد  دـنام ،  نیا  هب  هچ  نآ  هشفنب و  نیمـسای و  نغور  لـگ و  نغور  نوچ 
دنیوگ .  یتشز  وا  نامدرم  هک  لیلد  دوب ،  هدیدنگ  شوخان و  نغور  نآ  دنیب  رگا  دوب .  وکین  یئانث  لیوات  رد  دوب و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هودـنا و رب  لیلد  دـیکچ ،  یم  وا  رـس  زا  نغور  هکنانچ  دـیلام ،  یم  رـس  رب  هزادـنا  یب  نغور  دـنیب  رگا  دـشاب .  تمعن  لاـم و  تیز  نغور 

دزاس .  هلیح  رکم و  يو  اب  يراک  رهب  زا  دیلام ،  یم  نغور  هک  نآ  دیلام ،  یم  يو  رس  رب  نغور  یسک  دنیب  رگا  دنک .  تبیصم 
دیوگ :  یبرغمرباج 

یم دوخ  هنیـس  رب  نغور  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  دوب  هزادـنا  یب  رگا  نکل  تسا ،  شیارآ  هلمج  ندـیلام  دوخ  رب  ندروخ و  اه  نغور 
دروخ .  غورد  هب  دنگوس  هک  لیلد  دیلام ، 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
نغور هب  ار  شیوخ  نت  دنیب  رگا  دوب .  دب  ندیلام  رد  دوب و  لام  نآ  ندروخ  هک  هک  تیز  نغور  رگم  دوب  هودـنا  مغ و  لیوات  هب  اه  نغور 

دوش .  نیگهودنا  هک  لیلد  دنیب ،  هدولآ  نغور  هب  شیوخ  هماج  رگا  دنک .  فالخ  لوق  غورد و  هب  دروخ  دنگوس  هک  لیلد  دیلام ،  تیز 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  لیلد  ندید ،  باوخ  هب  شوخ  نغور 
ورابیز . )  نز  يور (  بوخ  نز  لوا : 
ابیز . )  زینک  لامج (  اب  كزینک  مود : 
دیجمت . )  حدم و  وکین (  يانث  موس : 

تعفنم .  مراهچ : 
دنیاشوخ . )  بوخ و  ياهنخس  شوخ (  ياهنخس  مجنپ : 

وکین . )  قوذ  هحیرق و  کین (  ياهعبط  مشش : 
تسا .  هجو  هس  رب  لیلد  وب ، )  دب  هدیدنگ (  نغور 

اسؤر . )  نز  نز (  لوا : 
قساف .  درم  مود : 

دنیوگ . )  یسک  در  راکنا و  يارب  هک  تشز  ياهنخس  راکنا (  هب  تشز  ياهنخس  موس : 
دزیمایب .  يو  اب  هک  دوب  یسک  دنهد و  يرای  باوخرد  ریگ  نغور  هک  نادب 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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هک دـینیبب  باوخ  رد  هک  نانچ  تسا .  كرابم  ياـه  نغور  زا  هک  نوتیز  نغور  صوصخب  تسا  بوخ  باوخ  رد  اـه  نغور  هلمج  ندـید 
ثاریم ار  نغور  ناربـعم  زا  یخرب  دـیآ .  یم  امـش  تسد  هب  تسرد  هار  زا  یلوپ  دیـسر و  یم  تمعن  لاـم و  هب  دـیروخ  یم  نوـتیز  نغور 

رـس هب  نغور  يرگید  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  بوخ  باوخ  رد  نغور  ندـید  هتفر  مه  يور  تمعن و  لام و  یخرب  دـنا و  هتـسناد 
رگا درب و  یم  راک  هب  ناتراک  رد  گنرین  رکم و  دیوگ و  یم  غورد  امـش  هب  دلام  یم  نغور  هک  یـسک  دیروخ و  یم  بیرف  دـلام  یم  امش 

مغ همه  اه  نغور  هک  دنک  یم  لقن  ثعشا  زا  نیریس  نبا  دیبیرف .  یم  ار  وا  امش  هک  دراد  ار  ریبعت  نیمه  دیلامب  نغور  يرگید  رـس  هب  امش 
 . دیوش یم  نیگهودنا  نیمغ و  هدش  هدولآ  نغور  هب  امش  سابل  هک  دینیبب  رگا  تسا .  تمعن  لام و  هک  نوتیز  نغور  رگم  دنتـسه  هودنا  و 

تسا .  بوخ  امومع  باوخ  رد  وبشوخ  ياه  نغور  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهاوخ فرـص  دایز  ییورین  ثداوح  زا  یخرب  اب  ندش  وربور  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیلام ،  یم  نغور  يزیچ  هبدینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
درک . 

تسا .  ناوارف  شخبتذل  تامادقا  هب  ندز  تسد  تمالع  باوخ ،  رد  نغور  يدایز  رادقم  ندید  2 ـ
اریز دومن  دهاوخ  هبرجت  ار  قفومان  يا  هناقـشاع  طباور  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  شورف  دیرخ و  نغور  دنیبب  باوخ  یـسک  رگا  3 ـ

تسا .  لومعم  دح  زا  شیب  وا  عقوت 
 . تفای دهاوخ  تسد  رواب  لباقریغ  ياهتفرشیپ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتشغآ  نغور  هب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ

ماداب نغور 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يو  هب  ثاریم  هتسپو  ماداب  نغور 

هتسپ نغور 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يو  هب  ثاریم  هتسپو  ماداب  نغور 

زوج نغور 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب لالح  يزور  زوج  نغور  ندید 

ناتک نغور 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يو  هب  یکدنا  جنر  دراد  نتخوس  هب  قلعت  هک  ینغور  ناتک و  نغور  ندید 

ینتخوس ياهنغور 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
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دسر يو  هب  یکدنا  جنر  دراد  نتخوس  هب  قلعت  هک  ینغور  ناتک و  نغور  ندید 

تلور

رد یطایخ  تلور  دوش .  نیریش  ناتماک  دیروخب و  رگا  صوصخ  هب  تسا  بوخ  دشاب  ینیریش  رگا  تلور  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تلور تسا .  دایز  نآ  رد  هابتشا  وهس و  ناکما  دنک و  یم  هتسخ  ار  امـش  هک  دهد  یم  راوشد  يراک  زا  ربخ  تسین و  بوخ  نادنچ  باوخ 

 . تسا هدننک  زئمشم  دب و  رایسب  مه  رامق 

سانور

رگا دنک .  هودنا  جنر و  ترـضم و  رب  لیلد  شندروخ ،  دنک و  ایند  شیارآ  رب  لیلد  باوخرد ،  سانور  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دراذگ ورف  نید  هار  دوش و  لوغشم  ایند  ترشع  هب  هک  لیلد  درک ،  یم  خرس  سانور  هب  ار  شیوخ  هماج  دنیب 

يور

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
شیور دـنیب  رگا  دوش .  رتشیب  شتلزنم  فرـش و  هک  لـیلد  دوب ،  يرادـیب  رد  هک  دـنیب  نآ  زا  رتلاـمج  اـب  بوخ و  ار  دوخ  يور  یـسک  رگا 

دنرگن .  يو  رب  تراقح  مشچ  هب  دوب و  رتمک  شتلزنم  ردق و  هک  دنک  لیلد  دیدرگ ،  شوخان  تشز و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تناید نید و  یئوکین و  رب  تسا  لیلد  دش ،  دیفس  شیور  هنوگ  دنیب  رگا  دوش .  سانشور  هک  لیلد  دوب ،  هزیکاپ  خرـس و  شیور  دنیب  رگا 
اب دنیب  رگا  دوش .  اوسر  نامدرم  رد  هک  لیلد  دش ،  هایس  شیور  هنوگ  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  هک  لیلد  دش ،  درز  شیور  هنوگ  دنیب  رگا  وا . 

گرم ناشن  هک  لیلد  دوب ،  دولآدرگ  وا  يور  یهایس  اب  دنیب  رگا  دیآ .  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  دیفس  هماج  یهایـسور  دوجو 
هتـشگ افق  هب  شیور  دنیب  رگا  تسا .  لام  نایز  دنیب ،  تحارج  ای  دمآ  نوریب  شیور  زا  بآدرز  ای  دـش  دولآ  نوخ  شیور  دـنیب  رگا  دوب . 

وا نید  یهابت  داسف و  رب  لیلد  دوب ،  هدش  جک  وا  يور  دنیب  رگا  دنوش .  لوغشم  وا  يافج  هب  دننادرگب و  وا  زا  يور  نامدرم  هک  لیلد  دوب . 
دوش .  راد  ماو  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  يوم  شیوخ  يور  رب  دنیب  رگا  دنک . 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
رگا دوش .  وکین  وا  راک  هک  لیلد  تسا ،  وکین  وت  يور  دیوگ  يو  هب  یسک  ای  هنیئآ ،  رد  ای  بآ  رد  دنیب ،  وکین  ار  شیوخ  يور  یسک  رگا 
سک نآ  زا  دتفا و  هرظانم  یـسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  خرـس  ار  دوخ  يور  رگا  دوش .  دب  وا  راک  هک  لیلد  دنیب ،  تشز  ار  شیوخ  يور 

ریخ راک  دـبای و  قیفوت  اه  تعاط  هب  دـنیب  فاص  نشور و  يور  باوخ  هب  رگا  دوش .  رامیب  دـنیب  درز  ار  دوخ  يور  رگا  دروخ .  ورف  مشخ 
یتبیـصم رب  لیلد  دنیب ،  هتـسکش  ار  دوخ  يور  رگا  دتفا .  رفک  هرطاخمرد  دسر و  ودب  هودنا  مغ و  هک  لیلد  دنیب  هایـس  ار  يور  رگا  دـنک . 

نانز .  تهج  زا  دتفا  للخ  وا  یئادخدک  راک و  رد  هک  لیلد  دنیب ،  یتحارج  شیوخ  رب  رگا  دوب . 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

دیامن طسوت  هک  لیلد  دنیب ،  هزیکاپ  بوخ و  ار  شیوخ  يور  ود  رگا  دنک .  یقفانم  هک  لیلد  تسا ،  يور  ود  ار  نتشیوخ  دنیب  یـسک  رگا 
رگیدکی .  اب  دننکن  يراگزاس  دوب و  نز  ود  ار  يو  هک  لیلد  نایرگ ،  یکی  دنیب و  نادنخ  ار  دوخ  يور  کی  رگا  نامدرم .  نایم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  تشه  رب  باوخرد  تروص )  يور (  ندید 
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یگرزب .  فرش و  لوا : 
تراقح .  يراوخ و  مود : 

اهراک .  ماظن  موس : 
ییاسراب . )  تسایر و  تناید (  نید و  مراهچ : 

دنیب .  هایس  ار  تروص  نوچ  یئاوسر  هودنا و  مجنپ : 
يراکهدب . )  يراد (  ماو  مشش : 

وکین .  راک  متفه : 
 ( . ادخ یگدنب  تدابع و  قیفوت  تعاط (  قیفوت  متشه : 

يور

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دراد ایند  تعفنم  هب  قلعت  ناریغوریزرا  يور و  سمو و  نهآ  ندید 

تسایر

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
ددرگ بلاغ  راک  رد  یقاشم  لمع  تسایرب  ندید 

ناحیر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، تسا هودنا  نتسیرگ و  لیلد  نیمز ،  زا  يو  ندنک  دوب و  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  يوبشوخ  هزیکاپ و  مرخ و  زبس و  ناحیر  دنیب  رگا 

دوب .  هدنک  هچ  نآ  ردق  هب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

مغ و رب  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنک .  وکین  ياهراک  شدنوادخ  تسا  لیلد  تسا ،  شیوخ  هاگیاج  رد  ناحیر  هک  دنیب  یسک  رگا 
دنک .  هودنا 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
ندناوخ و ملع  دـبای و  قیفوت  ریخ  ياهراک  هب  تسا  لیلد  نآ ،  ریغ  سوجنزرم و  ربسیـس و  نوچ  تخورف  یمه  وبـشوخ  نیحایر  دـنیب  رگا 

دنیوگ .  وا  يانث  دنریگ و  تعفنم  يو  زا  نامدرم  دوب و  دوجوم  يو  رد  هلمج  نیا  ندرک  تحیصن 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  ناحیر  ندید 
نتفرگ . )  نز  نتساوخ (  نز  لوا : 

كزینک .  مود : 
تسود .  موس : 

دنزرف .  مراهچ : 
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عوبطم .  دنیاشوخ و  نخس  مجنپ : 
ملع .  سلجم  مشش : 
وکین .  رادرک  متفه : 

 ، دـسر نیحایر  هب  هک  داسف  دوش و  لصاح  يزیچ  ار  وا  میتفگ  هک  اهزیچ  نآ  زا  تسا  لیلد  تسا ،  ناحیر  وا  غاب  اـی  ارـس  رد  هک  دـنیب  رگا 
ددرگزاب .  سک  نادب  نآ  ناصقن 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
وکین رایـسب  دش ،  ورف  شیوخ  تقو  هب  نوچ  شورف  ناحیر  ددرگزاب .  ناشیدـب  مه  نآ  حالـص  دـنیب ،  نیحایر  رد  هک  ناصقن  تنیز و  ره 

سک نادب  ار  يو  هک  دوب  وکین  گرزب و  یسک  دوب  دوخ  تقو  هب  نوچ  ناحیر  هک  اریز  دوب .  دب  لیلد  دوب ،  شیوخ  تقو  هب  هن  رگا  دوب . 
دتفا .  تقرافم  ار  وا  مدرک  دای  هک  یناسک  نینچ  زا  هک  لیلد  دنکرب ،  نیمز  زا  ار  ناحیر  هک  دنیب  رگا  دتفا .  تبحاصم  یتسود و 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ رگید  یخرب  دنا و  هدرک  ریبعت  نتسیرگ  هب  اصوصخم  جنر  مغ و  هب  هتسنادن و  بوخ  اه  يزبس  نایم  رد  ار  ناحیر  الک  ناربعم  زا  یخرب 

رگم تسین  بوخ  باوخ  رد  ناحیر  ندید  دیوگ  یم  نیریس  نبا  دنا .  هتخانـشن  بوخ  نیمز  زا  ار  ناحیر  ندنک  طقف  هتخانـش و  بوخ  ار 
زبس و رگا  ناحیر  ندـید  هتخانـش .  بوخ  ياه  يزبس  هرمز  رد  ار  ناحیر  سیاـفن  تسا .  نتـسیرگ  لـیلد  هک  دوش  هدـنک  نیمز  زا  هک  نیا 

 . تسا یمرخ  ناحیر  يوب  تسین .  بوخ  دشاب  هدرمژپ  تقو و  ریغ  رگا  تسا و  بوخ  دشاب  تقو  هب  مرخ و  هزات و 

نامسیر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نامـسیر مشپ  زا  هک  دـنیب  رگا  دراد .  طالتخا  نانز  اب  هک  تسا  يدرم  راک  دـنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  تسا و  رفـس  باوخرد ،  نامـسیر 

یمه نامـسیر  ناتک  ای  زق  ای  هبنپ  زا  هک  دنیب  رگا  دسر .  ودب  ریخ  رفـس  نآ  زا  دور و  رفـس  هب  هک  تسا  لیلد  دنـسیر ،  هکنانچ  تشر  یمه 
نیب رد  هک  تسا  لیلد  دفاب ،  هماج  ات  درب  هالوج  هب  نامسیر  هک  دنیب  رگا  دشاب .  وکین  ار  نادرم  نکل  دنک ،  لالح  يراک  هک  لیلد  تشر ، 

دوب .  يراک 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هتسسگ وا  ناموسر  نتشر  تقو  هب  رگا  دیآزاب .  یبیاغ  رفـس  زا  ار  وا  هک  لیلد  تشر ،  یمه  يوم  زا  ای  مشپ  زا  نامـسیر  هک  دنیب  ینز  رگا 
نامسیر یهاتوک  يزارد و  ردق  رب  دوب و  زارد  شرمع  تسا  لیلد  تشاد ،  رایسب  نامسیر  دنیب  رگا  دنامب .  رفس  رد  شبیاغ  هک  لیلد  دش ، 

دسر .  تعفنم  ریخ و  ار  وا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  نامسیر 
رفس .  لوا : 

دزمراک .  مود : 
زاد .  رمع  موس : 

رایسب .  تعفنم  مراهچ : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب مغ  كدنا  دنیوگ  یضعب  دوب  لالح  يزور  مدنگ  هبنپ و  نامسیرو  سابرک 
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شیر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
كاپ تسا :  نیا  وا  حیبست  هک  تسا  يا  هتـشرف  ار  یلاعت  قح  هک  تسا  ربخ  رد  دوب و  نانآ  یئادـخدک  نادرم و  شیارآ  باوخرد ،  شیر 

هک لیلد  هزادنا ،  هب  دنیب  زارد  ار  دوخ  ياهشیر  یـسک  رگا  اهوسیگ .  هب  ار  نانز  اه و  شیر  هب  تسارایب  ار  نادرم  هک  يدنوادخ  نآ  تسا 
هب ار  دوخ  شیر  دـنیب  رگا  دـنک .  هودـنا  مغ و  رب  لیلد  دـشاب ،  هتـشذگ  فان  زا  يو  يزارد  نوچ  اما  ددرگ ،  هتخاس  وا  یئادـخدک  راک و 
هک لیلد  تفریذپ ،  یمن  باضخ  درک و  باضخ  ار  شیر  دنیب  رگا  دراد .  رامیت  شیوخ  یئادـخدک  تسا  لیلد  تخاس ،  یم  ياریپ  نخان 

همه دنیب  رگا  دشاب .  هدمآ  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  دیـشک ،  یم  نیمز  رب  اردوخ  شیر  هک  دـنیب  رگا  دـشوپن .  نامدرم  هب  ار  شیوخ  لاح 
ددرگ .  مک  شلام  تمرح و  دنیب  هسوک  ار  دوخ  شیر  رگا  تمرح .  نایز  رب  مه  تسا و  لام  نایز  رب  مه  لیلد  تسا ،  هدیرب  ار  شیر 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هک لیلد  تسا ،  هتشگ  دیفـس  وا  شیر  دنیب  رگا  یئادخدک .  لغـش  هب  دتفا  يرواد  ار  وا  تسا  لیلد  دوب ،  خرـس  هایـس و  وا  شیر  دنیب  رگا 

رگا دسر .  نایز  ار  وا  تیب  لها  تسا  لیلد  دیربب ،  نادند  هب  شیر  دـنیب  رگا  دوش .  نیگمغ  نکلو  ددرگ ،  هدایز  وا  يرابدرب  یگتـسهآ و 
زا ار  وا  تسا  لیلد  تخیرورف ،  يرامیب  زا  وا  شیر  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  هتخاس  وا  تنیز  یئادخدک و  هک  لیلد  دش ،  هنییآ  شیر  هک  دنیب 

لغش ار  یسک  هک  لیلد  دز ،  یم  يو  رب  بالگ  روخب و  درک و  یم  هناش  ار  شیر  دنیب  رگا  دورب .  شلام  وربآ و  دوب و  میب  تاجافم  گرم 
دشاب .  رکش  ار  نامدرم  دنک و 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
زا یـضعب  دسر و  يو  هب  هودـنا  مغ و  ای  ددرگ  راد  ماو  شیورد و  تسا  لیلد  دوب ،  وا  فان  ریز  رد  هکنانچ  دـش ،  زارد  وا  شیر  دـنیب  رگا 
يا هزادنا  هب  ار  دوخ  شیر  یـسک  رگا  دبای .  لام  هک  لیلد  دوب ،  فان  ات  هکنانچ  هن  دنیب ،  زارد  ار  دوخ  شیر  یـسک  رگا  دـنیوگ :  ناربعم 

ار نآ  تفرگرب و  يا  هراـپ  درک و  دوـخ  شیر  رد  تـسد  هـک  دـنیب  رگا  دـبای .  ثاریم  ردـپ  زا  تـسا  لـیلد  دوـب .  شردـپ  شیر  هـک  دـنیب 
ار دوخ  لام  تسا  لیلد  دوب ،  هتـشاد  هاگن  هداهن و  يزیچ  رد  شیر  زا  يا  هراپ  هک  دـنیب  رگا  دورب .  تسد  زا  شلاـم  هک  لـیلد  تخادـنیب ، 

دهدن .  سک  هب  دراد و  هاگن 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

وا شیر  دـنیب  رگا  ددرگ .  مغ  یب  دوـب  نیگمغ  رگا  ددرگ .  هدراذـگ  وا  ماو  تسا  لـیلد  دوـب ،  کـچوک  هاـتوک و  وا  شیر  هـک  دـنیب  رگا 
دنیب رگا  ددرگ .  كاله  دوز  هک  لیلد  دوب ،  هداتفا  نیمز  رب  وا  شیر  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  لیلذ  تشیعم  رهب  زا  هک  لـیلد  تسا ،  هدیـشارت 

تمرح و هک  لیلد  درتسب ،  وا  شیر  رس و  یسک  هک  دینب  رگا  ددرگ .  راوخ  ریقح و  دوشب و  شتمرح  هک  لیلد  تسا ،  هدش  هدنک  وا  شیر 
دنک .  ربمغیپ  تنس  تفلاخم  تسا  لیلد  دنکرب ،  دوخ  شیر  زا  دیفس  يوم  هک  دنیب  رگا  دورب .  وا  يوربآ 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
نامداش تسا  نیگمغ  رگا  ددرگ ،  هدراذـگ  وا  ماو  دراد ،  ماو  رگا  هک  لیلد  دیـشارتب ،  رـس  مسوم  تقو  هب  مرح  رد  ار  وا  یـسک  دـنیب  رگا 

 . دبای جرف  یتخـس  جنر و  زا  تسا  لیلد  دیدرگ ،  رهاظ  يو  رد  ناصقن  هکنانچ  داتفا ،  یم  وا  شیر  كدـنا  یببـس  یب  هک  دـنیب  رگا  دوش ، 
وا شیر  دنیب  رگا  ددرگ .  ناصقن  يو  تمرح  زا  یتخل  هک  لیلد  دوبن ،  يو  رد  یهایـس  چـیه  دـیدرگ و  دیفـس  مامت  وا  شیر  هک  دـنیب  رگا 

دوب شیر  ار  وا  هک  دـنیب  ینز  رگا  ددرگ .  ناصقن  وا  هاـج  تمرح و  تسا  لـیلد  دوب ،  هتـسخ  وا  شیر  يور و  هاـگیاج  دندیـشارتب و  ماـمت 
نز نآ  هک  لیلد  تسا ،  شیر  ار  وا  نز  دنیب  يدرم  رگا  دوش .  اوسر  نآ  زا  هک  دـنک  يراک  هک  دـشاب  دوش و  دنمتـسم  نیگمغ و  هک  لیلد 

لیلد دنیب ،  شیر  هب  ار  دوخ  غلابان  یکدوک  رگا  ددرگ .  شیوخ  موق  مشتحم  هک  تسا  لیلد  دوب ،  دـنزرف  ار  وا  رگا  درواین .  دـنزرف  زگره 
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 . دروخب دناتس و  ثاریم  هب  ار  وا  لام  یسک  هک  تسا  لیلد  دیشک ،  یم  تفرگب و  ار  وا  شیر  یسک  هک  دنیب  رگا  دنک .  يو  هودنا  مغ و  رب 
دناتسب .  ثاریم  هب  ار  سک  نآ  لام  هک  تسا  لیلد  دیشک ،  یم  تفرگب و  ار  یسک  شیر  يو  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هد  رب  باوخ  رد  شیر  ندید 
ندش . )  عبات  يوریپ و  عبت )  غیت ( (  لوا : 

ماقمو .  هاج  زع و  مود : 
هبترم .  موس : 

تبیه . )  تئیه (  مراهچ : 
تمرم .  تلزنموردق و  مجنپ : 

یئوکین .  مشش : 
جاودزا . )  جیوزت (  متفه : 

لام .  متشه : 
دنزرف .  مهن : 

ندش .  یمارگ  مهد : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هتفر مه  يور  بئاواذلاب .  ءانلا  یحللاب و  لاجرلا  نیزت  نم  ناحبس  تسا :  نیا  وا  حیبست  هک  تسا  يا  هتشرف  ار  یلاعت  يادخ  هک  دنا  هتشون 
یم ریبعت  درم  يوربآ  تزع و  تمرح و  باوخ  رد  یلک  روط  هب  شیر  دشاب .  هزادنا  هب  هک  یطرـش  هب  تسا  بوخ  باوخ  رد  شیر  ندـید 

ار شیر  ای  هاتوک  نآ  فرط  کی  دشاب و  دنلب  شیر  فرط  کی  الثم  تسین .  بوخ  دـینیبب  یعیبط  ریغ  یعـضو  رد  ار  شیر  رگا  یلو  دوش 
نبا تسا .  شیر  بحاص  گرم  ناشن  دوش  هدیشک  نیمز  هب  هک  دشاب  دنلب  ردق  نآ  شیر  رگا  دنا  هتشون  دنشاب .  هدرک  یچیق  ربلاد  روط  هب 

بالگ رطع و  هب  دـینز و  یم  هناش  ار  دوخ  شیر  هک  دـینیبب  رگا  دوش .  یم  راتفرگ  يدـب  گرم  هب  شیر  بحاـص  هک  تسا  دـقتعم  نیریس 
یشخب دیزیر  یم  رود  دینک و  یم  یتمسق  ار  دوخ  شیر  هک  دینیبب  رگا  دوش .  یم  هدوزفا  امـش  تمرح  ناش و  رب  تسا و  بوخ  دیئالآ  یم 

دبای .  یم  ناصقن  امش  لام  وربآ و  دنا  هدیشارت  ار  امش  شیر  هک  دینیبب  باوخ  رد  دیراد و  شیر  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لام  زا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

شیر
یتحاران دنلب : 

تسکش هاتوک : 
ررض هدش :  هدیشارت 

جاودزا درجم :  رتخد  يارب 
رسپ دنزرف  کی  نامیاز  ناکما  لهاتم :  نز  يارب 

ازهتسا رخسمت ،  يرتسکاخ :  شیر 
يراسمرش زمرق :  شیر 

ازهتسا  رخسمت ،  جسوک : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 750 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب لام  شیر  يوم  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

شالت وا  زا  نتفرگ  یـشیپ  يارب  و  تخادرپ ،  دـیهاوخ  تفلاخم  ثحب و  هب  يدرف  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  شیر  باوخ  رد  رگا  1 ـ
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  لوپ  يرادقم  نیا  رد  دیهاوخ و  یناوارف 

ینالوط .  يرامیب  تسا و  هدوهیب  ترشاعم  ۀناشن  دراد ،  شیر  هک  دینیبب  ار  ینز  باوخ  رد  رگا  2 ـ
هب نآ  ناربـج  يارب  دـیهد و  یم  تسد  زا  ار  دوـخ  تورث  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـشک ،  یم  ار  امـش  شیر  یـسک  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ

دروآ .  دیهاوخ  ور  رطخرپ  ییاهراک 
یم ناتـسود  مشخ  رفنت و  بجوم  امـش  یهاوخ  دوخ  رورغ و  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـینز ،  یم  هناش  ار  دوخ  شیر  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دوش . 
رد و  تفرگ ،  دـهاوخ  قـالط  دوخ  یلعف  رـسمه  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـنک ،  یم  نیـسحت  ار  يدرم  شیر  دـنیبب  باوـخ  ینز  رگا  5 ـ

 . دوب دهاوخ  قفومان  دوخ  مود  جاودزا 

ندش شیر 

شیر نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  دوب ،  هدیدرگ  عمج  میر  نوخ و  شیر  نآ  رد  دوب و  شیر  وا  نت  رب  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
شیر وا  ياهمادـنا  هلمج  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  دوش .  ناصقن  وا  لام  دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش .  عمج  لام  ار  وا  میر  و 

 . ددرگ لصاح  مغ  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دوب ،  جنر  درد و  ار  وا  اه  شیر  نآ  زا  دوب و 

گیر

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب دوش  لوغـشم  یلغـش  هب  تشیعم  رهب  زا  تسا  لیلد  دش ،  یمه  گیر  نایم  رد  دنیب  رگا  دـنک .  لام  تعفنم و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  گیر 
داد یم  گیر  یـسک  هبدنیب  رگا  دوش .  عمج  لام  ار  وا  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  درک ،  یم  عمج  ای  دروخیم  گیر  دنیب  رگا  گیر .  نآ  ردق 

دسر .  تعفنم  ریخ و  گیر  ردق  هب  سک  نادب  وا  زا  هک  لیلد  ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  هب  گیر  ندید 
دوب .  رایسب  گیر  نوچ  هصاخ  ایند .  نید و  رد  یلوغشم  لوا : 

لام .  مود : 
تعفنم .  موس : 

تقشم . )  جنر و  اب  اما  يزارفارسو  تعفر  باذع (  جنراب و  نکل  تعفر  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لوپ هب  دیراد  گیر  يرادقم  دیدید  رگا  لوپ .  تسا و  هکـس  ياه  هناد  دـنا  هتـشون  دـینیب و  یم  هک  يرادـقم  هب  تسا  تمعن  لام و  گیر 
هب دینک  یم  عمج  ار  اه  گیر  نیمز  زا  دیدید  رگا  دیبای .  یم  یـسرتسد  دایز  لوپ  هب  دـیدید  ناتـسگیر  نایم  رد  ار  دوخ  رگا  دیـسر و  یم 

 . دینک یم  هدعاق  یب  فرصم  ار  دوخ  لام  دیروخ  یم  گیر  دیدید  رگا  دینک .  یم  لصاح  تمحز  هب  لوپ  دیراد  یمرب  هک  يرادقم 
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نهآ هار  لیر 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اریز دراد ،  زاین  يرتشیب  هجوت  تبقارم و  هب  ناتراک  هک  دـیبای  یم  رد  هاـگان  هک  تسا  نا  تمـالع  باوخ ،  رد  نهآ  هار  ياـهلیر  ندـید  1 ـ
رفـس هب  ناتـسود  زا  رادید  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  دـننک .  لاغـشا  ار  امـش  ياج  دنـشوک  یم  نانمـشد 

تفر .  دهاوخ 
دنک .  یم  تنایخ  امش  هب  یناهنپ  یسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نهآ  هار  ياهلیر  يور  یعنام  ندید  2 ـ

تسا .  راوشد  ییاهراک  ینارگن و  زا  زیربل  یتاقوا  هب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  نهآ  هار  لیر  يور  نتفر  هار  3 ـ
یگرزب يداش  دـیهد  یم  ماجنا  تراهم  اب  هک  يا  یتسد  ياهراک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نهآ  هار  لیر  يور  زا  نتـشاذگ  4 ـ

دیروآ .  یم  تسد  هب 
يا هناریو  هب  ار  امـش  یگدـنز  ییوجتذـل ،  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  روبع  نهآ  هار  لیر  يور  زا  لـالز  یبآ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

 . تساخ دیهاوخ  اپ  هب  دوخ  یگدنز  نتخاس  يارب  راب  رگید  اما  دنک ،  یم  لدبم 

میر

لیلد دش ،  اجنآ  هب  هراب  رگید  دمآ و  نوریب  میر  وا  نت  زا  هک  دنیب  رگا  ار .  هدننیب  تسا  لام  ندید  باوخ  هب  میر  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دروخ مارح  لام  هک  لیلد  دروخیم ،  دیکم و  یم  ار  میر  دنیب  رگا  ددرگ .  مامت  شلام  هراب  رگید  دتفا و  ناصقن  وا  لام  زا  نآ  ردق  هب  تسا 

میر موس و  میر  دوب و  لام  ناصقن  مادـنا  زا  ندـمآ  نوریب  میرو  دوب  لام  ندـش  عمج  رب  لـیلد  مادـنا ،  رد  ندـش  عمج  میر  هلمجلا  یلع  و 
 . دوب هدید  هچ  نآ  ردق  هب  دوب  هودنا  مغ و  هلمج  دنام ،  نیدب  هچ  نآ  نهآ و 

لمیر

هدیشک لمیر  مشچ  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  ار  همرـس  ریبعت  تسا و  همرـس  نامه  عقاو  رد  لمیر  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنیبب ینز  رگا  تسین و  بوخ  دلام  یم  لمیر  هک  دنیبب  يدرم  رگا  تسین .  بوخ  تین  هب  اما  تسا  بوخ  رهاظ  هب  هک  دینک  یم  يراک  دیا 
تسا نید  باوخ  رد  مشچ  هک  دنا  هتشون  تسا .  هودنا  مغ و  شیارآ  تین  هب  تسا و  وکین  دشاب  مشچ  ییانـشور  تین  هب  دلام و  یم  لمیر 

لام و هب  دلام  یم  همرس  ای  لمیر  هک  یسک  دندقتعم  دنا و  هتسناد  هتـساوخ  لام و  ار  نآ  ناربعم  زا  یخرب  تسا .  مشچ  ییانـشور  همرـس  و 
 . دسر یم  تمعن 

گنیر

هک دیراد  ییوردوخ  دینیبب  هچنانچ  باوخ .  هدننیب  یگدـنز  يراج  روما  رد  تسا  ماکحتـسا  ناشن  گنیر  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوب هتـسکش  گنیر  رگا  دینک و  یم  تفرـشیپ  تفرگ و  دهاوخ  رارق  یتسرد  رادم  رب  امـش  راک  هک  تسا  نآ  ناشن  دراد  ملاس  ون و  گنیر 

 . تسا نآ  فالخ  ریبعت 

ساویر

وا هدروخ  هک  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  تشاد و  ساویر  هک  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  باوخرد  ساویر  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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رگا دیوگ :  یبرغمرباج  ددرگ .  هتـسر  هودنا  مغ و  زا  تسا  لیلد  داد ،  یـسک  هب  ای  تخورفب  ساویر  هک  دـنیب  رگا  دـسر .  هودـنا  مغ و  ار 
شرت ساویر  دـنیب  نوچ  شیوخ و  لبق  زا  ای  تسود  لبق  زادـسر  تعفنم  ار  يو  هک  لـیلد  تسا ،  نیریـش  معط  هب  دروخیم و  ساویر  دـنیب 

 . اهراک رد  دروخ  ینامیشپ  تسا  لیلد  تسا ، 

دنویر

دنویر یتلع  رهب  زا  هک  دنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  هودنا  مغ و  رد  تسا  لیلد  تشاد ،  رایـسب  دـنویر  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
جنر رب  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دسر .  يو  هب  هک  دوب  حالـص  ریخ و  یتسردنت و  رب  لیلد  دمآ ،  لصاح  افـش  ار  يو  نآ  زا  دروخ و 

 . دنک يرامیب  و 

فرح ز

رئاز

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفر .  دیهاوخ  ینالوط  يرفس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناگدننک  ترایز  عمج  ندید  1 ـ

زا تشاد و  دیهاوخ  اه  شکمـشک  راگزاسان  نانیـشنمه  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ترایز ،  لوغـشم  دینـسه و  رئاز  دوخ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دیهاوخ  رطاخ  هدیجنر  زین  یتسدیهت  رقف و 

رد رگا  اما  دـتفا .  یم  بیرف  ماد  هب  ماـمت  تیاـمح  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دوش ،  یم  کـیدزن  وا  هب  يرئاز  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
یم تسد  هب  یگدنز  رد  يا  هژیو  لالقتسا  درب و  یم  نیب  زا  ار  دوخ  یحور  فعـض  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  كرت  ار  وا  رئاز  درم  باوخ 

 . دروآ

جاز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دشاب ندروخ  مغ  تبیـصم و  هایـس ،  جاز  تسا و  يرامیب  درز  دیفـس و  جاز  دـشاب و  رتهب  زبس  جاز  دـنیب ،  باوخرد  هک  اه  جاز  هلمج  زا 

تعفنم چـیه  باوخرد  جاز  ندـید  هلمجلا  یف  تسا و  دـب  شلیوات  جاز  هب  هماـج  ندرک  گـنر  تسا و  كـاله  رب  لـیلد  یهایـس  هک  اریز 
دشابن . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  هب  جاز 

هودنا .  مغ و  لوا : 
يرامیب .  مود : 

تبیصم .  موس : 
 . نانز هطساو  هب  تموصخ  هعفارم  مراهچ : 

غاز
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یـسک ای  تفرگ  ارف  یغاز  دنیب  رگا  اهراک .  رد  تسا  يوگغورد  نیددب و  قساف  يدرم  ندـید  باوخرد ،  غاز  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
نیدـب ار  يدرم  تسا  لیلد  تشکب ،  ار  یغاز  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  هتفیرف  لطاب  راک  هب  تفـص  نیدـب  یـسک  اب  هک  تسا  لیلد  داد ،  ودـب 

ار یغاز  دنیب  رگا  دندرگ .  عمج  ناقـساف  نادزد و  اجنآ  رد  هک  لیلد  دندوب ،  هدـمآ  عمج  ناغاز  یهاگیاجرد  دـنیب  رگا  دـنک .  رهق  تفص 
دبای .  تمعن  لطاب  یهاگیاج  زا  تسا  لیلد  درک ،  راکش 

ار یغاز  هک  دنیب  رگا  تسا .  رگـشل  شلیوات  دنیب  ناغاز  رگا  دوب .  يدـنه  كزینک  شلیوات  دـنیب ،  غاز  کی  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
اب دنیب  رگا  دسر .  تبیـصم  ار  وا  تیب  لها  تسا  لیلد  تشکب ،  ار  یغاز  دنیب  رگا  دـنک .  انز  بیرغ  نز  اب  هک  تسا  لیلد  دـنکرب ،  تسوپ 

راید نآ  رد  هک  لیلد  دنتـشذگ ،  یم  دندمآ و  اوه  زا  رایـسب  ناغاز  هک  دـنیب  رگا  دوش .  هاگآ  رابخا  زا  تسا  لیلد  تفگ ،  نخـس  غاز  يو 
ناغاز .  ردق  هب  دیآ  دیدپ  يرگشل 

ار یغاز  هک  دنیب  رگا  دنک .  داسف  شزینک  اب  شدنزرف  هک  تسا  لیلد  دوب ،  شراولـش  رد  ود  ره  ورذت  غاز و  دنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 
رگا دوب .  یئوج  لطاب  يراداوهرد و  تسا  لیلد  درک ،  ناهنپ  تفابب و  ار  یغاز  دنیب  رگا  دهد .  دـنپ  ار  دزد  يدرم  هک  لیلد  درک ،  هجلاعم 

ددزدب .  يزیچ  وا  هناخ  زا  یئودنه  ای  یقساف  هک  دنک  لیلد  تفرگ ،  ارف  يزیچ  وا  هناخ  زا  راقنم  هب  یغاز  دنیب 
نیا دهد و  یم  ماجنا  تشز  راک  دیوگ و  یم  غورد  دنک ،  یم  فالخ  هک  دب  تسا  یناسنا  باوخ  رد  غاز  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دوس و نتفرگ  رظن  رد  یـشیدنارود و  هبـساحم و  يور  هن  دـنک و  یم  يدـب  شیوخ  ترطف  تنیط و  يانبم  رب  دراد و  یم  تسود  ار  لامعا 
باوخ رد  رگا  دسر .  یم  امـش  هب  دب  يربخ  هتـسشن  امـش  هناخ  ماب  رب  یغالک  ای  غاز  هک  دـیدید  رگا  دـهد .  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  نایز 

رد هچ  نانچ  دننز  یم  فرح  امـش  رـس  تشپ  هاوخدـب  مدرم  هک  تسا  نآ  ناشن  دـینیبن  ار  شدوخ  دیونـشب و  ار  غالک  ای  غاز  يادـص  طقف 
یب دیوش  یم  راک  دب  یمدرم  عامتجا  دهاش  دنا  هتسشن  نابایب  ياه  گنس  هولق  يور  امش  زا  رود  هک  دینیبب  ار  اه  غالک  زا  يا  هتـسد  باوخ 

هب هک  دیوش  یم  انشآ  یمدرم  نانچ  اب  دیدش  کیدزن  اه  نآ  هب  امش  ای  دندز  هقلح  امش  درگ  اه  غاز  نآ  رگا  یلو  دیزیمایب  اه  نآ  اب  هک  نآ 
یم يدزد  لام  دـنکفا  امـش  هناـخ  رد  زاورپ  ماـگنه  تشاد و  راـقنم  اـی  كون  هب  يزیچ  یغاز  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسین .  ناـتدوس 

تسا یناسنا  باوخ  رد  غاز  لاح  ره  هب  دنز .  یم  امش  هناخ  هب  ای  امش  لام  هب  دزد  درب  دوبر و  يزیچ  امش  هناخ  زا  غاز  دیدید  رگا  دیرخ و 
نهد .  دب  يور و  هایس  راک و  فالخ  وگ و  غورد  دساف و 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنک یتسود  راهظا  يو  هب  هک  یئوگغورد  درم  غالکو  غاز  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  ثحبورج  فالتخا و  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  غاز  ندید 

ولاز

هریخ وا  رب  نمشد  هک  لیلد  دیکم ،  یم  وا  مادنا  زا  نوخ  ولاز  دنیب  رگا  تسا .  عامط  نمشد  باوخ  رد  نآ  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رب تسا  لـیلد  تشکب ،  تخاـس و  ادـج  دوخ  مادـنا  زا  ار  ولاز  رگا  ددرگ .  ناـصقن  وا  لاـم  زا  دوب  هدروـخ  هک  نوـخ  نآ  ردـق  رب  ددرگ و 

دبای .  رفظ  نمشد 
وا نوخ  دـندش و  عمج  يو  رب  رایـسب  يولاز  هک  دـنیب  رگا  دوخ .  لام  هن  دروخ  نارگید  لام  هک  تسا  یلایع  ولاز  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ددرگ .  نیگمغ  دوش و  ناصقن  وا  لام  زا  نوخ  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دندیکم ،  یم 
چیه نمـشدزا  هک  تسا  لیلد  درک ،  یمن  يدنزگ  دیکم و  یمن  ار  شمادنا  نکیل  دوب ،  يو  مادنا  رب  ولاز  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 

زا هدیـسر  وا  هب  ولاز  زا  هک  یترـضم  ردـق  هب  دوب و  وا  هناخرد  نمـشد  هک  لیلد  دـش ،  وا  يولگرد  ولاز  دـنیب  رگا  دـسرن .  يو  هب  يدـنزگ 
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دنیب .  ترضم  نمشد 
رادرب تسد  دنک و  یم  هلیپ  يروجدب  هک  تسا  ینمـشد  نانچ  نآ  تسا و  نمـشد  ام  ياه  باوخ  رد  ولاز  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هچ نانچ  تسا .  هدیبسچ  ناتیولگ  هب  هک  دینیبب  باوخ  ملاع  رد  دـشاب و  هایـس  رگا  صوصخب  تسین  شوخ  باوخ  رد  ولاز  ندـید  تسین . 
امـش هب  ناتدنزرف  ای  ردارب  دوب  هدیبسچ  ناتتـسد  هب  رگا  دنک و  یم  ینمـشد  امـش  اب  ناترـسمه  هدیبسچ  ناتمکـش  هب  ولاز  دـینیبب  باوخ  رد 
بناج زا  دوب  هدـیبسچ  ناتتـشپ  هب  رگا  دـنک و  یم  دـب  امـش  هب  ناترتخد  دوب  هدـیبسچ  ناتمـشچ  کـلپ  هب  هچ  ناـنچ  دـناسر و  یم  بیـسآ 

ار امش  نوخ  هک  ییولاز  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا .  رسمه  ولاز  هک  هدیدرگ  رکذتم  زین  نیریـس  نبا  دینیب .  یم  نایز  ناتناتـسود 
ناتدوخ تسا  امـش  ناهد  رد  ولاز  هک  دینیبب  رگا  دیوش ،  یم  هریچ  شیوخ  مصخ  رب  دیتشکای  دیدنکفا  رود  دیدنک و  دوخ  ندب  زا  هدـیکم 

دینک .  یم  ینمشد  دوخ  اب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دننک .  یم  بحاصت  ار  امش  عفانم  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ولاز  ندید  1 ـ
یکاندرد يرامیب  راچد  امـش  ةداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  دیزادنا ،  یم  ولاز  ناتنت  رب  نامرد  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ 
تخاس .  دنهاوخ  مهارف  يرسدرد  ناتیارب  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دیزادنا ،  یم  ولاز  نارگید  نت  رب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

اطخ نیا  هب  دـنک .  یم  ناتدـیدهت  يرطخ  هرظتنمریغ  ياهناکم  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دریگ ،  یم  زاگ  ار  امـش  ولاز  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیشاب ! هتشاد  یفاک  هجوت 

 . شخبتذل ییاهرفس  هب  نتفر  نینچمه  و  تسا .  یگدنز  رد  تیقفوم  ینامداش و  تمالع  باوخ ،  رد  ولاز  دنچ  ندید  5 ـ

وناز

یب هتـسکش و  شراک  تسا  لیلد  دنیب ،  هتـسکش  ار  وناز  رگا  دوب .  باوخ  هدننیب  تشیعم  باوخرد ،  وناز  لصا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لیلد تفر ،  یم  وناز  هب  دـنیب  رگا  ددرگ .  خارف  وا  رب  شیع  ددرگ و  يوق  وا  راک  هک  لـیلد  دـنیب ،  يوق  گرزب و  ار  وناز  رگا  دوش .  قنور 

 . ددرگ قلخ  دنمزاین  دوش و  هابت  وا  راک  تسا  لیلد  تسا ،  هتسکش  وا  يوناز  همـشچ  هک  دنیب  رگا  دوش .  فیعـض  وا  تشیعم  وا و  راک  هک 
دورب .  وا  تسد  زا  دراد  هک  يا  هیام  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  يوناز  همشچ  دنیب  رگا 

رگا دوب .  رتهب  وا  بسک  راک و  دوب  رت  تخـس  هک  دـنچ  ره  تسا و  مدرم  تشیعم  بسک و  راک و  باوخ  رد  وناز  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  نیا  فالخ  هب  دوب  تسس 

نانچ شلیوات  دنیب ،  وناز  رد  هک  ناصقن  هدایز و  ره  دوب و  مدرم  يانع  جـنر و  هاگیاج  بسک و  راک و  باوخرد  وناز  دـیوگ :  یبرغمرباج 
میدرک .  دای  هک  دوب 

رد رگا  میتـسه .  یکتم  نآ  رب  شیوخ  شاـعم  نیماـت  تهج  هک  تسا  يا  هفرح  لغـش و  باوخ  رد  وـناز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
تسا و بوخ  امـش  لغـش  دینک  یم  تکرح  یتحار  هب  ناوناز  نآ  کمک  هب  دیراد و  يدنمورین  مکحم و  ملاس و  ناوناز  هک  دینیببب  باوخ 
فیحن و ناتناوناز  دـینیبب  رگا  تسا و  ناتراظتنا  رد  نشور  يا  هدـنیآ  دوب و  دـهاوخ  خارف  امـش  يزور  تشاد و  دـیهاوخ  یهفرم  یگدـنز 

دیوش .  یم  لکشم  راتفرگ  یلغش  رظن  زا  هک  دیوگ  یم  ار  نیا  ناوناز  درد  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لغش  الامتحا  هدیدرگ  فیعض 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیتسه  لبنت  امش  ندز :  وناز 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دهاوخ رب  رد  ار  امـش  ناهگان  یتخبدـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدـش  گرزب  لومعم  دـح  زا  شیب  ناـتیاهوناز  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
ناتیارب كانتـشهد  يا  هعقاو  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  كاندرد  تخـس و  امـش  يوناز  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  تفرگ . 

داد .  دهاوخ  يور 
هب هـکنآ  یب  درک  دـنهاوخ  شیاتــس  ار  وا  يدارفا  هـک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دراد ،  یمرف  شوـخ  فاـص و  يوـناز  دــنیبب  باوـخ  ینز  رگا  2 ـ

دنیایب .  شیراگتساوخ 
دش .  دیهاوخ  راچد  يرامیب  هب  یشایع  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  فیثک  ناتیاهوناز  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . تفرگ دهاوخ  ار  قایتشا  دیما و  ياج  هدننک  تحاران  خلت و  عیاقو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  لکش  دب  ياهوناز  ندید  4 ـ

نامیاز

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نامیاز

وزرآ ندش  هدروآ  رب  ندرک  نامیاز 
اهبنارگ يزیچ  نداد  تسدزا  ای  يرادازع و  دنکیم :  نامیاز  هک  ینز  ندید 

دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
تسا .  کیدزن  نیب  باوخ  نز  گرم  تفگ ،  نخسرسپ  هلصافالب  دییاز و  يرسب  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا 

دوش .  یم  دوخ  نادناخ  گرزب  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  يدنزرف  وا  لسنزا  دییاز ،  يرتخد  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  تمالس  یکدوک  ندروآ  ایندب  ۀناشن  باوخ ،  رد  نامیاز  باوخ  1 ـ
دیروآ یم  ور  تسردان  يراتفر  هب  دینادرگ و  یم  رب  ور  يراکتـسرد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  نامیاز  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

. 
 . دیسر دهاوخ  وا  هب  نالک  یثرا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دروآ ،  یم  ایند  هب  یکدوک  دنیبب  باوخ  رادرهوش  ینز  رگا  3 ـ

دابز

دشاب .  یم  هبرگ  دننام  دراد و  شوخ  يوب  هک  تسا  يروناج  قرع  دابز ،  هک  نادب 
حدم و نامدرم  دشاب و  گنهرف  بدااب و  هدننیب  هک  لیلد  دیشخب ،  يو  هب  یسک  ای  تشاد ،  دوخ  اب  دابز  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

لیلد تشادن ،  يوب  چیه  دابز  هک  دـنیب  رگا  دـننک .  يو  شهوکن  مدرم  تسا  لیلد  تشاد ،  شوخان  يوب  دابز  دـنیب  رگا  دـنیوگ .  وا  يانث 
دشاب .  گنهرف  بدااب و  وا  تالایع  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  دابز  هک  دنیب  رگا  درادن .  تنم  وا  زا  هک  دنک  یسک  اب  یئوکن  هک 

 . وکین مان  موس :  حدـم .  اـنث و  مود :  گـنهرف .  بدا و  لوا :  تسا .  هجوراـهچ  رب  باوخ  ردداـبز  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
 . هدیدنسپ ياهرادرک  مراهچ : 

هلابز

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ نیا  يرتخد  رگا  تشاد .  دیهاوخ  عامتجا  رد  روآ  ییاوسر  تسپ و  يا  هفرح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هلابز  يا  هدوت  ندـید 
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 . دید دهاوخ  یتمرح  یب  ییافو و  یب  دوخ  راگتساوخ  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ار 

نابز

داسف .  حالصا و  زا  دوب  وا  لدرد  هک  اهراک  ریدم  دوب و  شدنوادخ  نابز  نابز ،  هک  نادب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

رگا دوش .  شنابز  تجح  تقو  هب  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  تموصخ  یـسک  اب  هک  نآ  یب  دـیدرگ ،  صقان  هدـیرب و  شناـبز  هک  دـنیب  رگا 
دبای .  رفظ  مصخ  رب  دوب و  ناور  وا  نابز  تجح ،  تقو  هب  هک  لیلد  دش ،  دایز  ضرعرد  ای  لوط  رد  شنابز  هک  دنیب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ات دیربب  ار  نابز  دوخ  تسد  زا  هک  دنیب  رگا  دنک .  يزور  شناد  ملع و  ار  وا  یلاعت  قح  هک  تسا  لیلد  تسا ،  نابز  ود  ار  وا  هک  دـنیب  رگا 

تـسا لیلد  تفر ،  تشز  یئاطخ  شنخـس  رب  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  رایتخا  یـشوماخ  دـنک و  هبوت  یئوگ  لطاب  زا  هک  لیلد  دـیوگن ،  نخس 
رگا نخـس .  رد  یـسک  زا  دوب  یتجح  یتوق و  ار  وا  هک  لیلد  داهن ،  وا  ناهدرد  نابز  یـسک  دنیب  رگا  دشاب .  ادخ  ياضر  هک  دیوگ  ینخس 

دنک .  لصاح  شناد  ملع و  سکنآ  زا  هک  لیلد  دیکم ،  یم  یسک  نابز  هک  دنیب 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

يزیچ هک  لیلد  دیربب ،  نابز  ار  یـشیورد  هک  دنیب  رگا  دنک .  وا  يایند  نید و  داسف  رب  لیلد  دوب ،  هدش  گنگ  شنابز  هک  دـنیب  یـسک  رگا 
اب شنابز  دنیب  رگا  دوش .  هدیرد  وا  رتس  هدرپ و  هک  لیلد  دیربب ،  نابز  ار  نانز  دـنیب  رگا  دـیامن .  هاتوک  دوخ  زا  شنابز  دـهد و  شیورد  هب 

ددرگ .  رکنم  ار  یماو  ای  یقح  هک  لیلد  دوب ،  هتفرگ  ماک 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

تـشرد هک  لیلد  دنزارد ،  وا  نابز  دنیب  رگا  دـنک .  هبلغ  مصخ  رب  دوب و  رونخـس  رظانم و  تسا  لیلد  دوب ،  ربتـس  يوق و  وا  نابز  دـنیب  رگا 
شنابز هک  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  هراچیب و  تسا  لیلد  دوب ،  هدیدرگ  شنابز  دنیب  رگا  دناجنر .  نابز  هب  ار  نامدرم  دوب و  يوگدـب  نخس و 

ناب زا  هک  لیلد  دوب ،  هدروآرب  يوم  وا  نابز  دنیب  رگا  دیوگ .  غورد  هب  یهاوگ  یـسک  رب  ای  دـیوگ ،  ناتهب  یـسک  رب  هک  لیلد  دوب ،  شیر 
نابز سامآ  ردق  رب  دوش ،  لصاح  لاموا  شراتفگ  ببـس  هب  تسا  لیلد  دوب ،  هدرک  سامآ  وا  نابز  دنیب  رگا  دتفا .  الب  جنر و  رد  شیوخ ، 

. 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

خاش ود  هب  دوب و  هتخیوآ  وا  نابز  دنیب  یسک  رگا  دهد .  مانشد  ای  دنک  زمغ  ار  وا  یـسک  هک  لیلد  دوب ،  هدش  زارد  وا  نابز  دنیب  یـسک  رگا 
رب نمـشد  دنام و  ورف  همه  لغـش  زا  هک  لیلد  تشادن ،  چیه  نابز  لصا  رد  هک  دنیب  رگا  دنک .  یقفانم  مدرم  نایمرد  هک  لیلد  دوب ،  هتـشگ 

دیآرب .  شلیکو  تسد  رب  رتشیب  وا  لغش  هک  لیلد  تفگ ،  تسناوتن  نخس  چیه  هکنانچ  دوب ،  هدیرب  شنابز  رس  دنیب  رگا  دوش .  هریچ  وا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  هب  نابز  ندید 
تمکح .  لوا : 
تسایر .  مود : 

مجرتم . )  نامجرت (  موس : 
تجاح .  مراهچ : 

ناهربو .  لیلد  مجنپ : 
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فلتخم .  ياه  نابز  هب  نتفگ  نخس  مشش : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تیعقوم عضو و  میناوت  یم  دشاب  هتـشاد  باوخ  رد  ام  نابز  هک  یتلاح  ره  تسا و  دوخ  هب  هراشا  يریبعت  لیوات و  چـیه  یب  باوخ  رد  نابز 
 . تسا نابز  دوخ  هب  هراشا  باوخ  رد  نابز  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ناربوم  مامت  دروم  نیا  رد  مینک .  مسجم  ساـیق و  يرادـیب  رد  ار  شیوخ 
ای مینک  یم  یخاتـسگ  اـی  تسین .  نانخـس  نآ  نتفگ  رد  اـم  عفن  هک  میئوـگ  یم  یئاـهزیچ  هدـش  زارد  ناـمنابز  هک  مینیبـب  باوـخ  رد  رگا 
زا میناوت  یمن  موزل  تقو  هب  هک  دیوگ  یم  ام  باوخ  هدش  نهپ  ام  نابز  مینیبب  هچنانچ  دـنز .  یم  رـس  ام  زا  يزارد  نابز  هصالخ  یلوضف و 

نامه ردـق  هب  هدـش  گرزب  هدرک و  سامآ  ناتنابز  هک  دـینیبب  رگا  هک  دـنک  یم  لـقن  یبن  لاـیناد  زا  نیریـس  نبا  مینک .  عاـفد  شیوخ  قح 
 . دیوش یم  هودنا  تنحم و  راتفرگ  دوخ  نابز  ببـس  هب  هدروآ  رد  يوم  ناتنابز  هک  دـینیبب  رگا  دـیب .  ای  یم  تمعن  دـیرب و  یم  دوس  سامآ 

هحرش ناتنابز  دینیبب  هچنانچ  دیروآ و  یم  مهارف  ار  نارگید  شجنر  تابجوم  دوخ  نانخس  اب  هدش  زارد  دح  زا  شیب  ناتنابز  هک  دینیبب  رگا 
دینیبب باوخ  رد  رگا  دیشاب .  هتـشاد  یلیلد  هک  نآ  یب  دینز  یم  ارتفا  تمهت و  یـسک  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  تسا  هدش  شاق  شاق  هحرش و 

ریخ هچ  نآ  دیرادن و  لد  رد  دـیروآ  یم  نابز  رب  هچ  نآ  دـینز و  یم  فرح  یئورود  قافن و  هب  مدرم  نایم  رد  هدـش  هخاش  ود  ناتنابز  هک 
دینام و یم  زجاع  دینک  عافد  نتـشیوخ  زا  دیاب  هک  یئاج  دیرادن  ناهد  رد  نابز  الـصا  هک  دـینیبب  رگا  دـیئوگ و  یمن  تسا  نآ  رد  نارگید 

دینک .  یم  باختنا  راب  نایز  یتوکس 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تشاد .  دنهاوخ  امش  اب  هنانابرهمان  يراتفر  نایانشآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  دوخ  نابز  رگا  1 ـ
تخاس .  دنهاوخ  ناتماندب  دز و  دنهاوخ  تمهت  امش  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  یسک  نابز  رگا  2 ـ

نامه هک  دز  دیهاوخ  ییاهفرح  یتقد ،  یب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  لومعم  دح  زا  رتکچوک  رتگرزب  ناتنابز  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . تخادنا دهاوخ  رسدرد  هب  ار  امش  اهفرح 

دجربز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  ناصقن  شلام  هک  لیلد  تشگ ،  عیاض  يو  زا  دجربز  دنیب  رگا  دنک ،  تعفنم  ریخرب و  لیلد  باوخ ،  رد  دجربز 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا ،  هج  هس و  رب  دجربز  ندید 

یلاحشوخ .  یمرخ و  لوا : 
تعفنم .  مود : 

 . لام موس : 

روبز

 . دیامن تبغر  زیخ  راک  هب  ددرگزاب و  یلاعت  قح  هب  هک  لیلد  دناوخ ،  یمه  روبز  باتکدنیب  باوخ  هب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک لیلد  تشون ،  یم  روبز  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دنک .  اپرب  عرو  تاریخ و  دهز و  هک  لیلد  دـناوخ ،  یم  رهاظ  هن  روبز  دـنیب  رگا 

 . دریگ شیپ  وکن  يرایتخا  يراک و  هک  لیلد  دناوخیم ،  روبز  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  ار  وا  راک  نآ  زا  هک  دوش  لوغشم  يراک  هب 
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رجز

درف غرم  گناب  رگا  دوب .  حالـص  ریخ و  رب  لیلد  دوب ،  درف  غرم  گناب  رگا  ناغرم .  گـناب  هب  دوب  نتفرگ  لاـف  یـسراف ،  هب  رجز  هک  نادـب 
 . دبای افش  ماجنارس  ددرگ و  رامیب  هک  لیلد  دوبن ، 

مخز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دـبای .  تعفنم  ریخ و  زین  دـبای و  رفظ  هدـننز  مخزرب  تسا  لـیلد  دوبن ،  نوـخ  رثا  تشاد و  نت  رب  مخز  هک  دـنیب  باوـخ  هب  یـسک  رگا 

دبای .  مارح  لام  هک  لیلد  دش ،  هدولآ  نوخ  هب  شمادنا  نوریب آ,د و  نوخ  وا  مخز  هاگیاج  زادنیب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لام رد  دش  ناور  وا  مخز  زا  هک  نوخ  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دش ،  هدولآ  نوخ  هب  شمادنا  دیسر و  مخز  وا  نت  رب  هک  دنیب  یـسک  رگا 
دتفا .  ناصقن  وا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  مخز  ندید 

يزوریپ . )  نتفای (  رفظ  لوا : 
تعفنم .  ریخ و  مود : 

دنیب .  ناور  نوخ  مخز  هاگیاج  زا  هک  هصاخ  لام ،  ناصقن  موس : 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

غورد يو  رب  یـسک  هک  لـیلد  تفر ،  یم  نوخ  مخز  نآ  زا  دـنیب  رگا  دوش .  رهاـظ  هک  دوب  لکـشم  يراـک  رب  لـیلد  هدز ،  مخز  دـنیب  رگا 
 ، دبای شوخ  شیع  لام و  هک  لیلد  تشاد ،  سامآ  مخز  هاگیاج  هک  دنیب  رگا  دشاب .  هدوب  غورد  نآ  هک  ددرگ  رهاظ  نآ  زا  دـعب  دـیوگ و 

دیوج .  تقرافم  ناشیوخ  ناتسود و  زا  نکل 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هک میمهف  یم  ینعم  نیا  زا  لام  ناصقن  اـی  تسا  يزوریپ  تعفنم و  ریخ و  اـی  باوخ  رد  مخز  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
توافت مخز  تیفیک  تیعقوم و  لحم و  هک  ارچ  تسا  هنوگچ  تساجک و  رد  مخز  دید  دیاب  یلو  تسین  دب  نادنچ  باوخ  رد  مخز  ندید 

ار امـش  نت  هک  یـسک  دیوش و  یم  زوریپ  مخز  هدننز  هب  هدـش  مخز  ناتندـب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  ریبعت  رد  یئاه 
ار يرگید  نت  مخز  ای  هدش  مخز  شندب  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسکرگا  دیوگ  یم  یسلجم  موحرم  دناسر .  یم  دوس  امش  هب  هدرک  حورجم 
دوش و یم  عفنتم  درب و  یم  دوس  سامآ  مروت و  نآ  ردق  هب  هدش  مروتم  هدیسامآ و  يرگید  ای  شدوخ  نت  دنیبب  هچنانچ  تسا .  بوخ  دنیبب 
زا نیریـس  نبا  یگدرزآ .  تسا و  ملات  دشاب  هتـشادن  نوخ  رگا  تسا و  یلام  نایز  دـشاب  هتـشاد  نوخ  مخز  رگا  دـبای .  یم  بصنم  هاج و 

رگا دـنیب .  یم  یلام  ناـیز  دور  یم  هک  ینوخ  ردـقب  باوخ  هدـننیب  تفر  یم  نآ  زا  نوخ  هک  دوب  یمخز  رگا  هک  دـنک  یم  لـقن  یناـمرک 
دنیب یم  بیسآ  دوش و  یم  هجنر  شیوخ  تسود  زا  دوب  تشپ  رب  رگا  دبای و  یم  یگدرزآ  دوخ  رسمه  زا  باوخ  هدننیب  دوب  هنیـس  رب  مخز 

نآ زا  هک  مدید  یمخز  دیئوگب (  هچنانچ  امش .  یئوگزاب  هوحن  هب  تسا  قلعم  نآ  ریبعت  دشاب  دولآ  نوخ  هک  دینیب  باوخ  رد  یمخز  رگا  . 
دیئوگب رگا  هک  دنا  هتـشون  هراب  نیا  رد  دیوش .  یم  هریچ  تالکـشم  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  تسا و  بوخ  دمآ )  یم  نوخ 

دیروخ .  یم  مارح  يا  همقل  ای  دیروآ  یم  تسد  هب  مارح  یلام  دمآ  یم  نوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تحارج مخز ، 

یتمرح یب  نیهوت ،  ندوب :  یمخز 
قشع رد  یبایماک  نتسب :  ار  دوخ  مخز 

دعاسم ان  عاضوا  مخز :  بسچ 
ناعونمه هب  ندرک  کمک  ندنابسچ :  تحارج  يور  رب  مخز  بسچ 

دیشخبب  دننکیم  ضرعت  امش  هب  هک  یناسک  نتشاد :  دوخ  يور  رب  یمخز  بسچ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  هقالع  دروم  دارفا  زا  ندنام  رود  ۀناشن  باوخ ،  رد  مخز  ندید  1 ـ
ار دوخ  تیبوبحم  هناقمحا ،  ياهتذل  هب  ندش  میلـست  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  یمخز  ناتندب  زا  ییاج  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیهد یم  تسد  زا  ناتسود  دزن 

دروخ دز و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا راچان  ای  هک  دش .  دیهاوخ  یعامتجا  یلکشم  راتفرگ  ناتسود  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  دروخ  ودز  یسک  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  یم  عطق  ناتسود  اب  ار  دوخ  طباور  ای  درک  دیهاوخ  یهاوخرذع  اهنآ 
 . دیهد تاجن  یتسپ  یهارمگ و  زا  ار  نارگید  دینک  یم  شالت  هک  تسانآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هزرابم  هنوگ  ره  ندید  2 ـ

ندز

دیوگ :  لایناد  ترضح 
وا نت  زا  نوخ  هک  دندز  نانچ  دنتـسبب و  تخـس  شیاپ  تسد و  ای  دـش  رادومن  وا  رب  ندز  رثا  هکنانچ  دـندز ،  هنایزات  اب  ار  وا  هک  دـنیب  رگا 

دوش .  نیگمغ  نآ  زا  دناجنرب و  ار  وا  نابز  هب  یسک  هک  دنک  لیلد  زین ،  دوب و  دب  هلمج  نیا  لیوات  دش ،  ناور 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

لـصاح مارح  لام  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  ناور  نوخ  وا  نت  زا  رگا  دندنبب ،  ار  وا  ياپ  تسد و  هک  نآ  یب  دـندز ،  هنایزات  ار  وا  هک  دـینب  رگا 
دنیب .  هدئاف  یسک  زا  نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  تشگ ،  ادیپ  مخز  زا  یگتسخ  ناشن  دنیب  رگا  ددرگ . 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
یهانگ هب  ار  هدننز  ای  دبای ،  مارح  لام  سک  نآ  زا  هک  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  نوخ  نآ  ياج  زا  دز و  وا  تشپ  رب  هنایزات  یـسک  دنیب  رگا 

هدـنکارپ وا  نادـناخ  لها  هک  لیلد  دـیدرگ ،  هراپ  هراـپ  هکناـنچ  دز ،  ار  وا  یـسک  هچ  دـنادن  دـنیب و  مخز  دوخ  تشپ  رب  رگا  دـنک .  مهتم 
درب ار  وا  بستحم  دنیب  رگا  قفانم .  نیددب و  يدرم  ببس  هب  دوش  دنمتسم  نیگمغ و  هک  لیلد  دز ،  بوچ  هب  ار  وا  یسک  دنیب  رگا  دندرگ . 

 . دوش لصاح  یتعفنم  ار  وا  هک  لیلد  دز ،  یخولک  وا  یسک  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  وکن  شراک  دهد و  یلغش  ناطلـس  ار  وا  هک  لیلد  دزب ،  و 
تشز ینخس  یـسک  زا  هک  تسا  لیلد  دز ،  هچناپط  ار  وا  یـسک  دنیب  رگا  هدننز .  زا  دسر  جنر  ار  يو  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دز ،  تشم  رگا 

دورب .  وا  يوربآ  دونش و 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تقو هب  دسانشن و  هدننز  هک  دوب  نآ  رتهب  دشوپ و  ون  هماج  دبای و  لام  هک  تسا  لیلد  دز ،  هچ  يارب  دنادن  دزب و  ار  يو  یکی  هک  دنیب  رگا 
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وا زا  هک  تسا  لیلد  تسا ،  فورعم  یصخش  هک  تسناد  دزب و  هنایزات  ای  بوچ  اب  ار  يو  یکی  هک  دنیب  رگا  دوب .  هتـسب  ياپ  تسد و  ندز 
دشابن .  کین  ار  هدننیب  دسر و  ودب  يزیچ 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
هک دینب  رگا  دیآ .  شتـسد  هب  زاب  هتفر  شتـسد  زا  هک  يزیچ  ای  دبای و  تعفنم  رفـس  زا  هک  تسا  لیلد  دز ،  یم  ار  وا  یئ  هدرم  هک  دنیب  رگا 
یم هدرم  هک  دنیب  رگا  دوش .  هدراذگ  شماو  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دوب و  توق  نید  رد  ار  وا  هک  لیلد  دندز ،  یم  ار  وا  دوب و  هدرم  وا 

دوب .  کین  ترخآ  رد  هدرم  نآ  لاح  هک  لیلد  دوب ،  یضار  ندز  نآ  زا  دز و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  ندز 

یمانتشز . )  یتشز و  تعافش (  لوا : 
وگم . )  وگب  هعفارم و  هلداجم (  مود : 

لکشم . )  ندش  لح  لکشم (  راک  ندش  نشور  موس : 
رفس .  مراهچ : 

یگرزب .  فرش و  مجنپ : 
 . مارح لام  مشش : 

تعارز

ناتدوخ زا  تعارز  رگا  صوصخ  هب  تمالس  یـشوخ و  ریخ و  تسا و  تکرب  تمعن و  باوخ  رد  تعارز  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دراد قلعت  ناتدوخ  هب  هعرزم  نآ  هک  دینک  ساسحا  تسا و  هدیسر  هتسشن و  رب  هب  هک  دینیبب  یعرز  تشک و  ای  هعرزم  باوخ  رد  رگا  دشاب 
ینعی دیدید  قفومان  تعارز  رگا  دیوش .  یم  ریخ  هب  تبقاع  دینیب و  یم  یـشوخ  ریخ و  هک  دـهد  یم  ربخ  امـش  هب  نوچ  تسا  یباوخ  وکین 

عرز تشک و  نآ  هک  دـینک  ساـسحا  رگا  صوصخ  هب  تسا  نآ  فـالخ  ریبعت  دـیدرک  هدـهاشم  ناریو  هدـیدالب و  هدز و  تفآ  يا  هعرزم 
رگا هتبلا  دسر  یم  امش  هب  هک  تساه  یکین  شاداپ  نتفرگ  نمرخ  ورد و  تسا و  ندرک  یکین  رذب  نتشاک  دراد .  قلعت  ناتدوخ  هب  هتخوس 

 . دش هتفگ  قفومان  تعارز  هرابرد  هک  تسا  نامه  ریبعت  دشاب  قفومان  رگا  یلو  دشاب  قفوم  نمرخ  ورد و 

هفارز

درادن يدوس  وا  تسناوم  تسلاجم و  هک  تسا  گنرمهان  قفاومان و  رای  قمحا و  تسود  باوخ  رد  هفارز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اما نکمم  هن  تسا و  حالص  هب  هن  وا  اب  یتسود  هک  دیوش  یم  ور  هب  ور  یـصخش  اب  دینیبب  يا  هفارز  باوخ  رد  هچنانچ  دروآ  یم  تمحز  و 
ود نتفر  هفارز  لابند  هب  دراد .  یم  او  تریح  هب  ار  هدننیب  هک  دوش  یم  هدید  وا  زا  یعیادب  دنکب و  دـناوت  یم  یبیجع  ياهراک  صخـش  نیا 

یلو تسین  امش  تحلـصم  هب  تیعبت  نیا  هک  دینک  یم  يوریپ  قمحا  يدرم  زا  دینک  لابند  ار  يا  هفارز  هتـسهآ  مدق و  هب  رگا  دراد .  تلاح 
هک دـینز  یم  راوشد  نکمم و  ریغ  يراک  هب  تسد  دـیور و  یم  لاحم  يرما  یپ  رد  دـیود ،  یم  هفارز  لابند  هب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا 
زور دـنچ  دـناوت  یم  هک  یمدآ  دـش .  هتفگ  هک  تسا  یمدآ  نانچ  اب  دروخرب  شحو  غاب  رد  هفارز  ندـید  تسین .  امـش  حالـص  هب  مه  نآ 

دروخرب سامت و  لحم  کی  رد  هفارز  نیدنچ  ندید  دشاب .  هتـشاد  ناتیگدنز  رد  يریثات  هک  نآ  یب  دراد  هگن  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناترکف 
 . تسا لهاج  نادان و  یمدرم  عامتجا  اب 
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ولآدرز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب شرت  ولآدرز  رگا  دوش .  لصاح  يرانید  ار  وا  دروخ  هک  ییولآدرز  ره  ددع  هب  تسا  لیلد  نیریـش ،  معطو  دوب  تقو  هب  نوچ  ولآدرز 

دشاب .  تمعن  ای  لام  لیوات  هب  زین  كزینک و  لیوات  هب  ولآدرز  دنیوگ :  ناربعمزا  یضعب  دسر و  یتبیصم  مغ و  ار  وا  هک  لیلد  ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تعفنم لصا  یب  يدرم  زا  تسا  لیلد  دوب ،  نیریش  رگا  دسر .  يو  هب  یهودنا  هک  لیلد  دوب ،  خلت  تسکشب و  ولآدرز  هتـسه  هک  دنیب  رگا 
دبای . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب ،  دوخ  تقو  هب  نوچ  تسا  يرامیب  باوخ ،  هب  ولآدرز 

تسا .  هودنا  مغ و  دوب ،  دوخ  تقو  هب  هن  رگا 
تسا .  تعفنم  دوب  نیریش  معط  هب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يارب كاردا  ساـسحا و  نیا  باوخ  رد  دـیروخ ،  یم  ولآدرز  هک  دـینیبب  باوخ  رد  تسا  نکمم  تسین .  بوخ  ندـید  باوخ  هب  ولآدرز 

ماک رگا  صوصخ  هب  دراد و  وکین  ریبعت  تروص  نیا  رد  دینیب  یمن  ار  نآ  يدرز  اما  تسولآدرز  دیروخ  یم  هچنآ  هک  دوش  یم  ادـیپ  امش 
يرامیب جـنر و  مغ و  زا  تسا  یناـشن  تسین و  بوخ  دـینیبب  ار  ولآدرز  گـنر  يدرز  رگا  یلو  تسا  حرف  يداـش و  دـنک  نیریـش  ار  اـمش 
ولآدرز یـسک  زا  رگا  تسا .  عفن  دوس و  دـشاب  نیریـش  نآ  معط  دـیروخب و  وـلآدرز  رگا  دـشاب .  هدـننز  شرت و  نآ  معط  رگا  اـصوصخم 

مرن درز و  دشاب و  هدیسر  هک  تسا  رتهب  لاک  دشاب و  زبس  ولآدرز  رگا  دیرب .  یم  دوس  صخش  نآ  بناج  زا  دینیبن  ار  نآ  يدرز  دیریگب و 
رد رگا  ولآدرز  هتفر  مه  يور  دینک .  یم  ساسحا  رورغ  دیوش و  یم  لاحشوخ  شیوخ  دنزرف  بناج  زا  دشاب  نیریش  ولآدرز  هتـسه  رگا  . 

دشاب .  مرن  درز و  هدیسر و  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دشاب  نیریش  زبس و  باوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یهاو ياهدیما  ولآ  درز 
یلاحشوخ ولآ :  درز  ندروخ 

مغ کشخ :  يولآ  درز 
ماگنه رید  جاودزا  هدرک :  هفوکش  يولآدرز  تخرد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دز .  دهاوخ  امش  ةرهچ  رب  خلت  هدنیآ ،  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  هدیسر  يولآدرز  باوخ  رگا  1 ـ

باوخ رگا  اما  داتفا .  دـهاوخ  قافتا  ناتیارب  خـلت  یثداوح  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیتسه ،  ولآدرز  ندروخ  لاـح  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسامش يوزرآ  فالخ  رب  تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  امش  هک  یطیحم  هک  دراد  نینچ  يریبعت  دنتسه ،  ولآدرز  ندروخ  لوغشم  نارگید  دینیبب 

.

هبوچ درز 

وا هک  تسا  لیلد  تشاد ،  هبوچدرز  راورخ  هب  دنیب  رگا  دوب .  يرامیب  جنر و  رب  لیلد  باوخ ،  هب  هبوچدرز  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب لیوات  دوب ،  يرگید  زا  هماج  رگا  ددرگ .  رامیب  هک  لـیلد  درک ،  یم  هبوچدرز  هب  ار  شیوخ  هماـج  دـنیب  رگا  دـسر .  ترـضمو  ناـیزار 
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هب لیوات  دوب ،  يرگید  زا  هماج  رگا  ددرگ .  رامیب  هک  لـیلد  درک ،  یم  هبوچدرز  هب  ار  شیوخ  هماـج  دـنیب  رگا  دـسر .  ترـضمو  ناـیزار 
دشابن .  تعفنم  ریخ و  چیه  هبوچدرز  ندید  رد  دوب و  هماج  بحاص 

دندرب و یم  دوس  يزرگنر  رد  طقف  هبوچدرز  زا  میدق  رد  درادن .  شوخ  ریبعت  باوخ  هب  هبوچدرز  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دننک یم  مه  ییاذغ  هدافتسا  هبوچدرز  زا  ریخا  نورق  رد  دنروآ .  یم  رد  درز  گنر  هب  هبوچدرز  هلیـسو  هب  ار  یفابیلاق  ياه  هماخ  اه و  خن 

هک یتاصخشم  تلع  هب  باوخ  ریبعت  ملع و  هیواز  زا  ناربعم و  رظن  زا  هبوچدرز  هدشن .  هدرب  هبوچدرز  زا  یمان  نهک  ناربعم  هتـشون  رد  اذل 
دیتسناد یم  هبوچدرز  ار  نآ  ناتدوخ  هک  دیتخیمآ  اذغ  هب  يزیچ  باوخ  رد  رگا  تسا .  يرامیب  جنر و  مغ و  زا  ناشن  تسین و  بوخ  دراد 

یم نیگمغ  دش  دب  نآ  معط  دیتخیر و  اذغ  هب  هبوچدرز  رگا  تسین .  بوخ  دینیبب  ار  نآ  يدرز  رگا  یلو  تسین  دب  تشادن  درز  گنر  اما 
زا دش  نیگنر  هبوچدرز  اب  ناتـسابل  تسد و  رگا  تسا .  بوخ  دش  خرـس  اذـغ  گنر  رگا  دـینک .  یم  نیگهودـنا  زین  ار  نارگید  دـیوش و 

رگا دینک .  یم  تحاران  ار  وا  دینز و  یم  ماهتا  وا  هب  دیدرک  نیگنر  ار  يرگید  سابل  هبوچدرز  اب  رگا  دـیوش .  یم  هدرزآ  نارگید  نانخس 
نارگید هشیمه  دنام و  یم  شرثا  هک  دینک  یم  يدب  راک  دـیربب  نیب  زا  ار  نآ  رثا  دـینک و  كاپ  دـیتسناوتن  دـیتخیر و  نیمز  هب  ار  هبوچدرز 

 . دننز یم  فرح  نآ  هرابرد 

غرم مخت  هدرز 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هیده غرم :  مخت  هدرز 

اهیدرز

هماج دـنیب  رگا  اه .  هویم  اه و  یندروخ  اه و  هماج  زا  تسا  يرامیب  درد و  رب  لیلد  باوخرد ،  اه  يدرز  هلمج  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
درز هماج  اب  دنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  دـنک .  هدـنا  جـنر و  يرامیب و  رب  لیلد  دروخیم ،  يدرز  هویم  ای  یماعط  ای  تسا ،  هدیـشوپ  درز 

 . تسا يرامیب  دروخیم  درز  ماعط 

کشرز

تخرد زا  کشرز  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  دروخیم ،  کشرز  دنیب  رگا  دشاب .  هودـنا  مغ و  لیلد  ندـید ،  باوخرد  کشرز 
دتفا .  تموصخ  ار  وا  لیخب  يدرم  اب  تسا  لیلد  درک ،  یم  عمج 

تخرد زا  رگا  یلو  دـینیبب  ار  نآ  یخرـس  رگا  صوصخ  هب  تسا  ناـجیه  دـشاب  تخرد  هب  رگا  کـشرز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
يروآ عمج  دینک .  ساسحا  ار  نآ  یـشرت  باوخ  ملاع  رد  دشاب و  هتـشاد  شرت  معط  رگا  صوصخ  هب  تسا  هودنا  مغ و  دیروخب  دینکب و 

کـشرز رگا  دنک .  یم  نیگهودـنا  نیمغ و  ار  امـش  هجیتن  رد  یلو  دـینک  یم  زاغآ  ناتدوخ  هک  دوش  یم  ریبعت  يراک  تخرد  زا  کشرز 
 . ددرگ یم  امش  هودنا  ببس  تمعن  نیا  اما  دوش  یم  امش  دیاع  هک  تسا  یتمعن  دینیبب  باوخ  رد  ولپ 

خینرز

هک دنیب  رگا  ددرگ .  رامیب  هک  لیلد  دروخیم ،  خینرز  دنیب  رگا  تسا .  يرامیب  جـنر و  لیلد  باوخرد ،  خـینرز  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ناک هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دشاب .  نمیا  مغ  يرامیب و  زا  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  ای  دیـشخب  یـسک  هب  ای  تخورفب  خینرز 

رد درز  خینرز  دنیب  رگا  دنک .  هنیزه  يرامیب  هب  ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  رایـسب  لام  هک  لیلد  درب ،  هناخ  هب  خـینرز  راورخ  ای  تفای  خـینرز 
 . ددرگ رامیب  رفس  رد  هک  لیلد  درک ،  یم  عمج  یهاگیاج 
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هرز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  دوش .  هریخ  يو  رب  نمشد  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  هرز  دنیب  رگا  دوش .  نمیا  نمشد  رـش  زا  هک  لیلد  دوب ،  هدیـشوپ  هرز  دنیب  رگا 

درادهاگن وا  هک  تسا  نید  نیصح  هرز  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دنک و  رهق  يو  اب  سک  نآ  هک  لیلد  دیشوپ ،  رد  داد و  هرز  ار  وا  یسک 
. 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هماع و رش  زا  تسا  لیلد  هدیشوپ ،  حالس  هرز  اب  هک  دنیب  رگا  تیب .  لها  نانمشد و  رش  زا  دوب  نمیا  هک  لیلد  تشاد ،  هرز  دنیب  یسک  رگا 

دوش .  نمیا  تسود  رکم 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخرد  هدرز 
ینمیا .  لوا : 

نید . )  راصح  نصح و  نید (  نیصح  مود : 
يدنمورینو .  توق  موس : 

لام .  مراهچ : 
یناگدنز .  مجنپ : 

یئوکین .  مشش : 
 . ار نامدرم  دزومآ  گنهرفو  بدا  هک  تسا  يدرم  باوخ  رد  زاس )  هرز  رگ (  هرز 

يرز

تـسین بوخ  نادنچ  باوخ  رد  شندید  دـشاب و  نیرز  خـن و  زا  نآ  دوپ  ای  رات  هک  تسا  يا  هچراپ  يرز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . ترخآ تداعس  هن  تسه و  نآ  رد  ایند  ریخ  هن  هک  دنـسپان  ياهراک  يوس  هب  ندش  هدیـشک  فارحنا و  تسایند و  بیرف  زا  ناشن  هک  ارچ 

ندیرخ یهابت .  داسف و  هب  تسا  هیده  هدـنریگ  صیرحت  قیوشت و  يرز  نداد  هیدـه  فراعت و  تسا و  هانگ  باکترا  يرز  سابل  ندیـشوپ 
دـشک یم  تمادن  دوش و  یم  هدولآ  هانگ  هب  هجیتن  رد  دنک و  یم  هابت  ار  دوخ  لام  باوخ  هدننیب  هک  تسا  نآ  ناشن  باوخ  رد  يرز  هچراپ 

رد يرز  ناتدوخ  هچنانچ  دزیر و  یم  ار  یهانگ  حرط  دنک و  یم  هئطوت  وا  دفاب  یم  يرز  یـسک  دینیبب  هچنانچ  تسا و  هئطوت  يرز  نتفاب  . 
 . دیشک یم  فالخ  هشقن  هک  دییامش  نیا  دیفاب  یم  باوخ 

نارفعز

دنیب نوچ  هصاخ  دیوگ ،  انث  حدم و  ار  يو  نآ  ردق  هب  نامدرم  هک  لیلد  تشاد ،  دوخ  اب  نارفعز  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رب لیلد  دنلامب ،  وا  نت  ربای  هماج  رب  نارفعز  دنیب  رگا  دوش ،  رامیب  هک  لیلد  درک ،  یم  دروخ  نارفعز  هک  دنیب  رگا  تسا .  هدوسان  نارفعز 

دبای .  افش  يرامیب  زا  هک  لیلد  تسشب ،  نت  زا  نارفعز  گنر  هک  دنیب  رگا  تسا ،  يرامیب 
هب نت  ای  هماج  یسک  رگا  دهاوخب .  رگناوت  ینز  تسا  لیلد  داد ،  يو  هب  یسک  ای  دیرخب  هتفوکان  نارفعز  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد تشاد ،  اهراورخ  هب  دنیب  رگا  دنک .  لیلد  نیمه  دروخ ،  یم  نارفعز  هک  دنیب  رگا  تسا ،  هودنا  مغ و  يرامیب و  دـنک ،  درز  نارفعز 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 764 

http://www.ghaemiyeh.com


دونش .  انث  حدم و  مدرم  زا  دوش و  لصاح  تمعن  ار  وا  تسا 
هک دـینک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  هک  هچ  تسا  نارفعز  ندـید  هرهچ  نیرتوکین  باوخ  رد  نارفعز  رطع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دوـخ هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  دنیاتـس و  یم  یکین  یگرزب و  هب  ار  امـش  هک  تـسا  نآ  ناـشن  دـسر  یم  ناـتماشم  هـب  نارفعز  رطع  يوـب 
هب تسین  بوخ  باوخ  رد  نارفعز  گنر  ندید  دریگ .  یم  رارق  شگنر  ریثات  تحت  نآ  رطع  دینیبب  ار  نارفعز  رگا  نوچ  دینیبن  ار  نارفعز 

امـش سابل  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دشابن .  دایز  هک  نآ  رب  طورـشم  تسا  وکین  هتخپ  جنرب  يور  نارفعز  دـشاب .  سابل  رب  رگا  صوصخ 
رگا یلو  دـننز  یم  ماهتا  امـش  هب  انایحا  دـنیوگ و  یم  دـب  ناترـس  تشپ  ای  دـیوش  یم  رامیب  تسا  نارفعز  زا  يدرز  نیا  دراد و  درز  گنر 

 . ددرگ یم  ماهتا  عفر  دیـشاب  هدـش  مهتم  هچنانچ  دـیبای و  یم  افـش  دیـشاب  راـمیب  رگا  تسا .  وکین  دـینک  كاـپ  دـییادزب و  ار  نارفعز  هکل 
يارب یلو  تسا  یگداوناخ  ياوعد  هودنا و  مغ و  نانز  يارب  نارفعز  ندییاس  تسا .  جنر  مغ و  نآ  كدـنا  تسا و  تورث  دایز ،  نارفعز 

ای دینک  ساسحا  ار  نآ  رطع  هک  نآ  رگم  تسین  بوخ  باوخ  رد  نارفعز  ندید  عومجم  رد  نانز .  يارب  هک  تسین  دـب  اه  ردـق  نآ  نادرم 
تسا .  نارفعز  هب  طوبرم  دینک  رکف  هک  ییوب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب نسح  ریجنا  نارفعز و  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
بآ رب  شقن  یناهنپ  ار  امـش  ياهدیما  مامت  اریز  تسب ،  دیهاوخ  لد  یهاو  ییاهدیما  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نارفعز  ندـید  1 ـ

تخاس .  دنهاوخ 
دهاوخ همادا  امـش  ةداوناخ  ياضعا  نیب  تافالتخا  تارجاشم و  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدـش  مد  نارفعز  اـب  هک  ییاـچ  ندیـشون  2 ـ

 . تشاد

لاغز

لام ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تفرگ  ارف  یئاج  زا  هک  دنیب  رگا  تسا .  مارح  لام  باوخ ،  هب  ندید  لاغز  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دبای هدـئاف  يو  زا  دـنک و  هلماعم  هاشداپ  اب  هاشداپ  لام  زا  هک  لیلد  تخورفا ،  شتآ  داهن و  شتآ  رب  لاغز  دـنیب  رگا  دوش .  لصاح  مارح 

دسر .  هودنا  مغ و  ناطلس  زا  ار  يو  هک  لیلد  دش ،  هایس  لاغز  هب  شمادنا  ای  هماج  دنیب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رب تلالد  دشاب ،  نتخوس  لاح  رد  تدـش  هب  لاغز  رگا  تسا .  یگنتلد  راب و  تکالف  ياهتیعقوم  ۀـناشن  باوخ ،  رد  هتخورفا  لاغز  ندـید 
 . تسا هبئاش  یب  كاپ و  یگدنز  ینامداش و  تمالع  و  تسامش .  تورث  ندش  هدوزفا  هب  يدایز  دیما  هک  دراد  نآ 

نغز

دنک .  عضاوتم  هاشداپ  رب  لیلد  باوخرد ،  نغز  هکنادب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

راکـش تسین و  عیطم  وا  نغز  دـنیب  رگا  دـبای .  یگرزب  تمعن و  لام و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تسا .  وا  رادربنامرف  عیطم و  نغز  هک  دـنیب  رگا 
دـیا و يرـسپ  وا  تسا  لیلد  دوب ،  نتـسبآ  دـنیب و  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  دـسر .  يرتهم  هجرد  هب  هک  دوب  یمالغ  ار  وا  هک  لیلد  درکیمن ، 

دورب .  ایند  زا  يو  زا  یلفط  ای  دروآ  هدرم  دنزرف  دوب ،  نتسبآ  نز  رگا  هک  لیلد  دیرپب ،  وا  تسد  زا  نغز  هک  دنیب  رگا  دوش .  هاشداپ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  نغز  ندید 
نتورفو .  عضاوتم  هاشداپ  لوا : 

يراوگرزب .  مود : 
دنزرف .  موس : 

 . تمعن لام و  مراهچ : 

تفز

جنر و رد  تسا  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تشاد  تفز  هک  دنیب  رگا  دوب .  تنحم  هودنا و  مغ و  باوخرد ،  تفز  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
ودب یسک  ای  تخورف  تفز  هک  دنیب  رگا  تسا .  نالایع  ببـس  هب  وا  هشیدنا  مغ و  هک  لیلد  دروخ ،  تفز  هک  دنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  هودنا 

داهن و تحارج  رب  تفز  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج  دـبای .  یـصالخ  هودـنا  مغ و  زا  تسا  لیلد  دـنکفا ،  نوریب  هناخزا  اـی  دیـشخب 
دیآ دوجو  رد  يراک  يو  زا  هک  لیلد  دیدرگ ،  هدولآ  تفز  وا  هماج  هک  دنیب  رگا  دبای .  تحار  ریخ و  یـسک  زا  هک  لیلد  دیدرگ ،  تسرد 

 . دیآ لصاح  اجنآ  زا  یماندب  هک 

تاکز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دـیوگ و حـیبست  زاـمن و  هک  لـیلد  دراد ،  یم  رطف  تاـکز  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  هداـیز  شلاـم  هک  دوـب  لـیلد  ندـید ،  باوـخرد  تاـکز 

دبای .  رفظ  يو  رب  دراد  نمشد  رگا  دبای ،  افش  تسا  رامیب  رگا  دراذگب ،  دوز  دراد  ماو  رگا  دبای .  يراگتسر 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  عفرالب  دوب و  قحرد  وا  لام  داد ،  یم  لام  تاکز  هک  دنیب  یسک  رگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

ددرگ .  هدایز  شلام  هک  لیلد  داد ،  یم  لام  تاکز  هک  دنیب  یسک  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخرد  نداد  لام  تاکز 
تراشب .  لوا : 

تکربوریخ .  مود : 
تالکشم . )  ندش  لح  لکشم (  ياهراک  دوب  نشور  موس : 

تاجاح . )  ندش  هدروآرب  تجاح (  ياضق  مراهچ : 
یئانشور .  مجنپ : 

اهمغ . )  زا  نتفای  تاجن  نتفای (  جرف  مغ  زا  مشش : 
 . لام یتدایز  متفه : 

ماکز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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 ، تسا رت  بعص  ماکز  هک  هچره  دبای و  افـش  دوز  دوش و  رامیب  كدنا  يزور  تسا  لیلد  دوب ،  ماکز  تلع  ار  دوخای  ار  یکی  هک  دنیب  رگا 
دوش .  رتشیب  وا  يرامیب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  حلص  دوز  دریگ و  مشخ  یسک  رب  هک  دنک  لیلد  ندید ،  ماکز 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  ماکز 

کبس . )  مک و  يرامیب  كدنا (  يرامیب  لوا : 
یسک .  رب  نتفرگ  مشخ  مود : 

نتفای .  تعفنم  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رـس و زا  بآ  يرادیب  رد  هک  نانچمه  ماکز  دوش .  یم  لئاز  دوز  هک  دینک  یم  ادیپ  یتلاسک  رـصتخم  دیا  هدش  ماکز  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
رگا ددرگ .  یم  یلاخ  هک  تسا  يا  هدقع  دور .  یم  نیب  زا  دوش و  یم  هدودز  هک  تسا  یهودنا  مغ و  دزیر  یم  نوریب  ناسنا  ینیب  مشچ و 

يرگید دیدید  رگا  اما  دور .  یم  نیب  زا  بآ  نامه  ردق  هب  امـش  جنر  مغ و  تسا  ماکز  تلع  هب  نیا  دـکچ و  یم  امـش  ینیب  زا  بآ  دـینیبب 
 . دنک یم  يدنت  دریگ و  یم  مشخ  امش  رب  یسک  هدش  ماکز 

لیگز

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم دراو  امـش  رب  طیحم  هک  ییاهراشف  دـیناوت  یمن  یتحار  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدز  لیگز  ناتندـب  يور  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  عفد  دروآ ، 
دوخ يولج  زا  ار  عناوم  تورث  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  ددرگ ،  یم  وحم  هاگان  امـش  تسد  يور  زا  لیگز  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دز .  دیهاوخ  رانک 
 . دنا هدرک  نیمک  امش  یکیدزن  رد  یتخسرس  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  هدهاشم  لیگز  نارگید  ندب  يور  باوخ  رد  رگا  3 ـ

هلزلز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ناربعمزا یـضعب  نیمز و  ندیبنج  ردـق  هب  دـسر  الب  جـنر و  هاشداپ  زا  ار  راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  دـیبنج ،  یم  نیمز  دوب و  هلزلز  دـنیب  رگا 

بناج دیدرگرب و  نیمز  هک  دنیب  رگا  راید .  نآ  رد  دوب  يرامیب  دسر و  مدرم  هب  تفآ  هک  تسا  لیلد  دیبنج ،  یم  نیمز  دنیب  رگا  دـنیوگ : 
دسر .  تیالو  نآ  لها  هب  میظع  يالب  هنتف و  هک  لیلد  دش ،  الاب  يوسریز 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لها دیآ و  نیمز  نآ  هب  یهاشداپ  هک  لیلد  دنامب ،  یقاب  دوخ  لاح  هب  بناج  کی  تفر و  ورف  بناج  کی  دیبنجب و  هتسهآ  نیمز  دنیب  رگا 

درب جارات  هب  ار  ناشیا  لام  دنک و  باذع  ار  راید  نآ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  يرامیب  طحق و  ای  هاشداپ  لبق  زا  دوب  میظع  یئالب  تنحم و  باوخ  رد  هلمج  نیا  ندش ،  ورف  نیمز  فنح و  هلزلز و 
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راید .  نآ  لها  رب  دوب  دب  تمالع  باذعو و  تبوقع  باوخ ،  رد  هزرل  نیمز  لاح  همه  رد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زا ناشن  تسین و  بوخ  دیداتفا  نیمز  هب  امـش  دـش و  عقاو  يا  هلزلز  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  یتابث  یب  جنـشت و  باوخ  رد  هلزلز 
دیدنام یقاب  مئاق  امش  داتفا و  قافتا  يا  هلزلز  دیدید  باوخ  رد  رگا  یلو  دیبای  یم  لزنت  دیروخ و  یم  تسکش  ییارجام  رد  هک  تسا  نیا 

دش هلزلز  دیدید  رگا  دنا  هتشون  ناربعم  دوش .  یمن  ادیپ  ناتعضو  رد  يرییغت  دییآ و  یمن  رد  ياپ  زا  امـش  اما  دوش  یم  ادیپ  لزلزت  جنـشت و 
دـش هلزلز  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دتفا .  یم  قافتا  يرامیب  راید  نآ  رد  دسر و  یم  تفآ  مدرم  هب  هک  تسا  نآ  یلیلد  دیزرل  نیمز  و 

ببـس هک  دـتفا  یم  یقافتا  امـش  هداوناخ  طیحم  رد  تسا و  یگداوناخ  یتابث  یب  نآ  هک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیزرل  امـش  هناخ  طقف  و 
قافتا یمومع  يا  هثداح  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  امـش  هناخ  رگم  دیزرل  اج  همه  هک  دیدید  رگا  سکعرب  دوش .  یم  شیوشت  ینارگن و 

دینک هاگن  راوآ  ریبعت  هب  دزیر  یم  ورف  اهراوید  دزرل و  یم  نیمز  هک  دیدید  رگا  دینام .  یم  نوصم  دنزگ  زا  ناتنایفارطا  امش و  اما  دتفا  یم 
تسا .  هدش  ریبعت  یمومع  جنشت  یتابث و  یب  دراد و  ماع  هبنج  رتشیب  هک  تسا  یثداوح  زا  ناشن  هلزلز  هزرل و  نیمز  لاح  ره  هب  . 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتابث  یب  تارییغت ،  هلزلز : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب ناطلس  زا  فوخ  هلزلز  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا هفرح  رد  تسکش  یناشیرپ و  ۀناشن  تفرگ و  دهاوخرد  گنج  اهتلم  نایم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هزرل  نیمز  ساسحا  1 ـ

درمز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ای دنزرف  هک  لیلد  دیـشخب ،  یـسک  هب  تشاد و  درمز  دنیب  رگا  هتـسیاش .  تسا و  لالح  لام  ای  دوب  ردارب  دنزرف و  ندید ،  باوخ  رد  درمز 

دورب .  تسد  زا  شلام  ای  دوش  بئاغ  ای  دورب  ایند  زا  شردارب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ددرگزاب .  بهذم  نید و  هب  نآ  لیوات  دنیب ،  درمز  رد  هک  ناصقن  تدایز و  ره  تسا و  وکین  بهذم  ندید  درمز 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

وکین ینخـس  لیلد  ندید ،  باوخرد  درمز  دنیوگ :  یـضعب  دیآزاب  كزینک  هب  دـب  کین و  زا  نآ  مکح  تسا و  كزینک  باوخرد ،  درمز 
دشاب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  درمز  ندید 

دنزرف .  لوا : 
ردارب .  مود : 

لالح .  لام  موس : 
ابیز . )  يوربوخ (  كزینک  مراهچ : 

وکین .  نخس  مجنپ : 
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 . دشاب رتوکین  میتفگ  هک  اه  لیلد  نیا  دنیب ،  رتوکین  درمز  هک  دنچ  ره 

ناتسمز

یم ترضم  نآ  زا  ار  مدرم  هکنانچ  دوب  ناتـسمز  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا  دوب .  هاشداپ  ندید ،  باوخ  هب  ناتـسمز  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
لها هک  لیلد  تشادن ،  نایز  ار  سک  امرس  دوب و  درس  تخـس  اوه  دید  رگا  دسر .  ترـضم  هاشداپ  زا  ار  راید  نآ  مدرم  هک  لیلد  دیـسر ، 

تسا .  رتهب  ندید  دوخ  تقو  رد  ار  ناتسمز  دسر و  تعفنم  ریخ و  هاشداپ  زا  ار  راید  نآ 
دوب و فرـش  زع و  یتدایز  دارم و  نتفای  لیلد  دـشابن ،  تخـس  امرـس  هکنانچ  ندـید ،  دوخ  تقو  رد  ار  ناتـسمز  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  فاصنا  لدع و  یتدایز  رب  لیلد  دشاب و  توق  ترصن و  هاشداپ  زا  ار  هماع  مدرم 
امـش دـشاب و  ناتـسمز  رگا  تقو .  یب  اـی  تسا  تقو  هب  اـی  دراد .  تلاـح  ود  ندـید  باوـخ  رد  ناتـسمز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 

ناتسبات و رد  رگا  یلو  درادن .  یـصاخ  ریبعت  تسا  هدش  درـس  تیاغ  هب  اوه  هتـسشن و  نیمز  رب  فرب  هدیـسرارف و  ناتـسمز  دینیبب  باوخرد 
یگدرزآ ساسحا  امرس  نآ  رد  ای  دراد .  تلاح  ود  مه  زاب  دراب  یم  ینیگنس  فرب  تسا و  ناتسمز  هدش و  درـس  اوه  هک  دینیبب  امرگ  لصف 

يریثات چیه  امش  رد  فرب  امرس و  دیراد و  یبسانم  شفک  سابل و  دیدید  باوخ  رد  دیدرکن و  امرس  ساسحا  رگا  دینک .  یمن  ای  دینک  یم 
بیـسآ دنرگ و  نودب  دیبای و  یم  تینوصم  هدنیآ  راب  مغ  ثداوح  زا  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  اریز  تسا  بوخ  رایـسب  دراذـگ  یمن 

یعافد هلیـسو  دیادش  لباقم  رد  دینیب و  یم  دنرگ  هدنیآ  رد  دیوگ  یم  ناتباوخ  دیدرک  امرـس  ساسحا  رگا  یلو  دـینارذگ  یم  ار  یگدـنز 
هک نآ  یب  دیراد  یم  رب  فرب  تشم  تشم  دیور و  یم  هار  فرب  نایم  رد  امش  تسا و  ناتسمز  دیدید  رگا  دیتسه .  ریذپ  بیـسآ  دیرادن و 

دیدید رگا  دوش .  یم  ناتدیاع  یعفن  دیرب و  یم  دوس  دیریگ  یم  هک  یفرب  ردق  هب  نوچ  تسا  بوخ  دنک  سح  ار  نآ  يامرس  امـش  تسد 
لامتحا دیوگ  یم  امش  باوخ  دوبن  مرگ  ناتسابل  دیدید و  ناتسمز  رگا  یلو  تسا  بوخ  دیراد  تحار  مرگ و  سابل  امش  تسا و  ناتـسمز 

وراپ ار  قاتا  يولج  دوخ و  هناخ  هار  دیدید  رگا  تسا .  هنیزه  نآ  نتخیر  رود  فرب و  ندرک  وراپ  دیشاب .  دوخ  بقارم  دیاب  تسه و  نایز 
دیآ .  یم  امش  يارب  هدناوخ  ان  ینامهم  دییاشگ  یم  هار  دینز و  یم  رانک  ار  فرب  دینک و  یم 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تالکشم  اب  هارمه  یسورع  ناتسمز : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تفای دیهاوخ  تسد  یتورث  هب  رود  يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناتسمز  لصف  ندید 

نیمز

دیوگ :  لایناد  ترضح 
ناـنز ار  وا  هک  لـیلد  دوب ،  هزیکاـپ  نیمز  نآ  كاـخ  گرزب و  خارف و  دوـب  ینیمز  ار  وا  هک  دـنیب  رگا  تسا .  نز  ندـید ،  باوـخرد  نیمز 

شنایاپ هکنانچ  دش ،  گرزب  تیاغ  هب  نیمز  دنیب  رگا  دوب .  هاج  تلزنم و  لضف و  ار  ناشیا  نانز  نایم  رد  هکنانچ  حالص ،  رتس و  هب  دنشاب 
لوهجم هزبس  تابن و  نیمز  نآ  رد  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  رایـسب  ایند  بابـسا  تمعن و  ار  وا  نز  نآ  زاو  دـنک  نز  هک  لیلد  دوبن ،  رادـیدپ 

تسا .  مالسا  نید  باوخرد ،  هزبس  هک  نآ  تهج  هب  دوبب ،  ناملسم  سک  نآ  هک  لیلد  دوب ،  وا  کلم  هک  تسناد  دوب و 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 . دـبای ترخآ  باوث  ماجنارـس  دوب و  تناید  لضف و  ار  وا  هک  لیلد  بابـسا ،  تمعن و  اب  دوب  فورعم  تابن  هزبس و  نیمز  رد  هک  دـنیب  رگا 
 ، دروخیم شکاخ  دنک و  یم  ار  نیمز  دنیب  رگا  دنک .  رود  رفـس  هک  لیلد  دسانـش ،  ار  نیمز  نآ  نابایب و  دننام  دوب  یئارحـص  رد  دنیب  رگا 
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 ، دوب یکاغم  ای  یئاج  اجنآ  رد  هک  نآ  یب  دوش ،  ادـیپان  نیمز  رد  دـنیب  رگا  دـشاب .  هدروخ  هک  كاخ  نآ  ردـق  هب  دـبای ،  لام  تسا  لـیلد 
هک دنیب  رگا  دروآ .  تسدـب  هلیح  رکم  هب  ایند  لام  هک  لیلد  دـنک ،  یمه  هبادرـس  ای  هاچ  دـننام  ار  نیمز  دـنیب  رگا  دوش .  كاله  هک  لیلد 

دمآ یم  گنت  نیمز  هب  خارف  نیمز  زا  هک  دنیب  رگا  دوش .  فلت  وا  لام  نز  لبق  زا  دتفا و  تبیصم  مغرد و  هک  لیلد  تفرگارف ،  ار  وا  نیمز 
دتفا .  دب  راک  هب  دنت  يراکزا  هک  تسا  لیلد  ، 

دیوگ :  یبرغمرباج 
نآ زا  ار  نامدرم  هکنانچ  دنک ،  رایسب  ریخ  ایند  نید و  رد  هک  لیلد  داد ،  هدژم  ار  يو  یئوکین  ریخ  هب  تفگ و  نخس  يو  اب  نیمز  دنیب  رگا 

یخرب دنیب  رگا  دشاب .  هدش  شرمع  رخآ  هک  لیلد  تشونرد ،  شیاپ  ریز  رد  نیمز  دـنیب  رگا  دـننک .  دای  ار  وا  تافو  زا  دـعب  دای و  تفگش 
رگا دشاب .  ار  نیمز  دنوادخ  تشیعم  یکین  دوب ،  فورعم  نیمز  نآ  دنیب  رگا  دنک .  وا  تشیعم  یگنت  رب  لیلد  دـیچیپ ،  وا  ریز  رد  نیمز  زا 

دور .  رفس  هب  تسا  لیلد  دومیپ ،  یم  ار  نیمز  دنیب  رگا  دوب .  زارد  نیمز  دنوادخ  رمع  هک  لیلد  تسا ،  هدومن  خارف  دوخ  نیمز  دنیب 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

تسدب یتمعن  رفس  زا  ای  دبای  تعفنم  نز  لبق  زا  دوش و  لوغـشم  یگرزب  لغـش  هب  هک  لیلد  تفاکـش ،  یم  تشک  رهب  زا  ار  نیمز  دید  رگا 
شراک تسا  لیلد  دـید ،  بارخ  ار  نیمز  رگا  دوش .  يوق  وکین و  شراـک  تسا  لـیلد  دـنیب ،  ناداـبآ  ار  شیوخ  نیمز  یـسک  رگا  دروآ . 
يزابنا یسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  هتشک  نیمز  نایم  رد  ار  دوخ  یسک  رگا  دتفا .  تموصخ  ار  وا  یسک  اب  ای  ددرگ  فیعض  شراک  تسا 

اسراپ و ینز  هک  تسا  لیلد  هدمآرب ،  لگ  نآ  رد  هک  دنیب  هتشگرس  ینیمز  نایم  رد  ار  دوخ  یـسک  رگا  دهاوخب .  حاکن  هب  ار  ینز  ای  دوب ، 
دمایب و دور  بآ  دنیب  رگا  دـنامن .  شدـنزرف  هک  دـشاب  لیلد  تخیر ،  ورف  لگ  دـنیب  رگا  دروآ .  دـنزرف  وا  زا  دـنک و  ینز  هب  ار  يرادـنید 

دبای .  یتمالس  هاشداپ  زا  هک  دشاب  لیلد  درک ،  هابت  ار  تشک  دینادرگ و  هقرغ  ار  وا  نیمز 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  نیمز  ندید 
نز .  لوا : 

ایند .  مود : 
لام .  موس : 

یئاورنامرف .  تیالو و  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لثم دیلوت  تردق  بحاص  زین  نز  دراد و  یشخب  دوس  یهد و  زاب  نیمز  هک  هدوب  ببس  نادب  نیا  دنا و  هداد  صیخـشت  نز  ار  نیمز  ناربعم 
اامـش دوب و  حرفم  رومعم و  هک  دـیدید  مرخ  زبس و  ینیمز  باوخ  رد  رگا  دنتـسه .  درم  یگدـنز  لصاح  هک  دروآ  یم  ینادـنزرف  تسا و 

تفای و دهاوخ  یگدرتسگ  نیمز  نآ  تعـسو  ردق  هب  امـش  یگدنز  دیوش و  یم  بایماک  دراد  قلعت  ناتدوخ  هب  نیمز  نآ  دـیدرک  ساسحا 
گنر و درز و  هفولع  زبس ،  هفولع  ياج  هب  دوب و  ناریو  هبورخم و  هک  دـیدید  ینیمز  رگا  یلو  درک  دـیهاوخ  يرپس  یـشوخ  هب  ار  راگزور 

دیدید رگا  تشذگ .  دهاوخ  يدب  یماکان و  اب  امش  یگدنز  رمع و  تشاد و  دیهاوخ  یلصاح  یب  یگدنز  دش  یم  هدید  نآ  رد  هدیـسالپ 
نیمز نآ  رگا  تسین و  مه  يدوس  چیه  نمضتم  دشاب  هتشادن  نایز  رگا  هک  دیوش  یم  يرفـس  یهار  دیور  یم  هار  هتخانـشان  ینیمز  رد  هک 

رگا تسا و  بوخ  دیزاس  یم  يزیچ  نآ  رد  هک  دیراد  ینیمز  دیدید  رگا  دراد .  دوس  امـش  يارب  هک  دیور  یم  يرفـس  هب  دیتخانـش  یم  ار 
بوخ هدش  ناریو  هدوب و  ینامتخاس  انب ي  البق  اج  نآ  هک  دیدز  سدح  هتخیر و  اج  نآ  ییانب  حـلاصم  يرادـقم  هک  تسه  ینیمز  دـیدید 

نـش ای  گنـس  ینیمز  زا  دیدید  رگا  دیا .  هتـشادن  یتلاخد  نآ  داجیا  رد  هک  دیوش  یم  یهودنا  ثراو  امـش  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسین 
تسا .  كوکسم  دیروآ  یم  تسد  هب  هک  یلوپ  دنتسه و  هکس  لبمس  اه  گنس  اه و  نش  دیروآ .  یم  تسدب  یلوپ  دینک  یم  عمج 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  تیقفوم  تداعس و  ۀناشن  باوخ ،  رد  زیخلصاح  نیمز  ندید  1 ـ

تسا .  یماکخلت  يدیمون و  تمالع  باوخ ،  رد  تشک  لباقریغ  خالگنس و  نیمز  ندید  2 ـ
ینامداش یبایماک و  هب  ندیـسر  يارب  ییاههار  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  لـصاح  اـیرد  ندـش  کـشخ  رثا  رد  هک  ینیمز  ندـید  3 ـ

دش .  دهاوخ  نایامن  امش  ياپ  يولج 
دش .  دیهاوخ  دنمتورث  يزور  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  روانهپ  ینیمز  کلام  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

اب دوش  یم  راچان  يو  دیسر ،  دهاوخ  ثرا  وا  هب  یثاریم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  روانهپ  ینیمز  کلام  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  5 ـ
 . تسا دنزرف  زا  رپ  يا  هناخ  ریقف و  يدرم  وا  ثاریم  اریز  دنک .  یگدنز  ییوج  هفرص 

نز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لامج و یئوکین و  ردق و  رب  نانز  ندید  زین  ناهج و  نیا  لغش  دشاب و  ایند  ریپ ،  نز  دشاب و  درم  يدوصقم  يداش و  باوخرد ،  ناوج  نز 

تمعن یخارف  هبرف ،  بوخ  نز  دنـشابن و  فورعم  هک  دـشاب  یناـنز  دـنیب ،  باوخ  رد  هک  ار  ناـنز  نیرتهب  دوب .  یتـشز  يرغـال و  یهبرف و 
دب لاحدـب و  نیکرچ ،  يور  شرت  نزریپ  دوب و  یناهج  نیا  ياهدارم  هتـسارآ ،  ناـمداش  نز  دوب و  یگنت  یطحق و  رغـال  تشز  نز  دـشاب 

دشاب .  يدارم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب و بیـضق  ار  وا  هک  دـنیب  ینز  رگا  دوـب .  وا  ياـیند  نید و  حالـص  ریخ و  رب  لـیلد  دوـب ،  بیـضق  نادرم  نوـچ  ار  وا  هک  دـنیب  ینز  رگا 
وا زا  هک  لیلد  دوب ،  هدـش  ریپ  هک  دـنیب ،  ناوج  ینز  رگا  دروآ .  دـنزرف  دوش و  نتـسبآ  اـی  دوب  يدـنزرف  وا  هک  لـیلد  درک ،  یم  تعماـجم 

رگا دوش .  لیاز  وا  یگرزب  تمرح و  تسا  لیلد  درک ،  یم  عامج  وا  اب  سپ  يوس  زا  شنز  دـنیب  يدرم  رگا  دـیآ .  دوجورد  تشز  يراـک 
رب تسا  لیلد  دشاب ،  دسفم  نز  رگا  دوب .  وا  حالص  ریخ و  لیلد  دوب ،  روتسم  نز  نآ  رگا  دیشوپ ،  ار  نادرم  هماج  دش و  درم  هک  دنیب  ینز 

وا .  داسف  رش و 
دیوگ :  یبرغمرباج 

رگا دـشاب .  انـشآ  نز  زا  رتهب  بیرغ  نز  ملع و  حالـص و  یتدایز  ار ،  حالـص  لها  دوب و  ایند  یتدایز  ار  اـیند  لـها  باوخرد ،  دـسفم  نز 
داسف هب  هناگیب  نامدرم  دزن  هب  وا  نز  دنیب  رگا  دندرگ .  رگناوت  نز  نآ  لها  هک  دشاب  لیلد  درک ،  وا  نز  اب  يزارد  تسد  یسک  دنیب  يدرم 

هک لیلد  داد ،  ریـشمش  ای  هزین  ار  وا  نز  یـسک  دـنیب  رگا  درم و  نآ  زا  راد  رهوش  اب  ار  يو  دـسر  یکین  تعفنم و  ودـب  تسا  لـیلد  دـشاب ، 
دروآ .  يرتخد  هک  لیلد  داد ،  اود  ار  وا  یسک  هک  دنیب  رگا  دروآ ،  يرسپ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک لیلد  دروآ ،  يرـسپ  دنیب  رگا  دوش .  مرخ  دوخ  لها  ناشیوخ و  زا  دسر و  ودب  یکین  ریخ و  هک  لیلد  دراد ،  يرتخد  هک  دنیب  ینز  رگا 

رگا زارد .  راگزور  هب  دروآ  تسدب  يزیچ  بعـص  جنر و  هب  هک  لیلد  دروآ ،  رـسپ  شنز  هک  دنیب  يدرم  رگا  دوش .  كانهودنا  نیگمغ و 
دشاب .  رتشیب  شتعفنم  داز ،  رتخد  هک  دنیب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هک دنیب  يدرم  رگا  دوب .  هشیدنا  مغ و  لیلد  داز ،  رـسپ  دنیب  رگا  دبای .  جنگ  شرهوش  تسا  لیلد  داز ،  هب  يرتخد  هک  دنیب  هاشداپ  نز  رگا 

وکین مان  وا  راک  نآ  زا  دوش و  رداص  يو  زا  یئوکینراک  هک  لیلد  دازرسپ ،  هک  دنیب  رگا  دوش .  دنمتـسم  نیگمغ و  هک  لیلد  دازب ،  يرتخد 
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تشذگ .  هک  تسا  نیا  شلیوات  لیلد و  داز ،  يدنزرف  هک  دنیب  هزیشود  يرتخد  رگا  دوش .  رشتنم  ملاع  رد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخرد  نز  ندید 
دوصقم .  يداش و  لوا : 

ایند .  مود : 
ناهج .  نیا  لغش  موس : 

تمعن .  یناوارفو  یخارف  مراهچ : 
یتسدگنت .  یطحق و  مجنپ : 

يدنمتورث .  يرگناوت و  مشش : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زاربا ار  رظن  نیمه  ابیرقت  زین  رگید  ناربعم  درم .  نآ  ياه  يراتفرگ  تسا و  درم  دوصقم  يداـش و  باوخ  رد  ناوج  نز  هتـشون  نیریـس  نبا 
هدـش و هتخانـش  نز  ندـید  بیقر .  نمـشد و  نز  يارب  تسا و  فدـه  درم  يارب  باوـخ  رد  نز  تـفگ  یم  سوناـتیآ  مناـخ  دـنا .  هتـشاد 

ملاع رد  اما  دشابن  هدش  هتخانـش  نز  وا و  نیب  یتهابـش  چیه  هک  دینیبب  باوخ  رد  ار  ینز  رگا  یتح  درادن .  يریبعت  چیه  باوخ  رد  فورعم 
رد یعقوم  نز  دـشاب .  یم  ریبعت  لباق  تواـفت و  یب  امـش  باوخ  مه  زاـب  تسا  فورعم  نز  نآ  وا  ـالثم  هک  دـینک  ساـسحا  اـی  رکف  باوخ 

نینچ رد  دیـسانشب .  دـینیبب و  نز  ناونع  هب  ار  وا  طـقف  باوخ  رد  امـش  دـشاب و  هتخانـش  اـن  لوهجم و  هک  دوش  یم  ریبـعت  بحاـص  باوـخ 
تراقح ای  تمظع  نز  نآ  یتشز  ییاـبیز و  نمـشد .  بیقر و  نز  يارب  تسا و  دوصقم  فدـه و  درم  يارب  باوخ  رد  نز  ندـید  یتروص 

یقاچ و یتح  ناربعم  دنک .  یم  تیاکح  ار  نمـشد  بیقر و  ندوب  كانرطخ  ای  رطخ  یب  نانز  يارب  روط  نیمه  دـیوگ و  یم  زاب  ار  فدـه 
 . میریگ یمن  رایعم  ار  يرغال  یقاچ و  دنک ،  یم  قرف  فلتخم  ياه  نامز  رد  نز  دنـسپ  رایعم  نوچ  یلو  دـنا  هتـسناد  لیخد  ار  نز  يرغال 
هک دننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یگنت .  یطحق و  رغال  تشز و  نز  دـشاب و  تمعن  یخارف  هبرف  بوخ و  نز  دـنا  هتـشون  الثم 
نز ینعم  كرد  اب  اذل  دوش  یم  ینالوط  رایـسب  نز  هرابرد  حیـضوت  تمعن .  یخارف  قفوم و  لغـش  تسا و  دوصقم  يداش و  باوخ  رد  نز 

صیخـشت هدش  هتفگ  بلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  ارچ  میراذگ  یم  او  اهباوخ  ناگدننیب  دوخ  هب  ار  اه  باوخ  صیخـشت  ریبعت و  باوخ  رد 
دنرادن .  يریبعت  دنتسه و  فورعم  نانز  هرمز  رد  مه  دنواشیوخ  نانز  هک  دوش  هدوزفا  دیاب  زین  هتکن  نیا  دوش .  یم  ناسآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
قشع رد  سناش  نز : 
یناوتان نز :  کی  ندید 

ارتفا نز :  نیدنچ  ندید 
دنیاشوخ یقافتا  روب :  وم  نز 

يرامیب يا :  هوهق  وم  نز 
تالوقعمان زمرق :  وم  نز 

هدننک مرگلد  ياهربخ  فیعض :  نز 
هداوناخ رد  يرادازع  نایرع :  نز 

ندرک رفس  مزع  نز :  کی  يادص  ندینش 
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يدام هدافتسا  نز :  کی  ندیسوب 
ینامداش رادراب :  نز 

اوعد نز :  ریپ 
گرم يرداچ :  نز 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنارذگب یکینو  یشوخ  هب  ار  لاس  نآ  ابیز  نز  اب  ندرک  تبحص  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  گنرین  هسیسد و  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  نانز  ندید  1 ـ

دنام .  دیهاوخ  یقاب  ماکان  بولغم و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  ثحب  ورج  ینز  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
زا يا  هقباسم  رد  ار  دوخ  ینامرهق  ماقم  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  الابرـس  کیراب و  ینیب  هک  هریت  ییاهوم  اـب  یبآ  مشچ  ینز  ندـید  3 ـ

دیهد .  یم  تسد 
تخاس  دیهاوخ  كانرطخ  يا  هلماعم  راتفرگ  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  يا  هوهق  ياهمشچ  هک  ینز  ندید  4 ـ

دش .  دیهاوخ  ناشیرپ  مگردرس و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ییامرخوم  ینز  ندید  5 ـ
 . دش دهاوخ  يرپس  ینامداش  تداعس و  اب  یگدنز  روما  مامت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دنولب  ياهوم  اب  ینز  ندید  6 ـ

رانز

رگا دبایب .  مصخ  زا  فاصنا  هک  لیلد  دوب ،  تناما  اب  روتـسم و  رگا  تشاد ،  نایمرد  رانز  هک  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تـسد رد  رانز  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دشاب .  دب  تمالع  نیا  هک  درک ،  دیاب  هبوت  يدوز  هب  دـشابن ،  روتـسم  باوخ  دـنوادخ 

دنیب رگا  دوش .  رفاک  هک  تسا  نآ  میب  دوب ،  روتسم  هدننیب  دوب و  هتـسب  نایمرد  رانز  رگا  دوب .  فیعـض  داقتعا  نید و  رد  هک  لیلد  تشاد ، 
رایتخا حالص  هار  دروخ و  ینامیشپ  هانگ  رب  ددرگزاب و  یلاعت  يادخ  هب  دنک و  هبوت  دب  راکزا  هک  لیلد  تخادنیب ،  دیربب و  نایم  زا  ار  رانز 

 . دنک

قبنز

هتـسناد هودـنا  مغ و  ياه  لگ  ار  يدواد  رتخا ،  بکوک ،  قبنز ،  ياه  لـگ  تسین .  وکین  باوخ  رد  قبنز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هودنا مغ و  اب  ییور  هب  ور  باوخ  رد  ار  قبنز  لگ  ندـید  تسا .  درز  رتدـب  همه  زا  دوش  تفای  رگا  یلو  دـنک  یمن  قرف  قبنز  گنر  دـنا . 
دیراک یم  قبنز  لگ  دیراد  دینادب  باوخ  ملاع  رد  هک  یتروص  رد  قبنز  لگ  نتشاک  نآ .  نداد  نتفرگ و  دراد  ار  ریبعت  نیمه  دنا و  هتشون 

نآ دـنراد و  زایپ  هک  ییاه  لگ  يارب  ناربعم  دـنک .  یم  هنتف  ناتراک  رد  دراـکب  قبنز  امـش  هناـخ  رد  يرگید  هچناـنچ  تسا و  يزیگنا  هنتف 
یکی قبنز  دنناد .  یمن  بوخ  ار  رادزایپ  ياه  لگ  اتدمع  دنتسه و  لئاق  ییاه  توافت  دنوش  یم  هتشاک  مخت  ندنکارپ  هلیـسو  هب  هک  هتـسد 

لگ تساه و  نآ  نتـسشن  لگ  هب  لصف  ناربعم  رظن  زا  اه  لگ  يدنب  هتـسد  رگید  عون  دهد .  یم  جـنر  مغ و  زا  ربخ  هک  تسا  ییاه  لگ  زا 
تسین .  دوجوم  اهنآ  هرابرد  یشوخ  ریباعت  دنا و  هدشن  هتخانش  یبوخ  ياه  لگ  دنهد  یم  لگ  زیئاپ  رد  هک  ییاه 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش .  موکحم  يدیدش  تازاجم  هب  مه  دیاش  دش .  دیهاوخ  التبم  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  قبنز  ندید  1 ـ

داد دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رـسمه  يدوز  هب  جاودزا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ناتخرد  گرب  خاش و  نایم  زا  ار  یقبنز  رگا  2 ـ
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. 
ياوق فعض  تلع  هب  امش  لاسدرخ  ناکدوک  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  باوخ  هب  ار  لاسدرخ  ناکدوک  قبنز  ياهلگ  يالبال  زا  رگا  3 ـ

تشگ .  دنهاوخ  التبم  يرامیب  هب  ینامسج 
هودنا هب  ینامداش  دش و  دهاوخ  التبم  دیدش  يرامیب  هب  وا  دزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنیچ ،  یم  قبنز  ياهلگ  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

تشگ .  دهاوخ  لدبم 
تفرگ .  دهاوخ  ار  وا  نابیرگ  يدوز  هب  هودنا  مغ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  قبنز  هدرمژپ  ياهلگ  يرتخد  رگا  5 ـ

 . دش دهاوخ  نادنچ  ود  یگدنز  رد  امش  هودنا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دروخ ،  یم  ناتماشم  اب  قبنز  رطع  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  6 ـ

روبنز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ای دسر ،  هورکم  جنر و  نود ،  يدرم  زا  ار  وا  هک  لیلد  دیزگب ،  ار  وا  روبنز  دـنیب  رگا  تسا .  تمه  نود  هلفـس و  يدرم  باوخرد ،  روبنز 

ناروبنز نوچ  هصاخ  دوش ،  راتفرگ  نود  نامدرم  نایم  رد  هک  لیلد  دندش ،  عمج  يو  رب  يرایـسب  روبنز  دـنیب  رگا  دونـش .  شوخان  ینخس 
دندیزگ .  یم  ار  وا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
وا هک  لیلد  دنیب ،  عمج  دوخ  هناخ  رد  رایـسب  روبنز  رگا  دسر .  يرازآ  ار  يو  دب ،  ینز  زا  هک  لیلد  دیزگب ،  ار  يو  روبنز  دنیب  یـسک  رگا 
دنا هدمآ  عمج  رایسب  ناروبنز  اوه  زادنیب  رگا  دبای .  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  تشکب ،  ار  روبنز  دنیب  رگا  دتفا .  یلغش  نیچ  نخس  ینز  اب  ار 

دوش .  عمج  اجنآ  رد  يرگشل  هک  لیلد  ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخرد ،  روبنز  ندید 
اغوغو .  وهایه  لوا : 

هیامورف . )  مدرم  نود (  مدرم  مود : 
رگشل .  موس : 

حدم . )  خلم (  مراهچ : 
نمشد .  مجنپ : 

نادنزرف .  مشش : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زا رما  تیاغ  رد  هک  تسا  ینادان  فیعـض و  ناـسنا  لـسع  روبنز  یلو  دـناسر  یم  رازآ  هک  تسا  ینمـشد  اـم  ياـه  باوخ  رد  خرـس  روبنز 
درس و ینخس  هک  تسا  نآ  ناشن  دیزگ  دز و  شین  ار  امـش  يروبنز  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  باوخ  هدننیب  دیاع  دوس  وا  بناج 

زاورپ ناتیگدنز  لحم  قاتا  رد  هک  دینیبب  ار  يروبنز  باوخ  رد  رگا  دشاب .  يروبنز  عون  هچ  هک  نیا  هب  دراد  یگتسب  نیا  دیونش و  یم  خلت 
زا هک  نیا  ای  درادن  تقادص  هک  تسه  امـش  هناخ  رد  یـسک  دنزب  شین  ار  امـش  وا  دییامن و  تلفغ  ادابم  هک  دیتسه  نارگن  امـش  دنک و  یم 

یناسک اب  ای  دـیوش  یم  دراو  یعمج  رد  دـیدید ،  ار  يرایـسب  ياهروبنز  رگا  دـینکب .  يراـک  دـیناوت  یمن  دـیراد  یهاـگآ  تقادـص  مدـع 
دینار یم  دوخ  زا  ار  وا  دیوش و  یم  هریچ  ینمشد  رب  دیتشک  ار  يروبنز  دینیبب  رگا  دیرادن .  یقلخ  تقفاوم  ناشیا  اب  هک  دیبای  یم  ییانـشآ 

. 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخب کین  هناشن  لسعروبنز 

ناتسود اب  هلداجم  روبنز :  زا  ندروخ  شین 
ابیز دیما  يراک :  طیحم  رد 

رابرپ لوصحم  لسعروبنز :  هلگ 
یتحاران نتفرگ : 
یتخبدب نتشک : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دنهاوخ  ییوگدب  امش  ةرابرد  مامت  ۀنیک  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  روبنز  ندید  1 ـ

دیشچ .  دیهاوخ  ار  نارگید  ترفن  تداسح و  معط  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنز ،  یم  شین  ار  امش  يروبنز  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیهاوخ اهنآ  زا  ار  دوخ  قح  و  درک ،  دهاوخ  بوکرـس  ار  دوخ  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـشک ،  یم  ار  يروبنز  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . تفرگ

لیبنز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 : دـنیوگ ناربعم  زا  یـضعب  دوش و  لصاح  یمداخ  زا  يو  هک  لیلد  تشاد ،  یلیبنز  هک  دـنیب  رگا  كزینک .  ای  تسا  نز  باوخ ،  رد  لیبنز 

تسا .  تمعن  لام و  باوخ ،  رد  لیبنز 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا هجو  هن  رب  باوخ ،  رد  لیبنز 
نز .  لوا : 

مداخ .  مود : 
كزینک .  موس : 

نید . )  یئاپرب  هیام  نید (  ماوق  مراهچ : 
یتسردنت . )  نید (  حالص  مجنپ : 

زارد .  رمع  مشش : 
تمعن .  لام و  متفه : 
تکرب .  وریخ  متشه : 

نانز .  تهج  زا  ندرب  ثاریم  مهن : 
تسا .  راگدنوادخ  باوخ  رد  فاب  لیبنز 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد نیا  دیهد .  یم  ماجنا  هک  دیوش  یم  يراکای  يزیچ  دنم  هقالع  ای  قاتـشم  هدـنیآ  رد  دـیراد  تسد  هب  یلیبنز  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا 
یم تسد  هب  يزیچ  نآ  ینیگنس  ردق  هب  دیآ و  یم  شیپ  ریخ  امـش  يارب  دشاب  رپ  نیگنـس و  رگا  یلو  دشاب  یلاخ  لیبنز  هک  تسا  یتروص 

لیبنز امش  رگا  تسا و  شخبدوس  هک  دوش  یم  داهنشیپ  يراک  امـش  هب  دیریگب  یـسک  زا  ار  لیبنز  رگا  دتفا .  یم  بولطم  یقافتا  ای  دیروآ 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 775 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  دیاع  ملسم  یعفن  دشاب  رپ  لیبنز  رگا  دیناسر .  یم  وا  هب  یعفن  ای  دینک  یم  داهنشیپ  وا  هب  شخبدوس  يراک  دیهدب  یـسک  هب  یلاخ 
مد ناوج و  يرتخد  رگا  ار  باوخ  نیا  دـیدرگ .  یم  هجاوم  یماکان  تسکـش و  اب  يراک  رد  هدـش ،  هراپ  هتخیـسگ و  یلیبنز  دـیدید  رگا  . 

تـسیچ نآ  نورد  دـنادن  هک  دراد  تسد  هب  رپ  یلیبنز  دـنیبب  ناوج  رتخد  ناـمه  هچ  ناـنچ  تسا و  یفطاـع  تسکـش  شریبعت  دـنیبب  تخب 
يدنموزرآ نتفاب  لیبنز  دریگب .  یسک  زا  ار  لیبنز  رگا  تسا  تلاح  نیمه  دوش .  یم  ادیپ  شیارب  هاوخ  لد  يراگتساوخ  ای  دنک  یم  رهوش 

 . لوقعم ریغ  یهاو و  ياهدوس  يارب  نتخود  هسیک  رتایوگ  نابز  هب  ایند و  هب  ندش  هتفیرف  تسا و 

لیبجنز

ناربعمزا یـضعب  دنک و  نایز  ترـضم و  رب  لیلد  نآ  ندروخ  تسا و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  لیبجنز  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب .  عفن  یب  زیچ و  یب  باوخرد  لیبجنز  ندروخ  دنک و  وگتفگ  تموصخ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  لیبجنز  ندروخ  دنیوگ : 

هتـشون ناربعم  زا  یکی  هدش .  ریبعت  یماک  خلت  باوخ  رد  تسا و  ییاذغ  دنت  ياه  سوس  زا  یکی  لیبجنز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مغ زا  یناشن  دروآ و  یمن  یماک  نیریش  لاح  ود  ره  رد  دنک و  وگتفگ  تموصخ و  رب  لیلد  هتشون  يرگید  دنک و  نایز  ترضم و  رب  لیلد 

 . دراد ار  ریبعت  کی  نآ  هدیبوکن  هدیبوک و  لیبجنز  دراد .  هارمه  هودنا  و 

ریجنز

دنک و هبوت  هانگ  زا  هک  لیلد  تخادنیب ،  تسسگب و  ار  ریجنز  دنیب  رگا  دوب .  تیصعم  هانگ و  باوخ ،  رد  ریجنز  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
ددرگزاب .  یلاعت  يادخ  هب 

لیلد تشاد , اه  تسد  رب  ریجنز  دنیب  رگا  دراد .  ندرگ  رد  ملاظم  هک  لیلد  تشاد ،  ریجنز  ندرگرد  دنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  یبرغم  رباج 
دوش .  داسف  تیصعم و  هب  هک  لیلد  تشاد ،  ریجنز  اهاپ  رب  دنیب  رگا  دشیدنین .  مارح  زا  دنک و  يزارد  تسد  ار  ناسک  لام  هک 

ریجنز رس  هک  یتقو  دوش  یم  توافتم  نآ  ریبعت  تسا و  زیمآ  دایقنا  دنویپ  تراسا و  ناشن  باوخ  رد  ریجنز  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناشن دشاب  هتسبن  ار  نآ  یسک  هچ  رگا  تسا  هتـسب  نامیاه  تسد  رود  هب  ریجنز  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  لصتم  يرگید  ياهاج  هب 

مینک یم  ادیپ  یگداوناخ  يراتفرگ  تسا  هتسب  هناخ  رد  هب  الثم  شرگید  رس  و  تسد ،  رد  ریجنز  رـس  کی  هک  مینیبب  رگا  تسا .  يراتفرگ 
 . تفای میهاوخ  يراتفرگ  یلغش  رظن  زا  هداتفا  ام  راک  لحم  رد  ای  زیم  يور  يریجنز  مینیبب  هچنانچ  میدرگ .  یم  ساسحا  فطاوع و  ریسا  ای 

طقف مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  هنیمز  نامه  رد  يراتفرگ  دـشاب  هتـسب  اـج  ره  هب  ریجنز  رـس  هک  دـش  رکذ  تباـب  نیا  زا  هنومن  ود  نیا 
دینیبب هچناـنچ  لاـح  دـنا  هدرک  ریبعت  تیـصعم  هاـنگ و  باوخ  رد  ار  ریجنز  دوخ  ناربعم  هچ  میتسه  یگدولآ  هاـنگ و  ریـسا  میراد  يریجنز 

اجک هب  ار  ریجنز  هک  دنک  یمن  قرف  نیا  تسا و  يدعت  زواجت و  ریجنز  نتسب  دیناهر .  یم  تراسا  زا  ار  نتـشیوخ  دییاشگ  یم  ار  يریجنز 
دوش .  یم  ریبعت  نآ  هب  زواجت  هچ  میدنبب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ریجنز

هداوناخ رد  یسورع  الط :  ریجنز 
يریپ نارود  رد  ییاهنت  ینهآ :  ریجنز 

یتحاران ندش :  هدیشک  ریجنز  هب 
دش دیهاوخ  قفوم  دوخ  يورین  کمک  اب  امش  ندرک :  هراپ  ار  اهریجنز 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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رد رگا  اما  دتفا .  یم  امش  شود  هب  نارگید  ياهراک  تمحز  هک  تسا  نآ  تمالع  تسامش ،  ياپ  تسد و  رب  ریجنز  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تخاس .  دیهاوخ  اهر  اطخ  يدهعت  دنب  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  هراپ  دوخ  ياپ  تسد و  زا  ار  اهریجنز  دیناوتب  باوخ 

تسا .  دوسح  دارفا  ةدننک  ماندب  زیمآ و  تنایخ  ياه  هشقن  ۀناشن  باوخ ،  رد  ریجنز  ندید  2 ـ
 . تسا هار  رد  یتخبدب  نایانشآ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ریجنز  دنب  رد  ار  انشآ  يدارفا  رگا  3 ـ

خنز

لیلد تسا ،  گرزب  ربتـس و  وا  خنز  دنیب  رگا  دشاب .  رایـسب  لغـش  دنوادخ  تسا و  نادناخرتهم  باوخرد ،  خنز  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هب ینایز  نادناخ  رتهم  زا  نآ ،  ردق  رب  هک  لیلد  دش ،  ناور  نوخ  وا  خـنز  زا  دـنیب  رگا  دوش .  ریقح  راوخ و  تیب  لها  نامدود و  رهب  زا  هک 

 . دتفا ناصقن  شراک  بسک و  رد  هک  دنیوگ  ناربعمزا  یضعب  دسر و  يو 

نادنز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نادنز رگا  تسا .  روگ  لوهجم  نادـنز  هک  اریز  تسا ،  كاله  رب  لیلد  دوب ،  هدـیدن  زگره  نادـنز  نآ  دوب و  نادـنز  رد  دـنیب  یـسک  رگا 

دنامب .  رید  دشاب ،  هک  یلمع  رد  هک  لیلد  تشاد ،  ياپ  رب  نادنز  رد  دنیب  رگا  دنک .  ترضم  هودنا و  رب  لیلد  دنیب ،  فورعم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ياهلغـش تهجزا  دشابن  روتـسم  رگا  دبای .  هاج  یگرزب و  هک  لیلد  دنیب ،  فورعم  نادنز  رد  ار  دوخ  تسا و  روتـسم  باوخ  دـنوادخ  رگا 
دبای .  شیاشگ  وا  هتسب  راک  هک  لیلد  تفر ،  یمه  دنب  اب  نابنادنز  يدرم  اب  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  ار  وا  ایند 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دشاب .  وکین  تبقاع  نتفای و  یصالخ  تسا ،  انشآ )  فورعم (  نوچ  باوخرد ،  نابنادنز  ندید 

تسا .  هودنا  مغ و  يروک و  لیلد  دوب ،  لوهجم  نوچ 
نانمشد .  ندرک  مرخ  ناتسود و  ندرک  شیامزآ  تسا و  البو  روگ  ندید  باوخ  هب  نادنز 

دبایب .  یمامت  هب  دنوادخ  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  دوز  دش و  نادنز  رد  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

فالخ ریبعت  دیـشاب  نادنز  نورد  رگا  یگدنز و  ياهیراتفرگ  هودنا و  مغ و  زا  تسا  یئاهر  امـش  باوخ  ریبعت  دیـشاب  نادنز  زا  نوریب  رگا 
نآ دـینادن  دـینیبب و  نادـنز  نورد  ار  دوخ  رگا  زیگنارب .  شیوشت  ریگاپ و  تسد و  یئاهراک  عون  زا  لاغتـشا  تسا و  يراتفرگ  تسا و  نیا 
الثم هک  دینادب  باوخ  ملاع  رد  رگا  اما  دنا .  هدرک  ریبعت  روگ  هب  ار  ینادنز  نینچ  ناربعم  تسین و  بوخ  دراد  مان  هچ  تسا و  اجک  نادـنز 

هک عون  نامه  زا  تسا  يراتفرگ  نایز و  ناشن  هدش  عقاو  راید  رهـش و  نالف  رد  تسا و  نالف  شمان  ای  دراد  رارق  امـش  رهـش  رد  نادـنز  نآ 
رد هک  تسا  یتقو  رتمهم  نآ  زا  دیبای و  یم  یئاهر  هودنا  زا  دنرب  یم  نادنز  هب  ظفحلا  تحت  ار  امش  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دش .  هتفگ 

نادنز دینیبب و  ار  ینادنز  باوخ  رد  رگا  دنیامن .  هراشا  نوریب  هب  تسد  اب  ای  دننک  صالخ  ار  امـش  دنیاشگب و  ار  ینادنز  رد  دینیبب  باوخ 
دینک و یم  لصاح  افـش  دیتسه  رامیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  زا  تاجن  تراشب  ناب  نادـنز  نینچ  ندـید  تسا و  بوخ  دیـسانشب  ار  شناب 

یم دیدشت  ندوب  نادنز  نورد  هودنا  دشاب  لوهجم  ناب  نادـنز  دـینیبب و  ینادـنز  رگا  یلو  دـیزادرپ  یم  ار  دوخ  نوید  دیـشاب  رادـماو  رگا 
دوش . 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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ندرک  تبیغ  تاعیاش ،  يرورپزاب :  نادنز 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب .  یهاشداپ  زا  ینمیا  نادنز  رد  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  مامت  ناتدوخ  نایز  هب  هنافسأتم  هک  دیهد  یم  ماجنا  ییاهراک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نادنز  ندید  1 ـ
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  لغش  دوب و  دیهاوخ  یضاران  هداوناخ  طیحم  زا  هک  تسا  نآۀناشن  دیا ،  هدش  ینادنز  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تسا .  تخس  عناوم  رب  نتفای  هبلغ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نادنز  زا  رارف  3 ـ
 . تسا امش  راظتنا  رد  یناوارف  هودنا  مغ و  هک  دینادب  دیاهدش  دازآ  نادنز  زا  دیدید  باوخ  رد  رگا  - 4

نابنادنز

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نایز امش  یگدنز  راک و  هب  یگتفیش  نیا  رثا  رد  دننک و  یم  هتفیش  ار  امـش  ریرـش  نانز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نابنادنز  ندید  1 ـ

دیسر .  دهاوخ 
ییاهشور امـش ،  زا  يذاخا  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  رارف  نابنادنز  تسد  زا  دننک  یم  یعـس  ینادنز  یتیعمج  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دوش یم  هتفرگ  راک  هب  تسردان 

روگ هب  هدنز 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ندز همدص  ندناسر و  رازآ  يارب  امش  هابتشا  زا  نانمـشد  نیفلاخم و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  ناتروگ  هب  هدنز  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دننک .  یم  يرادرب  هرهب  امش ،  یگدنز  هب 
 . درک دیهاوخ  ناربج  دیا  هدش  بکترم  هک  یهابتشا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دییآ ،  یم  نوریب  يروگ  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

گنز

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تخاس دهاوخ  نارگن  ار  امش  هزادنا  زا  شیب  ینایز  تسا و  يرامیب  ياه  هناشن  ندش  رادومن  تمالع  باوخ ،  رد  گنز  يادص  ندینش 

راگنز

ریخ چیه  راگنز  نیدرد  هلمجلا  یف  دنک ،  تکاله  رب  لیلد  نآ ،  ندروخ  تسا و  هودنا  مغ و  باوخرد ،  راگنز  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دشابن تعفنم  و 

هلگنز

اب هک  لیلد  داد ،  يو  هب  هلگنز  ییانشآ  دنیب  یسک  رگا  تسا .  تموصخ  گنج و  لیلد  باوخرد ،  هلگنز  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تموصخ یـصخش  اب  ار  يو  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  تشاد ،  نیرز  هلگنز  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دنک .  يوگتفگ  سک  نآ 
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 . دتفا تموصخ  لهاج  درم  اب  ار  يو  هک  لیلد  تشاد ،  نیجنرب  ای  نیسم  هلگنز  رگا  دراد .  لیوات  نیمه  نیمیس  هلگنز  دتفا و 

نیبوز

رگا دبای .  دنزرف  هک  لیلد  تشادن ،  رگید  حالـس  چیه  نیبوز  زا  زج  تشاد و  تسد  رد  نیبوز  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رگا دـیوگ :  یبرغمرباج  دـبای .  رفظ  نمـشد  رب  دـسر و  تعفنم  ریخ و  هاشداپ  زا  ار  وا  هک  لـیلد  تشاد ،  رگید  ياهحالـس  نیبوز  اـب  دـنیب 

نیبوز یـسک  هب  دنیب  رگا  دیآ .  يدنزرف  اروا  هک  لیلد  تشادن ،  رگید  حالـس  چیه  نیبوز  زا  زج  هب  تشاد و  تسد  رد  نیبوز  دنیب  یـسک 
 . ددنب ناتهب  یناسک  رب  هک  لیلد  درک ،  حورجم  نیبوز  هب  یسک  نیب  رگا  دیوگ .  دب  نخس  ار  نآ  هک  لیلد  تخادناد ،  یم 

ایبلوز

داد ودب  یسک  ای  تشاد  ایبلوز  دنیب  رگا  يداش .  تهزن و  رایسب و  لام  نتفای  هزادنا و  زا  نوریب  شـشوک  دهج و  رب  تسا  لیلد  باوخرد ، 
نخـس یـسک  زا  هک  لیلد  داهن ،  ناهد  رد  ایبلوز  كدنا  هک  دنیب  رگا  دوش .  لصاح  تمعن  لام و  ار  يو  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  و 

دونش .  فیطل  شوخ و 
دوش .  رامیب  هک  لیلد  دروخیم ،  نارفعز  اب  ایبلوز  رگا  دبای .  لام  هک  لیلد  دروخیم ،  نارفعز  یب  ایبلوز  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج 

رگا دایز .  نادنچ  هن  اما  تسا  راک  یگدـیچیپ  هک  توافت  نیا  اب  دراد  ار  رگید  ياه  ینیریـش  مکح  ایبلوز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ایبلوز ندروخ  دوش .  یم  عفر  دوز  اما  دروخ  یم  هرگ  اتقوم  ناتراک  دیروخ  یم  دیراد  ای  هداد  امش  هب  یسک  ای  دیا  هدیرخ  ایبلوز  هک  دینیبب 

 . دراد ار  ریبعت  نیمه  زین 

هزوز

ناوت یم  یلو  دید  ار  اهنآ  ناوت  یمن  باوخ  رد  هک  تسه  زیچ  دـنچ  دـید .  ناوت  یمن  باوخ  رد  ار  هزوز  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دایز دینـش و  ناوت  یم  ار  هزوز  باوخ  رد  هزوز .  تسا  هلمج  نآ  زا  اهادـص و  عاونا  ای  شوخان  اـی  شوخ  يوب  لـثم  دینـش .  اـی  درک  سح 

 . دـشک یم  هزوز  هابور  زین  هاگ  تسا و  گرگ  لاغـش و  گس و  يادـص  هزوز  میونـش .  یم  هزوز  يادـص  باوخ  رد  هک  دـتفا  یم  قاـفتا 
دـسر یم  امـش  هب  يربخ  دیونـشب  باوخ  رد  گس  هزوز  يادص  رگا  هدـش .  ریبعت  دـب  ربخ  تسین و  بوخ  باوخ  رد  هزوز  ندینـش  الوصا 

دب نخس  لاغش  هزوز  يادص  دیوش .  یم  ینماان  راچد  دیونش و  یم  دب  ربخ  هک  گرگ  هزوز  يادص  تسا  سکعرب  دیبای  یم  تینما  نکیل 
دایز رگا  صوصخ  هب  دنزادنا  یم  اه  نابز  رس  ار  امش  دننک و  یم  تیاعس  امش  زا  دنیوگ .  یم  امش  رس  تشپ  هک  تسا  مدرم  هوای  فرح  و 

 . دشاب موادم  و 

راهز

دنک .  یم  دشر  وم  تمسق  نآرد  هک  نزو  درم  تلآ  يالاب  یگدمآرب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دوش .  هتسب  وا  راک  هک  لیلد  تسا ،  هدوبن  يوم  زگره  اجنآ  هک  تشادنپ  نانچ  تسیرگن و  یم  دوخ  راهز  رد  دنیب  یسک  رگا 
نانز .  ببس  هب  دوش ،  دنمتسم  نیگمغ و  هک  لیلد  تسا ،  هتسر  رایسب  يوم  وا  راهز  رب  دنیب  رگا 

دوش .  لصاح  یجنر  يدرد و  ار  يو  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  يدرد  یجنر و  شراهز  هب  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا .  هجو  ود  رب  باوخرد  راهز 
نز .  لوا : 

لام .  مود : 
 . دتفا يو  لام  نز و  هب  نآ  لیوات  دنیب ،  راهز  رد  هک  ناصقن  تدایز و  ره 

رهز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دروخب مارح  لام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  رهز  دـنیب  رگا  دوب .  قحان  هب  نتـشک  ندرک و  برح  تسا و  مارح  لام  باوخرد ،  رهز 

دنک .  لصاح  مارح  لام  هک  لیلد  هتفرگ ،  سامآ  رهز  ندروخ  هب  وا  نت  دنیب  رگا  دزیرب .  قحان  هب  نوخ  ای 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

نادب ار  وا  دـندنب و  يو  رب  ینخـس  دـنیوگ  ناربعم  زا  یـضعب  دوش و  صیرح  تخـس  يراک  هب  هک  لیلد  تسا ،  هدولآرهز  وا  نت  دـنیب  رگا 
یـضعب دروآ و  تسدب  یتخـس  جنر و  هب  یلام  نت ،  دنزگ  ردق  هب  هک  لیلد  دیـسر ،  دنزگ  نآ  زا  ار  يو  نت  دـنیب  رگا  دـننک .  مازتلا  نخس 

دروخ .  ورف  مشخ  یسکزا  هک  تسا  لیلد  ندروخ ،  رهز  دنیوگ :  ناربعمزا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  ندید ،  باوخ  هب  رهز 
مارح .  لام  لوا : 

اهراک .  یگتسبو  دوکر  نتسبورف و  مود : 
هودنا .  مغ و  موس : 

ندروخورف .  مشخ  مراهچ : 
دوش .  لصاح  تقشمو  جنر  هب  هک  تعفنم  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ورف باوخ _  رد  رهز  هک  دـننک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ار  هیجوت  نیرتهب  یلو  تسا  مارح  لاـم  رهز  هک  دـندقتعم  ناربعم 

خلت و هدنـشک و  رهز  نوچ  مشخ  ندروخورف  دوش  جراخ  ناسنا  فک  زا  هک  دور  یم  باصعا  لرتنک  هک  یتقو  هب  تسا .  مشخ -  ندروخ 
جنر و هب  هک  تسا  یعفن  ام -  ياه  باوخ  رد  رهز  هک  دنا  هتشون  ناربعم  زا  رگید  یخرب  راوگان .  تسا و  خلت  زین  مارح  لام  تسا .  راوگان 

باوخ رد  هچ  نانچ  دش  لقن  هک  یتالیوات  هب  هجوت  اب  تسا .  خلت  راوشد و  شا  هدنرادرب  زین  یلام  نینچ  ندرک  هنیزه  دوش -  لصاح  بعت 
رب دیهد  یم  یسک  هب  رهز  دیدید  رگا  دیرب .  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  ای  دیروآ  یم  گنچ  هب  قوف  تاصخشم  اب  یلام  دیراد  رهز  هک  دیدید 

دیدید رگا  دیهاک .  یم  ار  شهودنا  دیروخ و  یم  ار  شمغ  دینک و  یم  تبحم  یتسود و  وا  هب  دتفا  یم  قافتا  يرادیب  رد  هچ  نآ  فالخ 
دیا و هدش  مومـسم  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دینز .  یم  راوشد  سب  يراک  هب  تسد  ای  دیـشک  یم  تمادن  دیا  هدروخ  رهز  باوخ  رد  هک 

یم گنچ  هب  تسردان  مارح و  یلام  اـی  دـیروخ  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  هدـمآ  دـیدپ  امـش  رد  تیمومـسم  راـثآ 
راـثآ هدروخ و  مس  هک  دـیدید  باوخ  رد  ار  يرگید  رگا  تسا  ریبـعت  نیمه  دـیوش .  یم  انـشآ  نآ  نومیماـن  ضراوع  راـتفرگ  هک  دـیروآ 

یم رارق  یگرزب  تیانع  دروم  ای  دنک  یم  تبحم  امـش  قح  رد  دـهدب  مس  امـش  هب  روز  هب  یـسک  رگا  تسا .  هدـش  ادـیپ  وا  رد  تیمومـسم 
یتیعقوم نتفرگ  رظن  رد  اب  باوخ  هدننیب  دوخ  دـیهد .  یم  ماجنا  شیوخ  لیم  فالخ  يراک  دـیروخب  مس  تبغر  اب  ناتدوخ  رگا  دـیریگ و 

نوریب دش  هتفگ  هچ  نآ  زا  رهز  دوجو  نیا  اب  دبایب  ار  تسرد  ریباعت  دناوت  یم  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  هک  یئاهراک  دراد و  يرادـیب  رد  هک 
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 . دشاب دناوت  یم  هدیقع  نیا  دیوم  زین  دیورف  ياه  يروئت  تسین . 

هرهز

هرهز هک  دـنیب  رگا  دروخ .  ورف  مدرم  مشخ  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هک  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا  ار  مدرم  هرهز  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 ، دش هدولآ  نامدرم  هرهز  هب  وا  نت  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دنکن .  يراگزاس  دوش و  كانمـشخ  يوخدب و  هک  لیلد  دروخیم ،  نادد 

 . دشوپ مارح  سابل  هک  لیلد  دش ،  هدولآ  نایاپراهچ  هرهز  هب  شنت  دنیب  رگا  دیوج .  مدرم  رازآ  هک  لیلد 

ابیز

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنریگ .  یم  ارف  كریز  سولپاچ و  يدارفا  ار  امش  رود  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ابیز  ار  دوخ  ةرهچ  باوخ  رد  رگا  1 ـ

 . دیرب یم  تذل  دنراد ،  امش  هب  نارذگشوخ  مدرم  هک  يدامتعا  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ابیز  ار  نارگید  ةرهچ  باوخ  رد  رگا  2 ـ

نوتیز

هک لیلد  دروخیم ،  نوتیز  دنیب  رگا  هایـس .  هنوگ  هب  دشاب و  شوخان  خلت و  معط  هب  هک  اریز  دوب ،  هشیدنا  مغ و  دنیب ،  باوخرد  نوتیز  رگا 
دروخ .  هودنا  مغ و 

نآ ردـق  هب  هک  لیلد  دروخیم ،  دولاـپ و  یم  نوتیز  نغور  دـنیب  رگا  دوب .  تکرب  وریخ  باوخ ،  هب  نوتیز  نغور  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 
دسر .  ودب  تعفنم  ریخ و 

دیآ .  لصاح  یتخس  جنر و  هب  تعفنم  یکدنا  ار  وا  دروخیم ،  نان  اب  دروخب و  خلت  حلم  نوتیز  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
هدهاشم یلو  تسا  وکین  باوخ  رد  نوتیز  نغور  ندید  متفگ  نغور  هملک  ر ـ  فرح ـ  رد  هک  روط  نامه  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هب امـش  دـشاب و  هتـشاد  شوخ  هزم  معط و  نآ  دـیروخ و  یم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  نوتیز  رگا  نآ .  هزم  معط و  هب  تسا  طونم  نوتیز  دوخ 
نامه ردق  هب  دروآ  یم  يور  امـش  هب  هک  تسا  تمعن  تلاح  نیا  رد  درادن .  دب  ریبعت  تسا و  بوخ  دیایب  ناتـشوخ  نآ  زا  ندروخ  ماگنه 

شوخان معط  دیروخ  یم  هک  ینوتیز  باوخ  رد  رگا  یلو  دشاب .  هتـشادن  نایز  ات  دیروخب  دـیاب  هک  يا  هزادـنا  هب  دـیروخ و  یم  هک  نوتیز 
یبوخ و ریخ و  باوخ  رد  نوتیز  نغور  ندید  اه  نیا  همه  اب  تسا .  هودنا  مغ و  دینک  ساسحا  تهارک  نآ  ندروخ  زا  امش  دشاب و  هتشاد 

دـشاب درز  رگا  دروآ .  یم  يور  امـش  هب  هک  تسا  یجنر  هودـنا و  مغ و  دـشاب  هایـس  رگا  هچ  تسا  لیخد  زین  نوتیز  گـنر  تسا .  تمعن 
نداد دوشن .  ادـیپ  امـش  رد  تهارک  تلاح  باوخ  رد  هک  یطرـش  هب  تسا  بوخ  دـشاب  هدرورپ  زبس و  رگا  یلو  دـیوش  یم  روجنر  رامیب و 

نآ زا  دننک  یم  ادیپ  طورـشم  تاریبعت  تالیوات و  ام  ياه  باوخ  رد  هک  دنتـسه  اهزیچ  یلیخ  دراد .  طورـشم  ریبعت  زین  نارگید  هب  نوتیز 
نیا ریبعت  دراد  یمن  تسود  ار  نوتیز  صخش  نآ  هک  دیناد  یم  دیهد و  یم  یـسک  هب  نوتیز  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  نوتیز .  تسا  هلمج 

دریگ و یم  امـش  زا  باوخ  رد  ار  نوتیز  هک  سک  نآ  رگا  یلو  دـیناسر  یم  ررـض  نایز و  دـینک و  یم  گنرین  نارگید  راـک  رد  هک  تسا 
نارگید زا  نوتیز  نتفرگ  دیناسر .  یم  تکرب  ریخ و  وا  هب  دیرب  یم  بولطم  هیده  وا  يارب  هک  دینادب  امش  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  نوتیز 

رگا یلو  دیونش  یم  درس  نخس  نارگید  زا  دماین  شوخ  ار  امش  داد و  نوتیز  امـش  هب  یـسک  رگا  امـش .  عبط  لوبق  در و  هب  تسا  طونم  زین 
لاح ره  هب  تخرد  زا  نوتیز  ندیچ  دناسر .  یم  عفن  دوس و  امش  هب  دیاتس و  یم  دنک و  یم  حدم  ار  امـش  یـسک  دیدش  یـضار  دونـشخ و 

تسا .  هدش  ریبعت  جنر  مغ و  ندروآ  مهارف  تسین و  بوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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نوتیز
یگداوناخ تالکشم  نوتیز :  ندروخ 

دیوریم یضاق  هب  عیرس  دح  زا  شیب  امش  نآ :  ندیچ 
هارمه اب  دـعاسم  یجیاتن  ناتیاهراک  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  عمج  نوتیز  ینامداش  اب  ناتـسود  زا  یعمج  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دروآ .  دهاوخ 
دنارذگ .  دیهاوخ  ینارذگشوخ  هب  ار  یتاقوا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیروآ ،  یم  نوریب  یفرظ  زا  ار  ینوتیز  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  سأی  راچد  ندرب  تذل  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نوتیز  فرظ  نتسکش  3 ـ
تسا .  رادافو  ناتسود  نتفای  تمالع  باوخ ،  رد  نوتیز  ندروخ  4 ـ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هارمه اب  دـعاسم  یجیاتن  ناتیاهراک  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  عمج  نوتیز  ینامداش  اب  ناتـسود  زا  یعمج  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دروآ .  دهاوخ 
دنارذگ .  دیهاوخ  ینارذگشوخ  هب  ار  یتاقوا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیروآ ،  یم  نوریب  یفرظ  زا  ار  ینوتیز  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  سأی  راچد  ندرب  تذل  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نوتیز  فرظ  نتسکش  3 ـ
 . تسا رادافو  ناتسود  نتفای  تمالع  باوخ ،  رد  نوتیز  ندروخ  4 ـ

نیمز ریز 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهدب .  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  ترهش و  دراد  لامتحا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  یگدنز  ینیمزریز  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

یتحاراـن و ثعاـب  هک  دـیوش  یم  يا  هلماـعم  دراو  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیور ،  یم  ییاـج  هب  ینیمزریز  يورتم  اـب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تشگ .  دهاوخ  امش  ندش  نیگهودنا 

دوخ دامتعا  دیریگ و  یم  رارق  یلدود  دیدرت و  راشف  تحت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  بوطرم  درس و  ینیمزریز  رد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 ، راکفا نیا  نتـشاد  رطاخ  هب  دتفا و  یم  قافتا  يدـب  عیاقو  هدـنیآ  رد  هک  دـینک  یم  ساسحا  و  دـیهد .  یم  تسد  زا  زیچ  همه  هب  تبـسن  ار 

دوب .  دیهاوخ  ناشیرپ  برطضم و  هراومه 
دش دهاوخ  امش  هب  يداهنـشیپ  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا .  هدش  رابنا  فلتخم  ياهیندیـشون  ییاذغ و  داوم  نآ  رد  هک  ینیمزریز  ندید  4 ـ

دیوش .  میهس  مولعمان  يراک  زا  لصاح  دوس  رد  ات 
 . دشدهاوخ جاودزا  داهنشیپ  وا  هب  رکتحم  زاب  رامق  يدرف  يوس  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  5 ـ

یناوریش ریز 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دهاوخ  در  امش  رسزا  یتالکشم  یناوریش :  ریز 

هریز

رد نوچ  دـنک و  تعفنم  ریخ و  رب  لیلد  دراد ،  ینیریـش  هب  لـیم  دـشاب و  شرت  نوچ  معط ،  هب  باوخ ،  هب  هریز  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
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دنک .  مغ  تموصخ و  رب  لیلد  باوخرد ،  جاب  هریز  ندروخ  اما  دنک .  يرامیب  رب  لیلد  دشاب ،  نارفعز 
رد هریز  رطع  وب و  مامـشتسا  دشاب .  هتـشاد  شوخ  يوب  رگا  صوصخ  هب  تسین  دب  باوخ  رد  هریز  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

جنرب اب  هریز  ندید  دننک .  یم  لد  شوخ  ار  امش  ربخ  نآ  اب  دنهد و  یم  امـش  هب  هک  تسا  يربخ  دینیبب  ار  هریز  دوخ  هک  نیا  نودب  باوخ 
باوخ رد  هریز  يدایز  رادـقم  ندـید  دـینک .  یم  لیـصحت  ای  دـسر  یم  امـش  هب  هک  تسا  یلوپ  لاـم و  تسا و  بوخ  ولپ  هریز  ینعی  هتخپ 

اجنآ طقف  دنا و  هتخیر  امش  لباقم  هریز  يرادقم  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دشابن .  نآ  اب  رگید  زیچ  چیه  هک  نیا  صوصخ  هب  تسین  بوخ 
بوخ نآ  كدنا  رادـقم  اما  دـیوش .  یم  هقالع  یب  درـس و  ای  دـینک  یم  یگدـنامرد  ساسحا  يراک  رد  تسین  يرگید  زیچ  تسه و  هریز 

 . دینک ساسحا  تهارک  نآ  يوب  مامشتسا  زا  امش  دشاب و  هتشاد  شوخان  يوب  هک  نآ  رگم  تسا 

ولیز

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رد ولیز  نوچ  دشاب و  رتهب  دـشاب  رتزارد  ولیز  دـنچ  ره  دـنک و  ایند  راک  یگتخاس  يزارد و  رب  لیلد  دوب ،  هدرتسگ  نوچ  باوخ  هب  يولیز 

لیلد هدش ،  زارد  نآ  ریز  رد  يولیز  نآ  تسا و  هتسشن  کچوک  يولیز  رب  دنیب  رگا  دنک .  یشیورد  رمع و  ناصقن  رب  لیلد  دشاب ،  هتـشون 
ار شیوخ  تلود  زع و  هک  لیلد  داـهن ،  هناـخ  جـنک  هب  تشون و  رد  دوخ  تسد  هب  ولیز  دـنیب  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  شیع و  تسا 

لیلد داد ،  یـسک  هب  تشونرد و  ولیز  هک  دـنیب  رگا  دوش .  عمج  وا  هانگ  هزب و  تسا  لیلد  درب ،  یم  هداهن  تشپ  رب  ار  ولیز  رگا  دـنک .  هابت 
 . دوش زارد  شرمع  اما  دوش ،  گنت  يو  رب  يزور  هک  لیلد  تشاد ،  ربتس  کچوک و  يولیز  هک  دنیب  رگا  دوب .  هدیسر  رخآ  هب  شرمع  هک 

دوش .  هاتوک  شرمع  اما  دوش ،  خارف  يو  رب  يزور  تشاد ،  کیراب  خارف  يولیز  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تـسا لیلد  تسا ،  هدرتسگ  هدیرد  هنهک و  يولیز  دنیب  رگا  ددرگ .  خارف  يو  رب  تمعن  تسا  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  ربتـس  يولیز  دـنیب  رگا 
رگا دوشب .  وا  تسد  زا  دراد  هچ  نا  هک  لیلد  دوب ،  هدـنکفا  لوهجم  يولیز  دـنیب  رگا  دوش .  گـنت  يو  رب  شیع  دـنارذگ و  یخلت  هب  رمع 

يولیز ندرتسگ  هک  اریز  دوش ،  زارد  شرمع  دبای و  لابقا  تلود و  تسا  لیلد  درتسگب ،  هناخ  رد  دـیرخب و  ای  دـنداد  ودـب  ون  يولیز  دـنیب 
دنک .  رمع  ندرپس  رب  لیلد  نآ ،  نتشون  رد  دوب و  رمع  يزارد  رب  لیلد  باوخرد ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  ولیز  ندید 

ناسنا . )  راک  ندش  تسرد  مدرم (  راک  یگتخاس  لوا : 
رمع .  يزارد  مود : 

يزور .  قزر و  موس : 
ینارماکو .  تلود  زع و  مراهچ : 

شاعم .  یگدنز و  یتخسو  شیع  يراوشد  مجنپ : 
دوش .  عمج  صخش  ندرگ  رب  هک  تناما  هانگ و  مشش : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ام یگدـنز  تسام .  راک  ام  يولیز  رگید  نابز  هب  میرب .  یم  يزیچ  کلمت  زا  هک  تسا  یعتمت  عافتنا و  تسا و  کـلمی  اـم  باوخ  رد  ولیز 

دبای یم  نایرج  هاوخ  لد  هب  یگدنز  دور و  یم  شیپ  دارم  اب  راک  دیوگ  یم  باوخ  دـشاب  هدرتسگ  هدوشگ و  نوچ  ام و  کلمی  ام  تسا و 
دینیبب یئولیز  باوخ  رد  رگا  میـشاب .  هتـسشن  هدرتسگ  يولیز  رب  رگا  صوصخب  میـشاب .  یم  طلـسم  میا  هدروآ  درگ  میراد و  هچ  نآ  رب  و 
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هدش ریذپ  بیـسآ  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دراد  قلعت  امـش  هب  ولیز  نآ  هک  دینادب  باوخ  ملاع  رد  تسا و  هدـش  ات  هدرک و  عمج  هک 
دشاب هتشادن  قلعت  امش  هب  هدش  ات  عمج و  يولیز  نآ  رگا  یلو  دنرب  یم  نوریب  امش  فک  زا  ار  یلام  ددرگ و  یم  عیاض  امش  زا  یقح  دیا و 

ولیز رگا  دنا  هتشون  یمیدق  ناربعم  دینک .  یم  ادیپ  يرواد  قح  یسک  هرابرد  دیوش و  یم  طلسم  یسک  لاح  هب  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ 
یئولیز باوخ  رد  رگا  تسا .  یتسرد  الماک  ریبعت  نیا  دوش و  یم  رـسیم  خارف و  باوخ  هدـننیب  رب  يزور  شیع و  هک  تسا  لیلد  دـشاب  زاب 

قاقحتسا زا  شیپ  امـش  راظتنا  عقوت  دینک و  یم  لاحم  يوزرآ  دوش  یم  متخ  دسر و  یم  اجک  هب  نآ  ياهتنا  دینادن  هک  زارد  ردق  نآ  دینیبب 
نیکرچ و ولیز  رگا  یلو  دهد  یم  ناشن  شوخ  يور  امش  هب  راگزور  دیراد  هزیکاپ  زیمت و  یئولیز  هک  دینیبب  رگا  دشاب .  یم  امـش  تقایل  و 

باوخ رد  ولیز  ندرک  عمج  دـنایامن .  یم  ار  دوخ  تشز  هرهچ  شا  یگدـنز  دـتفا و  یم  یتخـس  هب  باوخ  هدـننیب  راـگزور  دـشاب  فیثـک 
تـسا نآ  ناشن  داهن  يرانک  درک و  هلول  ای  درک  عمج  ار  شیوخ  يولیز  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  هک  دنا  هتـشون  ناربعم  تسین و  بوخ 

دنیبب باوخ  هدننیب  رگا  یلو  دهد  یم  رمع  نایاپ  زا  ربخ  باوخ  رد  نیا  هدیسر و  رس  هب  شراگزور  هدرک و  مامت  هابت و  ار  شیوخ  رمع  هک 
قاتا دـینیبب  رگا  دـهد .  یم  تلود  نتفای  یباـیماک  زا  ربخ  وکین و  تسا  یباوخ  تسـشن  نآ  رب  درتسگ و  ار  هزیکاـپ  زیمت و  ون و  یئولیز  هک 
دینیبب باوخ  رد  رگا  تشاد و  دیهاوخ  یبسن  هافر  درذگ و  یم  يدـنموربآ  اب  امـش  یگدـنز  دـیا  هدرک  شرف  ولیز  اب  ار  شیوخ  هناخ  ياه 

تیعقوم وربآ و  یهاوخ  دایز  اب  هک  دـهد  یم  یهاگآ  امـش  باوخ  اـهب  نارگ  ياـه  شرف  یئاـج  تسا و  ولیز  یئاـج  امـش  ياـه  قاـتا  هک 
رـسمه يرامیب  زا  ربخ  خاروس  يولیز  تسا .  بوخ  دشابن  شرف  الـصا  یئاج  دشاب و  ولیز  یئاج  رگا  دنکفا .  دـیهاوخ  رطخ  هب  ار  شیوخ 

دوخ لام  ای  تفای  دیهاوخ  ترودک  راقن و  دوخ  رـسمه  اب  هک  دیوگ  یم  هدش  خاروس  هتخوس و  يولیز  نینچمه  دهد و  یم  باوخ  هدـننیب 
 . دیناسر یم  نایز  ناتدوخ  هب  دینک و  یم  هابت  ار 

نیز

کین مکح  دشاب ،  یئاپراهچ  تشپ  رب  نوچ  اما  دوب ،  دب  دشابن  نایاپراهچ  تشپ  رب  نوچ  ندید ،  باوخرد  نیز  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نز اـی  درخب  كزینک  تسا  لـیلد  دـیرخب ،  ینیز  هک  دـنیب  رگا  تسا .  ناـیاپراهچ  تلآ  نیز ،  هـک  اریز  دـشاب ،  نـیز  بـکار  رب  نآ  دـب  و 

ای دریمب ،  وا  نز  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب ،  وا  نیز  دنیب  رگا  دبای .  ثاریم  لام و  هک  دشاب  دوش و  رایسب  تمعن  دنوادخ  دهاوخب و 
رگا دوب .  فیعـض  نید  هار  رد  دشاب و  ربکتم  نیب و  نتـشیوخ  وا  نز  تسا  لیلد  دوب ،  هتـسارآ  میـس  رز و  هب  وا  نیز  دنیب  رگا  دوش .  رامیب 

دنک .  نز  هاوفا  رب  لیلد  باوخ ،  رد  نیز  دوب و  تنامااب  اسراپ و  رادنید و  وا  نز  دنک  لیلد  تشادن ،  شیارآ  چیه  دوب و  هایس  وا  نیز  نیب 
دییامن یم  نیمات  ار  دوخ  شاعم  نآ  دمآرد  اب  دینک و  یم  هک  تسا  يراک  تسامـش و  هفرح  لغـش و  نیز  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نز رب  یطلـست  نانچ  نآ  درم  زورما  ياـیند  رد  هک  ارچ  تسین  تسرد  نیا  هتبلا  هک  تسا  رـسمه  نیز  هک  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  یلو 
یم دوخ  یگدـنز  هب  میراد  يراوتـسا  مکحم و  نیز  هک  مینیبـب  باوـخ  رد  رگا  دوـش .  یلجتم  باوـخ  رد  نیز  تروـص  هب  نز  هک  درادـن 
رگا تسین .  شیوشت  يارب  ییاج  دریذپ و  یم  ماجنا  دارم  قفو  رب  اهراک  همه  هک  دهد  یم  ربخ  ام  باوخ  اریز  میشاب  هتشاد  نانیمطا  میناوت 

ار نیز  رگا  یلو  تسا  بوخ  دیا  هداهن  بسا  تشپ  ار  نیز  دیدید  رگا  تسین .  فالخ  ریبعت  میشاب  هتـشاد  بارخ  روجان و  هتـسکش و  نیز 
لکـشم هب  دـیهد و  یم  ماجنا  بابان  تسردان و  ار  ناتیاهراک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  تسین و  بوخ  دیـشاب  هداد  رارق  غـالا  رتسا و  تشپ 
 . دهد یم  ربخ  يدارمان  تسکش و  زا  تسین و  وکین  نآ  نتخورف  ای  ندیشخب  یلو  تسا  بوخ  نیز  ندیرخ  ای  نتفرگ  دیروخ .  یمرب 

تالارویز

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیبای یم  تسد  دوخ  یگتسیاش  زا  رتارف  یماقم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیزومایب ،  دوخ  هب  تالآرویز  باوخ  رد  رگا  1 ـ
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هب ار  اـهنآ  ۀـمه  دوب و  دـیهاوخ  دـنبیاپ  دوخ  تادـهعت  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  تفاـیرد  تـالآرویز  یـسک  زا  باوخ  رد  رگا  2 ـ
درب .  دیهاوخ  شیپ  یتسرد 

دینک .  یم  یجرخلو  هزادنا  زا  شیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیشخب ،  یم  یسک  هب  ار  دوخ  تالآرویز  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . تسا یگدنز  رد  بوخ  یتیعقوم  ندروآ  تسد  هب  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  تالآرویز  ندرک  مگ  4 ـ

فرح ژ

هلژ

دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
تسا :  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  هلاز  ندید  ریبعت 

الب .  لوا : 
ینمشدو .  تموصخ  مود : 

رگشل .  موس : 
یطحق .  مراهچ : 
يرامیب .  مجنپ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  وربور  یگدنز  رد  روبع  لباق  یعناوم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هلژ  ندروخ  1 ـ

 . درب دیهاوخ  تذل  ناتسود  رادید  زا  رگید  راب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  تسرد  هلژ  هک  دینیبب  باوخ  رد  ار  ینز  رگا  2 ـ

فرح س

روتاس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
روتاس باوخ  رد  رگا  دریگ .  یم  رارق  رورـش  دارفا  ۀـشقن  ضرعم  رد  یطارفا  یجرخلو  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  روتاـس  ندـید 

 . دییآ یم  هوتس  هب  بلط  هاج  مدرم  تسد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  يا  هدز  گنز  ای  هتسکش 

رحاس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ ناوارف  ییاـهتمحز  گرزب ،  يا  هداوناـخ  لیکـشت  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیبب ،  باوخ  هب  ار  يرحاـس  اـی  رگوداـج  رگا  1 ـ

درب .  دیهاوخ  زین  ییاهتذل  دوخ ،  راک  زا  اهتمحز ،  نیا  رانک  رد  دیشک و 
 . ددرگ یم  لدبم  سأی  يدیمون و  هب  ناتیاهوزرآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رگوداج  رحاس و  ندید  2 ـ

نامتخاس

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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نامتخاس
غولش ياهزور  زاس :  همین 

هتفرگ ارنآ  ياج  شیوشت  هک  يداش  کی  شتآ :  رد  نامتخاس 
بوخ ياهربخ  نیزم :  نامتخاس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروآ .  یم  دوجوب  هنادنمدرخ  يرییغت  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ینامتخاس  لوغشم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

هناخ هب  دینک  یم  یگدنز  نآ  رد  العف  هک  يا  هناخ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  دنمهوکـش  ینامتخاس  بحاص  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
درک .  دیهاوخ  ناکم  لقن  رتهب  يا 

 . دروخ دیهاوخ  تسکش  دینک ،  مادقا  نآ  هب  هک  يراک  ره  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هبورخم  یمیدق و  ياهنامتخاس  ندید  3 ـ
ریـس و هدوسآ و  یگدنز  ینالوط و  رمع  ۀـناشن  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  نآ  فرطا  زبس  يرازنمچ  هک  هوکـشاب  گرزب و  ینامتخاس  ندـید  4 ـ

تسا .  تسدرود  ياهروشک  رد  تحایس 
تسا .  دنمدوس  ياهتیلاعف  ینامداش و  ۀناشن  باوخ ،  رد  زاسون  کچوک و  ياه  هناخ  ندید  5 ـ

 . تسا راک  قشع و  رد  تسکش  يرامیب و  ۀناشن  فیثک ،  هنهک و  ياهنامتخاس  ندید  6 ـ

زاس تخاس و 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رب دـنک  لیلد  دـشاب ،  یم  نید  هب  طوبرم  هکار  هچ  نآ  هاقناخ و  هسردـم و  دجـسم و  نوچ  درک ،  یم  داـبآ  ار  یبارخ  لـحم  هک  دـنیب  رگا 

ناکد و ارـس و  نوچ  درک ،  یم  نادابآ  دوخ  زا  بارخ  ینیمز  هک  دـنیب  رگاو  دوش  لـصاح  ار  يو  هک  يرخآ  باوث  درخ و  نید و  حـالص 
نآ لها  هب  هک  دـنک  لیلد  دـش ،  بارخ  داتفیب و  نادابآ  هاگیاج  هک  دـنیب  رگا  دـبای و  ناهج  نیا  هدـیاف  ریخ و  هک  دـنک  لـیلد  نیا ،  دـننام 

 . دسر تبیصم  الب و  هاگیاج ، 

راس

لیلد داد ،  ودب  یسک  ای  تفرگارف  يراس  دنیب  رگا  دنک .  رایسب  رفس  هک  راکم  دوب  يدرم  باوخرد ،  راس  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تعفنم ریخ و  ار  وا  دشاب  هدروخ  هک  تشوگ  نآ  ردق  هب  لیلد  دروخیم ،  راس  تشوگ  دنیب  رگا  دـتفا .  تبحـص  رفاسم  يدرم  اب  ار  وا  دـنک 

دسر . 
لیلد دندش ،  عمج  يو  رب  رایسب  راس  دنیب  رگا  دیوگ .  رایـسب  غورد  نخـس  هک  دوب  رفاک  يدرم  باوخرد ،  راس  ندید  دیوگ :  یبرغمرباج 

ددرگ .  راتفرگ  نارفاک  نایمرد 
 . ددرگ یم  زاب  یعیبر  لادتعا  رد  دور و  یم  امرس  زاغآ  رد  هک  تسا  رجاهم  ناغرم  زا  وتـسرپ  لثم  زین  راس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم ندید  باوخ  هدننیب  زا  تردن  هب  یکیدزن  تبارق و  دوجو  اب  هک  تسا  يرهم  مک  شوج و  رید  روخ و  رپ  ناسنا  ام  ياه  باوخ  رد  راس 
دینیبب ناتدوخ  هناـخ  قرب  میـس  يور  ار  يددـعتم  ياـهراس  باوخ  رد  رگا  تسا .  ینتـشاد  تسود  اذـهعم  درادـن  يدوس  شدوجو  دـنک . 

یئاه هنیزه  دننک  گنت  ار  امـش  شاعم  هک  نآ  یب  دننام و  یم  یتدم  دـنا و  هدـمآ  اه  ناتـسرهش  زا  هک  دنـسر  یم  امـش  يارب  یئاه  نامهم 
دینک یم  داجیا  تمحز  وا  يارب  امش  هک  تسه  یصخش  دیا  هتـشاد  هگن  هناخ  رد  هتخادنا و  سفق  رد  يراس  دینیبب  رگا  دنیامن .  یم  داجیا 

يدوس دیا  هتفرگ  ار  راس  يدادعت  دیدید  رگا  دنک .  یم  رفـس  رایـسب  راس  دنا  هتـشون  ناربعم  دـیئامن .  یم  بلـس  ار  وا  شیاسآ  يدازآ و  و 
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یباسح البق  نآ  يور  دیرادن و  ار  شراظتنا  هک  ددرگ  یم  ناتدیاع  یلوپ  دـیروخ  یم  ار  راس  تشوگ  دـیدید  رگا  دوش و  یم  امـش  دـیاع 
رگا دراد و  يدام  دوس  هک  دوش  یم  يدـمآ  شیپ  دـش  دراو  امـش  قاتا  هناـخ و  هب  ناـنک  زاورپ  يراـس  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیا .  هدرکن 
رگا دیوش .  یم  نیگمغ  هک  دسر  یم  امـش  هب  يربخ  دیدید  ار  يا  هدرم  راس  رگا  دـینیب .  یم  نایز  تفر  درک و  زاورپ  امـش  هناخ  زا  يراس 

يادص رگا  نارگید .  يارب  تسا  شخب  نایز  هک  دینک  یم  يراک  ای  دینک  یم  متس  دیسانش  یمن  ار  وا  هک  یـسک  قح  رد  دیتشک  ار  يراس 
بوخ ترهش  دمآ  ناتـشوخ  اهراس  يادص  زا  رگا  یلو  دننز  یم  فرح  امـش  هرابرد  مدرم  دینک و  یم  ادیپ  دب  ترهـش  دیدینـش  ار  اهراس 

دنهاوخن یبوخ  تواضق  امش  هرابرد  مدرم  دماین  ناتـشوخ  راس  يادص  زا  رگا  تشاد و  دنهاوخ  بوخ  تواضق  امـش  هرابرد  مدرم  تسا و 
 . درک

نیدراس

طیحم زا  ریغ  یطیحم  رد  تمحز و  هب  هک  تسا  یتمعن  لوپ و  دیـشاب  هتفرگ  ایرد  زا  رگا  ار  نیدراس  یهام  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ایرد و  زا  صوصخم  یطاقن  رد  هک  تسا  یـصوصخم  یهام  نیدراس  هک  تسا  نیا  تلع  دـتفا .  یم  امـش  گـنچ  هب  ناـتدوخ  یگدـنز 
هک دراد  ار  هراشا  نیا  دوش  یم  ریبعت  هاج  تزع و  یگرزب و  تمعن و  لوپ و  هب  هک  نیا  نمـض  باوخ  رد  اذـل  دوش  یم  دیـص  نیعم  لوصف 

ار نآ  مد  رـس و  دشاب و  هتـسرد  هک  تسا  نیا  رد  دازآ  نیدراس  یبوخ  ددرگ .  یم  لصاح  فولام  طیحم  زا  رود  تمحز و  هب  یگرزب  نیا 
رد هورـسنک و  نیدراـس  رگا  درادـن .  يررـض  هنوگچیه  امـش  يارب  هک  دـیوش  یم  شخبدوس  یلمع  ثراو  دـشاب  نینچ  رگا  دنـشاب .  هدزن 

دینک یم  دیص  نیدراس  ناتدوخ  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دسر .  یم  امش  تسد  هب  هتخودنا  تمحز و  نودب  هک  تسا  یلوپ  دشاب  یطوق 
دیدـید رگا  دـیزاس .  عفنتم  دـیناوت  یم  زین  ار  نارگید  تسا و  دایز  نآ  رد  یقرت  تفرـشیپ و  ناـکما  هک  دـینز  یم  یگرزب  راـک  هب  تسد  ، 

زاب نیدراس  ورسنک  دیدید  رگا  ددرگ .  یم  امش  دیاع  نآ  دوس  دیتسه  امش  باوخ  هدننیب  نوچ  تسا  وکین  نانچمه  دنک  یم  دیص  يرگید 
 . دینک یم  میهـس  نآ  زا  يریگ  هرهب  رد  زین  ار  نارگید  دینک و  یم  هنیزه  ار  شیوخ  لام  دیدومن  فراعت  نارگید  هب  دیدروخ و  دـیدرک و 

دیتسه هودنا  نآ  دجوم  ناتدوخ  ابلاغ  دیراچان و  نآ  لوبق  رد  هک  دسر  یم  امـش  يارب  یمغ  دوب  هدش  دـساف  دـیدرک و  زاب  ار  ورـسنک  رگا 
 . دیبای یم  تغارف  مغ  زا  دیتخیر  رود  رگا  یلو 

قراس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش دیهاوخ  یبولطمان  یعامتجا  طباور  ریگرد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  امـش  بیقعت  رد  نارومأم  دیتسه و  قراس  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

. 
 . دیوش یم  هریچ  دوخ  نانمشد  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیزاس ،  یم  ریگتسد  ار  وا  ای  دینک  یم  بیقعت  ار  يدزد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

جوراس

نیا فالخ  هب  شلیوات  دنک ،  یم  جوراس  هک  دنیب  رگا  دیوگ .  فیطل  نخـس  يدرم  اب  تسا  لیلد  دروخ ،  جوراس  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
 : موس ندومن .  ارادم  مود :  فیطل .  نخس  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ ،  هب  جوراس  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تسا . 

 . نتسج مدرم  ياضر 

ساس
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امـش راک  هرهب  دناسر و  یم  رازآ  هناکریز  هک  فیعـض  لاح  نیع  رد  میئل و  فیثک و  تسا  ینمـشد  ساس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اریز تسا  ادج  رگید  تارشح  اب  ساس  باسح  اما  دنتسه  نادان  فیعض و  هلفس و  نانمشد  تارشح  الومعم  ام  ياه  باوخ  رد  درب .  یم  ار 
رثا وا  رد  یمس  ره  ددرگ  یم  ناهنپ  لزنم  یبوچ  لئاسو  يال  ابلاغ  دوش .  یم  یفخم  بوخ  دیآ و  یم  نوریب  اهبش  دروخ ،  یم  نوخ  ساس 

باوخ رد  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  تمحز  دـنک  هدارا  تقو  ره  درب و  یم  ار  راک  هرهب  هک  تسا  ینمـشد  باوخ ،  رد  ساـس  دـنک .  یمن 
دارفا زا  یـسک  دوب  سابل  رد  رگا  تسام .  نیمک  رد  هک  تسا  ینمـشد  میدـید  قاتا  رد  ار  ساس  رگا  اما  تسا  نمـشد  وا  مینیبب  ساس  طقف 
دشاب نارگن  كانمیب و  شیوخ  رسمه  بناج  زا  دیاب  باوخ  هدننیب  دوب  رتسب  رد  رگا  درادن .  یبوخ  رظن  ام  هب  تبـسن  هک  تسه  ام  هداوناخ 

یم زاب  دیا  هداد  تسد  زا  هک  ار  یلام  دز  نوریب  شنت  زا  نوخ  دیتشک و  ار  ساس  رگا  دـیوش .  یم  هریچ  نمـشد  رب  دـیتشک  ار  ساس  رگا  . 
لصاح تینما  طقف  دوش و  یمن  ناتدیاع  يدوس  اما  دیدرگ  یم  هریچ  دوخ  هاوخدب  نمـشد  رب  تشادن  نوخ  دیتشک و  ار  ساس  رگا  دیبای . 

دیراد .  يدایز  ناهاوخدب  نانمشد و  دیدید  دایز  ياه  ساس  رگا  دینک .  یم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا  یتخبدب  تمالع  دشاب  دایز  اهساس  دادعت  رگا  تسا ،  ناماسبان  عاضوا  میخو و  يرامیب  تمالع  ساس ،  باوخ  1 ـ
ياجب دـینک و  هل  اپ  ریز  باوخ  رد  ار  اهـساس  رگا  تسا .  یتحاران  يراـمیب و  عوقو  ۀـناشن  دنـسرب ،  رظن  هب  هدرم  اهـساس  باوخ  رد  رگا  2 ـ

تسا .  موش  یقافتا  رطخ و  ۀناشن  دنزب ،  نوریب  بآ  ناشنت  زا  نوخ 
ار امـش  هک  تسا  یتخـس  يرامیب  ۀناشن  دیزیر ،  یم  شوج  بآ  اهنآ  يور  امـش  دنور و  یم  هار  راوید  يور  اهـساس  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دماجنا .  یمن  گرم  هب  اما  دنک .  یم  ناشیرپ 
یب زا  هداوناخ  دارفا  داد .  دهاوخ  خر  امش  یگدنز  رد  زیگنا  ترفن  هدیچیپ و  ییاهیراتفرگ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ساس  ندید  4 ـ

 . دوش التبم  يرامیب  هب  یسک  اهیتقد  یب  نیا  رثا  رد  دراد  لامتحا  دیشک و  دنهاوخ  باذع  ناراکتمدخ  یتقد 

زاس

رگا یلو  تسا  يوخـشوخ  هتـسارآ و  فیرظ و  هک  دـیوشیم  انـشآ  يدـیدج  تسود  اب  دـیدزیم  ار  یقیـسوم  تالآ  زا  یکی  باوخ  رد  رگا 
 . دیوشیم لاحشوخ  دوشیم و  لوصو  امش  بلط  يدوز  هب  دیدید  دوخ  لباقم  رد  ار  اهزاس  نیا  زا  کیره 

روطاس

تـشاد روطاس  هک  دنیب  رگا  راوشد .  ناسآ و  ياهراک  نایم  رد  ریلد  عاجـش و  دشاب  يدرم  باوخ ،  رد  روطاس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هک دوب  لیلد  تسکشب ،  وا  روطاس  رگا  دنیب .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  دتفا و  تبحاصم  تفص  نیدب  يدرم  اب  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسکای 

ددرگ .  ادج  وا  زا  میتفگ  هک  تفص  نیدب  يدرم 
گرزب يوق و  هک  هصاخ  دـیارب ،  نامدرم  زا  وا  ببـس  هب  راوشد  ياـهراک  هک  دوب  يدرم  باوخ ،  رد  روطاـس  ندـید  دـیوگ :  یبرغمرباـج 

دشاب . 
هلیسو روطاس  دنک .  ناسآ  ار  اهراک  هک  تسا  عطاق  عاجـش و  يدرم  باوخ  رد  روطاس  هتـشون  نیریـس  نبا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لکشم ياهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  یـسک  زین  باوخ  رد  حوبذم و  دنفـسوگ  واگ و  تشوگ  میـسقت  ناوختـسا و  نتـسکش  يارب  تسا  يا 

دوش و یم  ادیپ  امـش  یگدنز  رد  یـصخش  نینچ  دیراد  تسد  رد  يروطاس  دیدید  رگا  ددرگ .  یمزاب  قفوم  هشیمه  دوش و  یم  مدق  شیپ 
یم مادقا  گرزب  ياهراک  ماجنا  هب  دیزاس  یم  روطاس  ناتدوخ  دیدید  رگا  اناوت .  عطاق و  تسا  يدرم  وا  هک  دـیئامن  یم  دروخرب  یـسک  اب 

يروطاس دیدید  رگا  دیفم .  تسا و  رثوم  وا  کمک  هک  دهد  یم  يرای  امش  هب  تالکشم  رد  یصخش  دیتفرگ  یسک  زا  روطاس  رگا  دینک . 
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دیدید رگا  دـیهد .  یم  تسد  زا  ار  وا  دـیناجنر و  یم  دوخ  زا  ار  یبوخ  تسود  دـیا  هتـسکش  ار  نآ  امـش  دوخو  تسا  هتـسکش  هک  دـیراد 
یم کمک  هدش  لکشم  راچد  هک  یصخش  هب  دیئآ  یم  رب  نآ  ریمعت  ددصرد  امش  هتسکش و  ار  نآ  یسک  هچ  دیناد  یمن  هتسکش و  روطاس 

تیعطاق و باوخ  رد  روطاس  لاـحره  هب  دـیبای .  یم  زاـب  ار  وا  دـیروآ و  یم  لـمع  هب  یئوج  لد  يا  هدـیجنر  دـنمتردق  تسود  زا  دـینک ، 
یم ار  امش  ماو  الامتحا  دباتش و  یم  امش  يرای  هب  یسک  دیراد  تسد  هب  يروطاس  دیدید  باوخ  رد  دیتسه و  رادماو  رگا  تسا .  یگدنرب 

یناوج رگا  دریگ .  یم  رارق  ناتهار  رـس  دنک و  یم  کمک  امـش  هب  قذاح  اناد و  یبیبط  دیـشاب  رامیب  رگا  دنک .  یم  رثوم  کمک  ای  دزادرپ 
 . دنک یم  ادیپ  بسانم  یلغش  راک و  دنیبب  ار  باوخ  نیا 

تعاس

رد رگا  دنک .  هابتـشا  تسا  نکمم  یلو  دیوگ  یمن  غورد  هک  قیدص  تسا  یتسود  تعاس  ام  ياهایور  رد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لمع تقد  ناتیاهراک  رد  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیراد  بیج  رد  ای  دیا  هتـسب  تسد  چم  هب  ار  شیوخ  یگـشیمه  تعاس  هک  دیدید  باوخ 

یتعاس ای  داد  امش  هب  یتعاس  یسک  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یئاه  تصرف  لامها  يراگنا و  لهس  يور  هتشادن و 
امش تاهابتشا  دهد و  یم  دیفم  ياه  رکذت  دش و  دهاوخ  امش  يامنهار  هک  دیوش  یم  انـشآ  یبوخ  تسود  اب  هک  تسا  نآ  ناشن  دیدیرخ 

دنیوگ یم  دـنهد و  یم  رکذـت  مئاد  هک  تسا  ردام  ردـپ و  ناوجون  ناوج و  يارب  تعاس  تفگ :  یم  سوناتیا  مناـخ  دوش .  یم  رکذـتم  ار 
راک و تقو  ای  يدـمآرید  ارچ  هک  دـننک  یم  تساوخ  زاب  ؟و  يورب یهاوخ  یم  اجک  و  يدوب ؟ اجک  نکن .  ار  راـک  نیا  نکب و  ار  راـک  نیا 
دریگ و یم  داریا  يدـنم  هقالع  يزوس و  لد  يانبم  رب  هک  نابرهم  زوس و  لد  تسا  يرهوش  رداـم  ناوج  نز  يارب  تسا .  هتـشذگ  هسردـم 

تیلوئـسم ساسحا  درم  يارب  تسا و  راک  رد  بیترت  مظن و  هب  دـنم  هقالع  ریگ و  تخـس  يامرف  راک  ناوج  نادرم  يارب  دـهد ،  یم  رکذـت 
هفیظو هعماج و  رد  هک  یـشقن  هرابرد  باوخ  هدننیب  هب  تسا  يرادشه  تعاس  لاح  ره  هب  هداوناخ .  هعماج و  شدوخ و  صخـش  هب  تبـسن 

رد هک  دـهد  یم  ربخ  وا  باوخ  دـنیبب  ندـنل  جرب  تعاسدـننام  یگرزب  تعاس  باوخ  هدـننیب  رگا  دراد .  شیوخ  صخـش  تهج  زا  هک  يا 
راک تعاس  هک  دیدید  رگا  درک .  دـنهاوخ  لوحم  وا  هدـهع  هب  گرزب  رایـسب  يا  هفیظو  ای  دوش  یم  هتفرگ  تمدـخ  هب  یمیظع  تالیکـشت 
هایس امش  تعاس  هحفص  دیدید  رگا  دیا .  هدرک  روصق  هدرک و  لامها  یئاج  رد  تسه و  ناتدوخ  راک  رد  یصقن  تسا  بارخ  دنک و  یمن 

ار یتعاس  دیدید  رگا  دیتسین .  نآ  لح  هب  رداق  هک  دـش  دـیهاوخ  ور  هبور  جـنرغب  يا  هلئـسم  اب  دوش  یمن  هدـید  نآ  رب  یمقر  چـیه  تسا و 
هنامیمـص هطبار  عطق  بجوم  دیناجنر و  یم  دوخ  زا  ار  یبوخ  تسود  دـیزادنیب  راک  هب  ار  نآ  هرابود  دـیتسناوتن  دـیدرک و  بارخ  ناتدوخ 
هتشادرب ار  امش  تعاس  یسک  دیدید  رگا  دینک و  یم  تنایخ  یسک  هب  دیا  هتـشادرب  ار  يرگید  هب  قلعتم  تعاس  دیدید  رگا  دیوش .  یم  يا 

ددرگ .  یم  عیاض  امش  زا  یقح  دهد  یمن  سپ  زاب  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یتسود گرم  تمالع  باوخ ،  رد  يراوید  تعاس  ياه  هبرـض  ندینـش  تسا .  نانمـشد  يوس  زا  رطخ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  تعاـس  ندـید 
 . دنیاشوخان رابخا  ندینش  تسا و 

یچم تعاس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دهاوخ  هارمه  يزوریپ  اب  امش  تالماعم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یچم  تعاس  ندید  1 ـ

رثا رد  ار  امـش  ياهـشالت  شـشوک و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  هاگن  دوخ  یچم  تعاس  هب  نامز  تفایرد  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دماجنا .  یم  تسکش  هب  تباقر 
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دش .  دیهاوخ  راچد  یناشیرپ  بارطضا و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنکش ،  یم  دتفا و  یم  نیمز  هب  امش  یچم  تعاس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تقد یب  دوخ  ياهراک  ماجنا  یگدـنز و  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـتفا ،  یم  نیمز  هب  امـش  یچم  تعاس  هشیـش  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دوب .  دیهاوخ 
یم نیگهودنا  تحاران و  ار  وا  هداوناخ  ياهیگتفـشآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  یچم  تعاس  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  5 ـ

دزاس . 
درک .  دهاوخ  هلمح  امش  ترهش  یمان و  شوخ  هب  تخسرس  ینمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیدزدب ،  یتعاس  ییاج  زا  باوخ  رد  رگا  6 ـ
 . درک دیهاوخ  زیهرپ  رذگدوز  تسپ و  تاحیرفت  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  هیده  یچم  تعاس  یسک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دعاس

گرزب تسرد و  وا  تسد  دعاس  دنیب  رگا  تسادمتعم .  مدرم  زابنا و  تسود و  ندید ،  باوخ  رد  تسد  دعاس  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هک لیلد  داتفیب ،  ای  تسکشب  وا  تسد  دعاس  هک  دنیب  رگا  دبای .  تزع  ناشیا  زا  دسر و  تعفنم  ریخ و  زابنا  تسود و  زا  ار  وا  لیلد  تسا ، 

ددرگ .  ادج  يو  زا  زابنا  تسود و 
دنیب رگا  دورب .  يو  تسد  زا  لام  ای  ددرگ ،  رادماو  نیگمغ و  دوب ،  رایـسب  يوم  وا  تسد  ياهدعاس  رب  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 

ددرگ .  مغ  یب  دوش و  هدراذگ  شماو  هک  لیلد  درتسب ،  دوخ  تسد  دعاس  زا  يوم 
باوخ رد  دـعاس  هک  دـندقتعم  ناربعم  هتفرگ و  رارق  جـنرآ  چـم و  نیب  هک  تسا  تسد  زا  یتمـسق  دـعاس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ای درب  یم  دوس  هک  دـنک  یم  يراکمه  ددـم و  ردـق  نامه  تسا و  ناسنا  کیرـش  راـک  رد  هک  تسا  یتسود  قیفر .  تسا  یکیرـش  ناـسنا 
یگدرزآ امش  زا  ناتکیرـش  ای  تسود  تسا  فیحن  فیعـض و  رغال و  امـش  دعاس  هک  دینیبب  دوخ  ياهایور  رد  رگا  دنک .  یم  لمحت  نایر 

ناتندب رگید  طاقن  هک  دراد  وم  يروط  امـش  دعاس  هک  دینیبب  رگا  تسه .  دـشاب  دـعاس  رد  هک  یعیبط  ریغ  تلاح  ره  يارب  ریبعت  نیا  دراد . 
تـسود زا  دینک .  یم  ار  دوخ  دعاس  يوم  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  راکهدب  ضورقم و  ای  دیهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تسود  تسا  نآ  دقاف 

باوخ رد  رگا  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  دیـسرت .  یم  هودنا  مغ و  زا  اعومجم  دینک و  یم  ادا  ار  دوخ  نید  ای  دـیئامن  یم  ترودـک  عفر  دوخ 
ای تسود  زا  تسا  بیکرت  شوخ  ملاس و  امـش  دعاس  دینیبب  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تسود  تسا ،  هدیاف  یب  امـش  دعاس  دـیدید 
یم یهاوخ  هدایز  دیراد  هفاضا  دعاس  کی  هک  دـینیبب  رگا  دـیهد .  یم  ماجنا  وا  ياضر  تهج  رد  يراک  ای  دـیرب  یم  يدوس  دوخ  کیرش 

یتخـس هب  باوخ  رد  ار  امـش  دعاس  یـسک  رگا  دـیدرگ .  یم  نیمغ  نیگهودـنا و  هجیتن  رد  دوش و  یم  داجیا  امـش  رد  عمط  زآ و  دـینک و 
زا دـیدشن  هدرزآ  هجنر و  هک  تفرگ  يروط  یمرن و  هب  رگا  دوش و  یم  گنت  امـش  رب  اـیند  دـیهد  ماـجنا  يراـک  هک  دـیتسناوتن  هک  تفرگ 

بش رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  ربخ  رد  هتـشون  نونفلا  سیافنلا  فلوم  دیریگ .  یم  يرای  کمک و  نارگید 
اـیند و نیا  داد  خـساپ  لـیئربج  تسیک  نیا  هک  درک  لاوئـس  لـیئربج  زا  تسا  هدرک  هنهرب  ار  دوـخ  دـعاس  هکدـید  ار  یلوـهجم  نز  جارعم 

امش دعاس  دیدید  رگا  هتـشون  ناربعم  زا  یکی  دنا .  هتـسناد  ایند  ار  دعاس  ناربعم  نیفلوم و  زا  یخرب  تلع  نیا  هب  تسا .  يویند  تالاغتـشا 
 . دیزودنا یم  لام  دینک و  یم  یهاوخ  ایند  هدش  مروتم 

قاس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ناربعم زا  یـضعب  دنیاپرب و  مدـق  قاس و  هب  مدرم  اریز  دـشاب ،  رابتعا  نادـب  ار  مدرم  هک  یتشیعم  تسا و  مدرم  لام  ندـید ،  باوخرد  قاس 

رگا ددرگ .  تسرد  وکین و  شلاح  راک و  هک  لیلد  تسا ،  تسرد  يوق و  شقاس  هک  دنیب  رگا  دشاب .  زارد  رمع  باوخ  رد  قاس  دـنیوگ : 
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ددرگ .  ماظن  یب  شرمع  هک  لیلد  دنیب ،  فیعض  ار  قاس 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

بوچ ای  هنیگبآ  زا  شقاس  دـنیب  رگا  دـنامب .  یقاب  شلام  ددرگ و  زارد  شرمع  هک  تسا  لـیلد  نییور ،  اـی  تسا  نینهآ  شقاـس  دـنیب  رگا 
تسا .  دب  داتفیب ،  ای  تسکشب  وا  قاس  هک  دنیب  رگا  دیآ .  رسب  دوز  شرمع  هک  دنک  لیلد  تسا ، 

دیوگ :  یبرغمرباج 
رگا تسا .  وا  كاله  لیلد  دیچیپ ،  یم  رگیدـکی  رب  يو  ياهقاس  هک  دـنیب  رگا  يوش .  ار  نانز  دوب و  نز  ار  نادرم  باوخرد  قاس  ندـید 
يوم اه  قاس  زا  دنیب  رگا  دنامب .  نادنز  رد  ماو  ببـس  هب  ددرگ و  عمج  يو  رب  رایـسب  ماو  هک  لیلد  تسا ،  رایـسب  يوم  وا  ياهقاس  رب  دـنیب 

دوش .  هدراذگ  وا  ماو  هک  لیلد  درتسب ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  قاس  ندید 
لام .  لوا : 

تشیعم .  مود : 
زاردرمع .  موس : 

رهوش .  ار  نانز  تسا و  نز  ار  نادرم  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم  . 

زا رگید  يرایـسب  رهوش .  ار  نانز  تسا و  نز  ار  نادرم  ای  تسا )  رمع  باوخ  رد  قاـس  هک (  دـننک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
 . دوش یم  تیـشعم  فرـص  هک  یلام  صوصخب  ایند و  لام  رگید  يا  هتـسد  دنا و  هتـسناد  یگدـنز  رمع و  باوخ  رد  ار  اه  قاس  زین  ناربعم 
رب ام  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دریگ و  یم  ماجنا  اه  نآ  رب  ام  مایق  هک  دنتـسه  یئاضعا  اه  قاس  هک  تسا  نیا  ریباـعت  رد  فـالتخا  تلع 
رب نز  نوچ  تسا  نیمه  تسرد  نز )  ار  نادرم  تسا و  رهوش  ار  ناـنز  هدومرف (  مالـسلا  هیلع  قداـص  اـما  میتسه .  مئاـق  یکتم و  زیچ  هچ 

دـنراد و اکتا  شیوخ  یئاراد  هب  هک  اه  نآ  یگدـنز .  رمع و  اـیند و  لاـم  تسا  روط  نیمه  دـنمزاین .  نز  دوجو  هب  درم  تسا و  یکتم  درم 
ردق هب  دیراد  یئوم  رپ  ولامشپ و  ياهاپ  اه و  قاس  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دنا .  هتـسب  لد  تدش  هب  ایند  هزور  دنچ  تایح  هب  هک  یناسک 
دنکب ریگ  نآ  رب  هناش  هک  دشاب  دایز  نانچ  نآ  دینیب  یم  هک  یئوم  رگا  دیوش .  یم  رادـماو  ضورقم و  دـینیب  یم  شیوخ  ياپ  رب  هک  یئوم 

رـس اـب  هک  ناـنچ  نآ  دوب  كدـنا  هچناـنچ  تسا و  رتـشیب  امـش  یئاراد  عومجم  زا  هک  ردـق  نآ  ینعی  دوب ،  دـهاوخ  رایـسب  امـش  ماو  نید و 
نانچ يوم  رگا  دینک و  لصاح  همذ  تئارب  دیزادرپب و  دیناوت  یم  یتحار  هب  هک  دینک  یم  ادیپ  يرـصتخم  یهدب  دیریگب  دیتسناوتن  تشگنا 
ناشن نیا  یگدـنز و  تالکـشم  لباقم  رد  يرادـیاپ  ماکحتـسا و  ماوق و  تهج  رد  تسا  يا  هزیگنا  ناشن  دیـسر  یم  رظن  هب  یعیبط  هک  دوب 

دـنلب و امـش  ياه  قاس  رگا  تسا و  امـش  ماک  هب  یگدـنز  دـیراد  یمکحم  ياه  قاس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  یئوکین  رایـسب 
یگدنز هک  تسا  نآ  ناشن  راوتسا ،  مکحم و  اما  دیشاب  هتشاد  باوخ  رد  یهاتوک  ياه  قاس  رگا  دوب .  دهاوخ  زارد  ناترمع  دشاب  هدیشک 

ناربعم تسین و  بوخ  دـشابن  زاس  ناتتماق  لوط  اب  هک  هاتوک  رایـسب  ياه  قاس  یلو  دـینارذگ  یم  یئاورماک  یبوخ و  هب  گرم  تقو  اـت  ار 
ار اهاپ  دیناوت  یمن  هدیچیپ و  مه  هب  امش  ياه  قاس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا  تلاح  نیمه  تسا .  رمع  یهاتوک  زا  ربخ  هک  دنا  هتشون 

امـش یئاراد  یگدنز و  اب  هک  یجنرغب  رایـسب  تالکـشم  زا  ربخ  تسا و  یتایح  روما  یگدیچیپ  زا  ناشن  نیا  دیورب .  هار  دـینک و  زاب  مه  زا 
اریز دینک  یم  ادیپ  فالتخا  دوخ  رسمه  اب  تسا  رگید  قاس  زا  رت  قاچ  امش  قاس  کی  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تفای .  دهاوخ  طابترا 

قفاوت لداعت و  مدع  زا  ناشن  اه  قاس  زا  یکی  رد  فعض  صقن و  تسا  يرگید  رب  کی  ره  ماوق  دنا و  رگیدکی  یگدنز  کیرش  درم  نز و 
سامآ نامه  ردـق  هب  یلاـم  هدـش  مروتم  هدیـسامآ و  هک  تسا  یلمد  امـش  ياـپ  قاـس  رب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  رهوش  نز و  نیب 
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یمظن یب  یعون  دیورب  هار  دیناوت  یمن  هک  كاندرد  تسا  یمخز  امش  قاس  رب  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  هچنانچ  ددرگ و  یم  امش  بیـصن 
یلام دکچ  یم  ورف  تسا و  يراج  مخز  نآ  زا  نوخ  هک  دولآ  نوخ  دیراد  قاس  رب  یمخز  دیدید  رگا  دوش .  یم  داجیا  امـش  یگدـنز  رد 

دیهد .  یم  تسدزاار 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هب تبسن  داد و  دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تواضق  تردق  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  نیـسحت  ار  ینز  ياپ  قاس  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیهد .  یم  ناشن  دوخ  زا  هناقمحا  يراتفر  ابیز  ینز 

تسا .  تعفنم  یب  ییاهراک  نداد  ماحنا  قالخادب و  یناتسود  نتفای  تمالع  باوخ ،  رد  هداتفا  لکش  زا  ياهاپ  قاس  ندید  2 ـ
تسا .  يرامیب  نیا  تافلت  ایرالام و  روآ  جنر  ياه  هلمح  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمخز  ياپ  قاس  ندید  3 ـ

دینک .  یم  لیمحت  ناتسود  هب  یتسردان  ةویش  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  یبوچ  ییاپ  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دهاوخ نارگید  هب  کمک  فرص  امش  دمآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  زاب  ناهد  یتحارج  امش  ياپ  قاس  رب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دش . 
یم رکف  تشاد  دـهاوخ  ناتیارب  يرتشیب  تعفنم  هک  ییاهراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  اـپ  هس  اـپ  ود  ياـج  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

دینک . 
عطق ياپ  ندید  8 ـ دش .  دیهاوخ  راچد  یتسدگنت  رقف و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیورب ،  هار  دوخ  ياپ  اب  دیناوت  یمن  دـینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دش .  دهاوخ  لمحت  لباق  ریغ  زین  هناخ  طیحم  داد و  دیهاوخ  تسد  زا  ار  یشزرااب  تسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدش 
تفای .  دهاوخ  طلست  دوخ  رسمه  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  وم  زا  رپ  ییاپ  قاس  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  9 ـ

 . تشاد دیهاوخ  رادافو  یناتسود  شوخ و  يا  هدنیآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  بیکرت  شوخ  ابیز و  ییاپ  قاس  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

كاس

تسا و بوخ  ناترـسمه  اب  امـش  طـباور  دـیراد  تسد  رد  یبوخ  زیمت و  ون  كاـس  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هنهک و كاس  رگا  لاح  دراد .  هراشا  رسمه  هب  باوخ  رد  یتلاح  نینچ  رد  كاس  تسا و  ناسکی  درم  نز و  يارب  نیا  دوش .  یم  رت  بوخ 
رد رگا  دوب .  دـهاوخن  ای  تسین  یبوخ  هطبار  ناترـسمه  امـش و  نیب  هک  تسا  نآ  ناشن  دـنک و  یم  ادـیپ  فـالخ  ریبعت  دوب  فیثک  هراـپ و 

بوخ زین  هتـسد  نودب  كاس  دوش .  یم  رامیب  ناترـسمه  دیوگ  یم  امـش  يایور  هدـش  خاروس  هراپ و  هتخوس و  امـش  كاس  دـینیبب  باوخ 
 . شاعم لقع  شاعم و  درم  يارب  تسا و  یگداوناخ  ریبدت  نز  يارب  باوخ  رد  كاس  دـهد .  یم  ربخ  رهوش  نز و  نیب  یئادـج  زا  تسین و 
هک یطرـش  هب  تسین  دب  مه  زاب  دوب  یلاخ  رگا  دینک .  یم  لیـصحت  لایخ  یگدوسآ  دوش و  یم  نیمات  امـش  شاعم  دوب  رپ  امـش  كاس  رگا 

وکین دـیدرگ  یم  رب  یلاخ  كاس  اب  دـینیبب  رگا  یلو  تسا  بوخ  دـیور  یم  یلاخ  كاـس  اـب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـشابن .  فیثک  هراـپ و 
رپ كاس  اب  دینیبب  رگا  ضوع  رد  تسین و  بوخ  دیور  یم  رپ  كاس  اب  دینیبب  رگا  دهد .  یم  یماک  خلت  تسکش و  زا  ربخ  تسین و  یباوخ 

تهج هب  بناج و  زا  دـیاب  دراد  يا  هراپ  فیثک و  كاس  دـینیبب  ینز  رگا  دـشاب .  یم  قیفوت  یبایماک و  ناشن  تسا و  بوخ  دـیدرگ  یم  رب 
دنیبب ینز  رگا  دیآ .  یم  هناخ  هب  فیثک  یلاخ و  كاس  اب  شرهوش  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  تسا  روط  نیمه  دشاب .  نارگن  شرهوش 
شالت رپ  يراک  دـنیبب  ار  باوخ  نیا  يدرم  رگا  دـنک و  یم  وگم  وگب  شرهوش  اب  دـبای  یمن  هک  ددرگ  یم  يزیچ  لابند  هب  دوخ  كاس  رد 

 . دنک یم  داجیا  یگتسخ  هک  دریگ  یم  رارق  وا  يور  شیپ 

دالاس
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دالاس باوخ  رد  رگا  دـشاب .  هتـشادن  ینـشاچ  سـس و  هک  یطرـش  هب  تسا  تمعن  یبوخ و  ریخ و  دالاس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم دوخ  باقشب  رد  دالاس  دیتسه و  نامهم  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  زا  ناشن  دیشاب  هدز  سـس  ینـشاچ و  نآ  هب  هک  دینیبب 

 ، ومیل بآ  لثم  ینشاچ  ای  سس  هک  يدالاس  دروم  رد  سپ  هنتف .  الب و  هاگ  تسا و  بوخ  دیدرگ  یم  ینـشاچ  سـس و  لابند  هب  دیـشک و 
زا اه  ایور  رد  ار  دالاس  کین  رثا  سـس  ینـشاچ و  دوجو  میتسناد  نوچ  مینز  یمن  فرح  دشاب  هتـشاد  رگید  هیودا  لفلف و  زنویام ،  هکرس ، 

لیکشت داوم  تبسن  هب  دشاب  هتشادن  سس  ینشاچ و  دالاس  رگا  الاح  دیالآ .  یم  هودنا  مغ و  هب  ار  یمرخ  یشوخ و  تمعن و  درب و  یم  نیب 
باوخ رد  ار  نآ  يدرز  امش  دشاب  هتـشاد  جیوه  رگا  دالاس  دیآ .  یم  دوجو  هب  یئاه  توافت  دنک و  یم  قرف  دراد  هک  یگنر  نآ و  هدنهد 

رگا دهد .  یم  ربخ  يروجنر  يرامیب و  زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  دالاس  کین  رثا  كدرز  ای  درز  جیوه  هک  ارچ  تسین  بوخ  دیهد  صیخـشت 
رگا هن  ای  تکرب  تمعن و  غرم  مخت  تسا و  طاشن  يزبس و  رـس  یمرخ و  وهاک  تسا  یباوخ  وکین  دـشاب  هتـشاد  غرم  مخت  وهاک و  دالاس ، 
دیوش یم  یناجیه  راچد  امش  نوچ  تسین  بوخ  دیشچب  ار  یگنرف  هجوگ  یشرت  امش  دشاب و  هتشاد  یگنرف  هجوگ  امـش  باوخ  رد  دالاس 
يزبس رگا  رایخ  تسا .  ناجیه  زا  ربخ  دیشچن  ار  نآ  یشرت  دینیبب و  ار  هجوگ  یخرس  طقف  رگا  ودنک  یم  نیگهودنا  ار  امش  هجیتن  رد  هک 

تسا .  تمعن  تکرب و  زیندالاس  رد  ایبول  دوجو  مغ .  زا  ندش  کبس  زا  ربخ  تسا و  طاشن  دشاب  سوسحم  نآ  توارط  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درک .  دیهاوخ  ادیپ  رشن  رشح و  كاپان  یمدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دالاس  ندروخ  1 ـ
 . دوب دهاوخ  جازم  یمدمد  يدرم  وا  دزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تسرد  دالاس  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

کلاس

مه رگید  ياـج  ار  نیا  هدـش .  ریبـعت  هتخودـنا  هدـنام و  هنهک و  لاـم  لوپ و  يرادـقم  باوخ  رد  کـلاس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
دریگ و یم  رارق  ساسا  لصا و  هدننیب  باوخ  دوخ  طابنتـسا  نآ  ریعت  باوخ و  رد  تسین .  هدـیاف  زا  یلاخ  نآ  رارکت  یلو  ما  هداد  حیـضوت 
 . منز یم  لاثم  کلاس  نیمه  دروم  رد  دیا .  هدید  باوخ  هک  یبش  يادرف  يرادیب و  رد  هن  ددرگ  لصاح  باوخ  نیحرد  دیاب  طابنتـسا  نیا 

دوش لصاح  كاردا  طابنتـسا و  باوخ  نامه  رد  رگا  هدمآ .  دوجو  هب  امـش  قاس  دعاس و  ای  هنوگ  رب  یمخز  هک  دینیب  یم  باوخ  رد  الثم 
مخز نآ  دینادن  باوخ  رد  هچنانچ  دریگ و  یم  رارق  يرواد  كالم  کلاس  ینعی  امش  طابنتسا  نامه  ریبعت  يارب  تسا  کلاس  مخز  نآ  هک 
چیه هب  هدوب  کلاس  الامتحا  مدـید  شیوخ  دـعاس  هنوگ و  رب  ایور  رد  شود  هک  دـینک  رکف  دـیا  هدـید  باوخ  هک  یبش  يادرف  اـما  تسیچ 

باوخ رد  رگا  سپ  دوش .  یم  ریبعت  يداع  مخز  کـی  دـشاب  مه  ملاـس  هک  ضرف  هب  مخز  نآ  تسین و  راـبتعا  لـحم  امـش  صیخـشت  هجو 
رـسدرد و ببـس  هک  تسا  يا  هتخودـنا  لام  قلطم  روط  هب  تسا  کلاس  هک  دـینادب  دـینیبب و  شیوخ  قاـس  دـعاس و  اـی  تروص  رب  یمخز 

نآ نتفرگ  سپ  زاب  يارب  شبحاص  دنامب و  يدایز  نامز  لوپ  نیا  دنشاب و  هتـشاذگ  یـسک  دزن  تناما  هب  هک  یلوپ  لثم  دوش .  یم  تمحز 
لباقم رد  دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  دناوت  یمن  نوچ  دروآ  یم  دوجو  هب  تمحز  رـسدرد و  راد  تناما  تهج  هتخودنا  لوپ  نیا  دـنکن .  مادـقا 
هداهن تناـما  یئاـج  اـی  یـسکدزن  هک  تمیق  نارگ  هسبلا  یلاـق و  تسا  روط  نیمه  دربن .  دزد  هکدـشاب  نآ  رادـساپ  بقارم و  تسا  روبجم 

رد راد  ماو  هنوگ  رب  هک  دوـش  یم  هدوـمن  کـلاس  تروـص  هب  زین  هتفرگن  هنهک و  بلط  اـی  هتخادرپـن  ماو  هتـشون (  ناربـعم  زا  یکی  دنـشاب . 
اب منک .  یم  لقن  ناـتیارب  ار  یعقاو  يارجاـم  کـی  فلتخم  ریبعت  نتـشون  ياـج  هب  دـیوش  نشور  رتهب  هکنیا  يارب  دـیآ )  یم  دـیدپ  باوخ 

باوخ دیناوت  یم  یتحار  هب  دینیبب  کلاس  شیوخ  ياهایور  رد  هچنانچ  تسیچ و  باوخ  رد  کلاسدـیمهف  یم  ناتدوخ  ارجام  نیا  هعلاطم 
لوزن فارـصکی  شقن  روکذـم  کناب  شقن  یئاشگراک .  کناب  ماـن  هب  تشاد  دوجو  نارهت  رد  یکناـب  میدـق  رد  دـینک :  ریبعت  ار  شیوخ 

 . دومن یم  تفایرد  نارگ  هحبارم  اب  تباب  نیا  زا  داد و  یم  لوپ  تفرگ و  یم  ورگ  ار  مدرم  لوقنم  لاوما  ایشا و  هک  ینعم  نیا  هب  دوب  راوخ 
لوپ لصا  ای  لاس  رس  دنتفرگ و  یم  لوپ  دندرپس و  یم  یئاشگ  راک  کناب  هب  ار  شیوخ  يا  هرقن  ایشا  الط .  ياه  یتنیز  شرف و  ابلاغ  مدرم 
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کی دنداد .  یم  ار  لوزن  دندرک و  یم  دیدجت  ار  ینهر  یطرش و  هلماعم  ای  دنتفرگ  یم  سپ  زاب  ار  شییوخ  سنج  دنتشاد و  یم  درتسم  ار 
درگ کلاس  کی  میناشیپ  يور  مدـید  باوخ  رد  بشید  تفگ :  درک و  هعجارم  مربب  مان  وا  زا  مهاوخ  یمن  هک  ربعم  کـی  هب  یمناـخ  زور 

باوخ ریبعت  تشاد :  راـهظا  ربعم  ؟ تسیچ نآ  ریبـعت  یلومعم .  مخز  هن  تسا  کـلاس  مخز  نآ  هک  مدـیمهف  باوخ  رد  هدـمآ .  رد  گرزب 
ینک یم  لامها  نداد  سپزاب  رد  نوچ  هدـنام و  وت  دزن  تسا  یتدـم  تناما  نیا  دـنا .  هتـشاذگ  تناما  وت  دزن  ار  یلام  ای  لوپ  هک  تسا  نیا 

اما دراد  هجوت  یهاتوک  روصق و  نیا  هب  وت  هتفهن  ریمـض  تسا .  يروآدای  يارب  یناشیپ  رد  کلاس  روهظ  هدـش .  رهاظ  تیناشیپ  رب  کـلاس 
یمن دامتعا  نم  هب  نارگید  درادن  نم  شیپ  یلوپ  یسک  تفگ :  دیدنخ و  نز  دیهد .  یم  ناشن  یهجوت  یب  نآ  هب  تبـسن  تنهذ  تدوخ و 

ازهتـسا رخـسمت و  ابیرقت  يروابان و  اب  و  منک .  یم  جرخ  دشاب  هک  ره  لام  لوپ  متـسه و  دنمزاین  نم  دنراپـسب .  نم  هب  ار  ناشلوپ  هک  دننک 
منک هاگن  هنیآ  رد  متفر  هدمآ .  رد  کلاس  ود  ما  هنوگ  ود  يور  هک  مدید  باوخ  رد  بشید  تفگ .  دمآ و  اددجم  دعب  زور  دنچ  اما  تفر 
متفگ هک  تسا  نامه  کلاس  ریبعت  داد :  خـساپ  ربعم  هدـمآ .  دوجو  هب  کـلاس  زین  میاـه  تسد  يور  هک  مدـش  هجوتم  عقوم  نیمه  رد  اـما 

یتح دـشاب .  ابیز  زخ و  سابل  ای  الط  هراوشوگ  رتشگنا و  دـنبولگ و  ای  هرقن  نادعمـش  دـناوت  یم  تناما  نیا  دـشاب .  لوپ  تناما  تسین  مزال 
تـسرد تفگ :  دز و  دوخ  رگید  تسد  تشپ  تسد  کی  اب  هدـننک  هعجارم  نز  دروآ  نابز  رب  ار  یلاق  شرف و  ماـن  ربعم  اـت  یلاـق .  شرف و 

رب ياج  زا  ساره  یگچاپتـسد و  اب  و  دـش .  دـب  هچ  دـشکب  ارم  ادـخ  داتفا .  مدای  یلاـق  دـیتفگ  هک  نالادیـشخبب  ارم  تسا .  تسرد  تسا . 
وا تسا .  يرمرادـناژ  نابهورگ  هک  مراد  يردارب  تفگ :  وا  يدروآ ؟ دای  هب  هچ  دیـسرپ  ربعم  دورب .  هک  درک  بترم  ار  شرداچ  تساخ و 
هب ار  نآ  دروآ و  ام  هناخ  هب  دوب  شرـسمه  هیزهج  هک  ار  ینامرک  یلاق  کی  دورب  تساوخ  یم  یتقو  دش .  لقتنم  نادـهاز  هب  هتـشذگ  لاس 

رهوج و اه  هچب  دـسوپب و  هک  منکفاـین  بوطرم  ياـج  دـنزن .  دـیب  ار  یلاـق  هک  درک  شرافـس  یلیخ  منک و  يرادـهگن  نآ  زا  هک  درپس  نم 
تردارب تناما  ارچ  هک  درک  ضارتعا  نم  هب  مرهوش  تفر  شدوخ  تیرومام  لحم  هب  وا  یتقو  شرافس  همه  نیا  اب  دنزیرن  نآ  يور  بکرم 

راب دـهاوخن  مه  ناوات  هچنانچ  میتسین و  ناوات  نداد  هب  رداق  رـصتخم  دـمآرد  نیا  اب  ام  دـیایب  دراو  یلاـق  نیا  هب  یبیـسآ  رگا  یتفریذـپ .  ار 
زور تسیب  هد  دوب .  هتفر  مردارب  هتشذگ و  راک  زا  راک  رگید  اما  مدش  نامیشپ  زین  مدوخ  شتـسار  تسام .  هینب  زا  رت  نیگنـس  شیگدنمرش 

درک یمن  تارج  یتح  مدوب .  هدش  نیشن  هناخ  نآ  رطاخ  هب  اما  مدرک  يراد  هگن  هناخ  رد  ار  یلاق 

ون لاس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دهاوخ  هارمه  تداعس  اب  امش  ییوشانز  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرب ،  یم  رس  هب  دیع  مایا  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

يدعاسمان تیعقوم  رد  امـش  لغـش  هفرح و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یگتـسخ  تلاسک و  ساسحا  دیع  مایا  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تفرگ دهاوخ  رارق 

نابیاس

نینچ تمدخ  هب  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  نابیاس  ریز  رد  هک  دنیب  رگا  هیامورف .  دشاب  یهاشداپ  باوخرد ،  نابیاس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
ترـضم نآ  زا  ار  وا  دریگ و  مشخ  يو  رب  هاشداپ  لیلد  دیـسر ،  دـنزگ  نآ  زا  ار  وا  داتفا و  يو  رب  نابیاس  هک  دـنیب  رگا  ددـنویپ .  یهاشداپ 

دسر . 
 . دنک لداع  هاشداپ  تمدخ  دنک  لیلد  دوب ،  دیفس  ای  زبس  هنوگ  هب  نیسابرک و  ای  تسا  نیمشپ  وا  نابیاس  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج 

تسا .  ملاظ  هاشداپ  تمدخ  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا 
هتساوخن هک  نآ  نیب  تسا  قرف  دوش .  هداد  امش  هب  هکنآ  هن  دیریگ  یم  یسک  زا  هک  تسا  یتیامح  نابیاس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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نآ لابند  هب  دـیهاوخب و  دیـشاب و  هتـشاد  زاین  تیامح  هب  هکنیا  ای  دـیریگب  رارق  تیاـمح  صوصخ  هب  تیاـنع و  تبحم و  دروم  هتـسنادن  و 
دـنا و هدرک  ریبعت  هاشداپ  ار  نابیاس  میدـق  ناربعم  دـیریگ .  یم  دـینک و  یم  بلط  هک  تسا  یتیامح  نابیاس  دوش .  هداد  امـش  هب  اـت  دـیورب 

سایقم رد  اما  تسا  تسرد  نیا  هتبلا  دـنوش .  یم  تیاـمح  حالطـصا  هب  وا  بناـج  زا  دـنریگ و  یم  رارق  ناطلـس  هطلـس  تحت  اـیاعر  هکنیا 
ناـبیاس ریز  هک  دـنیبب  شیوخ  ياـیور  رد  باوخ  هدـننیب  رگا  میریگ .  یم  میبلط و  یم  نارگید  زا  اـم  هک  تسا  یتیاـمح  ناـمه  رتدودـحم 

قوقح الامتحا  هک  یطیحم  رد  دوش و  یم  زاتمم  دـیوگ  یم  وا  باوخ  تسه  یمرگ  دـنت و  باتفآ  هدودـحم  نآ  زا  نوریب  تسا و  هداتـسیا 
رارق هتسباو  ینابیاس  هیاس  ریز  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دبای .  یم  زایتما  دوش و  یم  تیامح  وا  دوش  یم  عقاو  يدعت  زواجت و  دروم  دارفا 

ییاسانـش نودـب  رگتیامح  هک  تسا  نآ  ناشن  يریـسمرگ ،  قطانم  فقـسم  ياهور  هدایپ  ای  اهناویا و  قاط  ای  اهناکد ،  رداـچ  لـثم  هتفرگ ، 
تیاـمح دـنوش  یم  هدـید  اـهژالپ  رد  هک  ییاـهرتچ  لـثم  دـشاب  لقتـسم  ناـبیاس  رگا  تـسا و  ماـع  تیاـمح  عـقاو  رد  دـنک و  یم  کـمک 

دشاب لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  ای  راوید  تخرد ،  رگا  نابیاس  تسه .  یلبق  ییانشآ  هدنوش  تیامح  هدننک و  تیامح  نیب  تسا و  یـصاصتخا 
 . تسا هدش  هتشون  طوبرم  فورح  تاملک و  رد  شریبعت 

هیاس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هیاس دوب و  هاشداپ  لیواترد  کچوک  هیاس  نینچمه  هاشداپ و  زا  تسا  یگرزب  باوخرد  هیاس  زین  دوب و  تبیه  یگرزب و  باوخ ،  رد  هیاس 

تمدخ هک  نادرم  هانپ  زا  دوب  تحار  یناسآ و  تخرد  هیاس  دـنک و  وا  هانپ  رد  تشیعم  هک  گرزب ،  يدرم  زا  تسا  تزع  یگرزب و  راوید 
هک دـنک  لیلد  دـشاب و ،  تناید  یب  كاب و  یب  دـسفم و  يدرم  رب  لیلد  دـشاب ،  رب  یب  تخرد  راخ و  تخرد  هیاـس  رد  رگا  اـما  دـننک ،  وا 

دشاب .  هدمآ  کیدزن  شلجا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا ،  هجو  جنپ  رب  هیاس  رد  نتسشن 

یگرزب .  لوا : 
تبیه .  مود : 

هانپ .  موس : 
تعفنم .  مراهچ : 

گرم .  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لباقم هچ  نانچ  هک  تسا .  نامدوخ  هیاس  لوا  مینیب .  یمن  يا  هیاس  عون  ود  نیا  زا  جراخ  باوخ  رد  زین  ام  تسا و  عون  ود  قیقحت  هب  هیاـس 
هک یبیجع  مسج  ره  دوش .  یم  زیچ  همه  لماش  نیا  ایـشا و  هیاس  مود  دـتفا .  یم  راوید  رب  نیمز و  ربام  هیاس  اعبط  میـشاب  هداتـسیا  رون  عبنم 

تـسا يدب  کین و  ترهـش  تسا .  هزاوآ  مان و  نامدوخ ،  هیاس  ام  ياهایور  رد  تشاد .  دـهاوخ  هیاس  اعبط  دوش  عقاو  یئانـشور  لباقم  رد 
الـصا هک  مینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دننک .  یم  دب  بوخ و  ياه  تواضق  ام  هرابرد  مدرم  میا و  هدرک  بسک  شیوخ  لامعا  ببـس  هب  هک 

کچوک و يا  هیاـس  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دـهدب .  هقدـص  دـعب  زور  باوخ  هدـننیب  هک  تسا  نیا  رتهب  تسین و  یباوخ  وکین  میرادـن  هیاـس 
ینانخـس ای  میا  هدرک  یئاهراک  دنرادن .  يدنیاشوخ  تواضق  ام  هرابرد  مدرم  هک  تسا  نآ  ناشن  میراد  شیوخ  هثج  لکیه و  اب  بسانتمان 

يا هیاس  رگا  دنتـسین .  لئاق  ام  يارب  ار  مزال  شزرا  ناش و  دـنرگن و  یم  یکچوک  هدـید  اب  اـم  هب  نارگید  میا و  هدـش  ریقحت  هک  میا  هتفگ 
 . مینک یمن  کمک  اما  میراد  ار  نارگید  هب  کمک  تعاطتسا  دیوگ  یم  ام  باوخ  میشاب  هتشاد  گنر  مک  اما  شیوخ  مادنا  هثج و  بسانم 
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مدرم هب  ام  دوس  هک  تسا  نآ  ناشن  میشاب  هتشاد  هایس  گنر و  رپ  يا  هیاس  رگا  و  میراد .  هقیاضم  نکیل  میـشاب  دیفم  مدرم  يارب  میناوت  یم 
اما و  دنروآ .  یم  نابز  رب  یکین  هب  ار  ناممان  دنراد و  بوخ  تواضق  ام  هرابرد  هعماج  دارفا  میتسه و  یبوخ  مدآ  رگید  نابز  هب  دسر .  یم 
رد يربا  هکل  تلاح  نیا  رد  تسا و  یباتفآ  مرگ و  اوه  دـینک  ساـسحا  شیوخ  ياـیور  رد  رگا  ربا .  هیاـس  صوصخ  هب  ایـشا و  هیاـس  دـعب 

فطل تیاـنع و  دروم  هک  تسا  نآ  ناـشن  نیا  دـیا .  هدـید  نومیم  كراـبم و  یباوـخ  دـنکفایب  هیاـس  امـش  هیاـس  رب  دوـش و  ادـیپ  نامـسآ 
دروآ یم  دوجو  هب  یئاه  تواضق  ایور  ریبعت  رد  ربا  گنر  تلاح  نیا  رد  دیوش .  یم  زاتمم  هدیزگ و  رب  دیریگ و  یم  رارق  ملاع  راگدرورپ 
هیحان نآ  ای  صخش  نآ  دیوگ  یم  امش  باوخ  تسا  هیاس  ربا  هک  دینک  هدهاشم  امـش  دنکفایب و  هیاس  يا  هقطنم  ای  صخـش  يور  ربا  رگا  . 

ياهاتـسور زا  یکی  لها  هک  یـصخش  لبق  لاس  نیدنچ  منک :  یم  لقن  هک  مراد  يا  هرطاخ  دروم  نیا  رد  دـنوش .  یم  هودـنا  مغ و  راتفرگ 
زیچ چـیه  هک  هتفرگ  دوخ  رد  نانچ  ار  اه  نآ  هد  هدـمآ و  یهایـس  ربا  هک  دـید  باوخ  تسیز  یم  نارهت  رد  یلو  دوب  يرایتخب  لاحم  راهچ 
رود يارحص  قاتا  هرجنپ  زا  هک  یلاح  رد  هتفرگ  ار  ام  هد  طقف  هایس  ربا  مدید  باوخ  رد  تفگ (  یم  وا  دوش .  یمن  هداد  صیخـشت  هدید و 
یمن ار  اه  نآ  اما  متـشگ  یم  دوخ  ياه  هچب  لابند  هب  یکیرات  نیا  رد  دـننک .  یم  ارچ  دـنراد  اـه  هلگ  تسا و  یباـتفآ  مدـید  یم  ار  تسد 

دش یم  لیطعت  هک  سرادم  منک )  ادیپ  ار  اه  هچب  متـسناوت  یمن  هک  دوب  هدرک  کیرات  ار  اج  همه  ربا  یلو  مدینـش  یم  ار  ناشیادص  متفای . 
یم اج  نآ  هتفه  ود  تفر  یم  تفرگ و  یم  یـصخرم  مه  شدوخ  ناتـسبات  ناـیاپ  داتـسرف و  یم  هد  هب  ار  شنادـنزرف  نز و  لومعم  قبط  وا 

تردن هب  ای  درادـن  هقباس  ناراب  شزیر  هک  هام  دادرم  رد  یلو  درک  ار  راک  نیمه  زین  لاس  نآ  دـنادرگ .  یم  زاب  نارهت  هب  ار  اه  نآ  دـنام و 
هثداح نیا  رد  درب .  بآ  ار  وا  نادـنزرف  تماقا  لحم  ياتـسور  هک  داـتفا  هار  یبیهم  لیـس  دـیراب و  یکاـنلوه  ناراـب  ناـنچ  دـتفا  یم  قاـفتا 

دوب مین  هامود و  لیس  عوقو  ات  باوخ  ندید  هلصاف  داد .  تسد  زا  تشاد  لاس  هک  ار  شنادنزرف  زا  یکی  زین  وا  دندید و  بیسآ  نایئاتـسور 
تـسا وکین  یعیبط و  گنر  يرتسکاخ  هیاس  دیفـس و  ربا  تسالب .  دریگب  ارف  ار  ام  دـشاب و  نیئاپ  رگا  تسا و  هودـنا  مغ و  هایـس  ربا  هیاس  . 

هکل ماش  رفس  زا  تشگزاب  ماگنه  درک  یم  یتسرپرـس  ار  هجیدخ  ترـضح  هب  قلعتم  ناوراک  یناوج  رد  مرکا  لوسر  یتقو  دنا  هتـشون  اریز 
ربا الک  تسین و  بوخ  خرس  ربا  دنکفا .  یم  هیاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ناوراک و  رب  هک  دش  یم  ادیپ  نامسآ  رد  دیفـس  ربا 

میظع و راوید  نآ  دیا و  هتفرگ  رارق  راوید  هیاس  ریز  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  درادـن .  وکین  ریبعت  دـشاب  هتـشاد  یعیبط  ریغ  گنر  رگا 
ناتتسد دننک .  یم  تیامح  امش  زا  یناسک  ای  یـسک  دیریگ .  یم  رارق  تیامح  دروم  یتهج  زا  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  يایور  تسا  مکحم 

هنیچ یلگ و  راوید  لثم  دشاب ،  هبورخم  فیعض و  راوید  رگا  لاح  دیـسر  یم  هاج  ناش و  هب  امـش  یهارمه  کمک و  نیا  اب  دنریگ و  یم  ار 
دیا هتسشن  تخرد  هیاس  ریز  دینیبب  باوخ  رد  رگا  درادن .  ار  ماجنا  ناوت  هک  دیبلط  یم  يدرمیاپ  کمک و  یسک  زا  دیوگ  یم  امـش  يایور 

دروآ یم  دوجو  هب  یئاه  توافت  تخرد  عون  هب  هجوت  اب  نیا  مه  زاب  دیبای و  یم  شمارآ  هافر و  دیوگ  یم  امش  باوخ  هک  ارچ  تسا  وکین 
نآ ناشن  نوچ  تسین  یباوخ  وکین  هداتفا  امـش  رب  یـسک  هیاس  باوخ  رد  دیدید  رگا  تسا .  نیمه  مکح  الک  اما  دـهن  یم  رثا  ریبعت  رد  هک 

سک ره  صخـش  نآ  لالم  جـنر و  بجوم  دـینک و  یم  متـس  هداتفا  يرگید  رب  امـش  هیاس  دـینیبب  هچ  نانچ  دـیوش و  یم  نیگمغ  هک  تسا 
هیاس تسا .  رتهب  لخن  نوران و  رانچ و  تخرد  هیاس  اما  تسا  بوخ  ناتخرد  همه  هیاس  هک  متفگ  ناـتخرد  دروم  رد  دـیوش .  یم  تسه ، 

 . تسین بوخ  الصا  توت  هاش  دروآ .  یم  مغ  یکدنا  دیب 

دبس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دبس رگا  اما  دیسر ،  یم  لماک  تیقفوم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرگن ،  یم  رپ  يدبـس  هب  ای  دینک  یم  لمح  ار  رپ  يدبـس  دینیبب  باوخ  رگا 

 . تسا هودنا  یتیاضران و  ۀناشن  دشاب ،  یلاخ 

هزبس
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هزبس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ینیدکاپ رتس و  رب  تسا  لیلد  تشاد ،  رایـسب  هزبس  نآ  رد  تشاد و  ینیمز  هک  دنیب  رگا  نآ .  تقو  رد  هصاخ  دشاب ،  نید  باوخ  رد  هزبس 

کلم نیمز  بآ و  تسناد  درک و  یم  هاگن  بجعت  هب  نآ  رد  تخانـشن و  ار  نآ  هک  دوب ،  لوهجم  ياـهتابن  نیمز  نآ  رد  هک  دـنیب  رگا  وا . 
نآ ریغ  بیـس و  نوچ  دوب ،  فورعم  ياههایگ  نیمز  نآ  رد  دـنیب  رگا  دـشاب .  يراـکزیهرپ  تناـید و  نید و  رب  لـیلد  هلمج ،  نیا  تسا  وا 

فورعم هزبس  هک  دنیب  رگا  دشاب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ،  لوهجم  خلت و  هزبس  دنیب  رگا  لالح .  يزور  تمعن و  یخارف  رب  دنک  لیلد 
لالح .  يزور  تمعن و  یخارف  رب  دنک  لیلد  تسا ،  نیریش  معط  هب  دروخیم و  تسا و 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دنک .  عرو  دهز و  رب  لیلد  دوخ ،  تقو  هب  باوخ  هب  هزبس  ندروخ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ترخآ باوث  تسا و  وا  راک  تبقاع  لاوحا و  یئوکین  رب  لـیلد  تسا ،  راز  هزبس  ناـیم  رد  دـنیب  رگا  دوب .  یتمالـس  رب  لـیلد  هزبس ،  ندـید 

راز هزبس  هک  دنیب  رگا  وا .  عرو  نید و  یکاپ  رب  دنک  لیلد  تسوا ،  کلم  هک  دناد  دـنیب و  رت  هزیکاپ  رتزبس و  دـنچ  ره  ار  راز  هزبس  دـیاب و 
هک دـتفا  یناسک  اب  تبحـص  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  نارگید  کلم  راز  هزبس  دـید  رگا  دوب .  نیا  فـالخ  هب  شلیواـت  تسا ،  هدرمژپ  درز و 

دتفا .  سکان  اب  وا  تبحص  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنشاب .  عرو  اب  اسراپ و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجوراهچ  رب  باوخرد  هزبس 
مالسا .  هار  لوا : 

نید .  مود : 
كاپ .  داقتعا  موس : 

يراگزیهرپ .  یئاسراپو و  عرو  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هزبس نآ  میروخ و  یم  مینک و  یم  نیمز  زا  ار  هزبس  مینیبب  هچناـنچ  تسا و  یـشوخ  یمرخ و  یناـمداش و  جرف و  اـم  ياـه  باوخ  رد  هزبس 
يالج هولج و  دنشخب و  یم  يریذپلد  ياوه  لاح و  گنر و  یگدنز ،  هب  هک  ییاهزیچ  همه  لوپ و  تسا و  تمعن  دراد  یبوخ  هزم  معط و 

هک مینک  یم  يراک  یمرخ  یـشوخ و  یناـمداش و  تین  هب  هک  تسا  نآ  ناـشن  دوب  هزمدـب  خـلت و  ناـهد  هب  هزبس  رگا  دـنهد .  یم  يرتبوخ 
میدید ینیمز  رگید  نابز  هب  ای  میدید  نیمز  رب  ار  هزبس  رگا  تسا .  ماجرفدب  هک  میهد  یم  ماجنا  يریخ  راک  دوش .  یم  هودنا  مغ و  بجوم 

هزبس رگا  تسا  روط  نیمه  تشاد .  میهاوخ  بوخ  يا  هدـنیآ  دراد  قلعت  نامدوخ  هب  راز  هزبس  نآ  هک  میدرک  ساسحا  هزبس و  زا  هدیـشوپ 
هودنا مغ و  هدیکشخ  فلع  تسین ،  امـش  هب  قلعتم  کلم  دینک  ساسحا  هچ  رگا  دشاب  هتـشاد  هدش  هتخانـش  زبس و  ناهایگ  هک  دینیبب  يراز 
تسا نآ  ناشن  دزیرب  نیمز  هب  نآ  تارذ  دوش و  كوپ  ناتتـسد  رد  هک  يروط  هب  دیرادرب  نیمز  زا  ار  یکـشخ  هدرمژپ و  هزبس  رگا  تسا و 

دولآ مغ  تسا  يا  هدنیآ  دشاب  هدرمژپ  درز و  یمرخ  يزبس و  ياج  هب  هک  يراز  هزبس  دـینک .  یم  هنیزه  ای  دـیهد  یم  تسد  زا  ار  یلام  هک 
دیهدـب یـسک  هب  درز  فلع  رگا  تسا و  يرامیب  يروجنر و  دـیراد  تسد  رد  درز  فلع  یتشم  هک  دـینیبب  رگا  يراتفرگ .  جـنر و  زا  رپ  و 

هزبس رگا  تسا و  يراکوکین  یکین و  دـیا  هتـشاک  ناتدوخ  دـینک  ساسحا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  يراز  هزبس  اـی  هزبس  رگا  دـینک .  یم  متس 
رب هچنانچ  نارگید .  یکین  زا  تسا  يدنم  هرهب  دـیور  یم  هار  نآ  رب  جرفت  تین  هب  امـش  هتـشاک و  يرگید  دـینک  ساسحا  هک  دـشاب  يراز 

دنراد .  ریخ  تین  هک  نارگید  اب  ندیزرو  داسف  تسا و  يرگمتس  دیورب  هار  بیرخت  تین  هب  راز  هزبس  نیمه 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا نآ  ۀناشن  اه ،  هشیپ  رنه  نابیدا و  يارب  تسا .  یگدنز  راک و  رد  تفرـشیپ  یقرت و  ۀناشن  ناناگرزاب  يارب  باوخ ،  رد  هزبس  ندید  1 ـ

تسایرد .  قیرط  زا  ترفاسم  تمالع  ناوج  دارفا  يارب  دش .  دنهاوخ  دنمترهش  هک 
تسا .  تیمها  مک  ياهیتخس  لمحت  ۀناشن  دینیبب ،  يروانهپ  رازنمچ  هوک ،  تشپ  باوخ  رد  رگا  2 ـ

التبم يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیراذگ ،  یم  مدـق  فطل  یب  کشخ و  ییاج  هب  دـیرذگ و  یم  يرازنمچ  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دش .  دیهاوخ 

تسا .  هودنا  یتخبدب و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدیکشخ  رازنمچ  ندید  4 ـ
 . تسا ینامداش  یتخبشوخ و  ۀناشن  تفآ ،  زا  رود  زبس و  رازنمچ  ندید  5 ـ

تاجیزبس

دیوگ :  فلوم 
دننام دوش  یم  رداص  ناهد  زا  هک  یناهانگ  هودناو و  مغ  مارح و  لام  دوش  ناهد  دب  يوب  شزوس و  بجوم  رگا  باوخ  رد  يزبس  ندروخ 

تبیغ
هودنا جنر و  رب  لیلد  دوب  شوخانو  خلت  رگاو  يداش  یمروخو  یکین  هناشن  دوب  اراوگ  معط و  شوخ  يزبس  رگا  اما 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هدافتـسا ءوس  دروم  هک  دیبای  یمرد  یگدـنز  زا  ندرب  تذـل  یتخبـشوخ و  ماگنه  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تاجیزبس  ندروخ  1 ـ

دیا .  هتفرگ  رارق 
تسا .  نایاپ  یب  یهودنا  مغ و  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرمژپ  دساف و  تاجیزبس  ندید  2 ـ

دهاوخ جاودزا  نابرهم  دروخرب و  شوخ  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  كاپ  يزبس  ماش  ۀـیهت  يارب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
 . درک

لبس

رد مشچ  یکیرات  ردق  رب  تسا  لیلد  دید ،  تسناوت  یمن  ار  اهزیچ  هکنانچ  تشاد ،  لبـس  اه  مشچ  رد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنامب تعدب  هار  رد  هک  دنک  لیلد  تشاد ،  لبس  دراد و  قرزا  ياهمشچ  رگا  اما  دراد ،  هایس  ياهمشچ  نوچ  هصاخ  دتفا ،  ناصقن  وا  نید 

لبس کلپ  دنیب  رگا  دیوج .  تقرافم  يو  زا  ای  ددرگ .  رامیب  شدنزرف  تسا  لیلد  تشاد ،  لبـس  تشاد و  الهـش  ياهمـشچ  هک  دنیب  رگا  . 
اـسراپ دروآ و  نید  هار  هب  ار  وا  ملاع  نآ  دنک و  هبوت  یملاع  تسد  رب  هک  دوب  لیلد  دـیدرگ ،  تسرد  شیاهمـشچ  تفرگرب و  وا  مشچ  زا 

 . دیآزاب تمالس  هب  دوب ،  تبرغ  رد  رگا  دبای .  افش  يرامیب  زا  شدنزرف  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  ددرگ و 

سوبس

وجو مدنگ  تسوپ 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

یگنت طحق و  اجنآ  ردنا  هک  لیلد  دندروخیم ،  سوبـس  نان  ای  سوبـس  نامدرم  هک  دنیب  رگا  يدـنمزاین .  رب  تسا  لیلد  باوخ ،  رد  سوبس 
نآ ردنا  هک  دنک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  ای  تخادنا  نوریب  دوخ  هناخ  زا  سوبـس  هک  دـنیب  رگا  دـشابن .  تشیعم  بسک و  ار  نامدرم  دـشاب و 
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دشاب .  یگنت  طحق و  راید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  سوبس  ندید 
يدنمزاین .  لوا : 

یگنت .  يدوبمکو و  یطحق  مود : 
یگدنزو .  تشیعم  یتخس  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دـیوش و یم  نایز  راـتفرگ  تسامـش  يور  شیپ  سوبـس  زا  گرزب  ینمرخ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  تشیعم  یگنت  باوخ  رد  سوبس 
رد ای  دیروخ  یم  سوبـس  نان  دینیبب  رگا  لمحت ،  لباق  تسا و  مک  امـش  نایز  دـشاب  كدـنا  سوبـس  نآ  هچ  نانچ  دـیدرگ و  یم  دـنمزاین 
زا هک  دسر  یم  هیاپ  نآ  هب  ات  امـش  جایتحا  دـیوش و  یم  یگنت  یتخـس و  راتفرگ  دـنا  هتخپن  مدـنگ  زغم  زا  ار  نان  هک  دـینک  ساسحا  باوخ 

امـش هب  یـسک  رگا  دـینک .  یم  فرـص  هدوهیب  هار  رد  ار  ناـتلوپ  دـیراد ،  سوبـس  دوخ  بیج  رد  دـینیبب  رگا  دـیبلط .  یم  کـمک  نارگید 
 . دینیب یم  نایز  امش  دناسر و  یم  نایز  دهدب  سوبس 

يوبس

دنزیر نآ  زجو  بارش  بآ و  نآرد  هکراد  هتسدو  نیلافس  يدنوآ 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ددرگ .  عیاض  لام  يو  تسد  رب  هک  تسا ،  قفانم  يرودزم  باوخرد ،  يوبس 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ار يو  یمداخ  ای  كزینک  هک  تسا  لیلد  درخب ،  ای  تفرگ  ارف  ون  يوبـس  هک  دـنیب  رگا  مداـخ .  اـی  دـشاب ،  كزینک  ندـید  باوخرد ،  وبس 
وا يوبس  هک  دنیب  رگا  دزیرگب .  ای  دریمب  شمداخای  كزینک  هک  دنک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  يوبـس  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  لصاح 
ای كزینک  نآ  زا  تسا  لیلد  دوب ،  یفاص  بآ  زا  رپ  شیوبـس  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  رامیب  شمداخ  ای  كزینک  هک  تسا  لیلد  دش ،  خاروس 

دسر .  تعفنم  ریخ و  ار  وا  مداخ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هن  رب  باوخ  رد  وبس  ندید 
قفانم .  رودزم و  لوا : 

نز .  مود : 
مداخ .  موس : 

كزینک .  مراهچ : 
تسا . ) .  نید  ییاپرب  يراوتسا و  هیام  هجنآ  نید (  ماوق  مجنپ : 

نت .  حالص  مشش : 
تکرب .  وریخ  متفه : 

تمعن .  لام و  متشه : 
دیآ . )  یم  تسد  هب  نانز  هطساو  هب  هک  یثاریم  نانز (  تهج  زا  ثاریم  مهن : 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
شدوجو دوس  میدنمزاین و  وا  هب  ام  یلو  دشاب  مه  راک  نایز  محازم و  دیاش  درادن ،  یماقم  ناش و  هک  تسا  یـسک  ام  ياه  باوخ  رد  وبس 

تسکش داتفا و  ناتتسد  زا  هک  دیتشاد  یئوبـس  هک  دینیبب  رگا  تسا .  ثاریم  نانز  يارب  باوخ  رد  وبـس  شنادقف .  نایز  زا  تسا  رتشیب  الک 
ای تسا  فداصت  کی  زا  لصاح  بیسآ  زا  ربخ  وبس  نتسکش  دیآ .  دراو  امش  هب  یبیسآ  تسا  نکمم  نوچ  دیشاب  نتـشیوخ  بقارم  يدنچ 

 . فداصت دح  رد  دیهد  یم  تسد  زا  يزیچ 

لیبس

لیبس
رگا دـسرن .  ترـضم  ار  واو  دوب  وکین  لیوات  هب  تسارایب ،  ضارقم  هب  ار  وا  تورب  یـسک  دـنیب  رگا  دـنک .  درم  تبیه  رب  لیلد  باوخ ،  رد 

تسا .  درم  تبیه  ناصقن  لیلد  دیرپب ،  نت  زا  نتساریپ  تقو  ار  وا  تورب  دنیب 
یـسک اب  هک  لیلد  دنک ،  رب  ار  وا  تورب  یـسک  دنیب  رگا  دوب .  یتوق  وا  هک  لیلد  هدـش ،  زارد  وا  تورب  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد دوب ،  زارد  رگا  دوب ،  تورب  ار  وا  دنیب  رگا  دتـسیازاب .  یندرکان  راک  زا  هک  لیلد  دوب ،  هدش  دیفـس  شتورب  دنیب  رگا  دنک .  تموصخ 
دنک .  دارم  هاج و  زع و  رب  لیلد  دوب ،  كدنا  رگا  تسا و  هودنا  مغ و  رب 

مینیبب باوخ  رد  رگا  دراد .  ار  یلجت  نیمه  زین  باوخ  رد  تسا .  هنادرم  تبیه  یبلط و  تردق  هناشن  لیبس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دـینیبب  رگا  میوش .  یم  دـقاف  ار  يدـنموربآ  نیا  ظفح  تردـق  اما  میراد  وربآ  هک  تسا  نآ  هناـشن  میرادـن  لـیبس  یلو  میراد  شیر  هک 

هتـشاد لیبس  يرادیب  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنز .  یم  همطل  امـش  يوربآ  هب  هک  دیآ  یم  شیپ  يا  هثداح  دیـشارت  یم  ار  دوخ  لیبس 
ندید نز  يارب  دیهد .  یم  ماجنا  قالخا  فالخ  يراک  دیشارت  یم  ار  نآ  هک  دینیبب  دوخ  يایور  رد  دیشاب و  هتشادن  لیبس  رگا  یلو  دیشاب 

 ، تسا ییوربآ  یب  ناـشن  هتخیوآ  هراوشوگ  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  متـشون  مه  ـالبق  هک  روط  ناـمه  تسین .  وـکین  باوـخ  رد  لـیبس 
یم رارق  هرطاخم  رد  وا  يوربآ  لیبس  یهاتوک  يزارد و  یتشپ و  مک  یتشپ و  رپ  هزادنا  هب  هدروآرد  لیبس  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  هچنانچ 

دینیبب دوخ  يایور  رد  دیرادن و  لیبس  يرادـیب  رد  رگا  تسا .  وکین  لیبس  ندـید  نادرم  يارب  اما  دـبای  یم  فیفخت  شا  هنانز  ناش  دریگ و 
زا شیب  ار  امش  ای  دوش  یم  داهنشیپ  امش  هب  ییاناوت  تقایل و  زا  رتشیب  يراک  ای  دراد .  تلاح  ود  هدیئور  امـش  ياهبل  تشپ  یتفلک  لیبس  هک 

لیبس رگا  یلو  دـیبای  یم  تیـصخش  دوش و  یم  دایز  امـش  مارتحا  اعومجم  دیناتـس .  یم  دـیهد  یم  ناـش  شزرا و  دوخ  هب  ناـتدوخ  هچنآ 
یمتـس امـش  هب  دندنک  ربج  روز و  اب  ار  امـش  لیبس  دیدید  رگا  دننک .  یم  نیـسحت  ار  امـش  دـیبای و  یم  مارتحا  دـشاب  هزادـنا  هب  بسانتم و 

اب الثم  دییارآ  یم  ار  شیوخ  لیبس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  تیمها و  هجیتن  رد  هک  دوش  یم  گرزب 
ماجنا شیوخ  یعامتجا  تیعقوم  وربآ و  ظفح  تهج  رد  يراک  هک  دـهد  یم  ربخ  تسا و  بوخ  دـینز  یم  ار  نآ  دـئاوز  نیچوم  اـی  یچیق 

ریغ لیبس  نتشاد  تسین .  بوخ  دوش  دیفس  باوخ  رد  امش  لیبس  دشاب و  هایـس  امـش  شیر  رگا  اما  تسا  بوخ  لیبس  يدیفـس  دیهد .  یم 
تسین .  بوخ  زین  تشز  فراعتم و 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
لیبس 

تسا نتفر  نیب  زا  لاح  رد  هک  یقشع  لیبس : 
هیاپ یب  ینامداش  یمدنگ :  وج  لیبس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تذل یگدنز  ياهیـشوخ  زا  دوش  یم  ثعاب  امـش  رورغ  ییاتـسدوخ و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هتـشاذگ  لیبس  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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دیربن .  ینادنچ 
ضرعم رد  اریز  دـشاب .  دوخ  راـتفر  بقارم  رتـشیب  دـیاب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  فیرعت  دوخ  رهوش  لـیبس  زا  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ

تفرگ .  دهاوخ  رارق  ییاوسر 
يور تسردان  ياهتذل  رورـش و  ناتـسود  زا  دنک  یم  یعـس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  هاتوک  ار  دوخ  لیبس  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  3 ـ

 . دبای تسد  مارتحا  روخرد  یماقم  هب  و  دنادرگرب ، 

رپس

رگا دیسر .  دهاوخ  يو  هب  هک  یئاهتفآ  زا  دشاب  هانپ  نابساپ و  ار  وا  یسک  هک  لیلد  رگید ،  حالس  اب  تشاد  تسد  رد  رپس  دنیب  یـسک  رگا 
هورکم ياهراک  تافآ  زاار  ناردارب  ناتـسود و  هک  دـشاب  گنهرفاب  يدرم  وا  هک  دوب  لیلد  تشادـن .  رگید  حالـس  چـیه  رپس  زج  هک  دـنیب 

رپس .  یگرزب  ردق  هب  درادهاگن 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

اب ار  وا  هک  لـیلد  تسا ،  هداـهن  نیمز  رب  وا  رپـس  هک  دـنیب  رگا  نمـشد .  زا  دوب  ینمیا  توق و  وا  هک  لـیلد  دراد ،  رپـس  ندرگ  رب  دـنیب  رگا 
دسر .  تعفنم  یتعامج  زاار  وا  هک  لیلد  تسا ،  نامسیر  وا  رپس  هک  دنیب  رگا  دسر .  تعفنم  ریخ و  ار  وا  دتفا  تبحص  لضاف  يدرم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  رپس  ندید 

ردارب .  لوا : 
تسودورای .  مود : 

يدنمورینو .  توق  موس : 
ینمیا .  مراهچ : 

رپس .  یگرزب  ردق  هب  هانپ  تشپ و  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رد هک  یتلاح  ره  هب  شیوشت .  هغدغد و  ندوبن  لایخ و  یگدوسآ  تغارف و  ینمیا و  زا  تسا  یناشن  تسا و  بوخ  باوخ  رد  رپس  نتـشاد 
زا ندوب  رود  رطاخ و  تینما  رپس  نتشاد  تسد  رد  دشاب .  جوعم  ای  خاروس و  ای  هتسکش  هک  نآ  رگم  تسا  بوخ  دیشاب  هتـشاد  رپس  باوخ 
نآ دوجو  هب  دیراد و  تسد  رد  هتـسکش  ای  جوعم  يرپس  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبعت  یلام  یمـسج و  ياهدنزگ  الب و  ثداوح و 

جایتحا تقو  هب  دـیراد و  يریذـپ  بیـسآ  هک  تسا  نآ  ناشن  تسین و  بوخ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نمـشد  هلمح  لامتحا  دـیتسه و  دـنمزاین 
تسا و بوخ  دیداد  رارق  رپس  ار  يزیچ  امـش  هدرک و  هلمح  امـش  هب  یـسک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دیونـش .  یمن  کمک  تیامح و 
ای داد  رپس  امش  هب  یسک  رگا  تروص  نیا  رد  دنا .  هدرک  ریبعت  ردارب  ار  رپس  ناربعم  دینام .  یم  نوصم  يا  هثداح  زا  دیوگ  یم  امش  باوخ 

 . دینیب یم  تبحم  دیوش و  یم  تیامح  دوخ  ردارب  بناج  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دیدرک  هیهت  يرپس 

هسوپس

هسوپس نآ  ردق  هب  دسر ،  يو  هب  يدنزگ  یسک  زا  هک  دنک  لیلد  دیرابورف ،  وا  رس  زا  هسوپس  دننام  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
رـس زا  يوم  هسوپـس  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  نمیا  دـنزگ  زا  هک  لیلد  ددرگ ،  لیاز  يو  زا  تلع  نیا  هک  دـنیب  رگا  دـمآ .  دورف  وا  رـس  زا  هک 

 . ددرگ مغ  یب  هک  دنک  لیلد  دروآ ،  دورف 
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ناگراتس

دیامرف :  یم  یبن  فسوی 
نم يارب  اهنآ ]  ] مدید مدـید  هام  دیـشروخ و  اب  ار  هراتـس  هدزای  باوخ ] رد   ] نم ردـپ  يا  تفگ  شردـپ  هب  فسوی  هک  ار  ینامز  نک ] دای  ]

 « 4 ءهیآ «  فسوی  هر  وس  دننکیم  هدجس 
وـس دیوش  رـصم  لخاد  ناما  نما و ]  ] اب هللا  ءاش  نا  تفگ  تفرگ و  شیوخ  رانک  رد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  دندش  دراو  فسوی  رب  نوچ  سپ 

 « 99 ءهیآ «  فسوی  هر 
نیشیپ باوخ  ریبعت  تسا  نیا  ردپ  يا  تفگ  فسوی ]  ] دنداتفارد و هدجـس  هب  وا  شیپ  نانآ ] همه   ] دیناشنرب و تخت  هب  ار  شردام  ردپ و  و 

هب ناعنک   ] نابایب زا  ار  امـش  تخاس و  جراخ  نادنز  زا  ارم  هک  هاگنآ  درک  ناسحا  نم  هب  دـینادرگ و  تسار  ار  نآ  مراگدرورپ  نیقی  هب  نم 
فطل بحاص  دـهاوخب  هچنآ  هب  تبـسن  نم  راگدرورپ  نامگ  یب  دز  مه  هب  ار  مناردارب  نم و  نایم  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ  دروآ  زاـب  رـصم ]

 « 100 ءهیآ «  فسوی  هر  وس  تسا  میکح  ياناد  وا  هک  اریز  تسا 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

رد ار  لحز  یـسک  رگا  ناریزو .  رب  دنک  لیلد  هام ،  هاشداپ و  رب  دنک  لیلد  باتفآ ،  ناریما و  ناگرزب و  رب  دنک  لیلد  باوخرد ،  ناگراتس 
رگا دوب .  هدنبیرف  راکم و  تسا و  لیخب  هلفس و  دوب ،  تمعن  لامار و  ناشیا  هک  دتفا  یلغـش  ناناقهد  اب  ار  يو  هک  دنک  لیلد  دنیب ،  باوخ 

هب ار  خـیرم  رگا  دـشاب .  عرو  اب  فصنم و  رگداد  سک  نآ  دـتفا و  يراک  هاوخکین  حلـصم و  اسراپ و  اـبار  يو  دـنیب ،  باوخ  هب  ار  يرتشم 
نانوتاخ و نامداخ و  اب  ار  وا  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  باوخ  هب  ار  هرهز  رگا  دتفا .  يراک  رادرکدب  راوخنوخ  یگنهرس  اب  ار  وا  دنیب ،  باوخ 
اناد و ملاع و  يدرم  اب  دوب  یگتـسویپ  ار  وا  هک  لیلد  دـنیب ،  ار  دراطع  رگا  دـنیب .  تحارو  ریخ  ناشیا  زا  دـشاب و  یگتـسویپ  مشتحم  ناـنز 

دبای .  یگرزب  ردق و  هک  دنک  لیلد  تفگ ،  نخس  يو  اب  ناگراتس  زا  یکی  هک  دنیب  رگا  دسر .  هدیاف  ار  وا  درم  نآ  زا  میکح و 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

لیلد دنیب ،  باوخ  هب  ار  یکی  رگا  دنتسرپ ،  یم  ار  نانآ  ناکرشم  زا  یـضعب  لیلکا و  لیهـس و  قویع و  ییرعـش و  نوچ  هیناث  ناگراتـس  زا 
ینیمز رب  نشور  هراتس  هک  دنیب  رگا  درک .  دیاب  هبوت  دوبن  ناشن  ار  هراتس  هک  دنیب  رگا  دتفا .  تبحص  ناکرشم  همذ و  لها  اب  ار  وا  هک  تسا 

ناگراتـس هک  دنیب  رگا  دوب .  ملاع  لیوات  هب  نشور  ناگراتـس  ددرگ و  كاله  راید  نآ  گرزب  ملاع  دنک  لیلد  دش ،  مک  یئانـشور  داتفا و 
هاشداپ هک  تسا  لیلد  داتفا ،  يو  رـس  رب  هراتـس  نامـسآ  زا  هک  دنیب  رگا  دتفا .  ناگرزب  هاشداپ و  رد  بوشآ  هنتف و  هک  لیلد  دندیزرل ،  یم 

رد رگا  ددرگ .  هاشداپ  برقم  دیآ و  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تفرگب ،  تسد  هب  ار  هراتس  هک  دنیب  رگا  هراتـس .  نآ  رون  ردق  هب  دبای  تمعن 
دشاب .  هدوب  رایسب  نادنزرف  ار  وا  تسا  لیلد  دنیب ،  هراتس  دوخ  هناخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
مهب دعس  ناگراتـس  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  دب  ناشراک  دنوش و  قرفتم  ناهاشداپ  هک  لیلد  دندش ،  هتفـشآ  قرفتم و  ناگراتـس  هک  دنیب  رگا 

زا هک  لیلد  دروخ ،  یمه  ار  ناگراتس  هک  دنیب  رگا  دوب .  هدیدنسپ  وکین و  ناهاشداپ  لاوحا  تسا  لیلد  دوب ،  کین  ناشلاح  دندش و  عمج 
 . دندرگ هاشداپ  برقم  هک  دشاب  نادنزرف  ار  وا  هک  تسا  لیلد  دندمآرب ،  وا  هناخ  زا  ناگراتـس  هک  دنیب  رگا  دـسر .  تعفنم  ار  يو  هاشداپ 

تـسا لیلد  تفگ ،  وکین  نخـس  ناگراتـس  اب  هک  دنیب  رگا  دبای .  یهاشداپ  هک  لیلد  دندش ،  وا  رادربنامرف  عیطم و  ناگراتـس  هک  دـنیب  رگا 
 ، دـندرک دربن  گنج و  مه  اب  ناگراتـس  هک  دـنیب  رگا  دوب .  رگمتـس  ملاظ و  هاشداپ  دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوب .  رگداد  لداع و  هاشداپ 

دنک .  لصاح  لام  هک  تسا  لیلد  داهن ،  نیتسآ  رد  تفرگ و  ارف  ار  ناگراتس  هک  دنیب  رگا  دتفا .  رازراک  گنج و  راید  نآ  رد  هک  لیلد 
دیوگ :  یبرغم  رباج 
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یمارگ زیزع و  دنزرف  ار  وا  هک  لیلد  داتفا ،  وا  رانک  رد  دیدرگ و  ریحتم  هتفشآ و  يو  ربارب  رد  هراتس  کی  ناگراتـس  هلمج  زا  هک  دنیب  رگا 
 ، دیسوب یمه  ار  هراتس  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  هدایز  شلسن  هک  دنک  لیلد  تسا ،  شیوخ  لزنم  رد  علاط  هراتس  هک  دنیب  رگا  دیآ .  دوجو  رد 

دنک .  تمدخ  هاشداپ  رگشل  زا  ار  یگرزب  تسا  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد دنتسرپ ،  یم  اه  نآ  مدرم  هک  ناگراتـس  ندید  تعفنم و  یگرزب و  ریخرب و  تسا  لیلد  دنرب ،  هار  يو  هب  مدرم  هک  یناگراتـس  ندید 
دنک .  ترضم  رش و  رب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هن  رب  باوخ  رد  ناگراتس  ندید 

ناهیقف .  لوا : 
نادنمشناد .  املع و  مود : 

نایضاق .  موس : 
افلخ .  مراهچ : 

ارزو .  مجنپ : 
ناگدنسیون .  ناریبد و  مشش : 

ناراد .  هنازخ  متفه : 
يوجگنج .  نامدرم  متشه : 

نادرگاش .  مهن : 
ددرگ .  ادیپ  هار  ار  وا  موق  نینچ  اب  زین  دبای و  تسد  ناسک  مسق  نیا  رب  هک  تسا  لیلد  تفای ،  تسد  هراتس  رب  هک  دنیب  رگا 

دنیوگ  نینچ 
هک دوب  لیلد  تفگ :  ربعم  دیـسرپب ،  ار  نیا  تفر و  ربعم  شیپ  داتفا ،  نیمز  هب  نشور  هراتـس  هک  دـید  باوخ  هب  حلـصم  يدرم  دادـغب ،  رد 

درمب .  هفینح  وبا  هتفه  نآ  رد  دریمب .  یضاق  ای  لضاف  ملاع 
دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 

نادنمـشناد گرم  يارب  دـنیوگ  موجن  رثاـنت  لاـس  ار  يربک  تبیغ  زاـغآ  لاـس  ورنیا  زا  هدـش و  ریبـعت  ءاـملع  گرم  هب  نارتـخا  نتخیر  ورف 
نارگید .  يرمیس و  هیوباب و  نب  یلع  ینیلک ،  نوچ  يرایسب 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
گرزب دنراد و  ماقم  هاج و  یلیخ  ام  رظن  رد  هک  یناسک  باوخ ،  هرابرد  دیورف  ياه  يروئت  يانبم  رب  هک  هتـشون  باتک  نیمه  زا  یئاج  رد 

 ، اه باهـش  ناگراتـس ،  دیـشروخ و  هام و  اـهایور  رد  کیلبمـس  روط  هب  دنتـسه  سرتسد  زا  رود  رگید  ناـبز  هب  دـننک و  یم  هولج  مهم  و 
دیشروخ و دنشاب  هدرک  تلع  نیا  هب  يا  هراشا  هک  نآ  یب  زین  ام  یمیدق  یتنس و  ناربعم  دنریگ .  یم  لکش  دنوش و  یم  رهاظ  اه  ناشکهک 
 . دنتسه تکلمم  ناریزو  ناگراتس  هک  دنا  هتشون  رایـسب  دراوم  رد  هدرک و  ریبعت  هاش  ناریزو  هاشداپ و  رـسمه  هاشداپ و  ار  ناگراتـس  هام و 

دوب یشیرطا  وا  نوچ  هتسناد  سیرطارپما  روطارپما و  ار  هام  دیـشروخ و  هدرک و  ناونع  ار  بلطم  نیمه  انیع  شیوخ  ياه  لیلحت  رد  دیورف 
دنتـسین سرتـسد  زا  رود  یلیخ  صاخـشا  ارزو  هک  اـم  ینوـنک  یگدـنز  زورما و  طیارـش  رد  یلو  تـشاد  روطارپـما  وا  ناـمز  رد  شیرطا  و 

یعطق یلک و  ماکحا  باوخ  تاریبعت  متـشون  همدـقم  رد  صوصخب  اـج  دـنچ  رد  هک  روط  ناـمه  هچ  دنـشاب .  ارزو  دـنناوت  یمن  ناـگراتس 
هراتس دیدید  باوخ  رد  رگا  میراد .  ثداوح  صاخـشا و  اهزیچ ،  زا  ام  هک  یتشادرب  یگدنز و  هوحن  هب  دنبای  یم  یگتـسب  ابلاغ  دنتـسین و 
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میظعت میرکت و  اب  مدرم  دیوش و  یم  گرزب  هک  تسا  نآ  ناشن  دیا  هدرک  قاصلا  هناش  رب  ای  شیوخ  هناش  رب  ای  دـیراد  شیوخ  هنیـس  رب  يا 
یعطق امش  تیقفوم  یبایماک و  دیا  هتفرگ  گنچ  هب  ار  يا  هراتس  هک  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  صخاش  زاتمم و  عقاو  رد  دنرگن و  یم  امـش  هب 
تسا سکع  رب  تسا .  هدوب  وزرآ  لآ و  هدیا  ناتیارب  هک  دیروآ  یم  تسد  هب  ار  يزیچ  دیسر و  یم  دارم  هب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا . 
هراتـس دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دیدرک .  مگ  هک  دیتشاد  يا  هراتـس  ای  هدیدرگ  دیدپان  هدش و  گنر  مک  نامـسآ  رد  يا  هراتـس  دینیبب  رگا 

زا هک  ارچ  تسین  یباوخ  بوخ  دیدرگ  دیدپان  وحم و  هک  نیا  ای  دش  کچوک  گنر و  مک  تفر و  نامسآ  هب  تساخرب و  امش  هناخ  زا  يا 
راید رهـش و  زا  یگرزب  تفر  تساخرب و  وحن  نیمه  هب  امـش  رهـش  ای  هلحم  زا  ياهراتـس  رگا  دـهد .  یم  ربخ  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  گرم 

یم تسد  گرزب  يراک  هب  دینک  یم  هرامش  ار  اه  هراتس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هتـشاد  هراتـس  نانوچ  یتیعقوم  هک  دریم  یم  امش 
دیبای .  یم  تراما  يرترب  ناحجر و  یعمج  رب  ودینز 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هراتس

یتخبشوخ ناشخرد : 
عنام وس :  مک 

هداوناخ دارفا  زا  یکی  گرم  راد :  هلابند 
هناخ نورد  رد  هصغ  مغ و  هریت : 

یتخبکین نشور : 
تدم زارد  رد  تیقفوم  ناگراتس :  يور  زا  یبای  تهج  اب  ترفاسم 

یهاو دیما  یبطق :  هراتس 
ینامداش حبص :  هراتس 

داد  دهاوخ  يور  مهم  رایسب  قافتا  کی  اهنت :  هراتس  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهاوخ رادروخرب  تداعس  لماک و  یتمالس  زا  هک  تساگ  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هاگن  نامسآ  ناشخرد  ناگراتـس  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش . 

تسا .  یتخبدب  رسدرد و  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  خرس  ای  وس  مک  ناگراتس  ندید  2 ـ
تسا .  یگدنز  هب  هودنا  مغ و  نتفای  هار  ۀناشن  درذگ ،  یم  ناگراتس  رانک  زا  هک  یباهش  ندید  3 ـ

اهینوگرگد و کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دندرگ ،  یم  دیدپان  رادیدپ و  يزومرم  لکـش  هب  ناگراتـس  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیآ .  یم  شیپ  بیرغ  یتالوحت 

داتفا دهاوخ  قافتا  یتبیصم  امش  ةداوناخ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تباصا  امش  هب  دیآ و  یم  دورف  يا  هراتـس  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
. 

 . داتفا دهاوخ  قافتا  كانرطخ  يا  هعقاو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنخرچ ،  یم  نیمز  رود  اه  هراتس  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

شیاتس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوخ ۀقالع  لاح  نیا  اب  یلو  دیسر  دیهاوخ  رتالاب  یماقم  هب  هکدراد  نینچ  نیا  يریبعت  دیا ،  هتفرگ  رارق  شیاتس  دروم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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دیهدیمن .  تسد  زا  یلبق  ناراکمه  هب  تبسن  ار 
دهاوخ تسد  هب  یناوارف  تالوصحم  هک  تسا  نآ  تمالع  دزادرپ ،  یم  شا  هداوناخ  ای  ادـخ  شیاتـس  هب  دـنیبب  باوخ  يزرواـشک  رگا  2 ـ

ناشدیاع يزیچ  گنرین  بیرف و  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  راجت  رگا  افصاب .  نابرهم و  یناگیاسمه  نینچمه  دروآ و 
دوش .  یمن 

بیجن و يرهوش  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  یبهذم  زا  شتـسرپ  شیاتـس و  فرـص  ار  دوخ  یگدنز  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
 . دش دهاوخ  شبیصن  نابرهم 

نوتس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ردق و ار  يو  رادـلام  يدرم  زا  هک  دـنک  لیلد  يوق ،  تشاد  ینوتـس  هک  دـنیب  رگا  دوب .  لابقا  تلود و  دـنوادخ  ندـید ،  باوخ  رد  نوتس 

دورب .  ایند  زا  درم  نآ  هک  دنک  لیلد  تخوسب ،  ای  تسکشب  وا  نوتس  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  لصاح  لام  تمعن و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  تباث  نید  هار  رد  هک  لیلد  يوق ،  تسار و  تشاد  ینوتس  هک  دنیب  رگا  دوب .  مالسا  هناخ و  دنوادخ  باوخ ،  هب  نوتس  نید 
دیوگ :  یبرغمرباج 

رگا ددرگ .  كاله  هناخ  دـنوادخ  هک  تسا  لیلد  داتفیب ،  اـی  تسکـشب  هناـخ  نوتـس  هک  دـنیب  رگا  دوب .  هناـخ  دـنوادخ  باوخرد ،  نوتس 
دیازفیب .  هناخ  دنوادخ  لابقا  توق  رب  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  يوق  ار  هناخ  نوتس 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ ،  رد  نوتس  ندید 

ینارماک . )  تمعن و  لام و  بحاص  تلود (  دنوادخ  لوا : 
مالسا . )  رد  نداد  رارق  مکح )  یضاق (  مالسارد (  میکحت  مود : 

تمظع . )  تمشح و  بحاص  درم  مشتحم (  درم  موس : 
اهراک . )  رد  يدنمورین  اهراکرد (  توق  مراهچ : 

 ( . تسا هدید  اجنآ  رد  ار  نوتس  هک  ییاج  مدرم  رب  ییاورنامرف  دنیب (  هک  ياجنآ  نامدرم  تیالو  مجنپ : 

هداجس

فکتعم دجسم  رد  دنیب  نوچ  هصاخ  دوش .  زاجح  رفس  هب  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  هداجـس  رد  دجـسمرد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دشاب . 

 ، دوش بغار  صیرح و  تدابع  تعاط و  هب  تسا  لیلد  دیرخب ،  ای  تشاد  نیـسابرک  ای  نیمـشپ  هداجـس  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 
تعاط و هک  تسا  لیلد  دوب ،  نیمـشیربا  وا  هداجـس  دـنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  لیوات  دـش ،  عیاـض  اـی  تخوسب  وا  هداجـس  دـنیب  رگا 

دشاب .  فیعض  نید  هار  رد  یلو  دنک ،  ياپرب  زامن  تدابع و 
ای هتـسشن  نآ  رب  دـشاب و  هتـشادن  قلعت  ناتدوخ  هب  رگا  صوصخ  هب  تسا  وکین  باوخ  رد  هداجـس  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یلمع دیهد و  یم  ماجنا  کین  يراک  هک  تسا  نآ  ناشن  دیا  هتسشن  ناتدوخ  هب  قلعتم  هداجس  رب  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دیشاب .  هداتـسیا 
دیهن یم  ریخ  ناینب  هداتـسیا  زامن  هب  نآ  رب  يرگید  یلو  دیراد  يا  هداجـس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  دـنوادخ  ياضر  تهج  رد 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 805 

http://www.ghaemiyeh.com


تافوقوم نییعت  دننام  دنروآ  یم  یکین  هب  ار  امش  مان  دنوش و  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  رارمتـسا  بوانت و  هب  نارگید  هک  دینک  یم  يراک  ینعی 
امش دیا  هداتسیا  زامن  هب  يرگید  هب  قلعتم  هداجس  رب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنب .  لیس  داینب  زیراک و  داجیا  تانق و  رفح  دجسم و  يانب  و 
یم هبوت  هانگ  زا  دوش  کشخ  ات  دـیا  هدرتسگ  باتفآ  رد  هتـسش و  ار  شیوخ  هداجـس  هک  دـینیبب  رگا  دـیرب .  یم  دوس  نارگید  ریخ  راک  زا 

یهانگ هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  هدـش  خاروس  ای  هتخوس  اما  دـیراد  يا  هداجـس  هک  دـینیبب  رگا  دـیدرگ .  یمرب  فالخ  قیرط  زا  دـینک و 
 . دیا هدرکن  هبوت  زونه  تسا و  یقاب  نآ  راثآ  هک  دیا  هدش  بکترم 

هدجس

یلاعت قح  زج  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  راوگرزب  يدرم  رب  تسا  لیلد  درک ،  یم  یلاعت  قح  هدجـس  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هک لیلد  دومن ،  هدجس  ار  يو  یسک  دید  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دیاینرب .  دراد  هک  يدیما  هک  لیلد  درک ،  یم  هدجس  ار  رگید  سک 

ناطلس زا  ار  يو  دیامن  لیلد  درک ،  یم  هدجـس  يرتهم  هک  دنیب  رگا  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دیامن .  لصاح  ار  سک  نآ  دارم 
 . دسر الب  جنر و 

نخس

ای تفگ  يزیچ  يزات  نابز  هب  دنیب  رگا  دشاب .  فلتخم  اه  نابز  زا  نآ  لیوات  باوخرد ،  ندینـش  نتفگ و  نخـس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
درک و عامتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ياهرابخا  زا  رگا  دبای .  هاج  زع و  ناشیا  زا  دتفا و  تبحـص  ار  يو  نارتهم  اب  تسا  لیلد  دینش ، 

یم ای  تفگ  یم  یبرع  نابز  هب  دنیب  رگا  دنیب .  یئوکین  ناشیا  زا  دتفا و  تبحص  نارتهم  اب  ار  يو  هک  لیلد  دینش ،  ای  تفگ  یسراف  نابز  هب 
يراک ار  وا  تمه ،  نود  لصا  یب  نامدرم  اب  تسا  لیلد  دینش ،  یم  ای  تفگ  یم  ودنه  نابز  هک  دنیب  رگا  دبای .  ثاریم  تسا  لیلد  دینش ، 

هب دنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  يرادرکدب  تسد  هب  ای  دونـش  شوخان  نخـس  تسا  لیلد  دینـش ،  یم  ای  تفگ  یم  یکرت  نابز  دنیب  رگا  و  دتفا . 
یم دینش  تفگ و  یمزراوخ  نابز  هب  رگا  دتفا .  تبحص  ار  وا  ناشیا  اب  دونـش و  نیقاهد  ربخ  هک  لیلد  دینـش ،  یم  ای  تفگ  یم  یطبق  نابز 

اب ار  يو  هک  لیلد  دینـش ،  یم  ای  تفگ  یم  ینالقیـص  نابز  هب  هک  دـنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  یلغـش  هب  ای  دونـش  هورکم  ربخ  هک  لیلد  درک ، 
 . دوش لوغـشم  مالک  تمکح و  ملع و  هب  تسا  لیلد  دینـش ،  یم  ای  تفگ  یم  ینانوی  نابز  هب  هک  دنیب  رگا  دتفا .  یلغـش  فاصنا  یب  مدرم 
ای تفگ  یم  ینابز  هب  دید  رگا  دسر .  مغ  ار  وا  نادان  يوخدب و  یسک  تبحص  هب  هک  لیلد  دینش ،  یم  ای  تفگ  یم  یجرگ  نابز  دنیب  رگا 
راک نآ  زا  هک  دنادن  دوش و  ریحتم  يراک  رد  تسا  لیلد  دونـش ،  هچ  تفگ و  هچ  تسنادن  دوب و  هدینـشن  ار  نابز  نآ  زگره  هک  دینـش  یم 

وا دنک و  عورـش  راک  همه  هب  هک  لیلد  دینـش ،  یم  تفگ و  یم  نخـس  نابز  همه  هب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دـبای .  یـصالخ  هنوگچ 
 . دوب ریخ  نخس  نآ  رگا  دشاب .  حالص  نآ  لیوات  دونش ،  دیوگ و  یسک  رگا  ینابز  ره  هب  دیوگ :  یبرغمرباج  دشاب .  تعفنم  راک  نآ  زاار 

نتـشیوخ هک  لیلد  تفگ ،  یم  نخـس  شیوخ  مادنا  زا  یمادنا  هب  هک  دنیب  رگا  دـنک .  داسف  رـش و  رب  نآ  لیوات  تسا ،  نیا  فالخ  هب  رگا 
 . دنیب

دس

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبشوخ دس : 

بادس
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دیوگ یبرغمرباج  دوش .  هدایز  تموصخ  وا  اب  تسا  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسکای  تشاد  بادس  دنیب  رگا  دادیب .  دوب و  تموصخ  باوخ  رد 
نوریب هناخ  زا  ای  داد  یـسک  هب  ار  بادـس  هک  دـنیب  رگا  وا .  يراـمیب  رب  دـشاب  لـیلد  دروخ ،  یم  دـش و  هدرمژپ  درز و  بادـس  دـنیب  رگا  : 

 . دشابن ریخ  چیه  بادس  ندیدرد  هلمجلا  یلع  ددرگ و  هتسر  تموصخ  گنج و  زا  تخادنا 

رس

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوب راگتساوخ  ار  وا  ددرگ و  يو  رتهم  تسود و  یـسک  هک  لیلد  تفرگ ،  ارف  هدیرب  رـس  دنیب  رگا  دشاب .  هورگ  رتهم  ندید  باوخ  رد  رس 

شماو دراد  ماو  رگا  دوـش ،  شیورد  تسا  رگناوـت  رگا  دـیدرگ ،  ادـج  وا  نت  زا  رـس  مخز  یب  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  و 
دوز تسا  راتفرگ  ناـمرد  یب  یتلع  رد  رگا  دـبای ،  افـش  تسا  راـمیب  رگا  دوش ،  دازآ  تسا  هدـنب  رگا  دـبای ،  جرف  مغ  زا  ددرگ و  هدراذـگ 

دهاوخب .  رگناوت  ینز  هک  لیلد  دنیب ،  باوخ  نیا  مالغ  رگا  دبای .  تیالو  دنیب  هدیرب  رس  يرتهم  رگا  دریمب . 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

یم يدد  ای  یئاپراچرس  تسوپ  دنیب  رگا  دنوش .  عمج  اجنآ  رد  نارتهم  یعمج  تسا  لیلد  دنیب ،  هدنکفا  یئاج  هب  ار  هدیرب  رـس  یـسک  رگا 
لوهجم رـس  دـنیب  رگا  دـبای .  تمعن  لام و  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  ماخ  ار  مدرم  رـس  تسوپ  دـنیب  رگا  لام .  نتفاـی  رب  تسا  لـیلد  دروخ ، 

وا شیپ  هدرم  رـس  دـنیب  رگا  دروخ .  هاشداپ  لام  هک  لـیلد  دروخ ،  یم  یغرم  رـس  دـنیب  رگا  دروخب .  ار  یـسک  هیامرـس  هک  لـیلد  دروخ ، 
 . دروخب اهرـس  تشوگ  زا  هک  هصاخ  دنیب ،  یکینو  ریخ  ناشیا  زا  دنیآ و  وا  شیپ  هورگ  نآ  هدرکرـس  هک  لیلد  رگید ،  ياهرـساب  دندروآ 

لام دوب و  زارد  شرمع  هک  لیلد  دروخیم ،  دنفـسوگ  رـس  دنیب  رگا  دنیب .  یکین  ریخ و  رگناوت  زا  هک  دوب  لیلد  دـنیب ،  باوخ  رد  ینز  رگا 
زا تسا  لیلد  دروخ ،  یم  يزب  رـس  دنیب  رگا  دبای .  ناوارف  تمعن  لام و  لاس  نآ  رد  تسا  لیلد  دروخیم ،  واگرـس  دـنیب  رگا  دـبای .  لالح 

دوش .  لصاح  لام  ار  وا  درمناوج  یخس و  يرتهم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش و يوق  شراک  هک  لیلد  دـنیب ،  رـس  ود  ار  دوخ  رگا  دـبای .  یگرزب  هاج و  يرتهم  زا  هک  لـیلد  دـنیب ،  گرزب  ار  دوخ  رـس  یـسک  رگا 
 ، دنیب هنهرب  ار  شیوخ  رس  رگا  دشابن .  تعفنم  راک  نآ  رد  نکل  دریگ ،  شیپ  گرزب  يراک  دنیوگ  ناربعمزا  یـضعب  دوش و  زارد  شرمع 
هک لیلد  داتفا ،  نیمز  رب  دـمآ و  نوریب  زغم  وا  رـس  زا  هک  دـنیب  رگا  دوش .  دنمتـسم  نیگمغ و  دوش و  لوزعم  دوب  هک  یلغـش  رد  تسا  لیلد 

تـسا لیلد  دـنیب .  برچ  ار  شیوخ  رـس  رگا  و  دـیآزاب .  وا  هیامرـس  هک  لیلد  داهن ،  ياج  زاب  ار  زغم  دـنیب  رگا  دورب .  وا  تسد  زا  هیاـمرس 
ار رس  دنیب  رگا  دبایب .  میـس  مرد  رازه  هد  هک  لیلد  تسیک ،  زا  تسنادن  تشاد و  تسد  رد  هدیرب  رـس  دنیب  رگا  دبای .  ریخ  ياهراک  قیفوت 

لام هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  هک  دنیب  هدیرب  رـس  رگا  دوش و  عیاض  وا  زا  لامای  دنک ،  هنیزه  ریخ  هب  ار  لام  تسا  لیلد  دـنکفا ،  نیمز  رب 
هک لیلد  تفگ ،  تشز  نخس  يو  اب  رس  دنیب  رگا  دهد .  فاصنا  داد و  هک  لیلد  تفگ ،  وکین  نخس  يو  اب  رـس  هک  دنیب  رگا  دبای .  رایـسب 

رداـم و هک  لـیلد  دوـب ،  پچ  تسدرد  يا  همین  تسار و  تسد  رد  يا  همین  هکناـنچ  دوـب ،  همین  ود  وا  رـس  هک  دـنیب  رگا  درادـن .  فاـصنا 
لیلد دش ،  تسرد  دوب و  همین  ود  رـس  رگا  دبای .  تکرب  ریخ و  يرتهم  زا  تسا  لیلد  دـنیب ،  تسد  رد  ار  شیوخ  رـس  رگا  دریمب .  شردـپ 

دنبای .  افش  تبقاع  دنوش و  رامیب  شردام  ردپ و  هک 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 . دیارگ مارح  داسف و  هب  هک  لیلد  دش ،  ریش  رس  نوچ  وا  رس  دید  رگا  دبای .  تیالو  لام و  تسا  لیلد  دوب ،  لیف  رـس  نوچ  وا  رـس  دید  رگا 
تخب زا  تسا  لیلد  دش ،  سرخ  رس  نوچ  وا  رس  دنیب  رگا  دبای .  تمعن  لام و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دش ،  بسا  رس  نوچ  وا  رس  هک  دید  رگا 

لیلد دش ،  رتش  رس  نوچ  وا  رس  دنیب  رگا  دنک .  هبلغ  يو  رب  لهج  هک  تسا  لیلد  دش ،  دنفسوگ  رس  نوچ  وا  رس  دنیب  رگا  دبای .  يراکماک 
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رگا دراد .  رفک  هب  لیم  هک  تسا  لیلد  دومن ،  لیم  نارفاک  هب  دش و  سرخ  رس  نوچ  دید  رگا  دنک .  رهق  ار  نمشد  دبای و  یئاورنامرف  تسا 
نیجنرب وا  رس  دید  رگا  دبای .  لام  تسا  لیلد  نیرز ،  ای  دوب  نیمیس  وا  رس  دید  رگا  وا .  كاله  رب  تسا  لیلد  دوب ،  هنیگبآ  زا  يو  رس  دنیب 

وا رس  زا  دنیب  رگا  دنک .  نز  فال  يدرم  تمدخ  تسا  لیلد  دوب ،  یگنس  ای  نینهآ  وا  رس  دنیب  رگا  وا .  كاله  رطخ و  رب  تسا  لیلد  دوب ، 
دریگ .  الاب  شراک  هک  لیلد  تخورفا ،  یم  شتآ 

دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 
زا یتیالو  تسا  لیلد  دش ،  نادد  رـس  نوچ  وا  رـس  دـنیب  رگا  دـنک .  وا  هودـنا  مغ و  رب  لیلد  دـش ،  ینایاپراهچ  رـس  نوچ  وا  رـس  دـنیب  رگا 
 ، دروخ یم  دوب و  هتخپ  وا  رس  دنیب  رگا  دور .  رفس  هب  هک  لیلد  دش ،  ناغرم  رس  نوچ  وا  رس  دنیب  رگا  دنک .  رهق  ار  نمشد  دریگب و  فازگ 

لیلد دش ،  تسرد  داهن و  دوخ  ياج  هب  زاب  نآ  زا  دعب  دش و  ادـج  نت  زا  شرـس  یـسک  دـید  رگا  دروخب .  ار  دوخ  هیامرـس  هک  تسا  لیلد 
دوخ رس  یسک  رگا  دروآ .  يرسپ  تسا  لیلد  دوب ،  نتسبآ  شنز  تشاد و  رانکرد  يرس  دنیب  رگا  دبای .  نادیهش  هجرد  ماجنارس  هک  تسا 

دبای .  لام  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یم  نایربرس  هک  دنیب  رگا  دریمب .  شرهوش  هک  لیلد  دنیب ،  هدیشارت  ار 
دیوگ :  یبرغمرباج 

ودب هدئاف  یـسک  زا  تسا  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  دیرخ  یم  نایرب  رـس  دنیب  رگا  دشاب .  سیئر  لیوات  هب  دروخ ،  یم  نایرب  رـس  دـید  رگا 
دشاب .  ماخ  زا  رتهب  هتخپ  رس  دنک و  تبیغ  يرتهم  دروخ ،  یم  ماخ  رس  دید  رگا  دسر . 

دیوگ :  یناهفصا 
تسد رب  دوخ  رس  رگا  دوش .  ادج  ردام  ای  ردپ  زا  هک  لیلد  دنیب ،  هدیرب  ار  شیوخ  رس  رگا  رـسپ .  ای  رتهم  ای  دوب  ردپ  باوخ ،  هب  مدرم  رس 

دنیب رگا  دنک .  ماو  ای  دناتس  تعاضب  یـسک  زا  هک  لیلد  تسب ،  زاب  ندرگ  هب  ار  دوخ  رـس  دید  رگا  ددنویپ .  ناشیا  اب  هک  لیلد  دید ،  دوخ 
شود رب  یهاشداپ  رـس  رگا  دـسر .  تبیـصم  هودـنا و  مغ و  ار  راید  نآ  رتهم  هک  لیلد  درک ،  یم  صقر  تشاد و  شیپ  رد  هدـیرب  ياـهرس 

رایسب .  یتخس  جنر و  هب  دبایب  مرد  رازه  ود  هک  لیلد  دنیب ،  دوخ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هدزای  ندید  باوخ  هب  مدرم  رس 
سیئر .  لوا : 

هدرکرسورتهم .  مود : 
ردپ .  موس : 

ردام .  مراهچ : 
ریما .  مجنپ : 

ملاع .  مشش : 
مرد .  رازه  هد  متفه : 

رسپ .  متشه : 
زینک .  ای  مالغ  مهن : 

نز .  مهد : 
تورثو .  يرگناوت  مهدزای : 

دبای .  تلود  دوش و  وکین  وا  راک  دتفا و  تبحص  نارتهم  اب  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  كاپ  هماج  درک و  یم  درد  وا  رس  دنیب  یسک  رگا 
دسر .  هودنا  مغ و  يرتهم  ببس  هب  ار  وا  هک  لیلد  دنشوپ ،  ناباصق  هکنانچ  دوب  هدیشوپ  نیکرچ  هماجرگا 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ماجنا رد  ار  امش  اهنآ  دیوش و  یم  انشآ  يدنمتردق  ذوفنرپ و  رایسب  دارفا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  روهشم  یمدآ  رـس  ندید  1 ـ

دننک .  یم  يرای  مهم  ییاهراک 
دیوش .  یم  راچد  باصعا  زغم و  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  ناتدوخ  رس  رگا  2 ـ

دور .  یم  نیب  زا  يدیمون  اب  امش  ياهدیما  نیرتزیزع  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نت  زا  هدشادج  دولآ و  نوخ  رس  ندید  3 ـ
دیبای .  یم  ءاقترا  تعرس  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  رس  دنچ  ای  ود  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

داد .  دهاوخ  رارق  راشف  تحت  ار  امش  رطاخ ،  شیوشت  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  دردرس  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  5 ـ
يدب .  ات  دینیب ،  یم  ریخ  رتشیب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدرک  مرو  رس  ندید  6 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  رایسب  ياهتذل  تورث و  هب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  كدوک  رس  ندید  7 ـ
ددرگ .  یم  يویند  ياهتذل  يدام و  ياهروحم  لوح  امش  ياه  هتساوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناویح  کی  رس  ندید  8 ـ

 . دمآ دنهاوخ  امش  لابند  هب  نارگید  هنافصنم ،  تارظن  رطاخب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دییوشب ،  ار  دوخ  رس  باوخ  رد  رگا  9 ـ

بارس

نیریـس نبدمحم  تسا .  لطاب  شلیوات  دیامن و  بآ  هنـشت  مشچ  هب  نابایب  هک  تسا  نانچنآ  دنناوخ و  باروگ  يزات  هب  ار  بارـس  هکنادـب 
نیمز كاخ  دید  رگا  دنیوگ .  دیوپ  باوص  هار  دیوگ و  لطاب  ملع  كرت  هک  لیلد  دیدرگ ،  میقـس  نیمز  ردنا  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ : 

 . دشابن رادیاپ  لام  نآ  نکل  دنک ،  عمج  لطاب  لام  ملع  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  بارس 

ارس

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هدیسر يو  لجا  تقو  دوب و  ترخآ  يارس  نآ  هک  لیلد  دید ،  ناگدرم  اجنآ  رد  تخانشن و  ار  سکچیه  دش و  هناگیب  يارس  رد  دنیب  رگا 

داینب هک  دش  فورعم  يارـس  رد  رگا  دبای .  افـش  دوب و  كاله  کیدزن  دوش و  رامیب  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  دش و  اجنآ  رد  دـنیب  رگا  دوب ، 
رگا تسا .  مارح  لام  هدنیوج  هک  لیلد  دوب ،  چگ  هتخپ و  تشخ  زا  وا  يارس  داینب  دنیب  رگا  دبای .  لالح  يزور  هک  لیلد  دوب ،  لگ  زا  نآ 
رگا دوش .  خارف  يو  رب  يزور  هک  لیلد  دوب ،  خارف  گرزب و  یئارـس  رد  دنیب  رگا  دـنک .  هبوت  مارح  زا  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب  نآ  زا  دـنیب 

دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیلد  دید ،  گنت  یکچوک و  يارس 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

تلزنم فرش و  ترخآ  يارس  رد  هک  لیلد  تسا ،  اه  ناویا  کشوک و  ارس  نآ  ردنا  هک  دنیب  خارف  گرزب و  يارـس  باوخ  رد  یـسک  رگا 
 ، دش خارف  گرزب و  وا  يارس  نیمز  دنیب  رگا  دتفا .  تبیـصمار  يارـس  دنوادخ  هک  لیلد  تخوسب ،  ای  تسکـشب  يارـس  رد  دنیب  رگا  دبای . 
یم ار  وا  يارـس  دنیب  رگا  دوش .  گنت  يو  رب  يزور  دنیب ،  نیا  فالخرب  رگا  دوش .  خارف  ایند  رد  يزور  ار  وا  یخارف  نآ  ردق  هب  هک  لیلد 

هداشگ يو  رب  تاریخ  رد  دنک ،  یمه  ار  نهک  يارـس  دـنیب  رگا  دـنک .  مک  تدابع  زامن و  ددـنب و  دوخ  رب  حالـص  هار  هک  لیلد  دـندنک ، 
 ، تسا شیورد  رگا  دوش و  هدایز  شلام  تسا ،  رگناوت  رگا  هک  لیلد  دـش ،  نورد  هزیکاـپ  ون و  یئارـس  رد  دـنیب  رگا  ددرگ .  مرخ  دوش و 

دوش .  رگناوت 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رگا ردام .  ردپ و  رب  دنک  لیلد  يارس ،  هحفص  هک  دیوگ  وا  مه  دیآ و  يرهاوخای  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  ون  يارس  نایم  هک  دنیب  رگا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 809 

http://www.ghaemiyeh.com


ردپ .  ردام و  نت  یتسردنت  رب  تسا  لیلد  تسا ،  هزیکاپ  ون و  وا  يارس  هفص  دید 
دیوگ :  یبرغمرباج 

داشگ خارف و  يو  رب  يزور  هک  لیلد  دوب ،  وا  کلم  يارـس  نآ  هک  تسناد  دش و  لخاد  ون  هزیکاپ و  گرزب و  یئارـس  رد  دید  یـسک  رگا 
دهاوخب .  رگناوت  رهوش  دید ،  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  دبای .  تیالو  دوش و  رگناوت  دهاوخ و  يوربوخ  نز  دبای و  هاج  تزع و  دوش و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  تشه  رب  باوخ  هب  يارس  ندید 

رهوش .  ار  نز  نز و  ار  درم  لوا : 
يدنمتورث .  يرگناوت  مود : 

ینمیا .  موس : 
هفرم . )  شوخ و  یگدنز  شوخ (  شیع  مراهچ : 

لام ،  مجنپ : 
یئاورنامرف .  تیالو و  مشش : 

يدنلبرس .  تزع و  متفه : 
 . تناما متشه : 

هدرپارس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  دوش .  رگشل  رتهم  هک  دشاب  دبای و  تلزنم  یگرزب و  هک  لیلد  تسا ،  وا  کلم  هدرپارس  هک  تسناد  دزب و  هدرپارس  دنیب  یسک  رگا 

هاشداپ هدرپارـس  هک  دنیب  رگا  تسا .  هاشداپ  هاگ  تسـشن  هدرپارـس  هک  اریز  دبای ،  هاج  تمرح و  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دوب ،  هاشداپ  هدرپارس 
دنیب رگا  دـنک .  تلحر  ایند  زا  هاشداپ  هک  لیلد  تخوس ،  هب  هاشداپ  هدرپارـس  دـنیب  رگا  تسا .  لاوز  ار  وا  کلم  هک  لیلد  داـتفیب ،  تسا و 

رد گرزب  هاشداپ  هک  لیلد  درب ،  اوهربو  تفرگب  هاشداپ  هدرپارـس  هک  دنیب  رگا  تسا .  تکاله  لیلد  دـندروآ ،  نوریب  هدرپارـس  زا  هاشداپ 
دناتسب .  يو  زا  کلمو  دیآ  راید  نآ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  هدرپارس  ندید 
تنطلس .  لوا : 
تسایر .  مود : 
تیالو .  موس : 

يرتهم .  مراهچ : 
 . رگشل يرادرس  یگنهرس و  مجنپ : 

رادیارس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درب .  دیهاوخ  جنر  نادنزرف  تسردان  تیبرت  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رادیارس  ندید  1 ـ
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تخاس .  دهاوخ  ناشیرپ  دنچ  ییاهتیذا  رازآ و  ار  امش  مارآ  دوجو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیدرگب ،  رادیارس  لابند  هب  باوخ  رد  رگا  2 ـ
ناتـسود و و  تفر ،  دـهاوخ  شیپ  یبوخ  هب  ناـتیاهراک  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  ادـیپ  رادیارـس  دوخ  هناـخ  يارب  باوـخ  رد  رگا  3ـ

 . تفای دیهاوخ  مارتحا  روخرد  ینانیشنمه 

برس

دید رگا  دوش .  لصاح  نود  يزیچ  ایند  لام  زا  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  ودب  یسک  ای  تشاد  برـس  دید  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دننک تمالم  ار  وا  يدب و  هب  دتفا  مدرم  نابز  رد  هک  لیلد  تخادگ ،  یم  برس 

زابرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نابیقر زا  رترب  یتاماقم  هب  لامعا ،  نآ  كرت  دنـسپان و  یلاـمعا  رد  طارفا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  نازابرـس  ةژر  ندـید  1 ـ

دیبای .  یم  تسد  دوخ 
دناسر .  دهاوخ  بیسآ  مه  امش  یگدنز  هب  نارگید  یتخبدب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمخز  زابرس  ندید  2 ـ

 . تفای دیهاوخ  تسد  دوخ  ياهزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  قیال  يزابرس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ندیربرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ندش  بولغم  راک و  رد  تسکش  ۀناشن  تسا ،  هدش  ادج  امش  ندب  زارس  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . تسا گرم  دیعبت و  ۀناشن  تسا ،  يراج  هدیرب  رس  زا  نوخ  تسا و  هدش  ادج  نارگید  ندب  زا  رس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هچخرس

 . لالح زا  دوش  لصاح  یتخس  جنر و  هب  لام  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  هچخرس  وا  نت  رب  دید  رگا  تسا .  لام  یتدایز  هچخرس  هک  نادب 
 . دنک لصاح  مارح  لام  هک  لیلد  تسا ،  نشور  خرس و  هچخرس  وا  نت  رب  دید  رگا 

کخرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ادیپ لخادت  امـش  یگدنز  راک و  اب  روآ  بارطـضا  راکفا  هک  تسا  نا  تمالع  دیا ،  هدـش  التبم  کخرـس  يرامیب  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دهاوخ 
دهاوخ رـسدرد  هب  ار  امـش  نارگید  ياهراک  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدـش  ـالتبم  کخرـس  يراـمیب  هب  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تخادنا

ندروخرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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 . دزادنا یم  يدیمون  ماد  هب  ار  امش  دنک و  یم  ینکش  نامیپ  امش  دزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیروخ ،  یم  رس  ییاج  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
هب ار  امـش  هدنبیرف  ياه  هدعو  هک  تسا  نا  تمالع  دیروخ ،  یم  رـس  زبس  ياهفلع  زا  هدیـشوپ  يا  هپت  ۀنماد  بیـش  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دناشک دهاوخ  يدوبان 

یخرس

دشابن کین  ار  نادرم  دشاب و  یمرخ  ریخ و  ار  نانز  هشیدنا و  مغ و  لد و  جنر  تسا و  تهارک  ایند  رد  یخرـس  ندید  باوخ  رد  هک  نادب 
نوخ بوشآ و  هنتف و  گنج و  هک  لیلد  دید ،  خرـس  هلمج  رگا  راتـسد .  هبج و  ابق و  هالک و  نهاریپ و  لی و  وا  رـس  دیوگ :  یبرغم  رباج  . 
دنیب کین  ياج  هعموص و  رد  ای  دجسمرد  باوخ  نیا  رگا  اه .  هماج  یخرس  ردق  هب  دنک  دادیب  متس و  نامدرم  رب  دراد و  تسود  ار  نتخیر 

 . میتفگ هک  دوب  نآ  زا  رتمک  هلمج  نیا  ، 

شنزرس

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
درک دنهاوخن  كرد  ار  امش  یهاوخریخ  ندش  تحیصن  شنزرس و 

ریشرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دشاب .  یم  بولطم  یگداوناخ  طباور  ناوارف و  لوصحم  ۀناشن  دنیبب ،  ریشرس  باوخ  رد  يزرواشک  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  دنمتداعس  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشون ،  یم  ریشرس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دندنب یم  جاودزا  نامیپ  دوخ  قاشع  اب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننیبب ،  ریشرس  باوخ  قاشع  رگا  3 ـ

ناطرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ددرگ یم  لوحتم  امش  ۀناریقف  یگدنز  عضو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  هجلاعم  تیقفوم  اب  ناطرـس  هب  التبم  رامیب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  ندش  دنمتورث  يوس  هب  يریگمشچ  تفرشیپ  و 
رگا اما  دش ،  دهاوخ  يرامیب  راچد  امش  ناکیدزن  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  التبم  ناطرـس  هب  یـصخش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دنهاوخ  وربور  يداسک  اب  دوخ  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  راجت 
یم مأوت  یبارخ  يداسک و  اب  اهراک  دوش و  یم  لدبم  يدرـس  هب  قشع  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناطرـس  هب  التبم  صخـش  ندید  3 ـ

 . دریگ یم  رارق  دوخ  جوا  رد  هودنا  فسأت و  دوش و 

هفرس

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دنهاوخ  المرب  امش  ياهزار  هفرس : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تروص نیا  ریغ  رد  دینک .  تبقارم  دوخ  ینامـسج  یتمالـس  زا  دـیاب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـهد ،  یم  ناترازآ  هفرـس  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  رامیب 

 . دیزیرگ یم  بولطمان  ياهطیحم  زا  ماجنارس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونشب ،  ار  نارگید  ۀفرس  يادص  باوخ  رد  رگا  2 ـ

ندیفرس

 . درآ رب  مغلب  هک  هفرـس  موس :  کشخ .  هفرـس  مود :  رت .  هفرـس  لوا :  تسا .  هجو  جـنپ  رب  باوخرد  ندیفرـس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تیاکـش یـسک  دزن  هک  لیلد  دروآرب ،  مغلب  ندیفرـس  هاگ  هب  دـنیب  رگا  درآرب .  ارفـص  هک  هفرـس  مجنپ :  درآرب .  نوخ  هک  هفرـس  مراهچ : 

دنک یتیاکـش  هک  لیلد  تشاد ،  کشخ  هفرـس  دید  رگا  دوش .  عیاض  وا  زا  هک  لام  ببـس  هب  ای  دسر ،  يو  هب  هک  یجنر  یئالب و  زا  دـیامن 
 . دیامن تیاکش  يو  زا  سک  ره  هک  يوخدب ،  دوب  يدرم  هک  لیلد  دروآرب ،  ارفـص  ندیفرـس  تقو  هب  دید  رگا  تسا .  هدوهیب  لاحم و  هک 
 . تسا نید  راوخمغ  هک  لیلد  دیفرس ،  یم  هتسهآ  دنیب  رگا  دیامن .  يرتهم  دزن  دوخ  تیاکش  هک  لیلد  دفرس ،  یم  يرتهم  شیپ  يدی  رگا 

یناوتان لیلد  دمآ ،  یم  هفرـس  ار  وا  هک  دید  رگا  دنکب .  يو  زا  تیاکـش  یـسک  هک  لیلد  دیفرـس ،  یم  دـید  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هفرـس ار  وادید  رگا  وا .  كاله  رب  تسا  لیلد  درآرب ،  تسناوتن  هکنانچ  دنامب ،  وا  يولگ  رد  هفرـس  دـید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  تسا . 
دیدرگ ادیپ  ناناوج  هفرـس  ار  وا  دنیب  رگا  دبای .  جرف  هودنا  مغ و  زا  هک  لیلد  تخادنا ،  یم  مغلب  هکنانچ  ناریپ ،  هفرـس  هلمج  زا  دش ،  ادیپ 

تفآ جنر و  هاشداپ  زا  ار  وا  هک  لیلد  دیفرس ،  یم  هک  دید  باوخ  هب  یسک  رگا  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دراد .  لیوات  نیمه  ، 
 . دسر

تقرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسامش .  یلابقادب  یناور و  ياهدوبمک  اه و  هدقع  ۀناشن  تسا ،  يزیچ  تقرس  لوغشم  يدزد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

امش رازآ  ثعاب  رما  نیا  دننک و  یم  امـش  راتفر  زا  اطخ  يریبعت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  يزیچ  تقرـس  هب  مهتم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دهاوخ  مامت  امش  عفن  هب  ریبعت  ءوس  نیا  هک  درب ،  دیهاوخ  یپ  هتکن  نیا  هب  دعب  اما  دوش .  یم 

 . دش دیهاوخ  ریگرد  یسکاب  هدزباتش  یلالدتسا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدرک  تقرس  هب  مهتم  ار  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هکرس

هکرس دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  تسا .  کین  لیوات  هب  وا  ندروخ  دوب و  تکرب  اب  لالح  لام  باوخرد ،  هکرس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هودنا مغ و  شورف  هکرس  دنیوگ :  یضعب  دبلط و  تموصخ  هک  تسا  يدرم  باوخ  رد  شورف  هکرـس  تسا و  هودنا  مغ و  باوخرد  سرت 

تسا . 
رد ینانوی  سونانیا  مناخ  ثاریم .  دـننام  زیگنا  مغ  یلو  عورـشم  تسا  یلوپ  لـالح و  تسا  یلاـم  هکرـس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا اـم  هک  تسین  نیا  زا  رت  هرخـسمزیچ  چـیه  تفگ (  یم  وا  تشاد .  یم  او  رکفت  هب  ار  هدنونـش  هک  تفگ  یم  یبلاـج  بلطم  هکرـس  دروم 
نآ هدیرخ  شمشک  هداد ،  لوپ  هدیشک ،  تمحز  هیاسمه ،  تسا .  یبوخ  هکرس  هچ  هب  هب  میئوگ  یم  میریگ و  یم  هکرس  شیوخ  هیاسمه 

هدرک و فاص  ار  هکرس  ندیسر  زا  دعب  تسا .  هدیسر  هکرس  ات  هدنام  رظتنم  زین  اه  تدم  هتخادنا و  هکرس  دعب  هدرک و  کشخ  هتـسش ،  ار 
هلاس دـنچ  هکرـس  وا  میوش  علطم  ام  هک  نیمه  لاس  ود  یکی  تشذـگ  زا  سپ  شدوخ .  هدـنیآ  يارب  هدومن  هریخذ  اه  هشیـش  اه و  پک  رد 
رگا میهاوخ و  یم  هکرـس  وا  زا  میرب و  یمن  مه  فرظ  یتح  میور و  یم  شغارـس  هب  تسا  بوخ  شا  هکرـس  هک  نیا  رطاـخ  هب  طـقفدراد 
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نودـب دـشاب و  يرگید  هب  قلعتم  هک  یلام  ام  ياه  باوخ  رد  یبوخ )  هکرـس  هچ  هب .  هب  میئوگ  یم  میروخ و  یم  میـشاب  فاصنا  اـب  یلیخ 
زا رهاـظ  هب  هک  تسا  ثاریم  نآ  عون  نیرت  صخـشم  نیرتـهب و  دوش و  یم  رهاـظ  هکرـس  تروـص  هب  دـسرب  اـم  تسد  هب  شـالت  تمحز و 

هکرـس هتـشون  نیریـس  نبا  تسا .  هداتفا  ام  گنچ  هب  تمحز  نودـب  تفم و  یلام  عقاو  رد  یلو  میوش  یم  نیگهودـنا  رثاتم و  نآ  تفایرد 
هک ار  يریبعت  نیمه  تسا و  بوخ  دیراد  هکرس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  کین  نآ  ندروخ  هک  تسا  تکرب  ریخ و  اب  لالح و  لام 
 . تسین بوخدیدرک  یگدـیزگ  ناهد  شدـنچ و  ساسحا  درزآ و  ار  امـش  نآ  یـشرت  دـیدروخ و  دـیتشاد و  هکرـس  رگا  اما  دراد  متـشون 

سح ار  نآ  یشرت  دیدروخ و  دیتشاد و  هکرـس  رگا  دننک .  یم  ریبعت  جنر  مغ و  دنناد و  یمن  بوخ  باوخ  رد  ار  شرت  هزم  الوصا  ناربعم 
دیاب بوخ  هکرـس  دـنک .  یم  نیزح  نیگمغ و  ار  امـش  لام  نیمه  یلو  دـیروآ  یم  تسد  هب  لالح  یلام  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیدرک 

تسا و یکین  نآ  نداد  هیده  تسا و  ریخ  داینب  هکرـس  نتخادـنا  تسا .  رت  وکیندـشاب  نیریـش  هکرـس  رگا  ام  ياهایور  رد  اما  دـشاب  شرت 
تاربم .  تاریخ و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک دیهاوخ  بانتجا  دزاس ،  یم  نارگن  فرطضم و  ار  امش  هک  يراک  هب  نداد  نت  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هکرس  ندروخ  1 ـ

. 
تسا .  یگدنز  رد  روآ  بارطضا  روما  نتفرگ  تدش  ۀناشن  تاجیزبس ،  يور  هکرس  نتخیر  2 ـ

 . دنتسه ققحت  لباقریغ  اهوزرآ  اه و  هتساوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هکرس  ندید  3 ـ

نیگرس

رایـسب تمعن  لام و  ار  وا  هک  لیلد  دراد ،  رایـسب  نیگرـس  دـنیب  رگا  تسا .  تمعن  لام و  واگ  بسا و  نیگرـس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دهد دوخ  لایع  هب  یـضعب  ار  دوخ  لام  هک  لیلد  درک ،  يدیلپ  شیوخ  رتسب  رد  دنیب  رگا  تسا .  مارح  لام  مدرم  نیگرـس  دوش و  لصاح 

دنیب رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دـنک .  ناهنپ  نیمز  رد  ار  دوخ  لام  هک  لیلد  دـناشوپب ،  كاخ  هب  ار  نآ  دـنکفا و  نیگرـس  وچ  دـنیب  رگا 
لیلد دـنکفا ،  نیگرـس  لوهجم  هاگیاج  هب  دـنیب  رگا  دروآ .  تسد  هب  لام  مارح  زا  دروخ و  مارح  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  مدرم  نیگرس 

هک لیلد  تسا ،  هدولآ  نیگرـس  هب  هلمج  ار  شیوخ  نت  دید  رگا  دـشابن .  باوث  دزم و  نآ  رد  هک  دـنک  هنیزه  یئاج  هب  ار  شیوخ  لام  هک 
ار مدرم  نیگرـس  دیوگ :  لایناد  ترـضح  دسر .  هودنا  مغ و  هاشداپ  زا  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  لاهـسا  ار  وا  دید  رگا  دتفا .  یهانگ  رد 

تسد هب  ملظ  هب  هک  تسا  یلام  ماد  دد و  نیگرس  اما  تسا .  مارح  لام  زین  نایاپراهچ  نیگرـس  دنک و  مارح  لامرب  لیلد  ندید ،  باوخ  هب 
هداج رد  ای  تفر  یم  يدیلپ  نایمرد  دید  رگا  دوش .  ادج  وا  زا  هک  دشاب  لام  هلمج  دوش  ادج  مدرم  زا  هک  يدیلپ  دیوگ :  یبرغمرباج  دیآ . 
هلمج داتفیب و  داهن و  اه  يدـیلپ  رب  ياپ  دـید  رگا  دـسر .  هودـنا  مغ و  هاشداپ  زا  ار  وا  هک  لیلد  دـش ،  قرغ  اه  يدـیلپ  نایمرد  هناخ  رد  اـی 
قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـسر .  يو  هب  یهورکم  مکاح  یلاو و  زا  هک  لیلد  دوب ،  تشز  نود و  وا  هاـگیاج  رگا  دـش ،  هدولآ  شمادـنا 
ندرک هقفن  موس :  شیاشگ .  مود :  مارح .  لام  لوا :  دوب .  هجو  راهچ  رب  دوب ،  دوخ  هاگیاج  هب  نوچ  باوخ ،  هب  لاهـسا  ندـید  دـیامرف : 

تسا .  هتساوخ  جنگ و  باوخ  رد  ناد  نیگرس  و  مغ ،  لاوز  مراهچ :  لایع .  رب  لام 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب لام  نیگرس  ندید 

نادرگ نیگرس 

ارف یلعج  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم  دیامن .  عمج  لام  هک  تسا  يدرم  باوخ  رد  شندید  دـنناوخ و  لعج  يزات  هب  ار  نآ 
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لعج دید  رگا  دشکب  ار  هراوخ  مارح  يدرم  هک  لیلد  تشکب ،  ار  وا  دید  رگا  دـتفا  تبحـص  هراوخ  مارح  يدرم  اب  ار  وا  هک  لیلد  تفرگ ، 
هک لیلد  دروخب ،  ار  یلعج  دید  رگا  دـسر  ترـضم  ار  يو  دوش و  راتفرگ  ناگراوخ  مارح  نایم  رد  هک  لیلد  دـندمآ ،  عمج  يو  رب  رایـسب 

 . دروخ هراوخ  مارح  يدرم  لام 

امرس

یشیورد و امرـس  ردق  هب  هک  لیلد  تفای ،  امرـس  هک  دید  باوخرد  رگا  تسا .  ترـضم  جنر و  باوخ  رد  امرـس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
کشخ ار  وا  نت  امرس  دید  رگا  دسر .  ترضم  جنر و  ناشیوخ  زاار  يو  هک  لیلد  دیناسر ،  دنزگ  ار  وا  نت  امرس  دید  رگا  دبای .  یتسدگنت 

دریمب .  يو  ناشیوخ  زا  یسک  ای  دوش  كاله  دوز  هک  لیلد  دینادرگ ، 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب نایز  امرس  عون  ره  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

نانمشد دیشاب ،  دوخ  هب  طوبرم  روما  رگید  تمالـس و  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرب ،  یم  جنر  امرـس  زا  دینیبب  باوخ  رگا 
 . دنا هشقن  ندیشک  لاح  رد  امش  يدوبان  يارب 

یگدروخ امرس 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
لخ وا  ینیب  زا  هک  دـنیب  رگا  دـیآ و  دـنزرف  ار  يو  هک  دـنک  لیلد  دـمآ ،  یمه  وا  ینیب  زا  بآ  دـنیب  رگا  دـنک .  دـنزرف  رب  لیلد  ینیب ،  بآ 

دنک .  لیلد  نیمه  دمآ  نوریب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دبای .  افش  دوب ،  رامیب  رگا  دهدب .  مغ  یتخس و  جنر و  زا  دوش و  هداد  شماو  هک  دنک  لیلد  دیآ ،  دورف  یمه  بآ  وا  ینیب  زا  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 

نیمز رب  هک  دنیب  رگا  دیآ .  رـسپ  ار  يو  هک  دنک  لیلد  داتفا ،  يو  مادـنا  رب  ینیب  بآ  هک  دـنیب  رگا  نکیل  دوب ،  دـنزرف  باوخ  رد  ینیب  بآ 
ار دـنزرف  نکیلو  ددرگ ،  نتـسبآ  وا  نز  هک  دـنک  لـیلد  داـتفا ،  شیوخ  نز  رب  ینیب  بآ  هک  دـنیب  رگا  دـیآ .  رتخد  هک  دـنک  لـیلد  داـتفا ، 
 ، دنکفا هیاسمه  يارـس  رد  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا  دیآ .  يرـسپ  ار  وا  هک  دنک  لیلد  دـنکفا ،  ینیب  بآ  يو  رب  نز  هک  دـنیب  رگا  دـنکفیب و 

نیریـس نیب  دمحم  دنک .  لیلد  نیمه  دنکفا ،  يدرم  رتسب  رد  ار  دوخ  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا  و  دنک ،  تنایخ  هیاسمه  نز  اب  هک  دـنک  لیلد 
لیلد دوب ،  هریت  هایـس و  وا  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا  دوش .  دنزرف  ار  وا  هک  دـنک  لیلد  دروخ ،  یمه  ار  دوخ  ینیب  بآ  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ : 

 . ددرگ رامیب  شدنزرف  هک  دنک  لیلد  دوب ،  درز  وا  ینیب  بآ  هک  دنیب  رگا  دسر و  تبیصم  هودنا و  ار  وا  دنزرف  هک  دنک 

یگدزامرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب تسا  نکمم  و  دنک ،  یم  دیدهت  ار  امـش  يرامیب  ای  فداصت  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیرب ،  یم  جـنر  یگدزامرـس  زا  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دیهد ماجنا  يروآ  نایز  ۀلماعم  دنتسه ،  امش  کیرش  هک  یناتسود  اب  هزادنا  زا  شیب  ساوسو  ساره و  تلع 
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همرس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دیوج نید  حالص  هک  دنک  لیلد  دوب ،  مشچ  هب  یئانشور  نآ  زا  دوصقم  دیشک و  مشچ  رد  همرـس  هک  دنیب  رگا  دوب .  لام  باوخ  هب  همرس 

اـنث و حدـم و  ار  وا  اـت  دـنادرگ ،  روهـشم  مدرم  ناـیم  رد  يرادـنید  هب  ار  دوخ  هک  تسا  لـیلد  دوـب ،  تنیز  شیارآ و  نآ  زا  دوـصقم  رگا 
دبای .  لام  همرس  نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  داد ،  يو  هب  همرس  یسک  هک  دنیب  رگا  دنیوگ .  شیاتس 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دوب باوص  قح و  هار  ندرک ،  مشچ  رد  همرس  هک  دنیوگ  ناربعم  زا  یضعب  ار و  نز  درم و  تسا  لام  لیلد  باوخ  رد  مشچ  ندرک  همرس 

دوب .  هدیشک  مشچ  رد  هزادنا  هب  همرس  هک  هصاخ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

نـشور ودـب  مشچ  هکناـنچ  دزادـنا ،  حلـص  مدرم  ناـیم  رد  دـیامن و  مدرم  هب  یناملـسم  نید و  هار  هک  دوب  يدرم  باوخرد ،  شورف  همرس 
همرس ایند (  یئوکین  مه  دوب و  نید  حالص  مه  هک  دنک  يراک  هک  دوب  يدرم  باوخرد ،  شورف  همرس  دنیوگ :  ناربعمزا  یضعب  و  ددرگ . 

هک يروطب  دـیامن  یم  حالـصا  ار  مدرم  نیبامیفو  دـنک  یم  ییاـمنهار  یناملـسم  نید و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یـصخش  باوخ ،  رد  شورف 
ددرگ . )  مشچ  ینشور  بجوم 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا  . 

ییانشور همرس  دوب و  نید  باوخ  رد  مشچ  هک  اریز  دیامن ،  یعس  ناسک  دوخ و  نید  حالـص  رد  هک  دوب  يدرم  باوخ ،  رد  شورف  همرس 
دوب . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا و يراد  نید  حالص و  ندیلام  مشچ  هب  همرس  باوخ  رد  عقاو  رد  دننک  یم  ریبعت  ییانـشور  ار  همرـس  نامیا و  نید و  ار  مشچ  ناربعم 
هک دندقتعم  ناربعم  زا  یخرب  دوش .  یم  نیدـتم  راکوکین و  یناسنا  دـهن و  یم  ماگ  ادـخ  هار  رد  وا  هک  دـیوگ  یم  یـصخش  نینچ  باوخ 
وا باوخ  دلام  یم  همرس  دوخ  مشچ  هب  هک  نآ  ینعی  تسا .  يراکایر  رهاظت و  هک  دنراد  هدیقع  رگید  یخرب  تسا و  لام  باوخ  رد  همرس 

دیوگ و یم  غورد  تسا و  زایتما  نیا  دقاف  تقیقح  رد  یلو  دنک  یم  رهاظت  تیناسنا  تقفش و  يراد و  نید  یکاپ و  یبوخ و  هب  دیوگ  یم 
یم ایر  درک و  دیهاوخ  رهاظت  هدنیآ  رد  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیلامب  مشچ  هب  همرـس  ناتدوخ  رگا  تسا  روط  نیمه  دـنک .  یم  رکم 

هب دنک و  یم  ناهنپ  ار  یتقیقح  دـیوگ و  یم  غورد  نارگید  امـش و  هب  وا  هدـیلام  همرـس  رگید  یـسک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـینک . 
لمیر يارب  دـیاب  ار  ریبعت  نیمه  مینک  هسیاـقم  زورما  لوادـتم  شیارآ  مزاول  اـب  ار  همرـس  رگا  دـنک .  یم  رهاـظت  تسا  نآ  دـقاف  هک  يزیچ 

 . میشاب هتشاد 

ناد همرس 

هک دنیب  رگا  دناوخ .  نید  هار  هب  ار  نامدرم  دراد و  دای  هب  ار  يادخ  هشیمه  هک  دوب  ینز  باوخرد ،  ناد  همرـس  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . ددرگ كـاله  وا  نز  هک  لـیلد  تسکـشب ،  وا  ناد  همرـس  هک  دـنیب  رگا  دـهاوخب .  تفـص  نیدـب  ار  ینز  هک  لـیلد  تـشاد ،  یناد  هـمرس 

تبحص رادنید  نز  ابار  وا  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  یناد  همرس  هک  دنیب  رگا  تناما .  اب  دوب  ینز  باوخ ،  هب  ناد  همرـس  دیوگ :  یبرغمرباج 
دنیب رگا  دتفا .  ادج  رادنید  ینز  تبحص  زا  هک  لیلد  دیدرگ ،  عیاض  ای  تسکشب  ناد  همرـس  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  دتفا و 

 . دوب تنامااب  درخب و  رادنید  یکزینک  هک  تسا  لیلد  دیرخب ،  ار  یناد  همرس  هک 
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جنرس

نیگمغ و هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یسک  ای  تشاد  جنرس  هک  دنیب  رگا  دنک .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخرد ،  جنرـس  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ لوغشم  يزیچ  هب  درک ،  یم  خرـس  جنرـس  هب  يزیچ  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  رامیب  هک  لیلد  دروخیم ،  جنرـس  هک  دنیب  رگا  دوب .  رکفتم 

 . ددرگ هتسر  هودنا  مغ و  زا  هک  لیلد  داد ،  یسک  هب  ای  تخورفب  جنرس  هک  دنیب  رگا  دباین .  تعفنم  نآ  زا  هک 

گنرس

یم راک  هب  ار  نآ  دراد و  گنرس  هک  یسک  تسا و  ییامنهار  تلالد و  یهاوخریخ و  یتحیصن و  گنرـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیدید باوخ  رد  رگا  دنـشاب .  امنهار  اشگ و  لکـشم  دنناوت  یم  شلامعا  تسا و  هاوخریخ  دنک ،  یم  ادیپ  تردـق  هک  تسا  یـصخش  درب 

رگا دوش .  یم  ناسآ  عفر و  يرکف  کمک  ییامنهار و  کی  اب  هک  دیراد  یلکشم  دیا  هدیرخ  یصخش  فرـصم  يارب  دیراد و  گنرـس  هک 
دهاوخ یم  يرگید  دیدید  رگا  دریگ .  یم  رارق  امش  یگدنز  ریـسم  رد  هک  اشگ  لکـشم  هاوخریخ و  تسا  یناسنا  دراد  گنرـس  وا  دیدید 

يراک ای  دیتسه  شنزرس  تتامش و  قحتسم  هک  دیا  هدرک  يراک  دیراد ،  ابا  هارکا و  امش  هدرک و  هدامآ  ار  گنرـس  دنزب و  لوپمآ  امـش  هب 
كدنا هب  هک  دیراد  یلکـشم  دیدیـسرتن  عقاو  رد  دیدادن و  ناشن  ابا  دیتشادن و  هارکا  رگا  دـنهدب و  رکذـت  امـش  هب  دـیاب  یم  هک  دـینک  یم 

 . دوش یم  ناسآ  یکمک 

ورس

تعفر دشاب  رت  عیفر  ورـس  هچ  ره  تسا .  يزارفرـس  یگرزب و  لالج و  تمـشح و  باوخ  رد  ورـس  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بجوم هک  دـیهد  یم  ماجنا  یمهم  راـک  دـیراک  یم  نیمز  رد  دـینک و  یم  سره  ورـس  دـینیبب  رگا  رتنوزفا .  يزارف  رـس  تسا و  رتشیب  هاـج 

ردق نآ  هک  نیا  لوا  تسین .  بوخ  ورس  ندید  تلاح  ود  رد  دراد .  کین  یماجرف  هک  دینک  یم  زاغآ  ار  يراک  دوش و  یم  امش  يزارفرس 
ناتخرد زا  ورـس  میناد  یم  هک  دشاب  هتـشاد  راب  ورـس  هک  نآ  رگید  دینیبب  دیناوتن  ار  نآ  كون  دبای و  ماود  نامـسآ  ات  هک  دشاب  عیفر  دنلب و 

تسا .  رب  یب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دراد .  يراک  رد  يزوریپ  رب  تلالد  دینیبب ،  زبس  ورس  ناتخرد  باوخ  رد  رگا  1 ـ
 . دیبای یمن  تسد  دوخ ،  فادها  زا  کی  چیه  هب  هکنیا  تسا و  يدیمون  ۀناشن  باوخ ،  رد  کشخ  ورس  ناتخرد  ندید  2 ـ

دورس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دسر هودنا  مغ و  ودب  دـیوگ و  لطاب  نخـس  هک  تسا  لیلد  تفگ ،  یم  دورـس  هک  دـنیب  رگا  دوب .  لطاب  نخـس  باوخرد ،  نتفگ  دورس 

دونش .  غورد  نخس  هک  لیلد  دونش ،  یم  وا  دنتفگ و  یم  دورس  هک  دنیب  رگا  دوب .  تبیصم  لیلد  دز ،  یم  اهاون  اب  دورس  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  هودنا  مغ و  لیلد  ار  ناشیورد  دوب و  یئاوسر  لیلد  ار  ناگرزب  باوخ ،  رد  دورس  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  ششرب  باوخرد  نتفگ  دورس 
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لطاب .  مالک  لوا : 
هودنا .  مغ و  مود : 

تبیصم .  موس : 
یئاوسر .  مراهچ : 

گنج .  مجنپ : 
 . نتخومآ تمکح  ملع و  مشش : 

گنهرس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم تسکـش  یلغـش ،  یعامتجا و  تازایتما  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  یگنهرـس  نامرف  تحت  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیروخ . 
 . دیراد هگن  رترب  ناتسود  رگید  زا  ار  دوخ  ماقم  دیهاوخ  یم  يریبادت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  گنهرس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

شیرس

 . دوب لام  ناصقن  رب  لیلد  نآ  ندروخ  دوب و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  شیرس  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

مشیرس

يزیچ مشیرـس  هب  هک  دـنیب  رگا  دروـخ .  لاـیع  مغ  نآ  ردـق  هب  هک  تسا  لـیلد  تشاد ،  مشیرـس  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دنک مکحم  ياهراک  هک  لیلد  دینابسچ ، 

نیرس

دنیوگ ار  یمدآ  هاگنتسشن  نیرس 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

لاحوکین و شدنزرف  هک  لیلد  دوب ،  مکحم  شنیرس  هک  دنیب  رگا  رتخد .  رب  لیلد  پچ ،  نیرس  دوب و  رـسپ  رب  لیلد  تسار ،  نیرـس  ندید 
دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  فیعض  دوب و  کچوک  رگا  دوب .  تسردنت 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دریمب .  شدنزرف  هک  دوب  لیلد  تسکشب ،  شنیرس  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  نیرس  ندید 

دنزرف .  لوا : 
توق .  مود : 
غاب .  موس : 

 . ناشیوخ زا  یکین  مراهچ : 
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سس

یتلاح نینچ  رد  دشاب و  حرطم  شا  هزم  معط و  هکنیا  رگم  درادن  یصاخ  ریبعت  چیه  ام  ياهباوخ  رد  سـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
وکین دراد  یبولطم  هزم  گنر و  معط و  سـس  نآ  دینز و  یم  دوخ  ياذغ  هب  سـس  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبعت  ياراد  هک  تسا 

مرک دـیاب  زنویام  سـس  ـالثم  تسین .  بوخ  دـشاب  لومعم  ریغ  یعیبط و  ریغ  نآ  گـنر  رگا  اـما  دـهد  یم  ربخ  تکرب  تمعن و  زا  تسا و 
زبس ای  یبآ  زنویام  سس  دیدید  باوخ  رد  رگا  لاح  دشاب  هریت  شرت و  دیاب  رانا  بر  دشاب ،  خرـس  دیاب  یگنرف  هجوگ  سـس  دشاب ،  گنر 

يروجنر و دـشاب  درز  هچناـنچ  دـهد و  یم  ربـخ  جـنر  مغ و  زا  تسین و  بوخ  دـیزیمآ  یم  شیوخ  ياذـغ  اـب  ار  نآ  دـیراد  امـش  تسا و 
باوخ رد  یلک  روط  هب  لفلف  سس  دشاب .  گنر  مرک  ای  دیفـس  یگنرف  هجوگ  سـس  رگا  تساروط  نیمه  دنک .  یم  ینیب  شیپ  ار  يرامیب 

خلت تخس و  تسکش  زا  ربخ  دینک  یم  فرصم  هتخیمآ  لفلف  اب  هک  يزیچ  ای  لفلف  سـس  ای  لفلف  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسین و  بوخ 
نانچمه دنـشاب  خلت  شرت و  رگا  اه  سـس  دراد .  یگتـسب  لفلف  يزیت  يدنت و  نازیم  هب  نآ  هزادـنا  دـهد و  یم  رایـسب  جـنر  مغ و  یماک و 

الک باوخ  رد  یلو  دشاب  دنت  ای  شرت  دیاب  سـس  هتبلا  دنراد .  بوخ  ریبعت  دنیایب  شوخ  ماک  هب  دنـشاب و  نیریـش  هچنانچ  دنتـسین و  بوخ 
 . دنرادن یبوخ  ریبعت  يدنت  یشرت و 

راوشس

ندرک تمدخ  ندوب و  دیفم  نمض  هک  محازم  ادص و  رس و  رپ  تسا  یکمک  ای  تسود  باوخ  رد  راوشـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
امش یگدنز  هب  یـسک  نینچ  دیراد  راوشـس  دیدید  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  عیدصت  دهد و  یم  تمحز  دنز و  یم  فرح  دایز 

یسک راد  هیاپ  راوشس  دنک و  یم  هعجارم  امش  هب  وا  هک  توافت  نیا  اب  تاصخـشم  نیمه  اب  تسا  یـصخش  یتسد  راوشـس  دوش .  یم  دراو 
رد دیراد  هناخ  رد  گرزب  راد و  هیاپ  راوشـس  دیدید  رگا  دـیهاوخ .  یم  تمدـخ  دـیور و  یم  وا  دزن  امـش  هک  تایـصوصخ  نامه  اب  تسا 
یم یصخش  اب  امـش  ییانـشآ  هلیـسو  وا  دهد  یم  راد  هیاپ  راوشـس  امـش  هب  یـسک  دیدید  رگا  دینک .  یم  هعجارم  بیبط  هب  هدنیآ  ياهزور 
نینچ اب  وا  دیوش  یم  ببس  امش  دیداد  راد  هیاپ  راوشـس  یـسک  هب  امـش  رگا  دهد .  ماجنا  امـش  عفانم  تهج  رد  یتمدخ  دناوت  یم  هک  دوش 

دنز و یم  فرح  دایز  دیآ و  یم  امش  هناخ  هب  هک  تسا  یتسود  ای  راکتمدخ  یتسد  راوشس  دنک .  هعجارم  بیبط  هب  ای  دوش  انشآ  یـصخش 
 . دهد یم  عیدصت 

لطس

لطـس هک  دـنیب  رگا  دـنک .  لصاح  يراکتمدـخ  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  لطـس  هک  دـنیب  باوخرد  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دریمب .  وا  راکتمدخ  هک  دنک  لیلد  تسکشب ، 

دنک .  لصاح  لامج  بحاص  یکزینک  هک  دوب  لیلد  درخب ،  ون  لطس  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
متـسیس هک  نامروشک  رد  ام  یلو  تسا  همیب  کناب و  لالد  باوخ  رد  لطـس  تفگ :  یم  سوناتیآ  مناـخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

صوصخ هب  تسا  یلام  کمک  لطـس  میرادـن .  تسه  اـپورا  رد  هک  تروص  نآ  هب  همیب  کـناب و  لـالد  میراد  ار  شیوخ  صاـخ  یکناـب 
 . تسا مداخ  راکتمدخ و  لطس  دنا  هتشون  ناربعم  ددرگ .  ناسآ  یلکشم  لوپ  نآ  اب  دوش و  هتفرگ  دنمتورث  یـصخش  ای  کناب  زا  هک  یماو 
زا یلطس  ای  دیراد  یلطس  دینیبب  باوخ  رد  رگا  اما  دنک .  لصاح  يراکتمدخ  دراد  یلطـس  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  هتـشون  نیریـس  نبا 

مکح دـشاب  هتـشاد  بآ  هک  یهاچ  دـشاب .  رپ  نیگنـس و  لطـس  رگا  صوصخ  هب  دوش  یم  امـش  هب  یکمک  یلام  رظن  زا  دـیا  هدـیرخ  رازاب 
عقاو هب  دنـشک  یم  بآ  هاچ  زا  نآ  کمک  هب  هک  لطـسای  ولد  دـشاب و  هدرک  هریخذ  ار  شیاهلوپ  هک  دراد  ار  يدـنمتورث  صخـش  ای  کناب 
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مه نآ  تسا و  نایز  خاروس  لطـس  دـینک .  یم  زاین  عفر  کمک  نآ  اب  دـیراد  لطـس  هک  امـش  دـهد و  یم  کناب  هک  تسا  یکمک  اـی  ماو 
بآ یهاچ  زا  ای  دیراد  یم  رب  بآ  ییاج  زا  لطـس  اب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  باوخ  هدـننیب  هجوتم  ریـسم  نامه  رد  هک  ینایز 

دـشاب نشور  فاص و  دیـشک  یم  هک  یبآ  رگا  صوصخ  هب  دـیرب .  یم  دوس  هک  دوش  یم  یکمک  امـش  هب  ای  دـیریگ  یم  یماو  دیـشک  یم 
یم مه  يور  رگا  یلو  دـیهد  یم  ردـه  اـی  دـینک  یم  هنیزه  ار  دوخ  لاـم  دـیزیر  یم  رود  دیـشک و  یم  بآ  رگا  دـیا .  هدـید  وکین  یباوخ 

نآ .  ندوب  خاروس  هک  دراد  ار  مکح  نامه  زین  لطس  ندنکفا  رود  نتسکش و  دینک .  یم  هتشابنا  يدوس  دیزابنا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ینتشاد  تسود  ملاس و  يدارفا  اب  ترشاعم  ۀناشن  باوخ ،  رد  ریش  زا  رپ  ییاه  لطس  ندید  1 ـ
تسا .  ییاذغ  داوم  دوبمک  تالوصحم و  یبارخ  تمالع  باوخ ،  رد  یهت  یلطس  ندید  2 ـ

 . درک دیهاوخ  ادیپ  صاخ  يا  هقالع  هناخ  ياهراک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  لمح  ار  یلطس  یناوج  رتخد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

رتعس

 . دشابن زیچ  چیه  نآ  ندید  رد  دوب و  هودنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  رد  رتعس  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ندرک رفس 

 . ددرگ وکین  شلاح  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هک  دوب  اجنآ  زا  رتهب  تفر  هک  اجنآ  درک و  رفـس  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ،  هک  دوب  اجنآ  زا  رتدب  تفر  هک  اجنآ  یسک  رگا 

هب دوخ  يارـس  زاای  ددرگ و  ادج  نز  زا  هک  دنک  لیلد  دور ،  یم  اجک  هب  هک  تسنادـن  درک و  رفـس  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیآ .  حالص  هب  زاب  دوش و  ریغتم  شلاح  تسا  لیلد  دندمآ ،  وا  عادو  هب  یموق  ای  تفر  یم  یموق  عادو  هب  رگا  دور .  رگید  يارس 

تسا لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش .  وکین  شراک  ای  شلاح  هک  لیلد  دوب ،  زاس  گرب و  اب  درک و  رفس  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
دوش .  هابت  شراک 

ینوگرگد دینک  یم  رفس  دینیبب  باوخرد  هچنانچ  يرادیب .  رد  تسا  لیدبت  ینوگرگد و  باوخ  رد  رفـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یلو دوش  یم  رتهب  امش  عضو  دیور  یم  هک  اجنآ  زا  تسا  رتهب  هک  دینک  یم  رفس  یئاج  هب  رگا  دیآ .  یم  دیدپ  امـش  یگدنز  رد  يرییغت  و 

بولطم و دیآ  یم  دیدپ  هک  يرییغت  دوش و  یم  دب  امـش  عضو  تسا  رتدب  دینک  یم  زاغآ  ار  رفـس  هک  یئاج  زا  دـیور  یم  هک  یئاج  هب  رگا 
یگدنز رد  یتارییغت  دـیور  یم  رفـس  هب  دـیراد و  يدایز  ياه  هتـسب  هنوب و  فیک و  كاس و  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  ناتهاوخلد 

رفـس زا  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  یلو  دـیریگ  یم  هدـهع  هب  ار  يراوشد  فیاظو  دـنک .  یم  دایز  ار  ناـتفیلاکت  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  اـمش 
دیاع يدوس  اه  ینوگرگد  لابند  هب  هک  دهد  یم  ربخ  تسا و  بوخ  دـیراد  هارمه  دایز  هتـسب  ناد و  هماج  فیک و  یتاغوس و  هتـشگزاب و 
رگا دیوش  یم  لاحشوخ  یسک  رادید  زا  دینک  یم  هیرگ  دیور و  یم  رفس  هب  دیدید  رگا  تساه .  هتـسب  نامه  هزادنا  هب  هک  ددرگ  یم  امش 
هاگآ باوخ  ملاع  رد  رگا  یلو  تسین  بوخ  دیور  یم  اجک  هب  دیناد  یمن  اما  دینک  یم  یظفاحادخ  عادو و  رفـس  مزع  هب  دیدید  باوخ  رد 

ای دیوش  یم  لاحـشوخ  یـسک  رادید  زا  هک  تسا  نینچ  نداتـسرف  رفـس  هب  ار  یـسک  تسا .  بوخ  دـیتسه  اجک  مزاع  هک  دـینادب  دیـشاب و 
دسر .  یم  امش  هب  یتراشب 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

رفس
ینامداش یملع : 
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دیا هدیدن  شیپ  اهتدم  زا  هک  دید  دیهاوخ  ار  یناتسود  تسا :  هدش  ماجنا  هک  يرفس 
یمئاد یتخبشوخ  هکسلاک :  اب 

دیراد ور  شیپ  رد  یمهم  رایسب  روما  هدایپ :  ياپ  اب 
ندرک تبیغ  هارمه :  اب  رفس 

دید  دیهاوخ  ار  يرود  ياهنیمزرس  امش  ییایرد :  رفس 
طسوتم یگدنز  بآ :  يور  رب  رفس 

هدوهیب  جرخ  ای  هصغ و  مغ و  دایز :  رایسبراب  اب  ندرک  رفس 
درک دیهاوخ  كرت  ار  روشک  امش  بش :  رد  ترفاسم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگید يا  هدع  هارمه  هب  هاتوک ،  یتدم  يارب  اوه  بآ و  رییغت  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  ترفاسم  جراخ  هب  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . درک دیهاوخ  رفس  رگید  يروشک  هب 

بآ يور  رب  ندرک  رفس 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
طسوتم یگدنز  بآ :  يور  رب  رفس 

هرفس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک لیلد  دوب ،  نیکرچ  هرفـس  نآ  رگا  درخب .  لامج  بحاص  یکزینک  دبای و  تمعن  لام و  تسا  لیلد  تشاد ،  ون  هرفـس  دـنیب  یـسک  رگا 

دبای .  تعفنم  كزینک  زا  تسا  لیلد  تشاد ،  تمعن  نانرپ و  هرفس  دنیب  رگا  دوب .  تشز  زینک  نآ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 . دوب رتشیب  نآ  تعفنم  هک  لیلد  دنیب ،  رتگرزب  رتوکین و  باوخ  رد  هرفس  دنچ  ره  تعفنم و  اب  دوب  يرفس  رب  لیلد  باوخرد ،  هرفس  ندید 
دشاب .  رتمک  نآ  تعفنم  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  یهت  کچوک و  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  رفس  ندید 

زینک .  لوا : 
راکتمدخ .  مود : 

رفس .  موس : 
يزور . )  شاعم و  بسک  تشیعم (  بسک و  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا و تمعن  هرفـس  دنا .  هداهن  رایـسب  ياه  تمعن  نآ  رد  هک  تسا  يا  هدرتسگ  ناوخ  ینعی  يرادـیب  رد  هک  تسا  نامه  باوخ  رد  هرفس 

نآ يور  اه  اذغ  عاونا  هک  دیا  هتسشن  يزیمرـس  ای  دنا  هدرتسگ  امـش  يور  شیپ  گرزب  يا  هرفـس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تکرب .  ریخ و 
یم دریگ و  یم  اذغ  شمکش  ردق  هب  سک  ره  هرفس  زا  دیراد .  باختنا  قح  یلو  دیسر  یم  تمعن  هب  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  تسه 
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دیدید رگا  دینک .  باختنا  دیاب  دیراد و  ندیزگرب  قح  ناتدوخ  مهـس  هزادنا  هب  یلو  دیـسر  یم  تمعن  هب  دیوگ  یم  زین  باوخ  نیا  دروخ 
یئاج هب  ینعی  تسا  كدنا  اه  تمعن  زا  امش  مهس  دیتفرگ  يزبس  رینپ و  نان و  طقف  امش  دنا و  هدرتسگ  گنراگنر  ياهاذغ  زا  رپ  يا  هرفس 
هرفـس دیدید  باوخ  رد  رگا  دیرب .  یم  یمک  مهـس  بیـصن و  اما  دیوش  یم  عفنتم  عتمتم و  دایز  یلیخ  هک  تسا  نیا  ناکما  هک  دیـسر  یم 

زین نارگید  دنا و  هتـسشن  يا  هرفـس  رب  هک  دـینیبب  هچنانچ  دـینک .  یم  لصاح  يرـصتخم  تمعن  تسامـش  يور  شیپ  کچوک  رقحم و  يا 
ان هب  هک  دنتـسه  یناسک  دش و  دیهاوخ  يا  هیامرـس  لوپ و  فالتا  رظان  امـش  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دنزیر  یم  دنروخ و  یم  دنتـسه و 

امش نایانشآ  يرادیب  رد  دیسانشن  رگا  دنتسه و  هناگیب  يرادیب  رد  دیسانشب  باوخ  رد  ار  اه  نآ  رگا  دننک .  یم  بحاصت  ار  یئاهزیچ  قح 
دوس حیحص  ریغ  هار  زا  دنا  هداهن  وکین  ياهاذغ  نآ  رب  هک  دینیبب  فیثک  كرچ و  يا  هرفس  باوخ  رد  رگا  دنهد .  یم  ماجنا  ار  زواجت  نیا 

دیناکتب ار  هرفـس  هچنانچ  تسا .  نآ  فالخ  ریبعت  دنـشاب  هداهن  نآ  رب  فیثک  یئاذغ  دشاب و  هدنـشخرد  زیمت و  هرفـس  هچنانچ  دـیرب و  یم 
هرفـس تسا .  مرک  لذب و  هرفـس  ندناکت  دنا  هتـشون  یمیدق  ناربعم  زا  یخرب  دشابن .  هرفـس  نآ  رد  يزیچ  هچ  رگا  دیهد  یم  رده  ار  یلام 

دناسر و یم  دوس  امش  هب  هرفس  تعـسو  هزادنا  هب  درتسگ ،  هرفـس  امـش  يور  شیپ  یـسک  رگا  تسا و  یناسردوس  نارگید  يارب  ندرتسگ 
دشاب دیفس  دیاب  هرفس  گنر  دوش .  یم  امش  ندرب  دوس  عنام  وا  ینعی  دنک  عمج  امش  يور  شیپ  زا  ار  هرفس  یسک  رگا  دراد  ار  ریبعت  نیمه 

تسین .  وکین  دشاب  هتشاد  یعیبط  ریغ  ياه  گنر  هچنانچ  و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هرفس
مظن دیفس : 

یمظن یب  فیثک : 

بادیفس

رگا دوب .  يوگتفگ  لیلد  بادیفس ،  دنیوگ :  ناربعم  زا  یـضعب  تسا و  هشیدنا  مغ و  ندید ،  باوخ  هب  بادیفـس  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
بادیفس هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دنک .  وگتفگ  یسک  اب  يراک  ببس  هب  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  تشاد  بادیفـس  هک  دنیب 

 . ددرگ رکفتم  نیگمغ و  دنک  دیفس  ار  دوخ  يور  هک  تساوخ  تشاد و 

يوردیفس

لام و ار  يو  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تسا ،  يو  کلم  هک  تسناد  تشاد و  يوردیفس  هک  دنیب  بوخ  هب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هلمج نآ  اـهنیا ،  دـننام  تـشط و  هباـتفآ و  قـیربا و  نوـچ  دـنیب  يوردیفـس  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  مـیهاربا  ددرگ .  لـصاح  اـیند  هتـساوخ 

ددرگزاب و هناخ  دنوادخ  هب  لیوات  دوب و  هناخ  يادـخدک  هلمج  نیا  رونت ،  نزباپ و  هیاپ و  غارچ  دـیوگ :  یبرغمرباج  دـشاب .  ناراکتمدـخ 
 . تسا اهزیچ  دنوادخ  باوخ  رد  رگ  يور 

هرهمدیفس

ار نادرم  لیوات ،  هب  نآ ،  ندید  دهد و  یهاگآ  دوخ  ناهن  زا  ار  سک  ره  هک  لیلد  دنیب ،  هرهمدیفس  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
رب باوخرد  هرهمدیفس  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ناشیا .  زار  ندش  رهاظ  یئاوسر و  ار  نانز  دشاب و  یتخـس  تبیـصم و  جنر و 

 . تبیصم مراهچ :  زار .  ندش  رهاظ  موس :  غورد .  نخس  مود :  هورکمربخ .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ 
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ندرک یئاقس 

لیلد داد ،  یم  مدرم  هب  بآ  درک و  یم  یئاقـس  دنیب  رگا  دوب .  رادنید  هک  تسا  يدرم  رب  لیلد  باوخرد ،  اقـس  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دیامن .  یئوکین  مدرم  اب  هک 

دوب و بآرپ  کشم  هک  دنیب  رگا  دوش .  لوغشم  ترخآ  راک  هب  تسا  لیلد  دوب ،  عمط  یب  درک و  یم  یئاقـس  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
 . دنیبن ریخ  نآ  زا  دنک و  عمج  لام  هک  لیلد  دادن ،  سک  هب 

زقس

ندیوج زقـس  تسا .  ییوگ  هزره  یـشاحف و  ندز و  فال  ییوگ و  هدوهیب  ییارـس و  هوای  باوخ  رد  زقـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دشاب زین  شخب  نایز  اسب  هچ  ددرگ و  نامدیاع  يدوس  هدوهیب  راک  نیا  زا  یتح  میشاب و  هدروخ  يزیچ  هکنآ  یب  تسا  ندیوج  لمع  دیلقت 

دنک و یمن  هدنیوگ  دیاع  يدوس  دراد .  ار  لاح  نیمه  زین  ییوگ  هدوهیب  ییارس و  هوای  ددرگ .  یم  بجوم  ار  اه  هراورآ  یگتسخ  هک  ارچ 
روضح رد  دیدید  رگا  دینز .  یم  فال  تفگ ،  دـیهاوخ  غورد  دـیوج  یم  سمادآ  ای  زقـس  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دروآ .  یم  زین  نایز 

وا ییوگغورد  تشاد  مه  ادص  وا  ندیوج  سمادآ  زقـس و  هچنانچ  دینـش و  دـیهاوخ  هوای  غورد و  دوج  یم  سمادآ  ای  زقـس  يرگید  امش 
ار امش  یصخش  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دهد  یم  سمادآ  ای  زقس  امـش  هب  یـسک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دوش .  یم  امـش  نایز  بجوم 

تروق دیدرب و  ورف  ار  نآ  دیراد و  ناهد  رد  سمادآ  زقـس و  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  صیرحت  کیرحت و  هوای  غورد و  نتفگ  هب 
ریبعت نآ  نتـشاد  زقـس و  ای  سمادآ  ندیرخ  دتفا .  یم  قافتا  نتفگ  غورد  لابند  هب  تمادن  نیا  هتبلا  دش و  دـیهاوخ  مدان  نامیـشپ و  دـیداد 

 . تسا ندز  فال  ییوگ و  غورد  هب  توعد  کیرحت و  زین  نآ  نداد  تسا .  توافتم  يرگید  زا  نآ  نتفرگ  یلو  دراد  ناسکی 

طقس

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
يو نآ  ردـق  هب  هک  دـنک  لیلد  دروخ ،  یمه  هدـش  طقـس  هچب  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  نت  يرامیب  جـنر و  رب  لـیلد  هدـش  طقـس  هچب  ندروخ 

دوب .  يرامیب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دبای .  افش  دوب  رامیب  رگا  دبای و  جرف  ودنا  مغ و  زا  هک  دنک  لیلد  درک  طقس  ار  هچب  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

اب ياگزاسان  مچنپ :  تجاح ،  مراـهچ :  تموصخ ،  موس :  مغ ،  مود :  يراـمیب ،  لوا :  دـنا :  هتفگ  هجو  چـنپ  رب  هدـش  طقـس  هچب  ندروخ 
لایع  لها و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دتفیب قافتا  عوضوم  رگا  هک  دشیدنا  یم  یعوضوم  هب  يو  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  طقـس  هب  راداو  ار  وا  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

دیتلغ .  دهاوخ  ییاوسر  یتخس و  تمس  هب  وا 
ماجنا رد  یهاتوک  تلع  هب  دوخ ،  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  تکرـش  يدازون  نینج  طقـس  رد  دـنیبب  باوخ  يرتکد  رگا  2 ـ

 . داتفا دهاوخ  تمحز  هب  مزال  تقد  مدع  هفیظو و 

فقس
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دیوگ یم  امـش  باوخ  اریز  تسا  بوخ  دیا  هتـسشن  مکحم  عفترم و  یفقـس  ریز  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ ریز  هک  یفقـس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوب .  دـیهاوخ  ناما  رد  اـهرطخ  بیـسآ  اـه و  ـالب  دـنزگ  زا  دـیبای و  یم  تغارف  تینما و  هک 

هتسکش نازرل و  فقس  ندید  اب  باوخ  ملاع  رد  رگا  صوصخب  دهد  یم  ربخ  ینئمطم  ریغ  هدنیآ  زا  نیا  اعبط  هک  تسا  هتسکش  دیا  هتسشن 
هک دیدید  باوخ  رد  رگا  دـبای .  یم  لاقتنا  امـش  يرادـیب  هب  انیع  تشحو  نیا  هک  تسا  نیا  مکح  باوخ  ریبعت  رد  دـیدش .  تشحو  راچد 

صخش هب  دیتسه  فقس  هدنزاس  ناتدوخ  دینز و  یم  فقـس  هک  دیدید  رگا  تسین .  بوخ  هجو  چیه  هب  دش  بارخ  امـش  رـس  يور  فقس 
 . دیوش یم  عقاو  قیوشت  دروم  هک  یئاج  ات  تسا  هجوت  لباق  تمدخ  نیا  دینک و  یم  تمدخ  یگرزب 

طوقس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تورث راختفا و  هب  ماجنارس  رایسب ،  يالقت  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدزتشحو  اما  دینیب ،  یمن  یبیسآ  طوقـس ،  زا  دعب  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دیوش یم  وربور  ناتسود  نادقف  اهیتخس و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یمخز  طوقس  نیح  رد  رگا  اما  دیبای .  یم  تسد 

روقنقس

هب دوش و  تسار  وا  یئایند  راک  هک  لیلد  تشاد ،  روقنقـس  یهام  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم  دوب .  گید  نایم  رد  هک  تسا  یهام 
 . دوب وا  تهارک  رب  لیلد  دنیوگ ،  ناربعم  زا  یضعب  دوب و  فیعض  وا  نید  اما  دسر ،  لد  ماک 

اینومقس

یتلع رهب  زا  اینوقمس  دنیب  باوخ  رد  رگا  تسا .  لام  ناصقن  دنک و  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  ياینومقس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 ، نیمه دوب  لاهـسا  رگا  دوش .  فلت  وا  لام  هک  دیامن  لیلد  دید ،  ترـضم  نآ  ندروخ  زا  رگا  دنک .  تعفنمرب  لیلد  تفای ،  افـش  دروخ و 

 . دنک لیلد 

کس

گنهرف بدا و  اب  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  تشاد  کس  دید  هک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم  تسا .  وبـشوخ  ياهرطع  هلمج  زا 
 . دراد تسود  یتفاطل  اب  كزینک  يو  هک  لیلد  کشم ،  يوب  ای  دمآ  یم  کس  يوب  يو  زا  دـید  رگا  دـنناوخ .  انث  يو  رب  نامدرم  دـشاب و 

یم کس  هک  دنیب  رگا  دشاب .  هدومن  رایتخا  نآرق  رب  ار  لزغ  رعش و  دوب و  هدیزگ  حالـص  رب  ار  قسف  هک  لیلد  دومن ،  لدب  ریما  هب  دنیب  رگا 
دیوگ یبرغمرباج  دنیوگ .  انث  يو  رب  دنشاب و  هحلاص  هروتـسم و  هک  دنک  یناسک  اب  یئوکین  هک  لیلد  دمآ ،  یم  شوخ  يوب  نآ  زا  دوش و 

 . دنک يراکوکین  ناسحا و  مدرم  اب  تسا  لیلد  دیلام ،  یم  دوخ  رب  کس  هک  دنیب  رگا  : 

ابکس

هب رگا  دبای .  هاج  زع و  وکین و  شیع  تسا  لیلد  دوب ،  هتخپ  لسع  وکین و  جئاوح  دنفـسوگاب و  ابکـس  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دبای یئاورنامرف  یگرزب و  هک  لیلد  دوب ،  غرم  تشوگ  هب  رگا  تسا .  هتـساخ  لام و  نتفای  رمع و  يزارد  رب  لیلد  دوب ،  هتخپ  واگ  تشوگ 

 . دوب نآ  رد  هک  جئاوح  یتدایز  ناصقن و  ردق  رب 
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هرکس

ینخس زا  هک  تسا  لیلد  داد ،  يو  هب  ون  هرکـس  یـسک  دنیب  رگا  تسا .  فیطل  وکین و  ندید ،  باوخرد  هرکـس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
ناربعم زا  یضعب  دوش و  عیاض  وا  نخس  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکـشب  وا  هرکـس  دنیب  رگا  دوش .  دونـشوخ  دونـش  یـسک  زا  هک  شوخ 

هرکس دنیب  رگا  دوب .  كزینک  باوخ  رد  هرکس  دیوگ :  یبرغم  رباج  یتسود .  لایع و  دنزرف و  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  هرکس  دنیوگ 
 . دوش كاله  وا  كزینک  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  هرکـس  دنیب  رگا  درخب .  يور  بوخ  كزینک  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  ون و 

ماوق مراهچ :  كزینک .  موس :  مداخ .  مود :  نز .  لوا :  تسا .  هجو  هد  رب  باوخ  رد  هرکـس  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
 . نانز تهج  زا  ثاریم  مهد :  شوخ .  نخس  مهن :  تمعن .  متشه :  لام .  متفه :  زارد .  رمع  مشش :  لاح .  حالص  مجنپ :  نید . 

نیبجنکس

دـیآ و تسد  هب  ناسآ  هک  دوب  يزور  لام و  باوخ  رد  نآ  ندروخ  دوب ،  نیریـش  نوچ  باوخ ،  هب  نیبجنکـس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دیآ .  تسد  هب  هودنا  مغ و  اب  لام  هک  لیلد  دوب ،  شرت  نوچ 

دشک .  ازارد  هب  وا  يرامیب  دوب ،  شرت  رگا  دبای ،  افش  دوب  نیریش  رگا  دنیب ،  باوخ  هب  نیبجنکس  يرامیب ،  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
مه رد  نیعم  رادقم  نازیم و  هب  هک  لسع  هکرس و  زا  تسا  یطولخم  نیبگنا و  هکرس و  عقاو  رد  نیبجنکـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ای دش  یمن  تفای  لسع  هک  طاقن  یخرب  رد  دندروآ .  یم  دوجو  هب  شخب  حرف  رطعم و  راوگشوخ و  یتبرـش  نآ  طولخم  زا  دنتخیمآ و  یم 
یم نیبجنکس  ار  نآ  نانچمه  یلو  دندرک  یم  هیهت  رکش  هکرس و  طولخم  زا  ار  نیبجنکس  دننک  مهارف  تمیق  نازرا  یتبرش  دنتـساوخ  یم 

ریبعت ام  ياهایور  رد  دـننک .  یم  هیهت  رکـش  اب  ار  تبرـش  نیا  یلک  روط  هب  هدـش  قباس  زا  رت  بایمک  اـی  نارگ  لـسع  هک  زورما  دـندیمان و 
رایـسب نیبجنکـس  دـبرچب  هکرـس  رب  لسع  نازیم  رگا  میتشون .  نیبگنا  لسع و  هکرـس و  يارب  هک  يریباعت  زا  تسا  یطولخم  زین  نیبجنکس 

رکـش و لـسع و  زا  شیب  هکرـس  ینعی  دـشاب  هزم  شرت  رگا  ددرگ و  یم  مکاـح  باوخ  رب  لـسع  نیبـگنا و  ریبـعت  اـعبط  دوش و  یم  نیریش 
تمحز یب  تفم و  تسا  یلام  هکرس  تسا و  یناوارف  تمعن و  نیبگنا  دریگ .  یم  رارق  باوخ  روحم  هکرـس  دنـشاب  هتخیمآ  نآ  رد  نیبگنا 

مغ و دشاب  سوسحم  باوخ  رد  دنک و  داجیا  یگدرزآ  شدنچ و  هکرـس  یـشرت  هچنانچ  دـنک و  یم  نیزح  نیمغ و  ار  ام  الام  میتشون  هک 
هب یتمعن  لوپ و  دـیدرک  سح  ار  نآ  ینیرـش  دوب و  نیریـش  هچنانچ  دـیروخ  یم  نیبجنکـس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  لاح  تسا .  هودـنا 

رگا تسا  تلاـح  نیمه  هتـسشن .  امـش  نـیمک  رد  یمغ  دوـب  شرت  رگا  ددرگ و  یم  امـش  یلاحـشوخ  بجوـم  هـک  دـسر  یم  امـش  تـسد 
دیهد و یم  شرازآ  دینک و  یم  نیگمغ  ار  وا  ادماع  املاع  دیهد  یم  وا  هب  شرت  نیبجنکـس  دـینادب  هچنانچ  دـیهدب .  يرگید  هب  نیبجنکس 

 . دیروآ یم  مهارف  ار  وا  یلدشوخ  تابجوم  دینک و  یم  یکین  تسا  نیریش  دیهد  یم  هچنآ  دینادب  هچنانچ 

هکس

شزرا و مک  کچوک و  تالایامت  یلجت  یناسفن و  ياه  شهاوخ  زا  یـشقن  باوخ  رد  زورما  هکـس  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
میهاوخ ور  هب  ور  یننفت  رما  کی  اب  هک  تسا  نیا  یلک  ریبعت  مینک  هدهاشم  هکـس  اهایور  رد  هچنانچ  باوخ و  رد  تسا  یگدـنز  ریثات  مک 

دهد یمن  ناشن  ناتگرزب  ياهوزرآ  ندروآرب  رد  ار  امـش  تردق  دیراد  هکـس  يدایز  دادعت  دوخ  بیج  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دش . 
ناتیگدنز رد  یگرزب  ریثات  هک  دننک  یم  مرگرـس  ار  امـش  یلئاسم  تخادرپ و  دیهاوخ  یننفت  روما  هب  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نیا  يایوگ  هکلب 

شوخ لد  ار  امـش  هاتوک  یتدم  يارب  یکچوک  زیچ  دسر و  یم  امـش  هب  يربخ  دیتفای  هار  رد  يا  هکـس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنرادن . 
امـش يارب  یکچوک  هودنا  دیا  هدرک  مگ  ار  نآ  هک  دیا  هتـشاد  يا  هکـس  هک  دـیتفایرد  دـیدرک و  شیوخ  بیج  رد  تسد  رگا  دزاس و  یم 
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اب هکس  شزرا  نوچ  اما  دیوش .  یم  نارگن  دنزرف  بناج  زا  هتشون :  دروم  نیا  رد  نیریـس  نبا  تسا .  كدنا  زین  شماود  هک  دیآ  یم  شیپ 
نهک ناربعم  هدـیقع  دوجو  نیا  اـب  درک  ریبعت  دـنزرف  هراـبرد  ینارگن  هب  ار  هکـس  ندـش  مگ  ناوت  یمن  تسین  هسیاـقم  لـباق  دـنزرف  شزرا 
دروم الامتحا  دنک و  یم  دامتعا  امـش  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  ناشن  داد ،  امـش  هب  هکـس  یتشم  یـسک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  مرتحم 

جنر زا  دیداد  هکس  تشم  کی  یسک  هب  امش  رگا  دش و  دهاوخ  يرگید  لکـشم  ياشگ  هار  امـش  هدیقع  يار و  دیریگ و  یم  رارق  هرواشم 
باوخ رد  دنک  یم  لاحـشوخ  ار  شا  هدنراد  تسا و  بوخ  يرادـیب  رد  هک  ردـقنامه  الط  هکـس  نتـشاد  دـیوش .  یم  غراف  مغ  هودـنا و  و 

اهنت دـینیبب .  باوخ  رد  ار  شقن  نآ  امـش  دـشاب و  یـشقن  نآ  يور  رگا  صوصخ  هب  دـهد  یم  ناشن  ار  يراتفرگ  التبا و  نوچ  تسین  وکین 
تسا .  بوخ  رایسب  هک  دشاب  هدش  شقن  ایلوا  لیامش  ای  هللاامسا  امش  يالط  كالپ  ای  هکس  يور  هک  تسا  نآ  ییانثتسا  دروم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تساهرفس .  زا  یشوخ  تذل و  ییایرد و  ياهرفس  ۀناشن  باوخ ،  رد  الط  ۀکس  ندید  1 ـ

دیآ .  یم  دوجوب  اوعد  فالتخا و  اه  هداوناخ  نیرت  یمیمص  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرقن  ۀکس  ندید  2 ـ
دیوگ .  یم  كرت  ار  وا  شدزمان  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دهد ،  یم  وا  هب  هرقن  يا  هکس  شدزمان  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

تسا .  يدیمون  ینامسج و  ياهدرد  تمالع  باوخ ،  رد  یسم  ۀکس  ندید  4 ـ
دش .  دهاوخ  هدراذگ  امش  ةدهع  هب  تسپ  ياهراک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  یلکین ،  ۀکس  ندید  5 ـ

ۀناشن دشاب ،  هتـشاد  یـصاخ  ةولج  امـش  ياه  هکـس  رگید  نایم  ای  دـیایب ،  ناشخرد  فافـش و  ناترظن  هب  يا  هرقن  ۀکـس  باوخ  رد  رگا  6 ـ
 . تسا یتخبشوخ  تداعس و 

گس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا دوب  ینمشد  هایس  گس  دوب و  هیامورف  نز  باوخ  رد  هدام  گس  دوب و  نابرهم  اما  تسا ،  هیامورف  نود  نمـشد  ندید ،  باوخ  رد  گس 

رگا دونش .  تشز  ینخس  ینمـشد  زا  هک  لیلد  درک ،  یم  گناب  يو  رب  گس  هک  دنیب  رگا  مجع .  زا  دوب  ینمـشد  دیفـس ،  گس  و  برع ، 
زا تسا  لیلد  دـش ،  هدولآ  گس  ناهد  بآ  هب  وا  هماـج  دـید  رگا  دـسر .  دـنزگ  نمـشد  زا  ار  وا  هک  لـیلد  دـیزگب ،  ار  وا  گـس  هک  دـنیب 
هک لیلد  دروخیم ،  گس  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دمآ .  دـیدپ  ناصقن  شلام  رد  هک  لیلد  دـیردب ،  وا  هماج  دـید  رگا  دوش .  هتـسخ  ینمـشد 
يو اب  گس  دنیب  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  هک  تسا  لیلد  داد ،  یمه  نان  ار  یگـس  دنیب  رگا  دنک .  عفد  رگید  ینمـشد  هب  ار  نمـشد 

دامتعا هیامورف  ینمـشد  رب  تسا  لیلد  دوب ،  هدرک  هیکت  يو  رب  گس  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  عمط  يو  رد  نمـشد  هک  لـیلد  دومن ،  یکیدزن 
ار وا  نمـشد  اب  هک  دشاب  دسر و  يو  هب  تخـس  میب  سرت و  هک  لیلد  دروخ ،  یم  گس  ریـش  هک  دید  رگا  دهد .  ترـصن  ار  وا  راک  دنک و 
وا هناخرد  هدام  یگـس  هک  دـنیب  رگا  دوب .  رذـحرب  يو  زا  نمـشد  تسا  لـیلد  تخیرگ ،  یم  يو  زا  گـس  هک  دـنیب  رگا  دـتفا .  تموصخ 

دسر .  يو  رب  یهورکم  تسا  لیلد  دیزگب ،  نادند  هب  ار  وا  هماج  یگس  هک  دید  رگا  دنک .  ینز  هب  ار  هیامورف  ینز  هک  لیلد  دمآرد ، 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

ریخ و دنک و  شناد  يوعد  ینمشد  زا  هک  لیلد  درک ،  یم  راکـش  یگـس  هب  هک  دنیب  رگا  رهاظ .  دوب  ینمـشد  باوخ ،  رد  يراکـش  گس 
زا تسا  لیلد  دومن ،  رود  دوخزا  يراکـش  گس  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  ثاریم  هک  لـیلد  دروخیم ،  راکـش  تشوگ  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم 

دوش .  ادج  تعفنم  اب  ینمشد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجوراهچ  رب  باوخرد  گس  ندید 
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نمشد .  لوا : 
راکعمط . )  هاشداپ  عماط (  هاشداپ  مود : 

راتفر . )  دب  مداخو  لمع  دب  دنمشناد  لعفدب (  مداخ  دنمشناد و  موس : 
نیچ . )  نخس  دارفا  زامغ (  نامدرم  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تلاح نیمه  انیع  زین  باوخ  رد  محازم .  كانرطخ و  دـشاب  هناگیب  انـشآ و  ان  هچ  نانچ  تسا و  تسود  رگتیامح و  دـشاب  انـشآ  رگا  گس 
دمهف یم  ار  امـش  تاراشا  نخـس و  دیآ و  یم  ناتلابند  هب  تسا و  مار  عیطم و  هک  دـیدید  یگـس  دوخ  يایور  رد  هچنانچ  دـیآ .  یم  شیپ 

یم دیراد  یکیدزن  تسود  رگا  دـنک و  یم  تیامح  امـش  زا  یتسود  دـینیب و  یمن  بیـسآ  هک  دـهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دـیراد و  تینما 
هناگیب هک  دینیبب  یگس  باوخ  رد  هچ  نانچ  دوش .  یم  ریبعت  تسود  مارآ  عیطم و  انشآ و  گس  اریز  دیشاب  هتشاد  یلک  دامتعا  وا  هب  دیناوت 

گس رگا  دنرادن .  تین  نسح  امش  هب  تبسن  الامتحا  هک  ارچ  دیـشاب  شیوخ  نایفارطا  نارگن  دیاب  دیـسانش  یمن  دیا و  هدیدن  ار  وا  تسا و 
وا زا  تسا  مزال  هک  تسا  امـش  نیمک  رد  هدـنناسر  رازآ  نود و  تسپ و  ینمـشد  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  درک  هلمح  امـش  هب  دوب و  هناگیب 

دیونـشب ار  یگـس  يادص  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا و  ازـسان  شحف و  تسایـس و  یئوگدب و  گس  يادص  دینامب .  رود  ودـیزیرگب  میرح 
دشاب و مار  انـشآ و  رگا  گس  دنهد .  یم  بیترت  هئطوت  دننک و  یم  تبیغ  دنیوگ ،  یم  دب  امـش  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دینیبن  ار  گس  یلو 
هب تبـسن  وا  هک  تشاد  دیهاوخ  بولطم  ان  يدروخرب  رفن  کی  اب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  ازـسان  شحف و  دزادنیب  هار  ادص  گناب و 

یگدام رن و  صیخشت  یلو  تسا  تسپ  تمه و  نود  ینز  هدام  گس  هتشون  نیریس  نبا  دهد .  یم  مانشد  دیوگ و  یم  تشز  نانخـس  امش 
رد هدام  یگس  رگا  لاح  ره  هب  دشاب .  هتشاد  هارمه  هلوت  گس ،  ای  دهد  یهاوگ  ار  نآ  ام  نهذ  هک  نیا  رگم  درادن  ناکما  باوخ  رد  گس 
رد گس  هلمح  كانرطخ .  هدـنناسر و  رازآ  تسا  ینز  وا  هک  دـینک  ظـفح  هیاـمورف  ینز  رطخ  زا  ار  دوخ  دـیاب  درک  هلمح  امـش  هب  باوخ 

يوق تسا  ینمـشد  دشاب  شحوم  هدنرد و  گرزب و  رگا  گس  گس .  تباهم  هب  تسا  طونم  نآ  تیمها  رتشیب  یلو  تسین  نومیم  باوخ 
یتنیز ياه  گس  لثم  دناسرب  رازآ  تسین  رداق  هک  ناوتان  تسا  ینمشد  دشاب  کچوک  فیعض و  گس  رگا  یلو  كانرطخ  رایـسب  هجنپ و 
دینیبب باوخ  رد  رگا  دـهد .  یمن  ربخ  ار  يرطخ  باوخ  رد  گس  عون  نیا  ندـید  دـنراد .  یم  هگن  اـه  هناـخ  رد  يا  هدـع  هک  کـچوک  و 
نتسب نامسیر  هب  تسین .  امش  ناش  رد  هک  دینک  یم  تسناوم  یتسود و  یسک  اب  دیرب  یم  هارمه  دیا و  هتسب  ریجنز  نامـسیر و  هب  ار  یگس 

نآ هچ  نانچ  فیثک و  هیامورف و  نود و  یـصخش  اب  تسا  تفلا  لیـصحت  هک  لب  تسین  نمـشد  رب  یگریچ  ناشن  گس  نتخادـنا  هدـالق  و 
هب هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  ادیپ  تبغر  وا  رب  هک  دریگ  یم  رارق  امش  ریسم  رد  دیلپ  ینز  دیوگ  یم  امش  باوخ  دشاب  هدام  گس 

یلام نایز  دروخ  دوبر و  دـیپاق و  امـش  تسد  زا  ار  يا  همعط  گس  رگا  دـینک و  یم  لـصاح  تغارف  هصغ  مغ و  زا  دـیهد  یم  اذـغ  گـس 
یلوپ دنز و  یم  لوگ  ار  امـش  ینز  دشاب  هدام  گس  نآ  هچ  نانچ  دیابر و  یم  امـش  زا  ار  یلام  بیرف  دیک و  يور  دوش و  یم  امـش  هجوتم 
یسک دیشاب )  هتشادن  گس  يرادیب  رد  هک  یطرش  هب  دیراد (  دوخ  هناخ  رد  یگس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  درب .  یم  رد  هب  ناتگنچ  زا  ار 

زا ینز  دـینک  یم  يرادـهگن  ار  هدام  گـس  هک  دـینادب  دـشاب و  هداـم  گـس  نآ  رگا  مه  زاـب  درادـن و  تقادـص  هک  تسه  امـش  هناـخ  رد 
زا یگـس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  مه  تنایخ  دـبایب  تصرف  تلهم و  رگا  نز  نیمه  دـیوگ و  یمن  تسار  امـش  هب  ناتناکیدزن 

تسود ار  امش  تسه  سک  ره  صخش  نآ  تسا  نکمم  یلو  دینار  یم  نتـشیوخ  زا  دیرادن  تسود  هک  ار  یـسک  تخیرگ  دیـسرت و  امش 
تشگزاب امش  دزن  ینوبز  فعض و  هب  گس  نآ  دیدنار و  دوخ  زا  باوخ  رد  ار  یگس  رگا  تسا .  روهشم  گس  يرادافو  اریز  دشاب  هتشاد 

نیا رد  دینک .  راتفر  دوخ  لیم  فالخ  هک  تسا  نآ  رد  امـش  دوس  یلو  دینک  یم  هابتـشا  يرما  رد  دیوگ  یم  امـش  باوخ  نوچ  تسا  وکین 
هتفرگ ار  امش  درگ  يدایز  ياه  گس  دیدید  رگا  يرادیب .  رد  تسا  يزوریپ  رشبم  دهد  یم  ناشن  امش  باوخ  رد  گس  هک  یفعض  تلاح 

زا مه  امـش  دننک  یم  هاگن  امـش  هب  ینیب  دب  اب  دنریزپ و  یمن  ار  امـش  اه  نآ  دیتسه .  هناگیب  اه  نآ  نیب  هک  دـیوش  یم  دراو  یعمج  رد  دـنا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 827 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمح امـش  هب  اه  گس  یتلاح  نینچ  رد  رگا  اما  تشاد .  دـیهاوخن  یبولطم  طباور  لاح  ره  هب  دـیرادن .  داـمتعا  دـیتسه و  كاـنمیب  ناـشیا 
دراد و هگن  ناهنپ  دناوت  یمن  ار  دوخ  تئاند  دنک و  یم  تمدخ  هک  تسپ  تسا  یتسود  يراکـش  گس  تسین .  بوخ  هجو  چیه  هب  دـننک 
 . دوش یم  ناتدـیاع  يدوس  نوچ  تسا  بوخ  دروآ  تفرگ و  ناـهد  هب  يزیچ  امـش  يارب  یگـس  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  دربـب .  نیب  زا 

یم یـشان  اج  نآ  زا  توافت  نیا  دنتوافتم .  یقرـش  یمالـسا و  ناربعم  ریباعت  اب  الک  هک  دـنراد  يرگید  ریباعت  گس  دروم  رد  یبرغ  ناربعم 
ام تشادرب  هک  متـشون  زین  همدـقم  رد  ار  نیا  دـنک .  یم  قرف  دـنراد ،  گس  اب  اـه  نآ  هک  یطباور  اـب  گـس  هب  تبـسن  تشادرب ،  هک  دوش 

ياه همان  باوخ  رد  اذل  دنناد  یم  ناسنا  تسود  نیرتهب  ار  گس  اه  یبرغ  دراذگ .  یم  رثا  ریباعت  رد  ایشا  تاناویح و  صاخشا و  هب  تبسن 
یم هدولآ  دـیلپ و  سجن و  تاناویح  زا  ار  گس  ام  هک  یتلاح  رد  هدـش  یفرعم  رادافو  دـنمتردق و  یماـح  یمیمـص و  تسود  گـس  یبرغ 

تفه دـنزب  ناهد  یفرظ  هب  گس  هچ  نانچ  میـسانش و  یم  فیثک  ار  گس  ناهد  ام  هک  یلاح  رد  دنـسوب  یم  ار  گس  ناهد  اه  نآ  میناد . 
كاخ م  اب  ار  نآ  راب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رادافو تسود  گس : 

دنکیم دیدهت  ار  تسود  کیرطخ  راه :  گس 
یتشآ ندرک :  يزاب  نآ  اب 
یناماش دنکیم :  سراپ  هک 

رطخ ندش :  عقاو  یگس  هلمح  دروم 
لوپ رس  رب  اوعد  ندش :  عقاو  یگس  یگتفرگ  زاگ  دروم 

دوب دهاوخ  روآ  دوس  ناتیارب  دایز  رایسب  راکتشپ  يراکش :  گس 
نمشد هدش :  هتسب  گس 

دیشاب نادزد  بقارم  هدش :  ریجنز  گس 
هداوناخ نطب  رد  اوعد  دنریگیم :  زاگ  ار  رگیدمه  هک  ییاهگس 

يرادافو گس :  کی  ندز 
دینک شوگ  هاوخ  ریخ  ياهمدآ  رطخ  نالعا  هب  وعوع : 

يزوس شتآ  رطخ  ای  يدزد  لامتحا  گس :  ندرک  وعوع 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوش يدب  يو  هناخ  رد  گس  ندید 
دشاب تمحز  يو  رب  گس  گناب  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  رییغت  لباقریغ  تخس و  یگدنز  نمشد و  ۀناشن  دینیبب ،  رورش  یگس  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تسا .  رادیاپ  یناتسود  رایسب و  تعفنم  تمالع  دلام ،  یم  امش  هب  هناتسود  ار  دوخ  یگس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیبای .  یم  تسد  يدایز  تورث  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  لیصا  داژن  زا  یگس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

لامتحا دیتفا و  یم  يا  هسوسو  ماد  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسامـش ،  يوجتـسج  هب  اپ  در  يور  زا  يراکـش  یگـس  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دینک .  طوقس  یگدنز  رد  دراد 

دراد .  یتیمها  یب  أشنم  امش  ياه  هشیدنا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کچوک  ياهگس  ندید  5 ـ
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دنک .  یم  ییوج  هنتف  امش  یگدنز  رد  هک  تسا  یمدمه  تمالع  دریگ ،  یم  زاگ  ار  امش  یگس  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دراد .  هفرح  راک و  رد  تسکش  ناکدوک و  يرامیب  رب  تلالد  باوخ ،  رد  فیثک  فیحن و  گس  ندید  7 ـ
دباتش .  یم  امش  يرای  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنهد ،  یم  شیامن  اهگس  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

دزاس یم  برطضم  ناشیرپ و  ار  امش  هک  تسا  يرابخا  ندینش  ۀناشن  دیونشب ،  گس  سراپ  يادص  باوخ  رد  رگا  9 ـ
تسا .  یگدنز  ياه  هنیمز  مامت  رد  رایسب  تیلاعف  تمالع  دننک ،  یم  لابند  ار  يرگید  راکش  ای  هابور  اهگس  هک  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

 ، دـنیبب یباوخ  نینچ  يرتـخد  رگا  تسا .  يرکف  هتوک  یهاوخدوخ و  اـب  قشع  زاربا  تمـالع  باوخ ،  رد  زوـمآ  تسد  گـس  ندـید  11 ـ
تسا .  هاوخدوخ  هزادنا  زا  شیب  شدزمان  هک  تسا  نآ  تمالع 

عاقترا لومعم  دح  زا  ار  دوخ  یگدنز  دـیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیـسرتب ،  یگرزب  گادـلوب  گس  ندـید  زا  باوخ  رد  رگا  12 ـ
جاودزا یبلق  شوخ  لوقعم و  درم  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتـخد  رگا  دـش .  دـیهاوخ  یتالکـشم  راـچد  دـیهد . 

درک .  یهاوخ 
هب هداوناخ  شمارآ  تفرگ و  دیهاوخ  رارق  راکبیرف  دارفا  نامرف  تحت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گس  رخرخ  يادـص  ندینـش  13 ـ

دروخ .  دهاوخ  مه 
تسا .  ناتسود  نیب  ینالوط  ییادج  ای  گرم  ۀناشن  باوخ ،  رد  گس  نوزحم  ةزوز  يادص  ندینش  14 ـ

زا دوب و  دـهاوخ  هدز  مغ  ناشیرپ و  امـش  یگدـنز  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  مه ،  اـب  ندـیگنج  ماـگنه  اهگـس  شرغ  ندینـش  15 ـ
دروخ .  دیهاوخ  تسکش  نانمشد 

اب دنهد و  یم  نانـش  ار  دوخ  ياهنادند  دندرگ و  یم  رب  مه  يوس  هب  هاگان  هک  دـینیبب  هناتـسود  يرهاظ  اب  اه  هبرگ  رانک  ار  اهگـس  رگا  16 ـ
دش  دیهاوخ  وربور  رسدرد  اب  يویند  فادها  قشع و  راک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنگنج ،  یم  مه 

 . دیوش یم  زوریپ  یگدنز  قشع و  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  کیدزن  امـش  هب  هناتـسود  يدیفـس  گس  دینیبب  باوخ  رگا  17 ـ
درک .  دهاوخ  جاودزا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا 

شیپ هخاش  کی  رد  الومعم  دیهد .  ماجنا  نامز  مه  ار  راک  دنچ  دیـشوک ،  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  رـس  دنچ  هک  یگـس  باوخ  18 ـ
دنک .  لمأت  رتشیب  یباوخ  نینچ  هب  تبسن  دیاب  دبای  قیفوت  يراک  ره  رد  دراد  وزرآ  هک  یسک  دراد ،  هارمه  هب  رتشیب  یتیقفوم  نتفر 

التبم یکانرطخ  يرامیب  هب  دیاش  دـماجنا و  یمن  تیقفوم  هب  امـش  ياهـشالت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  باوخ  رد  يراه  گس  رگا  19 ـ
دیوش . 

تسا و یگناوید  ۀناتـسآ  رد  امـش  ۀـقالع  دروم  دارفا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  دریگب ،  زاگ  ار  امـش  باوخ  رد  يراه  گـس  رگا  20 ـ
دهد .  خر  يراب  تقر  قافتا  دراد  لامتحا 

زیمآ تیقفوم  ياهنامیپ  رادافو و  یناتسود  نتفای  تمالع  دیآ ،  یم  امش  لابند  هب  یگـس  دینک و  یم  رفـس  ییاهنت  هب  دینیبب  باوخ  رگا  21 ـ
تسا . 

دیور .  یم  شیپ  تداعس  يداش و  يوس  هب  تعرس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دنک ،  یم  انش  هک  یگس  ندید  22 ـ
تسا .  هرظتنمریغ  تاحیرفت  روآدوس و  تالماعم  تمالع  دنک ،  یم  راکش  ار  يا  هبرگ  یگس  دینیبب  باوخ  رگا  23 ـ

 . تسا تیقفوم  يزوریپ و  تمالع  دنک ،  یم  راکش  ار  يرام  یگس  دینیبب  باوخ  رد  رگا  24 ـ

لس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دینک ظفح  ار  دوخ  ناتسود  دیریگ .  یم  رارق  يرطخ  ةرصاحم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  التبم  لس  يرامیب  هب  دینیبب  باوخ  رگا 
.

حالس

دنک .  تلود  یگرزب و  توق و  رب  لیلد  نآ  تسا و  گنج  تلآ  يزات  هب  حالس  هک  نادب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

یهورکم يو  هب  نکل  دـننک ،  زارد  يو  رب  ضرعت  نابز  نانز  یعمج  تسا  لیلد  دوب ،  هناگیب  ناـیم  رد  تشاد و  هدیـشوپ  حالـس  دـید  رگا 
دسرب .  یهورکم  نانمشد  زا  هک  لیلد  دندوب ،  انشآ  هورگ  نآ  رگا  دیناسر .  دنناوتن 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دندوب ناناوج  رگا  دنک .  وا  نایانشآ  ناتسود و  رب  لیلد  دنشاب ،  ناریپ  هورگ  نآ  دنیب و  لوهجم  یموق  نایم  رد  حالس  اب  ار  دوخ  یسک  رگا 

نآ دنیب  رگا  دوش .  تلود  هاج و  دنوادخ  تسا  لیلد  رگید ،  يزیچ  ای  تشاد  نامک  وریت  حالـس  اب  دـید  رگا  دـنک .  وا  نانمـشد  رب  لیلد  ، 
ریت هب  ار  وا  درک و  یم  دربن  گنج و  یـسک  اب  هک  دـنیب  رگا  دوب .  وا  یگرزب  ناصقن  رب  لیلد  دـش ،  عیاض  دـننک  گنج  نادـب  هک  یئاـهتلآ 
زارد سکنآ  رب  هک  لیلد  دزب ،  ار  يو  یـسک  هک  دنیب  رگا  دـننک .  تموصخ  گنج و  يو  اب  یناسک  هک  لیلد  دـندومن ،  شمخز  دـندزب و 

ار يو  یسک  دنیب  رگا  دسر .  ماغیپ  ای  دبای و  همان  ای  دیوگ  تخس  نخس  ار  يو  تسا  لیلد  دزب ،  ریت  هب  ار  يو  یـسک  دید  رگا  دوش .  نابز 
دناسر .  يو  هب  ترضم  سک  نآ  هک  لیلد  دز ،  هزین  هب 

دیوگ :  یبرغمرباج 
هک لیلد  دمآ  عمج  میر  مخز  نآ  رد  دید  رگا  دسر .  ترضم  یـسک  زا  ار  يو  تسا  لیلد  دز ،  هک  دنادن  دز و  مخز  ار  وا  یـسک  دنیب  رگا 

دسر سک  نادب  تمعن  لام و  يو  زا  هک  لیلد  دیربب ،  ناوختـسا  تشوگ و  دز  هک  مخز  نادب  دید  رگا  دنک .  عمج  مارح  لام  نآ ،  ردق  هب 
 . دتفا یئادج  ناشیا  نایم  رد  دیوگ و  سک  نادب  تخـس  نخـس  تسا  لیلد  دـیربب ،  ار  یـسک  تسد  برح  رد  هک  دـنیب  رگا  ایند .  عاتم  زا 

لام و سک  نآ  هک  لیلد  دیربب ،  ار  شیاپ  هک  دید  رگا  ار .  رتگرزب  رتهم و  دیوگ  تخـس  نخـس  هک  لیلد  دـیربب ،  ار  شرـس  هک  دـید  رگا 
دوش .  عطق  شماظن 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخرد  حالس  ندید 

توق لوا : 
یگرزب مود :  . 

تلود موس :  . 
تیالو مراهچ :  . 

تسایر مجنپ :  . 
حالس تمیق  ردق و  هب  نصح  مشش :  . 

 . گرزب بصنم  رگداد و  تسا  یهاشداپ  ندید  باوخ  هب  حالس  و 

مالس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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يو رب  لوهجم  یـسک  دنیب  رگا  دنک ،  حلـص  يو  اب  نمـشد  هک  دـیامن  لیلد  درک ،  یم  مالـس  وا  هب  یتسود  هک  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 
لیلد دوب ،  هدیدن  ار  سک  نآ  زگره  درک و  مالس  وا  هب  يرس  دید  رگا  دنک .  یئانشآ  یتسود و  يو  اب  یبیرغ  هک  دیامن  لیلد  درک ،  مالس 
يور بوخ  ینز  هک  لـیلد  تخانـش ،  یم  ار  وا  دومن و  مالـس  يو  رب  فورعم  يریپ  هک  دـنیب  رگا  یلاـعت .  قح  باذـع  زا  دوش  نمیا  تسا 

دهاوخب . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ناشیا نایم  رد  هک  لیلد  دادزاب ،  سک  نآ  مالـس  باوج  هدوب و  تراجت  تکرـش و  ناشیا  ناـیم  رد  هک  درک  مالـس  وا  هب  یـسک  دـید  رگا 
دشابن .  رادیاپ  تراجت 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دنیب رگا  دبای .  یئایند  لابقا  درک ،  مالس  يو  رب  لوهجم  ریپ  ینز  رگا  دوش .  نامداش  یـسک  زا  هک  لیلد  درک ،  مالـس  يو  رب  ینز  دنیب  رگا 

ددرگ .  هدیروش  وا  ياهراک  هک  لیلد  داد ،  پچ  تسد  مالس  تسا و  زامنرد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  نداد  مالس 
تینما .  ینمیا و  لوا : 

يداش .  مود : 
یتخبشوخ .  لابقا و  موس : 

 . لام تعفنم  مراهچ : 

ناطلس

ماقم نآ  لها  هب  یتبیـصم  یجنر و  هک  دنک  لیلد  دش ،  یهد  ردای  يدجـسم  رد  ای  یئارـس  رد  ناطلـس  دنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ینامرک میهاربا  دـسر .  دوصقم  هب  دوش و  اور  دراد  هک  یتجاح  هک  لـیلد  درک ،  هبلغ  ناطلـس  رب  تموصخ  گـنج و  رد  دـنیب  رگا  دـسر . 

هناوید هک  لیلد  دنک ،  یمه  ناج  ناطلـس  دید  رگا  شدنهد .  دـنگوس  تسا  لیلد  دـیربب ،  ار  يو  تسار  تسد  ناطلـس  دـنیب  رگا  دـیوگ : 
دتسب يو  زا  یسک  ای  تسکشب  وا  ریشمش  ای  دز  دگل  ار  وا  بسا  ای  تسکشب  وا  تخت  ای  داتفیب  یـسرک  ای  تخت  زا  ناطلـس  دنیب  رگا  دوش . 

 ، دوب رگداد  یناطلس  رد  دش و  ناطلس  دنیب  رگا  دنک .  وا  تکلمم  لاوز  رب  لیلد  هلمج ،  نیا  دش ،  حورجم  هکنانچ  دزرـس ،  يراک  ار  وا  ای 
رب ایند  لام  هک  لیلد  هدرتسگ ،  یطاسب  گرزب  ناطلـس  دنیب  رگا  دوب .  هدرک  هک  داد  لدع و  نآ  ردـق  رب  دـبای  یگرزب  فرـش و  تسا  لیلد 

تلود و هک  لیلد  دنیب ،  وکین  ار  رهش  شیوخ و  هاگباوخ  رد  یناطلـس  یـسک  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دوب .  زارد  شرمعو  دوش  خارف  يو 
وا ياهراک  تسا  لیلد  تفگ ،  فیطل  نخـس  ار  يو  هک  مرخ  يور و  هداشگ  دـنیب ،  باوخ  هب  هدرم  یناطلـس  رگا  دوش .  دایز  وا  هاج  زع و 

یناطلس شیوخ  رهش  رد  رگا  دوش .  ناهج  زیزع  تسا  لیلد  دنیب ،  لاح  نآ  رب  ار  رـصم  زیزع  رگا  ددرگ .  هدنز  هدرم  ياهلغـش  دوش و  وکن 
 . دوش هریچ  يو  رب  سفن  هک  لیلد  دنیب ،  لمهم 

لولس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ تعفنم  رپ  يراک  رد  امش  تسکش  هب  رجنم  دوسح  مدرم  ۀلخادم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ینادنز  یلولـس  رد  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دوب دیهاوخ  تذل  بولطم  يراک  ماجنا  زا  يا  هرود  هک  تسا  نآ  تمالع  دیزیرگب ،  دوخ  لولس  زا  دیناوتب  رگا  اما  دش . 
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غورامس

دشاب ینز  باوخ  رد  نآ  دنناوخ و  تامک  يزات  هب  ار  نآ  ناراب و  مغ و  يرایسب  زا  نیمز  تنوفع  ببس  هب  دیور  نیمز  زا  هک  تسا  یهایگ 
 : دیوگ ینامرک  میهاربا  دسر .  يو  هب  ینز  زا  هک  تسا  تمعن  لام و  رب  لیلد  دـنیب ،  غورامـس  هس  زا  هدایز  رگا  دوبن .  ریخ  چـیه  وا  رد  هک 

رگا دیوگ :  یبرغمرباج  دیآ .  يرتخد  ار  وا  تسا  لیلد  دنیب ،  کچوک  غورامس  رگا  دیآ .  يرسپ  وا  هک  لیلد  دنیب ،  گربرپ  غورامس  رگا 
 . دنک هنیزه  دوخ  لایع  تسد  هب  ار  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  غورامس  دنیب  یسک 

قامس

وا تسا  لیلد  دروخیم ،  قامس  هک  دید  رگا  دنک .  تموصخ  جاجل و  گنج و  رب  لیلد  باوخرد ،  قامس  ندروخ  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دشابن .  ریخ  چیه  قامس  ندروخ  رد  باب  ره  رد  دوش و  وگتفگ  یسک  اب  ار 

باوخ رد  رگا  دراد .  ار  ریبعت  نیمه  زین  باوخ  رد  تسا و  ندروخ  ترـسح  حالطـصا  رد  ندیکم  قامـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا نکمم و  ریغ  دـیاش  دـشاب و  یم  راوشد  نآ  لیـصحت  هک  تشاد  میهاوخ  ار  يزیچ  ترـسح  هدـنیآ  رد  میروـخ  یم  قامـس  هک  مینیبـب 
لقن ینامرک  زا  میوش .  یم  جنر  مغ و  هارمه  تالکـشم  راتفرگ  مینک  سح  ار  نآ  یـشرت  دشاب و  شرت  میروخ  یم  باوخ  رد  هک  یقامس 

یـسک اب  دروخ  یم  قامـس  هک  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تسا و  دانع  جاجل و  تموصخ و  ینمـشد و  باوخ  رد  قامـس  ندروخ  هک  هدـش 
ریبعت دـشاب  هدرک  ینـشاچ  نآ  رد  قامـس  هک  ییاذـغ  ندروخ  تشاد .  دـهاوخ  یظفل  ياوعد  رگید  یناـبز  هب  دـنک و  یم  وگتفگ  ثحب و 

ینارگن و مغ و  هک  دوش  یم  امش  بیـصن  یلام  دشاب  هتخیمآ  نآ  اب  قامـس  هک  دیروخ  یم  شآ  دینیبب  رگا  دراد .  ار  قامـس  اه و  ینـشاچ 
 . دراد ینالوط  يالتبا  جنر و  مغ و  هک  تسا  يراک  هب  مادقا  قامس  لاهن  سرغ  دروآ .  یم  ترسح 

هنامس

هک لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تفرگب  هنامـس  دـنیب  رگا  راکتمدـخ .  رـسپ  ای  دوب ،  مالغ  رـسپ  باوخ  رد  هنامـس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 ، تخیرگب شتسد  زا  هنامـس  دنیب  رگا  تسا ،  رتخد  دوب ،  هدام  رگا  تسا .  رـسپ  دوب ،  رن  هنامـس  رگا  دیآ .  دنزرف  ار  شمالغ  ای  راکتمدخ 

هنامـس تشوگ  دید  رگا  تسا .  لالح  يزور  لام و  باوخرد  هنامـس  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنوش .  كاله  شمالغ  ای  دـنزرف  هک  لیلد 
 . مالغ دنزرف و  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  هنامـس  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـبای .  لالح  يزور  تسا  لیلد  دروخیم ، 

 . لام مراهچ :  تعفنم .  موس :  لالح .  يزور  مود : 

روامس

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا نیگمشخ  قلخ و  دب  رسمه  شوج  بآ  زا  رپ  روامس 

ونمس

هدننیب هب  نآ  دوس  مه  هک  تسا  یکین  راک  هب  مادقا  ونمس  نتخپ  تسا .  مدنگ  هناوج  هدناشوج  هریش  ونمس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ونمـس یـسک  زا  رگا  دروآ .  یم  كاپ  شاعم  لالح و  يزور  شیوخ  هارمه  صوصخ  هب  دوش و  یم  نارگید  دیاع  مه  دـسر و  یم  باوخ 
بوخ یتقو  طقف  دسر .  یم  تمعن  وا  هب  امـش  بناج  زا  دیداد  ونمـس  باوخ  رد  یـسک  هب  امـش  رگا  دهد و  یم  تمعن  ار  امـش  وا  دـیتفرگ 
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يونمس هک  دینک  هظحالم  دیشاب و  هتشاد  ونمس  یفرظ  ای  دنزپب  ونمس  رگا  الثم  دشاب .  هتشادن  یعیبط  يوب  رطع و  ای  گنر  ونمس  هک  تسین 
جـنر و مغ و  یتروص  نینچ  رد  دـشاب  گنر  یتالکـش  دـیاب  ونمـس  هک  یتلاح  رد  تسین ،  بوخ  تسا  درز  ای  یبآ و  زبس و  ای  خرـس  امش 

 . دراد ار  ریبعت  نیمه  زین  لومعم  ریغ  يوب  رطع و  دسر .  یم  هودنا 

رومس

هک لیلد  درک ،  یم  دربن  گنج و  رومـس  اب  دـنیب  رگا  نزهار .  رفاک و  ملاـظ و  تسا  يدرم  باوخ ،  رد  رومـس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
نآ ردـق  هب  دروخب ،  ار  ملاظ  رفاک و  يدرم  لام  هک  لـیلد  دروخیم ،  يرومـس  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  دـتفا .  تموصخ  ار  وا  نینچ  يدرماـب 

دوب .  هدروخ  هک  تشوگ 
يدرم لام  وا  تشوگ  دوب و  هتساوخ  لام و  رومس  تسوپ  يوم و  تسا و  رگناوت  بیرغ  يدرم  باوخرد ،  رومس  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنک .  فلت  ار  بیرغ  يدرم  لام  هک  لیلد  دنکفا ،  نیمز  رب  ار  وا  تشکب و  ار  رومس  دنیب  رگا  تسا .  بیرغ 
رومس هک  دنا  هتشون  یمیدق  ناربعم  دراد .  ار  عون  نیا  زا  رگید  هدنوج  ناروناج  وسار و  زخ و  ریبعت  رومس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يارب هک  يریبـعت  فـالخ  تسرد  ینعی  رگمتـس  وخ و  جـک  نشخ و  تسا  يدرم  رفاـک  زا  روظنم  رفاـک .  تسا  يدرم  اـم  ياـه  باوخ  رد 

رد يرومـس  درم ،  کی  هچنانچ  دـنیبب و  رومـس  باوخ  رد  نز  کـی  هک  تسا  یتروص  رد  ـالاب  فیرعت  دوش .  یم  یناملـسم  ناناملـسم و 
باوخ رد  رومس  تسوپ  ندید  دریگ .  یمن  سنا  یتبحم  چیه  اب  هک  الاب  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  تایصوصخ و  اب  تسا  ینز  دنیبب  باوخ 

زا یهالک  هکنیا  ای  دـیا  هدرک  تنیز  ار  نآ  هتخود و  دوخ  سابل  هب  رومـس  تسوپ  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچناـنچ  تسا و  ییاراد  لاـم و 
هک دـینیبب  رگا  تسا .  هدوب  نشخ  وخ و  جـک  رگمتـس و  یناـسنا  نآ  لوا  بحاـص  هک  دوش  یم  امـش  بیـصن  یلاـم  دـیراد  رومـس  تسوپ 

دینیبب باوخ  رد  رگا  دـهد .  یم  ربخ  الب  هنتف و  زا  هک  ارچ  تسین  بوخ  هداهن  هچب  هدرک و  هنال  امـش  راوید  ریز  ای  غاب  ای  هناخ  رد  يرومس 
دیتفا یم  رد  يروزم  ناسنا  اب  دیوگ  یم  امش  باوخ  اریز  تسا  وکین  دزیرگ  یم  نانچمه  وا  دینک و  یم  لابند  ار  وا  امش  تسه و  يرومس 

 . دوش یم  مدهنم  دزیرگ و  یم  امش  زا  وا  دیوش و  یم  زوریپ  هجیتن  رد  هک 

نانس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ای تسکـشب  شنانـس  دنیب  رگا  دبای .  رفظ  يو  رب  دنک و  هبلغ  تجح  هب  ار  مصخ  هک  لیلد  دـنکفیب ،  وا  دز و  مصخ  نت  رب  نانـس  دـنیب  رگا 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش ،  عیاض 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لیلد دوب ،  هتفرگ  گنز  وا  نانـس  دـنیب  رگا  دـبای ،  تعفنم  یگرزب  زا  دوب ،  نآ  لها  زا  رگا  تشاد ،  هدنـشخرد  دالوف  نانـس  هک  دـنیب  رگا 
تسا .  كدنا  تعفنم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخ ،  رد  نانس  ندید 

ناهرب .  تجح و  لوا : 
ییاورنامرف .  تیالو و  مود : 

زاردرمع .  موس : 
نمشد .  رب  نتفای  يزوریپ )  رفظ (  مراهچ : 
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تسایر .  مجنپ : 
 . نانس نآ  تمیق  ردق و  رب  تعفنم  مشش : 

بنس

يدنزرف ار  يو  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یسک  ای  تفرگ  ارف  یبنس  دنیب  رگا  تسا .  دنزرف  ندید ،  باوخرد  بنـس  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
بنـس دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنک .  تلحر  ایند  زا  ای  دوش  بیاغ  شدـنزرف  هک  لیلد  دـش ،  عیاض  وا  زا  تشاد و  یبنـس  دـنیب  رگا  دـشاب . 

نآ ردق  هب  ار  يو  هک  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  تفرگارف  هک  دـنیب  باوخ  رد  اه  بنـس  نیا  زا  رگا  دوب .  لام  باوخرد  رخ  بنـس  ای  بسا 
یلدـشوخ هب  رمع  هک  لـیلد  رخ ،  بنـس  اـی  بسا  بنـس  نوچ  تشاد ،  بنـس  دوخ  ياـپ  رد  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دوـش .  لـصاح  لاـم 

 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  داتفیب ،  شبنس  دنیب  رگا  دبای .  كدنا  لام  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  دنارذگ و 

لبنس

وا يانث  حدم و  نامدرم  دوش و  لصاح  لام  ار  يو  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  تشاد ،  رت  لبنـس  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  تشاد ،  کشخ  نود و  لبنس  دنیب  رگا  دنیوگ . 

راید نآ  رد  شمان  دـیآ و  يدـنزرف  ار  وا  ای  دروآ  تشد  هب  مارح  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هزات  لبنـس  هک  دـید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباـج 
تخوس .  هک  نآ  ردق  هب  دناتسب ،  يو  زا  لام  هاشداپ  تسا  لیلد  تخوس ،  یم  شتآ  رد  لبنس  هک  دنیب  رگا  دوش .  رشتنم 

اب هزات و  یلگ  هتـسشن و  لگ  هب  نآ  لاهن  رگا  صوصخ  هب  دراد  ییوکن  تنمیم و  باوخ  رد  لبنـس  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لبنس لگ  نوچ  هک  دهن  یم  وکین  يرثا  ام  نهذ  رد  تنس  نیمه  دننک  یم  نیس  تفه  تنیز  ار  لبنس  دشاب .  هتشاد  گنر  شوخ  توارط و 
تسا ینهذ  هنیمز  نیمه  رب  ینتبم  باوخ  رد  لبنـس  ندید  الوصا  میهد و  یم  طبر  تایح  یگزات  توارط و  طاشن و  هب  مینیبب  اهایور  رد  ار 

رد کشخ  لبنـس  هک  دـنا  هتـشون  ناربعم  اذـل  ردـنک  دنفـسا و  دـننام  دـندنکفا ،  یم  شتآ  رد  دـندرک و  یم  کشخ  ار  لبنـس  میدـق  رد  . 
ندـنکفا شتآ  هب  ندـنازوس و  هک  زورما  یلو  تفای  یم  شتآ  اب  الام  هک  تسا  یطابترا  رطاخ  هب  نیا  درادـن و  یـشوخ  ریبعت  اـم  ياـهایور 

قیرط ره  هب  مینک .  یم  یقلت  رصتخم  هودنا  زا  یناشن  ار  هدرمژپ  لبنس  اهنت  میرمـش و  یمن  زیاج  ار  قوف  ریبعت  تسین  لوادتم  کشخ  لبنس 
رتهب شفنب  درز و  زا  لبنـس  رگید  ياه  گنر  دیریگب و  نارگید  زا  هچ  دیـشاب و  هتـشاک  ناتدوخ  هچ  تسا  بوخ  باوخ  رد  لبنـس  ندـید 

تسا . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یلع ییادج  نیا  اما  دش .  دیهاوخ  ادج  یتسود  زا  هودنا  یتحاران و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لگ  نیا  ندیچ  ای  لبنـس  لگ  ندید 
 . دروآ دهاوخ  راب  هب  یبوخ  جیاتن  امش  ساسحا  مغر 

روتنس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیآ .  یم  تسد  هب  شزرا  اب  قیمع و  ییاه  هشیدنا  اب  امش  ياهوزرآ  نیرترب  هک  تسا  نآ  ۀنشن  باوخ ،  رد  روتنس  ندید  1 ـ

 . دوب دهاوخ  هنانز  ياهتداسح  زا  رود  وا  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  روتنس  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ

باجنس
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هتـساوخ و لاـم و  باوخ ،  هب  يو  ناوختـسا  وم و  تسوپ و  دـشاب و  رگناوت  بیرغ  يدرم  باوخرد ،  باجنـس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هب ای  دـنک .  هابت  ار  بیرغ  يدرم  لام  هک  لـیلد  درک ،  زاـب  تسوپ  تشکب و  ار  باجنـس  هک  دـنیب  رگا  دوب .  بیرغ  يدرم  لاـم  وا  تشوگ 

دناتسب .  بضغ 
دناتسب .  بیرغ  يدرم  لام  هک  لیلد  دیدرگ ،  ناور  نوخ  وا  ندرگ  زا  درک و  هبج  ار  باجنس  دید  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دزیرگ یم  دبیرف و  یم  رظنم  تحابص  ییابیز و  نیع  رد  هک  راکبیرف  لیحم و  راکم و  تسا  ینز  باجنـس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم رهاظ  يدـنچ  زا  سپ  زاب  دور و  یم  ددزد و  یم  باوخ  هدـننیب  زا  يزیچ  دریگب  رارق  امـش  ریـسم  رد  هک  راـب  ره  ینعی  تسه  مه  دزد  . 

کی ای  دراد .  تلاح  ود  دنیبب  باجنـس  باوخ  رد  ینز  رگا  یلو  دننیبب  باجنـس  باوخ  رد  هک  تسا  ینادرم  يایور  يارب  ریبعت  نیا  دوش . 
لام باجنس  تسوپ  دنارذگ .  یم  تبیغ  رد  ار  دوخ  تقو  دراد  روضح  هچنآ  زا  رتشیب  هک  تسا  يدرم  ای  تسا  یفطاع  یـساسحا و  بیقر 

میتفگ .  زخ  رومس و  يارب  هک  دراد  ار  ریبعت  نامه  باوخ  رد  باجنس  تسوپ  ندید  تسا  هتساوخ  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یمیمصو  راگزاس  یناتسود  نتفای  اهراک و  رد  يزوریپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  باجنس  ندید  1 ـ
تسا .  هداوناخ  ياضعا  ینامداش  طاشن و  رارمتسا  تمالع  باوخ ،  رد  باجنس  نتشک  2 ـ

تسا .  هداوناخ  ياضعا  ینامداش  طاشن و  رارمتسا  تمالع  باوخ ،  رد  باجنس  ندرک  زومآ  تسد  3 ـ
 . درک دیهاوخ  ادیپ  فالتخا  دوخ  ناتسود  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  یباجنس  نتفرگ  یپ  رد  یگس  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

قاجنس

اما دـیتسین  لـئاق  داـیز  شزرا  وا  يارب  امـش  هک  تسا  یبوخ  قیفر  قیفـش و  راـی  ناـبرهم  تسود  قاجنـس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
يرای هب  تاقشم  اه و  یتخس  رد  دهد و  یم  ماجنا  گرزب  ياهراک  تراقح  يدرخ و  دوجو  اب  وا  تسا .  منتغم  رایسب  امـش  يارب  شدوجو 

نیا دراد ،  تیلاعف  هناخ  جراخ  رد  مه  دنک و  یم  راک  هناخ  رد  مه  هک  تسا  ینز  درگ  هت  قاجنـس  دوش .  یم  عقاو  رثوم  دباتـش و  یم  امش 
ار هداوناخ  يزوس  لد  تیریدـم و  دـنوش و  یم  نز  هناخ  هب  تشگزاـب  ضحم  هب  دنتـسه و  لاـعف  نادرم  نوچ  هناـخ  نوریب  رد  ناـنز  هنوگ 
نز یلفق  قاجنـس  ابیز .  رایـسب  لاح  نیع  رد  نادراک و  تسا  ینز  هنیـس  قاجنـس  دنتـسه .  ردام  ناشنادـنزرف  يارب  دـندرگ و  یم  لـمحتم 
هاج هب  طقف  هک  هاوخ  دوخ  رورغم و  تسا  یمناخ  رـس  قاجنـس  دوش .  یمن  هدید  یلو  تسا  وا  اب  هناخ  ياهراک  همه  هک  تسا  يراکتمدخ 

ریبعت هک  تسا  یسک  نامه  نداد  تسد  زا  ینعم  هب  قاجنـس  ندش  مگ  دوش .  یمن  هدهاشم  وا  زا  يرنه  چیه  دشیدنا و  یم  شیوخ  ماقم  و 
دهد .  ماجنا  تسناوت  یم  وا  هک  تسا  یئاهراک  ندنام  قلعم  ینعم  هب  ددرگ و  یم  رب  وا  هب  قاجنس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تمالع دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  تسا .  یگداوناخ  تارجاشم  تافالتخا و  اب  ندـش  وربور  ۀـناشن  باوخ ،  رد  قاجنـس  ندـید  1 ـ

دنک .  راتفر  هنابدوم  دوخ  دزمان  اب  دیاب  هک  تسا  نآ 
 . دهد یم  رارق  یکانرطخ  زرم  رد  ار  امش  یثداوح  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراذگ ،  یم  اهبل  نایم  یقاجنس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

کقاجنس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  هتسباو  نارگید  هب  هزادنا  زا  شیب  یتخبدب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کقاجنس  ندید  1 ـ

تفگـش عیاقو  دهاش  هدنیآ  نونکا و  نامز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنکب ،  یتالاوس  امـش  زا  کقاجنـس  ةرابرد  یـسک  باوخ  رد  رگا  2 ـ
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دوب .  دیهاوخ  يزیگنا 
 . تشاد دهاوخ  وخدنت  يرسمه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  کقاجنس  باوخ  رد  ینز  رگا  3 ـ

دجنس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تـسد هب  لالح  لام  تسا  لیلد  داد ،  ودب  یـسک  ای  دیرخب  ار  دجنـس  هک  دنیب  رگا  دروآ .  تسد  هب  جنر  هب  هک  دوب  لام  باوخرد ،  دجنس 

دروآ . 
دیوگ :  یبرغمرباج 

هک لیلد  دروخ ،  یم  دجنـس  هک  دید  رگا  دروآ .  تسد  هب  لام  يوخدب  يدرم  زا  دنک  لیلد  درکیم ،  عمج  تخرد  زا  دجنـس  هک  دنیب  رگا 
دنک .  هقفن  لایع  رب  لام 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  دجنس  ندید 

ندرک .  لصاح  لام  لوا : 
ندروآ .  تسد  هب  لام  مود : 

راگزاسان .  قالخا و  دب  يدرم  زا  تعفنم  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زا ندرب  دوس  دوش و  یم  لصاح  تمحز  جنر و  اب  هک  هدیاف  دـیفم  اما  اهب  مک  تسا  يا  هتـساوخ  لام و  هب  هراشا  ام  ياه  باوخ  رد  دـجنس 
نورقم مه  نآ  هیهت  تهج  رد  شالت  تسا و  حالـص  هب  نآ  نتـشاد  هک  بیط  لالح و  تسا  یلام  نکیل  تسین  رـسیم  هغدغد  نودب  زین  نآ 

رگا یلو  متفگ  هک  دراد  ار  ریبعت  نامه  تسا  نیریش  نآ  معط  دیروخ و  یم  دجنـس  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  باوخ .  هدننیب  تحلـصم  هب 
دیروآ یم  تسد  هب  هک  يزیچ  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسین و  وکین  دروآ  دـیدپ  تهارک  امـش  رد  تفرگن و  رارق  امـش  بولطم  نآ  معط 

یم ناتتـسد  هب  یلوپ  دینک  یم  عمج  نیمز  يور  ای  تخرد  ریز  زا  دجنـس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  امـش  هودـنا  لالم و  بجوم 
دجنس ره  رگا  لاح  ره  هب  دنا و  هدرک  ریبعت  يا  هکـس  هب  ناربعم  ار  دجنـس  هناد  ره  تسین .  عومجم  تسا و  قرفتم  تسا .  كدنا  هک  دسر 

معط و هکنیا  رگم  تسین  دب  باوخ  رد  دجنس  ندید  میـشاب .  هتـشاد  لوبق  ار  لوپ  قرفت  یگدنکارپ و  دیاب  دشابن  هکـس  کی  ام  باوخ  رد 
 . دیوشن دونشخ  نآ  ندروخ  زا  باوخ  رد  امش  دشاب و  هتشاد  دنیاشوخان  هزم 

ندیجنس

 . دیامن يرواد  دنک و  مکح  مدرم  نایم  هک  لیلد  دیجنس ،  یم  يزیچ  تشاد و  تسد  رد  يوزارت  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رهب زا  دوش  جاتحم  یضاق  هب  دوبن ،  ملع  لها  زا  رگا  دوش ،  یضاق  تسا  لیلد  تسا ،  ملع  لها  زا  رگا  دومیپ ،  یم  تخـس  يزیچ  دنیب  رگا 

جاتحم موس :  یئوکین .  مود :  تسار .  مکح  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  ندیجنـس  يزیچ  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  يرواد . 
 . دوب نیا  فالخ  هب  شلیوات  دیجنسب ،  تسار  يزیچ  دنیب  رگا  ندش .  مکاح  مراهچ :  يرواد .  هب  ندش 

دنس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دزاس .  یم  بآ  رب  شقن  تورث  بحاصت  يارب  ار  امش  ياه  هشقن  یتاقافتا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  كرادم  دانسا و  ندید  1 ـ
دامتعا امـش  هب  نایفارطا  نانمـشد ،  هنارورـش  ياهـشالت  مغر  یلع  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  ءاضما  ار  يدنـس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

درک .  دنهاوخ 
درک .  دیهاوخ  شکمشک  نانمشد  اب  دوخ  قوقح  قاقحا  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دنس  ندرک  مگ  3 ـ

ار دوخ  لیکو  تقد  اب  دـیاب  هاگداد  رد  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  ءاضما  ار  يدنـس  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . تسا بولطمان  ییاهدادیور  عوقو  ۀناشن  باوخ  رد  يدنس  كردم و  هنوگ  ره  ءاضما  دینک .  باختنا 

نادنس

دنبوک .  يزیچ  نآرب  نارگسمو  نارگنهآ  هک  يرگنهآ  رازبا 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

زا دنک  لیلد  تسوا ،  کلم  هک  تسناد  داد و  ودب  یـسک  ای  تفرگارف  نادنـس  دنیب  رگا  تسا .  گرزبو  سیئر  ندـید ،  باوخ  هب  نادـنس 
دبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  ددنوی و  هاشداپ  تمدخ  هب  ای  دوش  تسود  يو  اب  دروآ و  تسد  هب  تعفنم  ریخ و  گرزب  یسیئر 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
گرزب يرتهم  اب  ار  وا  هک  لـیلد  داد ،  ودـب  یـسک  اـی  تشاد  ینادنـس  دـنیب  رگا  دـنک .  رادرک  تسار  يرتهم  رب  لـیلد  باوخرد ،  نادـنس 

هک دید  رگا  دسر .  تعفنم  سک  نآ  زا  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  نادنـس  وا  هک  دنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زاو  دـتفا  تبحاصم 
دتفا .  ادج  گرزب  درم  نآ  تبحص  زا  هک  لیلد  دربب ،  دزد  ای  دش  عیاض  وا  نادنس 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  نادنس  ندید 

تسایر .  يرتهم و  لوا : 
لام .  تعفنم و  مود : 

يدنمورینو .  توق  موس : 
یئاورنامرفو .  تیالو  مراهچ : 

روما .  اهراک و  رد  لابقاو  یتخبشوخ  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دربب و نیب  زا  ار  اه  یتخس  زا  يرایسب  وا  يرای  هب  دناوت  یم  باوخ  هدننیب  هک  هدارا  اب  دوخ و  هب  یکتم  يوق و  تسا  يدرم  هب  هراشا  نادنس 
ای تفرگارف  نادنـس  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تسا و  گرزب  سیئر و  باوخ ،  هب  نادنـس  هتـشون :  نیریـس  نبا  دوش .  زوریپ  تالکـشم  رب 

اریز تسا  نیمه  عقاو  رد  باوخ  رد  نادنـس  ندید  ریبعت  دبای .  تعفنم  ریخ و  یگرزب  زا  هک  دنک  لیلد  دـش  وا  کلهم  هک  داد  وا  هب  یـسک 
ردق ره  یتبرـض  چـیه  دـش و  هریچ  وا  رب  ناوت  یمن  ییورین  چـیه  اب  هک  تسا  یـسک  لاح  نیع  رد  تسا و  توق  ماکحتـسا و  ناشن  نادـنس 
روط نآ  ردتقم  یتیـصخش  اب  دراد  قلعت  امـش  هب  نادنـس  نآ  دیراد و  نادنـس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنکفا .  یمن  رد  ياپ  زا  ار  وا  کلم 

قلعتم امـش  هب  هک  دیراد  ینادنـس  دیدید  رگا  یلو  دهد  یم  رارق  تیانع  تیامح و  دروم  ار  امـش  وا  درک و  دیهاوخ  دروخرب  دش  هتفگ  هک 
هک تسه  ینادنس  دیدید  باوخ  رد  رگا  درادن .  امش  هب  یتیانع  دیرب و  یمن  يدوس  وا  زا  هک  دتفا  یم  يدرم  نینچ  اب  ناتراک  رس و  تسین 
امش تالکشم  لیهست  تردق  وا  هک  دیهن  یم  نایم  رد  یـسک  اب  ار  دوخ  تالکـشم  دیبوک  یم  هتفت  نهآ  دینک و  یم  راک  نآ  يور  رب  امش 

 . دراد ار 
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گنس

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هک گنـس  ره  رتدایز و  نآ  تعفنم  تاریخ و  دوب ،  مرن  هک  یگنـس  ره  يرتهم و  مود :  لاـم .  لوا :  تسا .  هجو  ود  رب  باوخرد ،  گـنس 

عبط و شوخ  يرتهم  اب  هک  لیلد  داد ،  ودـب  یـسک  ای  تفرگ و  ارف  دیفـس  گنـس  دـنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیواـت  دوب ،  رت  تخس 
وا زا  دتفا و  تبحص  اروا  يوخدب  راد و  هنیک  يرتهم  اب  تشاد  هایس  گنـس  دید  رگا  دنیب .  تعفنم  وا  زا  دتفا و  تبحـص  ار  وا  يور  هداشگ 

رگا دسر .  تعفنم  ودب  دتفا و  تبحص  ار  وا  هاوخدب  يوخدب و  دسفم و  يرتهم  اب  تسا  لیلد  تشاد ،  خرس  یگنس  دنیب  رگا  دنیب .  تعفنم 
هچ اه  گنـس  نآ  هک  تسیرگن  یم  داهن و  نماد  رد  تفرگرب و  يزیچ  اـه  گنـس  نآ  زا  دـید و  رایـسب  یئاهگنـس  دـش و  هوک  رب  هک  دـید 
هب دتفا و  تبحـص  ار  يو  قفانم  يدرم  اب  هک  لیلد  تشاد ،  دیفـس  هایـس و  گنـس  دـنیب  رگا  دوب .  سایق  نآ  رب  مه  شلیوات  تشاد ،  گنر 

دبای .  عفن  يو  زا  نآ  ردق 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

هلیح رکم و  هب  دنچ  یلام  هک  لیلد  درک ،  یم  عمج  بآ  ریز  رد  گنس  هک  دید  رگا  اهراک .  رد  تسا  یتخس  باوخ ،  رد  اه  گنس  ندید 
رگا دنک .  لصاح  لام  هلیح  رکم و  هب  لد  تخـس  گرزب  يدرم  زا  هک  لیلد  دیـشارت ،  یم  هوک  زا  گنـس  هک  دید  رگا  دنک .  عمج  جنر  و 

 ، تخادنا یم  گنس  یـسک  رب  دید  رگا  دوش .  لصاح  لام  رفـس  زا  هلیح  رکم و  هب  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  یم  عمج  گنـس  نابایب  نایم  دید 
لام نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  دروآ ،  یمه  هناخ  هب  هزیرگنس  هک  دید  رگا  دهد .  یـسک  هب  يزیچ  دوخ  لام  زا  تهارک  جنر و  هب  هک  لیلد 

دنک .  لصاح 
دیوگ :  یبرغمرباج 

هانگ .  هبای  انز ،  هب  دنک  تمهت  ار  يو  تسا  لیلد  تخادنا ،  یم  یسک  رب  گنس  هک  دید  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچرب  باوخ  رد  گنس 
لام .  لوا : 

تسایر .  يرتهم و  مود : 
اهراک .  رد  تقشمو  یتخس  موس : 
جنر .  تمحز و  اب  بسک  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دناوت یم  فلتخم  عاونا  لاکـشا و  گنـس  نوچ  هک  یلاح  رد  دراد  یلک  هبنج  رتشیب  اما  دـنا  هتـشون  داـیز  یمیدـق  ناربعم  گنـس  دروم  رد 

هولق نیا  هداتفا .  امش  ریسم  رد  هک  تسا  گنس  هولق  تروص  هب  گنس  تقو  کی  دنبای .  یم  یتوافتم  ریباعت  ام  ياه  باوخ  رد  دشاب  هتشاد 
دروخ و یم  امـش  ياپ  هب  دروآ و  یم  دوجو  هب  عنام  امـش  يارب  هار  ندومیپ  رد  نوچ  دشاب  هتـشاد  دـناوت  یمن  ار  گنـس  یلک  ریبعت  گنس 
دیآ و یم  شیپ  ناتیاهراک  تفرـشیپ  هار  رد  هک  یتالکـشم  دنتـسه .  تالکـشم  اه  گنـس  هولق  عون  نیا  درازآ .  یم  ار  امـش  تشگنا  هاگ 
ای بسا و  رب  راوس  ای  هدایپ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  اه .  گنـس  هولق  هثج  یکچوک  یگرزب و  هن  دراد  ناشدادـعت  هب  یگتـسب  نآ  تیمها 

هچنانچ دنتسه .  عناوم  تالکشم و  اه  گنس  هولق  هک  دیهد  صیخـشت  دیناوت  یم  ناتدوخ  دیور  یم  خالگنـس  نینچ  نیا  یهار  هب  لیبموتا 
يدایز هار  رگا  اما  دینک  یم  لصاح  قیفوت  دیدرگ و  یم  هریچ  عناوم  تالکـشم و  رب  يدوز  هب  دـشاب  کچوکزادـنا  تسد  گنـس و  دـنچ 

راوید رگا  دراد  تلاح  دنچ  دینیبب  گنـس  زا  يراوید  باوخ  رد  رگا  تسا .  دایز  هدـنیآ  رد  امـش  تمحز  دوب  گنـس  هولق  زا  رپ  نینچ  نیا 
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یم روبع  اج  نآ  زا  هشیمه  هک  دشاب  یلحم  يدورو  رد  هناتـسآ  رد  الثم  ای  هار  رد  رگا  تسا .  تردقو  ماکحتـسا  دـشاب  انب  کی  یپ  یگنس 
باوخ رد  دشاب و  شقن  تنیز و  ياراد  یگنـس  راوید  رگا  دشاب .  یم  راوشد  نآ  رب  یگریچ  يزوریپ و  هک  تسا  یگرزب  لکـشم  دـیدرک 
باوخ رد  رگا  تسا .  تسار  هار  زا  فارحنا  تسا و  یهارمگ  بیرف و  هدرک  بلج  ار  امش  هجوت  یگنـس  راوید  يور  ياه  شقن  هک  دینیبب 

یم دوس  دوخ  ياهراک  تیوقت  يارب  ناسکی  اما  ددـعتم  یلماوع  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دـیا  هدـیرخ  نامتخاس  انب و  يارب  گنـس  هک  دـینیبب 
گنـس دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنوش .  عقاو  دیفم  رثوم و  امـش  یعامتجا  تیعقوم  تیوقت  رد  دنناوت  یم  هک  دنوش  یم  ادیپ  یئاهزیچ  دـیرب و 

اب یلام  دیراد  یم  رب  زیراک  ای  همـشچ  هت  زا  هزیر  گنـس  دـینیبب  رگا  دـیروآ و  یم  تسد  هب  شالت  تمحز و  اب  یلام  دـینک  یم  عمج  هزیر 
دینک .  یم  لیصحت  ریوزت  دیک و 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تمعن  رمرم  گنس  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  وربور  یپایپ  ياهتسکش  اهیتحاران و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  گنس  ندید  1 ـ
تشذگ .  دیهاوخ  راومهان  تخس و  یهار  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اهگنس  نایم  زا  نتفر  هار  2 ـ

تـسد يزوریپ  هب  ددعتم  ياه  هبرجت  بسک  زا  سپ  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  شورف  دیرخ و  ار  خالگنـس  ياهنیمز  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دیبای .  یم 

رگا اما  دـش .  دـیهاوخ  راچد  يدـیمون  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیرواین ،  تسد  هب  يدوس  یخالگنـس  ياـهنیمز  شورف  دـیرخ و  زا  رگا  4 ـ
دیبای و یم  قیفوت  يا  هلماعم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیراد ،  رایـسب  ینارگن  بارطـضا و  اهنیمز ،  شورف  دـیرخ و  ماگنه  دـینک  ساسحا 

دیروآ .  یم  گنچ  هب  يدوس 
دش .  دیهاوخ  ینابصع  تحاران و  ییزج  لیاسم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کچوک  ياهگیر  ندید  5 ـ

داد .  دیهاوخ  زردنا  دنپ و  یسک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  باترپ  اوه  رد  یگنس  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
زا يرطخ  یقالخا ،  لوصا  تیاعر  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  باترپ  گنـس  رگـشاخرپ  يدرف  فرط  هب  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

 . تشذگ دهاوخ  ناتشوگ  رانک 

هراوخگنس

 . دتفا تبحص  هلبا  يدرم  اب  ار  يو  هک  لیلد  تفرگب ،  ار  هراوخگنس  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم  دروخ )  هزیرگنـس  هک  غرم  یعون  ) 
دنیب رگا  دشابن .  تعفنم  وریخ  راک  نآ  رد  دتفا و  راوشد  يراک  رد  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  هراوخگنـس  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 

تـشوگ دـنیب  رگا  دـبای .  یـصالخ  يدوز  هب  تسا  راوشد  هک  يراک  نآ  زا  هک  لـیلد  درمب ،  شتـسد  رد  اـی  دـیرپب ،  تسد  زا  هراوخگنس 
 . دروآ تسد  هب  يراوشد  هب  ار  دوخ  راک  هک  لیلد  دروخب ،  هراوخگنس 

رگنس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تخیرگ .  دیهاوخ  نانمشد  ۀناریرش  ياهحرط  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیزاس ،  یم  يرگنس  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

یعس و  دش ،  دیهاوخ  ییاطخ  بکترم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگب ،  هانپ  نآ  رد  ات  يدرگ  یم  يرگنـس  يوجتـسج  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دینک .  هیجوت  ار  دوخ  ياطخ  درک  دیهاوخ 
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داتفا .  دیهاوخ  رسدرد  هب  دوخ  تورث  وربآ و  زا  عافد  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  عافد  يرگنس  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
نمشد نیرت  تخسرس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیروآ ،  یم  رد  دوخ  فرصت  هب  ار  نآ  دینک و  یم  هلمح  يرگنـس  هب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دیبای یم  قیفوت  یگدنز  رد  دیوش و  یم  بلاغ  دوخ 

رمرم گنس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا  تبحم  زا  یلاخ  درس و  ياهطیحم  هب  نتشاذگاپ  تورث و  بسک  تمالع  باوخ ،  رد  رمرم  گنس  ندعم  ندید  1 ـ

دیسر .  دهاوخ  امش  هب  ینالک  ثرا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیهد ،  یم  لقیص  ار  يرمرم  گنس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
داتفا دیهاوخ  ناکیدزن  مشچ  زا  یعامتجا  لوصا  نتفریذپن  عانتما و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  رمرم  گنس  ندید  3 ـ

.

بسا راکراوس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  ینادردق  هرظتنمریغ  يا  هیده  تفایرد  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يا  هفرح  راکراوس  ندید  1 ـ

جاودزا عاـمتجا  رگید  ۀـقبط  زا  يدرف  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  یم  ترـشاعم  يا  هفرح  راـکراوس  اـب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
درک .  دهاوخ 

 . دننک یم  کمک  تساوخرد  امش  زا  ناگناگیب  هک  تسا  نآ  تمالع  دتفا ،  یم  بسا  يور  زا  يراکراوس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

يراوس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ربنامرف و ناراوس  نآ  و  تشگ ،  یمه  ناراوس  اب  دـنیب  رگا  دـبای .  تمعن  لام و  هاشداپ  زا  هک  لـیلد  درک ،  یم  يراوس  باوخرد  دـنیب  رگا 

یناراب ماقم  نآ  رد  هک  لیلد  دـندرک ،  یم  يراوس  یلحم  رد  ناراوس  دـنیب  رگا  دـبای .  یئاورنامرف  یهورگ  رب  هک  لیلد  دـندوب ،  يو  عیطم 
ناراوس نآ  رگا  دسر .  تعفنم  بیرغ  یـسک  زا  ار  يو  هک  لیلد  دنداد ،  ودـب  يزیچ  ایند  عاتم  زا  لوهجم  ناراوس  دـنیب  رگا  دـیآ .  تخس 

 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  رغال ،  نابسا  رب  دنیب  اه  هماج  رد  ار  ناراوس  رگا  دوب .  تسود  انشآ و  زا  تعفنم  دشاب ،  فورعم 

پوس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  شوخ  ياهربخ  ندینش  شیاسآ و  ۀناشن  باوخ ،  رد  پوس  ندید  1 ـ

دنمتورث يدرم  اب  اریز  دنک .  راک  دوش  یمن  راچان  دوخ  ۀناخ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تسرد  پوس  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
درک .  دهاوخ  جاودزا 

اوعد و اما  دـهد ،  یم  يور  یتارجاـشم  یلابقادـب  يور  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  تسرد  نیریـش  ریـش  زا  هک  پوس  ندروخ  3 ـ
 . دبای یم  همتاخ  یتشآ  اب  اهدایرف 
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توس

یلو دـنک  یمن  راک  هک  تسا  يدـنمراک  ای  شورخ  هلغلغ و  رپ  تسا  راکتمدـخ  ام  ياه  باوخ  رد  توس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ورـس تمحز و  اما  دوش  یم  عاجرا  وا  هب  يراک  لاس  رد  راب  کی  الامتحا  هک  تسا  یـسک  عقاو  رد  دراد .  رایـسب  تمحازم  دایز و  ياـعدا 

ای هداد  امـش  هب  یـسک  ای  دیراد  توس  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دننک .  یم  راک  شالت و  هنالاعف  هک  تسا  یناسک  زا  شیب  یلیخ  وا  يادص 
 . تسا دب  ربخ  دشاب  شارخـشوگ  دنلب و  رگا  توس  يادـص  دـش .  دـیهاوخ  ور  هب  ور  یـصخش  نینچ  اب  يرادـیب  رد  دـیا  هدـیرخ  ناکد  زا 

فیعـض توس  يادـص  را  یلو  دـندرگ  یم  ناترطاخ  لالم  ردـکت و  بجوم  دـنهد و  یم  امـش  هب  هک  یناهگان  دـنیاشوخان و  تسا  يربخ 
بل ناهد و  اب  ار  راک  نیا  دینز و  یم  توس  ناتدوخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دننک .  یم  امش  رـس  تشپ  هک  تسا  تبیغ  ییوگدب و  دشاب 
توس رگا  دیوش .  یم  تتامش  تمالم و  بجوتسم  هک  دروآ  دیهاوخ  نابز  رب  تشز  ینخس  ای  تفگ  دیهاوخ  غورد  دیهد  یم  ماجنا  دوخ 

 . دوب دیهاوخ  كرتشم  هانگ  رد  دیدوب  ندز  توس  لماع  امش  دوخ  دیداد و  ماجنا  يا  هلیسو  اب  ار 

نتخوس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نایم زا  ار  امش  ریذپلد  ياهوزرآ  دعاسمان ،  ثداوح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدنازوس  ار  ناتندب  زا  ییاج  شوج  بآ  دینیبب  باوخ  رگا 

 . درب دهاوخ 

خاروس

هک دـنیب  رگا  دوب .  هاگآ  هاـشداپ  زار  زا  هک  لـیلد  دـش ،  نورد  خاروس  رد  دوب و  خاروس  هوک  رد  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 ، دـش خاروس  نیمز  هک  دـنیب  رگا  دوب .  هدروآ  نوریب  هچ  نآ  ردـق  هب  دـبای ،  اطع  هاـشداپ  زا  هک  لـیلد  دروآ ،  نوریب  خاروس  نآ  زا  يزیچ 

دسر .  ینایز  ار  يو  تفر ،  یمه  نوخ  نآ  زا  دوب و  خاروس  يو  مادنا  رد  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  هاگآ  وا  زار  زا  یسک 
 ، درک یم  خاروس  یگنس  رد  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  دیماان  دوخ  لایع  زا  هک  لیلد  تسا ،  خاروس  وا  مکـش  رد  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج 

ردق هب  هک  دنیوگ  ناربعم  دوب و  نیا  فالخ  هب  شلیوات  درک ،  یم  خاروس  یتشخ  رد  هک  دنیب  رگا  دوب ،  رادیاپ  یناملـسم  رد  هک  دوب  لیلد 
باوخ هب  نینموملا ،  ریما  ای  تفگ :  دمآ و  نینموملاریما  ترـضح  تمدخ  هب  يدرم  هک  تسا  ربخرد  تیاکح :  دـتفا .  نایز  شلام  رد  نآ 
خاروس نآ  هک  نادب  دومرف :  تسناوتن .  دور ،  ياج  هب  زاب  تساوخ  دنچ  ره  دمآ و  نوریب  گرزب  يواگ  کچوک ،  یخاروس  زا  هک  مدید 

ددرگنزاب .  دوش .  هتفگ  نخس  نوچ  تسا و  نهد 
دـشاب علطم  خاروس  دوجو  زا  دنچ  ره  دنیبب  ار  خاروس  نورد  دناوت  یمن  سکچیه  تسا .  لوهجم  خاروس  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنـشاب توافتم  دنناوت  یم  اه  خاروس  هک  روط  نامه  یلو  دریگ  یم  رارق  ام  يور  شیپ  هک  تسا  يزار  ام  ياه  باوخ  رد  خاروس  ندـید  . 

تساجک و تسیچ و  راوید  نآ  تشپ  دیناد  یمن  هک  هدمآ  دیدپ  خاروس  يراوید  رب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنتسه .  نوگانوگ  مه  ریبعت 
نورد ای  دیروآ  یم  نوریب  يزیچ  یخاروس  زا  دیدید  رگا  دیوش .  یم  ور  هبور  زیمآ  رارـسا  هدیچیپ و  یلکـشم  اب  هتفرگ  رارق  هناخ  نیمادک 

یم فشک  ار  يزار  دـیدروآ  نوریب  ار  يزیچ  نآ  زا  رگا  درک و  دـیهاوخ  شالت  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  هدـنیآ  رد  دـیواک  یم  یخاروس 
دیروآ یم  نوریب  هک  يزیچ  رگا  دیروآ .  یم  نوریب  خاروس  زا  هک  هچ  نآ  هب  دبای  یم  یگتـسب  هک  دیئامن  یم  نشور  ار  یلوهجم  ای  دـینک 

یم تسد  هب  یلام  ای  دـیوش .  یم  هدز  مغ  لولم و  دـشاب  هورکم  بولطم و  ان  رگا  دـینک و  یم  لصاح  يزوریپ  دـشاب  دـنیاشوخ  بولطم و 
لوهجم اب  دـیدید  گرزب  یخاروس  رگا  ینعی  لوهجم .  اـب  دراد  سوکعم  بساـنت  خاروس  یگرزب  دـیهد .  یم  تسد  زا  يزیچ  اـی  دـیروآ 
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امـش هناخ  ای  قاتا  رد  دـیدید  رگا  تسا .  رت  هدـیچیپ  رتگرزب و  لوهجم  دوب  گنت  زیر و  خاروس  رگا  دـیوش و  یم  ور  هبور  يرت  کـچوک 
زا امش  دیدید  نارگید  هناخ  رد  ار  خاروس  نآ  رگا  دوش و  یم  هاگآ  امش  زار  زا  یـسک  تسا  هتـشادن  دوجو  البق  هک  هدمآ  دیدپ  یخاروس 

لکـشم رب  الیتسا  نهآ  ندرک  خاروس  مغ و  رب  الیتسا  بوچ  ندرک  خاروس  دینک .  یم  یلوضف  عقاو  رد  دـیوش و  یم  هاگآ  دارفا  رگید  زار 
خاروس نآ  زا  رگا  دـنک  یم  تیامح  امـش  زا  یگرزب  دـیبای و  یم  تینما  دیـشاب  كاـنمیب  نآ  زا  امـش  دـشاب و  هوک  رد  خاروس  رگا  تسا . 

ناترسمه اب  هدش  خاروس  ناتراولش  ای  مکش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دناسرت .  یم  ار  امش  یسک  دیوش و  یم  كانمیب  دیشاب  هتشادن  یمیب 
زا ار  ناتلام  دور  یم  خاروس  زا  هک  ینوخ  رادقم  هب  دینیب و  یم  نایز  هدـش  خاروس  ناتندـب  زا  یئاج  دـینیبب  رگا  دـینک و  یم  ادـیپ  فالتخا 

دیهد .  یم  تسد 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

خاروس
خاروس يراکهدب  سابل :  کی  رد 

خاروس تشاد  دیهاوخ  يدب  هارمه  امش  نیمز :  رد 
یتخبدب هچایرد :  کی  يور  رب  خی  ندرک  خاروس 

خاروس ینمی  شوخ  راوید :  کی  رد 
همکاحم کی  ندرک :  داجیا  خاروس 

اه هروس 

باتکلا هحتاف  هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دوب نامیا  رب  شراک  دوب و  زارد  شرمع  هک  لیلد  دناوخ ،  هحتاف  هروس  دنیب  یسک  رگا 

هرقبلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  رباص  اهالب  رب  دوب و  زارد  رمع  شلیوات  دناوخ ،  هرقب  هروس  دنیب  یسک  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  تاجن  نانمشد  زا  باوخ ،  رد  نآ  ندناوخ  دوب و  يراکماک  هرقب  هروس 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
ددرگ لوقلا  قداص 

نارمع لآ  هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هدوتس  قلخ  دزن  دوش و  كاپ  اه  يدب  همه  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  نارمع  لآ  هروس  دنیب  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  تاجن  یبقع  رد  دوش و  وکین  شتبقاع 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تسا تناید  يوقت و  ندش  دنمورین  باوخ ،  رد  نارمع  لآ  هروس  ندناوخ 

ءاسنلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دندرگ .  رایسب  وا  تیب  لها  ناشیوخ و  دبای و  ثاریم  هک  لیلد  دناوخ ،  باوخ  رد  ءاسن  هروس  هکره 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنبای .  تعفر  لام و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تسا ناگتسبزا  هیثرا  ندیسر  ندوب و  راگزیهرپ  تاجاح ،  ندش  هدروآرب  باوخ ،  رد  ءاسن  هروس  دناوخ 

هدئاملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دبای  یگرزب  فرش و  راید  نآ  لها  رب  هک  لیلد  دناوخیم ،  هدئام  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  یناهج  ود  تاریخ  دنک و  تمعن  لام و  یتدایز  رب  لیلد  باوخرد ،  هدئام  ندناوخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تساروما لغاشم و  ندش  هار  هبور  راک و  یتسرد  ندب ،  یتمالس  باوخ ،  رد  هدئام  هروس  ندناوخ 

ماعنالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  ترخآ  ایند و  تداعس  دناوخ ،  یم  ماعنا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  لصاح  ار  وا  رایسب ،  نایاپراهچ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تسا تواخس  ششخب و  ناسحا و  رد  نتفای  قیفوت  باوخ ،  رد  ماعنا  هروس  ندناوخ 

فارعالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  دومحم  شا  همتاخ  دوش و  صلاخ  نمؤم و  نید  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  فارعا  هروس  دنیب  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  ترایز  ار  انیس  هوک  ات  دورن  نوریب  ناهج  نیا  زا  ندناوخ ،  باوخرد  فارعا  هروس 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تسا نتفرگ  رارق  مدرم  يدونشخ  تیاضر و  هیام  باوخ ،  رد  فارعا  هروس  ندناوخ 

لافنالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  لصاح  رایسب  لامو  دح  یب  تمینغو  دبای  رفظ  نانمشد  رب  دناوخ  یم  لافنا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  ماظن  هب  شراکو  دبای  يدنلب  هاج و  ردق 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تسا ندش  دنمتلود  تخبشوخ و  باوخ ،  رد  لافنا  هروس  ندناوخ 

هبوتلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هانگ .  ره  زا  دنک  حوصن  هبوت  هک  لیلد  ندناوخ ،  باوخرد  هبوت  هروس 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  یمرخ  ریخ و  شراک  ماجنارس 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . تسا مدرم  نایم  رد  ندش  لوبقم  بوبحم و  باوخ ،  رد  هبوت  هروس  ندناوخ 

سنوی هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  دارم  هب  شراک  دوش و  خارف  يو  رب  يزور  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  سنوی  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  بلاغ  نمشد  رب  دوش و  رود  يو  زا  نادساح  دیک  نارفاک و  رکم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش وکین  شترابع  ظفل و 

دوه هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  لد  ماک  ماجنارس  دشک و  رایسب  روج  تمحز و  یناوج  رد  دنک و  رایسب  رفس  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  دوه  هروس  دنیب  یسک  رگا 
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دبای .  لد  ماک  ماجنارس  دشک و  رایسب  روج  تمحز و  یناوج  رد  دنک و  رایسب  رفس  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  دوه  هروس  دنیب  یسک  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  تناما  اب  دبای و  یگرزب  هدیشک ،  هک  یتمحز  ربارب  رد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دوب تناما  اب  لوق و  تسار 

دعرلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  لیلهت  حیبست و  دوب و  لوغشم  ندناوخ  نآرق  تاوعد و  هب  هتسویپ  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  دعر  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  لوغشم  تعاط  ریخ و  راک  هب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دوب هاتوک  شرمع 

میهاربا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  لوغشم  تعاط  ریخ و  هب  مادام  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  میهاربا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دشاب .  وکین  وا  يایند 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوب یمارگ  زیزع و  یلاعت  يادخ  دزن 

رجحلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  هدیدنسپ  یلاعت  قح  دزن  دناوخ ،  یم  رجح  هروس  دنیب  یسک  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبایب .  دراد  هک  يدیما  ره 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دیازفیب قلخ  شیپ  شهاج 

لحنلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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دشاب .  نید  لها  نارادتسود  دبای و  لالح  يزور  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  لحن  هروس  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  نمیا  تنحم  تفآ و  زا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دبای افش  تسا  رامیب  رگا  دنک .  لصاح  ملع  ار  وا  یلاعت  قح 

لیئارسا ینب  هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دشاب .  راک  سرت  نموم و  دبای و  تلزنم  هاج و  قلخ ،  دزن  یلاعت و  قح  دزن  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  لیئارسا  ینب  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دسرب .  لد  ماک  هب  دبای و  رفظ  نمشد  رب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوب كاپ  شداقتعا  تسرد و  شنید 

فهکلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  صلخم  هناگی و  نید  هار  رد  دوش و  نمیا  اهالب  اه و  تفآ  همه  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  فهک  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  یبقع  تداعس  دوب و  زارد  شرمع 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دسرب دوخ  ياهوزرآ  هب  دوش و  زوریپ  دوخ  ياهدارم  رب  هک  دبای  رمع  نادنچ 

میرم هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
باذع .  زا  دشاب  یلاعت  دزیا  هانپ  رد  تمایق  زور  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  میرم  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دروآ .  ياج  هب  ادخ  لوسر  تنس  دنیزگرب و  ریخ  هار 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش رهاظ  وا  یتسار  راک  تبقاع  دننک و  تبسن  وا  یناتهب  هب 

هط هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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ددرگ .  رشتنم  تاریخ  هب  شمان  دنک و  رهق  ار  ناشیا  دنک و  تموصخ  نانمشد  اب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هط  هروس  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دوش رادمان  هناگی و  ددرگ و  اناد  ملاع و 

ءایبنالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دشخب .  تریس  ملع و  ار  وا  یلاعت  قح  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  ایبنا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  یناهج  ود  لابقا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای یناسآ  تحار و  تقشم  جنر و  زا  دعب  ددرگ و  اناد  ملاع و 

جحلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  هقدص  یلاعت  قح  هار  رد  ار  شلام  هک  لیلد  دناوخ .  یم  جح  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  هدیدنسپ  ياهراک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش دهتجم  نید  هار  رد  دوش و  هناگی  تدابع  دهز و  هار  رد 

نونمؤملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  تشهب  رد  نانموم  اب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  نونموم  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  تاجرد  لضف و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنک رایتخا  بوخ  تریسو  دوب  يوق  شتناما 

ناقرفلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  ادج  لطاب  زا  ار  قلخ  یتسار  هک  لیلد  دناوخیم ،  ناقرف  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  رگداد  فصنم و  قلخ  اب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دیارگ قح  فرط  هب  لطاب  فرط  زا 

ءارعشلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . ددرگ دهتجم  نید  هار  رد  دوش و  كاپ  غورد  هانگ و  زا  دوب و  یلاعت  قح  هانپ  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  ءارعش  هروس  هک  دید  رگا 

لمنلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  یگرزب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  لمن  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  دعاسم  شتلود 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنک لصاح  ناوارف  لام 

صصقلا هروس 

دوش .  لوغشم  یلاعت  قح  رکذ  هب  دبای و  تمعن  لام و  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  صصق  هروس  هک  دنیب  یسک  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دشوک .  حالص  نید و  هار  رد  هتسویپ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دنک لصاح  رایسب  لام 

توبکنع هروس 

دشاب .  یلاعت  قح  ناما  رد  دروآ و  نامیا  گرم  تقو  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  توبکنع  هروس  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دبای رفظ  نمشد  رب 

مورلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هداشگ  وا  تسد  هب  مور  زا  يرهش  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  مور  هروس  هک  دنیب  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  دهتجم  تاوزغ  داهج و  ود  هب  هک  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای رفظ  نمشد  رب 

نامقل هروس 

ددرگ .  لقاع  ملاع  دباع و  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  نامقل  هروس  دید  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دزرو .  تناید  نید و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دنبای هرهب  وا  تمکح  ملع و  زا  قیالخ 

هدجسلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دورب .  ایند  زا  هک  دوب ،  هدجس  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هدجس  هروس  دنیب  باوخ  هب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوب دومحم  شتبقاع 

بازحالا هروس 

دهد .  شدنوادخ  هب  دبایب و  رانید  دص  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  بازحا  هروس  هک  دید  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنیب .  باوخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دبای قیفوت 

ابسلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ .  دباع  دهاز و  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  ابس  هروس  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دناد .  يادخ  هک  دوب  يدح  هب  تعاط ،  رد  هک  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دریگ شیپ  رد  نید  هار  احلص و  تریس 
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رطافلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  وکین  شتبقاع  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  رطاف  هروس  دید  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش هداشگ  يو  رب  تمعنرد 

سی هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  ریخ  هب  تبقاع  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  سی  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  تمحر  ادخ  زا  دوب و  زارد  شرمع 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . ددرگ میقتسم  شلدرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تبحم 

تافاصلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  نید  تناید و  یلاعت ،  قح  زا  هک  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  تافاص  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  هاگن  قلخ  تناما 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دیآ حلاص  دنزرف  ار  وا 

هروس ص

 . ددرگ گرزب  دوش و  دایز  شلام  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هروس  هک  دید  باوخ  رد  رگا 

رمزلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیامرف .  وفع  ار  شهانگ  یلاعت  قح  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  رمز  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  تداعس  هب  شراک  تمتاخ 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . ددرگ يوق  شنید  دنلب و  شراک 

نمؤملا هروس 

دوش .  یلاعت  قح  نابرقم  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  نموم  هروس  دنیب  باوخ  رد  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  تداعس  هب  شراک  تمتاخ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دوش باجتسم  وا  ياعد 

تلصف هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دهدرب .  ترخآ  باذع  زا  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  حیباصم  هروس  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش زارد  شرمع 

يروش هروس 

 . دوب راکزیهرپ  راکوکین و  دراد و  هزور  هتسویپ  دنک و  رایسب  زامن  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  يروش  هروس  دنیب  رگا 

فرخز هروس 

 . دوب لاوحا  بوخ  لوق و  تسار  دنک و  تعاط  زامن و  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  فرخز  هروس  دید  رگا 

ناخدلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیامن .  رایسب  تعاط  بش  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  ناخد  هروس  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دهد .  يرای  ار  قح  دوب و  لوق  تسار 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . ددرگ رگناوت  معنم و 

هیثاجلا هروس 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 851 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ .  زاب  یلاعت  يادخ  هب  دشوک و  هبوت  رد  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  ار  هیثاج  هروس  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  نامیشپ  هانگ  زا  درادب و  ایند  زا  تسد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . ددرگزاب یلاعت  قح  هب  دیامن و  هبوت  ناهانگ  زا  دشاب ،  رادرکدب  رگا 

فاقحالا هروس 

دربب .  ردام  ردپ و  نامرف  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  فاقحا  هروس  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دیامن .  ناسحا  ردپ  ردام و  اب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دنیب رایسب  ياه  بئاجع 

دمحم ص هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  يزوریپ  رفظ و  نانمشد  رب  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  هاگن  تافآ  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوب تریس  بوخ  لاصخ و  وکین 

حتفلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هداشگ  يو  رب  تاریخ  رد  دهد و  ترصن  ار  وا  یلاعت  قح  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  حتف  هروس  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیامن .  وفع  ار  وا  هانگ  یلاعت  دزیا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دهد قیفوت  ناهج  رد  ار  وا  یلاعت  قح 

تارجحلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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دیامنن .  تبیغ  دناوخب و  باقلا  هب  ار  نامدرم  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  تارجح  هروس  دید  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دراد .  هاگن  سک  همه  لد  دیوجن و  یسک  رازآ  هک  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  تارجح  هروس  دید  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دیوج یتسود  دنویپ و  نامدرم  اب  هک  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  تارجح  هروس  دید  رگا 

هروس ق

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ .  لوغشم  تادابع  تاعاط و  هب  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  هروس ق  دید  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنادرگ خارف  يو  رب  يزور  یلاعت  قح 

تایراذلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
حلاص .  ياهراک  هب  دهد ،  قیفوت  ار  وا  یلاعت  قح  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  تایراذلا  هروس  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  ناسآ  يو  رب  راوشد  ياهراک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش دنم  هرهب  عرز  تشک و  زا  دشخب و  تیحالص  ار  وا  یلاعت  قح 

روطلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیامن .  رهق  ار  ناشیا  دهد و  رفظ  نمشد  رب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دناوخ ،  یم  روط  هروس  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیامن .  رهق  ار  لطاب  دهد و  يرای  ار  قح 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش رواجم  هکمرد 

مجنلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنادرگ .  هداشگ  وا  يور  هب  تمحر  رد  یلاعت  قح  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  مجن  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  رفظ  نمشد  رب  دناوخ ،  یم  مجن  هروس  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دهد بوخ  حلاص و  يرسپ  ار  وا  یلاعت  قح  دناوخ ،  یم  مجن  هروس  دنیب  رگا 

رمقلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  رمق  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  ناسآ  وا  رب  راوشد  ياهراک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دبای لام  تمعن و  ناهج  نیا  رد 

نمحرلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیامن .  بانتجا  غورد  ياهنخس  زا  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  نمحر  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیزگ .  نید  هار  کین و  تریس 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای لام 

هعقاولا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیامن .  هبوت  ناهانگ  زا  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  هعقاو  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  تعاط  قیفوت 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . یلاعت قحرب  تعاط  زا  دبای  دعس  علاط 

دیدحلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  یتخس  جنر و  هب  يزور  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  دیدح  هروس  دنیب  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  تعاط  قیفوت 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش هدوتس  نید  هار  رد 

هلداجملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دتفا .  تموصخ  نانز  اب  ار  وا  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  هلداجم  هروس  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نید .  هار  رد  سک  همه  اب  دنک  هلداجم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دیامن هناخ  لها  اب  ینمشد 

رشحلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  ناراگتسر  ناصلخم و  اب  رشح  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  رشح  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  نید  ياملع  حالص و  لها  اب  وا  تبحم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای رفظ  نانمشد  رب 

فصلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  تاریخ  ازغ و  یلاعت  قح  هار  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  فص  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبلط .  یلاعت  يادخ  ياضر  هتسویپ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . ددرگ دیهش  رمع  رخآ  رد 

هعمجلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  يزور  هیروت  ملع  ار  وا  یلاعت  قح  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  هعمج  هروس  هک  دید  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  هاج  تمرح و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای ریخ  قیفوت 

نوقفانملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  یقفانم  ناهنپ  هک  دنک  لیلد  دناوخ ،  یم  نوقفانم  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  نوقفانم  ياوه  لد  رد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنک هبوت  یقفانم  زا 

نباغتلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  رایسب  تاقدص  هک  لیلد  دناوخیم ،  نباغت  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  يریگتسد  ار  افعض 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دراد تسار  لوق  ددرگ و  لاحلا  میقتسم 

میرحتلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیوجن .  ناشیا  تشادهاگن  لد  هب  دنک و  قافن  هب  راک  دوخ  هناخرد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  میرحت  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوب رود  مراحم  زا 

قالطلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  وگتفگ  نز  اب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  قالط  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  هاگن  ار  دوخ  تریس 
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دراد .  هاگن  ار  دوخ  تریس 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دنک شیوخ  لها  اب  جاجل 

کلملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  يراگتسر  روگ  باذع  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  کلم  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دنک یتسود  ینابرهم و  ششخب و  ناسحا و  یکین و  تاریخ و  سک ،  همه  اب  تسا و  یشوخ  ریخ و  هب  دومحم و  شراک  تبقاع 

ملقلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دراد .  تسود  ار  تاقدص  تاریخ و  هک  دنک  لیلد  دناوخ ،  یم  ملقلا  نون و  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  ناسحا  تاریخ و  سک  همه  اب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دنک يزور  تحاصف  ملع  ار  وا  یلاعت  يادخ 

هقاحلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دسرت .  دشاب  هداد  یلاعت  قح  هک  یلام  تمعن و  رب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هقاحلا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  قح  رصان  دنیزگ و  قح  تریس 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دشوک قح  قیرط  رد 

جراعملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دنک رایسب  یکین  ریخ و  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  جراعم  هروس  هک  دنیب  رگا 

حون هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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تسا .  دومحم  شتبقاع  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  حون  هروس  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . ددرگ نمیا  میب  سرت و  زا 

نجلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دسرت .  يرپ  وید و  زا  هک  دنک  لیلد  دناوخ ،  یم  نجلا  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دناسرن وا  هب  ترضم  چیه  يرپ و  وید و 

لمزملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دراد .  تسود  ار  زامن  بش  هب  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  لمزملا  هروس  دنیبب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  هدنز  ار  تعاط  بش  هب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای تدابع  تعاط و  قیفوت 

رثدملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
درادن .  هاگن  لد  رد  ار  یسک  يدب  دنک و  حلاص  لمع  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  رثدملا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  هاگن  یتسار  راک  رد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دیوج تسار  هار  تریس و 

همقیقلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دورب .  ایند  زا  هبوت  اب  دروآ و  تداهش  تقو ،  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  تمایق  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  ناسرت  ادخ  باذع  زا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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 . دنک هبوت  ندروخ  دنگوس  زا 

ناسنالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیوج .  لمع  نیا  اب  ار  یلاعت  قح  ياضر  دهد و  اذغ  ماعط و  ار  ناشیورد  هک  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  ار  ناسنا  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  ناسحا  ادخ  قلخ  اب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تمعن رکش  تواخس و  رب  دبای  قیفوت 

تالسرملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیوگ .  لطاب  كرت  دنک و  هبوت  غورد  زا  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  تالسرم  هروس  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیزگ .  قح  هار  تریس و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . ددرگ خارف  يو  رب  يزور 

ءابنلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  راک  سرت  لیلد  دناوخ ،  یم  أبن  هروس  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . ددرگ دنلب  شمان  دوش و  گرزب  شراک 

تاعزانلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  ساره  ندنک  ناج  زا  گرم  تقو  هب  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  تاعزان  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  نمیا  تبوقع  زا  ات  دنک  هبوت 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . ددرگ كاپ  رکم  زا  شلد 
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سبع هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  شرت  مدرم  رب  يور  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  سبع  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  رایسب  هزور 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنک تاریخ  نافیعض  اب 

ریوکتلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دسرت .  یلاعت  يادخ  باذع  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  ریوکت  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
قرشم .  بناج  زا  دنک ،  رایسب  رفس 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . ددرگ نمیا  دسرت  هچ  نآ  زا 

راطفنالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دسرت .  یلاعت  يادخ  باذع  زا  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  راطفنا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  تمعن  لام و  هب  وا  لیم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . ددرگ مرتحم  زیزع و  نیطالس  دزن 

نیففطملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تبغر لیم و  تدابع ،  تعاط و  هب  یلاعت  يادـخ  سرت  زا  دراد و  تسار  هنامیپ  لـیک و  تسا  لـیلد  دـناوخ ،  یم  نیففطم  هروس  دـنیب  رگا 

دنک .  ادیپ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دیوج .  تسار  هار 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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 . دشاب فصنم  سک  همه  اب 

قاقشنالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنهد .  وا  تسار  تسد  هب  ار  وا  همان  دنک  لیلد  دناوخ ،  یم  قاقشنا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  ناسآ  يو  رب  تمایق  زور  رد  کین  ياهراک  تانسح و  رامش 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . ددرگ دایز  وا  لسن 

جوربلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دشاب .  وکین  شراک  تبقاع  نکل  ددرگ ،  نیگهودنا  ایند  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  جورب  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  باوث  دوب و  عیفر  ترخآ  رد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دبای جرف  اه  مغ  زا 

قراطلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
وکین .  دیآ  يدنزرف  ار  وا  لیلد  دناوخ ،  یم  قراط  هروس  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
ددرگ ناسآ  يو  رب  راوشد  ياهراک 

هیشاغلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ .  نمیا  سرت  نآ  زا  دنک و  هبوت  دسرت و  تمایق  لوه  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هیشاغ  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیوج .  ادخ  ياضر  دوش و  بئات 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش رشتنم  ریخ  هب  وا  مان  دوش و  گرزب  وا  لحم  ردق و 
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رجفلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  لوغشم  ریخ  ياهراک  هب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  رجف  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  مالسا  جح 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش رتمک  وا  تبیه 

دلبلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دراد .  تسود  ار  نداد  هقدص  هک  لیلد  دناوخ .  یم  دلب  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  ناسحا  ریخ و  سک  همه  اب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دهد نافیعض  نتشاد  یمارگ  نداد و  ماعط  یئوکین  ریخ و  قیفوت  ار  وا  یلاعت  قح 

لیللا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دهد .  لام  ةوکز  دنکن و  عنم  ار  نالئاس  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  لیل  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دهد قیفوت  ار  وا  یلاعت  يادخ 

یحضلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دهد .  ناگدنهاوخ  هب  يزیچ  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  یحض  هروس  نیا  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  ناسحا  نامدرم  اب  هتسویپ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دراد تسود  ار  نابیرغ 

حارشنالا هروس 
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ .  ناسآ  يو  رب  يراوشد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  حارشنا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  ناسآ  يو  رب  هتسب  ياهراک  یلاعت  يادخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای جرف  یتخس  زا 

نیتلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  رادرک  بوخ  دوب و  تریس  کین  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  نیتلاو  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  خارف  يو  رب  تمعن  لام و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای جرف  یتخس  زا 

قلعلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیامن .  يزور  نآرق  ملع  يو  رب  یلاعت  يادخ  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  قلع  هروس  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش تریس  وکین  عضاوتم و 

ردقلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دباینرد .  ار  ردق  بش  باوث  ات  دورن  نوریب  ایند  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  ردق  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبایب .  اهدارم  دوش و  زارد  شرمع 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش یلاع  شردق  هاج و 

هنیبلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دورب .  ایند  زا  هبوت  اب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هنیب  هروس  دنیب  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراد .  تسار  هار  هب  ار  نادرم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دراد تسار  هار  هب  ار  یهورگ 

هلزلزلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  فاصنا  يو  اب  دتفا و  يراک  یسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هلزلز  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دزادنیب .  ندرگ  زا  نامدرم  ملاظم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دیامن كاله  كرش  لها  زا  ار  یموق 

هعراقلا هروس 

ددرگ .  نارگ  کین  رادرک  زا  وا  لامعا  يوزارت  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هعراقلا  هروس  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دیآزاب .  حالص  هب  تبقاع  دوش و  ریحتم  شیوخ  راکرد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دنراد یمارگ  وا  نامدرم 

رثاکتلا هروس 

دنک .  ناحلاص  هورگ  ترایز  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  رثاکت  هروس  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دوش هدایز  یکین  ریخ و  تراجت ،  زا  ار  وا 

هزمهلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  سانشور  نامدرم  دزن  دیوگ و  رایسب  نخس  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هزمه  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دشیدنین .  تبقاع  زا  ناهج و  نیا  لام  هب  دوش  صیرح 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنک رهق  نمشد  رب  دیآرب و  یحتف  وا  تسد  رب 
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 . دنک رهق  نمشد  رب  دیآرب و  یحتف  وا  تسد  رب 

شیرقلا هروس 

دوش .  نمیا  سرت  زا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  شیرق  هروس  نیا  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

نید .  هار  هب  دنک  تحیصن  ار  یسک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . دنراد تسود  ار  وا  دیامن و  ناسحا  قلخ  اب 

نوعاملا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دراذگن .  تقو  هب  ای  دنک  مک  اهزامن  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  نوعام  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دتفا .  تبحص  نید  هب  یسک  اب  ار  وا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دبای .  رفظ  نانمشد  رب 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 . دیآرب وا  تسد  رب  وکین  يراک 

رثوکلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  مک  شدنزرف  نکل  دبای ،  رایسب  تمعن  لام و  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  رثوک  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  لاحدب  وا  نمشد  یگرزب و  زا  دبای  اطع 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دبای باوث  رجا و  دیامن و  رایسب  تاریخ 

نورفاکلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  رورغم  ایند  هب  تعدب و  هار  هب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  نورفاک  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  ازغ  دبای و  تاریخ  قیفوت 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوب راوتسا  نید  هار  رب 

حتفلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  دناوخ  یم  حتف  هروس  هک  دنیبرگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دسر دارم  هبو  دبای  یصالخ  دوز  نآ  زا  نکل  دوش  راتفرگ  یتخسو  مغ  هب 

تبت هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  رطخ  رد  یلاعت  قح  تبوقع  زا  دوب و  هدنبیرف  راکم و  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  تبت  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دسر .  ینایز  ار  وا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دنباین تسد  اما  دنشوک ،  وا  يدب  هب  یهورگ 

صالخالا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  تعاط  قیفوت  دوب و  هناگی  دیحوت  نید و  هار  رد  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  صالخا  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  تسرد  داقتعا و  اب  نیدکاپ و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . ددرگ شوخ  يو  رب  شیع  دبای و  یناهج  ود  دارم 

قلفلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دشابن .  رگراک  اما  دننک ،  یئوداج  يو  رب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  قلف  هروس  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  بیصن  رایسب  لام  ار  وا  ناوداج و  رش  زا  هصاخ  دوش ،  نمیا  نادب  رش  زا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دوش نمیا  ناهج  نیا  تفآ  جنر و  زا 
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سانلا هروس 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ای تفگ ،  یم  ریبکت  لیلهت و  حیبست و  دنیب  رگا  درادهاگن .  نادب  مشخ  زا  یلاعت  يادـخ  ار  وا  هک  لیلد  دـناوخ ،  یم  سان  هروس  دـنیب  رگا 
ار وا  ترـصن  تزع و  دوش و  خارف  يو  رب  يزور  هک  لیلد  داتـسرف ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  ای  دـناوخ ،  یم  اعد 
هَّنَأ ُهَّللا  َدِهَـش  هیآ «  دنیب  رگا  دبای .  هتـساوخ  لام و  هک  لیلد  تفگ .  یم  میِظَْعلا »  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  دـنیب «  رگا  دوش .  لصاح 

دورب .  ناهج  نیا  زا  صلاخ  دشاب و  یضار  یلاعت  يادخ  ياضق  هب  دناوخ ،  یم  نارمع 17و18 )  لآ  …  « . ) 
دبای .  هاجوزع  یهاشداپ و  هک  لیلد  دناوخ  یم   ( 91 هیآ  / ماعنا مُهْرَذ ( »  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  هیآ «  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنراد .  زیزع  ار  وا  نامدرم  دراذگب و  دراد  هک  یتناما 

دبایب .  دراد  يدیما  ره  هک  لیلد  دناوخ  یم   ( 91 هیآ  / ماعنا مُهْرَذ ( »  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  هیآ «  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوش .  اور  وا  ياهتجاح 
 . ددرگ اور  وا  ياهتجاح  دناوخ  یم   ( 91 هیآ  / ماعنا مُهْرَذ ( »  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  هیآ «  هک  دنیب  رگا 

نزوس

دوش .  اور  شتجاح  دیآ و  مه  اب  يو  هدنکارپ  ياهلغش  هک  لیلد  تخود ،  یم  يزیچ  تشاد و  تسد  رد  نزوس  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دراد هک  يدـیما  دوش و  دـب  وا  لاوحا  دـش ،  مگ  نزوس  دـنیب  رگا  دـسر .  دارم  هب  دوش و  وکین  وا  لاوحا  تخود ،  یم  هماـج  هک  دـنیب  رگا 
هب شراک  ماجنارـس  درب ،  ورف  یئاج  هب  هزوس  دنیب  رگا  دوش .  دب  شراک  دندیدزدب ،  وا  نزوس  دنیب  رگا  دوش .  هدنکارپ  شلاوحا  دیاینرب و 

دبای .  لد  ماک  دوب و  یمرخ  یبوخ و  ریخ و 
دیوگ :  یبرغمرباج 

وا .  حالص  ریخ و  رب  دوب  لیلد  تشاد ،  رایسب  نزوس  دید  رگا  دوب .  وا  لاوحا  قفشم  سک  نآ  دندیشخب ،  ودب  ینزوس  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  فلوم 

دهاوخ ناماس  شیاهراک  تفگ  ناوت  یم  ددرگ  یم  هدافتسا  دنا  هدوب  لصتم  مه  هب  البق  هک  مه  زا  ادج  زیچ  ود  لاصتا  تهج  نزوس  نوچ 
تفای 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تاـناکما دـیوگ  یم  امـش  باوخ  عقاو  رد  دـیراد  ییاـه  نزوس  اـی  نزوس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  ذـیفنت  دربراـک و  نزوس  دوـخ 

صوصخ هب  دیزود  یم  نزوس  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیـشاب .  قفوم  دیربب و  شیپ  ار  اهراک  هک  دریگ  یم  رارق  ناترایتخا  رد  يددعتم 
بولطم لاور  رب  ار  يراک  دیـشخب و  یم  ناماس  رـس و  ار  شیوخ  قرفتم  روما  دـینک  یم  لـصو  مه  هب  ار  هعطق  ود  هک  دـینک  هدـهاشم  رگا 
يریبعت نزوس  نتـشاد  تسد  رد  اب  یطایخ  طایخ و  دیزودب .  مه  هب  ار  گنرمهان  ياه  هچراپ  نزوس  اب  رگا  صوصخ  هب  دیهد .  یم  ماجنا 

ناکما و دیداد  یسک  هب  نزوس  دیدید  رگا  دشاب .  امش  باوخ  روحم  نزوس  هک  تسا  قداص  یتقو  الاب  رد  هدش  رکذ  ریبعت  دراد .  توافتم 
تـسد رد  دوش .  یم  يرای  امـش  هب  دـیبلط و  یم  کمک  دـیتفرگ  یـسک  زا  نزوس  دـیدید  رگا  دـیروآ و  یم  مهارف  نارگید  يارب  تلوهس 
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رد هک  تسا  یلکشم  خاروس  نودب  نزوس  تسا .  لح  لباق  ریغ  گرزب و  یلکشم  اب  ندش  ور  هب  ور  خاروس  نودب  نزوس  نتشاد  ای  نتشاد 
مگ ار  ینزوس  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـشاب .  هتفرگ  ار  باوخ  هدـننیب  نماد  نآ  لابو  هدـمآ و  دـیدپ  يرگید  ریوزت  گنرین و  هنتف و  رثا 
رد نآ  نتفای  يارب  وجتـسج  نزوس و  ندرک  مگ  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یتاناکما  دـینک و  یم  نایز  دـیدرمگ  یم  شلابند  هب  دـیا و  هدرک 
 . تسا یلوضف  يواکجنک و  دیـشاب  هتـشاد  نتخود  دصق  هکنیا  نودـب  دـینک  یم  ورف  ییاج  هب  ار  نزوس  دـینیبب  رگا  تسین .  بوخ  باوخ 

ثعاب امش  دسر و  یم  بیسآ  نارگید  هب  امـش  فرط  زا  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دینک  یم  ورف  يرادناج  هب  ار  نزوس  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
ياهزیچ همه  اـی  جـیوه  هزبرخ ،  هناودـنه ،  لـثم  دـیرب  یم  ورف  لوکاـم  هب  ار  نزوس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوش .  یم  هودـنا  جـنر و 

دینک .  یم  دراو  یلام  نایز  نارگید  هب  امش  هک  تسا  نیا  ناشن  دهد و  یم  ربخ  یناسر  نایز  يراکبارخ و  زا  امش  باوخ  رگید  یندروخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تیموکحم همکاحم و  نزوس :  کی  نتشاد 
ندمآ نوریب  لکشم  تیعقوم  کی  زا  ندرک :  خن  ار  ینزوس 

دمآ دهاوخ  ناتندید  هب  ناوج  یصخش  نتفر :  ورف  تسد  رد  نزوس 
یتسود کی  نتفر  نیب  زا  نآ :  نتفرگ  هیده 

دینکن  المرب  ار  یگداوناخ  ياهزار  ندرکادیپ : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

جنر امـش  اب  نارگید  يراکمه  مدع  تلع  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  هدافتـسا  نزوس  زا  یـسابل  نتخود  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
درب .  دیهاوخ 

دهاوخ لوغـشم  دوخ  هب  ار  امـش  یگداوناخ  يراتفرگ  زا  شیب  نارگید ،  يراتفرگ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نزوس  ندرک  خـن  2 ـ
درک . 

دش .  دیهاوخ  راچد  ساسا  یب  هیاپ و  یب  ياهینارگن  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدرگ ،  یم  نزوس  لابند  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تسا .  افواب  یناتسود  نتفای  تمالع  باوخ ،  رد  نزوس  ندرک  ادیپ  4 ـ

 . دش دیهاوخ  موکحم  رقف  ییاهنت و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنکش ،  یم  نزوس  سابل  نتخود  ماگنه  هب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

کسوس

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب زازئمشا  تهارک و  امش  رد  دنیرفآ و  یم  تمحز  هک  ریقح  تسپ و  فیعض و  تسا  ینمشد  نآ  دراد و  ار  تارشح  رگید  ریبعت  کسوس 
 . دشاب ناوتان  فیعض و  هچ  رگا  نمشد  رب  یگریچ  يزوریپ و  یلد و  شوخ  داجیا  تسا و  تمحز  عفر  کسوس  نتشک  دروآ .  یم  دوجو 

دشاب .  ناتدوخ  هناخ  رد  رگا  صوصخ  هب  تسا  ینارگن  شیوشت و  دایز  ياه  کسوس  ندید 
دیوگ :  فلوم 

ریقح و محازم  کی  هب  نآ  زا  ناوت  یم  ددرگ  یم  تشحو  ای  سرت  بجوم  دـناسرب  یمـسج  نایز  ناـسنا  هب  هکنآ  زا  رتشیب  کـسوس  نوچ 
دومن .  ریبعت  تسپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اما دش .  دیهاوخ  رامیب  تسد و  گنت  یهاتوک  تدـم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دور ،  یم  هار  امـش  ندـب  يور  یکـسوس  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دراد رمثرپ  یگدنز  تداعس و  رب  تلالد  دیشکب ،  ار  کسوس  باوخ  رد  رگا 
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رامسوس

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
يدرم زا  هک  دنک  لیلد  دیزگب ،  ار  وا  رامـسوس  دنیب  رگا  دوب .  ایند  تعفنم  لام و  وا  تشوگ  ندروخ  برع و  داژن  رب  دوب  لیلد  رامـسوس ، 

دنک .  رهق  ار  نمشد  هک  لیلد  تشکب ،  رامسوس  دنیب  رگا  دسر .  ترضم  ار  وا  برع 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

هناخ نآ  رد  هک  دوب  لیلد  تشاد ،  یم  گناب  هناخ  رد  رامـسوس  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  تعفنم  لیلد  باوخ ،  رد  رامـسوس  تشوگ  ندروخ 
دونش .  تبیصم  هزاوآ 

دیوگ :  فلوم 
یم يرود  رتشیب  ناسنا  هب  هلمح  زاو  دراد .  عون  نیا  زا  محازم و  نمـشد و  دننام  يریباعت  هک  دـنک  یم  هیذـغت  یتاناویح  زا  نوچ  رامـسوس 

نانیمطا لباق  ریغ  تسا  يدرم  تفگ  ناوت  یم  دنک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هب یبرع  نابز  زا  هک  تسا  یبلاطم  هدـش  هتـشون  هیرک  روناج  نیا  هرابرد  اـه  هماـن  باوخ  رد  هچ  نآو  تسین  ناریا  یموب  روناـج  رامـسوس 
رامـسوس تشوگ  تلع  نیمه  هب  دنا  هدروخ  یم  ار  رامـسوس  تشوگ  میدق  بارعا  هک  دنا  هتفگ  دراد .  یبرع  هشیر  ای  هدنادرگرب  یـسراف 

تهارک رامـسوس  ندـید  تسین و  نینچ  ام  يارب  یلو  دـنا  هتـشون  نآ  هرابرد  یئاهزیچ  هدروآ و  رگید  لوکام  ياـه  تشوگ  فیدر  رد  ار 
برع تسا  يدرم  رامسوس  هتـشون (  همحرلا  هیلع  ینامرک  دیآ .  یمن  ام  نهذ  هب  شروصت  یتح  هک  نآ  تشوگ  ندروخ  هب  دسر  هچ  دراد 
مالسا سدقم  عرش  هک  یلاح  رد  دنام .  زین  مالسا  رد  هنافساتم  هک  تسا  بارعا  تیلهاج  ياهرواب  اقلا  نامه  زا  یشان  ریبعت  نیا  ینابایب )  و 

تسا و ینابایب  نمـشد  رامـسوس  دنا .  هدنام  یقاب  هدـش  رامـسوس  هرابرد  هک  يریباعت  نکیل  تسا  هدرک  عنم  ار  رامـسوس  تشوگ  ندروخ 
باوخ رد  یسک  رگا  دنک .  یم  دیدهت  ار  باوخ  هدننیبرهش  نوریب  نابایب و  رد  هک  لب  رهـش  رد  هن  هک  تسا  يرطخ  نیا  كانرطخ .  رایـسب 

زا جراخ  رد  يرطخ  تخیرگ  دیـسرت و  تفرگ و  رارق  دـیدهت  دروم  روناـج  نیا  فرط  زا  هک  دـنک  هدـهاشم  دـنیبب و  هچم  زب  اـی  رامـسوس 
يدنچ تسا  رتهب  دنک  یم  یگدننار  تسا و  هدننار  رگا  یـصخش  نینچ  دشک .  یم  ار  شراظتنا  دناوخ و  یم  دوخ  هب  ار  وا  رهـش  هدودحم 

دیاب هتبلا  دنک .  يراددوخ  ترفاسم  هب  مادقا  زا  یتدم  تسا  بوخ  دنیبب  باوخ  رد  رامـسوس  ای  هچمزب  یـسک  رگا  ای  دوشن  جراخ  رهـش  زا 
دنک و یم  یگدنز  بآ  رد  هک  حاسمت  دنشاب .  یم  توافتم  تسا  یبآ  هک  حاسمت  اب  دنتـسه و  ینابایب  هچمزب  رامـسوس و  هک  تشاد  هجوت 

 . دراد رگید  يریبعت  دبای  یم  قمع  مک  ياه  بآ  رد  زین  ار  دوخ  راکش 

نسوس

دیآ يدنزرف  ار  وا  ای  دسر ،  يو  هب  يزیچ  هک  دنک  لیلد  دوخ ،  تقو  هب  تخرد ،  رب  دنیب  باوخ  هب  نسوس  نوچ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
درم داد ،  رهوش  هب  دنکب و  تخرد  زا  نسوس  هک  دنیب  ینز  رگا  دسر .  يو  هب  هودنا  مغ و  هک  لیلد  دـنیب ،  ادـج  تخرد  زا  نسوس  نوچ  . 

دزیرگب .  شمالغ  داد ،  مالغ  هب  دنیب  رگا  دهد .  قالط  ار  وا 
دتفا .  وگتفگ  ناشیا  نایم  رد  هک  لیلد  داد ،  ودب  نسوس  هتسد  یسک  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنک .  يوخدب  رادرکدب  كزینک  رب  لیلد  باوخرد ،  نسوس  تخرد  دیوگ :  یبرغم  رباج 
همه اب  لاهن  نیا  ياه  لگ  تسا و  نز  یلک  ریبعت  رد  نسوس  لاهن  تسا .  نتـسیرگ  کشا و  لـگ  نسوس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رد هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  باوخ  هدـننیب  يارب  نز  هک  دنتـسه  ییاـه  جـنر  دـنراد  هک  توارط  ییاـبیز و  یبوـخ و 
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هچنانچ دریگ و  یم  رارق  امـش  یگدـنز  ریـسم  رد  نیگمغ  ینز  دـیا  هتـشاک  ار  نآ  ناتدوخ  ای  هدـیئور  نسوس  لاهن  کی  امـش  هناخ  هچغاب 
 . دـیامن یم  داجیا  امـش  يارب  يا  هزات  ياه  مغ  ای  دـنک  یم  کیرـش  شیوخ  ياـه  مغ  رد  ار  امـش  نز  نآ  دراد  لـگ  لاـهن  نیا  هک  دـینیبب 

دوبک نسوس  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  تسین .  نمی  شوخ  باوخ  رد  هجو  چـیه  هب  دوبک  گنر  اب  لـگ  نیا  تسا و  دوبک  اـبلاغ  نسوس 
دینیبب باوخ  رد  رگا  تسا .  رتهب  باوخ  رد  دیفـس  نسوس  دراد .  یم  او  نتـسیرگ  هب  ار  باوخ  هدننیب  دراد و  مغ  اما  درادن  تبیـصم  ازع و 

یم درازآ و  یم  ار  وا  دهدب  شرسمه  هب  نسوس  لگ  يدرم  رگا  دینک .  یم  مهارف  وا  يارب  یمغ  دیهد  یم  هیده  یسک  هب  نسوس  لگ  هک 
قالط و اهنآ  نیب  دنا  هتـشون  ناربعم  دـیوگ و  یم  غورد  وا  هب  دـهدب  شرهوش  هب  نسوس  لگ  ینز  رگا  دـهد .  یم  قالط  دـیاش  دـنایرگ و 

 . دتفا یم  ییادج 

سیسوس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ۀمه ندناسر  رمث  هب  رد  و  تفریذپ ،  دیهاوخ  ار  یفلتخم  ياهتیلوئسم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  خرـس  سیـسوس  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفای .  دیهاوخ  قیفوت  اهنآ 
 . تشاد دیهاوخ  ریذپلد  یلو  هنارقحم  يا  هناخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  سیسوس  ندروخ  2 ـ

دنگوس

ای درازگ ،  تناما  ای  دور ،  کین  يراک  وا  تسد  رب  تسا  لیلد  دروخ ،  یمه  دنگوس  تسار  هب  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
وا اب  یلاعت  قح  هک  لیلد  دروخ ،  غرود  هب  دنگوس  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  نمیا  دسرت  هچ  نآ  زا  دـنک و  تاریخ  ای  دـهد ،  تسار  هب  یهاوگ 

دنگوس دـنیب  رگا  ددرگ .  هتـسر  ات  ددرگزاب  یلاعت  يادـخ  هب  دـنک و  هبوت  رگم  دـنام ،  هرهب  یب  یناهج  ود  ریخ  تمعن و  زا  دوب و  مشخ  هب 
هاشداپ .  لبق  زا  دتفا ،  نایز  مغ و  رد  ددرگ و  قرغ  ماو  رد  هک  لیلد  دروخ ، 

 ، دروخ غورد  هب  دنگوس  دنیب  رگا  ددرگ .  هتـسر  هانگ  زا  ات  درک  دـیاب  هبوت  دروخن  تسار  دـنگوس  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
چیه نآ  زا  ار  وا  دروخ ،  تسار  هب  دـنگوس  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباـج  دـتفا .  لـلخ  شداـقتعا  رد  ددرگ و  هاـبت  وا  نید  هک  لـیلد 

دوب .  دب  دنیب  نیا  زا  ریغ  رگا  دنیب .  تعفنم  دسرن و  ترضم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درک .  دیهاوخ  ادیپ  دیدرت  دوخ  دزمان  يرادافو  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  دای  دنگوس  یسک  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
رگید اب  امـش  يراگزاسان  رثا  رد  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  دای  دنگوس  دوخ  ةداوناخ  ياضعا  ربارب  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیآ یم  دوجوب  طیحم  رد  ثحب  رج و  فالتخا و  هداوناخ  دارفا 

ناهوس

هب تاـغوس  تسا و  مق  یبهذـم  رهـش  لوصحم  رتـشیب  هک  ینیریـش  ناـهوس  لوا  تسا .  عوـن  ود  ناـهوس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
ار هسدقم  نکاما  ترایز  هک  نیا  هفاضا  هب  دراد  ار  رگید  ياه  ینیریش  ریبعت  ام  ياه  باوخ  رد  ینیریـش  ناهوس  دنرب .  یم  رگید  ياهرهش 
نآ هک  دنیوگب  وا  هب  ای  درذگب  شنهذ  زا  دشاب  هتـشاد  ناهوس  باوخ  رد  باوخ  هدننیب  رگا  صوصخ  هب  دهد .  یم  دیون  باوخ  هدـننیب  هب 

يزلف ناهوس  مود  دهد .  یم  دیون  ار  ترایز  دشاب ـ  هعیـش  ناملـسم و  رگا  باوخ ـ  هدـننیب  نهذ  رد  مق  هملک  یعادـت  تسا .  یمق  ناهوس 
ییوـجدوس و تسا .  رازآ  عـمط و  باوـخ  رد  يزلف  ناـهوس  ندـید  دـننک .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  نهآ  بوـچ و  ندیـشارت  يارب  هـک  تـسا 
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فارسا ای  لیذبت  وا  دشک  یم  ناهوس  يرگید  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  ییوجدوس .  ریـسم  رد  ندیناسر  رازآ  ندید و  رازآ  يروخدوخ و 
دوش و یم  يدعت  زواجت و  امـش  لام  هب  دشاب  امـش  هب  قلعتم  دیاس  یم  ناهوس  اب  وا  هک  ار  هچنآ  رگا  دـهد .  یم  ردـه  ار  یلام  دـنک و  یم 
هک یلام  نداد  تسد  زا  هجیتن  رد  ریخ و  تین  اب  ای  نودـب  ندیـشخب  تسا .  لیذـبت  فارـسا و  يایوگ  الک  دـشابن  ام  هب  قلعتم  زیچ  نآ  رگا 
هک دوش  یم  بجوم  ار  ییاه  هدارب  هشارخ و  ناهوس  هک  دـیناد  یم  دیـشک  یم  ناهوس  ناتدوخ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  یم  دوجوم 
رد ندیشک .  ناهوس  لماع  زا  رود  یشخب  دشک و  یم  ناهوس  هک  یـسک  ياپ  شیپ  تمـسق  دنزیر .  یم  نیمز  هب  فرط  ود  زا  اه  هزیر  نیا 
لاح فارسا .  ای  ندیشخب  دوش  یم  هدیـشاپ  امـش  زا  رود  هچنآ  ددرگ و  یم  لیوات  ییوجدوس  دوش  یم  هتخیر  امـش  شیپ  هچنآ  ریبعت  ملع 

اب امـش .  زا  رود  ای  دوش  یم  هتخیر  ناتدوخ  ياپ  شیپ  اه  هدارب  هشارت و  هک  دینک  تقد  دـیاب  دیـشک  یم  ناهوس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
رد ناهوس  نتـسکش  تسا و  مغ  يروخ و  دوخ  ناـهوس  نتـشاد  تسا .  ناـسآ  فارـسا  ییوجدوس و  صیخـشت  دـش  هک  یفیرعت  هب  هجوت 

تسا .  وکین  باوخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . درک دهاوخ  یضاران  ناشیرپ و  ار  امش  نایاپ  رد  هک  تسا  يراک  ماجنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناهوس  ندید 

رات هس 

باوخ رد  شندـید  تسا و  مغ  زاس  ییاهنت و  زاس  تبرغ ،  زاس  رات  هس  تسین .  يداش  زاس  ـالک  راـت  هس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ ناشن  دیشابن  یقیسوم  لها  الـصا  يرادیب  رد  يرادیب و  رد  دیراد و  رات  هس  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم  ریبعت  هب  ار  زیچ  هس  نیمه 

دروآ و یم  مغ  ناتدوخ  يارب  مه  هک  دینک  یم  يراک  دینز  یم  رات  هس  دینیبب  رگا  دـینک .  یم  ادـیپ  ندـش  نیگمغ  يارب  یبجوم  هک  تسا 
هک دراد  يرات  هس  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  هچنانچ  تسا و  گرزب  هودـنا  الب و  هنتف و  تبیـصم و  هتـسکش  راـت  هس  نتـشاد  نارگید .  يارب  مه 
 . تسا هفرح  لغش و  راک و  رد  تسکش  طقف  دشاب  تیلها  ياراد  یقیـسوم  هب  تبـسن  باوخ  هدننیب  رگا  دسر و  یم  وا  يارب  يالب  هتـسکش 

امـش دنز و  یم  رات  هس  يرگید  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنرادن .  راک  رـس و  یقیـسوم  اب  هک  تسا  یناسک  يارب  دـش  هتـشون  هک  يریبعت 
لاحـشوخ هک  دسر  یم  يربخ  دیدیدن  ار  نآ  هدننز  دیدینـش و  ار  رات  هس  يادص  رگا  یلو  دسر  یم  ارف  یمغ  امـش  يارب  دیهد  یم  شوگ 

 . تسا هانگ  باکترا  رات  هس  نتفرگ  ندیرخ و  دوش .  یم  امش  رثات  بجوم  تسین و  هدننک 

هرهس

 . دیوگ یم  غورد  دایز  صوصخ  هب  دـنیرفآ و  یم  تمحز  هک  تسا  یتسود  ای  هیاسمه  باوخ  رد  هرهـس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مهارف تخرد  ياه  هخاش  يور  هدش و  عمج  امـش  هناخ  رد  يدایز  ناگرهـس  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  لصا  یب  لبلب  هرهـس  الوصا 

هب هعیاش  دنیوگ و  یم  غورد  ای  دننز  یم  فرح  ناتیاهراک  دوخ و  هرابرد  مدرم  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دننک  یم  ادص  دنا و  هدـمآ 
ردـقچ هرهـس  نآ  ندرک  مگ  زا  هـک  دـینیبب  دـیاب  دـیا  هدرک  مـگ  ار  نآ  دـیدید  باوـخ  رد  هـک  دـیتشاد  يا  هرهـس  را  دـنروآ .  یم  دوـجو 

رثاتم دایز  رگا  یلو  زیزع  تسا و  کـیدزن  یلیخ  تسود  نآ  دـیدروخ  فساـت  دـیدش و  راد  هصغ  داـیز  هچناـنچ  دـیوش .  یم  نیگهودـنا 
هن تسا  فسات  يایوگ  باوخ  رد  هرهـس  ندرک  مگ  تسین .  کیدزن  هتفر  تسد  زا  تسود  دـیا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هرهـس  هک  دـیدشن 
یم زیچ  ود  يایوگ  دـیا  هتـشاد  هگن  دوخ  هناخ  رد  ار  سفق  هدـنکفا و  سفق  رد  هک  دـیراد  يا  هرهـس  هک  دـینیبب  ایور  رد  رگا  یلام .  ناـیز 

تفلا وا  هب  امـش  هک  دوش  یم  ادیپ  امـش  یگدنز  رد  بسن  لصا و  یب  ینز  ای  دیهد  یم  ماجنا  رمث  یب  هدوهیب و  راک  یعون  ای  دشاب .  دـناوت 
هب هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  هدام  امـش  سفق  نورد  هرهـس  هک  دـینک  سح  باوخ  رد  رگا  دـتفا  یم  قافتا  رتشیب  نیا  دـیریگ .  یم 
هک دیدید  رگا  دیرب .  یمن  يدوس  راک  نیا  زا  زین  امـش  دـناد و  یمن  ردـق  هک  دـینک  یم  مارکا  ماعطا و  یـسک  هب  دـیهد  یم  هناد  يا  هرهس 
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 . تسا نیمه  ریبعت  دیداد  هرهس  یسک  هب  امش  رگا  دنک و  یم  تمدخ  امش  هب  یصخش  داد  امش  هب  باوخ  رد  يا  هرهس  یسک 

ولق هس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوجو اهنآ  رد  ندروخ  تسکـش  ساره  هک  دـیوش  یم  زوریپ  ییاهراک  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  ولق  هس  ياـه  هچب  ندـید  1 ـ

دراد . 
شمامتا يارب  دیدم  ياهتدم  هک  يراک  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدروآ  ایند  هب  ولق  هس  نادازون  شرـسمه  دـنیبب  باوخ  يدرم  رگا  2 ـ

دیسر .  دهاوخ  نایاپ  هب  تیقفوم  اب  دیشوک  یم 
دهاوخ همتاخ  ریذـپلد  یتیقفوم  اب  هدزباتـش  ياـهراک  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  دـلوت  ماـگنه  هب  ولق  هس  نادازون  هیرگ  ندینـش  3 ـ

تفای . 
بـسک رد  اـما  دروخ ،  یم  تسکـش  هناقـشاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدروآ  اـیند  هب  ولق  هس  دـنیبب  باوخ  يرتـخد  رگا  4 ـ

 . دروآ یم  تسد  هب  تیقفوم  تورث 

هرایس

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا نیگنس  يا  هفیظو  نتفریذپ  هدننک و  هتسخ  يرفس  هب  نتفر  ۀناشن  باوخ ،  رد  يا  هرایس  ندید 

هفرس هایس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
مهاـفت و ۀـناشن  باوخ  نیا  تسا .  فـیفخ  يراـمیب  ءـالتبا  تمـالع  تسا ،  هتـشگ  هفرـس  هایـس  هب  ـالتبم  ناتدـنزرف  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ

 . تسه زین  هداوناخ  ياضعا  نایم  یگنهامه 

بیس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
معط هب  دوب و  درز  نوچ  دوب و  ناـگرزاب  زا  تعفنم  دوب ،  دیفـس  نوچ  دوب و  هاـشداپ  زا  تعفنم  دوب ،  خرـس  زبـس و  باوخ  هب  بیـس  نوچ 
دوش ادج  وا  زا  دراد  تکرش  هک  یسک  اب  هک  دوب  لیلد  درک ،  مین  ود  هب  ار  دیفس  بیس  هک  دنیب  رگا  دوب .  يرامیب  جنر و  لیلد  دوب ،  شرت 

دیآ .  يرتخد  ار  وا  دروخب  دیربب و  تخرد  زا  خرس  بیس  دنیب  رگا  . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دنیب نیریش  رگا  دونش .  شوخان  ربخ  هک  لیلد  دروخ ،  شرت  بیس  باوخ  رد  رگا  رود .  یـسک  زا  ای  یبیاغ  زا  دوب ،  ربخ  باوخرد  بیس 
دونش .  شوخ  ربخ 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
ناگرزاب رگا  دوب .  وا  تکلمم  شلیوات  دنیب ،  باوخ  هب  بیس  هاشداپ ،  رگا  تعنص .  لغـش و  رد  دوب  باوخ  هدننیب  تمه  باوخ  رد  بیس 

هب هک  تسا  لیلد  دروخب ،  وا  زا  تشاد و  بیس  هک  دنیب  رگا  سایق .  نیا  رب  مه  دوب و  وا  تسارح  دوب ،  گرزب  رگا  دوب ،  وا  تراجت  دنیب ، 
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دوب .  هک  لغش  نآ  رد  دوب ،  تمه  ار  وا  دوب  هدروخ  هک  نآ  ردق 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  تشه  رب  باوخ  رد  بیس  ندید 
دنزرف .  لوا : 

تعفنم .  مود : 
يرامیب .  موس : 

كزینک .  مراهچ : 
تمعنو .  هتساوخ  لام و  مجنپ : 

یئاورنامرف .  مشش : 
هدننیب .  مامتها  تمه  متفه : 

رضاح .  بیاغ و  ریخ  متشه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زاین يوگ  باوج  یئاهنت  هب  بیس  ندروخ  اریز  دشاب  دناوت  یمن  تسرد  نیا  اما  دنا  هدرک  ریبعت  هتـساوخ  لام و  ار  بیـس  ناربعم  زا  یـضعب 
دیفس و بیس  زا  رتهب  خرس  بیس  تسا و  خرـس  بیـس  زا  رتهب  باوخ  رد  زبس  بیـس  ندید  دراد .  یننفت  هبنج  رتشیب  تسین و  ناسنا  یئاذغ 

زبس بیس  دهد .  یم  ربخ  ار  طاشن  ناجیه و  خرس  بیس  دهد  یم  ربخ  ار  يرامیب  يروجنر و  درز  بیس  هک  درز  بیس  زا  رتهب  دیفس  بیس 
یگتسب نیا  رسپ .  دیفس  بیس  تسا و  رتخد  خرس  بیس  دنا  هتشون  دراد .  تراشب  دوس  نتفای  زا  دیفس  بیس  تسا .  تمعن  تکرب و  ریخ و 

یم خساپ  وا  تین  نامه  هب  بیـس  هک  ارچ  دنارورپ  یم  لد  رد  ار  یئوزرآ  هچ  هک  تسا  نیا  هب  طونم  دراد و  باوخ  هدننیب  تمه  تین و  هب 
تسا .  وکین  باوخ  رد  ملاس  بیس  ندید  لاح  ره  هب  دهد . 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش داش  دوخ  ناشیوخ  زا  بیس  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد .  دهاوخ  خر  یبولطم  ثداوح  باوخ  ةدننیب  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  زبس ،  ناتخرد  هب  زمرق  بیس  ندید  1 ـ

زاگ ار  ملاس  یبیس  دینیبب  باوخ  رگا  اما  تشاد .  دهاوخن  لابند  هب  یبوخ  ریباعت  دیروخ ،  یم  هدز  مرک  ای  لاک  بیـس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیرادرب ماگ  دوخ  فادها  تمـس  هب  يدیدرت  چیه  یب  دیوش و  هاگآ  یتسرد  هب  دیتشاد ،  هک  یفادها  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینز ،  یم 

. 
دینک .  یم  يزاورپ  دنلب  هزادنا  زا  شیب  هک  تسا  يرادشه  دننام  تسا ،  هدیسر  تخرد  رس  رب  یبیس  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دنهد  یم  بیرف  ار  امش  ینابز  برچ  اب  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هداتفا  نیمز  رب  اهبیس  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دیسر دهاوخن  رمث  هب  دوب و  دهاوخ  هدوهیب  اه  ششوک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  هدروخ  مرک  بیس  باوخ  رد  رگا  5 ـ

ینیمز بیس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  بولطم  یعیاقو  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  ینیمز  بیس  ندید  1 ـ

دوب .  دهاوخ  هارمه  قیفوت  اب  ناتیگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  لاچ  ار  ینیمز  بیس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
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تسا .  گرزب  یتعفنم  زا  ندش  دنم  هرهب  تمالع  باوخ ،  رد  ینیمز  بیس  ندروخ  3 ـ
تسا .  عبط  قفاوم  يراک  ماجنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  ینیمز  بیس  نتخپ  4 ـ

تساهوزرآ .  اه و  هتساوخ  ندش  هدروآرب  ۀناشن  باوخ ،  رد  ینیمز  بیس  نتشاک  5 ـ
 . تسا رادیاپان  ياهتذل  بسک  کیرات و  يا  هدنیآ  نتشاد  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدیدنگ  ینیمز  بیس  ندید  6 ـ

ریس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  مارح  لام  باوخ  رد  ریس 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  رتمک  ترضم  ار  وا  دروخن  دنیب  رگا  دوب .  نتسیرگ  مغ و  جنر و  باوخرد ،  ریس  ندروخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  ریس  ندید 

مارح .  لام  لوا : 
تشز . )  صخش  تشز (  نخس  مود : 

هودنا .  مغ و  موس : 
نتسیرگ .  مراهچ : 

یتخسو . )  تقشم  هب  ندش  راچود  ندید (  یتخس  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

گنچ هب  مارح  لام  رادقم  نامه  هب  دیراد  ریـس  يرادقم  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـب .  هزاوآ  ترهـش و  یماندـب و  تسا و  مارح  لام  ریس 
ناهنپ دیا  هدش  بکترم  هک  ار  یئاطخ  دـیناوت  یمن  امـش  دـندرگ و  یم  علطم  نآ  زا  همه  دوش و  یم  امـش  یماندـب  بجوم  هک  دـیروآ  یم 

ریـس هشیـش  نم  دروآ  نم  يارب  هلاس  تفه  یـشرت  ریـس  هشیـش  کی  یـصخش  مدید  باوخ  رد  تفگ :  سونایتآ  مناخ  هب  یـصخش  دینک . 
نآ اب  يا و  هتفرگ  هوشر  تفگ :  وا  هب  سوناتیآ  مناـخ  دوب .  هدرک  رپ  ار  هناـخ  ياـج  همه  نآ  يوب  یلو  متـشاذگ  هناـخزپشآ  رد  ار  یـشرت 

لوپ وت  دـمهف  یم  رظن  نیلوا  رد  دوش  یم  تا  هناخ  دراو  سک  ره  هک  تسا  يروط  وت  لمع  يا و  هدـیرخ  هناخ  مزاول  بابـسا و  مارح  لوپ 
یم باوخ  هدـننیب  ضراع  مارح  لام  نتـشاد  ندروخ و  زا  هک  تسا  یهودـنا  مغ و  ریـس  ندروخ  يا .  هدروآ  تسد  هب  هدروآ  داـب  تفم و 

دوش . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ندـش دـنمتورث  تمـس  هب  یتسدـگنت  رقف و  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  روبع  دـیا  هتـشاک  ریـس  نآ  رد  هک  ینیمز  زا  باوـخ  رد  رگا  1 ـ
جاودزا دوخ  راگتـساوخ  لغـش  راـبتعا و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  درک .  دـیهاوخ  تکرح 

درک .  دهاوخ 
 . دینک یم  رود  دوخ  زا  ار  هدوهیب  ياهوزرآ  یگدنز  هب  یهاگن  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ریس  ندروخ  2 ـ

یباریس

يرامیب زا  افش  نآ  ریبعت  دشاب و  رامیب  باوخ  هدننیب  رگا  صوصخ  هب  تسا  وکین  باوخ  رد  یباریس  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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یباریس تسا .  عفن  دوس و  ناشن  باوخ  رد  نآ  ندید  تسا و  تشوگ  لالح  ناگدننک  راوخشن  هدعم  یباریس  تسا .  يروجنر  زا  تاجن  و 
لام نیگرس  زا  رپ  فیثک و  یباریس  دنا  هتـشون  اریز  تسا  رتهب  نیگرـس  نودب  یلاخ و  تسا و  هتخپن  یباریـس  زا  رتهب  باوخ  هب  ندید  هتخپ 

تسا .  مارح 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  التبم  دیدش  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یباریس  ندید  1 ـ
 . دش دهاوخ  امش  يدیمون  ثعاب  يا  هعقاو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یباریس  ندروخ  2 ـ

كریس

الوصا یئایـسآ  ياهروشک  رد  نیمز و  قرـشم  رد  تسا .  كورتم  روجهم و  عوضوم  کی  كریـس  زورما  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تمسق نیا  هب  هنسرگ  روجنر و  ناویح  يدودعم  کقلد و  دنچ  هارمه  نارگیزاب  نازابدنب و  زا  هتسد  کی  هاگ  هگ  تسین .  هدوبن و  كریس 

ات دنتفر .  یم  دنداد و  یم  همادا  دوخ  هار  هب  دـندرک و  یم  هسیکرـس  مرگرـس و  ار  مدرم  بش  دـنچ  كریـس  مان  هب  دـندمآ و  یم  ناهج  زا 
لوادتم رایـسب  كریـس  ییاکیرما  یئاپورا و  ياهروشک  رد  یلو  دشاب  هدـمآ  كریـس  راب  جـنپ  دـیاش  ناریا  رد  مراد  رطاخ  هب  نم  هک  اجنآ 

درادن دوجو  كریس  زین  اکیرما  اپورا و  رد  کنیا  دندوب .  رادروخرب  یبوخ  دمآرد  رابتعا و  ترهـش و  زا  نازاب  كریـس  يراگزور  هدوب و 
 . تسا هدرک  زاین  یب  كریـس  ندید  زا  ار  ناهج  مدرم  هتفرگ و  ار  نآ  ياج  نویزیولت  اریز  تسین  انتعا  لحم  حرطم و  دایز  دشاب  مه  رگا  و 

يانتعا هجوت و  كریـس  هب  اهنت  هن  نیمز  برغم  ناوج  لسن  هک  يروط  هب  كریـس  هب  هلمج  زا  داهن  نایاپ  هطقن  اهزیچ  زا  یلیخ  هب  نویزیولت 
سپ دنا .  هدیدن  ار  نازاب  كریـس  كریـس و  الوصا  دنا و  هدمآ  ایند  هب  نویزیولت  ییافوکـش  دـهع  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  درادـن  يدایز 

رد اما  دنتـسه  تخبـشوخ  لاحـشوخ و  یمدرم  رهاظ  هب  نازاب  كریـس  تسا .  روصتلا  دـیعب  دـنیبب  باوخ  رد  كریـس  یناریا ،  کـی  هکنیا 
اب دنا و  هناگیب  اجنآ  مدرم  يارب  دنوش  دراو  هک  اج  ره  نازاب  كریس  انمض  دنتـسه .  رت  تخبدب  اسب  هچ  دنرادن  قرف  رگید  مدرم  اب  تقیقح 

ناوـنع هب  ار  اـهنآ  دـنناوت  یمن  مدرم  مه  دـننک و  یم  یگناـگیب  ساـسحا  ناـشدوخ  مه  دـننک  یم  رهاـظت  هک  ییانـشآ  تیمیمـص و  هـمه 
ور زیمآ  ننفت  یلئاسم  هناگیب و  یمدرم  اب  هک  تسا  نآ  ناشن  مینیبب  كریـس  باوخ  رد  هچنانچ  لئاسم  نیا  هب  هجوت  اب  دنریذپب .  يرهـشمه 

ندید دنرذگ .  یم  دننام و  یمن  دنیآ و  یم  هک  یمدرم  دهد و  یم  ربخ  دیفم  ریغ  يرورض و  ریغ  تالاغتـشا  زا  ام  نهذ  میوش .  یم  ور  هب 
رهاـظ كریـس  تروص  هب  باوخ  رد  تسا  نکمم  اـم  هرمزور  یگدـنز  ياـه  کـنز  لوگ  هیلک  تسا .  یگدـنز  بیرف  باوـخ  رد  كریس 
کی اه .  کنز  لوگ  زا  تسا  رپ  ام  یگدنز  ندیناسر .  دوس  نداد و  هن  دنراد  تداع  هقالع و  نتفرگ  هب  طقف  هک  يا  هناگیب  مدرم  دـنوش و 

دنک یمن  قرف  هلئسم  سفن  سپ  قرب  قرز و  رپ  لیبموتا  کی  ای  هناخ  کی  ار  ام  دنز و  یم  لوگ  دنک و  یم  لاحشوخ  هغجغج  کی  ار  هچب 
رد هک  یـسک  دـنریذپ و  یم  شقن  ام  ياـه  باوخ  رد  كریـس  تروص  هب  اـه  کـنز  لوگ  نیا  همه  دوش .  یم  تواـفتم  کـنز  لوگ  عون 

 . دش دهاوخ  کنز  لوگ  نیمادک  هتسب  هک  دهد  صیخشت  دناوت  یم  شدوخ  یگدنز  عون  هب  هجوت  اب  دنیبب  كریس  باوخ 

يریس

دوخ یسک  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  یگنسرگ  زا  رتهب  نان  زا  يریس  دوب و  یگنشت  زا  رتهب  بآ  زا  يریس  دیوگ :  لایناد  ترضح 
یسک تسا  نآ  رتهب  دنک .  تیصعم  هانگ و  تسا  لیلد  دنیب ،  فیعض  هنـسرگ و  ار  نتـشیوخ  رگا  ددرگ .  زاین  یب  دنک  لیلد  دنیب ،  ریـس  ار 

 . هنسرگ هن  دوب و  ریس  هن  هکنانچ  دنیب ،  لادتعا  لاح  هب  ار  دوخ 

ربنسیس
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رگا دـنک .  لیلد  نیمه  دوب ،  ربنـسیس  وا  نیمز  رد  دـنیب  رگا  ددرگ .  رـشتنم  یکین  ریخ و  هب  شمان  هک  لیلد  دـنیب ،  ربنـسیس  باوخ  رد  رگا 
 . دنک جنر  رب  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخرب 

یکیس

دنیب رگا  دـتفا .  هنتف  رد  هک  لیلد  دـیدرگ ،  قرغ  یکیـس  نایمرد  دـنیب  رگا  تسا .  مارح  لام  لصارد ،  یکیـس  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
یتخس جنر و  هب  مارح  یلام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هتخپ  یکیس  رگا  دوش .  بیصن  مارح  لام  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  یکیس 

 : دیوگ ینامرک  میهاربا  دسر .  تعفنم  ار  وا  یناقهد  درم  زا  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  یکیس  هناخ  رد  دنیب  رگا  دروآ .  تسد  هب 
هک لیلد  دیدرگ ،  تسم  نآ  ندروخ  یب  هک  دنیب  رگا  دـبای .  هاج  یگرزب و  یتسم  ردـق  هب  هک  لیلد  هدـیدرگ ،  تسم  یکیـس  زا  دـنیب  رگا 

دنیب رگا  دنک .  وگتفگ  تشیعم  ببس  هب  هک  لیلد  دتسب ،  وا  تسد  زا  شمیدن  تشاد و  تسد  رد  هلایپ  دنیب  رگا  دسر .  ودب  تخس  یـسرت 
يالب هب  هک  لیلد  درک ،  یم  انـش  نآ  نایم  رد  وا  تفر و  یم  یکیـس  يوج  هک  دنیب  رگا  دنک .  هاشداپ  تمدخ  هک  لیلد  دولاپ ،  یم  یکیس 
قداص رفعج  ماما  ترضح  دروخ .  ابر  هک  لیلد  دروخ ،  یم  تخیمآ و  یم  بآ  اب  یکیس  دید  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دوش .  راتفرگ  ایند 

 ، باوخ هب  شورف  یکیـس  ندید  و  تمعن .  موس :  جـیورت .  مود :  مارح .  لام  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  یکیـس  ندـید  دـیامرف : 
 . دنک هنتف  گنج و  بلط  هتسویپ  هک  دشاب  يدرم  رب  لیلد 

راگیس

رمع یهاتوک  هب  ائانثتـسا  یلو  تسا  یماک  خلت  الک  دراد .  نیخدت  لئاسو  رگید  نوچ  يریبعت  زین  راگیـس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نوتوت ندرک  دود  اب  درادن و  هزادنا  لوط و  قپچ  دیامن .  یم  يا  هراشا  دنک  یم  هاتوک  دـشک و  یم  ار  راگیـس  هک  یـسک  باوخ و  هدـننیب 

یماک خـلت  ناشن  ام  ياه  باوخ  رد  نیخدـت و  لئاسو  امومع  اه  نیا  دراد و  تباث  لکـش  زین  ناـیلق  دوش .  یمن  دـنلب  اـی  هاـتوک  قپچ  لوط 
طابترا راگیـس  هدنـشک  باوخ و  هدننیب  یگدنز  رمع و  اب  ناربعم  دوش  یم  هاتوک  ندیـشک  اب  دراد و  هزادنا  دـق و  نوچ  راگیـس  اما  دنتـسه 

 . دنا هداد 

لیس

ینمشد اب  هک  لیلد  دوب ،  ششوک  رد  لیس  اب  دنیب  باوخ  رد  رگا  ملاظ .  یهاشداپ  ای  دوب  گرزب  ینمـشد  رب  لیلد  باوخ ،  هب  لیـس  ندید 
دوب و هودنا  مغ و  لیلد  ریسدرس ،  کلم  رد  باوخرد  لیـس  ندید  دبای .  رفظ  نمـشد  رب  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  لیـس  زا  دنیب  رگا  دتفارد . 

تسا .  شیاشگ  لیلد  دشرد ،  هچوک  هب  ای  هناخ  هب  لیس  هک  دنیب  رگا  دوب .  يداش  تعفنم و  لیلد  ریسمرگ ،  رد 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دسر .  تعفنم  هاشداپ  زا  ار  اجنآ  مدرم  هک  لیلد  درک ،  یبارخ  یئاجرد  لیس  دنیب  باوخ  رد  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  لیس  ندید 
گرزب .  ینمشد  لوا : 

رگمتس .  یهاشداپ  مود : 
زوریپو .  بلاغ  رگشل  موس : 

الب .  هنتف و  مراهچ : 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 ، بلاغ رکشل  هک  گرزب  ینمشد  بلاغ و  يرکشل  ای  تسالب  هنتف و  ای  باوخ  رد  لیس  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

گرزب تسا  يا  هثداح  ام  ياه  باوخ  رد  لیس  دوش .  یم  لزان  اه  ناسنا  رب  هاگآ  ان  هتـساوخان و  هک  الب  تسا و  هنتف  زین  گرزب و  نمـشد 
مدهنم نک و  ناینب  يرادـیب  رد  لیـس  اریز  میتسه  دـقاف  ار  نآ  اب  هلباقم  تردـق  میـشاب  هتـشادن  مه  ار  شراظتنا  رگا  هک  زادـنا  رب  نامناخ  و 

رد هچنانچ  هک  نیگمهس  گرزب و  دتفا  یم  یقافتا  امـش  هدنیآ  یگدنز  رد  هدش  ثداح  لیـس  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دشاب .  یم  هدننک 
زا دناوت  یمن  اعبط  تسا و  نیرفآ  رطخ  هک  نیگمهـس  گرزب و  دتفا  یم  یقافتا  امـش  هدنیآ  یگدنز  رد  هدـش  ثداح  لیـس  دـیدید  باوخ 
رد هثداح  دنزگ  زا  دینک  یم  هاگن  نآ  هب  نما  یلحم  زا  دیا و  هداتـسیا  لیـس  نایرج  زا  رود  دیدید  رگا  دـشاب .  دـیفم  بوخ و  تهج  چـیه 

يوس هب  بآ  دیتسه و  لیـس  رد  دیدید  رگا  یلو  دیآ  یمن  دراو  يدنزگ  امـش  هب  دوش  یم  عقاو  مهم  قافتا  نآ  هک  نیا  اب  دینام و  یم  ناما 
بآ تسا و  راوتـسا  یئاج  هب  ناتتـسد  تفرگ و  ارف  ار  امـش  لیـس  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  دریگ .  یم  رب  رد  ار  امـش  هثداح  دیآ  یم  امش 

رد نآ  یهام  تسا و  نشور  نآ  بآ  اما  تسا  يراج  لیس  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا  رتمک  رطخ  تباهم  دربب  دیوشب و  ار  امش  دناوت  یمن 
رطخ دشاب  فیثکو  دولآ  لگ  لیـس  بآ  هچره  تسا .  ماجرف  کین  اما  دتفا  یم  قافتا  متفگ  هک  نانچ  گرزب  يا  هثداح  دـنک  یم  انـش  نآ 
نما یئاج  امش  هدش و  يراج  لیس  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  یم  رت  نوزفا  هدشن  ینیب  شیپ  هثداح  عوقو  زا  هلصاح  هودنا  مغ و  رتشیب و 
نامه تلع  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  دومن  ناریو  تسا  عقاو  نآ  رد  زین  امـش  هناخ  هک  يا  هقطنم  درک و  داـجیا  یبارخ  بآ  یلو  دـیا  هداتـسیا 
بارخ ار  یئاج  لیس  دیدید  رگا  یلو  دیرب  یم  نایز  امـش  هلمج  زا  هقطنم  نآ  یلاها  دیآ و  یم  دوجو  هب  يداینب  ینوگرگد  گرزب  هثداح 

دنک و یم  ادیپ  تیمها  لیـس  یناریو  زا  رتشیب  سرت  مه  اجنیا  رد  هچنآ  دینیب .  یمن  نایز  امـش  دیدوب  نآ  يرگناریو  كانمیب  امـش  درکن و 
رد رگا  تکرب .  ریخ و  جرف و  يداش و  ناشن  ریـسمرگ  هقطنم  رد  لیـس  هک  دنا  هتـشون  ناربعم  تسا .  باوخ  هدننیب  هدـنیآ  رد  ریثات  يایوگ 
یم ناتدیاع  يدوس  تسا و  بوخ  دش  امش  هناخ  دراو  دیزیرگب  دیسرتب و  امش  هکنآ  یب  یتح  شورخ و  مشخ و  نودب  لیـس  دینیبب  باوخ 
رگا تسین .  وکین  دشاب  هتشادن  يراک  امش  هب  لیس  یتح  دیزیرگب  دیسرتب و  رگا  تسین .  وکین  دشاب  هتـشاد  شورخ  مشخ و  رگا  اما  ددرگ 

تسا .  نتفرگ  رارق  جنر  مغ و  رطخ و  ضرعم  رد  لیس  يادص  ندینش  تسین .  بوخ  دشاب  هتشاد  ادص  لیس  اما  فاص  نشور و  بآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهاوخ نایز  دوخ  ۀفرح  رد  دش و  دیهاوخ  رامیب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هتخاس  دوبان  ار  رهـش  زا  یتمـسق  لیـس  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دزاس .  یم  نیگهودنا  ار  امش  ددرگ و  یم  جرم  جره و  شاشتغا و  ثعاب  یثداوح  امش  جاودزا  ماگنه  دید و 
 . دوش یم  ریزارس  امش  فرط  هب  بارطضا  ینارگن و  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لیس  ندید  2 ـ

میس

هب دنتفا و  تمحز  هب  هک  دوب  رایـسب  دنبایب و  نامه  يرادیب  رد  دننیب و  میـس  باوخ  رد  هک  دنـشاب  نامدرم  رایـسب  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دوب .  فلتخم  ياهعبط  ببس ،  نیا 

رد میس  دنیب  رگا  غورد .  ربخ  رب  لیلد  هتسکش ،  میس  دوب و  تسار  يربخ  رب  لیلد  باوخ ،  رد  تسرد  میس  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
یلام رب  لیلد  دـنیب ،  نیمیـس  دوخ  تشط  ای  هباتفآ  اـی  هساـک  باوخ  رد  رگا  دـنهنب .  وا  شیپ  رد  تناـما  هب  يزیچ  هک  لـیلد  دوب ،  وا  هسیک 

دبای .  جنگ  هک  لیلد  تفای ،  هزادنا  یب  رایسب  میس  هک  دنیب  رگا  دوب .  عومجم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دروآ یم  ناغمرا  هب  راختفا  تورث و  امش  يارب  دسرب ،  مامتا  هب  رگا  هک  تسا  هرطاخمرپ  يراک  ندرک  لوبق  ۀناشن  باوخ ،  رد  میـس  ندید 
.
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بامیس

 ، دروخ بامیس  دنیب  رگا  دتفا .  دب  يراک  هب  شنز  هک  لیلد  تفرگرب ،  بامیس  دش و  بامیس  ندعم  رد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دننک یئوداج  يو  رب  نانز  هک  لیلد  دش ،  قرغ  بامیس  همشچ  رد  دنیب  رگا  دشاب ،  نایز  جنر و  لیلد 

نامیس

هب دینک  یم  تسرد  نامیـس  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  يراتفرگ  ریگاپ و  تسد و  روما  نامیـس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لامها رگا  هچ  دراد  زاین  تعرس  تقد و  هب  هک  يراک  دوش .  یم  تمحز  جنر و  بجوم  هک  دینز  یم  تسد  غولش  ریگاپ و  تسد و  يراک 
نامیس نآ  دزیر و  یم  نامیس  يرگید  دیدید  رگا  دینش .  دیهاوخ  تمالم  دیـشک و  دیهاوخ  تمادن  دیه و  یم د  تسد  زا  ار  تصرف  دینک 

 . تسا راوشد  تخس و  وا  يارب  یلو  دماجنا  یم  امش  تیعقوم  ماکحتسا  هب  هک  دهد  یم  ماجنا  یتمدخ  امش  يارب  یسک  دراد  قلعت  امـش  هب 
نامه دشاب  يرتسکاخ  رگا  نامیـس  درک .  دهاوخ  لوغـشم  ار  امـش  ددعتم  اما  ناسکی  یلئاسم  دیا  هدـیرخ  نامیـس  ياه  هسیک  دـیدید  رگا 

دب نادنچ  نامیـس  الک  دراد و  دوخ  اب  يداش  حرف و  دـشاب  خرـس  رگا  دروآ و  یم  هودـنا  مغ و  دـشاب  هایـس  رگا  دراد  ار  هدـش  هتفگ  ریباعت 
 . تسین

غرمیس

ار وا  غرمیـس  دنیب  رگا  دشاب .  هاج  بحاص  ینز  رب  لیلد  دنیب ،  هدام  غرمیـس  رگا  دشاب .  عبط  شوخ  راوگرزب  درم  رب  لیلد  غرمیـس ،  ندید 
دنک .  رفس  یگرزب  اب  هک  لیلد  درب ،  اوه  رب  تفرگب و 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیوگ قالط  ار  نز  هک  لیلد  دیرپب ،  وا  تسد  زا  غرمیس  دنیب  رگا  دربب .  ار  يرتخد  یگزیشود  هک  لیلد  تشکب ،  ار  هدام  غرمیـس  دنیب  رگا 

. 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دنیب رگا  دیآ .  دورف  وا  هناخرد  یهاشداپ  هک  لیلد  دمآ ،  دورف  وا  هناخ  رد  غرمیـس  رگا  دوب .  یهاشداپ  رب  لیلد  باوخ ،  هب  غرمیـس  ندید 
دور .  هاشداپ  هانپ  رد  هک  لیلد  تفرگرب ،  ار  غرمیس  هچب  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  غرمیس  ندید 

هاشداپ .  لوا : 
گرزب .  يدرم  مود : 

یئاورنامرفو .  تیالو  موس : 
لامج .  بحاص  ینز  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مان وا  زا  دایز  نیمز  قرـشم  ياهروشک  صوصخب  اـه  تلم  زا  يرایـسب  تاـیبدا  رد  نکیل  درادـن  دوجو  هک  يا  هناـسفا  تسا  یغرم  غرمیس 

نومیم و یئایور  تسا و  وکین  باوخ  رد  غرمیس  ندید  تسا .  لالجرپ  هباشم و  ابلاغ  هک  دنا  هدش  لئاق  وا  يارب  یلاکشا  یتح  هدش و  هدرب 
تفای و دـیهاوخ  لام  تکوش و  لالج و  هاج و  هدرک  هنال  امـش  هناخ  ماـب  رب  یغرمیـس  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  بوسحم  كراـبم 
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رد ای  هدـمآ  دورف  امـش  هناخ  ماب  رب  اوه  زا  یغرمیـس  دـینیبب  هک  تسا  یتقو  رتهب  نیا  زا  تفرگ و  دـهاوخ  ار  هرهچ  نیرتبوخ  امـش  راگزور 
باوخ هدـننیب  یگدـنز  هب  هک  لالج  لامج و  بحاص  تسا  ینز  هدام  غرمیـس  دـنا  هتـشون  ناربعم  تسا .  هتفرگ  اواـم  نماـم و  امـش  هناـخ 

نیا مینک  سح  هک  تسا  نکمم  نهذ  قیرط  زا  طـقف  باوخ  رد  غرمیـس  یگرن  یگداـم و  صیخـشت  دیـشخب .  دـهاوخ  هاوـخ  لد  یلوـحت 
 . درک دهاوخ  نید  يادا  دنیبب  ار  ایور  نیا  يرادماو  رگا  تفای و  دهاوخ  افـش  دـنیبب  باوخ  رد  يرامیب  هچ  نانچ  تسا .  رن  ای  هدام  غرمیس 

بحاص دنیبب  باوخ  رد  غرمیـس  ازان  نز  رگا  تفای و  دهاوخ  هنومن  هاوخ و  لد  يرهوش  دنیبب  باوخ  رد  ار  غرمیـس  تخب  مد  يرتخد  رگا 
رد غرمیس  اریز  دش  دهاوخ  راگتسر  تفر و  دنهاوخ  ایند  زا  یمان  کین  اب  دنیبب  غرمیـس  يدرم  ریپ  ای  نز  ریپ  هچ  نانچ  دش و  دهاوخ  دنزرف 
رد رگا  دنوش .  یم  رهاظ  باوخ  رد  غرمیـس  بلاق  رد  نایبورک  کئالم و  هک  دـنا  هتـشون  تسا و  يراگتـسر  ناشن  الاب  نینـس  دارفا  باوخ 

رگا یلو  دینک  یم  ادیپ  ماقم  هاج و  دیوگ  یم  هک  وکین  تسا  یباوخ  درب  نامسآ  هب  تفرگ و  لاگنچ  هب  ار  امـش  غرمیـس  هک  دینیبب  باوخ 
بوخ باوخ  رد  غرمیـس  ندید  لاح  ره  هب  یگرزب .  هافر و  هرود  کی  زا  دـعب  تسا  یتسین  مادـهنا و  زا  ربخ  دـنک  اهار  لاگنچ  زا  ار  امش 

دنا هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  درک و  دـیهاوخ  لیـصحت  یناوارف  لام  لوپ و  هداـهن  هچب  شا  هناـخ  رد  غرمیـس  هک  دـنیبب  رگا  صوصخب  تسا 
درم .  شا  هجوج  هچب و  داهن و  هچب  ای  درم  امش  هناخ  رد  غرمیس  هک  دینیبب  رگا  تسین  وکین  یلو  تفای  دهاوخ  جنگ  باوخ  نیا  هدننیب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دریگ الاب  يو  راک  غرمیس  ندید 

امنیس

یسک هارمهای  دیور  یم  امنیس  هب  ناتدوخ  ای  دنک  یم  توعد  امنیس  هب  ار  امش  یسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب لاغتشا  كریس  لثم  زین  امنیس  دریگ .  یم  ار  امش  تقو  یلو  دنک  یمن  ناتدیاع  يدوس  هک  دینز  یم  يراک  هب  تسد  دیتسه  امنیـس  مزاع 

دیشک و یم  رانک  ار  دوخ  ای  دینک  یم  لصاح  تغارف  ییارجام  زا  دیوش  یم  جراخ  امنیس  زا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  یننفت  روما 
امـش هب  الامتحا  هک  دینک  یم  هلخادم  لاجنجرپ  وهایه و  رپ  يرما  رد  دیوش  یم  امنیـس  نلاس  دراو  دیهاوخ  یم  یتیعمج  هارمه  دیدید  رگا 

نکمم هلئسم  نیا  دنک .  یم  نیگمغ  ار  امش  یگداوناخ  یعوضوم  دیدمآ  نوریب  یـضار  لاحـشوخ و  امنیـس  زا  رگا  درادن .  یطابترا  چیه 
دریگ یم  ماجنا  يراک  دیدمآ  نوریب  دونشخان  یضاران و  دیدید  هچنانچ  تسا و  یگداوناخ  الک  یلو  دشابن  طوبرم  امش  هداوناخ  هب  تسا 
هجیتن رد  دینک و  یم  رهاظت  دییوگ و  یم  غورد  دیهد  یم  ناشن  ملیف  ناتدوخ  دیدید  رگا  دوش .  یم  امش  تیاضر  يدونشخ و  بجوم  هک 

مدرم دیا  هتفرگ  هدـهع  هب  یـشقن  امنیـس  رد  ناتدوخ  دـیدید  رگا  دـیهد و  یم  هولج  هنوراو  ار  یقیاقح  دـینز و  یم  لوگ  ار  دوخ  نایفارطا 
 . داتفا دیهاوخ  اه  نابز  رس  دز و  دنهاوخ  فرح  امش  هرابرد 

هنیس

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  دوش .  هتخاس  وا  ياهراک  هک  لیلد  دش ،  خارف  وا  هنیـس  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  تعیرـش  رب  لیلد  باوخ ،  هب  هنیـس  ندـید 

 . دنک تمارک  يو  اب  یلاعت  قح  هک  لیلد  دوب ،  هتـشون  زبس  یطخ  وا  هنیـس  رب  دنیب  رگا  دتفا .  للخ  شنید  رد  هک  لیلد  دـش ،  گنت  وا  هنیس 
دورب .  ایند  زا  تماهش  یب  هک  لیلد  دنیب ،  هایس  طخ  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
وا هنیـس  دنیب  رگا  دراذـگب ،  ماو  هک  لیلد  درتسب ،  هنیـس  زا  يوم  دـنیب  رگا  دوش .  راد  ماو  هک  لیلد  دوب ،  هتـسر  يوم  وا  هنیـس  رب  دـنیب  رگا 

دوش .  هتسب  يو  رب  نید  راک  هک  لیلد  تسناوتن ،  ندز  فرح  هکنانچ  دوب .  هتفرگ 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  هب  هنیس  ندید 

تمکحو .  ملع  لوا : 
تواخس .  مود : 

نامیا .  موس : 
رفک .  مراهچ : 

تمکح .  مجنپ : 
گرم .  مشش : 

لخب .  متفه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دبای و یم  تعـسو  دوش و  یم  هداشگ  ام  یگدنز  میراد  خارف  يا  هنیـس  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  باوخ  هدننیب  تعاطتـسا  هنیس 
باوخ رد  هچنانچ  میـشاب .  نآ  دقاف  يرادیب  رد  هچ  رگا  تفای  میهاوخ  رظن  تعـسو  ردـص و  تبـسن  نیمه  هب  دـبای و  یم  خارف  نام  يزور 
دهاوخ تخـس  ام  رب  ایند  دوش و  یم  گنت  ناـمیزور  تسا و  سکع  رب  ریبعت  هدـیدرگ  فیعـض  رقحم و  هدـش و  کـچوک  اـم  هنیـس  مینیبب 
دنیوگ یم  احالطـصا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یکیزیف  یتلاح  باوخ  رد  میوش .  یم  گنت  لد  هدـش  گنت  هنیـس  مینیبب  باوخ  رد  رگا  تفرگ . 

 . دوش یم  ادـیپ  نامیارب  نآ  ساسحا  باوخ  رد  هک  تسا  یتلاح  هک  لب  تسین  یگفخ  تلاح  نیا  زا  روظنم  هداتفا .  صخـش  يور  کـتخب 
ام هنیس  مینیبب  رگا  دوش .  یم  ریبعت  یگنت  لد  هک  تسا  تلاح  نیا  هدیدرگ  راوشد  ندیشک  سفن  هدش و  گنت  ام  هنیـس  هک  مینک  یم  سح 
ار ریباعت  نیمه  زین  نارگید  هنیـس  ندـید  دـسر .  یم  ام  يارب  یمغ  میـشکب  سفن  یتحار  هب  مینزب و  فرح  میناوت  یمن  هک  يروط  هب  هتفرگ 

رگا دسر  یم  ام  هب  یئاه  تمعن  میبای و  یم  يزور  میا  هدرک  ادیپ  هنیس  ناراکـشزرو  دننام  هدش  هدیزرو  قاچ و  ام  هنیـس  مینیبب  رگا  دراد . 
رب هک  مینک  یم  لمحت  ار  یهودنا  مغ و  دیوگ  یم  ام  باوخ  تسین و  وکین  میـشاب  هتـشاد  هتخیوآ  هنیـس  نانز  نوچ  هک  دـشاب  هدـش  نانچ 
زا نآ  یگتـسجرب  هدش و  فاص  نادرم  لثم  شا  هنیـس  دنیبب  رگا  ینز  تشاد .  دهاوخ  موادم  دـتمم و  رثا  درک و  دـهاوخ  ینیگنـس  ام  هنیس 

همطل شردارب  ای  رهاوخ  يوس  زا  دشاب  هتـشادن  دـنزرف  هچنانچ  دوش و  یم  كانمغ  شنادـنزرف  ای  دـنزرف  بناج  زا  تسین و  وکین  هتفر  نیب 
 . دنتسه ریش  مه  وا  اب  هک  یناسک  زا  ینعی  دروخ  یم 

زیر هنیس 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دهاوخ  ابیز  يا  هناخ  رادافو و  يرسمه  هک  تسا  نا  ۀناشن  تسا ،  هتخیوآ  ندرگ  رب  يزیر  هنیس  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

 . درک دیهاوخ  ساسحا  دوخ  ۀناش  رب  ار  متام  نیگنس  تسد  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زیر  هنیس  ندرک  مگ  2 ـ

ینیس

مدختـسم و دناوت  یم  مه  وا  تسا .  کیدزن  مه  یلیخ  دـنک و  یم  تمدـخ  امـش  هب  هک  تسا  ینز  ینیـس  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یکتم و تسه  سکره  نز  نآ  هب  دیناوت  یم  دیراد  یگنشق  هدنشخرد و  زیمت و  ون و  ینیس  دیدید  رگا  رـسمه .  نز و  مه  دشاب و  راتـسرپ 

یم تمدخ  امـش  هب  هک  ینز  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیتشاد  یتشز  هلوک و  جک و  ینیـس  رگا  یلو  دیـشاب  راودیما  دـقتعم و  وا  تقادـص  هب 
هکلب تسین  ناراکتمدخ  ددعت  يایوگ  ینیـس  نیدنچ  نتـشاد  درادـن .  ار  مزال  تقادـص  ناتیگدـنز  امـش و  هب  تبـسن  ای  تسا  هدرزآ  دـنک 
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تسا .  دودحم  تبحم  لوبق  رد  امش  ییاناوت  اما  دراد  ار  رتشیب  تمدخ  تین و  نسح  رازبا  تمدخ و  نسح  تردق  وا  هک  تسا  نآ  رگنایب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ریگلفاغ ار  امـش  خـلت  یثداوح  تفر .  دـهاوخ  داب  رب  امـش  تورث  هناـقمحا  یلکـش  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  ینیـس  ندـید  1 ـ
درک .  دهاوخ 

تخرد ۀخاش 
تشاد و دیهاوخ  یشوخ  تاعاس  ناتسود ،  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  هویم  زبس و  ياهگرب  زا  زیربل  ار  یتخرد  ۀخاش  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دروآ .  دیهاوخ  گنچ  هب  یتورث 
 . دراد بیاغ  یصخش  عضو  زا  راب  فسأت  ياهربخ  زا  ندش  هاگآ  تلالد  تسا ،  هدیکشخ  یتخرد  هخاش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

فرح ش

خاش

هدام يواگ  خاش  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  یگرزب و  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  خاـش  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنچ ره  دبای و  تحار  ینابایب  يدرم  زا  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  يواگ  خاش  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  لصاح  مامت  یلام  هک  دوب  لیلد  تشاد ، 

دوب .  رتشیب  نآ  رثا  دنیب .  رتگرزب  ار  خاش  باوخ  رد 
هب وا  راک  هک  دوب  لیلد  دنیب ،  اه  خاش  دوخ  رـس  رب  رگا  دوب .  توق  لیلد  تشاد ،  خاش  دوخ  رـس  رب  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دناسر .  ترضم  ار  نامدرم  هک  لیلد  دز ،  یم  خاش  نادب  ار  نامدرم  هک  دنیب  رگا  دنارذگ .  یمرخ  رد  ار  دوخ  رمع  دیآ و  حالص 
دشاب .  تعفنم  ریخ و  رب  لیلد  یتشد ،  نایاپراهچ  ياه  خاش  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تـسا تاناویح  يارب  الک  یعافد و  هلیـسو  مه  تسا و  یگدام  یگنیرن و  زیمت  هجو  مه  تاناویح  رد  خاش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب لوقعم و  ریغ  یئانثتـسا و  تسا  يرما  مه  ندروآ  رد  خاش  یعیبط .  ریغ  تسا  يدوجوم  دـشاب  هتـشاد  خاش  یناـسنا  هچناـنچ  ناـسنا و  هن 

یمن میلس  لقع  هک  یغورد  ینعی  راد  خاش  غورد  دنا .  هدیمان  راد  خاش  غورد  ار  رواب  لباق  ریغ  گرزب و  ياه  غورد  هک  تسا  تلع  نیمه 
اذل دنـشاب  هطبار  یب  ام  يرادیب  یگدـنز  اب  دـنناوت  یمن  ام  ياه  باوخ  هک  متـشون  البق  دروآ .  یم  رد  خاش  شن  دینـش  زا  ناسنا  ای  دریذـپ 
یم زیچ  ود  ناشن  میا  هدروآ  رد  خاش  هک  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  هیضرف  نیا  لوبق  اب  دنا .  هدمآ  دوجو  هب  هطبار  نیا  يانبم  رب  ریباعت  مامت 

تفگ دنهاوخ  نخس  ام  هرابرد  مدرم  میوش و  یم  امن  تشگنا  میریگ و  یم  رارق  رخسمت  نعط و  دروم  هک  مینک  یم  يراک  ای  دشاب .  دناوت 
عوـن هب  تسا  طوـنم  نیا  دراد .  یم  او  باـجعا  تریح و  هب  ار  اـم  گرزب  غورد  هزادـنا  ناـمه  هب  هک  مینک  یم  دروـخرب  يا  هثداـح  اـب  اـی 

یم دراد  هک  یتیعقوم  هب  هجوت  اب  شدوخ  هدروآ  رد  خاش  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  لاح  میهد .  یم  ماجنا  يرادـیب  رد  هک  یئاهراک 
ار شریبعت  هک  میـشاب  هدروآ  رد  خاش  نامدوخ  اـی  مینیب .  یم  باوخ  رد  خاـش  تلاـح  ود  رد  دـنک .  یباـی  تهج  ار  شیوخ  باوخ  دـناوت 

يراک هب  تسد  میا  هتفرگ  ار  یناویح  خاش  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میشاب .  هتشاد  تاناویح  خاش  اب  يدروخرب  ناونع  لکش و  هب  ای  متشون 
یب رت و  کچوک  راک  دـشاب  فیعـض  يزب  رگا  دراد .  یگتـسب  ناویح  تبیه  هزادـنا و  لکیه و  اب  راک  تیمها  مینک .  یم  رطخ  مینز و  یم 
خاش يدادـعت  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  گرزب .  تسا  يراک  دـشاب  هثجلا  میظع  لکیه و  يوق  ندرگرک  کـی  هچناـنچ  تسا و  رت  تیمها 

يزوریپ میوش و  یم  رورغم  دوخ  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  میا  هدرک  بصن  راوید  هب  ار  اه  خاش  راکش ،  هزوم  لثم  میراد و  هناخ  رد  تاناویح 
رد ار  یناویح  خاش  دینیبب  رگا  تفگ (  یم  رصاعم  ناربعم  زا  یکی  هدوهیب .  تسا  يرورغ  نیا  میـشک و  یم  نارگید  خر  هبار  شیوخ  ياه 

فالتخا ناتنادنزرف  زا  یکی  اب  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـنک .  یم  ینامرفان  ناتنادـنزرف  زا  یکی  دـیا  هداهن  شیوخ  زیم  يوشک  ای  بیج 
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یم زوریپ  نمشد  رب  دیتسکش  دیتفرگ و  ار  یناویح  خاش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش ) .  یم  امش  يارب  رسدرد  زورب  ببس  وا  ای  دیبای  یم 
دینیب .  یم  نایز  دیتخیرگ  رگا  دیروخ .  یم  تسکش  دیدش  ساره  راچد  دیدشن و  قفوم  رگا  دیوش و 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندرب هرهب  ندش  خاش  هب  خاش 

هخاش

رایـسب هوبنا و  تخرد  ياهخاش  دنیب  رگا  دوب .  ناشیوخ  ناردارب و  نادنزرف و  رب  لیلد  باوخرد ،  هخاش  ندید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دیربب دوخ  تخرد  زا  هخاش  دنیب  رگا  دنوش .  مک  وا  ناشیوخ  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنوش .  رایـسب  وا  ناشیوخ  هک  لیلد  دوب ، 

هک دنیب  رگا  دریمب .  وا  ناشیوخ  زا  یکی  هک  لیلد  دش ،  مک  وا  تخرد  زا  یخاش  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  رود  دوخ  زا  ار  یـشیوخ  هک  لیلد  ، 
دروآ .  يدنزرف  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  امرخ  هخاش 

سک نآ  زا  تسا  لیلد  دوب ،  فورعم  خاش  هدـنهد  کـیراب و  دـنداد  یتخرد  خاـش  ار  وا  هک  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دسرن .  وا  هب  داسف  ریخ و  چیه  دنیب  کشخ  خاش  نآ  رگا  دبای .  تعفنم  هناگیب  زا  هک  لیلد  دوب ،  لوهجم  هدنهد  رگا  دبای .  تعفنم 

دناوت یم  نز  مه  اعبط  تسا و  لها  ام  ياه  باوخ  رد  هخاش  اریز  تسا  ناسکی  درم  نز و  يارب  ریبعت  نیا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هخاش هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یتخرد  نز .  اب  ناشیا  ریبدت  تسا و  درم  اب  لها  لفکت  مسر  هدعاق و  ربانب  اهتنم  درم  مه  دـشاب و  لها  بحاص 

هنت باوـخ  رد  رت .  قرفتم  دـندرگ و  یم  رتکزاـن  دـنوش  یم  رترود  تخرد  هنت  زا  هچ  ره  بیترت  هـب  اـه  هخاـش  نـیا  دراد .  ناوارف  گرب  و 
نازیم هجرد و  دـنراد و  رخات  مدـقت و  تخرد  ياه  هخاش  دـننام  هک  امـش  هداوناخ  ناقلعتم و  نادـنزرف و  اه  هخاش  دـیتسه و  امـش  تخرد 
وکین یئایور  تسا  روراب  زبس و  رـس  تخرد  نیا  دیراد و  هناخ  رد  گرب  خاش و  رپ  یتخرد  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  توافتم  ناشتبارق 

تیعمج و اه  نآ  هدنیآ  هب  تیـسن  دیناوت  یم  باوخ  نیا  ندید  اب  تسا و  امـش  هداوناخ  دارفا  تمالـس  تحـص و  ناشن  نیا  نوچ  دیا  هدید 
قلعت امش  هب  تخرد  نآ  هک  دینک  ساسحا  دینیبب و  باوخ  رد  هدیکشخ  هخاش و  مک  درز و  یتخرد  رگا  لاح  دیشاب .  هتشاد  رطاخ  تغارف 

قافن و امش  هداوناخ  رد  دنا  هدرب  هدنک و  ار  امـش  تخرد  ياه  هخاش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دش .  هتفگ  هک  تسا  نآ  فالخ  ریبعت  دراد 
يا هخاش  رگا  دـینک .  یم  درط  دـینار و  یم  ار  شیوخ  ناکیدزن  زا  یکی  دـینک  رب  نب  زا  ار  يا  هخاش  ناتدوخ  رگا  دـیآ .  یم  شیپ  قارتفا 
نآ دـیهد و  یم  تسد  زا  ار  اه  نآ  زا  یکی  تسین  هخاش  نآ  هک  دـینیبب  مه  دـعب  دـینک و  لایخ  باوخ  ملاع  رد  دـشاب و  امـش  هجوت  دروم 
روخ ناـن  ناوج و  باوـخ  هدـننیب  رگا  تسا .  رتـشیب  تبارق  هجرد  متفگ  هک  روـط  ناـمه  دـشاب  رتـکیدزن  هنت  هب  رت و  تفلک  هچ  ره  هخاـش 

 . دیئامـش تخرد  هنت  دـیتسه  هداوناخ  لیفک  ناتدوخ  هچ  نانچ  دوش و  یم  بوسحم  هداوناخ  لـیفک  رتگرزب و  تخرد  هنت  دـشاب  هداوناـخ 
دینک یم  یگداوناخ  روما  تیشمت  دیهد  یم  ماجنا  دوبهب  حالصا و  تین  هب  ار  راک  نیا  دینک و  یم  سره  ار  یتخرد  ياه  هخاش  دینیبب  رگا 

تـسد رد  نوتیز  تخرد  زا  يا  هخاش  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـیئامن .  یم  نییعت  ار  سک  ره  دودـح  دـیرب و  یم  راـک  هب  ریبدـت  و 
يا هخاش  هک  دینیبب  رگا  دیربب .  يدوس  هک  دوش  یم  زاس  راک  هلیسو و  وا  ای  دوش  یم  ناتدیاع  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  بناج  زا  یلوپ  دیراد 
رگا دیهد .  یم  ماجنا  روآ  دوس  يا  هلماعم  دیـشاب  هتـشاد  روگنا  تخرد  وم و  زا  يا  هخاش  رگا  دیوش .  یم  دـنزرف  بحاص  دـیراد  لخن  زا 
دیشک یم  یماک  خلت  دیشاب  هتـشاد  توت  هاش  زا  يا  هخاش  رگا  دیوش .  یم  نیگهودنا  نیمغ و  دیراد  تسد  رد  دیب  زا  يا  هخاش  هک  دینیبب 

رانچ ورـس و  تخرد  زا  يا  هخاش  رگا  دـشاب .  نآ  رب  نیریـش  هدیـسر و  توت  ياه  هناد  هک  نیا  رگم  روط  نیمه  اـبیرقت  دـشاب  توت  رگا  و 
هدنک و هک  تسا  نیا  زا  رتهب  تخرد  رب  تخرد  ياه  هخاش  ندید  یلک  روط  هب  تسیز .  دیهاوخ  طاشن  اب  مواقم و  هدنیآ  رد  دیشاب  هتـشاد 
هچ هک  نیا  هب  دنک  یم  ادیپ  یگتسب  دراد و  طورـشم  ریبعت  هتخیوآ  ام  هناخ  هب  هیاسمه  تخرد  ياه  هخاش  هک  مینیبب  رگا  مینیبب .  هدش  ادج 

تسین .  دب  هیاسمه  زا  يزبس  رس  الک  یلو  دشاب  یتخرد 
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تشاد و دیهاوخ  یشوخ  تاعاس  ناتسود ،  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  هویم  زبس و  ياهگرب  زا  زیربل  ار  یتخرد  ۀخاش  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دروآ .  دیهاوخ  گنچ  هب  یتورث 

 . دراد بیاغ  یصخش  عضو  زا  راب  فسأت  ياهربخ  زا  ندش  هاگآ  تلالد  تسا ،  هدیکشخ  یتخرد  هخاش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ناورداش

 ، تسوا نا  زا  تسناد  دندوب و  هدرتسگ  وا  رهب  زا  یناورداش  دنیب  رگا  دشاب .  درم  نید  رب  لیلد  ناورداش ،  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
شلاح هک  لیلد  تسیک ،  ياج  هک  تسنادـن  دوب و  هدرتسگ  هناگیب  ياج  هب  دـنیب  رگا  زارد .  يرمع  اب  دـنک  یـشیع  نآ ،  ردـق  هب  هک  لیلد 

یناورداش دنیب  رگا  دیوگ :  لایناد  ترضح  ددرگ .  رطخ  رب  لیلد  دیشخبب ،  ای  تخورفب  ناروداش  دنیب  رگا  دریمب .  تبرغ  رد  دوش و  ریغتم 
هدیرد نهک و  ناروداش  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  رتهب  لیوات  دنیب ،  رتگرزب  دـنچ  ره  دوب و  رمع  يزارد  رب  لیلد  دوب .  هدرتسگ 

رگا دشاب ،  هودنا  مغ و  لیلد  دنیب ،  دوبک  ای  هایس  رگا  دشاب .  ترشع  لیلد  دنیب ،  خرـس  رگا  دوش .  راوشد  يو  رب  یناگدنز  هک  لیلد  دوب ، 
رد ناورداش  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـشاب .  لالح  يزور  رب  لیلد  دـنیب ،  دیفـس  رگا  دـشاب ،  يرامیب  لیلد  دـنیب .  درز 

 . تشیعم مراهچ :  لالح .  يزور  موس :  تعفنم .  مود :  زاردرمع .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ 

يداش

دشاب .  تداعس  هب  شراک  همتاخ  هک  تسا  لیلد  دش ،  داش  یسک  زا  دنیب  رگا  دوب .  هودنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  رد  يداش  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هدش  کیدزن  شلجا  دنیبب ،  نامداش  باوخ  رد  ار  دوخ  یسک  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یم خر  یبولطم  ینوگرگد  امش  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  نامداش  لاحشوخ و  يا  هعقاو  رطاخ  هب  دینیبب  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دهد . 

تسا .  يداش  اب  هارمه  یتاکیربت  ندینش  لاصو و  ۀناشن  دنوش ،  نامداش  دوخ  قوشعم  رادید  زا  باوخ  رد  قاشع  رگا  2 ـ
تفاـی و دـیهاوخ  تسد  گرزب  یتـیقفوم  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یناـمداش  ساـسحا  اـبیز  رظاـنم  ياـشامت  زا  باوخ  رد  رگا  3 ـ

 . درک دیهاوخ  ادیپ  رادیاپ  یمیمص و  یناتسود 

یساش

 . دنمان یم  یساش  دشاب  هتفای  لیکـشت  فلتخم  ازجا  زا  هاگتـسد  نآ  هک  ار  یهاگتـسد  ره  هندب  تلکـسا و  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يرگید درجم  هملک  هک  ارچ  هتفرگ  یـسراف  تیوه  ابیرقت  هدش و  هتفریذپ  هدمآ و  ام  نابز  هب  یـسیلگنا  نابز  زا  هک  تسا  يا  هملک  یـساش 

 ، ویدار لاح  ره  هب  دوش .  یم  تفای  دایز  یـسراف  رد  عون  نیا  زا  مینک .  داجیا  بکرم  يا  هملک  هک  نیا  رگم  میراذگب  نآ  ياج  هب  میرادن 
يدرم رگا  تسوا و  رهوش  یـساش  نآ  دنیبب  دش  هک  یفیرعت  اب  یـساش  دوخ  يایور  رد  ینز  رگا  دنراد  یـساش  هریغ  لیبموتا و  نویزیولت ، 

یم مهارف  شـشاعم  دوش و  یم  هرادا  راک  نآ  ماجنا  يانبم  رب  شیگدـنز  هک  تسا  يراک  تسوا و  هفرح  لغـش و  دـنیبب  یـساش  باوخ  رد 
ماجنا هک  يا  هنادنمتفارـش  راـک  هفرح و  رب  درم  ماوق  تسا و  شرهوش  هب  نز  ماوق  هک  دریگ  یم  ماـجنا  هلئـسم  نیا  لوبق  رب  ریبعت  نیا  دـیآ . 

يوش هک  دهد  یم  هجوت  وا  باوخ  ویدار  ای  نویزیولت  یـساش  لثم  دنیبب ،  یلاخ  یـساش  ینز  رگا  دنک .  یم  هرادا  ار  شیگدنز  دهد و  یم 
هناخراک زا  هزات  تسا و  ون  یـساش  نآ  دراد و  نویماـک  اـی  لـیبموتا  یـساش  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  تسا .  هجوت  دـنمزاین  نز  نآ 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 883 

http://www.ghaemiyeh.com


یم دوجو  هب  شا  هفرح  راک و  رد  یـصقن  دشاب  بویعم  هتـسکش و  یـساش  نآ  رگا  دهد و  یم  ربخ  شراک  دوبهب  زا  وا  باوخ  هدمآ  نوریب 
لیبق نیا  زا  لاچخی و  نویزیولت و  ویدار ،  یـساش  نتـشاد  قاتا و  نودب  لیبموتا  ای  نویماک  یـساش  رب  ندش  راوس  تسین .  بولطم  هک  دیآ 

هب دییآرب  هدهع  زا  دیناوتب  دیرادن  نانیمطا  هک  تسا  يراک  هب  مادقا  دیتسین و  هاگآ  تیلوئسم  راک و  نآ  ماجنا  زومر  هب  هک  تسا  یتیلوئسم 
 . باوخ هدننیب  دوخ  هب  طوبرم  راک  بیرخت  نآ  ندرک  هدایپ  تسا و  راک  داجیا  یساش  نتخاس  تسا .  یگتخپان  یماخ و  رگید  نابز 

لاش

زا هک  لکـش  لیطتـسم  تسا  یجوسنم  لاش  ینعی  دشاب .  نیمـشپ  دیاب  لومعم  لاور  هب  هدعاق و  يور  لاش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد زین  هاگ  دـندنب و  یم  رمک  هب  اـی  ندرگ  هب  دـننز و  یم  اـت  لوط  فرط  زا  ار  لاـش  نیا  دـنفاب و  یم  گـنر  کـی  رد  هدرک و  گـنر  مشپ 
خن زا  ار  لاش  هک  داتفا  یم  قافتا  اما  دـندرتسگ  یم  ياپ  ریز  دـندرک و  یم  هدافتـسا  هداجـس  ضوع  هب  شیوخ  هارمه  لاـش  زا  اـه  هتـشذگ 
لاش رد  خن  مشپ و  نیب  هک  تسا  يرورـض  رظن  نآ  زا  تاحیـضوت  نیا  دنتفرگ .  یم  راک  هب  مه  اب  ار  مشپ  خن و  ای  دـنفاب  یم  هدـیبات  تفلک 

تسا و يزور  تسا ،  تعفنم  هتفر  نآ  رد  هک  یمـشپ  تسا .  تمعن  لام و  دشاب  یمـشپ  رگا  لاش  ام  ياه  باوخ  رد  تسه .  ریبعت  توافت 
تیعقوم هب  دناوت  یم  دراد  یمـشپ  لاش  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  تسا .  نحم  هودنا و  دشاب  یخن  رگا  یلو  دـشاب  یم  تشیعم  یخارف 

رد هتـسب  شیوخ  رمک  هب  ار  لاش  نآ  دراد و  یمـشپ  لاـش  دـنیبب  يدرم  هچناـنچ  دـشاب و  نئمطم  هداوناـخ  طـیحم  رد  رهوش و  دزن  شیوخ 
هب رگا  دهد .  یم  ماجنا  يراک  يرگید  زا  تیعبت  هب  دشاب  هتسب  ندرگ  هب  رگا  تفای و  دهاوخ  ماکحتـسا  ماوق و  یلغـش  يا و  هفرح  یگدنز 

صخش زا  دشاب  هتخیوآ  نآ  ياه  کتـسد  رگا  دبای و  یم  ینوزف  وا  فرـش  وربآ و  دوشن  هدید  لاش  ياه  کتـسد  دشاب و  هدز  هرگ  ندرگ 
هتخوس و لاش  زیگنا .  لالم  دـشاب  یخن  رگا  تسا و  شخب  دوس  هجیتن  رد  دـشاب  یمـشپ  لاش  نیا  رگا  لاح  ره  هب  دـنک .  یم  تیعبت  رگید 

داسف هدزدیب  لاش  تسکـش .  يروجنر و  زا  درم  يارب  دـهد و  یم  وا  يوش  لغـش  راک و  يداسک  يرامیب و  زا  ربخ  نز  يارب  هراپ  فیثک و 
دروم یلغـش  رظن  زا  دـنیبب  درم  رگا  دـشاب و  هداوناخ  رد  شیوخ  تیعقوم  بقارم  دـیاب  دـنیبب  هدز  دـیب  لاش  ینز  هچناـنچ  یهاـبت و  تسا و 

دننک .  یم  داسف  وا  راک  رد  دریگ و  یم  رارق  دیدهت 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  کیدزن  امش  هب  ینابز  برچ  تبحم و  اب  يدرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لاش  ندید  1 ـ
نینچ يرتخد  رگا  دـش .  دـیهاوخ  راـچد  یناـشیرپ  هودـنا و  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  لاـش  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . درب دهاوخ  شیپ  رگید  يدرم  اب  شجاودزا  رارق  لوق و  ندز  مه  رب  ۀناتسآ  ات  ار  وا  هفایق  شوخ  يدرم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ 

ماش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ۀیهت رکف  هب  هک  دنک  یم  راداو  ار  امش  هشیمه  یلیاسم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  ماش  فرص  لوغـشم  ییاهنت  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیشاب .  یگدنز  جاتحیام 
تسا .  قشع  رد  ییادج  تسکش و  ۀناشن  دروخ ،  یم  ماش  شدزمان  قافتا  هب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

تذـل ناـبرهم  بدؤم و  دارفا  يزاون  ناـمهیم  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـیا ،  هدرک  توـعد  ماـش  هب  ار  یناـنامهیم  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
 . درب دیهاوخ 

هناش
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 ، درک یم  هناش  ار  دوخ  شیر  رـس و  دـنیب  رگا  دوب .  قافن  وا  نید  رد  دوبن و  یبسن  یبسح و  ار  وا  هک  دوب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هناش 
دبای .  جرف  مغ  زا  هک  لیلد 

هک دشاب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  شارت  هناش  ندـید  دـهدب و  لام  تاکز  لیلد  درک ،  هناش  ار  شیر  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دربب .  لد  زا  هودنا  مغ و 

رد دـیدرت  رکف و  تتـشت  هک  لب  هودـنا  مغ و  ینعم  هب  هن  تسا .  لایخ  رکف و  یناـشیرپ  هناـشن  هناـش  دوخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب یسک  ار  هناش  ای  دیا  هدیرخ  يا  هناش  ای  دیراد  يا  هناش  هک  دینیبب  ایور  رد  رگا  تروص  نیا  رد  باختنا .  رد  دیدرت  هاگ  میمـصت و  ذاختا 
یم نایز  هتـسکش  شیاه  هدـند  هک  دـینیبب  باوخ  رد  يا  هناش  رگا  دـیوش .  یم  دـش  هتفگ  هک  یعون  زا  یناشیرپ  راتفرگ  يدـنچ  هداد  امش 

یناشیرپ تتـشت و  زا  نوچ  تسا  وکین  دینک  هناش  ار  شیوخ  يوم  هناش  اب  رگا  اما  دور .  یم  تسد  زا  ناتیاهراک  یلاوت  لسلـست و  دـینیب و 
دینیبب باوخ  رد  رگا  دریگ .  یم  بولطم  لاور  ناتیاهراک  دینار و  یم  دوخ  زا  ار  جنر  مغ و  دـیبای و  یم  تاجن  یلدود  دـیدرت و  زا  رکف و 
تهج رد  يراک  هدمآ  نیئاپ  هناش  اب  هتخیر و  هدش و  مک  امـش  يوم  رات  دـنچ  ینعی  هدـیبسچ ،  يوم  هناش  هب  دـینک و  یم  هناش  ار  يوم  هک 

یم هتـساک  امـش  يوربآ  زا  هدـش  مک  ناترـس  زا  هک  یئوم  ردـق  هب  دـنز و  یم  همطل  امـش  تمرح  ناش و  هب  هک  دـینک  یم  دوخ  روما  میظنت 
تزع و هداوناخ  هناخ و  رد  دنز  یم  هناش  ار  شیوخ  يوم  دنیبب  باوخ  رد  رگا  ینز  تسا و  يونعم  تهاجو  هناشن  هناش  نانز  يارب  ددرگ . 

فاص شیوم  هک  روط  نآ  دنک  یم  هناش  ار  شیوخ  يوم  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا  يرادماو  دوش .  یم  زیزع  رهوش  دزن  دبای و  یم  تمرح 
شیوخ موا  دنک و  یم  لصاح  جرف  يراکهدب  هودنا  مغ و  زا  دوش  یم  هدیشک  نیئاپ  دروخ و  یم  رـس  دوش و  یمن  دنب  نآ  رب  هناش  هدش و 
شیوم دنز و  یم  هناش  دش  هتفگ  هک  یقیرط  هب  ار  شیوخ  يوم  هک  دنیبب  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ماهتا  دروم  يدرم  ای  نز  رگا  دزادرپ .  یم  ار 

 . دبای یم  افش  يروجنر  يرامیب و  زا  دنیبب  باوخ  رد  ار  نیا  یضیرم  رگا  دوش .  یم  ماهتا  عفر  وا  زا  دنک و  یم  لصاح  تئارب  هدش  فاص 
نیئاپ دـنک و  یمن  راک  دور و  یمن  ورف  نآ  رد  هناش  هک  تسا  هدـیلوژ  نانچ  يوم  یلو  دـینک  یم  هناـش  ار  دوخ  يوم  هک  دـینیبب  رگا  لاـح 

دتفا .  یم  ناتراک  رب  هرگ  دیوش و  یم  ور  هب  ور  گرزب  تالکشم  اب  دیوگ  یم  امش  باوخ  اریز  تسین  بوخ  دیآ  یمن 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هدوهیب  راک  کی  ندز :  هناش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیرگنب .  ناهج  هب  رگید  یهاگن  اب  هک  دوش  یم  ثعاب  روآ  يداش  تارییفت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هنهرب  ياه  هناش  ندید  1 ـ
نارگید ياه  هقیلـس  یمرگرـس ،  حیرفت و  باختنا  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دسر ،  یم  رظن  هب  کیراب  ناتیاه  هناش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تفرگ دهاوخ  رارق  امش  هجوت  دروم 

ناویح هناش 

لاس نآ  رد  هک  لیلد  دید ،  اه  گر  درک و  زاب  هناش  تشوگ  دنیب  رگا  دـشاب ،  نزو  لیلد  ناویح ،  هناش  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوب رایسب  الب  لاس  نآ  رد  هک  لیلد  دوب ،  رایسب  یهایس  هناش  نآ  رد  هک  دنیب  رگا  دشاب .  رایسب  ناراب 

طولب هاش 

لیلد دروخ ،  یم  طولب  هاش  هک  دید  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دبای .  تعفنم  یگرزب  زا  هک  لیلد  تشاد ،  طولب  هاش  هک  دید  باوخ  رد  رگا 
 . ددرگ نیگمغ  هک 
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توت هاش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یلام نایز  ۀناشن  نآ  ندروخ  تسا و  یلابقادـب  ۀـناشن  توت  هاش  ندرک  عمج  و  تسا ،  تالکـشم  عفر  ۀـناشن  باوخ ،  رد  توت  هاش  ندـید 

 . تسا

هنادهاش

هنادهاش لیجآ  دینیبب  رگا  تسا .  لیلق  دوس  كدنا و  لام  تسا و  وکین  باوخ  رد  هداد  وب  هنادهاش  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مغ و ماخ  هنادهاش  یلو  ددرگ  یم  ناتدیاع  لیلق  يدوس  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسین .  دب  هنادـهاش  هداد و  وب  مدـنگ  الثم  دـیروخ ،  یم 
دنک و یم  ادیپ  رطاخ  قلعت  دنیبب  هنادـهاش  لاهن  ای  هنادـهاش  باوخ  رد  یناوج  نز  ای  رتخد  رگا  رقف .  صوصخ  هب  یناشیرپ و  تسا و  جـنر 
زیر و ياه  گرب  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  شخب  نایز  ابلاغ  تسین و  لوقعم  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  وا  رد  دیدش  یفطاع  یگتـسبلد 

لاحره هب  میوش .  یم  نیمغ  مینک و  یم  هابت  میهد و  یم  ار  دوخ  لام  میزیر  یم  رود  مینک و  یم  کـی  کـی  ار  هنادـهاش  لاـهن  کـچوک 
تسا .  بوخ  هداد  وب  هنادهاش  یلو  تسین  بوخ  باوخ  رد  نآ  لاهن  ماخ و  هنادهاش  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا رادیاپ  قیمع و  ياهیتسود  ۀناشن  باوخ ،  رد  هنادهاش  ندید 

گرهاش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دنهاوخ  شیپ  ار  امش  ییاوسر  زرم  ات  دنزاس و  یم  دراو  امش  هب  یتمهت  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  گرهاش  ندید  1 ـ

درادن .  يزیرگ  هار  چیه  هک  داتفا  دیهاوخ  یماد  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  يراج  نوخ  ناتندب  گرهاش  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
ءاقترا یمهم  تیلوئسم و  رپ  ماقم  هب  تعرـس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  مروتم  ناتندب  ياهگرهاش  زا  یکی  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . تفای دیهاوخ 

دورهاش

 ، دز یم  هناغچ  گنچ و  اب  ار  دور  هاش  رگا  دـهد .  اضر  لاحم  نخـس  هب  هک  لیلد  دز ،  یم  دور  هاش  هک  دـنیب  رگا  اهزاس .  زا  تسا  يزاـس 
 . دوب تبیصم  لیلد 

مرفس هاش 

يرامیب لیلد  دنیب ،  درز  مرفس  هاش  رگا  هاج .  زع و  رب  تسا  لیلد  دوخ ،  تقو  هب  تشاد  هزات  مرفس  هاش  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسود موس :  دنزرف .  مود :  یگرزب .  زع و  لوا :  تسا .  هجو  شش  باوخ  هب  مرفس  هاش  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوب . 

 . حدم انث و  وکین و  مان  مشش :  تمکح .  ملع و  سلجم  مجنپ :  شوخ .  نخس  مراهچ :  . 

نیهاش
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دروآ .  يدنزرف  هک  لیلد  دوب ،  وا  عیطم  نیهاش  هک  دنیب  رگا  دبای .  یگرزب  ملاظ  هاشداپ  زا  هک  لیلد  باوخ ،  رد  نیهاش  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  اناد  رایسب  يدرم  رب  لیلد  باوخرد ،  نیهاش  ندید 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  نیهاش  ندید 

تلزنم .  ماقموردق و  لوا : 
یئاورنامرف .  مود : 

تمعن .  لام و  موس : 
دنزرف .  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب دـیا و  هدرک  مار  ار  نیهاش  هک  دـینیبب  رگا  تسا .  وکین  باوخ  رد  شندـید  هک  زاورپ  دـنلب  گنچزیت و  يراکـش و  تسا  یغرم  نیهاـش 
هک دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دهد .  یم  ربخ  ییاورماک  يزوریپ و  زا  امش  باوخ  تسا و  وکین  رایسب  دیزیگنا  یم  رب  راکش 

تخب دیفس  نیهاش  تسا و  روکذ  دنزرف  نیهاش  هک  دنا  هتشون  ناربعم  زا  یخرب  تسا .  ییاورماک  تسا و  تلزنم  ردق و  باوخ  رد  نیهاش 
تکوش و تمدـخ و  ددرگ و  یم  روآ  ماـن  دوش و  یم  ردـپ  يدنلبرـس  بجوـم  هک  تسا  يرـسپ  ناـنچ  نیهاـش  رتاـیوگ  ناـبز  هب  رادـیب و 

ناشن نیا  دـینک  یم  شالت  نیهاش  ندـنکفا  ماد  هب  يارب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  یم  او  نیـسحت  باجعا و  هب  ار  ناگمه  شترهش 
ماقم و دـیوش و  یم  زوریپ  دـیروایب  گنچ  هب  ار  نیهاش  هچنانچ  دـیهد و  یم  ماجنا  لام  ماـقم و  هاـج و  بسک  تهج  رد  هک  تسا  یـشالت 

اما دیوش  یم  اورماک  زوریپ و  تمحز  شالت و  یب  هتـسشن  امـش  هجنپ  تسد و  رب  تسامـش و  مار  نیهاش  هک  دینیبب  رگا  دـیبای .  یم  تلزنم 
نیهاش مشچ  هب  نتـسیرگن  باوخ  رد  دروآ .  یم  دراو  یتحارج  تمحز و  دیتسه  شبحاص  هک  امـش  هب  نیهاش  هک  دینیبب  رگا  تسین  وکین 

تسین .  بوخ  زین 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

تسا یگرزب  يراکچ  غرچ  نیهاش  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنرگن .  یم  تداسح  ابامش  تیقفوم  تفرشیپ و  هب  نارگید  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نیهاش  ندید  1 ـ
 . دز دهاوخ  تمهت  وا  هب  یسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  نیهاش  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

بش

دوب .  یمرخ  لیلد  باتهام ،  ای  دوب  نشور  رگا  دوب .  هودنا  مغ و  لیلد  دوب ،  کیرات  بش  دنیب  باوخ  رد  رگا 
دوب .  تماقتسا  رب  لیلد  تفر ،  یم  هار  کیرات  بش  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ار باوخ  هک  دتفا  یم  قافتا  هاگ  تسین .  بش  ام  ياه  باوخ  رد  یکیرات  ره  اما  دشاب  کیرات  دـیاب  بش  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم ار  یکیراـت  هک  تسه  زین  هاـگ  یلو  دوش  یمن  قـالطا  نآ  هب  بش  ریبـعت  دراد و  يرگید  ریبـعت  یکیراـت  نیا  میباـی .  یم  تملظ  نورد 

تسا و زار  لوهجم و  بش  ام  ياهایور  رد  میدرگب .  بش  ریبعت  لابند  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا  بش  هک  درذـگ  یم  اـم  نهذ  زا  مینیب و 
هک مینک  هدهاشم  مینیبب و  بش  باوخ  رد  هچنانچ  دـشاب .  یم  رت  هدـیچیپ  رتگرزب و  لوهجم  زار و  نیا  دـشاب  رت  یناملظ  رتکیرات و  هچ  ره 
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تهج رد  یئاه  شـشوک  دزیگنا و  یم  رب  شالت  وپاکت و  هب  ار  ام  هک  میوش  یم  ور  هب  ور  يزارد  لوهجم  اـب  میور  یم  هار  بش  تملظ  رد 
یعیبط تملظ  هدش و  نشور  غارچ  ای  هام  رون  تلع  هب  دوب و  نشور  یباتهم و  بش  رگا  یلو  میروآ  یم  لمع  هب  لوهجم  لح  زار و  فشک 

رون هک  دنیبب  ار  یبش  نینچ  باوخ  رد  يرادماو  رگا  دهد .  یم  یگنت  ترسع و  زا  دعب  جرف  زا  ربخ  هک  وکین  تسا  یباوخ  دوب  هتسکش  نآ 
دراد غارچ  کیرات  بش  رد  دنیبب  رگا  رامیب  روط  نیمه  دزادرپ و  یم  ار  دوخ  ماو  تسنآ  نامسآ  رب  ناشخرد  هراتـس  ای  هتـسکش  ار  نآ  هام 

دنک .  یم  لصاح  افش  يرامیب  زا  هدیبات  وا  رب  هام  رون  ای 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

بش
یگداوناخ لادج  هایس :  بش 

ینالوط یگدنز  هراتس :  رپ  بش 
گرزب  نایز  ررض و  مارآ :  ان  بش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ راشف  امش  هب  هزادنا  زا  شیب  راک  تقشم  یتخس و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  امـش  بش  یکیرات  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دروآ . 
تمـس هب  یگدنز  راب  تقـشم  لاوحا  عاضوا و  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنز ،  یم  رـس  هدـیپس  ددـنب و  یم  تخر  بش  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تفر دهاوخ  شیپ  تغارف  یتحار و 

يزاب بش 

هب هک  لیلد  درک ،  يزاب  بش  دـنیب  رگا  غوردو  لاحم  دوب و  بعل  وهل و  رب  لیلد  باوخ ،  هب  يزاـب  بش  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوب هشیدنا  مغ و  لیلد  يان ،  طبرب و  اب  درک  يزاب  بش  دنیب  رگا  دوش .  هتفیرف  لطاب 

وب بش 

یتخس و ماگنه  هب  هک  تین  شوخ  نخس و  شوخ  رـصتخم و  کین  ابیز و  مادنا و  رغال  تسا  ینز  وب  بش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دامتعا دیناوت  یم  وا  ینمادکاپ  افص و  هب  امش  دور .  یم  دنک و  یم  كرت  ار  امش  دوز  یلیخ  یلو  دباتش  یم  امـش  يرای  کمک و  هب  یگنت 

 . تسین بیقر  ووه و  هتبلا  هک  تسا  نز  نامه  مه  زاب  وب  بش  زین  نانز  يارب  دیوش .  نئمطم  دیابن  وا  تماقتسا  افو و  هب  یلو  دیـشاب  هتـشاد 
تقو هب  ینز  نانچ  هک  تسا  نآ  ناشن  دیشاب  هتـشاد  وب  بش  لاهن  هقاس و  ای  وب  بش  لگ  باوخ  رد  رگا  دشاب .  ناشرهاوخ  دناوت  یم  یتح 
عفترم الماک  امـش  لکـشم  هک  نیا  زا  لبق  دیاش  دراذـگ  یم  اهنت  ار  امـش  دور و  یم  دوز  یلیخ  نکیل  دـنک  یم  ییوج  لد  امـش  زا  یتخس 

 . دشاب هدش 

هرپ بش 

زا هرپ  بش  دـنیب  رگا  دراد .  تبحـص  هارمگ  مدرم  اـب  هک  لـیلد  تشاد ،  هرپ  بش  دـنیب  رگا  دوـب .  هارمگ  مدرم  رب  لـیلد  هرپ ،  بش  ندـید 
 . ددرگ ادج  یهارمگ  تبحص  زا  هک  لیلد  دیرپب ،  شتسد 

ردبش
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رد هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  وکین  باوخ  رد  شندید  هک  یئاپیلچ  گرب  هس  اب  تسا  یهایگ  دبش ر  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . میـسر یم  ددعتم  ياهوزرآ  هب  میروخ  یم  هدرک  فراعت  ام  هب  هدـنک و  يرگید  هک  يردبـش  نیمز  زا  ای  میا  هتـشاک  ردبـش  شیوخ  هناخ 
رد ردبـش  دنا .  کچوک  هک  تسا  يددـعتم  ياهزیچ  يایوگ  هک  لب  دـهد  یمن  ربخ  ناشخرد  ياه  يزوریپ  گرزب و  ياهوزرآ  زا  ردـبش 

ار ردبش  کین  رثا  باوخ  رد  هکرس  نوچ  دیروخ  یم  هکرـس  اب  ار  ردبـش  دینیبب  هک  تسا  نیا  نآ  شوخان  تروص  طقف  تسا  وکین  باوخ 
 . دهد یم  رارق  نآ  لابند  هب  هودنا  جنر و  مغ و  درب و  یم  نیب  زا 

منبش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  بت  يرامیب و  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیشن ،  یم  امش  رب  منبش  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دیهاوخ تسد  يرایـسب  تورث  راختفا و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنز ،  یم  قرب  اهفلع  نایم  باتفآ  رون  ریز  یمنبـش  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . درک دیهاوخ  جاودزا  يدنمتورث  صخش  اب  دیشاب  هدرکن  جاودزا  زونه  رگا  تفای . 

هبش

لیلد دـنیب ،  زبس  اـی  دیفـس  ار  هبـش  رگا  دوب .  مغ  لـیلد  درواـین ،  رتخد  رگا  دروآ .  رتـخد  هک  لـیلد  تشاد ،  هبـش  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
 . تسا يرامیب  لیلد  باوخ ،  هب  درز  هبش  ندید  تسا .  یمرخ  يداش و  لیلد  دنیوگ ،  تسا .  تعفنم 

شپش

دوب .  تمشح  لام و  لیلد  دوب ،  رایسب  شپش  وا  نت  رب  دنیب  رگا  دنروخ .  وا  تمعن  هک  دشاب ،  درم  لایع  رب  لیلد  باوخ ،  رد  شپش  ندید 
دتفا قلخ  نابز  هب  هک  لیلد  دندیزگ ،  ار  وا  رایسب  شپش  دید  رگا  دنک .  رهق  نمشد  هک  لیلد  تشکب ،  شپـش  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 

. 
رد شپـش  دنروخ .  یم  ار  وا  تمعن  هک  تسا  درم  لایع  شپـش  فیعـض ،  تسا  یناسنا  باوخ  رد  شپـش  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد یتـح  هک  تسا  یمحازم  تسا و  کـیدزن  باوخ  هدـننیب  هب  ینعی  دـش .  هتفگ  هک  عوـن  ناـمه  زا  یلگنا  تسا .  محازم  لـگنا و  باوـخ 

دـشاب یکی  رگا  شپـش  هتـشون ـ  ناربعم  زا  یکی  درازآ .  یم  ار  شناج  دـنک و  یم  هابت  ار  شلاـم  شا  هداوناـخ  هناـخ و  طـیحم  وا و  میرح 
ياه شپش  رگا  دیوش و  یم  هریچ  نمشد  رب  دیشکب  باوخ  رد  ار  شپش  رگا  یئاراد ـ  تسا و  لانم  لام و  دشاب  رایـسب  رگا  تسا و  رـسمه 

محازم لگنا و  ام  ياه  باوخ  رد  شپش  لاح  ره  هب  دننز .  یم  فرح  وا  زا  مدرم  دتفا و  یم  اه  نابز  رـس  رب  دنزگب  ار  باوخ  هدننیب  رایـسب 
تسا .  تمحازم  تدش  يایوگ  هک  لب  تسین  نیمحازم  دادعت  ناشن  باوخ  رد  شپش  دادعت  تسا . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  رگید  ياهینارگن  روآ  درد  يرامیب  هب  التبا  تمالع  باوخ ،  رد  شپش  ندید  1 ـ

تسا .  یلام  رگید  ياهنایز  یطحق و  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناهایگ  ۀقاس  يور  شپش  ندید  2 ـ
درک .  دیهاوخ  يدنت  دعاسمان و  راتفر  دوخ  ناکیدزن  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يرگید  ای  دوخ  ندب  رب  شپش  ندید  3 ـ

 . دیهد یم  تیارس  زین  نارگید  هب  ار  يرامیب  نآ  دیوش و  یم  راچد  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگ ،  یم  شپش  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

هشپش
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هماج هشپـش  دـنیب  رگا  دوب .  دزد  هیاـسمه  رب  لـیلد  باوخ ،  رد  يو  ندـید  دـتفا .  نیمـشپ  ياـه  هماـج  رد  ناتـسبات  هب  هک  تسا  يروناـج 
 . دناتسبار دوخ  لام  دنادب و  نآ  دزد  هک  لیلد  تشکبار ،  هشپش  دنیب  رگا  دربب .  ار  وا  لام  دزد  هک  لیلد  دروخبوا ، 

رتش

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد درک ،  یمه  نالوج  يرتشا  رب  دنیب  رگا  دور .  رفس  هب  دنک  لیلد  دور ،  یمه  باتش  هب  هک  دنیب  لوهجم  يرتشا  رب  ار  دوخ  یـسک  رگا 

هار رد  تسا  لیلد  تساجک ،  تسار  هار  تسنادن  دنار و  یم  هدرک  مگ  هار  دوب و  هتسشن  يرتشا  رب  دنیب  رگا  دوش .  رکفتم  نیگمغ و  تسا 
نآ دوب ،  هچب  اب  رتشا  رگا  دهاوخ .  نز  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  تفای ،  يرتش  هدام  دنیب  رگا  تخاس .  ناوتن  ریبدت  چـیه  هدـنامورف و  شیوخ 

دوش .  نیگهودنا  تسا  لیلد  دشن ،  وا  عیطم  دینادرگب و  يور  يو  زا  رتشا  دنیب  رگا  دوب .  دنزرف  اب  دهاوخ  هک  نز 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

لیلد درک ،  یم  دربن  گنج و  يرتشا  اب  دـنیب  رگا  دـنک .  هبلغ  گرزب  يدرم  رب  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  دولآ  مشخ  تسم  رتشا  رب  دـنیب  رگا 
لیلد دوب ،  وا  کلم  زا  تسناد  دینارچ و  یمه  ار  نارتشا  همر  هک  دنیب  رگا  دتفا .  تموصخ  ار ،  يو  دوب  نمـشد  هک  یمجع  يدرم  اب  تسا 

نا ردق  رب  دبای  لام  هاشداپ  زا  تسا  لیلد  دیشود ،  یمه  ار  رتشا  دنیب  رگا  دوش .  اورنامرف  تیالو  نآ  مدرم  هب  دوب و  یتیالو  ار  يو  هک  دنک 
هدام دـنیب  رگا  دوب .  مارح  دـسر  نودـب  هک  لام  نآ  تسا  لیلد  دـمآ ،  نوخ  رتش  ناتـسپ  زا  ریـش  ياج  هب  دـنیب  رگا  دوب .  هدیـشود  هک  ریش 

ای تخیرگب  دوب  وا  زا  هک  يرتش  هدام  دنیب  رگا  درخب .  كزینک  ای  دـهاوخ  نز  هک  لیلد  دـیرخب ،  یـسک  زا  ای  دیـشخب ،  ودـب  یـسک  يرتش 
هک دنیب  رگا  دریمب .  شنز  هک  لیلد  درمب ،  وا  رتش  هدام  دنیب  رگا  دتفا .  تموصخ  ناشیا  نایم  رد  ای  دوش  ادـج  نز  زا  تسا  لیلد  درب ،  دزد 

رتشا تشوگ  هک  دنیب  رگا  دسرب .  دراد  هک  يدیما  هب  دید  يرتش  هدام  رگا  دوش .  دایز  شلام  دروآ و  هچب  شنز  هک  لیلد  دروآ ،  هچب  رتش 
ددرگ .  رامیب  تسا  لیلد  دروخ ،  یم 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تشوگ درک و  یم  ینابرق  ار  رتشا  هک  دنیب  رگا  رتشا .  تشوگ  ردق  هب  دبای  لام  تسا  لیلد  داد ،  ودب  رایـسب  رتشا  تشوگ  یـسک  دنیب  رگا 

 ، دـیآ یمه  وا  سپ  رد  لوهجم  يرتشا  هک  دـنیب  رگا  دریمب .  ای  دوش  ینابرق  اجنآ  رد  گرزب  يدرم  هک  لـیلد  داد ،  یم  یـسک  ره  هب  ار  وا 
دنیب رگا  دنک .  شیوخ  روهقم  ار  نمشد  تسا  لیلد  درک ،  شیوخ  نوبز  رهق و  ار  يرتشا  هک  دنیب  رگا  دوش .  رکفتم  هتـشگرس و  هک  لیلد 

يرامیب ای  دنک  یبارخ  اجنآ  رد  لیـس  ای  دوش ،  عمج  نمـشد  اجنآ  رد  تسا  لیلد  دیدرگ ،  یم  عمج  یهد  رد  ای  ینیمز  رد  نارتشا  همر  هک 
دوب .  تکرب  ریخ و  اجنآ  رد  نمشد  نآ  زا  تسا  لیلد  دنتشاد ،  وج  مدنگ و  راب  نارتشا  هک  دنیب  رگا  دوش .  یلوتسم  عضوم  نآ  مدرم  رد 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
تداعـس و هک  لیلد  دوش ،  لیاز  نوخ  يو  رتش  مادنا  زا  دـنیب  رگا  دوش .  نیگهودـنا  تسا  لیلد  دوب ،  هتـسشن  هلاس  کی  رتشا  رب  دـنیب  رگا 
رد هک  دنیب  رگا  دتفا .  تموصخ  ار  وا  رادربنامرف  يدرفاب  تسا  لیلد  دیـشک ،  یم  يرتشا  راهم  دنیب  رگا  نوخ .  نآ  ردق  هب  دبای  ایند  تمعن 
 . دـبای لام  هک  لیلد  تفای ،  رتش  ود  هک  دـنیب  رگا  درگنابایب .  تعامج  رب  وا  یئاورنامرف  یگرزب و  رب  تسا  لیلد  تفای ،  رایـسب  رتشا  ناـبایب 
نآ تشوگ  دنتـشکب و  يرتش  یموق  هک  دنیب  رگا  یـسک .  زادبای  تعفنم  نآ  تمیق  ردق و  هب  هک  لیلد  داد ،  يرتش  ار  يو  یـسک  دـنیبرگا 

ثاریم .  هب  دننک  تمسق  ار  يو  لام  درمیب و  اراد  يدرم  عضوم  نآ  رد  هک  دنک  لیلد  دندرک ،  تمسق 
دیوگ :  ثعشا  نب  لیعامسا 

هاشداپ برع  راید  رد  تسا  لیلد  دـندوب ،  یبارعا  نارتشا  زا  تسا و  يو  کلم  هلمج  نآ  هک  تسناد  تشاد و  رایـسب  نارتشا  هک  دـنیب  رگا 
لام و هاشداپ  زا  هک  لیلد  دروخب ،  اب  يرتشا  دـنیب  ینز  رگا  ددرگ .  هاشداپ  مجع  راید  رد  تسا  لـیلد  دـندوب ،  یمجع  نارتشا  رگا  ددرگ . 
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نخـس وا  اب  رتشا  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  ثاریم  دـنا :  هتفگ  ناربعم  زا  یـضعب  دراد و  ار  لیلد  نیمه .  زین  رتشا  تسوپ  هکنادـب  دـبای و  تمعن 
دسر .  ودب  یکین  ریخ و  تسا  لیلد  تفگ ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  هد  رب  باوخرد  رتشا  ندید 

یمجع ،  هاشداپ  لوا : 
ریما ،  يدرم  مود : 
نموم ،  درم  موس : 

لیس ،  مراهچ : 
بوشآ ،  هنتف و  مجنپ : 

ینادابآ ،  مشش : 
نز ،  ندش  بیصن  متفه : 

جح ،  متشه : 
تمعن ،  مهن : 

لام مهد : 
دوب تیالو  ریبدت و  هب  دنوادخ  لیوات  هب  ینابرتشا  هکنادـب  یمجع و  مدرم  رب  لیلد  یمجع ،  رتشا  دـنک و  برع  مدرم  رب  لیلد  یبرع ،  رتشا 

دوب .  اهراک  هدننک  تسار  و 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رتش مرگ .  ياه  نیمزرس  يراحص و  زا  روبع  یئارحص و  ياهرفس  يارب  دمآ  راک  دیفم و  رایسب  تسا  يا  هلیسو  مارآ و  تسا  یناویح  رتش 
باوخ رد  یتقو  اذـل  دوش  یم  زاس  راک  رتش  تسین  هتخاس  يراک  بسا  زا  هک  اـجنآ  دراد و  یتاـیح  شقن  نیـشن  ارحـص  مدرم  یگدـنز  رد 
تکرح لاح  رد  هچ  رتش  رب  ندوب  راوس  دشاب .  طابترا  یب  ندش  اج  هب  اج  رفـس و  اب  دـناوت  یمن  دوش  یم  رهاظ  دریگ و  یم  لکـش  ام  ياه 

رتش همه  نآ  دیناد  یم  باوخ  ملاع  رد  هک  یلاح  رد  رایـسب  ياه  رتش  نتـشاد  باوخ .  هدننیب  يارب  تسا  ترفاسم  يایوگ  نکاس  هچ  دشاب 
یم ریبعت  نز  هب  هدام  بسا  لثم  زین  هدام  رتش  یئاور .  مکح  يرترب و  هب  هتخیمآ  تسا  رایـسب  لانم  لام و  هب  یباـی  تسد  دراد  قلعت  امـش  هب 
رگا تسه .  زین  یترایز  رفـس  تراـشب  رتش  ریـش  ندیـشون  تسا .  نز  لاـم  زا  يدـنم  هرهب  رتش  ریـش  ندروخ  رتش و  زا  ندیـشود  ریـش  دوش 

یم امـش  يارب  یهودـنا  یمغ و  دور  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دـنک و  یم  زیخ  تسج و  فدـه  یب  رتش  دـیا و  هتـسشن  يرتش  رب  دـیدید 
هچ نانچ  دـینام .  یم  زجاع  نآ  لح  زا  هک  دـیآ  یم  شیپ  امـش  یگدـنز  رد  یلکـشم  دـیدوب  هدرک  مگ  ار  هار  هتـسشن و  رتش  رب  رگا  دـسر 

شیپ يا  هثداح  دیـسانش  یم  ار  کلم  نآ  بحاص  هن  دنراد و  قلعت  امـش  هب  نارتش  نآ  هن  هک  دنا  هدش  عمج  یئاج  يرایـسب  نارتش  دـیدید 
یم زورب  ریگ  همه  يرامیب  ای  دتفا  یم  قافتا  هلزلز  ای  دوش  یم  يراج  لیس  لثم  دوش .  یم  لماش  زین  ار  امـش  دراد و  ماع  هبنج  هک  دیآ  یم 

مـشخ امـش  هیلع  تسا  رت  يوغ  امـش  زا  هک  یـسک  درغ  یم  هدروآ و  ناهد  هب  فک  يرتش  دیدید  رگا  تسا .  مارح  لام  رتش  نوخ  دیامن . 
ار نیگمشخ  رتش  رگا  دینک .  یم  علطم  ار  ناتدوخ  زا  رت  يوق  یـسک  دیـشک  یم  دیا و  هتـسب  نامـسیر  هب  ار  يرتش  دیدید  رگا  دریگ و  یم 
رد دـیدید  رگا  دوش و  یم  امـش  بیـصن  یلاـم  دـیتشاد  رتش  مشپ  رگا  دـینک .  یم  لیـصحت  یگرزب  يزوریپ  دـیدش  راوس  وا  رب  دـیدناشن و 

دیوش .  یم  قفوم  دینک و  یم  ریبدت  یگرزب  راک  رد  دیدنب  یم  ار  يرتش  يوناز  باوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تسامش يور  شیپ  رد  شالت  راک و  رتش : 
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درک دهاوخ  هدافتساوس  امش  زا  یصخش  رتش :  ندرک  شزاون 
دیسر دهاوخ  امش  هب  اهتسد  رود  زا  یثرا  راب :  اب  رتش 

تقشم اب  هارمه  ترفاسم  ندش :  نآ  راوس 
دومن دیهاوخ  يدعت  تسود  کی  هب  تهج  یب  امش  رتش :  ندز 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دراد دح  نآ  رد  یباوث  هک  يراک  ای  هبعک  هب  نتفر  راد  زاهجرتش  ندید 

ددرگ رتهم  یهورگ  رب  دندش  عمج  وا  درگ  هک  زاهج  یب  رتش  ندید 
دبای تلود  هدش  راوس  رتش  رب  رگا 

دنک مکح  یهورگ  رب  دشک  یم  تسد  رد  رتش  راهم  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

نیرتکچوک هودـنا  مغ و  ناوارف ،  تقاط  ربص و  دوجو  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  راب  ندیـشک  لاح  رد  يرتش  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
داد .  دهاوخ  داب  رب  ار  امش  ياهدیما 

دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  ندهم  جارختسا  قیرط  زا  یناوارف  ییاراد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسامش ،  نآ  زا  يرتش  دینیبب  باوخرگا  2 ـ
دینک یم  رکف  هک  نامز  ناـمه  دـیزیخ و  یم  رب  تمالـس  اـب  يراـمیب  رتسب  زا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیبب ،  باوخ  رد  يرتش  هلگ  رگا  3 ـ

 . دمآ دنهاوخ  امش  دزن  هب  دادما  يارب  يدارفا  دمآ ،  دهاوخن  امش  يرای  هب  یسک  رگید 

غرم رتش 

یناسک هک  تسا  نیا  ناربعم  مومع  هدـیقع  دـنا .  هدرک  فیرعت  ریبعت و  ینابایب  ناـسنا  ار  غرم  رتش  ناربعم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یتاناویح تیئه  لکش و  هب  ام  ياه  باوخ  رد  دنتسین  سبلم  نانیـشن  رهـش  لوادتم  لومعم و  سابل  هب  دننک و  یمن  یگدنز  اه  رهـش  رد  هک 

يدرم ناربعم  هک  تسا  اه  نآ  زا  یکی  غرم  رتش  مینیبب .  ار  تاناویح  نآ  تسا  نکمم  تردن  هب  ام  دنردان و  بیجع و  هک  دـنوش  یم  رهاظ 
بیجع ام  رظن  هب  سک  ره  هک  مینک  هیجوت  روط  نیا  میناوت  یم  ار  دیاقع  نیا  ینابایب .  تسا  ینز  مه  غرم  رتش  عبطلاب  دـنا و  هتـسناد  ینابایب 
بیجع رود و  رایـسب  طاقن  هب  ترفاسم  غرم  رتش  رب  ندـش  راوس  دوش .  یم  یلجتم  تاـناویح  نیا  لکـش  هب  اـم  ياـه  باوخ  رد  دـنک  هولج 

یم یغرم  رتش  نتفرگ  يارب  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسا .  هناگیب  بیرغ و  نامهم  دیـسر ن  ای  توعد  هناخ  هب  غرم  رتش  ندروآ  تسا . 
رت طلسم  انشآ و  ان  بیرغ و  یصاخشا  اب  دیوش  یم  ریزگان  يراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  ناشن  دیهن  یم  ماد  ای  دینک  یم  دیهمت  ای  دیود 

نیمزرس زا  هک  تسا  تاغوس  غرم  رتش  رپ  دینکب .  رایسب  يالقت  شالت و  دیوش و  انـشآ  دینک و  دروخرب  دنتـسه  زین  رت  اناوت  هک  ناتدوخ  زا 
رتش رپ  ندرک  تنیز  دریگ .  یم  ماجنا  امـش  بناج  زا  راک  نیا  دـیداد  تاغوس  یـسک  هب  امـش  انایحا  رگا  دـسر و  یم  امـش  يارب  رود  ياه 

لحم دناوت  یم  تسین و  نارگید  دـییات  دنـسپ و  دروم  هک  بولطمان  دـیراد  یقالخا  تداع و  هک  تسا  نآ  ناشن  هماج  ای  رـس  يوم  رب  غرم 
دشاب .  تمالم  داریا و 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دناسریم  دوس  نارگید  هب  امش  ياهیرسکبس  غرم :  رتش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نانز هب  تبـسن  راک  نیا  اب  نامز  مه  تخادرپ ،  دـیهاوخ  يزودـنا  تورث  هب  یناـهنپ  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  غرم  رتش  ندـید  1 ـ

دنریگ .  یم  شیپ  رد  زیمآ  تراقح  يراتفر 
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يا هدرتسگ  شناد  رب  دیورب و  نوگانوگ  ياهرفـس  هب  دیوش  یم  رداق  دوخ  ۀیامرـس  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  غرم  رتش  نتفرگ  2 ـ
 . دیوش هریچ 

هتش

هب قلعتم  هک  يرادراب  ناتخرد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  ترخآ .  ایند و  نارسخ  تسا و  نایز  ررض و  هتـش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مجاهت دروم  ار  تخرد  ياجک  هتش  دینیبب  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  نایز  فعض  تدش و  تیمها و  دینیب و  یم  نایز  هدز  هتـش  دنتـسه  امش 

ررـض دشاب  هدرک  هلمح  اه  هویم  هب  طقف  رگا  تسا و  یلک  يداینب و  امـش  نایز  دشاب  هدناسر  بیـسآ  تخرد  هقاس  هب  هتـش  رگا  هداد .  رارق 
راچد هدز  هتـش  ار  امـش  هب  قلعتم  ياه  لاهن  غاب و  همه  هک  دینبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  ناربج  لباق  هک  درک  دـیهاوخ  لمحت  ار  يرـصتخم 

هب تسا  تخرد  هب  هک  يا  هتش  دینیبب  رگا  تسین .  تسرد  هک  يرادیب  رد  امـش  لامعا  راتفر و  هب  تسا  يا  هراشا  نیا  دیوش و  یم  تراسخ 
هب ناتخرد  غاب و  اما  هدز  ار  ناتخرد  هتـش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دهد .  یم  ربخ  يرامیب  کی  زا  تسین و  بوخ  هتفای  هار  زین  امـش  ندـب 
هتش هک  دیدید  رگا  دینیب .  یم  نایز  متفگ  هک  روط  نامه  دشاب  امـش  هب  قلعتم  ناتخرد  رگا  اما  دیوش  یم  لولم  هدز و  مغ  درادن  قلعت  امش 

شتسد هک  یسک  یئاراد  لام و  هب  دنهاوخ  یم  یصاخشا  ای  دننک  ماندب  ار  يا  هدرم  دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یناسک  هدز  کشخ  بوچ  هب 
دننک .  لواطت  زواجت و  تسا  هاتوک  ناهج  نیا  زا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا هار  رد  ناتسود  گرم  ربخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدز  هتش  ار  یهایگ  دینیبب  باوخ  رگا 

همان هرجش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ياهتیلاعف ۀضوح  زا  جراخ  رد  داتفا .  دهاوخ  امـش  شود  هب  هداوناخ  تالکـشم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  دوخ  ۀمانرجـش  ندـید  1 ـ

دیشاب .  هدوسآ  دیناوت  یم  دوخ 
نارگید هب  ار  دوخ  قح  دـیوش  یم  راچان  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتـسه ،  دوخ  ۀـمان  رجـش  ۀـعلاطم  لاـح  رد  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یم هدیدان  اهنآ  یتسدگنت  رطاخ  هب  ار  ناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسین ،  همانرجـش  زا  یتمـسق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  راذگاو 
 . دیریگ

مخش

یلاخ باوخ  هدننیب  يارب  هک  یکین  حالص و  روما و  حالصا  تهج  رد  تسا  یشالت  باوخ  رد  ندز  مخش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دیهد  یم  ماجنا  گرزب  يراک  دینز  یم  مخـش  ار  ناتدوخ  هب  قلعتم  نیمز  روتکارت  اب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین  هدـیاف  دوس و  زا 

دینک یم  گرزب  يراک  دشابن  ناتدوخ  هب  قلعتم  دینز  یم  مخـش  باوخ  رد  هک  ینیمز  رگا  دوش .  یم  مه  نارگید  لماش  نآ  هدـیاف  ریخ و 
راتفرگ دشاب  راز  نجل  بوطرم و  دـینز  یم  مخـش  هک  ینیمز  رگا  دراذـگ .  یم  یمان  کین  امـش  يارب  دـسر و  یم  نارگید  هب  شدوس  هک 

نیا يایوگ  دشاب  عرز  تشک و  لباق  ریغ  يریوک و  نیمز  رگا  دور .  یم  شیپ  لداعتم  امـش  راک  دشاب  کشخ  رگا  دیوش و  یم  تالکـشم 
یم مخـش  واگ  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یمن  ناتدیاع  يدوس  دیهد  یم  ماجنا  هک  يراک  زا  دینک و  یم  هدوهیب  یـشالت  هک  تسا 
یم دـیفم  يراک  هب  اکرتشم  دـیآ و  یم  امـش  يرای  هب  وا  هک  دـینک  یم  ادـیپ  زاین  نادراک  مانـشوخ و  شکتمحز و  يدرم  کـمک  هب  دـینز 

 . دیزادرپ
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بارش

رکـس هدام  کی  تین  هب  ار  بارـش  هچنانچ  دراد .  تلاح  ود  دیـشون  یم  بارـش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لام لیـصحت  ریخ و  مادـقا  دیـشون  یم  طاسبنا  حرف و  دـیربت و  دـصق  هب  رگا  تسا و  مارح  لام  لیـصحت  هانگ و  باکترا  دـیروخ  یم  روآ 
همه هداد و  یلک  مکح  نوـنفلا  سیاـفن  فـلوم  هتـسناد و  مارح  لاـم  ار  بارـش  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  یناوارف .  تمعن و  تسا و  لـالح 

 . دنبای یم  رگید  يریباعت  رگید  ياه  معط  ياراد  شرت و  ياه  تبرش  نوچ  دنـشاب  نیریـش  رگا  هتبلا  تسا  هتـسناد  ملع  لام و  ار  اه  تبرش 
یلک روط  هب  دنتسین ،  وکین  دنروآ و  یم  هودنا  مغ و  دنشاب  شوخان  يوب  هب  شرت و  خلت و  معط  هب  هک  ییاه  بارش  هتـشون  زین  نیریـس  نبا 

دشاب .  دیفم  دناوت  یمن  مه  باوخ  رد  بارش  ندیشون 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب لالح  يزور  روگنا  بارش  ندید 
دشاب تعفنم  اب  يزور  رگید  ياهبارش  ندید 

دوب مارح  لام  بارش  ندید 

یبارش

لیلد باوخ ،  هب  یبارش  ندید  دنیوگ  درخب و  یکزینک  هک  لیلد  دیرخب ،  یبارـش  دنیب  رگا  دریگب .  نز  هک  لیلد  تشاد ،  یبارـش  دنیب  رگا 
رد یبارـش  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دریمب .  كزینک  ای  مداخ  هک  لـیلد  تسکـشب ،  یبارـش  دـنیب  رگا  تسا .  مداـخ  رب 

لام و متفه :  زارد .  رمع  مشش :  حالـص .  مجنپ :  نید .  ماوق  مراهچ :  كزینک .  موس :  مداخ .  مود :  نز .  لوا :  تسا .  هجو  هن  رب  باوخ 
 . نانز لبق  زا  تعفنم  مهن :  تکربوریخ .  متشه :  تمعن . 

تبرش

هجو شش  رب  رانا ،  تبرـش  بیـس و  تبرـش  لثم  دوب ،  يوبـشوخ  دوب و  نیریـش  معط  هب  نوچ  تبرـش ،  ندروخ  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
اما یلاـعت .  قـح  رکذ  مشـش :  شوـخ .  شیع  مجنپ :  زاردرمع .  مراـهچ :  دـیفم .  ملع  موـس :  تعفنم .  مود :  نـید .  یکاـپ  لوا :  دـشاب . 
معط هب  هک  یئاهتبرـش  دشاب و  هودنا  مغ و  لیلد  دنام ،  نیدب  هچ  نآ  جـنران و  ومیل و  ساویر و  بارـش  لثم  دـشاب ،  شوخان  هک  یئاهتبرش 
وراد رهب  زا  هک  یئاهتبرـش  ترخآ و  ایند و  زا  دوب  تعفنم  رب  لیلد  هریغ ،  دروم و  تبرـشو  انرز  تبرـش  لثم  شوخان ،  يوب  هب  دشاب و  خلت 

دوب .  ایند  نید و  حالص  ریخ و  رب  لیلد  دنروخ ، 
لام و دنـشاب  یعیبط  گنر  هب  شوخ و  يوب  هب  نیریـش و  معط  هب  رگا  هک  تسا  نیا  اه  تبرـش  یلک  هملک  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک تسا  نامه  ریبعت  دـشاب  نیریـش  رگا  میـشچب  مینیبب و  باوخ  رد  تبرـش  مان  هب  یعیام  هچنانچ  تسا .  يداـش  حرف و  هاـفر و  تمـالس و 

تلاسک و زا  ام  باوخ  هک  تسا  يربخ  تسا و  جنر  هودنا و  دشاب  هتشاد  نیریش  ریغ  معط  ره  ای  سگ  خلت و  شرت و  معط  رگا  یلو  میتفگ 
 . دوش یم  ریبعت  ترفن  هنیک و  دنـشاب  هدـننز  يوب  هب  رگا  هک  تسا  نیمه  مکح  زین  اه  تبرـش  گـنر  دروم  رد  دـهد .  یم  رطاـخ  یگتفرگ 

 . دنتسین بوخ  زین  یعیبط  ریغ  ياه  گنر 

شتآ ءهرارش 

هک لیلد  داتفا ،  یم  يو  رد  شتآ  هرارش  سایق  هب  رگا  دسر .  يو  هب  هک  دشاب  دب  نخس  باوخ ،  رد  شتآ  هرارش  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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ودب لجوزع  يادخ  باذع  هک  دوب  لیلد  دندوب ،  گرزب  تخـس  شتآ  ياه  هرارـش  هک  دنیب  رگا  دـیآ .  دـیدپ  عضوم  نآ  رد  هنتف  گنج و 
گنج و رگیدکی  ابار  عضوم  نآ  نامدرم  هک  دنک  لیلد  دتفا ،  نامدرم  نایم  رد  شتآ  هرارـش  هک  دنیب  رگا  دـسر .  عضوم  نادـب  ای  دـسر ، 

هدنـشخرد شتآ  هراپ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دوب .  نتفگ  تشز  نخـس  شتآ  هب  ندرک  يزاب  نتخادنا و  شتآ  دتفا و  تموصخ 
دوب سرت  میب و  ار  وا  راک  نآ  رد  هک  لیلد  دوب ،  دود  شتآ  اب  هک  دنیب  رگا  دوش .  لوغـشم  هاشداپ  راک  هب  هک  دنک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد 
هراپ شتآ  زا  هک  دنیب  رگا  دروآ .  تسد  هب  مارح  یلام  هاشداپ  تمدخرد  هک  دـنک  لیلد  درم ،  ورف  يو  تسد  رد  شتآ  نآ  هک  دـنیب  رگا  . 

زا يزیچ  هک  دـنیب  رگا  دـنوش .  وا  نمـشد  ناـمدرم  دـسر و  ترـضم  جـنر و  ار  ناـمدرم  يو  رادرک  زا  هک  دـنک  لـیلد  داد ،  یمه  ار  مدرم 
رد شتآ  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دونش .  شوخ  ياهنخس  هک  دنک  لیلد  دروخ ،  یم  يو  تخپ  یمه  شتآ  رب  یندروخ 
 . تشز ياهنخس  مشـش :  تموصخ .  مجنپ :  بعت .  مراهچ :  داسف .  موس :  رازراک .  مود :  هنتف .  لوا :  دوب .  هج  جنپ و  تسیب و  رب  باوخ 
 : مهدزیس تمکح .  ملع و  مهدزاود :  یهاریب .  مهدزای :  قافن .  مهد :  تبوقع .  مهن :  هاشداپ .  مشخ  متشه :  دارم .  ماک و  زا  عنم  متفه : 
 : مهدزون نوعاط .  مهدجه :  هاشداپ .  تمدـخ  مهدـفه :  نتخوس .  مهدزناش :  میب .  سرت و  مهدزناپ :  تبیـصم .  مهدراهچ :  يدـه .  هار 
 . يزور مراهچ :  تسیب و  مارح .  لام  موس :  تسیب و  تلیـضف .  نود :  تسیب و  اهراک .  شیاشگ  مکی :  تسیب و  هلبآ .  متـسیب :  ماـسرس . 

 . تعفنم مجنپ :  تسیب و 

مرش

نید داسف  هک  يراک  زا  باوخ  هب  نتشاد  مرش  دیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  نامیا  رب  لیلد  باوخ ،  هب  نتشاد  مرش  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . نامیا يدایز  رب  تسا  لیلد  دوب ،  حالص  ریخ و  هک  يراک  رد  دوب  نامیا  ناصقن  رب  لیلد  دوب ،  نآ  رد 

نتسش

رگا هودـنا .  زا  صالخ  مغ و  زا  تاجن  رب  تسا  لیلد  ایرد ،  بآ  هب  ای  ضوح  بآ  هب  اـی  يوج  بآ  هب  باوخ  رد  نت  رـس و  نتـسش  ندـید 
دبای .  افش  دنیب ،  رامیب  رگا  ددرگ ،  هدراذگ  شماو  دنیب ،  راد  ماو  رگا  ددرگ .  صالخ  هک  لیلد  دنیب ،  سوبحم  باوخ  نیا 

ندش صالخ  موس :  تیفاع .  مود :  هبوت .  لوا :  دوب .  هجو  راهچ  رب  درس  بآ  رد  ار  دوخ  باوخرد  نتسش  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رد نتـسش  يور  تسد و  ندـید  يرامیب و  هودـنا و  رب  تسا  لـیلد  مرگ ،  بآ  اـب  ار  دوخ  نتـسش  و  سرت ،  زا  ینمیا  مراـهچ :  نادـنز .  زا 

جرف مجنپ :  مالـسا .  جح  مراهچ :  نادنز .  زا  صالخ  موس :  يرامیب .  زا  يافـش  مود :  دارم .  لوصح  لوا :  دوب ،  هجو  تشه  رب  باوخ ، 
تاجاح .  ندش  اور  متشه :  سرت .  زا  ینمیا  متفه :  كاپ .  نید  مشش :  مغ .  زا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندرک كرت  ار  قیال  ان  يدرف  دوخ :  يوشتسش 

نمی شوخ  نتسش :  زیمت  یبآ  رد  ار  دوخ 
يرامیب  نتسش :  فیثک  بآ  رد  ار  دوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا دـعب  اهـسابل  رگا  دـیبای .  یم  تسد  تورث  هب  ماجنارـس  ناوارف  شالت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـییوش ،  یم  ساـبل  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دش دیهاوخن  زوریپ  تذل  تورث و  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنسرب ،  رظن  هب  فیثک  وشتسش 

شش
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هک لیلد  داد ،  یـسک  هب  شـش  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  مرخ  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  رایـسب  شـش  هک  دنیب  رگا  دوب .  يداش  لیلد  باوخ ،  هب 
رب تسا  لیلد  دوب ،  لالح  وا  تشوگ  هک  يروناج  زا  دروخ ،  یم  هتخپ  ای  ماخ  شـش  دنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  دـناسر .  يو  هب  تفأر 

 . لالح لام 

جنرطش

هبلغ یسک  رب  لطاب  هب  هک  لیلد  درک ،  هبلغ  یسک  رب  درک و  جنرطـش  دنیب  رگا  دوب .  غورد  ناتهب و  لیلد  باوخ ،  هب  نتخاب  جنرطـش  ندید 
دشاب .  تعفنم  یب  شراک  دنیوگ و  ناتهب  يو  رب  تسا  لیلد  درک ،  هبلغ  يو  رب  مصخ  هک  دنیب  رگا  دنک . 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم باوخ  نیا  دش ،  دیهاوخ  هجاوم  يداسک  اب  ناتیاهراک  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  جنرطش  يزاب  لوغـشم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دشاب .  قفاومان  یناتسود  نتفای  ای  يرامیب و  ۀناشن  دناوت 
اما دوش .  یم  داجیا  ینارگن  امش  يارب  دامتعا  لباق  ریغ  عفانم  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیا ،  هدنزاب  جنرطش  يزاب  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دش دیهاوخ  بلاغ  بولطمان  تاقافتا  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا  هدنرب  جنرطش  يزاب  رد  دینیبب  باوخ  رگا 

هدبعش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیوش یم  وربور  خلت  ییاه  هبرجت  اب  ینامداش  تورث و  يوجتسج  هار  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  زاب  هدبعش  ندید 

نتفگ رعش 

لیوات هب  دیوگ  لزغ  حدم و  هک  باوخ ،  هب  رعاش  ندید  دیوگ .  لطاب  نخس  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  یسک  وجه  ای  حدم  رعـش  هک  دنیب  رگا 
دوب .  غورد  لیلد  دیوگ ،  دیحوت  رگا  دشاب .  رگ  هحون 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تالکشم یناوخ :  رعش 

لاغش

يو رب  ار  دوخ  لاغـش  هک  دنیب  رگا  دنک .  تموصخ  ناشیوخ  اب  هک  تسا  لیلد  درک ،  گنج  لاغـش  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
یم لاغش  تشوگ  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  ینز  قشاع  تسا  لیلد  درک ،  یم  يزاب  لاغش  هک  دنیب  رگا  دسرتن .  یـسک  زا  هک  لیلد  دیلام ،  یم 

لامرب .  تسا  لیلد  لاغش ،  ناوختسا  تشوگ و  يوم و  دراذگب و  دراد ،  ماو  رگا  دبای .  افش  يرامیب  زا  تسا  لیلد  دروخ ، 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دنک وا  دصق  هک  تسا  يدزد  لاغش  ندید 

ولاتفش

دبای .  تعفنم  یگرزب  زا  هک  لیلد  درک ،  عمج  تخرد  زا  تقو  هب  ولاتفش  هک  دنیب  رگا  يرامیب .  رب  تسا  لیلد  درز ،  يولاتفش  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا ،  هجو  جنپ  رب  باوخرد  ولاتفش  ندید 
يرامیب .  لوا : 

كزینک .  مود : 
هزیاج . )  هلص و  تلص (  موس : 

لام .  مراهچ : 
تعفنم .  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بوخ ار  ولاتفـش  الک  هدـشن .  ریبعت  بوخ  زین  ام  ياهایور  رد  تسین و  یبولطم  نادـنچ  هویم  اریز  دـنا  هتـشونن  دایز  ولاتفـش  هرابرد  ناربعم 
يارب ناربعم  تسا ـ  قرف  یگدیدنگ  ندوب  مرن  یگدیسر و  ندوب  مرن  نیب  دشاب ـ  مرن  رایـسب  هدیدنگ و  ای  درز  رگا  صوصخ  هب  دنناد  یمن 

يراـمیب و زا  دـشاب  درز  رگا  ولاتفـش  دـنا .  هدرک  رکذ  دنتـسه  لـئاق  وله  يارب  هک  ار  يریبعت  یناـمز  دـنا و  هتـشون  ولآ  ریبـعت  هاـگ  ولاـتفش 
تسکـش و یگدوسرف و  زا  یـشان  جنر  مغ و  مه  زاب  دشاب  هدیدنگ  رگا  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  دـشاب  شرت  رگا  دـهد و  یم  ربخ  يروجنر 

یناسک درادـن .  یـصاخ  تلع  میرادـن  تسود  هک  دنتـسه  مه  يا  هتـسد  میراد و  تسود  ام  هک  دنتـسه  اه  هویم  زا  یخرب  تسا .  یماـکان 
باوخ رد  میرادن  ای  میراد  تسود  ار  هویم  مادک  هک  نیا  اما  دنروخ  یم  دندنسپ و  یم  رتشیب  یبالگ  بیس و  زا  ار  مغلـش  یتح  هک  دنتـسه 

رد دراد و  تسود  ار  ولاتفش  هک  یسک  دنیوگ .  یم  ریبعت  دعب  دنسرپ و  یم  اه  باوخ  ناگدننیب  زا  هبرجت  اب  ناربعم  دنتـسه و  رثوم  ام  ياه 
تسا یناسک  يارب  دوش  یم  هتشون  هک  يریباعت  دوش .  یم  توافتم  درادن  تسود  ار  ولاتفش  هک  یـسک  اب  شریبعت  دنیبب  ار  هویم  نیا  باوخ 

 ( تلص ار (  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  اما  تسین  ام  ياه  باوخ  رد  یبوخ  هویم  ولاتفـش  الک  دنتـسه .  توافت  یب  هویم  نیا  هب  هک 
هب ولاتفش  یسک  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب .  هتشادن  شاداپ  دزم و  هبنج  لوپ  نآ  دنهدب و  یسک  هب  هک  یلوپ  ینعی  تلـص  دنا .  هدرک  ریبعت 

 . دوش یم  امش  بیصن  هلص  ناونع  هب  یلوپ  داد  امش 

قیاقش

هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یهانگ  یب  تمـصع و  یکاپ و  لاح  نیع  رد  هبدن و  کشا و  لگ  قیاقـش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناشن قیاقـش  تسه .  مه  یکاپ  ناشن  یهانگ و  یب  لیلد  اما  دوش  یم  ادیپ  باوخ  هدننیب  یگدـنز  رد  نتـسیررگ  يارب  یتلع  دـیراد  قیاقش 
ناربعم هک  تسا  نیا  دنک .  یمن  زواجت  زور  راهچ  ای  هس  زا  هک  دراد  هاتوک  رایسب  يرمع  لگ  نیا  اریز  تسا  یگرم  ناوج  رمع و  یهاتوک 

دوش یم  هاتوک  شرمع  تسین و  بوخ  دراکب  شا  هناخ  رد  قیاقش  لگ  یسک  رگا  دنیوگ  یم 

هقیقش

نارگن و دوش .  یم  ادیپ  امش  يارب  يرکف  راب  هدیسامآ  هدش و  مروتم  امش  هقیقش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هدرک ادیپ  یگتفرورف  امـش  هقیقـش  هک  دینیبب  رگا  دـینک .  یم  رایـسب  رکف  مرجال  شیوخ  لکـشم  لح  هار  نتفای  يارب  دـیوش و  یم  شوشم 
هجیتن رد  دینکب و  دیابن  هک  دینک  یم  يراک  تین  نسح  يور  امـش  دننک .  یم  هبتـشم  امـش  رب  ار  یعوضوم  ینعی  دـندزد  یم  ار  امـش  لقع 

دنهد یم  بیرف  ار  امش  تروص  نیا  رد  هدش  خاروس  باوخ  رد  امش  هقیقش  هک  دینیبب  رگا  دراد  ار  ریبعت  نیمه  دیوش .  یم  هدنمرش  مدان و 
.

راکش
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  تعفنم  لیلد  دروخب ،  نآ  تشوگ  يرخروگ و  ای  یهوک  واگ  ای  یهوک  دنفسوگ  درک ،  یم  راکش  باوخ  رد  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  نانز  بلاط  هک  تسا  لیلد  تفرگ ،  ماد  هب  ار  يراکش  دنیب  باوخ  هب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  ندرکراکش  ندید 

دنیاشوخ .  فیطل و  نخس  لوا : 
هسوب .  نداد  مود : 

تعفنم .  موس : 
دنزرف .  مراهچ : 

لام .  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زا شاعم  لیـصحت  نامک  ریت و  ای  گنفت  اب  هچ  ماد و  اـب  هچ  ندـنکفا  راکـش  تسا و  تشیعم  تهج  رد  شـشوک  باوخ  رد  ندرک  راـکش 
زارگ و راکـش  هریغ .  یهوک و  زب  وهآ ،  لک ،  دـننام  دـشاب  ناتـشوگ  لالح  زا  هدـش  هدـنکفا  راکـش  رگا  صوصخ  هب  تسا  لـالح  قیرط 

ندـنکفا راکـش  رگید .  تشوـگ  مارح  تاـناویح  راکـش  روـط  نیمه  تسا  باوصاـن  هار  زا  مارح  لاـم  لیـصحت  هاـنگ و  باـکترا  كوـخ 
تسا .  هدش  ریبعت  نمشد  رب  یگریچ  يوق  یشحو و  تاناویح 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب لالح  يزور  ندرک  دیص  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشوک .  یم  ینتفاین  تسد  یفده  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ندرک  راکش  لوغشم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیهاوخ هبلغ  عناوم  رب  دـیبای و  یم  تسد  دوخ  ياـهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینز ،  یم  هوک  هب  يراکـش  یپ  رد  دـینیبب  باوخرگا  2 ـ
 . درک

یچراکش

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
گرزب یقشع  یچراکش : 

فاکش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک دش  دیهاوخ  وربور  یتالکـشم  اب  دوخ  لغـش  روما  ةرادا  رد  هک  تسا  نآۀناشن  باوخ ،  رد  ءایـشا  ای  راوید  حطـس  رب  فاکـش  ندید  1 ـ

دش .  دهاوخ  نادنواشیوخ  زا  امش  ییادج  ثعاب 
هودنا هب  ار  نات  یگدنز  ینامداش  امش ،  هب  ندیزرو  تنایخ  اب  یتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هوک  ياهگنـس  رب  فاکـش  ندید  2 ـ

دزاس .  یم  لدبم 
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 . دنک یم  هودنا  هب  لیدبت  ار  امش  ینامداش  هک  تسا  یتسود  تنایخ  ای  يرامیب  تمالع  باوخ ،  رد  فاکش  ندید  3 ـ

رکش

ندینـش نینچمه  تسا  هدـش  ریبـعت  قیفوت  یماـک و  نیریـش  تسا و  وکین  باوخ  رد  كدـنا  رکـش  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یماک و خلت  هجیتن  رد  تسا و  عمط  زآ و  صرح و  دنا  هتشون  تسین و  بوخ  باوخ  رد  ندید  رایسب  رکش  یلو  ناتـسود  زا  شوخ  نانخس 

تسا وکین  دشاب  امش  باوخ  روحم  رکش  هک  یتروص  رد  رگید ،  یقیرط  هب  هچ  ياچ و  اب  هچ  دیروخ ،  یم  رکش  هک  دینیبب  رگا  تسکش . 
لوبق و دروم  يراک  هتبلا  هک  دنیاتـس  یم  دننک و  یم  نیـسحت  ار  امـش  ای  دشک  یم  امـش  راظتنا  یترـصن  قیفوت و  دیوگ  یم  امـش  باوخ  و 

تسین .  بوخ  دینک  یم  هتشابنا  ای  دیروخ  یم  لومعم  ریغ  روط  هب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دایز  رکش  یلو  دیهد  یم  ماجنا  ماع  دنسپ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دراد ینمیا  هب  قلعت  نآ  دننامو  رکشو  لگو  نیبگنا  ورکش  تابن و  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درب .  دیهاوخن  ینادنچ  تذل  دوخ  ییوشانز  یگدنز  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رکش  ندید  1 ـ
تشاد .  دیهاوخ  شکمشک  روآ  لالم  روآ و  درد  تاعوضوم  اب  یتدم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رکش  ندروخ  2 ـ

درک .  دنهاوخ  دیدهت  ار  امش  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رکش  خرن  ندیسرپ  3 ـ
درب .  دیهاوخ  رد  هب  ملاس  ناج  تعاجش  اب  يدج  يرطخ  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رکش  شورف  دیرخ و  4 ـ

دش .  دهاوخ  امش  هجوتم  كدنا  ینایز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیر ،  یم  نیمز  رب  اهرکش  دنکش و  یم  رکش  يا  هکشب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 ، تیمها مک  ارهاظ  یتیعقوم  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـناوخ ،  یم  زاوآ  رکـش  ياه  هسیک  لمح  ماـگنه  یتسوپ  هایـس  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

 . دروآ دیهاوخ  تسد  هب  يدایز  تعفنم 

ندرک رکش 

 . یتدایز هاج و  توق و  نید  یتسود  رب  تسا  لیلد  دراذگ ،  یم  رکش  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

نتسکش

هک دنیب  رگا  دراد .  قلعت  مادـنا  نادـب  هک  یـشیوخ  ببـس  هب  تسا  نایز  لیلد  تسکـشب ،  وا  ياهمادـنا  زا  یمادـنا  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا 
ریخ .  رب  دوب  لیلد  بابر ،  گنچ و  دننام  تسکشب ،  یهانم  تالآ  زا  يزیچ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دنریذپب  ار  امش  هدیقع  ات  دینکیم  راداو  ار  ناتنایفارطا  امش  نتسکش : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروخ .  دیهاوخ  ییاهتسکش  تیریدم  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هتسکش  ناتیاپ  ای  تسد  ناوختسا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  هداوناخ  دارفا  نایم  یحور  یگتفشآ  اوعد و  تمالع  باوخ ،  رد  هناخ  لیاسو  بابسا و  نتسکش  ندید  2 ـ
تسا .  ندش  رادغاد  ۀناشن  باوخ ،  رد  هرجنپ  نتسکش  3 ـ

دهاوخ زیمآ  تنوشخ  ییاهاوعد  شروش و  هب  لیدـبت  زیمآ  تداسح  ياهتباقر  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتـسکش  ۀـقلح  ندـید  4 ـ
 . دش
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تالکش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروآ .  یم  درگ  یتورث  دوخ  ماوقا  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تالکش  ندید  1 ـ

دراد .  بولطم  ياهیمرگرس  ناتسود و  نتفای  رب  تلالد  باوخ ،  رد  یتالکش  ینیریش  ندید  2 ـ
دراد .  یپایپ  ياهیدیماان  يرامیب و  رب  تلالد  دیروخ ،  یم  شرت  یتالکش  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

یم دوخ  فده  هب  بولطمان  ياهینوگرگد  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـشون ،  یم  نآ  دننام  يزیچ  ای  وئاکاک  ریـش  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دیسر

مکش

دوب .  هجو  هس  رب  ناربعم  لیوات  هب 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

دوب .  لام  رب  لیلد  نطاب ،  رهاظ و  زا  مکش  ندید 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دوب .  نادنزرف  رب  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنیب رگا  دوب .  دنزرف  لام و  ناصقن  رب  لیلد  دنیب ،  کچوک  رگا  دوب .  لام  لیلد  دوب ،  هدـش  گرزب  شمکـش  دـنیب  رگا  ناشیوخ .  رب  لیلد 
دسر .  دارم  هب  هک  لیلد  داهن ،  مکش  رد  زاب  دروآ  نوریب  تشاد  مکشرد  هچ  ره 

دیوگ :  یبرغمرباج 
يوم دوخ  مکش  رب  رگا  دیازفیب .  تمـشح  ار  وا  تیب  لها  هک  دیا  يدنزرف  يو  لسنزا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  دنزرف  مکـش  زا  هک  دنیب  رگا 

نالایع هک  لیلد  تشاد ،  مکـش  رد  یخاروس  دنیب  رگا  دراذگب .  ار  ماو  لیلد  درتسب ،  يوم  دوخ  مکـش  زا  دنیب  رگا  ددرگ .  راد  ماو  دـنیب ، 
دنروخب .  ار  وا  لام 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجوراهچ  رب  باوخ  رد  مکش  ندید 

ملع . )  زکرم  ملع (  ياج  لوا : 
روما . )  بیترتو  مظن  ماظن (  مود : 

شوخ . )  شاعم  یگدنز و  شیع (  موس : 
نادنزرف .  مراهچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک دروخرب  رت  یعقاو  ناتیاهوزرآ  يایند  اب  دیاب  اما  دیراد .  رایسب  ياهوزرآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  دوخ  مکش  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دیزیهرپب .  ننفت  حیرفت و  زا  و  دینک .  راک  یگدنز  رد  نادنچ  ود  يزادرپ ،  ایور  ياجب  و 
دنهد یم  ناترازآ  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  امش  ناتسود ،  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  ضبقنم  تخس و  ناتمکـش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

. 
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دیهاوخ هبلغ  نانآ  رب  یلو  دش  دیهاوخ  هجاوم  یتخـس  اب  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدرک  مرو  ناتمکـش  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دیسر .  دیهاوخ  یتحار  هب  دوخ  ياهشالت  اب  درک و 

داد .  دهاوخ  خر  نات  هداوناخ  رد  یکانتشحو  ۀثداح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  يراج  ناتمکش  زا  نوخ  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
تسا .  هتسشن  ناتنیمک  رد  راد  ریگاو  يرامیب  یعون  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  رامیب  یکدوک  مکش  باوخ  رد  رگا  5 ـ

تسا .  تداعس  تورث و  بسک  ۀناشن  باوخرد ،  گرزب  یمکش  ندید  6 ـ
تسا .  درد  يرامیب و  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدیکورچ  یمکش  ندید  7 ـ

 . دنک یم  دیدهت  ار  وا  يرطخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  یمخز  مکش  ۀیحان  زا  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  8 ـ

ومکش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ار امش  درگادرگ  اما  دیروآ .  یم  تسد  هب  يزایتما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتسشن  اذغ  هرفس  رس  رب  ییوکـش  درف  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفرگ .  دنهاوخ  ارف  هاوخدوخ  يدارفا 
دنک .  یم  یگدیسر  رایسب  دوخ  مسج  ناور و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ومکش  يدرف  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دوب دهاوخ  رگمتس  يدرم  وا  رهوش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  بلج  ار  ییومکش  درف  تیاضر  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

هبنکش

 . دنک مارح  لام  رب  لیلد  تسا ،  نیگرس  زا  رپ  هبنکش  رگا  دنک .  لالح  لام  رب  لیلد  دوب ،  لالح  وا  تشوگ  هک  يروناج  ره  هبنکـش  ندید 
تسا .  تعفنم  رب  لیلد  دروخ ،  یم  هتخپ  هبنکش  دنیب  رگا 

تـسا یئاهزیچ  نآ  همه  تسا و  يزور  تشیعم و  لالح و  لام  ناربعم  رظن  هب  ام  ياه  باوخ  رد  هبنکـش  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
گنر و دـب  رگا  مارح و  تسا  یلام  دـشاب  تفاثک  نیگرـس و  يوتحم  هبنکـش  رگا  مینک .  یم  لیـصحت  شیوخ  شاعم  نیمات  تهج  رد  هک 

تـسا هودنا  مغ و  تشوگ  مارح  تاناویح  هبنکـش  دیروآ .  یم  تسد  هب  هک  یلام  نامه  تهج  رد  تسا  تمحز  يراتفرگ و  دـشاب  نفعتم 
 . تسین یلام  نایز  يایوگ  اما 

هجنکش

سک نآ  هک  لیلد  درک  یم  هجنکش  ار  رگید  سک  سک  نآ  دنیب  رگا  دوب  یگراچیبو  يراخ  لیلد  باوخ  رد  هجنکش  دیوگ :  نیریـس  نبا 
دنک  راوخ  مدرم  نایم  رد  ار 

دسر .  ترضم  وا  هب  هاشداپ  زا  هک  لیلد  درک  یم  هجنکش  اروا  هاشداپ  رگا  دیوگ  رباج 
دیتسه ضحم  میلست  امش  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  دهد  یم  هجنکش  ار  امش  یـسک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

امـش نهذ  يرواد  شیپ  نیا  دهد .  هجنکـش  ار  امـش  دناوت  یم  هک  تسا  مکاح  امـش  رب  وا  دیا و  هدش  راوخ  نوبز و  هدـننک  هجنکـش  دزن  و 
راوخ لیلذ و  نوبز و  دیوگب  دهاوخ  یم  امش  هتفهن  ریمض  دهد .  یم  ناتناشن  ندش -  هجنکـش  هنحـص _  کی  رد  ار  اه  نیا  همه  هک  تسا 

ار امش  یسانشان  دینیبب  هچ  نانچ  تفلاخم .  هن  هلباقم و  هن  دینک ،  عافد  دوخ  قح  زا  دیناوت  یمن  دنک و  یم  يدعت  امش  هب  یـسک  دیا .  هدش 
هبرض شیوخ  ناکیدزن  زا  اسب  هچ  انشآ و  زا  دنکب  ار  راک  نیا  یئانشآ  رگا  دوش و  یم  امـش  يراوخ  بجوم  هناگیب  کی  دهد  یم  هجنکش 

تسا .  نارگید  رب  طلست  زین  نارگید  نداد  هجنکش  دیروخ .  یم 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هودـنا و لـمحتم  راـکبیرف ،  ناتـسود  ياـه  هئطوت  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـهد ،  یم  هجنکـش  ار  امـش  یـسک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  يدیمون 
شقن دیا ،  هتخیر  یتورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  ییاه  هشقن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  هجنکش  ار  یسک  امش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ  بآ  رب 
دروم قوشعم  هب  ناوارف  شالت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  يریگولج  نارگید  ندش  هجنکش  زا  دیـشوک  یم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دیسر دیهاوخ  دوخ  رظن 

اه هفوکش 

لیلد رگید ،  ياهتخرد  هفوکش  دوب و  يوربوخ  سورع  رب  لیلد  رانک ،  هفوکـش  دشاب و  کین  دشاب  دوخ  تقو  هب  نوچ  اه ،  هفوکـش  ندید 
دنیوگ .  انث  ار  وا  مدرم  تسا  لیلد  دیئوب ،  یم  ار  هفوکش  هک  دنیب  رگا  تسا .  فیطل  ياه  نخس  رب 

هفوکـش دنهد .  یم  ربخ  كدنا  لام  لوپ و  طاشن و  يداش و  حرف و  زا  دنبوخ و  مه  باوخ  رد  اه  هفوکـش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . لاس هدجیه  ات  هدراهچ  نیب  خاتسگ  هاگ  ور و  شرت  نشخ و  تسا  يرسپ  ولابلآ  هفوکـش  تسیب .  ات  هدزناپ  نیب  تسا  ناوج  رتخد  سالیگ 

شخب شخب  تسا  یلام  صوصخ  هب  تسا .  كدنا  لام  لوپ و  ماداب  هفوکش  جنپ و  تسیب و  ات  هدجیه  نیب  تسا  یناوج  نز  بیس  هفوکش 
روجنر و زین  ار  امـش  دروآ و  یم  الب  هنتف و  جـنر و  هک  لاس  یـس  ات  جـنپ  تسیب و  نیب  تسا  ینز  ولآدرز  هفوکـش  هتـشابنا .  هتخودـنا و  هن 
هنتف و زا  ناشن  تسین و  بوخ  دـنا  هدروآ  هفوکـش  رانچ  ورـس و  جاکو و  دـیب  دـننام  رب  یب  ناتخرد  دـنیبب  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  رامیب 

نادـنچ ناتـسمز  لصف  رد  ندـید  باوخ  رد  هفوکـش  تسین .  دـب  مه  رگید  لوصف  رد  یلو  تسا  رتهب  راهب  لصف  رد  هفوکـش  تسا .  تفآ 
رد اه  هفوکـش  ندید  لاح  ره  هب  میرذگ .  یم  نآ  زا  مالک  هلاطا  زا  زارتحا  روظنم  هب  هک  دنک  یم  ادیپ  فلتخم  هوجو  نوچ  درادـن  یفیرعت 

دشاب .  لد  شوخ  دریگب و  کین  لاف  هب  دیاب  باوخ  هدننیب  دنتسه و  وکین  باوخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . داد دهاوخ  خر  ناتیارب  نیرفآ  يداش  ییاهدادیور  يدوزب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنا ،  هدش  هفوکش  قرغ  ناتخرد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ندش لش 

رگا دراد .  زاب  مدرم  زا  ار  دوخ  رـس  دنک و  هبوت  تسا  لیلد  نتـساوخ ،  رب  تسناوتن  هکنانچ  دش ،  لش  وا  ياهمادنا  زا  یمادنا  هک  دـنیب  رگا 
 . دوب نیا  فالخ  هب  لیوات  دننیب ،  مدرم  ار  باوخ  نیا 

قالش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ناتسود  نایم  تافالتخا  دوجو  ۀناشن  باوخ ،  رد  قالش  ندید 

مغلش

دناسر .  یسک  هب  یتمحز  هک  لیلد  داد ،  یسک  هب  مغلش  هک  دنیب  رگا  هودنا .  مغ و  رب  تسا  لیلد  باوخ ،  هب  مغلش  ندید 
هودنا و هصغ و  مغ و  زا  هک  تسا  لیلد  درک ،  رود  دوخ  زا  مغلـش  هک  دنیب  رگا  دوب .  ماخ  زا  رتهب  هتخپ  مغلـش  ندـید  دـیوگ :  یبرغمرباج 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 902 

http://www.ghaemiyeh.com


دهرب .  يراتفرگ 
ياهزیچ تیاغ  ناونع  هب  ار  مغلـش  ماخ .  هچ  دشاب  هتخپ  هچ  تسین  بوخ  نادنچ  باوخ  رد  مغلـش  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم رب  ار  نارگید  راجزنا  ترفن و  هک  دنتـسه  یئاه  مغ  يایوگ  ام  ياه  باوخ  رد  اذـل  دـننز  یم  لاـثم  ینعم  یب  ینتـشادن و  تسود  دـب و 
امش باوخ  رد  رگا  دروآ و  یم  دوجو  هب  يرکف  یتحاران  امش  يارب  مغلـش  هدنهد  هک  تسا  نآ  ناشن  نارگید  زا  نتفرگ  مغلـش  دننازیگنا . 
نآ يایوگ  درادن و  یشوخ  ریبعت  زین  مغلـش  تشک  هدهاشم  دیناجنر .  یم  دیرازآ و  یم  ار  وا  هک  دیتسه  امـش  نیا  دیهدب  مغلـش  یـسک  هب 

تسا .  هدنناسر  رازآ  هدنهد و  جنر  الک  هک  دوب  دهاوخ  يروما  رظان  دهاش و  هک  تسا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تـسمرس هتـسویپ  دوخ  ياهیزوریپ  زا  و  تشاد ،  دـیهاوخ  ناشخرد  يا  هدـنیآ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تشرد  مغلـش  ندـید  1 ـ
دش .  دیهاوخ 

دش .  دیهاوخ  التبم  ییرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  مغلش  ندروخ  2 ـ
یبوخ هب  تشاذگ ،  دهاوخ  امـش  رایتخا  رد  یگدنز  هک  ییاهتـصرف  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  مغلـش  ندـیرخ  ندرک و  اوس  3 ـ

دروآ .  دیهاوخ  درگ  دوخ  يارب  یتورث  درک و  دیهاوخ  هدافتسا 
دش .  دیهاوخ  راچد  دیدش  یسأی  هودنا و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ماخ  مغلش  ندروخ  4 ـ

هفایق شوخ  يدرم  اب  و  درب ،  دـهاوخ  ثرا  هب  يا  هجوت  لباق  ییاراد  هک  تسا  نآ  تمالع  دراک ،  یم  مغلـش  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  5 ـ
 . درک دهاوخ  جاودزا 

راولش

رد دنیب  رگا  دـنک .  یمجع  یکزینک  هک  لیلد  دـیرخب ،  راولـش  دـنیب  رگا  نود .  ینز  ای  دوب  یمجع  ینز  رب  لیلد  راولـش ،  ندـید  باوخ  هب 
هب یمداخ  تسا  لیلد  دندیشخب ،  يو  هب  يراولش  دنیب  رگا  دنک .  داسف  وا  لایع  اب  ینمـشد  هک  لیلد  دوب ،  یمدژک  ای  يرام  وا  راولـش  نایم 
اپ رد  خرـس  يراولـش  هک  دـید  باوخ  رد  يدرم  رگا  دوب .  تبوقع  لیلد  تشاد ،  نیکرچ  يراولـش  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دنـشخب .  يو 

وکین ار  نانز  ندـید ،  باوخ  هب  نیگنر  راولـش  اما  ددرگ .  رامیب  تسا  لیلد  دـنیب ،  درز  راولـش  رگا  ددرگ .  تمرح  یب  هک  لـیلد  تشاد ، 
دزیرگب .  شمداخ  ای  كزینک  هک  لیلد  دش ،  مگ  وا  راولش  هک  دنیب  رگا  دوب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  راولش  ندید 

نز .  لوا : 
كزینک .  مود : 

مداخ .  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 . درادن یفطاع -  هبنج _  هجو  چیه  هب  دشاب  باوخ  هدننیب  رـسمه  نز و  هب  هراشا  رگا  یتح  دبای ،  یم  طابترا  درم  یـسنج  طباور  اب  راولش 
تواضق نارگن  زیچ  ره  زا  رتشیب  دیوش و  یم  بارطظا  شیوشت و  راچد  یـسنج  طباور  رظن  زا  دیا  هدرک  مگ  ار  دوخ  راولـش  هک  دینیبب  رگا 

مدرم هاگن  ضرعم  رد  ای  دیور  یم  نوریب  هناخ  زا  راولـش  نودب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  صوصخب  دـش .  دـیهاوخ  ناتدوخ  هرابرد  مدرم 
امـش یـصوصخ  لـئاسم  دروم  رد  هک  دـنهد  یم  قح  دوخ  هب  دـننز و  یم  فرح  امـش  هراـبرد  مدرم  هک  تسا  نآ  ناـشن  نیا  دـیریگب  رارق 
نات یگدنز  رد  هک  ینز  ره  ناترـسمه و  اب  امـش  طباور  دیا  هدیـشوپ  هراوق  یب  داشگ و  يراولـش  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـننک .  یم  يرواد 
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هک دوش  یم  لیمحت  یئاه  زیچ  امـش  هب  دیریگ و  یم  رارق  راشف  تحت  دشاب  گنت  دایز  ناتراولـش  رگا  دیارگ و  یم  يدرـس  هب  دراد  دوجو 
هک تسا  نآ  يایوگ  تسین  ناتدوخ  هب  قلعتم  دیراد  اپ  هب  هک  ار  يراولـش  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیراد .  یمن  تسود  دیدنـسپ و  یمن 

امـش سابل  هیقب  یلو  دیا  هدیـشوپ  بسانتمان  يراولـش  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دریگ .  یم  رارق  ناتیگدـنز  ریـسم  رد  هانگ  داسف و  تین  اب  ینز 
كریـس ياه  کقلد  دننام  ای  دنا  هتخود  نآ  رب  گنرمه  ان  ياه  بیج  ای  هدـش  هدـیرب  وناز  ریز  زا  ناتراولـش  ياه  هچاپ  الثم  تسا ،  بترم 

یم دراو  همطل  امـش  يوربآ  هب  ناترـسمه  بناج  زا  هک  دـهد  یم  ربخ  امـش  هب  نیا  دـیراد  اپ  هب  زیگنا  رخـسمت  راد و  فپ  داشگ و  يراولش 
راولـش هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  درک .  دیهاوخ  لمحت  یگدنمرـش  دنیامن و  یم  تمالم  شنزرـس و  ار  امـش  هک  دنک  یم  يراک  وا  دـیآ و 

رد رگا  یفطاع .  تهج  زا  هچ  یلام و  رظن  زا  هچ  دـنک  یم  تنایخ  اـنایحا  دـیوگ و  یم  غورد  امـش  هب  ناترـسمه  دـیا  هدیـشوپ  ور  تشپ و 
ناتدوخ و دـشاب  درز  رگا  دریگ .  یم  رارق  هرطاخم  رد  امـش  يوربآ  تسین و  بوخ  دـیا  هدیـشوپ  خرـس  گـنر  اـب  يراولـش  دـینیبب  باوخ 
هب تسین  دب  هایس  دیوش .  یم  نیگمغ  نایاپ  رد  دیور و  یم  رفـس  هب  دشاب  زبس  رگا  دیریگ .  یم  رارق  يرامیب  هب  التبا  ضرعم  رد  ناترـسمه 

دشاب .  گنهامه  ناتسابل  هیقب  اب  هک  یطرش 
تشادرب و رگنایامن  نینچمه  مینکیم و  افیا  یگدـنز  رد  ام  هک  دنتـسه  ییاه  شقنهدـنهد  ناشن  باوخ  رد  كاشوپ  هسبلا و  عومجم ،  رد 

هطبار رد  داـیز  لاـمتحا  هب  دـشاب ،  هتفرگ  رارق  روحم  راولـش ،  ندروآ  رد  اـی  ندیـشوپ  باوخ ،  رد  رگا  دنـشابیمام .  يور  دارفا  طابنتـسا 
یفطاع ياوتحم  قیقد  یـسررب  اب  تسا .  هدـمآ  شیپ  یتالاؤس  ناتیارب  یگدـنززا  يرگید  تمـسق  ره  ای  هناخ  راک ،  لحم  رد  ناـت  شقناـب 

دییامن .  ریبعت  ار  اهباوخهنوگ  نیا  یتحار  هب  دیناوتیم  تشاد ،  نت  هب  راولشیسک  هچ  هک  نیا  ناتباوخ و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  هسوسو  تسردان  ییاهراک  ماجنا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  راولش  ندید  1 ـ
 . دنک یم  تیبثت  امشرب  ار  دوخ  دوفن  يرحس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیربب ،  ورف  راولش  تسار  ۀچاپ  رد  ار  دوخ  پچ  ياپ  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دنب راولش 

رگا ددرگ .  مکحم  تخـس و  وا  بیـضق  هک  لیلد  تشاد ،  بوخ  يدنبراولـش  هک  دنیب  رگا  دنک .  درم  تروع  رب  لیلد  دنبراولـش ،  ندـید 
 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دنیب  هنهک 

ندرک رامش 

رتمک نآ  تنحم  دوب ،  ناسآ  نآ  هک  رامش  ره  دیوگ :  یبرغمرباج  دتفا .  یتخس  رد  هک  لیلد  درک ،  یم  رامش  یسک  اب  دنیب  باوخرد  رگا 
 . دوب

حیسم ترضح  لیامش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتخـس جنر و  ۀناشن  دریگ و  یم  ربرد  زین  ار  نارگید  هک  تسا  یهودنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  لیامـش  ندید  1 ـ

دیریذپ .  یم  ار  اهنآ  یتیاکش  چیه  یب  امش  هک  تساه 
دزن دوخ ،  زیمآ  تبحم  راـتفر  اـب  تسا  نآ  تمـالع  دراد ،  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  زا  یلیامـش  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يرتـخد  رگا  2 ـ

 . دروآ یم  تسد  هب  یناشخرد  ةدنیآ  دبای و  یم  تیبوبحم  نارگید 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 904 

http://www.ghaemiyeh.com


دمش

نیا اب  باوخ  هدـننیب  رـسمه  نز و  هب  تسا  يا  هراشا  میتشون و  یتختور  يارب  هک  تسا  نامه  دمـش  ریبعت  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
شرـسمه دروم  رد  باوخ  هدـننیب  هب  هتخوس  خاروس و  گنر و  دـب  دمـش  دـبای .  یم  طابترا  زین  نز  ياـیح  مرـش و  تفع و  اـب  هک  تواـفت 

 . دهد یم  رادشه 

داشمش

دنایامن یم  دراد  هچ  ره  یلو  دنمتسم  ریقف و  نادنچ  هن  راد و  لام  رگناوت و  نادنچ  هن  تسا  يدرم  داشمش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زاین رب  دئاز  هچ  ره  هک  تسا  یناسنا  وا  دراد .  رارـصا  زین  نارگید  دودح  تیاعر  رد  دسانـش و  یم  ار  شیوخ  دـح  وا  دـنک .  یمن  ناهنپ  و 

نکمت بحاص  رگید  راب  لاس  رخآ  رد  دزاغآ و  یم  ار  شیوخ  راک  هیامرـس  لقا  اب  اددجم  دـنک و  یم  قافنا  لاس  نایاپ  رد  دراد  نتـشیوخ 
ار شیوخ  نایفارطا  رارسا  هک  راد  زار  رـضحم و  کین  ور و  شوخ  تسا  يدرم  وا  دروآ .  یم  رد  ارجا  هب  ار  شیپ  لاس  همانرب  ددرگ و  یم 

حرف يزبسرس و  هفاضا  هب  تسا  یناسنا  نینچ  ام  ياه  باوخ  رد  داشمش  درد .  یمن  ار  یـسک  هدرپ  دروآ و  یمن  نابز  رب  زگره  دناد و  یم 
 . تشاد دیهاوخ  دروخرب  يدرم  نانچ  اب  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا  دیدید  داشمش  باوخ  رد  رگا  سپ  يداش .  و 

هچغاب رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ  هناخ  رد  رگا  درادن و  يدب  ریبعت  دینیبب  هک  ناونع  ره  هب  تسا و  بوخ  داشمـش  ندید 
 . دینیبب رگید  ياج  ای  كراپ  رد  ات  تسا  رتهب  هتبلا  دیراد  دیا و  هتشاک  ییاهداشمش  ناتدوخ  ینوکسم  لحم 

الط شمش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ریگمشچ  يا  هدنیآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  الط  شمش  ندید 

ریشمش

هک لیلد  تشاد ،  ریـشمش  تسد  رد  هک  دنیب  باوخ  رد  ینز  رگا  یئاورنامرف .  تسا و  لام  رب  لیلد  ماین ،  یب  دوب و  ینز  ماین ،  رد  ریـشمش 
تشاد و هنهرب  ریـشمش  دنیب  يدرم  رگا  دریمب .  مکـش  رد  وا  دـنزرف  لیلد  تسکـشب ،  ماین  رد  وا  ریـشمش  هک  دـنیب  رگا  دـیآ .  يرـسپ  ار  وا 
ار يو  هک  لیلد  دوبن ،  رگراک  دز و  یسک  رب  ریشمش  هک  دنیب  رگا  دیوگب .  یسک  اب  هدشیدنا  ینخس  هک  لیلد  دنز ،  یـسک  رب  هک  تساوخ 

ریشمش ار  یسک  یبجوم  هب  دنیب  رگا  دنک .  مکح  ار  یتیالو  هک  لیلد  تشاد ،  لیامح  ندرگ  رد  ریـشمش  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  عطقنم  لسن 
يو زا  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  رگناوت  هک  لیلد  دـنداد ،  وا  هب  ای  تشاد  اهریـشمش  دـنیب  رگا  ددرگ .  روهـشم  بورـضم  مان  هب  هک  لیلد  دز ، 

ریـشمش دـنیب  رگا  دوب .  زارد  شرمع  هک  لیلد  تسب ،  نایم  رب  ریـشمش  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  لوزعم  لـمع  زا  هک  لـیلد  دـنتفرگ ،  ریـشمش 
 ، دـنیب رولب  زا  ریـشمش  رگا  ددرگ .  يروف  شراک  هک  لیلد  دـنیب ،  نینهآ  ار  ریـشمش  رگا  دـبای .  تحار  يرتهم  زا  هک  لیلد  تشاد ،  نیرز 

دبای .  تعفنم  املع  زا  هک  لیلد  دوب ،  دیراورم  زا  وا  ریشمش  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  یگرزب  زا  هک  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  ریشمش  ندید 
دنزرف .  لوا : 

ییاورنامرف . )  تیالو (  مود : 
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تبحم .  موس : 
تعفنم .  مراهچ : 

يزوریپ . )  رفظ (  مجنپ : 
دوب .  حیصف  يوق و  يدرم  رب  لیلد  ریشمش ،  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ندید دننک .  یم  هیبشت  ریـشمش  تیعطاق  يزیت و  هب  زین  ار  یئآراک  یگدـنرب و  تسا و  تردـق  تبیه و  فرعم  ام  ياه  باوخ  رد  ریـشمش 
يارب هتخانـشان  لوهجم و  تسا  ینز  فالغ  ماین و  رد  ریـشمش  هک  دنا  هتـشون  ناربعم  درادـن .  يدـب  بولطمان و  هوجو  باوخ  رد  ریـشمش 
ياراد دیناد  یمن  چیه  دـیرادن و  یعالطا  وا  تیـصخش  نورد و  زا  اما  دیـسانش  یم  ار  وا  مسا  هب  رهاظ و  هب  هک  تسا  ینز  باوخ .  هدـننیب 

ینز اب  دیراد  ماین  رد  يریـشمش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  ردقچ  وا  شناد  درخ و  روعـش و  مهف و  تسا و  یئاه  هشیدنا  راکفا و  هچ 
ناربعم دهد .  ماجنا  امـش  دوس  نیمات  تهج  رد  دـناوت  یم  اهراک  يرایـسب  هک  دـش  دـیهاوخ  انـشآ  هزاوآ  ترهـش و  بحاص  مهم و  رایـسب 

لیامح و ریـشمش  دوش .  هدـنار  نابز  رب  هک  ینخـس  هتفگ و  هک  یمالک  مه  نآ  تسا و  نخـس _  مالک و  هنهرب _  ریـشمش  هک  دـنا  هتـشون 
باوصان ینخـس  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دینک  حورجم  ار  وا  دینزب و  یـسک  هب  ریـشمش  رگا  تسا .  تکوش  تردق و  ندرگ  هب  هتخیوآ 

دینکش .  یم  ار  یسک  لد  ای  دیناسر  یم  نایز  دوشن  حورجم  وا  دینزب و  رگا  دیرازآ و  یم  ار  نارگید  دیئوگ و  یم 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دسر  يوب  توق  حالسو  دراک  ریشمش  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیروآ .  یم  تسد  هب  تلود  رد  یماقم  راختفا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتسب  يریشمش  ناترمک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیوش .  یم  زوریپ  نارگید  اب  تباقر  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دریگ ،  یم  ار  امش  ریشمش  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دوب .  دهاوخ  هارمه  رطخ  اب  اهلادج  گنج و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  لمح  ریشمش  دوخ  اب  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . تسا سأی  يدیمون و  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  ریشمش  ندید  4 ـ

عمش

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا ددرگ .  هداـیز  شتمعن  تلود و  زع و  هک  لـیلد  تشاد ،  هتخورفا  دوخ  تسد  هب  عمـش  هک  دـنیب  رگا  دوب .  تمعن  زع و  تلود و  عـمش 

ناربعم زا  یـضعب  ددرگ .  خارف  يو  رب  تمعن  لاس  نآ  رد  هک  لیلد  دـش ،  نشور  نآ  رون  زا  هناـخ  هک  دوخ ،  هناـخ  رد  دـید  هتخورفا  عمش 
تمیق ردق و  رب  دهاوخب  ینز  گرزب  هلیبق  زا  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  هتخورفا  عمـش  هک  دنیب  رگا  دشاب .  قفاوم  لایع  ار  يو  دـنیوگ : 

رگا دشاب .  ریلد  يوق و  مدرم  زا  نز  نآ  دشاب ،  نیرز  رگا  دوب .  حالـص  اب  يرهوگ و  لصا  زا  دوب ،  نیمیـس  نآ  نادعمـش  رگا  هکنانچ  نآ 
دوب .  هماع  نامدرم  زا  نز  نآ  دوب  لافس  زا  رگا  دوب ،  هدازالم  مدرم  زا  نز  نآ  دوب  برس  زا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تشکب وا  تسد  رد  عمش  یسک  دنیب  رگا  دوش .  دب  شلاح  درادن ،  نز  رگا  دریمب .  شنز  دنک  لیلد  درمب ،  وا  تسد  زا  هتخورفا  عمش  رگا 
دسر .  يو  رب  یعفن  كدنا  تشذگ  شیپ  رد  هک  اهزیچ  نیا  زا  دنک  لیلد  دنیب ،  هتخورفین  عمش  رگا  درب .  دسح  يو  رب  یسک  لیلد  ، 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
ياهعمـش شیوخ  رهـش  رد  رگا  دـیآزاب .  رفـس  زا  دوب  بیاغ  رگا  درخ .  كزینک  ای  دـهاوخ  نز  دوب  بیرغ  رگا  دروآ .  سپ  دراد  نز  رگا 
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دوب شمار  یسورع و  ار  تیعر  دنوش  دهاز  رهش  نادنمشناد  فصنم و  یضاق  تسا و  رگداد  لداع و  رهش  هاشداپ  هک  لیلد  دید ،  هتخورفا 
تدابع تعاط و  هب  رهـش  نامدرم  هک  لیلد  دـنیب ،  هتخورفا  عمـش  اـه  هسردـم  اـی  دجـسم  رد  رگا  دوش .  عقاو  رایـسب  رهـش  نآ  رد  یمرخ  و 

دنوش .  لوغشم 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هدراهچ  رب  باوخ ،  رد  عمش  ندید 
هاشداپ .  لوا : 
یضاق .  مود : 
دنزرف .  موس : 

یسورع .  مراهچ : 
یئاورنامرف .  مجنپ : 

يرورسو .  يرتهم  مشش : 
هناخ .  يارس و  متفه : 

يداش .  متشه : 
ملع .  مهن : 

تورث .  يرگناوت و  مهد : 
ترشع .  شیع و  مهدزای : 

كزینک .  مهدزاود : 
نز .  مهدزیس : 

دنیب .  هدننیب  هکنانچ  مهدراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ای تسد  رد  نشور  یعمـش  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  شناد .  ملع و  مه  لالج و  تزع و  مه  تسا و  حـلاص  بوخ و  دـنزرف  مه  عمش 
نید يادا  دـنیبب  يرادـماو  رگا  دـنک و  یم  لصاح  افـش  دـنیبب  يرامیب  رگا  دوش .  یم  زاـتمم  هدـیزگرب و  يرتخد  بحاـص  دراد  هناـخ  رد 

 . دناسر یم  تمعن  تزع و  هب  ار  امش  هک  دیوگ  یم  امش  باوخ  تسا و  بوخ  رایسب  دهدب  امش  هب  نشور  عمش  یـسک  رگا  درک .  دهاوخ 
هتشون ناربعم  تسین .  بوخ  دیدرک  توف  ناتدوخ  دیتشاد و  نشور  یعمش  رگا  تسا .  تفج  نشور  عمـش  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  يارب 

هتخورفا عمش  رگا  دوش .  یم  دب  وا  عضو  دشاب  هتشادن  رسمه  رگا  دهد .  یم  تسد  زا  ار  شرـسمه  دشاب  هتـشاد  نز  رگا  باوخ  هدننیب  دنا 
یم هریچ  امـش  رب  دـنک و  یم  قافن  درب و  یم  کشر  امـش  رب  یـسک  هک  تسا  نآ  ناشن  دـنک  شوماـخ  ار  نآ  يرگید  دیـشاب و  هتـشاد  يا 
دنک شوماخ  يرگید  هچ  ناتدوخ  هچ  ار  ینشور  هتخورفا و  عمش  باوخ  رد  هک  تسا  نآ  دب  هک  لب  تسین  دب  هدشن  نشور  عمـش  ددرگ . 

. 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

عمش
تفای دیهاوخ  یبوخ  ناتسود  امش  نآ :  ندرک  نشور 

درک دیهاوخ  رهق  ناتناتسود  زا  امش  نآ :  ندرک  شوماخ 
دش دیهاوخ  توعد  تفایض  کی  هب  امش  ینارون :  رایسب 
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دایز یتخبشوخ  نتشاد :  تسد  رد  نشور  عمش  کی 
درک  دیهاوخ  طوقس  سولپاچ  کی  دح  ات  امش  دنکیم :  دود  هک  یعمش 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب دنزرف  غارچ  عمش و  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  راوتسا  مکحم  ياه  هیاپ  رب  امش  ةدنیآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنزوس ،  یم  تخاونکی  يا  هلعش  اب  اهعمش  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دوـخ ماوـقا  اـب  درک و  دـهاوخ  جاودزا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  عمـش  ندرک  تسرد  لاـح  رد  دـنیبب  باوـخ  يرتـخد  رگا  2 ـ
تشاد .  دهاوخ  دنیاشوخ  ییاهرادید 

ردام ردـپ و  تفلاخم  تلع  هب  ار  دوخ  قوشعم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  یعمـش  ندرک  نشور  لاح  رد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
دنک .  یم  رادید  هنایفخم 

دوش .  یم  رشتنم  امش  رس  تشپ  یتاعیاش  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دوش ،  یم  شوماخ  داب  رثا  رد  یعمش  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
هدرم امش  ناتسود  ای  دیسر ،  دهاوخ  ناتتسد  هب  يراب  فسأت  رابخا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  یم  توف  ار  یعمش  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

 . دنتسه نیرفآ  گرم  یثداوح  ریگرد  ای  دنا 

نادعمش

تـساج نآ  ام  ردام  دریگ .  یم  هیام  اج  نآ  از  ام  ياه  ییانـشور  هک  تسا  ام  هداوناـخ  هناـخ و  نادعمـش  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . میراد نیمات  مینک و  یم  شیاسآ  میبای و  یم  شمارآ  هک  تسا  اج  نآ  رد  هرخالاب  تسا و  اـج  نآ  اـم  دـنزرف  تسا و  اـج  نآ  اـم  رـسمه 

هناخ هب  تسا و  يا  هراشا  ام  ياه  ایور  رد  نادعمـش  دشاب و  هتـشاد  عمج  دوخ  رد  دشخبب و  ام  هب  دناوت  یم  ار  اه  نیا  همه  هداوناخ  هناخ و 
ام یلام  عضو  هک  تسا  نآ  ناشن  تشاد و  میهاوخ  هاوخ  لد  بوخ و  يا  هداوناخ  هناخ و  دشاب  هوکش  اب  للجم و  نادعمـش  رگا  هداوناخ  و 
نآ فالخ  ریبعت  دـشاب  ریقح  درخ و  نادعمـش  هچ  نانچ  تشاد و  میهاوخ  هدوسآ  یلاـیخ  زین  دـنزرف  رـسمه و  تهج  زا  دـبای و  یم  دوبهب 
يا هداوناـخ  زا  نز  نآ  دـشاب  یئـالط  رگا  تسا .  بوخ  دـش  اـب  يا  هرقن  رگا  هک  تسا  نز  نادعمـش  دـنا  هتـشون  ناربـعم  زا  یخرب  تسا . 

دوشن نیشن  اتسور  مه  ریقف  دشابن و  ریقف  یئاتسور  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا  ریقف  ای  یئاتسور  دشاب  یلگ  رگا  تسا .  هدمآ  نوریب  گرزب 
هک هدـش  تباـث  هبرجت  هب  یلو  دـنا  هدرکن  رکذ  یمهم  يزیچ  نادعمـش  هراـبرد  ناربـعم  هدـش  هتـشون  هتفگ و  عمـش  هراـبرد  هک  ردـق  نآ  . 

دشاب .  دناوت  یمن  يرگید  زیچ  هب  هراشا  هداوناخ  هناخ و  زج  نادعمش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رگا اما  تسامش .  راظتنا  رد  ناشخرد  يا  هدنیآ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتفرگ  رارق  ملاس  ییاهعمـش  ینادعمـش ،  رد  دینیبب  باوخ  رگا 
 . دراد دش ،  نایب  هچنآ  فالخ  رب  يریبعت  تسین ،  یعمش  اهنادعمش ،  رد  دینیبب 

نش

دـصق باوخ  هدـننیب  هدـش و  هتخیر  نیمز  رب  رگا  صوصخ  هب  لابو  تسا و  يراـتفرگ  دـشاب  زیر  رگا  نش  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب تسالتبا  تروص  نیا  رد  دوش  هدرـشف  نامیاپ  ریز  دورب و  ام  ناتـشگنا  يال  شفک و  رد  هک  ردق  نآ  دشاب .  هتـشاد  ار  نآ  يور  زا  روبع 

هدرک ریبعت  هکس  هب  ار  گیر  صوصخ  هب  ناربعم  تسا و  لوپ  گیر )  دشاب (  تشرد  نش  رگا  اما  ریگاپ .  تسد و  روآ و  جنر  تالکـشم 
سوسحم بآ  تلاح  نیا  رد  میروآ و  یم  الاب  بآ  ریز  زا  ای  مینک  یم  عمج  هناخدور  فک  زا  تشرد  نش  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنا . 
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تذـل هک  دوش  یم  ام  ریگنابیرگ  یهودـنا  مغ و  دـشاب  دولآ  لگ  بآ  نآ  رگا  میروآ .  یم  تسد  هب  یلوپ  ایر  گنرین و  ریوزت و  هب  دـشاب 
ای نش  ام  هب  یسک  مینیبب  هچنانچ  میناسر و  یم  دوس  وا  هب  میهد  یم  یسک  هب  نش  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  درب .  یم  نیب  زا  را  لوپ  نتـشاد 

لاغتـشا راک و  تسین و  دب  نتـشاد  تشرد  زیر و  زا  طولخم  نش  دوش .  یم  نامدـیاع  دوس  وا  زا  میریگ  یم  هچنآ  ردـق  هب  دـهد  یم  گیر 
 . تسا

ندرک انش 

قرغ ایند  زع  رد  هک  لیلد  دش ،  قرغ  فاص  بآ  رد  ندرک  انـش  تقو  هب  هک  دنیب  رگا  تلیح .  هب  دوب  تشیعم  لیلد  ندرکانـش ،  باوخ  رد 
ددرگ . 

 ، درمب بآ  رد  هک  دـنیب  رگا  دـنامب .  دـنب  رد  هک  لیلد  دـمآ ،  تسناوتن  رانک  هب  درک و  انـش  ایردرد  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
ددرگ .  كاله  نامصخ  تسد  رد  هک  لیلد 

ندرک انـش  هب  ایرد  زا  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  قرغ  ایند  لغـش  رد  هک  لـیلد  درمب ،  هدـش و  قرغ  بآ  رد  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباـج 
 ، دـنامب ایند  راک  رد  تسا  لیلد  دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  ددرگ .  صالخ  هاشداپ  لغـش  زا  هک  تسا  لیلد  دیـشوپب ،  هماـج  دـمآ و  نوریب 

هاشداپ .  راک  رد  ینعی 
بآ دیربب .  یپ  ناتیگدنز  رددوجوم  تیعقوم  کی  قمع  هنک و  هب  ات  دیـشالت  رد  امـشهک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  باوخ  رد  ندز  هجریش 

نورد واـک  دــنک و  لاـح  رد  امــش  هـک  درک  ریبعتلکــش  نـیا  هـب  ار  باوـخ  نـیا  ناوـتیم  نیارباـنب  تساهاـگآدوخان .  ریمــض  رگناــشن 
ياـههبنج هدـنهد  ناـشنو  هتـشاد  ینامـسج  ینعم  دـناوتیم  باوخ  رد  ندزهجریـش  هک  دوب  دـقتعم  دـیورف  دـیتسه .  ناـتهاگآدوخانریمض 

دشاب .  ناسنا  یترشاعم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هغدغد یب  یگدنز  ندرک :  انش 

عنام ردک :  ياهبآ  رد 
یتخبدب بآ :  رد  نتفر  ورف  ای  ندش  قرغ 

هناروسج يراک  دنت :  نایرج  اب  ياهبآ  رد  ندرک  انش 
اهوزرآ نتفای  ققحت  نارگانش :  ياشامت 

تسا و لماک  یحور  يروراب  رگناشن  هک  دنکیم  هدافتسا  اهیکاپان  زا  ندش  اربم  دیمعت و  لسغ  لبمـس  دنکیم  انـش  لالز  بآ  رد  هک  یـسک 
زا هک  نشور  رکف  کی  اب  وا  تسا .  هدرک  بسک  يروراب  تهج  ار  همزال  یگداـمآ  يزاـسکاپ  هرود  کـی  زا  سپ  درف  هک  تساـنعم  نادـب 

تساخ  دهاوخرب  باوخ  زا  تسا  هدش  هتسش  اهیکاپان  یمامت 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ساسحا رگا  اما  دـیور .  یم  شیپ  تیقفوم  اب  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  انـش  ییاـج  رد  یتحار  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  یضاران  دوخ  یگدنز  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  بآ  رد  ندرک  انش  ماگنه  دینک ، 

یم رارق  نارگید  ۀقالع  دروم  دوخ  باذج  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  انش  دوخ  ناتسود  زا  یکی  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دریگ . 

 . تسا بارطضا  یسپاولد و  نتشاد  ندرک و  القت  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندرک  انش  یبآ  ریز  3 ـ

کلانش
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کلانش

لیلد تشادن ،  دایرف  رگا  تشاد .  دایرف  رگا  دبای ،  مارح  لام  هک  لیلد  تخاب ،  یم  کلانـش  یـسک  اب  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دنک تموصخ  یسک  اب  هک 

هلیلبنش

تسین یساسا  شدوجو  هک  تسا  یهایگ  تیـصاخ .  رپ  رایـسب  یلو  ابیزان  معط و  دب  تسا  یهایگ  هلیلبنـش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
حصان هب  ار  هلیلبنش  ناربعم  اذل  دنناد  یم  يرورض  ار  شدوجو  دننک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دوش  یم  هیهت  يزبس  اب  هک  اهاذغ  رتشیب  رد  یلو 

تسا و زوسلد  نیل  دناجنر  یم  ار  هدنونـش  دنک و  یم  تحیـصن  ار  ناسنا  خلت  نابز  اب  هک  یـسک  دـنا .  هدرک  ریبعت  زوسلد  نشخ و  یبرم  و 
دهدب ام  هب  یسک  ای  مینکب  هعرزم  زا  هچ  میرخب و  هچ  مینک ،  كاپ  هچ  میروخب ،  هچ  مینیبب  هلیلبنش  باوخ  رد  رگا  دهاوخ .  یم  ار  ام  ریخ 

يارب نابز  خلت  زوسلد  حصان  نیا  تسا .  منتغم  شدوجو  هتبلا  هک  دوش  یم  ادیپ  ام  یگدنز  رد  یـسک  نینچ  لاح  ره  هب  دـنک ،  یمن  قرف  ، 
ریپ و ای  یبرم  ای  تسود  نارگید  يارب  تسا و  نابرهم  بوخ و  رهوش  ردام  ناوج  نز  يارب  تسا .  رداـم  اـی  ردـپ  ناوج  نارـسپ  نارتخد و 

 . دهاوخ یم  ار  ام  ریخ  وا  میراد و  يونش  فرح  وا  زا  هک  یسک  هرخالاب  دشرم و 

فرگنش

تخورفب فرگنش  دنیب  رگا  ددرگ .  هاشداپ  برقم  هک  لیلد  دروخیم ،  فرگنـش  هک  دنیب  رگا  دوب .  مغ  لیلد  باوخ ،  رد  فرگنـش  ندید 
رگا دوش .  هتفیرف  لطاب  وهل و  هب  لیلد  درک ،  یم  تروص  فرگنـش  هب  دید  رگا  دـهرب .  هودـنا  مغ و  زا  تسا  لیلد  درک ،  ادـج  دوخ  زا  ای 

 ، دـنیب نیا  فالخ  هب  رگا  تسا ،  یئوکین  ریخ و  لیلد  دوب ،  اعد  اـی  دـیحوت  اـی  نارق  تشون  هچ  نآ  رگا  تشون ،  يزیچ  فرگنـش  هب  دـنیب 
 . تسا داسف  رش و  رب  لیلد 

ابروش

شلیوات دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دشاب .  تعفنم  لیلد  تسا ،  معط  شوخ  دنـشاب و  هتخپ  دنفـسوگ  تشوگ  اب  هک  باوخ  هب  ابروش  ندـید 
دوب .  فالخ  هب 

مغ و لیلد  دنـشاب ،  هتخپ  ظیلغ  تشوگ  هب  رگا  دوب .  هدـئاف  لیلد  دنـشاب ،  هتخپ  فیطل  تشوگ  اب  نوچ  ابروش  ندـید  دـیوگ :  یبرغمرباج 
تسا .  هودنا 

 ، ابروش دـننام  ییاهاذـغ  رد  یلو  تسابروش  یلک  ریبعت  نیا  تسا .  یکین  ریخ و  هدـیاف و  تمعن و  ابروش  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد رگا  دنک .  یم  نیعم  ار  ریسم  نآ  هزم  معط و  دوش  یم  هتخپ  هیهت و  ددعتم  فلتخم و  داوم  زا  هک  لیبق  نیا  زا  میلح و  شآ ،  تشوگبآ ، 

یلو دـهدب  ام  هب  يرگید  هچ  میـشاب و  هدرک  هیهت  هتخپ و  نامدوخ  هچ  هدـش  ریبعت  یبوخ  تمعن و  تسا و  بوخ  مینیبب  ابروش  طقف  باوخ 
میهد یم  ماجنا  ندرب  دوس  دیما  هب  ام  هک  تسه  اهراک  یلیخ  تسا .  یتحاران  هودنا و  مغ و  دشاب  هزمدـب  معط و  دـب  میروخب و  ار  نآ  رگا 
نینچ هزمدب  معط و  دب  يابروش  ددرگ .  یم  ام  بیـصن  یتحاران  میوش و  یم  ور  هب  ور  تسکـش  اب  لمع  نایرج  رد  یلو  مینک  یم  مادقا  ای 

 . دراد ار  ریبعت  نیمه  زین  نآ  یشرت  يروش و  دنایامن .  یم  باوخ  رد  ار  يزیچ 

زینوش

 . دشاب ناصقن  ترضم و  رب  لیلد  نآ ،  ندروخ  تسا و  مغ  لیلد  زینوش ،  ندید 
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رهوش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ امرفمکح  ناترهوش  امش و  نیب  خلت  یطباور  یتدم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوگ ،  یم  كرت  ار  امش  ناترهوش  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دسر .  یم  نایاپ  هب  تیمیمص  یتشآ و  اب  اهیخلت  اما  دوب . 
تشاد .  دهاوخ  دامتعا  هقالع و  امش  هب  ناترهوش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  يراتفردب  امش  اب  ناترهوش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  راتفرگ  يدیماان  هودنا و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرم  ناترهوش  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دهاوخ يرتسب  رامیب و  یتدـم  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  تحاران  هدـیرپ و  گنر  ار  ناـترهوش  باوخ  رد  رگا  4 ـ

دش . 
رد ناشخرد  يا  هدـنیآ  ددرگ و  یم  ینامداش  زا  زیربل  هناخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  هتـسارآ  داش و  ار  دوخ  رهوش  باوخ  رد  رگا  5 ـ

تسامش .  راظتنا 
امـش هب  تبـسن  درک و  دهاوخ  يراتفردب  امـش  اب  ناترهوش  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  يرتسب  رامیب و  باوخ  رد  ار  دوخ  رهوش  رگا  6 ـ

دش .  دهاوخ  درسلد 
دوش یم  درسلد  هداوناخ  طیحم  زا  يدوز  عب  ناترهوش  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتسب  لد  رگید  ینز  هب  ناترهوش  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دور .  یم  رگید  ییاج  هب  یتخبشوخ  يوجتسج  رد  و 
درک .  دیهاوخ  هبرجت  ار  رذگدوز  اما  روآ  طاشن  ییاهتصرف  هک  تسا  نآۀناشن  دیرادن ،  تسود  ار  دوخ  رهوش  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

تسا .  ییابیز  دقاف  اریز  تفرگ  دهاوخ  رارق  نادرم  هجوت  دروم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  رهوش  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  9 ـ
اب امش  مهافت  عنام  دنیاشوخان  راگزاسان و  ياه  طیحم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  یگدنز  امش  زا  رود  ناترهوش  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

دوش .  یم  ناترهوش 
تخادنا دنهاوخ  رسدرد  هب  ار  امش  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  ینارادفرط  تسا و  یماقم  بحاص  ناترهوش  دینیبب  باوخ  رگا  11 ـ

.

گنس باهش 

دیوگ :  فلوم 
دشاب .  نامیا  لها  زا  رگا  تسا  یناطیش  ياهتساوخ  رب  هبلق  رب  لیلد  گنس  باهش  ندید 

دشابن .  ینید  تاداقتعا  هب  دنبیاپ  رگا  اهشقن  اهراک و  تارکفت و  رد  ندروخ  تسکش 
تسا ناشیا  ندوب  نیچ  نخس  رب  لیلد  دومن  تباثا  یسک  هب  گنس  باهش  دینیبب  رگا  تفگ  ناوت  یم 

ددرگ یم  ریبعت  نتخادرپ  یم  اهنامسآ  رارسا  دونش  هب  هک  نیطایش  هدننک  لابند  هب  باهش  لک  رد 

تداهش

دسفم رگا  دورب .  ایند  زا  تداهش  اب  تسا  لیلد  دوب ،  حلصم  هدننیب  دروآ و  یم  تداهـش  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دوش ناملسم  دنیب  كرشم  رگا  دنک .  هبوت  هانگزا  هک  لیلد  دوب ، 

زابهش
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دراد ار  يریبعت  نامه  ابیرقت  ام  ياه  باوخ  رد  رترب و  رتهب و  داژن  زا  تسا  يزاب  زاتمم .  تسا  يزاب  زابهش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دینک هاگن  نیهاش  هملک  ش ـ  فرح ـ  هب  افطل  میا .  هتشون  نیهاش  يارب  هک 

دهش

نآ زا  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  ملع  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  دهـش  هک  دـنیب  رگا  لالح .  تمینغ  ای  دوب  ثاریم  زا  لیوات  موم ،  اب  دـهش 
ندـید دـنیوگ  دوب .  نیا  فالخ  هب  لیوات  دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دـندرگ .  دـنم  هرهب  وا  ملع  زا  قلخ  هک  لیلد  داد ،  یم  مدرم  هب  دـهش 

دوب .  نارق  لیلد  باوخ ،  هب  دهش 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  دوب و  نآرق  لیلد  باوخ ،  هب  دهش  ندید 
ثاریم .  لوا : 

تمینغ .  مود : 
ملعو .  ملعم  موس : 

خارف .  يزور  مراهچ : 
نتخومآ .  نارق  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مان میزیمآ  یم  هویم  عاونا  اب  یتقو  ام  هک  ظیلغ  تبرش  ای  دهـش  دروم  رد  ناربعم  هدش .  هتـشون  فلا  فرح  رد  هک  تسا  نیبگنا  نامه  دهش 
ملاع هک  تسا  لقن  درب .  یم  شیوخ  ییاـناد  درخ و  زا  ناـسنا  هک  تسا  يا  هرهب  تسا و  شناد  ملع و  هک  دـندقتعم  میهد  یم  نآ  هب  اـبرم 

تاجن هکلهم  نآ  زا  ار  نتشیوخ  دوش  یمن  رداق  دنز  یم  اپ  تسد و  هچ  ره  هداتفا و  لسع  دهش و  زا  یـضوح  رد  دید  باوخ  رد  يا  هنازرف 
تفر تفریذپ و  ریزگان  وا  هدب .  رد س  نم  نادنزرف  هب  ایب  هک  داتـسرف  شلابند  هب  هقطنم  نآ  ياورنامرف  باوخ  نآ  زا  دعب  زور  دنچ  دهد . 
هقیلـس قوذ و  هب  هک  تفگ  يزیچ  نآرق  ياه  هروس  زا  یکی  ریـسفت  رد  زور  کـی  اـما  تخادرپ  ناریزو  ناطلـس و  نادـنزرف  سیردـت  هب  و 
قالش هب  ار  هنازرف  ملاع  دش و  نیگمـشخ  وا  دندناسر و  ناطلـس  عالطا  هب  ناریزو  دنتفگ و  نتـشیوخ  ردپ  هب  اه  هچب  دماین .  شوخ  ناطلس 
ناسنا دیاع  ملع  قیرط  زا  هک  يا  هرهب  دنا و  هتسناد  شناد  ملع و  ار  نیبگنا  دهش و  ناربعم  هک  تسا  نینچ  تشاد .  هگن  سوبحم  دعب  دز و 

 . دوش یم 

رهش

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیوات دندرک ،  شنوریب  ای  نوریب  رهش  زا  هک  دنیب  رگا  دسرب .  دارم  هب  ددرگ و  يوق  شنید  تسا  لیلد  دش ،  يرهش  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا 

رهـش زا  هک  دنیب  رگا  دنک .  رگید  رهوش  نز  دهد و  قالط  ار  نز  تسا  لیلد  تفر ،  يرهـش  هب  رهـش  زا  هک  دنیب  رگا  دشاب .  نیا  فالخ  هب 
رهش نآ  رد  هک  تسا  لیلد  دید ،  خی  فرب و  ریسمرگ  رهش  رد  هک  دنیب  رگا  دور .  نارفاک  نید  رد  تسا  لیلد  تفر ،  رفک  رهش  هب  ناملسم 
دنیب رگا  دوب .  تعفنم  لیلد  دمآ ،  رهش  هب  یئاتسور  زا  هک  دنیب  رگا  تسا .  تمعن  یخارف  لیلد  دنیب ،  ریسدرس  رهـش  رد  رگا  تسا .  یگنت 

دباین .  دارم  تسا  لیلد  تفر ،  یم  اتسور  هب  رهش  زا  هک 
دیوگ :  یبرغمرباج 

 . دبای رفظ  نانمشد  رب  هک  لیلد  دنیب ،  ناتسکرت  ياهرهش  رد  رگا  دوش .  هابت  شراک  تسا  لیلد  دنیب ،  ناتسودنه  ياهرهش  رد  ار  دوخ  رگا 
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رگا ددرگ .  هتسب  شراک  هک  لیلد  دنیب ،  مزراوخ  رهـش  رد  ار  دوخ  رگا  تسا .  هاج  زع و  لیلد  دنیب ،  رهنلااروام  ياهرهـش  رد  ار  دوخ  رگا 
تخـس راک  هب  هک  لیلد  دـنیب ،  ناتـسربط  ياهرهـش  رد  ار  دوخ  رگا  دوش .  مامت  یناسآ  هب  شراک  هک  لیلد  دـنیبب ،  ناسارخ  ياهرهـش  رد 

تسا .  تلود  ینارماک و  لیلد  دنیب ،  قارع  ياهرهش  رد  ار  دوخ  رگا  دوش .  راتفرگ 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رگا ددرگ .  هدایز  شلایع  تسا  لیلد  دنیب ،  نامرک  رهش  رد  رگا  دوب .  نایسراپ  اب  وا  تبحص  تسا  لیلد  دنیب ،  سراف  رهش  رد  ار  دوخ  رگا 
لیلد دـنیب ،  رـصم  ياهرهـش  رد  رگا  تسا .  ینمیا  لیلد  دـنیب ،  نمی  ياهرهـش  رد  ار  دوخ  رگا  دراذـگب .  جـح  هک  لیلد  دوب ،  زاجح  رهش 

دنک الب  جنر و  هب  اهراک  هک  لیلد  دنیب ،  ناجیابرذآ  رهش  رد  رگا  ددرگ .  نیگمغ  هک  لیلد  دنیب ،  ماش  رهـش  هب  ار  دوخ  رگا  تسا .  یمرخ 
دوش کین  یئایند  راک  رد  هک  لیلد  دنیب ،  گنرف  ياهرهش  رد  رگا  دبای .  ینارماک  دیآرب و  شدارم  هک  لیلد  دنیب ،  مور  ياهرهش  رد  رگا  . 
لیلد دـنیب ،  یخامـش  یناوریـش و  رهـش  رد  رگا  تسا .  وا  راک  ناصقن  لیلد  دـنیب ،  برغم  ياهرهـش  رد  رگا  تسا .  فیعـض  نید  رد  اما  ، 
تسا اسراپ  رادنید و  هک  لیلد  دوب ،  طساو  رهش  رد  رگا  دبای .  تعفنم  راجت  زا  تسا  لیلد  دنیب ،  هنیدم  رهش  رد  ار  دوخ  رگا  رش .  رب  تسا 

زا تسا  لیلد  دید ،  هفوک  رهـش  رد  ار  دوخ  رگا  دوش .  دنم  هرهب  دبای و  تحار  مدرم  زا  تسا  لیلد  دنیب ،  هرـصب  رهـش  رد  ار  شیوخ  رگا  . 
 ، دنیب بلح  رهش  رد  ار  شیوخ  رگا  دیگ :  لایناد  ترضح  دسرن .  دارم  هب  هک  لیلد  دنیب ،  لصوم  رهش  رد  ار  دوخ  رگا  دبای .  تحار  مدرم 
 ، دنیب سدـقملا  تیب  رد  ار  دوخ  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  تسا  لیلد  دـنیب ،  قشمد  رهـش  رد  رگا  دـبای .  تعفنم  یگرزب  زا  هک  لیلد 
 ، دنیب دـنبرد  رهـش  رد  رگا  دوش .  هدـیروش  شراک  تسا  لیلد  دـنیب ،  صالخا  رهـش  رد  رگا  دراذـگ .  جـح  دـشاب و  اسراپ  هک  تسا  لیلد 
رد رگا  دوش .  هدایز  شراک  دـنیب ،  هجنل  رهـش  رد  رگا  دریذـپ .  ناصقن  شراک  تسا  لیلد  دـنیب ،  سیفن  رهـش  رد  رگا  دوش .  هتـسب  شراک 

یگرزب اب  تسا  لیلد  دنیب ،  نیوزق  رد  ار  دوخ  رگا  تسا .  هودنا  لیلد  دنیب ،  زیربت  رهـش  رد  ار  دوخ  رگا  تسا .  تحار  لیلد  دـنیب ،  هغارم 
رد ار  دوخ  رگا  دوش .  هتخاس  شراک  هک  لـیلد  دـنیب ،  ناـگرگ  رد  رگا  دـتفا .  دـنگوس  ار  وا  هک  لـیلد  تسا ،  ير  رد  رگا  دراد .  تبحص 

نیگمغ تسا  لیلد  دنیب ،  رمـشاک  رد  ار  دوخ  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دنیب ،  سوط  رد  رگا  ددنویپ .  ناگرزب  اب  تسا  لیلد  دنیب ،  روباشین 
دوش .  لوغشم  ترشع  هب  تسا  لیلد  دنیب ،  زاریشرد  رگا  دوش .  نامیشپ  يراکزا  هک  لیلد  دنیب ،  هیردنکسا  رد  ار  دوخ  رگا  دوش . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  اهرهش  ندید 

تناید .  نید و  لوا : 
ندینارذگ .  یشوخ  شیع و  هب  مود : 

دنیب .  تعفنم  تسوا  لالح  هک  ینز  زا  موس : 
شیاسآ .  یتحار و  مراهچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هار ای  یگدنز  لحم  هک  دوش  یم  بجوم  يراب  فسأت  ۀثداح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یگدنز  هناگیب  يرهـش  رد  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دیهد رییغت  ار  دوخ  یگدنز 

ترهش

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ددرگ .  یم  لیدبت  سأی  هب  امش  ياهدیما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  روهشم  يدرف  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
 . دیسر یم  ترهش  راختفا و  هب  یمانمگ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  روهشم  صاخشا  ندید  2 ـ
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ناتسرهش

تسشن نمیا  تفر و  یناتسرهش  هب  دید  رگا  دوب .  دومحم  شتبقاع  دوش و  يوق  شنید  تسا  لیلد  دش ،  یناتـسرهش  رد  دنیب  باوخ  هب  رگا 
 . تسا هجو  تفه  رب  باوخ  هب  ناتـسرهش  ندید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـبای .  تعفنم  دور و  هاشداپ  تمدـخ  هب  هک  لیلد  ، 

 . اهراک يراوتسا  متفه :  رفظ .  مشش :  ینمیا .  مجنپ :  هماع .  مراهچ :  نید .  توق  موس :  سیئر .  مود :  هاشداپ .  لوا : 

خیش

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دیوگ قالط  نز  ندش  خیش  ندید 

یشحو ریش 

ددرگ بلاغ  هک  دشاب  رفظ  ار  سک  نآ  ناشیا  زا  دنک و  تموصخ  ینمشد  رب  تسا  لیلد  درک ،  یم  گنج  ریـش  اب  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
یم ریـش  زا  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دـنیب .  یـسرت  هاشداپ  زا  تسا  لیلد  دیـسر ،  یمن  يو  هب  دـمآ و  یم  يو  بقع  زا  ریـش  هک  دـنیب  رگا  . 

هاـشداپ زا  تسا  لـیلد  دروخ ،  ریـش  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  نمیا  دـسرت  هچ  نآ  زا  تسا  لـیلد  درکن ،  بلط  ار  وا  ریـش  تخیرگ و 
هاشداپ زا  تسا  لیلد  درک ،  تعماجم  ریش  اب  هک  دنیب  رگا  دشاب .  هاشداپ  لیلد  باوخ ،  هب  ریش  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دبای .  تعلخ 

دنیب يراوخ 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

لیلد تسـشن ،  ریـش  تشپ  رب  هک  دنیب  رگا  دنادرگ .  مکاح  یتیالو  رب  ار  يو  تسا  لیلد  داد ،  يریـش  هاشداپ  ار  وا  هک  دـنیب  باوخرد  رگا 
دنک .  لصاح  مامت  یتلزنم  تسا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
هاشداپ ریبد  تسا  لیلد  دـشود ،  یم  ار  هدام  ریـش  هک  دـنیب  رگا  هاشداپ  نز  هدام ،  ریـش  هاشداپ و  رب  تسا  لـیلد  باوخرد ،  رن  ریـش  ندـید 

رگا دبای .  رفظ  نمشد  رب  تسا  لیلد  دوب ،  هتفرگ  تشپ  رب  ار  ریـش  دنیب  رگا  دوش .  هاشداپ  رـسپ  هیاد  دنیب ،  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  ددرگ . 
دنیب رگا  ددرگ .  هاشداپ  برطم  تسا  لیلد  تفرگرب ،  رد  ریش  هک  دنیب  رگا  دسر .  ترضم  نمشد  زا  ار  وا  هک  لیلد  دیزگب ،  ار  وا  ریشدنیب 

دروخ .  هاشداپ  لام  تسا  لیلد  دروخ ،  ماعط  ریش  اب  هک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هسرب  باوخ  رد  ریش  ندید 
هاشداپ .  لوا : 

ریلد .  يدرم  مود : 
يوق .  نمشد  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
كانمیب وا  بیسآ  دنزگ و  زا  بوعرم و  یـسک  زا  رگا  محر .  یب  باسح و  یب  تسا  ینمـشد  كانرطخ و  مه  باوخ  رد  ناویح -  ریش - 

هثداح موجه  دروم  درک  هلمح  ام  هب  هک  میدید  يریش  باوخ  رد  هچ  نانچ  دوش .  یم  رهاظ  ریش  لکش  هب  ام  باوخ  رد  صخش  نآ  میـشاب 
مدـهنم ای  میـشکب  ار  ناویح  نآ  میوش و  هریچ  ریـش  رب  رگا  میزیرگ  یم  رطخ  زا  عقاو  رد  میزیرگب  وا  زا  رگا  میریگ .  یم  رارق  یـصخش  اـی 
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دینیبب هچ  نانچ  دریگ و  یم  رارق  امش  یگدنز  ریسم  رد  هک  تسا  ینز  هدام  ریـش  میهر .  یم  هرطاخم  زا  میوش و  یم  هریچ  نمـشد  رب  مینک 
تکرب و تمعن و  باوخ  رد  یندروخ  ریش  نبل _  ریش _  دیرب .  یم  دوس  وا  زا  هدش و  انـشآ  دنمتورث  ینز  اب  دیا  هدرک  مار  ار  يا  هدام  ریش 
رد رتش  ریـش  هریغ .  زب و  دنفـسوگ و  واگ و  ریـش  لثم  دشاب  تشوگ  لالح  هدـش  هتخانـش  تاناویح  ریـش  رگا  صوصخب  تسا  هرهب  دوس و 
هچ ره  تسا و  تمعن  ام  ياه  باوخ  رد  ریـش  هتفر  مه  يور  دـیآ .  یم  رود  هار  زا  اـی  دوش  یم  ناتدـیاع  رفـس  رد  هک  تسا  یتمعن  باوخ 
ام یئوشتسد  ریش  مینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  مینک .  یم  شاعم  رارما  هک  تسا  یقیرط  تسا و  ام  شاعم  بآ  ریش  تسا .  رتهب  دشاب  رت  هزات 

يدایز بآ  میئاشگب و  ار  ریـش  رگا  دیآ .  یم  دوجو  هب  ام  يارب  شاعم  رارما  قیرط  رد  یلکـشم  دوش  یمن  زاب  میناچیپ  یم  هچ  ره  هتفرگ و 
جراخ نآ  زا  بآ  مهز  اب  میناچیپ  هب  ار  ریـش  هچ  ره  میدـنبب  مینک و  عطق  ار  بآ  میناوتن  رگا  دوش .  یم  خارف  اـم  شاـعم  دـنزب  نوریب  نآ  زا 

میهد .  یم  رده  مینک و  یم  هنیزه  ار  دوخ  لام  دوش 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دوب دهاوخ  ناتدوخ  تامحز  لصاح  هک  یبایماک  ناویح -  – ریش
دش دیهاوخ  عقاو  بضغ  دروم  امش  ندش :  عقاو  بیقعت  دروم  ریش  کی  هلیسوب 

يزوریپ ریش :  کی  نتشک 
تورث ریش :  تسوپ 

رطخ دشکیم :  هرعن  هک  يریش 
هدش بولغم  نمشد  سفق :  کی  نورد  يریش 

هزات تسود  کی  زومآ :  تسد  ریش 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دروآ تسدب  گرزب  تمرحو  دنیب  یئوکین  هاشداپ  زا  ریش  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درب .  دهاوخ  شیپ  هب  یگدنز  رد  ار  امش  میظع  ییورین  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لگنج  ناطلس  ریش ،  ندید  1 ـ
تسا .  يراک  ره  رد  يزوریپ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  مار  ار  يا  هدنرد  ریش  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

عافد و یب  دوخ  نانمـشد  ۀلمح  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  ریـسا  دوخ  ياه  هجنپ  رد  ار  امـش  يریـش  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دنام .  دیهاوخ  زجاع 

دراد .  نیفلاخم  اب  هلباقم  رد  امش  ییاناوت  هب  یگتسب  امش  يزوریپ  هک  تسانآ  ۀناشن  تاناویح ،  سفق  رد  اهریش  ندید  4 ـ
رب دوخ  یحور  تردـق  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  جراخ  سفق  زا  ای  درب  یم  سفق  نورد  هب  ار  يریـش  يدرم  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

تفرگ .  دیهاوخ  رارق  نارگید  تبحم  فطل و  دروم  و  درک ،  دیهاوخ  هبلغ  تالکشم 
دینک .  یگدیسر  دوخ  ياهراک  یگدنز و  هب  يا  هنالقاع  زرط  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناوج  ریش  ندید  6 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  تیقفوم  تداعس و  هب  أنیقی 
تشاد .  دهاوخ  ابیز  راکتسرد و  یناراگتساوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ناوج  ياهریش  باوخ  رد  يرتخد  رگا  7 ـ

دیسر .  دهاوخ  شا  هقالع  دروم  درم  تورث و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیآ ،  یم  نوریب  راغ  زا  يریش  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  8 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد  هرظتنم  ریغ  یماقم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ریش  شرغ  ندینش  9 ـ

دعب هک  تسا  نآ  ۀناشن  دروآ ،  یم  ناتتروص  کیدزن  مشخ  اب  ار  شیاهنادند  درغ و  یم  هداتفا ،  امـش  يور  يریـش  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ
درک .  دهاوخ  دیدهت  ار  امش  تسکش  تردق  بسک  زا 
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تسا .  ینامداش  بسک  یلام و  تفرشیپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ریش  تسوپ  ندید  11 ـ
درک .  دیهاوخ  یگداتسیا  یگدنز  ياهیتخس  لباقم  رد  تعاجش  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  ریش  رب  راوس  دینیبب  باوخ  رگا  12 ـ
نمـشد دیدهت  لباقم  رد  هناعاجـش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  عافد  وقاچ  اب  ریـش  هلمح  لباقم  رد  دوخ  دنزرف  زا  دینیبب  باوخ  رگا  13 ـ

 . داتسیا دیهاوخ 

یندروخ ریش 

شرت ار  ریش  رگا  تسا .  لام  یتدایز  لیلد  دنیب ،  هرمخ  رد  ار  ریـش  نوچ  دشاب و  رتشیب  نآ  تعفنم  دوب ،  رت  نیریـش  رت و  هزات  دنچ  ره  ریش 
هک لیلد  دش ،  عمج  وا  ناتسپ  رد  ریش  هک  دنیب  ینز  رگا  تسا .  لالح  لام  لیلد  دروخ ،  هزات  ریـش  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  لیوات  دنیب ، 
زا هک  دنیب  باوخرد  رگا  دـبای .  مارح  لام  تسا  لیلد  دـمآ ،  یم  نوخ  ریـش  ضوع  هب  دیـشود و  یم  ریـش  دـنیب  رگا  دـیآ .  يدـنزرف  ار  وا 
 ، دروخ یم  ریش  دوب و  هدش  كدوک  هک  دنیب  باوخ  هب  یسک  رگا  دنک .  ناصقن  دوخ  بسک  رد  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  ریش  دوخ  ناتـسپ 

دنامزاب .  اهدارم  زا  هک  تسا  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ریش هک  دنیب  رگا  دوب .  تیحالـص  لیلد  دروخ ،  یم  رخروگ  ریـش  هک  دنیب  رگا  تسا .  كدنا  لام  رب  لیلد  یتشد ،  نایاپراهچ  ریـش  ندید 
 ، دروخ زب  ریـش  هک  دـنیب  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  وهآ  ریـش  هک  دـنیب  رگا  تسا .  یخارف  لیلد  دروخ ،  رتشا 

دبای .  رفظ  نمشد  رب  تسا  لیلد  دیشون ،  گنلپ  ریش  زا  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ینز  زا  هک  تسا  لیلد 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

 . دنک لصاح  لام  یگرزب  زا  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  لیپ  ریـش  هک  دید  رگا  دناتـسب .  نمـشد  لام  تسا  لیلد  دروخ ،  رب  ریـش  هک  دنیب  رگا 
رگا دوش .  درخ  یب  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  كوخ  ریـش  هک  دید  رگا  دنیب ،  تمحز  ینز  زا  هک  لیلد  دروخ ،  شیمواگ  ریـش  هک  دـید  رگا 
دنک لصاح  لالح  لام  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  دنفسوگ  ریش  هک  دنیب  رگا  دنک .  تنایخ  يو  اب  شلایع  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  گرگ  ریش 

. 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هودنا  مغ و  رب  لیلد  باوخ ،  رد  تشوگ  مارح  ناویح  ره  ندیشود 
دیآ .  یم  تسدب  هک  تسا  یلام  رب  لیلد  تشوگ ،  لالح  ناویح  ندیشود 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش خارف  يزور  ندروخ  ریش  ندید 

دشاب کین  ریش  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تشاذگ .  دیهاوخ  اپ  دعاسم  بولطم و  ياهطیحم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشون ،  یم  ریش  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تسا .  تورث  بسک  یتمالس و  ۀناشن  دینیبب ،  ریش  يدایز  رادقم  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ  هدوزفا  امش  تورث  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  شورق  دیرخ و  ریش  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
یم هشیپ  یهاوخ  ریخ  هدـش  هک  مه  ناتدوخ  تداعـس  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیزیر ،  یم  رود  ار  يریـش  فرظ  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دینک . 
تـسد زا  أتقوم  دید و  دیهاوخ  یکچوک  نایز  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیزیر ،  یم  نیمز  رب  ریـش  يرادـقم  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
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دیوش .  یم  رطاخ  هدیجنر  ناتسود 
دیشک .  دیهاوخ  باذع  یکچوک  تالکشم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  صلاخان  ریش  ندید  6 ـ

دش .  دیهاوخ  رثأتم  دوخ  ناتسود  یتحاران  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  شرت  ریش  ندیشچ  7 ـ
رارق شزرااب  يزیچ  نداد  تسد  زا  ۀناتـسآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـشونب ،  ریـش  دیناوت  یمن  زاب  دوخ  شالت  مامت  اب  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

دیا .  هتفرگ 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  یتورث  ماجنارس  رایسب  شالت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  غاد  ریش  ندروخ  9 ـ

 . تسا دنمشزرا  ناتسود  اب  ندش  نیشنمه  یگدنز و  زا  ندرب  تذل  تمالع  دینک ،  یم  مامحتسا  ریش  اب  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

تشخ ریش 

 . دنک لصاح  لام  رفـس  زا  هک  لیلد  درک ،  یم  عمج  تشخریـش  ارحـص  رد  هک  دنیب  رگا  تسا .  لالح  يزور  رب  لیلد  تشخریـش ،  ندـید 
رب ار  دوخ  لام  تسا  لیلد  دروخیم ،  تشخریش  هک  دید  رگا  دنک .  مامت  دوس  لام  زا  هک  لیلد  تشاد ،  هناخ  رد  رایسب  تشخریش  دنیب  رگا 

شیع یخارف  مود :  لالح .  لام  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  تشخریش  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دنک .  هقفن  لایع 
 . نتفای ماک  موس :  . 

کشخ ریش 

یم هک  دنیبب  تشخریـش  ینز  رگا  قفاوم .  هارمه و  رای  انمـض  تسا و  لالح  يزور  باوخ  رد  تشخریـش  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا دوش .  یم  دـنزرف  بحاص  هدرواین  دـنزرف  زور  نآ  اـت  تسا و  ازاـن  هک  دـنیبب  ار  باوخ  نیا  ینز  رگا  دوش .  یم  رتخد  بحاـص  دروخ 

اه و یتخـس  رد  هک  دـبای  یم  زوس  لد  هارمه و  قفاوم و  یتسود  ای  دروآ  یم  تسد  هب  لالح  یلام  دروخ  یم  تشخریـش  هک  دـنیبب  يدرم 
هک دیفم  میالم و  مارآ  تسا  یتسود  تشخریـش  دـنک .  یمن  داجیا  یتمحز  جـنر و  چـیه  تسود  نیا  دباتـش و  یم  وا  يرای  هب  تالکـشم 

تسا لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  درادن .  یتمحز  يرورـض  عقاوم  ریغ  رد  دنک و  یم  تمدخ  دیـشاب  هتـشاد  زاین  وا  هب  هاگره 
رفـس زا  دـینک  یم  عمج  ارحـص  زا  تشخریـش  دـینیبب  رگا  هک  دـنا  هتـشون  یبایماک .  ای  تسا  لالح  لام  يزور و  یخارف  ای  تشخریـش  هک 

 . تسا عیسو  هدرتسگ و  هک  دیرب  یم  يدوس 

نداد ریش 

دریمب .  يدروخ  رد  هک  لیلد  دوب ،  هدش  عمج  ریش  وا  ناتسپ  رد  دنیب ،  يرتخد  رگا 
تسا .  زارد  شرمع  هک  لیلد  دوب ،  هدش  عمج  ریش  وا  ناتسپ  رد  دنیب ،  ناوج  نز  رگا 

دیوگ :  فلوم 
هچب هب  هک  يریـش  نازیم  هب  دوـش  یم  نوزفاوارب  تـمعن  یمرخ و  ینعی  دـهد  یم  ریـش  وا  هـب  دراد و  يرتـخد  دـنزرف  دـنیبب  باوـخ  رد  رگا 

دشاب )  هتشادن  يا  هچب  نینچ  يرادیب  رد  هداد (  شرتخد 
دشاب نامه  شریبعت  داد  ریش  نآ  هب  وا  داد و  يرتخد  هچب  وا  هب  یسک  رگا 

دشاب یم  هودنا  ینیگمغ و  رب  لیلد  دراد  رسپ  هچب  دنیب  رگا 

هریش
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هزات هریـش  هک  دنیب  رگا  دهاوخب .  هروتـسم  ینز  تسا  لیلد  درـشفیب ،  روگنا  هریـش  هک  دنیب  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  روگنا ،  هریـش  ندـید 

نیریش ار  هریش  باوخرد  دنچره  دبای و  یگرزب  لام و  هاشداپ  زا  تسا  لیلد  دنیب ،  شرت  هریش  رگا  دبای .  لالح  لام  تسا  لیلد  دروخیم ، 
دشاب .  رتشیب  شتعفنم  دنیب ،  رت 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هج  راهچ و  رب  باوخرد  هریش  ندید 

لالح .  لام  لوا : 
رایسب .  تعفنم  مود : 

هفرم . )  شوخ و  یگدنز  شوخ (  شیع  موس : 
 . ینارماک تزع و  مراهچ : 

اه ینیریش 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دناسر .  يو  هب  یتحار  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  ینیریش  یسک  دنیب  رگا  دشاب .  لالح  يزور  يداش و  لیلد  اهینیریش ،  ندید 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب هجو  شش  رب  باوخ  هب  ینیریش  ندید 

لالح .  لام  لوا : 
تعفنم .  مود : 

تمکح .  ملع و  موس : 
گنهرف .  مراهچ : 

وکین .  حدم  يانث و  مجنپ : 
يوربوخ .  یکزینک  مشش : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دهاوخب نز  رگید  ياه  ینیریش  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لام و شوخ و  ياه  نخس  باوخ  رد  هلمج  اه  ینیرـش  هک  تسا  نیا  اه  ینیریـش  هرابرد  نویعلاسیارع  نونفلا و  سیافن  فلوم  یلک  مکح 
یم ادیپ  یتوافتم  ریبعت  تسا  وئاکاک  ای  هوهق  هب  هتخیمآ  نوچ  ینیریش  نیا  اما  دریگ  یم  رارق  ریبعت  نیا  لومشم  زین  تالکش  دنتسه  تعفنم 

هب دیروخ  یم  تالکش  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنیرفآ .  یم  هودنا  دروآ و  یم  مغ  هک  تسا  دولآ  هانگ  تذل  باوخ  رد  تالکـش  دنک . 
نیمغ و امـش  هجیتن  رد  تسین و  هدیدنـسپ  نارگید  رظن  زا  یلو  دـیراد  تسود  هک  دـیهد  یم  ماجنا  ار  يراک  دـیور و  یم  دوخ  لد  لاـبند 
زا تسا  يراک  باوخ  رد  تالکـش  ندـید  دوش .  یم  تمـالم  بجوم  دروآ و  یم  لـالم  هشیمه  سفن  ياوه  زا  تیعبت  دـیوش .  یم  لولم 

يارب امـش  هک  تسا  نآ  هناـشن  ندرب  هیدـه  نداد و  فراـعت  یلو  دراد  ار  ریبعت  نیمه  زین  نتفرگ  هیدـه  اـی  تالکـش  ندـیرخ  عون .  نیمه 
نیا دشاب  دایز  تالکش  يوئاکاک  ای  هوهق  معط  رگا  دیوش .  یم  وا  یتحاران  ببس  دیرب و  یم  فسات  هودنا و  اب  هارمه  یلاحـشوخ  يرگید 
معط دشاب و  رتشیب  تالکش  دهش  رگا  یلو  دبرچ  یم  نآ  فعـش  يداش و  رب  فسات  هودنا و  نازیم  دنک و  یم  ادیپ  يرتشیب  تیعطق  توافت 
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رتمک .  هودنا  تسا و  رتشیب  يداش  دشاب  سوسحم  رصتخم  وئاکاک  هوهق و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دز .  دهاوخ  گنرین  امش  هب  راکم  يدرف  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ینیریش  ندید  1 ـ
درک .  دیهاوخ  ادیپ  هناتسود  یطباور  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ینیریش  ندروخ  2 ـ

 . دزاسب هارمگ  ار  نارگید  دناوت  یمن  دوخ  بیرف  اهگنرین و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزپ ،  یم  ینیریش  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

هشیش

دید رگا  دشابن .  شتابث  نکل  تسا ،  هناخ  راکتمدخ  رب  لیلد  دنیوگ ،  دشاب و  نز  لیلد  باوخ ،  هب  هشیش  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
رگناوت ینز  هک  لیلد  دوب ،  هشفنب  نغور  ای  لگ  نغور  هشیـش  رد  هک  دنیب  رگا  دهاوخب .  شیورد  ینز  هک  لیلد  دـنداد ،  يو  هب  هشیـش  هک 

لیلد تسکشب ،  هشیش  دید  رگا  دروخب .  ینز  لام  تسا  لیلد  دروخ ،  هب  بارش  ای  رانا  بارش  هشیش  نآ  زا  هک  دنیب  رگا  رادنید  دهاوخب و 
دریمب .  نز  هک 

ددرگ .  رامیب  تسا  لیلد  تسا ،  وبشوخ  يزیچ  هشیش  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
یم هتفرگ  نز  زا  هک  تسا  یماک  ای  تسا  نز  لام  نآ  ياوتحم  تسا و  نز  يرطب  هشیش  دنا  هتـشون  ناربعم  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

فدـه و هچ  يارب  هشیـش  ای  تسیچ  هشیـش  نورد  هک  دـید  دـیاب  رتشیب  نز و  هب  تسا  یلک  هراشا  مینیبب  هشیـش  طـقف  باوخ  رد  رگا  دوش . 
رگا هانگ .  یهابت و  داسف و  هب  دنتـسه  يا  هراشا  دـنزیر  یم  یلکلا  تابورـشم  اه  نآ  نورد  هک  یئاه  هشیـش  تسا .  هدـمآ  مهارف  يروظنم 

 . دـیآ یم  دـیدپ  تحار  تینما و  باوخ  هدـننیب  رـسمه  ای  نز  بناج  زا  هک  تسا  نآ  ناـشن  میا  هتخیر  بآ  نآ  نورد  هک  میراد  يا  هشیش 
نآ نیب  توافت  یکدنا  یلو  دنتسه  تالکشم  هب  هراشا  یگنر  ياه  هشیش  الوصا  دنک .  یم  ادیپ  تیمها  گنر  عون  دشاب  یگنر  هشیـش  رگا 

دوجو امش  لباقم  جرف  زا  يرد  هک  تسا  نآ  ناشن  درز  تسین و  بوخ  هایـس  تسا .  بضغ  مشخ و  اوعد و  خرـس  هشیـش  دراد .  دوجو  اه 
زا ناشن  دوب  هتـسکش  هشیـشرگا  دـیئامن .  عفر  ار  لکـشم  نآ  دـیناوت  یم  هدارا  تمه و  اب  تسه  ناتیگدـنز  رد  یلکـشم  هچ  ناـنچ  دراد و 

تسا .  لد  یگتسکش 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

هب لدبم  هریت  يربا و  ینامسآ  ار  امش  ياهوزرآ  نیرتهب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هاگن  نوریب  هب  هشیـش  تشپ  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دزاس .  یم  هودنا 

رمث یب  تالماعم و  رد  تسکـش  جاودزا و  رما  رد  هرجاشم  فالتخا و  تمالع  دـینیبب ،  هرجنپ  ۀشیـش  رد  ار  دوخ  ریوصت  باوخ  رد  رگا  2 ـ
تسا .  اه  شالت  ندنام 

اریز دـیهد  یم  بیرف  ار  دوـخ  ناتـسود  امـش  هـک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  هرجنپ  ۀشیـش  رد  ار  نارگید  دوـخ و  ةرهچ  باوـخ  رد  رگا  3 ـ
دیتسه .  هداوناخ  ود  تسرپرس 

درم .  دیهاوخ  یعیبط  دعوم  زا  رتدوز  فداصت و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هشیش  نتسکش  4 ـ
دبای .  یم  نایاپ  یبولطمان  لکش  هب  يراک  ياهدادرارق  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  يا  هشیش  فورظ  نتسکش  5 ـ
دش .  دیهاوخ  شیاتس  دوخ  شوه  دادعتسا و  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یسک  زا  لاتسیرک  نتفرگ  6 ـ

دـینک و لـمع  عقوم  هب  دـیناوت  یمن  دوخ  تادـهعت  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیهدب ،  هیدـه  یـسک  هب  لاتـسیرک  فورظ  باوـخ  رد  رگا  7 ـ
دیروخ .  یم  تسکش 

دز .  دهاوخ  مه  هب  ار  دوخ  يدزمان  نشج  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  هشیش  رد  ار  دوخ  دزمان  يرتخد  رگا  8 ـ
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درک .  دهاوخ  القت  دوخ  يدنلبرس  يداش و  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  هشیش  رد  ار  دوخ  رهوش  ینز  رگا  9 ـ
دینک .  راک  یسک  تسد  ریز  دیوش  یم  راچان  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  هاگن  ییاج  هب  هرجنپ  ۀشیش  زا  باوخ  رد  رگا  10 ـ

تفرگ .  دیهاوخ  رارق  یبولطمان  تیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدرک  راخب  هرجنپ  ياه  هشیش  دینیبب  باوخ  رگا  11 ـ
یم ریگلفاغ  دنـسپان  یلمع  نیح  رد  ار  وا  هک  کتـسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  هرجنپ  هشیـش  رد  ار  هناگیب  ینادرم  ةرهچ  باوخ  رد  ینز  رگا  12 ـ

دوش .  یم  شناکیدزن  وا و  یگدنکفارس  بجوم  لمع  نیا  دننک و 
راک تمالـس و  زیمآ  تقامح  لامعا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  هرجنپ  هشیـش  رد  ار  هناگیب  نانز  ةرهچ  باوخ  رد  يدرم  رگا  13 ـ

 . دشک یم  يدوبان  هب  ار  دوخ 

ناطیش

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رطخ زا  نتسج  ناطیش : 

تسود رهاظ  هب  دارفا  زا  تسا  رپ  امش  فارطا  ناطیش :  اب  ندز  رح ف 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب نید  لالخ  ناطیش  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

نیب يراـمیب  هعرزم و  تاـناویح  ناـیم  ریم  گرم و  تسا و  هدز  تـفآ  تـالوصحم  ۀـناشن  نازرواـشک  يارب  باوـخ ،  رد  سیلبا  ندـید  1 ـ
تمالـس اریز  دننزن .  یطارفا  ياهراک  هب  تسد  دوخ  ياهنیرمت  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ناراکـشزرو  يارب  تساهنآ .  هداوناخ  ياضعا 

تسا .  یطارفا  بصعتم و  هزادنا  زا  شیب  دوخ  یبهذم  تاغیلبت  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ظعاو  يارب  تسا .  رطخ  ضرعم  رد  اهنآ 
شا هناخ  هب  دوخ  اب  ار  امش  دنک  یم  یعس  تسا و  هدرک  نت  رب  ناشن  رهاوج  ییاهسابل  دراد و  تشز  يا  هرهچ  سیلبا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 ، دننیبب یباوخ  نینچ  نارتخد  رگا  دننک .  هدافتـسا  ءوس  امـش  زا  یـسولپاچ  اب  دنـشوک  یم  دنب  دـیق و  یب  دارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دربب ، 
لوپ و هناـگیب  دارفا  دراد  لاـمتحا  دـننک .  ظـفح  ناتـسود  هاـنپ  رد  ار  دوـخ  دنـسرتب و  لـهأتم  نادرم  هجوـت  زا  دـیاب  هک  تسا  نآ  تمـالع 

دنیابرب .  ار  اهنآ  تارهاوج 
تخیرگ .  سیلبا  رش  زاب  دیاب  زین  اهایؤر  رد  یتح  تسا  يدیمون  ۀناشن  ناطیش  ندید  3 ـ

رگا دـیتفا .  یم  نانمـشد  ماد  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـشک ،  یم  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  يا  هناـهاش  تئیه  رد  سیلبا  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دننک یم  یهاتوک  دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  شایع  يدرف  ۀلیسو  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  قاشع 

جنرطیش

رب لیلد  دشابن و  يریخ  باوخرد ،  نآ  ندـید  و  لام ،  ناصقن  دـشاب و  ترـضم  رب  لیلد  نآ ،  ندروخ  هک  تسا  یئوراد  جنرطیـش  هکنادـب 
 . دنک ترضم 

فرح ص

نوباص
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رگا دنادرگزاب .  دب  راک  زا  ار  یـسک  هک  تسا  لیلد  تسـشب ،  نوباص  هب  ار  یـسک  هماج  هک  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دروخ .  مارح  يزیچ  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  نوباص  هک  دنیب 

 : دیوگ یبرغمرباج  دنامزاب .  دارمزا  هک  لیلد  تسشب ،  نآ  زا  هماج  تشاد و  رایسب  نوباص  هک  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نتخورف .  زا  دشاب  رتهب  باوخ  رد  نوباص  ندیرخ 

شیوخ يایور  رد  یـسوبحم  ای  یمهتم ،  یموکحم ،  رگا  تسا .  تئارب  لیـصحت  هناشن  باوخ  رد  نوباص  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
موکحم رگا  دوش .  یم  ماهتا  عفر  تسا  مهتم  رگا  دـنک .  یم  لصاح  تئارب  دـیوش  یم  ار  شیوخ  نت  رـس و  ای  سابل  نوباـص  اـب  هک  دـنیبب 

دنک و یم  نید  يادا  دـنیبب  ار  باوخ  نیا  يرادـماو  هچنانچ  دوش .  یم  صالخ  نادـنز  زا  تسا  سوبحم  رگا  ددرگ و  یم  وغل  مکح  تسا 
زا دیوش  یم  نوباص  اب  ار  شیوخ  سابل  ای  نت  رـس و  هک  دـنیبب  يرامیب  رگا  وحن  نیمه  هب  دوش .  یم  هدوسآ  دزادرپ و  یم  ار  شیوخ  نوید 

يدـب و دـح  هچ  ات  تسا و  حـلاص  كاپ و  ردـقچ  دـناد  یم  رتهب  شدوخ  سک  ره  ددرگ .  یم  هداـعا  شتمالـس  دـبای و  یم  افـش  يراـمیب 
ددرگ و یم  زاب  حالص  هار  هب  دیوش  یم  نوباص  اب  ار  شیوخ  يور  تسد و  هک  دنیبب  باوخ  رد  یحلاصان  ناسنا  هچنانچ  دراد .  یصلاخان 
یتخـس و زا  ار  ام  وا  دـیوش  یم  نوباص  اب  ار  ام  سابل  هماج و  ای  ام  يرگید ،  هک  مینیبب  رگا  لاح  دتـسیا .  یم  زاـب  تشز  ياـهراک  همادا  زا 

نوباص ندید  هتفر  مه  يور  میتسه .  اراد  هک  یتیعقوم  طیارش و  هب  هجوت  اب  هتبلا  ددرگ  یم  نامریهطت  ای  تئارب  بجوم  دناهر و  یم  یگنت 
تسا .  داسف  هب  مادقا  نوباص  فایش  تسا و  مارح  لام  ندروخ  يراوخابر و  نوباص  ندروخ  تسین .  دب  باوخ  رد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هصغ نوباص : 

داد دیهاوخ  یمظن  دوخ  يراک  تاروما  هب  امش  نآ :  ندیرخ 
كانرطخ قطانم  نآ :  ندرک  هدافتسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  ناتسود  عمج  اب  یمرگرس  حیرفت و  هب  نتخادرپ  واهراک  رد  قیفوت  ۀناشن  باوخ ،  رد  نوباص  ندید  1 ـ

 . دروآ دهاوخ  تسد  هب  يا  هژیو  تراهم  يا  هفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تسرد  نوباص  فک  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

هناخبحاص

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دهاوخ  لصاح  ناتدوخ  جنرتسد  زا  هک  یبایماک  ندوب :  هناخبحاص 

هقعاص

دسر .  تمحر  زا  ار  راید  نآ  لها  شتآ  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دتفا ،  یم  هقعاص  شتآ  ربا  زا  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  راتفرگ  هاشداپ  باذع  هب  تخوسب ،  وا  داتفیب و  هقعاص  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

یم هقعاـص  تسا و  بلقنم  نامـسآ  هک  مینیبـب  باوخ  رد  رگا  تسین  دـب  دوخ  يدوخ  هب  هقعاـص  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
تمحر دریگب  مارآ  نامـسآ  درابب و  ناراب  تلاح  نیا  رد  هچناـنچ  دـیآ .  یم  دـیدپ  یلوحت  اـم  یگدـنز  رد  دـنرغ ،  یم  اـهربا  دـشخرد و 

يزیچ دز و  هقعاص  هک  دـینیبب  رگا  تسین .  بولطم  نادـنچ  دوشن  مارآ  نامـسآ  ای  درابن  ناراب  رگا  دوش و  یم  ام  لاـح  لـماش  يدـنوادخ 
باوخ و هدننیب  نیمک  رد  یئالب  تفآ و  دز  هناخ  هب  رگا  دنک .  یم  ناتدیدهت  يرطخ  هک  امش  هب  تسا  يرادشه  دنازوس  ار  امـش  هب  قلعتم 

امـش هب  تخرد  نآ  هک  دز  یتخرد  هب  هقعاص  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسوا .  دوخ  نیمک  رد  ـالب  دز  شدوخ  هب  رگا  تسوا و  هداوناـخ 
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 . دشاب رادراب  تخرد  رگا  صوصخب  ددرگ  یم  امش  هجوتم  یلام  نایز  دراد  قلعت 

یفاص

دیدپ ناتیگدنز  رد  یلکـشم  دیرب  یم  راک  هب  یفاص  ای  دینک  یم  فاص  ار  یعیام  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
شیوخ هار  رـس  زا  ار  لکـشم  دـیناوت  یم  یلو  درک  فرـص  دـیاب  دایز  تقد  تسا و  مزال  رایـسب  شـشوک  نآ  عفر  تهج  رد  هک  دـیآ  یم 

 . درادن ایور  هدننیب  يارب  يدب  ربخ  چیه  باوخ  رد  یفاص  ندید  دیرادرب . 

حبص

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دـش کیرات  ینـشور  زا  دـعب  هک  دـنیب  رگا  دـنوش .  نمیا  راید  نآ  لها  تسا  لیلد  تشگ ،  نشور  دـیمدب و  قداص  حبـص  هک  دـنیب  رگا 

دوب .  نیا  فالخ  هب  لیوات 
دیوگ :  یبرغمرباج 

يرامیب لیلد  دوب ،  درز  نآ  گنر  رگا  دوش .  رایـسب  يزیرنوخ  راید  نآ  رد  تسا  لیلد  دوب ،  خرـس  نآ  گنر  دیمدب و  حبـص  هک  دنیب  رگا 
تسا . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دراد .  نیمزرس  نآ  مدرم  يدنمورین  توق و  رب  تلالد  باوخ ،  رد  حبص  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دوش  یم  قالطا  نامز  زا  یتاظحل  هب  حبـص  دنیوگ .  یمن  زور  زین  ار  ییانـشور  یناهگان  روهظ  تسین .  ییانـشور  دوجو  ینعم  هب  حبص 
هب هجوت  اب  ددرگ .  علاط  زور  دوش و  لیاز  كدنا  كدنا  بش  رگید  نابز  هب  و  راهن )  لیل و  دـنکن  توافت  يدعـس (  لجا  خیـش  فیرعت  هب 
اب هچنانچ  دورب  ددرگ و  وحم  بش  نآ  دشاب و  یبش  هک  دبای  یم  تقادص  حبص  یتروص  رد  دنمان و  یم  حبـص  ار  تاظحل  نیا  الاب  فیرعت 

هناشن حبص  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شخب .  دیما  تسا و  وکین  رایسب  میدوب  حبص  عولط  دهاش  باوخ  رد  فیرعت  نیا 
هـصغ اه و  مغ  دریگ  یم  ار  نآ  ياج  دادماب  ییانـشور  دور و  یم  كدنا  كدنا  بش  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  راید  نآ  لها  توق 

نیا يرامیب  هچنانچ  میـسر .  یم  يداش  تمالـس و  تمعن و  هاـفر و  هب  ددرگ و  یم  لـیاز  دور  یم  هک  بش  نآ  نوچ  اـم  ياـه  جـنر  اـه و 
جرف هناشن  حبص  نیا  دهر .  یم  جنر  مغ و  دنب  زا  نیگهودنا  دزادرپ و  یم  ار  شیوخ  نید  ضورقم  دنک .  یم  لصاح  افش  دنیبب  ار  باوخ 

رد رگا  دیآ .  یم  دیدپ  جرف  زا  دـعب  هک  تسا  یتدـش  ترـسع و  مینیبب  سوکعم  ار  تلاح  نیا  هچنانچ  اما  تسا  تدـش  ترـسع و  زا  دـعب 
بذاک حبص  نیا  تسین .  بوخ  تفرگ  ار  نآ  ياج  یکیرات  تفر و  اددجم  حبص  دیـسر و  حبـص  هب  بش  اما  تسا  بش  هک  مینیبب  باوخ 

رصتخم هک  دهد  یم  نیا  زا  ربخ  تسا و  دب  بذاک  حبص  تسا و  بوخ  رایسب  ندید  باوخ  هب  قداص  حبـص  قداص .  حبـص  یلوا  تسا و 
هب قفش  نوچ  رجف  اما  دش  حبص  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دریگ .  یم  ار  نآ  ياج  تدش  یگنت و  یتخـس و  مه  زاب  دیآ و  یم  دیدپ  يدیما 
یم رهاظ  نآ  قفا  رد  یحبـص  نینچ  هک  هقطنم  نآ  لها  يارب  مه  تسین و  بوخ  باوخ  هدـننیب  يارب  مه  نیا  تسین  بوخ  دـیئارگ  یخرس 

 . دوش

هناحبص

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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دیسر دیهاوخ  دیا  هدرک  نییعت  دوخ  يارب  هک  یفده  هب  امش  هناحبص : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دراد .  بولطم  یلو  عیرس  تارییغت  رب  تلالد  تسا ،  هویم  زا  رپ  یفرظ  غرم و  مخت  دنچ  ریش و  هناحبص  زیم  رب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  راتفرگ  نانمشد  ماد  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  هناحبص  ندروخ  لوغشم  ییاهنت  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تسا غراف  یگدنز  نتشاد  ۀناشن  دیروخ ،  یم  هناحبص  نارگید  هارمه  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ربص

اب لیلد  دروخ ،  ای  تشاد  ربص  هک  دنیب  رگا  تسا .  لام  وا  ملع  زا  ضرغ  هک  دوب  یملاع  رب  لیلد  باوخرد ،  ربص  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دراد تبحص  یملاع  نینچ 

تبحص

رب لیلد  تشاد ،  تبحص  دسفم  اب  رگا  دوب .  حالص  هب  وا  یناگدنز  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  اسراپ  يدرم  اب  تبحص  هک  دید  باوخرد  رگا 
ار هک  دنیب  رگا  دـبای .  هاشداپ  زا  تعفنم  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  تبحـص  هاشداپ  اب  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  وا  راک  داسف 

دنیب رگا  درک .  دـیاب  هبوت  تشاد ،  تبحـص  يرفاکاب  هک  دـنیب  باوخرد  رگا  دزومآ .  شناد  ملع و  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  تبحـص  ملاع 
 . دشاب هتسب  ایند  هب  لد  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  تبحص  ریپ  ینز  اب  هک 

ارحص

یئارحصرد ار  دوخ  رگا  ارحص .  یگرزب  ردق  هب  هاشداپ ،  لبق  زا  دشاب  یمرخ  لیلد  دنیب ،  ارحـص  باوخرد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . درادهاگن تبحص  ملاظ  هاشداپ  اب  تسا  لیلد  دوب ،  سکعرب  رگا  دوش .  هاشداپ  برقم  هک  تسا  لیلد  دید ،  زبس  گرزب 

فحص

 ، دناوخرب زا  میهاربا  فحص  هک  دنیب  رگا  دیامن .  باوص  هار  ار  وا  یـسک  هک  تسا  لیلد  دناوخ ،  میهاربا  فحـص  هک  دنیب  باوخرد  رگا 
ياهشیک هب  شلیم  هک  تسا  لیلد  دناوخ ،  یم  فحـص  درک و  اهر  نآرق  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دراد .  اپرب  تبحـص  تسا  لیلد 

 . دوب رگید 

هفیحص

دبلط و ثاریم  تسا  لیلد  تشونن ،  يزیچ  رگا  دـبای  ثاریم  هک  لیلد  تشون ،  يزیچ  هفیحـص  رب  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دسرن هدئاف 

هرخص

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتارجاـشم فـالتخا و  اـب  و  تفاـی ،  دـهاوخ  هار  امـش  یگدـنز  رد  هودـنا  یتحاراـن و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  هرخـص  ندـید  1 ـ

دوب .  دیهاوخ  وربور  یگشیمه 
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 . دیزیرگب روآ  سأی  ياهطیحم  زا  دیشوک  دیهاوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  يدنت  بیش  هک  يا  هرخص  زا  نتفر  الاب  2 ـ

ادص

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندرک ادص 

ربخ ندرک :  ادص  ار  یسک 
ندرک يروخ  دوخ  دنک :  ادص  ار  امش  یسک 

گرزب یتخبشوخ  بآ :  شزیر  يادص 

مب يادص 

تسا :  هدمآ  اهایور  نیمزرس  باتکرد 
تسا .  شیپرد  تبیصم  کی  تسا :  مب  ندز  فرح  عقوم  امش  يادص 

دیراد .  شیپ  رد  رایسب  تالکشم  هدش :  مب  یگدروخ  امرس  تلعب  امش  يادص 
 . یقشع طباور  رد  رطخ  کی  دنراد :  مب  يادص  نارگید 

فدص

هک لیلد  دـش ،  عیاض  يو  فدـص  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  ادـیپ  یمداخ  هک  لـیلد  تشاد ،  فدـص  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دزیرگب .  شمداخ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
اهتسد رود  زا  دب  ياهربخ  فدص : 

تشاد دیهاوخرب  هار  رس  زا  ار  تالکشم  دایز  راکتشپ  اب  امش  اهنآ :  ندرک  عمج 
ررض یلاخ :  ياهفدص 

یبایماک رپ :  ياهفدص 

نداد هقدص 

تسا .  فالخ  نیا  رد  ار  ناربعم 
 ، داد هقدص  هاشداپ  دنیب  رگا  دسر .  مدرم  هب  هدئاف  وا  رمع  زا  هک  تسا  لیلد  داد ،  هقدـص  هک  دـنیب  یملاع  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 

دسر .  سک  همه  هب  وا  لدع  هک  لیلد 
دوش .  صالخ  جنر  زا  دنیب ،  يروجنر  رگا  تسا .  شیاسآ  ینمیا و  لیلد  داد ،  هقدص  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

نادنز رگا  دوش .  هدراذگ  شماو  دنیب ،  رادماو  رگا  دوش .  دازآ  هک  تسا  لیلد  داد ،  یم  هقدص  هک  دنیب  سوبحم  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
تسا .  یناهج  ود  تداعس  رب  لیلد  دشاب ،  هک  عون  ره  هب  نداد  هقدص  دوش .  ناملسم  دنیب ،  يدحلم  رگا  دبای .  یصالخ  دید ، 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دییآ  یم  هوتس  هب  جاتحم  یمدآ  ياهتساوخرد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  هقدص  یسک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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رطخ هب  اهماو  نداتفا  بقع  يارب  امـش ،  تیکلام  قح  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیهد ،  یم  هقدـص  هیریخ  تاسـسؤم  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دتفا .  یم 

دنهد .  یم  رازآ  ار  وا  راکبیرف  دارفا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  هقدص  نارگید  هب  دنیبب  باوخ  رد  یناوج  رگا  3 ـ
یگدوسآ یتحار و  هب  ندیـشک  یتخـس  یتدـم  زا  دـعب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـنهد ،  یم  هقدـص  امـش  هب  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دیسر دیهاوخ 

طارص

ینامرک میهاربا  دوش .  تسار  وا  تسد  هب  جـک  ياهراک  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هداتـسیا  طارـص  رب  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دتفا یئالب  هب  داتفا  خزود  هب  طارـص  زا  هک  دـنیب  رگا  دوش .  نمیا  گرزب  یئالب  زا  هک  لیلد  تشذـگب ،  طارـص  زا  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ : 
 : دیامرف قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دنک .  حلاص  لمع  دنیزگ و  ریخ  هار  هک  لیلد  تشذگب ،  طارـص  زا  هک  دید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 
 . هاشداپ لبق  زا  متـس  مراهچ :  میب .  سرت و  موس :  راک .  یتخـس  مود :  تسار .  راک  لوا :  تسا .  هجو  شـش  رب  باوخ  هب  طارـص  ندـید 

 . نتشاد لد  رد  قافن  مشش :  هانگ .  مجنپ : 

ندرک یفارص 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تمکح ملع و  هک  تسا  لیلد  دوب ،  روتـسم  هدننیب  درک و  یفارـص  دنیب  باوخ  رد  رگا  دوب .  عماط  یلماع  رب  لیلد  ندومن ،  یفارـص  ندید 

دنک .  لصاح  لام  تراجت  زا  تسا ،  ناگرزاب  رگا  دزومآ . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هب لـیوات  درک ،  عمط  هب  رگا  درادـهگن .  مدرم  تناـما  دراذـگب و  تناـما  هک  تسا  لـیلد  عمط ،  یب  دومن  یفارـص  هک  دـنیب  باوخرد  رگا 
تسا .  نیا  فالخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . تساروآ نایز  نید  يارب  هک  دهدیم  ماجنا  دیوگ و  یم  ییاهزیچ  هک  تسوگ  هفازگ  يدرم  رگناشن  باوخ ،  رد  فارص  ندید 

دوعص

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندرک دوعص 

اهیتخس اب  ندرک  هزرابم  ناتسهوک :  رد 
مهم رابخا  تخرد :  کی  زا  نتفر  الاب 

هحفص

هک تسا  یتسود  ای  دیز  یم  امش  هناخ  رد  هک  تسا  یفرحرپ  جارو و  بحاصم  ای  رسمه  نوفامارگ  هحفص  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یمن دـینار و  یمن  دوخ  زا  ار  وا  زگره  نکیل  دوش  یم  امـش  ملات  ردـکت و  بجوم  شیوخ  ياـه  ییوگ  ررکم  اـب  دـنز و  یم  فرح  رایـسب 

شیوخ ناتسود  زا  یکی  هب  دیداد  هحفص  یسک  هب  امش  رگا  دوش و  یم  هدرپس  امش  هب  یتناما  داد  امش  هب  يا  هحفـص  یـسک  رگا  دیناجنر . 
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تدعاسم نیا  دیرادن  هنیمز  نآ  رد  دایز  یئاناوت  تعسو و  هک  نیا  اب  اریز  تسا  هدنزرا  یظفل و  رتشیب  امـش  کمک  نیا  دینک و  یم  کمک 
اب دیتسکش  ار  هحفص  ناتدوخ  رگا  دروآ ،  یم  دراو  نایز  امش  هب  تسکش  ار  امش  هب  قلعتم  هحفص  یـسک  دیدید  رگا  دیهد .  یم  ماجنا  ار 

 . دینار یم  دوخ  زا  دیناجنر و  یم  تدش  هب  ار  یتسود  ای  دینک  یم  ادیپ  دیدش  فالتخا  ناترسمه 

هفص

دنیب رگا  ار  ردام  ردپ و  تسا .  رمع  يزارد  رب  لیلد  دنیب ،  دنلب  ون و  دوخ  يارس  هفص  رگا  دشاب .  ردپ  ردام و  رب  لیلد  يارس ،  هفص  ندید 
 . تسا ردام  ردپ و  كاله  رب  لیلد  دش ،  بارخ  وا  هفص  هک 

نداتسرف تاولص 

همتاخ ددرگ و  خارف  يو  رب  يزور  دوش و  اور  شتجاح  تسا  لیلد  داتسرف ،  یم  تاولص  لوسر  رب  هک  دید  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
باوخ هب  هک  ره  دنیوگ  دراذگب و  جح  هک  تسا  لیلد  داد ،  رایـسب  تاولـص  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  تداعـس  هب  شراک 

 . دشاب هدروآ  ياج  هب  لوسر  تنس  داد ،  تاولص 

بیلص

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهدب .  یناماس  مظن و  دوخ  ياهراک  هب  دینک  یعس  تسا .  يراتفرگ  ۀناشن  باوخ ،  رد  بیلص  ندید  1 ـ

هیریخ تاسـسؤم  هب  دنهاوخ  یم  امـش  زا  یبهذم  نیغلبم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  لمح  شود  رب  بیلـص  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دینک کمک 

غمص

هب تشاد و  رایـسب  غمـص  هک  دنیب  رگا  دنک .  هنیزه  لام  زا  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  تشاد و  غمـص  هک  دید  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تسا بوسنم  تخرد  نادب  هک  يدرم  زا  تسا  كدنا  عفن  لیلد  دیوگ :  یبرغم  رباج  دهد .  یسک  هب  دوخ  لام  هک  تسا  لیلد  داد ،  یسک 

 . تسا تعفنم  لیلد  دوب ،  یبرع  غمص  رگا  دبای .  تعفنم  یلیخب  زا  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  ماداب  غمص  زا  هک  دنیب  رگا  هکنانچ  . 

ندز جنص 

لیلد دز ،  هناغچ  يا و  گنچ و  جنص  اب  هک  دنیب  رگا  دونشب .  هک  لطاب  یمالک  دوب و  هورکم  يزیچ  رب  لیلد  باوخرد ،  ندز  جنـص  ندید 
ندید دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دنک .  هبوت  نتفگ  غورد  زا  هک  تسا  لیلد  تسکـشب ،  ار  جنـص  هک  دـنیب  رگا  تسا .  تیـصعم 

 . هشیدنا مغ و  مراهچ :  ایند .  عاتم  موس :  لطاب .  مالک  مود :  هورکمربخ .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  ندز  جنص 

لدنص

دیفس لدنص  هک  دنیب  رگا  دنیوگ .  وا  يانث  حدم و  مدرم  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  لدنص  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
انث و لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  لدنـص  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  دـنیب .  تعفنم  یگرزب  زا  هک  لـیلد  تشاد ، 

 . تمرح هاج و  موس :  تکرب .  وریخ  مود :  نیرفآ . 
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یلدنص

دنیبب یلدنص  باوخ  رد  ینز  رگا  دشاب .  دناوت  یم  یتوافتم  ياهزیچ  هب  هراشا  یلدنـص  ام  ياه  باوخ  رد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یضار شیوخ  یگداوناخ  یگدنز  رهوش و  زا  هتـسشن  گنـشق  کیـش و  مکحم و  یلدنـص  کی  يور  هک  دنیبب  دشاب و  هتـشاد  یلدنـص  و 

هفرح راک و  لغش و  زا  هتسشن  یلدنص  نینچ  يور  دنیبب  يدرم  رگا  تسین .  ینارگن  ياج  هک  دراد  یبوخ  رایسب  طباور  شرسمه  اب  تسا و 
رد رگا  دهد .  یم  ار  دیما  نیا  زین  وا  باوخ  دشاب  یم  نیمات  شا  هدنیآ  نئمطم و  شا  هفرح  دنک  یم  رکف  شدوخ  تسا و  دونـشخ  شیوخ 
یم بحاصت  ار  يزیچ  قح  ان  هب  تسا  رتگرزب  امـش  هراوق  دق و  لکیه و  زا  هک  دیا  هتـسشن  یگرزب  رایـسب  یلدنـص  يور  هک  دـینیبب  باوخ 

هک دینز  یم  گرزب  يراک  هب  تسد  ای  دـیتسه  دـقاف  ار  نآ  يدـصت  تیحالـص  هک  دیـسر  یم  یماقم  هب  ای  درادـن  قلعت  امـش  هب  هک  دـینک 
زا دیرادن و  یبوخ  یلغـش  تیعقوم  تسا  نازرل  هتـسکش و  ای  کچوک  ناتیاپ  ریز  یلدنـص  دیدید  رگا  لاح  دـیرادن .  ار  نآ  ماجنا  یئاناوت 
یم كاپ  ار  اه  یلدنص  هک  دیدید  ار  ناترسمه  رگا  دیدرگ .  یم  لزلزت  راچد  شیوخ  هفرح  لغـش و  رد  دیوش و  یم  كانمیب  دوخ  هدنیآ 

دیدز و ار  یلدنص  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دهد .  یم  ماجنا  نیشن  لد  یتمدخ  امش  يارب  هدروآ  هناخ  هب  هدیرخ و  یئاه  یلدنـص  ای  دنک 
دوخ رورغ و  ربک و  راچد  هدنیآ  رد  دیا  هتـسشن  یلدنـص  يور  امـش  طقف  یقاتا  رد  دیدید  رگا  دـیوش  یم  لمحتم  یگرزب  نایز  دـیتسکش 

دریگ .  یم  رارق  تناها  دروم  دیوش و  یم  ریقحت  دیا  هداتسیا  امش  دنا و  هتسشن  همه  دیدید  رگا  دیوش و  یم  یهاوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

الاو ماقم  یلدنص : 
دز دهاوخ  مهرب  ار  هداوناخ  شمارآ  یگتفشآ  کی  هتسکش :  یلدنص 

تمعن روفو  ابیز :  یلدنص 
سر  دوز  يریپ  رادخرچ :  یلدنص 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا ار  اهتیعقوم  نیرتروآدوس  دـش و  دـیهاوخ  وربور  تسکـش  اب  دوخ  هفیظو  ماـجنا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  یلدنـص  ندـید  1 ـ

داد .  دیهاوخ  تسد 
دهاوخ دش و  دهاوخ  التبم  ییرامیب  هب  تسود  نآ  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هتـسشن  یلدنـص  رب  تکرح  یب  یتسود  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . درم دهاوخ  دش و 

قودنص

هاج نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  ون  یقودنـص  هک  دنیب  رگا  دشاب .  نز  دنیوگ  یـضعب  دوب و  هاج  لیلد  باوخ ،  رد  قودنـص  ندـید 
دبای . 

 ، دنیب هنهک  ار  قودنـص  رگا  دـهاوخب .  اسراپ  يوربوخ و  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  ون و  یقودنـص  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 
دشاب .  نیا  فالخ  هب  لیوات 

نز .  موس :  يدنلب .  مود :  هاج .  وزع  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  قودنص  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
ای باوخ  رد  قودنـص  هک  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  گنر .  کی  رادزار و  تسود  ای  تسا  رـسمه  قودنـص  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اما نز .  ای  تعفر  يدـنلب و  ای  تسا  هاج  ای  باوخ  رد  قودنـص  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  وا  مه  نز و  اـی  تسا  هاـج 
یم ناشیا  هب  دـیوگب و  زاب  ار  شیوخ  زار  دـناوت  یم  رفن  ود  نیا  هب  طقف  ناسنا  هک  نز  اـی  تسا  رادزار  قیفـش و  بوخ و  تسود  قودـنص 
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ردپ هب  یلو  دنیوگ  یم  ار  شیوخ  زار  دننک و  یم  دامتعا  دوخ  رسمه  هب  نادرم  هک  دتفا  یم  قافتا  یطیارش  رد  دشاب .  هتـشاد  دامتعا  دناوت 
 . دامتعا لباق  یتسود  ای  دـیراد  ملاس  ینز  ای  دـیراد  نینهآ  یقودنـص  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنهد .  یمن  ناشن  ار  دامتعا  نیا  دوخ  ردام  و 

دشاب و قودنـص  رد  دیتشادن  نامگ  هک  دـیدروآ  نوریب  عیدـب  يزیچ  نآ  نورد  زا  دـیدوشگ و  ار  یقودنـص  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
بحاص یتسود  دیراد  یگرزب  زوسن  قودنـص  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوش .  یم  دنزرف  بحاص  دیدش  لاحـشوخ  زین  نآ  ندید  زا  هلمجلاب 

یمن ناترسمه  هب  دیراد  هتـسکش  یبوچ و  قودنـص  دیدید  رگا  دیـشاب .  نئمطم  وا  هب  دیناوت  یم  هک  دیبای  یم  رادزار  تیـصخش و  ماقم و 
ای هتخوس  ای  هتـسکش  هک  دـیتشاد  یقودنـص  دـینیبب  رگا  تسا  تلاح  نیمه  دوش .  یم  روجنر  رامیب و  وا  اـی  دیـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  دـیناوت 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  ناترسمه  دیا  هدرک  مگ  ای  هدرب  دزد  ار  نآ  دیا و  هتشاد  یقودنص  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هدش  خاروس 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تسا نمشد  زا  رپ  امش  فارطا  قودنص : 
تورث نآ :  ندرک  زاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نورد دینیبب  باوخ  رگا  اما  تشاد ،  دیهاوخ  شیپ  رد  ناشخرد  يا  هدنیآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  لوپ  زا  رپ  یقودنـص  ندـید 

 . دمآ دیهاوخن  رب  اه  ماو  تخادرپ  ةدهع  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  یلاخ  قودنص 

ربونص

 . دنا هدرواین  باسح  هب  بوخ  ناتخرد  هرمز  رد  ار  نآ  هتشادن و  زاربا  یشوخ  رظن  ربونص  دروم  رد  ناربعم  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
وکین مدرم  ربونـص  ورـس و  هک  هتـشون  نوـنفلا  سیاـفن  فـلوم  یلو  ترخآ  هن  دراد و  اـیند  هن  هک  نید  دـب  تسا  يدرم  هتـشون  نیریـس  نبا 
ربونـص تسا .  هتـسنادن  دب  ار  زبسرـس  ناتخرد  الک  اما  هدرک  توکـس  ربونـص  دروم  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  دـشاب .  دـنزرف  تشرس و 

هچ رگا  دوخ  نانخس  اب  ار  شیوخ  نایفارطا  همه  هک  نهد  دب  نابز و  خلت  تدش  هب  اما  طاشن  اب  راد و  ناوختـسا  لکیه و  يوق  تسا  يدرم 
باوخ رد  ربونـص  هچنانچ  درادـن .  یتافتلا  وا  يافـص  هب  تبـسن  نرگید  یلد  كاپ  تین و  نسح  دوجو  اب  دـناجنر و  یم  دـشاب  مه  تسار 

 . تسا رثوم  هک  دش  دیهاوخ  ور  هب  ور  دوخ  هدنیآ  یگدنز  رد  يدرم  نینچ  اب  دیدید 

تروص

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد تشگزاب ،  دوخ  تروص  هب  هک  دـید  رگا  دـشاب .  هدـید  هک  دوب  نانچ  لـیلد  دـش ،  لدـبم  رگید  تروص  هب  وا  تروص  هک  دـنیب  رگا 

ددرگزاب .  یلاعت  قح  هب  هک  تسا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دننادرگب .  وا  زا  يور  مدرم  همه  هک  لیلد  دنیب ،  نوگژاو  ار  دوخ  تروص  باوخرد  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دیوگ .  یم  غورد  هدنادرگور و  ادخ  زا  هک  تسا  یسک  رگناشن  باوخ ،  رد  تروص  ندش  نوگرگد  رییغت و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تروص
يرامیب هدیرپ :  گنر 
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دش  دهاوخ  هدروآ  رب  ناتیاهوزرآ  فیرظ : 
هصغ مغ و  تشز : 

تسا ریقحت  يراسمرش و  هناشن  نایاقآ  يارب  دراد و  ینمی  شوخ  زا  هناشن  اهمناخ  يارب  هدش :  هدز  ردوپ 
طاشن اب  ینالوط  یگدنز  دشاب :  هداتفا  بآ  رد  شسکعرد  هک  ابیز ،  یتروص 

دیا هداد  ماجنا  هک  یلمع  کی  زا  ینامیشپ  نآ :  نتسش 
دنیاشوخ ان  ياهربخ  هدش :  هدناشوپ  تروص 

دیوگ :  یم  ودنیو  تچ  مات 
تسا قفانم  دراد  هرهچ  ود  دنیب  باوخ  رد  رگا 

دوش یم  هطساو  مدرم  نایم  رد  دراد  زیمت  بوخ و  هرهچ  ود  دنیب  باوخ  رد  رگا 
يراـگزاس مه  اـب  اـهنآ  دراد و  نز  ود  هک  تسا  نآ  ناـشن  تسا  ناـیرگ  يرگید  نادـنخ و  یکی  هـک  دراد  هرهچ  ود  دـنیب  باوـخ  رد  رگ 

دنرادن
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیتسه .  تذل  بسک  یپ  رد  يراک  هظفاحم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  موصعم  ابیز و  یتروص  ندید  1 ـ
 . تسا بولطمان  رابنایز و  تالماعم  ۀناشن  باوخ ،  رد  دولآ  مخا  تشز و  یتروص  ندید  2 ـ

باسحتروص

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ دیهاوخ  رارق  كانرطخ  یتیعضو  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دینک ،  تخادرپ  ات  دنهد  یم  امش  هب  باسحتروص  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

عازن زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تخادرپ  ار  باسحتروص  دـینیبب  رگا  اما  دـیوش .  نوناق  هب  لسوتم  دوخ  يدازآ  يارب  دراد  ناکما  و 
دیسر .  دیهاوخ  حلص  هب  دیدش 

لاور ددنویپ و  یم  عوقو  هب  يدنیاشوخان  ياهدـماشیپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دـیهد ،  یم  باسحتروص  نارگید  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دزیر .  یم  مه  هب  یگدنز  يداع 

راچد یفطاع  یـصخش و  روما  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنز ،  یم  عمج  ار  اهباتک  باسحتروص  هک  دـنیبب  باوخ  ردرادـباتک  ینز  رگا  3 ـ
یم رارق  قیوشت  مارتحا و  دروم  دیدج  ییامرفراک  فرط  زا  نز  درک و  دهاوخ  لح  ار  وا  لکشم  هتـسیاش  يدرف  رگا  دش ،  دهاوخ  لکـشم 

 . دریگ

فوص

 . تسا تعفنم  باوخ ،  هب  فوص  هماج  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ندش یفوص 

ترخآ راک  هب  درادب و  ایند  زا  تسد  هک  لیلد  تسـشن ،  رواجم  هاقناخرد  نایفوص  اب  دش و  یفوص  هک  دید  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
یفوص ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوش .  راک  هب  وا  لیم  هک  لیلد  تفر ،  نوریب  ناـیفوص  ناـیم  زا  هک  دـنیب  رگا  دزادرپ . 

 . ندوب لوغـشم  تداـبع  هب  هتـسویپ  موس :  نتفرگ .  هراـنک  قلخ  زا  مود :  اـیند .  زا  نتـشادزاب  لوا :  تسا .  هجوراـهچ  رب  باوخ  رد  ندـش 
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 . نتشادن یسک  هب  عمط  مراهچ : 

لقیص

هب تسا  لیلد  دومن ،  یم  یلقیـص  هک  دـنیب  رگا  تسا .  گرزب  یهاشداپ  لـیلد  باوخ ،  هب  ندز  لقیـص  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دیآ دیدپ  لطاب  زا  قح  وا  تسد  هب  هک  دشاب  يدرم  یلقیص  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دور .  هاشداپ  تمدخ 

تالآ ینیص 

لیلد تالآ ،  ینیـص  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم  تسا .  همداخ  ینز  رب  لیلد  باوخ ،  هب  تالآ  ینیـص  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لیلد دیرخ ،  ینیـص  تالا  هک  دید  رگا  راد .  جئاوح  كزینک  رب  تسا  لیلد  تشاد ،  ینیـص  تلآ  هک  دنیب  رگا  راد ،  جـئاوح  ینز  رب  تسا 
شنز دنیوگ :  یـضعب  دزیرگب .  ای  دریمب  مداخ  ای  كزینک  هک  تسا  لیلد  تسکـشب ،  ینیـص  تلآ  هک  دـنیب  رگا  درخب .  كزینک  هک  تسا 

زا تعفنم  موس :  كزینک .  مود :  همداخ .  نز  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  تالآ  ینیـص  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دریمب . 
 . نانز

فرح ض

یبارض

دنیب رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دیوگزاب .  رخف  هب  دیارایب و  ار  دوخ  نانخـس  هک  تسا  لیلد  ندرک ،  یبارـض  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
شوخان ياهنخس  هک  لیلد  دز ،  یم  نود  مرد  رگا  دوب .  نیریش  فیطل و  هک  دیارایب  لصا  یب  دنچ  ینخس  هک  لیلد  درک ،  یم  هرس  مرد و 

 . دیوگب

بلق نابرض 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نتفرگ رارق  روج  ان  تیعقوم  کی  رد  بلق :  نابرض 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، دیـشاب دوخ  یمـسج  تمالـس  لامعا و  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  ساسحا  ار  دوخ  بلق  نابرـض  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دنتسه .  فعض  هب  ور  ود  ره  اریز 
 . دینک یم  ادف  ار  دوخ  ییاراد  تذل  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیریگ ،  یم  ار  یسک  ضبن  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

فعض

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
مهارف ار  امش  ینارگن  بجوم  تفای و  دیهاوخ  لاغتشا  تسردان  یلغش  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  فعـض  راچد  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دیهد رییغت  ار  دوخ  لغش  دینک  یعس  دیاب  دنک .  یم 

یفیعض
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 ، دش فیعض  وا  مشچ  دنیب  رگا  دوب .  یگرزب  هاج و  ناصقن  لیلد  دش ،  فیعض  يورس  دنیب  باوخرد  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
فیعض ار  دوخ  نهد  رگا  دوش .  مک  شهاج  هک  لیلد  دوب .  هتـشگ  فیعـض  وا  ینیب  دنیب ،  باوخ  رد  رگا  دریمب .  وا  نز  ای  رتخد  هک  لیلد 

ار دوخ  شود  رگا  دشاب .  وا  ندرگ  رد  مدرم  تناما  هک  لیلد  دوب ،  فیعـض  شندرگ  دنیب  رگا  دوش .  گنت  يو  رب  يزور  هک  لیلد  دـنیب ، 
دب شدنزرف  ای  ردارب  لاح  ای  دوش  روجنر  شنز  هک  لیلد  دـنیب ،  فیعـض  ار  دوخ  يوزاب  رگا  دوش .  روجنر  شنز  هک  لیلد  دـنیب ،  فیعض 

تواخـس هار  هک  لیلد  دنیب ،  فیعـض  ار  دوخ  هنیـس  رگا  دوش .  فیعـض  شرتخد  لاح  هک  لیلد  دنیب ،  فیعـض  ار  دوخ  دـعاس  رگا  دوش . 
مگ وا  يار  ریبدت و  هک  لیلد  دنیب ،  فیعـض  ار  دوخ  لد  رگا  دوب .  فیعـض  وا  هانپ  هک  لیلد  دـنیب ،  فیعـض  ار  دوخ  مکـش  رگا  دراذـگب . 
هک لیلد  دـنیب ،  فیعـض  ار  دوخ  نت  همه  رگا  ددرگ .  فیعـض  وا  ناشیوخ  زا  يرتهم  لاح  هک  لـیلد  دـنیب ،  فیعـض  ار  نیرـس  رگا  دوش . 

 . دوش دنمتسم  نیگمغ و 

عایض

رگا دوش .  خارف  يو  رب  تشیعم  هک  لیلد  دناشن ،  یم  تخرد  ای  تشکب  مخت  دوخ  کلم  نیمز و  رد  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رد هک  لیلد  تخورفب ،  ار  دوخ  عایـض  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دوب .  وکین  نید  هار  رد  هک  لیلد  تسا ،  سخ  راخرپ و  وا  عایـض  دنیب 

 . هاشداپ لبق  زا  دسر  ترضم  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  بارخ  درب و  لیسار  وا  عایض  هک  دنیب  رگا  دتف .  مغ ا  جنر و 

تفایض

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنتسه .  امش  هب  تبحم  فطل و  ددص  رد  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  توعد  یتفایض  رد  یتبسانم  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 ، دیروخ یم  اذغ  اهبنارگ  ییاهباقشب  رد  دنا و  هدرک  نت  رب  داش  ییاهسابل  امش  ناهارمه  دیراد و  روضح  یتفایـض  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دوب .  دنهاوخ  داش  دنسرخ و  امش  ناهارمه  ناتسود و  تشاد و  دهاوخ  تعفنم  دیهن  مدق  هک  یهار  ره  هب  هک  تسا  نآ  تمالع 

ءوس يدیم و  ون  هک  تسا  نیا  ۀناشن  تسا ،  یلاخ  اهزیم  يور  دنا  هدرک  تکرش  هناگیب  انشآان و  يدارفا  تفایض ،  رد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دوب دهاوخ  هار  رد  مهافت 

فرح ط

ساط

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ای درب ،  هناخ  هب  همداـخ  نز  هک  لـیلد  تشاد ،  یـساط  دـنیب  رگا  دوب .  لاـسدرخ  یکزینک  اـب  راکتمدـخ  دوب  ینز  رب  لـیلد  ساـط ،  ندـید 

ددرگ .  ادج  يو  زا  كزینک  ای  مداخ  نز  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  ساط  دنیب  رگا  درخب .  یکزینک 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

كزینک هک  لیلد  دـنامب ،  بآ  تسکـشب و  ساط  دـنیب  رگا  دروآ .  دـنزرف  كزینک  زا  هک  لیلد  دروخب ،  تشاد و  بآ  رپ  ساط  دـنیب  رگا 
دریمب .  دنزرف  دنامب و  كزینک  هک  لیلد  دنامب ،  ساط  تخیرب و  بآ  رگا  دنامب .  دنزرف  دریمب و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجوراهچ  رب  باوخرد  ساط  ندید 
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راکتمدخ . )  ینز  مداخ (  ینز  لوا : 
كزینک .  مود : 

دنزرف .  موس : 
 . تعفنم مراهچ : 

درن هتخت  ساط 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رادریگاو يرامیب  تمالع  نینچمه  و  دراد .  يدـیمون  یتخبدـب و  تالماعم و  رد  تسکـش  رب  تلالد  باوخ  رد  درن  هتخت  ساـط  ندـید  1 ـ

تسا . 
 . دش دهاوخ  شزرا  یب  وا  مشچ  رد  شدزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  نتخیر  ساط  لاح  رد  ار  دوخ  دزمان  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ

نوعاط

تسا .  رازراک  گنج و  لیلد  باوخرد ،  نوعاط  ندید 
تسا .  البو  هنتف  لیلد  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب ار  امـش  دزمان  ای  نز  هدـننک  سویأم  یثداوح  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدرک  ادـیپ  عویـش  مدرم  ناـیم  نوعاـط  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دناشک .  دهاوخ  يراب  فسأت  یگدنز 
یگتـسکشرو يداسک و  زا  ار  دوخ  راک  يزیر  همانرب  نیرتهب  اب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدـش  ـالتبم  نوعاـط  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیهد .  یم  تاجن 
راچد كاردا  لباق  ریغ  یلکـشم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینامب ،  ناما  رد  ات  دـیزیرگ  یم  نوعاـط  هب  ـالتبم  دارفا  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دش دیهاوخ 

هچقاط

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یتخبدب  متام و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هچقاط  ندید  1 ـ

تخاس دهاوخ  ریحتم  ار  نارگید  امش  يا  هناسفا  تورث  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  هدیچ  یمیدق  ءایشا  نآ  رب  هک  يا  هچقاط  ندید  2 ـ
 . تسا هدمآ  یم  هناریقف  هشیمه  نارگید  رظن  هب  امش  یگدنز  رهاظ  اریز 

سوواط

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دنک .  لصاح  لام  مجع  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تشاد ،  رن  یسوواط  هک  دنیب  رگا  تسا .  مجع  هاشداپ  رب  لیلد  باوخ ،  هب  سوواط  ندید 

دنک .  لصاح  لام  دروآ و  دنزرف  وا  زا  دریگب و  نز  هک  لیلد  دنیب ،  هدام  یسوواط 
دیوگ :  لایناد  ترضح 
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سوواط دنیب  رگا  دبای .  یتیالو  هک  لیلد  تفگ ،  نخس  يو  اب  سوواط  هک  دنیب  رگا  دشاب .  هدسفم  نز  رب  لیلد  باوخ ،  هب  سوواط  ندید 
دهد .  قالط  ار  نز  هک  لیلد  دیرپ ،  وا  هناخ  زا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دربب .  یگزیشود  ار  يرتخد  هک  لیلد  تشکب ،  ار  یسوواط  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  ود  رب  سوواط  ندید 

هاشداپ . )  مجع (  هاشداپ  لوا : 
دنمتورث . )  گرزب و  صخش  رادلام (  یگرزب  مود : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دوش یم  یقلت  لطاب  بیرف  ام  ياهایور  رد  تسین  یندروخ  ریگ  مشچ  بیرفلد و  غرم  نیا  تشوگ  نوچ  تساه و  ییابیز  بیرف  سوواط 

شیب درم  عون  دننک و  یم  اقلا  وا  هب  ناهج  ياه  ییابیز  هک  تسا  یعماطم  شوختسد  بیرف و  ضرعم  رد  درم ،  نز و  یلک ،  روط  هب  ناسنا 
رظنم رد  نوچ  هک  دنا  هدرک  ریبعت  هدنبیرف  ابیز و  ینز  ار  سوواط  ناربعم  تلع  نیمه  هب  دشاب .  نز  بیرف  ضرعم  رد  دـناوت  یم  زیچ  ره  زا 

یم هک  دیدید  ار  یـسوواط  باوخ  رد  هچنانچ  دناشک .  یم  لطاب  هب  درب و  یم  رد  هب  هار  زا  دبیرف ،  یم  ار  وا  دریگ  یم  رارق  باوخ  هدـننیب 
هب دبای  یم  یگتسب  نیا  تسامش و  نیمک  رد  بیرف  هک  تسا  نآ  ناشن  دنک  یم  هولج  دیاشگ و  یم  ار  دوخ  گنراگنر  رپ  لاب و  دمارخ و 

بیرف هک  یناسک  دنتـسه  دهد .  یم  شبیرف  رتدوز  زیچ  هچ  هک  دناد  یم  رتهب  باوخ  هدننیب  دوخ  ار  نیا  هتبلا  دـیراد .  هک  یتیعقوم  عضو و 
باوخ رد  سوواط  ندید  لاح  ره  هب  دنراد .  فعـض  ماقم  هاج و  لباقم  رد  يا  هتـسد  دنز و  یم  ناشلوگ  لوپ  یخرب  دندروخ .  یم  ار  نز 

ایند .  بیرف  هچ  نز و  بیرف  هچ  دهد  یم  رادشه  ار  باوخ  هدننیب  ندروخ  بیرف  لامتحا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یهاو  چوپ و  ياهزیچ  هب  نتشاد  لیامت  سوواط :  رپ 
ترفاسم نیح  رد  نیریش  رایسب  تاقالم  سوواط : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش دایز  رمع  سوواط  ندید 

عیاط

هک اریز  دـبای ،  یگرزب  هاج و  هک  لیلد  نک ،  رهم  ار  هنیزخ  ورب و  تفگ  داد و  يو  هب  یعیاط  هاشداپ  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
يو هب  دوخ  لام  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یعیاط  یگرزب  ای  يریما  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  نیرتشگنا  زا  رتهب  یعیاـط  لـیوات 

 : موس يراد .  هنازخ  مود :  یگرزب .  هاج و  لوا :  تسا .  هج  هس و  رب  باوخ  هب  عیاط  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دزاـس . 
 . لام ندرک  عمج 

یخابط

 . هاشداپ زا  تسا  تعفنم  لیلد  دوب ،  معط  شوخ  تخپ  یم  هچ  نآ  رگا  درک ،  یم  یخاـبط  دـنیب  باوخ  هب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوب نیا  فالخ  هب  لیوات  تسا ،  شوخان  معطدب و  تخپ  یم  هچ  نآ  رگا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 933 

http://www.ghaemiyeh.com


قبط

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک ادیپ  وکین  یمداخ  هک  لیلد  تشاد ،  گرزب  یقبط  هک  دنیب  رگا  دزاس .  راک  تقو  هب  هک  تسا  یمداخ  رب  لیلد  باوخرد ،  قبط  ندید 

دوش .  ادج  يو  زا  راکتمدخ  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  قبط  هک  دنیب  رگا  . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  راتفرگ  نوعاط  تلع  هب  وا  كزینک  ای  مداخ  هک  لیلد  دتفا ،  شتآ  رد  وا  قبط  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  قبط  ندید 
سلجم .  مداخ  لوا : 

كزینک .  مود : 
تیاده .  موس : 

هدئاف .  دوس و  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رد قبط  ـالوا  نوچ  یلو  دـنا  هتـشون  هنیمز  نیمه  رد  ییاـهزیچ  قـبط  هراـبرد  دـنا و  هدرک  ریبـعت  هدرب  زینک و  مداـن و  ار  قـبط  نهک  ناربـعم 
ربتعم ار  هتـشذگ  ناربعم  ریباعت  تسا  یفتنم  هدرب  مالغ و  زینک و  نتـشاد  هلـسم  انمـض  درادـن و  ینانچ  نآ  فرـصم  دروم  زورما ،  یگدـنز 

ور مینک و  یم  دروخرب  اهنآ  اب  هک  یـصاخشا  ثداوح و  زا  تسام  تاراظتنا  عقوت و  الط  قبط  میناد .  یمن  قالطا  لباق  اـی  مینک  یمن  یقلت 
دیوگ یم  ام  باوخ  نوچ  تسا  بوخ  رایـسب  دنروآ  یم  ام  يارب  دنا و  هداهن  يزیچ  قبط  يور  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میوش .  یم  ور  هب 

دوب دهاوخ  ام  تاعقوت  يوگباوج  تسود  کی  دشاب  انشآ  دروآ  یم  ار  قبط  هک  یـسک  رگا  دوش .  یم  هدروآرب  میراد  هک  يراظتنا  عقوت و 
دوجو زونه  هک  تسا  راظتنا  عقوت و  میتفگ  هک  روط  نامه  یلاخ  قبط  میریگ .  یم  هرهب  دتفا  یم  قافتا  هک  یثداوح  زا  دـشاب  هناگیب  رگا  و 
نورد هک  نیا  هب  تسا  طورـشم  نیا  میهد و  یم  باوج  وا  راظتنا  هب  ام  میدرب  یـسک  يارب  میدرک و  رپ  یقبط  رگا  هدشن .  هدروآرب  دراد و 
نومیم كرابم و  اعبط  دـندرب  یم  داماد  هناخ  هب  سورع  يارب  قباـس  هک  روط  نآ  دـشاب ،  غارچ  هنیئآ  قبط  رد  رگا  میـشاب .  هداـهن  هچ  قبط 

ار وا  ام  تسین و  وکین  هک  تسا  یهیدب  میربب  رتسکاخ  ای  مغلـش  قبط  کی  رگا  یلو  میهد  یم  ماجنا  هتـسیاش  روخ و  رد  یتمدـخام  تسا و 
اهوزرآ و ندـماین  رب  ناشن  هتـسکش  قبط  دـندایز .  دـب  بوخ و  ياهزیچ  هک  ارچ  دـش  هتـشون  لاثم  يارب  نیا  مینک .  یم  روجنر  نیگمغ و 

 . ددرگ یمرب  باوخ  هدننیب  هب  ابلاغ  نوچ  يرگید  لام  هچ  دشاب و  امش  هب  قلعتم  هچ  تساه  هتساوخ 

لبط

تعفنم .  اب  دنک  يراک  هک  لیلد  دوب ،  صقر  يان و  لبط  اب  دنیب  رگا  تسا .  غرود  نخس  رب  لیلد  باوخ ،  هب  لبط  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دنک .  لطاب  يراک  هک  لیلد  دنز ،  یم  لبط  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

فالخ و هن  تسا  وغل  هدوهیب و  لمع  باکترا  ندز  لبط  یچوپ .  تسا و  یگدوهیب  يایوگ  الک  ام  ياـه  باوخ  رد  لـبط  يادـص  لـبط و 
هک دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـناسر .  یم  هدـیاف  نارگید  هب  هن  دراد و  دوس  باوخ  هدـننیب  دوخ  يارب  هن  هک  تسا  يراک  ندز  لبط  هاـنگ . 
اما دیامن  یم  بلج  ار  نارگید  هجوت  یتح  هک  دنک  یم  يراک  دهد .  یم  ماجنا  وغل  هدوهیب و  دـش  هتفگ  هک  نانچ  نآ  یلمع  دـنز  یم  لبط 
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اما دیامن  یم  بلج  ار  نارگید  هجوت  یتح  هک  دنک  یم  يراک  دهد .  یم  ماجنا  وغل  هدوهیب و  دـش  هتفگ  هک  نانچ  نآ  یلمع  دـنز  یم  لبط 
باوخ هدـننیب  دـهد و  یم  ماجنا  هدوهیب  لمع  يرگید  دـنز  یم  لبط  یـسک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  هدـیاف .  دوس و  دـقاف  تسا و  هدوهیب 

هک دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  ندرک .  ولغ  ندز و  فـال  تسا و  هواـی  غورد و  لـبط  يادـص  دوب .  دـهاوخ  هجیتن  یب  راـک  نیا  دـهاش 
یم ییوگدب  انایحا  دننز و  یم  فرح  امش  هرابرد  نارگید  ای  دیونش  یم  غورد  دینیب  یمن  ار  لبط  هدننز  دوخ  یلو  دیونش  یم  لبط  يادص 
الب دنک و  یم  بوشآ  هنتف و  داجیا  هک  دنا  هدرک  ریبعت  ینانخـس  هب  ار  لبط  يادص  تسا و  تنایخ  هنتف و  دنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  دننک 

هتخیمآ هناروزم و  يراک  دیوش .  یم  هنانئاخ  یلمع  بکترم  درادن  ادص  اما  دـینز  یم  لبط  ناتدوخ  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم 
يایوگ یلو  تسا  یماکان  تسکـش و  ياـیوگ  هراـپ  لـبط  تسه .  مه  يرگید  يادـص  یب  ندز  لـبط  يارب  ریبعت  نیا  گـنرین .  دـیک و  هب 
دیوش .  یم  ور  هب  ور  یماکان  تسکش و  اب  دینز و  یم  فال  دینک و  یم  ولغ  يراک  رد  اریز  دیشاب  یم  نآ  قحتسم  هک  تسا  یتسکش 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
لبط

دینش دیهاوخ  تسا  دنمزاین  امش  هب  هک  یسک  دروم  رد  ییاهربخ  تسامش ،  راظتنا  اد  ترفاسم  کی  ندید : 
یگتخیر مه  رد  تالکشم ،  دوشیم :  هدز  لبط  هب  هک  ییاه  هبرض  ندینش 

درک دیهاوخ  فیعضت  ار  دوخ  هاگیاج  تسیاشان  لمع  کی  اب  امش  لبط :  کی  هب  ندز  هبرض 

بیبط

سک نآ  يرامیب  رگا  دروآ .  حالص  هار  هب  قسف  هار  زا  ار  یکی  هک  لیلد  درک ،  جالع  ار  يرامیب  بیبط  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیوگ و ملع  هک  لیلد  دوب ،  عفان  داد و  وراد  ار  يرامیب  بیبط  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوش ،  هدایز 

هار رب  لـیلد  ار ،  حلـصم  مدرم  باوخ ،  هب  ندرک  یبیبط  تسا و  نیا  فـالخ  هب  لـیوات  دوبن ،  عفاـن  وراد  رگا  دـننک .  راـک  وا  ملع  هب  مدرم 
 . دوب تشیعم  بسک  نت و  حالص  رب  لیلد  ار ،  دسفم  مدرم  دنک و  ترخآ 

لاحط

لیلد تشاد ،  رتسا  لاحط  هک  دنیب  رگا  تسوا .  هب  نت  ماوق  رهب  زا  دوب ،  يداش  لام و  ندید ،  باوخرد  لاحط  دیوگ :  نیریـس  نب  دـمحم 
لـصاح لام  راوگرزب  يدرم  زا  ار  يو  هک  دوب  لیلد  تشاد ،  دنفـسوگ  لاحط  هک  دنیب  رگا  دـیآ .  تسدـب  لام  ار  وا  لاس  نآ  رد  هک  دـنک 

هک يروناج  ره  لاحط  دوش و  نامداش  مرخ و  دـبای و  لام  نیمز  زا  نآ  ردـق  هب  لـیلد  تشاد ،  لاـحط  دـنیب  رگا  بیرغ .  يدرم  زا  اـی  دـیآ 
 . دبای لام  هک  دنک  مارح  لام  رب  لیلد  دشاب ،  مارح  وا  تشوگ  هک  يروناج  ره  دیامن و  لالح  لام  رب  لیلد  تسا ،  لالح  وا  تشوگ 

تشط

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیب رگا  دنیامن .  میلـست  ودب  جئاوح  هک  تسا  یکزینک  باوخرد  تشط  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم  تسا .  همداخ  ینز  باوخرد ،  تشط 

دش عیاض  ای  تسکشب  تشط  دنیب  رگا  درخب .  یکزینک  ای  دروآ  هناخ  هب  همداخ  ینز  هک  لیلد  دیرخای ،  داد  ودب  یـسکای  تفرگارف  یتشط 
دیامن .  تلحر  ایند  زا  ای  دزیرگب  كزینک  نآ  هک  لیلد  ، 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
درخب .  یکزینک  ای  دهاوخب  ینز  هبار  همداخ  ینز  هک  لیلد  دیرخب ،  یتشط  دنیب  یسک  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  تشط  ندید 
همداخ .  نز  لوا : 

كزینک .  مود : 
نانز .  زا  تعفنم  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هلاخ و ای  رهاوخ  مه  دشاب و  مداخ  دناوت  یم  مه  وا  دشاب .  دناوت  یم  وا  ياهزاین  يوگباوج  هک  باوخ  هدننیب  هب  کیدزن  تسا  ینز  تشط 

یتمدـخ چـیه  ماجنا  زا  تسا و  نادراک  تسا .  فیرح  نف  همه  عقاو  رد  هک  روبـص  تیفرظ و  رپ  تقاـط ،  رپ  تسا  ینز  لاـح  ره  هب  همع . 
تسه و ای  دوش  یم  ادیپ  امـش  یگدنز  رد  ینز  نینچ  دـیراد ،  یتشط  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یمن  شرت  هرهچ  دـنادرگ و  یمن  يور 

دیا هدرک  رپ  هچ  تشط  رد  دید  دیاب  دش  هتفگ  قبط  دروم  رد  هک  روط  نامه  دیراد ،  رپ  یتشط  دینیبب  هچنانچ  دیرادن .  تافتلا  هجوت و  امش 
دروآ و یم  تلاسک  هودـنا و  مغ و  دـشاب  كرچ  سابل  زا  رپ  رگا  دـنک .  یم  قرف  تشط  ياوتحم  هب  تبـسن  ریبعت  نوچ  تسیچ  زا  ولمم  ای 

نآ نورد  ردک  یبآ  ای  دشاب  فک  نوباص و  بآ  زا  زیربل  رگا  دراد و  هارمه  ینشور  افـص و  دشاب  هتـشابنا  نشور  فاص و  بآ  زا  هچنانچ 
رد رگا  دـینک .  یم  هیدـه  وا  هب  امـش  اـی  دروآ  یم  هارمه  نز  نآ  هک  تسا  لـالم  یگنت و  لد  ترودـک و  كرچ  تـخر  ناـنچمه  دـینیبب 
راک نیا  دینار و  یم  شیوخ  یگدنز  زا  ار  ینز  نانچ  دیشورف  یم  ای  دیـشخب و  یم  ای  دینکفا  یم  رود  ار  نآ  دیراد و  یتشط  دینیبب  باوخ 

نکیل تایـصوصخ  نامه  اب  تسا  ینز  تسا  هضارق  هک  دیراد  یتشط  دینیبب  رگا  دیهد و  یم  تسد  زا  ار  یتبهوم  اریز  تسین  امـش  دوس  هب 
هدوب و ملاس  هداد و  تسد  زا  هتشاد و  ییآراک  هک  تسا  ینز  دشاب  خاروس  تشط  هچنانچ  درادن .  ییاراک  هک  ناوتان  فیعض و  ای  قلخ  دب 

 . تسا هدش  روجنر  نونکا 

ماعط

جـنر و رب  لیلد  ینعی ،  تسا .  یـشوخ  فالخ  هب  لیوات  تسا ،  رت  هزمیب  رتراوشد و  نآ  ندروخ  هک  ماـعط ،  ره  دـیوگ :  لاـیناد  ترـضح 
رگا دیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  شوخ  شیع  رب  لیلد  باوخ ،  هب  نیریـش  ماعط  تسا و  يرامیب  لیلد  دوب ،  شرت  هک  ماعط  ره  دنک و  هودنا 

 . دوش نارگ  ماعط  نآ  هک  لیلد  دروخ ،  هدرم  ار  وا  ماعط  دنیب  رگا  دوب .  وا  رمع  رخآ  هک  لیلد  دروخب ،  تشاد  هناخ  رد  هک  ماعط  ره  دنیب 

نعط

درد هکنانچ  دنزب ،  يو  رب  هنعط  یسک  دنیب  رگا  دوب .  تشز  ینخس  رب  لیلد  دش ،  وا  نت  رد  دز و  یسک  نت  رب  هزین  هک  باوخ  رد  دنیب  رگا 
 . دشابن مغ  هک  لیلد  درکن ،  شدرد  رگا  دوش ،  كانمغ  وا  نخس  زا  هک  لیلد  درک ، 

الط

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد داد ،  وا  هب  یـسک  ای  تفابب  رز  هک  دـنیب  رگا  دوب .  هدیدنـسپ  وکین و  ار  نانز  تسا و  هودـنا  مغ و  تمارغ و  ار  نادرم  باوخ ،  رد  رز 

دریگ .  مشخ  يو  رب  یسک  ای  دتفا ،  يو  رب  یناوات  ای  ددرگ ،  عیاض  شلام  هک  دوب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک لیلد  درب ،  هناخ  هب  راورخ  هب  رز  هک  دنیب  رگا  دتفا .  مدرم  نابز  رب  هک  تسا  لیلد  تخادگ ،  یم  میس  ای  ورز  دنیب  باوخرد  یـسک  رگا 
دنک .  هنیزه  لایع  رب  لام  نآ  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دروخ ،  یمه  رز  هک  دنیب  رگا  دبای .  رایسب  لام 
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دیوگ :  یبرغم  رباج 
ناکرگا دبای .  هاج  زع و  هک  تسا  لیلد  دوب ،  عمج  اج  کی  هب  میـس  رز و  هک  دنیب  رگا  بوخار .  نانز  دوب و  دـب  ار  نادرم  باوخ ،  هب  رز 

هک لیلد  درک ،  یم  هلماعم  وا  اب  هتسشن و  يرگرز  اب  دنیب  رگا  دوش .  نیگهودنا  نکل  دریگ ،  ینز  هب  رتهم  يرتخد  هک  دوب  لیلد  دنیب ،  میس 
دتفا .  راک  رس و  وگغورد  يدرم  اب  ار  وا 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دریگ  ماظن  يو  رب  ایند  راک  دنیب  باوخ  ردرز  هک  ره 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ای  هتفای  الط  يرادقم  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  تسا .  وکین  نانز  يارب  تسا و  هودـنا  جـنر و  نادرم  يارب  باوخ  رد  الط  ندـید 

یـسک رگا  دنا  هتـشون  دنیب .  یم  نایز  دور و  یم  نیب  زا  شلام  نآ )  شزرا  هب  هن  الط (  نآ  یمجح  رادـقم  هب  دراد  شیوخ  فیک  بیج و 
دنک یم  حیرصت  نونفلا  سیافن  دهد .  یم  ناوات  ای  دوش  یم  هید  تخادرپ  هب  روبجم  هدرک  ادیپ  نیرز  یمـسج  هتفای و  الط  دنیبب  باوخ  رد 

وا هب  دریگ  یم  تناما  هک  سک  نآ  دهد  یم  تناما  هب  الط  دنیبب  رگا  تساکاله و  تفآ و  لیلد  دزیر  یم  الط  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  هک 
هب دـنهد  یم  وا  هب  هک  دـنیبب  باوخ  هب  الط  هکـس  یـسک  رگا  هتـشون  یـسلجم  موحرم  تسا .  هورکم  نخـس  ندینـش  الط  دـنک  یم  تنایخ 

نابز رب  دزادگ  یم  رز  هک  دید  یـسک  رگا  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  دبای .  یم  افـش  يرامیب  زا  هدرک  مگ  دـنیبب  هچنانچ  دـسر و  یم  تسایر 
یم هنیزه  ار  شیوخ  لام  دروخ  یم  الط  دنیبب  رگا  دوش .  یم  دـنمتورث  دـبای و  یم  لام  درب  یم  هناخ  هب  الط  هک  دـنیبب  رگا  دـتفا  یم  مدرم 
رگا تسا .  وکین  نانز  باوخ  رد  تسین و  بوخ  نادرم  يارب  دشاب  هدش  هتخاس  الط  زا  هک  یمـسج  یـسنج و  ره  دهد .  یم  ردـه  ای  دـنک 

دنک .  یم  دروخ  رب  نز  فال  وگ و  غورد  يدرم  اب  دنیبب  يرگرز  باوخ  رد  یسک 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

شزرا یب  ياهزیچ  نتشاد  تسود  الط : 
ثرا تفایرد  نآ :  نتفای 

درک دهاوخ  يور  امش  هب  ناهگان  هب  یتخبشوخ  كاخ :  لد  رد  نآ  يوجتسج 
تشاد دیهاوخ  وگم  وگب  ناتناتسود  اب  الط :  اب  يزیچ  نتخادرپ 

يدام شیاسآ  ندرک :  بآ  ار  نآ 
دب ياهربخ  نآ :  ندیدزد 

درادن يررض  طایتحا  شیازفا  دوخ :  يور  رب  نتشاذگ  الط 
دش دهاوخ  تنایخ  امش  هب  ندرک :  مگ 

يراسمرش نتفرگ :  هیده  الط 
دنا هدنبیرف  رهاوض  ییالط :  ایشا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  قفوم  يراک  ره  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هلماعم  الط  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دهاوخ  جاودزا  دنمتورث  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  هیده  الط  زا  یتالآرویز  وا  هب  یسک  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دش .  دیهاوخ  زوریپ  ییاناوت  اب  تورث  راختفا و  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  الط  ندرک  ادیپ  3 ـ

دیهد .  یم  تسد  زا  دوخ  یگدنز  رد  ار  تصرف  نیرتهب  يراگنا  لهس  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  مگ  الط  باوخ  رد  رگا  4 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد  رسدرد  رپ  یترهش  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  الط  يا  هگر  نتفای  5 ـ
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بقارم دیاب  دینک .  عافد  نارگید  قوقح  زا  دیشوک  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  راک  الط  ندعم  رد  دیراد  میمـصت  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
 . دباین هار  یگداوناخ  طیحم  رد  ییاوسر  دیشاب 

قالط

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک لیلد  دوب ،  یکزینک  ای  رگید  ینز  ار  وا  رگا  دوب .  یگرزب  فرش و  لیلد  دوبن ،  شیب  نز  کی  وا  داد و  قالط  ار  شنز  یـسک  دنیب  رگا 

دوش .  ناصقن  وا  یگرزب  رد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوش .  نامیشپ  نآ  زا  هک  دنک  يراک  هک  لیلد  داد ،  قالط  ار  نز  دنیب  رگا 
تسا .  تمینغ  يرگناوت و  رب  لیلد  ندرک ،  علخ  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مدان نامیـشپ و  دوخ  هدرک  زا  هک  دینک  یم  يراک  دیا  هداد  قالط  ار  شیوخ  نز  دینیبب  رگا  هک  دـننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ای دنهد  یم  قالط  ار  شیوخ  رـسمه  هک  یناسک  دصرد  دون  اما  دنراد .  ار  هدیقع  نیمه  فالتخا  یکدـنا  اب  زین  رگید  ناربعم  دـیوش .  یم 
ابلاغ هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسا و  شنزرـس  ینامیـشپ و  تمالم و  تمادن و  اب  هارمه  دماجنا  یم  ییادج  هکراتم و  هب  هک  ییاه  جاودزا 

 . دنـشاب ینادنزرف  ای  دنزرف  بحاص  رگا  صوصخ  هب  دندرگ  یم  زاب  رگیدـکی  يوس  هب  ینامیـشپ  زاربا  اب  نیجوز  دـتفا و  یم  قافتا  عوجر 
هداد قالط  ار  وا  دیراد و  يرسمه  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  نیمه  زین  باوخ  رد  قالط  رما  هب  تمادن  قالطا  قوف و  ریبعت  هنیمز 

یم ار  دوخ  رـسمه  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  یلو  دـننک  یم  تمالم  ار  امـش  دـیوش .  یمن  دونـشخ  نآ  ماجنا  زا  هک  دـینک  یم  يراک  دـیا 
هداد قالط  ار  دوخ  رـسمه  يرگید  هک  دینیبب  رگا  دیهرب .  نآ  جنر  زا  دینک  یم  شالت  هک  دـیراد  یهودـنا  هصغ و  دـیهدب  قالط  دـیهاوخ 

نارگید هکراتم  هدهاشم  دیدرگ و  هدوسآ  شباذع  زا  دیشوک  یم  هک  دیراد  یهودنا  مغ و  امش  مه  زاب  میتفگ .  هک  تسا  نیمه  انیع  ریبعت 
متسه .  جنر  مغ و  رتسب  رد  زونه  نم  دش و  تحار  دیهر و  دایقنا  زا  يرگید  هک  تسا  ندروخ  ترسح  یعون  شنکاو 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يزوس شتآ  رطخ  رسمه :  زا  ندش  ادج 

دش دیهاوخ  هیبنت  اطخ  کی  ماجنا  لیلد  هب  امش  نتفرگ :  قالط 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

طیحم رد  دیاب  دیراد ،  یمن  تسود  ار  دوخ  یگدنز  کیرـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هداد  قالط  ار  دوخ  رـسمه  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیایب .  دوجوب  مهافت  هداوناخ 

 . دش دنهاوخ  يوزنم  قاشع  ییافو  یب  رثا  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنوش ،  یم  ادج  ناشرهوش  زا  دننیبب  باوخ  نانز  رگا  2 ـ

راکبلط

باوخ رد  دیـشاب و  راکهدب  اعقاو  رگا  نمـشد .  مصخ و  ای  بیقر ،  ای  تسا  فیرح  ای  باوخ  رد  راکبلط  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناتباوخ تسامـش و  ياه  هشیدـنا  هلابند  هک  ارچ  درادـن  ریبعت  دـینیبب  راکبلط  مسا  هب  هک  یـسکره  اـی  هناـگیب  راـکبلط  ره  اـی  دوخ  راـکبلط 

امش هب  راکبلط  مان  هب  یسک  دینیبب  باوخ  رد  دیـشابن و  راکهدب  اعقاو  رگا  اما  دیراد .  شیوخ  یهدب  هنیمز  رد  هک  تسا  یـشیوشت  شنکاو 
ایور هدـننیب  هک  ناتدوخ  تیعقوم  عضو و  هب  تبـسن  فعـض  تدـش و  توافت و  هک  نمـشد  ای  بیقر و  ای  تسا  فیرح  اـی  هدرک ،  هعجارم 
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نیا زا  لاح  ره  هب  یلو  تسا  باوخ  هدننیب  دوخ  اب  دشاب  دناوت  یم  هس  نیا  زا  کی  مادک  راکبلط  هک  نیا  صیخـشت  دنک .  یم  قرف  دـیتسه 
امش هب  هدید  ینمـشد  ای  بیقر  دیزیرگ  یم  دیوش و  یم  یفخم  وا  زا  هک  دیراد  يراکبلط  دینیبب  باوخ  رد  هچناچ  تسین .  جراخ  لاح  هس 

تاقالم ار  امـش  يراکبلط  دـیدید  رگا  تسین .  گرزب  تسین .  رابگرم  رطخ  نیا  هتبلا  هک  دـنک  یم  ناتدـیدهت  وا  بناج  زا  يرطخ  دراد و 
دیدید رگا  تشاد .  دیهاوخ  نشخ  يدروخرب  دیرادن  تسود  ار  رگیدکی  هک  یسک  اب  تخادنا  هار  ادص  رـس و  هدومن و  يا  هبلاطم  درک و 
ماجنا هک  تسامـش  هدهع  هب  یفیلکت  ای  دـیراد  یقالخا  نید  یـصخش  هب  تبـسن  دـیدرگ  یم  شلابند  هب  دـیراد و  بلط  یـسک  زا  ناتدوخ 

 . دیا هدرک  مگ  شیوخ  هرکاذ  رد  نکیل  دیناد  یم  مه  ناتدوخ  دیا و  هدادن 

مسلط

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تبحم زا  و  درک ،  دیهاوخ  ادیپ  ریذپلد  یمیمـص و  یناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  لمح  یمـسلط  دوخ  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درب .  دیهاوخ  هرهب  دنمتورث  يدرم 
 . دیسر دهاوخ  دراد ،  جاودزا  ةرابرد  هک  ییاهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  یمسلط  وا  هب  شدزمان  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

علط

امرخ راب 
 . تسا تمعن  لام و  لیلد  دروخ ،  علط  نآ  هک  دنیب  رگا  دیآ .  يدنزرف  وا  هک  لیلد  تشاد ،  علط  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  دناتـسب .  بضغ  هب  ار  وا  لام  هاشداپ  هک  لیلد  داد ،  یمن  یـسک  هب  دروخ و  یم  تشاد و  رایـسب  علط  دـنیب  رگا 
 . لام موس :  تمعن .  مود :  دنزرف .  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  علط  ندید  دیامرف : 

قلط

هک لیلد  دروخ ،  قلط  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دنک .  لصاح  لام  رفس  زا  هلیح  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  قلط  هک  دنیب  باوخرد  رگا 
ددرگ .  فلت  شلام  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  قلط  دنیب  رگا  دشاب .  هدرک  لصاح  یتخس  هب  لام 

رولب یگدننکـش  هشیـش و  ینـشور  هب  هاگ  هک  تسا  یقیاقح  راکنا  تسا .  تیعقاو  بلق  باوخ ،  رد  قلط  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ای دـیهد  یم  ناشن  هنوراو  ار  یتقیقح  دـینک و  یم  ایر  هناهاگآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدروم  دـیراد  قلط  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دنتـسه . 

یمن يا  هجیتن  نارگید  تهج  زا  تمالم  ناتدوخ و  تهج  زا  ینامیـشپ  تمادن و  زج  امـش  يارب  اعبط  هک  دیوش  یم  رکنم  ار  یهیدـب  يرما 
هجوتم شنایز  دنک و  یم  تیعقاو  بلق  وا  دنک  یم  ادیپ  هطبار  امـش  اب  يوحن  هب  قلط  نآ  دوجو  دراد و  قلط  يرگید  دینیبب  هچنانچ  دروآ . 

یتخـسرس تجاجل و  یگدـند و  کـی  رب  تسه  مه  زوسن  یفاـک  هداـم  کـی  قلط  نوچ  انمـض  دوش .  یم  دـیتسه  باوخ  هدـننیب  هک  اـمش 
یلمع دینک .  یم  ریخ  عنم  هدنیآ  رد  دیناشوپ  یم  قلط  اب  ار  یغارچ  ای  يراخب  زورفا  هلعـش  هرجنپ  هک  دینیبب  رگا  دراد .  تلالد  زین  هنالهاج 

يال زا  دـیراد و  یم  رب  ندـعم  زا  قلط  دـینیبب  رگا  دـیوش .  یم  يرگید  هب  یکی  هدـیاف  ریخ و  ندیـسر  عنام  ادـماع  هک  دـیوش  یم  بکترم 
يدوس چیه  دهد و  یم  رده  ار  امـش  لوپ  ورین و  تقو و  هک  دیهد  یم  ماجنا  هدوهیب  ثبع و  يراک  دـییامن  یم  جارختـسا  هوک  ياه  گنس 

 . دنک یم  دیدشت  ار  ریباعت  نیا  یگنر  قلط  دنک .  یمن  ناتدیاع 

باتفآ عولط 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
مارآ یگدنز  باتفآ :  عولط 

بانط

امش هک  تسا  يدنویپ  دیراد و  تسد  رد  هک  تسا  يا  هتشر  دینک ،  یم  هک  تسا  يراک  باوخ  رد  بانط  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تخر هک  دیدنب  یم  هناخ  طایح  رد  یبانط  ناترسمه  شهاوخ  هب  الثم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دهد .  یم  طابترا  هعماج  دارفا  رگید  هب  ار 
بانط نآ  ماکحتسا  هزادنا  هب  هک  دوش  یم  راوتسا  يدنویپ  هداوناخ  دارفا  ریاس  ناترـسمه و  امـش و  نیب  دننارتسگب  نآ  يور  ار  هتـسش  ياه 

رگا دوش .  يریگ  هزادنا  بجو  اب  هک  ینازیم  هن  تسا  یبسن  ماکحتـسا  لوط و  نیا  هتبلا  ینالوط .  بانط  نآ  لوط  هزادنا  هب  تسا و  مکحم 
یم اقترا  دور و  یم  الاب  امـش  هبترم  ماقم و  ناش و  دوش  یم  دـنلب  امـش  ياپ  نیمز  زا  دـنا و  هتخیوآ  نآ  هب  ار  امـش  تسه و  یباـنط  دـیدید 

بلغا هک  ندز  راد  ای  سابل  ندرتسگ  ای  تسا .  هنیمز  ود  نیمه  رد  دننیب  یم  باوخ  رد  بانط  هک  یناسک  ابلاغ  دیوش .  یم  بوبحم  دیبای ، 
طوقس دیداتفا و  امـش  دش و  هراپ  راد  بانط  هک  دیدید  لاح  نامه  رد  رگا  لاح  درادن .  شیوشت  ياج  ندز  راد  یلو  دندرگ  یم  شحوتم 

هکلب دوش  یمن  حرطم  اه  باوخ  عون  نیا  رد  راد  اب  گرم  هلئـسم  یعامتجا .  طوقـس  تسا و  ناش  لزنت  هناـشن  نوچ  تسین  بوخ  دـیدرک 
رگا دنیزگ .  یمرب  ار  راد  دیوج و  یم  يا  هلیـسو  دورف  زارف و  نداد  ناشن  يارب  ام  حور  هچ  دریگ  یم  رارق  روحم  ندمآ  دورف  نتـساخرب و 

ماجنا دیناوت  یمن  هک  دیآ  یم  شیپ  يراک  دنا  هتسب  بانط  اب  ار  امـش  ياه  تسد  هک  دینیبب  رگا  تسا .  ناش  لزنت  زاب  دییایب  نییاپ  بانط  زا 
امـش ندرگ  هب  یبانط  دیدید  رگا  دیناوت .  یمن  هک  دیورب  دیاب  ییاج  هب  دوب  هتـسب  امـش  ياپ  هب  بانط  رگا  دـینام و  یم  او  عقاو  رد  دـیهد و 
بانط دـیدید  رگا  دـیا .  هدرکن  ادا  هک  تسه  امـش  ندرگ  هب  ینید  دوش  یمن  هدـید  ای  نیمز  هب  هداتفا  باـنط  رگید  فرط  رـس  دـنا و  هتـسب 

دیرب و یم  وا  اب  ار  دوخ  هطبار  دشاب  یسک  هب  قلعتم  بانط  رگا  دینک و  یم  ینکش  دهع  دیدرک  هراپ  هتخیسگ و  ار  نآ  امش  تسه و  يدنلب 
دینک .  یم  رذن  ای  دیدنب  یم  نامیپ  دیفاب  یم  بانط  دیدید  رگا  دییامن .  یم  عطق 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رطخ تسا ،  لکشم  ناشندناسر  ققحت  هب  هک  یتالیامت  بانط : 

دیوریم ههاریب  هب  بانط :  کی  زا  نتفر  الاب 
دناسر دیهاوخ  رازآ  یسک  هب  امش  نآ :  ندز  هرگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک  دهاوخ  ییاه  یگدیچیپ  یمگردرس و  راچد  ار  امش  هناقشاع  روما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  بانط  ندید  1 ـ

دیرب .  یم  رد  هب  ملاس  ناج  نانمشد  دنزگ  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  الاب  یبانط  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دیهاوخ  وربور  يدیمون  اب  یگدنز  تاظحل  نیرت  شخبدیما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دییآ ،  یم  نییاپ  یبانط  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش .  دیهاوخ  قشع  میلست  دوخ  هدارا  فالخرب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتسب  بانط  اب  ار  امش  ياپ  تسد و  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
درک .  دیهاوخ  هبلغ  نارگید  یمشچ  مه  تموصخ و  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  بانط  ندرک  هراپ  5 ـ

رب دش  دیهاوخ  رداق  دیروآ  یم  تسد  هب  هک  یتردق  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدنب ،  یم  ییاج  هب  ار  اهبـسا  بانط  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دیبایب .  یگریچ  نایفارطا 

نیا رد  بجعت  لامک  اب  اما  دز ،  دیهاوخ  هرطاخمرپ  يراک  هب  تسد  هک  تسا  نا  ۀناشن  دیور ،  یم  هار  یبانط  يور  زا  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
دیبای .  یم  قیفوت  راک 

درب .  دیهاوخ  دوس  نارگید  تامادقا  اهراک و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنور ،  یم  هار  بانط  يور  زا  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
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یفیاظو قباطم  اه  هچب  فیاظو  دینک  یم  رکف  یهاوخدوخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرپ ،  یم  بانط  يور  زا  اه  هچب  اب  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ
دنراد .  اهرتگرزب  هک  تسا 

لدبم هاوخریخ  يدرف  هب  نیرفآ  يداش  يا  هعقاو  ریثأت  تحت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیریگ ،  یم  دوخ  ياپ  اب  ار  یبانط  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ
دیوش .  یم 

لیم فالخ  رب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دوش ،  یم  باـترپ  مدرم  تمـس  اـب  امـش  ۀـناخ  يـالاب  ۀـقبط  ةرجنپ  زا  یباـنط  دـینیبب  باوخ  رگا  11 ـ
زا هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  دـیوش .  یم  دـنم  هرهب  یتعفنم  زا  دـینز و  یم  تسد  رگید  يراک  هب  ناتناتـسود 

 . درب دهاوخ  تذل  یتاحیرفت  ینارذگ و  شوخ 

روبنط

 . دنک هبوت  هک  لیلد  تسکشب ،  روبنط  دنیب  رگا  دونـش .  تبیـصم  ربخ  هک  لیلد  دز ،  یم  روبنط  هنخ  رد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
سک نآ  زا  مغ  هک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  روبنط  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  وا  رمع  رخآ  هک  لیلد  دز ،  یم  روبنط  دـنیب  يرامیب  رگا 

 . دسر يو  هب 

یخوشو زنط 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ياهفرح روآ و  طاشن  يراتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  هدافتـسا  زنط  نابز  زا  نارگید  اب  دوخ  يوگتفگ  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخ  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  نارگید  زیمآزنط ، 
دیهاوخ رادروخرب  هفرم  داش و  دارفا  تبحم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننز ،  یم  فرح  امـش  اب  یخوش  زنط و  هب  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش . 
 . ددنب یم  لد  یسک  هب  یگدزباتش  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  تبحص  وا  اب  یخوش  زنط و  هب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

یطوط

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يو اب  یطوط  هک  دنیب  رگا  دنک .  رفـس  شدنزرف  هک  لیلد  دیرپب ،  وا  تسد  زا  یطوط  دـنیب  رگا  دوب .  مالغ  دـنزرف و  لیلد  یطوط ،  ندـید 

 ، رن یطوط  دـنک و  هزیـشود  رتخد  رب  لیلد  باوخرد ،  هدام  یطوط  دـیآ .  بجع  نآ  زا  ار  مدرم  هک  دـنک  يراـک  هک  لـیلد  تفگ ،  نخس 
دشاب .  اسراپ  یمالغ  ای  لدکاپ  يدرم  رب  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دشاب .  هجو  هس  رب  باوخرد  یطوط  ندید 

دنزرف .  لوا : 
هزیشود .  يرتخد  مود : 

کباچ .  گنرز و  دلج و  يدرگاش  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رگا یصخش  نینچ  هدننک  مرگرسو  فیرظ  عیدب و  لاح  نیع  رد  وگ و  ررکم  فرح ،  رپ  جارو ،  تسا  یصخش  ام  ياه  باوخ  رد  یطوط 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 941 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرفآ رطخو  محازم  زیگنا و  هنتف  دشاب  هتـشاد  كاپان  یتنیطرگا  دراد و  هگن  داش  لد و  شوخ  ار  ناسنا  دناوت  یم  دـشاب  تین  نسح  ياراد 
یم امش  مالغ  دنزرف  تخیرگ  امش  تسدزا  یطوط  هک  دینیبب  هچنانچ  تسا و  مالغ  دنزرفو  مالغ  یطوطدنا  هتشون  نهک  ناربعم  دوش .  یم 

یبحاصم ای  دـیراد  سفق  رد  یئوگ  نخـس  گنر و  شوخ  یطوط  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دور .  یم  رفـس  هب  ناتدوخ  دـنزرف  اـی  دزیرگ 
سیئر هچ  نآ  دیوش  یم  روبجم  دینک و  یمن  ادیپ  هدیقع  زاربا  تارج  هک  دیریگ  یم  رارق  یطیارـش  رد  ناتوخ  ای  دـیبای  یم  هدـننک  مرگرس 
دینیبب باوخ  رد  رگا  دشاب .  میلـس  لقع  فلاخم  امـش و  لیم  فالخ  هچ  رگا  دینک .  رارکت  دییات و  دیوگ  یم  امـش  هدـنامرف  رمآ و  ای  امش 
دشاب یمارگ  زیزع و  دناوت  یم  مه  مدرک  زاغآ  رد  هک  یفیصوت  اب  هک  دسر  یم  امش  يارب  ینامهم  دروآ  هیده  امش  يارب  یطوط  یسک  هک 
یطوط هدنریگ  هب  دیشاب  هتـشاد  تسود  ار  یطوط  نآ  رگا  دراد .  لاح  ود  دیهدب  یطوط  یـسک  هب  ناتدوخ  رگا  ازفا .  جنر  محازم و  مه  و 

رد یتمدخ  دینک و  یم  تبحم  وا  هب  دیشاب  هتـشادن  تسود  ار  یطوط  نآ  رگا  یلو  دیناجنر  یم  دینک و  یم  لولم  ار  وا  دیناسر و  یم  رازآ 
امـش هب  یطوط  کی  یـسک  دینیبب  هچنانچ  تسا .  رود  هار  یتاغوس  تفایرد  ناشن  هیده  ناونع  هب  یطوط  نتفرگ  دـیهد .  یم  ماجنا  وا  قح 

مه يور  يداش .  مه  ودروآ  یم  تریح  بجعت و  مه  امـش  يارب  هدـش و  هداتـسرف  رود  راید  زا  هک  دـینک  یم  تفایرد  یتاغوس  داد  هیدـه 
تسا .  رتهب  دشاب  رت  راگن  شقن و  شوخ  هچ  ره  تسین و  دب  باوخ  رد  یطوط  ندید  هتفر 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب هتسیاش  درم  یطوطو  يرمقو  هتخاف  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دب هب  ناتـسود  و  درک .  دیهاوخ  رمث  یب  هدوهیب و  ییاهراک  هک  تسا  نآ  تمالع  دننز ،  یم  فرح  دنتدنت  اه  یطوط  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دنهاوخ  هدیشک  ییوگ 
تساهنآ .  نیب  تارجاشم  اهاوعد و  همتاخ  هداوناخ و  دارفا  نایم  حلص  ۀناشن  دوخ ،  یعیبط  ياهناکم  رد  اه  یطوط  ندید  2 ـ

تسا .  وج  هزیتس  ینز  وا  تسا  دقتعم  شدزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  یطوط  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
یلکـشم راـچد  دوخ  یـصوصخ  لـیاسم  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیزومایب ،  ندز  فرح  یطوط  هب  دـینک  یم  یعـس  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دش .  دیهاوخ 
 . تسا یعامتجا  طیحم  رد  ندنام  اهنت  ۀناشن  باوخ ،  رد  یطوط  ندید  5 ـ

قوط

قوط رگا  درادهگن .  فاصنا  دبای و  تیالو  نآ  تمیق  ردق و  هب  هک  لیلد  میـس ،  ای  رز  زا  تشاد  ندرگ  رد  یقوط  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
تسا .  نید  داسف  رب  لیلد  دید ،  نینهآ  ار 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیوگ .  غورد  هب  يوعد  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  ندرگرد  قوط  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دنک .  تموصخ  یسک  اب  هک  لیلد  دشاب ،  نینهآ  ای  نیسم  رگا  تسا .  تیالو  رب  لیلد  دنیب ،  نیرز  قوط  باوخرد  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  قوط  ندید 

نتفر . )  ادخ  هناخ  جح  هب  ندراذگ (  جح  لوا : 
ندیسر . )  ییاورنامرف  هب  نتفای (  تیالو  مود : 
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ندرک . )  تموصخ  هعفارم و  كزینک (  مالغ و  ندرک و  تناها  تموصخ و  موس : 
دبای .  لام  هاشداپ  زا  تسا  لیلد  تشاد ،  ندرگرد  قوط  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا بارعا  وگنلا .  مه  دشاب و  دنب  ندرگ  دناوت  یم  مه  قوط  تسین  دوجوم  لوادتم و  یمیدق  هدش  هتخانش  روص  هب  لغو  قوط  ام  نامز  رد 

هدنراد هک  تسا  نآ  هناشن  باوخ  رد  لاخلخ  نتـشاد  دنمان .  یم  لاخلخ  ار  نآ  دنزیوآ و  یم  اپ  چم  هب  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  قوط  یعون 
دوش یم  دونشخان  يرابجا  تماقا  زا  مه  هک  دوش  یم  تماقا  هب  روبجم  رگید  نابز  هب  دنامب و  درادن  تسود  هک  یئاج  دوش  یم  روبجم  نآ 

هب هک  دراد  ياپ  هب  الط  زا  ینیگنـس  لاخلخ  هک  دید  باوخ  رد  یئابیز  رتخد  دراد .  یمن  تسود  دنامب  اج  نآ  رد  دـیاب  هک  ار  یلحم  مه  و 
ریبعت دـیامن .  یم  ساسحا  ار  الط  همه  نآ  ینیگنـس  وا  دـننک و  یم  داجیا  ادـص  دـنروخ و  یم  مه  يور  نیرز  ياـه  هقلح  نتفر  هار  تقو 

رتگرزب شدوخ  زا  لاس  تشه  یـس و  هک  درک  جاودزا  يدرم  اب  دعب  هام  دـنچ  ابیز  رتخد  نآ  دـش .  هتفگ  الاب  رد  هک  تسا  نامه  وا  باوخ 
مه لوپ  اب  دنمتورث  درم  یلو  دیآ  رد  وا  يرسمه  هب  تساوخ  یمن  رتخد  تفر .  يزکرم  ریوک  هیـشاح  رد  يرهـش  هب  شرهوش  هارمه  دوب و 

يزکرم ریوک  هیـشاح  رد  يرهـش  هب  درب  ار  شرـسمه  درم  لاح  ره  هب  دـیرخ .  ار  رتخد  ناردارب  ردام و  ردـپ و  مه  درک و  یـضار  ار  رتخد 
يور مروبجم  اـه  بش  تشون (  یم  دوخ  ياـه  هماـن  رد  رتـخد  تشاد .  رایـسب  یمـس  كاـنرطخ  ياـهرام  هدـنزگ و  تارـشح  هک  روـشک 

هظحالم دـنهد )  یم  رارق  بآ  رد  برقع  لـیطر و  راـم و  میب  زا  ار  باوختخت  ياـه  هیاـپ  هک  یلاـح  رد  مباوخب  دـنب  هشپ  نورد  باوختخت 
ود ره  هک  رهـش  نآ  رد  تماـقا  زا  مه  دوب و  یـضاران  درم  نآ  اـب  یگدـنز  زا  مه  رتخد  هک  ارچ  تشاد  قیبطت  ردـقچ  باوخاـب  ریبعت  دـینک 
 . تسا دهعت  وگنلا  یلو  دش  هتفگ  هک  تسا  نامه  لاخلخ  ای  اپ  قوط  نتـشاد  ریبعت  دوب .  دودـسم  يا  هریاد  هک  قوط  اپ و  هب  تشاد  طابترا 
ای دیریذپ  یم  دهعت  يزیچ  ای  یـسک  هب  تبـسن  دراد  دوجو  امـش  تسد  هب  یئاهوگنلا  ای  دیراد  تسد  هب  یئوگنلا  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ 

يارب دـش  هتفگ  هک  يریبعت  تسین و  بوخ  نادرم  يارب  باوخ  رد  وگنلا  ندـید  دـیتسه .  نویدـم  اقالخا  ای  دـیا  هدرکن  ادا  هک  دـیراد  نید 
هب روبجم  دراد  ندرگ  هب  الط  زا  يدنب  ندرگ  هک  دنیبب  ینز  هچنانچ  دناسر و  یم  ار  تعاطا  دایقنا و  دنب  ندرگ  نتشاد  تسا .  قداص  نانز 

دوجو هب  يرتشیب  ردکت  ملات و  تسا و  رت  دیدش  ریبعت  دشاب  نهآ  زا  رگا  هداد .  هیده  وا  هب  ار  دنب  ندرگ  نآ  هک  دوش  یم  یسک  زا  تعاطا 
 . دوآ یم 

هلیوط

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یگدـنز رد  یگرزب  يزوریپ  تمالع  ارچ ،  لوغـشم  هلیوط  رد  حـبذ  ةدامآ  هبرف و  یتاـناویح  تسا و  هلغ  زارپ  يا  هلیوط  دـینیبب  باوخ  رگا 

دراد .  دش  هتفگ  هچنآ  فالخ  رب  تسرد  يریبعت  دینیبب ،  هلغ  تاناویح و  زا  یهت  ار  هلیوط  رگا  تسا و 
فرظ 

اهفرظ یتلع  هب  رگا  اـما  دـش .  دـیهاوخ  دنمتداعـس  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیتسه ،  فورظ  شورف  دـیرخ و  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
درک .  دهاوخ  ور  امش  هب  هاتوک  یتدم  تداعس  لابقا و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننکشب ، 

تسا .  قفوم  یجاودزا  ۀناشن  ناشخرد ،  فورظ  زا  رپ  ییاه  هسفق  ندید  2 ـ
 . تسا بولطمان  يا  هدنیآ  تمالع  هتفرگ ،  كاخ  فورظ  ندید  تسا .  تداعس  یبایماک و  تمالع  باوخ ،  رد  فورظ  ندید  3 ـ

تراهط

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
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دیآ نوریب  مغ  زا  ندرک  تراهط  ندید 

ناسلیط

دنزادنا شود  رب  اهبرعو  نابیطخو  نایضاق  هک  یئادر 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دنک .  تواخس  قلخ  اب  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  ناسلیط  هک  دنیب  رگا  تسا .  یگرزب  هاج و  لیلد  ناسلیط ،  ندید 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  تبیصم  لیلد  دش ،  هاشداپ  ناسلیط  نوج  وا  ناسلیط  هک  دنیب  رگا  دریمب .  يزیزع  وا  زا  هک  لیلد  تخوسب ،  وا  ناسلیط  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

دبای قیفوت  دوب و  توق  شندید  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  ناسلیط  هک  دنیب  رگا  نید .  توق  تسا و  تناما  لیلد  باوخ ،  هب  ناسلیط  ندـید 
ار دوخ  ناسلیط  رگا  تسا .  دـنزرف  لیلد  ناسلیط ،  ندـید  تسا و  نیا  فالخ  هب  لیوات  دـنیب ،  نیکرچ  ناسلیط  رگا  ندراذـگ .  تناـما  رد 
وا دنزرف  تسا ،  ملاع  هدننیب  دوب و  هایـس  رگا  دوب .  رـشاعم  شدنزرف  هک  لیلد  دنیب ،  خرـس  رگا  دنک .  حلـصم  دنزرف  رب  لیلد  دـنیب ،  دـیفس 

ددرگ .  بیطخ  ای  یضاق 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هد  رب  باوخ  رد  ناسلیط  ندید 
يدنلبرس . )  تزع و  هبترم (  زع و  لوا : 

تلزنم .  هاج و  مود : 
یئاور .  نامرفو  تیالو  موس : 

دنزرف .  مراهچ : 
ینارماکو .  تلود  مجنپ : 

يراوگرزب .  یگرزب و  مشش : 
لام .  متفه : 

ملع .  متشه : 
نید .  مهن : 

 . ریشمش مهد : 

فرح ظ

فرظ

اهفرظ یتلع  هب  رگا  اـما  دـش .  دـیهاوخ  دنمتداعـس  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیتسه ،  فورظ  شورف  دـیرخ و  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
درک .  دهاوخ  ور  امش  هب  هاتوک  یتدم  تداعس  لابقا و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننکشب ، 

تسا .  قفوم  یجاودزا  ۀناشن  ناشخرد ،  فورظ  زا  رپ  ییاه  هسفق  ندید  2 ـ
 . تسا بولطمان  يا  هدنیآ  تمالع  هتفرگ ،  كاخ  فورظ  ندید  تسا .  تداعس  یبایماک و  تمالع  باوخ ،  رد  فورظ  ندید  3 ـ
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ینیچ فورظ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  تیقفوم  هب  ندیسر  تفرشیپ و  يارب  بوخ  ییاهتصرف  ندروآ  تسد  هب  تمالع  باوخ ،  رد  ینیچ  فورظ  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  عقاو  نارگید  تناها  رازآ و  دروم  أهابتشا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  ای  فیثک  فورظ  ندید  2 ـ

ملظ

هک لیلد  دومن ،  ملظ  یـسک  رب  وا  دنیب  رگا  دـبای  ترـصن  هدـننک  ملظ  رب  هک  لیلد  تفر ،  ملظ  يو  رب  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب و مولظم  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دبای .  ترضم  هاشداپ  زا  هک  لیلد  درک ،  ملظ  يو  رب  هاشداپ  دید  رگا  دبای .  رفظ  ملاظ  رب  مولظم 
رد هجاوخ  نآ  زا  هدـنب  نآ  هک  لـیلد  درک ،  ملظ  هدـنب  رب  هک  دـنیب  هجاوخ  رگا  دـشاب .  ملاـظ  وا  هک  لـیلد  دوب ،  هدرکن  ملظ  يو  رب  یـسک 

 . تسا تمحز 

تاملظ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هداشگ  يو  رب  نید  هار  هک  لیلد  دمآ ،  ینشور  هب  هاگان  دوب ،  تاملظ  رد  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  یهارمگ  لیلد  تفر ،  تاملظ  رد  زاب  هدمآ و  نوریب  تاملظ  زا  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
ددرگ .  رهاظ  هودنا  راید  نآ  رد  هک  لیلد  دش ،  رهاظ  تاملظ  يراید  رد  دنیب  رگا  تسا  مغ  لیلد  تاملظ ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  تاملظ  ندید 

هشیدناورکف .  لوا : 
ینادرگرسوریحت .  مود : 

اهراک . )  ندش  هتسب  اهراک (  نتسبورف  موس : 
تعدب .  مراهچ : 

 . یهارمگو تلالظ  مجنپ : 

فرح ع

جاع

هاشداپ زا  تسا  لیلد  تشاد ،  جاع  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا  هاشداپ .  زا  دوب  لام  لیلد  باوخ ،  رد  جاع  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ددرگ .  فلت  شلام  هک  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  جاع  هک  رگا  دنیب .  تعفنم 

نز هاشداپ  ناسک  زا  یکی  زا  وا  ناکیدزن  ناشیوخ و  هک  لیلد  تشاد .  قودنص  رد  جاع  هک  دنیب  باوخرد  یـسک  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
رد ار  جاع  هک  دـنچ  ره  دـبای و  هاج  زع و  يو  زا  هک  دـشخب  يو  هب  یکزینک  هاشداپ  هک  لیلد  تشاد ،  جاـع  تاود  هک  دـنیب  رگا  دـهاوخ . 
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دشاب .  رتشیب  وا  لام  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  رتدیفس  باوخ 
سیفن و تسا  يزیچ  ام  يداع  یگدنز  رد  يرادـیب  رد  هک  روط  نامه  تسا .  لیف  نادـند  ناوختـسا  جاع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دـینیبب  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یم  ریبعت  کلمت  یئاراد و  لاـم و  هب  دوش و  یم  بوسحم  سیاـفن  زا  زین  اـم  ياـه  باوخ  رد  ردـق  نارگ 

رخف و امـش  رد  زین  هدنیآ  رد  دنک و  یم  نشور  ار  امـش  هناخ  هک  دیوش  یم  يدنزرف  بحاص  دیتسه  جاع  زا  هخاش  کی  نادعمـش  بحاص 
یئیـش کی  دـینیبب  رگا  تشاد .  دـیهاوخ  زاتمم  يا  هداوناخ  دـیراد  جاع  زا  هخاـش  دـنچ  ینادعمـش  دـینیبب  رگا  دروآ .  یم  دوجو  هب  رورغ 

ینز جاع  قودنـص  دنا  هتـشون  دینک و  یم  يراک  شیوخ  نایز  هب  دیهد و  یم  ردـه  ار  دوخ  لام  دـینک  یم  بارخ  ار  جاع  زا  هدـش  هتخاس 
بحاص نز  نآ  زا  دـیروآ  یم  نوریب  نآ  نورد  زا  يزیچ  دـیراد و  جاـع  قودنـص  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  هدـنزرا و  فیرـش و  تسا 

ماقم اقترا  دشاب  جاع  زا  یلدنص  رگا  دوش .  یم  دراو  امش  هب  تیـصخش  اب  گرزب و  ینامهم  دینیبب  جاع  زا  يزیم  رگا  دش .  دیهاوخ  دنزرف 
دینک .  یم  لصاح 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  تورث  ندروآ  تسد  هب  تمالع  باوخ ،  رد  جاع  ندید  1ـ

یگدـنز رد  ییاهبنارگ  هبرجت  دـیبای و  یم  قیفوت  یلام  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  لمح  جاع  زا  يراب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دینک یم  بسک 

تیراع

 . دبای وا  زا  عتمت  دنامب و  تباث  يو  رب  زیچ  نآ  هک  تسا  لیلد  داد ،  یسک  هب  تیراع  يزیچ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دقاع

هب کلهم  تامدـص  تاـمطل و  هک  تسا  یـسک  وا  اریز  تسین  كراـبم  نومیم و  باوخ  رد  دـقاع  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هلمج زا  ییانشآ  دینیبب  رگا  دوش .  یمن  ریبعت  بوخ  باوخ  رد  شندید  هتبلا  هک  دنیرفآ  یم  الب  تبیـصم و  دروآ و  یم  دراو  باوخ  هدننیب 
ریمـض هک  ام  يوزرآ  انمت و  زا  تسا  يریوصت  هناگیب  ياج  هب  انـشآ  ندید  هچ  دناسر  یم  بیـسآ  امـش  هب  هناگیب  دش  دقاع  امـش  نایانـشآ 

نیا ناتدوخ  ای  تسامش  نیمک  رد  يا  هناگیب  لاح  ره  هب  درک .  یم  تبحم  ینمـشد  ياج  هب  دوب  انـشآ  هناگیب  نآ  رگا  دراگنا  یم  ام  نطاب 
كرابم باوخ  رد  ندید  یـسورع  دـقع و  الوصا  ما  هتـشون  یـسورع  هملک  رد  هک  روط  نامه  دـیتسه .  شحوتم  دـینک و  یم  روصت  نینچ 

رد رگا  دش .  دهاوخ  نایز  ببس  ییانشآ  دنک  یم  دقع  يا  هناگیب  هک  دینیبب  رگا  دشاب .  اه  يدونـشخان  نیا  لماع  دناوت  یم  دقاع  تسین و 
دیشاب و هدنیآ  ثداوح  نارگن  هک  تساجب  دنک  یم  دقع  يدرم  يارب  ار  امـش  دیـشابب  نز  رگا  ای  امـش  يارب  ار  ینز  دقاع  هک  دینیبب  باوخ 
رد دقاع  ندید  لاح  ره  هب  دسر .  یم  لقادح  هب  دیتسه  باوخ  هدننیب  هک  امش  تبیـصم  دنک  یم  دقع  ار  رگید  رفن  ود  دقاع  دیدید  هچنانچ 

 . تسین بوخ  باوخ 

ندش قشاع 

رب لیلد  دوب ،  مارح  يزیچ  هب  وا  یقشاع  رگا  ددرگ .  صیرح  دنمزاین و  هک  لیلد  دش ،  قشاع  یـسک  رب  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دوب .  یتعفنم  لیلد  تفای ،  لد  ماک  قوشعم  زا  هک  دنیب  رگا  دوب .  وا  نید  داسف 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
قشاع
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یگدروخرس ندش :  قشاع 
یناهنپ ياهیداش  قاشع :  ندید 

ملاع

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ .  هدایز  وا  ملع  دوب ،  ملاع  رگا  يدب .  هب  دتفا  مدرم  نابز  رب  تسا  لیلد  دوب ،  لهاج  هدننیب  دش و  هیقف  ای  ملاع  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هاج و دوب ،  ملاع  هدـننیب  رگا  دـنادرگ .  دوخ  رخـسم  ار  راید  نآ  مدرم  هلیح  هب  دوبن ،  ملاـع  هدـننیب  تفگ و  یم  ملع  ار  مدرم  هک  دـنیب  رگا 

دناتس .  هوشر  مدرم  زا  تسا  لیلد  دتسب ،  اطع  مدرم  زا  ملع  هطساو  هب  هدننیب  رگا  دبای ،  یگرزب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  راهچ  رب  دوب ،  ملاع  اه  باوخ  نیا  هدننیب  رگا 
يراوگرزبو .  یگرزب  لوا : 

مارتحاو .  تزع  مود : 
نتفرگ . )  رارق  مدرم  هجوت  درومو  لوبقم  مدرم (  لوبق  موس : 

 . نتفای ییاورنامرفو  تیالو  مراهچ : 

ابع

دوخ ياج  رد  هک  دراد  ار  سابل  هماج و  ریبعت  دشاب  ششوپ  ناونع  هب  رگا  باوخ  رد  ابع  ندیشوپ  نتشاد و  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
کین يراک  دـیرخ  یم  ابع  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبعت  یبوخ  ریخ و  تسا و  وکین  دـشاب  تداـبع  تهج  رگا  یلو  ما  هتـشون 
ناشن ابع  نتفرگ  تسا و  حالصو  ریخ  یکین و  هب  توعد  ابع  ندیـشخب  دشاب .  زامن  هماقا  تهج  ندیـشوپ  تین  هب  رگا  هتبلا  دیهد  یم  ماجنا 

ابع دیا و  هدش  ناهنپ  ابع  ریز  دینیبب  رگا  دهن .  یم  جرا  باوخ  هدننیب  هب  دنک و  یم  تیاعر  ار  امـش  مارتحا  ناش و  ابع  هدـنهد  هک  تسا  نآ 
قلعت ناتدوخ  هب  ابع  رگا  یلو  دراد  یم  هگن  ار  امش  زار  دنک و  یم  تیامح  امـش  زا  یـسک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  درادن  قلعت  ناتدوخ  هب 
یـسک دیرادن  تسود  هک  دیهد  یم  ماجنا  افخ  رد  دـب  کین و  زا  معا  ار  ییاهراک  دـینک و  یم  ناهنپ  نارگید  زا  ار  یتایعقاو  دـشاب  هتـشاد 

يرامیب و یماندـب و  فیثک  كرچ و  يابع  دوش .  یم  یتمرح  یب  امـش  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ناشن  خاروس  هتخوس و  يابع  دوش .  هاـگآ 
 . تسا يروجنر 

تدابع

 ، درک هدجـس  ار  ادخریغ  رگا  دنک .  ترخآ  تهج  باوص  ریخ  لیلد  درک ،  تدابع  ار  یلاعت  قح  هک  دنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 ، درک هورکم  ییاجرد  رگا  دنک .  رایـسب  تاریخ  هک  لیلد  درک ،  هعموص  رد  ای  دجـسم  رد  تدابع  هک  دنیب  رگا  دوب .  نیا  فالخ  هب  لیوات 

دوب .  نیا  فالخ  هب  لیوات 
نیا میراد و  شیوخ  تاـبجاو  ماـجنا  رد  هک  تسا  يروـصق  زا  سرت  شنکاو  باوـخ  رد  ندرک  تداـبع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 

یبهذم هبنج  يریبعت  نینچ  هتبلا  هک  میا  هدرک  روصق  هدش و  هداهن  ام  شود  هب  هک  یفیلکت  عون  ره  یقالخا .  ای  ینید  زا  تسا  معا  تابحاو 
انمـض دـشاب  اـه  هاـگترایز  زا  یکی  اـی  دجـسم  رد  رگا  صوصخ  هب  تسا  بوخ  مینک  یم  تداـبع  مینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  رتـشیب  نآ 
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زاـمن دـهد .  یم  یهاوـگ  اـم  هاـگآدوخان  ریمـض  ار  تیعقاو  نیا  میراد .  دوـبمک  میا و  هدرک  روـصق  تهج  نیا  زا  هک  تسا  نـیا  ياـیوگ 
تسا .  بوخ  رایسب  باوخ  رد  ندناوخ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب تیصعم  نتشادرب  تدابع  ندید 

روبع

یمن دریگ و  یمن  رارق  باوخ  روحم  اسار  روبع  لمع  هاگ  چیه  اریز  تسا  طورـشم  باوخ  رد  روبع  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب یبوشآ  هنتف و  زا  هتفرگ  رارق  ناشورخ  يا  هناخدور  رب  لپ  دینک و  یم  روبع  لپ  کی  يور  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  مه  دـناوت 
هب ترـسع  یتسدـگنت و  رقف و  زا  دوب  کشخ  ناتیاپ  ریز  هناـخدور  لـپ  يور  زا  روبع  ماـگنه  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دیـسر .  یم  تمـالس 
زا دوب  مرخ  زبس و  لـپ  يوس  نآ  دیـسر و  لـپ  فرط  نآ  هب  هک  دـنک  هدـهاشم  دـنیبب و  يراـمیب  رگا  ار  باوخ  نیا  دـیرذگ .  یم  تمـالس 
رد رگا  تسا .  یبوـخ  باوـخ  هتفر  مه  يور  دـنک و  یم  يدازآ  تئارب و  لیـصحت  دـنیبب  یمهتم  موـکحم و  رگا  دـبای .  یم  افـش  يراـمیب 
نآ ناشن  نوچ  تسین  بوخ  هایگ  دـقاف  تسا و  کشخ  تسا و  نابایب  فرط  ود  هک  مینک  یم  روبع  يا  هداـج  زا  لـیبموتا  اـب  مینیبب  باوخ 

مینیبب هچ  نانچ  میوش و  یم  نیگهودـنا  مینک  یم  روبع  ییا  هبارخ  لـباقم  زا  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میوش .  یم  یگنت  شوختـسد  هک  تسا 
بوخ میور  یم  میراد  هک  مینک  سح  باوخ  ملاع  رد  رگا  تسا .  وکین  میرذگ  یم  مرخ  زبس و  یغاب  ای  ابیز  هوکش و  اب  يرـصق  لباقم  زا 

 . تسا بوخ  تسا  ندمآ  ندیسر و  يارب  روبع  هک  میشاب  هتشاد  ار  ساسحا  نیا  رگا  تسین و 

ددع

لیلد هریغ ،  ای  رانید  کی  ای  تشاد  مرد  کی  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا  دوب .  وکین  یکی  باوخ ،  هب  ددـع  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
باوخ هب  رگا  دوب .  مغ  لیلد  ود ،  اما  دوب ،  کین  یکی  ددع  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا .  یکی  اهرامـش  لصا  هک  اریز  یکین ،  رب  تسا 

رگا تسا .  قالط  هس  ظفل  هک  اریز  دـنک .  تقرف  رب  تلالد  هس  ظفل  ای  دـباین .  يرادروخرب  دـنک  هک  يراکزا  تسا  لـیلد  دـنیب ،  هس  ددـع 
 . دراد اپرب  اهزامن  هک  یتقو  دوب ،  وکین  دنیب ،  جنپ  ددع  رگا  ددنویپن .  دـشابن و  نآ  اب  رگید  يزیچ  هک  یتقو  دوب .  وکین  دـنیب ،  راهچ  ددـع 

تمحز لیلد  دنیب ،  هن  رگا  دوب .  دب  دنیب ،  تشه  ای  تفه  رگا  دبای .  دارم  دوب و  وکین  تیاغ  هب  هک  لیلد  دنیب ،  شـش  ددـع  باوخ  رد  رگا 
مامت راک  زور  هب  وا  لغـش  لیلد  دـنیب ،  هدزای  ددـع  رگا  ددرگ .  لصاح  وا  يایند  نید و  دارم  هک  لـیلد  دـنیب ،  هد  ددـع  رگا  دوب .  داـسف  و 
وکین دنیب  هدراهچ  ددع  رگا  ددرگ .  هتسب  شراک  تسا  لیلد  دنیب ،  هدزیس  ددع  باوخ  رد  رگا  دوب .  وکین  دنیب ،  هدزاود  ددع  رگا  ددرگ . 

لیلد دنیب ،  هدفه  ددع  رگا  ددرگ .  وکین  شراک  هک  لیلد  دنیب ،  هدزناش  رگا  ددرگ .  هدنکارپ  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  هدزناپ  ددـع  رگا  دوب . 
راک تمحز  یب  ار  وا  تسا  لیلد  دـنیب ،  هدزون  رگا  دـیاینرب .  شراک  هک  لیلد  دـنیب ،  هدـجه  ددـع  رگا  ددرگزاب .  ددرگ و  هابت  اهزیچ  هک 

ور یسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  یس  ددع  رگا  دبای .  رفظ  نمـشد  رب  دنک و  لصاح  لام  هک  لیلد  دنیب ،  تسیب  ددع  باوخ  رد  رگا  دتفا . 
 . هدئاف یب  لغـش  جنر و  رب  تسا  لیلد  دنیب ،  هاجنپ  ددع  رگا  ددرگ .  هتـسب  شراک  تسا  لیلد  دنیب ،  لهچ  ار  ددع  رگا  دـبای .  دارم  دـتفا و 
ار شیورد  تصش  ای  نتـشاد  هزور  ار  وا  یپایپ  هام  ود  هکنانچ  دتفا ،  شندرگرد  يدنگوس  تسا  لیلد  دنیب ،  تصـش  ددع  باوخ  رد  رگا 

تمهت هب  ار  وا  تسا  لیلد  دنیب ،  داتـشه  ددع  رگا  دیآرب .  ریخات  هب  شراک  تسا  لیلد  دنیب  داتفه  ار  ددع  رگا  دتفا .  ندرگرب  نداد ،  ماعط 
لیلد دنیب ،  دص  ددع  رگا  دهاوخب .  رادلام  هدازگرزب و  ینز  هک  لیلد  دنیب ،  دون  ددع  باوخ  رد  رگا  دننزب .  نیبوچ  داتـشه  دـنریگب و  انز 

ار وا  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دبای .  رفظ  نمـشد  رب  تسا  لیلد  تشاد ،  راوس  دـص  دوخ  اب  هک  دـنیب  باوخرد  ناطلـس  رگا  دـبای .  رفظ  هک 
رفظ يو  رب  نمـشد  تسا  لیلد  دنیب ،  تسیود  ددع  رگا  ددرگ .  خارف  يو  رب  شیع  دوب و  تکرب  ریخ و  رب  لیلد  دـنداد ،  مدـنگ  هناد  دـص 
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هیلع و هللا  یلـص  لوسر  هکنانچ  دبای .  رفظ  نمـشد  رب  دنیب ،  دصراهچ  رگا  دیآرب .  رید  شدارم  تسا  لیلد  دنیب ،  دصیـس  ددع  رگا  دـبای . 
 . دـیامن فوقوم  شراک  هک  لیلد  دـنیب ،  دـصناپ  باوخ  رد  رگا  تسا .  دـصراهچ  اهباوخ ،  نیرتهب  تسا و  راوس  رازهراهچ ،  دومرف :  هلآ 
رب تسا  لیلد  دنیب ،  دصتـشه  رگا  دهرب .  تخـس  راک  زا  تسا  لیلد  دنیب ،  دصتفه  رگا  دسرب .  دوصقم  هب  تسا  لیلد  دـنیب ،  دصـشش  رگا 

لیلد رازهراهچ ،  ددع  دبای .  يزوریف  دشاب و  توق  دنیب  رازه  هس  رگا  دنک .  رهق  ار  نمـشد  تسا  لیلد  دنیب ،  رازه  رگا  دبای .  رفظ  نمـشد 
حتف لیلد  دنیب ،  رازه  شـش  ددع  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  هدنخرف  كرابم و  دنیب ،  رازه  جنپ  ددع  رگا  دوب .  ترـضم 

دب دـنیب  رازه  هنرگا  دوش .  ماظن  هب  شراک  هک  لـیلد  هک  تسا  لـیلد  رازه ،  تشه  تسا و  اـهراک  شیاـشگ  رازه ،  تفه  دوب و  ترـصن  و 
رگا تسا .  رفظ  دنیب  رازه  یـس  رگا  دنک .  هبلغ  نمـشد  رب  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  رازه  تسیب  رگا  تسا .  ترـضم  دنیب  رازه  هد  رگا  تسا . 

 . تسا يداش  لیلد  دنیب ،  رازه  تصـش  ددع  رگا  دنامب .  جنر  رد  هک  تسا  لیلد  دـنیب ،  رازه  هاجنپ  رگا  تسا .  ترـصن  دـنیب ،  رازه  لهچ 
 . دوش بلاغ  مصخ  رب  هک  تسا  لیلد  رازه ،  دون  ای  دنیب  رازه  داتـشه  ددع  رگا  دـبای .  رفظ  يو  رب  نمـشد  هک  لیلد  دـنیب ،  رازه  داتفه  رگا 

 . دسرب اهدارم  هب  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  رازه  دص  باوخ  رد  رگا 

سدع

تسا .  فالخ  سدع  لیوات  رد  ار  ناربعم 
یتشاد .  تسود  ار  نآ  لیلخ  میهاربا  هک  اریز  تسا ،  وکین  باوخ  رد  سدع  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

لد .  درد  هب  نانز  لبق  زا  تسا  لام  لیلد  باوخ ،  رد  سدع  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دینیبـب باوخ  رد  رگا  تسا .  يزور  تمعن و  یکین و  ریخ و  نوچ  تسا  بوخ  باوخ  رد  سدـع  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 

باوخ رد  سدع  تسا .  بوخ  امش  يارب  هک  دینک  یم  لیصحت  تسرد  قیرط  زا  لالح  یلام  دهد  یم  امـش  هب  یـسک  ای  دیرخ  یم  سدع 
جنرب مه  تسا و  بوخ  سدع  مه  اریز  تسا  بوخ  باوخ  رد  ولپ  سدع  ندید  تسا .  كرابم  باوخ  رد  شندید  تسا و  بوخ  ام  ياه 

تسا .  هدش  ریبعت  لام  تمعن و  هتخپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

نارگید اب  تافالتخا  تارجاشم و  راچد  درک و  دیهاوخ  یناگدنز  بولطمان  ياهطیحم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  سدع  ندید 
ادیپ یگدنز  رد  یتسرد  هب  ار  دوخ  هار  وا  دوش  یم  ثعاب  هناردپ  يدنپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  دش .  دیهاوخ 

 . دنک

یهاوخ رذع 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اب دوخ  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یهاوخرذع  یـسک  زا  دیا  هدشن  بکترم  الـصا  هک  یهانگ  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  هدرک  يا  هجوت  نایاش  کمک  امش  تفرشیپ  هب  رسدرد  نیا  دوش  یم  مولعم  ماجنارس  اما  دیوش ،  یم  هجاوم  يرسدرد 
دوخ ياهراک  یگچاپ  تسد  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیهاوخ ،  یم  رذع  یسک  زا  دیا  هدش  بکترم  هک  ییاطخ  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیهد .  یم  ماجنا  ار 
 . دیبای یم  تسد  یتخبشوخ  هب  یلابقادب  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  یهاوخرذع  امش  زا  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هرذع
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دناد یم  ندیسر  یلام  هب  ار  ندش  هدولآ  نآ  هب  ای  هرذع  رد  نداتفا  دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 

هدارع

ازـسان نخـس  یناملـسم  رد  رهـش  نآ  لها  هک  تسا  لیلد  تخادنا ،  هدارع  نارفاک  هلعق  ای  رهـش  رد  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دهد مانشد  ای  دنک  تبیغ  ار  عضوم  نآ  لها  هک  تسا  لیلد  تخادنا ،  یئاج  هب  هدارع  گنس  هک  دنیب  رگا  دنیوگ . 

شرع

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیوگ دبای و  تزع  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  هتسارآ  ار  شرع  رگا  رایسب .  هتساوخ  لام و  ای  گرزب  تسا  يرما  لیلد  باوخرد ،  شرع  ندید 

هب شرع  زا  هک  دنیب  رگا  دـبای .  تمرح  وا  زا  ددـنویپ و  یگرزب  اب  تسا  لیلد  دـنیب ،  ریقح  ار  شرع  باوخ  رد  رگا  دوش .  دـنلب  شراک  هک 
تسا .  نیا  فالخ  هب  لیوات  دمآ ،  نیمز 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  شرع  ندید 

یگرزب .  لوا : 
ماقم .  يدنلبو  تعفر  مود : 

تلزنمو .  تبترم  موس : 
يزارفا .  رس  تزع و  مراهچ : 

 . يراوگرزب مجنپ : 

رعرع

 . تسا تخرد  یعون  هک  رعرع  مود  تسا  غـالا  صوـصخم  يادـص  هک  رعرع  لوا  تسا .  عوـن  ود  رعرع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
 . دنا هدرک  ریبعت  کیکر  ياه  مانـشد  دب و  ربخ  یئوگدـب و  تبیغ و  ار  رعرع  ندینـش  ناربعم  نوچ  تسین  وکین  اه  باوخ  رد  غالا  يادـص 

يادص رگا  دنیوگ .  یم  دب  دننز و  یم  فرح  امش  رس  تشپ  یناسک  ای  یـسک  دینیبن  ار  ادص  بحاص  غالا  دیونـشب و  ار  رعرع  يادص  رگا 
لطاب و تسا  یناسنا  رعرع  تخرد  اما  دروآ .  یم  نابز  رب  تشز  نانخس  دهد و  یم  مانـشد  امـش  هب  یـسک  دینیبب  ار  غالا  دیونـشب و  رعرع 

دوخ هناـخ  رد  ار  رعرع  تخرد  رگا  تشاد  دـیهاوخ  دروخرب  یناـسنا  نینچ  اـب  دـیدید  رعرع  تخرد  باوخ  رد  رگا  دـیفم .  ریغ  هدوهیب و 
 . دوش یم  دراو  امش  هب  تسد  نیا  زا  ینامهم  دوبن  اج  نآ  یتخرد  نینچ  البق  هک  دیدید 

قرع

هک هصاخ  دتفا ،  شلام  رد  ناصقن  قرع  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دش ،  ناور  وا  نت  زا  قرع  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک دنیب  باوخ  رد  رگا  دهد .  لایع  هب  ار  شیوخ  لام  نآ ،  ردق  هب  هک  تسا  لیلد  دش ،  رت  قرع  زا  وا  هماج  هک  دنیب  رگا  دکچ .  نیمز  رد 
 . دوب مارح  شلام  هک  تسا  لیلد  دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوب .  لالح  شلام  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  شوخ  يوب  تسا و  دیفـس  وا  قرع 

دیآرب .  شادرم  ددرگ و  لدب  تحص  هب  شضرم  دبای و  افش  درک ،  قرع  هک  دنیب  يرامیب  رگا 
یم ناـهایگ  زا  هک  یقرع  یمود  دوارت .  یم  یناـشیپ  ندـب و  زا  هـک  یقرع  لوا  تـسا .  عوـن  ود  زین  قرع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 950 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتدوخ نت  قرع  زا  دیا و  هدرک  قرع  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنتـسه .  بوخ  ام  ياه  باوخ  رد  امومع  ناهایگ  قرع  انعن ،  دننام  دنریگ 
ناـتدوخ نت  قرع  دـب  يوب  زا  باوـخ  رد  رگا  دـیوش .  یم  نیگمغ  دـیایب  ناتدـب  ناـتدوخ  نت  قرع  زا  رگا  تسین .  بوـخ  دـیایب ،  ناتدـب 

دـیا و هدرک  قرع  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوش .  یم  رامیب  روجنر و  دراد  دـب  يوب  امـش  قرع  هک  دـینک  ساسحا  طقف  اـی  دـیوش  تحاراـن 
قرع يرگید  دینیبب  رگا  یلو  دبای  یم  افـش  نوچ  تسا  بوخ  دنیبب  باوخ  رد  يرامیب  رگا  دـیزادرپ .  یم  ار  دوخ  یهدـب  دیـشاب  راکهدـب 

درادن .  ریبعت  دشاب  ندیود  راک و  رثا  رد  ندرک  قرع  رگا  دیآ .  یم  شیپ  وا  يارب  یهودنا  هدرک ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

امش ياپ  يولج  هک  یعناوم  رایسب  شالت  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  قرع  ناتندب  راوشد  يراک  ماجنا  تلع  هب  دینیبب  باوخ  رگا 
 . تشاد دیهاوخرب  دریگ ،  یم  رارق 

سورع

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دسر .  یم  وا  هب  یثرا  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  سورع  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ  هدروآرب  وا  ياهوزرآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  دونشخ  یسورع  نتسارآ  زا  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دش .  دهاوخن  هدروآرب  وا  تاراظتنا  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  تحاران  نیگمغ و  تسا و  هدش  سورع  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

دینک .  یم  یتشآ  دوخ  ناتسود  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیسوبب ،  ار  یسورع  باوخ  رد  رگا  4 ـ
تفای .  دیهاوخ  ناوارف  یناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دسوبب ،  ار  نارگید  سورع ،  باوخ  رد  رگا  5 ـ

درب .  دهاوخ  ثرا  هب  ینالک  تورث  امش  دزمان  هک  تسا  نآ  تمالع  دسوبب ،  ار  امش  یسورع  باوخ  رد  رگا  6 ـ
دیوش .  یم  دونشوخ  ناتناتسود  دوخ و  تیقفوم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیسوبب ،  ار  تحاران  نارگن و  یسورع  باوخ  رد  رگا  7 ـ

ياهیـشوخ بولطمان ،  یثداوح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  درادن ،  یکارتشا  هجو  دوخ  دزمان  اب  تسا و  هدش  سورع  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  8 ـ
 . دنک یم  لامیاپ  ار  وا 

کسورع

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ینعم یب  يزاب  کسورع : 

نداد داب  رب  لوپ  ندوب :  کسورع 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تفای .  دهاوخ  هار  امش  ةداوناخ  عمج  رد  ینامداش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کسورع  ندید  1 ـ
درد .  یم  مه  زا  هودنا  درد و  اب  ار  امش  بلق  گرم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  کسورع  ندید  2 ـ

تشاد .  دیهاوخ  ور  شیپ  رد  هدنخرف  یجاودزا  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  يزاب  دوخ  ياهکسورع  اب  اه  هچب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دنراگنا یم  هدیدان  عامتجا  رد  ار  امش  نایانشآ ،  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  هیده  یسک  هب  کسورع  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

یسورع

اب دروآ و  هناخ  هب  سورع  هک  دنیب  رگا  دریمب .  دوز  هک  لیلد  تسنادن ،  شمان  دـیدن و  ار  وا  اما  تساوخ  یـسورع  هک  دـنیب  باوخرد  رگا 
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دوب .  یگرزب  لیلد  تفخب ،  يو 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تسا .  تبیصم  لیلد  دنیب ،  يان  گنچ و  اب  ار  یسورع  باوخرد  رگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دشاب .  وا  رخآ  هک  تسا  لیلد  دندرب ،  یم  رهوش  شیپ  ار  وا  هدش  سورع  هک  دنیب  ینز  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تبیصم تفآ و  هنتف و  الب و  ار  سورع  دنا و  هتسناد  ازع  ار  یسورع  ناربعم  مامت  تسین .  بوخ  هجو  چیه  هب  اه  باوخ  رد  یـسورع  ندید 
تسا یطیارـش  دراد و  دوجو  ناوارف  دیدرت  مه  دروم  نیا  رد  هزات  دیـسانشب  تاصخـشم  مان و  هب  ار  سورع  هک  تسین  دب  دروم  کی  اهنت  . 

هچ تسیک و  سورع  دنادن  هدش و  داماد  هک  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـنک .  یم  دـیدرت  داجیا  رتشیب  دریگ و  یم  تقو  نآ  حیـضوت  هک 
دنیبب یباوخ  نینچ  رگا  زین  نز  تسا .  کیدزن  یـسک  نینچ  رمع  نایاپ  دنا  هتـشون  ناربعم  نوچ  تسین  بوخ  هجو  چیه  هب  دوش  یم  هدیمان 

تسا .  نیمه  مکح  هدرک  رهوش  یسک  هچ  تسیک و  داماد  دنادن  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

و تفرگ ،  دیهاوخ  رارق  بولطم  یتیعقوم  رد  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  تکرـش  یـسورع  نشج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تفرگ .  دنهاوخ  هلصاف  امش  زا  یگدنز  ياهیخلت  يدیمون و 

دهاوخ هجاوم  خـلت  یعیاقو  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یـسورع  يدرم  اـب  نارگید  مشچ  زا  ناـهنپ  دـیاب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
تشگ . 

یم تسد  هب  دوخ  نایفارطا  ماقم  زا  رترب  یماقم  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  یم  جاودزا  دـنمتورث  يدرم  اـب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
دبای .  یم  تسد  دوخ  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  هب  دروآ و 

وا جاودزا  نامیپ  زا  نایفارطا  ماوقا و  هک  تسا  نآ  تمالع  دـننک ،  یم  تفلاخم  وا  جاودزا  اـب  شا  هداوناـخ  دـنیبب ،  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
درب .  دنهاوخ  جنر 

لمع دوخ  ياـهلوق  هب  هناـقداص  وا  دزماـن  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  یم  جاودزا  يرگید  نز  اـب  شدزماـن  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  5 ـ
درک .  دهاوخ 

گرم زا  ار  وا  دـناوت  یم  هزجعم  کی  اهنت  اریز  تسا  يزیگنا  مغ  ۀـناشن  ددـنب ،  یم  جاودزا  نامیپ  يرگید  اـب  دـنیبب  باوخ  یـسک  رگا  6 ـ
دهدب .  تاجن 

اب هراومه  وا  ییوشانز  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیب ،  یم  ازع  سابل  اب  ار  یـسک  دوخ  جاودزا  نشج  رد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  7 ـ
 . دوب دهاوخ  هارمه  یتحاران  اوعد و 

نایرع

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
وفع شهاـنگ  دوب ،  روتـسم  يدرم  باوخ  هدـننیب  رگا  دـنک .  بلط  جـح  هک  لـیلد  دراد .  مرـش  مدرم  زا  تسا و  هنهرب  دـید  باوخ  هب  رگا 

دوب .  دب  شلیلد  دشابن ،  حلاص  رگا  ددرگ . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تدابع تعاط و  رد  هک  لیلد  هتـسب ،  نایم  رب  يرازا  دـنیب  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  رب  لـیلد  دوب ،  اـیند  بلط  رد  دـید و  هنهرب  ار  دوخ  رگا 
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دوش .  دهتجم 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

ماما ترـضح  دوب .  دب  ار  قساف  دوب و  وکین  ار  حلاص  درم  دنیب ،  هدیـشوپ  ار  تروع  رگا  اما  تسا .  یئاوسر  تنحم و  باوخ .  رد  یگنهرب 
تسا .  یئاوسر  يدب و  ار  دسفم  درم  تسا و  یکین  ریخ و  ار  حلاص  درم  باوخ ،  رد  یگنهرب  دیامرف :  قداص  رفعج 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نامه ار  وا  مدرم  دنیبب  هنهرب  ار  نتشیوخ  باوخ  رد  یـسک  هچنانچ  تسا .  باوخ  هدننیب  یبلق  تانونکم  ندش  راکـشآ  باوخ  رد  یگنهرب 

تسا و یکین  ریخ و  ار  حلاص  درم  باوخ  رد  یگنهرب  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تخانـش .  دنهاوخ  تسه  هک  روط 
باوخ رد  ار  دوخ  رگا  دوش .  یم  رهاظ  یگنهرب  تروص  هب  باوخ  رد  هک  دـتفا  یم  قافتا  داـیز  یئاوسر .  يدـب و  ار  قساـف  دـسفم و  درم 

میدیشوپ سابل  میدوب و  هنهرب  رگا  دروآ .  یمن  یئاوسر  نآ  ندش  شاف  هک  میسرت  یم  يزیچ  زا  دوب  هدیـشوپ  ام  تروع  یلو  میدید  هنهرب 
یئاوسر و زا  یسک  تناعتسا  هب  میشوپب  سابل  نامدوخ  ای  دیناشوپ  سابل  ام  هب  یـسک  یگنهرب  لاح  رد  رگا  مینام .  یم  ناما  رد  يدنزگ  زا 
هک دـیوگ  یم  ار  نیا  ندـش  تخل  تسا .  نارگید  یناـهن  تیـصخش  زا  یهاـگآ  نارگید  هنهرب  ندـب  ندـید  میباـی .  یم  تاـجن  تحاـضف 

دنیوگب .  دب  انایحا  دننزب و  فرح  ام  هرابرد  نارگید  میتفایب و  اه  نابز  رس  ات  مینک  یم  يراک  نامدوخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

ددرگ تمرح  اب  مدرم  نایم  رد  هنهرب  ار  دوخ  ندید 
دسرب دارم  هب  دوش و  لیاز  وا  ياهمغ  ندوب  هنهرب  ندید 

ددرگ رگناوت  یگنهرب 

ازع

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
شوخ يا  هدنیآ  ازع : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم تسکش  هب  تعرس  اب  دیا  هدیشک  دوخ  یگدنز  يارب  هک  ییاه  هشقن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  یکدوک  رادازع  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دماجنا . 
ياه هدیا  تشاد و  دیهاوخ  كدنا  یتفرشیپ  هدنیآ  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  یم  يرادازع  يدنواشیوخ  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیسر دهاوخن  رمث  هب  هدش ،  هدیشیدنا  یبوخ  هب  هک  امش 

لیئارزع

دیوگ :  نیریس  نبا 
لوزعم نآ  زا  دراد  يراک  ره  هک  لیلد  نیمز  رد  ار  شدوخ  دـنیب و  ار  وا  نامـسآ  رد  هکناـنچ  دـنیب  باوخ  هب  ار  توملا  کـلم  یـسک  رگا 

هک لیلد  دـنیب  نامداش  ار  توملا  کلم  رگا  تسا  کیدزن  شلجا  هکنیا  رب  لـیلد  دـنیب  شیوخ  کـیدزن  نیمز  رد  ار  لـیئارزع  رگاو  ددرگ 
توملا کلم  دنیب  رگا  دیامن و  دیاب  هبوت  دور و  ایند  زا  دوز  هک  لیلد  تخادنین  ار  وا  تفرگ و  یتشک  لیئارزع  اب  هک  دنیب  رگا  ددرگ  دیهش 

دبای افش  نآ  زا  دعب  گرم  لاح  هب  ددرگ  رامیب  هک  لیلد  تخادنیب  ار 
دیوگ :  یبرغمرباج 
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تسا و کیدزن  شلجع  هک  لیلد  درک  مالـس  وا  هب  لیئارزع  هک  دـنیب  رگا  ددرگ  زارد  وا  یگدـنز  هک  لیلد  دـنیب  ناـمداش  ار  لـیئارزع  رگا 
لیئارزع هک  دنیب  رگا  دشاب  هرطاخم  رپ  يو  لاح  هک  لیلد  درک  هاگن  مشخ  اب  يو  رب  لیئارزع  دنیب  رگا  ددرگ  مامت  تداهش  اب  شرمع  نایاپ 

تخـس وا  رب  ندنک  ناج  هک  لیلد  داد  خلت  يزیچ  وا  هب  هک  دنیب  رگا  دوش  ناسآ  شیارب  ندنک  ناج  هکنیا  رب  لیلد  داد  نیریـش  يزیچ  ار  وا 
نالف رد  لیئارزع  هک  دنداد  ربخ  ار  وا  هک  دنیب  رگا  دشاب  نامه  شریبعت  هک  لیلد  داد  وکین  هدژمو  هدعو  ار  وا  لیئارزع  هک  دـنیب  رگا  ددرگ 

قلخ نمـشد  هک  لیلد  تشک  ار  لیئارزع  هک  دـنیب  رگا  دـتفا  راک  تبیه  اب  هاشداپ  اـب  ار  وا  هک  لـیلد  دومن  هاـگن  وا  رب  رود  زا  وا  تس و  اـج 
ددرگ

لزع

شلیوات دنیب ،  یناوج  ار  باوخ  نیا  رگا  دوب .  وا  ناصقن  رب  لیلد  دش ،  لزع  راک  زا  فورعم  يریپ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نب  دمحم 
 . دنک هبوت  دیاب  تسا و  وا  نید  فعض  رب  لیلد  دندرک ،  لزع  يراک  زا  ار  یگرزب  هک  دنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب 

سسع

تسا ترضم  دندوب ،  دسفم  رگا  تعفنم ،  لیلد  دندوب ،  حلصم  مدرم  ناسسع  تشگ و  یم  ناسسع  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

لسع

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  رایسب  يزور  دهش  تسا و  اهدرد  يافش  يو  رد  هک  اریز  اهرادرک ،  زا  دوب  یکین  اه و  لام  زا  دوب  تمینغ  باوخ ،  رد  لسع 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  لسع  ندروخ 

لالح ،  يزور  لوا : 
تعفنم ،  مود : 

ندیسر .  لد  دارم  هب  موس : 
دسر  ودب  تنم  یب  هک  دوب  يزور  نیبگنارت 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نودـب هک  تسا  یلوپ  صوصخب  تسا و  لوپ  تسا ،  دوس  تسا ،  لاـم  باوخ  رد  نیبگنا  تسا .  وکین  ندـید  باوخ  رد  لـسع  اـی  نیبگنا 

هنیفد و ای  ثاریم  نیبگنا  هک  دنا  هدرک  رکذ  دنا و  هتـشون  ثاریم  ار  نیبگنا  ناربعم ،  زا  یخرب  دوش .  یم  ایور  هدننیب  دـیاع  وپاکت  تمحز و 
شندید نتفای و  زا  اذل  دیتسین  نئمطم  نآ  تیکلام  دروم  رد  دیـشاب  هتـشاد  رگا  دـیرادن و  عالطا  نآ  دوجو  زا  امـش  هک  تسا  يا  هدرپس  ای 

رارق هجوت  دروم  ار  نآ  گنر  دنهد  یم  امـش  هب  نیبگنا  زا  ولمم  یفرظ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـش .  دـیهاوخ  بجعتم  هدز و  قوذ 
ياراد ای  خلت  نیبگنا  لسع و  دوش .  یم  هدز  امـش  هب  یگنرین  هک  تسا  نآ  يایوگ  دنزب  هایـس  اضرف  دشابن و  یعیبط  نآ  گنر  رگا  دـیهد . 
لمحت وا  بناج  زا  ار  یماکان  نیا  داد  امش  هب  ینیبگنا  نینچ  یسک  هچ  نانچ  تسا و  یماکان  تسکش و  دشابن  نیریـش  هک  يرگید  هزم  ره 

درک .  دیهاوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

لسع
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هزات یتسود  لسع :  ندروخ 
یبایماک یتخبشوخ و  لسع :  ياشامت 

دش دهاوخ  ماجنا  يدنمدوس  ياهراک  نآ :  ندرک  باختنا 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب ثاریم  نیبگنا  ندید 
دراد ینمیا  هب  قلعت  نآ  دننامو  رکشو  لگو  نیبگنا  ورکش  تابن و  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هجوت  لباق  یتورث  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  لسع  ندروخ  1 ـ

 . یقالخاریغ يدام و  تالیامت  نتشاد  تسا و  یتحار  تورث و  بسک  تمالع  باوخ ،  رد  لسع  ندید  2 ـ

قشع

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
صرح و ام  ياه  باوخ  رد  دـشاب  هک  یبلاغ  ره  رد  قشع  دـیبایب .  قشاع  اریرگید  ای  ناـتدوخ  هک  نیا  رگم  تسین  یندـید  باوخ  رد  قشع 
 . دوش یم  ریبعت  عمط  صرح و  هب  نآ  نیرتدیدش  زاین و  هب  باوخ  رد  قشع  عون  نیرت  فیعـض  رـضم .  دایز و  عمط  یتح  تسا و  علو  زآ و 
 . تسا يراتفرگ  لابو و  درادن و  یشوخ  ریبعت  مه  سنج  مه  هب  قشع  تسین .  بوخ  هورکم  دب و  ياهزیچ  ای  صاخشا  هب  قشع  باوخ  رد 

دیا هدش  شقـشاع  هک  یـسک  اب  يوحن  هب  هک  دتفا  یم  یـسک  هب  ناتراک  دیـسانشب  ار  دوخ  قوشعم  دیا و  هدش  قشاع  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
جایتحا هزادنا  دیوش و  یم  جاتحم  تسیک  ناتقوشعم  دـینادن  دـیا و  هدـش  قشاع  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـشاب .  قابطنا  هباشت و  لباق 

دوخ رانک  رد  لوهجم  هچ  فورعم و  هچ  ار  ناتقوشعم  دیا و  هدش  قشاع  دینیبب  رگا  دوش  یم  توافتم  قشع  فعض  تدش و  تبـسن  هب  امش 
ددرگ .  یم  اور  ناتتجاح  دیراد 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دنیاشوخان روما  یتحاران و  يزابقشع 

اصع

 ، دش هاتوک  وا  ياصع  هک  دید  رگا  دسر .  دارم  هب  هک  تسا  لیلد  دش ،  زارد  تشاد و  تسدرد  اصع  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  يدارمان  لیلد 

اهراکرد  توق  موس :  گرزب .  يدرم  مود :  هاشداپ .  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  اصع  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوخ تهج  زا  اهراک  ماجنا  رد  تردق  یئاناوت و  مه  تسا و  نارگید  بناج  زا  يروای  کمک و  مه  اصع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رد ار  یئاهراک  ماجنا  یئاناوت  ناتدوخ  ای  دوش  یم  کمک  امـش  هب  ای  دـیراد  تسد  رد  یئاصع  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  باوخ .  هدـننیب 
یئاصع رگا  و  تسین .  بوخ  دـیا  هدرک  مگ  ار  نآ  دـیا و  هتـشاد  یئاصع  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیبای .  یم  لماک  تردـق  اـب  دـیراد  شیپ 

رادیب تخب  دشاب  هوکش  اب  عصرم و  اصع  نآ  هچ  نانچ  تسا و  هرظتنم  ریغ  هک  دتفا  یم  ناتتسد  هب  یبوخ  تصرف  دیا  هتشادن  البق  هک  دیبایب 
زین اصع  ود  نتشاد  دوش .  یم  تنایخ  امـش  هب  هدیدزد  ار  امـش  ياصع  یـسک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم  يور  امـش  هب  هک  تسا 

تسا .  ینادرگرس  دیدرت و  يایوگ  نوچ  تسین  بوخ  باوخ  رد 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
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باذع  رجز و  یتسدبوچ : -  اصع – 
دش دیهاوخ  وربور  بیرغ  بیجع و  تاقافتا  اب  امش  ییوداج :  ياصع 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  یم  ءاضما  ار  يدادرارق  یتقد  یب  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  اصع  ندید  1 ـ

ار دوخ  یگدنز  نارگید  ياهفرح  طلـست  تحت  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هدافتـسا  اصع  زا  يور  هدایپ  ماگنه  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
درک .  دیهاوخ  هرادا 

 . دیراپس یم  نارگید  تسد  هب  ار  دوخ  عفانم  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  فیرعت  ییاصع  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

يراصع

 . یکین هب  دوش  رشتنم  ناهج  رد  شمان  دنیوگ و  انث  ار  وا  مدرم  هک  دنک  يراک  هک  تسا  لیلد  درک ،  می  راصع  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

ینابصع

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يراک ماجنا  يارب  شوخ  ینایاپ  ای  قشع و  دیتسه :  دنمقالع  وا  هب  هک  یسک  تسد  زا  ندوب  ینابصع 

هداوناخ رد  مهافت  ءوس  ندش :  ینابصع 
بوخ تسود  کی  ندوب :  ینابصع  تسود  کی  تسد  زا 

هدیصع

تمحز هب  هک  تسا  لاـم  رب  لـیلد  باوـخ ،  هب  يو  ندـیدو  دـشابن  يو  رد  نارفعز  هک  تسا  نآ  نآ ،  نیرتـهب  اـهاولح و  زا  تـسا  یعوـن 
 . دونش شوخ  ینخس  هک  تسا  لیلد  تشاذگ ،  وا  ناهد  رد  هدیصع  همقل  یسک  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح 

هلضع

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد و دـیهاوخ  دوخ  نانمـشد  اـب  يدـیدش  ياـهدروخرب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  يوق  هتـسجرب و  یتالـضع  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیروآ .  یم  درگ  یتورث  دوخ  يارب  دیوش  یم  قفوم  دیبای و  یم  هبلغ  نانآ  رب  ماجنارس 
ینز رگا  دمآ .  دیهاوخن  رب  یتسرد  هب  یگدنز  سپ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیراد ،  فیعـض  کچوک و  یتالـضع  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تشاد دهاوخ  ور  شیپ  رد  یتقشمرپ  تخس و  یگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ 

نداد اطع 

نز ای  لوهجم ،  ای  دوب  فورعم  هدنهد  اطع  دشاب و  هچ  اطع  نآ  هک  دید  دیاب  داد ،  يو  هب  اطع  دنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 ، دوب نیا  فالخ  هب  رگا  یئوکین ،  رب  لیلد  دنراد ،  تسود  نآ  مدرم  هک  دوب  نانچ  نآ  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  ریبعت  هاگنآ  ریپ ،  ای  دوب  ناوج 

يزیچ ای  هویم  ای  دوب ،  هماـج  اـطع  نآ  رگا  دوب .  هوشع  غورد و  رب  لـیلد  دوب ،  اـطخ  هدـعو  هب  اـطع  نآ  دـنیب  رگا  تسا .  ترـضمرب  لـیلد 
هدنهد اطع  هک  تسا  لیلد  داد ،  يو  هب  یئاطع  یئاسرت  ای  يدوهج  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ددنویپ و  ناگرزب  اب  هک  تسا  لیلد  نیریش ، 
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دوب و لام  یتدایز  رب  لیلد  تفگ ،  رکـش  تفرگب و  وا  داد و  يو  هب  یئاطع  یـسک  هک  دـید  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا  دوش .  ناملـسم 
 . تسا نیا  فالخ  هب  تفگن  رکش  رگا  یتسردنت . 

راطع

دندرک و یم  تبابط  مه  ناشدوخ  ابلاغ  صاخشا  نیا  تخورف و  یم  وراد  هک  دوب  یسک  راطع  هتشدگ  رد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ار یئوراد  ناهایگ  شدوخ  یلوا  هک  دوب  نیا  رد  راطع  اب  شاشح  قرف  دنتفگ .  یم  زین  شاشح  ار  مدرم  زا  هتـسد  نیا  دـنتفریذپ .  یم  رامیب 

کـشخ اه و  نآ  هراصع  نتفرگ  اب  تفرگ و  یم  وا  زا  ار  هدـش  يروآ  عمج  ناهایگ  یمود  درک و  یم  عمج  تفاـی و  یم  تشد  هوک و  رد 
ار ینعم  نآ  زورما  هرواحم  یـسراف  نابز  رد  راطع  هملک  لاح  ره  هب  داد .  یم  نارامیب  هب  درکیم و  لدـبم  وراد  هب  نتخیمآ  مه  رد  ندرک و 

یتالیوات ریباعت و  سپ  دشورف .  یم  زین  کشخ  یئادغ  داوم  یئوراد  ناهایگ  هیودا و  نتخورف  نمـض  هک  تسا  یـسک  راطع  دناسر و  یمن 
ياه باوخ  رد  میراد  راطع  زا  زورما  هک  یتخانـش  اب  تسین .  قابطنا  لباق  يزورما  راطع  اب  هدش  هتـشون  ریبعت  بتک  رد  راطع  دروم  رد  هک 
یئوگ باوج  یئاناوت  وا  تسا  هدش  راطع  ام  نایانشآ  زا  یکی  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگب .  خساپ  اه  زاین  هب  دناوت  یم  هک  تسا  یـسک  ام 
يرای کمک و  هب  میا  هدرک  هعجارم  يراطع  کی  هب  هک  مینیبب  رگا  دشاب .  کمک  ریگتسد و  دناوت  یم  و  تشاد .  دهاوخ  ار  ام  ياهزاین  هب 

هک میبای  یم  ار  یئاناوت  نیا  ام  میا  هدش  راطع  نامدوخ  هک  مینیبب  رگا  دنک .  کمک  ام  هب  دناوت  یم  هک  تسه  یسک  دش و  میهاوخ  جاتحم 
 . میشاب نارگید  ياهزاین  يوگ  خساپ 

ندرک يراطع 

انـشآ تسود و  راطع  اب  هک  دنیب  رگا  دنیوگ ،  نآ  هوکـش  مدرم  هک  لیلد  درک ،  یم  يراطع  باوخ  رد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دنرب وا  مان  تواخس  رد  مدرم  هک  تسا  لیلد  دش ، 

رطع

دیوگ :  نیریس  نبا 
لیلد دنیب  رگناوت  ار  باوخ  نیا  رگا  دنرب  هدئاف  وا  ملع  زا  مدرم  هک  تسا  لیلد  دوب  ملاع  هدـننیب  تشاد و  شوخ  يوب  دوخ  اب  هک  دـنیب  رگا 

دسر .  هدئاف  وا  لام  زا  ار  مدرم  هک  تسا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هج  هن و  رب  باوخ  هب  رطع  ندید 
انثو . )  حدم  وکین (  يانث  لوا : 

ندینش .  شوخ  نخس  مود : 
عفان .  شخب و  دوس  ملع  موس : 

بوخ . )  هحیرقو  عبط  وکین (  عبط  مراهچ : 
ملع .  سلجم  مجنپ : 

راوگرزبو .  میرک  يدرم  مشش : 
گنهرف . )  ابو  هنابیدا  يراتفگ  گنهرف (  اب  ینخس  متفه : 

كاپ .  نید  متشه : 
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ندینش .  یتسود  زا  شوخ  يربخ  مهن : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ار نآ  ناتباوخ  رد  امـش  یلو  دشاب  شوخ  یئوب  رگا  یتح  بولطمان .  ریباعت  دب  ياهوب  دنراد و  بوخ  ریبعت  باوخ  رد  شوخ  ياهوب  مومع 
زا باوخ  رد  رتشیب  هچ  ره  تسا و  شوخ  ياه  وب  هلمج  زا  رطع  دراد .  ار  شوخ  اـن  يوب  ریبعت  دـیرادن  تسود  دـینک  ساـسحا  دیدنـسپن و 
یم شوخ  يوب  هک  دیراد  رطع  يا  هشیـش  دینیبب  باوخ  ردرگا  دراد .  يرت  بوخ  ریبعت  تسا و  رتهب  دیربب  تذـل  دـیایب و  ناتـشوخ  يرطع 
یم هک  دیآ  یم  دوجو  هب  امش  يارب  گرزب  کین و  یتصرف  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هدرکن  فرـصم  هدوشگن و  ار  نآ  رد  زونه  اما  دهد 

رد یتصرف  هک  تسا  نآ  ناشن  داد  امـش  هب  رطع  يا  هشیـش  یـسک  رگا  دـینک .  دـنم  هرهب  ار  نارگید  مه  دـیربب و  هرهب  ناتدوخ  مه  دـیناوت 
لاح دیهد .  یم  ناکما  تصرف و  وا  هب  دیداد  رطع  يا  هشیش  یسک  هب  امش  رگا  دشخب و  یم  امـش  هب  یـسناش  دهد و  یم  رارق  امـش  رایتخا 
نیا رطع .  هدننک  فرصم  هن  تسا  بوخ  باوخ  هدننیب  يارب  دهد  یم  شوخ  يوب  هدرک و  فرـصم  رطع  یـسک  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 

دوب و انـشآ  دوب  هدرک  فرـصم  ار  رطع  هک  یـسک  رگا  دوش .  یم  انـشآ  هزاوآ  دنلب  مان و  شوخ  یناسنا  اب  باوخ  هدننیب  دـیوگ  یم  باوخ 
دیا هدرک  فرصم  وب  شوخ  يرطع  ناتدوخ  دیدید  باوخ  رد  رگا  دهد .  یم  ماجنا  یتمدخ  امش  هب  یئانشآ  دیتخانش  یم  مان  هب  ار  وا  امش 

رد شوخ  ياهوب  رطع و  هتفر  مه  يور  دنیاتـس .  یم  ار  امـش  دنیوگ و  یم  بوخ  امـش  زا  مدرم  هک  دینک  یم  يراک  دیوگ  یم  نات  باوخ 
دنوش  یم  ریبعت  شیاتس  حدم و  يروآ و  مان  ترهش و  نسح  هب  ابلاغ  دنراد و  بوخ  ریباعت  ام  باوخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  روآ  طاشن  عیاقو  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  وب  شوخ  يا  هحیار  ندییوب  1 ـ

لابقا رما  نیا  رد  دیریگب و  رارق  شیاتس  دروم  دیـشوک  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  رطعم  ار  دوخ  سابل  ای  ندب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیبای .  یم 

درک .  دیهاوخ  طارفا  ییوج  تذل  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  تسمرس  يرطع  ندییوب  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  یشزرااب  زیچ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیدنب ،  یم  ار  رطع  ۀشیش  رد  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دبای .  یم  نایاپ  يراب  تبیصم  لکش  هب  امش  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  نیرتزیزع  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رطع  ۀشیش  نتسکش  5 ـ
ماجنا نکمم  وحن  نیرتهب  هب  اهراک  و  تشاد .  دیهاوخ  هاوخلد  یناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تسرد  رطع  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

دش .  دهاوخ 
دهاوخ  وربور  روآ  طاشن  یثداوح  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  رطعم  ار  ناو  بآ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  7 ـ

دهاوخ هبرجت  ار  كانرطخ  یلو  شخبتذل  یتاحیرفت  هک  تسا  نآ  تمالع  دهد ،  یم  هیدـه  رطع  وا  هب  يدرم  دـنیبب  باوخ  رگا  اما  دـش . 
 . درک

ندرک هسطع 

هدننیب رگا  دوش .  اور  شتجاح  یگرزب  زا  هک  تسا  لیلد  تفگ ،  هللادمحلا  درک و  هسطع  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
لیلد داد ،  رایـسب  هسطع  هک  دنیب  رگا  دوب .  کین  داد  هسطع  تبون  هس  هک  دـنیب  رگا  دـشابن .  بیبط  هب  جاتحم  هک  لیلد  دوب ،  رامیب  باوخ 

دیآرب .  يراوشد  هب  شدارم  هک 
دنیوگ و تشز  ینخـس  وا ،  قح  رد  هک  تسا  لیلد  دیدرگ ،  ناور  نوخ  وا  ینیب  زا  داد  هسطع  نوچ  هک  دنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دهد .  يدنزرف  ار  وا  یلاعت  قح  هک  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  وا  ینیب  زا  هدنبنج  داد ،  هسطع  نوچ  هک  دنیب  رگا 
دیآ .  تسدب  ناسآ  هک  تسا  یلام  رب  لیلد  باوخ ،  رد  نداد  هسطع  ندید  دیوگ :  یبرغمرباج 
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مهدـناوت یم  زین  باوخ  رد  یلو  ینیب  طاخم  رد  تسا  یبصع  کیرحت  کـی  شنکاو  يرادـیب  رد  هسطع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنک یم  کیرحت  ار  امش  ینیب  درـس  ياوه  نایرج  باوخ  تلاح  رد  هک  دتفا  یم  قافتا  هاگ  فرـص .  يایور  کی  مه  ودشاب  کیرحت  نیا 
مدید باوخ  رد  بشید  دیئوگ  یم  طقف  دـیروآ و  یمن  دای  هب  ار  ندز  هسطع  حبـص  اما  دـینز  یم  هسطع  اعقاو  دـینز .  یم  هسطع  ناهگان  و 
ياراد دراد  مه  يا  هرخوم  همدقم و  امـش  هسطع  دینز و  یم  هسطع  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  اما  درادـن .  يریبعت  چـیه  نیا  مدرک .  هسطع  هک 

یم ریبعت  ياراد  ایور  نیا  ورن )  دمآ .  ربص  دیوگ (  یم  امـش  هب  میراد  هک  يا  هدـیقع  رب  انب  دـینز و  یم  هسطع  امـش  اضرف  دوش .  یم  ریبعت 
دمآ دهج  دیوگ  یم  صخـش  نامه  هرابود  دمآ و  ربص  دیوگ  یم  یـسک  دنز ،  یم  هسطع  یکی  دـینکب  يراک  دـیهاوخ  یم  الثم  ای  دوش . 
دایز هسطع  دنا  هتشون  ناربعم  یلو  دوش  یم  اور  ناتتجاحدیدرک  هسطع  ود  یکی  دینیبب  رگا  تسا .  تجاح  عفر  باوخ  رد  هسطع  ورب  الاح 
ندید لاح  ره  هب  دـنیوگ .  یم  نخـس  وا  هرابرد  مدرم  ددرگ و  یم  راوشد  تخـس و  باوخ  هدـننیب  راک  تسین .  بوخ  باوخ  رد  ررکم  و 
بوخ تفگ  ساپـس  ار  ادخ  دز و  هسطع  کی  باوخ  هدننیب  رگا  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  تسا .  زاین  عفر  تسین .  دب  باوخ  رد  ندز  هسطع 

زین رگید  ناربعم  تسین .  بوخداـیز  هسطع  تسا و  بوخ  مه  زاـب  دز  هسطع  هس  رگا  دوش و  یم  بیبـط  جاـتحم  دز  هسطع  ود  رگا  تسا . 
متسین .  نآ  يارب  یصاخ  ریبعت  هب  دقتعم  مناد  یم  یکیزیف  شنکاو  کی  افرص  ار  هسطع  نوچ  نم  دنراد و  هنیمز  نیمه  رد  يدیاقع 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهد .  یم  رییغت  ار  ناتیاه  هشقن  و  دیوش ،  یم  علطم  ییاهربخ  زا  تعرس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندرک  هسطع  1 ـ
 . دش دهاوخ  روآ  لالم  ناتیارب  مدرم  زا  یخرب  اب  تاقالم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  هسطع  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

باقع

ار باقع  دـنیب  رگا  دـسرتب .  وا  زا  سک  همه  هکنانچ  دوب ،  رگمتـس  تبیه و  اب  يوق و  هاشداپ  باوخرد ،  باـقع  دـیوگ :  لاـیناد  ترـضح 
تفرگرب ار  وا  باقع  دید  رگا  دوش .  برقم  صاخ و  هاشداپ  دزن  رد  هک  لیلد  دوب ،  وا  عیطم  ربنامرف و  نآ  داد و  ودب  یصخش  ای  تفرگارف 

دبای .  يرومان  یگرزب و  نآ  رد  دیامن و  يرفس  هاشداپ  نامرف  هب  هک  لیلد  درب ،  اوه  رب  و 
هچوک نآ  مدرم  هک  دنیب  رگا  دیآ .  دورف  هچوک  نآ  رد  هاشداپ  هک  لیلد  دمآ ،  دورف  هچوک  هب  باقع  دید  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 

 . دوش هاشداپ  هانپ  رد  هک  لیلد  تفرگب ،  ار  يو  باقع  دـنیب  رگا  دوش .  كاله  ای  دوش  لوزعم  تکلمم  هاشداپ  هک  لیلد  دنتـشکب ،  باـقع 
دـیرپب و وا  تسد  زا  باقع  دـنیب  رگا  دـبای .  اطع  هاشداپ  زا  زیچ  نآ  ردـقب  هک  لیلد  داد ،  ودـب  دروآرد و  يزیچ  ناهد  زا  باقع  دـنیب  رگا 

دناتسب .  لام  زا  يزیچ  دنادرگ و  رود  دوخ  زا  ار  وا  دریگ و  مشخ  يو  رب  هاشداپ  هک  لیلد  دنامب ،  وا  تسد  رد  رگید  يزیچ  ای  هتشر 
باقع دنیب  رگا  دیآرد .  وا  فرصت  رد  هاشداپ  هنازخ  لام و  هک  لیلد  تفرگ ،  یمه  راکـش  باقع  زا  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هب هک  لیلد  دنکب ،  ار  وا  رپ  ای  دروخب  باقع  دنیب  رگا  دوب .  تموصخ  گنج و  هاشداپ  زا  ار  وا  هک  لیلد  دزب ،  لاگنچ  هب  ای  راقنم  هب  ار  يو 
دوش .  هاشداپ  دیآ و  يرسپ  ار  يو  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  يو  يور  رس و  رب  باقع  هک  دنیب  رگا  دبای .  تمعن  لام و  هاشداپ  زا  نآ  ردق 

تناید و یب  ملاع  مود :  راوخنوخ .  رگمتس و  ملاظ و  هاشداپ  لوا :  تسا .  هجو  ود  باوخ  رد  باقع  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
دوب .  زارد  وا  رمع  هک  لیلد  تشاد ،  باقع  دنیب  یسک  رگا  دنا :  هتفگ  یضعب  و  دوب .  یتلیح 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
باقع

دش دنهاوخ  هدروآ  رب  امش  ياهوزرآ  زاورپ :  لاحرد 
يزیچ نداد  تسد  زا  نآ :  هب  ندرک  کیلش 

یگداوناخ  تالکشم  سفق  کی  رد 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم یتخـس  هب  دوخ  گرزب  ياهوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنک ،  یم  زاورپ  امـش  رـس  يالاب  یباقع  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیبای .  یم  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  تبقاع  دیشوک و 
تـسد روشک  رد  نکمم  ماـقم  نیرتـالاب  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیآ ،  یم  دورف  تسدرود  یهوک  ۀـلق  رب  یباـقع  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ

تفای .  دیهاوخ 
ۀنالقاع ياهنخـس  زا  هدافتـسا  تورث و  بسک  نینچمه  ماقمالاو و  یمدرم  اب  ترـشاعم  تمالع  هنایـشآ ،  رد  باقع  ياـه  هجوج  ندـید  3 ـ

تسا .  دوخ  ناتسود 
حتاف دوخ  نانمشد  رب  دیسر و  دیهاوخ  دوخ  ياهوزرآ  نیرتگرزب  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیا ،  هدرک  راکش  یباقع  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دیروآ .  یم  تسدب  ینارک  یب  تورث  دش و  دیهاوخ 
 . دنک یمن  كرت  ار  امـش  دوجو  مه  گرم  مد  ات  هک  تسا  يوق  يا  هدارا  نتـشاد  ۀناشن  دیروخ ،  یم  باقع  تشوگ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

دش .  دیهاوخ  نالک  یتورث  بحاص  يدوز  هب  امش 
دنروآ .  یم  رد  ناتگنچ  زا  دیراد  هک  یتورثو  ماقم  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  باقع  ندید  6 ـ

ینیمزرـس هب  ینالوط  یترفاسم  یط  تورث  شناد و  بسک  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  راوس  یباقع  تشپ  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
 . دیبای یم  تسد  دوخ  فده  هب  دیور و  یم  هتخانشان 

نانک دقع 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
شوخ يا  هدنیآ  نانکدقع : 

برقع

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  فیعض  ینمشد  رب  لیلد  باوخ ،  هب  مدژک  ندید 

دوش .  نیگمغ  هکنانچ  دیوگ ،  تخس  ینخس  ار  وا  ینمشد  هک  لیلد  دیزگب ،  ار  وا  مدژک  دنیب  رگا 
دبای .  رفظ  ینمشد  رب  هک  لیلد  تشکب ،  ار  یمدژک  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیوگب .  ار  مدرم  دب  هک  لیلد  دیزگ ،  یم  ار  مدرم  تشاد و  یمدژک  دید  رگا 

دنک .  داسف  وا  اب  نمشد  هک  لیلد  دروخ ،  یمرخ  هب  یمدژک  دید  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  مدژک  ندید 
نمشد .  لوا : 
دوسح .  مود : 

نیچ .  نخس  موس : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
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دوب هراکم  نمشد  مدژک  ندید 
دوب نمشد  مدژک  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دنهاوخ  هدافتسا  یتصرف  ره  زا  امش  یگدنز  نتخاس  دوبان  يارب  راکایر  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  برقع  ندید 

لقع

وا هک  تسا  لیلد  تسوا ،  لقع  هک  دناد  هدننیب  و  مأوت ،  لقع  نم  دیوگ :  هک  نانچ  دوب ،  یمدآ  تروص  هب  وا  لقع  هک  دنیب  باوخرد  رگا 
دبای .  تعفنم  يو  زا  دتفا و  تبحص  هاشداپ  رسپ  اب  ار 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  هاجو  زع  ددرگ و  رگناوت  هک  لیلد  دش ،  هتفگ  هک  دنیب  نینچ  ار  دوخ  لقع  باوخرد  رگا 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
میاوت ناج  لقع و  ام  هک  دـنیوگ  زین  ناـشیا  دـنناشیا و  هک  دـناد  قیقحت  هب  دـنیب و  یمدآ  تروص  هب  ار  دوخ  ناـج  لـقع و  باوخ  رد  رگا 

دنادرگ .  وا  دعاسم  لابقا  تخب و  تلود و 
دیوگ :  یبرغمرباج 

 ، دنشاب هدرم  ناشیا  رگا  دنیب .  زاب  ار  ناشیا  هک  لیلد  دنشاب ،  بیاغ  رگا  دنشاب .  هدنز  رگا  دشاب .  ردپ  ردامرب و  لیلد  ناج ،  لقع و  ندید 
دوب .  هدیسر  ناشیا  هب  وا  تاقدص  اعد و  هک  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  لقع  ندید 

ینارماکو .  تلود  تخب و  لوا : 
ردپ .  ردام و  مود : 

وا .  دنزرف  هاشداپ و  موس : 
ناوارف .  لام  مراهچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ یگداتـسیا  یگدنز  ياهیتخـس  لباقم  رد  هناعاجـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  دنمـشوه  لقاع و  یناسنا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تخاس .  دیهاوخ  ایهم  دوخ  يارب  يا  هدوسآ  غراف و  یناگدنز  درک و 
 . تفر دهاوخ  رده  هب  امش  ياهدادعتسا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  لوقعمریغ  نادان و  يدرف  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

قیقع

 ، دـیدرگ عیاـض  يو  زا  قیقع  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  یگرزب  زا  هک  لـیلد  تشاد ،  قیقع  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  راورخ  هب  قیقع  دنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات 

دـنا و هدرک  دـییات  يرهوج  ياه  گنـس  ياهنم  ار  قیقع  مالـسا  رد  تسا .  يداـبع  ياـه  گنـس  زا  قیقع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دب باوخ  رد  گنـس  نیا  ندـید  میراد  قیقع  هب  تبـسن  هک  یتشادرب  هب  هجوت  اـب  تلع و  نیمه  هب  دـنا .  هتـسناد  وکین  ار  نآ  نتـشاد  هارمه 

ریخ و یباوخ  نینچ  هدننیب  يارب  تسا  هدـش  هتـشون  ییاعد  ای  نآرق  زا  يا  هیآ  نآ  يور  هک  دراد  یقیقع  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسین . 
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هتشادن ار  نآ  البق  هک  دیراد  قیقع  زا  يرتشگنا  دینیبب  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یم  خارف  شیزور  هداشگ و  شراک  دیآ و  یم  شیپ  یـشوخ 
تهج رد  وا  بناج  زا  یتمدخ  دهدب  امـش  هب  یـسک  باوخ  رد  ار  يرتشگنا  نیا  رگا  دیوش .  یم  لاحـشوخ  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دیا 

رگا دیهد .  یم  ماجنا  وا  يارب  یتمدـخ  دـیهدب  قیقع  يرتشگنا  یـسک  هب  امـش  باوخ  رد  رگا  تسا .  شخب  دوس  هک  دریگ  یم  ماجنا  امش 
یتصرف ای  دیهد  یم  تسد  زا  ار  یلام  هدش  مگ  هک  دیا  هتـشاد  یقیقع  دینیبب  رگا  دینک .  یم  يدیفم  ییامنهار  دـیهدب  یلاخ  نیگن  قیقع و 

دوش .  یم  توف  امش  زا  بسانم  بوخ و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هیده قیقع : 
هرظتنم ریغ  یتخبشوخ  قیقع :  نتفای 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دیهاوخ  اهب  مک  یتفرشیپ  دوخ  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  ةدنهد  ناشن  باوخ ،  رد  قیقع  ندید 

یگدننار یئامنهار و  میالع 

دیوگ :  فلوم 
دننک یم  یئامنهار  تحیصن و  هب  مادقا  یگدنز  رد  هک  دنتسه  یناسک  هلزنم  هب  یگدننارو  یئامنهار  مئالع 

دنک یم  دیدهت  اجنآ  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  يرطخ  هلزنم  هب  گنر  درز  یئامنهار  يولبات  ندید 
دشاب یم  هاگآ  ان  نایامنهار  هناشن  اناوخان  ياهولبات 

فلع

مغ و تسین و  وکین  دشاب  درز  کشخ و  رگا  تسا و  بوخ  دشاب  هزات  زبس و  رگا  باوخ  رد  فلع  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم نیجو  ناونع  هب  ار  فلع  رگا  دـیبای .  یم  یبوخ  ریخ و  دـینیچ  یم  نیمز  زا  فلع  دـینیبب  رگا  دوش .  یم  ریبعت  يراتفرگ  التبا و  جـنر و 
نآ يوب  یتح  هک  يروط  هب  تسا  هزات  زبس و  دیراد و  فلع  لغب  کی  دینیبب  رگا  دیهد .  یم  ماجنا  کین  يراک  دینک و  یم  حالصا  دینیچ 
رد رازفلع  ندید  تسین .  بوخ  کشخ  دشاب و  درز  رگا  یلو  ددرگ  یم  ناتدیاع  دوس  نآ  هزادنا  هب  تسا و  بوخ  دینک  یم  مامـشتسا  ار 

تسا .  ییاورماک  باوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیشاب نارادربهالک  بقارم  فلع : 
ناتیاهیئاراد ندش  نوزفا  فلع :  ندیرب 

يرامیب  ندیشک :  زارد  فلع  يور 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

نینچ يزرواشک  رگا  دـید .  دـیهاوخ  زیمآریخ  يا  هجیتن  دوخ  یگدـنز  زا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیچ ،  یم  فلع  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
درک .  دهاوخ  تشادرب  ناوارف  یتالوصحم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ 

دیهاوخ تسد  ریگ  مشچ  يزوریپ  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدـش  هاـتوک  شیاـهفلع  هزاـت  هک  دـینیبب  يا  هعرزم  باوـخ  رد  رگا  2 ـ
تفای . 

رد ات  دنک  یم  کمک  امـش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیرب ،  یم  هلغ  رابنا  هب  دـینک و  یم  لمح  ار  اهفلع  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
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دیروایب .  تسد  هب  ناوارف  تعفنم  يراک 
یم رادید  ذوفن  تردق و  بحاص  يدارفا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنرذگ ،  یم  نابایخ  زا  هک  باوخ  رد  فلع  زارپ  ياه  يراگ  ندـید  4 ـ

دنوش .  یم  امش  رطاخ  ینامداش  ثعاب  دوخ  راتفر  اب  اهنآ  دینک و 
یم رتالاب  یماقم  هب  ار  امش  وا  و  دیهد ،  یم  یتسود  تسد  يدرف  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  فلع  تاناویح  هب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

 . دناسر

کلع

ناصقن نآ  ردق  هب  هک  لیلد  داهن ،  شتآ  هب  کلع  هک  رگا  دنک .  لصاح  تموصخ  هب  تمعن  لام و  هک  لیلد  دـیئاخ ،  یم  کلع  دـنیب  رگا 
 . دب لام 

ملع

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دیآ لصاح  باوث  هک  دوش  رداص  وا  زا  يراک  نتخومآ  ملع  ندید 

ندرک ترامع 

بارخ نیمز  دنیب  رگا  ناهج .  نیا  باوث  دیوج و  نید  حالص  هک  لیلد  درک ،  یم  هسردم  ای  هاقناخ  ای  دجـسم  ترامع  دنیب  باوخ  هب  رگا 
دوب .  یناهج  نیا  هدئاف  اهنیا ،  دننام  ناکد و  هناخ و  لثم  درک ،  یم  ترامع  ار 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  ندرک  ترامع  ندید 

یناهج .  نیا  یتسردو  حالص  لوا : 
تکرب .  ریخ و  مود : 

ینارماک .  موس : 
 . هتسب ياهراک  شیاشگ  مراهچ : 

يرامع

یگرزب و هک  تسا  لیلد  تفریم ،  دندوب و  هتسب  رتشا  ای  بسا  رب  ار  يرامع  نآ  دوب و  هتسشن  يرامع  رد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
باوخ هب  يرامع  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  داتفیب ،  يرامع  نآ  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم 

 . يرتهم اب  نتسویپ  مشش :  تیالو .  مجنپ :  تسایر .  مراهچ :  تبترم .  موس :  هاج .  زع و  مود :  یگرزب .  لوا :  تسا .  هج  ششرب و 

ومع

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دایز دوس  ومع :  ییاد ، 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دیسر .  دهاوخ  ناتشوگ  هب  زیگنا  مغ  ییاهربخ  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  يومع  ندید  1 ـ
ۀطبار یتدم  درک و  دیهاوخ  ادیپ  فالتخا  ماوقا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  یناور  لالتخا  راچد  امـش  يومع  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دومن .  دیهاوخ  عطق  یلک  هب  اهنآ  اب  ار  دوخ 
دش .  دیهاوخ  ور  رد  ور  تخسرس  ینانمشد  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرم  ناتیومع  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . درک دیهاوخ  ادیپ  فالتخا  دوخ  ةداوناخ  دارفا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  ادیپ  یمهافت  ءوس  دوخ  يومع  اب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دومع

 . تخـس ینخـس  رب  تسا  لیلد  دنیوگ ،  یـضعب  تسرد و  تسار و  دوب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  هب  دومع  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رگا دبای .  توق  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دنیب ،  نینهآ  ار  دوخ  دومع  رگا  دیوگب .  سک  نآ  هب  ینخـس  هک  لیلد  دز ،  یـسک  رب  دومع  دـنیب  رگا 
لوا تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  دومع  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دوب .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش ،  عیاض  وا  دومع  دنیب 

 . هداز گرزب  يرتهم  موس :  تخس .  ياهنخس  مود :  تسار .  يدرم  : 

بانع

لیلد دروخیم ،  تشاد و  بانع  دنیب  رگا  دناسر .  يو  هب  تحار  هک  لیلد  داد ،  یسک  هب  بانع  دنیب  رگا  تسا .  لام  باوخ  هب  بانع  ندید 
دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک 

دنک .  لصاح  نآ  ردق  هب  لام  هک  لیلد  درک ،  عمج  تخرد  زا  ار  بانع  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
هک دـینیبب  رگا  تسا .  باوخ  هدـننیب  تاـجاح  ندـش  اور  نآ  ریبعت  تسا و  وکین  باوخ  رد  باـنع  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

يزوریپ درب و  یم  دوس  دنیچ  یم  تخرد  زا  بانع  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دوش .  یم  اور  ناتتجاح  افش  تین  هب  هتبلا  دیروخ  یم  بانع 
دشاب و خرـس  دیاب  بانع  دیوش .  یم  نارگید  راک  شیاشگ  بجوم  يدرمیاپ  هب  دیهد  یم  يرگید  هب  بانع  دینیبب  رگا  دـنک و  یم  لصاح 
هک تسا  لام  بانع  هتـشون  نیریـس  نبا  تسین .  بولطم  رگید  ياه  گنر  هب  بانع  دراد .  ار  الاب  ریبعت  دـینیبب  خرـس  ار  نآ  رگا  باوخ  رد 

نداد تسا و  لام  ندروآدرگ  ندرک و  عمج  تخرد  زا  بانع  ندرک  عمج  هک  تسا  لقن  یبرغم  رباـج  زا  دـنک  یم  لـصاح  باوخ  هدـننیب 
 . تسا بانع  هدنریگ  هب  تحار  ندیناسر  يرگید  هب  بانع 

ربنع

زا ربنع  دید  رگا  دناسر .  يو  هب  یتحار  هک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  ربنع  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  ربنع  دـنیب  رگا 
دوب .  نایز  لیلد  دش ،  عیاض  يو 

 : مراهچ ینارماک .  موس :  تیالو .  مود :  تعفنم .  لوا :  تسا .  هجو  راـهچ  باوخ  هب  ربنع  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
وکین .  يانث 

تردـن هب  دراد .  ار  اـهرطع  ریبـعت  ـالک  دـیرخب و  هچ  دـیهدب و  هچ  دـیریگب و  هچ  تسا  عفن  دوس و  ربـنع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هچ هتـشذگ  رد  میناد  یمن  میـسانش و  یمن  ار  ربـنع  اـبلاغ  اریز  مینیبـب  باوـخ  رد  ربـنع  میراد  میتـسه و  اـم  هک  یطیارـش  رد  تـسا  نـکمم 

دراد .  ار  تایرطع  ریبعت  اذل  تسا  رطعم  میناد  یم  طقف  هتشاد .  یفراصم 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تحار  شوخربخربنع  ندید 
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رتنع

یم يرادـیب  رد  ار  ناویح  نیا  اـم  هک  روط  ناـمه  کبـس .  دـلقم و  تفـص و  کـقلد  تسا  یناـسنا  رتـنع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
وا هار  رـس  دریگ و  یم  شقن  باوخ  هدننیب  یگدنز  رد  یمدآ  نینچ  هک  هدش  هتخانـش  تایـصوصخ  اب  تسا  یناسنا  زین  باوخ  رد  میـسانش 

تـسامش دوخ  هب  قلعتم  هک  دیراد  يرتنع  دـینیبب  رگا  تسا .  نتـشیوخ  هرهب  دوس و  یپ  رد  دـشاب  شخب  دوس  نآ  زا  شیب  دوش و  یم  عقاو 
 . دراد یم  هگن  شیوخ  ياه  يزاب  اه و  هلیح  مرگرـس  ار  امـش  يدـنچ  دوش و  یم  عفتنم  دـهد و  یم  يزاب  ار  امـش  صیاصخ  نیا  اب  يدرم 

یم شیوخ  زا  ار  یصخش  نانچ  دیداد  یـسک  هب  يرتنع  امـش  رگا  دشاب .  هتـشاد  رتنع  هک  تسا  نامه  ریبعت  داد  امـش  هب  يرتنع  یـسک  رگا 
 . دینک یم  رود  دینار و 

اقنع

 . دهد اضر  لاحم  غورد و  نخـس  لطاب و  هب  هک  لیلد  دز ،  یم  اقنع  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم  گنچ .  نوچ  اهاون  زا  تسا  یعون 
دنک .  هبوت  غورد  زا  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکش  اقنع  دنیب  رگا 

هک تسا  غرمیـس  ریبعت  اقنع  ریبعت  تسا .  یـسراف  نابز  روجهم  تاملک  زا  يا و  هناسفا  غرم  کی  زین  اـقنع  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسامش هناخ  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  اقنع  هچنانچ  تسا .  یئالاو  عبط و  يدنلب  يزاورپ و  دنلب  ناشن  رتشیب  تسا و  هدمآ  س ـ  فرح ـ  رد 

 . دیوش یم  صخاش  دیبای و  یم  ماقم  تعفر  ناش و  دیوگ  یم  امش  باوخ  تسا و  وکین  رایسب  هتسشن  امش  ماب  رب  ای 

توبکنع

دبای .  رفظ  يدرم  نینچ  رب  هک  تسا  لیلد  تفرگب ،  توبکنع  دنیب  رگا  دوب .  هارمگ  فیعض و  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  توبکنع  ندید 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  هدنفاب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  هب  توبکنع  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم دوجو  هب  ترفن  مشخ و  امـش  رد  هداوناخ  دارفا  ای  هناخ  یلاها  زا  یکی  تسامـش  قاـتا  اـی  هناـخ  رد  هک  دـینیبب  توبکنع  باوخ  رد  رگا 
نمـشد دـینیبب  شیوخ  هناـخ  زا  ریغ  یئاـج  ار  توبکنع  رگا  یئاـضران .  مشخ و  اـی  دوش  یم  حرطم  زائمـشا  ترفن و  تلاـح  رتشیب  دروآ . 

رب رفنت  ندناسر  رازآ  زا  رتشیب  هک  تسا  یهاوخ  دب  تسین  نمـشد  توبکنع  دروآ .  یم  دوجو  هب  امـش  رد  ار  تلاح  نیا  یـسانشان  فیعض 
دزیگنا .  یم 

ترفن ندش  هتخیگنا  رب  بجوم  مه  دوش و  مشخ  لماع  مه  دناوت  یم  زین  نمشد  یلو  تسا )  یفیفخ  نمشد  توبکنع  دنا (  هتـشون  ناربعم 
تسد يراتفرگ و  توبکنع  رات  ددرگ .  یم  رب  اج  نامه  هب  ریبعت  دشاب  هک  یئاج  ره  تسا و  ترفن  تهارک و  يایوگ  توبکنع  زائمشا .  و 

یم رهاظ  توبکنع  رات  تروص  هب  ام  ياه  باوخ  رد  رـصتخم  ياه  یتحاران  کچوک و  ياه  شی  وشت  هکلب  داـیز  هن  اـما  تسا  يریگاـپ  و 
هک تسا  نآ  ینعم  هب  لـمع  نیا  اریز  دـیئادز  یم  توبکنع  راـت  زا  ار  دوخ  راـک  لـحم  اـی  قاـتا  هناـخ و  هک  دـینیبب  رگا  تسا  وکین  دوـش . 

توبکنع رات  امـش  ناد  هماج  ای  قودنـص  دینیبب  رگا  دیبای .  یم  زاب  ار  شمارآ  نوکـس و  دـینار و  یم  دوخ  زا  ار  اه  شیوشت  اه و  یتحاران 
رهق ناترسمه  اب  تروص  نیا  رد  دراد  توبکنع  رات  هناخ  زپشآ  هک  دینیبب  رگا  تسا  روط  نیمه  دینک .  یم  ادیپ  ترودک  ناترسمه  اب  هتسب 

دینک .  یم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 965 

http://www.ghaemiyeh.com


توبکنع 
داتفا هاوخ  قافتا  امش  روما  رد  تبثم  لوحت  کی  ندید : 

يزوریپ توبکنع :  نتشک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دروآ .  دیهاوخ  درگ  یتورث  درب و  دیهاوخ  شیپ  ار  دوخ  ياهراک  تقد ،  ییاناوت و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  توبکنع  ندید  1 ـ
تشاد .  دیهاوخ  ینمیا  داش و  یناگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنت ،  یم  رات  یتوبکنع  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

درک .  دیهاوخ  ادیپ  هرجاشم  فالتخا و  دوخ  نز  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  توبکنع  نتشک  3 ـ
دیشک .  دیهاوخ  باذع  دوخ  نانمشد  تسد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنز ،  یم  شین  ار  امش  یتوبکنع  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

یناتسود یتمالس و  تورث ،  بسانم ،  ياهتیعقوم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتخیوآ  دوخ  ياهرات  زا  توبکنع  دنچ  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دوب .  دیهاوخ  رادروخرب  دعاسم 

تسد هب  یتورث  تعرس  هب  ات  درک  دهاوخ  کمک  امش  هب  دعاسم  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  گرزب  یتوبکنع  ندید  6 ـ
دیروایب . 

یباـیماک و یتدـم  اـت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیآ ،  یم  امـش  فرط  هب  کـچوک  یتوبکنع  هارمه  هب  گرزب  یتوبکنع  دـینیبب  باوـخ  رگا  7 ـ
تداعـس و نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنز ،  یم  شین  ار  امـش  گرزب  یتوبکنع  دینیبب  باوخ  رگا  اما  دوب .  دـهاوخ  امـش  هارمه  تداعس 

دنزاس .  یم  دوبان  يا  هنوگ  هب  ار  امش  یتخبشوخ 
داد .  دیهاوخ  فک  زا  ار  یتورث  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیزیرگ ،  یم  گرزب  رایسب  یتوبکنع  زا  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

گنچ هب  یبسانم  ماقم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـشک ،  یم  ار  وا  امـش  دیآ و  یم  امـش  فرط  هب  گرزب  رایـسب  یتوبکنع  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ
هک تسا  نآ  تمالع  دراذگ ،  یم  امـش  لابند  هب  دوش و  یم  هدـنز  راب  رگید  دـیوش  هجوتم  توبکنع  نتـشک  زا  دـعب  رگا  اما  دـیروآ .  یم 

داد .  دهاوخ  رارق  راشف  تحت  ار  امش  يدام ،  لزلزتم  تیعضو 
یم شیازفا  شیگدنز  ینامداش  هک  تسا  نآ  تمالع  دننک ،  یم  تکرح  وا  فارطا  رد  ییالط  ياهتوبکنع  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  10 ـ

 . دش دهاوخ  انشآ  هزات  یناتسود  اب  دبای و 

دوع

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  تحار  مدرم  زا  هک  لیلد  درک ،  دود  دوخ  ریز  رد  ار  دوع  دنیب  رگا  تسا .  يوربوخ  فیطل و  يدرم  رب  لیلد  دوع ،  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دشاب .  رتشیب  تعفنم  دنیب ،  رتشیب  باوخ  رد  دوع  هک  دنچ  ره  دبای ،  اطع  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تشاد ،  ماخ  دوع  هک  دنیب  باوخرد  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  دوع  ندید 

نخس .  شوخ  وربوخ و  يدرم  لوا : 
اسراپ .  گرزب  هاشداپ  مود : 
نیرفآ .  حدم و  انث و  موس : 

تعفنم .  لام و  مراهچ : 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ناـشن دـینیبب  ار  دوـع  رگا  دراد و  ار  تاـیرطع  مکح  دـینک  مامـشتسا  ار  دوـع  يوـب  طـقف  رگا  تسا .  بوـخ  باوـخ  رد  ندرک  دود  دوـع 
تکرب ریخ و  دوع  بوچ  تسا .  منتغم  شتبحاصم  دـشخب و  یم  رورـس  تجهب و  هک  امیـس  شوخ  يور و  بوخ  قیفـش و  تسا  یبحاصم 

یکین و دـینازوس  یم  دوع  بوچ  دـینیبب  رگا  درادـن .  ار  یلومعم  بوـچ  ریبـعت  باوـخ  رد  شندـید  یبوـخ و  یـشوخ و  تمعن و  تسا و 
امش دیاع  نآ  دوس  دنک و  یم  تاریخ  يرگید  دیونش  یم  ار  نآ  رطع  امـش  دنازوس و  یم  دوع  بوچ  يرگید  دینیبب  رگا  دینک  یم  تاریخ 

دیهاوخ رشاعم  يور  بوخ  امیس و  شوخ  یـصخش  اب  دیرب  یم  هناخ  هب  دیا و  هدیرخ  باوخ  رد  هک  دیدید  دوع  يرادقم  رگا  ددرگ .  یم 
 . دراد ار  رطع  مکح  نآ  يوب  تسین و  دب  باوخ  رد  دوع  ندید  لاح  ره  هب  دش . 

زوس دوع 

هب كزینک  ای  مالغ  هک  لیلد  تشاد ،  زوسدوع  دنیب  رگا  دوب .  كزینک  ای  مالغ  لیلد  باوخ ،  هب  زوس  دوع  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دریمب كزینک  ای  مالغ  هک  لیلد  تشکب ،  ار  زوسدوع  دنیب  رگا  دروآ .  تسد 

تروع

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 ، دناشوپب ار  دوخ  تروع  دـنیب  رگا  دوش .  شاف  وا  زار  هک  لیلد  دـندید ،  یم  مدرم  هکنانچ  دـش ،  رهاظ  وا  تروع  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا 
 . دبای افـش  تسا  رامیب  رگا  هک  لیلد  دـیدن ،  یـسک  هکنانچ  دیـشوپب  دوز  دوب و  هنهرب  وا  تروع  دـنیب  رگا  دوش .  هدیـشوپ  وا  زار  هک  لیلد 

 . دوش نمیا  دوب  یسرت  رد  رگا  دراذگب .  دراد  ماورگا 

دیع

يدهاز زا  هک  لیلد  دوب ،  رطف  دیع  دنیب  رگا  دـتفا .  راک  لقاع  مدرم  اب  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  نابرقدـیع  دـید  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دبایب .  ینید  هدئاف 

هدایز ناشفرـش  هک  لیلد  دندوب ،  فرـش  لها  زا  رگا  دـندمآ ،  نوریب  رهـش  زا  هتـسارآ  مدرم  دوبدـیع و  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هب شراک  دـنک و  یتلماعم  لقاع  يدرم  اـب  هک  لـیلد  دـنیب ،  دـیع  کـیدزن  ار  باوخ  نیا  رگا  دـبای ،  یـصالخ  تسا  سوبحم  رگا  ددرگ ، 

دبای .  يراکماک  هک  لیلد  دوب ،  ریدغدیع  زور  هک  دید  باوخ  هب  رگا  دیآرب .  یتخس 
رد رگا  دنا .  هتشون  یصاخ  ریبعت  کی  ره  یبهذم  دایعا  يارب  ناربعم  تسا و  بوخ  باوخ  رد  دایعا  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیع دینیبب  رگا  دیآ .  یم  دیدپ  ناتیگدنز  رد  شیاشگ  دیبای و  یم  تاجن  هودنا  مغ و  زا  دـینک  یم  هیرگ  امـش  تسا و  دـیع  دـینیبب  باوخ 

رد رگا  تسا .  وکین  باوخ  رد  دیع  ندـید  بیترت  ره  هب  دـش .  هتفگ  هک  تسا  نامه  مکح  دـیا  هدیـشوپ  ون  سابل  نارگید  امـش و  تسا و 
 . دوش یم  خارف  امش  يزور  دیبای و  یم  تمعن  دیا  هتفرگ  يدیع  یسک  زا  تسا و  دیع  دینیبب  باوخ 

کنیع

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ماگنه دیـشاب و  یکنیع  رگا  یلو  دیـشابن  یکنیع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش .  یم  نشور  ناتلد  دـیا  هدز  کنیع  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

یگـشیمه کنیع  لومـشم  اذل  دننز  یم  نتـشون  ندناوخ و  تقو  هب  طقف  ار  هعلاطم  کنیع  درادـن .  یـصخش  ریبعت  دـینزب  کنیع  نتفر  هار 
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امش کنیع  هک  دینیبب  رگا  دیآ و  یم  شیپ  امش  يارب  یلکـشم  دیا  هدرک  مگ  ار  نآ  هتـشاد و  یکنیع  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یمن 
دریگ و یم  ار  امـش  تسد  هک  تسا  يراکوکین  ریخ و  درم  کنیع  دـیوش .  یم  یگنت  یتخـس و  راـتفرگ  دـینیب و  یم  ناـبز  تسا  هتـسکش 

رگا دریگ .  یم  شقن  امـش  یگدنز  رد  یـسک  نینچ  هک  تسا  نآ  يایوگ  باوخ  رد  کنیع  ندـید  دـنک .  یم  ناسآ  امـش  يارب  ار  اهراک 
رگا درادن .  ندیـسرپ  تماهـش  هک  هتخیگنارب  ار  وا  یتحاران  باجعا و  امـش  رد  يزیچ  دشابن  یکنیع  وا  هدز و  کنیع  ناترـسمه  هک  دینیبب 

ار یتیعقاو  وا  هدز  یباتفآ  کنیع  ناترسمه  هک  دینیبب  رگا  دیراد .  هگن  ناهنپ  دیشوک  یم  هک  دیراد  يزار  دیا  هدز  یباتفآ  کنیع  هک  دینیبب 
دوش .  یم  حرطم  ناتیارب  یلاوئس  هدز  یباتفآ  کینع  يرگید  هک  دینیبب  رگا  دنک .  یم  ناهنپ  امش  زا 

دیوگ :  فلوم 
هدنام زاب  تیاده  هار  زا  هک  لیلد  دوش  لکشم  راچود  ندید  ردو  دشاب  هتشادن  کنیع  يوحن  ره  هب  تسا  یکنیع  هک  یسک  رگا 

يراتفرگ دبای  شهاک  ار  مشچ  رب  هدش  دراو  رون  دوش  بجوم  هک  یتروص  رد  دنتـسین  یکنیع  هک  یناسک  يارب  کنیع  عون  ره  زا  هدافتـسا 
یگتفای تیاده  دوش  ندید  رتهب  بجوم  رگاو  یهارمگ  رد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دهاوخ  امش  ینارگن  ثعاب  هک  دنهد  یم  امش  راک  یگدنز و  رد  یتارییغت  ناگناگیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کنیع  ندید  1 ـ

 . درک دیهاوخ  دنسپان  عورشمان و  تاحیرفت  مرگرس  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  یکنیع  ندید  2 ـ

فرح غ

راغ

لیلد دمآ ،  نوریب  تفر و  راغ  رد  دنیب  رگا  دورب .  ایند  زا  هک  لیلد  دش ،  میقم  اجنآ  رد  تفر و  راغرد  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
گنت و ار  راغ  رگا  دـننک .  نادـنز  رد  ار  وا  هک  لیلد  دـش ،  نشور  راغ  نآ  تفر و  راغ  رد  دـنیب  رگا  دوش .  راـتفرگ  تخـس  يراـک  هب  هک 

دوش .  كاله  سوبحم و  هک  لیلد  دیدب ،  کیرات 
تسا و ندش  دراو  رتدب  مه  نآ  زا  تسا و  راغ  رد  دورو  رتدب  نآ  زا  تسین و  بوخ  باوخ  رد  راغ  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هـصمخم هب  شیوخ  یگدنز  هنازور  ياه  تیلاعف  نایرج  رد  دیدیـسر ،  یگرزب  راغ  هب  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  هچ  نانچ  ندـماین .  نوریب 
دریگ .  یم  رارق  ناتهار  رس  یلکشم  دیآ و  یم  دوجو  هب  ناتیگدنز  رد  روک  يا  هرگ  دیروخ و  یم  رب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 ، ابقر رطاخ  هب  راک  رد  دـش و  دـیهاوخ  یمگردرـس  راچد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هداتفا  يراغ  ۀـناهد  رب  باتهم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخن  يا  هجوت  لباق  تفرشیپ 
دیوش .  رود  دوخ  نازیزع  ناگتسباو و  زا  دراد  لامتحا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  يراغ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

زا رطاخ  هب  دـتفا و  یم  تسردان  یمدآ  قشع  ماد  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنز ،  یم  مدـق  راغ  رد  دوخ  رـسمه  اـب  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ
 . دشک یم  باذع  رادافو ،  ناتسود  نداد  تسد 

زاغ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
زاغ
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ندش هدروخرس  زاغ :  ندنک  رپ 
نامهم کی  زاغ :  ندرک  نایرب 

دوشیم هاگن  قمحا  کی  دننام  امش  هب  زاغ :  ندیرخ 
هناچرپ هارمه  کی  نآ :  ندروخ 

تسا ناتراظتنا  رد  گرزب  رفس  کی  دنکیم :  زاورپ  هک  يزاغ 
ثرا نآ :  نتشک 

تشاد دیهاوخ  روشک  زا  جراخ  زا  ییاهربخ  یشحو :  زاغ 
تسا ناتراظتنا  رد  اسرفناج  راک  کی  زاغ :  ندنارورپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اما درم .  دهاوخ  امـشةداوناخ  دارفا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تحاران  ار  امـش  زاغ  يادـص  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ  هفاضا  جیردت  هب  امش  تورث  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ندرک  انش  لاح  رد  ار  اهزاغ  رگا 
تسا .  یمتح  تیقفوم  تمالع  دینیبب ،  يرازفلع  نایم  ار  اهزاغ  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دیشک .  دیهاوخ  جنر  یتحاران  نایز و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  زاغ  ندید  3 ـ
دراد .  تقایل  یگتسیاش و  شدزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  زاغ  باوخ  رد  یقشاع  درف  رگا  4 ـ

 . دیـسر دـیهاوخ  تورث  هب  دـسر و  یم  امـش  هب  یکلم  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیرب ،  یم  دوخ  اـب  یکدزد  ار  يزاـغ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . تسا امش  ییاراد  رس  رب  هرجاشم  فالتخا و  ۀناشن  باوخ ،  رد  زاغ  ندروخ 

تراغ

دروخ .  مغ  لام  ببس  هب  هک  لیلد  دندرک ،  تراغ  ار  لام  دنیب  باوخ  رد  رگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

 ، دندرک تراغ  ار  مالسا  راید  رفک  رگشل  دنیب  رگا  دسر .  تبیصم  ار  نارفاک  هک  لیلد  دندرک ،  تراغ  ار  رفک  راید  مالسا  رگـشل  دنیب  رگا 
دسر .  مالسا  هب  یهودنا  هک  لیلد 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هج  راهچ و  رب  باوخ  هب  تراغ  ندید 

ندرک ،  گنج  لوا : 
لام ،  نایز  مود : 

هودنا ،  مغ و  موس : 
نازرا .  ياهخرن  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیوش .  یم  بارطضا  شیوشت و  راچد  یلام  رظن  زا  دنک  یم  تراغ  ار  يرگید  لام  یسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

نامه رد  دندرک  تراغ  یـسک  زا  ار  یـصوصخ  هب  لام  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تساه  خرن  ینازرا  ناشن  باوخ  نیا  هک  دـننک  یم  لقن 
دیتسه رجات  رگا  دیدرگ .  یم  ررـضتم  دینیب و  یم  یلام  نایز  دندرک  تراغ  ار  امـش  لام  هک  دیدید  رگا  دـیوش .  یم  شیوشت  راچد  هنیمز 

دروم هتبلا  هک  دیوش  یم  عقاو  هذخاوم  دروم  ای  دیریگ  یم  قوقح  رـسک  ای  دـیتسه  ریگب  قوقح  هچنانچ  دـینکن و  هلماعم  يدـنچ  تسا  رتهب 
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يدعت زواجت و  نارگید  قوقح  هب  دیدرک  تراغ  ار  یسک  لام  امـش  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دراد .  یلام  هبنج  نوچ  تسا  فیعـض  مود 
 . دهد یم  ربخ  ناسکی  ثداوح  نیا  يود  ره  زا  باوخ  رد  امش  ریمض  هک  دییامن  یمن  تیاعر  ار  شیوخ  دح  ای  دینک  یم 

هیلاغ

بدا وا  زا  سک  نآ  هک  لیلد  دیلام ،  یسک  رب  هیلاغ  دنیب  رگا  دوب .  يرومان  بدا و  لیلد  باوخ ،  هب  هیلاغ  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هب يرتهم  زا  هک  دوب  یلام  رب  لیلد  دنیوگ ،  یـضعب  دوب و  جـح  لیلد  باوخ ،  هب  هیلاغ  ندـید  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دزومآ .  گنهرف  و 
 : دیامرف قداص  رفعج  ماما  ترضح  دسر .  تعفنم  يو  هب  ناگرزب  زا  ای  ینز  زا  هک  لیلد  تشاد .  هیلاغ  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دسر .  يو 

مجنپ هتساوخ .  لام و  مراهچ :  مالـسا .  جح  موس :  نیرفآوانث .  مود :  گنهرف .  بدا و  لوا :  تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد ،  هیلاغ  ندید 
 . تعفنم ریخ و  : 

بیاغ

رگید رفس  هب  بئاغ  اما  ددرگ ،  هداشگ  يو  رب  هتسب  راک  هک  لیلد  دمآزاب ،  رفس  زا  بیاغ  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دسر .  رترید  شربخ  دور و 

دیآزاب .  تمعن  لام و  اب  بیاغ  نآ  هک  لیلد  دمآزاب ،  هراوس  رفس  زا  شبیاغ  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

درف کی  ماگنه  دوز  تشگرب  بیاغ : 

طیاغ

هب ناگدننک  هعجارم  بلاغ  دوش و  یم  هدید  رایـسب  اه  باوخ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناسنا  عوفدم  ای  طیاغ ،  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
طیاغ دنیوگ  یم  هک  دراد  ترهـش  نیا  دنا .  هتـشون  هدز و  فرح  هراب  نیا  رد  ناوارف  زین  ریبعت  لها  دننک و  یم  لاوئـس  هراب  نیا  رد  ناربعم 

لوپ اما  تسا  بوخ  باوخ  رد  نآ  ندـید  نوچ  دـشاب  تسرد  دـناوت  یم  يدودـح  ات  نیا  دـقن .  لوپ  صوصخ  هب  تسا و  لوپ  باوخ  رد 
رد طیاغ  ندید  تسا  دقتعم  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  تسا و  جنر  مغ و  زا  ییاهر  باوخ  رد  طیاغ  ندید  هک  هتـشاگن  نیریـس  نبا  تسین . 

میناوخ یم  نویعلا  سیارع  نونفلا و  سیافن  رد  دوش .  ادا  شضرق  دهرب و  اه  جنر  اه و  مغ  همه  زا  باوخ  هدننیب  نوچ  تسا  بوخ  باوخ 
یم لوپ  باوخ  رد  طیاغ  هک  نامگ  نیا  تسا .  ندـش  اهر  مغ  زا  ندرک  طیاغ  دراد .  دوجو  نآ  ندوب  مارح  نظ  هک  تسا  یلام  طـیاغ  هک 

نیمه زا  نآ  ندوب  لوپ  ترهـش  دنناد و  یم  لوپ  ار  طیاغ  دننک  یم  ریبعت  باوخ  یتنـس  روط  هب  اه  هداوناخ  رد  هک  اهنآ  تسا .  دایز  دـشاب 
هودنا جـنر و  مغ و  زا  ییاهر  تسین  لام  لوپ و  باوخ  رد  طیاغ  ندـید  دـنا .  هدرمـش  لام  لوپ و  ار  نآ  هک  نیا  بلاج  هتفرگ و  هشیر  اج 
یلوپ یب  زا  جنر ،  مغ و  رگا  انمـض  دنا .  هداد  تبـسن  طیاغ  هب  ار  لوپ  ریبعت  تسام  مالآ  هدنهد  فیفخت  لماوع  زا  یکی  لوپ  نوچ  تسا و 

 . دشاب لوپ  اج  نیا  رد  طیاغ  دناوت  یم  هک  تسا  رسیم  لوپ  اب  نآ  زا  ییاهر  دشاب 

رابغ

دنک .  لصاح  لام  نآ  ردق  هک  لیلد  دوب ،  وا  کلم  رگا  دوب ،  هتسشن  يزیچ  رب  رابغ  هک  دنیب  باوخرد  رگا 
دوخ کلم  نیمز و  رد  ار  رابغ  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دـسر .  یتبوقع  يو  هک  لیلد  دوب ،  رابغرپ  وا  يور  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنک .  لصاح  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دنیب ، 
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رب رابغ  درگ و  امش  باوخ  رد  رگا  هک  دندقتعم  امومع  دنا .  هدرک  ریبعت  لیلق  كدنا و  لام  ار  درگ  ای  رابغ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رابغ و اما  دقن .  لوپ  ای  لام  الثم  دیروآ .  یم  تسد  هب  يزیچ  رابغ  نآ  ردق  هب  تشاد  قلعت  امش  هب  یئیش  نآ  هک  دوب  هتـسشن  یئاج  ای  یئش 

یتقو تسا و  نکاس  هتـسشن و  ایـشا  رب  رابغ  كاخ و  درگ و  هک  تسه  تقو  کی  دشاب .  هتـشاد  توافتم  تیفیک  دـناوت  یم  كاخ  درگ و 
الماـک ار  راـبغ  ریبعت  نوکـس  كرحت و  نیمه  تسا .  كرحتم  هک  تسا  اوه  رد  راـبغ  كاـخ و  درگ و  مینیب  یم  باوخ  رد  هک  تسه  مه 

رد هچنانچ  تسا .  كدنا  لالم  تلاسک و  دشاب  اوه  رد  رابغ  درگ و  رگا  داد .  دحاو  مکح  اه  نآ  هرابرد  ناوت  یمن  هک  دـنک  یم  توافتم 
دینیب یم  مولعمان  کیرات و  ردک و  ار  ایشا  دارفا و  صاخشا و  كاخ  درگ و  رابغ و  لالخ  زا  امـش  تسا و  هتفرگ  رابغ  ار  اوه  دینیبب  باوخ 

دوز هک  تسا  تلاسک  ترودک و  هکلب  تسین  جنر  مغ و  رابغ و  نیا  دیوش .  یم  رطاخ  هتفرگ  لسک و  دـیآ و  یم  شیپ  امـش  يارب  یلالم 
كاخ درگ و  رابغ و  رتشیب  هچ  ره  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  زین  دولآ  درگ  ياوه  دریگ .  یم  ار  نآ  ياج  طاـشن  يداـش و  ددرگ و  یم  عفترم 

نآ زا  هلـصاح  رابغ  كاخ و  درگ و  تفر و  یلیبموتا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  رتشیب  نآ  ریثات  دورب  باوخ  رد  ناتناهد  مشچ و  رد 
رگا دیروخ .  یم  هصغ  یلام  نداد  تسد  زا  يزیچ و  ندرک  مگ  رطاخ  هب  ای  دیوش و  یم  نیگهودنا  یـسک  يرود  زا  دنام  یقاب  امـش  يارب 
لاح تسین .  هدننک  لاحشوخ  دایز  هک  دسر  یم  امـش  هب  يربخ  دنک  یم  داجیا  كاخ  درگ و  راخب و  کیدزن و  یلیبموتا  دینیبب  باوخ  رد 

تـسدب هک  لیلق  كدنا و  تسا  یلام  ینعی  دنا  هتـشون  ام  نهک  یتنـس و  ناربعم  هک  دراد  ار  يریبعت  نامه  رابغ  نیا  دـشاب  نکاس  رابغ  رگا 
امش رس  رب  رابغ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  هتسشن  یئیش  نآ  رب  هک  يرابغ  رادقم  هب  دراد  یگتسب  لام  ای  لوپ  نیا  نازیم  دیروآ .  یم 
یم شنزرـس  ار  امـش  هک  دینک  یم  يراک  دشاب  هتـسشن  امـش  هرهچ  رب  رگا  دیوش .  یم  دیدهت  یعامتجا  تیعقوم  تهج  زا  تسا و  هتـسشن 
رگا یلو  دروآ  یم  ینامیشپ  تسین و  امش  بسانم  هک  دیور  یم  یئاج  دشاب  هتسشن  امش  شفک  رب  رگا  دیدرگ .  یم  هدنمرـش  امـش  دننک و 

 . هرهب دوس و  تسا و  لام  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  دشاب  هتسشن  امش  دوجو  زا  ادج  ایشا  رب 

هبارغ

هگن دندرک و  یم  رابنا  ار  تاعیام  نآ  رد  هک  گنت  يا  هناهد  اب  راد  مکش  گرزب و  تسا  يا  هشیـش  هبارغ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یئیـش دنچ  لثم  باوخ  رد  هبارغ  ندـید  دوش .  یم  هتخاس  هن  دراد و  فرـصم  دروم  هن  یکیتسالپ  فورظ  دوجو  اب  نونکا  هک  دنتـشاد  یم 
دیرخ رظان  ای  تسا  مداخ  هبارغ  هک  دنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  یلام .  روما  رد  تسام  زآ  عمط و  نازیم  راظتنا و  عقوت و  متـشون  هک  رگید 

یمهـس کی  ره  دننک  بلط  دنهاوخب و  رگا  زین  هداوناخ  دارفا  هب  دهد و  ماجنا  ار  مزال  ياه  دیرخ  ات  میراپـس  یم  وا  هب  ار  لوپ  هک  هداوناخ 
یم هبارغ  کی  ودندرب  یم  هرفـس  رـس  دندرک و  یم  رپ  هبارغ  زا  ار  اه  گنت  اه و  رغاس  هک  هدش  تهج  نآ  زا  ریبعت  نیا  دزادرپب .  بسانت  هب 

دیدید يا  هبارغ  انایحا  باوخ  رد  رگا  دهدب .  مهـس  دنتـشاد  هک  یتیفرظ  هزادنا  هب  مادک  ره  هب  دنک و  رپ  ار  رغاس  گنت و  نیدنچ  تسناوت 
تـسکش دوخ  ای  دیتسکـش  ار  نآ  دیتشاد و  يا  هبارغ  دینیبب  رگا  دریگ و  یم  شقن  دوش و  یم  ادیپ  امـش  يرادیب  یگدـنز  رد  یـسک  نینچ 

گرزب هبارغ  کی  دوجو  مینادب  شیوخ  عمط  زآ و  نازیم  ار  هبارغ  رگا  متشون  الاب  رد  هک  یلیوات  هب  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  صخـش  نامه 
هبارغ نآ  هچنانچ  میوش و  یم  ای  میا  هدش  دنمزآ  میتسه و  صیرح  رایسب  میراد و  دایز  عمط  زآ و  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  ام  باوخ  رد 

 . مینار یم  دوخ  زا  ار  عمط  زآ و  میدرگ و  یم  زاب  یگدنز  تسرد  هار  هب  مینکشب  ار 

لابرغ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دوش .  لصاح  هزیکاپ  كزینک  ای  مداخ  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  ون  لابرغ  دنیب  رگا  زیمت .  دوب  یمداخ  رب  لیلد  باوخ ،  هب  لابرغ  ندید 

دوش .  ادج  يو  زا  مداخ  هک  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا  لابرغ  دنیب 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا دسر .  ترـضم  وا  دوب و  تحار  نآ  زا  ار  مدرم  هک  دـنک  يراک  هک  لیلد  هلغ ،  ریغ  ای  درک  كاپ  لابرغ  هب  هلغ  هک  دـنیب  باوخرد  رگا 

دوب .  تعفنم  لیلد  دوب ،  وا  نآ  زا  درک  یم  هچ  نآ  هک  دنیب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دشاب .  هجو  هس  رب  باوخ ،  هب  لابرغ  ندید 
مداخ .  لوا : 

نابرهم .  يرای  مود : 
گرزب .  يدرگاش  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اه و یکین  هرابرد  هک  یتواضق  تسام و  زیمت  صیخـشت و  تردـق و  ام  ياه  باوخ  رد  لابرغ  یلو  تسا  مداخ  لاـبرغ  دـنا  هتـشون  ناربعم 
ار يرگید  نآ  میهن و  یم  جرا  ار  یکی  صیخـشت  نیا  اـکتا  هب  میراذـگ و  یم  قرف  ناـمنایفارطا  ياـبیز  تشز و  نیب  مینک و  یم  اـه  يدـب 

یگدنز رد  تردق  نیا  يریگ  راکب  ترورـض  میا  هتفرگ  راکب  میا و  هدـیرخ  ای  میراد  لابرغ  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میراد .  یم  فیفخ 
دب یکی  مینک .  يرواد  شیپ  یتح  يرواد و  شیوخ  نایفارطا  هراـبرد  میوشیم  روبجم  هک  دـیآ  یم  شیپ  يدراوم  دوش .  یم  سوسحم  اـم 
هب ام  رد  هک  تسا  یشیوشت  نیا  دسر و  یم  ام  هب  شرازآ  الامتحا  هک  تسا  یـسک  میرادن .  تینما  وا  هیحان  زا  ای  دناجنر  یم  ار  ام  تسا و 
هک دـیوگ  یم  شیوخ  دومن  اب  ای  دـهد  یم  ام  هب  ار  يزاسادـج  هیوست و  هیفـصت و  نیا  تصرف  اـم  ياـیور  رد  لاـبرغ  تسا .  هدـمآ  دوجو 

هنهک و هچنانچ  تسا .  رتشیب  صیخـشت  نیا  هنیمـض  رد  ام  تیـساسح  میـشاب  هتـشاد  زیمت  ون و  یلاـبرغ  رگا  میـشاب .  دوخ  ناـیفارطا  بقارم 
رد لابرغ  رگا  مینک .  یم  یـساپسان  میـسانش و  یمن  ردـق  مه  ار  اه  یبوخ  میراد و  ار  اه  يدـب  نتفریذـپ  یگدامآ  نامدوخ  دـشاب  هدوسرف 

نیا نتفریذپ  اب  میروآ .  لمع  هب  رظن  دیدجت  شیوخ  عضو  رد  هک  دهدیم  یهاگآ  ام  ریمض  دشاب  هتخیسگ  مه  زا  هراپ و  هنهک و  ام  باوخ 
رد ار  لابرغ  تیعقوم  تقد  هب  دـناوت  یم  ریبعت  دـنریگ  یم  رارق  ام  یحور  تـالاح  تاـیفیک و  لوبمـس  اـم  فارطا  دارفا  ایـشا و  هک  هیـضرف 

 . دنک نشور  ام  يایور 

ندش قرغ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک .  كاله  ار  وا  هاشداپ  هک  لیلد  درمب ،  دش و  قرغ  ایرد  رد  دنیب  باوخرد  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
ای یکلم  دنیب  رگا  دنیزگ .  ترخآ  هار  دراذگب و  هدروآ  تسد  هب  هک  ایند  راک  هک  لیلد  دروآ .  الاب  ار  وا  زاب  درب و  ورف  ار  وا  بآ  دنیب  رگا 

دبای .  یئاهر  تبقاع  دنام و  ورف  يراک  زا  هک  لیلد  دش ،  قرغ  زا ا و  یئاپراهچ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هج  راهچ و  رب  باوخ  هب  ندش  قرغ  ندید 
رایسب .  لام  لوا : 

اهراکرد .  لابقاو  تخب  مود : 
بهذم .  یب  مدرم  اب  ینیشنمهو  تبحص  موس : 

تعفنم .  مراهچ : 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندش قرغ 

گرزب قافتا  ندش :  قرغ  لاح  رد 
تشاد دیهاوخ  دب  یجاودزا  ای  دیهدیم ،  تسد  زا  ار  گرزب  یتخبشوخ  کی  ندش :  قرغ 

دوس ندوب :  یسک  ندش  قرغ  دهاش 
میا هدش  بجوم  دوخ  تسد  هب  هک  یتخبدب  ایرد :  رد  ندش  قرغ 

گرزب مغ  ندش :  قرغ  بآ  رد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تمعن  ایرد  قرغ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ار دوخ  يا  هنوگ  هب  ندش  قرغ  نیح  رد  رگا  اما  دـید .  دـیهاوخ  یلام  نایز  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیوش ،  یم  قرغ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد  تورث  ترهش و  هب  دوخ  ینونک  ماقم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  تاجن 

یم کمک  دوخ  تسود  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیباتـش ،  یم  اـهنآ  تاـجن  يارب  امـش  و  دـنوش ،  یم  قرغ  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دبای .  تسد  يروخرد  ماقم  هب  ات  دینک 

 . دش دهاوخ  رادازع  یسک  گرم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  قرغ  اهبآ  رد  شرهوش  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

بورغ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ریخ هب  تبقاع  يریپ  باتفآ :  بورغ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تساهوزرآ .  ندنام  خساپ  یب  ۀناشن  باوخ ،  رد  دیشروخ  بورغ  ندید  1 ـ

 . تشاد دهاوخ  کیرات  يا  هدنیآ  دنزب ،  تسد  يراک  ره  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  ار  دیشروخ  بورغ  باوخ  يرجات  رگا  2 ـ

هبیرغ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا اما  تشاذگ .  دـیهاوخ  اپ  یمیمـص  ملاس و  یطیحم  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـنک ،  یم  داش  ار  امـش  يا  هبیرغ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسامش .  نیمک  رد  يدیمون  سأی و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  رازآ  ار  امش  يا  هبیرغ  دینیبب  باوخ 
 . تسا رادیاپ  ياهیتسود  ۀناشن  دینک ،  ساسحا  هبیرغ  ییاج  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  2 ـ

ندرک ازغ 

هک تسا  لیلد  دینادرگب ،  ازغ  زا  يور  هک  دنیب  رگا  دوش .  زاین  یب  هک  تسا  لیلد  درک ،  یم  ازغ  ادخ  هار  رد  هک  دنیب  باوخرد  یسک  رگا 
دبای رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  درک ،  گنج  نارفاک  اب  و  تفر ،  ازغ  هب  راید  نآ  مدرم  هک  دنیب  رگا  دریگزاب .  ناشیوخ  نادنزرف و  زا  تعفنم 

ار وا  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دشک .  تقشم  يزور  بلط  رد  هک  تسا  لیلد  درک ،  هلمح  يو  رب  رفاک  هک  دنیب  رگا  دروخ .  لالح  يزور  و 
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رد ندرک  ازغ  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دبای .  لالح  يزور  دوش و  زارد  شرمع  هک  تسا  لیلد  دنتشکب ،  ازغ  رد  نارفاک 
 . لداع هاشداپ  تعالطا  مجنپ :  افش .  مراهچ :  نتفایرفظ .  موس :  لوسر .  تنـس  مود :  تکرب .  ریخ و  لوا :  تسا .  هج  شـش و  رب  باوخ 

 . نتفای تمینغ  مشش : 

لازغ

دتفیب گـنچ  هـب  رگا  هدـنمر  اـبیز و  مارخ و  شوـخ  تـسا  ینز  لازغ  دراد و  ار  وـهآ  ریبـعت  ناـمه  لازغ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
 . دوش یم  ارآ  هناخ  نابرهم و  يرسمه  دراد و  ینیسحت  لباق  يریذپ  وخ  دادعتسا 

ندرک لسغ 

دوش لیاز  شمغ  دشاب و  وا  تناید  يراکتسرد و  رب  لیلد  درک ،  لسغ  ایرد  بآ  رد  ای  دور  بآ  رد  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
با هب  هک  دنیب  رگا  دبای .  یـصالخ  دنیب  يا  هدنب  رگا  دراذـگب ،  دوب  راد  ماو  رگا  دـبای .  افـش  تسا  لیلد  دـنیب ،  رامیب  ار  باوخ  نیا  رگا  . 

دنکب .  یکین  ود  هک  لیلد  تسش ،  ار  ور  تسد و  نآ  زا  دعب  درک و  لسغ  مرگ 
دوش .  مامت  شراک  هک  تسا  لیلد  تسشب ،  تبانج  زا  ار  دوخ  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 

نید یکاپ  رب  لیلد  دنیب ،  تبانج  نتسش  رد  هک  ناصقن  هدایز و  ره  دوب و  نید  یکاپ  رب  لیلد  ندرک ،  لسغ  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  وا 

دوخ ینعم  هب  ندرک  لسغ  دور .  یم  راک  هب  نیعم  لعف  ود  اب  یـسراف  رد  هک  تسا  نتـسش  ینعم  هب  لـسغ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ندرک كاپ  روظنم  هب  رگا  نتـسش  هتفر  مه  يور  دنک .  یم  قرف  ریبعت  رد  ود  ره  نیا  يرگید .  نتـسش  ینعم  هب  نداد  لسغ  تسا و  ییوش 
باوخ رد  رگا  ار .  نارگید  هچ  مییوشب و  ار  نامدوخ  هچ  درادـن  دـب  ریبعت  تسا و  بوخ  ام  ياه  باوخ  رد  دـشاب  ریهطت  ندـش و  كاـپ  و 

بآ رد  الثم  میبای .  یم  تاجن  ریگاپ  تسد و  ياـه  يراـتفرگ  زا  میهر و  یم  هودـنا  مغ و  زا  مینک  یم  لـسغ  رایـسب  بآ  نورد  هک  مینیبب 
عفر وا  زا  دـنیبب  یمهتم  رگا  ار  باوخ  نیا  مینک .  صوغ  میروخب و  هطوغ  میناوتب  اهنآ  نورد  هک  هچاـیرد  اـیرد و  اـی  رختـسا ،  هناـخدور ، 
طرش هس  نایم  نیا  رد  یلو  دبای  یم  افـش  يرامیب  زا  دنیبب  يرامیب  رگا  ددرگ و  یم  صالخ  نادنززا  دنیبب  یموکحم  رگا  دوش و  یم  ماهتا 
ادـیپ هدـش  مگ  هک  ار  شیوخ  یچم  تعاس  الثم  هک  دـیروخب  هطوغ  ایرد  بآ  رد  هچنانچ  نآ .  رادـقم  بآ و  ترارح  تین ،  دراد .  دوجو 
دـشاب درـس  دـیاب  بآ  روط  نیمه  تفاظن .  يارب  دـشاب  ییوش  دوخ  تین  هک  تسا  یتروص  رد  لسغ  دوش .  یمن  ندرک  لسغ  لماش  دـینک 

میروخب هطوغ  نآ  رد  میناوتن  دشاب و  كدنا  رگا  هک  تسا  بآ  رادـقم  موس  میـسیون .  یم  ریز  رد  هک  دـنک  یم  قرف  مرگ  بآ  ریبعت  نوچ 
بجوم هک  دـیهد  یم  ماجنا  وا  تهج  رد  یتمدـخ  دـییوش  یم  ار  يرگید  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  ادـیپ  رگید  يریبعت  مه  زاب 

مرگ بآ  رگا  روط  نیمه  تسا  يراـتفرگ  مغ و  دـشاب  ردـک  هریت و  اـی  لـیلق  كدـنا و  بآ  رگا  دوش .  یم  صخـش  نآ  شمارآ  نوکس و 
دوش .  یمن  قوف  ریبعت  ياراد  میتفگ  هک  یبیترت  هب  لسغ  دشاب ، 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دیاب تحار  تمحز  زا  ندرک  لسغ  ندید 

ندرک شغ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا رود  هک  يدرف  زور  لاح و  زا  دش و  دهاوخ  رامیب  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  شغ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
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دینش .  دیهاوخ  دنیاشوخان  ییاهربخ  دنک  یم  یگدنز  امش 
یگدنز رد  یتقد  یب  يارب  دوش و  یم  راچد  تمالس  مدع  فعـض و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  شغ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

 . درک دهاوخ  يدیماان  ساسحا 

لغ

لیلد تشاد ،  هک  دنیب  باوخ  هب  ندرگ  رد  لغ  یـسک  رگا  قحان .  هب  ندرک  لیم  تسا و  رفک  لیلد  لغ ،  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب لیخب  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  لغ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنک .  غورد  هب  یناملـسم  دریم و  یم  رفاک  هک  تسا 

 . درادب تسد  ایند  راک  زا  هک  تسا  لیلد  دوب ،  لغ  وا  ندرگرد  هک  دنیب  باوخ  رد  حلاص  يدرم  نوچ  دنیوگ :  ناربعم  و  . 

فالغ

 . تسا لیلد  نیمه ،  دراک  فالغ  ندید  دروآ و  يرسپ  شنز  هک  تسا  لیلد  دیشک ،  نوریب  فالغ  زا  ریشمش  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 

مالغ

ندید هک  دیوگ :  یبرغم  رباج  دوش .  روجنر  تخس  يراک  زا  هک  تسا  لیلد  دوب ،  هدش  یسک  مالغ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دوب وکین  تخورفب  كزینک  ای  مالغ  هک  دـنیب  رگا  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا .  يداش  یهاشداپ و  لیلد  باوخ ،  هب  مالغ 

 . تسا دب  دیرخب  هک  دنیب  رگا 

ندرک هبلغ 

رفظ يو  رب  نمشد  دنیب  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش .  بلاغ  نمشد  رب  هک  تسا  لیلد  دش ،  هریچ  درک و  هبلغ  مصخ  اب  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
 . دبای

کلغلغ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  ور  رد  ور  هجوت  لباق  ییاهینارگن  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  کلغلغ  ار  امش  یسک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دیشوپ یم  مشچ  يرایسب  دوس  زا  تقامح  فعض و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  کلغلغ  ار  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

مغ

هک دـنیب  رگا  تسا .  مغ  لیلد  دوب ،  هتـسر  مغ  زا  هک  دـنیب  رگا  اـما  تسا .  یمرخ  لـیلد  باوخرد ،  مغ  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . تسا یمرخ  لیلد  دوب ،  نیگمغ 

داب مغ 

نوریب فرط  هب  هدور  راشف  دور و  یم  الاب  يا  هطقن  رد  مکـش  تسوپ  هک  تسا  نینچ  مکـش  قتف  ای  داب  مغ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوجو هب  يا  هثداح  تلع  هب  هک  تسد  نیا  زا  يرگید  سامآ  عون  ره  اـی  داـب  مغ  دـنمان .  یم  داـب  مغ  ار  نیا  دـنک .  یم  داـجیا  یگتـسجرب 
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دوجو هب  يا  هثداح  تلع  هب  هک  تسد  نیا  زا  يرگید  سامآ  عون  ره  اـی  داـب  مغ  دـنمان .  یم  داـب  مغ  ار  نیا  دـنک .  یم  داـجیا  یگتـسجرب 
امـش مکـش  يور  دیراد و  داب  مغ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبعت  هرهب  روس  تمعن و  لام و  دراد و  ار  سامآ  ریبعت  دشاب  هدـماین 
رگا تسا .  دایز  ای  مک  داب  مغ  نامه  هزادنا  هب  هک  ددرگ  یم  ناتدیاع  يدوس  ناترـسمه  بناج  زا  هدیـسامآ  هدمآ و  دوجو  هب  یگتـسجرب 

 . لیلق دوس  کچوک  رگا  تسا و  رایسب  دوس  دشاب  گرزب  داب  مغ 

تمینغ

ناناملسم هک  دید  رگا  دوش .  نارگ  اه  خرن  کلم  نآ  رد  هک  لیلد  تسا ،  نارفاک  لام  رگا  نتفای ،  تمینغ  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دوش نازرا  تمعن  راید  نآ  رد  هک  تسا  لیلد  دندروآ ،  تمینغ  نارفاک  راید  زا 

هغابروغ

هک دنا  هتـشون  یفلتخم  توافتم و  بلاطم  كوغ  ای  غزو  ای  هغابروغ  دروم  رد  یمیدـق  یمالـسا و  ناربعم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا هتفرگ  ماجنا  هغابروغ  تسیز  هوحن  هب  هجوت  يانبم  رب  تالیوات  تاریبعت و  نیا  میرذگ .  یم  رد  اه  نآ  رکذ  زا  دراد  دایز  نیابت  نوچ 

هدنز بش  هب  ار  نآ  دزادـنا  یم  هار  ادـص  رـس و  اهریگبآ  رد  دوش و  یم  رهاظ  اهبـش  ابلاغ  نیتایحوذ  رادـناج  نیا  نوچ  هک  تروص  نیا  هب 
دوش یم  تبحص  مه  دهاز  يدرم  اب  دراد  غزو  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  هتشون :  نیریـس  نبا  هنومن  يارب  دنا .  هدرک  هیبشت  داهز  ناراد و 

یمدآ ام  ياهایور  رد  هغابروغ  الک  تشاد .  دیهاوخ  دروخرب  اعدمرپ  وگ و  هوای  وخ و  جک  یناسنا  اب  دـینیبب  يا  هغابروغ  باوخ  رد  رگا  . 
فوقو شراتفگ  یگدوهیب  هب  دنونـش  یم  ار  شنانخـس  هک  یناسک  یتح  دـنز و  یم  فرح  رایـسب  هک  هدـننک  تبیغ  وگدـب و  ماـمن ،  تسا 

نینچ اعبط  هک  دیوش  یم  دراو  تریسدب  تنیطدب و  مدرم  یعمج  رد  تسه  رایسب  ياه  هغابروغ  یئاج  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنراد .  لماک 
دونـشخ شروضح  زا  هک  دوش  یم  دراو  امـش  هب  ینامهم  تسامـش  هناخ  ای  قاتا  رد  يا  هغابروغ  دینیبب  رگا  دـشاب .  دـناوت  یمن  نما  یلحم 

تسین دب  اهردقنآ  دینیبب  رختـسا  ضوح و  رد  ای  اهریگبآ  تاونق و  يراجم  ای  بآ  يوج  رد  ار  هغابروغ  رگا  دیرب .  یم  جنر  دیوش و  یمن 
بوخ ییاهاج  نینچ  رد  رادناج  نیا  هدهاشم  تسین و  سابل  دمک  قاتا و  رد  هغابروغ  ياج  الثم  دینک .  هدهاشم  فولام  ریغ  یلحم  رد  هک 

جاودزا هچنانچ  هدش  میاق  هتفر و  امش  باوختخت  ریز  الثم  ای  تسامش  باوختخر  رتسب و  رد  يا  هغابروغ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین . 
هک اجنآ  ات  تشاد  دیهاوخ  بولطمان  دروخرب  ناترسمه  اب  دیراد  نز  رگا  دوش و  یم  امش  بیـصن  دب  ینز  دیـشاب  هتـشادن  رـسمه  ای  هدرکن 

دـنرب و یم  ار  امـش  لام  تسامـش  سابل  بیج  رد  يا  هغاـبروغ  دـینیبب  رگا  تسا .  ناـسکی  درم  نز و  يارب  ریبعت  نیا  دـینک .  یم  یـشاحف 
یهودنا ناتردارب  بناج  زا  دشاب  هدیبسچ  امش  تشپ  هب  باوخ  رد  يا  هغابروغ  رگا  دنیوگ .  یم  دب  امـش  رـس  تشپ  دننک و  یم  یـساپسان 

امش ناترسمه  نز و  دشاب  ناتراولش  رد  رگا  دیوش و  یم  نیگهودنا  ناترسپ  بناج  زا  دشاب  هدیبسچ  امش  هنیس  رب  رگا  دسر و  یم  امـش  هب 
نآ ناشن  دـینیبب  نآ  رد  ار  يا  هغابروغ  دـییاشگب و  ار  نآ  دیـشاب و  هتـشاد  كاس  ای  فیک  باوخ  رد  هچناـنچ  درک .  دـنهاوخ  تحاراـن  ار 

هخاش يور  اصوصخم  تخرد ،  رب  ار  هغابروغ  رگا  ددرگ .  یم  امش  بیـصن  لها  ان  يرفـسمه  رفـس  نیا  رد  دیور و  یم  رفـس  هب  هک  تسا 
 : تفگ یم  ینانوی  ربعم  سوناتیا  مناخ  دـننک .  یم  یـشورف  وج  ییاـمن و  مدـنگ  عقاو  رد  دـنهد و  یم  بیرف  ار  امـش  دـینیبب  تخرد  ياـه 

شحف ناترس  تشپ  دیدش  ادج  وا  زا  هک  نیمه  یلو  دنک  یم  یتمدخ  شوخ  دنز و  یم  دنخبل  ناسنا  روضح  رد  هک  تسا  یـسک  هغابروغ 
 . تسا تسرد  الماک  ام  ياه  باوخ  رد  هغابروغ  دروم  رد  فیرعت  نیا  دیوگ .  یم  هاریب  دب و  دنز و  یم  تمهت  دهد و  یم 

هروغ

تقشم .  هب  دیامن  لصاح  لام  هک  لیلد  دوخ ،  تقو  هب  دروخ  یم  هروغ  هک  دنیب  رگا 
یهودنا چیه  تسا  لیلد  دروخن ،  تخورفب و  هروغ  دنیب  رگا  دوش .  كانهودنا  هک  لیلد  دروخ ،  هروغ  دنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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تسا .  يرتهب  لیوات  هب  دسرن و  يو  هب  یهودنا  چیه  هک  لیلد  دنیب ،  هتخپ  تشوگ  هب  باوخ  رد  ار  هروغ  رگا  دسرن .  يو  هب 
رارق ییاج  ای  تسامـش  کلمت  رد  تخرد  نآ  تسا و  تخرد  رب  ای  دیراد  هروغ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هدیسرن ارف  نآ  ماجنا  نامز  ای  تسا  مامتان  هک  دیراد  ارجا  تسد  رد  يدیفم  راک  دیوگ  یم  امش  باوخ  دراد  قلعت  امـش  هب  اجنآ  هک  هتفرگ 
ار هروغ  یشرت  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دیوش و  یم  نیمغ  دیروخ  یم  هروغ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیا .  هتفاین  ماجنا  مادقا و  قیفوت  ای 

یم دنم  هرهب  دیرب و  یم  دوس  دـش  هتفگ  هک  مامتان  راک  نامه  زا  دـشابن  شرت  دـیروخب و  ار  هروغ  رگا  دـینک .  سح  باوخ  رد  دیـشچب و 
ار نآ  ای  تسا  شرت  دینادن  باوخ  ملاع  رد  رگا  دینک و  یم  نیگهودنا  ار  وا  دیهدب  یـسک  هب  ندوب  شرت  هب  ملع  اب  ار  هروغ  رگا  دـیدرگ . 

یـصاخ ریبعت  چیه  دیروخ  یم  هک  یماعط  رد  هروغ  دوجو  اذغ و  رد  هروغ  نتخیر  دینک .  یم  وا  قح  رد  هک  تسا  یکین  دیراگنایب  نیریش 
 . میتفگ دوخ  ياج  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  اه  ینشاچ  یشرت و  صاخ  ریبعت  دشاب  شرت  رگا  یلو  درادن 

صوغ

يزیچ ناطلس  لام  زا  ای  دیامن ،  لصاح  شناد  ملع و  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروآرب ،  دیراورم  درک و  صوغ  ایرد  هب  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
 : دیوگ یبرغمرباج  دباین .  هدیاف  دوش و  لوغـشم  نتخومآ  ملع  هب  تسا  لیلد  درواینرب ،  چـیه  تفر و  ورف  ایرد  هب  دـنیب  رگا  دـسر .  يو  هب 

 . دبای تعفنم  هاشداپ  زا  دوش  اناد  ملاع و  تسا  لیلد  دروآرب ،  ایرد  زا  يرهوگ  هک  دنیب  رگا 

لوغ

یم بیسآ  مه  میراد و  میب  مه  وا  زا  هک  گرزب  تسا  ینمشد  ای  تسا  فعـض  شنکاو  ای  باوخ  رد  لوغ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رارق دیدهت  دروم  یـسک  بناج  زا  تشاد  ار  امـش  مزع  هک  دـیدید  یلوغ  باوخ  رد  هچنانچ  دـنک .  یم  داجیا  رطخ  ام  يارب  هشیمه  مینیب و 
یلوغ باوخ  رد  رگا  دیوش .  یم  هریچ  نمـشد  رب  دینک  مدهنم  ای  دیـشکب  ار  وا  رگا  دیبای و  یم  تینما  دـیزیرگب  لوغ  زا  رگا  دـیریگ .  یم 

لوغ دـیآ .  یم  شیپ  امـش  يارب  یگرزب  يداـش  دوب  هدـنژ  نیگهودـنا و  لوغ  رگا  دـیوش و  یم  نیگمغ  امـش  تسا  لاحـشوخ  هک  دـینیبب 
 . دشاب فعض  ساسحا  دلوم  دناوت  یم  مه  راک  تمظع  تسا .  باوخ  هدننیب  فعض  شنکاو 

تبیغ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  شالت  یگشیمه  یناتسود  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسانعم  نیا  هب  دیوش ،  رثأتم  یسک  تبیغ  زا  رگا  باوخ  رد  1 ـ

 . دش دیهاوخ  صالخ  نمشد  تسد  زا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  دونشخ  یتسود  تبیغ  زا  باوخ  رد  رگا  2 ـ

فرح ف

هتخاف

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تفص نیدب  ینز  تسا  لیلد  تشاد ،  هتخاف  هک  دنیب  رگا  دزاسن .  یسک  اب  هک  رهمدب  نید و  صقان  دوب  ینز  لیلد  باوخرد ،  هتخاف  ندید 

دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  هتخاف  دنیب  رگا  دهاوخب . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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دونش .  شوخ  ربخ  یبیاغ  زا  تسا  لیلد  دومن ،  زاوآ  تسشن و  وا  هناخ  ماب  رب  هتخاف  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  هتخاف  ندید 
نز .  لوا : 

دنزرف .  مود : 
مداخ .  موس : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب هتسیاش  درم  یطوطو  يرمقو  هتخاف  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یگدنز .  ياهیواست  نایاپ  تسا و  يزیزع  نداد  تسد  زا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتخاف  ندید  1 ـ

نیا دـهد .  یم  خر  یفداصت  امـش  ةداوناخ  ياضعا  زا  یکی  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنهاوخ ،  یم  زاوآ  يا  هتخاـف  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دراد يزیزع  گرم  يرامیب و  رب  تلالد  باوخ 

ینوتساف

نابز رد  هدمآ و  ناریا  هب  هک  تسا  یسور  هملک  کی  نیا  تسا .  يراولش  تک و  هچراپ  عاونا  زا  ینوتساف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يا هچراپ  اهنت  ینوتساف  نآ  نایرج  رد  یتح  تیطورـشم و  زا  شیپ  ياه  لاس  رد  تسا .  هتفای  یناریا  تیوه  ابیرقت  هدش و  هتفریذپ  یـسراف 

نادرم هک  دوب  یتحار  سابل  يرادرـس  تشاد .  یمرگ  رازاب  هدوب و  لومعم  هدش و  هتخانـش  رایـسب  اذل  دنتخود  یم  يرادرـس  نآ  اب  هک  دوب 
گنر و ینوتساف  باوخ  رد  دنشوپب .  دنراد  تسود  هچ  ره  دنتسناوت  یم  نآ  ریز  هک  دنداد  یم  حیجرت  ار  نآ  تلع  نیا  هب  دندیشوپ و  یم 
ره اجنیا  ام  اذل  دوش  یم  حرطم  نآ  مان  ای  دهد  یم  یئانـشآ  نآ  هب  باوخ  رد  ام  نهذ  ای  میـسانشب .  میدید  رگا  ام  هک  درادن  صخـشم  عون 

بوخ دـشاب  هدـش  هتفاب  مشپ  زا  رگا  هچراپ  نیا  ام  ياه  باوخ  رد  مینک .  یم  دادـملق  ینوتـساف  ار  عون  نآ  زا  يراولـش  تک و  هچراپ  عون 
یـسک هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دهد .  یمن  ار  تراشب  نیا  خن  تسا و  تکرب  تمعن و  مشپ  درادن .  يزایتما  دشاب  خن  زا  رگا  تسا و 

نآ زا  هک  نآ  ردق  هب  دیبای و  یم  تمعن  لاح  ره  هب  دیتفرگ  تاغوس  ای  دـیدرک  يرادـیرخ  ای  داد  هیدـه  امـش  هب  ینوتـساف  هچراپ  يا  هراوق 
دیفم يراک  دیا  هتخود  سابل  یمشپ  ینوتساف  زا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیرب .  یم  دوس  دیوش  لاحشوخ  دیایب و  ناتـشوخ  هچراپ  هراوق 

دیا هتخود  سابل  هچراپ  نآ  زا  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسارثوم .  امش  رابتعا  تیصخش و  وربآ و  ظفح  تهج  رد  هک  دیهد  یم  ماجنا 
تـسا نآ  فالخ  ریبعت  دشاب  نوزومان  تشز و  دیا  هتخود  یـسابل  رگا  دوش .  یم  ظفح  ناتیوربآ  تسا  هدنزارب  امـش  مادـنا  هب  سابل  نآ  و 

دوس مارتحا و  رابتعا و  هک  دینک  یم  يراک  تسا  خن  زا  هک  داد  یهاوگ  ناتنهذ  دوب و  خن  زا  امـش  باوخ  رد  ینوتـساف  رگا  دش .  هتفگ  هک 
 . دوش یم  حرطم  ندروخ  همطل  نودب  امش  تیصخش  رگید  نابز  هب  تسین ،  روآ  مغ  یلو  دروآ  یمن  هدیاف  و 

بالضاف

رد نآ  تنوفع  هدش و  عمج  فیثک  بآ  هتفرگ و  امش  یئوشتسد  بالضاف  هلول  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بالـضاف دیدوشگ و  ار  هدش  هتفرگ  هلول  نامه  هک  دیدید  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـیآ .  یم  شیپ  امـش  يارب  یهودـنا  هدـیچیپ  هناخ  ياضف 

ددرگ و یم  عفر  هک  دیآ  یم  شیپ  امـش  يارب  یلکـشم  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  دورب  هک  يروط  هب  دـیتخادنا  نایرج  ار  هدـش  عمج  فیثک 
تیثیح ظفح  هب  هک  دیهد  یم  ماجنا  دیفم  يراک  دینک  یم  تسرد  ار  بالـضاف  هلول  دنیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـینک .  یم  لصاح  تغارف 
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دیراد و تسد  هب  گنلک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دندرگ .  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  همه  يواسم  روط  هب  دوش و  یم  مامت  نارگید  ناتدوخ و 
هناخ بالـضاف  دـینیبب  رگا  دـینک .  یم  يزاـب  لـغد  دـیروآ و  یم  دوجو  هب  یلکـشم  نارگید  يارب  دـینک  یم  بارخ  ار  بالـضاف  يارجم 

تـشاد دب  يوب  ای  دوب  فیثک  نفعتم و  هنخر  تشن و  نیا  رگا  یلو  دیریگ  یم  هرهب  دوخ  ناکیدزن  زا  دهد  یم  تشن  امـش  هناخ  هب  هیاسمه 
هب هدش  هدولآ  بالضاف  فیثک  بآ  هب  ناتیاپ  تسد و  دیدید  رگا  دسر .  یم  امـش  هب  ملـسم  یهودنا  اه  نآ  بناج  زا  درک  داجیا  یبارخ  و 

دروم دوب  هدـش  هدولآ  ناتـسابل  رگا  دیـشک .  یم  تمادـن  هک  دـیوش  یم  یئاـطخ  بکترم  دـیتشاد  تهارک  ساـسحا  باوخ  رد  هک  يروط 
نیا ریغ  رد  تسا  دب  دروآ  دوجو  هب  تهارک  رگا  صوصخب  دشاب و  هتشاد  دب  يوب  رگا  بالضاف  هتفر  مه  يور  دیریگ .  یم  رارق  شنزرس 

تسین .  دب  تروص 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تفرگ دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  رـسدرد  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیور ،  یم  هار  یبالـضاف  نورد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  راچد  يدیمون  هب  هاتوک  یتدم  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  دولآ  لگ  بالضاف  بآ  دینیبب  باوخ  رگا 

نایز هب  اهدعب  اهینارذگشوخ  تاحیرفت و  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  سیخ  ناتیاپ  بالضاف  زا  نتفر  هار  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دش دهاوخ  مامت  امش 

لاف

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ،  دب  شلاف  رگا  دبای .  رفظ  نمشد  رب  تسا  لیلد  دوب ،  وکین  شلاف  تفرگ و  یم  لاف  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  نتفرگ  لاف  ندید 

نمشد .  رب  يزوریپو  نتفای  رفظ  لوا : 
ندیسر .  دارم  هب  مود : 

تجاح .  ندش  هدروآربو  ییاور  موس : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یگتسب رتشیب  نتفرگ  لاف  دیوگ .  یم  غورد  هک  دینک  یم  دامتعا  یتسود  هب  دریگ  یم  لاف  امش  يارب  دراد  یـسک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
رد رگا  تسا .  دب  دیوگب  دب  رگا  تسا و  بوخ  دـیوگب  بوخ  بلاطم  دریگ  یم  لاف  هک  یـسک  رگا  دیونـش .  یم  هک  یبلاطم  هب  دـبای  یم 

شدوخ هوهق  اریز  ددرگ ،  یم  دیدشت  دش  هتفگ  زاغآ  رد  هک  يریبعت  دنتفرگ  ار  امـش  لاف  ناجنف  اب  دعب  دیدروخ و  هوهق  هک  دیدید  باوخ 
یم لاف  يرگید  دـیدید  رگا  دروآ .  یم  امـش  يارب  هودـنا  مغ و  دیونـش  یم  تسود  نآ  زا  هک  یغورد  رگید  ناـبز  هب  تسا .  یماـک  خـلت 

يرگید يارب  يرگید  دینیبب  رگا  تسا  ریبعت  نیمه  هانگ .  کی  دیاش  دـش و  دـیهاوخ  تشز  راک  کی  دـهاش  دـینک  یم  هاگن  امـش  دریگ و 
دریگ .  یم  لاف 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتخبشوخ  اب  ماوت  یگدنز  نیب :  لاف 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسد طایتحا  اب  دیاب  دینک ،  یم  لمأت  راوشد  يراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دریگ ،  یم  ار  امـش  لاف  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینزب .  راک  نیا  هب 
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ناراگتـساوخ زا  یکی  یعامتجا  یلغـش و  تیعقوم  هب  دناوت  یمن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنریگ ،  یم  لاف  شیارب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
دربب .  یپ  دوخ 

امـش ییوشانز  یگدنز  کیرـش  رقف  دیـشابن ،  یکتم  دوخ  هب  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدـش  دزمان  يریگلاف  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دوش یم 

هدولاف

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يو رهب  زا  هک  تسا  لیلد  داـهن ،  یـسک  نهد  رد  هدولاـف  هک  دـنیب  رگا  دـیوگب .  شوخ  نخـس  تسا  لـیلد  دروخ ،  هدولاـف  همقل  دـنیب  رگا 

دنک .  وکین  يراک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجوراهچ  رب  هدولاف  ندید 
شوخ .  نانخس  لوا : 

دنک .  لصاح  تمحز  جنر و  اب  هک  یلام  مود : 
وکین .  يراک  موس : 

دسرب . )  هجیتن  هب  هک  يراوشد  راک  دیآرب (  يراوشد  هب  هک  يراک  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ار نآ  هدولاف  هدنهد  لیکـشت  ازجا  هکلب  دراد  هباشم  يریبعت  تسا و  تالوکام  زا  زین  هدولاف  دیوگب .  هک  درادـن  يدایز  زیچ  شدوخ  هدولاف 
دیوش یم  ماک  نیریـش  هدش  تسرد  تبرـش  خی و  ياه  هدرخ  زا  هک  دیروخ  یم  يا  هدولاف  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دننک .  یم  يریبعت  ياراد 
يروط هب  دنک  عمج  ار  امـش  ناهد  خی  فرب و  ياه  هزیر  رگا  دینک .  عمج  ار  دوخ  ناهد  امـش  هک  دشابن  ردقنآ  خی  يدرـس  هک  یطرـش  هب 

نیا شریبعت  دریگ و  یم  رارق  عاعشلا  تحت  یماک  نیریـش  ینعی  هدولاف  ینیریـش  دینک  سح  ار  يدرـس  نیا  باوخ  رد  دوشب و  ناتدرـس  هک 
يدرس رگا  دننک و  یم  ناتحدم  دنیوگ و  یم  نیسحت  ار  امش  دشاب  رتشیب  تبرش  ینیریش  رگا  هدولاف  رد  دیونش .  یم  درس  ینخس  هک  تسا 

دوخ زا  ار  وا  دیداد  یسک  هب  هدولاف  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تفگ .  دنهاوخ  دب  امش  تشپ  ای  دینـش  دیهاوخ  درـس  ینخـس  دوب  رتشیب  خی 
 . دش هتفگ  هک  تسا  نامه  ریبعت  داد  امش  هب  يرگید  رگا  دینک و  یم  درس  دیناجنر و  یم 

سوناف

يدیما دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیراد  تسد  رد  یـسوناف  امـش  تسا و  کیرات  یئاج  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا ددرگ .  یم  هدنکارپ  فارطا  هب  سوناف  زا  هک  تسا  يرون  هزادنا  هب  امش  هدنیآ  رد  شریثات  نآ و  تیمها  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  امش  رد 

راک مه  ناشیا  يارب  ینیبشوخ  دیما و  یئانـشور  نیا  دنتـشاد  روضح  مه  يرگید  ناسک  دـیتسه  باوخ  هدـننیب  هک  امـش  زج  دـیدوب  اج  نآ 
تیمها هک  دیآ  یم  دیدپ  امـش  يارب  یلکـشم  دیراد  تسد  رد  شوماخ  سوناف  دـیتسه و  کیرات  یئاج  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  زاس 

زوریپ تخادرپ و  دـیهاوخ  هزرابم  هب  لکـشم  اب  دـینک  نشور  ار  سوناـف  لاـح  ناـمه  رد  رگا  لاـح  تسا .  یکیراـت  تمظع  هزادـنا  هب  نآ 
نورد ار  سوناف  هچ  نانچ  دـنک .  یم  نشور  ار  فارطا  دزیخ و  یم  رب  سوناـف  زا  هک  تسا  يرون  هزادـنا  هب  امـش  يزوریپ  دـش و  دـیهاوخ 

امش يزوریپ  دمآ  دوجو  هب  يرون  رصتخم  سوناف  فارطا  اهنت  رگا  یلو  تسا  میظع  امـش  يزوریپ  دش  نشور  اج  همه  دیتخورفا و  یکیرات 
دیما دهد  یم  امـش  هب  یـسک  ای  دیرخ  یم  سوناف  یئانـشور  رد  زور و  ماگنه  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوب .  دـهاوخ  رـصتخم  دودـحم و 
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دهد یم  ماجنا  امـش  يارب  يرگید  هک  رمث  یب  یتمدخ  دیآ و  یم  دیدپ  امـش  لد  رد  هک  هدوهیب  تسا  يدیما  تسا .  ثبع  يراک  هدوهیب و 
 . دوش یم  امش  ياه  ینارگن  عفر  بجوم  هک  دهد  یم  ماجنا  روخ  رد  هتـسیاش و  یتمدخ  دهدب  امـش  هب  سوناف  یـسک  تملظ  رد  رگا  یلو 

سوناف دیدید  رگا  دیهدب .  سوناف  یسک  هب  امـش  رگا  دراد  ار  ریبعت  نیمه  تسا .  بوخ  دشاب  شوماخ  دهد  یم  وا  هک  یـسوناف  رگا  یتح 
تسا رتهب  یکیرات  رد  نشور  سوناف  تسا .  وکین  باوخ  رد  نشور  سوناف  ندید  دوش .  یم  ادیپ  امـش  يارب  یئاه  دیما  دیراد  ددعتم  ياه 

ریغ راجنهان و  هتسکش و  سوناف  ددزدب .  امش  زا  یـسک  ای  دینک  مگ  ار  نآ  ای  دنکـشب  دتفیب و  ناتتـسد  زا  سوناف  دینیبب  رگا  تسین  وکین  و 
باوخ رد  رگا  دزرو .  یم  تنایخ  امش  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  هناشن  دهدب  امش  هب  یـسک  باوخ  رد  رگا  تسین و  بوخ  مه  هدافتـسا  لباق 

داب نآ  تمظع  تعرس و  هب  يا  هثداح  دیوگ  یم  امش  باوخ  نوچ  تسا  بوخ  دیراد  تسد  رد  یـسوناف  امـش  دزو و  یم  يدنت  داب  دینیبب 
ار امش  سوناف  داب  هک  یطرش  هب  دیبای  یم  تاجن  هکلهم  زا  یـسک  تیاده  هب  اما  دیریگ  یم  رارق  ثداوح  نایرج  رد  امـش  دتفا و  یم  قافتا 

تسین .  بوخ  درک  شوماخ  ار  سوناف  داب  هک  دیدید  لاح  نامه  رد  رگا  یلو  دنکن  شوماخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

يزیمآ تیاضر  جیاتن  هب  دوخ  ۀـفرح  رد  تیلاعف  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تسا  تفن  زا  رپ  ناشنزخم  هک  ییاهـسوناف  ندـید  1 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد 

تسا .  یگدنز  رد  یناشیرپ  يدرسلد و  ۀناشن  تفن ،  زا  یهت  ياهسوناف  ندید  2 ـ
تسا .  یلام  روما  رد  تفرشیپ  یگداوناخ و  طیحم  رد  ینامداش  تمالع  باوخ ،  رد  نشور  ياهسوناف  ندید  3 ـ

یم تسکـش  هب  ناهگان  امـش  ياهوزرآ  اه و  هشقن  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیزادنا ،  یم  نیمز  رب  ار  ینـشور  سوناـف  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دماجنا . 

ار امـش  عفانم  ات  دنوش  یم  تسدمه  امـش  نانمـشد  اب  قباس  ناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـکرت ،  یم  هاگان  یـسوناف  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دننک .  لاماپ 

تسا .  ماوقا  ای  ناتسود  زا  یکی  گرم  ربخ  زا  ندش  هاگآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  سوناف  ندید  6 ـ
دوب .  دهاوخ  روآ  دوس  ناتیارب  هک  دیهد  یم  يرییغت  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  سوناف  ندرک  نشور  7 ـ

زا اـت  دـینک  یم  يوریپ  دوخ  دـیاقع  زا  دـیبای و  یم  تسد  یحور  يرکف و  لالقتـسا  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  سوناـف  لـمح  8 ـ
نارگید .  دیاقع 

يدردـمه قیوشت و  راظتنا  یـسک  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دریگ ،  یم  شتآ  امـش  سابل  هاگان  سوناف  لـمح  نیح  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  9 ـ
 . درک دهاوخ  تناها  ریقحت و  امش  هب  وا  اما  دیراد ، 

قتف

 - داب مغ  هملک -  غ -  فرح -  هب  دمآ .  دیدپ  امش  مکش  يور  نآ  دیراد و  قتف  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يدوس ناترسمه  ای  دنزرف  بناج  زا  دینک  یمن  ساسحا  یتحاران  درد و  یلو  دراد  قتف  امـش  هضیب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  هعجارم 

دب باذع و  جنر و  هک  دوش  یم  امش  بیصن  فلخان  يدنزرف  دشاب  كاندرد  امش  هضیب  قتف  باوخ  ملاع  رد  رگا  اما  دوش .  یم  امـش  دیاع 
 . دروآ یم  یمان 

هنتف

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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لیاز یماقمزا  هنتف  هک  دنیب  رگا  دوش .  رهاظ  کلم  نآ  رد  داسف  قسف و  هک  لیلد  دیآ ،  دـیدپ  هنتف  یئاجرد  هک  دـنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا 
دندرگزاب .  ادخ  هب  راید  نآ  لها  تسا  لیلد  دش ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دیآ .  دیدپ  هنتف  عضوم  نآ  رد  تسا  لیلد  دنیب ،  یکی  زیچ  هد  زا  باوخرد  رگا 

یکیرات .  لوا : 
شتآ .  مود : 

درسداب .  موس : 
مرگداب .  مراهچ : 

یگتفرگ . )  دیشروخ  باتفآ (  یهایس  مجنپ : 
رابغ .  مشش : 

تقو .  یب  ناراب  متفه : 
ناتخرد . )  ندش  نک  هشیر  اهتخرد (  ندنکرب  متشه : 

خرس .  يربا  مهن : 
 . خرس درز و  ياهسابل )  ياهماج (  ندیشوپ  مهد : 

هلیتف

میدنب یم  اه  دیما  نآ  دروم  رد  مینک و  یم  هک  تسا  يا  هناربدم  هنارایشوه و  راک  ام  ياه  باوخ  رد  هلیتف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیما هک  مینک  یم  يراـک  میهد .  یم  ماـجنا  دـیما  یب  يراـک  دـیوگ  یم  اـم  ياـیور  میراد  هلیتف  نودـب  یغارچ  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  . 

رد نآ  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  هک  میراد  هدوهیب  ثبع و  يدیما  میشاب  هتشاد  غارچ  نودب  يا  هلیتف  هک  نآ  لاح  تسین و  نآ  رد  يزوریپ 
یم ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  مه  میراد و  دـیما  مه  میـشاب  هتـشاد  هلیتـف  اـب  یغارچ  رگا  میناد .  یمن  ار  يزوریپ  قیفوت و  هار  تسین .  اـم  تسد 

يایور نشور  هلیتف  اب  میشاب  هتشاد  باوخ  رد  یغارچ  رگا  دشاب .  نشور  هلیتف  هک  نیا  رگم  تسین  يزوریپ  قیفوت و  هناشن  نیا  یلو  میسانش 
هب دیما  ددرگ  شوماخ  هلیتف  هچ  نانچ  دراد .  لابند  هب  مه  ار  قیفوت  هک  تسه  زین  نآ  هب  ندیـسر  هار  تسه و  دیما  هک  دهد  یم  یهاوگ  ام 

 . تسا یبایماک  دشاب  زیمت  هچ  نانچ  تسا و  دیما  باوخ  رد  هلیتف  هتفر  مه  يور  دور .  یم  نیب  زا  يزوریپ 

شحف

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد تجاجل  يراشفاپ و  رثا  رب  دیوش و  یمن  قفوم  ناتیاهراک  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـیهد ،  یم  شحف  یـسک  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یهجوت  لباق  غلبم  نارگید ،  اب  راک  طیحم 
رسدرد امش  يارب  دننک و  یم  تلاخد  امـش  یگدنز  رد  نارگید  هک  تسانعم  نیا  هب  دهد ،  یم  شحف  امـش  هب  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

درک .  دنهاوخ  مهارف 
تداسح وا  هب  درک و  دنهاوخ  ینمـشد  وا  اب  رفن  دنچ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنهد ،  یم  شحف  وا  هب  نارگید  دـنیبب  باوخ  یناوج  نز  رگا  3 ـ

دنهاوخ هجوت  یب  وا  هب  تبـسن  نارگید  هدنیآ  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنک  نیهوت  نارگید  هب  وا  باوخ ،  رد  رگا  اما  دـیزرو .  دـنهاوخ 
دش دهاوخ  نامیشپ  مدان و  هتشاد  نارگید  اب  دوخ  هک  يراتفر  رطاخب  دش و  دهاوخ  نیگهودنا  هدرسفا و  رایسب  یهجوت  یب  نیا  زا  وا  دوب و 
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.

رف

دنـسپان تشز و  یلمع  هدـنیآ  ياـهزور  رد  تـسا  هدز  رف  ار  دوـخ  رـس  هـک  دـنیبب  باوـخ  رد  يدرم  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
ار شیوخ  يوسیگ  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  یلو  دـتفا  یم  هرطاخم  هب  شیوربآ  دریگ و  یم  رارق  هذـخاوم  دروم  هک  دوش  یم  بکترم 

ندز رف  دـنهد .  یم  ناشن  يرتشیب  هجوت  وا  هب  تبـسن  دنتـسه  هناخ  رد  هک  یناسک  رگید  رهوش و  دوش و  یم  زیزع  هداوناخرد  تسا  هدز  رف 
وربا ریز  هرهچ ،  شیارآ  دـنک .  یمادـیپ  لداعتم  ریبعت  نانز  يارب  طقف  تسین و  بوخ  نادرم  يارب  ایور  رد  نانز  هب  طوبرم  روما  دـننام  زین 

يایوگ تسین و  بوخ  باوخ  رد  نادرم  يارب  تسا  يداع  زاجم و  نانز  يارب  هک  اهراک  نیا  همه  اه و  بل  هب  ندـیلام  کیتام  نتـشادرب و 
 . تسا ییاوسر  یماندب و 

رف

اب دـیرادن  نز  رگا  تسا .  بوخ  رایـسب  دـیراد  هزات  ون و  رف  دوخ  هناخزپشآ  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد بولطم  یلوحت  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دیراد  رـسمه  رگا  دینک .  یم  جاودزا  تیـصخش  بحاص  ربدـم  ریدـم و  نادراک و  ینز 

ار يرامشیب  يونعم  يدام و  تالکشم  هک  دوش  یم  امش  دیاع  يدوس  ناترسمه  بناج  زا  هقباس  یب  يوحن  هب  ودیآ  یم  دیدپ  امـش  طباور 
ناترسمه زا  دیوگ  یم  اریز  تسین  یبوخ  باوخ  نیا  دیشورف  یم  ار  هناخ  زپشآ  رف  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  درادرب .  هار  رـس  زا  دناوت  یم 

دیهد یم  قالط  ار  دوخ  نز  هک  تسا  نیا  يایوگ  دینک  یم  ضوع  ون  رف  کی  ار  دوخ  هنهک  رف  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوش .  یم  ادـج 
دیهد و یم  ماجنا  دوخ  رـسمه  ياضر  تهج  رد  يراک  دـینک  یم  ریمعت  ار  دوخ  هنهک  رف  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیریگب .  يرگید  نز  هک 

 . دیوش یم  دونشخ  دوخ  رسمه  زا  دیتسه  یضار  دوخ  هناخزپشآ  هضارق  هنهک و  رف  نامه  زا  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  هرخالاب 

یخارف

رب یماقم  هک  دنیب  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  تسا  لیلد  دـش ،  خارف  ناکد  ای  هناخ  هک  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
اهراک شیاشگ  لیلد  باوخرد ،  گنت  ياهزیچ  ندـش  خارف  ندـید  هلمجلا  یف  دوش ،  گـنت  يو  رب  تشیعم  تسا  لـیلد  دـش ،  گـنت  يو 

 . تسا

رارف

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داتفا .  دهاوخ  قافتا  ناتیارب  بوخ  یثداوح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیزیرگ ،  یم  ینایز  ای  فداصت  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیوش .  یم  دنلبرس  اهراک  ماجنا  رد  راکتشپ  نتشاد  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  رارف  ینادنز  زا  باوخ  رد  رگا  2 ـ

رد رگا  اما  تفای .  دیهاوخ  تسد  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يدرـسم  يرامیب  هنوگ  ره  رـش و  زا  رارف  3 ـ
 . درب دیهاوخ  جنر  نانمشد  تمهت  ارتفا و  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیناوتن ،  دیزیرگب و  ینادنز  زا  هک  دینک  شالت  باوخ 

یشارف

زا تسا  لیلد  درک ،  یم  یشارف  هک  دید  رگا  دهاوخ .  مدرم  رهب  زا  هک  هلالد  نز  رب  تسا  لیلد  ندومن ،  یـشارف  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
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دهاوخ .  نز  نارگید  رهب  زا  ای  دوخ  رهب 
امـش تبیغ  رد  هک  یـسک  تسا .  ربرما  رادیارـس و  ینعم  هب  شارف  دنا .  هدرک  ریبعت  هلالد  لالد و  ار  شارف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دنا هتشون  یمیدق  ناربعم  دهد .  یم  ماجنا  ار  یئاپرـس  ياهروتـسد  درب و  یم  رما  ناتروضح  رد  تسامـش و  رتفد  ای  هناخ  بقارم  نابهگن و 
 . دینک یم  عوجر  وا  هب  يراک  هک  دوش  یم  ادیپ  امـش  یگدنز  رد  هطـساو  لالد و  يدرم  ای  نز  هک  تسا  نآ  ناشن  باوخ  رد  شارف  ندید 

تیلباق و شدوخ  دشاب و  ییاهراک  ماجنا  هطساو  دناوت  یم  هک  تسا  یسک  باوخ  رد  شارف  لیبموتا .  نیمز و  هناخ و  شورف  ای  دیرخ  لثم 
دیا هدش  شارف  ناتدوخ  هک  دـینیبب  رگا  یلو  دـینیبب  باوخرد  ار  شارف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  درادـن .  ار  یـصخشم  راک  ماجنا  ییاناوت 

 . دوب دهاوخ  امش  هجوتم  نآ  نایز  هن  دسر و  یم  امش  هب  شدوس  هن  هک  دیوش  یم  يراک  ماجنا  هطساو  امش  دوخ  هک  تسا  نآ  ناشن 

بآ یناوارف 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دنک لیلد  دروخ ،  نیمز  هب  هک  دـید  رایـسب  ياهبآ  رگا  دوب و  تمعن  یخارف و  لاس  نآ  رد  هک  دـنک  لیلد  دوش ،  دایز  تقو  هب  هک  اـه  بآ 

تمعن و لاس  نآ  رد  هک  دنک  لیلد  دیآ ،  یم  دورف  نامدرم  رس  زا  اهبآ  هک  دنیب  رگا  و  دوب .  تیفاع  تمالسار و  لاس  نآ  هماع  نامدرم  هک 
 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دشاب ،  هداتسیا  هریت  بآ  يو  هناخ  رد  دنیب  رگا  راید و  نآ  رد  دوب  یخارف 

جرف

تسا لیلد  دومن ،  تعماجم  يو  اب  یـسک  دنیب  رگا  دوش .  اوسر  راوخ و  تسا  لیلد  تشاد ،  جرف  نانز  نوچ  هک  دید  باوخ  هب  يدرم  رگا 
دنوش .  درم  کی  نز  ناشیا  هک  لیلد  دوب ،  جرف  کی  ار  ناشیا  دنیب  باوخ  رد  نز  ود  رگا  دوش .  اور  يو  زا  شتجاح 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لیلد دوب ،  سپ  زا  شنز  جرف  دنیب  يدرم  رگا  دوش .  دیماان  اهدارم  زا  تسا  لیلد  دوب ،  نیسم  ای  نینهآ  وا  جرف  هک  دنیب  باوخرد  ینز  رگا 

دبای .  رفظ  يو  رب  نمشد  تسا  لیلد  دنیب ،  هدیرب  ار  دوخ  جرف  رگا  دوب .  یطول  درم  نآ  تسا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

يرتخد هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یـشوم  وا  جرف  زا  هک  دنیب  رگا  دیآ .  يرتخد  ار  وا  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  یهام  وا  جرف  زا  دـنیب  ینز  رگا 
هک لیلد  یمدژک ،  ای  دمآ  نوریب  يرام  دنیب  رگا  دزد ،  دروآ  يدنزرف  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب  وا  جرف  زا  هبرگ  هک  دـنیب  رگا  راکبان .  دروآ 

تـسا لیلد  دمآ ،  نوریب  وا  جرف  زا  دجنک  هک  دنیب  ینز  رگا  دوش .  سلفم  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نان  دـنیب  رگا  دوش .  نمـشد  ار  وا  دـنزرف 
هب ینز  رگا  دـنک .  یکیدزن  وا  اب  رهوش  ضیح  لاح  رد  تسا  لـیلد  دـمآ ،  نوریب  نوخ  وا  جرف  زا  هک  دـنیب  رگا  دراد .  تسود  ار  وا  رهوش 

يدنزرف ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یفاص  بآ  هک  دـنیب  رگا  دوب ،  ملعم  وا  دـنزرف  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب  وید  وا  جرف  زا  هک  دـنیب  باوخ 
رـسپ نآ  نکیل  دروآ ،  يرـسپ  تسا  نتـسبآ  رگا  دوب ،  بیـضق  ار  وا  هک  دنیب  ینز  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  هریت ،  با  رگا  حـلاص .  دـیآ 

دوش .  دایز  شلام  درادن ،  رسپ  دشابن و  نتسبآ  رگا  دنامن . 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

هک تسا  لیلد  دید ،  ار  وا  جرف  یصخش  هک  دنیب  رگا  دوش .  ریگناهج  وا  دنزرف  هک  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  یـشتآ  وا  جرف  زا  هک  دنیب  رگا 
شجرف هک  دنیب  رگا  دنوش .  نیگهودنا  نادـنزرف  ببـس  هب  هک  لیلد  دوب ،  هدـمآ  رب  يوم  وا  جرف  هک  دـنیب  رگا  دـنیب .  تعفنم  سک  نآ  زا 

دروآ .  يرسپ  هک  لیلد  دوب ،  نتسبآ  دوب و  بیضق  جرف  ياج  هب  رگا  دبای .  لام  هک  لیلد  دوب .  هدیسامآ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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 . ددرگ اسراپ  ملاع و  وا  دنزرف  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  رهوگ  ای  دیراورم  وا  جرف  زا  هک  دنیب  رگا 

هجرف

ای راک  وا  مینک و  یم  ادیپ  جایتحا  نآ  هب  هنازور  هک  تسا  يزیچ  ای  صخش  لبمس  ام  ياه  باوخ  رد  هچرف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک گنیکراپ  يدـصتم  ای  هلحم ،  یـسکاو  ای  سوبوتا ،  تیلب  هدنـشورف  دـننام  دـهد  یم  ماـجنا  اـم  يارب  تیمها  مک  کـچوک و  یتمدـخ 

يارب یلو  دریگب  رارق  باوخ  روحم  تسین  نکمم  هچرف  ناتدوخ .  هناخ  راکتمدـخ  هرخالاب  دـینک و  یم  كراپ  اـجنآ  رد  ار  دوخ  لـیبموتا 
رگید لماوع  اب  ار  نآ  هطبار  دیاب  دیدید  باوخ  رد  يا  هچرف  رگا  دش .  هتشون  رصتخم  نیا  تسا  یسک  هچ  ای  زیچ  هچ  فرعم  دینادب  هکنیا 

هک تسا  يزیچ  ای  صخـش  لبمـس  ام  ياه  باوخ  رد  هچرف  دیئآرب .  شیوخ  باوخ  لیلحت  ددص  رد  دعب  دـیبایب و  باوخ  هدـنهد  لیکـشت 
ای سوبوتا ،  تیلب  هدنـشورف  دننام  دهد  یم  ماجنا  ام  يارب  تیمها  مک  کچوک و  یتمدخ  ای  راک  وا  مینک و  یم  ادیپ  جایتحا  نآ  هب  هنازور 

نکمم هچرف  ناتدوخ .  هناخ  راکتمدـخ  هرخالاب  دـینک و  یم  كراپ  اجنآ  رد  ار  دوخ  لیبموتا  هک  گـنیکراپ  يدـصتم  اـی  هلحم ،  یـسکاو 
رد يا  هچرف  رگا  دـش .  هتـشون  رـصتخم  نیا  تسا  یـسک  هچ  اـی  زیچ  هچ  فرعم  دـینادب  هکنیا  يارب  یلو  دریگب  رارق  باوخ  روـحم  تسین 

 . دیئآرب شیوخ  باوخ  لیلحت  ددص  رد  دعب  دیبایب و  باوخ  هدنهد  لیکشت  رگید  لماوع  اب  ار  نآ  هطبار  دیاب  دیدید  باوخ 

یجرف

 ، دنیب نیکرچ  نهک و  ار  یجرف  رگا  دبای .  جرف  اه  مغ  زا  هک  لیلد  دوب .  هدیـشوپ  هزیکاپ  خارف و  یجرف  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
مدرم دوب و  کین  تسا ،  شوپابید  هک  ار  یـسک  باوخ ،  هب  ابید  یجرف  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیواـت 

یبرغمرباج دوب .  نید  توق  رب  لیلد  نیـسابرک ،  نیمـشپ و  یجرف  دوب و  تعفنم  لـیلد  ندـید ،  باوخ  هب  درب  یجرف  دـشاب و  دـب  ار  اـسراپ 
رگا دوب  ریخ  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  خرس  یجرف  دنیب  رگا  دوب .  اسراپ  رادنید و  تسا  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  هزیکاپ  ون و  یجرف  دنیب  رگا  دیوگ : 

 . دوب تبیصم  لیلد  دنیب ،  دوبک  یجرف 

دنزرف

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دیآ .  يرتخد  وا  تسا  لیلد  دمآ ،  يرـسپ  ار  وا  دـنیب  رگا  دـش .  داش  دوخ  لها  زا  دوب و  یتمالـس  لیلد  دـیآ ،  يرتخد  ار  وا  دـنیب  رگا 

دروآ .  رسپ  تسا  لیلد  دروآ ،  يرتخد  دنیب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دسر .  يو  هب  يزیچ  درادن  دیما  هک  یئاج  زا  هک  لیلد  تفایزاب ،  وا  دندوب و  هدنکفا  یئاج  ار  یلفط  هک  دنیب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ناگیاسمه  ناکدوک و  ینامداش  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  نادنزرف  ندید  1 ـ
 . تسا ینامداش  تداعس و  ینوزف  تمالع  باوخ ،  رد  تاناویح  ياه  هچب  ندید  2 ـ

شرف

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یتح دننیـشن  یم  نآ  رب  دـننارتسگ و  یم  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  شرف  ما .  هتـشون  دوخ  ياج  رد  ار  یلاق  دراد .  قرف  یلاق  اـب  شرف  ینعم 
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رد شرف  میا .  هدـید  هدینـش و  ار  مهلاثما  و  شرف )  گنـس  دایز (  هک  نیا  امک  دـننک  شرف  مه  ار  گنـس  ای  کیئازوم  ای  رجآ  تسا  نکمم 
ادابم زور  يارب  ناـمدوخ  هک  تسا  ینیماـت  اـی  میراد  نارگید  دزن  هک  تسا  يراـبتعا  تسا .  باوخ  هدـننیب  راـبتعا  وربآ و  تیثیح و  باوخ 
رگید ياهزیچ  یلیخ  لیات و  تکوم ،  ریـصح ،  ایروب ،  یتح  دوش  یم  لماش  زین  ار  یلاق  ولیز و  دراد و  ماع  ینعم  شرف  میا .  هدروآ  مهارف 
باوخ رد  هچ  نانچ  نامدوخ .  هاگدـید  زا  تسا  نیمات  نارگید و  تواـضق  رظن  زا  دـنرابتعا  وربآ و  اـم  ياـهایور  رد  ـالک  دنتـسه و  شرف 

امش باوخ  تسا و  نیمات  هعماج  دارفا  دزن  امش  تیـصخش  رابتعا و  تیثیح و  وربآ و  دیراد  یعیـسو  هدرتسگ و  شورفم و  ياه  قاتا  دینیبب 
يادرف تهج  زا  ناتلایخ  هک  دینک  یم  لصاح  یلام  نیمات  انمـض  دنلئاق .  مارتحا  دـننک و  یم  تواضق  بوخ  امـش  هرابرد  مدرم  دـیوگ  یم 

رد رگا  دش .  هتفگ  هک  تسا  نآ  فالخ  الماک  ریبعت  دنتسین  شورفم  امـش  هناخ  ياه  قاتا  هک  دیدید  رگا  لاح  دوش .  یم  هدوسآ  یلامتحا 
رادـیاپان لزلزتم و  یتیعقوم  هک  تسا  نآ  ناشن  دوش  یم  هدـید  نیمز  یئاج  تسا و  شورفم  امـش  هناخ  ای  قاتا  زا  یئاـج  هک  دـینیبب  باوخ 

ار شیوخ  هرهچ  دیوگ  یم  امش  باوخ  دیا  هدرتسگ  اهب  نارگ  یلاق  کی  ولیز  يور  هدرک و  شرف  ولیز  اب  ار  دوخ  قاتا  دیدید  رگا  دیراد . 
هدناشوپ ریـصح  اب  ار  اهب  نارگ  یـشرف  رگا  دینک .  یم  ظفح  ار  رهاظ  یلو  تسین  بوخ  امـش  تیعقوم  اریز  دیراد  یم  هگن  خرـس  یلیـس  اب 

یمن امـش  هب  يرابتعا  مدرم  هک  تسا  يروط  ناترهاظ  اـما  دـیراد  یبوخ  تیعقوم  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا .  نآ  فـالخ  ریبعت  دیـشاب 
دیرخ یم  ار  یـشرف  دیدید  رگا  دینک و  یم  ادیپ  زاین  درخ  یم  ار  شرف  هک  یـسک  هب  دیـشورف  یم  ار  یـشرف  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنهد . 

دشاب  گنر  شوخ  شقن و  شوخ  مشپ و  زا  شرف  رگا  اصوصخم  دیرب  یم  دوس 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب تلود  تمعن و  یتدایز  وکین  ياهشرف  هب  نتسارآ  هناخ  ندید 
دیوگ :  یبرغمرباج 

طاسب دنیب  رگا  دـنیب .  هدرتسگ  هک  هصاخ  دوش ،  رایـسب  وا  لام  تمعن و  هک  لیلد  خارف ،  گرزب  تشاد و  ون  هزیکاپ و  طاسب  هک  دـنیب  رگا 
هتـسب يو  رب  يزور  هک  لیلد  تخوسب ،  وا  طاسب  هک  دیدب  رگا  دوش .  ناصقن  وا  لام  رد  هک  لیلد  دیـشخب ،  یـسک  هب  ای  تخورفب  شیوخ 

دوش .  دب  شلاح  ددرگ و 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  شش  رب  دوب ،  ون  گرزب و  نوچ  باوخ ،  رد  طاسب  ندید 
هاج .  زع و  لوا : 

تعفر .  یگرزب و  مود : 
تبترم .  موس : 
لام .  مراهچ : 

زارد .  رمع  مجنپ : 
نآ .  یگرزب  ردق  هب  انث  مشش : 

 . تسا نیا  فالخ  دناتس ،  اهب  نوچ  شورف  طاسب  هک  نادب 

هتشرف

ناگتشرف ندید  لیوأت 
تسا  هجو  ود  زا  هتشرف  لیوأت  سپ  دنا  ینارونو  یناحور  قیالخ  هک  نادب 

تنایدو  نید  اب  راکماک  دوب  یهاشداپ  یکی 
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رادربنامرف عیطم و  عبط و  شوخو  دهاز  فیطل و  راکزیهرپ  یسک  یمود 
دنیاه  هتشرف  همه  زا  رتهبو  رت  وکین  هک  دنا  هتشرف  راهچ  ناگتشرف  هلمج  زا  هک  نادب 

لیئربج لوا 
لیئاکیم مود 
لیفارسا موس 

لیئارزع مراهچ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

شاشب داش و  رگا  دنک .  یم  ادیپ  اه  نآ  يرهاظ  تیعقوم  عضو و  هب  یگتسب  اما  تسا  بوخ  باوخ  رد  برقم  هناگراهچ  ناگتـشرف  ندید 
ور هداشگ  شاشب و  هک  دنیبب  باوخ  رد  ار  برقم  کئالم  يرامیب  رگا  دنا  هتشون  تسا .  یگرزب  تزع و  فرـش و  زا  ربخ  دنـشاب  مسبتم  و 

نیا رگا  یلو  دیامن  یم  لصاح  یئاهر  نادنز  زا  سوبحم  دنک و  یم  ادا  دزادرپ و  یم  ار  دوخ  نید  رادماو  دبای .  یم  افش  يرامیب  زا  دنشاب 
اب ایور  ملاع  رد  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  هک  دنا  هتشون  دش .  هتفگ  هک  تسا  نآ  فالخ  ریبعت  دنشاب  نیمغ  هتفرگ و  سوبع و  ناگتـشرف 

بوخ باوخ  رد  هتفرگ  هرهچ  هدز و  مغ  تلاح  رد  ناگتشرف  ندید  دنا  هتشون  ناربعم  تسین .  بوخ  هجو  چیه  هب  دنک  یم  اوعد  ناگتشرف 
رد هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تسا .  کیدزن  باوخ  هدـننیب  گرم  هک  تسا  نآ  ناـشن  لـیئارزع و  لـیئاکیم و  ندـید  صوصخب  تسین 
رد ار  يا  هتشرف  باوخ  هدننیب  رگا  دسر .  یم  تمعن  هافر و  یمان و  کین  هب  وا  نوچ  تسا  بوخ  رایسب  دنک  یم  زاورپ  يا  هتشرف  اب  باوخ 

تـسد گنرین  یئوگ و  غورد  هب  تسا  هتـشرف  وا  هک  دیوگب  شنهذ  دنیبب و  باوخ  رد  ار  يور  بوخ  سانـشان و  ینز  ای  دـنیبب  هنانز  سابل 
تسا .  بوخ  باوخ  رد  ناگتشرف  ندید  هتفر  مه  يور  میسر .  یم  ناوارف  تمعن  هب  هدش  اذغ  مه  ام  اب  يا  هتشرف  مینیبب  رگا  دنز .  یم 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هتشرف

هدننک لاحشوخ  ربخ  کی  تفاید  هتشرف :  ندید 
ندش تساوخزاب  دنکیم :  زاورپ  هک 

يرامیب کی  ياوادم  ندناوخ :  زاوآ  لاح  رد 
تفای دهاوخ  ققحت  ناتیاهایود  هتشرف :  نیدنچ 

دش دهاوخ  امش  بیصن  یگرزبراختفا  ندوب :  هتشرف  کی 
هداوناخ ندش  گرزب  لهاتم :  نز  کی  يارب  نآ  ندید 

قفوم  یصوصخ  یگدنز  کی  يرادا ،  روما  رد  تیقفوم  یگدنز ،  رد  سناش  ندرک :  تماقا  ناگتشرف  اب 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب جح  لیلد  دنیب  باوخ  رد  هتشرف  هکره 
دیوگ :  نیریس  نبا 

دوب یلاعت  قح  باذع  بجوتسم  دوب و  یصاع  راک و  هانگ  هک  لیلد  درک  دربن  گنج و  ناگتشرف  اب  هک  دنیب  رگا 
دسر  ودب  تنحم  جنر و  هک  لیلد  دندوب  رکفتم  كانمغ و  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 

دیآ .  هدیدنسپ  حلاص و  دنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دنداد  تراشب  ار  يو  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 
دور نوریب  دیهش  ناهج  نیا  زا  هک  لیلد  دندوب  نآ  رظتنم  تسد  رد  اهقبط  دندوب و  هداتسیا  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 

دبای شهاک  وا  تمعن  لام و  لیلد  تفرگ  وا  زا  يزیچ  هتشرف  هک  دنیب  رگا 
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دتفا رازراک  گنج و  عضوم  نآ  رد  هک  لیلد  دیسرت  یمه  ناشیا  زا  دندوب و  هداتسیا  یعضوم  رد  ناگتشرف  دنیب  رگا 
دبای  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  دنلوغشم  برح  هب  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 

ددرگ  میقتسم  وا  لاوحا  هک  لیلد  دندوجس  عوکر و  رد  ناگتشرف  دنیب  رگا 
لجوزع يادخ  رب  دیوگ  غورد  باوخ  هدننیب  هک  لیلد  دننانز  تروصب  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 

دور و نوریب  هبوت  اب  ایند  زا  دشاب و  هدمآ  کیدزن  شلجع  هک  لیلد  دیرپ  یم  ناگتشرف  اب  هک  دنیب  رگا 
دشاب .  راک  تیصعم  وا  هک  لیلد  دورب  تسناوتن  اهنآ  کیدزن  تسیرگن و  یم  ناگتشرف  هب  رود  زا  هک  دنیب  رگا 

ددرگ  بارخ  وا  نکسم  هناخ و  هک  لیلد  تشاد  یمه  دایرف  گناب و  ناگتشرف  اب  هک  دنیب  رگا 
جنر و ار  وا  دوب  داسف  رش و  لها  زا  رگا  دنیب و  یمرخ  يداش و  دوب  حالص  لها  زا  هک  لیلد  دندرک  یم  تعاط  اروا  ناگتـشرف  هک  دنیب  رگا 

دسر  مغ 
تبقاع دهد و  رفظ  نانمـشد  رب  ار  وا  یلاعت  قح  هک  لیلد  دندرک  هاگن  وا  هب  مارتحا  هدید  اب  دندرک و  مالـس  وا  هب  ناگتـشرف  هک  دـنیب  رگا  . 

دشاب دومحم  شراک 
هب ناگتشرف  هک  اریز  دننک  رهق  ار  نمشد  دنبای و  جرف  اهمغ  زا  راید  نآ  لها  هک  لیلد  دندمآ  دورف  یماقم  رد  مه  اب  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 

نیمز رد  دندمآ  ربمغیپ  يرای 
دیوگ :  ینامرک 

رگا دور و  دیهـش  ایند  زا  هک  لـیلد  داد  دـنپ  اـی  درک  تیـصو  ار  وا  هتـشرف  هک  دـنیب  رگا  یلاـعت  قح  زا  ار  وا  دوب  تراـشب  ناگتـشرف  ندـید 
رفظ و ناشیا  رب  ار  مالسا  لها  یلاعت  قح  دوب و  هبراحم  گنج و  نارفاک  اب  ار  مالـسا  لها  هک  لیلد  دنیب  یهاگیاج  رد  ار  برقم  ناگتـشرف 

دنک فرطرب  لها  نآ  زا  ار  یتخس  نآ  یلاعت  قح  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دشاب  یطحق  یتخس و  جنر و  اجنآ  رد  رگا  دهد و  ترصن 
هار درادرب و  ناهج  نیا  زا  تسد  دـنک و  رایتخا  عرو  دـهز و  ایند  رد  هک  لـیلد  تفر  نامـسآ  هب  اـهنآ  اـب  دـش و  هتـشرف  دوخ  هک  دـنیب  رگا 

دریگ  شیپ  رد  ترخآ 
دنامب یکین  هب  ناهج  رد  شمان  دیامن و  تقرافم  يدوزب  ایند  زا  هک  لیلد  دمآ  نیمز  هب  اجنآ  زا  تفر و  نامسآ  هب  اهنآ  اب  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  رباج 
سرت و زا  دبای و  یتسردنت  يرامیب  زا  سپ  دنیب و  داد  لدع و  هک  لیلد  درک  هاگن  مرخ  مشچ  هب  نامداش  وا  رد  برقم  هتـشرف  هک  دـنیب  رگا 

دنک  گنج  نید  نمشد  اب  دنیب و  ناوارف  ریخ  ددرگ و  نمیا  میب 
دوش  هدراذگ  شماو  دشاب  راد  ماو  رگاو  دبای  جرف  دوب  كانمغ  رگا  هک  لیلد  دنیب  هتشرف  تروصب  ار  شدوخ  رگا 

دراد  زاب  یلغش  زا  ار  يو  یگرزب  هک  دنک  لیلد  داد  هدژم  ریخ  میب و  رد  رگا 
دبای  اطع  یگرزب  زا  نآ  ردق  هب  ار  يو  هک  دنک  لیلد  داد  اطع  يزیچ  ار  وا  هتشرف  هک  دنیب  رگا 

دبای  یناهج  ود  لابقا  تلود و  هک  لیلد  دندمآ  وا  لابقتسا  هب  ناگتشرف  هورگ  هک  دنیب  رگا 
دوب  کیدزن  وا  لجع  هک  لیلد  دندمآ  وا  ندید  هب  ناگتشرف  هلمج  هک  دنیب  رگا 

دشاب نامه  دندرب  نامسآ  هب  ار  وا  رگا 
انادو ملاع  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دنراد  غیت  غارج و  تسد  رد  دندمآ و  دورف  نامسآ  زا  هک  دنیب  رگا 

دسر ارف  لجع  ار  يو  ای  دریمب  وا  ناشیوخ  زا  یسک  هک  لیلد  دنداد  زبس  ای  دیفس  هماج  ار  وا  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 
ددرگ رفاک  هک  لیلد  دنداد  هایس  هماج  ار  يو  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 

دنک هبوت  ددرگ و  رامیب  هک  لیلد  دنداد  درز  هماج  هک  دنیب  رگا 
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دوب تکاله  هب  شراک  تبقاع  هکنیا  رب  لیلد  دندرک  یم  هاگن  یمرخ  يداش و  اب  ناگتشرف  يورد  هک  دنیب  رگا 
ددرگ زاب  ادخ  يوس  هب  دنک و  هبوت  هک  دیاب  دندینادرگرب  وا  زا  يور  ناگتشرف  هک  دنیب  رگا 

ار مصخ  دوب و  قح  رب  وا  دتفا و  يرواد  مکح و  یـسک  اب  ار  وا  هک  لیلد  دـنداد  هتـشون  یطخ  ای  نآرق  عماج  ار  وا  ناگتـشرف  هک  دـنیب  رگا 
دنک هبلغ 

دیوگ :  یبن  لایناد 
باوخ  رد  ناگتشرف  ندید 

دنک تقو  لاغتشا  رب  لیلد  دنیب  ریپ  تروص  هب  رگا 
تسوا ردنا  هک  هتشذگ  راگزور  رب  دنک  لیلد  دنیب  تاناویح  تروص  هب  رگا 

دنک هدنیآ  تقو  رب  لیلد  دنیب  ناکدوک  تروص  رب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهاوخ تسد  يدیدج  تیعضو  هب  یمگردرس  یناشیرپ و  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ار  کیالم  ناگتشرف و  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دیسر .  دهاوخ  امش  هب  هتخانشان  یلیماف ،  تورث  دیوش و  یم  ربخ  اب  دوخ  ناتسود  یتمالس  زا  تفای و 

هب کیدزن  یقشع ،  ای  تسا  يدوبان  ۀناتسآ  رد  یتورث  الامتحا  هک  تسا  نیا  نآ  ریبعت  دهد ،  رادشه  امـش  هب  باوخ  رد  يا  هتـشرف  رگا  2 ـ
نتفر .  دابرب 

 . تسا هبوتو  لامعا  زا  تمادن  ۀناشن  كاپ  ان  دارفا  يارب  تسا و  شیاشخب  ۀناشن  تنیط ،  كاپ  دارفا  يارب  اه  باوخ  هنوگ  نیا  3 ـ

نوعرف

رد نوعرف  تریس  تسا  لیلد  دومن ،  ماقم  دمآ و  دورف  رهـش  رد  یکی  رگمتـس  هاشداپ  زا  ای  ناینوعرف  زا  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دوش .  رهاظ  راید  نآ 

ام شیوخ  ياـه  باوخ  رد  میتـفگ .  هاـشداپ  يارب  هک  دراد  ار  ریبـعت  ناـمه  اـم  ياـه  باوخ  رد  نوـعرف  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
هاگراب هاگرد و  مشح و  مدـخ و  هدرک و  اپ  هب  نیرز  ياه  شفک  هدیـشوپ و  هوکـشاب  تمیق و  نارگ  ياه  ساـبل  هک  مینیب  یم  ار  یـصخش 

تیوه ام  يایور  تیـصخش  هب  هچنآ  تسین .  مه  نوعرف  وا  تسین ،  هاشداپ  ندید  لیلد  تایـصوصخ  نیا  اب  یتیـصخش  نینچ  ندید  دراد . 
هاشداپ هک  نیا  تسا ،  نوعرف  هک  نیا  مییوگ :  یم  دوخ  شیپ  دیآ و  یم  دوجو  هب  ام  نهذ  رد  باوخ  ملاع  رد  هک  تسا  يروصت  دهد  یم 
نوعرف ندـید  ریبـعت  دسانـش .  یم  ار  وا  هک  تساـم  نهذ  دـهد و  یم  تیوه  ار  وا  هشیدـنا  نیا  تسا .  مور  روتارپـما  رازـس  هک  نیا  تسا ، 

هب ام  تسین .  بوخ  میـسرتب  نوعرف  زا  رگا  هک  تسا  نیا  مینک  هفاـضا  اـجنیا  میهاوخ  یم  هچنآ  یلو  میتشون  هاـشداپ  يارب  هک  تسا  ناـمه 
 . دوشب اـم  رد  تشحو  فوخ و  بجوم  تسا  نکمم  اـهرواب  نیمه  میراد ،  ییاـهرواب  وا  تمظع  تکوش و  نوـعرف و  هراـبرد  یلک  روـط 

رگا یلو  ددرگ  یم  عیاـض  اـم  زا  یقح  میوش و  یم  متـس  ملظ و  راـتفرگ  هک  تسا  نآ  ناـشن  میـسرتب  مینیبـب و  نوعرف  باوـخ  رد  هچناـنچ 
 . میوش یم  ور  هب  ور  رورس  تجهب و  اب  میسرتن 

ناغرف

ام دوس  هب  ار  نکشرمک  نیگنـس و  ياهراک  هک  تسا  یـسک  هصخـشم  لبمـس و  ام  ياه  باوخ  رد  ناغرف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد هچ  دریگب .  رارق  دناوت  یم  دارفا  یلیخ  ياج  هب  ناغرف  درادن .  یعقوت  راظتنا و  دریگ و  یمن  يدزمتـسد  چـیه  الباقتم  دـهد و  یم  ماجنا 
هک دینیبب  ایور  رد  رگا  دهد .  یم  ماجنا  دزم  یب  تنم و  یب  نیگنس  ياهراک  هک  تسا  یسک  لاح  ره  هب  امـش .  هناخ  زا  نوریب  هچ  لخاد و 
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هتـسکش و ناغرف  دـهد .  یم  کمک  امـش  هب  الاب  فیرعت  اب  یـصخش  تسیچ  راب  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  نودـب  دـیرب  یم  ار  يراب  ناـغرف  اـب 
 . دراد زاین  ییوجلد  کمک و  هب  تسه  هک  ره  وا  هک  تسا  نآ  يایوگ  ددرگ و  یمرب  صخش  نامه  هب  هتفررد  راوهز 

هرفرف

نآ ناشن  دیراد  تسد  رد  يا  هرفرف  ناکدوک  نوچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  گنرین  بیرف و  هرفرف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینک یم  يراک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تروص  نیا  رد  تسا .  شزرا  مک  هرفرف  نامه  هزادنا  هب  هک  دیروخ  یم  ار  يزیچ  بیرف  هک  تسا 
هرفرف دـیدرگ .  یم  زاب  هطقن  نامه  هب  زاـب  دـیور  یم  هچ  ره  دـیخرچ و  یم  دوخ  رود  هک  تدـش  نآ  هب  دـیوش  یم  ینادرگرـس  راـچد  هک 

دـبیرف و یم  ار  اـم  ناـهج  ياـه  يرادـیاپان  زا  هچنآ  تسا و  یگدـنز  ياـه  بیرف  تعیبـط و  تقلخ و  ناـهج ،  نودرگ ،  هدـنیامن  گرزب 
لوگ نتفیرف و  نآ  نداد  تسا و  ندروخ  بیرف  نارگید  زا  هرفرف  نتفرگ  دـهد .  یم  ردـه  هب  ار  ام  هیاـمنارگ  رمع  دراد و  یم  هگن  مرگرس 

رت قیمع  بیرف  دـشاب  رت  عوـنتم  هچ  ره  هرفرف  ياـه  گـنر  دوـش .  یم  هداد  اـم  هب  باوـخ  رد  هک  تسا  رادـشه  کـی  هتفر  مه  يور  ندز . 
 . دوب دهاوخ 

نتخورف

دوب زیزع  نید  هار  رد  هچ  ره  هک  نادب  دوب و  راوخ  وا  شیپ  یناملسم  هک  لیلد  تخورفب ،  فحصم  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تخورفب ار  شیوخ  نز  هک  دنیب  رگا  دوش .  ماندب  تسا  لیلد  دوخ ،  مالغ  لثم  تخورفب  زیچ  دنیب  رگا  تسادـب .  باوخرد  نآ  نتخورف  ، 

حالـص هب  شراـک  دوـب  رگید  ینز  ار  وا  تخورفب  هک  نز  نیا  زجب  رگم  دوـش ،  ماـن  تشز  ددرگ و  لـیاز  وا  یگرزب  تمرح و  هک  لـیلد  ، 
دیآزاب . 

دوب .  وکین  نآ  ندیرخ  تسا و  دب  راک  رد  باوخ  هب  نآ  نتخورف  دوب ،  زیزع  نید  رد  هک  دنچره  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوش .  رادقم  یب  راوخ و  زیچ  نآ  هک  تسا  لیلد  تخورفب ،  يزیچ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول  . 
تالکشم نتخورف : 

تالکـشم اب  دروم  نآ  رد  هک  دـهد  یم  ار  نیا  يانعمو  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یمن  یبوخ  ینعم  باوخ  رد  يزیچره  نتخرف  دـیوگ :  فلؤم 
دومن  دیهاوخ  دروخرب  يدج 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا يداش  یشوخ و  رگنایب  دیشورفیم ،  ار  يزیچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

ندمآدورف

دنیب رگا  دوش .  ناصقن  شلام  یگرزب و  رد  هک  لیلد  دمآ ،  دورف  یماب  زا  ای  یهوک  زا  هک  دید  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نب  دـمحم 
هب شنید  هک  لیلد  دمآ ،  دورف  لگ  تشخزا و  ینابدرن  زا  دنیب  رگا  دوب .  لام  ناصقن  ار  وا  يدنلب  ردق  هب  هک  لیلد  دمآ ،  ریز  هب  يدـنلب  زا 

 . دوب قافن  هب  وا  نید  هک  لیلد  دوب ،  چگ  گنس و  زا  نابدرن  نآ  رگا  ددرگ .  للخ 

بآ رد  نتفرورف 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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دننک :  یم  ریبعت  هجو  جنب  هب  ار  بآ  رد  نتفرورف  ندروخ و  هطوغ  باوخ  ناکدننک  ریبعت 
نیقی  . 1
توق  . 2

راوشد بعصراک و   . 3
یمیدن )  ندش (  یسک  تبحص  مه  مدمه و   . 4

 ( رهش سیئر  تهج  زا  لمع  ندوب (  رهش  مهم  ماقم  تمدخ  رد   . 5

شورف

میهد یم  تسد  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  نوچ  تسین  بوخ  ام  ياه  باوخ  رد  الوصا  شورف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
کی لصا  نیا  لوبق  اب  دنا .  هتسناد  فیثک  یئیش  ار  لوپ  ناربعم  تسین و  یبوخ  زیچ  لوپ  دوخ  میناد  یم  هک  میریگ  یم  لوپ  نآ  ياج  هب  و 

دب میـشورفب  تسا  هدـنزرا  اـم  دزن  میراد و  تسود  هک  ار  هچ  ره  هک  تسا  نیا  مکح  نآ  هدـش و  هداد  شورف  لـمع  دروـم  رد  یلک  مکح 
 . تسیچ میـشورف  یم  هک  زیچ  نآ  دـید  دـیاب  لاح  تسا .  وکین  میـشورفب  دـشاب  یم  شزرا  دـقاف  میرادـن و  تسود  هک  ار  هچ  نآ  تسا و 

دوخ رـسمه  زا  هک  ینادرم  دنتـسه  دایز  تسا .  هتخورف  هدرب و  ناشورف  هدرب  هچرازاب  هب  ار  شنز  ردام  هک  دـید  باوخ  رد  ناگرزاب  يدرم 
ردام زا  درک و  یم  ار  وا  تیاعر  دیـسرت و  یم  تدـش  هب  شیوخ  نز  زا  هک  دوب  اهدرم  هتـسد  نآ  زا  مه  ناـگرزاب  درم  دـنرب .  یم  باـسح 

اب دوب .  رفنتم  شیوخ  رـسمه  ردام  زا  تدـش  هب  الامتحا  تشادـن .  یـشوخ  لد  دروخ  یم  ار  وا  نان  تسیز و  یم  هناخ  نامه  رد  هک  شنز 
وا رانک  رد  هک  شرـسمه  تسا .  هتخورف  هدرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  شنز  ردام  دـید  باوخ  رد  بش  کی  راـجزنا  ترفن و  هنیمز  نیا 

طرف زا  تفگ :  ناگرزاب  يدرک ) ؟ یم  ادـص  ورـس  شالت و  ـالقت و  روط  نیا  هک  يدـید  باوخ  رد  تفگ (  درک و  شرادـیب  دوب  هدـیمرآ 
نز ما .  هتخورف  هدرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  وت  زیزع  ردام  هک  مدید  نوچ  مدرک  یم  هیرگ  دـنلب  يادـص  هب  باوخ  رد  یتحاران  هصغ و 

ات میور  یم  ربعم  دزن  امتح  ادرف  دوش  لزان  مردام  رب  یئـالب  مسرت  یم  درادـن و  یبوخ  ریبعت  باوخ  نیا  نم  رب  ياو  يا  هک  دز  دوخ  رـس  هب 
هب دیاب  لوا  دیسرپ (  ربعم  درک .  فیرعت  ار  باوخ  درم  دنتفر .  ربعم  دزن  شرسمه  ناگرزاب و  دعب  زور  دراد .  يریبعت  هچ  وت  باوخ  مینادب 

تـسود ار  وا  نانچ  تفگ (  غورد  هب  دراد  روضح  شرـسمه  دید  یم  هک  ناگرزاب  درم  هن ) ؟ ای  يراد  تسود  ار  تنزردام  ایآ  یئوگب  نم 
لثم هک  یهد  یم  تسد  زا  ار  یلام  هدـنیآ  ياـهزور  رد  ینک و  یم  ناـیز  تروص  نیا  رد  تفگ (  ربعم  ار )  مناگدـید  کـمدرم  هک  مراد 

لب درکن  نایز  اهنت  هن  ناگرزاب  تشذگ و  زور  دنچ  اما  دوب  یلام  نایز  نارگن  تدـش  هب  ناگرزاب  تسا ) .  زیزع  وت  دزن  تمـشچ  کمدرم 
 ) تفگ تفر و  ربعم  دزن  یئاهنت  هب  زور  کی  دروآ .  گنچ  هب  رهاوج  هعطق  ود  هفاضا  هب  ینالک  لوپ  داد و  ماجنا  روآ  دوس  يا  هلماـعم  هک 

هعطق ود  مدرب و  ینـالک  دوس  هک  یلاـح  رد  منک  یم  ناـیز  هدـنیآ  ياـهزور  یط  یتفگ  نم  هب  وت  یتسه .  یهاـگآان  ناداـن و  ربـعم  بجع 
ار تنز  ردام  اهنت  هن  یتسه و  وگ  غورد  يدرم  وت  سپ  تفگ (  ربعم  مدروآ ) .  گـنچ  هب  اـهب  نارگ  مشچ  کـمدرم  ود  دـننام  مه  رهاوج 
ار هچ  نآ  مینک و  یم  نایز  میـشورفب  میراد  تسود  هچ  ره  هک  تفگ  وا  يارب  ار  شورف  ریبعت  دعب  و  يرفنتم )  وا  زا  هک  لب  يرادن  تسود 

مرفنتم نز  نآ  زا  نانچ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  داد و  ربعم  هب  ار  تارهاوج  زا  یکی  ناگرزاب  میرب .  یم  دوس  میـشورفب  میرادن  تسود  هک 
یم ار  زیچ  هچ  باوخ  رد  دینادب  هک  مدرک  لقن  ار  ارجام  نیا  دریمب .  زورما  نیمه  وا  هک  مهدب  ار  مرمع  هدنامیقاب  زا  لاس  دنچ  مرضاح  هک 

 . تسا رتشیب  نایز  دشاب  زیزع  هدنزرا و  رتشیب  ردق  ره  میشورف  یم  هک  ار  هچ  نآ  دیشورف . 

هاگشورف

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  ندش  دنمتداعس  یگدنز و  رد  تفرشیپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  الاک  زا  رپ  یهاگشورف  ندید  1 ـ
تسا .  اهشالت  ندنام  رمث  یب  ۀناشن  باوخ ،  رد  یلاخ  یهاگشورف  ندید  2 ـ

دیهاوخ تیلاعف  هب  اددـجم  دوخ  راک  ۀـنیمز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دزوس ،  یم  شتآ  ياه  هلعـش  رد  یهاگـشورف  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تخادرپ . 

دیهاوخ تذل  دوس و  فلتخم  عبانم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیور ،  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  گرزب  یهاگـشورف  رد  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
درب . 

دیهاوخ تفرشیپ  یگدنز  رد  ناتدوخ  شالت  ناتسود و  کمک  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  یهاگـشورف  هدنـشورف  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
درک . 

يدیاقع نانز  ةرابرد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـشورف ،  یم  یمناخ  هب  گنر  يرتسکاخ  فیثک و  شکتـسد  تفج  کی  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
 . داد دهاوخ  رارق  یکانرطخ  تیعقوم  رد  ار  امش  هک  دیهاوخ  زاربا 

دایرف

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندرک تبیغ  ییوگدب و  دایرف : 

زیگنا طاشن  ياهربخ  رایسب :  ياهدایرف 
دیسر دهاوخ  ناتشوگ  هب  يزیگنا  لالم  ياهربخ  تاناویح :  دایرف 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
تسا یخارف  یتسردنت و  سرج  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یهاگآ و اب  اما  داتفا .  دیهاوخ  ییاهیراتفرگ  هب  ماد  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ .  رد  دشک ،  یم  جنر  درد و  هک  یسک  دایرف  ندینش  1 ـ

دیهد .  یم  تاجن  ماد  نیا  زا  ار  دوخ  يرایشوه 
دوش .  یم  کمک  امش  هب  هتخانشان  ییاج  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تریح ،  بجعت و  يور  زا  يدایرف  ندینش  2 ـ

تسا .  دیدش  كانرطخ و  فداصت  تمالع  باوخ ،  رد  یشحو  ناروناج  هرعن  ندینش  3 ـ
 . تسا اهنآ  يرامیب  هودنا و  ۀناشن  دنبلط ،  یم  کمک  امش  زا  دایرف  اب  ناکیدزن  ای  ناتسود  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

ینیرف

یم امـش  دیاع  فعـض  نیع  رد  هکلب  تردق  اب  هن  هک  تسا  یلام  الاک و  ای  تمعن  ای  دوس  باوخ  رد  ینیرف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم ینیرف  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  ددرگ .  یم  باوخ  هدـننیب  بیـصن  محرت  ياـنبم  رب  هک  تسا  يدوس  تفگ  ناوـت  یم  یتـح  دوـش . 

یـشالت تمحز و  چیه  هک  يروط  هب  دوش  یم  شدیاع  تحار  رایـسب  لام  نیا  دروآ و  یم  تسد  هب  طیارـش  نامه  رد  یلام  ای  دوس  دروخ 
 . دوش یم  دـنم  هرهب  امـش  بناـج  زا  تسه  سک  ره  صخـش  نآ  دـیهدب  يرگید  هب  هک  دزپ  یم  ینیرف  هک  دـینیبب  رگا  دـنک .  یمن  لـمحت 

 . دشاب دب  دناوت  یمن  تروص  نیا  رد  دنراد  بوخ  ریبعت  باوخ  رد  هس  ره  هک  رکش  هتساشن و  ریش و  زا  تسا  یطولخم  ینیرف 

ندش نوزف 
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دب دوب  داسف  رش و  هک  ینوزف  دوب و  کین  لیوات  هب  دوب ،  حالص  ریخ و  هک  ینوزف  باوخرد ،  ندش  نوزف  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
وا دوب  وا  نت  رد  هک  ینوزفا  نآ  زا  هک  دنیب  رگا  دوب .  هتـساوخ  لام و  لیلد  تسا ،  نت  رد  هک  ینوزف  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا . 

 . تسا يرامیب  لام  ناصقن و  رب  لیلد  دیسر ،  ترضم  ار 

قتسف

 . دبای لام  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  تشاد ،  قتسف  زغم  هک  دید  رگا  تسا .  هتساوخ  لام و  باوخ ،  رد  قتسف  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ناجنسف

یلام ناجنـسف  تشاد .  بوسحم  بوخ  ياهاذغ  وزج  دیاب  ار  نآ  تسین و  دب  باوخ  رد  ناجنـسف  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مهارف ار  لام  هک  یـسک  یلو  دیآ  یم  شوخ  رایـسب  وا  عبط  هب  دسر و  یم  باوخ  هدننیب  تسد  هب  هدش  مهارف  هتخودنا و  هدامآ و  هک  تسا 

هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  درب .  یم  یمک  هرهب  لام  نآ  زا  هک  تسا  هداهن  رس  تشپ  ار  يرامش  یب  لحارم  هدیـشک و  رایـسب  تمحز  هدروآ 
دیزپ یم  ناجنـسف  ناتدوخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دشاب .  ثاریم  دیاش  هک  دسر  یم  امـش  تسد  هب  یلام  نینچ  دیروخ  یم  ناجنـسف 

مه يور  دـیرب .  یم  نآ  زا  یکدـنا  هرهب  ناتدوخ  هک  دـیروآ  یم  درگ  یتورث  دیـشک و  یم  یتمحز  دـیزودنا .  یم  نارگید  يارب  ار  یلام 
 . دراد یـشرت  رانا  بر  دننز و  یم  ناجنـسف  رد  رانا  بر  الومعم  دشابن .  شرت  هک  یطرـش  هب  تسا  بوخ  باوخ  رد  ناجنـسف  ندـید  هتفر 

هودنا جنر و  مغ و  دور و  یم  نیب  زا  باوخ  کین  رثا  دنک  سح  ار  نآ  امـش  ناهد  دـشاب و  بوسحم  بر  یـشرت  باوخ  ملاع  رد  هچنانچ 
 . دیآ یم  باوخ  هدننیب  غارس  هب  هتخودنا  لام  نآ  هارمه 

هلضف

رد هچ  نانچ  تسا .  توافتم  باوخ  رد  ود  نیا  ریبعت  ودنمان  یم  هلـضف  ار  کشجنگ  شوم و  عوفدم  طقف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هلضف اما  دناسر .  یم  نایز  ام  هب  ینز  دیوگ  یم  ام  باوخ  مینیب  یم  نآ  رد  شوم  هلـضف  میتسه و  جنرب  ندرک  كاپ  مرگرـس  مینیبب  باوخ 
سابل رب  یکـشجنگ  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  دراو  نارگید  یئارد  هزره  یجارو و  یئوگ و  غورد  زا  هک  تسا  يا  همطل  کشجنگ 

یم دراو  بیـسآ  باوخ  هدننیب  تیـصخش  هب  دـشاب  هالک  هب  هلـضف  رگا  دـنز .  یم  همطل  ام  يوربآ  هب  نارگید  یئوگ  غورد  هدرک  هلـضف  ام 
 . یئاراد لام و  هب  دوب  اذغ  هویم و  رب  رگا  دیآ و 

عاقف

هک لیلد  داد ،  یـسک  هب  عاقف  دنیب  رگا  دبای .  تحار  یمداخ  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  عاقف  دنیب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
نیریـش عاقف  دنیب  رگا  تسا .  هلفـس  يدرم  ندومن  تمدخ  رب  لیلد  باوخ ،  رد  عاقف  ندروخ  دـیوگ :  یبرغمرباج  دـهد .  يو  هب  دوخ  لام 

 : دیامرف قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـبای .  ترـضم  يو  زا  هک  لیلد  دوب ،  شرت  عاقف  رگا  دـبای .  تعفنم  هلفـس  نآ  زا  تسا  لیلد  دروخ ، 
 . هلفس يدرم  مراهچ :  ندرک .  تمدخ  موس :  هسوب .  مود :  تعفنم .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  عاقف  ندید 

ریقف

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هب درک .  دهاوخ  اوسر  ار  امش  هک  ییاهربخ  و  تسا .  ییاراد  نداد  تسد  زا  تسردان و  تیریدم  تمالع  باوخ ،  رد  ریپ  يریقف  ندید  1 ـ
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تخاس .  دهاوخ  دراو  بیسآ  امش  رابتعا  ترهش و 
دشاب .  یم  دوجوم  عضو  زا  يدنسرخ  تیاضر و  ۀناشن  ریقف ،  هب  ششخب  لذب و  باوخ  ندید  2 ـ

 . درادن یبوخ  ریبعت  دینک ،  یم  عانتما  يریقف  هب  ششخب  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هیقف

لیلد دوب ،  ملاع  هدننیب  رگا  دوش .  التبم  یئالب  هب  هک  لیلد  دـش ،  لضاف  هیقف و  هک  دـنیب  باوخ  رد  یلهاج  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
یضاق دوب  ملاع  هدننیب  رگا  دوش .  روای  هک  لیلد  دش ،  لضاف  هک  دنیب  یماع  رگا  دوش .  رـشتنم  راید  نآ  رد  شمان  تسا و  یگرزب  فرش و 

 . دوش

نخالف

نخالف گنس  ندید  دنک و  نیرفن  سک  نآ  رب  هک  لیلد  تخادنا ،  یـسک  هب  نخالف  گنـس  هک  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دیوگب هک  تسا  شوخان  نخس  رب  لیلد  نتخادنا ، 

لفلف

هچ دشاب و  کشخ  هچ  تسا .  تسکـش  یماک و  خلت  جنر و  مغ و  تسین .  بوخ  باوخ  رد  لفلف  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ـ  فرح هب  میتفگ  اه  سس  اه و  ینشاچ  هرمز  رد  ار  لفلف  ریبعت  میهنب .  هرفـس  رـس  ار  نآ  زبس  هچ  میـشاب و  هتخیمآ  هتخپ و  اذغ  رد  هچ  رت ، 

ایور یـساسا  هرهم  باوخ و  روحم  لفلف  رگا  دـشاب و  ام  باوخ  روحم  لـفلف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دـینک  هاـگن  سـس  هملک  س ـ 
دراد .  هارمه  يزیرنوخ  داسف و  رش و  تسا و  رتدب  خرس  لفلف  داد .  تیمها  نآ  هب  یتسیابن  دشابن 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا دیراد  ندرک  تبیغ  هب  هک  يا  هقالع  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دزوس ،  یم  ناتنابز  لفلف  ندروخ  زا  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دیشک .  دیهاوخ  باذع  دوخ  نایانشآ  تسد 
تسا .  هتسیاش  يرسمه  نتفای  تمالع  باوخ ،  رد  زمرق  لفلف  ندید  2 ـ

تفرگ .  دیهاوخ  نارگید  زا  ارگ  دوخ  قح  ماجنارس  روز  هب  لسوت  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  زمرق  لفلف  زا  هدافتسا  3 ـ
دش .  دیهاوخ  نانز  نادرم و  زا  یعمج  گنرین  بیرف و  ینابرق  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هایس  لفلف  ندرک  بایسآ  4 ـ

تسا .  زیت  دنت و  ياهشنزرس  اوعد و  ۀناشن  نادلفلف ،  رد  هایس  لفلف  ندید  5 ـ
 . دروخ دهاوخ  ار  دوخ  ناتسود  بیرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دزیر ،  یم  لفلف  دوخ  ياذغ  يور  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  6 ـ

تولف

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لوغـشم دیفم  ییاهراک  هب  درک و  دیهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  ناتـسود  اهلاس  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تولف  ياوآ  ندینـش  1 ـ

دش .  دیهاوخ 
 . دش دهاوخ  باذج  يدرف  قشاع  هک  تسا  نآ  تمالع  دزاون ،  یم  تولف  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
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سولف

هودنا مغ و  لیلد  تشاد ،  سولف  هک  دنیب  رگا  دنک .  تموصخ  یسک  اب  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  سولف  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دهرب مغ  زا  تسا  لیلد  دومن ،  ادج  دوخ  زا  سولف  هک  دید  رگا  تسا . 

ناجنف

ره دنتفا  یم  قافتا  هک  یثداوح  نیریش  خلت و  ابیز ،  تشز و  دب ،  کین و  زا  تسا .  ام  هرهب  مهس و  ناجنف  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد هک  یئاه  ناجنف  دادعت  اهدـمآ .  شیپ  عومجم  زا  تسا  ام  هیمهـس  هنامیپ  باوخ  رد  ناجنف  دراد .  یمهـس  شیوخ  ریثات  هزادـنا  هب  سک 

ردق هب  میراگنایب و  اهنت  ار  دوخ  دیابن  ام  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدننک  راکـشآ  هک  لب  تسین  هرهب  نیا  مک  شیب و  يایوگ  مینیب  یم  باوخ 
تـسا خـلت  رگا  میرب .  یم  بیـصن  ام  هک  تسا  يزیچ  مهـس  هتفرگ  رارق  ام  لباقم  تسا و  ناجنف  نورد  هچ  نآ  دنتـسه .  مه  نارگید  نیقی 

نشور و هدـنیآ  ناشن  دـشاب  نشور  هچ  نانچ  تسا و  يزور  هیـس  تسا  هایـس  رگا  تسا .  یئاورماک  تسا  نیریـش  رگا  تسا و  یماک  خـلت 
تـسا یناوج  دـنومیر  منک .  یم  لقن  ناتیارب  يوسنارف  هماـن  باوخ  کـی  زا  ار  یئارجاـم  عوضوم  ندـش  نشور  يارب  تسا .  رادـیب  تخب 

دایز اه  نآ  نیب  مه  بصعتم  کیلوتاک  اما  دنتـسه  ناتـستورپ  الومعم  نایوسنارف  هسنارف .  کیلوتاک  هداوناخ  کـی  زا  هلاـس  تفه  تسیب و 
یگدنز دراد  شیوخ  زا  رت  کچوک  ردارب  کی  رهاوخ و  کی  هوالع  هب  تسا .  هدـنز  شردام  یلو  درادـن  ردـپ  دـنومیر  دوش .  یم  تفای 

لبق لاس  دنومیر  درک .  یم  هرادا  دوب  يزاس  بارـش  هناخراک  بحاص  روگنا و  هدننکدیلوت  هک  شردام  ناشردـپ  گرم  زا  دـعب  ار  اه  نآ 
دننام هک  مدـید  باوخ  رد  بش  کی  دـنک (  یم  فیرعت  دـنومیر  تفر .  شیوخ  يردـپ  هناخ  زا  جاودزا  نیمه  ببـس  هب  هدرک و  جاودزا 

 . تخیر هوهق  گرزب  يروق  زا  تشاذگ و  ناجنف  ام  همه  يارب  مردام  متسشن  هناحبص  زیم  رـس  مدمآ و  نوریب  مدوخ  قاتا  زا  حبـص  زورره 
هک متـشادرب  ار  ناجنف  یتقو  نم  یلو  هوهق  ندیـشون  هناحبـص و  ندروخ  هب  دـندرک  عورـش  اـه  نآ  مردارب .  مرهاوخ و  زیم و  رـس  مدوب  نم 

هدش گنس  دریگ  یم  ار  فرظ  لکش  هوهق  هک  روط  نامه  تسرد  هدش .  هایس  گنس  کی  هب  لدبم  ناجنف  نورد  هوهق  مدش  هجوتم  مشونب 
رد منکفایب .  رود  منک و  یلاخ  ناجنف  نورد  زا  هن  مشونب و  ار  نآ  متـسناوت  یم  هن  هک  يروط  هب  دوب  هدیبسچ  ناجنف  هب  هایـس  گنـس  نیا  و 
هک بش  نآ  يادرف  متفر ) .  متـساخرب و  ياج  زا  هتـسکش و  مدیبوک و  زیم  يور  ار  ناجنف  هک  مدش  نیگمـشخ  نانچ  هثداح  نیا  زا  باوخ 
زا یناوت  یمن  وت  اما  دـننک  یم  میـسقت  تردام  ردارب و  رهاوخ و  وت و  نیب  ار  یلاـم  تفگ (  نم  هب  وا  متفر و  ربعم  دزن  مدـید  ار  باوخ  نیا 

گرزبردپ دعب  زور  دنچ  نوچ  دش  مه  روط  نیمه  دنک  یم  هفاضا  دنومیر  تسا )  وت  مهـس  رگنایامن  ناجنف  نآ  يربب .  هرهب  تدوخ  مهس 
دنرادن ردپ  هک  وا  نادنزرف  مردام و  ینعی  شدـنزرف  اهنت  نیب  شتورث  مامت  دوب  هدرک  تیـصو  وا  درم .  لارتناس )  ویـسام  رد (  نم  ردرایلیم 

کی اب  جاودزا  تلع  هب  ارم  وا  تسا .  هدرک  جاودزا  يدوهی  رتخد  کی  اب  هداـهن و  اـپ  ریز  ار  بادآ  ننـس و  هک  دـنومیر  رگم  دوش  میـسقت 
یم قافتا  هچ  نآ  زا  تسا  ام  مهس  رگنایامن  ینشور  حوضو و  اب  ناجنف  هک  دیئامرف  یم  هظحالم  دوب .  هدرک  مورحم  ثرا  زا  يدوهی  رتخد 

کچوک رگا  دوش و  یم  ام  دیاع  يرتشیب  دوس  هک  تسا  یعیبط  میراد  نارگید  ناجنف  زا  رتگرزب  یناجنف  میدـید  باوخ  رد  رگا  لاح  دـتفا 
میدز و نامدوخ  ار  ناجنف  نآ  هچنانچ  ددرگ و  یم  عیاض  ام  زا  یقح  هتـسکش  هداـتفا و  اـم  ناـجنف  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  رتمک .  دوب  رت 

دراد كرت  هتـسکش و  ناجنف  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  مینک .  یم  کمک  دوخ  دوس  هرهب و  مادهنا  شیوخ و  راک  یهابت  هب  دوخ  میتسکش 
دوش .  یم  هلفن  دور و  یم  رده  ام  لام  هک  تسا  نآ  ناشن  دنک  یم  شوارت  یکبلعن  رد  نآ  نورد  عیام  هک  يروط  هب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دیهاوخ  هدهع  هب  ریذپلد  یفیاظو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناجنف  ندید  1 ـ

هجاوخ یناهگان  یلکـشم  اب  یتخبـشوخ  ساسحا  حیرفت و  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنیبب ،  باوخ  رد  هتـسکش  ياهناجنف  ینز  رگا  2 ـ
دش .  دهاوخ 
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دش .  دهاوخ 
 . درک دهاوخ  يور  امش  هب  لابقا  تخب و  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ياچ  ناجنف  زا  بارش  ندیشون  3 ـ

قدنف

دبای .  تعفنم  یلیخب  زا  تسا  لیلد  تشاد ،  رایسب  قدنف  هک  دنیب  رگا  تسا .  لام  لیلد  قدنف ،  زغم  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  امـش  بیـصن  هک  وکین  رایـسب  لالح و  تسا  یتمعن  باوخ  رد  قدـنف  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دیریگب هرهب  نآ  زا  دعب  دییالایب و  دییادزب و  دئاوز  زا  دیاب  روط  نامه  هک  دینک  یم  لصاح  یتمعن  دیروخ  یم  دـینک و  یم  تسوپ  قدـنف 

دناسر یم  ار  انعم  نیا  قدنف  زغم  ندروخ  دعب  تسوپ و  ندودز  نتـسکش و  هتفرگ .  ارف  ار  یتمعن  هک  تسا  یکدنا  يراوشد  قدـنف  تسوپ 
دیوگ یم  نیریـس  نبا  دـینک .  رود  نآ  زا  ار  نشخ  بولطماـن و  ییاـهزیچ  تسا  مزـال  تسامـش  هجوت  دروم  هک  یتمعن  لیـصحت  يارب  هک 

هک لام  ار  قدنف  زغم  هتـسناد و  لیخب  ار  يراوشد  ینعی  قدـنف  تسوپ  وا  دـبای .  تعفنم  یلیخب  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  رایـسب  قدـنف  نتـشاد 
 . تسا وکین  باوخ  رد  قدـنف  ندروخ  ندـید و  لاح  ره  هب  تسا .  هدـش  هدیـشک  نوریب  لیخب  گنچ  زا  ییوگ  دوش  كاپ  تسوپ  زا  نوچ 

ندیـشک نوریب  لیخب  گنچ  زا  ار  تمعن  قدنف  ندنک  تسوپ  هک  دراد  ار  هدـیقع  نیمه  ودرگ  قدـنف و  دروم  رد  زین  نونفلا  سیافن  فلوم 
تسا . 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش عقاو  ناشیا  نایم  رد  هشقانم  رایسب و  يوگتفگ  اب  دیفس  درمابرگید  ياهویم  قدنف و  مادابو و  هتسپوزوج  دید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
روآدوس .  اما  هرطاخمرپ  يراک  هب  مادقا  و  دراد .  مهافت  افص و  اب  هارمه  زیمآ  حلص  یگدنز  رب  تلالد  باوخ ،  رد  قدنف  ندید  1 ـ

 . تفای دیهاوخ  یقیقح  یناتسود  تشاد و  دیهاوخ  روآ  طاشن  ياهترشاعم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  قدنف  ندروخ  2 ـ

كدنف

یم مه  هک  دهد  یم  رارق  ناترایتخا  رد  یتاناکما  داد  هیده  امش  هب  كدنف  یسک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دوش یم  هدرپس  امش  دوخ  لقعت  ریبدت و  هب  هیقب  دهد و  یم  رارق  امـش  رایتخا  رد  ار  ناکما  وا  شخب .  نایز  مه  دشاب و  رثوم  دیفم و  دناوت 

ناکما دیراد  شیوخ  بیج  رد  یکدنف  هک  دینیب  یم  باوخ  رد  ای  دنک  نشور  ار  شراگیس  یسک  هک  دینز  یم  دیراد و  كدنف  دیدید  رگا 
مه نیا  یلو  دـشاب  هتخاس  امـش  زا  دوش  یمن  ناشرواب  هک  يراک  دـیهد .  ماجنا  هرظتنم  ریغ  عیدـب و  يراک  هک  دـیروآ  یم  تسد  هب  ار  نآ 

گنـس درادن ،  زاگ  الثم  هدش ،  بارخ  هک  دیراد  یکدنف  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  راب  تتامـش  ای  زیگنارب  نیـسحت  دـیفم و  دـناوت  یم 
 . دینک یم  ادیپ  زاین  گرزب  راک  کی  ماجنا  يارب  یکچوک  کمک  هب  هدش  مامت  شا  هوق  ای  درادن ، 

رنف

رنف هک  يرگید  زیچ  ره  تعاس و  ای  هاگتـسد  ای  نیـشام  کی  اب  هطبار  رد  رگم  مینیب  یمن  باوخ  رد  ار  رنف  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ تعاـس  مینادـن  هک  میراد  تعاـس  رنف  زا  يا  هقلح  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  هدـهع  رب  يا  هفیظو  دـنک و  یم  اـفیا  یـشقن  نآ  رد 

ناشن ار  دوخ  هک  میروآ  یمن  تسد  هب  دعاسم  هنیمز  یلو  میراد  ار  راک  ریبدـت  ناوت و  يژرنا و  دـیوگ  یم  ام  باوخ  هدـش  هچ  تساجک و 
 . مینام یم  رد  ییاناوت  مدع  يریبدت و  یب  ببس  هب  يرما  رد  هک  تسا  نآ  ناشن  دشاب  هتشادن  رنف  هک  میشاب  هتـشاد  یتعاس  رگا  یلو  میهدب 

یم یـشیپ  ناگمه  زا  مینک و  یم  ادیپ  تردـق  ماکحتـسا و  شیوخ  راک  رد  دراد  مکحم  ون و  ياهرنف  ام  لیبموتا  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا 
یـشودمه و تردق  ناوت و  مینام و  یم  رد  راک  رد  هک  دیوگ  یم  باوخ  دشاب  هتـشاد  یفیعـض  هتـسکش و  رنف  ام  لیبموتا  رگا  یلو  میریگ 
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 . میهد یم  تسد  زا  ار  يربارب 

کنف

ندید باوخ  هب  ار  وا  ناوختسا ،  تسوپ و  تشوگ و  تسا و  بیرغ  رگناوت  يدرم  لیلد  باوخرد ،  کنف  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
لیلد دنکب ،  ار  شتـسوپ  تشکب و  ار  کنف  دنیب  رگا  دنک .  تموصخ  یبیرغ  اب  هک  لیلد  درک ،  گنج  کنف  اب  رگا  تسا .  هتـساوخ  لام و 

 . دنک فلت  یبیرغ  لام  هک 

قاوف

ندروخ نان  تقو  هب  دید  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دیوگ .  ازسان  ینخـس  هک  لیلد  دوب ،  قاوف  ار  وا  دید  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . تسا يرامیب  لیلد  دش ،  ادیپ  قاوفوا 

هروف

کشخ ریمخ 
 ، دروخیم هروف  هک  دنیب  رگا  تسا .  مغ  جنر و  لیلد  دروخ ،  هروف  دنیب  رگا  دوب .  مغ  جنر و  لیلد  ندروخ ،  هروف  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 . تسا يرامیب  لیلد  باوخ ،  رد  هروف  ندید  دنیوگ :  زین  دوش و  رکفتم  هک  لیلد 

هطوف

 ، دـنیب هنهک  ار  هطوف  نآ  رگا  تسا .  یناسآ  يداش و  لیلد  تشاد ،  هطوف  زا  يا  هماج  هک  دـید  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوب وکین  شلیوات  تسا ،  روتـسم  هدننیب  دوب و  هدیـشوپ  هطوف  زا  يا  هماج  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  نیا  فالخ  هب  لیوات 
 ، دوب هدیـشوپ  هطوف  زا  يا  هماج  هک  دـنیب  باوخ  رد  یهاشداپ  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا .  دـب  نآ  لیلد  دوب ،  دـسفم  هدـننیب  رگا 

 . دوش ناملسم  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  یکرشم  رگا  دنک .  یتسار  هب  اضق  هک  لیلد  دنیب ،  یضاق  رگا  دوب .  وا  لدع  رب  لیلد 

هزوریف

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دباینرب .  شدارم  هک  لیلد  ددرگ ،  عیاض  يو  زا  هزوریف  دنیب  رگا  تسا .  یناور  لاح  توق  رفظ و  ندید ،  باوخرد  هزوریف 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  راورخ  هب  هزوریف  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  هزوریف  ندید 

ترصن .  يزوریپورفظ و  لوا : 
یئاور .  تجاح  مود : 
توق .  تردق و  موس : 

تموکحو .  تیالو  مراهچ : 
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دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
چیه رد  هک  تسه  يزیچ  گنـس  نیا  رد  يراد .  نتـشیوخ  باـصعا و  رب  طلـست  ناـشن  تسا و  یحور  یناور و  تردـق  باوخ  رد  هزوریف 

سمل ار  نآ  برچ  تسد  اب  یـسک  رگا  اما  هدـنزرا  ابیز و  گنر و  شوخ  رایـسب  تسا  یگنـس  هزوریف  تسین .  راداهب  ياه  گنـس  زا  کی 
ادج يرتشگنا  هقلح  زا  ار  نآ  نازاس  رهاوج  هک  يروط  هب  دهد  یم  تسد  زا  یلک  روط  هب  ار  دوخ  شزرا  دوش و  یم  بارخ  دـساف و  دـنک 

باصعا دنا .  هتسناد  باصعا  رب  طلـست  یناور و  تردق  ار  نآ  ببـس  نیمه  هب  دنزادنا .  یم  هلابز  لطـس  رد  دننکفا و  یم  رود  دننک و  یم 
هب الامتحا  هک  دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  نانچ  صخـش  ددرگ و  یم  شودـخم  يا  هراشا  كدـنا  هب  هاگ  تسا و  فیرظ  زین  ناسنا 

دشاب و یمسا  هباشت  ببس  هب  نیا  دیاش  دنا .  هتسناد  يزوریپ  حتف و  ار  هزوریف  ناربعم  زا  یضعب  دنک .  یم  مادقا  نارگید  ای  شیوخ  يدوبان 
هزوریف دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنزرف .  زارد و  رمع  ترصن و  حتف و  هدش  هتشون  سیافن  رد  دنا و  هدرمـش  دنزرف  زارد و  رمع  رگید  يا  هتـسد 

يا هزوریف  گنـس  نیا  گنر  دیـشاب .  شیوخ  ياـهدروخرب  باـصعا و  بقارم  دـییامن  یم  تبقارم  هزوریف  زا  هک  روط  ناـمه  دـیاب  دـیراد 
هک دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  هتـشون :  نیریـس  نبا  تسه .  زین  باصعا  تیـساسح  رگنایامن  دوخ  یلو  تسا  باصعا  شخب  مارآ  گنـشق 

دیاین .  رب  شدارم  دش  عیاض  وا  زا  يا  هزوریف 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دزاس .  یم  دونشخ  رایسب  ار  ناتناشیوخ  ماوقا و  هک  دیبای  یم  تسد  يا  هتساوخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هزوریف  ندید  1 ـ
دینیبب باوخ  رگا  دش .  دهاوخ  وربور  دوخ  ناتـسود  یقلخ  جک  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدوبر  ار  شا  هزوریف  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
تباب نیا  زا  رود  دوش  یم  دوخ  هدزباتـش  تاـساسحا  میلـست  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدروآ  گـنچ  هب  يا  هزوریف  یتسرداـن  قیرط  زا 

 . دشک یم  باذع 

لیف

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، تسا هتسشن  لیف  رب  هک  دنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا  لیف .  رد  الا  زور ،  باوخ  بش و  باوخ  نایم  جیه  تسین  قرف  هک  دنیوگ  یم  ناربعم 
ار لیف  هک  دنیب  رگا  دشورفب .  ار  كزینک  ای  دـهد  قالط  ار  نز  هک  لیلد  دـنیب ،  زور  هب  ار  باوخ  نیا  رگا  راکبان .  دـهاوخب  ینز  هک  لیلد 
 ، تشکب ار  وا  داهن و  يو  رـس  رب  ياپ  لیف  هک  دنیب  رگا  دیاشگب .  مکحم  يراصح  ای  دوش  هتـشک  وا  تسد  رب  یهاشداپ  هک  لیلد  تشکب ، 
هک لیلد  تسـشن ،  يرگید  لیف  رب  نآ  زا  دـعب  دوب و  هتـسشن  یلیف  رب  هک  دـنیب  رگا  دوش .  دـب  شلاح  دوش و  کـیدزن  كـاله  هب  هک  لـیلد 

دوش .  رگید  هاشداپ  تمدخ  هب  شیوخ  هاشداپ  تمدخزا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دنک رهق  ار  مجع  هاشداپ  ای  دوش  مجع  هاشداپ  هک  دیامن  لیلد  دوب ،  وا  عیطم  کین  تشاد و  حالس  لیف  نآ  دوب و  هتـسشن  لیف  رب  دنیب ه  رگا 
زا ای  لیف  ناوختـسا  زا  دـنیب  رگا  دـبای .  تمعن  لام و  مجع  هاشداپ  زا  تشوگ  ردـق آ  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یمه  لیف  تشوگ  زا  دـنیب  رگا  . 

لیلد هتـسشن ،  لیف  رب  مزر  ماگنه  هب  دـنیب  رگا  دـسر .  ودـب  هاشداپ  زا  تمعن  لام و  تسا و  لـیلد  نیمه ،  تشاد  دوخ  اـب  يزیچ  وا  تسوپ 
هک لیلد  داتفیب ،  لیف  تشپ  زا  دنیب  رگا  دـنا .  هدروآ  لیلد  ار ،  لیفلا  باحـصا  هصق  لوق ،  نیا  رب  دـنک و  رهق  ار  گرزب  ینمـشد  هک  تسا 

دریمب .  راید  نآ  هاشداپ  هک  لیلد  درمب ،  داتفیب و  گنج  نایم  رد  لیف  هک  دنیب  رگا  دتفا .  تخس  يالب  رد 
دیوگ :  یبرغمرباج 

رداق يو  رب  نز  نآ  دـهاوخب و  دوخ  حاکن  هب  ار  یمجع  نز  هک  تسا  لیلد  تسا ،  رداـق  دوب و  هتـسشن  لـیف  رب  اـشامت  رهب  زا  هک  دـنیب  رگا 
تفر یم  يرگید  رهش  هب  رهش  نآ  زا  دوب و  هدیشوپ  حالـس  یلیف  هک  دنیب  رگا  دوش .  رداق  نز  رب  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش . 
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دنک .  كاله  ار  وا  ات  دتفا  رگید  یهاشداپ  هب  هاشداپ  زا  راید  نآ  تکلمم  هک  لیلد  ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا هجو  شش  رب  باوخرد  لیف  ندید 

یمجع هاشداپ  لوا : 
مالغ درم  مود : 

دهد )  یم  هیارک  اپ  راهچ  هک  يدرم  يراکمدرم (  موس : 
تبیه .  توقابدرم و  مراهچ : 

دوسح .  درم  مجنپ : 
هراوخنوخ .  يراکمتس  مشش : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اب یکدوک  رد  صوصخ  هب  ام  ياه  ییانشآ  رتشیب  تسین و  ام  نیمزرس  یموب  تسا .  هتخانشان  ابیرقت  نایناریا  ام  يارب  هک  تسا  یناویح  لیف 

هتشون الثم  دیآ .  یمن  رظن  هب  تسرد  هک  دنا  هتشون  يریباعت  لیف  دروم  رد  یناریا  ناربعم  تلع  نیمه  هب  دیاش  تسا .  هدوب  هارمه  اه  هناسفا 
هدننیب رب  یناریا  یمجع و  نز  دیـشاب  لیف  رانک  هدایپ  هچنانچ  دیریگ و  یم  یناریا  نز  دیـشاب  لیف  راوس  رگا  تسا و  مجع  هاشداپ  لیف  دـنا ( 

یمن یمجع  هاشداپ  هک  رگید  دراوم  رد  روط  نیمهدرادن  یناریا  نز  اب  یطابترا  چـیه  لیف  هک  دـینیب  یم  دوش ) .  یم  طاسم  هریچ و  باوخ 
تمعن رد  تمظع  ناشن  ام  ياهایور  رد  لیف  هدش .  رتشیب  لیف  زا  ام  تخانـش  نویزولت  ویدار و  اه و  باتک  دوجو  اب  زورما  اما  دشاب .  دـناوت 

یم تعاطا  ام  زا  هثجلا  میظع  ناویح  نآ  میا و  هدش  لیف  راوس  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  تمیالم .  شمرن و  لاح  نیع  رد  تسا و  تردق  و 
رد هچناـنچ  تسا .  ریگمـشچ  یقرت ،  نیا  مینک و  یم  یقرت  میتسه  هک  یتیعقوم  ره  هتـشر و  ره  رد  میـسر .  یم  تکوش  تردـق و  هب  دـنک 
هک دینیبب  رگا  تشاد .  میهاوخ  دروخرب  ناگرزب  ماظعا و  زا  یعمج  اب  میا  هداتـسیا  اشامت  هب  ام  دـنک و  یم  روبع  لیف  يا  هلگ  مینیبب  باوخ 

ار شریبعت  هک  دیدش  راوس  لیف  رب  رگا  دـیوش .  گرزب  دـیناوت  یم  هک  دـیروآ  یم  تسدـب  یتیعقوم  دـیا  هتفرگ  رارق  یگرزب  لیف  رانک  رد 
رگا سپ  تسا  شمارآ  لبمـس  نوچ  دشاب  دناوت  یمن  نمـشد  لیف  دـیوش .  یمن  بایماک  قفوم و  دـیوش  راوس  دـیتسناوتن  رگا  یلو  متـشون 

دناسرت .  یم  ار  امش  نآ  تمظع  هک  دیریگ  یم  رارق  گرزب  يا  هثداح  نایرج  رد  هتشاذگ  امش  لابند  هب  رس  یلیف  هک  دیدید 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

لمات ینات و  ماگنه ،  رید  جاودزا  لیف : 
یتخبکین نآ :  يور  رب  ندش  راوس 

هدروخ  تسکش  ياه  هژورپ  نآ :  گرم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

رادتقا ماقم و  بحاص  دیروآ و  یم  تسد  هب  یتورث  دامتعا  لباق  يدرف  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  لیف  راوس  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دوب .  دهاوخ  نوناق  قباطم  امش  فرح  هناخ  رد  تفای و  دیهاوخ  طلست  الماک  دوخ  راک  روما  هب  دش  دیهاوخ 

سفن هب  نانیمطا  اب  هنارقحم  امـش  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ  رد  اهنت  یلیف  ندید  تسا .  ناوارف  ۀناشن  باوخ ،  رد  لیف  يدادعت  ندید  2 ـ
درک .  دیهاوخ  یگدنز  راوتسا  و 

 . تفای دیهاوخ  عامتجا  رد  یماقم  دوخ  ناتسد  ریز  هب  تبحم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیهد ،  یم  اذغ  یلیف  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هلیف
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یلام زین  باوخ  رد  ندروخ .  ندرک و  بابک  لباق  مرن و  تسا  یتشوگ  يرادـیب  رد  واگ  ای  دنفـسوگ  هلیف  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب هک  لالح  هتخودنا و  تسا  یلام  دنفسوگ  ای  واگ  هلیف  دنا  هتـشون  تسا .  یفداصت  شندروآ  تسد  هب  اما  دوش  یم  جرخ  ناسآ  هک  تسا 

ناسآ تلع  نیمه  هب  دیاش  لوپ  نیا  تسا و  یناهگان  نآ  لیصحت  تفایرد و  هک  هرظتنم  ریغ  تسا  یلوپ  ای  دسر و  یم  باوخ  هدننیب  تسد 
ار نآ  دـعب  هدرک و  ناهنپ  یـسک  هک  یلوپ  لـثم  تسا .  ناـهنپ  لاـم  هلیف  دـنا  هتـشون  ناربعم  زا  یخرب  دور .  یم  ردـه  هب  دوش و  یم  هنیزه 

دنیبب رگا  ودنک  هنیزه  دبایب و  هک  تسا  یناهن  لام  لیلد  هتـشون :  نیریـس  نبا  دبایب .  ار  نآ  یفداصت  باوخ  هدـننیب  دـشاب و  هدرک  شومارف 
رد هلیف  هک  دندقتعم  ناربعم  زا  رگید  يا  هتسد  دهد .  یم  رده  هب  دبای و  یم  هدرک  ناهن  دوخ  هک  ار  یلام  دروخ  یم  هتخپ  هلیف  تشوگ  هک 
وا دزن  دنزرف  نآ  هک  دوش  یم  دنزرف  بحاص  دشاب  هتشادن  دنزرف  یـسک  هچنانچ  هنادکی و  یکی  زیزع و  دنزرف  مه  نآ  تسا  دنزرف  باوخ 

 . دوب دهاوخ  زیزع  رایسب 

نیف

هار دوش و  جراخ  ینیب  طاخم  هک  دـینکب  نیف  تلاح  نآ  رد  هتفرگ و  امـش  ینیب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دیوش یم  هدوسآ  دینک و  یم  عفر  شالت  كدنا  هب  ار  نآ  هک  دیآ  یم  شیپ  امش  يارب  یلکـشم  هک  تسا  نآ  ناشن  ددرگ  هدوشگ  سفنت 

نیف دیدید  رگا  دنام .  یم  یقاب  ناتلکشم  دوش  یمن  جراخ  نآ  زا  يزیچ  دینک  یم  نیف  هچ  ره  هتفرگ و  امش  ینیب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
دیـسرتب دینیبب و  ار  نوخ  رگا  تسا .  نوخ  نآ  رادقم  هزادنا  هب  نآ  تیمها  هک  دور  یم  ردـه  امـش  زا  یلام  دـمآ  نوریب  نوخ  دـیا و  هدرک 

رگا تسین .  مهم  زاب  دیهدن  صیخـشت  باوخ  رد  مه  ار  نوخ  یخرـس  رگا  تسین .  مهم  دیـسرتن  رگا  دور و  یم  رده  امـش  زا  يرتشیب  لام 
سابل رب  دش و  نیف  هب  هدولآ  امش  تسد  رگا  دینک .  یم  جرخ  اج  یب  ار  دوخ  لام  دیدنکفا  نیمز  هب  ار  نآ  طاخم  دیدرک و  نیف  باوخ  رد 

 . دیوش یم  تتامش  بجوتسم  هک  دینک  یم  يراک  دیدیلام  ناتدوخ  سابل  هب  رگا  دیناجنر و  یم  دوخ  زا  ار  يرگید  دیدیلام  یسک 

چنیف

اذـل هدـش  هدروآ  ناریا  هب  رگید  ياـهروشک  زا  تسین و  اـم  نیمزرـس  یموب  هک  یتـنیز  تسا  یغرم  چـنیف  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يزیچ چـنیف  هرابرد  نهک  یتنـس و  ناربعم  دـشاب .  توافتم  دـیاب  دنـسیون  یم  شا  هرابرد  یبرغ  ناربعم  هچنآ  اـب  دراد  اـم  يارب  هک  يریبعت 

كرحت رپ  ناسنا  رفن  دنچ  ای  کی  اب  میراد  سفق  رد  چنیف  دنچ  ای  کی  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دنا .  هتخانش  یمن  ار  نآ  نوچ  دنا  هتـشونن 
کی هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا  جارو .  وگرپ و  تسا  يا  هیاسمه  انمض  چنیف  تشاد .  میهاوخ  دروخرب  دیفم  ریغ  ادص و  رس و  رپ  غولـش و  و 

زا ار  یتسود  هدرم  ای  هتفر  هک  دـیا  هتـشاد  یچنیف  دـیدید  رگا  یلو  دـیرب  یم  دوس  هناگیب  بیرغ و  رفن  کی  زا  هدـش  امـش  هناخ  دراو  چـنیف 
دز دنهاوخ  فرح  امـش  هرابرد  مدرم  دنا  هتـسشن  امـش  هناخ  فرط  هب  نفلت  ای  قرب  میـس  يور  چنیف  يدادعت  دیدید  رگا  دـیهد .  یم  تسد 

 . دنیوگ یم  دب  نارگید  زا  امش  دزن  دشاب  امش  هناخ  فرط  هب  ناشتشپ  رگا  یلو 

فرح ق

باق

نیا نآ  ینعم  میریگ و  یم  رظن  رد  رگید  ياهزیچ  ولبات و  ای  تعاس  ای  سکع  يارب  هک  تسا  يرداک  باق  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ام يدازآ  دودح  هک  دنتـسه  اهرداک  نامه  زین  فیاظو  فیلاکت و  هک  تسا  نیا  تعاس  هدودـحم  تسا .  اجنیا  سکع  هدودـحم  هک  تسا 
رد رگا  دریگ .  یم  رارق  دودـح  نیمه  تیاعر  يانبم  رب  يدازآ  ساـسا  هک  تیدودـحم  فیلکت و  هفیظو و  ینعی  دـنیامن .  یم  صخـشم  ار 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1000 

http://www.ghaemiyeh.com


ار يا  هفیظو  امش  هک  تسا  نآ  ناشن  دراد  يراک  گنر  تمرم و  هب  زاین  تسا و  هدوسرف  هنهک و  امـش  قاتا  يولبات  باق  هک  دیدید  باوخ 
 . دینام یم  انتعا  یب  اما  دیرذگ  یم  شرانک  زا  زور  ره  هک  تسد  مد  مشچ و  يولج  تسه  يراک  دیا .  هتشاذگاو  هدرک و  اهر 

هملباق

دوش یم  هتسب  دراد و  تسب  تفچ و  نآ  رد  هک  رادرد  کچوک و  تسا  یگید  هملباق  زا  روظنم  اج  نیا  رد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب اذغ  ندرب  يارب  نارگراک  ای  دنرب  یم  هسردم  هب  اه  هچب  هک  عون  نآ  زا  دـنوش  یم  لصتم  مه  هب  هتـسد  کی  اب  فرظ  هسای  ود  زین  هاگ  و 

نورد اه  هناخزپشآ  رد  هک  هچگید  نادگید و  گید و  هن  تسا  فرظ  نیمه  فدـه  اج  نیا  دـننک .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  شیوخ  راک  لحم 
دیراد و يا  هملباق  هک  دیدید  باوخ  رد  هچنانچ  رفاسم .  تسا و  رفـس  ناشن  باوخ  رد  هملباق  عون  نیا  ندـید  دوش .  یم  هتخپ  اذـغ  اه  نآ 

هناخ هب  ینامهم  ای  دوش  یم  دراو  امش  هب  يرفاسم  دنروآ  یم  امش  يارب  يا  هملباق  دیدید  رگا  دیور و  یم  رفـس  هب  دیرب  یم  شیوخ  هارمه 
تاغوس دیروخ  یم  اذغ  نآ  نورد  زا  امش  تسه و  يا  هملباق  دیدید  رگا  دنام .  یم  يزور  بش و  هدمآ و  رود  یهار  زا  هک  دیآ  یم  امش 

رگا دیروخ .  یم  هملباق  نآ  نورد  زا  هک  یئاذغ  هب  تبسن  امش  ياهتشا  هقالع و  نازیم  هب  دراد  یگتسب  تاغوس  شزرا  دینک .  یم  تفایرد 
یلوپ ای  دینک  یم  تفایرد  اهب  نارگ  يا  هیده  ای  دنروآ  یم  امش  يارب  يا  هدنزرا  تاغوس  دیروخب  تبغر  اب  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  اذغ 
هدننیب رگا  دوب .  دهاوخ  شزرا  یب  تاغوس  دیروخب  یتبغر  یب  اب  دشابن و  بوخ  اذغ  نآ  رگا  دیرادن و  ار  شراظتنا  هک  دـسر  یم  امـش  هب 

يا هملباق  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دهد .  یم  هیده  ای  درب  یم  تاغوسدهدب  یـسک  هب  ات  دنک  یم  رپ  اذغ  زا  ار  يا  هملباق  هک  دـینیبب  باوخ 
زا ار  یئات  هس  یئاتود و  هملباق  ناترسمه  هک  دیدی  رگا  درب .  یم  تاغوس  دور و  یم  رفـس  هب  دربب  هارمه  شدوخ  هک  دنک  یم  رپ  اذغ  زا  ار 

 . دیوش یم  دنزرف  بحاص  ددنب  یم  دنک و  یم  رپ  اذغ 

هلباق

تاریبـعت و باوخ  رد  راـک  نیا  ائانثتـسا  یلو  تسا  جـنر  مغ و  زا  تغارف  باوخ  رد  ناـمیاز  لـمع  سفن  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
بوخ هجو  چـیه  هب  دـنک  یم  لمح  عضو  هدـش و  راد  راب  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  یلک  روط  هب  دراد .  نوگانوگ  رایـسب  تـالیوات 

صوصخ هب  تسا  تشز  نادرم  يارب  تساه  نز  صاـخ  هک  يروما  همه  دوش  یم  اوسر  وربآ و  یب  درادراـب  دـنیبب  يدرم  هچناـنچ  تسین . 
 . تسا روآ  مرش  رایـسب  تسا  هدروآ  هچب  هدرک و  لمح  عضو  هک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  یلو  دوش  یم  ریبعت  یئوربآ  یب  هک  يرادراب 

یم وا  تسد  رد  ار  سفنت  نیلوا  دازون  هک  هلباق  ندید  یتح  تسوا .  گرم  مالعا  هلزنم  هب  باوخ  رد  درم  کی  زا  یگدنز  کی  ندش  ادج 
رد باوخ  رد  اذل  ددرگ  یم  زاغآ  وا  اب  دازون  تایح  دریگ و  یم  ار  هچب  دوخ  تسد  اب  هلباق  دراد .  تمائـش  تسین و  نومیم  درم  يارب  دنک 

بوخ كرابم و  باوخ  رد  هلباق  ندید  سپ  دشاب .  مه  سفن  نیرخآ  دهاش  دناوت  یم  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  ملع  رد  هک  یـصاخ  طیارش 
باوخ رد  ار  يا  هلباق  دـشاب و  رادراب  ینز  رگا  دـشاب .  یثداوح  رظتنم  دـیاب  دـنیبب  اهنت  يا  هلباق  اب  ار  نتـشیوخ  يدرم  رگا  هدـشن .  هتخانش 

رد دیدرت  یب  اه  هشیدـنا  نیا  دـشیدنیب و  هلباق  هب  هک  دـنک  یم  اضتقا  رادراب  نز  یکیزیف  یعیبط و  طیارـش  نوچ  درادـن  يریبعت  چـیه  دـنیبب 
یم ریبعت  جنر  مغ و  زا  تغارف  رادراب  نز  يارب  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دنوش و  یم  یلجتم  فلتخم  روص  هب  دنریگ و  یم  لکش  وا  يایور 

کمک وا  هب  نامیاز  لمع  رد  دریگب و  ار  وا  هچب  ات  هدمآ  هک  دنیبب  باوخ  رد  ار  يا  هلباق  دشابن و  رادراب  ینز  رگا  یلو  تسا  بوخ  دوش و 
رد ات  هدـمآ  يا  هلباق  هک  دـنیبب  باوخ  رد  هسئاـی  نز  رگا  دروآ .  یم  ربخ  هودـنا  جـنر و  مغ و  زا  هلباـق  تلاـح  نیا  رد  تسین .  بوخدـنک 

دنیبب باوخ  رد  ار  يزیچ  نینچ  ازان  نز  هچنانچ  دـنک و  یم  قرف  ازان  اب  هسئای  نز  هک  دـینک  هجوت  تسین .  بوخدـنک  کمک  وا  هب  نامیاز 
بوخدـنک کمک  وا  نز  هب  نامیاز  رد  اـت  دـمآ  يا  هلباـق  دـنیبب  باوخ  رد  تسین و  رادراـب  شرـسمه  هک  يدرم  رگا  درادـن .  ار  ریبعت  نیا 

زا یکی  تحص  تمالـس و  بقارم  دیاب  دنـشاب  دنزرف  بحاص  رگا  تسا و  جنر  مغ و  دنـشاب  هتـشادن  هچب  رهوش  نز و  نآ  هچنانچ  تسین . 
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 . تسین وکین  باوخ  رد  هلباق  ندید  هتفر  مه  يور  دنشاب .  شیوخ  نادنزرف 

ندیپاق

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
روما رد  تفرشیپ  اوه :  رد  يزیچ  ندیپاق 

لتاق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  هبلغ  دوخ  یگدنز  ياهجنر  یمامت  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگب ،  رارق  یلتاق  ۀلولگ  تباصا  دروم  باوخ  رد  رگا  1 ـ

هک دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هداتـسیا  تسا ،  نوخ  ياـه  هکل  هب  هتـشغآ  شیاهـسابل  هک  یلوتقم  رـس  يـالاب  یلتاـق  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیآ .  یم  ناتغارس  هب  یتخبدب 

 . دنناسرب امش  هب  يا  همدص  ات  دیشاب  دوخ  نانمشد  بقارم  تسا .  يرادشه  باوخ ،  رد  لتاق  يدرف  ندید  3 ـ

چراق

 . دسرب ام  تسد  هب  دنسپان  عورشم و  ریغ  قیرط  زا  هک  مارح  تسا  یلام  هتساوخ و  ام  ياه  باوخ  رد  چراق  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا دعب  هلصاف  الب  چراق  شیادیپ  نامز  دوش .  یم  تفای  بوطرم  یلگنج و  یحاون  رد  هک  هشیر  گرب و  دقاف  ور و  دوخ  تسا  یهایگ  چراق 
 . دروآ یم  دوجو  هب  ار  نآ  قرب  دـعر و  الـصا  تسا و  هعاسلا  قلخ  چراق  هک  دـنا  هتـشون  تلع  نیمه  هب  تسا و  قرب  دـعر و  دـنت و  ناراب 

دنور و یم  لگنج  هب  ناراب  قرب و  دعر و  زا  دعب  هلـصافالب  دننک  یم  یگدنز  بوطرم  رایـسب  ياه  لگنج  عون  نیا  هیـشاح  رد  هک  یناسک 
ناوتان و راکهدـب  زا  بلط  تباب  هک  یلام  ینعی  دـنا  هتـسناد  یندـش  طبـض  لام  ار  نآ  هنیمز  نیا  هب  هجوت  اب  ناربعم  دـننک .  یم  عمج  چراق 

یئاضران تیاضر و  هب  ودـنزادرپ  یم  نآ  تباب  زیچان  یئاهب  اما  دـنرخ  یم  ارهاظ  هک  تسا  یلاـم  یندـش  طبـض  دوش .  یم  طبـض  دنمتـسم 
ناربعم هدیقع  نیا  دـنا و  هتـشونن  يزیچ  چراق  هرابرد  یمالـسا  ناربعم  دـنک .  یم  تیامح  نآ  زا  نوناق  اریز  دـننک  یمن  هجوت  لام  بحاص 

امش تسد  هب  مارح  یلوپ  دیروخ  یم  چراق  زا  یئاذغ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنا .  هتسناد  یندش  طبض  لام  ار  نآ  هک  تسا  نیمز  برغم 
اب ار  چراق  هک  تسین  سک  چیه  اریز  دیدرگ  یم  نادـجو  باذـع  راتفرگ  ای  دـیوش  یم  هرهلد  ینارگن و  شیوشت و  راچد  دـعب  دـسر و  یم 
 . دماجنایب ناشیا  گرم  هب  دشاب و  یمـس  چراق  ادابم  هک  دنراد  هرهلد  دنتـسه  یبوخ  ناسانـش  چراق  هک  اه  نآ  یتح  دروخب .  تحار  لایخ 

دـیروآ و یم  گنچ  هب  یلام  ریوزت  دـیک و  اب  دـینک  یم  وجتـسج  لگنج  ياه  فلع  اه و  گرب  يال  زا  ار  چراق  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
دیروخ یم  هک  یئاذغ  دینک  ساسحا  باوخ  رد  یلو  دـینیبب  ار  چراق  تسا  نکمم  دـیوش .  یم  لسوتم  گنرین  هب  مارح  لام  لیـصحت  يارب 

تسا .  نامه  ریبعت  زین  لاح  نیا  رد  تسا  چراق  زا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  يزودنا  تورث  يارب  هنالهاج  باتش  ملاسان و  تالیامت  ۀناشن  باوخ ،  رد  چراق  ندید  1 ـ
تسا .  ییاوسر  هب  قشع  ندش  هدیشک  تمالع  باوخ ،  رد  چراق  ندروخ  2 ـ

 . درک دهاوخ  تفلاخم  جیار  موسر  بادآ و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  چراق  يرتخد  رگا  3ـ

قشاق
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفر .  دهاوخ  شیپ  یبوخ  هب  هداوناخ  روما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیروخ ،  یم  اذغ  قشاق  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دینک .  یم  ادیپ  دیدرت  یسک  ندوب  راکفالخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  قشاق  ندرک  مگ  2 ـ
دننک .  شنزرس  ار  امش  هداوناخ  ياضعا  دیوش  یم  ثعاب  دوخ  زیمآریقحت  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  قشاق  ندیدزد  3 ـ

 . دش دیهاوخ  راچد  رسدرد  ررض و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  فیثک  ياهقشاق  ندید  4 ـ

كدصاق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تشاذگ دیهاوخ  اپ  داش  یطیحم  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینیبب ،  ار  كدصاق  ياه  هفوکش  باوخ  رد  رگا 

یضاق

هدننیب رگا  دورب .  تسد  زا  شلام  دوش و  راتفرگ  یئالب  هب  هک  لیلد  دوبن ،  نآ  لها  هدننیب  دش و  یـضاق  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دوش .  یضاق  هک  لیلد  دوب ،  ملاع 

دوب یلاعت  قح  اب  هک  لیلد  دنیب ،  لوهجم  یضاق  رگا  دسرب .  املع  هلزنم  هب  هک  لیلد  دید ،  ار  یضاق  باوخرد  رگا  دیوگ :  لایناد  ترضح 
. 

يو رد  تقفـش  رظن  هب  یـضاق  دنیب  رگا  دوب .  نانچ  يادیب  رد  هک  لیلد  درک ،  مکح  يو  رب  یـضاق  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
دوب .  هودنا  مغ و  لیلد  درک ،  هاگن  مشخ  هب  رگا  دبای .  تعفنم  هک  لیلد  درک ،  هاگن 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنک  فورعم  رما  یضاق  ار  دوخ  ندید 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب بوخ  ندش  یضاق  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش  دهاوخ  لصف  لح و  ینوناق  لحارم  یط  تافالتخا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیور ،  یم  یضاق  دزن  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

نآ تمالع  ددرگ ،  یم  لصف  لح و  امش  عفن  هب  تافالتخا  نوماریپ  یسرداد  ثحب و  دیتسه و  هاگداد  رد  یضاق  دزن  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دبای .  یم  همتاخ  زیمآ  قیفوت  امش  يراگتساوخ  هک  تسا 

ياـعدا يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  ماـمت  امـش  ناـیز  هب  هاـگداد  رد  تاـفالتخا  نوماریپ  یـسرداد  ثحب و  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ
 . دینکب عافد  دوخ  زا  ناوت  مامت  اب  دیاب  نارگید  تسردان 

رطاق

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دتفین جنر  رد  ات  دنک  يرود  ناگدازمارح  لعف و  دب  مدرم  زا  رطاق  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
مهارف ار  امـش  بارطـضا  ینارگن و  هک  دش  دیهاوخ  لوغـشم  ییاهراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیا ،  هدـش  رطاق  راوس  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1003 

http://www.ghaemiyeh.com


تخاس .  دهاوخ 
تفرگ .  دیهاوخ  شاداپ  یهجوت  لباق  غلبم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدیسر  دوخ  دصقم  هب  رطاق  رب  راوس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هقیلس وا  اب  هک  يدرف  درک .  دهاوخ  جاودزا  دنمتورث  یجراخ و  يدرف  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  يدیفـس  رطاق  باوخ  رد  رتخد  رگا  3 ـ
درادن .  یکرتشم 

دهاوخن شیراگتـساوخ  هب  وا  ۀقالع  دروم  درف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  تکرح  راسفا  نودب  رطاق  دنچ  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
دمآ . 

دش .  دیهاوخ  دیمون  یلکب  هناقشاع  لیاسم  ندرک و  جاودزا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنز ،  یم  دگل  امش  هب  يرطاق  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . دش دهاوخ  هتسکش  اهدهع  تفای و  دهاوخ  لزنت  امش  یعامتجا  ماقم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  رطاق  ندید  6 ـ

هلفاق

رگا تسا ،  تمحز  لیلد  تسا ،  حلـصم  رگا  تسا  تعفنم  لیلد  دوب ،  هار  رد  هلفاـق  اـب  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
نیا فالخ  هب  شلیوات  سلفم  دوب و  هدایپ  رگا  اما  دسرب ،  دارم  هب  هک  لیلد  دوب ،  راوس  هلفاق  رد  دـید  رگا  تسا .  ریخ  لیلد  تسا ،  دـسفم 

هب دـنیب  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش .  هداشگ  يو  هب  هتـسب  راک  هک  لیلد  تفر ،  هناخ  يوس  هب  هلفاق  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا . 
 . تسا فالخ 

بلاق

بلاق دنیب  رگا  دنک .  لصاح  یمداخ  هک  لیلد  تشاد ،  هزوم  بلاق  ای  شفک  بلاق  هک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هک هصصاخ  دبای ،  تعفنم  نامداخ  زا  هک  لیلد  تشاد ،  رایـسب  بلاق  هک  دنیب  رگا  دوش .  ادج  يو  زا  مداخ  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  يو  زا 

 . تسا زود  شفک  ای  زود  هزوم  باوخ  هدننیب 

یلاق

خارف يو  رب  يزور  دوب و  زارد  شرمع  تسا  لیلد  تسوا ،  کلم  تسناد  دـندوب و  هدومن  نهپ  یلاـق  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوش .  ریغتم  شلاح  هک  لیلد  تسیک ،  ياج  تسنادن  تسشن و  یلاق  رب  دنیب  رگا  دوش . 

رد کچوک  یلاق  نآ  دـنیب  رگا  دوب .  هاتوک  شرمع  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  کچوک  یلاق  رب  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 
دوخ تسد  هب  ار  دوخ  لابقا  تسا  لیلد  داهن ،  هناخ  جنک  هب  دیچیپ و  یلاق  دـنیب  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  هک  لیلد  دـش ،  زارد  وا  ریز 

دنک . 
نارگید هناخ  رد  ار  یلاق  رگا  ایند .  نید و  رد  دوب  تیعمج  رب  لیلد  دـنیب ،  هزیکاـپ  زبس و  ار  یلاـق  باوخرد  رگا  دـیوگ :  لاـیناد  ترـضح 

دنک .  لصاح  رایسب  تعفنم  رفس  نآ  زا  دیامن و  يرفس  تسا  لیلد  دوب ،  هتخادنا  هک  دنیب 
ناـمدوخ مینیبـب و  روطچ  اـجک و  ار  یلاـق  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  رمع و  مه  تسا و  تشیعم  یلاـق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رگا یلو  تسا  امش  يزور  تشیعم و  دیشاب  هتشاد  هلصاف  یلاق  هب  تبسن  باوخ  رد  رگا  میشاب .  هتشاد  یتیعقوم  عضو و  هچ  یلاق  هب  تبـسن 
نآ رد  يرگید  شرف  اما  تسا  امـش  هب  قلعتم  یقاتا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  رمع  دـشاب  هدـیبسچ  طوبرم و  یلاق  هب  باوخ  هدـننیب 
هب قلعتم  قاتا  هک  دـینیبب  رگا  اما  دـیدرگ .  یم  دـنمهرهب  وا  زا  امـش  دـناسر و  یم  دوس  امـش  هب  تسه  هک  ره  شرف  بحاص  تسا  هدرتسگ 

رگا اما  درب .  یم  ار  امش  يزور  یتح  ددرگ  یم  دنم  هرهب  امـش  زا  تسه  هک  ره  قاتا  بحاص  هدش  نهپ  اج  نآ  امـش  یلاق  تسا و  يرگید 
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هب ریبعت  دـیتسه و  اه  نآ  بحاص  امـش  دوخ  تلاح  ود  ره  رد  دراد  قلعت  یـسک  هچ  هب  قاتا  نآ  ای  تسیک  یلاق  بحاص  دـینادن  باوخ  رد 
رد رگا  یلو  دنک  یم  ادیپ  بوخ  بولطم و  لاور  ناتراک  دیفاب  یم  یلاق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دبای .  یم  یگتسب  یلاق  شزرا  تیمها و 

يرقحم یلاق  يور  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیآ .  یم  دیدپ  یگتفـشآ  ناتراک  رد  هتخیر  مه  هب  اه  شقن  دینک  هدهاشم  دیفاب  یم  هک  یلاق 
دراد .  ناشن  شاعم  یگنت  رمع و  یهاتوک  زا  هچ  تسین  بوخ  دیا  هتسشن 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفاتش .  دنهاوخ  امش  يرای  اب  يدنمزاین  ماگنه  دنمتورث  ناتسود  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  باوخ  رد  یلاق  ندید  1 ـ

تسا .  یبایماک  طاشن و  ۀناشن  دیور ،  یم  هار  یلاق  رب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
یم یلاق  دنچ  دینیبب  باوخ  رگا  اما  دش .  دهاوخ  امـش  بیـصن  یناوارف  دوس  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـیرخب ،  یلاق  دـنچ  باوخ  رد  رگا  3 ـ

تفر .  دهاوخ  روآدوس  شخبتذل و  يرفس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیشورف ، 
 . دش دهاوخ  یناراکتمدخ  ابیز و  يا  هناخ  بحاص  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یلاق  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

قیاق

دیوگیم :  نوتیب 
یفیاظو دـش و  دـیهاوخ  راچد  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  یلاـخ  قیاـق  نورد  زا  ار  بآ  یفرظ  اـب  دـینیبب  باوخ  رگا  - 1

تفرگ .  دیهاوخ  شود  رب  نیگنس 
تسا .  هودنا  يدیمون و  هب  التبا  هناشن  باوخ  رد  یبآ  ياهبآ  رب  دیفس  یقیاق  ندید  - 2

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يراک روما  ماجنا  رد  دوخ  ییاناوت  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـینز ،  یم  وراپ  یقیاق  رب  راوس  مارآ  يا  هناخدور  يور  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیسر .  یم  تیقفوم  هب 
درک دیهاوخ  جاودزا  نییاپ  نینس  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  ندز  وراپ  لوغـشم  یقیاق  رب  راوس  یتسود  هارمه  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

. 
نز رب  دیوش  یم  راچان  جاودزا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  قیاق  ندنار  لوغشم  مارآان  ینافوط و  ياهبآ  يور  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیوش .  طلسم  دوخ  يوخدنت 
يوجتذل هدزباتـش و  ياه  هقـشاعم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینز ،  یم  وراپ  یقیاق  رب  راوس  مطالتم  قمع و  مک  یبآ  رب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

درب .  دیهاوخ  يدوس  ینامسج ، 
دوب .  دیهاوخ  نامداش  دونشخ و  هاتوک  یتدم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  فافش  قمع و  مک  یبآ  رب  ینار  قیاق  ندید  5 ـ

ياوه بآ و  تسا و  بولطم  یعیاـقو  ۀـناشن  فافـش  بآ  داد .  دـهاوخ  خر  هدـنیآ  رد  هک  تسا  یعیاـقو  ۀـناشن  باوخ  رد  بآ  ندـید  6 ـ
دوب .  دهاوخ  جنر  درد و  اب  مأوت  یتاقافتا  ۀناشن  ینافوط 

راچد یتخـس  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینکیم ،  یلاـخ  اـیرد  حطـس  هب  قیاـق  نورد  زا  ار  بآ  یفرظ  اـب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  -7
 . تشاد دیهاوخ  دوخ  شود  رب  ار  ینیگنس  فیاظو  دش و  دیهاوخ 

ابق

 ، دوب هدیـشوپ  ریرح  زا  یئابق  دنیب  رگا  دهرب .  مغ  زا  هک  لیلد  سابرک ،  زا  هدیـشوپ  ون  يابق  دنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
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میهاربا دنـشوپ .  یم  رگید  ياهحالـس  اـب  گـنج  رد  هک  نآ  رگم  ار ،  نادرم  تسا  هورکم  نید  رد  اـما  دـبای ،  تعفنم  یگرزبزا  هک  لـیلد 
خرس رگا  تسا .  يرامیب  لیلد  دنیب ،  درز  ار  ابق  رگا  تسا .  یئانشور  لیلد  تسا ،  هدیشوپ  دیفس  يابق  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  ینامرک 
رگا دـهد .  قالط  ار  نز  تسا  لیلد  تسا ،  هنهک  هایـس و  يابق  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دـنیب  دوبک  يابق  رگا  تسا .  تعفنم  لـیلد  دـنیب . 

ابق ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـبای .  تعفنم  يو  زا  دـهاوخ و  رگناوت  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  نیتسوپ  ياـبق  دـنیب  باوخ 
ندوـمن تساـیر  مشـش :  تمکح .  مجنپ :  تعفنم .  مراـهچ :  تجح .  موـس :  توـق .  مود :  هاـنپ .  لوا :  تسا .  هجو  شـش  رب  باوـخرد 

يرهش . 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب لالح  هتسیاش  نز  ندیشوپ  ابق  ندید 

ربق

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیدش ياه  يراتفرگ  تسا و  نادنز  باوخ  رد  ربق  هک  دنا  هتشون  ناربعم  زا  يرایسب  تسین .  كانتـشحو  هجو  چیه  هب  باوخ  رد  ربق  ندید 
هدننیب هک  دـهد  یم  نیا  زا  ربخ  دـنک ،  یم  نامیـس  رجآ و  ار  نآ  ای  دـهن  یم  گنـس  يربق  يور  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تسا .  یگدـنز 

رد ار  وا  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دیامن .  یم  ثادـحا  یغاب  ای  درخ  یم  يا  هناخ  ای  دزاس ،  یم  یئانب  ای  دـنک  یم  دابآ  ار  یبارخ  باوخ 
رارق ربق  رد  ار  وا  دنراد  تسا و  هدرم  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  ددرگ .  یم  گنت  وا  شاعم  دوش و  یم  تالکـشم  راتفرگ  دـنهن  یم  ربق 

دباتش و یمن  وا  يرای  هب  یسک  دوش و  یم  یگنت  یتخـس و  راتفرگ  تدش  هب  دونـش  یمن  ار  شیادص  یـسک  دیوگ  یم  هچ  ره  دنهد و  یم 
دوش .  یم  زارد  باوخ  هدننیب  رمع  دننک  یم  ربق  شا  هناخ  ماب  رب  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  دریگ .  یمن  ار  شتسد 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
یـضعب دوش و  گنت  يو  رب  شیع  هک  لـیلد  دـنک ،  دوخ  رهب  زا  يروگ  دـنیب  باوخ  رد  رگا  تسا .  نادـنز  لـیلد  باوخرد ،  روگ  ندـید 

دنیوگ یضعب  دوش و  گنت  يو  رب  تشیعم  هک  لیلد  دنداهن ،  روگ  رد  ار  يو  دنیب  رگا  دزاسب .  هناخ  هک  لیلد  دنک ،  روگ  هک  اجنآ  دنیوگ 
هب هک  دـنیوگ  زین  دوش و  گنت  يو  رب  تشیعم  هک  لیلد  دـنداهن ،  روگ  رد  ار  يو  دـنیب  رگا  دزاسب .  هناخ  هک  لـیلد  دـنک ،  روگ  هک  اـجنآ 

دوب .  وا  نید  ناصقن  رب  لیلد  دنتخیر ،  وا  رس  رب  كاخ  دنداهن و  روگ  رد  ار  وا  دیدرگا  دور .  رفس 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دوب .  زارد  وا  رمع  هک  لیلد  دندنک ،  یم  روگ  وا  هناخ  ماب  رب  دنیب  رگا  دننک ،  نادنز  وا  هک  لیلد  دنداهن ،  روگ  رد  ار  يو  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

باذـع زا  هک  لیلد  داد ،  باوص  ناشیا  باوج  رگا  دـنک .  یتبلاطم  يو  اب  هاشداپ  هک  لیلد  دندیـسرپ ،  لاوس  وا  زا  ریکن  رکنم و  دـنیب  رگا 
دوب .  نیا  فالخ  هب  دهد  اطخ  ار  باوج  رگا  دهرب ،  هاشداپ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  داسف  هب  ناشیا  يایند  نید و  هک  نالهاج  اب  تسا  تبحص  لیلد  باوخ ،  رد  ناتسروگ  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  يرادلد  ار  نادنز  لها  هک  لیلد  درک ،  یم  ترایز  ار  ناتسروگ  دید  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دوش .  شیورد  هک  لیلد  تفر ،  یم  ناتسروگ  رد  رگا 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تنحم .  موس :  نادنز .  مود :  مغ .  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  ناتسروگ  ندید 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رابگرم  فداصت  هاگمارآ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  زا  يدیمون  ندش و  نیگهودنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هاگمارآ  ندید  1 ـ

تسا .  گرم  هب  ندش  کیدزن  ای  ندش  رامیب  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناریو  یهاگمارآ  ندید  2 ـ
دش .  دیهاوخ  راچد  يرامیب  يدیمون و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  هاگمارآ  ندید  3 ـ

تفرگ .  دیهاوخ  شود  هب  یتخس  راوشد و  فیاظو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیناوخ ،  یم  ار  يروگ  گنس  ۀتشون  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیوش .  یم  باذع  جنر و  لمحتم  نارگید  طلغ  لامعا  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  رفح  هزات  يروگ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تسا .  قفومان  جاودزا  ای  یعیبطریغ و  گرم  تمالع  دیور ،  یم  هار  اهربق  يور  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تسا .  ناتسود  نداد  تسد  زا  يدیمون و  ۀناشن  دینک ،  هاگن  یلاخ  يربق  لخاد  هب  باوخ  رد  رگا  3 ـ
تسا نآ  تمالع  تسا ،  هدناشوپ  ار  شمادنا  یمامت  رـس ،  زا  ریغ  هب  كاخ  دیا و  هتـشاذگ  ربق  لخاد  ار  انـشآ  يدرف  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  باوخ  ةدننیب  دوش و  یم  راچد  يروآ  جنر  تیعضو  هب  درف  نآ  هک 
تخاس .  دنهاوخ  یتبیصم  راچد  ار  امش  یکریز  اب  نانمشد  دیشابن  دوخ  بقارم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  روگ  ندید  5 ـ

یم داجیا  امش  یگدنز  هار  رس  رب  یعنام  نانمشد  دیتفا و  یم  رسدرد  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  رفح  يروگ  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
ماگنه رد  رگا  و  دینک ،  یم  هبلغ  دوخ  نانمـشد  رب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هدـناسر  مامتا  هب  ار  روگ  رفح  دـینیبب  باوخ  رگا  اما  دـننک . 

دیروآ .  یم  تسد  هب  یبولطم  ۀجیتن  ییراتفرگ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دباتب ،  امش  رب  باتفآ  روگ  رفح 
تمالع تسا ،  هدش  دیدپان  دسج  دینیب  یم  نتشگرب  زا  دعب  و  دیور ،  یم  ناتسربق  هب  روگ  نتفرگ  دسج و  نفد  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دش .  دیهاوخ  هرظتنمریغ  ییراتفرگ  راچد  هک  تسا  نآ 
هدوشگ ناهد  كاخ  لد  زا  هک  يربق  رگم  دبای  یمن  باوخ  يارب  ییاج  دتفا .  یم  ورف  ناتـسربق  رب  یکیرات  هاگان  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  8 ـ
دش .  دهاوخ  دیمون  نیگهودنا و  ناتسود  زا  یکی  گرم  رطاخ  هب  دروخ و  یم  تسکش  یفطاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ، 
ةزادنا هب  یتیلوئسم  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدییور  يا  هزبس  لگ و  شیاهروگ  رـس  رب  اهنت  هک  ناتـسربق  عرزی  مل  نیمز  ندید  9 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  یناوارف  عفانم  هب  ندش  دیمون  ندوب و  نیگهودنا  یتدم  زا  دعب  دیریگب ،  هدهع  هب  دوخ  لمحت 
 . تسا هدننک  سویأم  جنر  درد و  موجه  ۀناشن  باوخ  رد  ربق ،  نایم  دوخ  دسج  ندید  10 ـ

ناتسربق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هدنز زا  یلکب  هک  دیونـش  یم  ار  یـسک  تمالـس  رابخا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  زبسرـس  ابیز و  یناتـسربق  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  دندوب ،  هدرک  لاغشا  ار  اهنآ  اهابتشا  نارگید  هک  ییاهنیمز  کلام  و  دیدوب ،  هدرک  دیما  عطق  شندنام 
ار دوخ  نازیزع  ماـمت  گرم  درک و  دـیهاوخ  ینـالوط  رمع  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  راـخ ،  ياـه  هتوب  زا  رپ  كورتم و  یناتـسربق  ندـید  2 ـ

درک .  دهاوخ  تبقارم  امش  زا  هناگیب  يدرف  دید ،  دیهاوخ 
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رب تلالد  دـنک ،  یم  روبع  تسا ،  هدرک  هطاحا  ار  شیاضف  رابگرم  توکـس  هک  یناتـسربق  ياهنابایخ  زا  دـننیبب  باوخ  ناوج  دارفا  رگا  3 ـ
دنوش .  یم  هجاوم  دوخ  ناتسود  قشع  تبحم و  اب  هک  دراد  نآ 

دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  رهوش  فداصت  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  درذگ ،  یم  یناتسربق  زا  جاودزا  ماگنه  دنیبب  باوخ  یسورع  رگا  4 ـ
. 

اهنآ تمالـس  دوخ و  ةداوناخ  يرادـیاپ  دـنموزرآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  درب ،  یم  ناتـسربق  هب  هزات  ياـهلگ  دـنیبب  باوخ  يرداـم  رگا  5 ـ
تسا . 

سابل دروآ و  یمرد  نت  زا  ار  ازع  ساـبل  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دوش ،  یم  ناتـسربق  دراو  بش  یکیراـت  رد  دـنیبب  باوخ  يا  هویب  رگا  6 ـ
درک .  دهاوخ  نت  رب  یسورع 

ناغمرا هب  یگدوسآ  شمارآ و  ناشیارب  هک  تفر  دنهاوخ  يرفس  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دننیبب ،  ناتسربق  باوخ  نسم  صاخـشا  رگا  7 ـ
دروآ .  یم 

تسد زا  ار  يزیزع  چیه  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنود ،  یم  اه  هناورپ  لابند  هب  دننیچ و  یم  لگ  ناتسربق  رد  ناکدوک  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
 . دیوش یمن  رادازع  دیهد و  یمن 

حور ضبق 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب رکشب  تکرح  ور  هب  وا  ندیدو  درک  دیاب  هبوت  ناهانگ  زا  حور  ضبق  ندید 

هلبق

 . درادن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نید  هب  لیم  تسا  لیلد  دومن ،  زامن  قرشم  يوس  دنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دبای تعاط  قیفوت  تسا و  قداص  نید  هار  رد  تسا  لیلد  درک ،  زامن  هلبق  هب  ور  دنیب  رگا 

لتق

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ییوجارجام لتق : 

دهدیم رازآ  امش ر ا  تداسح  هلولگ :  کی  کیلش  اب  نتشک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دینک .  یم  تراقح  ساسحا  نارگید  یتوافت  یب  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  یلتق  بکترم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
یم دیدرت  راچد  یمهم  یعوضوم  هب  عجار  يریگ  میمصت  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  یـشکدوخ  یتسود  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیوش

یطحق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنام .  دهاوخ  شاداپ  رجا و  یب  امش  ياهتمحز  دوش و  یم  امش  باذع  ثعاب  يرامیب  هک  تسا  نآ  تمالع  یطحق ،  باوخ  1 ـ
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دیبای .  یم  تسد  يزوریپ  هب  نارگید  اب  تباقر  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دروآ ،  یم  رد  اپ  زا  ار  امش  نانمشد  یطحق  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
گنر يدـیمون  یتخبدـب و  هک  تسا  نآ  تمالع  ددرگ ،  عطق  امـش  باوخ  هاگان  یمگردرـس ،  اب  تسا و  یلاسطحق  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دریگ یم  دوخ  هب  يرت  هریت 

حدق

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
اـسراپ يدـنزرف  ناشیا  زا  درخ و  كزینک  ای  دـهاوخ  نز  تسا  لیلد  دروخب ،  نآ  زا  تشاد و  بالگ  ای  بآرپ  یحدـق  دـنیب  باوخرد  رگا 

دیآ . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  حدق  ندید 
نز .  لوا : 

كزینک .  مود : 
 ( . تسا مزاول  رادهگن  هک  یمداخ  راد (  جئاوح  مداخ  موس : 

هاتوک دق 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
تسوا رمع  یهاتوکرب  لیلد  باوخ  رد  دق  ندش  هاتوک 

ندز مدق 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسا هتفرگ  هم  ار  نآ  يور  هک  دنزیم  مدق  یبآ  هرانک  رد  هک  یسک 

هتـشاد لمحت  ربص و  دـیاب  باوخ  هدـننیب  هک  تسا  نآ  تسا :  هتفرگ  هم  ار  نآ  يور  هک  دـنزیم  مدـق  یبآ  هرانک  رد  هک  یـسک  باوخ  مایپ 
شهاگآدوخان ریمـض  هک  تسا  دولآ  هم  ردقنآ  شتاساسحا  شیاهرکف و  اریز  دنک  ربص  دـیاب  شیاه  همانرب  ماجنا  زا  لبق  دـیاب  وا  دـشاب . 

دورب نیب  زا  راخب  نیا  ات  تسا  لیام 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دیوگ یم  زاب  ار  امش  ییاورماک  نیا  نوچ  تسا  رتهب  دیورب  هار  تسناور  يوج  رد  هک  فاص  نشور و  بآ  هارمه  رگا 

دیدق

وا مدرم  دوب ،  بسا  تشوگ  رگا  تسا .  تمینغ  لیلد  تسا  هدرک  دیدق  دنفـسوگ  تشوگ  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دشابن يزیچ  باوخرد  يدیدق  تشوگ  ندروخ  دنیامن و  تمینغ 

ندناوخ نآرق 

 ، دناوخ باذع  هیآ  دنیب  رگا  دومن .  دـیاب  رکـش  سپ  یلاعت .  قح  زا  تسا  تراشب  لیلد  دـناوخ ،  یم  تمحر  هیآ  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
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درک .  دیاب  هبوت  سپ  دوب  یلاعت  قح  مشخ  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 . دراد هگن  تناما  ملع و  هک  لیلد  دش ،  نآرق  ظفاح  دنیب  رگا  دشاب .  هتـشذگ  وا  رمع  زا  يا  همین  هک  لیلد  دـناوخب ،  نآرق  زا  يا  همین  رگا 
دوش .  يوق  شنید  هک  لیلد  دینش ،  ندناوخ  نآرق  زاوآ  دنیب  رگا 

دیوگ :  يرغمرباج 
لیلد دناوخ ،  یم  دنلب  ار  نارق  هک  دنیب  رگا  دوب .  وا  رمع  رخآ  دنیوگ  یـضعب  دبایب و  اهدارم  هک  تسا  لیلد  دومن ،  متخ  ار  نآرق  دنیب  رگا 

زا هک  لیلد  دناوخب ،  نارق  عبـس  کی  دنیب  رگا  دوب .  وا  باوخ  ریبعت  هیآ  نیا  ریـسفت  دناوخ .  هیآ  مادک  هک  دنیب  رگا  دوش .  دنلب  شراک  هک 
دوب .  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  ندناوخ ،  تسناوتن  يرادیب  رد  دناوخ و  یم  نآرق  دنیب  یسک  رگا  دهرب .  مغ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  ندناوخ  نآرق 

اهتفآ .  زا  نتفای  یتمالس  لوا : 
يدنمتورثو .  يرگناوت  مود : 

ندیسر . )  لد  دارم  هب  یبای و  ماک  نتفای (  ماک  لد و  دارم  موس : 
رکنم . )  زا  یهن  ار (  قیالخ  یهانم  زا  ندومرف  يراکزیهرپ  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مادک هک  نیا  نآرق و  توالت  دروم  رد  ناربعم  دینک .  یم  توالت  نآرق  هک  دـینیبب  رگا  صوصخ  هب  تسا  كرابم  باوخ  رد  نآرق  ندـید 

رد رگم  تسا  بوخ  باوخ  رد  نآرق  ندـناوخ  ندـید و  هتفر  مه  يور  یلو  دـنراد  لصفم  تـالیوات  دـیدناوخ  یم  ار  هیآ  مادـک  هروس و 
توالت نآرق  دنیبب  شیوخ  يایور  رد  تسین  نآرق  ندناوخ  هب  رداق  يرادـیب  رد  هک  یـسک  داوس و  یب  مدآ  هک  تسا  نیا  نآ  دروم و  کی 
يرادیب رد  دـناوخ و  یم  نآرق  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  هدرک  لقن  رگید  ناربعم  زا  وا  تسا و  نیریـس  نبا  زا  نیا  دـنک .  یم 

ملعا .  هللا  تسا و  کیدزن  شلجا  هک  تسا  نآ  ناشن  دشابن  نآرق  ندناوخ  هب  رداق 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب تافآ  زا  ینمیا  ندناوخ  نآرق  ندید 

هبارق

دنک یتسم  هک  دنیب  يزیچ  هبارق  رد  رگا  دناسر .  ودب  هتساوخ  لام و  تسا و  یگدنکارپ  رب  لیلد  باوخرد ،  هبارق  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
بآ هبارق  نآ  زا  دنیب  رگا  دتفا .  تبحص  يریپ  اب  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  هبارق  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  هراوخ  مارح  هک  لیلد  ، 

زا هک  لیلد  تسکـشب ،  هبارق  دنیب  رگا  دشاب .  هودـنا  مغ و  دوب  شرت  يزیچ  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  ریپ  نآ  زا  هک  لیلد  دروخ ،  بالگ  ای 
 . دبای تاجن  ریپ  نآ 

هضارق

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب یتسردنت  لیلد  هضارق  ندید 
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ندرک ینابرق 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دازا رگا  دبای .  افـش  تسا  رامیب  رگا  دش .  دازآ  تسا ،  هدنب  رگا  هدننیب  دومن ،  ینابرق  يدنفـسوگای  يرتشا  هک  دـید  باوخ  هب  یـسک  رگا 

کیدزن باوخ  نیا  رگا  دیآ .  یخارف  هب  دوب  یگنترد  رگا  دوش .  نمیا  تشاد  یـسرت  رگا  دراذگب .  مالـسا  جـح  دـبای و  يراگتـسر  تسا 
تسا .  رتشیب  نآ  رثا  هک  لیلد  دنیب ،  نابرق  دیع 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
اجنآ رد  مشتحم  يدرم  هک  لیلد  مدرم ،  هب  دومن  تمـسق  ینابرق  تشوگ  دـنیب  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دروخ ،  ینابرق  تشوگ  دـنیب  رگا 

دننک .  تمسق  ار  وا  لام  دریمب و 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تسا .  تراشب  لیلد  باوخرد ،  ینابرق  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  ندرک  نابرق  ندید 
سرت .  زا  ندش  نمیا  لوا : 

دارم . )  هب  ندیسر  تاجاح (  دارم و  نتفای  مود : 
تکرب .  ریخ و  موس : 

يدوبمک . )  یطحق و  ندش  فرطرب  یگنت (  یطحق و  لاوز  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

زا رگا  صوصخ  هب  تسا  ندرب  دوس  عاـفتنا و  ناـشن  نارگید  ندرک  یناـبرق  ندـید  تسا و  يراگتـسر  تاـجن و  باوخ  رد  ندرک  یناـبرق 
رگا یلو  تسا  بوخ  دنک  یم  ینابرق  ار  تشوگ  لالح  یناویح  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـنهدب .  مهـس  باوخ  هدـننیب  هب  ینابرق  تشوگ 

یهاـبت و داـسف و  ناـشن  دـهن  یم  یناـبرق  ار  راـک  نیا  ماـن  دـشک و  یم  ار  هورکم  تشوگ و  مارح  ناویح  نارگید  هچ  شدوخ و  هچ  دـنیبب 
یم میـسقت  ار  نآ  تشوگ  دینک و  یم  ینابرق  ار  يواگ  ای  دنفـسوگ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  یبوخ  باوخ  تسا و  هانگ  باکترا 

هک دـننک  یم  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـسر .  یم  یبوخ  ریخ و  نارگید  هب  امـش  زا  هک  تسا  نآ  ناـشن  تسا و  بوخ  دـییامن 
تراشب ناشن  باوخ  رد  ینابرق  ندـید  هک  دـنک  یم  لقن  یبرغم  رباج  زا  نیریـس  نبا  تسا .  ینمیا  تاجاح و  ندـمآرب  باوخ  رد  یناـبرق 

تسا .  وکین  تسا و 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تلود  یتدایز  ندرک  ینابرق  ندید 

صرق

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
اهراک تعفنم  ریخ و  رب  لیلد  دـبای ،  تعفنم  افـش و  نآ  ندروخرد  هک  دـید  دروخ و  يرامیب  يارب  زا  دـنیب  رگا  باوخ ،  رد  ندروخ  بح 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوبن ،  تعفنم  ار  وا  ندروخ  وراد  زا  هک  دنیب  رگا  دنک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دـیروخ و یم  بح  شیوخ  ناـمرد  يارب  دـیتسه و  راـمیب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا ،  كدـنا  لاـم  بحاـصت  باوـخ  رد  ندروـخ  بح 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1011 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیروخ و یم  بح  شیوخ  ناـمرد  يارب  دـیتسه و  راـمیب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا ،  كدـنا  لاـم  بحاـصت  باوـخ  رد  ندروـخ  بح 
مک یلو  دشاب  ددعتم  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  امش  بیـصن  رـصتخم  یلام  دینک  یم  لصاح  دوبهب  بح  نآ  ندروخ  اب  هک  دیراد  نانیمطا 

قیرط زا  مارح و  دـسر ،  یم  امـش  هب  رـصتخم  لوپ  ای  لام  نامه  دـیوش  یمن  نامرد  بح  نآ  ندروخ  اب  هک  دـینک  ساسحا  رگا  اما  تسا . 
هب ار  وا  دیهد  یم  بح  يرگید  هب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسا  مک  اذـهعم  دـشاب  نز  ددـعتم  لوپ  نیا  تسا  نکمم  مه  زاب  عورـشمان . 
هب یلو  امـش  عفن  هب  تسا  يراک  نآ  دـهاوخ و  یم  وا  هن  تسا و  بوخ  هن  هک  يراـک  دـینک .  یم  بیغرت  صیرحت و  هدرکن  يراـک  ماـجنا 
هک دینیب  یم  ار  فالخ  راک  ای  هانگ  كرادت  دینک  یم  تسرد  بح  ییاهوراد  اب  هک  دیدید  رگا  تسه .  هک  سک  ره  بح  هدـنروخ  نایز 

بح ندیرخ  دیتسه .  امش  لوئـسم  هک  دوش  یم  داجیا  وگم  وگب  هداوناخ  رد  دیهد  یم  بح  ناترـسمه  هب  دیدید  رگا  تسین .  امـش  عفن  هب 
ددعتم .  اما  تسا  كدنا  لام  بحاصت  متفگ  هک  دراد  ار  لوا  ریبعت  نیمه  زین  هناخوراد  زا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یتذـل شیاسآ و  نیرتمک  هک  دیـشک  دـیهاوخ  شود  هب  ار  ییاهتیلوئـسم  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیروخ ،  یم  صرق  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دروآ .  دهاوخن  ناغمرا  هب  ناتیارب 
یم رارق  شنزرـس  دروم  نارگید  اب  دوخ  يراـگزاسان  رطاـخ  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیهد ،  یم  صرق  نارگید  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیریگ

ضرق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  دوخ  یهدب  تخادرپ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  ضرق  لوپ  یسک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  راچد  یتسدیهت  هب  ششخب  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیهد ،  یم  ضرق  نارگید  هب  یسانجا  ای  ءایشا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
هب دـینک و  یم  دروخرب  هناـهاگآ  دوخ  عفاـنم  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  عاـنتما  نداد  ضرق  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیراذگ .  یم  مارتحا  دوخ  ناتسود 
یگدنز رد  تفای و  دیهاوخ  یمیمص  یناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنهد ،  یم  ضرق  یـسنج  ای  لوپ  امـش  هب  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دش .  دیهاوخ  دنمتداعس 
 . دینک یم  رایسب  شالت  شاعم  رارما  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  ضورقم  یسک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

یشک هعرق 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يدادرارق ریگرد  تفر و  دـیهاوخ  یـشزرا  یب  رفـس  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدرک  تکرـش  یـشک  هعرق  رد  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  هدوهیب 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  ناوارف  دوس  يا ،  هلماعم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  هدنرب  یشک  هعرق  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
درک .  دیهاوخ  تکرش  ناتسود  ییامهدرگ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدش  هدنرب  یشک  هعرق  رد  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

یمدرم ماد  هب  و  دش .  دیهاوخ  وربور  يداسک  اب  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  هدنزاب  یـشک  هعرق  رد  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
داتفا .  دیهاوخ  راکم 

وا هب  ناوت  یمن  هک  درک  دهاوخ  جاودزا  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدرک  تکرـش  یـشک  هعرق  رد  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  5 ـ
درک .  هیکت 
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دیهاوخن یـشخبتیاضر  بولطم و  یفطاع  طـباور  دوخ  هقـالع  دروم  درف  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  یـشک  هعرق  طاـسب  ندـید  6 ـ
 . تشاد

لواقرق

باوخ دـیراد  لغب  رد  یلواقرق  دـینیبب  رگا  تسا .  وکین  باوخ  رد  شندـید  هک  تسا  یباـغرم  زا  لواـقرق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اهرظن هک  دینک  یم  يراک  دیریگ .  یم  رارق  هجوت  دروم  دنیوگ و  یم  ار  امـش  حدم  دننک و  یم  نیـسحت  ار  امـش  مدرم  هک  دیوگ  یم  امش 

زا دـیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  بوخ  هدروآ  هجوج  ای  هداهن  مخت  امـش  هناخ  رد  یلواـقرق  هک  دـینیبب  رگا  ددرگ .  یم  فوطعم  امـش  هب 
هدرک و زاورپ  ای  هدرک  مگ  ار  نآ  هک  هتـشاد  یلواقرق  باوخ  هدننیب  رگا  دیـسر .  یم  تمعن  هب  ددرگ و  یم  امـش  دـیاع  يدوس  هناگیب  کی 

نیا رد  دریگب .  شوغآ  هب  ای  تسد  هب  دبایب و  ار  یلواقرق  رگا  دراد  ار  ریبعت  نیا  سکع  دهد و  یم  تسد  زا  ار  یلام  دـنیب و  یم  نایز  هتفر 
یم ریبعت  لابقا  تخب و  مادهنا  تسین و  بوخ  باوخ  رد  لواقرق  نتشک  دروآ .  یم  تسد  هب  یگرزب  يزوریپ  دیوگ  یم  وا  باوخ  تروص 

دوش . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ناتسود  نیب  مکحم  ياهدنویپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لواقرق  ندید  1 ـ
عطق ناتـسود  اب  ار  دوخ  طباور  دوش  یم  ثعاب  ناترـسمه  ياهفرح  تداسح و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لواقرق  تشوگ  ندروخ  2 ـ

دینک . 
شیاـسآ هب  ار  دوخ  شیاـسآ  یهاوخ  دوخ  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  راکـش  يریت  کیلـش  اـب  ار  یلواـقرق  دـینیبب  باوـخ  رگا  3 ـ

 . دیهد یم  حیجرت  ناتسود 

هرقرق

یم مگ  امش  یگدنز  خن  رس  دیبایب  ار  نآ  خن  رس  دیناوت  یمن  هک  دیراد  يا  هرقرق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . تسین كانرطخ  گرزب و  یتایح و  لکـشم  نیا  یلو  دوب  دـیهاوخن  نآ  لح  هب  رداـق  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ناتیگدـنز  رد  یلکـشم  دوش و 

کی دیتسین  رداق  هدش و  عطق  اج  هباج  نآ  خن  هک  دیراد  يا  هرقرق  دیدید  رگا  دراد .  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  امـش  رکف  هک  تسا  يا  هلئـسم 
دیراد گرزب  يا  هرقرق  دیدید  رگا  دشارت .  یم  لاکشا  امـش  راک  رد  یـسک  دوش و  یم  تنایخ  امـش  هب  دیریگب  نآ  زا  هاوخ  لد  دنلب و  خن 

دـیدرت و اـب  دوـخ  راـک  رد  دـیراد  ددــعتم  ياـه  هرقرق  دــیدید  رگا  دــینک .  یم  ساـسحا  ناوتاـن  کـچوک و  يراـک  لـباقم  رد  ار  دوـخ 
رد هک  دنک  یم  يراک  درادن  خـن  هدـش و  یلاخ  وا  یطایخ  خرچ  هرقرق  هک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـیوش .  یم  ور  هب  ور  یگتـسکشرس 
نآ هب  دـناوت  یمن  هک  دـنک  یم  ییاـطخ  دراد  تسد  رد  یلاـخ  يا  هرقرق  دـنیبب  باوـخ  رد  يدرم  رگا  دـننک .  یم  شنزرـس  ار  وا  هداوناـخ 

دنیب .  یم  یلام  نایز  ای  دهدب  باوج 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تسا یگدنز  رد  زیگنا  فعش  ياهتیعقوم  ندروآ  تسد  هب  ۀناشن  باوخ ،  رد  هرقرق  ندید 

لفنرق

لیلد داد ،  یم  سک  ره  هب  تشاد و  رایـسب  لفنرق  رگا  کین .  يانث  دوب و  یگرزب  لیلد  باوخ ،  هب  لفنرق  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دوب تبیصم  لیلد  دروخ ،  یم  لفنرق  دنیب  رگا  دنیوگ .  وا  يانث  راید  نآ  لها  هک 
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طسق

هب ددرگ  رـشتنم  ناهج  رد  شمان  دنیوگ و  انث  ار  وا  مدرم  هک  لیلد  تخوس ،  یم  دوخ  ریز  رد  طسق  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
تـسا لیلد  دروخ ،  یم  طسق  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دوب .  نیا  فالخ  هب  لیوات  دوب ،  شوخان  هدنگ و  نآ  دود  هک  دنیب  رگا  یکین . 

 . ددرگ نیگمغ 

ندروخ مسق 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب يزاب  هب  ندروخ  مسق  مسق  ندید 

ندرک تمسق 

لام هک  دنیب  رگا  دراد و  هگن  فاصنا  قیالخ  اب  هک  تسا  لیلد  درک ،  تمـسق  یتسار  هب  قلخ  نایم  رد  دنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
درک تمسق  داسف  رش و  هب  ار  دوخ  لام  هک  دنیب  رگا  دهاوخ .  نز  ار  دوخ  نادنزرف  هک  تسا  لیلد  درک ،  تمسق  حالـص  ریخ و  هب  ار  دوخ 

 . ددرگزاب راک  نآ  داسف  حالص و  هب  شلیلد  درک ،  تمسق  وا  ياضر  هب  ار  یسک  لام  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  هدنکارپ  شلاح  هک  لیلد  ، 

باصق

هچوک رد  ای  وا  يارس  رد  یباصق  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  تسا .  کلم  رب  لیلد  دوب ،  لوهجم  نوچ  باصق  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنک و حورجم  ای  دـشکب  ار  یـسک  تسا  لیلد  دوبن ،  باصق  درک و  یم  یباصق  هک  دـنیب  رگا  دریمب .  یـسک  اجنآ  رد  تسا  لیلد  دـش ،  وا 

دنیب .  لالم 
هب باصق  مان  ندینش  هب  تسا .  ناوختسا  نتسکش  تشوگ و  ندرک  هکت  هکت  نتخیر و  نوخ  رهظم  باصق  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نوخ و نداد  ناشن  يارب  ام  نهذ  زین  باوخ  رد  دوش  یم  مسجت  واـگ  دنفـسوگ و  ياـه  هشـال  وقاـچ  روطاـس و  اـم  رظن  رد  هک  وحن  ناـمه 
یم لکـش  ار  باـصق  دنـشاب  ناـج  یب  ناوختـسا  تشوگ و  نوخ و  گرم و  لولعم  اـی  تلع  دـنناوت  یم  عومجم  رد  هک  یثداوـح  گرم و 

تسین .  بوخ  دشاب  تروص  ره  هب  باوخ  رد  باصق  ندید  دشخب . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تسامش ةداوناخ  دارفا  زا  یکی  نیمک  رد  يا  هدنشک  يرامیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  واگ  حبذ  ماگنه  هب  ار  یباصق  رگا  1 ـ
ماگنه رد  نیا  ربانب  دنا ،  هتفرگ  رظن  ریز  ار  امـش  نارگید  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  تشوگ  ندیرب  لوغـشم  یباصق  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دیشاب رایشه  دانسا  همان و  نتشون 

دصق

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دهرب الب  زا  باوخ  رد  ندرک  دصق 

رصق
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دوجو هب  نامدوخ  رد  هک  یحور  تالوحت  رگم  تسین  ینایز  دوس و  چیه  يایوگ  باوخ  رد  رـصق  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ای زیچ  لباقم  رد  ای  دـیآ  یم  دوجو  هب  امـش  رد  گرزب  یئوزرآ  هک  تسا  نآ  ناـشن  دـینیبب  هوکـش  اـب  يرـصق  باوخ  رد  یتقو  دروآ .  یم 

نامه اریز  دنک  یمن  زواجت  زور  هد  زا  امـش  رد  ینوگرگد  نیا  عوقو  نامز  دیبای و  یم  کچوک  ریقح و  ار  نتـشیوخ  يا  هثداح  ای  صخش 
دنارذگ یم  نامدای  زا  زین  ار  رود  ياه  نامز  دراد و  ار  يراک  يدازآ  هتـشذگ  رد  باوخ  رد  ام  ریمـض  نهذ و  متـشون  همدقم  رد  هک  روط 

رد اه  نآ  نهذ  هک  یـصاخشا  دنوش  یم  تفای  تردن  هب  دور .  یمن  شیپ  هام  ود  یکی  ات  ردان  دراوم  رد  زور و  هد  زا  شیب  هدـنیآ  رد  یلو 
رد رگا  سپ  تسا  ردان  درادـن و  تیلک  نیا  یلو  دوش  یم  ریبعت  دـعب  هام  ود  یکی  دـننیب  یم  هک  یئاه  باوخ  دور و  یم  شیپ  دایز  باوخ 
 . دـیآ یم  دوجو  هب  ام  رد  تراقح  ساسحا  ای  مینک  یم  گرزب  لاحم و  يوزرآ  ای  میراد  هک  یتیعقوم  هب  هجوت  اـب  میدـید  يرـصق  باوخ 

لوحت دیوش  یم  دراو  للجم  رومعم و  هوکش و  اب  يرصق  هب  دیدید  رگا  فیرعت  نیا  اب  نایاپ .  رـصق  زا  جورخ  تسا و  زاغآ  رـصق  هب  دورو 
رـصق نورد  هک  یناسک  اهزیچ و  ددرگ .  یم  یقلت  هتفای  نایاپ  عوضوم  دیوش  یم  جراخ  دیدید  رگا  اما  دتفیب  قافتا  هک  دور  یم  هدـش  دای 

دینیبب .  دیهاوخ  یم  ناتدوخ  هک  دنتسه  یناسک  اهزیچ و  فرعم  هک  لب  دنتسین  اه  تیعقاو  يایوگ  دینیب  یم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

داح تیعقوم  کی  رد  ندرک  کمک  رصق : 
ثرا یتخبشوخ ،  رصق :  کی  رد  ندرک  یگدنز 
هدش تنایخ  نآ  رب  هک  یقشع  نآ :  ياه  هناریو 

بوخ ياهربخ  شتآ :  رد 
هرظتنم ریغ  ییوجارجام  نآ :  هب  ندش  دراو 

عنام هتسب :  رد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تلود  یتدایز  رصق  ندید 

هصق

 : دیوگ ینامرک  میهاربا  ددرگ .  نمیا  ناراکمتـس  سرت  زا  هک  لیلد  تفگ ،  یم  هصق  مدرم  رهب  زا  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تفگ یم  داسف  رش و  حالـص و  ریخ و  هصق  هک  دنیب  رگا  دیآرب .  شدارم  تسا  لیلد  تفگ ،  یم  هصق  مدرم  رهب  زا  هک  دنیب  باوخرد  رگا 

 . دنک نامه  يرادیب  رد  هک  لیلد  ، 

راطق

ییادـج تقراـفم و  تسین و  بوخ  دورب  رگا  تسا و  بوخ  دـیآ  یم  هک  دـینیبب  رگا  باوخ  رد  ار  راـطق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
هب امـش  دـیآ و  یم  يراطق  دـینیبب  رگا  دـیراد .  ماجنا  تسد  رد  هک  تسا  يروما  لسلـست  موادـت و  يایوگ  راطق  ندیـسر  ندـمآ و  تسا . 

دسر یم  امش  هب  شوخ  يربخ  دوش  هدایپ  نآ  زا  يا  هناگیب  رگا  دیوش و  یم  دونشخ  يا  هناگیب  رادید  هب  دیور  یم  ییانشآ  رفاسم  لابقتـسا 
دیدید رگا  دیآ .  یم  دیدپ  امـش  یگدنز  رد  یلوحت  دیتشاد  تمیزع  دـصق  هک  دـیدوب  راطق  رد  ناتدوخ  رگا  دـیآ .  یم  ناتیارب  ینامهم  ای 

دیبای .  یم  تغارف  یگرزب  راک  ماجنا  زا  دیدش  هدایپ  نآ  زا  امش  هدرک و  فقوت  يراطق 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دـش و دـهاوخ  هدوزفا  امـش  تورث  رب  تعرـس  هب  هک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دور ،  یم  شیپ  هـب  داـیز  تعرـس  اـب  يراـطق  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ
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تشاد .  دیهاوخ  روشک  زا  جراخ  هب  ییاهرفس 
گنت تلع  هب  و  دش ،  دیهاوخ  وربور  ناوارف  ياهرسدرد  اب  دوخ  ۀفرـص  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هداتفا  راک  زا  راطق  ندید  2 ـ

دش .  دیهاوخ  فرصنم  ندرک  رفس  زا  یتسد 
تسا .  ییاراد  تورث و  نداد  تسد  زا  ۀناشن  باوخ ،  رد  بارخ  هتسکش و  راطق  ندید  3 ـ

درک .  دیهاوخ  تفرشیپ  یگدنز  رد  هرظتنم  ریغ  يداهنشیپ  لوبق  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  راطق  توس  يادص  ندینش  4 ـ
مامت يارب  هک  داد  دـهاوخ  خر  یتارییغت  روشک  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یم  کـیدزن  امـش  هب  مد  ره  هک  يراـطق  يادـص  ندینـش  5 ـ

تسا .  دنمدوس  بولطم و  هعماج  حوطس 
هک دوـب  دـیهاوخ  یعوـضوم  نارگن  هک  تسا  نآ  تمـالع  درادـن ،  یلیر  الـصا  هک  دـینک  یم  ترفاـسم  يراـطق  اـب  دـینیبب  باوـخ  رگا  6 ـ

تسا .  هدوب  تعفنم  دوس و  عبنم  ناتیارب  دوش ،  یم  مولعم  ماجنارس 
رترب یماقم  هب  داد  دهاوخ  يور  امـش  یگدنز  رد  هک  یتالوحت  رییغت و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  يربراب  ياهراطق  ندـید  7 ـ

 . تفای دیهاوخ  تسد 

فیاطق

هک لیلد  دروخ ،  باشود  اب  هک  دنیب  يدنهزوج  زغم  رگا  دـبای .  رایـسب  لام  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  ماداب  رکـش و  زا  فیاطق  هک  دـنیب  رگا 
لام مود :  فیطل .  نخس  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  فیاطق  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوب .  رتمک  نآ  تعفنم 

 . تمعن مراهچ :  تعفنم .  موس :  لالح . 

امن بطق 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
مارتحا و اب  تیلاعف  نیا  اما  درادن  لابند  هب  ینادنچ  تفرـشیپ  هک  تسا  کچوک  يا  هریاد  رد  تیلاعف  ۀناشن  باوخ ،  رد  امن  بطق  ندید  1 ـ

تسا .  هارمه  راختفا 
دینک .  یم  ترشاعم  راکتسرد  قداص و  یمدرم  اب  ملاس  ییاهطیحم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ییایرد ،  يامن  بطق  ندید  2 ـ

دیهاوخ هجاوم  بیرف  نایز و  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دهد ،  یم  ناشن  هابتـشا  ار  تهج  امن ،  بطق  هک  دیوش  هجوتم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دش

نارطق

 ، درک هدولآ  نارطق  هب  ار  دوخ  سابل  ای  نت  رگا  دنک .  لصاح  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  نارطق  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . ددرگ راتفرگ  یئالب  هب  دنیوگ  یضعب  دشوپ و  مارح  سابل  هک  لیلد 

افق

يوم دوخ  يافق  رب  رگا  دبای .  تعفنم  سک  نآ  زا  درک ،  سامآ  هکنانچ  دندز ،  وا  يافق  رب  یلیـس  هک  دنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ینامرک میهاربا  ددرگ .  هدراذگ  شماو  هک  تسا  لیلد  درتسب ،  دوخ  يافق  زا  يوم  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  راد  ماو  تسا  لیلد  دـنیب ،  رایـسب 

 . دـبای نایز  دـنک و  تموصخ  یـسک  اب  هک  تسا  لیلد  دـش ،  ناور  نوخ  هکنانچ  دـندز ،  اـفق  رب  یلیـس  ار  وا  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ : 
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 . دوب قفانم  هک  لیلد  دوب ،  هتشگ  افق  هب  شیور  هک  دید  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 

سفق

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد تسکـشب ،  سفق  هک  دنیب  رگا  دننک  شنادـنز  رد  دـنیوگ  ناربعم  ددرگ .  راتفرگ  گنت  یئاج  رد  هک  لیلد  تشاد ،  یـسفق  دـنیب  رگا 

ددرگ .  صالخ  نادنز  زا  تسا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دشاب .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  سفق  ندید 
نادنز .  لوا : 

گنت .  یئاج  مود : 
هناخ  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیا هدیرخ  هدنرپ  نودب  سفق  کی  ای  دیراد  هناخ  رد  یلاخ  یـسفق  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یگنت  یتخـس و  يایوگ  باوخ  رد  سفق 

تلاح ود  دینک  یم  يراد  هگن  نآ  رد  یغرم  هک  دیراد  یـسفق  دیدید  رکا  دیـسر .  یم  تسب  نب  هب  هدنیآ  رد  دـیوش و  یم  یتخـس  راتفرگ 
تسین و هدش  هتخانش  رگا  دیهد و  تلاخد  دوخ  ریبعت  رد  دیبایب و  ار  هدنرپ  نامه  صوصخم  ریبعت  دیاب  دشاب  هدش  هتخانـش  غرم  رگا  دراد . 
ره سفق  دراد .  یم  لوغـشم  ار  ناـتنهذ  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  امـش  يارب  یلکـشم  ددرگ و  یم  رب  ناـتدوخ  هب  سفق  تسا  لوهجم  یغرم 

تیمها زا  دـشاب  رت  کـچوک  هچ  ره  تسا و  رتشیب  یگنت  یتخـس و  ناـشن  هک  لـب  تسین  رتـشیب  دازآ  ياـضف  ناـشن  دـشاب  رت  گرزب  ردـق 
هیده تسا .  يراتفرگ  داجیا  سفق  نتخاس  تسا .  اه  يراتفرگ  زا  تاجن  یئاهر و  باوخ  رد  سفق  نتسکش  ددرگ .  یم  هتساک  تالکشم 
يارب داد  امـش  هب  باوخ  رد  یـسفق  یـسک  رگا  دریگ .  یم  ار  هیدـه  هک  تسا  یناسک  يارب  یگنت  یتخـس و  ندروآ  دوجو  هب  سفق  نداد 
یگنت یتخس و  ار  سفق  ناوت  یم  زورما  طیارش  رد  یلو  هتسناد  نادنز  سبح و  ار  يراتفرگ  نیریس  نبا  دروآ .  یم  دوجو  هب  لکـشم  امش 

تسناد . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

بدؤم .  ابیز و  ینادنزرف  نتشاد  تسا و  تورث  بسک  لابقا و  ۀناشن  دینیبب ،  هدنرپ  زارپ  یسفق  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دیدنب .  یم  جاودزا  نامیپ  دنمتورث  ابیز و  يدرف  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هدنرپ  کی  اهنت  سفق  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دنک و  یم  رارف  امش  ةداوناخ  دارفا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  یلاخ  یسفق  رگا  3 ـ
درک .  دیهاوخ  هبلغ  اهیتخس ،  تالکشم و  رب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  سفق ،  رد  یشحو  تاناویح  ندید  4 ـ

 . تسا ترفاسم  تقو  رد  فداصت  ۀناشن  دیتسه ،  یشحو  تاناویح  اب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ

باتک هسفق 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد .  دیهاوخ  ماجنا  حیرفت  راک و  رانک  رد  ار  شناد  بسک  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  باتک  ۀسفق  ندید  1 ـ
 . دیوش یم  جارخا  راک  زا  يدام  ياهدوبمک  تلع  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  باتک  یلاخ  ۀسفق  ندید  2 ـ
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لفق

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ار لـفق  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  جـح  هک  تسا  نکمم  ددرگ و  هداـشگ  يو  هب  اـهراک  هک  تسا  لـیلد  داـشگب ،  لـفق  هک  دـنیب  باوخرد  رگا 

دیآرب .  ینات  هب  شراک  تسا  لیلد  دوشگ ،  تسناوتن 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  هب  لفق  ندید 
راک . )  نتفای  ماجنا  راک (  نتخاس  لوا : 

یتمالس . )  تجح (  مود : 
تعفنم .  موس : 

نز .  مراهچ : 
راکتسرد . )  یصخش  هب  دامتعا  ددنویپ (  يو  هب  هک  یتحلصم  هب  ندرک  دامتعا  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب دیـسانش  یمن  ار  نآ  بحاص  هک  دـینک  یم  لفق  ار  يا  هناخ  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  دامتعا  ناشن  لـفق  اـم  ياـه  باوخ  رد 

شبحاص هک  دینک  یم  لفق  ار  يا  هناخ  رد  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  تسین .  انشآ  هدش و  هتخانـش  امـش  يارب  هک  دینک  یم  دامتعا  یـسک 
هک دیراد  یناد  هماج  هک  دیدید  رگا  وا .  طیارش  رد  رفن  کی  هب  ای  دینک  یم  دامتعا  تسا  هناخ  نآ  بحاص  هک  یئانـشآ  هب  دیـسانش  یم  ار 

فارطا رد  يدامتعا  دروم  مدآ  دیئوگب و  یـسک  هب  دـیناوت  یمن  هک  تسا  یلئاسم  دـینک  لفق  ار  نآ  رد  دـیتسین  رداق  هک  تسا  رپ  ردـق  نآ 
رگا دینک .  یم  لصاح  قیفوت  دایز  شالت  جنر و  اب  يراک  رد  دینک  یم  زاب  تمحز  هب  ار  یلفق  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دیبای .  یمن  دوخ 

رد هک  دیدید  رگا  دیوش .  یم  ور  هبور  یلکشم  اب  نوچ  تسین  بوخ  دیا  هتـشاذگ  اجک  ار  شدیلک  دیناد  یمن  هک  دیراد  یلفق  هک  دیدید 
دیراد .  دامتعا  تسرد  روط  هب  ناترسمه  هب  دیئاشگب  ار  نآ  ات  دیرادن  دیلک  امش  تسا و  لفق  ناتدوخ  هناخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یمگردرس  تمالع  باوخ ،  رد  لفق  ندید  1 ـ

هب ندـناسر  بیـسآ  ددـص  رد  هک  دیـسانشب  ار  یـسک  دـیناوت  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  زاب  دـیلک  اب  یلفق  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسامش . 

و تفرگ .  دـیهاوخ  رارق  نارگید  دنخـشیر  دروم  یفطاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دوش ،  یمن  زاب  دـیلک  اب  یلفق  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تشاد .  دهاوخن  لابند  هب  امش  يارب  يدوس  رطخرپ ،  ییایرد  ياهرفس 

رد اما  دیتسه ،  نونظم  دوخ  دزمان  هب  امـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دنز ،  یم  لفق  دوخ  دزمان  يوزاب  ندرگ و  هب  يدرم  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دش دهاوخ  فرط  رب  وا  هب  تبسن  امش  دیدرت  کیدزن  يا  هدنیآ 

بلق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راچد رـسدرد  هب  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیـشک ،  یم  سفن  یتخـس  هب  دـنک و  یم  درد  ناتبلق  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخ  نایز  دییآرب ،  رسدرد  سپ  زا  دیناوتن  رگا  دش ،  دیهاوخ 
تسا .  يرامیب  هب  التبا  يژرنا و  نداد  تسد  زا  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  بلق  ندید  2 ـ
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تسا .  يرامیب  هب  التبا  يژرنا و  نداد  تسد  زا  تمالع  باوخ ،  رد  دوخ  بلق  ندید  2 ـ
دیریگ .  یم  رارق  ناگمه  مارتحا  دروم  دیهد و  یم  تسکش  ار  دوخ  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  روناج  کی  بلق  ندید  3 ـ

زا يراـک  ماـجنا  يارب  دوـش  یم  ثعاـب  امـش  بیرغ  راـکفا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیروخ ،  یم  ار  يا  هجوـج  بلق  دـینیبب  باوـخ  رگا  4 ـ
 . دینک هدافتسا  تخس  هدیچیپ و  ياهحرط 

هعلق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هتـشاد هاوخلد  یگدنز  دیناوتب  هک  دیروآ  یم  تسد  هب  تورث  ردقنآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیتسه ،  يا  هعلق  نورد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیربب .  تذل  رگید  ياهتلم  اهگنهرف و  ندید  زا  دیوش و  درگناهج  دیراد  تسود  دیشاب . 
یلمع بکترم  يزادرپلایخ  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  تسا ،  هدناشوپ  ار  شیاهراوید  کچیپ  هک  یمیدـق  يا  هعلق  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دینکن .  یسک  هب  جاودزا  داهنشیپ  هک  دیشاب  بقارم  دیاب  دیوش ،  یم  یقطنمریغ 
 . دیهد یم  تسد  زا  ار  يزیزع  دور و  یم  داب  هب  امش  تورث  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دیوش ،  یم  جراخ  يا  هعلق  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

کلق

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دریگیم تروص  يدنک  هب  هک  لانم  لام و  شیازفا  کلق : 

ملق

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ملق هب  دنیب  رگا  دـیآرب .  شدارم  دوش و  تسار  شراک  دـنک و  لصاح  ملع  هک  تسا  لیلد  داد ،  ودـب  یـسک  ای  تفرگ  ارف  یملق  دـنیب  رگا 

هب هک  لیلد  دوب ،  رفـس  هب  یبئاـغ  ار  يو  رگا  تشون ،  یم  يزیچ  ملق  ودـب  دـنیب  رگا  دوب .  حالـص  ریخ و  نخـس  لـیلد  تشون ،  یم  يزیچ 
دیآزاب .  زفس  زا  يدوز 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، دوبن ملع  لها  زا  رگا  دـنک .  ینازرا  ملع  ار  وا  یلاعت ،  يادـخ  هک  لیلد  دوب ،  ملع  لـهازا  رگا  دـید  ون  ملق  دوخ  تسد  رد  باوخ  هب  رگا 
یم هچ  نآ  رگا  تسا .  وا  گرم  لیلد  دناوخ ،  یم  ار  هتشون  تشون و  یم  يزیچ  ملق  اب  دنیب  رگا  دراد .  تبحص  احلـص  املع و  اب  هک  لیلد 
یب شراک  دهاکب و  شتمرح  دوب  ملاع  رگا  تسکـشب ،  وا  تسد  رد  ملق  دـنیب  رگا  دـبای .  هاج  هک  لیلد  دوب ،  تنـس  هباتک و  قفاوم  تشون 

تسا .  وا  توق  عبط و  تروص و  رهوگ و  هب  نآ  لیوات  تشون ،  یم  هتسکش  ملق  هب  دنیب  رگا  دوش .  قنور 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  ملق  لیوات 
تمکح .  لوا : 

نامرف .  مود : 
ملع .  موس : 

گنهرف .  مراهچ : 
روما .  ندش  تسرد  مجنپ : 
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ندیسر .  دوخ  ماک  دارم و  هب  مشش : 
بدا .  متفه : 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  قح  رما  لیوات  هب  باوخ  هب  ملق  ندید 

دیوگ :  یبرغمرباج 
ار وا  تسا  لیلد  دنیب ،  تسه  هک  تروص  نادب  باوخرد  رگا  دنک .  راک  یلاعت  قح  نامرف  هب  هک  تسا  هتـشرف  لیوات  باوخ  هب  ملق  ندـید 

لقاع ملاع و  دیآ  يدنزرف  ار  وا  تسا  لیلد  تفرگ ،  تسد  هب  ملق  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دبایب .  دوخ  دارم  دـتفا و  راک  لقاع  یهاشداپ  هب 
دنک .  لصاح  لام  دزومآ و  ملع  هک  تسا  لیلد  تشون ،  يزیچ  ملق  هب  هک  دنیب  رگا  . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  هب  ملق  ندید 

یلاعت .  قح  رما  لوا : 
هتشرف .  مود : 

يرگناوت .  موس : 
رادرک .  تقیقح  مراهچ : 

دنزرف .  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

ـ .  تسا هدرک  دای  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  هدش و  هدرب  مان  لیلجت  هب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  نآ  صوصخ  هب  تسا  وکین  باوخ  رد  ملق  ندـید 
یتحار هب  هک  دیراد  تسد  رد  یبوخ  ملق  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  ملعی .  ملام  ناسنالا  ملع  ملقلاب و  ملع  و ـ  نورطسی ـ  ام  ملقلا و  ن و 
هتـشاد تسد  رد  یبوخ  ملق  رگا  دینک .  یم  لصاح  يونعم  ياه  تفرـشیپ  دیهد و  یم  ماجنا  گرزب  ياهراک  لقع  ریبدـت و  اب  دـسیون  یم 

تراشب نارگید  زا  ملق  نتفرگ  دینک .  یم  فعـض  ساسحا  دینام و  یم  رد  گرزب  يراک  رد  دـسیونن  بوخ  شرهاظ  فالخ  رب  هک  دیـشاب 
دیا و هتـشاد  یملق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  هداد  ملق  هدنریگ  هب  هدنهد  بناج  زا  هک  تسا  يونعم  کمک  زین  ملق  نداد  تسا و 

یم هک  دـیبای  یم  تردـق  نانچ  نآ  دـیراد  يدایز  ياه  ملق  دـینیبب  هچنانچ  دـیهد و  یم  تسد  زا  ار  يراـک  ییاـناوت  دـیا  هدرک  مگ  ار  نآ 
تسا .  بوخ  ملق  ندید  هتفر  مه  يور  دینک .  کمک  نارگید  هب  دیناوت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش .  یم  هدناشک  دیدش  ياهیراتفرگ  تمس  هب  ندرک  ییوجارجام  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ملق  ندید  1 ـ

یقالخا لوصا  نتـشاذگ  اپ  ریز  هب  مهتم  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیـسیونب ،  يزیچ  ملق  اـب  دـیناوت  یمن  دـینک  یم  هچ  ره  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دش دیهاوخ 

نایلق

نایلق هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  یماک  خلت  هودنا و  مغ و  ناشن  نیخدت  لئاسو  رگید  دننام  نایلق  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم فراعت  امش  هب  دنشک و  یم  نایلق  نارگید  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  لایخ  رکف و  یتحاران  راتفرگ  دیشابن  نایلق  ندیشک  لها  دیشک و  یم 

 . دیوش یم  نآ  راتفرگ  مه  امش  دنتسه و  نآ  لماع  نارگید  هک  دیآ  یم  شیپ  یلکشم  دیراد  هارکا  ابا و  نآ  ندرک  دود  زا  امش  یلو  دننک 
هب تسد  دینک  یم  قاچ  نایلق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوب .  دیهاوخ  رصقم  لوئسم و  زین  ناتدوخ  دیشکب  دیریگب و  ار  نایلق  تبغر  اب  رگا 
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 . تسین تبیصم  الب و  اما  تسا  یماک  خلت  نایلق  هتفر  مه  يور  دروآ .  یم  مغ  هک  دینز  یم  يراک 

هیلق

شتعفنم دنیب ،  رتشوخ  هیلق  معط  هک  دنچ  ره  بآ و  یب  هک  دوب  رتهب  دشاب ،  هتخپ  بآ  هب  هک  هیلق  تشوگ  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 ، دـنیب هلاـغزب  تشوگ  زا  هیلق  رگا  ددرگ .  نمیا  سرت  زا  لاـس  نآ  هک  لـیلد  دروخ ،  هبرف  واـگ  تشوگ  زا  هیلق  هک  دـنیب  رگا  دوـب .  رتـشیب 

یهاـم تشوگ  زا  هیلق  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  هاـشداپ  زا  تسا  لـیلد  دروخ ،  بسا  تشوگ  زا  هیلق  هک  دـنیب  رگا  دوب .  رتـمک  نآ  تعفنم 
لالح نآ  تشوگ  هک  دروخ  ینایاپراهچ  تشوگ  زا  هیلق  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنک .  لصاح  لام  رفـس  زا  تسا  لیلد  دروخ ، 

 . دوب مارح  لام  رب  لیلد  تسا ،  مارح  نآ  تشوگ  هک  دوب  ینایاپراهچ  تشوگ  زا  رگا  دروخ .  لالح  لام  تسا  لیلد  تسا ، 

رامق

هـشیدنا راکفا و  هلابند  درادـن و  یـصاخ  ریبعت  چـیه  وا  باوخ  دـشاب  يزاب  راـمق  لـها  رگا  باوخ  هدـننیب  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تروص نیا  رد  دننیبب ،  رامق  باوخ  رد  تسا  نکمم  دـننک  یم  يزاب  رامق  هاگ  هک  یناسک  یتح  دوش .  یم  بوسحم  وا  هنازور  یلومعم و 
بقارم يرادیب  رد  دیاب  دـننک  یم  رامق  دـنننیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دنتـسین  راک  نیا  لها  الـصا  هک  اهنآ  یلو  تسا  ریبعت  دـقاف  ناشباوخ  زین 

کـسیر مود  عورـش  نوناق و  فالخ  لامعا  هب  ندز  تسد  هانگ و  باکترا  لوا  تسا .  زیچ  ود  هناشن  رامق  دنـشاب .  شیوخ  راتفر  لامعا و 
هن تسا  مهم  لمع  سفن  اریز  دروآ  یمن  دوجو  هب  ریبعت  رد  یتوافت  چـیه  باوخ  رد  رامق  نتخاب  ندرب و  نتفر .  رطخ  لابقتـسا  هب  ندرک و 

 . تخاب درب و 

شامق

تسا یخن  هچراپ  شامق  تسایند .  تنیز  شامق  هچراپ و  رازبا و  هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ ياهب  رد  یلوپ  هک  یتقو  صوصخ  هب  تسالتبا  هودـنا و  مغ و  یخن  شامق  تسا .  بوخ  دـینیبب  مشپ  زا  يا  هچراپ  باوخ  رد  رگا  یلو 

بوخ دـناوت  یمن  دوش  لیـصحت  لوپ  ضوع  هب  هچ  ره  دـنناد و  یمن  کـین  باوخ  رد  ار  لوپ  ناربعم  ـالوصا  نوچ  دیـشاب  هدرک  تخادرپ 
دنک یم  نیگمغ  ار  امـش  هک  دوش  یم  يرما  لوغـشم  ناترکف  یتدم  دیرب  یم  هناخ  هب  دیا و  هدـیرخ  شامق  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دـشاب . 
رگا دوش .  یم  هتخود  وا  تماق  رب  سابل  هک  یـسک  كارتشا  اب  دراد  ار  ریبعت  نیمه  زین  شامق  اـب  ساـبل  نتخود  درادـن .  يداـیز  ماود  یلو 

فلاخم ریبعت  شامق  ندیشخب  دنک .  یم  ردکم  ار  ناتحور  بلق و  هک  دهد  یم  امـش  هب  يا  هشیدنا  رکف و  داد  هیده  امـش  هب  شامق  یـسک 
جرف یمرخ و  زبس  تسا .  ناجیه  خرس  تسا .  یگرزب  هایس  دنتـسه .  بوخ  میالم  ياه  گنر  دراد .  رثا  ریبعت  رد  مه  شامق  گنر  دراد . 

 . يرامیب درز  تسا و 

يرمق

يدنمتـسم بیرغ و  ناسنا  يرمق  دنا .  هتـسنادن  بوخ  ار  شیادص  اما  تسین  دـب  باوخ  رد  يرمق  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم هانپ  امش  زا  یـسک  هدرک  هنال  امـش  هناخ  رد  يرمق  دیدید  رگا  تشاد .  دیهاوخ  دروخرب  وا  اب  ای  دریگ  یم  رارق  امـش  هار  رـس  هک  تسا 

 ، ناگدز گنج  دـننام  هدـمآ  رگید  ینیمزرـس  زا  تسین و  راید  نآ  لها  درم  اـی  نز  تسه  هک  یـسک  ره  وا  دـبلط .  یم  کـمک  دـهاوخ و 
زاورپ و نایرمق  زا  يا  هتـسد  دیدید  رگا  دننک .  یم  اهر  ار  ناشیگدنز  هناخ و  ریگ  همه  يرامیب  سرت  زا  هک  یناسک  ای  نایرارف  ناگراوآ ، 
رد ار  نآ  ندینش  هدش و  هیبشت  هیرگ  هب  تسا و  زیگنا  مغ  دب و  ربخ  يرمق  يادص  دوش .  یم  داجیا  یمومع  يا  هصغ  مغ و  دننک  یم  ادص 
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دنا .  هتسنادن  بوخ  باوخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب هتسیاش  درم  یطوطو  يرمقو  هتخاف  ندید 

عمق

 . كزینک ای  درخب  مالغ  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  عمق  دنیب  رگا  كزینک .  ای  دوب  مالغ  لیلد  باوخ ،  هب  عمق  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دنوش ادج  وا  زا  كزینک  ای  مالغ  هک  لیلد  دش ،  عیاض  وا  عمق  دنیب  رگا 

همقمق

 . دوب دهاوخ  امش  اب  رگنرود  شیدنا و  تبقاع  حلصم و  یتسود  دیراد  يا  همقمق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ماجنا يارب  يا  هلیـسو  دشاب  یلاخ  همقمق  رگا  دیور .  یم  رفـس  هب  دیا  هدرک  بآ  زا  رپ  دـیا و  هتـسب  دوخ  رمک  هب  ار  يا  همقمق  دـیدید  رگا 
کمک دنک و  یم  يرای  ار  امـش  وا  داد  امـش  هب  بآ  زا  رپ  يا  همقمق  یـسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیبای .  یمن  دـیراد  تسد  رد  هک  يراک 

 . تسا یلام  کمک  نیا  دهد و  یم  يرای  ار  امش  ییانشآ  دشاب  هناگیب  رگا  دنک و  یم  کمک  امش  هب  يا  هناگیب  دشاب  انشآ  رگا  دهد .  یم 
دیتساوخ و یـسک  زا  یلاخ  همقمق  رگا  دبلط .  یم  يرای  دراد و  کمک  مشچ  امـش  زا  داد  امـش  هب  یلاخ  يا  همقمق  یـسک  باوخ  رد  رگا 

دیـشون یم  بآ  يا  همقمق  زا  دیتسه و  هنـشت  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـیراد .  کمک  مشچ  ای  دـیریگ .  یم  کمک  نارگید  زا  دـیتفرگ 
ار همقمق  بآ  رگا  دینک .  یم  یـساپسان  دـیتخیر  نیمز  هب  هدیـشون  مین  ار  همقمق  بآ  رگا  دوش و  یم  هدروآرب  ناتتجاح  فرطرب و  ناتزاین 

 . دیهد یم  رده  ار  ناتلام  دیتخیر  نیمز  هب  هدیشونن 

تانق

لالز و نشور و  نآ  بآ  هتـشاد و  بآ  رگا  صوصخب  تسا  يزور  تکرب و  ریخ و  عبنم  باوخ  رد  تانق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوب دهاوخ  خارف  لالح و  امش  يزور  تفای و  دیهاوخ  تکرب  ریخ و  هک  دهد  یم  دیون  امش  يایور  یتلاح  نینچ  رد  دشاب .  حرفم  رهاظ  هب 

تانق نآ  بآ  رگا  دیئآ و  یم  راتفرگ  یتسدگنت  ترـسع و  هب  دـشاب  کشخ  تانق  باوخ  رد  رگا  درک .  دـیهاوخ  یگدـنز  یماکداش  هب  و 
 . شخب ماک  هن  دوب و  دهاوخ  لالح  هن  امش  شاعم  دشاب  دولآ  لگ  کیرات و  ردک و  دینیب  یم  باوخ  رد  هک 

دانق

نابز برچ  دیوگ ،  یم  هدنبیرف  زیمآ و  هنهادم  نانخـس  هک  وگغورد  تسا  یناسنا  ام  ياه  باوخ  رد  دانق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هدش دانق  ناتدوخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  مه  شخب  دوس  دـشاب  راکنایز  هک  نآ  یب  درادـن و  تقیقح  اما  تسا  راتفگ  نیریـش  و 

زا دیدید  باوخ  رد  رگا  دیراد .  یم  هگن  لد  شوخ  هدنبیرف  نانخس  اب  ار  شیوخ  نایفارطا  دییوگ و  یم  غورد  دیشورف  یم  ینیریـش  دیا و 
یعاتم دیرب .  یم  یپ  دیا  هدرک  هک  يراک  ندوب  دیفم  ریغ  هب  ناتدوخ  ادعب  هک  دیوش  یم  یـسک  ای  يزیچ  هتفیرف  دیرخ  یم  ینیریـش  يدانق 

هبعج دنچ  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دراذگ .  یم  یقاب  ینامیشپ  تمادن و  هک  رذگدوز  تسا  یتذل  باوخ  رد  دهد  یم  امـش  هب  دانق  هک 
دینک .  یم  هدوهیب  ثبع و  ياهراک  دیوش  یم  جراخ  يدانق  زا  ینیریش 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ره زا  هدش ،  هدیچ  ياهماد  دیهدب و  رییغت  ار  دوخ  لغـش  طایتحا  يراک و  هظفاحم  اب  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  يدانق  ندـید  1 ـ
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دش .  دهاوخ  راکشآ  ناتیارب  وس 
رد دـیاب  تفرگ ،  دـهاوخ  رارق  هلمح  دروم  وا  یعاـمتجا  تیثـیح  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  تسا ،  يداـنق  رد  دـنیبب  باوـخ  يرتـخد  رگا  2 ـ

 . دنک لمع  رت  هناهاگآ  دوخ ،  هب  طوبرم  یعامتجا  لئاسم  اهراک و 

يرانق

رد رگا  دـشاب .  تسد  کی  درز  رگا  صوصخ  هب  يروجنر  تسا و  يرامیب  غرم  جـنر و  مغ و  غرم  يرانق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
درک و دیهاوخ  دروخرب  هنوگرامیب  ینز  اب  دوش  یم  هدید  شندب  هب  درز  يا  هکل  ای  تسا  درز  هک  دیراد  سفق  رد  يرانق  هک  دـینیبب  باوخ 
وا يادص  زا  باوخ  رد  امـش  دـناوخب و  يرانق  رگا  دوش .  یم  رامیب  امـش  ناقلعتم  زا  ینز  دـشاب  امـش  هب  قلعتم  امـش و  هناخ  رد  سفق  رگا 

يرانق ندید  لاح  ره  هب  دریم .  یم  رامیب  ینز  دزیرگب  امـش  هب  قلعتم  سفق  زا  يرانق  رگا  دیوش .  یم  نیگهودـنا  نیمغ و  دـیایب  ناتـشوخ 
دراد .  ار  رگید  یتنیز  ناغرم  ریبعت  دیراگنایب  يرانق  ار  نآ  امش  دشابن و  درز  رگا  تسین و  بوخ  باوخ  رد  گنر  درز  یناشن  اب  ای  درز 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دهاوخ  رب  رد  ار  امش  هدنیآ  زا  هنوگرامیب  یسرت  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  زاورپ  ناتفارطا  رد  يرانق  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . درب دیهاوخ  جنر  یصخش  یطارفا  تقامح  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  ای  رامیب  يرانق  ندید  2 ـ

دنق

 ، تشاد دنق  راورخ  هب  دنیب  رگا  دوش .  نامیـشپ  نآ  زا  دنک و  يراک  لیجعت  هب  هک  لیلد  دروخ ،  دـنق  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب .  نتخورف  زا  رتهب  دنق  ندیرخ  دوب و  نایز  لیلد  تخورفب ،  دنق  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد 

دماجنا یم  یلام  عفانم  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  تسا و  هرهب  دوس و  لام و  عفن و  ام  ياه  باوخ  رد  دنق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
باوخ رد  دنق  ندروخ  دشخب .  یم  لکش  ار  ییاورماک  یشوخ و  زین  ام  ياه  باوخ  رد  دنک  یم  یعادت  ام  رطاخ  رد  ار  ینیریـش  هک  دنق  . 

میا و هدیرخ  یناوارف  دنق  مینیب  یم  باوخ  رد  هک  دـتفا  یم  قافتا  دریگب .  رارق  باوخ  روحم  تسا  نکمم  تردـن  هب  تسا و  یعیبط  الماک 
دنق تسا و  لام  دایز  دنق  تسا .  نآ  لماع  باوخ  هدننیب  هک  ددرگ  یم  ام  هداوناخ  ام و  دـیاع  هک  تسا  یعفن  دوس و  نیا  میرب  یم  هناخ  هب 

زا هک  دیهد  یم  ماجنا  لیجعت  هب  يراک  دیروخ  یم  دنق  دینیبب  رگا  هتشون :  نیریس  نبا  تسا .  رذگدوز  یشوخ  ینیریش و  میروخب  هک  مک 
نیا دیروخ ،  یم  دنق  اب  ار  هوهق  هک  دـینیبب  باوخ  رد  الثم  تسا .  رتهب  دـیروخب  هتخیمآ  خـلت  زیچ  اب  ار  دـنق  رگا  دـیوش .  یم  نامیـشپ  نآ 
دوس هک  دیهد  یم  ماجنا  يراک  دوخ  لوپ  اب  دینکـش  یم  دـنق  نکـشدنق  اب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  هودـنا .  مغ و  ندودز  زا  تسا  یناشن 
دیوگ یم  اریز  تسا  بوخ  دیرخ  یم  دنق  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  عقاو  دیفم  زین  ار  نارگید  دناوت  یم  هدننک و  مرگرس  تسا و  شخب 

رد هک  دـیوگ  یم  نوچ  تسا  بوخ  دـنق  فراعت  تسین .  بوخ  باوخ  رد  نتخورف  دـنق  یلو  دـیبای  یم  یـسرتسد  شخب  يداـش  يرما  هب 
 . دیهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  يداش  دیشورفب  ار  دنق  رگا  یلو  دینک  یم  میهس  ار  نارگید  دوخ  يداش 

لیدنق

ای هتخیوآ  لیدـنق  وا  ناکد  رد  ای  هناخ  رد  هک  دـنیب  رگا  دوب .  تداـبع  قیفوت  رب  لـیلد  هتخورفا ،  لیدـنق  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـنک .  رایـسب  تعاط  هک  لـیلد  دـنیب ،  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  دـهاوخب .  هحلاـص  نز  هک  لـیلد  دوب ،  هتخورفا 

 : مراهچ تلود .  زع و  موس :  تعاط .  قیفوت  مود :  نتـساوخ .  نز  لوا :  تسا .  هجو  راـهچ  رب  باوخ  هب  هتخورفا  لیدـنق  ندـید  دـیامرف : 
 . اهراک شیاشگ 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1023 

http://www.ghaemiyeh.com


تونق

 : دـیوگ یبرغمرباج  دـنیوگ .  وا  يانث  مدرم  دوش و  اور  شتجاح  هک  لیلد  دـناوخ ،  نونق  ياـعد  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . ناگرزب زا  ینید  ياهراک  شیاشگ  دشاب و  تجاح  ندش  اور  ار  حلصم  مدرم  باوخ ،  رد  تونق  ندناوخ 

وق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک  یم  بسک  زیگنا  فعش  یبراجت  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  مارآ  ياهبآ  رب  وق  ندید  1 ـ

درب .  دیهاوخ  تذل  عورشمان  یلمع  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  لالز ،  ياهبآ  رب  هایس  يوق  ندید  2 ـ
دش .  دیهاوخ  رازیب  یضاران و  دوخ  یگدنز  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  يوق  ندید  3 ـ

 . تفای دیهاوخ  تسد  دوخ  ریذپلد  نیریش و  ياهوزرآ  هب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زاورپ  ماگنه  وق  ندید  4 ـ

چوق

هتشون ناربعم  زا  یکی  دشاب .  یم  تمعن  تکرب و  ریخ و  رشبم  تسا و  كرابم  ام  ياهایور  رد  چوق  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نیمه دـشاب  ناویح  تشوگ  زا  هدافتـسا  ناونع  هب  رگا  یلو  تسا  باوخ  هدـننیب  يراگتـسر  ناـشن  باوخ  رد  چوق  ندرک  یناـبرق  هک  تسا 
دیفـس رگا  باوخ  رد  چوق  تسا .  هدـش  ریبعت  تکرب  ریخ و  تشوگ  لـالح  ناویح  تشوگ  اریز  تسا  تکرب  تمعن و  دـش  هتفگ  هک  روط 

تسین .  تردق  یلو  تسا  تمعن  طقف  فیعض  رغال و  چوق  دشاب .  هایس  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دشاب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درکدهاوخ  دیدهت  یتخبدب  ار  امش  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  بیقعت  ار  امش  یچوق  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
نیرتشیب امـش  عفن  هب  دـنمتردق  ذوفناب و  ناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  ندرک  ارچ  لوغـشم  یمارآ  هب  یچوق  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . درک دنهاوخ  ار  شالت 

هغابروق

هک دـنا  هتـشون  یفلتخم  توافتم و  بلاطم  كوغ  ای  غزو  ای  هغابروق  دروم  رد  یمیدـق  یمالـسا و  ناربعم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تـسا هتفرگ  ماجنا  هغابروق  تسیز  هوحن  هب  هجوت  يانبم  رب  تالیوات  تاریبعت و  نیا  میرذگ .  یم  رد  اه  نآ  رکذ  زا  دراد  دایز  نیابت  نوچ 

هدنز بش  هب  ار  نآ  دزادـنا  یم  هار  ادـص  رـس و  اهریگبآ  رد  دوش و  یم  رهاظ  اهبـش  ابلاغ  نیتایحوذ  رادـناج  نیا  نوچ  هک  تروص  نیا  هب 
دوش یم  تبحص  مه  دهاز  يدرم  اب  دراد  غزو  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  هتشون :  نیریـس  نبا  هنومن  يارب  دنا .  هدرک  هیبشت  داهز  ناراد و 

یمدآ ام  ياهایور  رد  هغابروق  الک  تشاد .  دیهاوخ  دروخرب  اعدـمرپ  وگ و  هوای  وخ و  جـک  یناسنا  اب  دـینیبب  يا  هغابروق  باوخ  رد  رگا  . 
فوقو شراتفگ  یگدوهیب  هب  دنونـش  یم  ار  شنانخـس  هک  یناسک  یتح  دـنز و  یم  فرح  رایـسب  هک  هدـننک  تبیغ  وگدـب و  ماـمن ،  تسا 

نینچ اعبط  هک  دیوش  یم  دراو  تریسدب  تنیطدب و  مدرم  یعمج  رد  تسه  رایـسب  ياه  هغابروق  یئاج  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنراد .  لماک 
دونـشخ شروضح  زا  هک  دوش  یم  دراو  امـش  هب  ینامهم  تسامـش  هناخ  ای  قاتا  رد  يا  هغابروق  دـینیبب  رگا  دـشاب .  دـناوت  یمن  نما  یلحم 
تـسین دب  اهردقنآ  دینیبب  رختـسا  ضوح و  رد  ای  اهریگبآ  تاونق و  يراجم  ای  بآ  يوج  رد  ار  هغابروق  رگا  دیرب .  یم  جنر  دیوش و  یمن 

بوخ ییاهاج  نینچ  رد  رادناج  نیا  هدهاشم  تسین و  سابل  دمک  قاتا و  رد  هغابروق  ياج  الثم  دینک .  هدهاشم  فولام  ریغ  یلحم  رد  هک 
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جاودزا هچنانچ  هدش  میاق  هتفر و  امش  باوختخت  ریز  الثم  ای  تسامـش  باوختخر  رتسب و  رد  يا  هغابروق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین . 
هک اجنآ  ات  تشاد  دیهاوخ  بولطمان  دروخرب  ناترسمه  اب  دیراد  نز  رگا  دوش و  یم  امش  بیـصن  دب  ینز  دیـشاب  هتـشادن  رـسمه  ای  هدرکن 

دـنرب و یم  ار  امـش  لام  تسامـش  ساـبل  بیج  رد  يا  هغاـبروق  دـینیبب  رگا  تسا .  ناـسکی  درم  نز و  يارب  ریبعت  نیا  دـینک .  یم  یـشاحف 
هب یهودنا  ناتردارب  بناج  زا  دشاب  هدیبسچ  امش  تشپ  هب  باوخ  رد  يا  هغابروق  رگا  دنیوگ .  یم  دب  امش  رس  تشپ  دننک و  یم  یساپسان 

ار امش  ناترسمه  نز و  دشاب  ناتراولش  رد  رگا  دیوش و  یم  نیگهودنا  ناترسپ  بناج  زا  دشاب  هدیبسچ  امش  هنیـس  رب  رگا  دسر و  یم  امش 
تـسا نآ  ناشن  دینیبب  نآ  رد  ار  يا  هغابروق  دییاشگب و  ار  نآ  دیـشاب و  هتـشاد  كاس  ای  فیک  باوخ  رد  هچنانچ  درک .  دـنهاوخ  تحاران 

ياه هخاش  يور  اصوصخم  تخرد ،  رب  ار  هغابروق  رگا  ددرگ .  یم  امـش  بیـصن  لها  ان  يرفـسمه  رفـس  نیا  رد  دیور و  یم  رفـس  هب  هک 
هغابروق تفگ :  یم  ینانوی  ربعم  سوناتیا  مناخ  دننک .  یم  یـشورف  وج  ییامن و  مدنگ  عقاو  رد  دـنهد و  یم  بیرف  ار  امـش  دـینیبب  تخرد 

دهد یم  شحف  ناترس  تشپ  دیدش  ادج  وا  زا  هک  نیمه  یلو  دنک  یم  یتمدخ  شوخ  دنز و  یم  دنخبل  ناسنا  روضح  رد  هک  تسا  یـسک 
تسا .  تسرد  الماک  ام  ياه  باوخ  رد  هغابروق  دروم  رد  فیرعت  نیا  دیوگ .  یم  هاریب  دب و  دنز و  یم  تمهت  و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش .  رامیب  دراد  لامتحا  دینک و  یمن  تبقارم  یتسرد  هب  ناتدوخ  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیریگب ،  يا  هغابروق  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تفای .  دیهاوخ  رارسا  مرحم  مارآ و  یتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  اه ،  هزبس  رد  هغابروق  ندید  2 ـ
تسا و هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  رـسمه  هک  دـنمتورث  يدرم  اـب  هـک  تـسا  نآ  تمـالع  دـنیبب ،  گرزب  يا  هغاـبروق  باوـخ  رد  ینز  رگا  3 ـ

درک .  دهاوخ  جاودزا  دراد ،  زین  ینادنزرف 
دیوش .  یم  صالخ  رسدرد  زا  نارگید  فطل  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  یقالتاب ،  ياهاج  رد  اه  هغابروق  ندید  4 ـ

دنرذگدوز .  اهیشوخ  دوش و  یمن  ناتبیصن  يزیچ  مدرم  یخرب  اب  ترشاعم  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هغابروق  ندروخ  5 ـ
تفر و نیا  دیمهف  یم  ماجنارس  دیهد و  یم  همادا  ناتسود  اب  دمآ  تفر و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هغابروق  يادص  ندینـش  6 ـ

 . درادن ربرد  ناتیارب  یبوخ  ةرمث  اهدمآ 

یطوق

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هدش زادنا  سپ  لوپ  ورسنک :  یطوق 

همروق

هدننیب هک  امـش  هب  یلو  هدرک  هریخذ  هتخودـنا و  يرگید  هک  هدـنام  تسا  یلوپ  ای  تمعن  تشوگ ،  همروق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رـسدرد یب  لوپ  تمعن و  دـشاب  یلاخ  تشوگ  رگا  همروق  تسا .  روآ  رـسدرد  زیگنا و  لالم  لوپ  تمعن  نیا  اما  دـسر  یم  دـیتسه  باوخ 

همروق حالطـصا  رد  دشاب .  یم  روآ  لالم  زیگنا و  مغ  دـشاب  دوس  کمن  روش و  رگا  تسا و  روآ  رـسدرد  دـشاب  هتـشاد  یبرچ  رگا  تسا . 
همروق دنراذگ .  یم  یقاب  ناتسمز  يارب  دننک و  یم  هسیک  کیخ و  رد  ناوارف  کمن  تشوگ و  دوخ  یبرچ  اب  هک  نایرب  مین  تسا  یتشوگ 

هدننک مرگرـس  زیمآ و  ننفت  تسا  یتمعن  يزبس  همروق  اما  تسا .  رتشیب  نآ  هودنا  مغ و  رـسدرد و  دشاب  دوس  کمن  برچ و  رتشیب  هچ  ره 
اذغ نیا  رگا  صوصخ  هب  دیروخ ،  یم  يزبس  همروق  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  نتفر .  یـشدرگ  روت  کی  هب  یناجم  لثم  شخب .  يداش  و 

 ، تشوگ فلتخم و  رطعم و  ياـه  يزبس  زا  تسا  يا  هتخیمآ  نوچ  يزبـس  همروق  دیـسر .  یم  یتـمعن  نینچ  هب  دیـشاب ،  هتـشاد  تسود  ار 
 . دشابن روش  شرت و  هک  یطرش  هب  دوش  یم  ریبعت  زیمآ  ننفت  تمعن 
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يروق

ار لوپ  دـناد و  یم  ار  شدوخ  لام  ردـق  هک  قیقد  رگباسح و  تسا  يدرم  ای  نز  ام  ياه  باوخ  رد  يروق  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دنک یمن  جرخ  زاین  زا  شیب  يزیشپ  دیامن و  یم  ظفح 

زوق

باوخ رد  نتـشاد  زوق  دیـشاب .  شوحتم  نارگن و  دایز  دیابن  دـیا  هدروآرد  زوق  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
درادن ینیگنس  زوق  نیا  دیا و  هدروآ  رد  زوق  دوخ  تشپ  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  درادن .  نیعم  صاخ و  ریبعت  کی  تسا و  ریسفت  لباق 

نآ نتشاد  زا  امش  دنکب و  ینیگنس  زوق  رگا  یلو  تسا .  دایز  هک  دسر  یم  امش  هب  هتخودنا  یلام  دیتسین  تحاران  نآ  نتشاد  زا  ناتدوخ  و 
باوخ رد  دیشاب و  هتشاد  زوق  رگا  دنک .  یم  ینیگنس  ناتـشود  رب  درازآ و  یم  ار  امـش  هک  تسا  یمغ  تسا .  هودنا  مغ و  دیـشاب  تحاران 

دننز یم  فرح  امش  هرابرد  تلع  نامه  هب  دیتفا و  یم  اه  نابز  رس  هک  دیوش  یم  بکترم  یهانگ  دینکب  یگدنمرش  ساسحا  نآ  نتشاد  زا 
یم بکترم  یهانگ  افخ  رد  دینک  یم  ناهنپ  ار  نآ  دیراد و  زوق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیریگ .  یم  رارق  هذخاوم  لاوئس و  دروم  یتح  و 
یم ینیچ  نخـس  امـش  قح  رد  دوش  یم  هدید  هک  يروط  هب  هداتفا  نوریب  سابل  زا  امـش  زوق  دیراد و  زوق  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوش . 

نیمغ ناتدنزرف  ای  ناترسمه  بناج  زا  دوب  امـش  هنیـس  يور  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دننز .  یم  تمهت  امـش  هب  دنزیگنا و  یم  هنتف  دننک و 
 . دنک یم  داجیا  رسدرد  وا  دیراد  گرزب  دنزرف  رگا  درازآ و  یم  ار  امش  ناترسمه  دیرادن  دنزرف  رگا  دیوش .  یم 

ینامرهق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دینک یم  بلج  دوخ  هب  ار  یسک  ۀقالع  دوخ  هدیدنسپ  راتفر  اب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  ینامرهق  ندید 

هوهق

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیـشاب ،  لـهأتم  رگا  تسا .  نارگید  فرط  زا  امـش  جاودزا  ۀـمانرب  نتفریذـپ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  هوهق  ندیـشون  1 ـ

دریگ .  یمن  تروص  یقیفوت  دیا ،  هدش  التبم  نآ  هب  هک  يررکم  ياهاوعد 
دینک .  یم  نایز  دوخ  لغش  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  شورف  دیرخ و  هوهق  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یم صاخ  ماـع و  ياوسر  دـشابن  شلاـمعا  بقارم  رگا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  هوهق  شورف  دـیرخ و  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
ددرگ . 

يدب رـش  زا  و  دـننک ،  یم  جاودزا  یـسک  اب  یلابقا  شوخ  يور  زا  هک  تسا  ریبعت  نیا  هب  نارتخد  يارب  باوخ ،  رد  هوهق  ندرک  تسرد  4 ـ
دنوش .  یم  صالخ 

دوش .  یم  رجنم  تداعس  هب  ماجنارس  یتخبدب  رقف و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هوهق  هعرزم  ندید  5 ـ
تسامش .  هب  ناگناگیب  ترارش  هجوت  ۀناشن  باوخ ،  رد  هوهق  ندیشوج  6 ـ

 . دنتسه امش  يدوبان  ددص  رد  یخاتسگ  اب  هک  تسا  یناهنپ  نانمشد  تمالع  باوخ ،  رد  هدیشکن ،  مد  زونه  هک  يا  هوهق  ندید  7 ـ

هناخ هوهق 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نز تسا  نکمم  دینک ،  یم  رارقرب  يا  هناتـسود  ۀـطبار  دوخ  نانمـشد  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هناخ  هوهق  هب  نتفر  ای  ندـید  1 ـ

 . دنیچب هئطوت  امش  تورث  تراغ  يارب  يراکم 

تمایق

ملاظ راید  نآ  مدرم  رگا  دـنارتسگب .  لدـع  یلاعت  قح  راید ،  نآ  رد  هک  لیلد  دوب ،  هتـساخرب  تمایق  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ینامرک میهاربا  دـنبای .  ترـصن  ناملاظ  رب  هک  لیلد  دنـشاب ،  مولظم  رگا  دـنادرگ .  التبم  یئالب  هب  ار  ناشیا  یلاـعت  قح  هک  لـیلد  دنـشاب ، 

هک لیلد  دندمآ ،  دیدپ  جوجأم  جوجأی و  ای  لاجد  ای  دش ،  ادیپ  برغم  زا  باتفآ  هکنانچ  دش ،  رهاظ  تامالع  زا  یتمالع  دنیب  رگا  دیوگ : 
لیلد دوب ،  هاگرامش  رد  هک  دید  رگا  دبای .  رفظ  نانمشد  رب  هک  لیلد  دندمآرب ،  ناگدرم  تفاکشب و  اهروگ  دنیب  رگا  دنادرگزاب .  هبوت  هب 

یکین دندیجنـسب و  ار  وا  رادرک  هک  دـنیب  باوخرد  رگا  دوب .  نایز  لیلد  دـندرک ،  یم  يو  اـب  رامـش  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دوب .  تلفغ 
لامعا همان  هک  دنیب  رگا  دوب .  دب  وا  راک  ماجنارـس  هک  لیلد  دـمآ ،  رتشیب  وا  يدـب  رگا  دوب .  کین  وا  راک  ماجنارـس  هک  لیلد  دـمآ ،  رتشیب 
هداتسیا طارص  رب  دنیب  رگا  دوب .  دب  شراک  دوب ،  دسفم  رگا  دوش .  وکین  شراک  دوب  حلـصم  هدننیب  رگا  ناوخب ،  دنتفگ  دنداد و  وا  تسدب 

 : لوا ار .  حالـص  لها  تسا  هجو  راهچ  رب  باوخرد  تمایق  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا .  تسار  هار  رب  لـیلد  دوب ، 
نیا فالخ  هب  شلیواتار  داسف  لها  اما  تداعـس .  اب  تمتاخ  لابقا و  مراهچ :  نمـشد .  رب  نتفایرفظ  موس :  مغزا .  جرف  مود :  يراگتـسر . 

تسا . 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دیآ دیدپ  لدع  تمایق  ندید 

یچیق

يردارب رهاوخ و  ای  رهوش  نز و  لثم  تسا .  رفن  ود  فرعم  هکلب  تسین  رفن  کی  هدنیامن  باوخ  رد  یچیق  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يریبعت دینیبب  يرگید  تسد  رد  رگا  ای  دیشاب  هتشاد  تسد  رد  باوخ  رد  رگا  ار  یچیق  ییادج .  قافن و  بجوم  زادنا و  هقرفت  زیگنا و  هنتف 

تـسد رد  هچنانچ  تسا و  هقرفت  داجیا  يزیگنا و  هنتف  نیتفت و  یچیق  لولعم .  ای  تسا  لماع  ای  باوخ  هدننیب  لاح  ره  هب  یلو  دراد  توافتم 
هب هک  دیتسه  امـش  نیا  دشاب  امـش  تسد  رد  رگا  دننک .  یم  هنتف  اقفتم  رفن  ود  امـش  دروم  رد  هک  دهد  یم  ربخ  امـش  باوخ  دـشاب  يرگید 

يدمع راک  نیا  تسا  نکمم  ناتردارب .  رهاوخ و  ای  ناترـسمه  کمک  اب  الثم  دیروآ .  یم  دوجو  هب  قافن  دینک و  یم  هنتف  يرگید  کمک 
درادن .  یلک  رثا  دشابن  روحم  رگا  یلو  دشاب  باوخ  روحم  یچیق  هک  تسا  یتروص  رد  ریبعت  نیا  تسه .  تروص  ره  هب  یلو  دشابن 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دوس یچیق : 

اوعد نآ :  ندرک  زیت 
دیرادن  رقف  زا  یکاب  امش  یچیق :  اب  ندیرب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا قاشع  دوب ،  دنهاوخن  قداص  نانآ  اب  دنزرو و  یم  تداسح  دوخ  نارـسمه  هب  نانز  تسا .  یلابقادب  ۀـناشن  باوخ ،  رد  یچیق  ندـید  1 ـ

ددنب .  یم  شقن  راکفا  قفا  رب  یگدوهیب  و  دنوش ،  یم  ادج  رگیدکی 
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دیهدب .  ماجنا  دوخ  تاساسحا  فالخرب  يراک  دیشوک  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  زیت  ار  دوخ  یچیق  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
ناکیدزن .  زا  ییادج  نینچمه  تسا و  تافالتخا  تارجاشم و  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  یچیق  ندید  3 ـ

 . درک دیهاوخ  يرود  دعاسمان  ياهراک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یچیق  ندرک  مگ  4 ـ

ریق

یم ریق  دنیب  رگا  دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  ریق  دنیب  رگا  دوب .  يزور  لیلد  باوخرد ،  ریق  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دروخ .  مارح  يزیچ  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ، 

رد دـنک .  یم  قرف  هدرتسگ  ای  دـشاب  هتـشابنا  رگا  ریق  یلو  تسا  يزور  ناـشن  باوخ  رد  ریق  دـنا :  هتـشون  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک يریبعت  اذـل  هدوبن  لومعم  هتـشذگ  رد  نیا  دـننک و  یم  هدافتـسا  اه  ماب  دودـنا  اه و  نابایخ  اه و  هداج  تلافـسا  يارب  ریق  زا  لاح  ناـمز 

تمرح و تسا .  ینیگنس  راقو و  دوش  هدید  نآ  یهایس  هک  هتـشابنا  ریق  نتـشاد  دنک .  یم  قرف  نهک  ناربعم  ریبعت  اب  تسه  ریق  يارب  زورما 
رارق مدرم  مارتحا  دروم  دوش  یم  هدید  نآ  یهایس  تسا و  ریق  زا  هتـشابنا  هک  دیراد  یگرزب  هکـشب  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  مارتحا 
يارب هک  يریق  لثم  هدرتسگ  ریق  یلو  نیگنـس  تسا  يا  هتـساوخ  ناوارف و  تسا  یلام  ریق ،  هکـشب  يداـیز  دادـعت  ندـید  تفرگ .  دـیهاوخ 
ناتیاپ رگا  صوصخ  هب  يریگاپ  تسد و  تسا و  يراتفرگ  دور  یم  راک  هب  اه  ماب  دودـنا  ای  تلافـسا  ای  اه  قیاق  ماب و  ياـه  خاروس  نتفرگ 

دوش .  هدولآ  نآ  هب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  علطم  نانمشد  ياه  هشقن  اهماد و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ریق  ندید 
سوباک 

دنیبب كانسرت  ياهسوباک  یناوج  نز  رگا  دروخ .  دیهاوخ  تسکش  وخ  لغش  هفرح و  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  كانسرت ،  ياهسوباک  ندید 
 . دیشچ دهاوخ  ار  تسیاشان  ییاهریقحت  خلت  معط  و  دش .  دهاوخ  سویأم  دیمون و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ، 

فرح ك

لباک

باوخ رد  رگا  تسین .  دب  دینیبب  دـشاب و  هک  یتروص  ره  هب  تسا و  تینما  ناشن  ام  ياه  باوخ  رد  لباک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب شیوخ  هناخ  زا  رگا  دیبای .  یم  بلق  شمارآ  لایخ و  نیکـست  دیروآ و  یم  دوجو  هب  تینما  دـینک  یم  یـشک  لباک  ناتدوخ  هک  دـینیبب 

ریبعت دینک  یم  یشک  لباک  شیوخ  هناخ  هب  نوریب  زا  رگا  دیهد و  یم  زین  نارگید  هب  ار  تینما  نوکس و  شمارآ و  دیشک  یم  لباک  نوریب 
همه هب  يا  هدژم  ای  دیآ  یم  دوجو  هب  یمومع  تینما  دنتسه  لباک  ندیـشک  لوغـشم  يا  هدع  دیدید  رگا  متـشون .  زاغآ  رد  هک  تسا  نامه 
قلعت امش  هب  دننک  یم  یشک  لباک  نارگید  هک  ییاج  دیدید  رگا  دوش .  یم  یلاحشوخ  ببس  هک  دسر  یم  دنتسه  ناتفارطا  رد  هک  یناسک 

 . دوش یم  مامت  امش  دوس  هب  دتفا  یم  قافتا  هک  یثداوح  عومجم  دینک و  یم  لصاح  یلک  تینما  دراد 

سوباک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیا هدرک  نارگن  ار  دوخ  تهج  یب  امش  سوباک : 
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دنیبب كانسرت  ياهسوباک  یناوج  نز  رگا  دروخ .  دیهاوخ  تسکش  وخ  لغش  هفرح و  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  كانسرت ،  ياهسوباک  ندید 
 . دیشچ دهاوخ  ار  تسیاشان  ییاهریقحت  خلت  معط  و  دش .  دهاوخ  سویأم  دیمون و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ، 

نیباک

یتشک رد  تسا .  کچوک  قاتا  ینعم  هب  هدـش و  دراو  اـم  ناـبز  هب  هک  تسا  يوسنارف  هملک  کـی  نیباـک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لیم زا  تسا  یساکعنا  ام  ياه  باوخ  رد  نیباک  دنتفگ .  یم  نیباک  دنداد  یم  رارق  نارفاسم  رایتخا  رد  ار  یئاه  قاتا  قباس  يربرفاسم  ياه 

نورد ار  دوخ  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا .  یلیمحت  ای  دـتفا  یم  قافتا  ناتدوخ  هاوخ  لد  لیم و  هب  اـی  نیا  هک  یبلطاوزنا  يریگ و  هشوگ  هب 
هثداح زا  دیوش و  یم  ادج  نارگید  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  رگید  کقاتا  عون  ره  ای  یتشک  نیباک  نفلت ،  نیباک  زا  معا  دـیدید ،  نیباک  کی 
نیباک نآ  هک  دـینک  رکف  تلاح  نآ  رد  دیـشاب و  یکچوک  قاتا  ره  رد  باوخ  رد  دـینک .  یم  رهق  لقادـح  ای  دیـشک  یم  راـنک  ار  دوخ  يا 
رادـید هب  دـینیبب  نیباک  نورد  ار  يرگید  رگا  دراد .  ار  رهق  یئادـج و  اوزنا و  موهفم  ناـمه  قاـتا و  هن  دوش  یم  یقلت  نیباـک  ناـمه  تسا 

دیتسه و نیباک  نورد  ناتدوخ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیا .  هدـیدن  ار  وا  هدوب و  رود  امـش  زا  تسا  يدـنچ  هک  دـیوش  یم  لیان  یـسک 
يادص هک  یتلاح  رد  دینزب  فرح  مه  اب  دیهاوخب  یتیعضو  نینچ  رد  نوریب و  رد  امـش  دشاب و  نیباک  نورد  وا  سکع  رب  ای  نوریب  يرگید 

نارگید اب  هک  تسا  نآ  ناشن  دینک  شالت  شیوخ  يادص  ندناسر  وا و  يادـص  ندینـش  يارب  باوخ  ملاع  رد  دیونـش و  یمن  ار  رگیدـکی 
ناتنایفارطا و امـش و  نیب  تسا  فالتخا  ساکعنا  مایپ  نتفرگ  ادص و  ندـناسر  يارب  شالت  نیا  دـینک .  یم  ادـیپ  هدـیقع  هقیلـس و  فالتخا 
رب باوخ  رد  هک  تسا  هداوناخ  هدنیامن  ناترـسمه  نوچ  دنک .  یم  ادیپ  یگداوناخ  هبنج  فالتخا  دـشاب  نیباک  نورد  ناترـسمه  هچ  نانچ 

ار رد  دیناوت  یمن  دـیتسه و  نیباک  نوریب  رد  ناتدوخ  هتخیوآ و  خـیم  هب  نیباک  نورد  ناتـسابل  باوخ  رد  هچ  نانچ  ددرگ .  یم  رهاظ  امش 
حرطم امش  يوربآ  انمض  دینام  یم  ادج  رگیدکی  زا  یتدم  دوش و  یم  ادیپ  فالتخا  ناترسمه  امش و  نیب  دیرادرب  ار  ناتسابل  هک  دینک  زاب 

الب عفر  ات  دیهدب  هقدص  تسا  رتهب  تسین و  بوخ  دنک  یم  تکرح  نیباک  تلاح  نیا  رد  دیراد و  رارق  نیباک  نورد  دـینیبب  رگا  دوش .  یم 
 . دوش

جاک

نیا هب  دراد  یگتسب  طوبرم  ریبعت  صیخشت  يرهم و  یب  يدرس و  مه  تسا و  یمرخ  يزبس و  رس  مه  جاک  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تخرد يدایز  دادعت  هک  تسا  یئاج  رد  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دجنـسب .  دریگب و  رظن  رد  ار  طیارـش  تیعقوم و  باوخ  هدـننیب  دوخ  هک 

ار جاک  دـنریذپ .  یمن  ار  يو  دـننک و  یم  راتفر  يرهم  یب  يدرـس و  هب  وا  اب  هک  دوش  یم  دراو  ددـن و  ویپ  یم  یعمج  هب  دراد  دوجو  جاک 
یبرغ ناربعم  یتح  تسا .  هدشن  هتخانش  بوخ  یتخرد  ناربعم  هیلک  رظن  زا  ودنمان  یم  رتسانیپ )  و (  نیپ )  هسنارف (  رد  ربونـص و  یبرع  رد 

یئادج و يرهم و  یب  يدرـس  يایوگ  یلو  تسین  يدیدرت  چیه  جاک  يزبس  دروم  رد  دـن .  هدرکن  یفرعم  بوخ  تخرد  فیدر  رد  ار  نآ 
 . ( تسا یئادـج  قارف و  فیرعت )  فرح  لکیترآ (  جاک  باوخ  ریبعت  ملع  رظن  زا  تفگ (  یم  سوناتیا  مناـخ  تسه .  زین  قارف  نارجه و 
یم ماجنا  نئوژ  هاـم  رد  اـه  ياگتـساوخ  مومع  هک  دوب  نیا  رب  مسر  كراـمناد )  دـنله و  اـپورا (  لامـش  ماوقا  نیب  هک  مدـناوخ  یباـتک  رد 

تساوخ یم  رتخد  رگا  داتسرف .  یم  لگ  دبس  کی  رتخد  هداوناخ  يارب  قشاع  راتساوخ و  رسپ  هک  دوب  نینچ  يراگتـساوخ  شور  تفرگ . 
هخاش کی  لگ  ياج  هب  دوبن  قفاوم  يراگتـساوخ  اب  رگا  اما  تشاد  یم  لاسرا  لگ  دبـس  کـی  زین  وا  دـهدب  تبثم  باوج  داهنـشیپ  نیا  هب 
لمع نیمه  رس  رب  هک  دنا  هتشون  متـسه .  هقالع  یب  وت  هب  تبـسن  مرادن و  تسود  ار  وت  هک  دوب  نیا  وا  لمع  ینعم  داهن .  یم  دبـس  رد  جاک 

رـس لاح  نیع  رد  يرهم و  یب  يدرـس و  ناشن  جاک  لاح  ره  هب  دـنداتفا .  مه  ناج  هب  اه  هداوناخ  لیابق و  دـش و  هتخیر  اـه  نوخرایـسب  هچ 
یتخرد نینچ  البق  هدـیئور و  جاک  تخرد  کی  امـش  هناـخ  رد  دـینیبب  باوخ  رد  هچناـنچ  تسا .  تمواـقم  يرادـیاپ و  توارط و  يزبس و 
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یلو تسا  تمواقم  يرادیاپ و  توارط و  يزبسرـس و  دـشاب  هک  اج  ره  اهنت  جاک  تخرد  دـبای .  یم  هار  امـش  هناخ  هب  یمرخ  حرف و  هدوبن 
دنتسه .  يرهم  یب  يدرس و  ناشن  دایز  ياه  جاک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  تساک  مک و  یب  یقیفوت  ۀناشن  باوخ ،  رد  جاک  تخرد  ندید  1 ـ

 . دش دهاوخ  راچد  يرکف  یتحاران  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  باوخ  هب  ار  يا  هدیکشخ  جاک  ینز  رگا  2 ـ

یچاک

رگا دبای .  تعفنم  یگرزب و  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  دجنک  ماداب و  رکش و  اب  یچاک  هک  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد دروخ ،  شرت  يزیچ  اب  یچاک  دنیب  رگا  تسا .  رتمک  نآ  عفن  هک  لیلد  دروخ ،  نغور  تسام و  هب  رگا  دوب ،  نینچمه  دروخ  لسع  هب 

 . تسا هودنا  مغ و 

خاک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رت گنررپ  ناتیاهدیما  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هاگن  نآ  تمظع  تهبا و  هب  دینادرگرـس و  یخاک  ياهرالات  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1ـ

تفرگ .  دیهاوخ  هدهع  هب  يدیدج  ماقم  دش و  دهاوخ 
هتـسجرب يدارفا  اب  ندش  نیـشنمه  تمالع  خاک ،  رالات  رد  صخـشتم  دارفا  يوگتفگ  ندینـش  نانز و  نادرم و  یبوکیاپ  صقر و  ندید  2 ـ
شـشخب رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دراد ،  تکرـش  يا  یناـمهیم  نینچ  رد  هک  دـنیبب  باوخ  طـسوتم  ۀـقبط  زا  يرتـخد  رگا  دوب .  دـهاوخ 

ملاسان ياهیفابلایخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ریقف  ۀقبط  زا  يرتخد  رگا  دروآ .  یم  تسد  هب  ییالاب  ماقم  جاودزا  ای  نارگید 
یگدنز هناقداص  راک  شالت و  اب  دنک  یعـس  دـیاب  باوخ  نیا  زا  دـعب  وا  دـنک ،  یم  رپ  ار  وا  يرادـیب  تاقوا  رتشیب  یلاخوت  چوپ و  راکفا  و 

 . دنک تمواقم  دوخ  ياهیبلط  هاج  ربارب  رد  دنک و  لوحتم  ار  دوخ 

وداک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  قفوم  یفطاع  روما  تالماعم و  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیریگ ،  یم  وداک  یسک  زا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دوش .  یمن  هارمه  تیقفوم  اب  امش  شالت  اه و  ششوک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسرفب ،  هیده  یسک  يارب  باوخ  رد  رگا  2 ـ
دهاوخ جاودزا  دنمتورث  يدرف  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هداتـسرف  دنمـشزرا  ییایاده  وا  يارب  شدزمان  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

 . درک

راک

راک هک  لیلد  درک ،  ترخآ  راک  دنیب  رگا  دوب .  ناصقن  رد  شترخآ  راک  هک  لیلد  درک ،  یم  ایند  راک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هک لـیلد  دـنیب ،  نیا  فـالخ  هب  رگا  تسا .  کـیدزن  شلجا  هک  لـیلد  دوب .  هدـش  تسار  وا  ياـیند  راـک  دـنیب  رگا  دوـب .  تسار  شترخآ 

 . دوب وکین  تیاغ  هب  دماینرب  یتسرد  هب  وا  ییایند  راک  رگا  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دوب .  زارد  شرمع 
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هاگاراک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک دراد  نآ  رب  تلالد  دیا ،  هانگ  یب  دنز  یم  امـش  هب  هک  یتاماهتا  هب  تبـسن  دنک و  یم  ییوجزاب  امـش  زا  یهاگآراک  دـینیبب  باوخ  رگا 
هک دراد  نآ  رب  تلـالد  دـیتسین ،  هاـنگ  یب  دـینک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  اـما  دوـش .  یم  هدوزفا  امـش  تاراـختفا  تورث و  رب  زور  هب  زور 

 . دننک یم  تشپ  امش  هب  ناتسود  دتفا و  یم  رطخ  هب  امش  يوربآ 

زومآ راک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ماقم و هب  دوخ  يابقر  ناتسود و  نایم  دیشوک  یم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  مادختـسا  ییاج  رد  زومآراک  ناونع  هب  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دیبای تسد  یتلزنم 

تراک

تراک رگا  یلو  ما  هتـشون  هشقن  هملک  ن ـ  فرح ـ  رد  ار  شریبعت  دشاب  هشقن  ینعی  ییایفارغج  رگا  تراک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
باوخ ملاع  رد  رگا  دیهد .  یم  ناشن  باوخ  رد  نآ  تفایرد  لباقم  رد  امش  هک  یشنکاو  هب  دراد  یگتسب  نآ  عون  تسا و  ربخ  دشاب  یتسپ 

یم یهاگآ  دب  ربخ  کی  زا  امش  باوخ  دیوش  نیگهودنا  رگا  دسر و  یم  امش  هب  شوخ  يربخ  دیدش  لاحشوخ  لاتسپ  تراک  تفایرد  زا 
لمعلا سکع  دسر و  یم  ربخ  امش  هب  یـصخش  زا  اهتنم  دراد  ار  ریبعت  نامه  زین  دشاب  تروص  ریوصت  يواح  لاتـسپ  تراک  هچنانچ  دهد . 

 . دیراد یم  تفایرد  هک  تسا  يربخ  يدب  یبوخ و  هدنهد  ناشن  امش 

کیربت تراک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . داد دیهاوخ  تسد  زا  ندش  دنمتورث  يارب  ار  یتصرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسرف ،  یم  کیربت  تراک  یسک  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

یتاساسحا يدرم  اب  دوخ  ردام  ردپ و  رظن  فالخ  رب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  تفایرد  یکیربت  تراک  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
 . درک دهاوخ  جاودزا 

هناخراک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دناسر .  دیهاوخ  ماجنا  هب  تیقفوم  اب  ار  دوخ  فیاظو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هناخراک  ندید  1 ـ

 . تسا یلابقادب  ندش و  رامیب  تمالع  باوخ ،  رد  ناریو  كورتم و  ۀناخراک  ندید  2 ـ

دراک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگید یحالس  دراکاب  دنیب  رگا  دیآ .  يرسپ  ار  وا  هک  لیلد  تسوا ،  کلم  هک  تسناد  تشاد و  تسد  رد  دراک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا 
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درخب .  یشبح  مالغ  هک  نآ  شلیوات  دنیوگ  یضعب  دوب و  یگرزب  لیلد  تشاد ، 
دیوگ :  یبرغمرباج 

زا یکی  هک  لیلد  تسکـشب ،  فالغ  رد  دراک  دـنیب  رگا  دروآ .  يرـسپ  شنز  هک  لیلد  دیـشکب ،  فالغ  زا  دراک  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
تسا .  لام  ناصقن  رب  لیلد  دش ،  ادیپ  یبیع  ای  گنز  يو  دراک  دنیب  رگا  دریمب .  وا  ناشیوخ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  دراک  ندید 

تبحص .  لوا : 
دنزرف .  مود : 

يزوریپورفظ .  موس : 
نابیتشپ .  هانپ و  مراهچ : 

یئاناوت .  مجنپ : 
ییاورنامرف .  تیالو و  مشش : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يوب  توق  حالسو  دراک  ریشمش  ندید 

رازراک

تلع زا  هک  لیلد  دومن ،  رهق  ار  نمـشد  رازراک  رد  دـنیب  رگا  تسا .  نوعاط  لیلد  باوخ ،  رد  رازراـک  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دنامب تلع  نآ  رد  هک  لیلد  دش ،  بلاغ  يو  رب  نمشد  دنیب  رگا  دهرب .  نوعاط 

هاگراک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تخاس .  دنهاوخ  دوبان  ار  امش  ياهحرط  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هاگراک  کی  ندید  1 ـ

 . داد دیهاوخ  ناشن  دوخ  زا  يا  هداعلا  قوف  تیلاعف  دوخ  راک  طیحم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گرزب  یهاگراک  ندید  2 ـ

ناوراک

 . تسا حالص  ریخ و  لیلد  دندوب ،  حلـصم  ناوراک  لها  دوب و  هار  رد  یناوراک  اب  هک  باوخ  رد  دنیب  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هک لیلد  تفر ،  یم  دوخ  هناخ  هب  ناوراک  اب  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا .  داسف  رـش و  لیلد  دندوب ،  دـسفم  رگا 

تشاد مامت  یگرزب  تفر و  یم  هراوس  ناوراک  اب  دنیب  رگا  دوب .  راک  یگتـسب  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوش ،  هداشگ  يو  رب  اهراک 
 . دنک لصاح  مامت  یتمعن  هک  لیلد  ، 

اهراک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
يرادا ياهراک 
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دینک باسح  ناتدوخ  يور  طقف  دشاب ،  یکتم  ناتدوخ  هب  طقف  نآ :  هب  ندرک  یگدیسر 
جاودزا ندناسر :  مامتا  هب  ار  يراک 

يدر لامتحا  رطخ ،  نالعا  نداد :  ماجنا  فالخ  ياهراک 
هرظتنم ریغ  یتخبشوخ  نتشاد :  راک  دح  زا  شیب 

زیراک

دیدپ بآ  هک  دوب  یتقو  ات  نیا  دزاس ،  رکم  دوخ  مدرم  اب  هک  لیلد  دنک ،  یم  زیراک  یئاج  رد  دـنیب  یـسک  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 ، دش ناور  بآ  زیراک  زا  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنک .  حاکن  هب  نآ  لیوات  مکح  دش ،  ناور  دمآ و  دیدپ  نوچ  اما  دوب ،  هدـشن 
زا ار  غاب  دنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  دوش .  راچد  هلیح  رکم و  هب  هک  لیلد  داتفا ،  زیراک  رد  دـنیب  رگا  دـنک .  عمج  هلیح  هب  لام  هک  لیلد 

 . دنک تعماجم  دوخ  نز  اب  هک  لیلد  داد ،  بآ  زیراک 

هساک

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رب لیلد  دـنیب ،  یهت  ار  هساک  رگا  دـبای .  لـالح  يزور  رفـس  زا  هک  لـیلد  تسا ،  يو  رد  یندروخ  نوچ  باوخ ،  هب  نیبوچ  هساـک  ندـید 

یندروخ نوچ  نیرز  نیمیـس و  هساک  اما  دورب ،  تاریخ  وا  تسد  رب  هک  تسا  یمداخ  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هساک  ندید  دوب .  یگدنامورف 
دوب .  نز  رب  لیلد  هنیگبآ ،  هساک  هدز و  تهبش  يزور  رب  لیلد  يوردیفس ،  یعلق و  هساک  دوب و  مارح  يزور  رب  لیلد  دوب ،  يو  رد 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
یهت هساک  ندـید  تسا و  هودـنا  مغ و  لیلد  دوب ،  شرت  يزیچ  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دروخب ،  دوب و  شوخ  يزیچ  هساک  رد  دـنیب  رگا 

تبـسن ار  هنیگبآ  يهساک  و  داد ،  بآ  شیوخ  نز  هب  هنیگبآ  يهساک  رد  هک  دنیب  رگا  تسا .  یـسلفم  یگدـنامورف و  رب  لیلد  باوخ ،  رد 
دوب .  ردام  مکش  رد  هک  دوب  لفط  دنزرف و  دشاب  هنیگبآ  يهساک  رد  هک  بآ  دناهدرک و  نانز  رهوج  هب 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب رورس  نشج و  هک  دینک  یم  تکرش  زیمآ  شیع  روآ و  ترـشع  ینـشج  رد  دیروخ  یم  بآ  هساک  ای  ناویل  اب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 
بآ يرگید  فرظ  ای  هساک و  ای  ناویل  اب  امـش  لباقم  رد  یکی  دیدید  رگا  دـیرب .  یم  مهـس  نآ  زا  نامهم  لثم  الامتحا  درادـن و  قلعت  امش 

دشاب .  دناوت  یم  امش  دوس  هب  نآ  ماجنا  دینک  یم  رکف  هک  دیوش  یم  يراک  بوذجم  دشون  یم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  دنم  هرهب  اهتذل  نیرتهب  یگدنز و  تاقوا  نیرت  نیریش  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رولب  ۀساک  ندید  1 ـ
دش .  دیهاوخ  علطم  ناهنپ  یقشع  زا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشون ،  یم  یعیام  رولب  هساک  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دیهاوخ  نیگهودنا  يا  هثداح  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  رولب  هساک  ندید  3 ـ
 . تفای دهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  نیرتزیزع  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دریگب ،  هیده  يرولب  يا  هساک  باوخ  رد  يرتخد  رگا  4 ـ

تلاوت هساک 

دیوگ :  فلوم 
دشاب طوبرم  نیب  باوخ  یلام  ياه  هتخودنا  هب  دناوت  یم  تلاوت  هساک 
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دشاب یم  دایز  نیب  باوخ  یلام  ياهتخودنا  تاساجن  زا  دوب  هدش  رپ  تلاوت  هساک  رگا 
ار اهنآو  دـنک .  يرادـهگن  ار  شیاهیئاراد  هنوگچ  دـناد  یمن  نیب  باوخ  صخـش  ینعی  دوب  بارخ  ایو  تشادـن  تلاوت  هساـک  حارتسمرگا 

دنک یم  جرخ 
 . درادن یلام  ياهتخودنا  صخش  دوب  هزیکاپو  زیمت  تلاوت  هساک  رگا 

یشاک

دینیبب هچنانچ  دش .  دیهاوخ  بحاص  نارگ  یلامدیراد  شقنم  یـشاک  يرادقم  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیتسین و نآ  يرادهگن  هب  رداق  هک  تسا  یلام  دینک  ظفح  ار  نآ  شیوخ  ياه  تسد  يور  دیناوت  یمن  هک  دیراد  لغب  رد  یـشاک  يدادعت 
رد رگا  اصوصخم  دیسر  دهاوخ  امش  هب  یثاریم  دنهد  یم  امش  هب  یشاک  يدادعت  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  امش  تمحز  بجوم 

يدوس دنشاب  هدشان  فرصم  ون و  اه  یشاک  رگا  دنتسه .  هدنک  نیمز  راوید و  زا  هدش و  فرصم  هنهک و  اه  یـشاک  هک  دینیبب  باوخ  ملاع 
قلعت امـش  هب  لحم  نآ  راوید و  نآ  هدش و  هدنک  نآ  ياه  یـشاک  هدوب و  يراک  یـشاک  يراوید  دینیبب  رگا  ددرگ .  یم  ناتدیاع  هک  تسا 

ای نیمز  دیهاوخ  یم  دیراد و  یـشاک  يدادعت  دینیبب  رگا  دـنروآ .  یم  دراو  همطل  ناتیوربآ  هب  دوش و  یم  يزارد  تسد  امـش  لام  هب  دراد 
باوخ رد  رگا  دینک .  یم  تافام  ناربج  دشاب  هتـشاد  قلعت  امـش  هب  لحم  نآ  هچنانچ  دینک و  یم  ناربج  ار  ینایز  دینک  یـشاک  ار  يراوید 

هدنک یشاک  کی  یئاج  دینیبب  باوخ  رد  رگا  داد .  دیهاوخ  ناوات  دیهن  یم  نآ  ياج  يرگید  امـش  هدش و  هدنک  یـشاک  کی  یئاج  دینیبب 
هک دنروآ  یم  دراو  یلام  نایز  ای  دننز  یم  ماهتا  ای  دنیوگ  یم  غورد  امش  هب  دنا  هدرک  بصن  نآ  ياج  هب  گنر  مه  ان  یشاک  کی  هدش و 

يرثا نوچ  دوش و  یم  ریبعت  نارگ  لام  تسا  هدنزرا  یئیش  نوچ  یـشاک  تسا .  صخـشم  دنام و  یم  یقاب  گنر  مهان  یـشاک  لثم  نآ  رثا 
نیا رد  دـنام .  یم  یقاب  دوخ  هدـنروآ  تسد  هب  يارب  دـیآ  تسد  هب  رگا  هک  تسا  یلاـم  دراد و  ینـالوط  يرمع  هک  اـپ  رید  يرنه و  تسا 
یم ریبعت  ثاریم  هب  نآ  یگنهک  رگید  فرط  زا  درک .  ناربج  دیاب  تمحز  ینارگ و  هب  ار  شناصقن  مه  تسا و  راوشد  شنادقف  مه  تلاح 

هک دراد  يرتهب  یناور  رثا  میریگب  کین  لاف  هب  دوخ  هچ  ره  ار  اهایور  عون  نیا  تسا و  کین  باوخ  رد  یشاک  ندید  هتفر  مه  يور  دوش . 
 . دیازفا یم  ام  تمواقم  هب 

ذغاک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ناصقن لیلد  تخوسب ،  ای  داتفا  بآ  رد  وا  ذغاک  دنیب  رگا  دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  دیفـس و  ذغاک  دـنیب  یـسک  رگا 

تسا .  لام 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دنک .  ترهش  لضف  ملع و  رد  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  ذغاک  دید  باوخ  رد  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  ذغاک  ندید 
لالح .  لام  لوا : 

شاعم . )  بسک  تشیعم (  بسک و  مود : 
 ( . یبایماک نتفای (  ماک  موس : 
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هفاک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  یم  هدافتسا  تفرشیپ  يارب  ینوناقریغ  ییاه  هار  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هرادا  ار  يا  هفاک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ماجنا رد  نینچمه  درک و  دیهاوخ  تفرـشیپ  یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  يا  هفاک  ای  هدکیم  رگا  2 ـ
 . دوب دیهاوخ  قفوم  دوخ  عورشمان  تالیامت 

وئاکاک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا یگدنز  تاقوا  ندرک  رپ  یمرگرس و  دنسپان و  یناتسود  اب  ینارذگ  تقو  ۀناشن  باوخ ،  رد  وئاکاک  ندید 

سابلاک

شیرادرب هرهب  هدیـشک و  يرگید  ار  نآ  هیهت  ندروآ و  تسد  هب  تمحز  هک  تسا  یتمعن  لام و  سابلاک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ساـبلاک  تشاد .  داـمتعا  ناوت  یمن  یلیخ  نآ  تمالـس  تحـص و  هب  هک  كوکـشم  تسا  یلاـم  ساـبلاک  دـسر .  یم  باوخ  هدـننیب  هب 

ریبعت لالح  لام  تشوگ  لالح  تاناویح  تشوگ  ام  ياهایور  رد  يداـمتعا .  یب  هفاـضا  هب  دراد  ار  تشوگ  تایـصوصخ  اـم  ياـه  باوخ 
هچنانچ دیرب و  یم  هرهب  یلام  نینچ  زا  دـیروخ  یم  سابلاک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  كوکـشم .  یلو  لالح  تسا  یلام  سابلاک  دوش و  یم 

رگا دندرگ .  یم  دنم  هرهب  زین  امـش  هداوناخ  اضعا  هک  دیروآ  یم  تسد  هب  ار  یلام  نینچ  دـیرب  یم  هناخ  هب  دـیا و  هدـیرخ  سابلاک  دـینیبب 
هک یطرـش  هب  دیروخ  یم  سابلاک  چیودناس  دیدید  رگا  دناسر و  یم  دوس  امـش  هب  وا  دهد  یم  سابلاک  امـش  هب  باوخ  رد  یـسک  دـیدید 

مغ و درب و  یم  نیب  زا  ار  امش  باوخ  بوخ  رثا  سس  روشرایخ و  دیروآ .  یم  گنچ  هب  لالح  يا  همقل  دشاب  هتـشادنن  سـس  روشرایخ و 
 . دروآ یم  جنر 

هکسلاک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درب .  دیهاوخ  یناوارف  ياهنایز  دش و  دهاوخ  داسک  امش  راک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  يا  هکسلاک  راوس  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دینک یم  ناکم  لقن  رگید  ییاج  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینار ،  یم  ار  يا  هکسلاک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

نویماک

نیا دشاب .  دناوت  یم  یفلتخم  ياهزیچ  هب  هراشا  درادن و  یصاخ  دحاو و  ریبعت  ام  ياه  باوخ  رد  نویماک  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینادن هک  ینویماک  ای  يرگید  هب  ای  دشاب  هتشاد  قلعت  امش  هب  نویماک  هک  دوش  یم  روظنم  روط  نیا  صیخشت  رد  فالتخا  ریبعت و  رد  رییغت 

رد دشاب  باوخ  هدـننیب  باوخ  روحم  نویماک  هک  دوش  عقاو  انتعا  دروم  دـیاب  یعقوم  ریبعت  رد  فالتخا  نیا  مامت  دراد .  قلعت  یـسک  هچ  هب 
دـشاب ینویماک  باوخ  رد  رگا  درادن .  هدننک  نییعت  یلک و  رثا  هک  تسا  باوخ  هدنهد  لیکـشت  ازجا  زا  یکی  زین  نویماک  تروص  نیا  ریغ 

رد شرثا  دیراد و  دایز  اکتا  وا  هب  هک  تسا  يزابنا  کیرـش و  تسود و  نویماک  دراد  قلعت  امـش  هب  نویماک  نآ  هک  دـینک  ساسحا  امـش  و 
نینچ هتفای  قلعت  امـش  هب  هزات  دیتشادن و  البق  ار  نویماک  نآ  هک  دشاب  نینچ  امـش  كرد  باوخ  ملاع  رد  رگا  تسا .  امـش  هنازور  یگدـنز 
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هک یناسک  نایم  زا  تسا  یتسود  دیتشاد  ار  نآ  مه  البق  هک  دینک  سح  رگا  یلو  دوش  یم  ادیپ  امش  یگدنز  رد  يرثوم  کیرش  تسود و 
نآ هک  دیراد  ینویماک  هک  دینیبب  باوخ  رد  دیـشاب و  هتـشادن  ینویماک  يرادیب  رد  رگا  دیا .  هتـشادن  فوقو  وا  ریثات  هب  یل  دیـسانش و  یم 

ناتوخ ای  دیآ  یم  شیپ  امـش  يارب  یلکـشم  تاناکما  زا  هدافتـسا  رد  هدنام  زاب  یتلعره  هب  ای  هدـش  رچنپ  نآ  خرچ  ای  درادـن  خرچ  نویماک 
هک دیهد  یم  تسد  زا  ار  یتسود  دیـشورفب  ار  نآ  باوخ  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  ینویماک  رگا  دـینام .  یم  زاب  راک  زا  هک  دـینک  یم  تلفغ 
هب دینک  یم  وجتسج  نآ  نتفای  يارب  امش  دنا و  هدیدزد  ار  نآ  هک  دیا  هتـشاد  ینویماک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  دناوت  یم  هدننک  نییعت 

 . دنکفا یم  یئادج  ناتتسود  امش و  نیب  دوش و  یم  تنایخ  امش 

هپاناک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دنزادنایب نات  هقالع  دروم  درف  مشچ  زا  ار  امش  دنشوک  یم  ابقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدیمل  يا  هپاناک  يور  رب  دینیبب  باوخ  رگا 

وروگناک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهد .  رارق  یکانرطخ  تیعقوم  رد  ار  امش  دشوک  یم  ینمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  وروگناک  ندید  1 ـ

تفرگ .  دهاوخ  رارق  رطخ  رد  ناتیوربآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  هلمح  امش  هب  وروگناک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیهاوخ زوریپ  دوش  یم  داجیا  امش  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  نانمـشد و  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیـشکب ،  ار  ییوروگناک  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دش . 
 . دیریگ یم  رارق  تیقفوم  بسک  حیحص  هار  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  وروگناک  هاگیفخم  ندید  4 ـ

سرواک

 ، تخورفب سرواک  دید  رگا  تسا .  دب  شلیوات  سرواک  ندروخ  تسا و  هتساوخ  لام و  لیلد  سرواک ،  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . تسا ترضم  لیلد 

هاک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  هدیشک  یگدوهیب  هب  امش  یگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هاک  ندید  1 ـ

دوب .  دهاوخ  امش  يور  شیپ  ینامداش  اب  هارمه  یمایا  هک  تسا  نآ  تمالع  دزوس ،  یم  شتآ  رد  هاک  يا  هدوت  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . درک دیهاوخ  نیمأت  یبوخب  ار  دوخ  ناکیدزن  جاتحیام  هک  تسا  تسا  نآ  ۀناشن  دیهد ،  یم  هاک  اهماد  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

لگ هاک 

ماب ندودنا  دشاب .  هدولآ  نآ  هب  ناتیاپ  تسد و  رگا  صوصخ  هب  تسین  بوخ  باوخ  رد  لگ  هاک  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دوش یمن  رصحنم  باوخ  هدننیب  صخـش  هب  دریگ و  یم  مه  ار  هداوناخ  نماد  هک  تسا  یهودنا  مغ و  هدیـسر  رارف  ناشن  لگ  هاک  اب  هناخ 

یم التبم  يا  هصغ  مغ و  هب  دینک  یم  دـگل  لگ  هاک  دـیدید  رگا  نتـشیوخ .  تسد  هب  تسا  یتخبدـب  التبا و  داجیا  لگ  هاک  ندرک  تسرد 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1036 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب نآ  رظتنم  دصرتم و  هک  دسر  یم  امـش  يارب  یمغ  دزاس  یم  هدامآ  دنک و  یم  دگل  امـش  يارب  لگ  هاک  يرگید  دـیدید  رگا  دـیوش . 
هیلع قداص  ماما  زا  یلو  دننک  یم  التبم  الب  هب  ار  امـش  دیا  هداتفا  لگ  هاک  رد  هک  دـینیبب  رگا  دریگب .  ار  امـش  نماد  دـیدرک  یم  رکف  دـیا و 

الب و عفر  دورب  نیب  زا  باوخ  رد  لگ  رثا  هک  دیشوپب  يرگید  سابل  دییوشب و  ار  دوخ  دییآ و  نوریب  لگ  زا  هچنانچ  هک :  تسا  لقن  مالسلا 
 . دوش یم  ینارگن 

وهاک

دوب .  نایز  رب  لیلد  دوب ،  خلت  وهاک  رگا  تسا .  هودنا  لیلد  دروخ ،  نیریش  يوهاک  دنیب  رگا 
نیریـش هک  یطرـش  هب  عتمت  یبایماک و  نآ  ندروخ  تسا و  یمرخ  حرف و  ناـشن  باوخ  رد  وهاـک  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نیبجنکـس اب  ار  وهاک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا .  جنر  تلاسک و  دشاب  هتـشاد  عوبطمان  هزم  ای  دیایب  خلت  ناهد  هب  هک  ییوهاک  دشاب . 
رگا تسا .  جنر  مغ و  یتخبدب و  ابدا و  ناشن  هکرس  اب  وهاک  ندروخ  ای  دنزب  یشرت  هب  رگا  نیبجنکـس  یلو  تسا  وکین  دیروخ  یم  نیریش 
ورد دنوش .  یم  دنم  هرهب  وا  ياخـس  يدرمدار و  زا  مدرم  دنک و  یم  یکین  دیوگ  یم  وا  باوخ  دراد  وهاک  يا  هعرزم  دنیبب  باوخ  هدننیبب 

يرگید هب  نداد  تین  هب  وهاک  يروآ  عمج  هچنانچ  دیـشورفب .  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دیـشورفن  رگا  یلو  تسا  بوخ  وهاک  يروآ  عمج  و 
تسا .  يریگتسد  مامعنا و  دشاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ تسد  تعفنم  تورث و  هب  یناشیرپ  یمگ و  ردرـس  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زبس  گربرپ و  ياـهوهاک  ندـید  1 ـ

تفای . 
دش .  دیهاوخ  ادج  دوخ  تسود  زا  يرامیب  هب  التبا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  وهاک  ندروخ  2 ـ

دش .  دهاوخ  رامیب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دراک ،  یم  وهاک  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ
ددرگ  یم  امش  هودنا  درد و  بجوم  يرطف  تداسح  تیساسح و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  وهاک  يروآ  عمج  4 ـ

 . تشاذگ دیهاوخ  ماگ  دوخ  یقالخا  طاطحنا  فرط  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  وهاک  دیرخ  5 ـ

بابک

فلتخم عاونا  رد  اهروشک  اه و  تلم  ماوقا و  مامت  رد  هک  ینتـشاد  تسود  بولطم و  تسا  ییاذـغ  بابک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یلیخ بابک  ندـید  اه  باوخ  رد  تسا و  تشیعم  مزاول  بابـسا و  يزور و  قزر و  باـبک  اـم  ياـه  باوخ  رد  دوش .  یم  فرـصم  هیهت و 

 . دسر یم  باوخ  هدـننیب  تسد  هب  تمحز  جـنر و  هب  هک  تسا  یلام  دنفـسوگ  تشوگ  بابک  ندروخ  تسا .  ماخ  تشوگ  ندـید  زا  رتهب 
ای دسر  یم  باوخ  هدـننیب  هب  نز  کی  زا  هک  تسا  یلام  غرم  بابک  تسا .  بوخ  شاعم  خارف و  يزور  ناشن  واگ  تشوگ  بابک  ندروخ 
نآ ناشن  دنک  یم  بابک  ندروخ  يارب  ار  یهام  هک  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  ددرگ .  یم  عفتنم  دـنم و  هرهب  نز  کی  لبق  زا  هدـننیب  باوخ 

هدرک بابک  ار  هرب  هلک  هک  دنیبب  شیوخ  يایور  رد  باوخ  هدننیب  هچنانچ  دوش .  یم  شدیاع  دوس  رفس  نآ  زا  دور و  یم  رفس  هب  هک  تسا 
هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یم  شدیاع  یلام  يا  هسسوم  ای  يرادا  هاگتسد  زا  ای  دسر  یم  هدیاف  وا  هب  دنمتورث  يدرم  زا  دروخ  یم  و 

یشورف بابک  باوخ  رد  رگا  دندرگ و  یم  دونـشخ  دنرب و  یم  دوس  امـش  زا  مدرم  دینک و  یم  یکین  ریخ و  دیـشورفب  هک  دیزپ  یم  بابک 
دیرب .  یم  دوس  وا  بناج  زا  دیوش و  یم  انشآ  راتفر  کین  راکوکین و  تسد و  هداشگ  يدرم  اب  دینیبب  ار 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا یناهنپ  یتنایخ  زا  ندش  هاگآ  یگداوناخ و  طیحم  رد  يراگزاسان  تمالع  باوخ ،  رد  بابک  ندروخ  ای  ندید 
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هدابک

ار یفیلکت  هفیظو و  ای  دیوش ،  یم  فظوم  دـهعتم و  دـینک  یم  شزرو  هدابک  اب  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دیا .  هدید  باوخ  رد  هک  تسا  يا  هدابک  ینیگنـس  یگرزب و  هزادنا  هب  نآ  تبوعـص  تیمها و  هک  دـیریذپ  یم 

هداـبک هچناـنچ  دریگ و  یم  شود  رب  دـنک و  یم  لوـبق  نیگنـس  يا  هـفیظو  مـهم و  یفیلکت  دراد  تـسد  رد  گرزب  نیگنــس و  يا  هداـبک 
ام ياه  باوخ  رد  هک  دنتـسه  اهزیچ  یلیخ  تسا .  هتفریذپ  لاح  ره  هب  هک  رت  تیمها  مک  کچوک و  تسا  يراک  دشاب  کبـس  کچوک و 

تسا دهعت  تیلوئسم و  در  هناشن  ندرک  اهر  ای  نتشاذگ  نیمز  هب  ار  هدابک  تساه .  نآ  زا  یکی  هدابک  هک  دنوش  یم  ریبعت  دهعت  فیلکت و 
 . دیهد همادا  شیوخ  دهعت  ماجنا  هب  دیناوت  یمن  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  ابیرقت  زین  یگتسخ  ساسحا  . 

تیربک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
جنگ تیربک : 

زیرپروس شندرک :  نشور 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . درک دهاوخ  ور  امش  هب  لابقا  ناهگان  لماک ،  يدیمون  یگدنامرد و  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تیربک  بوچ  ندید  1 ـ
 . دش دیهاوخ  دنمتورث  يا  هرظتنمریغ  زرط  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  نشور  تیربک  یکیرات  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

کبک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یکزینک ای  دهاوخب  ینز  هک  لیلد  تفرگب ،  یکبک  دـنیب  رگا  لامج .  بحاص  یکزینک  ای  دـشاب  يوربوخ  ینز  رب  لیلد  باوخ ،  رد  کبک 

دنشخب .  يو  هب  یسابل  هک  لیلد  دروخ ،  کبک  تشوگ  دنیب  رگا  درخب . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دربب .  یگزیشود  ار  يرتخد  هک  لیلد  دیربب ،  کبک  يولگ  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تسا .  قفاوم  كزینک  نز و  رب  لیلد  هدام ،  کبک  دشاب و  رسپ  رب  لیلد  تشاد ،  رن  کبک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هج  راهچ و  رب  کبک  ندید 

رسپ .  لوا : 
تسود .  مود : 

شیاسآ . )  هافر و  راک (  شمار  موس : 
ندیسر . )  لد  ماک  هب  نتفای (  لد  ماک  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب ار  وا  ات  هداهن  یکبک  لابند  هب  رـس  ای  هتفرگ  هدنز  ار  یکبک  ای  دراد ،  یکبک  دـنیبب  باوخ  رد  هدرکن  جاودزا  یناوج  ای  درجم  يدرم  رگا 
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رداق باوخ  رد  اریز  تسه  زین  تخب  مد  نارتخد  يارب  ریبعت  نیا  دـنک .  یم  جاودزا  لامج  بحاص  زاتمم و  ینز  اـب  دریگب  دروآ و  گـنچ 
هتسناد يوربوخ  ینز  ار  کبک  یمیدق  ناربعم  تسا .  یکی  درم  نز و  يارب  ریبعت  اذل  میهد  صیخشت  ار  کبک  یگنیدام  یگنیرن و  میتسین 

اه و گنس  يال  ناتسهوک و  رد  کبک  نوچ  درک .  میهاوخ  دروخرب  لامج  بحاص  ینز  اب  مینیبب  یکبک  شیوخ  باوخ  رد  هچنانچ  دنا و 
یلو دیآ  یم  باوخ  هدننیب  گنچ  هب  رایـسب  تبوعـص  اب  هک  هدش  ریبعت  زین  سرتسد  زا  رود  ییاراد  تورث و  هب  دنک  یم  یگدنز  اه  هرخص 
یلام هتسجرب  زاتمم و  نز  کی  زا  دروخ  یم  کبک  تشوگ  باوخ  رد  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا  دنا .  هتسناد  نز  ار  کبک  ناربعم  رتشیب 

هک دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـیوگ  یم  نیریـس  نبا  ددرگ .  یم  دـنم  هرهب  درب و  یم  دوس  وا  فرط  زا  قـیرط  ره  هب  اـی  دروآ  یم  تسد  هب 
تسا و رـسپ  ندروآ  ناشن  رن  کبک  نتـشاد  هک  هدـش  لقن  یـشکارم  رباج  زا  دـشخب .  یم  وا  هب  ساـبل  یگرزب  دروخ  یم  کـبک  تشوگ 
 . دیآ یم  ایند  هب  رتخد  دنچ  نز  نآ  زا  هک  دریگ  یم  ینز  ای  دوش  یم  رتخد  بحاص  باوخ  هدننیب  هک  تسا  نآ  يایوگ  هدام  کبک  نتشاد 

ینز اب  كرتشم  یگدنز  یتبحـص و  مه  زا  دنیچ  یم  رب  هناد  دمارخ و  یم  امـش  هناخ  طایح  رد  هک  دیراد  یکبک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
امـش هناـخ  رد  یکبک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیدرگ .  یم  عتمتم  تسه  مه  لگـشوخ  لاـح  نیع  رد  هک  قفاوم  مارآ و  يوخ و  شوخ 

هک دـینیبب  باوخ  رد  رگا  ابیز .  هتـسجرب و  تسا  ینز  وا  تسا و  نآ  لیـصحت  لماع  نز  کی  هک  دـیوش  یم  تورث  بحاص  هتـشاذگ  مخت 
یم نایز  تسین  امـش  یگدنز  رد  ینز  نینچ  هچنانچ  دـیهد و  یم  تسد  زا  ار  يور  بوخ  ینز  دـیا  هدرک  مگ  ار  نآ  دـیا و  هتـشاد  یکبک 

يروط هب  دیا  هدیرب  ار  یکبک  يولگ  باوخ  رد  دینیبب  رگا  هک  تسا  لقن  ثعـشا  میهاربا  زا  دوب .  دهاوخ  راوشد  امـش  رب  نایز  نیا  دینک و 
دنیبب باوخ  رد  يرامیب  رگا  دنا  هتـشون  تشاد .  دـیهاوخ  فافز  هدرک و  جاودزا  رتخد  کی  اب  دـینیبب  باوخ  رد  ار  کبک  يولگ  نوخ  هک 

یم مه  نآ  اب  هک  دروآ  یم  تسد  هب  یلام  دروخ  یم  کبک  تشوگ  دنیبب  يرادماو  هچنانچ  دبای و  یم  افش  دروخ  یم  کبک  تشوگ  هک 
تسا .  بوخ  باوخ  رد  کبک  ندید  لاح  ره  هب  دزادرپب .  ار  شیوخ  نوید  مه  دنک و  هیامرس  دناوت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروآ .  درگ  یتورث  ات  دیروآ  یم  تسد  هب  یبسانم  عاضوا  کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کبک  ندید  1 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کبک  نتخادنا  ماد  هب  2 ـ
دش .  دهاوخ  راذگاو  نارگید  هب  امش  تورث  زا  یشخب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کبک  نتشک  3 ـ

درب .  دیهاوخ  هرهب  دوخ  ترهش  تاراختفا و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کبک  تشوگ  ندروخ  4 ـ
 . تسا شخب  دیما  يا  هدنیآ  هب  نتشاذگ  اپ  تمالع  زاورپ ،  لاح  رد  اهکبک  ندید  5 ـ

رتوبک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دروخ رتوبک  تشوگ  دنیب  رگا  دهاوخب .  نز  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  یـسک  ای  تفرگب  يرتوبک  دـنیب  رگا  تسا .  نز  لیلد  رتوبک ،  ندـید 

دنیب رگا  دیوگب .  وا  قح  رد  هک  ینخـس  ببـس  هبدنک  اهر  ار  نز  هک  لیلد  دـنکفیب ،  دزب و  ار  يرتوبک  دـنیب  رگا  دروخ .  نز  لام  هک  لیلد 
نانز .  ببس  هب  دوب  مغ  لیلد  دنیوگ ،  یم  یضعب  دبای و  تعفنم  نانز  زا  هک  لیلد  تشاد ،  رایسب  ناگچب  رتوبک 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دید رگا  تسا .  لیلد  نیمه  درمب ،  وا  هناخ  رد  يرتوبک  دنیب  رگا  دیآزاب .  رفـس  زا  شبیاغ  هک  لیلد  تشاد ،  يرتوبک  دـنیب  باوخ  هب  رگا 

دیفس و باوخرد  رتوبک  يرتهب  دنک و  لصاح  مامت  لام  دنیوگ  زین  دنشاب و  رایـسب  نادنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  هناخ  رد  رایـسب  رتوبک 
لطاب و يراک  رب  تسا  لیلد  باوخ ،  رد  يزاب  رتوبک  ندید  دروآ و  نارتخد  دـنک و  يرهوش  هک  لیلد  دـنیب ،  رتوبک  ینز  رگا  تسا .  زبس 

تسا .  قحان  رب  لیلد  هناخ ،  رتوبک 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  رتوبک  ندید 

نز .  لوا : 
كزینک .  مود : 

لام .  موس : 
دسر .  یبیاغ )  بئاغ (  زا  هک  همان  مراهچ : 

تسایر  مجنپ : 
دسر .  يو  هب  هک  تسا  مرد  دص  رب  لیلد  باوخ ،  رد  يرتوبک  ره  ندید  دنیوگ 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
وق زا  دعب  تفج ،  هب  تبسن  يرادافو  رد  رتوبک  دوش .  یم  هتخانـش  یتسود  حلـص و  تبحم و  قشع و  غرم  اه  تلم  ماوقا و  مامت  نیب  رتوبک 
هک ردـق  نآ  رازآ  یب  یلها و  مارآ  تسا  يا  هدـنرپ  رتوبک  تسا .  هدـش  هتخانـش  هنومن  صخاـش و  هاـگداز  هنـال و  هب  قـشع  رد  ریظن و  یب 

صالخ نادنز  زا  دـنیبب  دیفـس  يرتوبک  باوخ  رد  یـسوبحم  رگا  دریگ .  یم  هناد  شیوخ  بحاص  تسد  فک  زا  دوش و  یم  زومآ  تسد 
ار شیوخ  نید  دنیبب  يرادماو  هچ  نانچ  دنک و  یم  لصاح  افـش  دنیبب  ار  باوخ  نیا  يرامیب  رگا  دبای .  یم  زاب  ار  دوخ  يدازآ  دوش و  یم 

يرتخد هچ  نانچ  تسا .  یتسود  حلـص و  هناـشن  باوخ  رد  رتوبک  یلو  تسا  نز  هناـشن  باوخ  رد  رتوبک  دـنا  هتـشون  ناربعم  دزادرپ .  یم 
دنیبب باوخ  رد  رنوبک  یسک  هچ  نانچ  هک  تسا  لقن  قداص  ماما  زا  دوش .  یم  ادیپ  وا  يارب  بسانم  يرهوش  دنیبب  باوخ  رد  رتوبک  ناوج 

ماغیپ و ندرب  یناسر و  همان  يارب  هتشذگ  رد  رتوبک  زا  هک  تسا  نآ  تلع  هب  ریبعت  نیا  دنک .  یم  تفایرد  يربخ  يا و  همان  بیاغ  رفاسم  زا 
ماب رب  دنیبب  یسک  رگا  دنک .  یم  هدافتسا  ینز  لام  زا  دروخ  یم  رتوبک  تشوگ  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  دندرک .  یم  هدافتـسا  زین  مالس 

دیفـس رتوبک  ندید  یلو  تسا  بوخ  الک  باوخ  رد  رتوبک  ندـید  دوش .  یم  تورث  بحاص  دـنا  هتـسشن  ینارتوبک  شا  هناخ  طایح  رد  ای 
تسا .  رتهب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد افـص ،  زا  رپ  زیمآ و  حلـص  يراگزور  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنزاس ،  یم  هنال  دننک و  یم  يریگ  تفج  نارتوبک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درب .  دیهاوخ  رسب  تمعن  زان و  رد  عیطم  ونش و  فرح  یناکدوک  اب  ابیز  يا  هناخ 
یم نیگهودنا  دیمون و  گرم  اب  اما  دـیراد  یـسک  يرای  هب  مشچ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  نارتوبک  نوزحم  يادـص  ندینـش  2 ـ

دیهدب .  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  دیاش  دیوش ، 
دنوش .  یم  ادج  مه  زا  گرم  ای  ییافو  یب  رثا  رد  رهوش  نز و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدرم  رتوبک  ندید  3 ـ

تسا .  ناوارف  یتالوصحم  ندروآ  تسد  هب  ناتسود و  يرادافو  ۀناشن  باوخ ،  رد  دیفس  رتوبک  ندید  4 ـ
تسا .  زیمآ  حلص  یگدنز  هدنیآ و  رد  تفرشیپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دیفس  رتوبک  هتسد  کی  ندید  5 ـ

هک یتسود  لاوحا  لاح و  زا  دنـسر و  یم  مه  لاصو  هب  قاشع  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدروآ  يا  همان  يرتوبک  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دینش .  دیهاوخ  بوخ  ییاهربخ  دنک  یم  یگدنز  امش  زا  رترود 

ندش لولعم  ربخ  ندینـش  اب  دنک .  یم  هنخر  شمارآ  حلـص و  نورد  هودنا  مغ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتـسخ  يرتوبک  ندید  7 ـ
دبوک .  یم  مهرد  ار  امش  يداش  لحاوس  هودنا  زا  یجوم  تسود ،  کی 

زا یکی  ای  امـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دهد ،  یم  امـش  تیموکحم  زا  ربخ  همان  دناسر و  یم  امـش  هب  يا  همان  يرتوبک  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
دید .  دیهاوخ  یناوارف  نایز  یلام  رظن  زا  دیوش و  یم  التبم  یتخس  يرامیب  هب  ناکیدزن 
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 . دش دیهاوخ  عیطم  ینادنزرف  هداوناخ و  بحاص  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونش ،  یم  ناش  هنایـشآ  زا  ار  نارتوبک  يادص  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ
درک .  دهاوخ  جاودزا  شهاوخلد  درم  اب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ناوج  يرتخد  رگا 

دش دهاوخ  ادیوه  یگدنز  رد  امـش  یتاذ  تنوشخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنهد ،  یم  رارق  فده  گنفت  اب  ار  نارتوبک  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ
. 

 . تسا بوخ  ییاهربخ  ندینش  مهافت و  مدع  زا  رارف  ۀناشن  زاورپ ،  لاح  رد  ینارتوبک  ندید  11 ـ

تک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوشب .  امش  نماض  هک  دینک  یم  شهاوخ  یتسود  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  نت  رب  ار  يرگید  تک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

داد .  دیهاوخ  تسد  زا  ار  يزیزع  تسود  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هدش  هراپ  امش  تک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیبای .  یم  تسد  یبدا  تاراختفا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  نت  رب  ون  تک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هب هزادنا  زا  شیب  تالماعم  رد  هتفر ،  تسد  زا  تورث  ناربج  رطاخب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  تک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دینک یمن  دامتعا  نارگید 

باتک

رگا دوش  هداشگ  يو  رب  هتسب  ياهراک  دنیزگ و  نید  هار  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  یباتک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دتـسیازاب یندرکانزا  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  هقف  باتک  دنیب  رگا  دوش ،  هاشداپ  برقم  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  ثیدـح  رب  رابخا  باتک  دـنیب 

هـصق هب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  صـصق  باتک  دید  رگا  دبای .  ینید  هدیاف  دوش و  لوغـشم  يراک  هب  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  لوصا  دـنیب  رگا 
لیلد دناوخ ،  یم  تمکح  دید  رگا  تسا .  تمالم  لیلد  دناوخ ،  یم  نیطالـس  كولم و  باتک  دنیب  رگا  دوب .  صیرح  ءایلوا  ءایبنا و  ياه 

دوش .  لوغشم  یئایند  لغش  هب  لیلد  دناوخ ،  یم  وحن  دید  رگا  دناوخ .  نارق  هک 
یم باسح  باتک  دید  رگا  دـنیامن .  تمالم  ار  وا  نامدرم  دـنک و  يراک  هک  لیلد  دـناوخ ،  یم  رعـش  باتک  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  اوسر  دنک و  مدرم  تبیغ  هک  لیلد  دناوخ ،  یم  کحاضم  هناسفا و  رگا  دوش .  نیگهودنا  هراومه  هک  لیلد  دناوخ ، 
هچ نانچ  دوش و  یم  نیگمغ  دـناوخ  یم  باـسح  باـتک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـنا  هتـشون  ناربعم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

اتک ب دشاب .  هتـشاد  دناوت  یمن  یملع  هیاپ  دایز  هک  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  ياهزیچ  دنک و  یم  مدرم  تبیغ  دـناوخب  کحـضم  هناسفا و 
زا یئزج  باتک  هک  دنتـسه  یناسک  میا .  هتخوماین  هچ  نآ  زا  ام  هودـنا  فسات و  ای  نتـسناد  هب  هقالع  زا  تسا  یـساکعنا  ام  ياه  باوخ  رد 
 . دننک یم  یگدنز  باتک  اب  مدرم  نیا  نارشان .  هرخالاب  ناققحم و  نادنمشناد ،  ناملعم ،  ناگدنـسیون ،  لثم  تسا  ناشیا  هنازور  یگدنز 

تردن هب  دـنرادن و  دایز  یگتخیمآ  باتک  اب  هک  نارگید  اما  درادـن .  یی  هدـننک  نییعت  ریبعت  ناشباوخ  دـننیبب  باوخ  رد  باتک  رگا  اه  نیا 
دـش هتفگ  هک  روط  نامه  باتک  اه  نیا  يارب  دنـشاب .  نآ  ریبعت  لابند  هب  دـیاب  دـننیبب  باتک  رگا  دـنیاشگب  ار  یباتک  يـال  دـتفا  یم  قاـفتا 

یگدـنز رد  ام  ياهدروخرب  هاگ  دـنزومایب .  دـنا  هتـسناوتن  ای  دـنا  هتخوماین  هچ  نآ  زا  ناشفـسات  ای  نتـسناد  هب  ناشلیامت  زا  تسا  یـشنکاو 
 ، میدرکن فرـص  تقو  یلو  میریگب  دای  ار  یجراـخ  ناـبز  نـالف  میتسناوت  یم  ـالثم  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  اـم  رد  ار  ساـسحا  نیا  هنازور 

لکـش هب  یلمعلا  سکع  ام  ياه  باوخ  رد  شـشک  عون  ود  نیا  درذگ ،  یم  هچ  اه  نامـسآ  رد  مینادب  هک  دـهاوخ  یم  ناملد  روط  نیمه 
یم انـشآ  هاگآ  دنمدرخ و  یتسود  اب  دیآ  یم  ناتـشوخ  نآ  زا  دیناوخ و  یم  یباتک  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  لاح  دـنک .  یم  رهاظ  باتک 

زا هک  دیبای  یم  روضح  یعمج  رد  تشاد  دوجو  اج  نآ  يدایز  ياه  باتک  هناخ  باتک  لثم  هک  دیدش  دراو  یئاج  هب  دـیدید  رگا  دـیوش . 
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یم رد  دشاب  زاس  راک  امـش  مهف  لقع و  دیاب  هک  یئاج  رد  دیراد  هارمه  هراپ  یباتک  دیدید  رگا  دـنراد .  زایتما  امـش  رب  شناد  يرکف و  رظن 
کمک امـش  هب  رفن  کی  دیدیرخ  یباتک  هناخ  باتک  زا  ای  داد  امـش  هب  یباتک  یـسک  دیدید  رگا  دـینک .  یئوچ  هراچ  دـیناوت  یمن  دـینام و 

باتک دیدید  رگا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یتسود  دیـشورف  یم  ار  یباتک  دیدید  رگا  دیرب .  یم  دوس  یتسود  تیاده  زا  دـنک و  یم  يرکف 
دنک .  یم  یتسود  عطق  امش  اب  یتسود  هک  تسا  نامه  ریبعت  هتخوس  ای  هداتفا  بآ  رد  الثم  ای  هدش  عیاض  امش 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تبیصم باتک : 

گرزب راختفا  یملع :  باتک 
ربخ باتک :  دیرخ ن 

هرظتنم ریغ  قافتا  کی  نتفرگ :  هیده  یباتک 
تسود  نداد  تسد  زا  هتخوس :  باتک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  تورث  يراکتسرد و  ۀناشن  باوخ ،  رد  باتک  ۀعلاطم  1 ـ

اب دـتفا و  یم  ریخأـت  هب  شباـتک  پاـچ  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  تـسا ،  ندـش  پاـچ  لاـح  رد  شباـتک  دـنیبب  باوـخ  يا  هدنـسیون  رگا  2 ـ
دوش .  یم  هجاوم  هار  نیا  رد  یتالکشم 

تـسد يرایـسب  تاراختفا  شناد و  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  فلت  يدایز  تقو  یباتک  ياـنعم  كرد  يارب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تفای .  دیهاوخ 

دراد .  ناکدوک  راتفر  یگنهامه  مهافت و  رب  تلالد  دنتسه ،  هعلاطم  لوغشم  ناکدوک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دیزیهرپب يدب  رش و  زا  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هنهک  ياهباتک  ۀعلاطم  5 ـ

هناخباتک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لابند هب  و  دیوش .  یم  هتـسخ  دوخ  یناگدـنز  طیحم  نیرـشاعم و  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیتسه ،  يا  هناخباتک  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیور .  یم  یسانشناتساب  ياهباتک  قیقحت  هعلاطم و 
 . دیهد یم  بیرف  ار  ناتناتسود  دوخ  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتفر  هناخباتک  هب  یصاخ  راک  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

یشورف باتک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیوش یم  دنمقالع  تایبدا  هب  رگید  ياهراک  رانک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یشورفباتک  ندید 

ناتک

لیلد ناتک ،  هماـج  ندیـشوپ  تسا و  هبنپ  زا  رتمک  نآ  تعفنم  اـما  تسا .  لـالح  لاـم  باوخ  رد  ناـتک  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنک .  لصاح  مامت  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  ناتک  مخت  دنیب  رگا  تسا .  كرابم 

باوخ رد  هچ  ناـنچ  تسا و  مسج  تحار  يرکف و  یگدوسآ  لاـیخ و  شمارآ  باوخ  رد  ناـتک  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
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نتـساک دیبای .  یم  تحار  تصرف  دسر و  یم  شمارآ  هب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  هک  ارچ  تسا  وکین  دیا  هدیـشوپ  ناتک  زا  يا  هماج  دینیبب 
ناتک یلو  تسا  هرهب  لام و  دوس و  افرص  هبنپ  لام .  دوس و  تسا و  تمعن  ناتک  مخت  نتـشاد  تسا و  مدرم  هب  تمدخ  يراک و  وکین  ناتک 

رد ناتک  امرـس  لصف  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دیا  هدیـشوپ  ناتک  زا  يا  هماجدینیبب  مرگ  لصف  رد  رگا  دراد .  هفاضا  ار  یگدوسآ  تحار و 
يامرـس رد  رگا  یلو  تسا  ناسکی  ریبعت  دشاب  مرگ  اوه  ناتـسبات و  اعقاو  هچ  دیـشاب و  هتـشاد  امرگ  ساسحا  باوخ  رد  هچ  دـینیبب .  باوخ 

 . تسا هدوهیب  شالت  لطاب و  راک  ناشن  دیراد  نت  رب  ناتک  دینیبب  تسا  ناتدرس  هک  نیا  دوجو  اب  باوخ  رد  ای  دیشاب  هدیشوپ  ناتک  ناتسمز 
تمدخ ردق  اه  نآ  هک  دـینک  یم  نارگید  هب  یتمدـخ  ای  دـیریگ  یمن  هجیتن  هک  دـینک  یم  يراک  ناتدوخ  يارب  ای  دـیوگ  یم  امـش  باوخ 

 . دنتسین لیاق  شزرا  جرا و  ناتراک  يارب  دنناد و  یمن  ار  امش 

يرتک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشک .  دیهاوخ  شود  رب  تقشمرپ  گرزب و  یتیلوئسم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يرتک  ندید  1ـ

تسا .  تامحز  جیاتن  زا  هدافتسا  اهشالت و  نایاپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  شوج  بآ  يرتک  ندید  2 ـ
دماجنا .  یم  تسکش  هب  دوصقم  لزنم  رس  هب  ندیسر  يارب  امش  ياهششوک  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  يرتک  ندید  3 ـ

اما دروخ .  دهاوخ  تسکـش  جاودزا  یفطاع و  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  تسد  رد  یهایـس  يرتک  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
 . درک دهاوخ  جاودزا  ینتشاد  تسود  نابرهم و  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاب ،  نشور  يرتک  گنر  رگا 

فتک

 ، تسرد تسا و  يوق  وا  فتک  دید  رگا  لامج .  تنیز و  تسا و  مدرم  یگتـسهآ  لیلد  باوخ ،  هب  فتک  ندید  دـیوگ :  لایناد  ترـضح 
رد رگا  دـنیوگ :  یم  یـضعب  دوـب و  وا  ندرگ  رد  مدرم  قـح  هک  تسا  لـیلد  دـنیب ،  نیا  فـالخ  هب  رگا  وا .  تنیز  یتداـیز  رب  تسا  لـیلد 

 . دبای لام  درادن  ربخ  هک  یئاج  زا  هک  لیلد  دنیب ،  يوم  دوخ  فتک  رب  باوخ 

کتک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
کتک

لزنم رد  شمارآ  ندز :  کتک  ار  یسک 
کیدزن يا  هدنیآ  رد  يریگ  ماقتنا  ندروخ :  کتک 

یتلادع یب  هچب :  کی  ندز  کتک 
دایز  هلغشم  يراک :  کتک  رثا  رب  یگتسخ 

ندش دوخ  رخسمت  ثعاب  ندرک :  ینزدوخ 
تیعقوم رد  تارییغت  دننکیم :  يراک  کتک  هک  یناسک  ياشامت 

اریتک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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دناتسب .  یلیخب  زا  لام  نآ  ردق  هب  هک  نآ  لیلد  باوخ ،  هب  اریتک  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  اریتک  ندید 
لام . )  هدنام  زاب  هفاضا و  لام (  هلضف  لوا : 

كدنا .  هدیافو  عفن  مود : 
 . دنمدوسو تعفنم  اب  ریخ  يراک  موس : 

ندرک یلاحک 

یم یلاحک  دـید  باوخ  رد  رگا  اهراک .  رد  ندرب  هار  تسا ،  هتـسب  ياهراک  لیلد  باوخ ،  رد  ندرک  یلاـحک  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 ، دوبن عفان  اه  مشچ  رب  وا  يوراد  رگا  دـنبای .  تعفنم  يو  زا  دـیامن و  هار  ار  ناهارمگ  هک  لیلد  تسا ،  عفان  اـه  مشچ  رب  وا  يوراد  درک و 

 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات 

ودک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دبای .  افـش  دـنیب  ار  باوخ  نیا  رامیب  رگا  دوش .  هدوزفا  شتمعن  هاج و  هک  لیلد  دوخ ،  تقو  هب  دوب  هتـسر  ودـک  وا  هناخ  رد  دـید  رگا 

دنک .  هبوت  دنیب  یقساف  رگا  دسر .  زاب  نطو  هب  دنیب  ناملسم  رگا  دوش .  ناملسم  دنیب  رفاک  رگا  دوش .  دازآ  دنیب  هدنب 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دبای .  تعاط  قیفوت  دوش و  اور  شتجاح  هک  لیلد  دروخ ،  تشاد و  هتخپ  يودک  دید  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  ودک  ندید 
ماقمو .  هاج  وزع  لوا : 

تمعن .  لام و  مود : 
روما . )  بیترتو  مظن  اهراک (  ماظن  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يارب ار  ودک  یتنـس  بط  رد  هک  ارچ  هیام  هیاپ و  یب  تسا  یترهـش  نیا  یلو  تسا  یتیـصاخ  یب  هزم و  یب  هایگ  یفیـص و  ودک  دنیوگ  یم 

ودک ناربعم  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دیاش  دندناروخ  یم  دندوب  يوارفص  ای  دنتشاد  مرگ  جازم  هک  ینارامیب  هب  دندرک و  یم  زیوجت  دیربت 
ودک شا  هناخ  رد  هک  دنیبب  باوخ  رد  یسک  رگا  دیوگ  یم  نیریس  نبا  دن .  هتـشون  وکین  تاریبعت  نآ  يارب  هتـسناد و  بوخ  باوخ  رد  ار 
زیاـج دـشاب .  یئوزرآ  هچ  ریگرد  باوخ  هدـننیب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  نیا  هب  یگتـسب  تساـیور و  هدـننیب  يوزرآ  هاـج و  تزع و  هب  هدـیئور 

زین ودـک  ياه  كاروخ  عاونا  دوش .  یم  هدروآرب  شتجاح  دروخ  یم  هتخپ  يودـک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  هچنانچ  دـیوگ  یم  یـشکارم 
نتـشاد هدمآ .  مهارف  ودک  زا  میروخ  یم  هک  ییاذغ  مینادب  باوخ  ملاع  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دراد و  ار  هتخپ  يودک  ریبعت  نیمه 

رد رگا  الثم  دـنک .  یم  قدـص  مه  رگید  ياهزیچ  هراـبرد  نیا  دوش  یمن  لـیامتم  تاـبثا  هب  دـنک و  یم  یفن  ار  عوضوم  باوخ  رد  دـیدرت 
یمن بوسحم  الط  تسا و  جنرب  اعطق  جنرب ؟ ای  تسالط  هک  دیآ  دوجو  هب  امش  رد  دیدرت  نیا  دیشاب و  هتشاد  گنر  درز  يدنبتـسد  باوخ 
ماما زا  تسا .  باوخ  هدـننیب  يوزرآ  ندـمآرب  ناـشن  هدـش  هیهت  ودـک  زا  دـینادب  هک  ییاذـغ  تسه ،  ینعم  نیا  زین  ودـک  دروم  رد  دوش . 
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وکین باوخ  رد  ودک  ندید  هتفر  مه  يور  تساهراک و  ماظتنا  تمعن و  تزع و  باوخ  رد  ودک  ندـید  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 
 . تسا

رک

یم یبلاـطم  اـی  دـیوش  یم  هدرزآ  مدرم  نانخـس  زا  هک  تسا  نآ  ناـشن  ندـید  رک  باوخ  رد  ار  نتـشوخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ ناشن  دونـش  یمن  وا  میئوگ  یم  هچ  ره  ام  هدـش و  رک  يرگید  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  اما  دـیآ .  یمن  شوخ  امـش  عبط  هب  هک  دـیونش 

مهافت مدـع  نارگید  اب  ای  میرادـن  ار  شندرک  شاف  تماهـش  هک  تسه  يزار  میئوگب .  میناوت  یمن  هک  میراد  نتفگ  يارب  يزیچ  هک  تسا 
 . مینک یم  ادیپ 

نیبتاکلا مارک 

دنسیونب نامدرم  دبو  کین  رادرک  دنفلکم و  نامدرم  رب  هک  دنناگتشرف  نیبتاکلا  مارک  هک  نادب 
دیوگ :  نیریس  نبا 

مغ و جـنر و  دوب  داسف  لها  زا  رگا  دـبای و  ناهج  ود  حالـص  دوب  حالـص  لها  زا  هک  لیلد  دـنیب  باوخ  رد  ار  نیبتاـکلا  مارک  زا  یکی  رگا 
دسر ودب  هودنا 

تاوارک

رد هچنانچ  درادن و  یـصاخ  ریبعت  تسا .  يراکایر  یعون  صخـشت و  هب  رهاظت  باوخ  رد  تاوارک  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ار نآ  تسرد  ریبعت  دعب  هدروآ و  باسح  هب  زین  ار  باوخ  هدنهد  لیکـشت  رگید  ازجا  طیارـش و  دیاب  میدـید  تاوارک  شیوخ  ياه  باوخ 

امش هب  نارگید  هک  دینک  یم  يراک  دیا  هتسب  ندرگ  هب  یتشز  تاوارک  یلو  دیا  هدیشوپ  یبترم  سابل  دینیبب  باوخ  رد  رگا  مینک .  تفایرد 
هب نیمـشیربا  اهب و  نارگ  یتاوارک  اما  دـیراد  نت  هب  بترمان  سابل  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنیوگ .  یم  دـب  امـش  هراـبرد  دـننک و  یم  هجوت 

دیتسه اعقاو  هچنآ  زا  ریغ  ار  نتـشوخ  دینک و  یم  ندوب  بوخ  هب  رهاظت  دینک ،  یم  يراکایر  هک  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دـیا  هتـسب  ندرگ 
هب نآ  زا  ات  دیا  هدرک  تسرد  نامـسیر  لثم  يزیچ  نآ  اب  هدز و  هرگ  مه  هب  ار  تاوارک  نیدنچ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیهد .  یم  ناشن 

تیثیح و دینک و  یم  کسیر  دیهد .  یم  رارق  نئمطمان  يراک  يورگ  رد  ار  شیوخ  يوربآ  هک  تسا  نآ  ناشن  دینک  هدافتـسا  بانط  ياج 
 . دیزادنا یم  رطخ  هب  ار  ناترابتعا 

سابرک

دزادنا .  داسف  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  يو  ندید  دنناوخ و  صرب  ار  وا  يزات  هب  هک  تسا  يروناج 
ریبعت نیا  دراد .  ازع  متام و  رقف و  هودنا و  مغ و  زا  هناشن  تسین و  بوخ  نادنچ  باوخ  رد  سابرک  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

يرگید لیوات  سابرک  هملک  لباقم  یبرغ  ياه  همانباوخ  رد  اسب  هچ  تسین  رگید  بهاذـم  ماوقا و  للم و  يارب  تسا و  ناناملـسم  اـم  يارب 
یم سابل  نآ  زا  ارقف  الومعم  تسا و  هچراپ  نیرتاهب  مک  سابرک  الوا  هک  تسا  توافتم  تلع  نیا  هب  سابرک  زا  ام  تشادرب  دنشاب .  هتـشون 

رد اذل  تسا  یندشن  لیاز  دراد  دوجو  ام  نهذ  قمع  رد  هک  روصت  ود  نیا  دننک .  یم  نفک  سابرک  اب  هکنآ  مود  دندیـشوپ  یم  دـنتخود و 
سابل هک  دـنیبب  باوخ  رد  باوخ  هدـننیب  هچنانچ  متام .  هیرگ و  هودـنا و  مغ و  ياـیوگ  اـی  تسا  رقف  ناـشن  اـی  مینیب  یم  هک  ییاـه  باوخ 

ندیـشوپ دهد .  یم  ربخ  يرامیب  زا  دشاب  هتـشاد  درز  گنر  یـسابرک  داشگ  سابل  رگا  دوش .  یم  نیگهودنا  هدیـشوپ  سابرک  زا  يداشگ 
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ار ریبعت  نیمه  زین  سابرک  ندیرخ  نتخورف و  میریگ .  یم  رارق  هقیضم  راشف و  رد  هک  تسا  نیا  يایوگ  باوخ  رد  سابرک  زا  گنت  یسابل 
دراد . 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب مغ  كدنا  دنیوگ  یضعب  دوب  لالح  يزور  مدنگ  هبنپ و  نامسیرو  سابرک 

دوش دایز  تمشح  نآ  دننام  سابرکو و  هبنپ  ندید 

هترک

هترک دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم  تسا .  توق  لیلد  باوخ  رد  نآ  ندیشوپ  دنیوگ  نهاریپ  یـسراف  هب  ار  وا  هاتوک و  تسا  يا  هماج 
رگا دوش  رامیب  هک  لیلد  دنیب ،  درز  رگا  دوب .  توق  یملاع  ار  وا  هک  لیلد  دنیب ،  زبس  رگا  دـهرب .  مغ  زا  هک  لیلد  دوب ،  هدیـشوپ  ون  دـیفس 

نیمشیربا يو  هترک  دید  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوش .  لوغشم  ایند  ترـشع  هب  دنیب  خرـس  رگا  تسا .  تبیـصم  دید  دوبک 
 . توق ناـصقن  رب  تسا  لـیلد  دـش ،  عیاـض  وا  هترک  دـید  رگا  تسا .  فیعـض  نید  رد  اـما  تسا ،  يویند  یگرزب  تزع و  رب  لـیلد  دوـب . 

 . اهراک ماظن  مراهچ :  رفس .  موس :  هانپ .  مود :  توق .  لوا :  تسا .  هجوراهچ  رب  هترک  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

یسرک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  ملع  باوخ  هب  یسرک  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  یلاعت  قح  تردق  تطاحا و  لیلد  باوخ ،  هب  یسرک  ندید 

دیوگ :  یبرغمرباج 
تسا .  لداع  یهاشداپ  ای  لامک  هب  يدهاز  عیطم و  یماما  رب  لیلد  باوخ ،  هب  یسرک  لیوات 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  هب  یسرک  ندید 

لدع .  لوا : 
فاصنا .  مود : 

فرش .  زع و  موس : 
تلزنم .  تبترم  مراهچ : 

ییاورنامرف .  تیالو و  مجنپ : 
ماقم . )  هاج و  یئالاو  هاج (  ردق و  يدنلب  مشش : 

اما ددرگ ،  مرکم  زیزع و  قیالخ  نایم  هب  دـسرب و  اهدارم  هب  دریگ و  ـالاب  شراـک  هک  لـیلد  دوب .  هتـسشن  یـسرک  رب  نامـسآ  رد  دـید  رگا 
 . ددرگزاب نز  هب  دنیب  وا  رد  هک  دب  کین و  ره  دوب و  نز  لیلد  دنا ،  هدیشارت  نارگدورد  هک  یسرک 

سفرک

سفرک رگا  دنیوگ :  یـضعب  دوش و  دنمتـسم  نیگمغ و  هک  لیلد  دروخ ،  تقو  یب  سفرک  دید  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
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دوب .  رتمک  هودنا  دروخن  دید و 
ندـید یلو  ماـگنه  یب  هچ  دـشاب و  لـصف  تقو و  هب  هچ  تسا  هودـنا  مغ و  باوـخ  رد  سفرک  ندروـخ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 

تسا .  طاسبنا  حرف و  يزبسرس و  توارط و  دشاب  زبس  هزات و  رگا  صوصخ  هب  سفرک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیبای .  یم  تسد  دوخ  ياهوزرآ  نیرتگرزب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ  رد  سفرک ،  ةزات  درت و  ياه  هقاس  ندید  1 ـ
دراد .  امش  ةداوناخ  ياضعا  زا  یکی  توف  رب  تلالد  دینیبب ،  یگدیدنگ  داسف و  لاح  رد  ار  سفرک  ياه  هقاس  رگا  2 ـ

تسا .  تبحم  قشع و  زا  ندش  زیربل  ۀناشن  باوخ ،  رد  سفرک  ندروخ  3 ـ
دروآ .  یم  تسد  هب  ینالک  تورث  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دروخ ،  یم  سفرک  دوخ  رسمه  اب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ

روما رگید  رد  دوخ  ياهیور  هدایز  اه و  یجرخلو  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  تسرد  ییاذـغ  سفرک  اب  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  5 ـ
 . دروخ دهاوخ  فسأت 

هرکرک

 . دـنام یم  تکرح  یب  تباـث و  دـننک و  یم  بصن  اـه  قاـتا  هرجنپ  نوریب  هک  تسه  یبوچ  هرکرک  یعون  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
سسجت و مه  تسا و  تداسح  مه  باوخ  رد  هرکرک  تسا .  تداسح  ینعم  هب  هک  يزولاژ -  دنیوگ -  یم  هرکرک  عون  نیا  هب  نایوسنارف 

هرکرک شیوخ  قاتا  هرجنپ  هب  هک  دـینیبب  رگا  دجنـسب .  باوخ  هدـننیب  عضو  اب  ربعم  دـیاب  هتبلا  هک  يریگ  هشوگ  اوزنا و  افتخا ،  هب  لـیم  مه 
یلوـضف و سـسجت و  ناـتدوخ  هب  طوـبرم  ریغ  روـما  رد  اـی  دـیوش  یم  دـسح  راـتفرگ  دـینک  یم  هاـگن  جراـخ  هـب  نآ  يارو  زا  هـتخیوآ و 
ار نوریب  دیتسه و  قاتا  نآ  نورد  امـش  دنا و  هدناشوپ  هرکرک  اب  ار  نآ  ياه  هرجنپ  مامت  هک  تسه  یقاتا  دینیبب  رگا  دینک .  یم  يواکجنک 
زا هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دینک .  یم  ادیپ  لیامت  يورکت  هب  دیریگ و  یم  رانک  ناتدوخ  ای  دنراذگ  یم  رانک  ار  امش  يرما  رد  دینیب  یمن 
یم رانک  ار  امش  هک  تسا  تسرد  لوا  فیرعت  دیـشابن  دونـشخ  رگا  دیـشاب  یـضار  لاحـشوخ و  هتـسب  ياه  هرکرک  اب  قاتا  نآ  رد  روضح 

هاگآ نآ  زا  نارگید  دیهاوخ  یمن  هک  تسه  يزیچ  دینک  یم  بصن  هرکرک  ناتدوخ  قاتا  هرجنپ  هب  دـیراد  ناتدوخ  دـینیبب  رگا  دـنراذگ . 
مدرم دزن  دراد  هراپ  هنهک و  هرکرک  قاتا  ياه  هرجنپ  دـینیبب  رگا  دـش .  دـیهاوخ  كاـنمیب  تیعقاو  کـی  ندـش  نشور  زا  عقاو  رد  دـنوش و 

 . دننک یم  تمالم  ار  امش  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دیوش و  یم  هدنمرش 

سکرک

دشاب .  ناغرم  همه  زا  رتزارد  رت و  يوق  تسا و  ناغرم  رتهم 
لیلد نیمه ،  وا  تشوگ  ناوختسا و  دنیب و  یکین  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تشاد ،  یسکرک  دید  باوخ  هب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

تسا . 
اه لاس  هک  روبص  هاوخدب و  تسا  ینمـشد  سکرک  تسین .  بوخ  هجو  چیه  هب  باوخ  رد  سکرک  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هناخ يالاب  ای  هتـسشن  امـش  هناخ  زارف  رب  یـسکرک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـشاب .  ام  يدوبان  گرم و  یتخبدـب و  دـهاش  ات  دـشک  یم  راظتنا 
توملا کلم  مداخ  سکرک  دنیوگ  یم  دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  ناج  يرطخ  هک  تسا  نآ  ناشن  اریز  دیشاب  رایـشوه  دیاب  دنک  یم  زاورپ 

وا زا  سپ  درذگب  شبابرا  اج  ره  دور و  یم  اج  همه  توملا  کلم  ینعی  شیوخ  بابرا  لابندب  سکرک  هدـمآرد .  لکـش  نیا  هب  هک  تسا 
فالخرب نامدوخ  نهک  ناربعم  دراذـگ .  یمن  یقاب  هدرک  ناتـس  ناج  کلم  هچ  نآ  زا  يرثا  دـنک و  یم  وراج  ار  شیوخ  هار  دـسر و  یم 

سکرک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنا .  هدرک  یفرعم  موش  هتـسنادن و  بوخ  ار  نآ  الک  یلو  دـنا  هتـشونن  يزیچ  سکرک  هرابرد  یبرغ  ناربعم 
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امش هب  ار  یـسک  گرم  ربخ  دیونـشب  ار  سکرک  يادص  رگا  دریم .  یم  یمهم  صخـش  هقطنم  نآ  رد  دننک  یم  زاورپ  اوه  رد  يدایز  ياه 
رظتنم هداوناخ  رد  تسـشن  امـش  هناخ  ماب  رب  یـسکرک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوش .  یم  نیگهودـنا  ربخ  نآ  ندینـش  زا  هک  داد  دـنهاوخ 

نایم زا  ار  ینمشد  دیتشک  رگا  دینار و  یم  ار  ینمشد  دیدز  گنس  باترپ  اب  ار  یسکرک  باوخ  رد  دیدید  رگا  دیـشاب .  ینومیمان  ثداوح 
دیراد .  یمرب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسرب ثاریم  يو  هب  ای  دوبرازآ  مک  درم  سکرک  ندید 

ندگرک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  يرایسب  یناهن  تالکشم  دش و  دیهاوخ  وربور  یمیظع  ررض  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ندگرک  ندید  1 ـ
 . درک دیهاوخ  هبلغ  تفرگ ،  دهاوخ  رارق  امش  هار  رس  رب  هک  یعناوم  رب  هناعاجش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندگرک  نتشک  2 ـ

مرک

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يدوـس هکنیا  اـب  دنیـشن و  یمن  امـش  لد  هب  هک  دوـش  یم  ناتبیـصن  یلوـپ  تسه  مرک  دـیروخ  یم  هک  يا  هوـیم  رد  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا 

ناترـسمه امـش و  نیب  درم  ای  نز  دیتسه  سک  ره  تسامـش  سابل  رد  مرک  دـینیبب  رگا  دـیوش .  یمن  لاحـشوخ  نآ  زا  ددرگ  یم  ناتدـیاع 
هب نآ  رد  مرک  هک  دیراد  یمخز  الثم  هتـشاذگ  مرک  ناتندب  دینیبب  رگا  دـیوش .  یم  نیکرچ  لد  رگیدـکی  زا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  فالتخا 

نانچ دنرب و  یم  نیب  زا  ار  امـش  لام  هرذ  هرذ  یعمج  هک  تسا  نآ  ناشن  دننک  یم  هیذـغت  امـش  تشوگ  نوخ و  زا  اه  مرک  هدـمآ و  دوجو 
یم رد  ياپ  زا  ار  امش  يدنچ  زا  سپ  كدنا  ياه  نایز  نامه  یلو  دیهد  یمن  یتیمها  دینک  هجوت  مه  رگا  امـش  هک  دنناسر  یم  نایز  مارآ 
یم باوخ  رد  امش  اما  دنام  یم  رام  لثم  هک  هدش  گرزب  یمرک  دینیبب  رگا  دسر .  یم  امش  هب  یتمعن  دینیبب  كاخ  رد  ار  مرک  رگا  دنروآ . 

دناسرت .  یم  ار  امش  یصخش  تسا  مرک  کی  نآ  هک  دیناد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تفرگ .  دنهاوخ  رارق  راشف  تحت  رورش  ماندب و  دارفا  يریباعت  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  مرک  ندید  1 ـ
رد رگا  تسا .  يدام  لمجت و  رپ  یگدنز  ناهاوخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنزخ ،  یم  وا  نت  يور  اه  مرک  هک  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

تاـیقالخا بسک  یپ  رد  دزاـس و  یم  اـهر  يداـم  ياهدـنب  دـیق و  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـشکب ،  ار  اـهمرک  دوش  قفوم  باوخ 
تفر .  دهاوخ  یلاعتم  يونعم و 

تهج رد  دوخ  نانمشد  يورین  زا  راکتبا  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هدافتسا  يریگیهام  ۀمعط  يارب  اهمرک  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دیریگ یم  هرهب  دوخ  عفانم  هب  ندیسر 

هیورک

خلت هچ  ره  تسا و  خلت  هک  اریز  دنک ،  تموصخ  یسک  اب  ای  دوش  نیگمغ  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هیورک  دید  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . تسا مغ  لیلد  باوخرد ،  نآ  ندید  دوب 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1048 

http://www.ghaemiyeh.com


هرک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یکاروخ  – هرک

ناتسود اب  قفاوت  مدع  ندروخ : 
ینارگن هرک :  دیلوت 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ندـید دـنوش ،  یم  یلمع  ناتیاه  هشقن  هکنیا  یتسردـنت و  تمالـس و  ۀـناشن  دـیروخ ،  یم  گنر  ییالط  هزات و  ةرک  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسه .  زین  شناد  تورث و  ۀناشن  یباوخ  نینچ 
تسا .  مزال  ییاناوت  نتشاد  گرزب  يراک  نداد  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دساف  ةرک  ندروخ  2 ـ

 . تسا كدنا  یتعفنم  ندرب  ۀناشن  باوخ ،  رد  هرک  شورف  3 ـ

يرک

تسا .  یشیورد  لیلد  ندید ،  باوخ  هب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ایند .  رد  يدارمان  تسا و  نید  یهابت  رب  لیلد  باوخ ،  هب  يرک  ندید 
تسا .  قفانم  يدرم  رب  لیلد  باوخ  هب  يرک  ندید 

تسا .  تبیصم  هنتف و  دنیوگ  یضعب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش هداشگ  يو  رب  هتسب  ياهراک  هک  لیلد  دش ،  اونش  هک  دید  يرک  رگا  اهراک .  یگتـسب  تسا و  یئانیب  رب  لیلد  باوخ ،  هب  يرک  ندید 
دسر .  دارم  هب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجوراهچ  رب  يرک  ندید 

یتسدگنت . )  ورقف  یشیورد (  لوا : 
یهابت .  مود : 

هودناو .  مغ  موس : 
 ( . اهراک روما و  ندش  هتسب  اهراک (  یگتسب  مراهچ : 

لاتسیرک

ننفت تفارظ و  نیمه  زین  باوخ  رد  هک  فیرظ  یلمجت و  تسا  يزیچ  اـم  هرمزور  یگدـنز  رد  لاتـسیرک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رولب لثم  دوش و  یم  مسجم  لاتـسیرک  رولب و  تروص  هب  باوخ  رد  شا  یگدنـشخرد  تفارظ و  رطاخ  هب  نز  دـنک .  یم  ظفح  ار  شیوخ 

دید دیاب  یلو  هدنهد  بیرف  ابیز و  رگ و  هسوسو  زیگنا و  هنتف  تسا  ینز  لاتسیرک  ام  ياه  باوخ  رد  فیصوت  نیا  اب  تسا .  زیگنا  هسوسو 
تایـصوصخ نیمه  ياراد  ینز  اب  دیراد  لاتـسیرک  زا  یفرظ  دـیدید  باوخ  رد  رگا  مینیب .  یم  اجک  هنوگچ و  باوخ  رد  ار  لاتـسیرک  هک 
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نآ هک  دینک  یم  سح  باوخ  رد  الامتحا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  وا  دنکشب  دتفیب و  امش  تسدزا  فرظ  نیا  هچنانچ  دیوش و  یم  ور  هبور 
تسا و امـش  رـسمه  لاتـسیرک  دیدید  باوخ  رد  يزیچ  نینچ  رگا  دیا ،  هدوب  نآ  بحاص  شیپ  اه  لاس  زا  دراد و  قلعت  امـش  هب  لاتـسیرک 
لاتـسیرک و زا  یقاتا  رد  دیدید  رگا  دشاب  هتـشاد  رثوم  شقن  دناوت  یم  امـش  یلغـش  یلام و  یگدنز  رد  هک  تسا  ینز  دـیرادن  رـسمه  رگا 

رتخد رگا  دیرب .  یم  جنر  نارگید  ناتدوخ و  نیب  سناجت  مدع  زا  اما  دینک  یم  ادیپ  یبوخ  زاتمم و  عضو  نامز  زا  یعطقم  رد  دـیتسه  رولب 
اعبط تسا و  هتسجرب  زاتمم و  تاهج  عیمج  زا  هک  دنک  یم  يرهوش  تسا  نشور  دشخرد و  یم  هک  دراد  لاتسیرک  زا  یشفک  دنیبب  یناوج 

 . دش دهاوخ  یئایور  یگدنز  کی  بحاص 

هراوخ مدژک 

نبدـمحم دوش .  كـاله  تفاـی  وا  مخز  هک  یـسک  ره  دـشک و  یم  نیمز  رب  دوخ  مد  دـشاب و  یم  ناتـسزوخ  رهـش  رد  هک  تسا  يروناـج 
ار وا  هراوخ  مدژک  دید  رگا  دوب .  بعـص  ینمـشد  رد  اما  تسا ،  هدیمرآ  ینمـشد  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هراوخ  مدژک  ندید  دیوگ :  نیریس 

 . دوش نمیا  نمشد  زا  هک  لیلد  دیسرن ،  يدنزگ  هراوخ  مدژک  زا  ار  وا  دید  رگا  دنیب .  ترضم  نمشدزا  هک  لیلد  دیزگب ، 

فوسک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رذگ دوز  یتسس  فوسک : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا يدام  روما  هفرح و  رد  تقوم  تسکش  یگداوناخ و  ياهینارگن  تمالع  باوخ ،  رد  فوسک  ندید 

زرواشک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
زرواشک

ندوب یضار  دوخ  تشونرس  زا  يزرواشک :  لح  رد 
دش دیهاوخ  هدروخرس  امش  راکیب :  زرواشک 

هاگراتشک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندز كانرطخ  راک  هب  تسد  هاگراتشک 

رازتشک

یضعب هک  لیلد  دورد ،  يرازتشک  دید  رگا  تسا .  دنزرف  رب  لیلد  دوب ،  فورعم  نوچ  باوخ  رد  رازتشک  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دنوش .  هتشک  اجنآ  مدرم 

نایم رد  دـید  رگا  دوب و  کین  وا  ياـیند  نید و  هک  دـنک  یلمع  هک  لـیلد  دوب ،  فورعم  يرازتشک  رد  دـید  رگا  دـیوگ :  لاـیناد  ترـضح 
دور .  ازع  هب  هک  لیلد  تفر ،  یم  يرازتشک 
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زا هک  دـنادن  دـنیب و  يرازتشک  باوخ  رد  رگا  تسا .  طحق  لیلد  تخوسب ،  دوب و  هداتفا  رازتشک  رد  شتآ  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباـج 
تسا .  هدننیب  نایز  رب  لیلد  تسیک ، 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درادن .  ادرف  هب  يدیما  باوخ  هدننیب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  لوصحم  تشادرب  زا  دعب  نایرع  يرازتشک  ندید  1 ـ

تسا .  ینامداش  یناوارف و  تکرب و  تمالع  وج ،  ای  ترذ  لوصحم  تشادرب  ةدامآ  زبس و  يرازتشک  ندید  2 ـ
قفوم زیمآراختفا  یماـقم  بسک  رد  دیـسر و  دـهاوخ  امـش  هب  یتورث  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  هدروخ ،  مخـش  يرازتشک  ندـید  3 ـ

دش .  دیهاوخ 
 . دروآ دیهاوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  ةرمث  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  یناشفارذب ،  هدامآ  هدروخ و  رایش  رازتشک  ندید  4 ـ

عرز تشک و 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لالح يزور  يزرواشک ،  ندـید  دـنیوگ  تسا و  لالح  يزور  نتفای  یلاعت و  قح  رب  ندرک  لکوت  لـیلد  باوخ ،  هب  عرز  تشک و  ندـید 

دوش هدایز  شتمعن  هک  لیلد  هدمآرب ،  وا  هتشک  هک  دنیب  رگا  دوش .  وکین  شراک  هک  لیلد  تشک ،  مخت  نیمز  رد  دنیب  رگا  تسا . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

يزیچ تشک  هچ  نآ  زا  دـید  رگا  دـبای .  ناوارف  تمعن  هک  لیلد  درک ،  یم  عمج  زاـب  تخادـنا و  یم  مخت  تفاکـش و  یم  نیمز  دـید  رگا 
تسا .  هودنا  مغ و  لیلد  دشن ،  لصاح 

دیوگ :  یبرغمرباج 
تشک سرواک  دید  رگا  دنک .  لصاح  رایسب  لام  هک  لیلد  تشک ،  وج  دید  رگا  دبای .  تمعن  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تشک ،  مدنگ  دید  رگا 

تسا .  رتمک  شعفن 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  عرز  تشک و  ندید 
لالح .  يزور  لوا : 

تعفنم .  مود : 
يرامیب .  موس : 

ماقم . )  هاج و  هاجوزع (  مراهچ : 
شاعم . )  تشیعم (  مجنپ : 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هب دید  رگا  تسا .  يرامیب  لیلد  دوب  زبس  هدیـسران و  نوچ  تسا و  تعفنم  لیلد  دوخ ،  تقو  رد  هدیـسر  هشوخ  ندـیورد  تشک و  ندـید 

 . دنک رایسب  تاریخ  دروآ و  ياج  هب  هک  دوب  یلاعتقح  رما  رب  لیلد  دیورد ،  تشک و  دوخ  تقو 

نتشک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک لیلد  دیربب ،  نت  زا  ار  شرس  هک  نآ  یب  تشکب  ار  یسک  دید  رگا  دوش .  زارد  شرمع  هک  لیلد  دنتشکب ،  ار  وا  هک  دنیب  باوخرد  رگا 
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دناسر .  سک  نادب  یتعفنم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

یلاعت قح  تسا و  مولظم  هدننیب  هک  لیلد  ملظ ،  هب  تشکب  ار  وا  یـصخش  دید  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دنتـشکب ،  یهورگ  ار  وا  دید  رگا 
دنک .  زاب  نا  تافاکم  ات  درامگب  وا  هب  ار  یسک 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دبای .  لالح  يزور  هک  لیلد  تشکب ،  ار  دوخ  دنزرف  دید  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوش .  بلاغ  نمشد )  مصخرب (  هکلیلد  تشکب ،  ار  رگید  يزیچ  ای  يروناج  ای  اپراهچ )  يروتس (  دید  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نتشک

دینکن ینابصع  ار  دوخ  یسک :  نتشک 
درک دیهاوخ  يراکادف  کی  ای  ینابرق  کی  امش  ندش :  هتشک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
فـسأت دنهد  یم  ماجنا  یگدنز  رد  نارگید  هک  یتاهابتـشا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـشک ،  یم  ار  يرگید  يدرف ،  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

داد .  دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ار  امش  زیمآ  تنوشخ  ياهراتشک  دروخ و  دیهاوخ 
دیشک .  دهاوخ  ییاوسر  هب  ناتراک  دش و  دیهاوخ  تسردان  ییارجام  ریگرد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  لتق  بکترم  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دننک .  یم  شالت  امش  رب  هبلغ  يزوریپ و  يارب  یناهنپ  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دناسرب ،  لتق  هب  ار  امش  یسک  باوخ  رد  رگا  3 ـ
 . تفای دیهاوخ  تسد  رتالاب  یماقم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشک ،  یم  ار  هدنرد  يروناج  دوخ  زا  عافد  يارب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

یتشک

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دنامورف .  ایرد  رد  دیاین و  نوریب  یتشک  زا  هک  هصاخ  تسا ،  هشیدنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  رد  یتشک  ندید 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . تسا تبیـصم  لیلد  تسکـشب ،  وا  یتشک  دید  رگا  دهرب .  اه  مغ  زا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  تمالـس  هب  دوب و  یتشک  دید  باوخ  رد  رگا 

یتشک دوب و  یتشک  رد  دـنیب  رگا  دـنک .  لصاح  رایـسب  لامو  دور  رفـس  هب  لیلد  تفر ،  یم  شاـمق  اـه و  یتشک  اـیرد  ناـیم  رد  دـید  رگا 
دوش .  میقم  رفس  رد  هک  لیلد  تسا ،  هداتسیا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
همه زا  داتـسیاب و  یتشک  دنیب  رگا  دبای .  جرف  اه  مغ  زا  تسا  لیلد  دنارب ،  ار  یتشک  دمآرب و  تخـس  يداب  تسـشن و  یتشک  رد  دـنیب  رگا 

کلم نآ  هاشداپ  هک  لیلد  تفر ،  یم  ایرد  رد  یهت  ياهیتشک  دنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  یمغ  هب  تسا  لیلد  دـمآ ،  یم  یتشک  هب  جوم  يوس 
دنرادزاب .  ار  نالوسر  تسا  لیلد  دندش ،  قرغ  اه  یتشک  نآ  دنیب  رگا  دتسرف .  هاهاج  هب  ار  نالوسر 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دش ایرد  رعق  هب  وا  یتشک  دنیب  رگا  دنک .  عمج  لام  دوش و  هاشداپ  برقم  تسا  لیلد  دیسرت ،  یم  ایرد  زاو  دوب  هتسشن  یتشک  رد  دنیب  رگا 

هتـسشن یتشک  رد  دـنیب  رگا  تسا  نیا  فالخ  هب  شلیوات  تفر ،  یمن  یتشک  دـنیب  رگا  دـیامن .  لصاح  مامت  توق  هاشداپ  زا  تسا  لـیلد  ، 
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دیامن .  عمج  لام  دوش و  لوغشم  هاشداپ  راک  هب  تسا  لیلد  دوب ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  رد  یتشک  ندید 
دنزرف .  لوا : 

ردپ .  مود : 
نز .  موس : 

يراوس .  بکرم  مراهچ : 
يراوس . )  تینما  ینمیا (  مجنپ : 

یناگدنز . )  شیع (  مشش : 
يدنمتورث . )  يرگناوت (  متفه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لک املا  نم  و  هفیرش (  هیآ  قادصم  تسا و  تمحر  تیآ  دوخ  بآ  میرذگب .  بآ  زا  ات  میریگ  یم  رارق  نآ  رب  هک  تسا  یهاگیاپ  یتشک 
شورخ هب  دشاب و  رایسب  هچنانچ  تسا و  محرت  دقاف  تمحر  هیآ  نیمه  اما  دراد  یگتسب  بآ  دوجو  هب  ناسنا  تعیبط و  تایح  یح )  یئیش 

لحاس هب  دـناسرب و  بایاپ  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  تسا  یتشک  طـقف  راد  ریگ و  نیا  رد  دـناریم .  یم  دـعلب و  یم  ار  يرادـناج  ره  دـیآ 
 . دـنریگ یم  ار  اـم  درگ  هک  يدـیادش  اـه و  مغ  اـب  یئور  هب  ور  رد  تسا  ینمیا  دروخرب  زا  یناـشن  یتـشک  فیرعت  نیا  اـب  دـنک .  يربـهر 
هچ دیایب و  امش  بناج  هب  یتشک  نآ  هچ  دنک  یم  تکرح  ایرد  رد  یتشک  کی  دینیب  یم  ودیا  هداتـسیا  لحاس  رد  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ 

یتشک مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  میوش و  یم  ثداوح  ریگ  رد  مینک  هدـهاشم  یتشک  رد  ار  نتـشیوخ  رگا  دـسر .  یم  امـش  هب  يربخ  دـیاین 
میراد تینما  ایرد  شورخ  جاوما و  زا  میتسه  یتشک  نورد  یتقو  میبای .  یم  یئاهر  هودنا  جنر و  مغ و  زا  میوش  هدایپ  دش و  فقوتم  یئاج 

هک دیتسه  یئاج  دینیبب  باوخ  رد  رگا  مینک .  یم  لصاح  یئاهر  ایرد  ساره  جـنر  مغ و  زا  میوش  هدایپ  نوچ  میتسه و  هثداح  ریگرد  یلو 
هدننیب يارب  دنتسه .  یتشک  رد  هک  تساه  نآ  يارب  هک  لب  تسین  امش  يارب  تینما  هک  تسا  نیا  ناشن  دیآ  یم  امش  فرط  هب  یتشک  کی 
یتشک دـیتسه و  یتشک  رد  دـینیبب  رگا  دور .  یم  نیب  زا  هثداح  اب  يریگرد  میب  دـش  رود  یتشک  نوچ  دـیآ و  یم  شیپ  يا  هثداـح  باوخ 

رگا تسین .  بوخ  درب  یم  اجک  هب  ار  امش  یتشک  دینادن  دیشاب و  یتشک  رد  رگا  یلو  تسا  بوخ  دیناد ،  یم  هک  درب  یم  یئاج  هب  ار  امش 
هک دیآ  یم  شیپ  وا  يارب  يا  هلغـشم  دـنک و  یم  عورـش  ار  يراک  دور  یم  ایرد  هب  دوش و  یم  یتشک  راوس  لحاس  زا  دـنیبب  باوخ  هدـننیب 

بوخ دید  بیـسآ  ای  دـش  قرغ  ایرد  رد  یتشک  تسا و  یتشک  رد  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دراد .  ناوارف  نیریـش  خـلت و  زارف و  بیـشن و 
رد هتفر  مه  يور  دنک .  یم  لصاح  تینما  زاب  تسـشن  قیاق  هب  رگا  یلو  دـیآ  یم  راتفرگ  یتبیـصم  هب  دـیوگ  یم  وا  باوخ  هک  ارچ  تسین 

یباوخ وکین  دنادب  ار  لحم  نآ  مان  دور و  یم  اجک  هب  دنادب  باوخ  هدننیب  رگا  یلو  تسین  بوخ  نتفر  ایرد  رد  فدـه  یب  ندوب و  یتشک 
تسا . 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب هرطاخم  ناطلس  يوس  زا  یتشک  قرغ  ندید 

نتفرگ یتشک 

لیلد دندوب ،  مئاق  ود  ره  رگا  دوش .  وکین  شلاح  هک  لیلد  تخادنیب ،  وا  تفرگ و  یتشک  یـسک  اب  هک  دید  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دنناسر يدنزگ  وا  رب  هک 
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کشک

اذغ رد  هچ  اهنت و  هچ  کشخ  هچ  رت و  هچ  دشاب  هک  یتروص  ره  هب  تسین  بوخ  باوخ  رد  کشک  ندید  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يزیگنا هنتف  باوخ  رد  ییاس  کـشک  ندـید  تسا .  يراـتفرگ  هصغ و  جـنر و  مغ و  دـشاب  روش  شرت و  رگا  کـشک  ندروخ  اـصوصخم 

دروآ و یم  دوجو  هب  التبا  يراتفرگ و  دزیگنا و  یم  هنتف  وا  دیاس  یم  کشک  امش  يارب  یـسک  باوخ  رد  دینیبب  رگا  يراک .  لغد  تسا و 
نآ ندیرخ  زا  رتهب  کشک  نتخورف  دیوش .  یم  تمالم  بجوتسم  هک  دینک  یم  فالخ  يراک  دییاس  یم  کشک  ناتدوخ  دیدید  هچنانچ 

 . تسا

باکشک

 . دهرب مغ  زا  دبای و  لالح  لام  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  دوب و  هدرک  باکـشک  رکـش  هشفنب و  بانع و  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دروخ ،  تسناوتن  دنیب  رگا 

شمشک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يو هب  یتحار  تسا  لیلد  داد ،  یـسک  هب  شمـشک  دـنیب  رگا  دـنیب .  تعفنم  نآ  ردـق  هب  تسا  لـیلد  دروخب ،  تشاد و  شمـشک  دـنیب  رگا 

دناسر . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دیامن .  لصاح  مامت  لام  تسا  لیلد  دوب ،  هناخرد  راورخ  هب  شمشک  دنیب  باوخرد  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  شمشک  ندید 
تعفنم .  لوا : 

لالح .  لام  مود : 
تشیعم .  بسک و  موس : 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یگیاسمه رد  اوعد  شمشک : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنیوگ وا  قح  رد  ناتسوددشاب  یئوکین  نآ  دننام  شمشک و  وزیوم  نوچ  کشخ  یئاه  هویم  ندید 

وشک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
وـشک رگا  اما  دوب .  دهاوخ  هدننک  دیمون  امـش  تاراظتنا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدرگ ،  یم  يزیچ  لابند  هب  ییوشک  رد  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دراد شخبتذل  ییاهیمرگرس  بوخ و  یناتسود  نتفای  رب  تلالد  دینیبب ،  بترم  ار 

هناگیب روشک 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تشاد دیهاوخ  شوخ  يرفس  هناگیب :  روشک 

بعک

هک لیلد  تسکـشب ،  وا  ياپ  بعک  دـنیب  رگا  تسا .  مغ  لیلد  تشاد ،  رایـسب  بعک  دـنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـیوگ :  لاـیناد  ترـضح 
 . دیآ راتفرگ  یمغ  هب  ای  دریمب  شدنزرف 

هبعک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  دوب .  هفیلخ  رب  لیلد  دـنیب ،  نآ  رد  هک  ناصقن  تدایز و  ره  دوب و  وا  هلبق  هبعک  هک  سک  نآ  رب  دوب  هفیلخ  باوخرد  هبعک  ندـید 

 ، تشاد هبعک  رد  يور  دوب و  هتـسب  مارحا  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  هدـئاف  هفیلخ  زا  دوب و  وا  نید  حالـص  رب  لـیلد  درک ،  یم  هبعک  فاوـط  هک 
تمرح دنک و  مدرم  تناما  هک  لیلد  دندرک ،  یم  ترایز  ار  اجنآ  مدرم  دوب و  هبعک  وا  يارس  هک  دنیب  رگا  دوب .  وا  حالص  یتدایز  هب  لیلد 

دبای . 
دیوگ :  یبرغمرباج 

ای داـتفیب  هبعک  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  هداـیز  شیگرزب  یلاـعت  قـح  بناـج  زا  هک  لـیلد  تفر ،  هبعک  هب  هک  دـنیب  باوـخ  رد  یهاـشداپ  رگا 
رجح هب  يور  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  نمیا  نمـشد  رـش  زا  هک  لیلد  دوب ،  هبعکرد  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  هابت  هفیلخ  لاح  هک  لیلد  تخوسب ، 

دوب .  بهذمدب  هدننیب  هک  لیلد  دوب ،  هبعک  ماب  رب  هک  دنیب  رگا  دراذگب .  جح  هک  لیلد  داهن ،  دوسالا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  هبعک  ندید 
هفیلخ .  لوا : 

ماما .  مود : 
نامیا .  موس : 

ینمیا .  تینما و  مراهچ : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب تمالسو  ینمیا  هبعک و  هب  نتفر  ندید 

شافک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسین .  يدعاسم  ماگنه  نتفر ،  شیپ  يارب  هک  دنهد  یم  ناشن  امش  یگدنز  ياهتیعقوم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  شافک  ندید  1 ـ

 . تفای دهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  یشافک  شرسمه  ۀفرح  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

راتفک
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هک لیلد  دوب ،  هتـسب  وا  هناخ  رد  يراتفک  هک  دنیب  رگا  دوب .  دیلپ  تشز و  ینز  رب  لیلد  باوخرد ،  راتفک  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دشابن .  چیه  باوخ  رد  راتفک  ندید  رد  ندیدزد  دهاوخب و  تشز  ینز 

رد شندید  هک  نفعتم  فیثک و  راوخ و  رادرم  یـشح و  تسا و  يروناج  راتفک  دـیناد  یم  هک  روط  نامه  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا اعقاو  هچ  نآ  هن  دریگ  یم  رارق  امش  كاردا  رب  ریبعت  ساسا  هک  ما  هتـشون  ار  هتکن  نیا  زین  رگید  دراوم  رد  تسین .  نمی  شوخ  باوخ 

یتح تسا و  راتفک  روناج  نآ  هک  دـینادن  دیـسانشن و  دـینیبب و  يراـتفک  باوخ  رد  امـش  تسا  نکمم  ـالثم  دـینیب .  یم  باوخ  رد  امـش  و 
تـسا نکمم  الباقتم  راتفک .  هن  تسا  گس  دوش  یم  ماجنا  نآ  رب  ریبعت  هچ  نآ  ادرف  حبـص  دیریگب .  گس  ياج  هب  ار  راتفک  دراد  لامتحا 

ادرف حبـص  تسا .  راتفک  ناویح  نآ  هک  دینک  نامگ  هدز  تشحو  امـش  یلو  درذگ  یم  ناترانک  زا  رازآ  یب  هک  دینیبب  باوخ  رد  ار  یگس 
ریبعت رایعم  امـش  كاردا  زین  اجنیا  دـیا .  هتفرگ  راتفک  ار  گس  امـش  اریز  گس  هن  تسا  راتفک  دریگ  یم  ماجنا  نآ  ساـسا  رب  ریبعت  هچ  نآ 

تیمها هچ  نآ  تسین .  مهم  تسا  يروناـج  هنوگچ  دـیناد  یمن  دیـسانش و  یمن  تیور  هب  ار  راـتفک  رگا  هک  متـشون  ار  همدـقم  نیا  تسا . 
 . درادن نوگـش  تنمیم و  تسین .  بوخ  دیـسرتب  نآ  زا  تسا و  راتفک  دینادب  دـینیبب و  باوخ  رد  يراتفک  رگا  تسا .  امـش  تشادرب  دراد 

هدـننیب يارب  يا  هثداح  دـیوگ  یم  وا  باوخ  هک  ارچ  تسین  وکین  دـیایب  وا  فرط  هب  باوخ  رد  راتفک  دـنیبب و  يراـتفک  باوخ  هدـننیب  رگا 
هک دـینیبب  باوخ  رد  يراتفک  رگا  دـنک .  ظفح  ار  نتـشیوخ  دـشاب و  طاـتحم  هدـنیآ  ياـهزور  رد  هک  تسوا  رب  دـتفا و  یم  قاـفتا  باوخ 

دینیبب دوخ  تمس  هب  ار  راتفک  رگا  یلو  دوش  یم  رود  امش  زا  يرطخ  نوچ  تسا  بوخ  دوش  رود  درذگب و  دشاب ،  امـش  فرط  هب  شتـشپ 
رب دیـشکب  ار  راـتفک  باوخ  رد  رگا  درادـن ،  نمی  زین  راـتفک  مشچ  رد  ندرک  هاـگن  تسین .  بوخ  دـنک  هلمح  دوـش و  کـیدزن  امـش  هب  و 
ریپ ینز  ار  هدام  راـتفک  ناربعم  زا  یخرب  دـیا .  هدرک  عفد  ار  يرطخ  دزیرگب  امـش  زا  راـتفک  رگا  دـیوش و  یم  هریچ  نیرفآ  گرم  ینمـشد 

دراد .  تمائش  باوخ  رد  راتفک  ندید  لاح  ره  هب  دزیر .  یم  مه  هب  ار  باوخ  هدننیب  یگدنز  ساسا  هک  دنا  هتسناد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دهد شفرح  هب  شوگو  دنک  يو  هب  رکم  نمشد  راتفک  ندید 

هجفک

هنهک ای  هتـسکش  ار  هجفک  رگا  دوب .  هحلـصم  وا  همداخ  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  هجفک  هک  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
باوخ رد  شتآ  هجفک  یـضاق  رگا  ریلد .  دوب  يدرم  رب  لیلد  دنیب ،  باوخ  رد  شتآ  هجفک  هاشداپ  رگا  دوب .  نیا  فالخ  هب  لیوات  دـنیب ، 

 . دوب هناخ  راکتمدخ  رب  لیلد  دنیب ،  شتآ  هجفک  سک  نیا  زج  هک  رهو  دوب  وا  بیان  دنیب ، 

ایرد فک 

یگرزب .  زا  دوب  تعفنم  لیلد  دنیب ،  ایرد  فک  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دزاس یم  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  وا  يویند  تاذل  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  لحاس  ياه  هسام  هب  ار  ایرد  فک  ینز  رگا 

تسد فک 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب هتسخ  اه  فک  هک  دنیب  رگا  دوب .  یسورع  اجنآرد  دنیوگ  زین  دنک و  تقرافم  ناشیوخ  زا  هک  لیلد  دوش ،  یم  مه  رب  اه  فک  دنیب  رگا 
لیلد دـنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دوب .  وا  یتسد  خارف  لیلد  يوق ،  دـنیب و  هداشگ  دوخ  ياهفک  باوخرد  رگا  دـنامزاب .  رفـس  زا  هک  لـیلد  ، 
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دوب .  یتسدگنت 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  شش  رب  باوخرد  فک  نید 
يزاین . )  یب  ییاراد و  یتسد (  خارف  لوا : 

لام .  مود : 
تسایر .  موس : 
دنزرف .  مراهچ : 
يریلد .  مجنپ : 

 ( . عورشمان مارح و  روطب  ینزاب  حاکن  مارح (  هب  نتساوخ  ینز  مشش : 

شفک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
شفک باوخرد  رگا  درخب .  یکزینک  ای  دهاوخب  ینز  هک  لیلد  درک ،  ياپ  رد  ون  شفک  دنیب  رگا  دوب .  نز  لیلد  باوخرد ،  شفک  ندـید 

لیلد دنیب ،  خرس  ار  شفک  رگا  دوب .  هروتسم  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  زبس  ار  شفک  رگا  دوب .  رگناوت  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  هیـس  ار  دوخ 
دوب .  هنوگرامیب  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  درز  رگا  دوب .  رشاعم  نز  نآ  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  تفه  رب  باوخرد  شفک  ندید 

نز .  لوا : 
مداخ .  مود : 

كزینک .  موس : 
يدنمورین .  توق و  مراهچ : 

تشیعم .  مجنپ : 
لام .  مشش : 

ترفاسم . )  رفس (  متفه : 
دنک .  تمسق  ثاریم  هک  دوب  يدرم  رب  لیلد  باوخرد ،  شفک  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا تسا .  نآ  یلک  لصا  رهوش  هک  تسا  یئوشانز  یگدنز  باوخ  رد  شفک  ندید  نانز  يارب  رـسمه .  تسا و  نز  ام  باوخ  رد  شفک 

هب تسا  يا  هراـشا  نآ  تحار  جـنر و  یگنهک و  یئون و  ددرگ و  یم  رب  ناترـسمه  هب  امـش  باوـخ  دـینیبب  شفک  باوـخ  رد  دـیراد و  نز 
یم جاودزا  هدیشوپ  ون  دیدج و  یشفک  دینیبب  باوخ  رد  دشاب و  هدرکن  جاودزا  باوخ  هدننیب  رگا  یلو  شرـسمه .  باوخ و  هدننیب  طباور 

ار باوخ  نیا  يدرجم  درم  هچنانچ  دوش و  یم  ادـج  شرـسمه  زا  هدیـشوپ  هگنل  هب  هگنل  شیاه  شفک  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  دـنک . 
دنک یم  ادیپ  فالتخا  شرسمه  اب  دنز  یم  ار  شیاپ  شفک  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  دوش .  یم  وا  بیـصن  قلخ  دب  وخ و  جک  ینز  دنیبب 

باوخ رد  يدرم  رگا  تسین .  نآ  ندروآ  رب  هب  رداق  هک  دـنک  یم  یئاضاقت  وا  زا  شرـسمه  هدـش  کچوک  شیاپ  يارب  شفک  دـنیبب  رگا  . 
رامیب شرسمه  دشوپب  دناوت  یمن  هک  تسا  هدوسرف  ردق  نآ  شـشفک  دنیبب  رگا  دنک و  یم  تنایخ  وا  هب  شنز  هدش  خاروس  شـشفک  دنیبب 
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شرهوش اـهنت  دـنک و  یم  هراـشا  زین  وا  یگداوناـخ  یگدـنز  هب  نز  شفک  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسه  زین  ناـنز  يارب  ریباـعت  نیا  دوش .  یم 
نودـب ار  دوـخ  شفک  یبرغ  نادرم  تلع  نیمه  هب  تسا  نز  رداـم  باوـخ  رد  شفک  هبعج  تفگ - :  یم  سوناـتیآ  مناـخ  تسین .  حرطم 

هتکن نیا  هب  زیمآ  زنط  يا  هراشا  نآ  دشاب .  هتـشاد  هبعج  ناشـشفک  امتح  هک  دنراد  هقالع  اه  یقرـش  دنرب و  یم  هناخ  هب  دـنرخ و  یم  هبعج 
ردام دوجو  تلع  هب  اه  ییادج  زا  يرایـسب  نیمز  برغم  رد  دـنرادن و  یبوخ  هنامیمـص و  هطبار  شیوخ  نز  ردام  اب  یبرغ  نادرم  هک  تسا 

یم سونایتا  مناخ  مه  زاب  دننک .  یم  تبحم  وا  هب  دنراد و  تسود  دوخ  رـسپ  دـننام  ار  شیوخ  داماد  یئایـسآ  نانز  اما  دـتفا  یم  قافتا  نز 
هدیـشوپ هنادرم  شفک  هک  دـنیبب  ینز  رگا  دوش و  یم  راکیب  شرهوش  هدـش  دـنک  شـشفک  هنـشاپ  دـنیبب  باوخ  رد  یمناـخ  رگا  تفگ - : 

دوش .  یم  رسپ  بحاص 
دیوگ :  فلؤم 

دشاب یم  صخش  نآ  تنوم  لوا  هجرد  ياهلیماف  هب  طوبرم  سک  ره  شفکو  دشاب  یم  ثنؤم  سنج  ینعم  هب  شفک  باوخ  ندید 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دهد قالط  نز  دروآ  رد  رگا  دشاب و  نتفرگ  نز  هناشن  ندرک  اپ  رد  شفک  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ینانمشد نارگید ،  زا  دوخ  تسردان  تاداقتنا  هناهاگآان و  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  هراپ  فیثک و  یشفک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تخاس .  دیهاوخ  دوخ  يارب 

یمهم ۀعقاو  تفر و  دهاوخ  شیپ  یبوخ  هب  یگدنز  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدز  هایس  سکاو  ناتیاهشفک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دش .  دهاوخ  امش  رطاخ  تیاضر  ثعاب 

ياهـشفک دینیبب  باوخ  رگا  داد .  دهاوخ  خر  امـش  یگدنز  رد  دنمدوس  یتارییغت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ون  ياهـشفک  ندیرخ  3 ـ
داد .  دنهاوخ  رارق  دنخشیر  دروم  ار  امش  نارذگشوخ ،  راک و  مه  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننز ،  یم  ار  امش  ياپ  ون ، 

تخادرپ .  دیهاوخ  اوعد  هرجاشم و  هب  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتسبن  ار  دوخ  ياهشفک  دنب  دیوش  هجوتم  باوخ  رد  رگا  4 ـ
تسا .  رسمه  زا  ییادج  قالط و  ۀناشن  باوخ ،  رد  شفک  ندرک  مگ  5 ـ

راک رد  یلو  درک ،  دیهاوخ  ررـض  يراک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدوبر  ار  امـش  ياهـشفک  یـسک  ماگنه  بش  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
درب .  دیهاوخ  تعفنم  رگید 

اهنآ اب  هزات  هک  دشاب  يدارفا  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  فیرعت  وا  ياهـشفک  زا  یـسک  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  7 ـ
 . تسا هدش  انشآ 

ریگفک

 . دـنک یم  هرادا  ار  باوخ  هدـننیب  یگدـنز  هناخ و  هک  تسا  یـسک  ای  تسا  راکتمدـخ  باوخ  رد  ریگفک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ریز هناخ  روما  هک  تسا  یـسک  هب  هراشا  دـید  رگا  یلو  دـنیبب  باوخ  رد  درم  کی  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ریگفک 

يارب یلو  دنک  یم  جاودزا  درب  یم  هناخ  هب  هدرک و  يرادیرخ  ای  دراد  تسد  رد  يریگفک  دـنیبب  باوخ  رد  درجم  يدرم  رگا  تسوا .  رظن 
مناخ هب  هک  يرگید  صخش  مه  دشاب و  رسمه  تسا  نکمم  مه  صخش  نیا  دنادرگ .  یم  ار  شا  هناخ  هک  تسا  یـسک  فرعم  لهاتم  درم 

یم ادیپ  یـسک  هتـشادن  ار  نآ  البق  هک  دراد  تسد  رد  ون  يریگفک  هک  دنیبب  باوخ  رد  یمناخ  رگا  راکتمدخ .  لثم  دنک  یم  کمک  هناخ 
 . دنک یم  کمک  وا  هب  هک  دوش 

نفک
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نفک

دنیب رگا  دوب .  الب  جنر و  لیلد  دوب ،  فورعم  سک  نآ  تخاس و  یم  نفک  هدرم  رهب  زا  هک  دنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
مارح لام  هدرم  زا  هک  لیلد  دنک ،  یم  نفکار  ناگدرم  وا  هک  دنیب  رگا  دیوج .  هدرم  نآ  فرط  ایند  رد  هک  لیلد  دـنکب ،  هدرم  زا  نفک  هک 

نید .  دب  دشاب و  قفانم  دوب ،  دسفم  هدننیب  رگا  دروآ ،  تسدب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

و تفای ،  دهاوخ  هار  راک  رد  يداسک  دشاب .  یم  نآ  هب  طوبرم  ینارگن  بارطضا و  لمحت  ندش و  رامیب  ۀناشن  باوخ ،  رد  نفک  ندید  1 ـ
دناسر .  دهاوخ  بیسآ  امش  هب  تین  دب  دارفا  هئطوت 

تسا .  یتخبدب  یلابقادب و  ۀناشن  باوخ ،  رد  شوپ  نفک  داسجا  ندید  2 ـ
 . دش دهاوخ  رجنم  ییادج  هب  تافالتخا  تارجاشم و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  هدز  رانک  يدسج  يور  زا  نفک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

کک

ینمـشد زا  تسا  لیلد  دیزگب ،  ار  وا  یکک  دنیب  رگا  تسا .  فیعـض  ینمـشد  رب  لیلد  باوخ ،  هب  کک  ندید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لیلد دندش ،  عمج  وا  نت  رب  رایـسب  ناکک  دنیب  رگا  دـیامن .  رهق  نمـشد  رب  تسا  لیلد  تشکب ،  ار  یککدـنیب  رگا  دونـش .  تخـس  ینخس 

دنیب .  ترضم  دتفا و  ماع  مدرم  نابز  رب  تسا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیآ .  یمرب  یفالت  ددص  رد  دیوش و  یم  هتخورفارب  دوخ  ناکیدزن  ياه  هسیسد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کک  ندید  1 ـ
 . دننز یم  تمهت  وا  هب  تسود  رهاظ  هب  يدارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دزگ ،  یم  ار  وا  کک  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

کک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  یم  عیاض  ار  وا  ینامداش  بولطمان  یعیاقو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  کک  زا  رپ  ار  دوخ  تروص  باوخ  رد  ینز  رگا  1 ـ

 . تسوا دزمان  ندروآ  گنچ  هب  ددص  رد  یبیقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  کک  زارپ  هنیآ  رد  ار  دوخ  تروص  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ

لک

هک دنیب  لک  رگا  دـنک .  یتسود  یگرزب  اب  هک  لیلد  دوب ،  هداتفا  تبحـص  یلک  اب  ار  وا  هک  دـنیب  باوخ  هب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . ددرگ راد  ماو  هک  لیلد  دوب ،  هدروآرب  يوم  شرس 

هژالک

لیلد دروخب ،  ار  وا  تشوگ  تشکب و  ار  هژالک  هک  دنیب  رگا  دوب .  هدیاف  یب  نید و  یب  يدرم  رب  لیلد  باوخ  رد  نآ  ندید  تسا و  یغرم 
 . دناتسب وا  لام  دنک و  رهق  ار  نمشد  هک 

غالک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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دنک .  تبحص  يدرم  نینچ  اب  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  یغالک  هک  دنیب  رگا  دوب .  قساف  يدرم  رب  لیلد  غالک ،  ندید 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک لیلد  درک ،  گناب  داد و  زاوآ  خاش  زا  هک  دـید  ار  غالک  رگا  دناتـسب .  مدرم  لام  هلیح  هب  هک  لیلد  درک ،  راکـش  یغالک  هک  دـنیب  رگا 
دوب .  رفس  زا  وا  تمحز 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا ربخ  غالک  يادـص  هدـشن .  هتخانـش  بوخ  شندـید  هک  تسا  یناگدـنرپ  هلمج  زا  اما  تسین  نمی  دـب  موش و  ام  ياـه  باوخ  رد  غـالک 
یم دب  امـش  رـس  تشپ  یـسک  هک  تسا  نآ  ناشن  دینیبن  ار  شدوخ  دیونـشب و  ار  غالک  يادص  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  یئاهنت و  تبرغ و 

باوخ رد  رگا  دیدرگ .  یم  راچد  یئاهنت  تبرغ و  هب  دینیبنار  اه  نآ  یلو  دیونـشب  ار  يرایـسب  ياه  غالک  يادـص  باوخ  رد  رگا  دـیوگ . 
يربخ دراد  قلعت  امـش  هب  هناخ  نآ  تخرد و  نآ  دـینک  ساسحا  هک  یتروص  رد  هتـسشن  امـش  هناخ  ماب  ای  تخرد  هخاش  رب  یغالک  دـینیبب 
اوران هب  امـش  دوخ  هک  دیروآ  یم  تسدب  مارح  لام  دیروخ  یم  غالک  تشوگ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـسر .  یم  امـش  هب  هدـننک  تحاران 

رد ار  یغالک  دـینیبب  رگا  دـینار و  یم  دوخ  زا  ار  یئوگ  هوای  نمـشد  دـیتشک  ار  یغالک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیتسه .  فرتعم  نآ  ندوب 
دیا .  هتفرگ  ار  یئوگ  دب  ناهد  يولج  دیا  هتشاد  هگن  سفق 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندرک مگ  ای  تخاب  غالک : 

یتخبدب دنکیم :  راقراق  هک 
دراد ار  امش  زا  یشالک  دصق  یصخش  نآ :  ندناسرت 

گرم  دنکیم :  زاورپ  هک 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب قساف  درم  غالک  ندید 
دنک یتسود  راهظا  يو  هب  هک  یئوگغورد  درم  غالکو  غاز  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یتخبدب  هودنا و  ۀناشن  باوخ ،  رد  غالک  ندید  1 ـ

درف رگا  دـیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  نارگید  ياـهفرح  ریثأـت  تحت  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  غـالک  راـغراغ  ندینـش  2 ـ
دروخ .  دهاوخ  ار  ینز  بیرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  یناوج 

 . دش دیهاوخ  راچد  یتخس  يرامیب  هب  کیدزن  ةدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  غالک  ندید  3 ـ

هالک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هاشداپ .  لبق  زا  دوب  لمع  لیلد  تشاد ،  رس  رب  هشوگ  وا  هالک  هک  دنیب  رگا  هالک .  تمیق  ردق و  هب  دوب  هاج  زع و  باوخ  هب  هالک  ندید 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
ناهنپ مدرم  زا  ار  دوخ  زار  هک  لیلد  دوب ،  هداهن  هالک  رس  رب  راتسد  هک  دنیب  رگا  دوب .  نید  ریخ  رب  لیلد  تشاد ،  رس  رد  هالک  هک  دنیب  رگا 

زا ار  هالک  رگا  دوب .  لام  لیلد  تشاد ،  رـس  رد  نیرز  هالک  دنیب  رگا  دوب .  ریخ  لیلد  تشاد ،  رـس  رد  نیمـشیربا  هالک  هک  دنیب  رگا  دراد . 
دبای .  توق  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دنیب ،  نینهآ  ار  هالک  رگا  ددرگ .  زیزع  هک  لیلد  دنیب ،  دیراورم 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دیوگ .  لاحم  ياهنخس  درادنپ و  زیزع  مدرم  شیپ  رد  ار  دوخ  هک  لیلد  تشاد ،  رس  رب  نینوخ  هالک  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دسرن .  دارم  هب  هک  لیلد  دنیب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  و  دبای ،  لد  ماک  هک  لیلد  تشادرس ،  رب  ناتسمز  هب  ناتسبات ،  هالک  هک  دنیب  نیا  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، داتفیب وا  رـس  زا  هالک  هک  دنیب  رگا  دوب .  تعفنم  لیلد  دشاب ،  هتـشاد  يرادـیب  رد  رگا  تشاد ،  رـس  رب  هایـس  هالک  هک  دـنیب  باوخرد  رگا 
وا هبترم  هک  لیلد  تشاد ،  رـس  رب  ون  هالک  رگا  دتفیب .  هاج  زا  هک  لیلد  دـنتفرگرب ،  وا  رـس  زا  هالک  هک  دـنیب  رگا  دـتفا .  مغ  رد  تسا  لیلد 

راذگ تعاط  دوب  زبس  رگا  دوب .  كاپ  نید  لیلد  تشاد ،  رس  ربدیفس  هالک  هک  دنیب  رگا  دشاب .  نیا  فالخ  هب  دنیب  هنهک  رگا  ددرگ .  دایز 
دشاب هتشاد  يرادیب  رد  ار  نآ  هک  دوب  کین  ار  یسک  دنیب ،  هایس  رگا  دشاب .  رامیب  دوب  درز  رگا  دوب .  وا  نید  ناصقن  دوب  خرس  رگا  دشاب . 

هک لیلد  داتفارد ،  شهالک  رگا  دـبای .  یگرزب  هالک  تمیق  ردـق و  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رـس  رد  اـی  تسد  رد  عصرم  هـالک  هک  دـنیب  رگا  . 
دناتسب .  دنک و  هرداصمار  وا  لام  هاشداپ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  هالک  ندید 

ییاورنامرف .  تیالو و  لوا : 
تسایر .  مود : 
یگرزب .  موس : 

ندوب .  یمارگ  وزیزع  مراهچ : 
رادقم .  مجنپ : 
تلزنم .  مشش : 

دنک .  ناگرزب  تمدخ  هک  دوب  نادراک  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  زود  هالک  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هعماج هک  تسا  یئاهب  دـنراد و  ام  هب  تبـسن  نارگید  هک  تسا  یتشادرب  هدـنیامن  میراد .  مدرم  دزن  هک  تسا  یتمرح  تزع و  فرعم  هالک 
دیراد رس  رب  ون  بوخ و  یهالک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  یئاراد  لام و  لوپ و  فرعم  ناونع  چیه  هب  باوخ  رد  هالک  دهد .  یم  ام  هب 

نارگید يرای  هب  دیداهن  رس  رب  ار  نآ  داد و  امش  هب  یهالک  یـسک  دینیبب  رگا  دینک .  یم  ادیپ  یئالاب  یعامتجا  تیعقوم  هک  تسا  نآ  ناشن 
نآ ناشن  هداهن  رـس  رب  یئاهب  نارگ  ون و  هالک  اما  هدیـشوپن  یبوخ  سابل  دنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دـیروآ .  یم  تسدـب  یبوخ  تیعقوم 

فالخ ریبعت  دشاب  هتشاد  شزرا  یب  هالک  بوخ و  سابل  رگا  تسا .  هدروآ  تسد  هب  ار  یلغـش  تقایل  نتـشاد  قاقحتـسا و  نودب  هک  تسا 
تسین .  شماقم  ناش و  روخ  رد  هک  دنا  هداد  وا  هب  يراک  یلو  دراد  دایز  یگتسیاش  باوخ  هدننیب  دیوگ  یم  وا  باوخ  تسا و  نآ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هالک

یتخبشوخ ابیز :  ون و 
تفرگ دیهاوخ  رارق  ساسح  یتیعقومرد  هلاچم :  هنهک و 

ییافو یب  ندش :  هدرب  داب  هلیسوب 
نایز ررض ،  نآ :  ندرک  ریمعت 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1061 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هار  رد  يرفس  نتشاذگ :  هالک 
یتحاران هالک :  کی  ندرک  مگ 

تیاضر نتشادرب :  نیمز  زا 
یتخبشوخ يریصح :  هالک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
قفوم تسکـش  نآ  زا  دعب  اما  دیروخب  تسکـش  يراک  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  مگ  ار  دوخ  هالک  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دیدنبب .  یمهم  رایسب  دادرارق  دیوش  یم 
 ، دیروآ یم  تسد  هب  ینالک  دوس  دوخ  یگدنز  ناکم  رییغت  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتـشاذگ  رـس  رب  ون  هالک  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دروم دروآ و  دـهاوخ  گنچ  هب  يرایـسب  تورث  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هتـشاذگ  رـس  رب  ییابیز  ون و  هـالک  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا 
تفرگ .  دهاوخ  رارق  نارگید  نیسحت 

 . دنک یم  رتدب  ار  یگدنز  عاضوا  یناهگان  تارییغت  هک  تسا  نآ  تمالع  دربب ،  دوخ  اب  ار  امش  هالک  داب  باوخ  رد  رگا  3 ـ

نیتبلک

هقفن مدرم  رب  دروآ و  نوریب  هاشداپ  تسد  زا  لام  یبوخ  هب  هک  ریلد  تسا  یمداخ  لیلد  باوخرد ،  نیتبلک  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دبای تعفنم  هاشداپ  زا  هک  لیلد  داد ،  مدرم  رب  دروآ و  نوریب  شتآ  زا  يزیچ  نیتبلک  هب  دنیب  رگا  دنک . 

هبلک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  دیدرت  لباق  ریغ  تیقفوم  ۀناشن  باوخ ،  رد  هبلک  ندید  1 ـ

دش .  دیهاوخ  التبم  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتفخ  يا  هبلک  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تسا یتخبشوخ  ینامداش و  ۀناشن  زبسرس ،  يرازغرم  رد  هبلک  ندید  3 ـ

نویسکلک

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نویسکلک

یتحاران تارشح : 
يداش ناهایگ : 

دنیاشوخان قافتا  یندعم :  ياهگنس 

ملک

هک دـید  رگا  دوب .  ماخ  زا  رتهب  لیوات ،  هب  يو  هتخپ  نانز و  لبق  زا  تسا  تعفنم  لـیلد  باوخرد ،  ملک  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دبای .  تعفنم  شنز  زا  تسا  لیلد  دروخ ،  ملک 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1062 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک .  یم  دراو  لالتخا  يراک  ره  رد  یمظن  یب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ملک  ندید  1 ـ
دش .  دیهاوخ  وربور  ییافو  یب  اب  قشع  جاودزا و  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  زبس  ملک  ندید  2 ـ
 . دیتفا یم  یتخبدب  تکالف و  دنب  هب  دایز  یجرخلو  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ملک  ندیرب  3 ـ

گنلک

اب تسا  لـیلد  تفرگب ،  یگنلک  دـنیب  رگا  تسا .  شیورد  بیرغ و  يدرم  رب  لـیلد  باوخرد ،  گـنلک  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنیب رگا  دوش .  رتهم  نابیرغ  یهورگ  رب  تسا  لیلد  تشاد ،  رایـسب  گنلک  هک  دنیب  رگا  دنبای .  تعفنم  رگیدکی  زا  ددنویپ و  بیرغ  يدرم 

دوش .  شیورد  شنز  تسا  لیلد  تشاد  گنلک  هناخ  رد  دنیب  رگا  دور .  يرفس  هب  تسا  لیلد  دوب ،  هتسشن  یگنلک  رب 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی  1ـ

تسا لالح  تمعن  رگید  ناغرم  گنلکو و  کل  کل  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیا هتفرگ  هدـهع  هب  هک  یعامتجا  ياهراک  رد  ار  امـش  دـهاوخ  یم  هنامحریب  ینمـشد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گنلک  ندـید  1 ـ
 . دهدب تسکش 

هچولک

تسا لیلد  دروخ ،  یم  هچولک  هک  دنیب  رگا  رایـسب .  لام  دوب و  شوخ  شیع  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هچولک  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دوب .  نارگید  زا  وا  لام  تسا  لیلد  دروخب ،  تسناوتن  داهن و  ناهد  رد  هچولک  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لام 

تمعن موس :  خارف .  يزور  مود :  لالح .  لام  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  هچولک  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
شوخ .  شیع  مراهچ :  رایسب . 

تکرب تمعن و  یبوخ و  ریخ و  زا  ناشن  دراد و  ار  بوخ  تالوکام  اه و  ینیریـش  ریبعت  باوخ  رد  هچولک  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ندرک مامـشتسا  هچولک  زا  شوخ  يوب  نتـشاد و  بوخ  رطع  دشاب .  هتـشادن  لیبق  نیا  زا  هیودا .  نیچراد و  لیبجنز و  هک  یطرـش  هب  تسا 

زیچ نینچ  دوجو  روصت  دشاب و  لیبق  نیا  زا  دـنت و  هیودا  نیچراد و  لیبجنز و  زا  وب  رطع و  رگا  یلو  دروآ  یمن  دوجو  هب  ریبعت  رد  يرییغت 
امش دروآ و  یم  هودنا  مغ و  نایاپ  رد  هک  دیـسر  یم  یتمعن  هب  دیوگ  یم  باوخ  نوچ  تسین  بوخ  دوش  ادیپ  امـش  يارب  باوخ  رد  یئاه 

ار نآ  زا  شخب  کی  دوش و  میـسقت  رفن  دنچ  نیب  هک  یلوپ  دننام  هدش .  شخب  يا و  همقل  تسا  یلام  هچولک  دراد .  یم  او  نتـسیرگ  هب  ار 
رد يرییغت  یلو  دوش  یم  امـش  بیـصن  يرتشیب  ماهـس  دیراد  هچولک  نیدنچ  دیدید  باوخ  رد  رگا  دنهد .  صاصتخا  باوخ  هدـننیب  هب  زین 

شیع و هب  دـیوش و  یم  لاحـشوخ  هک  ارچ  تسا  بوخ  دـیروخ  یم  هچوـلک  دـیدید  باوـخ  رد  رگا  دـهد .  یمن  نآ  ندوـب  شخب  شخب 
تـسد هب  یلام  دیروخب  دیتسناوتن  اما  دیتشاد  هچولک  دیدید  رگا  دراد .  ار  ریبعت  نیمه  نآ  نتـشاد  نتفرگ و  ندـیرخ و  دیـسر .  یم  فعش 

رگا دناسر .  یم  تمعن  هب  ار  امـش  دهد  یم  امـش  هب  يا  هچولک  یـسک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دور .  یمن  نیئاپ  ناتیولگ  زا  هک  دـیروآ  یم 
دیهد .  یم  ماجنا  دیفم  يراک  دیزپ  یم  هچولک  دیدید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیراد .  لاغتشا  نآ  هب  نونکا  مه  هک  تسا  ییاهراک  یمامت  رد  دایز  رایسب  قیفوت  ۀناشن  باوخ ،  رد  هچولک  ندروخ  1 ـ

 . تسا هناخ  روما  رد  ییوج  هفرص  ۀناشن  باوخ ،  رد  هچولک  نتخپ  2 ـ
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دیلک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نمشد .  رب  نتفای  رفظ  اهراک و  هدنیاشگ  دوب  يدرم  رب  لیلد  دیلک ،  ندید 

دبای .  یگرزب  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  رایسب  دیلک  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

دوب .  توق  لیلد  تشاد ،  نینهآ  دیلک  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
دوش .  اریگ  شنخس  هک  تسا  لیلد  نیجنرب ،  ای  تشاد  نیسم  دیلک  رگا 

دوب .  رتمک  نآ  تعفنم  هک  لیلد  دنیب ،  نیبوچ  ار  دیلک  رگا 
دنک .  لصاح  لام  هک  لیلد  نیرز ،  ای  تشاد  نیمیس  دیلک  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش ،  عیاض  دیلک  دوشگ و  تسناوتن  ار  لفق  هک  دنیب  رگا 

درخ .  كزینک  دهاوخ و  نز  هک  تسا  لیلد  دوشگ ،  لفق  دیلک  هب  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تشه  رب  باوخ  رد  دیلک  ندید 
تراشبو .  هدژم  لوا : 

مغزا .  تاجنو  جرف  مود : 
يرامیب .  زا  افش  موس : 

دارم .  نتفای  مراهچ : 
نید .  يدنمورین  توق و  مجنپ : 

تجاح .  ندش  هدروآرب  ندراذگ و  مشش : 
اعد .  تباجا  متفه : 

شناد .  ملع و  متشه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

بوخ ياهزیچ  زین  رد  نآ  تشپ  دیئاشگب و  ار  يا  هتـسب  رد  لفق  دیلک  ددم  هب  دیناوتب  رگا  صوصخب  تسا  بوخ  باوخ  رد  دـیلک  نتـشاد 
ندوشگ يارب  تسا  يا  هلیـسو  دیلک  میراد .  راظتنا  دیلک  زا  يرادیب  رد  هک  دراد  ار  يریبعت  نامه  ابیرقت  باوخرد  دـیلک  دـینیبب .  دـیبایب و 

هک دـیراد  گرزب  يدـیلک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبعت  لکـشم  روما  ماجنا  یئاناوت  هب  زین  باوخ  رد  هتـسب و  ياه  رد  اه و  لـفق 
هب تیعقوم  تصرف و  یلو  تفای  دیهاوخ  ار  گرزب  ياهراک  ماجنا  تردق  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دروخ  یم  لفق  مادـک  هب  هک  دـیناد  یمن 

تراقح و ساسحا  گرزب  يراک  ماجنا  يارب  دیراد  تسد  رد  یکچوک  دیلک  امـش  تسه و  یگرزب  لفق  دـینیبب  رگا  دـیروآ .  یمن  تسد 
ار نآ  دـیناوت  یمن  امـش  اما  تسه  یئانـشآ  دـیلک  لفق و  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیروآ .  یمن  تسد  هب  ناکما  اـی  درک  دـیهاوخ  یکچوک 
رد یتمدخ  دهد  یم  امـش  هب  دزاس و  یم  دیلک  يرگید  دینیبب  رگا  دـینام .  یم  رد  نآ  لح  زا  هک  دـیوش  یم  ور  هب  ور  یکـشم  اب  دـیئاشگب 
 . دینک یم  ار  يراک  ریبدت  دیزاس  یم  دیلک  دیراد  ناتدوخ  دیدید  رگا  دیاشگ .  یم  ناتیور  هب  ار  تیقفوم  هار  دـهد و  یم  ماجنا  امـش  قح 

يرد يدیلک  اب  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  لاصیتسا  راتفرگ  دیروخ و  یم  تسکش  يراک  رد  تسکش  لفق  رد  امش  دیلک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
دشاب .  امش  باوخ  روحم  دیلک  هک  تسا  یتروص  رد  اه  نیا  همه  دیراد .  یم  هگن  ناهنپ  نارگید  زا  ار  يزار  هناکریز  دینک  یم  لفق  ار 
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیلک

تفای دیهاوخ  ییاهر  ماد  کی  زا  امش  نآ :  نتفای 
وگم وگب  نآ :  ندرک  مگ 

درک دهاوخ  رایسب  کمک  امش  هب  ناتیاهزادنا  سپ  نتشاد :  هارمه  هب  ار  نآ 
دش  دنهاوخ  نونظم  امش  هب  دیلک :  اب  هتسب  رد  کی  ندرک  زاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دراد .  هرظتنمریغ  تارییغت  رب  تلالد  باوخ ،  رد  دیلک  ندید  1 ـ

دراذگ .  یم  ریثأت  امش  رب  بولطمان  یتاقافتا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  مگ  ار  دوخ  دیلک  هتسد  باوخ  رد  رگا  2 ـ
حلـص و رد  سپ  نآ  زا  هداوناخ  ياضعا  داد و  دیهاوخ  يرییغت  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  ادـیپ  يدـیلک  باوخ  رد  رگا  3 ـ

درب .  دنهاوخ  رس  هب  شمارآ 
تساهتداسح .  ای  گرم  رثا  رد  نارگید  زا  ییادج  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  دیلک  ندید  4 ـ

دهاوخ ادیپ  فالتخا  دوخ  دزمان  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  تالآرویز  قودنـص  دـیلک  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  5 ـ
زا شیب  دوخ  دزمان  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیاشگ ،  یم  ار  يرد  يدیلک  اب  دنیبب  باوخ  رگا  اما  دیـشک .  دهاوخ  جـنر  تباب  نیا  زا  و  درک . 

رگا دبای .  یم  قیفوت  رـسمه  باختنا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  لفق  ار  يرد  يدیلک  اب  دنیبب  باوخ  رگا  اما  دـنک .  یم  دامتعا  دـح 
هب نیمه  يارب  دنک و  يرواد  دناوت  یمن  تسرد  نارگید  اب  شیاهوگتفگ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزادنا ،  یم  رود  ار  يدیلک  دـنیبب  باوخ 

 . دناسر یم  بیسآ  دوخ  ترهش 

نادیلک

تسناوتن ار  ناددیلک  رگا  دوش .  هداشگ  يو  رب  ایند  راک  تسا  لیلد  دوشگب ،  ار  ناددیلک  هک  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . تسا نیا  فالخ  هب  ندوشگ ، 

اسیلک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
اسیلک هک  نآ  ببس  هب  دوش  يوق  شنید  دنک و  هانگ  زا  هبوت  هک  لیلد  درک ،  زامن  مالسا  هلبق  يوس  دش و  اسیلک  رد  هک  دنیب  باوخرد  رگا 

تسا .  تدابع  ياج 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیموـن دـیدوب  شلاـبند  هب  یتدـم  هک  ییاـه  هتـساوخ  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـینیبب ،  رود  يا  هطقن  رد  ار  ییاـسیلک  باوـخ  رد  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ 

دینک .  یم  تکرش  یسک  ةزانج  عییشت  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیوش ،  یم  اسیلک  لخاد  یگتفشآ  اب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  2 ـ
دش .  دهاوخ  بآ  رب  شقن  ناتیاه  هشقن  اهدیما و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  هبورخم  یلحم  رد  ار  اسیلک  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دیزیرگ .  یم  دوخ  نانمشد  تسد  زا  امش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  اسیلک  هب  امش  دورو  عنام  یشیشک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
هک دـنیبب  رگا  اما  دـش .  دـهاوخ  رامیب  تخـس  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  اسیلک  دراو  هک  دـنیبب  باوخ  رد  يرتخد  رگا  5 ـ
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داقتنا و دروم  شراتفر  ندوب  تسردان  رطاخ  هب  دوخ  ناتـسود  فرط  زا  اهدـعب  دـنز ،  یم  فرح  یـشیشک  اب  اسیلک  هب  ندـش  لخاد  ماگنه 
 . دریگ یم  رارق  شنزرس 

هیلک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اب جاودزا  رما  رد  مه  دـیاش  دـش ،  دـیهاوخ  التبم  تخـس  يرامیب  هب  ـالامتحا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  ار  دوخ  ۀـیلک  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دیوش .  هجاوم  یلکشم 
درک .  دیهاوخ  تکرش  كانرطخ  يا  هئطوت  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  راک  لاکشا  نودب  امش  ۀیلک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

نایز یلام  روما  رد  دوش  یم  ثعاب  یقافتا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یمن  راک  یتسرد  هب  امـش  ۀـیلک  دـینک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  3 ـ
 . دینیبب

تشنک

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دشاب دب  شریبعت  دوب  دسفم  رگا  دوب ،  کین  شریبعت  تسا  حلصم  هدننیب  رگا  دوب ،  هدش  تشنک  رد  هک  دنیب  رگا 

نامک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ای دیآ  يرسپ  ار  وا  تسا  لیلد  داد ،  وا  هب  نامک  یسک  دنیب  رگا  دبای .  هدیاف  رفـس  زا  هک  لیلد  تشاد ،  نامک  وریت  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
 ، دش عیاض  ای  تخورف و  ای  داد  یـسک  هب  نامک  دـنیب  رگا  دـیوگ .  لطاب  قح و  نخـس  هک  لیلد  تخادـنا ،  ریت  نامک  زا  دـنیب  رگا  ردارب . 

دوش .  ادج  نز  زا  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ار مرد  تسا  لیلد  دتـسب ،  مرد  تخورف و  ار  نامک  دید  رگا  دوش .  هتخاس  شراک  تسا  لیلد  تخاس ،  نامک  وریت  تسد  هب  هک  دـنیب  رگا 
لیلد داهن ،  نادنامک  رد  ار  نامک  دـید  رگا  دوش .  لصاح  شدارم  تسا  لیلد  دتـسب ،  یـسنج  نامک  ياهب  رد  رگا  دـیامن .  رایتخا  نید  رب 

دیامن .  وکین  رادرک  هک  لیلد  تشاد ،  هزیکاپ  ون و  نامک  دید  رگا  دورب .  ایند  زا  تسا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخرد  نامک  ندید 
رفس .  لوا : 

دنزرف .  مود : 
نز .  موس : 

يدنمورینو .  توق  مراهچ : 
وکین .  لامعا  مجنپ : 

 ( . قیفر تسود و  ندوب (  تسود  مدرم  مشش : 
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نامسآ نامک 

تمعن یخارف  رب  لیلد  دوب ،  زبس  رگا  دـنوش .  رامیب  راید  نآ  مدرم  تسا  لـیلد  دوب ،  درز  ناـمک  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب  رتشیب  نآ  یخرس  رگا  تسا . 

هچنامک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا عامتجا  رد  روآ  طاشن  ياهتیعقوم  ندروآ  تسد  هب  هداوناخ و  طیحم  رد  مهافت  تمالع  باوخ ،  رد  هچنامک  ندید 

یجالح نامک 

نامک دـنیب  رگا  دـهاوخب .  عنتمم  ینز  دـنیوگ  زین  دوب و  قفانم  تسا  لـیلد  تشاد ،  یجـالح  ناـمک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوش ادج  ینز  زا  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  وا  یجالح 

هرگنامک

تشاد هرگ  نامک  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  لیلد  تخادن ،  یم ا  لگ  تشاد و  هرگ  نامک  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دیوج مدرم  رازآ  تسا  لیلد  ، 

دمک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا رپ  دمک  لخاد  رگا  و  تسا ،  یتحار  یـشوخ و  ۀـناشن  تسا ،  بترم  زیمت و  ییاهالاک  ءایـشا و  زا  رپ  دـمک  لخاد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  یتخبدب  یتسدگنت و  تمالع  دشاب ،  بترمان  فیثک و  سانجا  ءایشا و 
 . دش دیهاوخ  نیشنمه  ناگناگیب  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کچوک  يدمک  ندید  2 ـ

رمک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا تسا .  نادنزرف  زا  وا  هانپ  تشپ و  تسا  لیلد  زین ،  دـبای و  لام  رمک  تمیق  ردـق و  هب  تسا  لیلد  دوب ،  هتـسب  نایم  رب  يرمک  دـنیب  رگا 

دوب .  لیابق  مشتحم  هک  دروآ  يدنزرف  دنیوگ  زین  دبای و  لام  رمک  نآ  تمیق  ردق و  هب  تسا  لیلد  دوب ،  هتسب  نایم  رب  عصرم  رمک  دنیب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دـش عیاض  ای  تسـسگب  رمک  دـنیب  رگا  دوب .  زارد  شرمع  دـبای و  تمـشح  لام و  تسا  لیلد  تخادـنا ،  یم  يرمک  دـنیب  باوخرد  رگا 
دوب .  نایز  نآ  لیوات 

دیوگ :  یبرغمرباج 
هاشداپ رهب  زا  هک  لیلد  داد ،  یـسک  هب  ار  ریـشمش  رمک و  دنیب  رگا  دـبای .  يرتهم  تسا  لیلد  تشاد ،  عصرم  ریـشمش  دـنیب  باوخ  رد  رگا 

دنک .  يرفس 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  رمک  ندید 

تعفنم .  لوا : 
دنزرف .  مود : 

یگرزب .  موس : 
زاردرمع .  مراهچ : 

دارم .  مجنپ : 
نید .  رد  صالخاو  یکاپ  مشش : 

دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 
تسکش .  مرمک  نونکا  دومرف :  سابع  تداهش  رد  مالسلا  هیاع  نیسح  ماما  هچنانچ  ردارب  گرم  هب  رمک  نتسکش 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هالک هب  يدح  ات  دنب  رمک  ریبعت  دهد .  یم  ناشن  دیراد  يرادیب  رد  هک  یتاناکما  عومجم  زا  ار  امـش  يرادروخرب  نازیم  باوخ  رد  دنبرمک 

دنب رمک  یلو  دـنهد  یم  امـش  هب  نارگید  هک  تسا  یئاهب  شزرا و  هـالک  تسا .  رتشیب  یتاـهج  زا  نآ  قمع  تیعقاو و  یلو  تسا  کـیدزن 
رد رگا  درادـن .  مدرم  يار  رظن و  دـید و  اـب  یطبر  چـیه  دـیرب و  یم  شیوخ  تاـناکما  تیعقوـم و  زا  ناـتدوخ  هک  تسا  يا  هرهب  تذـل و 

تـسا نآ  ناشن  درادن  دوجو  نآ  رد  یـصقن  چیه  ناتدوخ  رظن  زا  دراد و  گرزب  یبالق  هک  دیا  هتـسب  مکحم  ار  يدنب  رمک  دـیدید  باوخ 
رمک دیدید  رگا  دیرب .  یم  دوس  دیریگ و  یم  هرهب  یبوخ  هب  دیا  هدروآ  مهارف  هک  یتاناکما  همه  زا  دـیوش و  یم  بایماک  یگدـنز  رد  هک 

یخرب تسا .  رود  امـش  سرتسد  زا  یئاورماک  تشاد و  دیهاوخ  یلزلزتم  تیعقوم  دیا  هتـسب  لش  قل و  یبالق  هب  شزرا  مک  تسـس و  يدنب 
ناشیا يارب  دنزرف  ندروآ  ناکما  هک  یناسک  باوخ .  هدننیب  تیعقوم  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دنا و  هدرک  ریبعت  دـنزرف  ار  دـنب  رمک  ناربعم  زا 
باوخ رد  رگا  دوش .  یم  شیوخ  ردپ  یمان  کین  يدنلبرـس و  ثعاب  هک  روکذ  دـنزرف  مه  نآ  دـشاب و  دـنزرف  دـناوت  یم  دـنب  رمک  تسه 

یلزلزتم یگداوناخ  تیعقوم  دتفیب  امش  ياپ  زا  راولش  تسا  نکمم  دیدنبب و  نآ  يور  هک  دیرادن  دنب  رمک  اما  دیا  هدیشوپ  راولش  هک  دینیبب 
دنب رمک  باوخ  رد  رگا  دهد .  یم  زین  ار  امـش  كرت  لامتحا  هک  يدح  ات  دینک  یم  ادیپ  فالتخا  ناترـسمه  اب  صوصخب  تفای و  دیهاوخ 

دنبرمک یسک  رگا  دیهد و  یم  رارق  رگید  یصخش  رایتخا  رد  ار  نآ  دینک و  یم  رود  دوخ  زا  ار  یئاناوت  تردق و  دیهدب  یـسک  هب  ار  دوخ 
رمک هب  دریگب و  ار  یـسک  دـنبرمک  باوـخ  هدـننیب  رگا  تسا  روـط  نیمه  دریگ .  یم  ار  امـش  ياـج  ددـنبب  دوـخ  رمک  هب  دریگب و  امـش  زا 

دیامن .  یم  بحاصت  ار  وا  ياج  شدوخ  دنک و  یم  تردق  بلس  وا  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  نوچ  ددنبب  شدوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تیاضر دنبرمک : 
شیاسآ هدش :  نییزت  دنبرمک 

دامتعا نآ :  نتفای 
دینک باختنا  یگدنز  رد  يرگید  هار  نآ :  ندرک  مگ 

تسا  هار  رد  جاودزا  الط :  دنبرمک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنهاوخ طلسم  امـش  رب  راکم  دارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  دهد ،  یم  رازآ  ار  امـش  دیا و  هتـسب  مکحم  ار  دوخ  دنبرمک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش . 
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لابند هب  رتشیب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتـسب  رمک  هب  ناشنرهاوج  يدـنب  رمک  اـی  لـمخم  زا  يدـنیرمک  يرگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
ترهش .  ات  دوب  دیهاوخ  تورث  بسک 

دروآ .  یم  تسد  هب  یتازایتما  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دریگب ،  يدنبرمک  یسک  زا  باوخ  رد  ینز  رگا  3 ـ
کیرش يراک  رد  وا  اب  دش و  دیهاوخ  انشآ  يا  هبیرغ  اب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتسب  رمک  هب  ون  يدنبرمک  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دید دیهاوخ  نایز  تکارش  نیا  زا  دیوش و  یم 

دنمک

زا شدـنمک  رگا  دـیوج .  يراـی  یگرزب  زا  هک  لـیلد  تفرگب ،  يدرم  تخادـنیب و  دـنمک  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دهدن يرای  ار  وا  تسا  لیلد  تفرگ ،  تسناوتن  یسک  تخادنا و  دنمک  دنیب  رگا  دبلط .  ینموم  زا  يرای  تسا  لیلد  دوب ،  نامسیر 

رانک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد دروخ ،  رانک  دنیب  رگا  دوب .  رانک  تشهب  رد  مدآ  هویم  هک  دنیوگ  دوب .  شغ  یب  هک  دوب  یلام  لیلد  باوخرد ،  ردس )  رانک (  ندید 

دبای .  لالح  لام  هک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . خارف يزور  تسا و  لالح  لام  رب  لیلد  باوخرد ،  ردس )  رانک (  ندید 

دجنک

هب هک  لیلد  تشاد ،  رایـسب  دجنک  دنیب  رگا  دوش .  هدایز  زور  ره  هک  دوب  لالح  یلام  باوخرد ،  دجنک  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دنک .  لصاح  لام  نآ  ردق 

قزر و زا  شیب  يزیچ  ینعی  تسا .  تمعن  تشیعم و  ینوزفا  زا  یناـشن  بوخ و  باوخ  رد  دـجنک  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا رتشیب  يزیچ  دنا  هتخپ  دجنک  ای  ار  نآ  ای  دنا  هدیـشاپ  دجنک  نآ  رب  هک  دـیروخ  یم  ینان  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یگـشیمه  يزور 
امش بیصن  یلام  هرهب  بابل و  بل و  دیریگ  یم  نغور  دجنک  زا  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  امش  بیصن  رمتسم  دمآ  رد  قوقح و 
یمن دـیدپ  یجنر  تمحز و  عون  چـیه  دـیدروآ  تسد  هب  نوچ  یلو  تسا  نکمم  تمحز  هب  نآ  لیـصحت  هک  تسا  یلاـم  نیا  دوـش .  یم 

 . دروآ

ردنک

دوب تشیعم  لیلد  تشاد  رایسب  رنک  رگا  دنک  وگتفگ  یسک  اب  هک  لیلد  دیئاخ  یم  ردنک  دید  رگا 

اندنک

 . دنک دای  یتسود  هب  ار  وا  هک  دوب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  اندنک  ندید  دیوگ :  لایناد  ترضح 

هدنک
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رود دوخ  یگدـنز  لومعم  هویـش  زا  دـش  دـهاوخ  ثعاب  اهینوگرگد  تالوحت و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  تخرد  ةدـنک  ندـید  1 ـ

دیوش . 
دنام .  دیهاوخ  ناوتان  یتخبدب  ۀلمح  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تخرد  ياه  هدنک  زا  رپ  ینیمز  ندید  2 ـ

رقف و زا  ار  دوخ  دش  دیهاوخ  رداق  یگدـنز ،  تایعقاو  اب  عطاق  ییورایور  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  كاخ ،  زا  تخرد  ۀـنت  ندیـشک  نوریب  3 ـ
 . دیهدب تاجن  تکالف 

يودنک

دبای .  لالح  لام  دوش و  لصاح  شدارم  نانز  زا  هک  لیلد  تشاد ،  لسع  يودنک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هتشاد هناخ  رد  ار  ودنک  رگا  هک  رازآ  یب  فیرظ و  معنتم و  راد و  لام  تسا  ینز  ام  ياه  باوخ  رد  ودنک  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تایـصوصخ نآ  اـب  ینز  زا  یلاـم  میراد  هناـخ  رد  یئودـنک  مینیبب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  میوش .  یم  دـنم  هرهب  ینز  نینچ  دوجو  زا  میـشاب 
 . رگید هام  راب  ره  دینک و  فرصم  دیریگب و  ار  وا  تالغتسم  هیارک  هام  ره  امش  دراد و  دایز  تالغتـسم  هک  ینز  لثم  دوش .  یم  ام  بیـصن 

دوش .  یم  امش  بیصن  ریقف  یلو  تبصخش  اب  ینز  تسین  نآ  رد  روبنز  هک  دیراد  هناخ  رد  یئودنک  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

لسع يودنک 
تورث ودنک :  ندید 

ترسنک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يرپس ینامداش  فعـش و  اب  امـش  یگدـنز  زا  يا  هرود  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هدرک  تکرـش  یلاع  یترـسنک  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

رد قنور  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  رجات  کی  رگا  تسا .  یبدا  تیقالخ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  هدنـسیون  کی  رگا  دـش .  دـهاوخ 
تسا .  هبئاش  یب  یقشع  تداعس و  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  یناوج  درف  رگا  تسا .  تراجت 

یناتسود اب  دش و  دیهاوخ  هجاوم  يداسک  اب  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  ارجا  هلاب  اب  هارمه  یترسنک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تشاد دیهاوخ  ترشاعم  دنسپان 

رگنک

دشابن .  مغ  دروخن ،  رگا  دوش ،  نیگمغ  هک  لیلد  دروخب ،  تشاد و  رگنک  هک  دید  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لام هب  ام  ياـه  باوخ  رد  رگنک  دـننک .  یم  عمج  هوک  زا  هک  تسا  یـشحو  یناـبایب و  هاـیگ  کـی  رگنک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مارح اعطق  هک  تسا  یلام  هک  لب  ددزدب  باوخ  هدننیب  دوخ  هک  یلام  نانچ  نآ  هن  تسا .  هدش  ریبعت  يدزد  لام  هب  رتایوگ  نابز  هب  مارح و 

دـینک و سح  ار  نآ  ياه  غیت  رگا  اصوصخم  تسین  بوخ  باوخ  رد  رگنک  هتفر  مه  يور  تسیک .  شبحاص  دـناد  یمن  یـسک  اـما  تسا 
یم تسد  هب  یلاـم  دـینک  یم  كاـپ  رگنک  هک  دـینیبب  رگا  دـیوش و  یم  نیگمغ  دـیروخ  یم  رگنک  شروخ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـینیبب . 

 . دینک ریهطت  ار  نآ  دیشوک  یم  هدوهیب  هک  دیروآ 
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هنک

فلت شلام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  ار  شمادنا  هنک  دنیب  رگا  تسا .  لایع  لیلد  باوخرد ،  هنک  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوب .  هدئاف  وا  نایاپراهچ  زا  ار  مدرم  هک  لیلد  دوب ،  هنک  وا  نایاپراهچ  نت  رب  دید  رگا  دوش . 

یم ار  هنک  دید  رگا  لام .  موس :  مدخ .  مود :  لایع .  لوا :  تسا .  هج  هس و  رب  باوخ  رد  هنک  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
زا ار  هنک  دید  رگا  تسا .  زیچ  هس  نیا  ناصقن  رب  لیلد  تخادـنا ،  یم  دوخ  زا  ار  هنک  دـید  رگا  تسا .  زیچ  هس  نیا  ناصقن  رب  لیلد  تشک 

دوش .  رکفتم  نآ  زا  دسر و  وا  هب  ناهنپ  يزیچ  هک  لیلد  تخادنا ،  یم  دوخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  ناماسبان  امش  یلام  عاضوا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنزخ ،  یم  امش  نت  رب  اه  هنک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دید .  دیهاوخ  رازآ  نئاخ  نانمشد  تسد  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هل  دوخ  ندب  يور  ار  يا  هنک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دوخ فرـصت  هب  ار  امـش  ییاراد  تورث و  دنـشوک  یم  یمحریب  اب  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تخرد ،  ۀنت  رب  گرزب  ياه  هنک  ندید  3 ـ
 . دنروآرد

كزینک

رب لیلد  تخورفب ،  دـید  رگا  دـبای .  لام  هک  لیلد  دـیرخب ،  كزینک  رگا  تسا .  لام  باوخ  رد  كزینک  ندـید  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 
تسا .  لام  ناصقن 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دونش  شوخ  ربخ  زینک  ندید 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب مغ  كزینک  ندید 

لاوک

یسک رگا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  دنروآ .  لیلد  لوق  نیدب  تسا و  ملاع  درم  رب  لیلد  باوخرد ،  لاوک  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . تسا رتمک  تعفنم  دنیب  کچوک  لاوک  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  تشاد ،  خارف  ون و  لاوک  دنیب  باوخرد 

هلوتوک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یمـسج و تمالـس  تمالع  دینام و  یمن  هاتوک  تماق  دق و  رظن  زا  زگره  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  داش  يا  هلوتوک  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تسه .  زین  یحور 
تشاد .  دیهاوخ  رایسب  ياه  یشوخ  تاحیرفت و  دوخ  ناتسود  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدش  هلوتوک  ناتناتسود  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تسا زیمآ  بارطضا  روآ و  سرت  ياهتیعقوم  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  كانسرت  تشز و  ياه  هلوتوک  ندید  3 ـ

هچوک
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ام رکف  هک  میوش  یم  ور  هب  ور  یلاوئساب  میتسه  لوهجم  سانشان و  يا  هچوک  رد  هک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مینیبب رگا  مینام .  یم  زاب  فده  هب  ندیسر  هار  رد  مینیبب  گنت  زارد و  يا  هچوک  رد  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  دراد .  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار 

یم ام  باوخ  اریز  تسا  بوخ  دـننک  یم  یگدـنز  اـج  نآ  بوخ  یمدرم  اـی  تسه  نآ  فارطا  رد  بوخ  ياـه  هناـخ  هک  تسا  يا  هچوک 
رگا تسا .  نآ  فالخ  ریبعت  دـندوب  اج  نآ  رد  دـب  یمدرم  ای  دوب  هناریو  بارخ و  اه  هناخ  رگا  مینک و  یم  دروخرب  مانکین  يدرم  اب  دـیوگ 

مینک .  یم  تفرشیپ  تعرس  هب  دوب  راومه  رگا  دوب و  دهاوخ  راوشد  ام  هدنیآ  هار  دوب  راومهان  هچوک 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  بارطضا  یناشیرپ و  راتفرگ  دوب و  دهاوخن  امش  هارمه  هتشذگ  لابقا  هک  دهد  یم  ناشن  هچوک  باوخ  1 ـ
 ، دشوپب مشچ  اهتقافر  یخرب  زا  ات  وا  يارب  تسا  يرادشه  تسا ،  هدـش  نادرگرـس  کیرات  يا  هچوک  رد  دـنیبب  باوخ  یناوج  نز  رگا  2 ـ

 . دش دهاوخ  وا  ییوربآ  یب  هب  لیدبت  اه  یتسود  نیا  اریز 

دوک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ناوارف  تکرب  ریخ و  تمالع  باوخ ،  رد  دوک  ندید 

یکدوک

دنادن و داسف  زا  حالص  كدوک  هک  اریز  تسا .  هودنا  مغ و  لیلد  دوب ،  هدش  كدوک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
دوب .  فیعض  شراک  دنیوگ  زین 

باوخ رد  يدرم  رگا  تسا .  لام  لیلد  يور ،  تشز  كدوک  تسا و  هتـشرف  لیلد  يور ،  بوخ  كدوک  ندـید  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دننک .  نادنز  رد  ار  وا  تسا  لیلد  داد ،  یم  ریش  ار  یکدوک  دنیب 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
كدوک

یتخبشوخ دوخ :  دنزرف 
كرابم تاقوا  شردام :  هارمه  یکدوک 

هصغ مغ و  کچوک :  ياه  هچب 
تکالف رامشیب :  ناکدوک  ندید 

یتمالس يداش و  يورابیز :  ناکدوک 
یتلادع یب  هچب :  کی  ندز  کتک 

یتخبکین  دودیم :  هک  يا  هچب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  تخبشوخ  دیسر و  دهاوخ  امش  هب  ناوارف  ییاهتمعن  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تسردنت  ابیز و  نادازون  ندید  1 ـ
دید .  دهاوخ  تسردنت  تمالس و  هراومه  ار  دوخ  دنزرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  رامیب  ار  دوخ  دنزرف  باوخ  رد  يردام  رگا  2 ـ

تسا .  امش  راظتنا  رد  مارآ  شخب و  حرف  یتاقوا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینیبب ،  هعلاطم  ای  راک  لاح  رد  ار  ناکدوک  رگا  3 ـ
مغ و هب  یگدوسآ  هاـفر و  تسا .  تسرد  امـش  ساره  تلع  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  هدرم  اـی  راـمیب  ار  دوخ  دـنزرف  باوخ  رد  رگا  4 ـ
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دیارگ .  یم  هودنا 
یخرب ۀنایذوم  راکفا  رطاخ  هب  دنا .  ینیرفآ  لکشم  ددص  رد  نانمـشد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینیبب ،  نیگمغ  یناکدوک  باوخ  رد  رگا  5 ـ

داتفا .  دیهاوخ  رسدرد  هب  دارفا 
دهاوخ رمث  هب  راک  قشع و  رد  امش  تادهعت  مامت  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنتـسه ،  يزاب  ندیود و  لوغـشم  ناکدوک  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

 . دیسر

روک

دیوگ :  فلوم 
دوش  یم  راتفرگ  یگرزب  هانگ  رد  دنیبب  دناوت  یمن  ار  یئاج  هدش و  روک  دنیبب  باوخ  یسک  رگا 

دبای تقرافم  هانگزا  هدروآ  تسدب  ار  دوخ  یئانیبو  دوب  روک  دنیبب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دوش .  یم  یتسدگنت  رقف و  هب  لیدبت  یگدنز  هافر  شیاسآ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  روک  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
 . دبلط یم  کمک  امش  زا  یسک  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینیبب ،  روک  باوخ  رد  ار  يرگید  رگا  2 ـ

هروک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نآ ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  بارخ  شوماخ و  يا  هروک  رگا  اما  تسا .  یتخبـشوخ  تداعـس و  ۀـناشن  باوخ ،  رد  نشور  ةروک  ندـید  1 ـ

درک .  دیهاوخ  ادیپ  لکشم  نادنزرف  اب  هک  تسا 
 . دهد یم  تسکش  ار  امش  راک  شکمشک  رد  یبیقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتفا ،  یم  يا  هروک  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

زوک

یـسک اب  هک  لیلد  درک ،  یم  يزاب  زوک  اب  دـید  رگا  دوش .  لصاح  جـنر  هب  هک  تسا  لاـم  لـیلد  زوک ،  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رگا دیوگ :  یبرغمرباج  دنک .  لصاح  لام  یبرح  يدرم  زا  هک  لیلد  تشک ،  یم  زوک  دید  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دـنک .  تموصخ 
زوک زغم  زا  دـید  رگا  تسا .  تموصخ  لـیلد  تشاد ،  رایـسب  زوک  دـید  رگا  دـیای .  تعفنم  لـیخب  يدرم  زا  هک  لـیلد  تشاد ،  زوک  دـید 

 . دنک لصاح  لام  یلیخب  زا  هک  لیلد  دروآ ،  یم  تشاد  نغور 

هزوک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دوب .  مداخ  رب  لیلد  دـنیب ،  يور  ای  دیفـس  سم  زا  رگا  دـنک .  لصاح  یکزینک  هک  لیلد  تشاد ،  لافـس  ار  هزوک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 

دوش .  عمج  یکزینک  اب  هک  لیلد  دروخ ،  بآ  هزوک  زا  هک  دنیب 
دیوگ :  یبرغمرباج 

نیمیـس ای  نیرز  هزوک  هک  دنیب  رگا  تسا .  تعفنم  لام و  لیلد  باوخرد ،  هزوک  دریمب  كزینک  هک  لیلد  تسکـشب ،  هزوک  هک  دـنیب  رگا 
دبایب .  هک  تسا  كدنا  لامرب  لیلد  دنیب ،  نینهآ  رگا  دنک .  لصاح  مامت  لام  هک  لیلد  تشاد ، 
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دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هن  رب  باوخ  رد  هزوک  ندید 

نز .  لوا : 
مداخ .  مود : 

كزینک .  موس : 
تسا . )  نید  يراوتسا  هیام  هچنآ  نید (  ماوق  مراهچ : 

یتسردنت . )  نت (  حالص  مجنپ : 
زاردرمع .  مشش : 

لام .  متفه : 
تکربوریخ .  متشه : 

نانز .  لبق  زا  ثاریم  مهن : 
تسا .  راد  لام  راوگرزب و  ینز  لیوات  هب  زیوآ ،  هزوک  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بآ دیتسکش و  دیتشاد و  بآ  زا  رپ  يا  هزوک  رگا  دشاب .  نز  کی  دناوت  یم  تسود  نیا  تسا و  نابرهم  تسود  بآ  زا  رپ  لافس  ای  هزوک 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یتمعن  دینک و  یم  یساپسان  قیفش  یتسود  قح  رد  تخیر  نیمز  هب  نآ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یناشیرپ  رقف و  تمالع  باوخ ،  رد  یلاخ  ةزوک  ندید  1 ـ
تسا .  تیقفوم  تداعس و  تمالع  باوخ ،  رد  رپ  ياه  هزوک  ندید  2 ـ

تخب لابقا و  هب  امش  يزوریپ  دینک ،  یم  لمح  شود  رب  هک  ینیگنـس  راب  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرخ ،  یم  يا  هزوک  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
تشاد .  دهاوخ  یگتسب 

 . دش دیهاوخ  راچد  رابهودنا  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  ةزوک  ندید  4 ـ

نسوک

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشوک .  یم  یتحاران  یتخس و  نارگید  یگدوسآ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدز  هیکت  یمشیربا  ياهنسوک  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  قشع  راک و  رد  یبایماک  ۀناشن  باوخ ،  رد  نسوک  ندید  2 ـ
 . دنک یم  جاودزا  رگید  هام  دنچ  ات  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  تسرد  یمشیربا  ياهنسوک  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

هسوک

يرطخ دیوشن  کیدزن  وا  میرح  هب  دیورن و  شغارـس  هب  ات  هک  تسا  ینمـشد  اعون  ام  ياهایور  رد  هسوک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
درک و هلمح  امـش  هب  هسوک  رگا  دیوش .  یم  هجاوم  ینمـشد  اب  دـینیبب  ور  هب  ور  يا  هسوک  اب  ار  دوخ  باوخ  رد  هچنانچ  دـنک .  یمن  داجیا 
رب دـیتشک  ار  هسوک  رگا  دـینیب .  یم  نایز  دیدیـسرت  طقف  رگا  دـینک .  یم  لصاح  تینما  دـیتخیرگ  رگا  یلو  تسین  بوخ  دـناسر  بیـسآ 

 . دیوش یم  زوریپ  نمشد 
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کشوک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا ار  کشوک  رگا  دـنیب .  هتخاس  لگ  ماخ و  تشخ  زا  ار  کشوک  نآ  هصاخ  تسا .  هتـساوخ  لام و  لـیلد  تفر ،  یکـشوک  رد  دـنیب  رگا 

دوب .  ناصقن  نیدرد  اما  تسا  لام  لیلد  دنیب ،  هتخاس  گنس  رجآ و  چگ و 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

وا لام  هاشداپ  تسا  لـیلد  داـتفا ،  کـشوک  رد  شتآ  دـنیب  رگا  تسا .  لاـم  فلت  رب  لـیلد  دـش ،  بارخ  وا  کـشوک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
دنک .  هرداصم 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  تفه  باوخ  رد  کشوک  ندید 

تمعن .  لوا : 
ییاورنامرف .  تیالو و  مود : 

تلزنم .  تبترم و  موس : 
تسایر .  مراهچ : 

يراوگرزب .  مجنپ : 
یهاشداپ .  مشش : 

 ( . شیاسآ شمارآ و  يراک (  شمارآ  متفه : 

هتفوک

هک یطرـش  هب  دوـش  یم  ریبـعت  يزور  تمعن و  هب  هک  تسا  بوـخ  ياهاذـغ  زا  وـکوک  دـننام  زین  هتفوـک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
دروآ یم  جنر  مغ و  دهد و  یم  رییغت  ار  ریبعت  زین  نآ  دب  گنر  ینشاچ و  یشرت و  دشاب .  هتـشادن  خلت  دنت و  ياه  يزبس  هزرم و  نوخرت و 

.

بکوک

ز فرح (  رد  هک  دراد  ار  ریبعت  نیمه  زین  قبنز  تسا .  يزیئاپ  لگ  نوچ  تسا  یماکان  مغ و  لگ  بکوک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ریبعت نیمه  دیوش .  یم  نیگهودنا  نیمغ و  دیراد  بکوک  دوخ  هناخ  هچغاب  رد  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  رتخا .  روط  نیمه  هتـشون .  ( 

دیریگب وا  زا  ای  دیهدب  یسک  هب  بکوک  رگا  تسه 

وکوک

زا ار  وکوک  دوش .  یم  ریبـعت  يزور  تمعن و  هب  تسا و  بوخ  دراد و  ار  تـالوکام  رگید  ریبـعت  وـکوک  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
 . دنراد وکین  ریبعت  دنتسه و  بوخ  اهنیا  همه  هک  دننک  یم  هیهت  ینیمز  بیس  ای  يزبس  غرم و  مخت 

یتشپ هلوک 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هلوک باوخ  رد  ینز  رگا  دـیبای .  یم  تسد  ناتـسود  عمج  زا  رود  گرزب  یتذـل  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  یتـشپ  هلوـک  ندـید 

 . دش دهاوخ  راچد  یتسدگنت  رقف و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  يا  هراپ  هراپ  هنهک و  یتشپ 

هوک

دیوگ :  لایناد  ترضح 
رهق ار  یگرزب  هک  لیلد  دنکرب ،  ياج  زا  هوک  دنیب  رگا  دور .  یگرزب  هانپ  رد  تسا  لیلد  دنیب ،  یهوک  رس  رب  ار  دوخ  باوخرد  یسک  رگا 

دوش .  هاشداپ  برقم  هک  لیلد  تخاسب ،  ماقم  یهوک  رد  دنیب  رگا  دنک . 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 ، داتفیب دومن و  ماقم  یهوک  نماد  رب  هک  دـید  رگا  دریگ .  الاب  شراک  تسا  لیلد  درک ،  زامن  ای  تفگ  زامن  گـناب  یهوک  رـس  ربدـنیب  رگا 
تسا .  مغ  لیلد 

دیوگ :  یبرغمرباج 
یـسک هک  لیلد  تسا ،  ناسآ  يو  رب  دـنک و  یم  یهوک  دـنیب  رگا  دوش .  روجنر  راـید  نآ  زا  یگرزب  هک  لـیلد  دـبنجب ،  یهوک  دـنیب  رگا 

لیلد دنیب ،  روط  هوک  هب  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا  دوب .  کیدزن  شلجا  تسا  لیلد  تسا ،  هتسشن  فاق  هوک  رب  دنیب  رگا  دهد .  يو  هب  يزیچ 
شنادنز رد  تسا  لیلد  دش ،  یهوک  رد  دـنیب  رگا  دراد .  تبحـص  املع  اب  تسا  لیلد  دـنیب ،  ناسل  هوک  رب  رگا  دوش .  هاشداپ  دـقتعم  تسا 

یمرب گنـس  هوک  زا  هک  دنیب  رگا  دوش .  هاگآ  هاشداپ  زار  زا  هک  لیلد  تفر ،  اجنآ  رد  دوب و  یخاروس  هوک  رد  دید  رگا  دریمب .  ای  دـنیامن 
رگا دباینرب .  شدارم  تسا  لیلد  داتفی ،  هوک  زا  دـنیب  رگا  دـسیون .  هدـنکارپ  ياه  همان  هک  لیلد  تخادـنا ،  یم  دوب  هک  اج  ره  زا  تفرگ و 

هب دنیب  تشخ  لگ و  زا  ار  نابدرن  رگا  دیآرب .  دوز  شدارم  تسا  لیلد  تفر ،  هوکرـس  رب  نابدرن  نادب  وا  چک و  زا  دوب  هتـسب  ینابدرن  دنیب 
رـس رب  دـنیب  رگا  تسا  توق  لیلد  دـنیب ،  نهآ  زا  رگا  تسا .  يدارماـن  لـیلد  دـنیب ،  جـنرب  سم و  زا  ار  ناـبدرن  رگا  تسا .  رتوکین  لـیوات 

دوش .  هاشداپ  برقم  تسا  لیلد  دوب ،  هداتسیا  دنلب  یهوک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  هوک  ندید 
یهاشداپ .  لوا : 

يریلد .  مود : 
يزوریپو .  نتفایرفظ  موس : 

تعفر .  يدنلب و  مراهچ : 
یسیئر .  مجنپ : 

دسر .  یمن  شدارم  هب  دورب ،  الاب  هوک  زا  تسناوتن  دنیبب  رگا 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

وا هک  لیلد  تشادن ،  ندمآ  نوریب  هار  دش و  ناهنپ  هوک  رد  هکدنیب  رگا  دیآ .  تسد  هب  هلیح  هب  هک  دوب  لام  لیلد  باوخ ،  رد  هوک  ندـید 
دبای .  یصالخ  يراوشد  هب  راک  نآ  زا  دنزادنا و  يراک  رد  هلیح  هب  ار 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنامب و يراک  رد  هک  لیلد  ندـمآ ،  تسناوتن  نوریب  تسا و  یهوک  رد  دـنیب  رگا  دـنک .  هلیح  مدرم  اب  هک  لیلد  دـنک ،  یم  هوک  دـنیب  رگا 
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دباین .  یصالخ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ رد  دننک  یم  هولج  سرتسد  زا  رود  گرزب و  ام  هنازور  یگدـنز  رد  هک  یئاهزیچ  الک  ما  هتـشون  دروم  دـنچ  رد  البق  هک  روط  نامه 
 . هریغ داـبدرگ و  هقعاـص ،  لیـس ،  لوغ ،  ناشفـشتآ ،  هوک  دـننام  دـندرگ .  یم  رهاـظ  تعیبط  تقلخ و  میظع  تاـیآ  تروص  هب  ناـمیاه 

ناشعوق هک و  یثداوح  دنریگ و  یم  لکش  لیبق  نیا  زا  راوید و  لوغ ،  تروص  هب  دنیآ  یم  رظن  هب  ام  سرتسد  زا  رود  هک  یئاه  تیـصخش 
لباق نیرت و  هتخانـش  زا  یکی  هوک  هک  دـنیامن  یم  یلجت  یعیبط  تایآ  لکـش  هب  تسا و  ام  سایق  نامگ و  هطیح  تردـق و  هریاد  زا  نوریب 

هدش هدید  باوخ  رد  هوک  هک  نیا  صیخشت  سرتسد .  لباق  ریغ  گرزب و  تیصخش  ای  تسا  گرزب  راک  ای  هوک  تسا .  اه  نآ  نیرت  هجوت 
یهوک زا  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  یثداوح  هچ  ریگرد  دناد  یم  ربعم  زا  رتهب  شدوخ  نوچ  دـشاب  یم  باوخ  هدـننیب  دوخ  اب  تسا  ماک 

امـش راک  دیور  یم  الاب  تمحز  جنر و  اب  یتخـس و  هب  هوک  زا  هک  دـیدید  رگا  دـیریگ .  یم  تسد  رد  گرزب  يراک  دـیور  یم  الاب  میظع 
 . دیدرگ یم  هریچ  سرتسد  زا  رود  صخـش  نآ  ای  يراوشد  رب  تلوهـس  هب  دینک  یم  یئامیپ  هار  کبـس  ناسآ و  رگا  دوب و  دهاوخ  راوشد 

یم رس  یهوک  زا  دیدید  رگا  دیشاب .  هتشاد  راظتنا  دیابن  رتشیب  نآ  زا  هک  دیـسر  یم  تیقفوم  جوا  هب  دیا  هداتـسیا  یهوک  هلق  رب  دیدید  رگا 
 . دیهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ  تیعقوم  دینک و  یم  طوقـس  دینک ،  لرتنک  ار  نتـشیوخ  دـیناوت  یمن  ناتدوخ  دـیئآ و  یم  نیئاپ  دـیروخ و 
ار یلوهجم  ای  دیبای  یم  تینما  دیدرب  هانپ  راغ  هب  یهوک  رد  دیدید  رگا  دننک .  یم  لوزعم  ار  امش  دیداتفا  نیئاپ  دندرک و  ترپ  ار  امش  رگا 

دینک .  یم  فشک  ار  يزار  دیفاکش و  یم 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب  تلود  تزع  نتفر  الاب  هوک  زا  ندید 
دشاب مغ  يدایز  ندمآ  ریز  هب  هوک  زا  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ثعاب ییاـهینوگرگد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دور ،  یم  ـالاب  یهوک  زا  دوخ  ةدرم  ردارب  ومع و  رـسپ  هارمه  هب  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ

هب ندیـسر  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دورب ،  الاب  هوک  زا  دناوت  یمن  رگید  دـنک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  اما  دوش .  رتهب  وا  یگدـنز  دوش  یم 
دش .  دهاوخ  سویأم  دراد  وزرآ  هک  يزاتمم  ماقم 

تفای .  دیهاوخ  تسد  دنمجرا  یماقم  تورث و  هب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  الاب  زبس  رس  یهوک  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دوخ یحور  ياهفعض  رب  رگا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  یسرب ،  نآ  ۀلق  هب  دیوش  یمن  قفوم  دیور  یم  الاب  یگنس  یهوک  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیراد .  رب  دوخ  هار  يولج  زا  ار  عناوم  دیناوت  یم  دیبای  هبلغ 
تسا نآ  تمالع  دیرپب ،  باوخ  زا  نامز  نیمه  رد  دیوش و  یم  ترپ  نییاپ  اب  يا  هرخـص  زا  هوک  زا  دوعـص  ماگنه  هب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . داد دهاوخ  يور  ناتیگدنز  رد  يا  هدننک  راو  دیما  تارییغت  تسا ،  هدننک  درسلد  یگدنز  دینک  یم  ساسحا  هک  یماگنه  هک 

ابرهک

یتخـس جـنر و  هب  هک  لیلد  تشاد ،  رایـسب  يابرهک  دـنیب  رگا  تسا .  يرامیب  لیلد  باوخ ،  رد  اـبرهک  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دیآ دیدپ  تعفنم 

رگسیک

لیلد داد ،  يو  هب  يرگسیک  یـسک  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  لیلد  نآ ،  ندروخ  باوخ و  هب  رگـسیک  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
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 . دشابن يزیچ  باوخ  هب  رگسیک  ندروخو  دناسر  يو  هب  یمغ  تسا 

هسیک

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
فالخ هب  لیوات  دنیب ،  یهت  ار  هسیک  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  تشیعم و  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  تفای ،  رانید  مرد و  هسیک  دـنیب  رگا 

تسا .  کیدزن  شلجا  دنیوگ  یضعب  تسا و  نیا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

هدیـشوپ شزار  هک  لیلد  تخود ،  ار  هدیرد  هسیک  دـید  رگا  دوش .  راکـشآ  وا  زار  تسا  لیلد  دـنیب ،  هدـیرد  ار  دوخ  هسیک  باوخرد  رگا 
دنامب . 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لیلد تخیرب ،  اه  مرد  دوب و  هدوشگ  وا  هسیک  دنیب  رگا  دونـشن .  دهد و  دـنپ  ار  نآ  یـسک  تسا  لیلد  دـش ،  عیاض  مرد  اب  هسیک  دـنیب  رگا 

دهرب .  تموصخ  زا  تسا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  یهت  هسیک  ندید 
یمدآ . )  نت  مدرم (  نت  لوا : 

ناهنپ .  زار  مود : 
یگدنامرد . )  رقف و  یشیورد (  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یمیدق ناربعم  دنک .  یم  رییغت  نآ  ياوتحم  هب  تبسن  شریبعت  هکدشاب  نآ  نورد  يزیچ  هک  نیا  رگم  درادن  یصاخ  ریبعت  باوخ  رد  هسیک 

شاف امـش  زار  دیراد  هارمه  هراپ  يا  هسیک  دینیب  باوخ  رد  رگا  تسین .  لوادتم  لوپ  هسیک  زورما  یلو  دـنا  هتـشون  دایز  لوپ  هسیک  هرابرد 
خاروس هسیک  دینک .  یم  ظفح  تمحز  هب  ار  دوخ  کین  مان  وربآ و  تسا  هدش  وفر  نآ  خاروس  هک  دـیراد  يا  هسیک  دـینیبب  رگا  دوش .  یم 

 . دهد یم  ربخ  زین  نایز  ررض و  زا  تسا  يرامیب 

فیک

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . درادـن ار  هاج  ماقم و  تیفرظ  یکی  تسین .  هاگآ  نآ  زا  یـسک  میتسه و  اراد  یگدـنز  لـئاسم  لـباقم  رد  هک  تسا  یتیفرظ  فرعم  فیک 

ملعا .  هللا  درادن و  ار  تبحم  تفرظ  هک  تسه  مه  یسک  هرخال  اب  درادن و  ار  لوپ  تیفرظ  يرگید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیهد .  یم  جرخ  هب  یفاک  تقد  دوخ ،  فیاظو  ندناسر  هجیتن  هب  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  لوپ  فیک  ندید  1ـ
دز .  دیهاوخ  تسد  راوشد  تخس و  ياهراک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یمیدق  هنهک و  لوپ  فیک  ندید  2 ـ

ناشراعش هک  تشاد  دیهاوخ  ینیرشاعم  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  ون  ياهسانکسا  ساملا و  زا  رپ  ناتلوپ  فیک  رد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . داد دهاوخ  هولج  ابیز  یناکم  ناتیارب  ار  ایند  فیطل ،  ياهقشع  دشاب و  یم  تسا ) ) )  شوخ  یمد  یگدنز ( ( (  رد 
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فرح گ

ژاراگ

رد یلوحت  تسا  هدـمآ  اج  نآ  هب  يراـک  هچ  يارب  دـنادن  تسا و  ژاراـگ  رد  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 ، دراد ار  يرفاسم  راظتنا  ژاراـگ  رد  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تسا -  لاـنیمرت  ژاراـگ  زا  روظنم  اـج  نیا  دوش - .  یم  ادـیپ  وا  یگدـنز 

دشاب لاحشوخ  رگا  دراد .  باوخ  هدننیب  تلاح  هب  یگتـسب  نامهیم  ربخ و  نیا  تیمها  دنهد و  یم  وا  هب  يربخ  ای  دسریم  وا  يارب  ینامهیم 
دنهد یم  وا  هب  دب  يربخ  دشاب  هتفرگ  نیمغ و  هچ  نانچ  دراد و  شتـسود  هک  دسر  یم  شیارب  ینامهیم  ای  دنک  یم  تفایرد  شوخ  يربخ 

 . تسین بوخ  دورب  دهاوخ  یم  اجک  هب  دـنادن  یلو  دـشاب  رفـس  مزاع  ژاراگ  رد  باوخ  هدـننیب  رگا  دـسر .  یم  وا  يارب  محازم  ینامهیم  ای 
وا باوخ  اریز  تسا  بوخ  دیامن  اج  هب  اج  ار  رفاسم  يا  هدع  دنک و  یگدننار  دیاب  وا  دوخ  تسا و  ژاراگ  رد  دـنیبب  باوخ  رد  یناوج  رگا 

یناوج نز  رگا  دراد .  نامرف  ریز  ار  رفن  دنچ  هک  دننک  یم  لوحم  وا  هب  يراک  ای  دـهد  یم  لیکـشت  یگداوناخ  یگدـنز  ناوج  دـیوگ  یم 
 . دوش یم  دنزرف  بحاص  تسیک  دنادن  هک  دراد  ار  یسک  راظتنا  يداش  اب  تسا و  ژاراگ  رد  دنیبب 

يراگ

ناتدوخ هب  طوبرم  ياهراک  رب  دـینار  یم  ار  نآ  ناتدوخ  دـیا و  هدـش  راوس  يراـگ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هوق بسا  دیهد .  یم  تسد  زا  ار  راک  ماجنا  ناکما  درادـن  بسا  امـش  يراگ  هک  دـینیبب  رگا  دـینک .  یم  لصاح  قیفوت  دـیبای و  یم  طلـست 

تسا و هیامرـس  یهاگ  تسیچ .  دراد  ماجنا  تسد  رد  هک  یلمع  هکرحم  هوق  هک  دـمهفب  دـناوت  یم  باوخ  هدـننیب  تسا و  يراـگ  هکرحم 
فعاضم امش  تاناکما  هدش  هتسب  بسا  ود  دینار  یم  امـش  هک  يراگ  هب  دینیبب  رگا  تیریدم .  تردق  ریبدت و  هاگ  یناسنا و  يورین  یهاگ 

يرگید دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دشاب .  هتـشاد  بسا  کی  طقف  دیاب  امـش  يراگ  دینادب  باوخ  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش و  یم 
ای درادن  خرچ  امش  يراگ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیئامن .  یم  تکراشم  يراک  ماجنا  رد  دیا  هتسشن  نآ  رب  مه  امش  دنار و  یم  ار  يراگ 
نآ لیوات  دشاب  هتشاد  راب  دیراوس  هک  يراگ  رگا  دیوش .  یم  ریخات  تسکش و  راچد  دوخ  راک  رد  هدمآ  نوریب  هتـسکش و  نآ  خرچ  کی 
رگا یلو  درک  دیهاوخ  نایز  مدرب  یم  راب  دیئوگب  رگا  هک  تروص  نیا  هب  دهن .  یم  ریثات  دیا  هدـید  لبق  بش  هک  یباوخ  رد  ادرف  حبـص  رد 

مدروآ .  یم  دیئوگ  یم  هک  راب  نامه  هزادنا  هب  دوش  یم  ناتدیاع  يدوس  مدروآ  یم  راب  دیئوگب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  راک  فرص  امش  تاقوا  مامت  زادنا  سپ  يارب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیا ،  هدش  ییراگ  راوس  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تسا .  امش  هب  ناشیوخ  ای  ناتسود  فرط  زا  دب  ياهربخ  ندیسر  ۀناشن  باوخ ،  رد  يراگ  ندید  2 ـ

تسا .  روما  رگید  راک و  رد  تیقفوم  ۀناشن  دینار ،  یم  يراگ  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دیسر دنهاوخ  مه  هب  نارگید  ياه  هئطوت  مغریلع  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنا ،  هدش  ییراگ  راوس  دننیبب  باوخ  یقوشعم  قشاع و  رگا  4 ـ

زاگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دینک يا  هنالداعان  راتفر  اهنآ  اب  دوش  یم  ثعاب  نارگید  هب  تبـسن  امـش  ینیبدب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زاگ  يوب  مامـشتسا  1 ـ

يراگنا لهس  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یگفخ  ساسحا  باوخ  رد  زاگ  يوب  زا  رگا  دش .  دیهاوخ  نامیشپ  دوخ  راتفر  زا  اهدعب 
هکنآ یب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیزاس ،  اهر  ار  دوخ  زاگ  يوب  ریـش  زا  دـیناوتب  باوخ  رد  رگا  اما  داـتفا .  دـیهاوخ  رـسدرد  هب  یجرخلو  و 
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تخاس .  دنهاوخ  دوبان  ار  امش  دیوشن  انآ  هجوتم  رگا  دیراد  ینانمشد  دینادب  دوخ 
تمالع باوخ ،  رد  زاگ  ندرک  نشور  دـیزاس .  یم  هابت  ار  دوخ  يداش  یمحر  یب  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  زاگ  ریـش  نتـسب  2 ـ

 . تفای دیهاوخ  یتخبدب  زا  رارف  يارب  یهار  هک  تسا  نآ 

يرزاگ

اریز دبای .  تعاط  قیفوت  دنک و  هبوت  تیـصعم  زا  هک  لیلد  دوبن ،  رزاگ  درک و  یم  يرزاگ  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دید باوخرد  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  ددرگزاب .  قح  هب  هک  لیلد  سپ ،  تسا  كرچ  هدـننک  كاپ  رزاگ  تسا و  مغ  لیوات  هب  نوچ 
لیلد دنیب ،  نیا  فالخ  هبرگا  دنک .  حوصن  هبوت  هک  لیلد  دش ،  دیفس  نتسش  زا  هماج  دنیب  رگا  دنکـشب .  هبوت  هک  لیلد  دیردب ،  يو  هماج 

دور و ناسحا  تاریخ و  وا  تسد  رب  هک  دوب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  هب  درزاگ  ندـید  دـیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  تیـصعمرد  هتـسویپ  هک 
هـصاخ دنک ،  هبوت  تیـصعم  زا  دـهرب و  مغ  زا  هک  تسا  لیلد  باوخ ،  هب  رزاگ  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـبای .  باوث 

 . دیوش كاپ  ار  هماج 

نتفرگ زاگ 

 . دسر يو  هب  ینایز  نتفرگ  زاگ  ردق  هب  هک  لیلد  تفرگ ،  زاگ  رهق  هب  ار  وا  یکی  هک  دنیب  باوخرد  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لاس نآ  رد  ار  وا  هک  لیلد  تفرگ ،  زاگ  ار  وا  يواگ  دـید  رگا  تسا .  للجت  ثحب  زا  شراک  هک  لیلد  تفرگ ،  زاـگ  ار  وا  يرخ  دـنیبرگا 

تسا .  ینمشد  لیلد  باوخرد ،  ناگدبنج  ناگدد و  همه  تفرگ  زاگ  دوب و  تمحز 
لام ناصقن  موس :  تموصخ .  مود :  ترـضم .  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  نتفرگ  زاگ  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

هاجو . 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هناقمحا راک  نتفرگ :  زاگ 
نایز یکاروخ :  زیچ  کی  رد  ندز  زاگ 

هدوهیب ياهشالت  یکاروخ :  ریغ  زیچ  کی  رد  ندز  زاگ 

شلاگ

تیلباق اب  تسا  ینز  شلاگ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  رـسمه  زین  نیا  ینعی  دراد ،  ار  شفکریبعت  مه  شلاگ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . تمواقم مک  ریذپ و  بیسآ  لاح  نیع  رد  دایز و  فاطعنا 

واگ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
قح هک  لیلد  دـمآ ،  وا  هناخرد  رن  يواگ  دـید  رگا  دوب .  وا  کلم  رگا  هاشداپ ،  لبق  زا  تسا  لمع  لـیلد  تسا ،  هتـسشن  واـگ  رب  دـید  رگا 

دنک .  لمع  لاس  کی  يرس  ره  هب  شمالغ  هک  لیلد  تسا ،  رس  هس  ار  وا  واگ  دیدرگا  دیاشگب .  يو  رب  ریخ  رد  یلاعت 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 ، دمآ وا  هچوک  رد  ای  هناخ  رد  رن  واگ  دید  رگا  تسا .  يرادـیب  رد  شورف  دـیرخ و  رب  لیلد  تخورف ،  تشاد و  رن  واگ  تشوگ  دـید  رگا 
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 ، تسا ناگرزاب  رگا  دوش .  لوزغم  تساراد  لمع  هدـننیب  رگا  تخادـنیب .  دز و  رـس  هب  ار  وا  رن  واـگ  دـید  رگا  تسا .  تکرب  ریخ و  لـیلد 
دتفیب .  یهاشداپ  زا  هک  لیلد  تسا ،  هاشداپ  رگا  تسا .  لام  ناصقن  رب  لیلد 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دنیب رگا  دنربب .  ار  وا  لام  دنشکب و  اجنآ  ردار  یگرزب  هک  لیلد  دندومن ،  تمسق  ار  وا  تشوگ  دنتشکب و  ار  ناواگ  زا  رن  يواگ  دنیب  رگا 

دتفا .  تموصخ  یگرزب  اب  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  گنج  رن  ناواگ  اب  دید  رگا  دبای .  رایسب  لام  هک  لیلد  دنتفاکش ،  یم  نیمز  ناواگ 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

دید رگا  تسا .  ثاریمرب  لیلد  وا ،  تسوپ  تسا و  لام  لیلد  ندـید ،  هدام  واگ  تشوگ  تسا و  نیا  فالخ  هب  دـنیب  رغـال  واـگ  هداـم  رگا 
زیزع دنیب  یلیلذ  رگا  دوش ،  دازآ  دنیب ،  هدـنب  ار  باوخ  نیا  رگا  دوش .  هدایز  وا  لام  هک  لیلد  دروخار ،  نآ  ریـش  دیـشود و  ار  يواگ  هدام 
يواگ هدامدنیب  رگا  دهاوخب .  رگناوت  ینز  هک  لیلد  دیرخب ،  هبرف  يواگ  دنیب  رگا  تسا .  يراودیما  لیلد  دنیب ،  نتسبآ  ار  واگ  رگا  دوش . 

اب هک  لیلد  دیزگب ،  ار  وا  دومن و  گنج  واگ  هادـم  اب  دـید  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  یناگدـنز  شیع  هک  لیلد  تفگ ،  نخـس  واابو  دـیرخب 
تمعن .  لام و  رب  تسا  لیلد  دمآ  وا  هناخ  رد  يواگ  هدامدنیب  رگا  دنک .  تنایخ  شنز 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  شش  رب  باوخرد  واگ  هدام  ندید 

یئاورنامرف .  لوا : 
لام .  مود : 

یگرزب .  موس : 
تسایر .  مراهچ : 

وکین .  لاس  مجنپ : 
رایسب .  تعفنم  مشش : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
واگ دنتـسه و  یبوخ  ریخ و  تکرب و  تمعن و  تشوگ  لالح  تاناویح  هک  ما  هتـشون  دـش و  هراـشا  ررکم  واـگ  دروم  رد  باـتک  نیمه  رد 
رهاظ واگ  تروص  هب  باوخ  رد  دنـسر  یم  ام  هب  هدـنیآ  ياهزور  یط  هک  یتامعن  تاریخ و  تسا  تشیعم  اـشنم  يزور و  عبنم  نوچ  رتشیب 
خاش یـشحو و  واگ  باوخ  رد  رگا  یلو  تسا  بوخ  یلک  روط  هب  واگ  ندید  دنراد .  رظن  قافتا  ناربعم  هیلک  دروم  نیا  رد  دـندرگ و  یم 

تمعن و یتروص  رد  واگ  اریز  دراد  ار  یـشحو  تاناویح  رگید  ریبعت  دیوشب  شحوتم  شندید  زا  امـش  دراد و  مجاهت  تلاح  هک  دینیبب  راد 
ینمـشد دوش  تشحو  راچد  شا  هدـهاشم  زا  باوخ  هدـننیب  هک  مجاهم  یـشحو و  واگ  دـشاب .  مار  یلها و  هک  تسا  یبوخ  وریخ  يزور و 

 . دناسر یم  نایز  دـنیرفآ و  یم  رطخ  هک  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  یلو  دـشاب  نابرهم  بوخ و  هتـسناوت  یم  دراد و  یتاذ  تلاصا  هک  تسا 
وا بناج  زا  داد  امـش  هب  ار  يا  هدام  واگ  دینیبب  رگا  دیـسر و  یم  تمعن  هب  تسا  امـش  هب  قلعتم  هک  دیراد  يواگ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 
رب دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنک .  یم  تیاده  قیوشت و  شخب  دوس  يراک  هب  ار  امش  واگ  هدنهد  داد  امـش  هب  يرن  واگ  رگا  دیبای و  یم  تمعن 

دینیبب رگا  دیبای .  یم  طلـست  دینک و  یم  لصاح  قیفوت  راوشد  يراک  ماجنا  رد  تسا  رب  نامرف  عیطم و  ناویح  نآ  دیتسه و  راوس  يرن  واگ 
واگ دینیبب  رگا  صوصخب  دیهد  یم  تسد  زا  ار  تمعن  تیعقوم و  دیئایب  نیئاپ  واگ  زا  رگا  دـیبای و  یم  ماقم  اقترا  دـیوش  یم  رن  واگ  راوس 

 . دـیدرگ یم  لوزعم  راک  زا  تروص  نیارد  درب  یم  دریگ و  یم  امـش  زا  ار  نآ  یـسک  ای  دور  یم  شیوخ  هار  هب  امـش  ندـش  هدایپ  زا  سپ 
واگ کی  طقف  نایم  نآ  زا  اما  تسه  واگ  يا  هلیوط  دینیبب  رگا  یلو  دیسر  یم  ناوارف  تمعن  هب  دیراد  واگ  يا  هلیوط  دینیبب  باوخ  رد  رگا 

يزور یگنت  رغال  واگ  تسا  ناوارف  تمعن  هبرف  قاچ و  واگ  دیوش .  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  میهس و  شخب  دوس  يراک  رد  دراد  قلعت  امش  هب 
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واگ رگا  دشاب .  دهاوخ  یم  هچ  ره  زیچ  نآ  دینک  یم  نایز  داد  امش  هب  يزیچ  تفرگ و  امش  زا  يواگ  یـسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا . 
باوخ رد  الک  لوپ  اریز  دیوش  یم  راتفرگ  التبم و  مه  دیهد  یم  تسد  زا  ار  يزور  تمعن و  دـیریگب و  لوپ  نآ  ضوع  رد  دیـشورفب و  ار 

واگ دـیهدب و  لوپ  ینعی  تسا  بوخ  دـیرخب  باوخ  رد  ار  يواگ  رگا  تسا .  هدـش  ریبعت  یگدـنز  ياه  يراـتفرگ  ـالتبا و  تسین و  بوخ 
مه تکرب  ریخ و  تمعن و  هب  دیبای  یم  یئاهر  جنر  مغ و  زا  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  تسا  وکین  دیریگب  دراد  یگرزب  ياه  ناتسپ  هک  یهبرف 

تسا .  ثاریم  واگ  تسوپ  دیوگ  یم  ینامرک  تسا .  هرهب  لام و  واگ  تشوگ  دیسر .  یم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

واگ
دمآ رد  بسک  واگ :  نتشک 
تراجت رد  یتخبکین  نآ :  ندید 

تالکشم ینارچواگ : 
کیدزن یتخبشوخ  قاچ :  واگ 

الاب تمیق  رغال :  واگ 
نایفارطا اب  هنسح  طباور  واگ :  تشوگ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

زبـس و هشوـختفه  دـنروخیم و  ار  اـهنآ  رغـال  واـگ ]  ] تفه هک  تسا  هبرف  واـگ  تفه  مدـید  باوـخ ] رد   ] نم تـفگ  رـصم ]  ] هاـشداپ و 
 « 43 هیآ «  فسوی  هروس  دیهد .  رظن  نم  هب  نم  باوخ  هراب  رد  دینکیم  ریبعت  باوخ  رگا  موق  نارس  يا  رگید  هدیگشخ  هشوختفه ] ]

زبـس و هشوـختفه  دـنروخیم و  ار  اـهنآ  رغـال  واـگ ]  ] تفه هبرف  واـگ  تفه  هک ] باوـخ  نـیا   ] هراـب رد  يوگتـسار  درم  يا  فـسوی  يا 
 « 46 هیآ «  فسوی  هروس  دننادب .  ار ] شریبعت   ] نانآ دیاش  مدرگرب  مدرم  يوس  هب  ات  هد  رظن  ام  هب  رگید  هدیگشخ  هشوختفه ] ]

 » هیآ فسوی  هروس  دیراذگاو .  شاهشوخ  رد  دـیروخیم  هک  ار  یکدـنا  زج  دـیدیورد  ار  هچنآ  دـیراکیم و  یپ  رد  یپ  لاستفه  تفگ 
 « 47

ار همه  دـینکیم  هریخذ  هک  ار  یکدـنا  زج  دـیاهداهن  شیپ  زا  اهلاس ]  ] نآ يارب  ار  هچنآ  هک  دـیآیم  تخـس  لاـستفه  نآ  زا  سپ  هاـگنآ 
 « 48 هیآ «  فسوی  هروس  دروخ .  دنهاوخ 

 « 49 هیآ «  فسوی  هروس  دنریگیم .  هویم  بآ  نآ  رد  دسریم و  ناراب  لاس ]  ] نآ رد  مدرم  هب  هک  دسریم  ارف  یلاس  نآ  زا  سپ  هاگنآ 
دوب بوخ  نز  واگ  هدام  ندید 

درذگ یم  بوخ  لاسنآ  هبرف  واگ  ندید 
هلغ یمکو  ینارگ  لاس  رغال  واگ  ندید 

درذگب یخارف  هب  لاسنآ  هدام  واگ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تساه دیما  یمامت  هب  ندیسر  ۀناشن  دنتسه ،  نداد  ریش  ةدامآ  اهواگ  دینیبب  باوخ  رگا 

مشچ واگ 

هایگ یعون 
 ، دنیب دوخ  تقو  هب  مشچ  واگ  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  كزینک  رب  لیلد  باوخ ،  هب  نآ  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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 . دوش نیگمغ  هک  لیلد  دید ،  هدرمژپ  ار  مشچواگ  باوخرد  رگا  تسا .  دب  شلیوات  دنیب  تقو  یب  رگا  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد 

یتشد واگ 

يو هب  یـسک  ای  تفرگب  راکـش  ار  یتشد  واگ  دنیب  رگا  تسا .  رگناوت  يدرم  لیلد  باوخ ،  هب  یتشد  واگ  ندـید  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دروخ یتشد  واگ  تشوگ  دـنیب  رگا  دـیآ .  يدـنزرف  وا  هک  لیلد  تفرگب ،  یتشد  واگ  هچب  هک  رگا  دـبای .  لام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  داد ، 

 . دبای توق  تلود و  هک  لیلد 

نابزواگ

 . دنک وگتفگ  رب  لیلد  نابز ،  واگ  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

قودنص واگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  هنادیمون  روما  اهنایز و  زا  ندوب  نمیا  ۀناشن  باوخ ،  رد  قودنص  واگ  ندید  1 ـ

هب تعرـس  هب  ناتیاه  هشقن  هکنیا  رطاخب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  فشک  ار  قودنـصواگ  لفق  زمر  دیـشوک  یم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دوش .  بآ  رب  شقن  اهنآ  ۀمه  دیسرت  یم  دسر ،  یمن  رمث 

 . دش دیهاوخ  درسلد  دیمون و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یلاخ  قودنصواگ  کی  ندید  3 ـ

شیمواگ

 . تسا رگید  ناواگ  نوچ  شلیوات  تسا و  رگناوت  يدرم  باوخ  هب  شیمواگ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ربگ

نامیشپ يربگ  زا  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغم  رباج  دوش .  ایند  بلاط  هک  لیلد  دش ،  ربگ  دنیب  باوخ  رد  یـسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دوش لوغشم  ریخ  راک  هب  دنک و  هبوت  تیصعم  زا  هک  لیلد  دیدرگ ،  ناملسم  دش و 

چگ

تسا .  دب  شلیوات  تخورف  چگ  دید  رگا  تسا .  تموصخ  گنج و  باوخرد  چگ  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لقن نیریـس  نبا  تسا .  یگدـنز  تالکـشم  يراتفرگ و  لولحم ،  هچ  رت و  هچ  دـشاب و  کـشخ  هچ  چـگ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
التبا باوخ  رد  نآ  زا  هدافتسا  هک  تسا  يزیچ  چگ  الک  ینمـشد .  تموصخ و  تسا و  گنج  ام  اه ي  باوخ  رد  رد  چگ  هک  تسا  هدرک 
هتخیر امـش  هناخ  طایح  رد  چـگ  يرادـقم  دـینیبب  رگا  دوش .  یم  یقلت  یئاوسر  یمان و  دـب  دـنک و  یم  داجیا  ریگاـپ  تسد و  يراـتفرگ  و 

ندش کیدزن  رد  یتح  هک  تسا  يروط  لکشم  نیا  دنام و  یم  یقاب  يدنچ  شرثا  هک  دیآ  یم  دیدپ  امش  یگداوناخ  یگدنز  رد  یلکشم 
دیشکب راوید  هب  هک  دیئامن  یم  لولحم  بآ  اب  ار  چگ  هک  دینیبب  ینعی  دینک  یم  تسرد  چگ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیراد .  دیدرت  نآ  هب 

یم دب  امش  رس  تشپ  هدش  دیفس  چگ  زا  امش  سابل  دینیبب  رگا  دیروآ .  یم  دوجو  هب  یلکشم  دوخ  يارب  ناتدوخ  دیربب  راک  هب  یئانب  رد  ای 
یفخم نارگید  زا  دیناوت  یمن  هک  دینز  یم  فالخ  يراک  هب  تسد  دشاب  هدش  هدولآ  چگ  هب  ناتتسد  رگا  دننز .  یم  ماهت  امـش  هب  دنیوگ و 
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امـش قاتا  يرگید  دینیبب  هک  نیا  رگم  تسین  بوخ  نادنچ  باوخ  رد  چگ  ندید  هتفر  مه  يور  دنوش .  یم  هاگآ  نآ  زا  همه  دیراد و  هگن 
امش باوخ  تروص  نیا  رد  دیوش  کیدزن  نآ  هب  یتح  دیشاب و  هتشاد  تلاخد  راک  نیا  ماجنا  رد  امش  هک  نآ  یب  دنک  یم  دیفس  چگ  اب  ار 

رد دیوش  کیدزن  نآ  هب  یتح  دیشاب و  هتشاد  تلاخد  راک  نیا  ماجنا  رد  امـش  هک  نآ  یب  دنک  یم  دیفـس  چگ  اب  ار  امـش  یـسک  دیوگ  یم 
یم هرهب  دوس و  امـش  هب  دنک و  یم  ظفح  ار  امـش  يوربآ  دوخ  ناج  مان و  نتخادنا  رطخ  هب  اب  یـسک  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  تروص  نیا 

دناسر . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تفای .  دیهاوخن  تسد  یگدنز  رد  یعطق  يزوریپ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  يراک  چگ  ار  اهراوید  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  ور  رد  ور  لامک  مامت و  یتبیصم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دزیر ،  یم  امش  يور  رب  چگ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

هدوسآ دـیناوتب  ات  تشاد  دـیهاوخ  دـمآرد  یفاک  دـح  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتـسه ،  راـک  لوغـشم  ناراـک  چـگ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
 . دینک یگدنز 

ندرک یئادگ 

تسا .  تکربو  ریخ  لیلد  دنداد ،  یم  يزیچ  ار  وا  مدرم  درک و  یم  یئادگ  دید  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هتسب  يو  ياهراک  هک  لیلد  دنداد ،  یمن  تساوخیم و  يزیچ  مدرم  زا  دید  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

زع مراهچ :  تشیعم .  موس :  تعفنم .  مود :  تکرب .  ریخ و  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  یئادگ  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
هاجو . 

تبحم ام  هب  یلبق  یئانـشآ  ودب ن  هک  راک  وکین  ریخ و  شنم و  گرزب  تسا  یناسنا  ام  ياهباوخ  رد  ادـگ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد رگا  دینک .  یم  یکین  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  بوخ  دیا  هدـش  ادـگ  ناتدوخ  دـینیبب  رگا  دـناسر .  یم  یبوخ  ریخ و  دـنک و  یم 
زا یـسک  دینک و  یم  کمک  تبحم و  نارگید  هب  دیوگ  یم  امـش  باوخ  دیهاوخ  یم  کمک  مدرم  زا  دیا و  هدـش  ادـگ  هک  دـینیبب  باوخ 
ارچ هک  دیتسه  تحاران  نیا  زا  دیهاوخ  یم  کمک  دینک و  یم  یئادـگ  دـنلب  يادـص  هب  دـیدید  رگا  دوش .  یمن  هاگآ  یبوخ  یکین و  نیا 

دننک .  یمن  يرازگساپس  دنناد و  یمن  ار  نآ  ردق  دنرادن و  هجوت  امش  تقادص  یبوخ و  هب  نارگید 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

تالکشم تسکش و  ادگ : 
دش  دهاوخ  دیجمت  امش  زا  ناتبوخ  ياهراک  يارب  نداد :  ادگ  هب  زیچ 

تفرگ دیهاوخ  هیده  ندوب :  ادگ 

همان رذگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنیوگ .  یم  غورد  امش  هب  مهم  یعوضوم  هب  هطبار  رد  افو  یب  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  دوخ  همانرذگ  رگا  1 ـ

یم تسد  یمهم  ماقم  هب  دیبای و  یم  هبلغ  تالکـشم  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـننک ،  یم  خاروس  ار  امـش  همانرذـگ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دیبای

نوفامارگ
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یم ادـیپ  ای  دراد  دوجو  امـش  یگ  دـنز  رد  هک  تسا  یمحازم  جارو و  وگرپ و  ناسنا  مارگ  اـی  نوفاـمارگ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 : تفگ یم  سوناتیا  مناخ  دهد .  یم  باذع  ار  امـش  دوخ  یئوگ  ررکم  یجارو و  اب  دنک و  یم  یگدنز  امـش  کیدزن  هناخ و  رد  وا  دوش . 

هناخ هب  تسا و  داماد  هناخ  نامهم  هشیمه  هک  تسا  یجارو  نز  ردام  ناوج  درم  يارب  تسا و  ریگ  هناهب  رهوش  رداـم  ناوج  نز  يارب  مارگ 
رد رگا  دهن و  یم  مدق  امش  یگدنز  هب  دوش و  یم  انشآ  امش  اب  یسک  نینچدیا  هدیرخ  مارگ  دینیب  باوخ  رد  رگا  ددرگ .  یمن  زاب  شدوخ 

 . دیوش یم  تحار  دینام و  یم  ناما  رد  وگ  ررکم  جارو و  ناسنا  دنزگ  زا  نوچ  تسا  بوخ  دیشورف  یم  ار  دوخ  مارگدینیب  باوخ 

ندوب رگ 

لام هک  لیلد  دوب ،  نآ  رد  میر  درک و  شراخ  يرگ  رد  رگا  دوب .  هتساوخ  لام و  لیلد  باوخ ،  رد  يرگ  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
هک لیلد  تخیرورف ،  وا  نماد  زا  همه  تشاد و  رگ  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دبای .  لام  هک  لیلد  دوب  هایس  رگ  وا  نت  رب  دید  رگا  دبای . 

 . دنک فلت  ار  هدرک  عمج  لام 

هبرگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دید رگا  دور .  اجنآ  رد  يدزد  هک  لـیلد  دـمآ ،  وا  هناـخرد  هبرگ  دـید  رگا  تسا .  دزد  دـسفم و  يدرم  رب  لـیلد  باوخرد ،  هبرگ  ندـید 
دنک .  رهق  دشکب و  ار  نادزد  هک  لیلد  تشکب ،  ار  هبرگ  دنیب  رگا  ددزدب .  يزیچ  اجنآ  زا  دزد  هک  لیلد  دروخ ،  يزیچ  وا  هناخ  زا  هبرگ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
شـش هک  لیلد  دید ،  باوخرد  ار  هبرگ  حبـص  زا  دعب  رگا  دناتـسب .  يدزد  لام  هک  لیلد  دنکب ،  وا  تسوپو  تشکب  ار  هبرگ  هک  دنیب  رگا 

دوش .  رامیب  زور 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  هبرگ  ندید 
دزد .  لوا : 

نیچ . )  نخس  رامع (  مود : 
يرامیب .  موس : 

نابرهم . )  زوسلد و  ینز  هقفشم (  ینز  مراهچ : 
ینمشد . )  گنج و  ندرک (  تموصخ  گنج و  مجنپ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مـسجم ار  درم  کی  دـناوتیمن  هبرگ  اریز  تسا  تسرد  هک  یلاصخ  دـسفم  دزد و  تسا  يدرم  ام  ياه  باوخ  رد  هبرگ  هتـشون  نیریـس  نبا 

غارـس ناوت  یم  نانز  رد  ار  نآ  هباشم  هک  تسا  یتافـص  ياراد  رتشیب  سکع  رب  درادن و  یگنادرم  صئاصخ  هجو  چـیه  هب  هبرگ  اریز  دـنک 
وا يارب  ار  دوـخ  دسانـش و  یم  ار  شبحاـص  دراد .  ناوارف  يریذـپوخ  تردـق  هک  تیبرت  لـباق  یلها و  مارآ و  تسا  یناوـیح  هبرگ  درک . 
زا عافد  يارب  هک  هدش  هدـید  دزرو و  یم  قشع  تدـش  هب  دوخ  ياه  هچب  هب  تبـسن  یلو  تسا  فیعـض  وا  يرادافو  سح  دـنک .  یم  سول 
اه نآ  همه  هک  دراد  رگید  تایـصوصخ  یلیخ  تسا و  دنم  هقالع  دوخ  یئابیز  تفاظن و  هب  تسا .  هدنکفا  رطخ  هب  ار  شیوخ  ناج  اه  هچب 

سنج نز  زا  روظنم  رـسمه .  هن  دنا  هتـسناد  نز  ار  هبرگ  یبرغ  ناربعم  صوصخب  ناربعم  زا  نت  دنچ  اذل  دوش  یم  هدید  نز  رد  اثنتـسا  ندـب 
قلعت امـش  هب  هک  دینیبب  قارب  گنـشق و  يا  هبرگ  باوخ  رد  هچنانچ  سپ  تشاذـگ .  توافت  دـیاب  ود  نیا  نیب  هتبلا  هک  رـسمه  هن  تسا  نز 
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هک تسا  ینز  هبرگ  دنا  هتـشون  دریگ .  یم  رارق  ناتهار  رـس  ای  دوش  یم  ادیپ  امـش  یگدنز  ریـسم  رد  ینز  نینچ  تسامـش  هناخ  رد  ای  دراد 
رد تسا  جـگ  شتـسد  هک  ینز  دـیراد ،  يا  هبرگ  دـینیب  باوـخ  رد  رگا  تسا .  هدـش  تداـع  وا  يارب  راـک  نیا  دراد و  تسود  لر  يدزد 

دنریگ و یم  میمـصت  دننز و  یم  فرح  امـش  هرابرد  نز  دنچ  دنتـسه  عمج  یئاج  هبرگ  نیدنچ  دینیبب  رگا  دریگ .  یم  شقن  امـش  یگدنز 
يدـعتم و ناسنا  دوش و  یم  زواجت  يدـعت و  امـش  یئاراد  لام و  هب  هدرب  هدوبر و  يزیچ  امـش  هناـخ  زا  هبرگ  دـینیبب  رگا  دـننک .  یم  تبیغ 

دبیرف یم  ار  امش  راکبیرف  ینز و  دیراشف  یم  دوخ  هنیـس  هب  دیا و  هتفرگ  لغب  رد  ار  یی  هبرگ  دینیب  باوخ  رد  رگا  تسا .  نز  کی  زواجتم 
دیهد یم  اذغ  هبرگ  هب  هک  دینیب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  طلسم  امـشرب  لیحم  ینز  دیـشاب  هتفرگ  شود  هب  ار  هبرگرگا  دنزیم و  ناتلوگ  و 

هب ار  امـش  ینز  دیریگب  ار  وا  هک  دیود  یم  هبرگ  کی  لابند  هب  دینیبب  رگا  دـینک و  یم  جرخ  راکبیرف  وگغورد  نز  کی  يارب  ار  دوخ  لوپ 
دهد یم  ماجنا  تمدخ  نسح  امش  يارب  ینز  هتفرگ  شوم  امش  هناخ  رد  يا  هبرگ  دینیبب  رگا  دنک .  یم  نادرگ  رس  دراد و  یم  او  لاصیتسا 

درادن .  تقادص  امش  هب  تبسن  شدوخ  هک  دینک  شومارف  دیابن  اما 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هبرگ
عنام هبرگ :  زا  ندروخ  گنچ 

یتخبدب هایس :  هبرگ 
یساپسان نآ :  ندرک  شزاون 

ینالوط يوعد  کی  دنکیم :  ویم  ویم  هک  يا  هبرگ 
هدش مگ  ءیش  کی  ندرک  ادیپ  هبرگ :  تسوپ 

تسود ان  تسود  هبرگ :  ندید 
كانرطخ تسود  یشحو :  هبرگ 
تنایخ  هبرگ :  کی  ندز 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
ددرگ شیورد  هبرگ  نتشک  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یتخبدب  ۀناشن  دینک ،  رود  دوخ  زا  دیناوت  یمن  ار  يا  هبرگ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دننک و دراو  هشدخ  امش  رابتعا  هب  دنـشوک  یم  نانمـشد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دوش ،  یمرو  هلمح  امـش  هب  يا  هبرگ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دنروایبرد .  ناتگنچ  زا  ار  امش  تورث 

یم روهـشم  دنمتورث و  درک و  دیهاوخ  هبلغ  یگرزب  عناوم  رب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینار ،  یم  دوخ  زا  ار  يا  هبرگ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دیوش . 

رارق گرم  ۀناتـسآ  رد  یتسود  و  دینـش ،  دـیهاوخ  دـب  ییاهربخ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـینیبب ،  فیثک  رغال و  يا  هبرگ  باوخ  رد  رگا  4 ـ
امـش تسود  ینالوط  يراـمیب  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینار ،  یم  دوخ  زا  ار  فیثک  رغـال و  ۀـبرگ  دـینیبب  باوخ  رگا  اـما  دریگ ،  یم 

دوش .  یم  هجلاعم 
تسا .  راکایر  یتسود  زا  ندروخ  ۀمطل  ۀناشن  باوخ ،  رد  هبرگ  يادص  ندینش  5 ـ

شندورآ تسدـب  يارب  اهزور  امـش  هک  یتورث  نمـشد ،  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـنز ،  یم  گنچ  امـش  هب  يا  هبرگ  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
دروآ .  یم  نوریب  امش  گنچ  زا  دیا ،  هدرک  فرص  تقو 
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دننک .  یم  تنایخ  وا  هب  نارگید  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدرک  لغب  يا  هبرگ  هچب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  7 ـ
تسا .  یلام  نایزۀناشن  زیمت ،  دیفم و  هبرگ  باوخ  8 ـ

دنهاوـخ یم  وا  ياـبقر  دـهدب .  جرخ  هب  يرتـشیب  شـالت  تراـجت  رد  دـیاب  هک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  هـبرگ  باوـخ  رد  يرجاـت  رگا  9 ـ
دنزیرب .  مه  رد  ار  وا  یتالماعم  ياهرایعم 

 . تسا شمشک  اوعد و  زاغآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هناتسود ،  یتلاح  رد  رام  هبرگ و  ندید  10 ـ

درگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
درگ نیمز  نامـسآ و  نایم  دـید  رگا  دـبای .  لام  نآ  ردـق  هب  هک  لـیلد  دوب ،  وا  کـلم  هک  دوب  هتـسشن  يزیچ  هی  درگ  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
هدرپ وا  يور  دنیب  رگا  دنیآ .  نوریب  راک  هدهع  زا  هنوگچ  هک  دننادب  اجنآ  مدرم  عضوم و  نآ  رد  تسا  هدیشوپ  يراک  رب  لیلد  دوب ،  هتفرگ 

دسر .  یتبوقع  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  درگ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  درگ  ندید 
لام .  لوا : 
الب .  مود : 

 . رفیکو تبوقع  موس : 

بادرگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنهاوخ بیسآ  امش  ترهش  هب  نانمشد  دیـشابن ،  دوخ  بقارم  رگا  تسا .  گرزب  يرطخ  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  بادرگ  ندید 

 . تخاس

دابدرگ

شیادـیپ نامز  زا  هن  میراد و  یهاگآ  دابدرگ  زورب  تلع  زا  هن  هک  روط  نامه  تسا و  الب  تفآ و  دابدرگ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دتفا یم  قافتا  دـنیاشوخ  ان  يا  هثداح  هتـساخ  رب  يدابدرگ  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  میربخ .  یب  زین  تفآ  هثداـح و  عوقو  هظحل  زا  نآ 

مک کچوک و  هثداح  دـشاب  تسد  رود  رد  داب  درگ  رگا  تسا .  دابدرگ  یکیدزن  يرود و  اب  بسانتم  باوخ  هدـننیب  اب  هثداح  طابترا  یلو 
زکرم رد  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  تسا .  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  الب  تفآ و  هثداح و  دـشاب  کـیدزن  هچ  ناـنچ  تسا و  تیمها 
هدننیب رگا  دـشاب .  شیوخ  بقارم  هدـنیآ  ياهزور  یط  وا  تسا  رتهب  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  وا  گرم  رطخ  دـیدرت  یب  هتفرگ  رارق  داب  درگ 

نایاپ تسین و  یبوخ  باوخ  ددرگ  زاـب  نیمز  هب  دـناوتب  هک  نآ  یب  هدرب  نامـسآ  هب  هدرک و  دـنلب  نیمز  زا  ار  وا  داـب  درگ  هک  دـنیبب  باوخ 
گرم رطخ  دراد  هگن  نیمز  یکیدزن  رد  نانچ  مه  دربب و  دنک و  دنلب  نیمز  زا  ار  وا  دابدرگ  رگا  یلو  تسا  کیدزن  باوخ  هدننیب  یگدـنز 
گرم اب  يواسم  باوخ  رد  تشگرب  نودـب  زاورپ  یتح  دوش  یم  ریبعت  گرم  اه  باوخ  رد  هشیمه  تشگزاب  نودـب  نتفر  تسین .  نایم  رد 

دشاب .  هایس  رگا  صوصخب  تسین  بوخ  باوخ  رد  دابدرگ  ندید  هتفر  مه  يور  تسا .  باوخ  هدننیب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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اهحرط مامت  اما  دیشک  دیهاوخ  ییاه  هشقن  ندش  دنمتورث  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هتفرگ  رارق  يدابدنت  نایم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دش .  دهاوخ  وربور  تسکش  اب  ناتیاه  هشقن  و 

يدرسنوخ و لامک  رد  ناتسود  تشاد .  دیهاوخ  شکمشک  یتبیصم  اب  ینالوط  یتدم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دابدرگ  ندید  2 ـ
 . درک دنهاوخ  راتفر  امش  اب  یتوافت  یب 

ندرگ

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هگن تناما  نید و  حالـص  تسا و  توق  لیلد  دشریـش ،  نوچ  وا  ندرگ  دید  رگا  نید  لحم  تسا و  تناما  لیلد  باوخ ،  هب  ندرگ  ندـید 
ةوکز هک  لیلد  دوب ،  هدش  هقلح  وا  ندرگ  رد  يرام  دـید  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دـید ،  فیعـض  ار  دوخ  ندرگ  رگا  نتـشاد . 

دشاب .  هدادن  لام 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

راب نآ  زا  جنر  چیه  دوخ  رب  تشاد و  ندرگ  رد  يراب  دـید  رگا  دوش .  رامیب  هک  لیلد  دـید ،  ینارگ  دوخ  ندرگ  هب  باوخ  رد  یـسک  رگا 
زارد .  رمع  تسا و  نید  یتسرد  رب  لیلد  دید ،  مین 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دراذگب .  تناما  هک  لیلد  دید ،  هاتوک  ار  دوخ  ندرگ  باوخ  رد  رگا  دنک .  تنایخ  ار  تناما  هک  لیلد  دید ،  هایس  ار  دوخ  ندرگ  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دتفا للخ  شنید  رد  دسرب و  دارم  هب  هک  لیلد  دید ،  هتـسکش  ار  دوخ  ندرگ  رگا  دوش .  راد  ماو  هک  لیلد  تشاد ،  يوم  ندرگ  رب  دید  رگا 

دنک .  تنایخ  ار  تناما  هک  لیلد  دنیب ،  جک  ار  دوخ  ندرگ  رگا  . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  ندرگ  ندید 
تناما .  لوا : 

یئاناوت .  مود : 
تنایخ .  موس : 

ندش . )  مار  ماو (  مراهچ : 
يرامیب .  مجنپ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ بولطمان  ریثأت  امـش  یگداوناخ  طباور  راک و  رب  دوجوم ،  ياهیتحاران  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  دوخ  ندرگ  باوخ  رد  رگا  1ـ

تشاذگ . 
دش .  دهاوخ  یگداوناخ  ياهنامیپ  نتسکش  ثعاب  تایدام  هب  قشع  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  فیرعت  یسک  ندرگ  زا  باوخ  رد  رگا  2 ـ

ورغرغ و ینز  دوشن  طلـسم  دوخ  رب  رگا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  هدـش  تفلک  نادرم  ندرگ  نوـچ  شندرگ  دـنیبب  باوـخ  ینز  رگا  3 ـ
 . دش دهاوخ  قالخادب 

دنب ندرگ 
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هک دـنچ  ره  دـنک و  وا  يزور  ار  شیوخ  مالک  یلاعت  قح  هک  لیلد  تشاد ،  دـیراورم  زا  دـنب  ندرگ  دـید  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تسا .  رتشیب  وا  شناد  ملع و  هک  لیلد  دید ،  ندرگ  رب  یتمیق  دنب  ندرگ 

هب یتناما  هک  دنیوگ  زین  تسا و  یگرزب  فرـش و  لیلد  تشاد ،  ندرگ  رد  قفاوم  يدنب  ندرگ  دید  باوخرد  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رد هک  لیلد  تشاد ،  رایـسب  دنب  ندرگ  دید  رگا  دبای .  تلود  هاج و  هک  لیلد  دوب ،  عصرم  رهاوج  هب  وا  دنب  ندرگ  دید  رگا  دنراپـس .  يو 

دوش .  لماک  مولع 
 : مراهچ تموصخ .  موس :  تیالو .  مود :  مالسا .  جح  لوا :  تسا .  هجو  شـش  رب  دنب  ندرگ  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

كزینک .  مشش :  تجلاعم .  مجنپ :  تناما . 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

يراگزیهرپ یتخبکین و  دنبندرگ : 
ینامداش هرهب و  دیراورم :  دنبندرگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
بحاص درک و  دـهاوخ  جاودزا  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  دزادـنا ،  یم  وا  ندرگ  هب  يدـنبندرگ  شدزمان  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ

هار وا  یگدنز  رد  هودنا  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  مگ  ار  دنبندرگ  دنیبب  باوخ  رگا  اما  دش .  دهاوخ  تسردنت  ملاس و  ینادنزرف 
دبای .  یم 

دهاوخ وربور  هدننک  سویأم  یثداوح  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دهد ،  یم  سپ  وا  هب  ار  يدزمان  دنبندرگ  شدزمان  دـنیبب  باوخ  يدرم  رگا  2 ـ
درک .  دهاوخ  دنسپان  يراتفر  وا  اب  شا  هقالع  دروم  نز  دش . 

رد لوحت  رییغت و  قشاع  هک  درک  دهاوخ  جاودزا  يرـسمه  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنکـش ،  یم  ار  دوخ  دـنبندرگ  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ
 . تسا یگدنز 

ندز ندرگ 

 . دبای افش  تسا  رامیب  رگا  دوش ،  دازآ  دوب  هدنب  هدننیب  رگا  دش ،  ادج  نت  زا  شرس  دندز و  ندرگ  ار  وا  دید  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ادج نت  زا  شرس  ندز  ندرگ  تقو  رد  دنیب  رگا  دوش .  ناملـسم  دنیب  يرفاک  رگا  دنک .  مالـسا  جح  دوش و  هداد  شماو  تسا  راد  ماو  رگا 

نارگناوت وکین و  ار  ناشیورد  باوخ  هب  ندز  ندرگ  ندید  هلمجلا  یف  دسر  يو  هب  هدـننز  ندرگ  زا  میتفگ  هک  اهزیچ  نآ  هک  لیلد  دـشن ، 
 . دوب دب  ار 

ودرگ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تـسا یلام  تسوپ  اب  ودرگ  تسا .  یلک  تواـفت  نیا  تسا و  تواـفتم  ودرگ  زغم  ینعی  تسوپ  نودـب  يودرگ  تسوپ و  اـب  يودرگ  ریبعت 

رد دـنک  یم  هایـس  نیگنر و  ار  شا  هدـننک  فرـصم  تسد  ودرگ  تسوـپ  هک  روـط  ناـمه  دوـش .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هناـهاگآ  هـک  مارح 
هب ار  نآ  نماد ،  تسد و  یگدولآ  گنرین و  دیک و  اب  شا  هدـننک  فرـصم  هک  مارح  تسا  یلام  ای  تذـل  راد  تسوپ  يودرگ  ام  ياهباوخ 

تـسوپ اب  ودرگ  يرادقم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنام .  یم  باوخ  هدـننیب  ندرگ  رب  شهانگ  دروخ و  یم  درب و  یم  دروآ و  یم  گنچ 
یهاگآ و اب  دینکن  فرـصم  دیزیرب و  رود  ار  ثحب  دروم  يودرگ  رگا  دـیروآ .  یم  گنچ  هب  دـش  هداد  هک  یحرـش  اب  مارح  یلام  دـیراد 

بکترم یهانگ  دیروخب  ار  نآ  زغم  هک  دینک  یم  تسوپ  ار  ودرگ  دـینیبب  رگا  دـینک .  یم  يراد  نتـشیوخ  مرج  هانگ و  هب  باکترا  زا  اوقت 
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دینیچ یم  تـخرد  زا  ار  ودرگ  دـینیبب  رگا  تـسا .  شخب  ماـک  دـیروآ  یم  تسدـب  هـک  یلاـم  هـن  دراد  ماود  نآ  تذـل  هـن  هـک  دـیوش  یم 
 . دـشاب یگدروخ  مرک  هکل و  نودـب  كاپ و  دیفـس و  رگا  صوصخب  تسا  لالح  يزور  تمعن و  ودرگ  زغم  ندـید  اما  تسا .  نامهریبعت 

تسا .  رت  شخب  تذل  رت و  لالح  دتفا  یم  باوخ  هدننیب  گنچ  هب  هک  یلوپ  دشاب  رت  هدرک  كاپ  ورت  زیمت  هچ  ره  باوخ  رد  ودرگ  زغم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دوش .  یم  یلمع  ناتیاه  هشقن  نیرت  شزرااب  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ودرگ  ندروخ  1 ـ
يرمع تشاد و  دـیهاوخ  افـص  حلـص و  زا  زیربل  يا  یگدـنز  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  ناـتخرد  ياـهگرب  يـالبال  ار  اـهودرگ  رگا  2 ـ

دوب .  دهاوخ  امش  راظتنا  رد  ینالوط 
دروخ .  دیهاوخ  تسکش  دوخ  لغش  هفرح و  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  كوپ  ياهودرگ  ندید  3 ـ

هنیزه فرص  تالکشم و  نتشاذگ  رـس  تشپ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینکـشب ،  ار  اهودرگ  دیناوت  یم  یتخـس  هب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیسر .  دیهاوخ  يزوریپ  قیفوت و  هب  رایسب  ياه 

فـسأت یخلت و  هب  امـش  ياهوزرآ  اهدـیما و  هک  تسا  نآ  تمـالع  دراد ،  بارخ  يزغم  دینکـش ،  یم  هک  ییودرگ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
ددرگ .  یم  لدبم 

تفرگ دیهاوخ  رارق  دوخ  قوشعم  تبحم  فطل و  دروم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  عمج  ودرگ  ناتخرد  ياپ  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
 . دز دیهاوخ  زیمآ  تیقفوم  ییاهراک  هب  تسد  و 

نودرگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، داد يو  هب  ینودرگ  هاـشداپ  دـید  رگا  تسا .  یگرزب  فرـش و  رب  لـیلد  تفر  یم  نودرگ  دوب و  هتـسشن  نودرگ  رب  دـنیب  باوـخ  هب  رگا 

دبای .  یگرزب  هاشداپ  زا  هک  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تشه  رب  هنودرگ  ندید 
وربآ . )  تزع و  هاج (  وزع  لوا : 

ییاورنامرفو .  تیالو  مود : 
تلزنمو .  هبترم  موس : 

یگرزب .  مراهچ : 
تبیه .  مجنپ : 

رورس . )  ینامداش و  یمرخ (  مشش : 
تعفر .  متفه : 

 . اهراک یناسآ  متشه : 

هدرگ

هدرک ناهن  لام  هک  لیلد  تسا ،  هتخپ  هدرگ  رگا  دنک .  هنیزه  دبایب و  هک  دوب  یناهن  لام  رب  لیلد  باوخرد ،  هدرگ  دیوگ :  لایناد  ترضح 
وا تشوگ  رگا  تسا .  لالح  لام  رب  لیلد  دوب ،  لالح  وا  تشوگ  هک  دروخ  یم  یناویح  هدرگ  دـید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباـج  دـیوجزاب . 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1090 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا دنزرف  لیلد  باوخ ،  هب  هدرگ  ندید  دنیوگ :  ناربعم  زا  یضعب  تسا .  مارح  لام  رب  لیلد  دوب ،  مارح 

یگنسرگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  صرح  لیلد  دروخب ،  هک  تشادن  يزیچ  تسا و  هنسرگ  دید  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دنک .  هبوت  تیصعم  زا  هک  لیلد  دش ،  ریس  هکنانچ  دروخ  يزیچ  دوب و  هنسرگ  دید  رگا  تسا .  تبیصم  دوب  هنسرگ  دیدرگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  یگنسرگ  ندید 

یتسدگنت . )  یگراچیب و  یگنت (  ترسع و  لوا : 
زآ .  صرح و  مود : 

هانگ .  موس : 
 . مدرم هب  نتشاد  عمط  مراهچ : 

گرگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ثاریم نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخب ،  وا  تشوگ  تشکب و  ار  گرگ  دـنیب  رگا  دـهد .  قالط  نز  هک  لیلد  دـیردب ،  ار  وا  گرگ  دـنیب  رگا 

دبای . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  گرگ  ندید 
نز .  لوا : 

كزینک .  مود : 
مداخ .  موس : 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دریگب تقبس  امش  زا  دهاوخیم  یصخش  دشکیم :  هزوز  هک  یگرگ 

محریب ياه  هیاسمه  دنوریم :  هار  فص  هب  هک  ییاهگرگ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

درادهگن وا  زا  ار  دوخ  تسا  نمشد  گرگ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دننک .  یم  شاف  ار  امش  رارسا  ناتسدریز  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  گرگ  ندید  1 ـ
داد .  دیهاوخ  تسکش  ار  دوخ  يذوم  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشک ،  یم  ار  یگرگ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دناشک یم  تسکش  هب  هناقداص ،  یتباقر  رد  ار  امش  یناهن ،  يداحتا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گرگ  ةزوز  ندینش  3 ـ
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امرگ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دروآ دنهاوخ  گنت  هب  ار  امش  اهراکبلط  دیدش :  يامرگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم تسکش  هب  امـش  ياهحرط  تسود  کی  گنرین  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  زجاع  امرگ  زا  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

 . دماجنا

هبامرگ

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دیآ دیدپ  يروجنر  نتفر  هبامرگ  ندید 

دوب حودناو  مغ  هبامرگ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تداعـس يوجتـسج  هب  دوخ  هداوناـخ  ءاـضعا  ناتـسود و  عمج  زا  رود  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هتفر  هباـمرگ  هب  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ
تفر .  دیهاوخ 

 . دوب دنهاوخ  امش  هارمه  ریذپلد  یناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنتسه ،  مامحتسا  لوغشم  هبامرگ  رد  یناسک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ورگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیا .  هتفرگ  رارق  یلام  نایز  ۀناتسآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراذگ ،  یم  ورگ  ار  دوخ  تورث  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  ضورق  تخادرپ  يارب  یلام  تردق  تمالع  باوخ ،  رد  يزیچ  نتفرگ  ورگ  ای  نتشاذگ  ورگ  2 ـ
يارب هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هتفرگ  ورگ  ناونع  هب  نارگید  زا  هک  دـیتسه  ییاـه  هتفـس  کـچ و  یـسررب  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

 . دوب دهاوخ  امش  رایتخا  رد  يدایز  تاناکما  یگدنز  رد  تفرشیپ 

هرگ

هرگ تسبب و  مکحم  ار  يزیچ  دنیب  رگا  دنک .  دامتعا  يراک  رب  هک  لیلد  تخادنا ،  هرگ  نامـسیر  هب  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هک لـیلد  دوشگ ،  تسناوتن  هرگ  دـنیب  رگا  دوب .  رتشیب  وا  راـک  یگتـسب  دـنیب  رت  تخـس  هرگ  دـنچره  دوب و  وا  راـک  یگتـسب  لـیلد  درک ، 

دنام .  هتسب  وا  ياهراک 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دش دنهاوخن  هدروآ  رب  امش  ياهوزرآ  هرگ : 
تفای دیهاوخ  یبوخ  ناتسود  ندز :  هرگ 

تشذگ دهاوخ  ناترس  زا  يرطخ  ندرک :  زاب  ار  هرگ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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 . دش دیهاوخ  نآ  لح  هب  رداق  یتخس  هب  هک  دوش  یم  ییاه  یگدیچیپ  راچد  امش  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرگ  ندید 

نتخیرگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یم نوعرف  هب  دید  باوخرد  یسوم  هک  اریز  دبای ،  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  دنیوگ ،  یـضعب  تسا و  يراگتـسر  لیلد  باوخرد .  نتخیرگ 

تفای .  رفظ  يو  رب  تفای و  يراگتسر  نوعرف  رش  زا  دعب ،  تخیرگ 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دوب .  سرت  یگرزب  زا  ار  هدننیب  هک  لیلد  دنتخیرگ ،  یم  نانز  زا  نادرم  دید  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  رورس  يداش و  لیلد  دشاب ،  يراز  دایرف و  نودب  رگا  باوخ  رد  نتخیرگ 
 . تسا تبیصم  رگناشن  دشاب  هارمه  يراز  اب  رگا 

هیرگ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نیکست يرادلد ،  هیرگ : 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب نز  ندرک  هیرگ  ندید 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

هچ نآ  ندـناوخ و  نارق  ملع و  سلجمرد  ای  تسیرگ  یم  هانگ  رب  دـید  رگا  یلاعت .  قح  زا  تسا  يداش  لیلد  باوخرد ،  نتـسیرگ  ندـید 
مـشچ زا  کشا  تسیرگ و  یم  هک  دید  رگا  دزرمایب .  ار  وا  ناهانگ  دنک و  تمحر  يو  رب  دوخ  لضف  زا  یلاعت  قح  هک  لیلد  دنام ،  نیدـب 

ترـسح تریح و  هتـشذگ  هک  يراک  زا  لـیلد  دـیآ ،  یم  کـشا  ياـج  هب  نوخ  تسیرگب و  دـید  رگا  تسا .  ناـیز  لـیلد  دـمآ ،  یمن  وا 
دروخ .  تمادنو 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هدیسرارف  شلجا  دیدنخ ،  نآ  زا  سپ  درک و  هیرگ  تسخن  دنیبب  باوخ  رد  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
باوخ رد  هک  تسه  تقو  کـی  مینیبـب .  هیرگ  باوخ  دـتفا  یم  قاـفتا  تردـن  هب  عون  ود  نیا  زا  جراـخ  تسا و  عون  ود  باوـخ  رد  هیرگ 

ام نایفارطا  ای  میوش  یم  رادیب  نتـسیرگ  تدـش  ببـس  هب  نامدوخ  ای  میئرگ  یم  قه  قه  نانچ  تسا .  یکیزیف  هیرگ  نیا  مینک و  یم  هیرگ 
دیدـش کیرحت  کی  هیرگ  نیا  هک  دـنا  هتفایرد  ناواکناور  نادنمـشناد و  يدرک .  یم  هیرگ  باوخ  رد  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  رادـیب  ار 

نیا هیرگ و  ببـس  هاگ  دوش و  یم  هدنخ  بجوم  هاگ  یبصع  تاکیرحت  درادن .  ریبعت  هجو  چیه  هب  باوخریبعت  ملع  رظن  زا  تسا و  یبصع 
ای میدنخ  یم  ام  باوخ  رد  هک  دنیب  یم  ای  دمهف  یم  دـشاب  رادـیب  ام  رانک  رد  یـسک  رگا  هک  دـنک  یم  داجیا  یـشنکاو  نانچ  تلاح  ود  ره 

مینک یم  هیرگ  هک  مینیب  یم  ار  نامدوخ  باوخ  رد  ینعی  تسایور .  افرص  یحور و  یناور و  هک  تسه  يرگید  هیرگ  اما  مینک .  یم  هیرگ 
 . تسا طاـسبنا  حرف و  یمرخ و  يداـش و  باوـخ  رد  نتـسیرگ  دراد .  ریبـعت  باوـخ  رد  نتـسیرگ  عوـن  نیا  دزیر .  یم  کـشا  يرگید  اـی 
رد رگا  دـتفا .  یم  قافتا  اـم  يارب  بوخ  يا  هثداـح  میوش و  یم  لاحـشوخ  هدـنیآ  ياـهزور  رد  مینک  یم  هیرگ  مینیبب  باوخ  رد  هچناـنچ 
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هدنخ زا  دعب  ددنخ و  یم  یـسک  هک  مینیبب  شیوخ  يایور  رد  رگا  یلو  دسر  یم  ام  هب  شوخ  يربخدنکیم  هیرگ  يرگید  هک  مینیبب  باوخ 
هدننیب هک  ام  يارب  هن  دنک و  یم  هیرگ  ددنخ و  یم  هک  یسک  نآ  يارب  هن  تیـسن .  بوخ  ددنخ  یم  ههقهق  هب  دعب  ودنکیم  هیرگ  هلـصافالب 

تسین .  ینارگن  ياج  تسا و  بوخدنک  یم  هیرگ  تسا  هدرم  هک  یسک  مینیبب  باوخ  رد  رگا  میتسه .  باوخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  رشتنم  زیگنا  مغ  ییاهربخ  امش  ةداوناخ  دارفا  نیب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نتسیرگ  1 ـ
درک .  دیهاوخ  یتشآ  یسک  اب  زیگنا ،  مغ  ییادج  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  نتسیرگ  لاح  رد  ار  نارگید  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دیسر .  دهاوخ  دوخ  بوبحم  هب  یگتشذگ  دوخ  زا  اب  اهنت  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  نتسیرگ  لاح  رد  ار  نارگید  يرتخد  رگا  3 ـ
 . دش دهاوخ  تسکشرو  تراجت  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  نتسیرگ  لاح  رد  ار  نارگید  باوخ  رد  يرجات  رگا  4 ـ

زگ

 . دیآ یم  تسد  هب  شالتو  تمحز  جنر و  اب  هک  دوش  یم  ریبعت  یلام  تسا و  بوخ  باوخ  رد  زگ  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
وا تشیعم  هک  تسا  نآ  ناشن  دشاب  هتـشادن  ماداب  هتـسپ و  زغم  زگ  نآ  هک  یطرـش  هب  دروخ  یم  زگ  باوخ  رد  هک  دنیبب  باوخ  هدننیب  رگا 

فراعت امش  هب  زگ  یسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیآ .  یم  شیپ  وا  يارب  یلاحشوخ  يداش و  دوش و  یم  نیریـش  شماک  ددرگ و  یم  نیمات 
تـسا یلام  ینعی  متفگ  هک  تسا  نامه  باوخ  رد  زگ  ندیرخ  دیوش .  یم  رورـسم  لاحـشوخ و  مه  دیرب و  یم  دوس  مه  وا  بناج  زا  درک 

امـش دنیاشوخ  يارب  دندرک  فراعت  امـش  هب  ماداب  زغم  ای  هتـسپ  زغم  اب  زگ  دیدید  باوخ  رد  رگا  اما  دیآ  یم  تسد  هب  تمحز  اب  هک  لالح 
نینچ نتفرگ  تسا و  گنرین  هلیح و  تنایخ و  بیرف و  ناشن  زگ  رد  هتـسپ  ماداب و  زغم  دوجو  تسین .  نآ  رد  تقادص  هک  دینک  یم  يراک 

 . تسا رتشیب  گنرین  بیرف و  دشاب  رتشیب  زگ  رد  هتسپ  ماداب و  زغم  رادقم  هچ  ره  هنانئاخ .  تسا  یتمدخ  يزگ 

نیبگنزگ

دادن یسک  هب  تشاد و  رایسب  نیبگنزگ  دید  رگا  دسر .  يو  هب  هک  تسا  لالح  يزور  رب  لیلد  نیبگنزگ ،  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دسر تعفنم  لام  نآ  زا  ار  وا  هک  لیلد  داد ،  مدرم  هبو  دروخ  رگا  دوب .  یتحار  نآ  زا  ار  وا  دبای و  لالح  لام  هک  لیلد  ، 

ندیزگ

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا :  هجو  راهچ  رب  باوخ  رد  نتفرگزاگ  ندش و  هدیزگ  ریبعت 

نایزو .  بیسآ  لوا : 
ینمشد .  مود : 

تموصخ .  هعفارم و  موس : 
ماقم .  لام و  رد  شهاکو  ناصقن  مراهچ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  راچد  تبکن  رش و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزگ ،  یم  ار  امش  يا  هرشح  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دش دهاوخ  نامیشپ  نادرم  هب  دح  زا  شیب  دامتعا  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدز  شین  ار  وا  يا  هرشح  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
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زینشگ

دشابن .  يزیچ  باوخ  رد  نآ  هناد  تسا و  هودنا  مغ و  باوخ  رد  زینشگ  ندید  دیوگ :  لایناد  ترضح 
زا یخرب  تسا .  یتحاران  هصغ و  دنا  هتشون  ناربعم  هدشن و  هتخانش  بوخ  هک  تسا  یئاه  يزبس  زا  زینشگ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دوخ يرامیب  هتبلا  هک  دیوش  یم  رامیب  دـیروخ  یم  زینـشگ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسا و  يرامیب  زینـشگ  دـنا  هتـشون  نهک  ناربعم 
 . تسا یتحاران  هصغ و  بجوم 

لگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دشابن یئاقب  نآ  هک  یلگ  دوب و  ادج  تخرد  زا  هک  نآ  مود :  دوب .  تخرد  رب  هک  نآ  لوا :  دـشاب .  هجو  ود  رب  باوخ  هب  اه  لگ  ندـید 

دنیب ادج  تخرد  زا  ار  لگ  نوچ  تسا و  دنزرف  ببس  هب  تبیصم  لیلد  دنیب ،  تقو  یب  رگا  دوب .  هشیدنا  مغ و  لیلد  باوخرد ،  نآ  ندید 
دوب .  تسیرگ  مغ و  لیلد  ، 

دیوگ :  يرغمرباج 
ناشیوخ زا  هک  لیلد  دنیب ،  هتفکش  عون  ره  زا  ار  اه  لگ  رگا  ددرگ .  مرخ  دنزرف  ببس  هب  هک  لیلد  تشاد ،  هناخ  رد  لگ  تخرد  دنیب  رگا 

دسرب .  تیاغ  زا  هک  همان  ای  دنکن  افو  سک  اب  هک  دوب  تمه  نود  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  لگ  ندید  ددرگ و  داش 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  شش  باوخ  هب  لگ  ندید 
دنزرف .  لوا : 

تسود .  مود : 
هیامورف . )  يدرم  تمه (  نود  يدرم  موس : 

كزینک .  مراهچ : 
مالغ .  مجنپ : 
همان .  مشش : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد ماع  روط  هب  لگ  ندید  دروآ .  یم  دنمورب  بوخ و  نادنزرف  شیاه  لگ  دادـعت  هب  هک  تسا  بوخ  ینز  ام  ياه  باوخ  رد  لگ  تخرد 
رب هک  یلگ  دـنا  هتـشون  ناربعم  مینکن .  یئاسانـش  میهدـن و  صیخـشت  ار  نآ  عون  مینیبب و  لگ  طقف  هک  نیا  صوصخب  تسا  بوخ  باوخ 
ام هناخ  رد  مینیبب  هچ  نانچ  تسا .  هودـنا  مغ و  رذـگدوز و  يداـش  دوش  یم  رپرپ  هدرمژپ و  دوز  درادـن و  اـقب  ماود و  نوچ  دـشابن  هخاـش 
زا زر  لگ  يدمحم و  لگ  میبای .  یم  قیفوت  میتسه  وا  قاتـشم  هک  یتسود  رادـید  هب  ای  میوش  یم  لاحـشوخ  رورـسم و  تسا  یلگ  تخرد 

لثم يزیئاپ  ياه  لگ  دروم  رد  روط  نیمه  دنا  هتـشونن  بوخ  تسا  اه  لگ  نیرت  ماود  مک  هک  قیاقـش  دروم  رد  دـنرت .  بوخ  اه  لگ  همه 
هک یشرت _  ینیمز  بیـس  لگ _  صوصخب  دنا  هدادن  ناشن  تین  نسح  ناربعم  زین  گنر  درز  ياه  لگ  دروم  رد  رتخا .  بکوک و  قبنز و 

تسا بوخ  باوخ  رد  لگ  ندید  الک  دنا .  هتـسناد  نمزم  يرامیب  یعون  ار  لگ  نیا  دیور .  یم  وردوخ  روط  هب  ابلاغ  عرازم  اه و  هناخ  رد 
میبای .  یم  حرف  يداش و  رگید  للع  هب  ای  میوش  یم  لئان  ناتسود  رادید  هب  هک  تسا  نآ  زا  ناشن  و 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تالکشم دیفس : 
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تالکشم دیفس : 
تشاد دهاوخ  یبولطمان  هجیتن  دیا  هدرک  زاغآ  هک  ییاهراک  درز : 

هدیاف دوس و  هدش :  هدیچ 
قشع يداش و  دنکیم :  دشر  هک  یلگ 

هنارادافو یتسود  نتفرگ :  لگ 
تاراختفا نتشاک : 

دوس لگ :  ندیچ 
يرامیب هدرمژپ :  لگ 

ییافو یب  سگرن :  لگ 
یلایخ یب  هلال :  لگ 

یگدروخرس نآ :  ندیچ 
دیراد قمحا  تسود  کی  امش  نآ :  نتفرگ  هیده 

رذگ دوز  يداش  لگ :  هتسد 
امش هب  نازیزع  زا  یکی  قشع  لگ :  هتسد  کی  تفایرد 

دیا هدیسر  فده  هب  ندرک :  تسرد  لگ  هتسد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دراد ینمیا  هب  قلعت  نآ  دننامو  رکشو  لگو  نیبگنا  ورکش  تابن و  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تفای .  دیهاوخ  تسد  یتورث  هب  ینامداش  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  باداش  هزات و  ياه  لگ  رد  یغاب  ندید  1 ـ
تسا .  هودنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  دیفس  لگ  ندید  2 ـ

تسا .  يدیمون  زیگنا و  مغ  تاقافتا  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرمژپ  ياهلگ  ندید  3 ـ
تشاد .  دهاوخ  رایسب  یناراگتساوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنهد ،  یم  وا  هب  یگنراگنر  لگ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

اب اما  دروخ  دـیهاوخ  تسکـش  تراجت  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنا ،  هدـییور  کـشخ  نیمز  رب  گرب  یب  ییاـهلگ  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . دیبایب هبلغ  یتحاران  هودنا و  رب  دش  دیهاوخ  رداق  رایسب  ششوک  شالت و  یلاع و  ۀیحور 

لگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ياهلگ رگا  تسا .  مغ  لیلد  درک ،  دودنا  لگ  هب  ار  دوخ  هناخ  هک  دـنیبرگا  دـنک .  هنیزه  لایع  رب  لام  هک  لیلد  دروخ ،  لگ  هک  دـنیب  رگا 

هب هک  لیلد  دش ،  قرغ  لگ  نایمرد  دنیب  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  هایـس  لگ  تسا و  برط  بعل و  وهل و  لیلد  دـنیب ،  دیفـس  خرـس و  زبس و 
دنامرد .  یئالب 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دهرب .  مغ  زا  هک  لیلد  تسشب ،  ار  دوخ  دمآرب و  لگ  قیمع )  بآ  باقرغ (  نایم  زا  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ریبعت تالکشم  اه و  یتخس  هب  التبا  ریگ و  اپ  تسد و  يراتفرگ  تسین و  بوخ  باوخ  رد  لگ  ندید  ما .  هتـشون  لگ  هاک  رد  ار  لگ  ریبعت 
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يراتفرگ هب  التبا  دشاب  رت  ظیلغ  رت و  كانبسچ  ردق  ره  باوخ  رد  لگ  دشاب  هدش  هدولآ  لگ  هب  ناتسابل  ای  اپ  تسد و  رگا  صوصخب  هدش 
نتفای يارب  دوش .  یمریبعت  هداس  یخلت  تاقوا  هک  تسا  لایـس  قیقر و  لگ  ای  دولآ  لگ  بآ  یتحاراـن  نیرتمک  تسا .  رتشیب  جـنر  مغ و  و 

تسا .  یکی  ریبعت  هتشذگ  نآ  لخاد  هاک  زا  نوچ  دینک  هاگن  لگ )  هاک  هب (  لگ  ریبعت 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

يال لگ و 
ینالوط يرامیب  کی  يال :  لگ و  ندید 

نایز يال :  لگ و  رد  نداتفا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تساهوزرآ .  زا  ندش  رود  اهماو و  تخادرپ  رد  یناوتان  ۀناشن  باوخ ،  رد  لگ  ندید  1 ـ
دش .  دیهاوخ  دوخ  نانمشد  ياه  هتساوخ  میلست  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  یم  رفح  ار  یلگ  یلحاس  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

لغش رد  تفرشیپ  زا  ار  امش  هرظتنمریغ  ثداوح  هک  تسا  نآ  تمالع  دیسر ،  یم  لگ  هب  یکاخ  ینیمز  رفح  نیح  رد  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دراد .  یم  زاب  دیدج ، 

 . دش دنهاوخ  وربور  یمگ  ردرس  اب  راک  یعامتجا و  یقشع ،  روما  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دننیبب ،  لگ  باوخ  رد  نانز  رگا  4 ـ

بالگ

یـسک رب  بالگ  هک  دـنیب  رگا  دـنیوگ .  انث  ار  وا  مدرم  هک  نآ  دوب  یتسردـنت  لیلد  باوخرد ،  بـالگ  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ددرگ .  نیگمغ  هک  لیلد  دروخ ،  بالگ  هک  دنیب  رگا  دوب .  سک  نا  یتسردنت  لیلد  تخیر ، 

هرهب وا  ملع  زا  مدرم  هک  لیلد  دوب ،  ملاع  هدننیب  رگا  ددرگ .  روهـشم  یئوکین  هب  داد ،  یم  همه  هب  بالگ  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
دنبای . 

رد اریز  زین  ار  کشا  دنریگ و  یم  لگ  زا  دننک و  یم  ریطقت  ار  بالگ  هک  میناد  یم  تسا و  کشا  بالگ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هچ رد  اـجک و  ار  بـالگ  دـید  دـیاب  یلو  تسا  کـشا  باوـخ  رد  بـالگ  لاـح  ره  هب  متاـم .  هودـنا و  مغ و  رد  مه  میزیر و  یم  يداـش 

دنیوگ یم  دـسر .  یم  امـش  هب  شوخ  يربخ  تسا و  بوخ  دـیدرک  مامـشتسا  بـالگ  يوب  باوخ  رد  رگا  مینیب .  یم  باوخ  رد  یطیارش 
ياهوب زا  یکی  اه  نآ  اریز  دوش  یم  رطعم  نیگآ و  رطع  اج  نآ  ياضف  دنبای  روضح  اج  ره  ای  دـنرذگب  هک  اجک  ره  زا  نایبورک  کئالم و 

هب شوخ  يربخ  دینک  مامشتسا  بالگ  يوب  باوخ  رد  رگا  هک  دنا  هتشون  داقتعا  نیا  يانبم  رب  نهک  ناربعم  دنروآ .  یم  دوخ  اب  ار  یتشهب 
دیراد و بالگ  ناتدوخ  هک  دیدید  رگا  یلو  دوش .  یم  امـش  هیحور  تیوقت  ثعاب  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ناتلد  رد  يدـیما  ای  دـسر  یم  امش 

یم هیرگ  هب  ناجیه  طرف  زا  یترایز  سدقم  نکاما  زا  یکی  رد  یـصخش  هک  دیآ  یم  شیپ  یهاگ  درک .  دیهاوخ  هیرگ  دینک  یم  فرـصم 
 ، دشاپ یم  بالگ  یـسک  دیدید  رگا  تسا .  کشا  بالگ  لاح  ره  هب  میزیر  یم  کشا  دوخ  جنر  مغ و  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  هاگ  دـتفا و 

 . دروآ یم  رد  ار  ناتکشا  دنایرگ و  یم  ار  امش  یسک  دننک ،  یم  یشاپ  بالگ  یترایز  نکاما  اه و  یناوخ  هزور  رد  هک  روط  نآ 

یبالگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دنیب رگا  تسا .  يراـمیب  دوب  درز  هنوگ  هب  رگا  دـبای .  لـالح  لاـم  هک  نآ  لـیلد  دوب ،  نیریـش  زبس و  نوچ  دوخ ،  تقو  هب  دورما  ندروخ 

نیریـش معط  هب  نوچ  خرـس  ای  دـشاب ،  زبس  هنوگ  هب  دورما  رگا  دوب .  وا  ماگنه  هب  هن  هک  دوش  رامیب  هک  لیلد  دوب ،  درز  دروخ و  یم  دورما 
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تسا .  هودنا  دوب  شوخان  شرت و  رگا  تسا .  لام  دشاب 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

تسا .  تعفنمرب  لیلد  دروخ ،  یمه  ار  دورما  دنیب  رگا  تسا .  دارم  نتفای  دید  دوخ  تقو  هب  نیریش  زبس و  دورما 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  دورما  ندروخ 
لالح ،  لام  لوا : 
يرگناوت ،  مود : 

نز ،  موس : 
دارم ،  نتفای  مراهچ : 

تعفنم .  مجنپ : 
دبای .  عفن  هدروخ ،  هک  ردقنامه  هب  راوگرزب ،  يدرم  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  دورما  هاشداپ  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لوغشم دوخ  هب  ار  ناترکف  ای  دیتسه  شلابند  هب  تس  اهتدم  دیراد و  تسود  تدش  هب  ار  نآ  امش  هک  تسا  يزیچ  تسا و  لد  ماک  یبالگ 

تروص هب  امـش  باوخ  رد  تسا  نکمم  دینک  یم  ساسحا  اورماک  ار  نتـشیوخ  دیروآ  تسدـب  ار  نآ  رگا  هک  زیچ  ره  تسا .  هتـشاد  هگن 
نآ ندروخ  هب  دیتشادرب و  هویم  فرظ  زا  ای  دیدروخ  دیدنک و  تخرد  زا  یبوخ  هدیسر و  زبس و  یبالگ  دیدید  رگا  دریگب .  لکش  یبالگ 
هک نآ  رب  طورـشم  تسا  یئاورماک  تذل و  هکلب  تسین  هتـساوخ  لام و  لوپ و  یبالگ  دیـسر .  یم  دارم  هب  دیبای و  یم  لد  ماک  دـیتخادرپ 

هابرد ریبعت  ساسا  یلو  دـهد  یم  ربخ  يروجنر  يراـمیب و  زا  نوچ  تسین  بوخ  درز  یبـالگ  باوخ  رد  دـشابن .  درز  هدـیهل و  راد و  هکل 
امـش شیع  دشاب  راد  هکل  دیروخ  یم  هک  یبالگ  رگا  دراد .  هارمه  زین  ار  يرامیب  اما  تسا  یئاورماک  زین  درز  یبالگ  دنک .  یمن  قرف  شا 

یم نارـسخ  راچد  دـینک و  یم  نایز  رما  نایرج  رد  دیـشاب  هدـیمهف  رگا  دـیآ .  یم  دـیدپ  امـش  یئاورماک  رد  یناصقن  ددرگ و  یم  صقنم 
دیوش . 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوش لوغشم  وهلب  دورما  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  تمالس  نتفر  لیلحت  یگدنز و  رد  كدنا  یقیفوت  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  یبالگ  ندروخ  1 ـ

سناـش و هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  فـیرعت  تسا  هتخیوآ  تخرد  ۀـخاش  زا  هک  یگنر  ییـالط  یبـالگ  زا  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ
دش .  دیهاوخ  رت  هدننکراودیما  لبق  زا  یگدنز  رد  ناتلابقا 

داد .  دهاوخ  خر  ناتیارب  يریذپلد  تاقافتا  يدیمون  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یبالگ  ندیچ  3 ـ
تفای .  دیهاوخ  رییغت  يرکف  رظن  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تسرد  توپمک  یبالگ  زا  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . تسا ماود  مک  هناقشاع  طباور  نتشاد  ۀناشن  باوخ ،  رد  یبالگ  نتخپ  5 ـ

هناخلگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رارق يدوبان  ضرعم  رد  ار  دوخ  تیعقوم  نارگید  یـسولپاچ  قلمت و  هب  ندرپس  شوگ  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هناـخلگ  ندـید 
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 . دوش یم  وا  ییوربآ  یب  هبرجنم  دیاش  هک  دش  دهاوخ  وربور  یتالکشم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  دیهد .  یم 

نادلگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم تسکـش  رگید  روما  زا  یخرب  رد  دـیبای و  یم  قیفوت  یگدـنز  روما  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  نادـلگ  ندـید  1 ـ

دیروخ . 
 . تشاد دیهاوخ  ناشیرپ  برطضم و  يرما  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  نادلگ  ندید  2 ـ

رکشلگ

 . دوب هدروخردق  هب  دوب  تمینغ  لام و  لیلد  باوخ ،  رد  رکشلگ  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

فلگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد نتخاب  دـینک .  یم  طارفا  یتذـل  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  يزاب  نیا  ياشامت  ای  فلگ  يزاـب  لوغـشم  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . درک دهاوخ  ریقحت  ار  امش  نادان  يدرف  هک  تسا  نآ  تمالع  فلگ ،  يزاب 

ملک لگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دیهاوخ  رارق  شنزرس  دروم  هفیظو  ماجنا  رد  یهاتوک  رطاخب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیروخ ،  یم  ملک  لگ  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  ناشخرد  يا  هدنیآ  یماکان  تسکش و  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشر ،  لاح  رد  ملک  لگ  ندید  2 ـ
 . دوخ ةدارا  اب  هن  دنک ،  یم  جاودزا  شردام  ردپ و  ياهفرح  رطاخب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  ملک  لگ  غاب ،  رد  يرتخد  رگا  3 ـ

رانلگ

زا هک  لیلد  تسـسگب ،  تخرد  زا  رانلگ  هک  دنیب  رگا  تسا .  تعفنمو  یـسورع  لیلد  باوخ ،  رد  رانلگ  ندید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . كزینک زا  ای  دوش  ادج  سورع 

ولگ

لیلد دوب ،  ملاس  اه  تفآ  زا  شیولگ  هک  دنیب  رگا  ماو .  ندراذگ  تسا و  تناما  رب  لیلد  باوخرد ،  ولگ  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوخ يولگ  باوخ  رد  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دمآ ،  دیدپ  يولگ  رد  یجنر  هک  دنیب  رگا  دراذگب ،  ماو  درادـهگن و  تناما  هک 

درادهگن .  تناما  هک  لیلد  دنیب ،  گنت  رگا  دوش .  خارف  يو  رب  يزور  هک  لیلد  دنیب ،  خارف  ار 
رب لیلد  دـنیب .  ولگرد  هک  ناصقن  تدایز و  ره  دوب و  لخد  جرخ و  رب  لیلد  باوخرد ،  ولگ  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح 

تسا .  لخد  جرخ و 
ای ترـشاعم  اه  نآ  اب  هک  یناسک  نارگید و  لباقم  رد  تسامـش  تقادـص  مدـع  اـی  تقادـص  فرعم  ولگ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوش .  یم  یئوگ  غورد  هب  روبجم  ای  دیئوگ  یم  غورد  دنک  یم  درد  ناتیولگ  دـینیبب  باوخ  رگا  دـیراد .  هلماعم 
يا هنیک  هدقع و  ای  دیهنب  نایم  رد  نارگید  اب  ار  شیوخ  هتفهن  زار  دیناوت  یمن  دـیراد و  يزار  هک  تسا  نآ  ناشن  هدـش  مروتم  امـش  يولگ 

یملاس يولگ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ادیپ  امـش  یگدـنز  رد  تلاح  نیا  هدـنیآ  ياهزور  رد  هرخالاب  دروآ و  یم  راشف  امـش  لدرب 
غرد امـش  هب  دـنک  یم  زاربا  ار  دوخ  درد  ولگ  امـش  دزن  دراد و  درد  ولگ  يرگید  دـیدید  رگا  دـیتسه .  وگتـسار  قیدـص و  مدرم  اب  دـیراد 

تفگ .  دهاوخ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یگدنز  رد  رتالاب  یماقم  نتفای  ۀناشن  باوخ ،  رد  ابیز  ییولگ  ندید  1 ـ
بیرف ار  امـش  وا  هک  دیوش  یم  هجوتم  دوخ ،  تسود  یبایزرا  ماگنه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  درد  امـش  يولگ  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تسا هداد 

دنبولگ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تمرح کته  یئوربآ و  یب  زا  ناشن  نادرم  يارب  باوخ  رد  هنانز  ياهزیچ  تسین .  بوخ  تسا  هتـسب  دنب  ولگ  دنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا 

نیب تسا  قرف  هتبلا  نتـشاد .  دنب  ولگ  نیمه  هلمج  زا  نتـسب و  تسرک  نماد و  ندرک ،  كزب  لثم  تسا  هنادرم  تیـصخش  مارتحا و  یفن  و 
حیضوت نیا  اب  دندنب .  یم  ندرگ  هب  ایلوا  ادخ و  مسا  هب  شقنم  هکـس  ای  كالپ  کی  هارمه  نادرم  هک  یئالط  ریجنز  نانز و  یتنیز  دنب  ولگ 

یم امـش  باوخ  دیراد  ندرگ  رب  يدنبولگ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  یلام .  ای  یقالخا  نید  زا  معا  تسا  نید  دـهعت و  باوخ  رد  دـنب  ولگ 
ار دوخ  تخل  ندرگ  دینک و  یم  زاب  ار  نآ  دیراد و  يدنبولگ  دـینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـیتسه .  نویدـم  ای  دـش  دـیهاوخ  نویدـم  دـیوگ 
 . دیهد یم  ماجنا  ار  شیوخ  دـهعت  ای  دـیراذگ  یم  ار  دوخ  ماو  دـیئآ و  یم  نوریب  نید  راب  ریز  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  دـیئامن  یم  هدـهاشم 

امـش ماو  دـشاب  نیگنـس  تفلک و  دـنبولگ  رگا  تسا .  نید  ینیگنـس  یکبـس و  ناـشن  دـشاب  هک  یـسنج  ره  زا  دـنب  ولگ  یتفلک  ینیگنس و 
 . تسا كدنا  دشاب  كزان  رگا  تسا و  نیگنس 

میلگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  گرزب  رادنید و  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  میلگ  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  رهوش  دنیب ،  ینز  ار  باوخ  نیا  رگا  دهاوخب .  رگناوت  ینز  تسا  لیلد  تفای ،  یمیلگ  هک  دنیب  باوخرد  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دنیب درز  میلگ  رگا  تسا .  رشاعم  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  خرس  یمیلگ  رگا  هروتسم ،  ینز  رب  تسا  لیلد  دنیب ،  زبس  یمیلگ  باوخ  رد  رگا 

دوش .  ادج  نز  زا  تسا  لیلد  دنیب ،  عیاض  میلگ  رگا  تسا .  هملاع  نز  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  هایس  رگا  دوب .  هنوگرامیب  نز  نآ  تسا  لیلد  ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  میلگ  ندید 
سیئر .  لوا : 

يرورس . )  يرتهم (  مود : 
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دنمتورث . )  ینز  رگناوت (  ینز  موس : 
كزینک .  مراهچ : 

 . تعفنم مجنپ : 

كرمگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دراد .  یمشچ  مه  تباقر و  رب  تلالد  باوخ ،  رد  كرمگ  ةرادا  ندید  1 ـ

دینک .  یم  شالت  یماقم  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  یم  كرمگ  ةرادا  لخاد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دراد يراجت  ياهراک  رد  تسکش  ای  ماقم  نداد  تسد  زا  رب  تلالد  دییآ ،  یم  نوریب  كرمگ  ةرادا  زا  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

ندشمگ

مگ شلایع  ای  دنزرف  دنیب  رگا  دننادن .  ار  وا  ردق  دنامب و  عیاض  عضوم  نآ  رد  هک  لیلد  دش ،  مگ  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دوش ماظن  هب  شراک  دوب ،  دب  رگا  تسا .  مغ  دوب ،  کین  لیوات  هب  زیچ  نآ  رگا  دش ،  مگ  وا  زا  يزیچ  دنیب  رگا  دوب .  نایز  لیلد  دش ، 

هانگ

هانگ ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دتفا .  هنتف  رد  تسا  لیلد  دوب ،  هانگ  هچ  تسنادن  درک و  یم  هانگ  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . ندرک دیاب  هبوت  يرادیبرد  دوب و  تبیصم  لیلد  ندومن ، 

دبنگ

دهاوخب يوربوخ  ینز  تسا  لیلد  دنیب ،  هزیکاپ  يدبنگ  باوخ  رد  رگا  تسا .  نز  لیلد  باوخرد ،  دبنگ  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
. 

هاجوزع .  مراهچ :  تعفنم .  موس :  یگرزب .  مود :  نز .  لوا :  تسا ،  هجو  راهچ  باوخرد  دبنگ  دیوگ :  یبرغمرباج 
باتزاب باوخ  رد  دـبنگ  ندـید  مینیب  یم  یبهذـم  نکاـما  اـه و  هاـگترایز  رد  طـقف  ار  دـبنگ  نوچ  زورما  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

مینیبب يدبنگ  باوخ  رد  رگا  الک  دـنک .  یم  هولج  يوحن  هب  ام  زا  کی  ره  رد  هک  یبهذـم  تاداقتعا  تیناحور و  زا  تسا  یـصاخ  تلاح 
ادـج تیناـحور  زا  هک  تسا  یمغ  زین  نیا  مینک .  یم  ادـیپ  زاـین  نارگید  تبحم  یئوج و  لد  هب  هک  میوش  یم  نیگهودـنا  نیمغ و  يروط 
ندید دنیوج  یم  لسوت  ای  دـننک  یم  زاین  رذـن و  تالکـشم  اه و  مغ  اه و  يراتفرگ  اب  دروخرب  تقو  هب  مدرم  هماع  هک  دـیا  هدـید  تسین . 

رد دـهد  یم  حـیجرت  هدز  مغ  هتفرگ و  لد  ناسنا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یتاظحل  اه .  يراتفرگ  عون  نیمه  زا  تسا  يریوصت  باوخ  رد  دـینگ 
مغ هک  تسا  یتلاح  نینچ  يایوگ  باوخ  رد  دبنگ  ندید  دهد .  یمن  نیکست  ار  وا  نتسیرگ  طقف  یتح  دنک .  هیرگ  دشاب و  هاگترایز  کی 
یم یترایز  رفـس  کی  هب  دینیبب  باوخ  رد  رود  هلـصاف  زا  ار  يدبنگ  رگا  تسا .  یگتفرگ  لد  هک  لب  دشاب  دـناوت  یمن  مه  يداش  تسین و 

دنک .  یم  یئوج  لد  امش  زا  یسک  دشاب  هتشاد  دبنگ  نآ  فقس  هک  دیشاب  یئاج  رد  رگا  دیور و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یگدـنز رد  يدـنیاشوخ  رییغت  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیا ،  هتخود  مشچ  یبیرغ  ةرظنم  هب  یناـمتخاس  دـبنگ  يور  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دیبای .  یم  تسد  زیمآراختفا  یماقم  هب  ناگناگیب  نایم  دیآ و  یم  دیدپ 
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 . دیسر یمن  اهوزرآ  ةداج  ياهتنا  هب  زگره  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  يدبنگ  يرود  ۀلصاف  زا  باوخ  رد  رگا  2 ـ

جنگ

نیا فالخ  هب  شلیوات  دش ،  دیدپان  جـنگ  دـنیب  رگا  دوش .  رامیب  تسا  لیلد  تفای ،  جـنگ  دـنیب  باوخرد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
تسا . 

دبای افش  دوز  رامیب  نادابآ  ياج  هک  نآ  ببس  هب  نادابآ  یئاج  ات  دوب  رت  بعـص  بارخ  یئاجرد  باوخرد  جنگ  نتفای  دیوگ :  یبرغمرباج 
دوش .  كاله  رامیب  بارخ  ياجرد  و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  یتورث  هب  ناهگان  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  جنگ  نتفای  1 ـ

 . درک دنهاوخ  كرت  ار  امش  ناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  جنگ  ندرک  مگ  2 ـ

کشجنگ

هک دنیب  دوبن و  هروتـسم  رگا  تسا .  هروتـسم  باوخ  بحاص  رگا  تسا .  هاجو  ردقاب  يدرم  باوخ  رد  کشجنگ  دیوگ :  لایناد  ترـضح 
هک لیلد  تفرگب ،  هدام  کشجنگ  دنیب  رگا  دنک .  رهقار  نانآ  دزاس و  یتلیح  رکم و  ردقیب  مدرم  اب  هک  لیلد  تفرگب ،  یتلیح  ای  ماد  هب  نآ 
 . دسر ودب  دوب  هدروخ  يو  تشوگ  هک  ردق  نادب  نز  نآ  لام  هک  لیلد  دروخب ،  يو  تشوگ  زا  دـنیب  رگا  دـبای .  رفظ  يو  رب  ردـق  اب  ینز 

دسر .  تمالم  جنر و  ودب  هک  لیلد  دروآ ،  نوریب  هنایشآ  زا  کشجنگ  دنیب  رگا 
نابنا رد  تسکش و  یم  ورف  ار  ناشیا  ندرگ  درک و  یم  راکش  ار  کشجنگ  ناگچب  دنیب  رگا  دنیوگ :  نیریـس  نبدمحم  ینامرک و  میهاربا 
تـسا لیلد  درک ،  دیـص  ار  خرـس  یکـشجنگ  دنیب  رگا  دنک .  دروخ  بوچ  هب  ار  ناشیا  مادنا  دـنک و  ناکدوک  یملعم  هک  لیلد  داهن ،  یم 

 : دنیوگ ناربعم  دهاوخ و  هنوگ  رامیب  ینز  هک  لیلد  تفای ،  درز  یکـشجنگ  دـنیب  رگا  درخب .  لامج  اب  یکزینک  ای  دـهاوخ  يوربوخ  ینز 
دـیامن و یتسود  لعفدـب  راداوه  يدرم  اب  هک  لیلد  تشاد ،  روک  یکـشجنگ  دـنیب  رگا  مالغ .  ای  تسا  دـنزرف  باوخرد ،  نتفای  کشجنگ 
رد کشجنگ  هناخ  ودبایب  مرد  رازه  شـش  دوب ،  رگناوت  رگا  دبایب ،  مرد  شیورد  رگا  هک  لیلد  باوخ ،  رد  کشجنگ  نتفای  هک  دنا  هتفگ 

لالح زا  دنشاب  نادنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دروآ ،  نوریب  هناخ  زا  ار  گشجنگ  ناگچب  دنیب  رگا  دوب .  ینمیا  یمرخ و  ریخ و  رب  لیلد  باوخ ، 
دنیوگ ناربعم  دیآ و  تفگش  نآ  زا  ار  وا  هک  دونش  یئاهنخـس  هک  لیلد  دنیـش ،  یم  ار  وا  زاوآ  کشجنگ  هک  دید  باوخ  هب  رگا  مارح .  و 

لام دنک و  يرورس  یموق  رب  هک  لیلد  دندش ،  لصاح  وا  رایـسب  ناکـشجنگ  دنیب  رگا  دوب .  ندرک  حیبست  باوخ  رد  ناکـشجنگ  زاوآ  هک 
دبای .  رایسب 

ار وا  هک  لیلد  دنتشاد ،  یم  گناب  رایسب  ناکـشجنگ  دنیب  رگا  دوب .  دنزرف  دنیب  یکی  نوچ  باوخرد ،  کشجنگ  دیوگ :  ینارمک  میهاربا 
وا تسد  رد  ای  تشکب  ار  کشجنگ  دنیب  رگا  دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دندیـشخب ،  ودب  رایـسب  کشجنگ  دـنیب  رگا  دـیآ .  يدـنزرف 

تشرد و دـیآ  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تفرگ ،  ارف  ار  کشجنگ  هناـخ  دـید  رگا  دریمب .  شدـنزرف  دـسر و  ودـب  یناـیز  هک  لـیلد  درمب ، 
 : موس یلاو .  مود :  هاشداپ .  لوا :  تسا .  هجو  هن  رب  باوخ  رد  ناکـشجنگ  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  مادـنا .  گرزب 
 : مهن تموصخ .  اب  درم  متـشه :  نزهار .  درم  متفه :  ناگرزاب .  مشـش :  یـضاق .  مجنپ :  يوربوخ .  مـالغ  مراـهچ :  ردـق .  گرزب  يدرم 

باوخ هب  تفگ :  ودمایب  يدرم  هک  مدوب  نیریـس  نبدمحم  شیپ  درک :  تیاکح  هدلخوبا  تیاکح :  دوب .  علوم  ندرک  عامج  هب  هک  يدرم 
متخادنا یم  هاچ  رد  ار  نآ  متفگ و  یم  تداهش  متشک و  یم  مدروآ و  یم  نوریب  ار  یکی  یکی  متـشاد و  ناکـشجنگ  نیتسآ  رد  هک  مدید 

کی تفگ :  نیریـس  نبدـمحم  هچوک .  نالف  هلحم و  نالف  تفگ :  يراد ؟ اجک  هناـخ  تفگ :  نیریـس  نبدـمحم  دوب ؟ هنوگچ  شلیواـت  ، 
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نامدرم تسا .  مدرم  ناـیمرد  تسا و  یثیبخ  لاـح  هک  درک  هاـگآ  ار  وا  تفر و  هاـشداپ  دزن  تساـخرب و  سپ  میآزاـب .  اـت  نیـشنب  تعاـس 
نآ هک  دنتسنادب  هتخادنا ،  اجنآ  رد  هتشک و  ار  درم  هاجنپ  هب  بیرق  هک  دندید  دندرک ،  وجتـسج  اجنآ  رد  دندمآرد و  وا  هناخ  هب  ار  هاشداپ 

ریبـعت دـندنام .  تفگـش  هب  نیا  ریبـعت  زا  مدرم  دنتـشک و  ار  وا  اـت  دومرفب  تقو  هاـشداپ  هتخادـنا .  یم  هاـچ  رد  هتـشک و  یم  ار  ناـشیا  درم 
دوب .  كدوک  رب  نآ  دب  کین و  زا  شلیوات  دوب و  دروخ  كدوک  هب  باوخرد  کشجنگ 

هک تسا  ناـسر  ناـیز  اـه  هوـیم  اـه و  یتـخرد  رـس  عرازم و  يارب  یلو  تسا  رازآ  یب  ارهاـظ  کـشجنگ  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 
دیاپ یمن  رید  هک  تسا  یلام  هشیر و  تلاصا و  دقاف  اما  وه  ایه  رپ  تسا  يدرم  کشجنگ  باوخ  رد  دنتسه .  انشآ  نآ  اب  رتشیب  نایئاتـسور 
بوخ دشاب  هتشاد  نیگنر  ياهرپ  رگا  هک  دنا  هدرک  ریبعت  نز  هب  ار  هدام  کشجنگ  ناربعم  زا  یخرب  دور .  یم  نآ  هدنراد  گنچ  زا  دوز  و 

کـشجنگ تروص  هب  باوخ  رد  رذگ  دوز  ياه  سوه  کیلبمـس  روط  هب  تسا .  هنوگ  رامیب  دـشاب  درز  يرانق  لثم  هچنانچ  تسا و  يور 
دور و یم  درپ و  یم  دوز  کشجنگ  نوچ  هک  ارچ  تسب  لد  دوب و  لدـشوخ  نآ  هب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  نیا  دـنهد و  یم  ناشن  ار  دوخ 

یم دروخرب  تردق  یعدم  يدرم  اب  دیراد  سفق  رد  یکشجنگ  هک  دینیبب  هچنانچ  میونـش .  یم  هیاسمه  هناخ  زا  ار  شیادص  گناب و  طقف 
کیج دندرک و  یم  ادص  هک  دیدید  تخرد  رب  ار  يرایسب  ناکشجنگ  رگا  دیئامن .  یم  لصاح  يزوریپ  دیوش و  یم  طلسم  وا  رب  هک  دینک 

رد یبیع  هناخ  لها  دوب  ناتدوخ  هناخ  تخرد  هچنانچ  دنیامن و  یم  یئوج  بیع  دنیوگ و  یم  دب  امش  رس  تشپ  یناسک  دندومن  یم  کیج 
دننک .  شاف  دنناوت  یمن  ای  دنیوگب  دنهاوخ  یمن  هک  دنراد  غارس  امش 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
جنشت اوعد و  کشجنگ : 

هدوهیب یلمع  ماجنا  کشجنگ :  يوس  هب  ندرک  کیلش 
هرظتنم ریغ  تاقالم  نآ :  نتفرگ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
تسا یلد  شوخ  کچوک  ناغرم  کشجنگ و  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ياهناتـساد هب  تبحم  هقالع و  اب  دش ،  دهاوخ  شیاسآ  قشع و  زا  زیربل  امـش  یگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کشجنگ  ندـید  1 ـ

دیروآ .  یم  تسد  هب  یتیبوبحم  نارگید ،  هب  یگدنشخب  اب  دراپس و  یم  شوگ  نارگید  زیگنا  مغ 
 . تسا ندش  رطاخ  ناشیرپ  بارطضا و  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمخز  یکشجنگ  ندید  2 ـ

هجنگ

راکتسرد و نیما و  درم  ای  نز  زا  معا  یصخش  اب  هک  تسا  نآ  ناشن  نآ  نتـشاد  ای  ندید  هجنگ  باوخ  رد  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
امش لام  زین  صخش  نآ  دیراپـسب و  وا  هب  ار  ناتلام  دینک و  دامتعا  وا  هب  دیناوت  یم  هک  تسا  یـسک  وا  دش .  دیهاوخ  ور  هب  ور  دامتعا  لباق 

رد هچنانچ  تفای و  دهاوخ  هار  امـش  هناخ  هب  یـصخش  نینچ  دینیبب  ناتدوخ  قاتا  رد  ار  هجنگ  رگا  دـهد .  یم  زاب  هتفرگ  هک  روط  نامه  ار 
دینک یم  دامتعا  وا  هب  یلغش  رظن  زا  دشاب  ناتراک  لحم 

مدنگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دوش .  نیگمغ  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هتخپ  مدـنگ  دـیدرگا  دـیآ .  تسد  هب  جـنر  هب  هک  تسا  لالح  يزور  رب  لیلد  مدـنگ , ندـید  هک 
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دوب .  وا  كاله  لیلد  تسا ،  کشخ  مدنگ  زا  رپ  ناهد  ات  وا  مکش  دید 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوش .  نازرا  راید  نا  رد  مدنگ  هک  لیلد  تشاک ،  مدنگ  دنیب  رگا  تسا .  طحق  لیلد  دروخ ،  یم  مدنگ  ياه  هشوخ  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  هس  باوخرد  مدنگ  ندید 
ندش .  لوزعم  لوا : 

ندرک .  فرصت  مود : 
ندوب . )  درجم  نز و  یب  یتبرغ (  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اب هتشاک  مدنگ  نآ  رد  هک  يا  هعرزم  هچ  دینیبب و  باوخ  رد  هدرک  كاپ  کشخ و  مدنگ  هچ  تسا .  بوخ  رایـسب  باوخ  رد  مدنگ  ندید 
یم تکرب  امـش  هسیک  بیج و  دیراد  بیج  رد  مدنگ  يرادقم  ای  یتشم  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  تشیعم  تکرب و  ریخ و  مدنگ  دنش . 
دینک زادنا  سپ  دیناوتب  نآ  اب  هک  یلوپ  هن  دینک  یم  هنیزه  دیروآ و  یم  تسد  هب  هک  تسا  یلوپ  يایوگ  نیا  یلو  دوش  یم  لوپ  رپ  دب و  ای 

نآ دیراد و  مدنگ  يرابنا  دینیبب  رگا  دیروآ و  یم  تسد  هب  يدایز  لوپ  دـیراد  مدـنگ  يا  هسیک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوش .  راد  لوپ  و 
دراد و تکرب  وریخ  هک  دینک  یم  يراک  دیشاب  هتشاد  مدنگ  يا  هعرزم  رگا  دیوش .  یم  دنمتورث  دراد  قلعت  امـش  هب  مدنگ  هوبنا  نآ  رابنا و 

هچنانچ دیوش و  یم  شاعم  یگنت  راتفرگ  دـیروخ  یم  مدـنگ  نان  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  نارگید .  مه  دـیوش و  یم  دـنم  هرهب  ناتدوخ  مه 
رد تدش  هب  شاعم  نیمات  رظن  زا  دش و  دیهاوخ  یتسدگنت  رقف و  راتفرگ  دینک  یم  فت  دیروخ و  یم  دـیوج و  یم  ار  مدـنگ  هلبنـس  دـینیبب 

دیتفا .  یم  هقیضم 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یبایماک مدنگ : 
دایز دوس  مدنگ :  تشک 

تفای دیهاوخ  راک  کی  امش  ندرک :  ورد 
درک دیهاوخ  لح  ار  هدیچیپ  لکشم  کی  امش  ندرک :  تشادرب 

دوس درب ،  هشوخ : 
یتخبشوخ هناد : 

یتمالس يروآ :  عمج 
تمحز  جنر و  رپ  راک  هدز :  تفآ 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب مغ  كدنا  دنیوگ  یضعب  دوب  لالح  يزور  مدنگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  دوخ  ياهراک  تراجت و  زا  نالک  يدوس  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  عیسو  عرازم  ندید  1ـ

دوخ یگدنز  قشع  اب  دیبای و  یم  تسد  یمتح  یتورث  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تشادرب  ةدامآ  هدیـسر و  ياهمدنگ  ندـید  2 ـ
دیهد .  یم  همادا  ار 

هدوشگ امـش  يور  هب  تداعـس  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیزیر ،  یم  بوک  نمرخ  رد  ار  مدـنگ  تشرد  ياـه  هناد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
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دش .  دهاوخ 
دیسر .  دیهاوخ  تیقفوم  يزوریپ و  جوا  هب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  مدنگ  ياه  هسیک  ندید  4 ـ

ددرگ .  یم  هابت  نانمشد  تسد  هب  امش  عفانم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدش  سیخ  رابنا  رد  اهمدنگ ،  دینیبب ،  باوخ  رگا  5 ـ
هب ار  نآ  ماجنارـس  دـینک و  یم  شـالت  یتخـس  هب  دوخ  قح  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  مدـنگ  ۀـناوج  ندروخ  6 ـ

دیروآ .  یم  تسد 
هک تسا  نآ  تمالع  دیـشک ،  یم  الاب  ار  دوخ  دریگ و  یم  ار  اه  هقاس  مدنگ ،  زا  هدیـشوپ  يا  هپت  زا  نتفر  الاب  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

 . دیبای یم  تسد  هژیو  یماقم  هب  و  دیوش ،  یم  دنم  هرهب  گرزب  یتداعس  زا 

رپ هدنگ 

 ، ار رفاک  رپ  هدنگ  ندید  تسا و  لالح  لام  رب  لیلد  ار ،  ناملـسم  دوب و  ایند  رب  لیلد  ار ،  رفاک  رپ  هدنگ  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوش لصاح  یئایند  دارم  هک  لیلد  دومن ،  تعماجم  يرپ  هدنگ  اب  دید  رگا  دنک .  مارح  لام  رب  لیلد 

دور هدنگ 

تشاد دور  هدنگ  دید  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دروخ .  راک  يوراد  هک  تسا  لیلد  باوخ ،  رد  دور  هدنگ  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . تسا تموصخ  باوخرد  دور  هدنگ  ندیئاخ  تسا و  خلت  نآ  معط  هک  اریز  دوش ،  نیگمغ  هک  لیلد  ، 

گنگ

گنگ ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوب .  ندید  ناصقن  رب  لیلد  هدش ،  گنگ  دنیب  باوخرد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ناصقن مشش :  تبیصم .  مجنپ :  شیع .  ناصقن  مراهچ :  مغ .  موس :  یلاحدب .  مود :  یشیورد .  لوا :  تسا .  هجو  تفه  باوخ  رد  ندش 

 . دوش هداشگ  يو  رب  اهراک  هک  لیلد  دش ،  ایوگ  دنیب  یگنگرگا  نید . 

شراوگ

ره تسا و  هودنا  مغ و  لیلد  شرتو ،  خلت  تسا و  تعفنم  لیلد  تسا ،  نیریـش  نوچ  باوخرد ،  شراوگ  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . تسا نیا  فالخ  هب  تشاد ،  شوخان  يوب  رگا  دوب .  وا  يانث  حدم و  رب  لیلد  دوب ،  شوخ  نآ  يوب  باخرد  هک  شراوگ 

هجوگ

دنراد و هک  یشرت  معطرطاخ  هب  نآ  عون  ود  ره  هک  یتخرد  هجوگ  یگنرف و  هجوگ  تسا .  عون  ود  هجوگ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دش اب  نیریـش  زبس و  رگا  یتخرد  هجوگ  ندروخ  دنهد .  یم  ربخ  هودنا  مغ و  زا  دنتـسین و  بوخ  دنوش  یم  بوسحم  اه  ینـشاچ  هلمج  زا 

تسا و یتحاران  هصغ و  دراد  هک  یـشرت  رطاخ  هب  زین  یگنرف  هجوگ  مغ .  تسا و  يرامیب  ناـشن  دـشاب  شرت  درز و  رگا  یلو  تسا  بوخ 
بارطضا  ناجیه و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  لماک  یتمالس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یگنرف  هجوگ  ندروخ  1 ـ

دش .  دهاوخ  طاشن  ینامداش و  زا  زیربل  امش  یگداوناخ  طیحم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  تشرد  ياه  یگنرف  هجوگ  ندید  2 ـ
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دهاوخ ارف  ار  وا  یگرزب  یناـمداش  جاودزا ،  ماـگنه  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  هدیـسر  ياـه  یگنرف  هجوـگ  باوـخ  رد  يرتـخد  رگا  3 ـ
 . تفرگ

رخ روگ 

نآ دوب و  هتـسشن  رخروگ  رب  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  یتمینغ  هک  لیلد  هدیـسر ،  ارف  يو  هب  يرخروگ  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
زا رس  ای  درک  یم  دربن  گنج و  يو  اب  رخروگ  دنیب  رگا  دیوج .  مالسا  لها  زا  تثقرافم  دوب و  راکهانگ  یـصاع و  هک  لیلد  دوب ،  وا  عیطم 

تمعن ریخ و  هک  لیلد  تفرگب ،  راکش  هب  ار  رخروگ  رگا  دسر .  ودب  هک  تسا  جنر  مغ و  وراک  یتخـس  رب  لیلد  تشاد ،  یم  هدیـشک  يو 
رخروگ دید  رگا  دننک .  گنج  رگیدکی  اب  قساف  درم  ود  يو  رهب  زا  هک  لیلد  دندرک ،  یم  گنج  يو  اب  رخروگ  ود  دنیب  رگا  دسر .  ودـب 

دروآ .  هناخ  هب  ار  یقساف  هک  لیلد  دروآ ،  هناخ  هب  ار 
دنیب رگا  دـشابن .  گنهرف  ملع و  درخ و  ار  وا  هکنانچ  تسا ،  قمحا  لـهاج و  يدرم  باوخ ،  هب  رخروگ  ندـید  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 
دنیب رگا  دبای .  هزادنا  یب  لام  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  انیبان  يرخروگ  رب  دنیب  رگا  دـبای .  رایـسب  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  رخروگ  تشوگ 

دشاب .  نایز  ار  وا  نید  نکل  دوش ،  خارف  يور  يزور ب  هک  لیل  دش ،  رخروگ  يو 
رگا تسا .  تزع  هاج و  دنیوگ  ناربعمزا  یـضعب  و  تسا .  تمینغ  لام و  باوخ ،  هب  رخروگ  تشوگ  تسوپ و  ندید  دیوگ :  یبرغمرباج 

رخروگرس دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  ریخ و  وا  زا  دتفا و  تبحص  ار  وا  گرزب  يرتهم  اب  ای  دبایب ،  مرد  رازه  هک  لیلد  تفای ،  رخروگرس  دنیب 
تقرافم ناناملـسم  زا  هک  لیلد  دـنتخیرگ ،  یم  وا  شیپ  زا  نارخروگ  دـنیب  رگا  دزرو .  نید  دـنک و  رایـسب  تداـبع  هک  لـیلد  دروخ ،  یم 

دیآ .  داسف  هار  هب  دیوج و 
زا هک  دـیوش  یم  وگتفگ  هلماـعم و  فرط  انـشآ و  ینز  درم و  اـب  دـیراد  يرخروگ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب دـیا  هدـش  رخ  روگ  راوس  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  میراد .  يرـصتخم  عالطا  نآ  هراـبرد  هک  ینیمزرـس  زا  ینعی  هدـمآ ،  رود  رایـسب  یهار 

دیرب .  یم  دوس  دش  هتفگ  هک  یصخش  زا  دیآ  یم  ناتهارمه  تسا و  امش  مار  يرخ  روگ  دیدید  رگا  دیور .  یم  رود  يرفس 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دیهاوخ  دنمقالع  عونتم  ياهراک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رخروگ  ندید  1 ـ
 . دوب دیهاوخن  دنسرخ  نادنچ  نآ  نایاپ  ماگنه  هک  تشاذگ  دیهاوخ  اپ  یهار  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یشحو  رخروگ  ندید  2 ـ

ناتسروگ

میهاربا دوب .  داسف  هب  ناشیا  يایند  نید و  هک  نـالهاج  اـب  تسا  تبحـص  لـیلد  باوخ ،  رد  ناتـسروگ  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ناتـسروگ رد  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دنک .  يرادلد  ار  نادنز  لها  هک  لیلد  درک ،  یم  ترایز  ار  ناتـسروگ  دـید  رگا  دـیوگ :  ینامرک 

 . نادـنز مود :  مغ .  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  ناتـسروگ  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوش .  شیورد  هک  لیلد  تفر ،  یم 
 . تنحم موس : 

نکروگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تفای دیهاوخ  تسد  یتخبشوخ  هب  اهیتخس  تالکشم و  اب  ندرک  مرن  هجنپ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  نکروگ ،  باوخ 
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لیروگ

یم ناشعاونا  زا  هاگآ  دوخ  ان  روط  هب  یلو  میرادن  اه  نآ  زا  يدایز  تخانـش  هک  تاناویح  عون  نیا  ندید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوخ فارطا  صاخـشا  ایـشا و  زا  اـم  هک  یتشحو  میراد .  شیوخ  فارطا  ياـه  تردـق  زا  يرادـیب  رد  هک  تسا  یتـشحو  شنکاو  میـسرت 

 . لیروگ هلمج  زا  دریگ  یم  شقن  كانرطخ  تاناویح  لکـش  هب  ام  باوخ  رد  مینک  یم  ساسحا  نارگید  لـباقم  رد  هک  یفعـض  اـی  میراد 
 . دینک وجتسج  ار  نآ  تلع  يرادیب  رد  دیاب  دینیبب  لیروگ  باوخ  رد  رگا  سپ 

نزوگ

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دسر يو  هب  لالح  يزور  دنام  نیا  هب  هچنآ  وریجخنو  یهوک  زبو  نزوگ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یقیقح  راکتسرد و  یناتسود  نتفای  تمالع  باوخ ،  رد  نزوگ  ندید  1 ـ

 . تسا قشع  رد  يرادافو  تمالع  دنیبب ،  نزوگ  باوخ  رد  یناوج  درف  رگا  2 ـ

تشپژوگ

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ینیب  شیپ  لباقریغ  ياهتسکش  ۀناشن  باوخ ،  رد  تشپژوگ  ندید 

هلاسوگ

دوب .  رتخد  دنیب  هدام  رگا  دیآ .  يرسپ  وا  هک  لیلد  تشاد ،  رن  هلاسوگ  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد درمب ،  وا  هلاسوگ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  مغ  لیلد  درک ،  یم  دـش  دـمآ و  وا  هناخ  رد  هلاـسوگ  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا 

هک لیلد  دنیب ،  هایـس  هلاسوگ  رگا  دوب .  يوربوخ  اسراپ و  وا  دنزرف  هک  لیلد  تشاد ،  دیفـس  هلاسوگ  هک  دنیب  رگا  دریمب .  شدـنزرف  تسا 
دنیب يوق  هبرف و  يا  هلاسوگ  باوخرد  رگا  دوب .  دنزرف  نآ  رد  ریخ  همه  هک  لیلد  دید ،  قلبا  هلاسوگ  رگا  دوب .  روتسم  رگناوت و  وا  دنزرف 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  تسا ،  فیعض  هلاسوگ  هک  دید  رگا  دوب .  لاحوکین  تسردنت و  وا  دنزرف  هک  لیلد  ، 
 . درادن يدب  هیواز  چیه  ابیرقت  تسا و  بوخ  باوخ  رد  دیفم  ياه  ماد  تشوگ و  لالح  تاناویح  ندـید  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نیا دـیراد و  يا  هلاـسوگ  هک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  دوـش .  یم  ریبـعت  تکرب  ریخ و  تمعن و  تـسا و  یلک  مـکح  نـیا  عباـت  زین  هلاـسوگ 
نآ دشاب  هدرکن  جاودزا  باوخ  هدـننیب  رگا  دـیامرف .  یم  اطع  امـش  هب  يدـنزرف  دـنوادخدیآ  یم  امـش  هارمه  تسا و  مار  عیطم و  هلاسوگ 

هلاسوگ اریز  تسین  بوخ  نادنچ  باوخ  رد  هلاسوگ  حـبذ  تسا  ناسکی  نارـسپ  نارتخد و  يارب  ریبعت  تسا .  ماک  ای  تفج  هناشن  هلاسوگ 
رگا دوش .  یم  ریبعت  سناش  دـیما و  کی  ندرب  نیب  زا  هب  باوخ  رد  هلاسوگ  نتـشک  دوشب .  تمعن  تکرب و  ریخ و  عبنم  يواـگ  دـناوت  یم 

دنا هتـشون  دوش .  یم  هتـسب  شیور  هب  یتخبـشوخ  ياهرد  زا  یکی  دهد و  یم  تسا  زا  ار  شدیما  هدرم  شا  هلاسوگ  هک  دنیب  باوخ  هدننیب 
 . تسا ناـسکی  هدرک  جاودزا  درم  نز و  يارب  مه  نیا  رتـخد .  ندروآ  زا  ربـخ  هداـم  هلاـسوگ  تسا و  رـسپ  ندروآ  ناـشن  رن  هلاـسوگ  هـک 

هدریش يواگ  يدوز  هب  هدام  هلاسوگ  کی  دنا .  هدش  ماد  سار  نیدنچ  بحاص  هلاسوگ  کی  نتـشاد  اب  هک  دنتـسه  نایئاتـسور  زا  يرایـسب 
سار هدزناپ  تسا  نکمم  لاس  هد  یط  دـندرگ و  یم  ریثکت  فعاضم  روط  هب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  دروآ .  یم  يا  هلاـسوگ  دوخ  و  دوش .  یم 
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تمعن تکرب و  ریخ و  اـهنت  واـگ  لـثم  دـنناد و  یم  دـیما  عبنم  باوخ  رد  ار  هلاـسوگ  هک  تسا  نیا  تسا .  یگرزب  تورث  دوخ  هک  دـنوشب 
بحاص دیراد  هدام  رن و  هلاسوگ  سار  نیدنچ  دـینیبب  هچنانچ  دـنا و  هدرک  هیبشت  هداوناخ  نتـشاد  هب  ار  دایز  ياه  هلاسوگ  نتـشاد  تسین . 

دنشاب .  یبوخ  ریخ و  اشنم  دنناوت  یم  کی  ره  هک  دیوش  یم  ینادنزرف 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب ریخ  هلاسوگ  واگ و  ندید 

دنفسوگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک دـید  رگا  دـبای .  يرتـهم  یموـق  رب  هک  لـیلد  دـینارچ ،  یم  دنفـسوگ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  تمینغ  لـیلد  باوـخرد ،  دنفـسوگ  ندـید 
یم هتخپ  دنفـسوگ  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دـنک .  لصاح  رایـسب  تمعن  هک  تسا  لیلد  تسوا ،  کلم  هک  تسناد  تشاد و  رایـسب  دنفـسوگ 

دروخب .  ار  وا  لام  دبای و  رفظ  نمشد  رب  هک  لیلد  تشکب ،  دنفسوگ  هک  دنیب  رگا  دبای .  تمینغ  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هک لیلد  دوب ،  يوق  شیم ،  زب و  ياهخاش  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لام  یگرزب  زا  هک  لیلد  تشاد ،  یشیم  زب و  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
زین دـبای و  تعفنم  نآ  ردـق  هب  تسا  لـیلد  تسوا ،  کـلم  هک  تسناد  تشاد و  رایـسب  شیم  زب و  هک  دـنیب  رگا  دوش .  اـناوت  باوخ  هدـننیب 

دبای .  یگرزب  یشیم ،  ره  ددع  هب  دنیوگ 
دیوگ :  یبرغمرباج 

هک دنیب  رگا  دهاوخب .  هداز  گرزب  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  یـشیم  هدام  هک  دنیب  رگا  تسا .  گرزب  ینز  رب  لیلد  باوخ ،  رد  شیم  ندـید 
دوش .  خارف  يو  رب  يزور  تس  لیلد ا  تفگ ،  نخس  وا  اب  دنفسوگ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  دنفسوگ  ندید 

يرورسو .  يرتهم  لوا : 
مهمو .  گرزب  ینز  مود : 

لام .  موس : 
ییاور .  نامرف  مراهچ : 

نتفای .  تعفنم  ماقمو و  هاج  مجنپ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هتشون دوخ  ياج  رد  ار  دنفسوگ  چوق و  ریبعت  وکین .  تسا و  كرابم  باوخ  رد  شندید  تسا و  تشوگ  لالح  تاناویح  زا  زین  دنفـسوگ 
يزور تسا و  تمینغ  باوخ  رد  هدریش  هدام و  دنفسوگ  اما  تسا  یصاخ  ریبعت  ياراد  دراد  یتدیقع  یبهذم و  هشیر  شندید  نوچ  هک  ما 

هب يدنفـسوگ  یـسگ  رگا  تفای .  دیهاوخ  تکرب  تمعن و  دوش و  یم  خارف  امـش  يزور  دـیراد  يا  هبرف  دنفـسوگ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  . 
هتـشاد يا  هبرف  دنفـسوگ  رگا  یتسدگنت .  تسا و  ترـسع  ناشن  دـشاب  رغال  يدنفـسوگ  هچنانچ  دـنک و  یم  معنتم  ار  امـش  وا  دـهدب  امش 

هتفرگ گنت و  امش  يزور  تمعن و  تلع  نیمه  هب  هک  تسا  نآ  ناشن  دینک و  یم  تمعن  نارفک  دیشورف  یم  ار  نآ  دینیبب  باوخ  رد  دیشاب 
یم دایز  امش  رب  تمعن  دیبای و  یم  يزور  هک  تسا  نیا  زا  ربخ  تسا و  وکین  رایسب  دیرخب  باوخ  رد  ار  یقاچ  دنفسوگ  رگا  یلو  دوش  یم 

تسه و هلگ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دسر .  یم  باوخ  هدننیب  هب  نز  کی  يوس  زا  هک  تسا  یتمعن  هدام  دنفـسوگ  دـنا  هتـشون  یخرب  دوش . 
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لغـش و هب  یگتـسب  نیا  هتبلا  هک  دمآ  دـنهاوخ  رد  امـش  نامرف  هب  يا  هدـع  دیـسر و  یم  یگرزب  تسایر و  هب  دـیتسه  هلگ  نآ  ناپوچ  امش 
يرتهم یموق  رب  تفگ (  وا  هب  ربعم  دنارچ .  یم  ارحص  رد  ار  دنفسوگ  يا  هلگ  هدش و  ناپوچ  هک  دید  باوخ  رد  یناوج  دراد .  امش  هفرح 

یموق رب  یتفگ  نم  هب  زور  کی  وت  يراد ؟ رطاخ  هب  تفگ (  وا  هب  دید  ار  ربعم  نآ  افداصت  هک  ناوج  تشذگ .  دـنچ  یلاس  تفای .  یهاوخ 
یم هچ  نالا  دیـسرپ (  ربعم  مداد )  تسد  زا  دوب  هناخ  روآ  نان  هک  ار  مردـپ  هکلب  ما  هدـشن  موق  کـی  رتمهم  طـقف  هن  تفاـی  مهاوخ  يرتهم 
راهچ ردام و  مه  مهد و  یم  نان  مه  ار  مدوخ  دـنزرف  نز و  مه  ناکد  نامه  دـمآرد  اب  منک و  یم  هرادا  ار  مردـپ  ناـکد  تفگ (  ینک ) ؟ 

نادنفسوگ نوچ  اه  نآ  هک  یتسه  یموق  رتهم  نالا  هک  ارچ  متفگن  فالخ  نم  سپ  تفگ (  ربعم  منک )  یم  يراد  هگن  ار  مردارب  رهاوخ و 
رد دنفـسوگ  ندـید  لاح  ره  هب  دـش )  دـنهاوخ  هدـیرد  ناگرگ  هلیـسو  هب  يراذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  هچنانچ  دنتـسه و  وت  هاـنپ  رد 

تسا .  نآ  ماخ  زا  رتهب  نآ  هتخپ  اما  تسا  تمعن  زین  دنفسوگ  تشوگ  تسا و  وکین  باوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دیسر دیهاوخ  یتخبشوخ  هب  ناتیاهییوج  هفرص  هلیسوب  همر :  هلگ ، 
يراتال يزاب  رد  درب  کی  هاگارچ :  رد 

شوخ قافتا  کی  قاچ : 
تشاد دیهاوخ  یلکشم  تاظحل  رغال : 

تسا  ناتراظتنا  رد  يداش  کی  ندرک :  يراد  هلگ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب لالح  يزور  دنفسوگ  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  یناوارف  دوس  دوخ  ياهراک  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نادنفسوگ  مشپ  ندیچ  1 ـ

تفای .  دنهاوخ  تسد  یناوارف  دوس  ینامداش و  هب  ناراد  هعرزم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دنفسوگ  ۀلگ  ندید  2 ـ
دیهاوخ دیمون  ناتیاه  هشقن  ندش  یلمع  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدـش  رغال  ضیرم و  يا  هلگ  نادنفـسوگ  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش . 
تناها امـش  هب  تفرگ و  دـنهاوخ  هدـیدان  ار  امـش  تاساسحا  قلخدـب  دارفا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  دنفـسوگ  تشوگ  ندروخ  4 ـ

 . درک دنهاوخ 

شوگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، دش رک  وا  شوگ  دنیب  رگا  دوب .  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  دنیوگ  دریمب و  شرتخد  ای  دهد  قالط  نز  هک  لیلد  داتفیب ،  وا  شوگ  دنیب  رگا 

نید .  داسف  رب  تسا  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  تفه  رب  شوگ  ندید 

نز .  لوا : 
رتخد .  مود : 

تسود .  موس : 
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هارمه .  قیفر و  مراهچ : 
رسپ .  مجنپ : 

مالغ .  مشش : 
میب .  سرت و  متفه : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک دینک  یم  يراک  ای  دش  دـیهاوخ  ناتدوخ  هرابرد  مدرم  تواضق  نارگن  هدـش  یعیبط  ریغ  گرزب و  ناتیاه  شوگ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

مدرم هک  تسا  نآ  ناشن  گرزب  یعیبط و  ریغ  شوگ  نیا  دیب .  ای  یم  فوقو  دـیا  هدـش  بکترم  هک  یهابتـشا  هب  ناتدوخ  تسین و  هنالقاع 
یعیبط هزادنا  زا  رتکچوک  ناتیاه  شوگ  دینیبب  رگا  دز .  دنهاوخرایـسب  فرح  دـنیوگ .  یم  دـب  دـننک و  یم  دـب  يرواد  امـش  لامعا  هابرد 
بهتلم برطضم و  ربخ  کی  ندینش  راظتنا  رد  يدنچ  هک  دش  دهاوخ  يروط  درک .  دیهاوخ  لمحت  هدننک  هتـسخ  ینالوط و  يراظتنا  هدش 

هچ دـیناد  یمن  دـیوش و  یم  یلدود  دـیدرت و  کش و  راچد  هدـش  کچوک  يرگید  گرزب و  امـش  شوگ  کی  دـینیبب  رگا  دوب .  دـیهاوخ 
رگا هتـشون  نیریـس  نبا  دیبای .  یم  هجوت  ناتی  اهراک  یگنهامه  مدع  هب  ناتدوخ  هک  دینک  یم  ضیقن  دـض و  یلامعا  دـیریگب و  یمیمـصت 

 . تسا کیدزن  شلجا  هک  دن  دـقتعم  یخرب  هدوزفا  دریم و  یم  شرتخد  ای  دـهد  یم  قالط  ار  شرـسمه  هداتفا  وا  شوگ  کی  دـنیبب  يدرم 
ای شوگ  کی  دنیبب  باوخ  هدـننیب  هچنانچ  و  تسا .  ندروخ  بیرف  ناشن  باوخ  رد  شوگ  کی  نتـشادن  اما  نیریـس  نبا  هدـیقع  تسا  نیا 
ار شـشوگ  نانز  لثم  دنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـنهد .  یم  بیرف  ار  وا  دـننک و  یم  گنرین  شراک  رد  درادـن ،  ار  شوگ  کی  زا  یتمـسق 

تسین .  يو  رد  هک  دنهد  یم  تبسن  وا  هب  ار  یتفص  دننز و  یم  ماهتا  وا  هب  دنا  هدرک  خاروس 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

شوگ
ییوگدب زارد : 

داد دیهاوخ  ماجنا  هناقمحا  ياهراک  امش  رخ :  ياهشوگ 
دینش دیهاوخ  یبوخ  ياهربخ  ای  دنراد ،  تسود  ار  امش  نتسش :  ار  نآ 

داد دهاوخ  رازآ  ار  امش  یسک  رامیب : 
یتسود رد  سناش  ابیز : 

ینمی دب  هناشن  شوگ :  نیدنچ  نتشاد 
یگداوناخ ياهیتحاران  نتفرگ :  تسد  اب  ار  اهنآ 

تشاد دیهاوخ  يرایسب  ناهارمه  ندرک :  شوگ 

تشوگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هب دبای  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هتخپ  دنفـسوگ  تشوگ  دنیب  رگا  بابک .  ای  تسا  ماخزا  رتهب  باوخرد  هتخپ  تشوگ  ندـید 
هک دـنچ  ره  باوخ  هب  اه  تشوگ  ندـید  هاشداپ .  زا  تسا  تعفنم  لیلد  بسا ،  زاای  دروخ  یم  واگ  تشوگ  زا  یبابک  دـنیب  رگا  تمحز . 

و دـیآ .  تسدـب  تمحز  هب  هک  تسا  یلام  رب  لیلد  دـندروخ ،  ماخ  هچ  نآ  دـیآ و  تسدـب  رت  ناـسآ  لاـم  هک  تسا  لـیلد  دـنیب ،  رت  هتخپ 
دوب .  دب  باوخرد ،  تشوگ  نتخورف  ندیرخ و 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
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تسا .  لام  لیلد  دروخ ،  یم  دوخ  نت  زا  تشوگ  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تسا .  كاله  لیلد  درب ،  هناخ  هب  دیرخب و  تشوگ  هک  دنیب  رگا  تسا .  رغال  تشوگ  زا  رتهب  هبرف ،  تشوگ  ندید 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دروخ یمیتی  لام  هک  لیلد  دروخیم ،  رتشا  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  بسا  تشوگ  هک  دـنیب  رگا 
يرامیب رب  لیلد  دروخ ،  یم  زب  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  كدـنا  لام  رب  لیلد  دروخ ،  یم  وتـسرپ  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  يروجنر .  هب 

مان برحرد  هک  لیلد  دروخ ،  یم  گنلپ  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  لام  لیلد  دروخ ،  یم  طب  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  تبیـصم .  تسا و 
دوش روجنر  دروخ ،  یم  ورذت  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دروخ .  دنزرف  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  کشجنگ  تشوگ  هک  دـید  رگا  دوش .  روآ 
دنیب رگا  دبای .  لام  هاشداپ  لبق  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  لیف  تشوگ  هک  دید  رگا  تسا .  نیمه  دروخ ،  یم  هنیزوب  تشوگ  هک  دنیب  رگا  . 
دبای رایسب  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  كواکچ  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دروخ .  هدیدزد  لام  هک  تسا  لیلد  دروخیم ،  كواکچ  تشوگ  هک 
نانز زا  هک  لیلد  دروخ  یم  گنچرخ  تشوگ  هک  دید  رگا  دـبای .  ثاریم  نانز  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  شوگرخ  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  . 
تسا لیلد  دروخ ،  یم  وسار  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دناتـسب .  ینز  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  جارد  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لام 

لام هک  لیلد  دروخ ،  یم  غاز  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  تسا .  سرت  يراـمیب و  لـیلد  دروخ ،  یم  هاـبور  تشوگ  رگا  دروخ .  هدـیدزد  لاـم 
لیلد دروخ ،  یم  رامسوس  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دروخ .  یلهبا  لام  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  هراوخگنـس  تشوگ  رگا  دروخ .  قساف  يدرم 

هک لـیلد  دروخ ،  یم  گـس  تشوگ  هکدـنیب  رگا  دـبای .  تحار  يرفاـسم  زا  هک  لـیلد  دروخ ،  یم  راـس  تشوـگ  رگا  دـبای .  تمحز  هک 
لیلد دروخ ،  یم  نهاش  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دبای .  تحار  یگرزب  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم  غرمیس  تشوگ  دید  رگا  دبایرفظ .  نمـشدرب 

هرب تشوگ  دنیب  رگا  دبای .  تحار  يراکمتـس  زا  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  نیهاش  تشوگ  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  تحار  يراکمتـس  زا  تسا 
سوواط تشوگ  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  یناطلس  زا  تسا  لیلد  دروخیم ،  ریش  تشوگ  دید  رگا  ددنویپ .  یهارمگ  اب  هک  لیلد  دروخ ،  یم 
تشوگ دنیب  رگا  درادن .  دوس  ار  وا  اما  دزومآ  ملع  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  یطوط  تشوگ  دنیب  رگا  دبای .  مامت  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم 

واگ تشوگ  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دروخ ،  یم  شیمواگ  ای  واگ  تشوگ  رگا  دنیب .  تحار  يوربوخ  ینز  زا  هک  لیلد  دروخیم ،  يرمق 
زا تسا  لیلد  دروخ ،  یم  هبرگ  تشوگ  رگا  تسا .  لیلد  نیمه  رتوبک  تشوگ  دناتسب و  كزینک  ای  نز  لام  تسا  لیلد  دروخیم ،  یهوک 
 ، دروخیم راتفک  تشوگ  رگا  دزومآ .  ملع  یملاع  زا  هک  لـیلد  دروخ ،  یم  تشپ  كـال  تشوگ  دـنیب  رگا  دـنک .  لـصاح  لاـم  رود  رفس 

شوگرخ تشوگ  رگا  دروخ .  ینابایب  يدرم  لام  زا  تسا  لیلد  دروخ ،  یم  غالک  تشوگ  دـنیب  رگا  دـنک .  وداج  وا  هب  ینزریپ  هک  لـیلد 
یم نایکام  تشوگ  دنیب  رگا  دروآ .  تسدب  ناوارف  لام  هک  لیلد  دروخ  یم  یهام  تشوگ  دنیب  رگا  دـنک .  لصاح  رایـسب  یتمعن  دروخیم 

تـشوگ رگا  دـبای .  تیالو  یگرزب و  هک  لیلد  دروخ ،  یم  یبآ  غرم  تشوگ  دـنیب  رگا  دروخ .  مداخ  كزینک و  لام  تسا  لیلد  دروخ ، 
يامه تشوگ  رگا  دروخ .  كریز  لام  هک  لیلد  دروخ ،  یم  دـهده  تشوگ  دـنیب  رگا  دـسر .  يو  هب  یئالب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  گنهن 

دبای .  تحار  هاشداپ  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یم 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد  ناروناج  تشوگ  ندروخ 
لام .  لوا : 

ثاریم .  مود : 
يرگناوت .  موس : 

ندید .  تبیصم  مراهچ : 
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تسا .  مارح  لام  دوب .  مارح  نآ  تشوگ  هچ  نآ  تسا و  لالح  لام  رب  لیلد  دوب ،  لالح  هک  يروناج  ره  تشوگ 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

يدب یبوخ و  نازیم  هتبلا  دب .  مارح  هورکم و  تاناویح  تشوگ  ندروخ  ندید و  تسا و  بوخ  لالح  تاناویح  تشوگ  ندروخ  ندـید و 
تـسین بوخ  باوـخ  رد  تشوـگ  شورف  دـیرخ و  دراد .  ناوـیح  عوـن  هب  یگتـسب  تشوـگ  كربـت  تنمیم و  تمائـش و  حـبق و  هزادـنا  و 

مغ و زین  تشوگ  نتخورف  ندـیرخ و  دـیرب .  یم  شیوخ  هناـخ  هب  دـیا و  هدـیرخ  تشوگ  باـصق  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  صوصخب 
ای دـیراد  هتخپ  تشوگ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  مارح .  اـی  هورکم  هچ  دـشاب و  تشوگ  لـالح  ناوـیح  هچ  هدـش و  ریبـعت  هنتف  ـالب و  هودـنا و 

تکرب تمعن و  اریز  تسا  بوخ  دراد و  ار  هیذغا  ریبعت  دیآ و  یم  باسح  هب  اذغ  دیراد  دیروخ و  یم  هچ  نآ  دیتسه  نآ  ندروخ  لوغشم 
نادند ندروخ و  دیآ و  یم  تسد  هب  تقـشم  جنر و  اب  دوش و  یم  لیـصحت  تمحز  هب  هک  تسا  یلام  ماخ  تشوگ  یلو  تسا  يدـنوادخ 

هچ نانچ  تسا .  تمعن  تمینغ و  دنفسوگ  تشوگ  ندید  ندروخ و  تسا .  يرگمتس  زواجت و  يدعت و  تسا و  دب  زین  ماخ  تشوگ  ندز 
تـشوگ دیرادن .  ار  شراظتنا  هک  دسر  یم  امـش  هب  یثاریم  دیروخب  دـیهاوخ  یم  ار  رتش  تشوگ  ای  دـیراد  رتش  تشوگ  دـینیبب  باوخ  رد 

زب تشوگ  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنا .  هدرک  ریبـعت  نز  کـی  زا  ثاریم  زین  ار  شوگرخ  تشوگ  تسا .  تشیعم  یخارف  تمعن و  واـگ 
رد رگا  دـیرب .  یم  هرهب  دـیروآ و  یم  گنچ  هب  یتسپ  تئاند و  هب  ار  یمیتی  ریقف و  لاـم  دـیروخ  یمن  دـیراد و  اـی  دـیروخ  یم  ار  يرغـال 

دیبای .  یم  تمعن  وا  زا  دیوش و  یم  عتمتم  روآ  مان  عاجش و  يدرم  زا  تسا  سورخ  دیروخ  یم  دیراد  هک  یتشوگ  دینیبب  باوخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب هشیدنا  یمک  ماخ  تشوگ  ندید 
تسا بوخ  هتخپ  تشوگ  ندید 

دوب ثاریم  لام و  هبرف  تشوگ  ندید 
دشاب هودنا  مغ و  رغال  تشوگ  ندید 

دشاب تلودو  تزع  تشوگ  ندروخ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  وربور  يدرسلد  اب  دوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  باوخ  رد  ماخ  تشوگ  ینز  رگا 
 . تفای دنهاوخ  تسد  دراد ،  یم  تسود  وا  هچنآ  هب  نارگید  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  هتخپ  تشوگ  باوخ  رد  رگا  اما 

هراوشوگ

 ، دوب هتخیوآ  دیراورم  وا  شوگ  ود  ره  زا  دنیب  رگا  دبای .  لامج  تنیز و  مدرم  زا  تسا  لیلد  تشاد ،  هراوشوگ  شوگ  ود  ره  هب  دنیب  رگا 
دوش .  اناد  دزومآ و  نارق  ملع  هک  لیلد 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  نوریب  دهد و  قالط  ار  نز  تسا  لیلد  میس ،  زا  يرگید  رز و  زا  یکی  تشاد  شوگ  رد  هقلح  ود  وا  نز  دنیب  باوخرد  يدرم  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
هودنا .  مغ و  مراهچ :  یگرزب .  هاج و  موس :  ملع .  نتخومآ  مود :  لامج .  ینوزف  لوا :  تسا .  هجوراهچ  باوخ ،  رد  هراوشوگ  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يارب هک  يریبـعت  سپ  تسین .  بوـخ  هتـسیاش و  نادرم  يارب  باوـخ  رد  نآ  نتـشاد  تـسا و  ناـنز  صاـخ  ياـه  تـنیز  زا  زین  هراوـشوگ 

زین شدوخ  دیامن و  یم  هدنزارب  ششوگ  هب  هک  دراد  يا  هراوشوگ  دنیب  باوخ  رد  ینز  رگا  تسا .  نانز  صاخ  دوش  یم  هتشون  هراوشوگ 
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رد ینز  رگا  تفای .  دهاوخ  مارتحا  تزع و  شرهوش  دزن  هداوناخ و  رد  دیوگ  یم  وا  باوخ  هک  ارچ  تسا  بوخ  دیآ  یم  شـشوخ  نآ  زا 
رگا دننک .  یم  تتامـش  شنزرـس و  ار  وا  هک  دوش  یم  یفالخ  لمع  بکترم  هتخیوآ  شـشوگ  هب  هگنل  هب  هگنل  هراوشوگ  هک  دنیب  باوخ 

يدرم رگا  دهد .  یم  قالط  ار  وا  دنیب و  یم  ینامرفان  دوخ  نز  بناج  زا  دراد  شوگ  هب  هگنل  هب  هگنل  هراوشوگ  شرـسمه  هک  دـنیب  يدرم 
رگا دوش .  یم  رتخد  بحاص  نز  نامه  زا  دنک  هیده  وا  هب  ات  هدروآ  هناخ  هب  هدیرخ و  شیوخ  رـسمه  يارب  الط  هراوشوگ  دنیب  باوخ  رد 

هب هراوشوگ  اریز  دوش .  یم  رـسپ  بحاص  تساهب  نارگ  اما  تسین  الط  هک  هدیرخ  شرـسمه  يارب  یئاهب  نارگ  هراوشوگ  دـنیب  باوخ  رد 
تسا .  رتخد  نآ  یئالط  دوش و  یم  نیدلاو  شوگ  هزیوآ  هک  تسا  دنزرف  بیترت  نیا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دیهاوخ  تسدب  بوخ  یلغش  تسامش و  راظتنا  رد  بولطم  ییاهربخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هراوشوگ  ندید  1 ـ

 . تسامش هیلع  رب  هدوهیب  چوپ و  ياهفرح  نایب  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  ةراوشوگ  ندید  2 ـ

هنیاعم یشوگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دهاوخ  بآ  رب  شقن  امش  ياهدیما  اه و  هشقن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هنیاعم  یشوگ  ندید 

درگوگ

تسا .  هودنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  رد  درگوگ  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تالماعم رد  دیاب  درک .  دهاوخ  يدوبان  هب  دیدهت  ار  امـش  یگدـنز  يا  هدـننز  یخوش  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  درگوگ  ندـید  1 ـ
دیهدب .  جرخ  هب  ار  طایتحا  تیاهن  نارگید  اب  دوخ 

تسا .  يزودنا  تورث  زا  یشان  امش  ياه  ینارگن  رتشیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  درگوگ  ندید  2 ـ
 . دش دیهاوخ  رادروخرب  لماک  یتمالس  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  درگوگ  ندروخ  3 ـ

هنوگ

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هنوگ

نشور ياهتسدرود  نوگلگ : 
مغ رغال :  هنوگ 

يراسمرش هدش :  شیارآ  هنوگ 

ینوگ

رد رگا  دیهد .  یم  ماجنا  شیوخ  يوربآ  ظفح  تهج  رد  يراک  دیفاب  یم  ینوگ  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد دـیرادن .  ار  نآ  یگتـسیاش  هکدـیدنب  یم  عمط  دـیزود و  یم  مشچ  يزیچ  هب  تسا  یلاخ  هک  دـیراد  ینوگ  زا  يا  هسیک  دـینیبب  باوخ 
 . تسا كدـنا  نآ  لیـصحت  لاـمتحا  هک  دـیهاوخ  یم  ار  يزیچ  دـیوگ  یم  دراد و  ار  ریبعت  نیمه  زین  نتـشگ  ینوگ  هسیک  لاـبند  هب  هناـخ 
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نامز تدم  يارب  ار  نآ  دیناوت  یمن  هک  دـیروآ  یم  تسد  هب  یلام  تسا  نیگنـس  رپ و  هک  دـیراد  ینوگ  زا  يا  هسیک  دـینیبب  باوخ  ردرگا 
دیوگ یم  امـش  باوخ  دینک .  رارکت  ار  راک  نیا  دیرادرب و  اددجم  ودیراذگب  نیمز  ار  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دیراد .  هگن  ینالوط 

اب تسامـش  قاتا  هناخ و  اجنآ  دیا و  هتـسشن  ینوگ  زا  یـشرف  رب  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـینیب .  یم  نایز  ای  دـینک  یم  هنیزه  ار  لام  نیا 
رب ار  ینوگ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش .  یم  ماود  مک  تسـس و  هطبار  نیا  اـی  دـیرادن  یمکحم  هنامیمـص و  طـباور  شیوخ  هداوناـخ 

ینوگ زا  يرتسب  رد  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسین .  تسرد  ریبـعت  نیا  دـشاب  هدرتـسگ  یلاـق  يور  ار  ینوگ  رگا  هچ  دیـشاب  هدـنکفا  كاـخ 
دیئامن یم  هدهاشم  يراگنا  لهس  لامها و  شیوخ  رسمه  زا  دیراد  نز  رگا  ای  دینک  یم  جاودزا  هتخلش  راگنا و  لهـس  ینز  اب  دیا  هدیباوخ 

ای يزیچ  دوش و  یم  شاـف  امـش  زار  تسا  هدـیرد  هسیک  نآ  یلاـخ  هچ  دـشاب و  رپ  هچ  دـیراد  ینوگ  زا  يا  هسیک  دـینیبب  باوـخ  رد  رگا  . 
دینک یم  نایز  دشاب  خاروس  هتخوس و  ینوگ  هسیک  نیا  رگا  دوش .  یم  راکشآ  دیراد  هگن  ناهنپ  نارگید  زا  دیشوک  یم  هک  ار  یعوضوم 

رهوگ

ینز تسا  لیلد  تشاد ،  يرهوگ  دنیب  رگا  دوب .  لامج  بحاص  رگناوت  ینز  رب  لیلد  باوخ ،  هب  رهوگ  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دهد قالط  ار  نز  تسا  لیلد  دش ،  عیاض  وا  رهوگ  دید  رگا  دهاوخب .  نینچ 

دیفـس رهوگ  دـنیب  رگا  دـهد .  رهوش  هب  ار  يرتخد  دـنک و  یکـالد  تسا  لـیلد  تخورف ،  یم  رهوگ  دـنیب  رگا  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا  . 
دروآ .  يدنزرف  تسا  لیلد  تشاد ، 

دنزرف موس :  روهـشم .  ملع  مود :  روکذم .  لام  لوا :  تسا .  هجو  تشه  رب  باوخ  هب  رهوگ  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
ندـید و  وکین .  يراک  متـشه :  تکربوریخ .  متفه :  دـیفم .  ینخـس  مشـش :  لامج .  اـب  ینز  مجنپ :  اـهبنارگ .  يزیچ  مراـهچ :  فورعم . 

تسا .  نید  ملع و  دنوادخرب  لیلد  باوخ ،  رد  شورفرهوگ 
یم ام  ياـه  باوخ  رد  دراد و  ناوارف  يونعم  يداـم و  شزرا  هک  اـم  هرمزور  یگدـنز  رد  یبوخ  زیچ  ره  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 . تسا رهوگ  شناد  ملع و  تسا .  رهوگ  دـنمورب  هتـسیاش و  دـنزرف  تسا .  رهوگ  بوخ  نز  دوش .  رهاـظ  یلجتم  رهوـگ  لکـش  هب  دـناوت 
رد رگا  هتشون  نیریس  نبا  دیراد .  يرادیب  رد  هک  یطیارـش  عضو و  هب  دنک  یم  ادیپ  یگتـسب  دایز  نیا  تسا و  رهوگ  بوخ  اج و  هب  نخس 

لامک لامج و  بحاص  ینز  اب  ای  ناـشخرد  هدـنزرا و  تسا و  رهوگ  دـیناد  یم  یلو  تسیچ  دـیناد  یمن  هک  دـیراد  يرهوگ  دـینیب  باوخ 
هیلا هللا  هتمحر  یـسلجم  موحرم  دـش .  دـهاوخ  هزاوآ  مان و  ياراد  شدوخ  نامز  رد  هک  دـیوش  یم  يدـنزرف  بحاص  ای  دـینک  یم  جاودزا 
عمج مدرم  نایم  زا  تارهاوج  هک  رـشب  تایح  تسیز و  ینونک  هوحن  اـب  اـما  هتـشون  بساـنم  يریبعت  یتمیق  ياـه  گنـس  زا  کـی  ره  يارب 

ار رهوگ  الک  تسناد .  تسرد  ار  ریباعت  نآ  ناوت  یمن  هتفرگ  رارق  اهروشک  یلوپ  هناوتـشپ  يداصتقا  زکارم  اه و  کـناب  رد  هدـش و  يروآ 
زاتمم گرزب و  هتـسیاش و  دنک  یم  يرهوش  دنیبب  رهوگ  باوخ  رد  تخب  مد  يرتخد  رگا  دراد .  ماع  ینعم  هک  میهد  یم  رارق  هجوت  دروم 

دراد یتیعقوم  عضو و  هچ  دهد  صیخـشت  دیاب  باوخ  هدننیب  طقف  دـش  هدرب  مان  الاب  رد  هک  تسا  یئاهزیچ  يارب  زایتما  نیرت  یلاع  رهوگ  . 
یم ریبعت  زایتما  لیـصحت  نآ  ندیرخ  تسا و  زایتما  نداد  تسد  زا  باوخ  رد  رهوگ  نتخورف  دشاب .  دـناوت  یم  هچ  وا  یگدـنز  رد  رهوگو 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  وکین  یتصرف  دیا  هدرک  مگ  ار  نآ  هک  دیا  هتشاد  يرهوگ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تشاد دیهاوخ  یبوخ  لابقا  دوخ  ۀفرح  یفطاع و  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  رهوگ  ندید 

يوگ

لیلد دز ،  يوگ  دنیب  یماع  درم  رگا  دبای .  رفظ  نمشد  رب  تسا  لیلد  دز ،  يوگ  یهاشداپ  اب  دنیب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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 . دوب دب  ار  یهاپسریغ  تسا و  وکین  ار  یهاپس  باوخرد ،  ندز  يوگ  دیوگ :  یبرغمرباج  دیامن .  تموصخ  یسک  اب  هک 

هراوهگ

هتـشاد راوخ  ریـش  دنزرف  رگا  تسا .  یکاپ  تفع و  یهانگ و  یب  تیموصعم و  ناشن  ام  باوخ  رد  هراوهگ  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا یلو  دـبای  یم  طابترا  دازون  نآ  اـب  تسامـش و  هنازور  لاـیخ  رکف و  هلاـبند  هک  ارچ  درادـن  يریبعت  دـینیبب  باوخ  رد  هراوهگ  دیـشاب و 

یهانگ و یب  یکاـپ و  هب  تسا  يا  هراـشا  لبمـس و  دـینیبب  شیوخ  ياـیور  رد  هراوهگ  ماـگنه  بش  دـشابن و  امـش  هناـخ  رد  يا  هچب  نینچ 
باوخ رد  دیراد و  دب  نظ  یـسک  هرابرد  رگا  دوش .  یم  دـنزرف  بحاص  دـنیب  باوخ  هب  هراوهگ  هدرک  جاودزا  هزات  ینز  رگا  تیموصعم . 
هراوهگ دینیبب  باوخ  رد  ناتدوخ  رگا  تسا .  هانگ  یب  وا  تسین و  بئاص  تسرد و  امـش  نظ  دیـشاب  نئمطم  هدیرخ  يا  هراوهگ  وا  دـینیبب 

دنیاشوخ ان  دروم  کی  هراوهگ  دروم  رد  اما  دینک .  تباث  ار  دوخ  یهانگ  یب  دیوش  یم  روبجم  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دـیا  هدـیرخ  يا 
یگدـنز نایاپ  زا  ربخ  تسین و  بوخ  دـنیبب  باوخ  هب  هراوهگ  دراد  جـالع  رید  راوشد و  ضرم  هک  دـنملاس  يدرم  اـی  نز  رگا  تسه .  زین 

تسوا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ناکدوک  هب  تبحم  ندش و  تخبشوخ  ۀناشن  تسا ،  هتفخ  ییابیز  دازون  هراوهگ ،  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
تخـس ییرامیب  هب  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیهد ،  یم  باـت  يا  هراوهگ  رد  ار  دوخ  كدوک  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ  التبم 
 . دیشاب مدرم  چوپ  ياهفرح  بقارم  دیاب  تسا .  ییوربآ  یب  ۀناشن  دهد ،  یم  ناکت  يا  هراوهگ  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

هایگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دوب تباث  نید  هار  رد  تسا  لیلد  دش ،  میقم  راز  هایگ  نایم  رد  دنیب  رگا  خارف .  يزور  تسا و  نید  رب  لیلد  باوخ ،  هب  هزات  هایگ  ندـید 

لصاح لام  رفس  زا  هک  لیلد  درب ،  هناخ  هب  ارحص  زا  هایگ  دنیب  رگا  دوش .  هدایز  يو  رب  تمعن  هک  لیلد  دوب ،  هتسر  هایگ  وا  نت  رب  دنیب  رگا 
رامیب هک  لیلد  دروخ ،  یم  هایگ  دنیب  رگا  دیامن .  فرـص  ریخ  راک  هب  دوخ  لام  تسا  لیلد  تخیر ،  نوریب  هناخ  زا  هایگ  دنیب  رگا  دـیامن . 

دوش . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد ،  هایگ  ندید 
نید .  لوا : 
لام .  مود : 

دنزرف .  موس : 
ییاورنامرف .  تیالو و  مراهچ : 

لاح . )  عضو و  یبوخ  لاح (  یئوکین  مجنپ : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیآ .  یم  امش  غارس  هب  ییاهینارگن  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ناهایگ  ندید  1 ـ
دیشاب .  دوخ  نانمشد  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یمس  ناهایگ  ندید  2 ـ
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یضار دوخ  راک  یگدنز و  زا  دوب و  دنهاوخ  امـش  رانک  رد  یمیمـص  یناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ییوراد  ناهایگ  ندید  3 ـ
 . دوب دیهاوخ 

راتیگ

دروم هک  دـینک  یم  بارخ  ار  يراک  دـیزاون  یم  يراتیگ  دـینیبب  باوخ  رد  دیـشابن و  یقیـسوم  لـها  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم ریبعت  فالخ  يوس  هب  شـشک  داسف و  هب  لیامت  هانگ و  هب  باکترا  یقیـسوم  تالآ  رگید  دـننام  مه  راـتیگ  دـیریگ .  یم  رارق  شنزرس 

داسف و هب  دیوگ  یم  امش  باوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  درادن  یـصاخ  ریبعت  چیه  دینیبب  باوخ  رد  راتیگ  دیـشاب و  یقیـسوم  لها  رگا  دوش . 
يرگید هب  راتیگ  رگا  دیدرگ .  یم  رب  فالخ  هار  زا  دیا  هدنکفا  رود  هتسکش و  ار  يراتیگ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوش .  یم  لیامتم  یهابت 

زین باوخ  رد  راتیگ  شورف  دیرخ و  دـیوش .  یم  فالخ  راک  کی  ماجنا  عنام  عقاو  رد  دینکـشب  دـیریگب و  وا  زا  امـش  دـشاب و  هتـشاد  قلعت 
تسا .  هانگ  هب  لاغتشا  داسف و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنیآ و یم  عمج  مه  درگ  يداش  اب  ناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  راتیگ  نتخاون  لوغـشم  ای  دیراد  يراتیگ  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دننک .  یم  رارقرب  مه  اب  یلماک  طباور 
رد هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتـسکش  شراتیگ  ۀندب  ای  تسا  هدـش  جراخ  تن  زا  شراتیگ  میـس  دـنک  ساسحا  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ  دیمون  سویأم و  یفطاع  طباور 
هب تبـسن  دیاب  دنک .  یم  دـیدهت  ار  امـش  ناطیـش  ياه  هسوسو  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دیونـشب ،  ار  راتیگ  زیمآرحـس  ياون  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دیشاب .  توافت  یب  نارگید  یغورد  ياهتمیالم  ینابز و  برچ 
 . تسا مهافت  ساسا  رب  هراومه  نات  هداوناخ  دارفا  طباور  هک  تسا  نآ  تمالع  دیزاون ،  یم  راتیگ  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

اهوسیگ

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ار نایفوص  تسا و  لام  لیلد  ار ،  نارگناوت  نانز و  تاداس و  دراد و  وسیگ  هک  ار  یـسک  دوب  هاـجو  زع  لـیلد  باوخرد ،  اـهوسیگ  ندـید 

تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لها  اب  یتسود  رب  لیلد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دش هداد  هک  یحرش  اب  وسیگ  نتـشاد  دراد .  يرگید  ریبعت  هرط  هک  تسا  هرط  دشاب  هتفاب  رگا  دنیوگ .  یم  وسیگ  ار  دنلب  هتفابن  هوبنا و  يوم 
نایوفـص و ناـیولع و  اـهنت  زین  يا  هرود  رد  دنتـشاد .  یم  هگن  دـنلب  ار  دوخ  يوسیگ  نادرم  هک  دوـب  یتـقو  دراد .  ناـمز  مسر  هب  یگتـسب 

مدرم دنتفر  یم  اج  ره  دـندوب و  رادروخرب  یـصاخ  مارتحا  زا  هک  دوب  نایولع  هصخـشم  وسیگ  هیوفـص  دـهع  رد  دنتـشاد .  وسیگ  ناردـنلق 
يوسیگ هرابرد  سپ  دندنـسپ .  یمن  دنهاوخ و  یمن  ار  دـنلب  يوم  زین  نایوفـص  نایولع  یتح  کنیا  یلو  دنتـشاد  یم  یمارگ  ار  ناشمدـقم 

یگداوناخ مارتحا  وربآ و  تزع و  نز  يارب  وسیگ  دوب .  دـهاوخ  هدوب و  هشیمه  وسیگ  ناـنز  يارب  اـما  تفاـی  ناوت  یمن  یلک  مکح  نادرم 
مرتحم زیزع و  رهوش  دزن  هداوناخ و  رد  هک  تسا  نیا  زا  ربخ  تسا و  وکین  دراد  دـنلب  هتـسارآ و  يوسیگ  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  تسا . 

رد ینز  رگا  اما  متـشون  هک  تسنامه  ریبعت  هدش  دنلب  شیوسیگ  دنیبب  باوخ  رد  دـشاب و  هتـشاد  هاتوک  يوسیگ  ینز  رگا  دـش .  دـهاوخ  رت 
زین نادرم  يارب  دوش .  یم  کبس  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  مارتحا  تزع و  هدش  هاتوک  دنیبب  باوخ  رد  دشاب و  هتشاد  دنلب  يوم  يرادیب 
اریز تسین  ماقم  ناش و  لزنت  یئوربآ و  یب  لیلد  دنیبب  هاتوک  ار  شیوخ  يوم  رگا  یلو  تسا  ماقم  هاج و  ناش و  وربآ و  وسیگ  دنلب و  يوم 
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نیا باوخ  ملاع  رد  ای  دنا  هدرک  یچیق  ار  شیوسیگ  هک  دنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـنراذگ .  یمن  وسیگ  نادرم  هک  تسا  نیا  ینونک  مسر 
یم مان  دب  نز  نآ  اریز  تسین  بوخ  دنا  هدرک  انـشآ  شیوسیگ  اب  ار  یچیق  هک  دنیبب  ای  هدش و  یچیق  شیوسیگ  هک  دـشاب  وا  يارب  كاردا 

 . ندش هاتوک  هن  تسا  ندش  یچیق  يارب  طقف  ریبعت  نیا  دریگ .  یم  رارق  ارتفا  ماهتا و  دروم  دوش و 

سالیگ

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اهبآ هتـسشن و  نیمز  رب  فرب  هک  ینامز  رد  الثم  لصف  ریغ  رد  رگا  یلو  درادن  يریبعت  دوش  هدید  باوخ  رد  شدوخ  لصف  رد  رگا  سالیگ 

هب رتشیب  دـنا و  هتـسنادن  بوخ  ار  ولابلآ  سـالیگ و  دـشاب .  شرت  شا  هزم  رگا  صوصخب  تسین  بوخ  دروخب  دـنیبب و  سـالیگ  هتـسب  خـی 
تسین دب  تسا  نیریش  الماک  نآ  دیروخ و  یم  سالیگ  دینیبب  باوخ  رد  رگا  یلو  دنا  هدرک  ریبعت  هودنا  مغ و  ار  نآ  شا  هزم  یشرت  رطاخ 

تسا .  رتهب  دشاب  لاک  هچنانچ  . 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

سالیگ
اوعد نآ :  ندروخ 
يداش نآ :  ندیچ 

یتخبشوخ یمرگرس ،  هفوکش :  زا  رپ  یسالیگ  تخرد 
مهافت ءوس  سالیگ :  کیک 

دیوگ :  فلوم 
يدرز هب  هک  یسالیگ  دوب و  هتساوخ  لام و  رب  لیلد  دنیب ،  دوخ  تقو  هب  ار  دنز  یم  یهایس  هب  هک  یسالیگو  خرس  سالیگ  باوخ  رد  رگا 

تسا .  يرامیب  لیلد  دنز ،  یم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درک .  دیهاوخ  بسک  تیبوبحم  دوخ  ۀناتسود  راتفر  رطاخب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  سالیگ  ندید  1 ـ
دیبای .  تسد  دنمشزرا  یفده  هب  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  سالیگ  ندروخ  2 ـ

 . تسا امش  کیدزن  یتخبشوخ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  لاک  زبس و  سالیگ  ندید  3 ـ

فرح ل

راوتاربال

هک دـیآ  یم  شیپ  يراوشد  هلحرم  شا  یگدـنز  رد  تسا  راوتاربال  کی  رد  هک  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
راوتاربال ام  يارب  یلو  دریگ  یم  ماجنا  نآ  رد  یقیقحت  راک  هک  تسا  یئاج  راوتاربال  دـنارذگب .  رـس  زا  ار  شیاـمزآ  کـی  دوش  یم  مزـال 

یتقو اذل  میراد  راوتاربال  هب  تبـسن  هک  تسا  يدودحم  رـصحنم و  تخانـش  رب  ینتبم  نیا  دنک و  یم  یعادت  ار  ناحتما  شیامزآ و  هشیمه 
 . میراد شیپ  رد  یشیامزآ  دیدرت  یب  مینیبب  یئاج  نینچ  رد  ار  نتشیوخ 

يراتال
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هدنهد نیکست  ياه  هسوسو  يراتال : 

دروجال

هب تسین و  یبوخ  گنر  اهایور  رد  یلک  روط  هب  گـنر  نیا  تسا و  دوبک  یبآ  گـنر  يدروجـال  گـنر  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد تسا  يرادازع  ناشن  هرمزور  یگدـنز  رد  هک  هایـس  گنر  یتح  دـنراد .  یـصاخ  ریبعت  کی  ره  اـه  گـنر  دوش .  یم  ریبعت  ازع  متاـم و 
رد گنر  نیا  درادـن .  تنمیم  تسا  دوبک  یبآ  گنر  هک  دروجال  ندـید  تسین و  بوخ  يدوبگ  یلو  تسا  یگرزب  هوکـش و  رف و  باوخ 

 . تسین بولطم  دوش  هدید  یتیعقوم  طیارش و  ره 

ندال

 . دوش ناهج  روهشم  دوش و  رشتنم  شمان  تشاد ،  رایسب  ندال  دید  رگا 

کیتسال

رد کیتسال  اما  دـننک  یم  تسرد  کیتسال  زا  مه  ار  ریاـت  هتبلا  تسا .  لـیبموتا  ریاـت )  زا (  ریغ  کـیتسال  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تمیالم و شمرن و  هدـنهد  ناشن  ام  ياه  باوخ  رد  کیتسال  فرـصم .  رپ  مرن و  تسا  يا  هدام  هک  تسا  کـیتسال  سنج  ینعم  هب  اـجنیا 

 . تسا دیدش  فاطعنا  تیلباق 

روخشال

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نیا زا  دیشک و  دنهاوخ  امش  خر  هب  ار  یمیدق  یگنن  ییاوسر و  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دیونـشب ،  باوخ  رد  ار  يروخـشال  يادص  رگا  1 ـ

دننزب .  ییاه  همدص  امش  هب  هک  دنراد  نآ  دصق  قیرط 
هب دـینیبب  باوخ  رگا  اـما  تسا ،  یلاـم  ياـهنایز  فداـصت و  ۀـناشن  تسا ،  هتـسشن  نهآ  هار  لـیر  يور  يروخـشال  دـینیبب  باوـخ  رگا  2 ـ

تاجن داد ،  دهاوخ  خر  ناتناتـسود  امـش و  نیب  هک  ییاوسر  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  زاورپ  اهنآ  دیوش و  یم  کیدزن  اهروخـشال 
تفای .  دیهاوخ 

 . دزاس یم  هتفشآ  برطضم و  ار  امش  هک  تسا  اه  یی  وگدب  ساسا و  یب  نانخس  ۀناشن  الومعم  باوخ ،  رد  روخشال  ندید  3 ـ

يرغال

 . دوب يرامیب  مغ و  دوب  درز  شیور  تشاد و  فعض  يرغال  اب  دید  رگا  دوب .  لام  ناصقن  دش  رغال  رگا 

تشپ كال 

دسر مدرم  هب  هدئاف  وا  تبحص  زا  هک  تسا  ملاع  يدرم  رب  لیلد  دنیب ،  تشپ  كال  باوخرد  رگا 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم  . 

 ، دروخ تشپ  كال  تشوگ  دنیب  رگا  دتفا .  تبحـص  يدهاز  اب  ار  وا  تسا  لیلد  دمآ ،  هناخ  رد  ای  تشاد  تشپ  كال  دنیب  باوخ  رد  رگا 
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دزومآ ملع  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

عانص .  يدرم  موس :  دهاز .  يدرم  مود :  ملاع .  يدرم  لوا :  تسا .  هجو  هسرب  باوخ  رد  تشپ  كال  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

حالـص ریخ و  دـهد و  یم  دـنپ  هک  مارآ  روبـص و  نیگنـس ،  رقوم و  رایـسب  هلـصوح و  رپ  لاس .  نهک  ریپ و  تسا  يدرم  ای  نز  تشپ  كال 
دنک یم  یگدنز  امش  کلم  ای  غاب  رد  الثم  تسامش ،  هب  طوبرم  هک  دیراد  یتشپ  كال  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دهاوخ .  یم  ار  اه  ناسنا 

ار توعد  نیا  دنک و  یم  توعد  يرابدرب  هلصوح و  ربص و  هب  ار  امش  ناتنورد  ریمض و  دیراد .  زاین  هلصوح  ربص و  هب  هک  تسا  نآ  ناشن 
توعد نیمه  هکدریگب  رارق  ریـسم  رد  هبرجت  اب  لاس و  نهک  يریپ  تسا  نکمم  روط  نیمه  دناسر .  یم  امـش  هب  تشپ  كال  نداد  ناشن  اب 

ایرد رد  ای  دیور  یم  رود  رفـس  کی  هب  دیا  هتـسشن  یتشپ  كال  رب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یئامنهار  دـهدب و  دـنپ  ار  امـش  ودـنکب  ار 
ناترمع دـیروخ  یم  تشپ  كال  تشوگ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوب .  دـهاوخ  ینـالوط  رایـسب  امـش  رفـس  نیا  هک  درک  دـیهاوخ  ترفاـسم 

رد گیر  هدرم  نآ  مه  نونکا  هتـسیز و  یم  دیعب  يراید  رد  تورث  لوپ و  نآ  بحاص  هک  دسر  یم  امـش  هب  یثاریم  ای  دوب  دهاوخ  ینالوط 
دراد .  رارق  رود  يا  هلصاف 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ناهنپ ياهیداش  تشپ :  كال 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دبای .  دوبهب  امش  راک  طیارش  ددرگ  یم  ثعاب  يا  هعقاو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تشپ  كال  ندید  1 ـ
 . دش دیهاوخ  دنسرخ  زیمآ  هحلاصم  يداحتا  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  تشپ  كال  پوس  ندروخ  2 ـ

لال

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دینکن دامتعا  نارگید  هب  ندوب )  لال  لال ( : 

تفای دیهاوخ  یهاگآ  زار  کی  زا  امش  لال :  ياهمدآ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

درف رگا  دینک .  بیغرت  دیهاوخ ،  یم  هچنآ  هب  ار  نارگید  ینابز  برچ  اب  دیناوت  یمن  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  لال  دینیبب  باوخ  رگا 
 . تفای دهاوخ  افو  یب  یناتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  یلال 

هلال

هب دـیربب و  هلـال  دـید  ینز  رگا  دوب .  مغ  دـید  ادـج  تخرد  زا  رگا  دوب ،  ربخ  دـید  تقو  یب  رگا  دوب ،  دـنزرف  دـید  شدوخ  تقو  رد  رگا 
 . دراد لیلد  نیمه  دنک ،  راک  نیا  زین  درم  رگا  دریگب .  قالط  داد  رهوش 

یسابع هلال 

خرـس و يروپیـش  ياه  لگ  هک  مواقم  رایـسب  تافآ  لباقم  رد  یگناخ و  یلها و  تسا  یلگ  یـسابع  هلـال  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هک ابیز  تسا  یلگ  یـسابع  هلال  ددرگ .  یم  هدرمژپ  حبـص  هدـیپس  عولط  تقو  هب  دوش و  یم  زاب  باتفآ  بورغ  ماـگنه  نآ  شفنب  دـیفس و 
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هتسد دنا و  هتخانش  یگرم  ناوج  لگ  ار  نآ  ناربعم  تلع  نیمه  هب  دریم  یم  رجف  عولط  اب  دفکش و  یم  اهبش  اهنت  دراد و  هبـش  کی  يرمع 
یب یگتـسخ و  طرف  زا  دادـماب  دـنک و  یم  تداـبع  يراد و  هدـنز  بش  هک  دـنا  هتخانـش  نـیگمغ  یقتم و  يوزنم و  يدـهاز  ار  نآ  زین  يا 

يراد و هدنز  بش  تدابع و  زا  دعب  دادماب  هک  یباوخ  دـنیوگ .  یم  هلولیق )  باوخ  افرع (  زین  ار  باوخ  نیا  هک  دور  یم  باوخ  هب  یباوخ 
ددرگ و یمن  بوسحم  داش  ياه  لگ  هتـسد  زا  تسین و  یبوخ  لگ  یفطاع  یـساسحا و  رظن  زا  یـسابع  هلال  دوش .  یم  لصاح  بش  زاـمن 

هاگن میهاوخب  يرتهب  هیواز  زا  رگا  دیوش .  یم  هدرسفا  نیگمغ و  هدیئور  یسابع  هلال  يا  هتوب  امـش  هناخ  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ 
ناربج دـیاب  هک  تسه  یئاهدوبمک  یئرـش  فیلاکت  یبهذـم و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  ناشن  باوخ  هدـننیب  هناخ  رد  یـسابع  هلال  دوجو  مینک 

رگا تسا .  تملظ  یکیرات و  لگ  بش و  لگ  تسا .  هوددـنا  مغ و  یگرم و  ناوج  لگ  یـسابع  هلال  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  اـما  دوش . 
يراوگوس مغ و  هفحت  تلاح  ره  رد  دیهدب و  يرگید  هب  یلگ  امش  هک  تسا  ینعم  نامه  دهدب  امش  هب  باوخ  رد  یسابع  هلال  لگ  یـسک 

تسین و ریذپ  لد  هجو  چیه  هب  باوخ  رد  شفراعت  دور  یم  نیب  زا  دوش و  یم  هدرمژپ  هلـصاف  الب  دوش  ادج  هخاش  زا  نوچ  لگ  نیا  تسا . 
 . تسا رتهب  باوخ  رد  نآ  هتوب  ندید 

پمال

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نـشور ار  یئاج  هک  دیدنب  یم  چیپ  رـس  کی  هب  ار  یپمال  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دراد .  يا  هدرتسگ  بوخ و  ریباعت  باوخ  رد  پمال  ندـید 

یپمال یتقو  دسر .  یم  نارگید  هب  ناتدوخ  زا  شیب  نآ  دوس  هک  دیهد  یم  ماجنا  کین  يراک  دیوگ  یم  امش  باوخ  اریز  تسا  وکین  دینک 
هب دنک و  موکحم  ار  یـسک  تسین  رداق  پمال  بحاص  هدـننک و  نشور  دـندرگ و  دـنم  هرهب  نآ  یئانـشور  زا  دـنناوت  یم  همه  دوش  نشور 

ار یپمال  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبعت  هعفنملا  ملاع  راک  و  هفوقوم )  هب (  اه  باوخ  رد  اذـل  دـهدب  يرتشیب  ینـشور  رون و  يرگید 
دیهد یم  ناشن  تمائل  تسخ و  دیاش  دیوش و  یم  بوخ  راک  ماجنا  عنام  ای  دیتسیا  یم  زاب  ادمع  ریخ  راک  کی  ماجنا  زا  دینک  یم  شوماخ 
تهج زا  هک  دـیوش  یم  بکترم  یمومع  فالخ  اب  مرج  کی  دـشاب  نشور  پمال  هچناـنچ  دیتسکـش  ار  یپمـال  هک  دـینبب  باوخ  رد  رگا  . 
یـسک هب  هدیـشوپ و  افخرد و  ینعی  دوش  یم  ریبعت  ناهن  يراک  نایز  دـشاب  شوماخ  هچ  نانچ  تسا و  یـسررب  قیقحت و  لـباق  مه  ینوناـق 

دیهد یم  ماجنا  نیسحت  لباق  دیفم و  یعامتجا  رظن  زا  يراک  دیراد  نشور  يرامشیب  ياه  پمال  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیناسر .  یم  بیسآ 
زا عقاو  رد  دیرب و  یم  مک  دوس  دایز  هیامرـس  زا  دزیخ  یم  رب  نآ  زا  یمک  رون  هک  دیراد  یگرزب  رایـسب  پمال  دینیبب  رگا  یملعم .  دـننام  ، 
مک کچوک و  راک  کی  زا  هدش  هدنکارپ  فارطا  هب  نآ  زا  يدایز  رون  اما  دیـشاب  هتـشاد  یکچوک  پمال  هچ  نانچ  دـینک و  یم  نایز  دوس 

ددرگ .  یم  ناتدیاع  نالک  يدوس  درادن  دوجو  نآ  رد  یهد  دوس  راظتنا  هک  تیمها 
دیوگ :  فلؤم 

دروم رد  دارفا  زا  یهورگ  یئامنهاررد  هک  تسا  نآ  هناشن  میدـنب  یم  بارخ  ای  هتـسکش  پمال  کی  ياجب  ار  ملاس  پمـال  کـی  مینیببرگا 
مینک یم  شالت  دنا  هدش  هابتشا  بکترم  هک  يا  هلئسم 

هنال

ياج هب  زاب  رگا  دنک .  هورکم  يراکدنکب  هنال  رگا  دسر .  وا  هب  هک  دـشاب  هدـیاف  هنال  غرم و  نآ  ردـق  رب  ار  وا  دوب ،  غرم  هنال  هناخ  رد  رگا 
 . دنیب ریخ  دیآرد و  یگرزب  هانپ  رد  دوب  گرزب  غرم  هنال  رد  دید  رگا  دنک .  یسک  يرای  داهن  دوخ 

بل
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
اه بل  ندید  دـنیوگ :  یـضعب  تسا و  الاب  بل  زا  رتهب  باوخرد ،  نیریز  بل  ندـید  دوب و  یئاور  تجاح  لیلد  باوخرد ،  اه  بل  ندـید 

دنیب رگا  دریمب .  شنز  دنیوگ  زین  تسا و  لام  ناصقن  رب  لیلد  دـندوبن ،  وا  ياهبل  هک  دـنیب  رگا  تسا .  یـشیوخ  تبارق و  لیلد  باوخرد ، 
دهد .  قالط  ار  شنز  هک  لیلد  دندیربب ،  وا  ياهبل 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لیلد درک ،  تسناوتن  زاب  هکنانچ  دوب  هدـیبسچ  مهرب  وا  ياهبل  هک  دـنیب  رگا  دوش .  نیگمغ  تسا  لیلد  درک ،  یم  درد  وا  ياـهبل  دـنیب  رگا 

شلام تسا  لیلد  دنیب ،  يدرم  ار  باوخ  نیا  رگا  تسا .  هاج  زع و  لیلد  تشاد ،  بل  رب  هایس  یلاخ  دنیب  ینز  رگا  دوش .  هتـسب  شراک  هک 
مغ ناتسود  رهب  زا  هک  لیلد  دیفس ،  ای  تسا  زبس  شیاهبل  دنیب  رگا  دوش .  اور  نخس  تسا  لیلد  دوب ،  خرس  وا  ياهبل  دنیب  رگا  دوش .  هدایز 

دوش .  زجاع  هک  لیلد  دنیب ،  فیعض  ار  دوخ  بل  رگا  دروخ . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا  رسپ  لیلد  باوخ ،  رد  الاب  بل  ندید 
دوب .  رتخد  لیلد  باوخ ،  رد  نیئاپ  بل  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
بل کمک  هب  ارصحنم  تاملک  زا  يا  هتسد  نایب  تاوصا و  زا  یـضعب  ظفلت  دنک .  یم  تکرح  نیریز  بل  تسا و  نکاس  ناسنا  یئالاب  بل 

رد نیریز  بل  ندـید  تسا .  ناربـعم  تیاـنع  دروم  دراد و  دوجو  ینیئاـپ  بل  يارب  تیمها  نیا  زین  باوـخ  رد  تسا .  ریذـپ  ناـکما  نیریز 
تجاح هدش ،  تفلک  امـش  ياه  بل  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنک .  یمن  نایب  ار  يزیچ  چـیه  یئالاب  بل  اریز  تسا  یئالاب  بل  زا  رتهب  باوخ 

امـش یئاناوت  تردـق و  اب  هسیاقم  اب  زاین  تجاح و  نیا  دوش و  یم  هدرتسگ  دایز و  اـهزیچ  یلیخ  هنیمز  رد  امـش  ياهتـشا  سوه و  زاـین و  و 
امـش رد  زاین  تجاح و  لیامت و  تبغر و  مه  هدش  کیراب  فیعـض و  کچوک و  امـش  ياه  بل  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  رتشیب  یلیخ 
زاین تبغر و  يانعم  هب  هک  لب  یسنج  توهش  طقف  هن  اما  دنا  هتسناد  توهـش  هناشن  ار  بل  ناربعم  یئاناوت .  تردق و  مه  دبای و  یم  ناصقن 

 . نآ رد  ار  ناصقن  نآ  یکزان  دهد و  یم  ناشن  ار  توهـش  تدش  نآ  یتفلک  اذل  دـنا  هتفرگ  فلتخم  ياه  زیچ  دروم  رد  دـیدش  تجاح  و 
لد ایند  لام  ایند و  هب  دیآ ،  یم  دوجو  هب  امـش  رد  يریذپان  يریـس  تلاح  هدـش  گرزب  ناتناهد  داشگ و  ناتیاه  بل  دـینبب  باوخ  رد  رگا 

دنیبب باوخ  رد  یسک  زگا  دنا  هتشون  عبط .  يانغتسا  تسا و  يزاین  یب  ناشن  دشاب  گنت  کچوک و  ناتناهد  هچ  نانچ  دیبای .  یم  یگتـسب 
رگا دیآ  یم  نوریب  شیاه  بل  نایم  زا  يزیچ  دنیبب  یـسک  رگا  هتـشون (  سیافن  فلوم  دهد .  یم  قالط  ار  شنز  دنا  هدـیرب  ار  شیاه  بل 
رداص شناهد  زا  دب  فرح  دشاب  دب  زیچ  نآ  رگا  دنک و  یم  داجیا  یبوخ  ریخ و  شنانخـس  اب  دنز و  یم  بوخ  فرحدشاب  بوخ  زیچ  نآ 

اب تفگ و  دیهاوخ  زیگنا  هنتف  ینخس  دوشب  ناتدوخ  تشحو  بجوم  هک  تسه  تشز  يا  هرـشح  ناتیاه  بل  يور  دینیبب  رگا  ددرگ ) .  یم 
باوخ رد  رگا  دینیبب .  رگید  یسک  ياه  بل  يور  هدنزگ  تشز و  يا  هرشح  رگا  تسا  تلاح  نیمه  دینک  یم  اپ  رب  هنتف  رـش و  دوخ  هتفگ 

رد هک  تسا  نآ  ناشن  تسا و  بوخ  دیراد  یبیکرت  گنر و  شوخ  خرس و  ياه  بل  دینیبب  دیایب و  ناتـشوخ  ناتدوخ  ياه  بل  ناهد و  زا 
رد ینز  رگا  هک  دراد  حیرـصت  نیریـس  نبا  دش .  دیهاوخ  دنمزاین  دیایب  ناتدب  ناتدوخ  ياه  بل  ناهد و  زا  رگا  دیوش و  یم  اورماک  هدنیآ 
یم تسدب  یلام  دراد  بل  رب  یهایس  لاخ  دنیبب  يدرم  رگا  دوش و  یم  هدوزفا  وا  هاج  تزع و  تسه  یهایس  لاخ  شبل  هشوگ  دنیبب  باوخ 

 . دیوش یم  نیگمغ  دنک  یم  درد  ناتیاه  بل  دینیبب  باوخ  رد  رگا  روط  نیمه  دروآ . 

هدابل

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
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دهد .  هانپ  ار  يدرم  هک  لیلد  تشاد ،  باجنس  ای  رومس  هدابل  دنیب  رگا  هصاخ  تسا .  نید  یئوکین  رب  لیلد  باوخرد ،  هدابل  ندید 
دیوگ :  یبرغمرباج 

رگا دنیب .  تعفنم  حلـصم  يدرم  زا  هک  لیلد  دنیب ،  دیفـس  هدابل  رگا  دبای .  تعفنم  رادـنید  يدرم  زا  هک  لیلد  تشاد ،  زبس  هدابل  دـید  رگا 
هدیشوپ نآ  يرادیب  رد  دنیب و  هایس  رگا  تسا .  تبیصم  دوبک  دوب و  يرامیب  لیلد  دوب ،  درز  رگا  دبای .  تعفنم  رشاعم  يدرم  زا  دنیب  خرس 

تسا .  ترضم  لیلد  دشاب ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجوراهچ  رب  نیمشپ  نیسابرک و  تسا و  یئوکین  رب  لیلد  هدابل ،  ندید 
نز .  لوا : 

يراد .  تناما  مود : 
اهراک . )  یتسرد  اهراک (  حالص  موس : 

 . تعفنم مراهچ : 

سابل

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب هدیشوپ  ناتسبات  هب  ناتسمز  سابل  دید  رگا  دوش .  هدایز  شلام  سابل  ردق  هب  هک  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  ناتسمز  هب  ناتسبات  سابل  دید  رگا 

دوب .  تعفنم  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  نادرم  سابل  هک  دید  باوخ  هب  ینز  رگا  تسا .  سرت  لیلد  ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ساـبل هک  دـید  رگا  تسا .  تیـصعم  لـیلد  تشاد ،  ناقـساف  ساـبل  دـنیب  رگا  دوب .  یگرزب  لـیلد  دوب ،  نارتهم  ساـبل  وا  نت  رد  دـنیب  رگا 
ددرگ .  ماظن  هب  شراک  هک  لیلد  دوب ،  هدیشوپ  نیطالس 

دیوگ :  یبرغمرباج 
 . ددرگ دـنم  هرهب  ءاملع  زا  هک  تسا  لیلد  تشاد ،  ءاملع  سابل  دـنیب  رگا  دـبای .  تعفنم  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تشاد ،  ناهاشداپ  ساـبل  رگا 

دنیب رگا  دوب .  صیرح  لام  عمجرد  هک  لیلد  تشاد  نارگناوت  سابل  هک  دنیب  رگا  درادب .  تسد  ایند  زا  تشاد  نایفوص  سابل  هک  دنیب  رگا 
دوش .  ناشیا  هب  لیم  هدننیب  هک  لیلد  تشاد ،  نادوهج  نایاسرت و  سابل  هک 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  تفه  باوخرد  سابل  ندید 

كاپ .  نید  لوا : 
ندش . )  دنمتورث  يرگناوت (  مود : 
ماقم . )  تزع و  هاج (  زع و  موس : 

تعفنم .  مراهچ : 
هفرم . )  شوخ و  یگدنز  شوخ (  شیع  مجنپ : 

لمع .  مشش : 
تلادع .  لدع و  متفه : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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فعض و ساسحا  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دیوش و  یم  ساره  تشحو و  راچد  دیرادن  نت  رب  سابل  دیتسه و  تخل  دینیبب  باوخ  رد  رگا 
هک تسا  نآ  ناشن  دیرخب  يدنموربآ  کیـش و  سابل  یهاگـشورف  زا  ای  دـیریگب  یبوخ  سابل  باوخ  رد  یـسک  زا  رگا  دـینک .  یم  یناوتان 
امش رد  هک  یتهارک  ترفن و  ردق  هب  دهدب  يا  هناریقف  سابل  امش  هب  یسک  رگا  یلو  دیئامن  یم  لصاح  تینما  دوش و  یم  دایز  امش  تمرح 

شیامزآ کی  هب  تسد  دینک و  یم  کسیر  دیا  هدیـشوپ  یـصاوغ  سابل  دـینیبب  رگا  دـینیب .  یم  بیـسآ  دـینک و  یم  نایز  دـیآ  یم  دـیدپ 
هدیشوپ هنانز  سابل  دینیبب  رگا  دیور .  یم  ملسم  يرطخ  لابقتسا  هب  دیبلط  یم  دیراد و  تسود  هک  يزیچ  لیصحت  يارب  دینز و  یم  گرزب 

باوخ رد  ینز  رگا  دیریگ .  یم  رارق  هذخاوم  لاوئس و  دروم  یهاگداد  رد  ای  دننز  یم  تمهت  امش  هب  ددرگ و  یم  حرطم  امـش  يوربآ  دیا 
هک دینیببب  باوخ  رد  رگا  دیریذپ .  یم  هنابلطواد  ای  دوش  یم  راذگاو  وا  هدـهع  هب  راوشد  يا  هفیظو  راک و  هدیـشوپ  هنادرم  سابل  هک  دـنیبب 
یم رارق  راشف  رد  تسا و  گنت  ناتسابل  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  دایز  امـش  تادهعت  هفیظو و  فیلکت و  دیراد  سابل  تسد  نیدنچ 

يزور ای  دـیبای  یم  تغارف  دـیا  هدیـشوپ  يداشگ  تحار و  سابل  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  یگداوناخ .  ای  تسا  یلغـش  ای  راشف  نیا  دـیریگ و 
دوش .  یم  خارف  امش 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
سابل

مارتحا زیمت : 
یتخبشوخ سابل :  ندیرخ 

راختفا هنهک :  سابل 
یناهگان جاودزا  باوخ :  سابل 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  دوخ  تادهعت  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  بترم  زیمت و  ای  سردنم  هنهک و  یسابل  باوخ  رد  رگا  1 ـ
دیفلاخم .  ون  ياه  هدیا  اب  هک  دنچ  ره  دنک  یم  ور  امش  هب  لابقا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  یمیدق  ياهبنارگ و  سابل  رگا  2 ـ

ون و یثداوح  اب  هار  نیا  رد  دیور و  یم  شیپ  رتعیرـس  دوخ  نامز  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیدنـسپب ،  ار  یمیدـق  یـسابل  باوخ  رد  رگا  3 ـ
دش .  دهاوخ  نوگرگد  یلکب  امش  تیصخش  اهدروخرب  نیا  رثا  رد  دش و  دیهاوخ  انشآ  رگید  یقشع 

ور شیپ  رد  یمطالتم  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  يرگید  نت  رب  هماج  ای  دیراد  دوخ  نت  رب  دیفس  يا  هماج  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
تفرگ .  دهاوخ  يرتشیب  تدش  امش  هودنا  لوحت ،  رییغت و  ره  اب  تشاد و  دیهاوخ 

رگا اما  دش .  دهاوخ  رامیب  برطـضم و  رظن  دروم  صخـش  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  مدق  شوپدیفـس  يدرف  اب  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
درک .  دیهاوخ  يا  هدوسآ  تحار و  یگدنز  لاس  لوصف  زا  یکی  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشاب ،  كدوک  ای  رتخد  درف  نآ 

وا اب  اهاوعد  اه و  هرجاشم  دش و  دیهاوخ  روخمد  قالخادب  يدرف  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  نت  رب  هایس  یسابل  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
درک .  دیهاوخ 

دیهاوخ تفرـشیپ  یلام  لئاسم  رد  دش و  دیهاوخ  قفوم  یگدنز  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  گنر  درز  سابل  باوخ  رد  رگا  7 ـ
ياهرطـس رد  هچنآ  فالخرب  يریبعت  تسرد  دنک ،  یم  تکرح  يرون  رد  یمرن  هب  هک  دـنام  یحور  هب  گنردرز  سابل  نیا  رگا  اما  درک . 

دراد .  دمآ ،  الاب 
 ، دیسر دیهاوخ  دوخ  ياهوزرآ  هب  دیـشک  یم  هک  یتامحز  شالت و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  یبآ  گنر  هب  یـسابل  باوخ  رد  رگا  8 ـ

تساخ .  دنهاوخرب  امش  زا  تیامح  هب  افواب  یناتسود  هار  نیا  رد  و 
تـسد زا  هلیـسو  نیا  هب  دیهد و  یم  رییغت  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  دـنت  زمرق  گنر  هب  یـسابل  باوخ  رد  رگا  9 ـ
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دیزیرگ .  یم  يدج  ینانمسد 
تسا .  ینامداش  یتخبشوخ و  دیما و  ۀناشن  باوخ ،  رد  زبس  سابل  ندید  10 ـ

دمآ .  دهاوخ  دوجو  هب  داضت  امش  دیاقع  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  گنراگنر  ياهسابل  باوخ  رد  رگا  11 ـ 
هب تسا  نکمم  و  دیراد ،  دیدرت  دیتسه ،  شناهاوخ  هچنآ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدیـشوپ  بسانمان  یـسابل  دـینیبب  باوخ  رگا  12 ـ

دیوش .  هابتشا  بکترم  دیدرت  رطاخ 
 . دیرادن ینادنچ  ۀقالع  دارفا  نیا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  نت  رب  هدنزارب  یسابل  هک  دینیبب  باوخ  رد  ار  یناوج  ای  ریپ  درف  رگا  13 ـ
مه اـب  رت  بساـنم  یعاـمتحا  تیقفوم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  تحاراـن  دوخ  ساـبل  رد  ینز  دـینیبب  باوخ  رگا  14 ـ

دش .  دیهاوخ  وربور  نارگید  یمشچ 
دیسرت .  یم  ناکیدزن  ياهتداسح  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  یم  فیرعت  نارگید  سابل  زا  دینیبب  باوخرگا  15 ـ

برطضم راک ،  هب  طوبرم  روما  ای  قشع  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  سردنم  ای  هراپ  ناتسابل  زا  يا  هشوگ  دینیبب  باوخ  رگا  16 ـ
دیتسه . 

تخاس .  دیهاوخ  رود  دوخ  زا  ار  يدیمون  هودنا و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  نت  رب  هایس  سابل  ینز  دینیبب  باوخ  رگا  17 ـ
وا هک  یبیقر  دش .  دهاوخ  هریچ  وا  رب  قشع  رد  یبیقر  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  نت  رب  زمرق  يا  هماج  ینز  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  18 ـ

تسناد .  یمن  سایق  لباق  دوخ  اب  زگره 
هب بیرغ  اه  هرهچ  رگا  هن ؟  ای  تسا  هدوب  یعیبط  وا  باوخ  رد  زیچ  همه  ایآ  هک  دنک  تقد  دـیاب  دـنیب  یم  سابل  باوخ ،  رد  هک  يدرف  19 ـ
رد وا  تشاد ،  دهاوخ  هنوگ  نیا  يریبعت  وا  باوخ  دنـسرب ،  رظن  هب  ناشخرد  اهگنر  دنچ  ره  دشاب ،  لومعم  دح  زا  شیب  رون  دنـسرب و  رظن 

 . درک دهاوخ  اطخ  شزرا  اب  يا  هشقن  ندرک  یلمع 

یسورع سابل 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تکرـش شخب  يداش  ییاهراک  رد  دش و  دیهاوخ  انـشآ  یمیمـص  یناتـسود  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یـسورع  سابل  ندید  1 ـ

درک .  دیهاوخ 
 . دش دهاوخ  عطق  هتسیاش  يدرف  اب  امش  ۀطبار  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  كورچ  فیثک و  یسورع  سابل  ندید  2 ـ

يرادازع سابل 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دهاوخ  ور  امش  هب  یلابقا  دب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  نت  رب  يراوگوس  سابل  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

امـش دش و  دنهاوخ  ناشیرپ  برطـضم و  ناتناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدرک  نت  رب  يرادازع  سابل  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دش دیهاوخ  نیگهودنا  دوخ  ناتسود  تیعقوم  زا  زین 

یتاینبل

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا جاودزا  رما  رد  تداعس  ۀناشن  باوخ ،  رد  یتاینبل  ةزاغم  ندید 
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فاحل

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک دـنیب  رگا  دـهاوخب .  نز  ای  درخب  هزیـشود  یکزینک  هک  لیلد  دـیرخب ،  ون  فاحل  دـنیب  رگا  تسا .  نز  لـیلد  باوخرد ،  فاـحل  ندـید 

دوب .  هطیلس  وا  نز  تسا  لیلد  دوب  نیکرچ  وا  فاحل 
دیوگ :  یبرغمرباج 

برطم وا  نز  دنیب  خرس  رگا  تسا .  اسراپ  رگناوت و  نز  نآ  دوب  دیفس  رگا  دهاوخب .  رادنید  ینز  تسا  لیلد  تشاد ،  زبس  یفاحل  دید  رگا 
تسا .  هدبنیرف  وا  نز  دنیب ،  نولم  رگا  دوب .  هنوگ  رامیب  نز  درز  تسا و  هملاع  وا  نز  دنیب  هایس  رگا  تسا .  تسود 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  فاحل  ندید 

هملاع .  نز  لوا : 
هزیشود .  كزینک  مود : 
ماقم .  هاج و  وزع  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تینما و ساـسحا  نآ  ریز  دـشخب و  یم  شمارآ  اـم  هب  تحارتـسا  باوخ و  عقوم  رد  فاـحل  تسا .  نز  فاـحل  دـنا  هتـشون  نهک  ناربـعم 

زین نز  يارب  فاحل  روط  نیمه  دـنا .  هدرک  هیبشت  هسیاقم و  دـهد  یم  درم  هب  نز  هک  یـشمارآ  اب  ار  شمارآ  نیا  اه  نآ  مینک ،  یم  یتحار 
اب باوخ  هدننیب  هک  تسا  يا  هطبار  هدـنهد  ناشن  فاحل  دـشخب .  یم  لایخ  تغارف  تینما و  وا  هب  دریگ و  یم  رب  رد  ار  وا  اریز  تسا  رهوش 

ناترـسمه اب  امـش  طباور  دـیراد  نز  هچ  نانچ  دوش و  یم  امـش  بیـصن  دـب  ینز  دـیراد  يا  هنهک  فاحل  دـینیبب  رگا  دراد .  شیوخ  تفج 
یم بوخ  دبای و  یم  دوبهب  یلاع  دح  رد  ناترـسمه  اب  امـش  هطبار  دـیراد  ابید  سلطا و  زا  یفاحل  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  بارخ 
رظن هب  هدافتـسا  لباق  ریغ  هک  دشاب  هراپ  خاروس و  فاحل  رگا  دوش و  یم  رامیب  ناترـسمه  تسا  فیثک  ناتفاحل  دینیبب  باوخ  ردـگا  دوش . 
یئون فاـحل  هدـنکفا و  رود  ار  دوخ  هدوسرف  هنهک و  هراـپ و  فاـحل  دـنیبب  باوخ  رد  يدرم  رگا  دـیوش .  یم  ادـج  دوخ  رـسمه  زا  دـسرب 

یم ادـج  رهوش  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  نز  يارب  تسه  ریبعت  نیمه  دـنک .  یم  رایتخا  يرگید  رـسمه  دوش و  یم  ادـج  دوخ  نز  زا  هدـیرخ 
دیآ .  یم  رد  يرگید  يرسمه  هب  دوش و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تمالع دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  تسا .  شیاسآ  زا  زیربل  ریذـپلد و  ياهطیحم  هب  نداهن  مدـق  ۀـناشن  باوخ ،  رد  فاحل  ندـید  1 ـ

دیزگ .  دهاوخرب  دوخ  يرسمه  هب  ار  وا  هک  اجنآ  ات  داد ،  دهاوخ  هولج  لوبقم  يدرم  دزن  ار  وا  شا  هنالقاع  هدیجنس و  راتفر  هک  تسا  نآ 
تسا .  شزرااب  يرسمه  نتفای  ۀناشن  باوخ ،  رد  خاروس  خاروس  زیمت و  ياهفاحل  ندید  2 ـ

يرـسمه نتفاـی  يارب  و  تشاد ،  دـیهاوخن  يا  هدیدنـسپ  راـتفر  نارگید  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  فیثـک  ياـهفاحل  ندـید  3 ـ
 . دروخ دیهاوخ  تسکش  بولطم 

دندیزرل

 . دراذگن تناما  هک  لیلد  دیزرل ،  یم  وا  ندرگ  دنیب  رگا  تسا .  تمحز  لیلد  دیزرل ،  یم  وا  رس  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دتفا تمحز  هب  رفـس  رد  هک  لیلد  دـیزرل ،  یم  وا  مکـش  دـنیب  رگا  دونـشب .  تخـس  ینخـس  تسا  لیلد  دـیزرل ،  یم  وا  ياهفک  دـنیب  رگا 
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هب رفـس  رد  هک  لیلد  دیزرل ،  یم  شیاپ  دید  رگا  دنیب .  یتخـس  هک  تسا  لیلد  دیزرل ،  یم  وا  مادنا  همه  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . میب سرت و  مود :  لاوحا .  فعـض  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رد  باوخ  هب  اه  مادنا  ندیزرل  ندید  دیوگ :  لایناد  ترـضح  دـتفا .  تمحز 
 . دوب ملظ  راید  نآ  رد  هک  یلد  دیزرل ،  یم  نامـسآ  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم  يرامیب .  ترـضم و  مراهچ :  هودنا .  مغ و  موس : 
رب لیلد  دیزرل ،  یم  شرع  دید  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دسر .  ترضم  ار  کلم  نآ  هاشداپ  تسا  لیلد  دیزرل ،  یم  هام  ای  باتفآ  دنیب  رگا 

 . تسا تنحم  لیلد  دیزرل ،  یم  نامسآ  تفه  دنیب  رگا  تسا .  ناریبد  یلاحدب  لیلد  دیزرل ،  یم  ملق  حول و  رگا  تسا .  املع  یتناید  یب 

رگشل

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  عضوم  نآ  لها  توق  لیلد  دندیناسر ،  دنزگ  عضوم  نآ  لها  رب  نایرگشل  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  رگشل  ندید 

خلم .  لوا : 
لیس .  مود : 

الب . )  داب (  موس : 
ینمشد .  تموصخ و  مراهچ : 

 . جنر تنحم و  مجنپ : 

لعل

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
كزینک ای  دهاوخب  گرزب  ینز  تسا  لیلد  تشاد ،  یلعل  دـنیب  باوخ  رد  رگا  لامج .  بحاص  تسا  ینز  رب  لیلد  باوخرد .  لعل  ندـید 

دروآ .  يرتخد  هک  لیلد  دنا ،  هتفگ  زین  درخب و  لامج  بحاص 
دیوگ :  یبرغمرباج 

رگناوت ینز  ناشیوخ  زا  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  لعل  هراپ  یئانـشآ  دنیب  رگا  دبای .  لام  نآ  ردق  هب  تسا  لیلد  تشاد ،  رایـسب  لعل  دـنیب  رگا 
دهاوخب . 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  باوخرد  لعل  ندید 

نز .  لوا : 
كزینک .  مود : 
تمعن .  موس : 

 . رتخد مراهچ : 

خافل

 . دنزرف موس :  لام .  مود :  شوخ .  نخـس  لوا :  تسا .  هجو  شـش  باوخ  رد  خافل  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم  دوب ) .  روش  تسد  ) 
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 . مالغ مشش :  قیفر .  مجنپ :  تسود .  مراهچ : 

همقل

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب  شرت  همقل  نآ  رگا  دیوگ .  شوخ  ینخس  هک  لیلد  داهن .  ناهد  رد  نیریش  همقل  هک  دنیب  یسک  رگا 

دیوگ :  یبرغمرباج 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ،  شوخ  ناهدرد  همقل  رگا  دتفا .  یئالب  رد  هک  لیلد  داهن ،  ناهدرد  مرگ  همقل  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  باوخرد  همقل  ندید 

نداد ،  هسوب  لوا : 
دنسپلد ،  فیطل و  نخس  مود : 

 . تعفنم موس : 

هوقل

قداص رفعج  ماما  ترضح  دوش .  راوخ  مدرم  شیپ  هک  لیلد  دش ،  جک  هوقل  تلع  زا  شیور  هک  دنیب  یسک  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . تسا وا  نید  ندش  راکشا  رب  لیلد  دش ،  راتفرگ  هوقل  تلع  هب  هک  دنیب  رگا  دوب .  قفانم  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هوقل  ندید  دیامرف : 

کل کل 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نینچ اب  تشاد ،  یکک  کل  دـنیب  رگا  بسن .  بسح و  اب  شیدـنا و  تبقاـع  رازآ و  یب  تسا  ینز  رب  لـیلد  باوخ ،  هب  کـل  کـل  ندـید 
لیلد تشکب .  ار  کل  کل  دنیب  رگا  دیآ .  وا  هناخ  هب  يرتهم  تسا  لیلد  تسشن ،  وا  هناخ  ماب  رب  یکل  کل  دید  رگا  دراد .  تبحص  یسک 

دشکب .  ار  نمشد  هک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجوراهچ  باوخرد  کل  کل  ندید 
ناقهد .  يدرم  لوا : 

ناوتان .  فیعض و  یهاشداپ  مود : 
نابساپ .  موس : 

ریقفو . )  بیرغ  صخش  یشیورد (  یبیرغ و  مراهچ : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

تسا لالح  تمعن  رگید  ناغرم  گنلکو و  کل  کل  ندید 

هکل

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  کچوک  لیاسم  زا  ندرب  جنر  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  سابل  يور  ای  اهتسد  رب  هکل  ندید  1 ـ
 . درک دهاوخ  تنایخ  امش  هب  یسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نارگید  سابل  يور  ای  اهتسد  رب  هکل  ندید  2 ـ

ماگل

رـس رب  ناگل  نابـسا  نوچ  دنیب  رگا  تسا .  وا  یگرزب  ناصقن  رب  لیلد  تسـسگب ،  وا  ماگل  دـنیب  باوخ  رد  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
هب دوب  لاگـسدب  يرادیب  رد  سک  ره  دـیامرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـیوگ .  رایـسب  راکبان  نخـس  اما  دراد  هزور  هک  لیلد  تشاد ، 
 . دوب هجاوخ  نامرف  هب  هدنب  نآ  هک  لیلد  تشاد ،  ناهد  رد  ماگل  هک  دنیب  هدنب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  دب  شناهد  رد  ماگل  باوخ 

یگرزب موس :  نتشاد .  هزور  مود :  گنهرف .  بدا و  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  رد  ماگل  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
 . اهراک یتسار  دنک و  تیالو  ریبدت  هک  تسا  يدرم  رب  لیلد  شورف  ماگل  ندید  و  . 

ندز دگل 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
للخ هب  شراک  تسا  لیلد  یبسا ،  ای  دز  دگل  ار  وا  يرتسادنیب  رگا  دوش .  دـب  وا  لاح  تسا  لیلد  دز ،  دـگل  ار  یـسک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 

تسا .  نایز  لیلد  دز ،  دگل  واگ  رگا  دبای .  تمحز  رفس  زا  هک  لیلد  دز ،  دگل  ار  يو  رتشا  رگا  دتفا . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجوراهچ  باوخرد  ندز  دگل  ندید 
فرش . )  یگرزب و  ندش  مک  ررش (  ناصقن  لوا : 

بیسآو . )  ررض  ترضم (  مود : 
هودناو .  مغ  موس : 

 ( . رسمه یبارخ  داسف و  لایع (  داسف  مراهچ : 

رگنل

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دنهاوخ  مارآ  ياهبآ  رب  شوخ  یترفاسم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  نادرونایرد  يارب  رگنل  باوخ  1 ـ

تسا .  جراخ  هب  ترفاسم  ناکم و  لقن  ای  ناتسود  زا  ییادج  تمالع  دننیبب ،  رگنل  باوخ  نارگید  رگا  2 ـ
 . درک دهاوخ  ادیپ  فالتخا  هرجاشم و  دوخ  قوشعم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  رگنل  باوخ  تسا  قشاع  هک  یسک  رگا  3 ـ

ندش گنل 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  راوخ  ناشیوخ  شیپ  تسا  لیلد  دوب .  هدش  گنل  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
زا هک  تسا  لیلد  تفر ،  یم  اصع  هب  دوب و  گـنل  هک  دـنیب  رگا  دـیاینرب .  شدوصقم  هک  تسا  لـیلد  دـنیب ،  گـنل  باوخ  رد  ار  دوخ  رگا 

دیآرب .  شدارم  دهاوخ و  يرای  یسک 
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دیوگ :  یبرغمرباج 
ياپ دوب و  گنل  هک  دنیب  باوخرد  گنل  رگا  دوب .  هدرک  یـسک  هب  یئادخدک  داقتعا  هک  تسا  لیلد  هدش ،  گنل  اپ  ود  ره  هب  هک  دنیب  رگا 

دوش .  لصاح  شدارم  شدوصقم و  هک  لیلد  دش  تسرد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا ،  هجو  جنپ  رب  باوخرد ،  گنل  ندید 
تعفنم .  لوا : 
یناوتان .  مود : 

يرادن . )  رقف و  یشیورد (  موس : 
هودنا .  مغ و  مراهچ : 

یگدنز . )  رد  دوبمک  صقن و  شیع (  ناصقن  مجنپ : 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

ندروخ تسکش  گنل : 
یمانشوخ نداد  تسد  زا  ندوب :  گنل 

کشاول

 . دوش یم  دـنزرف  بحاص  هودـنا  مغ و  هرود  کی  زا  سپ  دروخ  یم  کـشاول  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ندروخ ندـید و  دـنک .  سح  ار  نآ  یـشرت  رگا  صوصخب  ددرگ  یم  جـنر  مغ و  راـتفرگ  دروخ  یم  کـشاول  دـنیبب  باوـخ  رد  درم  رگا 

 . تسا دنزرف  ندروآ  رشبم  ناوج  نانز  يارب  طقف  دوش  یم  ریبعت  جنر  مغ و  تسین و  بوخ  باوخ  رد  نآ  یشرت  رطاخ  هب  کشاول 

ایبول

دشابن .  يریخ  نآ  ندید  رد  دوب و  مغ  لیلد  تقو ،  یب  تقو و  هتخپ  ماخ و  باوخرد  ایبول  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
داوم اریز  دوش  یم  فرصم  نان  لدب  نان و  ياج  هب  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یئاذغ  هدامکی  ایبول  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نکیل درادن  یـشوخ  ریبعت  باوخ  رد  زین  مکـش  خـفن  تسا و  خافن  اریز  دـنا  هتـسنادن  بوخ  ار  ایبول  یتنـس ،  ناربعم  دراد .  ناوارف  يذـغم 

 . دنک یم  ریـس  ار  هدز  یطحق  هنـسرگ و  عماوج  دریگ و  یم  رارق  نان  لدب  نوچ  دنا  هتخانـش  یبوخ  تکرب و  تمعن و  ار  نآ  یبرغ  ناربعم 
دنراد .  ار  هدیقع  نیمه  ابیرقت  زین  رگید  ناربعم  هتسناد و  جنر  ومغ  ار  ایبول  ندروخ  نیریس  نبا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دندشر .  لاح  رد  اهایبول  هک  دینیبب  یتقو  صوصخب  تسا ،  نادنزرف  يرامیب  دایز و  ینارگن  ۀناشن  باوخ ،  رد  ایبول  ندید  1 ـ

رادریگاو يرامیب  هب  ات  دیـشاب  دوخ  بقارم  رتشیب  دیاب  تسا .  یگدنز  رد  دایز  يدیمون  ۀناشن  باوخ ،  رد  ایبول  کشخ  ياه  هناد  ندید  2 ـ
دیوشن .  التبم 

 . دهد یم  زیزع  یتسود  يرامیب  ای  یتخبدب  زا  ربخ  باوخ ،  رد  ایبول  ندروخ  3 ـ

ظوفحم حول 

حول رب  اهزیچ  ملق  هب  دنیب  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  تسا .  تمکح  ملع و  لیلد  باوخ ،  رد  ظوفحم  حول  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
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رفعج ماما  ترـضح  دوب .  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  تسا ،  هتـشون  اجنآ  رد  وا  مان  دید  رگا  دوش .  وکین  شراک  هک  لیلد  تشون ،  ظوفحم 
موس رسپ .  مود :  لام .  یتدایز  لوا :  تسا .  هجو  شش  باوخ  رد  دنناوخ  دنـسیون و  يزیچ  نآ  رب  نالفط  هک  حول  ندید  دیامرف :  قداص 

 . تمکح مشش :  ییاورنامرف .  مجنپ :  تیاده .  مراهچ :  ملع .  : 

هنیزول

 ، تشاد رایـسب  هنیزول  دنیب  رگا  دونـش .  شوخ  ینخـس  هک  لیلد  داهن ،  ناهد  هب  باوخ  رد  هنیزول  هک  دنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دناسر يو  هب  یتحار  تسا  لیلد  داد ،  یسک  هب  هنیزول  دید  رگا  دبای .  ناوارف  لام  تسا  لیلد 

رتسول

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینارذگ .  یم  شوخ  دوخ  هاوخلد  هب  دینک و  یم  هدافتسا  يا  هرظتنم  ریغ  تاناکما  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رتسول  ندید  1 ـ

ددرگ یم  یگتفشآ  راچد  امش  یلام  عاضوا  دید و  دیهاوخ  نایز  يا  هلماعم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  يرتسول  ندید  2 ـ
. 

 . دزاس یم  هریت  جنر  يرامیب و  ار  ینشور  ةدنیآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  شوماخ  يرتسول  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هلول

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای .  دیهاوخ  تسد  افص  حلص و  هب  یتخس  ندیشک  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هلول  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  یعامتجا  دیاقع  بحاص  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  زاگ  ياه  هلول  ندید  2 ـ

دیول

هک تسا  لیلد  تسا ،  سم  زا  دیول  لصا  هک  دنیب  رگا  هناخ .  راکتمدخ  رب  تسا  لیلد  باوخرد ،  دـیول  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
کچوک ار  دیول  رگا  دوب .  حلـصم  شراکتمدخ  هک  تسا  لیلد  دنیب ،  هزیکاپ  گرزب و  باوخ  رد  ار  دیول  رگا  دوب .  دوهج  راکتمدـخ  نآ 

 . دوش ادج  يو  زا  راکتمدخ  هک  لیلد  تسکشب ،  دیول  هک  دنیب  رگا  تسا .  دسفم  وا  راکتمدخ  هک  تسا  لیلد  دنیب ، 

ومیل

دشابن .  يریخ  نآ  ندید  رد  تسا و  يرامیب  لیلد  باوخرد ،  ومیل  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هرابرد اذل  تسین  بوخ  هجو  چیه  هب  باوخ  رد  شرتومیل  نتـشاد  نتفرگ و  ندیرخ ،  ندروخ ،  ندـید و  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینیبب باوخ  رد  رگا  هدشن .  هداد  صیخشت  بوخ  یمالسا  ناربعم  رظن  زا  دراد  درز  گنر  نوچ  نیریش .  يومیل  اما  میئوگ  یمن  نخس  نآ 

ومیل اریز  دیـسر  یم  یئاورماک  تمعن و  هب  یتحاران  هرود  کی  زا  دعب  دیـشچ  یم  ار  نآ  نیریـش  معط  دیروخ و  یم  هدـنک  تسوپ  یئومیل 
یتذل دهدب  امش  هب  یسک  هدنک  تسوپ  نیریش  يومیل  رگا  دروآ .  یم  تمالس  تحص و  تسا و  یئاورماک  ماک و  نآ  ینیریـش  صوصخب 
نیریش يومیل  امش  رگا  تساریبعت  نیمه  دوش .  یم  نیریش  امش  ماک  دیا و  هتشادن  ار  شراظتنا  هک  یتذل  دوش .  یم  امش  بیصن  هدروآ  داب 

دوش  یمن  یقالت  تبحم  زاربا  هدنکن  تسوپ  يومیل  نداد  دیهدب .  يرگید  هب  دینکب و  تسوپ 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد تبقاع  یلو  دـیزرو  دـیهاوخ  تداسح  يرما  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیبب ،  ناـتخرد  گرب  خاـش و  رب  ار  اـهومیل  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تسا .  هدوب  ینعم  یب  چوپ و  تداسح  أشنم  هک  تفای  دیهاوخ 
تسا .  يدیمون  تراقح و  تمالع  باوخ ،  رد  ومیل  ندروخ  2 ـ

تسا .  رادریگاو  يرامیب  هب  التبا  ۀناشن  باوخ ،  رد  زبس  يومیل  ندید  3 ـ
 . تسا رسمه  زا  قالط  ییادج و  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدش  کشخ  يومیل  ندید  4 ـ

ناویل

دیهاوخ یم  کمک  وا  زا  دینک و  یم  تروشم  وا  اب  هک  تسا  یـسک  تسامـش و  بحاصم  تسود و  ناویل  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد دـیوش و  یم  يزور  گنتدـیراد  يزلف  کچوک و  یناویل  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنک .  یم  فرط  رب  ار  امـش  زاین  تخـس  طیارـش  رد  و 
ره ناویل  گنر  دوش .  یم  نیمات  امش  شاعم  دیراد  گنر  شوخ  گرزب و  یناویل  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دتفا و  یم  هفیـضم  امـش  شاعم 
رد یناوج  درم  رگا  صوصخ  هب  تسا  یتخبـشوخ  یئاورماـک و  فاـص  نشور و  رولب  ناویل  تسا .  رتهب  دـشاب  رت  فافـش  رت و  فاـص  هچ 

دوب دهاوخ  وا  بحاصم  هک  ینز  دنک .  یم  جاودزا  هاوخلد  ینز  اب  دراد  تسد  رد  راد  شارت  نشور و  فاص و  رولب  زا  یناویل  دنیبب  باوخ 
فاـص و یبآ  ناویل  نآ  زا  رگا  صوصخ  هب  تخب  مد  ناوج و  نارتـخد  يارب  تسه  ریبـعت  نیمه  تفگ .  دـهاوخ  باوـج  ار  شیاـهزاین  و 
ار یبوخ  بحاصم  تسود و  دیتسکش  دیدز و  ار  دوخ  ناویل  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  بوخ  رایـسب  دنـشونب  راوگ  شوخ  نشور و 
تبحاـصم و هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـتفا .  یم  فـالتخا  امـش  نیب  تسا  یمیمـص  قیدـص و  ناترـسمه  هچناـنچ  اـی  دـیهد  یم  تسد  زا 

نیا لومشم  توافت  یب  نز  دنک  یم  قدص  دشاب  بحاصم  یمیمص و  هچنانچ  رسمه  دروم  رداذل  تسا  رقتـسم  ناویل  تدید  رد  تیمیمص 
تسین .  بوخ  ناوج  نادرم  نانز و  يارب  رتشیب  باوخ  رد  ناویل  نتسکش  دریگ .  یمن  رارق  ریبعت 

هب رورس  نشج و  هک  دینک  یم  تکرش  زیمآ  شیع  روآ و  ترـشع  ینـشج  رد  دیروخ  یم  بآ  هساک  ای  ناویل  اب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا 
بآ يرگید  فرظ  ای  هساک و  ای  ناویل  اب  امـش  لباقم  رد  یکی  دیدید  رگا  دـیرب .  یم  مهـس  نآ  زا  نامهم  لثم  الامتحا  درادـن و  قلعت  امش 

 . دشاب دناوت  یم  امش  دوس  هب  نآ  ماجنا  دینک  یم  رکف  هک  دیوش  یم  يراک  بوذجم  دشون  یم 

فرح م

ییوجارجام

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسامش شوگ  خیب  يرطخ  ییوجارجام : 

ردام

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ردام

دیسر دنهاوخ  ماجنا  هب  دیا  هتفرگ  رظن  رد  دوخ  يارب  هک  ییاه  همانرب  وا :  اب  ندرک  تبحص  ای  شندید و 
دنمتداعس ینالوط  یگدنز  ندید :  هدرم  ار  وا 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ دـعاسم  يا  هجیتن  دـینزب  تسد  يراک  ره  هب  هک  تسا  نآ  هناـشن  تسا ،  يراـک  لوغـشم  هناـخ  رد  ناـتردام  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفرگ . 
دش .  دهاوخ  دنمتداعس  ییوشانز  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  وگتفگ  دوخ  ردام  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دش .  دهاوخ  دنمتداعس  ییوشانز  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  ار  دوخ  ردام  باوخ  ینز  رگا  3 ـ
دش .  دیهاوخ  نیگهودنا  یسک  گرم  ربخ  زا  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدش  رغال  هزادنا  زا  شیب  ناتردام  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دینک .  یم  لابند  ار  یتسردان  هار  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  ادص  ار  امش  ناتردام  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . دش دهاوخ  راچد  يرامیب  هب  ناتردام  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  هیرگ  درد  زا  ناتردام  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

گرزب ردام 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
بوخ ياهربخ  گرزب :  ردام 

رهوش ردام 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دارفا نایم  افـص  حلـص و  رایـسب ،  تاـفالتخا  اـهیراگزاسان و  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینیبب ،  باوخ  هب  ار  دوخ  رهوش  رداـم  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ  امرفمکح 
 . داد دنهاوخ  رازآ  ار  وا  لدگنس  مدرم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  ثحب  رج و  دوخ  رهوش  ردام  اب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

نایدام

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
و دـیروآ .  یم  تسد  هب  تیقفوم  دوخ  ۀـفرح  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دنتـسه ،  ارچ  لوغـشم  عتارم  رد  اـه  ناـیدام  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
هب هک  تسا  نآ  تمالع  دـننز ،  یم  هسرپ  یعرزی  مل  کشخ و  عترم  رد  اهنایدام  دـینیبب  باوخ  رگا  اما  تفای .  دـیهاوخ  سونأـم  یناتـسود 

تشاد .  دیهاوخ  دوخ  رانک  رد  یمیمص  یناتسود  دوجو  نیا  اب  اما  دش .  دیهاوخ  راچد  یتسدگنت 
ینادنزرف بحاص  درک و  دهاوخ  جاودزا  يدرم  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتسه ،  ارچ  لوغشم  عتارم  رد  اهنایدام  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

 . دش دهاوخ  تسردنت 

رام

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هناگیب ینمشد  دنیب  ارحص  رد  رگا  دوب .  یگناخ  ینمـشد  لیلد  دنیب ،  هناخ  رد  ار  رام  رگا  دوب .  ناهنپ  ینمـشد  لیلد  باوخ ،  هب  رام  ندید 
نمـشد هک  تسا  لیلد  دش ،  هریخ  يو  رب  رام  هک  دنیب  رگا  دنک .  تموصخ  نمـشد  اب  تسا  لیلد  درک ،  گنج  رام  اب  هک  دـنیب  رگا  تسا . 

رام هک  دنیب  رگا  تسا .  یهاش  لیلد  دروخ ،  رام  تشوگ  هک  دنیب  رگا  دـنک .  رهق  ار  نمـشد  دـنیب  هریخ  ار  دوخ  رگا  ددرگ .  بلاغ  يو  رب 
دوش .  عفر  يو  زا  یتفآ  هک  لیلد  هدرم ،  يرام  هک  دنیب  رگا  دروخ .  نمشد  لام  هک  تسا  لیلد  درک ،  هراپ  ود  هب 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هایـس نارام  رگا  تسا .  نمـشد  فعـض  لیلد  تخیرگب ،  يو  زا  رام  هک  دنیب  رگا  دوب .  یگرزب  لیلد  تفرگب ،  دیفـس  يرام  هک  دـنیب  رگا 

تـسا لیلد  دـنیب ،  درز  رگا  دوب .  حـلاص  دـهاز و  وا  نمـشد  هک  تسا  لیلد  دـنیب ،  زبس  ار  رام  رگا  دوب .  رایـسب  نمـشد  تسا  لیلد  دـنیب ، 
 ، دندش عمج  وا  شیپ  رایـسب  نارام  هک  دنیب  رگا  تسا .  رـشاعم  وا  نمـشد  تسا  لیلد  دـنیب ،  خرـس  ار  رام  رگا  دوب .  هنوگرامیب  وا  نمـشد 

دنشاب .  وا  نمشد  ناشیوخ  تسا  لیلد 
دیوگ :  یبرغمرباج 

هک دنیب  رگا  تسا .  وا  نمشد  دنزرف  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  يرام  وا  دعقم  ای  رکذ  ای  شوگ  ای  ینیب  ای  ناهد  خاروس  زا  هک  دنیب  یـسک  رگا 
دوش .  لصاح  شدوصقم  دوش و  بلاغ  نمشد  رب  دبای و  یگرزب  هک  تسا  لیلد  دیسرن ،  يو  هب  يدنزگ  تفرگب و  ار  رام 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هد  باوخرد  رام  ندید 

ناهنپ .  نمشد  لوا : 
یناگدنز .  مود : 

یتمالس موس : 
یهاشداپ .  مراهچ : 

يرالاس .  هپس  مجنپ : 
تلود .  مشش : 

نز .  متفه : 
دارم .  متشه : 

رسپ .  مهن : 
لیس . )  بالیس (  مهد : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هچ دوش و  یم  هچ  دینزب  سدح  دیشاب و  هتشاد  ار  شراظتنا  هکنآ  یب  یلبق و  عالطا  نودب  هک  يرطخ  تسا .  یگناخ  نمشد  ای  رطخ  رام ، 
رد ای  رـس  ریز  هک  هک  بیرف  لد  راگن و  شقن و  شوخ  گنـشق و  ابیز و  تسا  ینمـشد  دیآ و  یم  ناتغارـس  هب  تسامـش  نیمک  رد  یـسک 
 . درب یم  ورف  امـش  نت  رد  ار  شدوخ  دولآ  رهز  شین  دـبایب  تصرف  رگا  نمـشد  نیا  اـما  دـیع  عـالطا  یب  شدوجو  زا  تسه و  امـش  هناـخ 

هـشیر اجنآ  زا  ریبعت  نیا  دیربخ .  یب  شدوجو  زا  امـش  زین  دروم  نیا  رد  هک  دوجوم  هتفهن و  یئاراد  تسا و  تورث  رام  دنا ،  هتـشون  یخرب 
نهک و روصق  ياه  هناریو  كاـخ و  ریز  رد  هتفهن  ياـه  هنیجنگ  نئازخ  نئاـفد و  هک  میا  هدـناوخ  دـنا و  هتفگ  اـه  هناـسفا  رد  هک  دریگ  یم 

لوپ هب  دناوت  یم  رام  ندید  تسه  ام  نهذ  قامعا  رد  رواب  نیا  نوچ  دننک و  یم  يرادساپ  تسارح و  اه  یعفا  اهدژا و  اهرام و  ار  یناتساب 
لد راگن و  شقن و  شوخ  اـبیز و  تسا  ینمـشد  راـم  هک  متفگ  میتسه .  عـالطا  یب  شدوجو  زا  اـم  هک  دـشاب  يا  هراـشا  هتفهن  هتخودـنا و 
نیع رد  هک  ینز  دشاب .  زین  ابیز  نز  کی  دناوت  یم  يدوجوم  نینچ  دور .  یم  دزیر و  یم  ار  شرهز  دیآ و  یم  ادص  یب  هک  مارآ  بیرف و 

نوـمیم ار  راـم  مشچ  هب  نتـسیرگن  هریخ  باوـخ  رد  تسا .  ینتـشاد  تسود  ندوـب  كاـنرطخ  نیع  رد  تسا و  كاـنرطخ  نتـشاد  تـلود 
دیدید رگا  رام .  تسا  هلمج  نآ  زا  تسین  بوخ  ندـش  هریخ  اهنآ  مشچ  هب  باوخ  رد  هک  دنتـسه  روناج  ناویح و  نیدـنچ  دـنا .  هتـسنادن 

دیآ .  یم  امش  غارس  هب  ینامیشپ  تمادن و  يدوز  هب  یلو  دیوش  یم  زوریپ  ینمشد  رب  دیتشک  ار  يرام 
دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 
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دناد یم  ماو  ضرق و  باوخ  رد  ار  رام  ندید 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یعون لکش و  ره  هب  عناوم  دوجو  رام : 
هبذج رس :  دنچ  رام 

مارتحا مدع  ندش :  رام  هب  لیدبت 
هسوسو نآ :  نتفرگ 

هدنیآ هب  تبسن  ندوب  دیماان  درک :  رارف  نآ  تسد  زا  ناوتن  رگا 
هداوناخ رد  شمارآ  نتفر  نیب  زا  رامزا :  ندروخ  شین 

تسج دیهاوخ  رطخ  کی  زا  ناتسناش  رب  هیکت  اب  امش  دهدیم :  سوق  شک و  اردوخ  هک  يرام 
نمشد لباقم  رد  يزوریپ  نآ :  نتشک 

تسوگ هوای  ياهمدآ  زا  رپ  امش  فارطا  یعفا :  رام 
تفای دیهاوخ  یلح  هار  ناتتالکشم  يارب  امش  یعفا :  نتفرگ 

یتخبدب  یعفا :  زا  ندروخ  شین 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوش داش  وا  زا  هک  دسر  يو  هب  نمشد  زا  هک  دشاب  یئالب  رام  ندید 
دنک ینمشد  دنزرف  مکش  زا  رام  ندمآ  نوریب  ندید 

دسر دنزگ  نمشد  زا  رام  ندیزگ  ندید 
دشاب گرزب  نمشد  گرزب  رام  ندید 

ودنیو تج  مات  زا  ریبعت 
رکید يوسزا  تسا و  یسنج  هزیرغ  رگناشن  تسخن  باوخرد ،  رام 

اه هطبار  نیرت  شخبتیاضرو  نیرتراد  هشیر  زورب  ثعاب  تسا  نکمم 
دوش . 

تسنآ ریبعت  هدیچیپ ،  شندب  رود  هب  يرام  هک  دنببب  باوخ  رد  رگا 
تسا .  شیوخ  تاناجیه  راتفرک  ریسا و  نیب  باوخ  هک 

هب  لیم  رگناشن  تسا ،  هدرب  ناهد  هب  ار  شمد  يرام  دنیبب  رگا 
تسا .  یکباوخمه  تبراقم و 

باوخ زا  هک  تسا  يرمع  رگناشن  دیعلب ،  اروا  يرام  هک  دنیبب  رگا 
شرمع ندش  فلت  زا  درف  هک  تسا  نینج  نآ  ریبعت  درذک و  یم  نیب 

تسا .  تحاران 
افش ،  رگناشن  تسا ،  هدز  هربنج  یبوچ  رود  هب  يرام  دنیبب  رگا 

تسا .  یباداش  ددجم و  دلوت 
ییافو ،  یب  رگناشن  دنیبب ،  رازنمج  رد  ار  يرام  باوخ  رد  رگا 

تسا .  تمهت  ندروخ و  سوسفا 
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ثعشا نب  لیعمسا  زا  ریبعت 
دنتسه .  نمشد  وا  اب  شناگتسب  ناشیوخ و  دنتفرگ ،  ار  شرود  رام  يدادعت  دنیبب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشک .  دهاوخ  باذع  یسک  ترارش  یهاوخدب و  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنز ،  یم  شین  وا  هب  هدرم  يرام  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

تسا .  يدب  رش و  ماسقا  عاونا و  هب  التبا  ۀناشن  رام ،  ندید  2 ـ
دش .  دیهاوخ  نامیشپ  مدان و  نارگید  اب  دوخ  ياه  شکمشک  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنلول ،  یم  مه  رد  اهرام  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

نانمشد رب  يزوریپ  زا  درک و  دیهاوخ  هدافتسا  دوخ  یگدنز  ندرب  شیپ  يارب  یتصرف  ره  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رام  نتشک  4 ـ
درب .  دیهاوخ  تذل 

 . دش دیهاوخ  ناساره  تفرگ  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  هک  يرامیب  زا  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیور ،  یم  هار  اهرام  يور  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
دنروایب .  نیئاپ  ناتناتسود  نایم  ار  امش  ناش  ماقم و  دنشوک  یم  هاوخ  دوخ  دارفا 

دش .  دیهاوخ  دنسپان  ياهراک  میلست  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنز ،  یم  شین  ار  امش  يرام  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
یم دیدپان  ییاج  درذگ و  یم  امش  رانک  زا  دیآ و  یم  امش  يوس  هب  زبسرس  ياهفلع  يال  زا  لاخو  طخ  شوخ  يرام  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ
رظن هب  رتگرزب  رتگرزب و  دوش ،  یم  رتکیدزن  هک  ردقچ  ره  دیآ و  یم  امـش  تمـس  هب  و  دوش ،  یم  رادیدپ  رود  زا  زاب  یتدم  زا  دعب  دوش و 

 . دوش یم  رتدب  مه  دب  زا  اهراک  امـش  يدیق  یب  ینامرفان و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ددرگ ،  یم  میظع  ياهدژا  هب  لدـبم  هکنیا  ات  دـسر ،  یم 
دبای .  یم  دوبهب  عاضوا  یلهاک  نتشاذگ  رانک  دوخ و  فیاظو  نتفریذپ  اما 

نانمشد گنچ  رد  یناوتان  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دروآ ،  یم  نوریب  ار  دوخ  شین  دنز و  یم  هقلح  امـش  درگ  هب  يرام  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ
دنام .  دیهاوخ  ریسا 

دینک .  یم  راتفر  اهنآ  اب  هنارادمتسایس  دوخ ،  نافلاخم  هب  يزوریپ  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  رام  شورف  دیرخ و  9 ـ
دنک .  یم  ناشیرپ  ار  امش  راکفا  تیمها  یب  یعیاقو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  يرام  هب  لدبم  هاگان  ییوم  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

يدرـسنوخ و ظفح  اب  اهنت  امـش  تالکـشم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دندرگ ،  یم  لدبم  يداع  ریغ  ياه  لکـش  هب  اهرام  دـینیبب  باوخ  رگا  11 ـ
ددرگ .  یم  فرط  رب  يوق  يا  هدارا  نتشاد  شمارآ و 

یم تسد  لامک  مامت و  یتذـل  هب  دـینک  یم  ساسحا  هک  ییاج  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنلول ،  یم  بآ  رد  اـهرام  دـینیبب  باوخ  رگا  12 ـ
دیوش .  یم  وربور  رس  درد  اب  دیبای ، 

دینز .  یم  يا  همدص  دوخ ،  ناتسود  زا  یکی  هب  هناهاگآان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنز ،  یم  شین  ار  یسک  رام  دینیبب  باوخ  رگا  13 ـ
دنـشوک یم  هک  دینک  یم  ییاریذپ  نانآ  زا  دیرادنپ و  یم  تسود  ار  یناسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کچوک  ياهرام  ندـید  14 ـ

دنزاسب .  دوبان  ار  امش  نوزفا  زور  ياهتیقفوم  و  دنزاس ،  ماندب  یناهنپ  ار  امش 
دیهدب .  صیخشت  نمشد  زا  ار  تسود  دیناوت  یمن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  يزاب  رام  اب  اه  هچب  دینیبب  باوخ  رگا  15 ـ

ار وا  یناسک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دونـش ،  یم  ار  رام  سف  سف  يادص  دراذگ و  یم  وا  رـس  تشپ  رام  يا ،  هچب  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  16 ـ
تسا .  هداتفا  نانمشد  هسیسد  ماد  هب  هک  درب  دهاوخ  یپ  ادعب  دنک .  نارگید  میلست  ار  دوخ  تورث  هک  دنزاس  یم  دعاقتم 

دهاوخ رارق  ندش  لامیاپ  ۀناتسآ  رد  وا  قوقح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدروآ  رد  دوخ  نامرف  تحت  ار  يرام  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  18 ـ
 . درک دنهاوخ  تیامح  وا  زا  شذوفن  اب  ناتسود  نوناق و  اما  تفرگ . 

هبوچرام
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 . تسا ترضم  دروخ  ماخ  رگا  دوب .  تعفنم  لیلد  درک  یم  عمج  دوخ  تقو  هب  نیمز  زا  هبوچرام  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

کلومرام

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم تسد  هب  رگید  راـب  ار  دوـخ  هتفر  تسد  زا  تورث  ترهـش و  هک  تـسا  نآ  تمـالع  دیـشک ،  یم  ار  یکلومراـم  دـینیبب  باوـخ  رگا  1 ـ

تسکش اب  یفطاع  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  رارف  ناتتسد  زا  کلومرام  دیـشکب و  ار  کلومرام  دیوشن  قفوم  رگا  اما  دیروآ . 
دش .  دیهاوخ  هجاوم 

يور وا  هب  یتخبدب  هودنا و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دریگ ،  یم  زاگ  ار  وا  ای  دور  یم  هار  وا  نماد  يور  زا  یکلومرام  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ
يدمآرد اهنت  ناوارف  تیدج  شالت و  یمامت  اب  یگدنز  ندنارذگ  يارب  وا  و  دش .  دـهاوخ  لولعم  يا  هثداح  رثا  رد  وا  رـسمه  دروآ .  یم 

 . دش دهاوخ  شدیاع  زیچان 

وزام

تشاد وزام  راورخ  هب  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لام  یتخس  هب  هک  تسا  لیلد  درک ،  عمج  تخرد  زا  وزام  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
رد وزام  ندـید  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دروخ .  مارح  لام  هک  لیلد  دروخ ،  وزام  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  لـصاح  رایـسب  لاـم  تسا  لـیلد  ، 

هجوراهچ باوخ  رد  وزام  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دوب .  هودنا  مغ و  هایـس  زبس و  يوزام  تسا و  يرامیب  لیلد  باوخ ، 
 . اهراک رد  تمالم  مراهچ :  يرامیب .  موس :  هودنا .  مغ و  مود :  هورکم .  لوا :  تسا . 

تسام

ندید دیوگ :  لایناد  ترـضح  دوب .  هودنا  مغ و  لیلد  شرت ،  تسام  دوب و  تعفنم  لیلد  نیریـش ،  تسام  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
رفس زا  هک  تسا  لام  لیلد  باوخرد ،  تسام  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنک .  لصاح  رفـس  زا  هک  تسا  لام  لیلد  باوخرد ،  تسام 

 . دوب لالح  لامرب  لیلد  دوب ،  نیریش  دروخ و  تسام  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دنک .  لصاح 

کسام

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دریگ یم  تروص  یتسردان  ریسفت  زیزع  يدرف  هب  تبسن  امـش  راتفر  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدز  هرهچ  رب  کسام  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دوش .  یم  مامت  امش  عفن  هب  هعقاو  نیا  ماجنارس  اما  دوش ،  یم  مهافت  ءوس  ثعاب  رما  نیمه  و  . 
دینک .  یم  هزرابم  يراکایر  تداسح و  اب  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدز  هرهچ  رب  کسام  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

درک .  دهاوخ  ییافو  یب  امش  هب  تبسن  یصخش  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  کسام  کی  ندید  3 ـ
دنک .  هدافتسا  ءوس  ینابرهم  درف  زا  دشوک  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  هرهچ  رب  یباقن  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

خـساپ یب  وا  یبلط  هاج  هک  تسا  نآ  تمالع  دـننک ،  یم  يراک  نینچ  نارگید  ای  دراد  یمرب  هرهچ  زا  باـقن  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  5 ـ
 . دزاس دوخ  ۀشیپ  ار  ینتورف  دیاب  دنام .  دهاوخ 

هسام
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا نایز  دوبمک و  اب  ندش  وربور  ۀناشن  باوخ ،  رد  هسام  ندید 

شام

 . تسا مغ  لیلد  دروخ ،  ماخ  شام  هک  دنیب  رگا  دبای .  لام  یکدـنا  هک  لیلد  دروخ ،  هتخپ  شام  هک  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دشابن .  هودنا  مغ و  چیه  دروخن  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  لیلد  ماخ ،  هتخپ و  کشخ و  رن و  شام  ندید  دیوگ :  یبرغمرباج 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب لالم  رگید  تابوبحو  دوخنو  جنرب  شام  ندید 

نیشام

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یپایپ  ياهرفس  لوحت و  رییغت و  ۀناشن  باوخ ،  رد  نیشام  ندید  1 ـ

هب دش و  دـیهاوخ  فرـصنم  دـیتشاد ،  نتفر  دـصق  هک  یترفاسم  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـیوش ،  یم  نیـشام  راوس  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تفر .  دیهاوخ  رگید  یترفاسم 

هب ناتیاهوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  امـش  شالت  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیود ،  یم  ینیـشام  لابند  هب  ندش  راوس  دصق  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دیسر .  دهاوخن  رمث 

دش .  دیهاوخ  دونشخ  دوخ ،  فادها  اه و  همانرب  رد  تیقفوم  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نیشام  زا  ندمآ  نوریب  4 ـ
تسا .  تورث  بسک  يارب  شالت  ۀناشن  راد ،  نوگاو  نیشام  باوخ  5 ـ

دنک .  مهارف  ناتیارب  رسدرد  دهاوخ  یم  يدرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  سوبوتا  ندید  6 ـ
رود امـش  زا  ار  یـشوخ  طاشن و  دایز ،  تداسح  ملاسان و  تباقر  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یگدننار  ینیـشام  اب  دینیبب  باوخ  رگا  7 ـ

دنک .  یم 
دینزب .  تسد  كانرطخ  يراک  هب  دیراد  دصق  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیا ،  هداتسیا  یسوبوتا  رد  دینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

 ، دشاب دنلب  سوبوتا  فقـس  رگا  دیـسر و  دیهاوخ  دصقم  هب  عناوم  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـشاب ،  هاتوک  باوخ  رد  سوبوتا  فقـس  رگا  9 ـ
 . دنک یم  دیدهت  ار  امش  راکشآ  يرطخ  هک  تسا  نآ  تمالع 

یناشن شتآ  نیشام 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دماجنا .  یم  تداعس  یشوخ و  هب  يداعریغ  طیارش  اه و  ینارگن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یناشن  شتآ  نیشام  ندید  1 ـ
تسامش .  راظتنا  رد  ناوارف  یتراسخ  فداصت و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یناشن  شتآ  هداتفاراک  زا  نیشام  ندید  2 ـ

هک دز  دـهاوخ  تسد  دنـسپان  ییاهراک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدـش  یناشن  شتآ  نیـشام  راوس  دـنیبب  باوخ  یناوج  درف  رگا  3 ـ
 . تسین وا  نأشرد 

ینوراکام
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد ینوراکام  يدایز  رادقم  ندید  درک .  دـیهاوخ  ییزج  ییاهررـض  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیروخ ،  یم  ینوراکام  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

هبیرغ هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  درک .  دیهاوخ  زادنا  سپ  یلوپ  ییوج  هفرـص  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ، 
 . دش دهاوخ  شیگدنز  دراو  يا 

نایکام

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  يرورس  تسا  لیلد  تشاد ،  رایسب  یگناخ  غرم  هک  دید  رگا  تسا و  كزینک  مداخ و  لیلد  باوخرد ،  نایکام  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  تعفنم  ینز  زا  تسا  لیلد  درک  هناخ  وا  هناخ  رد  نایکام  دنیب  رگا  لام .  لامج و  اب  دوب  ینز  لیلد  باوخ ،  هب  نایکام  ندید 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  باوخ  هب  نایکام  ندید 

لامج .  بحاص  نز  لوا : 
كزینک .  مود : 

هناخ .  مداخ  موس : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب تمعن  يدایز  سورخو  نایکام  ندید 

تایلام

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نیب زا  دیا ،  هتـشاذگ  نایفارطا  رب  هک  يدـب  تاریثأت  دوخ  یقطنم  راتفر  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیزادرپ ،  یم  تایلام  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درب .  دیهاوخ 
دیریگب .  يرای  کمکدوخ و  ناتسود  زا  دیوش  یم  راچان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنزادرپ ،  یم  تایلام  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دروخ دیهاوخ  تسکش  دوخ  تراجت  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسین ،  دوخ  تایلام  تخادرپ  هب  رداق  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

امام

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  مک  رایسب  نآ  زا  ییاهر  لامتحا  هک  دش  دیهاوخ  راچد  یتخس  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  امام  ندید  1 ـ

 . دش دهاوخ  اوسر  ناشیرپ و  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  امام  باوخ  رد  يرتخد  رگا  2 ـ

نازیمام

 . دیشک مشچ  هب  مشچ  درد  رهب  زا  نازیمام  دنیب  رگا  دوب .  يرامیب  لیلد  نآ ،  ندروخ  باوخ و  هب  نازیمام  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دوش لصاح  باوث  نآ  زا  ار  وا  هک  نک  يراک  هک  لیلد 
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انیمام

 . دوب مغ  تقو  یب  تقورد و  ندید  باوخ  هب 

هام

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوش .  هاشداپ  ریزو  هک  لیلد  تفرگ ،  ارف  نامسآ  زا  هام  دنیب  رگا  دوب .  ریزو  لیلد  باوخ ،  هب  هام  ندید 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، تفگ نخـس  يو  اب  هامدنیب  رگا  دنوش .  كاله  ریزو  ای  هاشداپ  هک  لیلد  دش ،  همین  ود  هب  هام  دنیب  رگا  دوب .  هاشداپ  رب  لیلد  هام ،  ندـید 
ود نآ  زا  یکی  دید  رگا  دوش .  تموصخ  هاشداپ  ود  نایم  هک  لیلد  دندرک ،  گنج  مه  اب  هام  ود  دید  رگا  دنک .  مکح  یتیالو  رب  هک  لیلد 

دوش .  لوزعم  هاشداپ  ود  نآ  زا  یکی  دندش ،  صقان  هام 
دیوگ :  یبرغمرباج 

نیا رگا  تسا .  رتمک  لصا  زا  نز  هک  لیلد  دوب ،  لاله  هام  دـید  رگا  دـهاوخب .  لامج  بحاص  ینز  هک  لیلد  تفرگرب ،  ار  هاـم  دـید  رگا 
عون .  نیدب  دنک  يرهوش  هک  لیلد  دنیب ،  ینز  ار  باوخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
نآ رد  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب  دوخ  علطم  زا  لاله  هام  هک  دـید  رگا  دـبای .  ترـصن  هاشداپ  زا  هک  لـیلد  کـیرات ،  دوب  ردـب  هاـم  دـید  رگا 
هام دنیب  رگا  ار .  ریزو  ای  دیآ  يرسپ  ار  هاشداپ  هک  دشاب  نآ  رب  لیلد  باوخ ،  هب  هام  ندید  دنیوگ :  یـضعب  دوش و  هاشداپ  وا  دنزرف  عضوم 
دنیب ناطلـس  ناکیدزن  نابرقم و  زا  یکی  ار  باوخ  نیا  رگا  اناد .  ملاع و  دـیآ  يرـسپ  وا  هک  لیلد  دـمآ ،  وا  راـنک  رد  اـی  تفرگب  تسد  ار 

دوش .  هاش  شدنزرف 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هدفه  رب  هام  ندید 
هاشداپ .  لوا : 

ریزو .  مود : 
مدمهو .  میدن  موس : 

سیئر .  مراهچ : 
ماقم . )  یگرزب و  هاج (  فرش و  مجنپ : 

كزینک .  مشش : 
مالغ .  متفه : 

لطابراک .  متشه : 
اورنامرف .  مکاح و  یلاو  مهن : 

لمع .  دب  دسفم و  یملاع  مهد : 
يرورس .  يرتهم  مهدزای : 

ردام .  مهدزاود : 
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ردپ .  مهدزیس : 
نز .  مهدراهچ : 

دنزرف .  مهدزناپ : 
رسپ .  مهدزناش : 

يراوگرزب .  مهدفه : 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

هام
قفاوت مدع  گنر :  خرس  هام 

رادافو قشع  ابیز :  هام 
دب رابخا  فوسخ : 

تنایخ ییافو ،  یب  لماک :  هام 
مهم رایسب  تاقافتا  دیشروخ :  رانک  رد  هام 
دب  ياهربخ  ییافو ،  یب  یگتفرگ :  هام 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دنیب يداش  ناگرزب  زا  هام  ندید 

نم يارب  اهنآ ]  ] مدید مدـید  هام  دیـشروخ و  اب  ار  هراتـس  هدزای  باوخ ] رد   ] نم ردـپ  يا  تفگ  شردـپ  هب  فسوی  هک  ار  ینامز  نک ] دای  ]
 « 4 ءهیآ «  فسوی  هر  وس  دننکیم  هدجس 

وـس دیوش  رـصم  لخاد  ناما  نما و ]  ] اب هللا  ءاش  نا  تفگ  تفرگ و  شیوخ  رانک  رد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  دندش  دراو  فسوی  رب  نوچ  سپ 
 « 99 ءهیآ «  فسوی  هر 

نیشیپ باوخ  ریبعت  تسا  نیا  ردپ  يا  تفگ  فسوی ]  ] دنداتفارد و هدجـس  هب  وا  شیپ  نانآ ] همه   ] دیناشنرب و تخت  هب  ار  شردام  ردپ و  و 
هب ناعنک   ] نابایب زا  ار  امـش  تخاس و  جراخ  نادنز  زا  ارم  هک  هاگنآ  درک  ناسحا  نم  هب  دـینادرگ و  تسار  ار  نآ  مراگدرورپ  نیقی  هب  نم 

فطل بحاص  دـهاوخب  هچنآ  هب  تبـسن  نم  راگدرورپ  نامگ  یب  دز  مه  هب  ار  مناردارب  نم و  نایم  ناطیـش  هکنآ  زا  سپ  دروآ  زاـب  رـصم ]
 « 100 ءهیآ «  فسوی  هر  وس  تسا  میکح  ياناد  وا  هک  اریز  تسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  تیقفوم  یفطاع و  روما  رد  یبایماک  ۀناشن  باوخ ،  هب  هراتسرپ  ینامسآ  رد  هام  ندید  1 ـ

هرجاشم و امـش  یگداوناخ  طـباور  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دوش ،  یم  هدـید  نامـسآ  رد  يداـعریغ  لکـش  هب  هاـم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
داد .  دهاوخ  يور  فالتخا 

دناشک .  دهاوخ  یناریو  هب  ار  هعماج  تاعیاش ،  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  فوسخ  ندید  3 ـ
تسا .  تورث  شیازفا  قفوم و  یجاودزا  تمالع  باوخ  رد  ون  هام  ندید  4 ـ

جاودزا دوخ  ۀقالع  دروم  درف  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیوگزاب ،  ار  وا  ةدـنیآ  تشونرـس  دـهاوخ  یم  هام  زا  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  5 ـ
تورث لوپ و  هب  هزادـنا  زا  شیب  ۀـقالع  رطاخب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دراد ،  دوجو  هاـم  ود  نامـسآ  رد  دـنیبب  باوخ  رگا  اـما  درک .  دـهاوخ 

تیارد و نتـشادن  تلع  هب  هـک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دوـش ،  یم  هریت  هاـگان  هاـم  دـنیبب  باوـخ  رگا  و  داد .  دـهاوخ  تـسد  زا  ار  دوـخ  رـسمه 
تخیرگ .  دهاوخ  وا  گنچ  زا  یگرزب  تداعس  اهیداش و  هنانز  ياهتراهم 
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اپ نطو  زا  عافد  يارب  مدرم  تفرگ و  دـهاوخرد  زیتس  گنج و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  تسا ،  خرـس  نوخ  گنر  هب  هاـم  دـینیبب  باوخ  رگا  6 ـ
 . تشاذگ دنهاوخ  شیپ 

یهام

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تشاد رایسب  یهام  دید  رگا  دوب .  وکین  شلیوات  ریسدرس  يایرد  رد  دوب و  یتخس  الب و  لیلد  ریسمرگ ،  يایرد  رد  باوخ  رد  یهام  ندید 

دروآ .  يرسپ  هک  لیلد  تفای ،  دیراورم  یهام  مکش  زا  دنیب  رگا  تسا .  مغ  کچوک  یهام  اما  تسا و  تمینغ  لیلد  گرزب  هزات و 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

یضعب دنیب و  ترضم  مالغ  زا  هک  لیلد  دروخ ،  یهام  رگا  دنک .  ملظ  یگرزب  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  کشخ  دوش و  یهام  یسک  دید  رگا 
تسا .  رفس  لیلد  دنیوگ ،  یم 

دیوگ :  یبرغمرباج 
وا ناهد  زا  دنیب  رگا  دوب .  یهام  دندوب  هدروآ  تشهب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ناوخ  رب  هک  اریز  تسا ،  تمینغ  لیلد  هزات  یهام  ندـید 

هزات یهام  رگا  دیآ .  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یهام  وا  بیـضق  زا  دید  رگا  دیوگ .  رایـسب  غورد  هک  لیلد  دـمآ ،  نوریب  یهام 
ایرد نایهام  دید  رگا  دبای .  تعفنم  هک  لیلد  درک ،  یم  یـشورف  یهام  دید  رگا  دنک .  لصاح  لام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  هتخپ 

دنک .  لصاح  دوخ  دارم  دوش و  هاگآ  هاشداپ  زار  هک  لیلد  دنتفگ ،  نخس  وا  اب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هج  شش و  رب  یهام  ندید 
ریزو .  لوا : 

رگشل .  مود : 
هزیشود .  رتخد  موس : 

تمینغ .  مراهچ : 
هودنا .  مغ و  مجنپ : 

يودنه  یکزینک  مشش : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یئاج دینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  نشور  فاص و  دنک  یم  انـش  نآ  رد  یهام  هک  یبآ  رگا  صوصخب  تسا  وکین  باوخ  رد  یهام  ندـید 
هک ارچ  تسا  بوخ  رایسب  دننک  یم  انش  هک  دینیب  یم  ناوارف  نایهام  بآ  نورد  دیا و  هداتسیا  رختسا  ایرد و  ای  ضوح و  ای  ریگبآ  رانک  رد 
یم انش  نآ  رد  نایهام  هک  یبآ  هچ  نانچ  دشاب  لالز  فاص و  بآ  هک  تسا  نیا  طرش  یلو  دهد  یم  ربخ  نشور  يا  هدنیآ  زا  امـش  باوخ 

یلحارم یط  زا  دعب  اما  دریگ  یم  رارق  امـش  سرتسد  رد  لانم  لام و  لوپ و  ماقم و  هاج و  هک  تسا  نآ  ناشن  دـشاب  دولآ  لگ  هریت و  دـننک 
شوخ نایهام  نآ  رد  دـشاب و  نفعتم  بآ  رگا  دایز .  ندروخ  هصغ  مغ و  ناوارف و  تالکـشم  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  راوشد و  رایـسب 

رد يرامیب  یتخبدـب و  جـنر و  هب  هک  دـیروآ  یم  تسدـب  یئاهزیچ  دـیوگ  یم  امـش  باوخ  هک  ارچ  تسین  بوخ  دـننک  انـش  ابیز  گنر و 
یئالط درز  یهام  تسا ،  لابقا  تخب و  دیفـس  یهاـم  تسا .  تیموکحم  سبح و  يراـمیب و  ناـشن  نفعتم  بآ  دزرا .  یمن  نآ  هب  دروخرب 

رد هک  روط  نآ  گنت  ای  هشیش  نورد  یهام  دنچ  ای  کی  باوخ  رد  یسک  رگا  تسا .  هوکش  رف و  خرس  یهام  تسا و  تورث  لام و  لوپ و 
ياهوزرآ هب  دـیوش و  یم  دـنم  هرهب  عتمتم و  وا  بناج  زا  نوچ  تسا  بوخ  رایـسب  دـهدب  امـش  هب  تسا  موسوم  زورون  نیـس  تفه  مسارم 
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هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دسرب .  شیاهوزرآ  هب  هک  دینک  یم  يرای  کمک و  ار  وا  دیهدب  یهام  یسک  هب  امش  هچ  نانچ  دیسر و  یم  دوخ 
دینیبب رگا  دیـسر .  یم  تمعن  هب  دـیروخب ،  یئاذـغ  رگا  دـیوش و  یم  زآ  صرح و  راچد  دـینک و  یم  عمط  دـیداد  تروق  هتـسرد  ار  یهام 

دیوش .  یم  راتفرگ  تبیصم  الب و  هب  دشاب  روش  هک  یطرش  هب  هزات  هچ  دشاب و  يدود  هچ  دیروخ  یم  روش  یهام 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یهام
دایز دوس  يریگیهام : 
تیاضر گرزب :  ياهیهام 

تسکش کچوک :  ياهیهام 
یتحاران هدرم :  ياهیهام 

ناماس اب  هناخ  نتشاد  اهنآ :  نتخپ 
طلغ تاعالطا  نآ :  ندیرخ 

دنمتورث  درف  کی  اب  جاودزا  زمرف :  ياهیهام 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

تسا يزور  یهام  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تبحم و دروم  ار  امش  دنمتورث  دنمتردق و  صاخـشا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هناخدور ،  هزیکاپ  لالز و  بآ  رد  یهام  ندید  1 ـ
دنهد .  یم  رارق  دوخ  فطل 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تردق  تورث و  يروآ  درد  قافتا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  یهام  ندید  2 ـ
دروآ .  دهاوخ  تسد  هب  دادعتسا  اب  ابیز و  يرسمه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یهام  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ

نهذ و روضح  اما  دنک ،  یم  ناشیرپ  ار  امـش  نانمـشد  ياه  هشقن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـینک ،  یم  دیـص  یهام  هبرگ  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیزیرگب .  اهنآ  ماد  زا  ات  دنک  یم  کمک  امش  هب  لابقا 

دیروآ .  یم  تسد  هب  یتورث  تماهش  ییاناوت و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینزب ،  بآ  هب  یهام  نتفرگ  يارب  باوخ  رد  رگا  5 ـ
هک تسا  نآ  ۀـناشن  دـینکن ،  دیـص  يزیچ  يریگیهام  ماگنه  رد  رگا  اما  تسا .  داصتقا  ملع  تردـق و  بسک  ۀـناشن  يریگیهام ،  باوخ  6 ـ

تسا .  لصاح  یب  تورث  راختفا و  نتفای  يارب  امش  ياهشالت 
 . تسا رادیاپ  هناتسود و  طباور  تمالع  باوخ ،  رد  یهام  ندروخ  7 ـ

هراوخ یهام 

یهام دـید  رگا  دـهاوخب .  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  هراوخ  یهام  دـید  رگا  دوب .  نز  لیلد  هراوخ ،  یهام  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . تسا هودنا  مغ و  لیلد  هراوخ ،  یهام  ندید  كدیوگ  یبرغمرباج  دهد .  قالط  ار  نز  هک  یلد  دیرپب ،  وا  تسد  زا  هراوخ 

ریگیهام

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدوب .  هدیشچن  ار  نآ  معط  زور  نآ  ات  هک  دیبای  یم  تسد  یبایماک  تداعس و  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یهام  نادایص  ندید 
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رب رگا  دروآ و  دیهاوخ  تسدب  یگدنز  رد  هک  تسا  یبوخ  جیاتن  نآ  ریبعت  دیا ،  هدرک  دیـص  یهام  يریگیهام  نیح  رد  دینیبب  باوخ  رگا 
 . داد دهاوخ  خر  ناتیارب  يراوگان  ياهقافتا  هدنیآ  رد  دیوشن ،  یهام  دیص  هب  قفوم  باوخ  رد  سکع 

هزرابم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هیلع رب  نانمشد  دیرادن و  يراگزاس  رس  هدش  بیوصت  نیناوق  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  یـسایس  هزرابم  لوغـشم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دننک .  یم  مادقا  امش 
دش .  دهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  دوخ  ياهحرط  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننیبب ،  یباوخ  نینچ  رادمتسایس  ردتقم و  دارفا  رگا  2 ـ

هیریخ تاسـسوم  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دـیتسه ،  هزرابم  لوغـشم  تسیاشان  لامعا  هاـنگ و  هیلع  رب  یبهذـم  دارفا  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
درک .  دیهاوخ  یلام  کمک 

تعاجـش عقوم  هب  و  درک ،  دهاوخ  هبلغ  عناوم  رب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  هزرابم  هراک ،  دـب  نانز  هیلع  رب  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ
 . دناسر دهاوخ  توبث  هب  ار  دوخ 

ندش التبم 

دید رگا  دوب .  شیاشگ  لیلد  دوب ،  هدـش  تسرد  دـنیب  باوخرد  یئالتبم  رگا  دـنام .  ورف  اهراک  رد  هک  لـیلد  دوب .  هدـش  ـالتبم  دـید  رگا 
یـسک دید  رگا  دوش .  يزور  گنت  هک  لیلد  تفر ،  یم  وناز  هب  یئالتبم  دید  رگا  دنک .  هبوت  تیـصعم  زا  هک  لیلد  دوب ،  دازردام  یئالتبم 

 . دناسر یسک  هب  ترضم  هک  تسا  لیلد  هدرک ،  التبم  ار 

دربم

ناهوس
ندید دنیوگ  یـضعب  دوش و  ناسآ  يو  رب  اهراک  هک  لیلد  دز ،  یم  نادب  نهآ  گنر  تشاد و  يدربم  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 

 . دبایب دبلط  هچ  نآ  هک  تسا  نآ  لیلد  باوخ ،  هب  دربم 

لبم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یگداوناخ یتخبشوخ  ناملبم : 

تشاد دیهاوخ  نکسم  ییاجباج  ای  تفرگ و  دهاوخ  تروص  یجاودزا  يدوز  هب  ناملبم :  ندیچ  لاح  رد 

مروتم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دزیمآ .  یم  مه  رد  تذل  یتسرپ و  دوخ  تورث  بسک  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتشگ  مروتم  ناتتروص  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

یم وربور  زیمآ  تداـسح  یعناـم  اـب  یگدـنز  رد  امـش  تفرـشیپ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  مروتم  باوخ  رد  ار  نارگید  تروص  رگا  2 ـ
 . ددرگ

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1143 

http://www.ghaemiyeh.com


هبقثم

 . دناتس يزیچ  مدرم  زا  هلیح  هب  هک  لیلد  درک ،  خاروس  هبقثم  هب  یبوچ  دید  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

همسجم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نیریش يا  هدنیآ  همسجم : 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
هتـشاگن راوید  رد  هچ  نآ  دنیب و  هایـس  هنوگ  هب  هک  هصاخ  تسا ،  هودنا  مغ و  دنیب  باوخ  هب  نوچ  دتفا ،  نیمز  رب  نآ  هیاس  هک  اه  سیدنت 

دنیب . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  اه  سیدنت  ندید 
هودنا .  مغ و  لوا : 

هاج .  ردق و  ناصقن  مود : 
اهراک .  رد  یتناما  یب  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دنا هتسناد  نز  زین  ار  سیدنت  ای  همـسجم  دنا ،  هدرک  یم  هیکت  دایز  درم  یگدنز  رد  نز  شقن  هب  شیوخ  ریباعت  رد  هک  یتنـس  نهک  ناربعم 

لکـش هب  اـم  باوخ  رد  دـناوت  یم  ناویح ،  اـی  ناـسنا  ناـج ،  یب  رادـناج و  زا  معا  یبوـبحم ،  زیزع و  ره  باوـخ  ملع  رد  یلک  رظن  زا  اـما 
رد هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دنراد  شیوخ  صاخ  یئاج  ام  یگدنز  رد  میراد و  ناشتـسود  هک  یـصاخشا  ای  اهزیچ  همه  دوش .  رهاظ  سیدنت 
هب مینکفا (  یم  نیمز  هب  ای  مینکـش  یم  ار  یـسیدنت  مینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  تسین .  نز  اهنت  سیدنت  سپ  دنوش .  یم  سیدـنت  اه  باوخ 

باوخ ملع  رد  سیدنت  تسا و  نامه  ریبعت  زاب  دوشن  هتخانش  هک  میناشوپ  یم  گنر  اب  ار  شا  هرهچ  ای  و  ندرب )  نیب  زا  ندرک و  درخ  تین 
یم نز  دیدیرخ  ای  دیراد  يا  همـسجم  دیدید  رگا  دیوگ  یم  نیریـس  نبا  میراد .  ترفن  نآ  زا  هک  دریگ  یم  رارق  يزیچ  ای  یـسک  ياج  هب 

دیشورف یم  ار  كزینک  ای  دیریم و  یم  ای  دیهد  یم  قالط  ار  نز  تسکش  داتفا و  امش  همسجم  دیدید  رگا  دیرخ و  یم  یکزینک  ای  دریگ و 
میراد هجوت  نآ  هب  دایز  هک  تسا  ام  يالاب  تساوخ  سیدنت  دبای .  یمن  قیبطت  ام  زورما  یگدنز  هوحن  اب  اما  دـشاب  دـناوت  یم  تسرد  نیا  . 

 ، هتـسکش میراد  هک  يا  همـسجم  میدـید  رگا  تسا و  یناسفن  تالیامت  اب  هزراـبم  مینکـش  یم  ناـمدوخ  ار  يا  همـسجم  میدـید  رگا  لاـح 
يایوگ تسا و  رامـش  یب  تـالیامت  اـه و  سوه  ناـیم  رد  ینادرگرـس  ریحت و  سیدـنت  نیدـنچ  نتـشاد  تسا .  یفطاـع  ناـیز  تسکش و 

هاج ردق و  رد  ناصقن  ای  تسا  هودنا  مغ و  ای  باوخ  رد  سیدنت  هک  دـننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تسا .  ام  يزابـسوه 
رگا صوـصخب  تسه  زین  تسار  قـیرط  زا  فارحنا  ینیب و  دوـخ  توـخن و  رورغ و  باوـخ  رد  سیدـنت  اـهراک  رد  یتناـما  یب  اـی  تسا و 

تـسا هودنا  مغ و  باوخ  رد  سیدـنت  هتـشون  نیریـس  نبا  تسا  ام  همـسجم  نآ  هک  مینک  ساسحا  ای  مینیبب  باوخ  رد  ار  نامدوخ  همـسجم 
تسا .  داحلا  رفک و  سیدنت  نیدنچ  ندید  دشاب و  هداتفا  نیمز  رب  نآ  هیاس  رگا  صوصخب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یقشع  روما  رد  كدنا  قیفوت  ۀناشن  باوخ ،  رد  همسجم  ندید  1 ـ

ۀناتسآ رد  یناسآ  هب  دوش و  یم  تسس  امش  ةدارا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراذگ ،  یم  يا  همـسجم  هناخ  زا  ییاج  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
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هب تبیه  دب  باوخ  رد  اه  همسجم  رگا  دنشاب .  دوخ  يوربآ  بقارم  رتشیب  دیاب  یباوخ  نینچ  ندید  زا  دعب  نانز  دیریگ .  یم  رارق  یهارمگ 
 . دش دیهاوخ  هجاوم  یلکشم  اب  دوخ  ةداوناخ  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنسرب ،  رظن 

سلجم

یترامع مکحم  ار  ماقم  نآ  هک  لیلد  تفگ ،  یم  دیحوت  نآرق و  ریسفت  ملاع  دوب و  هتـسشن  ملع  سلجم  رد  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
داش دراد  قلعت  نید  هب  هک  راک  زا  هک  لیلد  تسیرگ ،  یم  ملع  سلجم  رد  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  ندناوخ .  نآرق  یتسرد  ردـق  هب  دـنکب 

شتبقاع دوش و  ریحتم  نآ  زا  هک  دیآ  شیپ  يراک  ار  وا  هک  لیلد  تفرب ،  دوخ  زا  دـمآ و  دـیدپ  یتلاح  وا  ملع  سلجم  رد  دـنیب  رگا  دوش . 
اـضر مرح  سفن و  ياوه  هب  هک  لیلد  دروخ ،  یم  بارـش  نافیرح  اب  بارـش  سلجم  رد  دید  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم  دوب .  دومحم 

 . دوب تبیصم  لیلد  دوب ،  هناغچ  گنچ و  سلجم  رد  دید  رگا  دهد 

صقر سلجم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
صقر و لاح  رد  روآ  طاشن  یگنهآ  اب  و  دـنا ،  هدرک  نت  رب  داش  ياهگنر  اب  اـبیز  ياهـسابل  صقر  سلجم  رد  مدرم ،  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسا .  دارم  قفو  رب  دعاسم و  الماک  یباوخ  نینچ  ریبعت  دنا ،  یبوکیاپ 
زا یکی  يدوزب  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  دـنا ،  هجوت  یب  امـش  هب  تبـسن  نارگید  دـیراد و  روـضح  صقر  سلجم  رد  هک  دـینیبب  رگا  اـما  2 ـ

 . درک دهاوخ  توف  امش  ةداوناخ  ياضعا 

اپ چم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  یم  تناها  امش  هب  ناترسمه  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ییاپ  يابیز  چم  ندید  1 ـ

دوش .  یم  دیمون  قشع  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دربب ،  تذل  دوخ  ياپ  چم  ندید  زا  باوخ  رد  ینز  رگا  2 ـ
دوب .  دیهاوخ  تحار  هدوسآ و  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ار  یناویح  قاچ  ياپ  چم  باوخ  رد  رگا  3 ـ

رد ار  دوخ  ياپ  چم  رگا  اما  دش .  دـهاوخ  رامیب  دـیمون و  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  رغال  رایـسب  ار  دوخ  ياپ  چـم  باوخ  رد  ینز  رگا  4 ـ
 . تسا نتفر  دابرب  رطخ  رد  وا  يوربآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  قاچ  باوخ 

هربحم

نیدب ینز  تسا  لیلد  تشاد ،  هربحم  هک  دنیب  رگا  هملاع .  كاپ و  تسا  ینز  رب  لیلد  باوخرد ،  هربحم  ندید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دریمب وا  ناشیوخ  زا  ینز  درادن ،  نز  رگا  دریمب .  شنز  لیلد  دش ،  عیاض  وا  هربحم  هک  دنیب  رگا  دبای  تعفنم  يو  زا  دهاوخب و  تفص 

بارحم

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
یلهاک زامن  رد  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن  بارحم  رد  هک  دنیب  رگا  دیآ .  حلاص  يدنزرف  ار  وا  تسا  لیلد  درک ،  زامن  بارحم  رد  هک  دنیب  رگا 

دنک . 
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دیوگ :  یبرغمرباج 
دیآ يدنزرف  وا  تسا  لیلد  تخات ،  بآ  بارحم  رد  هک  دـنیب  رگا  تسا .  وا  نید  حالـص  رب  لیلد  درک ،  ترامع  ار  بارحم  هک  دـنیب  رگا 

ملاع . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  جنپ  باوخ  هب  بارحم  ندید 
هاشداپ .  لوا : 

دجسم .  ماما  مود : 
یضاق .  موس : 

نابساپ . )  بستحم (  مراهچ : 
نامدرم .  نایم  رد  ندش  هطساوو  یجنایم  مجنپ : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دمآ .  دهاوخ  دوجوب  فالتخا  امش  هداوناخ  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ،  هداتسیا  بارحم ،  رد  یکیشک  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تسا .  لغش  رییغت  يدیمون و  ۀناشن  دیا ،  هتسشن  بارحم  رد  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  2 ـ
اب ار  وا  دننک  یم  یعـس  هک  دراد  ینانمـشد  یغورد و  ياهقـشع  رب  تلالد  دوش ،  یم  بارحم  دراو  هک  دنیبب  باوخ  رد  یناوج  نز  رگا  3 ـ

دننک .  نامیپ  مه  دوخ 
هک تسانعم  نیا  هب  ای  دهدب .  امـش  تاهابتـشا  هرابرد  يرادـشه  دـهاوخب  هکنآ  رگم  دوش  یم  رهاظ  امـش  ياهباوخ  رد  رتمک  بارحم ،  4 ـ

 . دراد یم  زاب  يراک  ماجنا  زا  ار  امش  تمادن  ینامیشپ و 

عرتخم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم امـش  راختفا  ترهـش و  بجوم  هک  دز  دیهاوخ  یئانثتـسا  يراک  هب  تسد  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ  رد  یعرتخم  ندید  1 ـ

ددرگ . 
تورث هب  و  دوب ،  دیهاوخ  قفوم  دوخ  ياه  هشقن  اهحرط و  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیا ،  هدرک  عارتخا  يزیچ  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . تفای دیهاوخ  تسد 

ثنخم

ناثنخم اب  هک  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  یئالب  هک  لیلد  تسارایب ،  نانز  نوچ  دوخ  دوب و  هدش  ثنخم  هک  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دنک طالتخا  نادسفم  اب  هک  لیلد  دوب ،  هتسشن 

دم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تساهراک بولطم  نتفرشیپ  تمالع  باوخ ،  رد  ایرد  دم  ندید 
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دادم

وا رب  تشیعم  هک  لیلد  دتسب ،  یسک  زا  دادم  هک  دنیب  رگا  دوب .  دارم  نتفای  تشیعم و  بلط  رب  لیلد  دادم ،  ندید  دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  رتهم  دوب  ریبد  هدننیب  رگا  اما  دوب ،  نایز  لیلد  درک ،  هایس  ار  وا  هماج  دادم  هک  دنیب  رگا  دوش .  خارف 

 : مراـهچ تشیعم .  موس :  شمار .  مود :  يرتهم .  لوا :  تسا .  هجوراـهچ  باوخ  هب  دادـم  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
يداش . 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رنه  هب  قشع  دادم : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  بولطم  ییاهراک  ماجنا  ۀناشن  باوخ ،  رد  دادم  ندید  1 ـ

ییاه هلمج  رگا  اما  دش .  دهاوخ  شبیصن  یتخبـشوخ  جاودزا  رما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دسیون ،  یم  دادم  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ
 . دش دهاوخ  درسلد  سویأم و  دوخ  دزمان  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  كاپ  تسا  هتشون  دادم  اب  باوخ  رد  هک  ار 

لادم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  ماقم  راختفا و  بحاص  راکتشپ ،  شالت و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناشن  لادم و  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  راچد  یگرزب  یتخبدب  هب  نارگید  ییانتعا  یب  رثا  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  لادم  ندرک  مگ  2 ـ

حدم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هعلاطم نودب  ورکف  نودب  يراک  ماجنا  ندوتس  ار  یسک 

هسردم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ریخ هب  تبقاع  يریپ  هسردم : 

تالکشم درگاش :  زا  رپ  هسردم 
تمحز جنر و  ندوب :  نادرگاش  وزج 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیروآ .  یم  تسد  هب  يزایتما  یبدا  ییاهراک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  روضح  يا  هسردم  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تاحیرفت و دای  هب  ار  امـش  لاح  نامز  یتخبدب  هودنا و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیور ،  یم  هسردم  هب  یناوجون  ماگنه  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دزادنا .  یم  هتشذگ  مایا  تقادص 

یبدا یماـقم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  سیردـت  یفـسلف  اـی  یملع  بتک  هسردـم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دییایبرب .  یگدنز  هنازور  ياهزاین  سپ  زا  دیاب  ادتبا  اما  درک .  دیهاوخ  شالت 
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امـش یناگدنز  رب  رابهودـنا  خـلت و  عیاقو  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  هاگن  یکدوک  مایا  ۀـسردم  نامتخاس  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . دنکفا یم  هیاس 

رکذم

نیا رگا  دوب .  يداش  لیلد  داد ،  یم  دنپ  ار  يدرم  هک  دنیب  یـسک  رگا  دوب .  دنهددنپ  ینعم  هب  باوخ  هب  رکذم  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
نید و راک  هک  لیلد  دوب ،  وا  ترخآ  ایند و  حالـص  دـنپ  نآ  رد  داد و  یم  دـنپ  ار  يدرم  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  افـش  دـنیب  يرامیب  ار  باوخ 

 . دوش کین  وا  يایند 

يذم

طاشن بآ 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 . نآ ردق  هب  دوب  يداش  لیلد  دنیب ،  باوخ  رد  يذم  رگا 

يدزمان مسارم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تازایتما شیارب  هک  دش  دـهاوخ  لوغـشم  يراک  هب  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنیبب ،  باوخ  هب  ار  دوخ  يدزمان  ياه  هنحـص  ینز  رگا 

 . دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  یعامتجا 

ابرم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیسوب دهاوخ  ار  امش  تسا  زیزع  رایسب  امش  يارب  هک  یصخش  ابرم : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ ریگلفاغ  فلتخم  ياهتذل  بسک  زا  و  تفر ،  دیهاوخ  ییاهرفـس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیروخ ،  یم  ابرم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش . 
یگدنز داش  يا  هداوناخ  رد  دروآ و  دیهاوخ  تسد  هب  شزرااب  یناتـسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تسرد  ابرم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . درک دیهاوخ 

ناجرم

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک دنیب  رگا  دوب .  دنزرف  ار  وا  هک  دهاوخ  ینز  هک  لیلد  تشاد ،  ناجرم  هک  دـنیب  رگا  دـنزرف .  ای  دوب  نز  لیلد  باوخ ،  هب  ناجرم  ندـید 

دهد .  قالط  ار  نز  هک  لیلد  دش ،  عیاض  وا  ناجرم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

دوب .  لام  لیلد  دنیب ،  اهرهاوج  رگید  اب  ناجرم  رگا  اما  دوب ،  دنزرف  ناجرم  ندید 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1148 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  باوخ  هب  ناجرم  ندید 

دنزرف .  لوا : 
تنیز .  مود : 

لامجو .  یئابیز  موس : 
لام .  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رگا و  دش .  دیهاوخ  رـسپ  بحاص  دیوگ  یم  امـش  باوخ  هک  ارچ  تسا  بوخ  دـیراد  ناجرم  زا  یحیبست  ای  رتشگنا  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

دیروآ یم  تسدب  یلام  دیدیرخ  رازاب  زا  ار  ناجرم  دیدید  رگا  دوش .  یم  امش  يزارفرس  بجوم  ناتنادنزرف  زا  یکی  دیراد  گرزب  نارسپ 
حیبست دنیبب  رگا  دهد  یم  قالط  ار  شرسمه  هدرک  مگ  ار  نآ  هک  هتشاد  ناجرم  زا  يرتشگنا  هک  دنیبب  يدرم  رگا  تفرگ .  دیهاوخ  ینز  ای 

 . دنوش یم  قرفتم  دتفا و  یم  قافن  شا  هداوناخ  دارفا  وا و  نیب  هتخیر  نیمز  هب  شیاه  هناد  هدش و  هراپ  وا  ناجرم 

درم

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  وا  نمشد  رب  لیلد  دنیب ،  لوهجم  يدرم  رگا  دوب .  نامه  يرادیب  رد  هک  لیلد  دنیب ،  باوخ  هب  فورعم  يدرم  یسک  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  دنیاشوخان  ربخ  هلیح و  ناشن  باوخ ،  رد  ریپ  درم  ندید 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
درم

مشخ وشیر : 
گرزب یتحاران  رادخاش :  درم 

ینالوط یگدنز  ریپ :  درم 
نیریش ياه  هظحل  قاچ :  درم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تذل دوخ  یگدنز  زا  دـیبای و  یم  تسد  يرایـسب  تورث  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  لکیه  شوخ  هفایق و  شوخ  يدرم  ندـید  1 ـ

دیرب .  یم 
درک .  دهاوخ  هرصاحم  ار  امش  یناشیرپ  یمگردرس و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ومخا  هفایقدب و  يدرم  ندید  2 ـ

باوخ هب  ار  تشز  يدرم  رگا  اما  دـش .  دـهاوخ  ءاطعا  وا  هب  يزایتما  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  باوخ  رد  هفاـیق  شوخ  درم  ینز  رگا  3 ـ
 . دش دهاوخ  رسدرد  راچد  دیرادنپ ،  یم  دوخ  تسود  هک  یسک  بناج  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ، 

درجم درم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  يرود  نانز  اب  ترشاعم  زا  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  درجم  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  1 ـ
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تسا كاپان  ادتبا  زا  هک  دش  دهاوخ  التبم  یقشع  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دنیبب ،  باوخ  رد  ار  يدرجم  درم  ینز ،  رگا  2 ـ
زا ار  دوخ  تقادص  فرـش و  هک  ینارادمتـسایس  دیارگ ،  یم  ملظ  هب  هک  یتلادع  دراد ،  زین  يرگید  ریباعت  باوخ  رد  درجم  درم  ندـید  3 ـ

 . دنهد یم  فک 

نسم نز  ای  درم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اـهینارگن و راـچد  دـینکن ،  ظـفح  ار  دوـخ  یحور  شمارآ  يدرـسنوخ و  رگا  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوـخ ،  رد  نسم  نز  اـی  درم  ندـید 

 . دش دیهاوخ  رایسب  یناشیرپ 

بادرم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ راچد  دیدرت  یمگردرـس و  هب  دوخ  دادعتـسا  شوه و  زا  تسردان  هدافتـسا  تلع  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  بادرم  ندید 

 . دش

رادرم

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب توشر  رادرم  ندید 

گنسرادرم

 : دیامرف قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوب .  كاله  میب  نآ  رد  هکنانچ  دوب  يرامیب  لیلد  گنـس ،  رادرم  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . هجنکش تبرغ و  موس :  مغ .  مود :  يرامیب .  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  گنس  رادرم  ندید 

مدرم

دنتـشاد هایـسای  نود  ياه  هماج  رگا  دوب .  شوخ  شیع  لیلد  دنتـشاد ،  زبس  ای  دیفـس  ياه  هماج  مدرم  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
باوخ رد  نامدرم  رب  ون  خارف و  ياه  هماج  ندید  تسا و  تبیصم  لیلد  دنتشاد ،  دوبک  ياه  هماج  دنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات 

 . دوب یخارف  شیع و 

ندرم

دیوگ :  لایناد  ترضح 
نید داسف  رب  لیلد  همه ،  نیا  دندرک  روگ  رد  نفک  اب  دنتـسشب و  ار  يو  هک  یتقو  ات  دنتـسیرگب  يو  رب  همه  درمب و  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا 

 : دنیوگ یـضعب  دوب و  ناصقن  شنید  دوب ،  یگرزب  لیلد  دنتفر ،  یم  وا  سپ  شیپ و  زا  مدرم  دنداهن و  توبات  رد  ار  وا  هک  دـنیب  رگا  دوب . 
رگا دوب .  زارد  شرمع  دنک و  هبوت  هانگ  زا  هک  لیلد  دش ،  هدنز  دوب و  هدرم  هک  دـنیب  رگا  دـنک .  مکح  دـندوب  وا  هزانج  رب  هک  مدرم  نآرب 

دنک رفس  نالهاج  اب  هک  لیلد  دوب ،  ناتسروگ  نایمرد  هک  دنیب 
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دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هک دـنیب  رگا  تسا .  هنوگچ  ناگدرم  کـیدزن  وا  لاـح  هک  دـنک  طاـیتحا  تسا ،  نوچ  یلاـعت  قح  دزن  وا  لاـح  هک  دـنادب  دـهاوخ  هک  ره 
هب دـنتفگ  شوخان  نانخـس  يو  اب  رگا  دوب .  وکین  یلاعت  قح  دزن  وا  لاح  هک  لیلد  دـنتفگ ،  نخـس  وا  اب  دـنداد و  تراشب  ار  يو  ناـگدرم 

دوب .  نیا  فالخ 
دیوگ :  یبرغمرباج 

هک لیلد  دنیب ،  ربتعم  باوخ  رد  ار  دوخ  ندنک  ناج  دنچ  ره  دوب و  رفاک  باذع  نموم و  تحار  رب  لیلد  باوخرد ،  تاجافم  گرم  ندید 
دوب .  تباث  دوخ  نید  رد  هک  لیلد  دنتسشب ،  وا  درمب و  هک  دنیب  رگا  دوب .  رتخس  وا  باذع 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 ، درب یم  دوب و  هتفرگ  تشپ  رب  ار  هدرم  وا  دید  رگا  دبای .  یگرزب  دـنتفر  یم  وا  یپ  زا  قلخ  دـنداهن و  توبات  رب  ار  وا  درمب و  هک  دـنیب  رگا 
هک لیلد  درمب ،  هراب  رگید  هک  دنیب  ار  هدرم  رگا  دوب .  وکین  تیاغ  هب  دـش  هدـنز  هراب  رگید  درمب و  هدـنز  دـنیب  رگا  تسا .  مارح  لام  لیلد 
وا ردپ  ردام و  دـنیب  رگا  دوش .  نمیا  نمـشد  رـش  زا  دـنیوگ  یـضعب  دوش و  رگناوت  هک  لیلد  درمب ،  شدـنزرف  دـنیب  رگا  دریمب .  شدـنزرف 

ار وا  هک  لیلد  دنتسشب ،  ار  وا  درمب و  دنیب  نتـسبآ  ینز  رگا  دوش .  هدیروش  شراک  دنیوگ  یم  زین  وش د و  وکین  شراک  هک  لیلد  دندرمب ، 
تسا .  دب  دندرک  شنفد  رگا  دوب .  وکین  لیوات  هب  دنداهن  توبات  رب  ار  وا  درمب و  دنیب  رگا  دیآ .  رسپ 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یهاو چوپ و  دایز  ياهلوق  ندرم : 

يداش دنتسه :  گرم  لاح  رد  هک  یناسک  ندید 
دینکیم يرپس  ار  يا  همانرب  یب  یگدنز  امش  هدرم :  ندش  هدنز 

یتمالس هناشن  ندرم :  هب  لیامت 

دودرم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسا لومعم  دح  زا  رتالاب  امش  یبلط  هاج  ناحتما :  رد  ندش  دودرم 

هدرم

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا تسا .  نیا  فالخ  هب  دنی  هدرم  ار  هدنز  رگا  دنیب .  يور  هداشگ  ار  هدرم  هصاخ  دوب .  وکین  شلاح  هک  لیلد  دش .  هدنز  هدرم  دـید  رگا 

هک لیلد  دـنیب ،  ار  دوخ  هدرم  نز  رگا  دوش .  دایز  شتلود  هتخاس و  شراک  هک  لیلد  مرخ ،  دـید و  وکین  ياه  هماج  اـب  ار  دوخ  هدرم  ردـپ 
رفـس زا  شبیاغ  هک  لیلد  دـش ،  هدـنز  وا  هدرم  رـسپ  دـنیب  ینز  رگا  دـهرب .  مغ  زا  هک  لـیلد  دـید ،  ار  دوخ  هدرم  رـسپ  رگا  دوش .  شیورد 

دنک .  ناملسمار  هدنز  هک  لیلد  درک ،  هدنز  ار  هدرم  دید  رگا  دیآزاب . 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

وکین نآ  رد  هدرم  ناهج  نآ  رد  هدرم  لاوحا  هک  لیلد  ما ،  هدنز  نم  هک  دیوگ  وا  دوب  هدرم  وت  هک  دیـسرپ  وا  زا  دـید و  ار  هدرم  یـسک  رگا 
هدرم رگا  دوب .  یتسردنت  لیلد  تفرگ ،  رانک  رد  ار  وا  هدرم  دید  رگا  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دوب .  دونـشخ  يو  زا  قح  دوب و 
لیلد دینادرگب ،  يو  زا  يور  ای  درک  هرظانم  يو  اب  وا  لها  زا  هدرم  دید  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دـنیب ،  هنامداش  دوخ  لها  زا  ار 
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رد هدرم  دید  رگا  دوب .  هدرم  رفاک  هک  لیلد  دمآ ،  وا  شیپ  نادنخ  هدرم  هک  دنیب  رگا  دـشاب .  هدرواین  ياج  هب  دوب  هدرک  هک  یتیـصو  تسا 
دشاب .  هدرک  رایسب  رافغتسا  ایند  رد  هدرم  نآ  هک  لیلد  دوب ،  زامن 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
هک لیلد  داد ،  يو  هب  یندروخ  يزیچ  هدرم  دید  رگا  درادـن .  دـیما  هک  یئاج  زا  دوب  تعفنم  ایند ،  عاتم  زا  داد  يزیچ  ار  وا  هدرم  دـنیب  رگا 

دبای .  لالح  يزور 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

تعاط نتفای  قیفوت  رب  لیلد  هقف ،  باتک  ای  داد  يو  هب  نارق  يا  هردم  دید  رگا  تسا .  هودنا  مغ و  لیلد  داد ،  هدرم  هب  دوخ  هماج  دـید  رگا 
هدرم نآ  هک  لیلد  دـید ،  نالان  ار  هدرم  باوخ  رد  رگا  دوش .  نارگ  هماج  عون  نآ  زا  هک  لیلد  تخورف  یم  هماج  يا  هدرم  دـنیب  رگا  دوب . 

یم مشچ  درد  زا  هدرم  دید  رگا  دشاب .  هدرک  ربکت  مدرم  اب  ایند  رد  هک  لیلد  دیلان ،  یم  رـس  درد  زا  هدرم  دید  رگا  ایند .  رد  هدوب  رادرکدب 
 ، دیلان یم  ولهپ  زا  رگا  دشاب  هداد  مدرم  هب  رایـسب  شحف  هک  لیلد  دیلان ،  یم  نادند  درد  زا  دید  رگا  دـشاب .  مدرم  تبیغ  هک  لیلد  دـیلان ، 

دشاب .  هدروخ  مارح  هک  لیلد  دیلان ،  یم  مکش  درد  زا  رگا  دشاب .  هدوب  رادرکدب  نانز  اب  هک  لیلد 
دیوگ :  یبرغمرباج 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـشاب .  هدرک  يدـب  ناشیوخ  ردـپ و  اب  دـشاب و  هدرک  رایـسب  نانز  هک  لیلد  دـیلان ،  یم  تشپ  درد  زادـنیب  رگا 
نز اب  دنیب  رگا  دوب .  دب  دش  ادـج  يو  زا  رگا  تسا  تعفنم  لیلد  هدـشن .  ادـج  يو  زا  ینم  با  درک و  تعماجم  هدرماب  دـنیب  رگا  دـیامرف : 

اهدارم هب  دهاوخ و  نز  هک  لیلد  داد ،  هسوب  توهـش  هب  ار  هدرم  دـید  رگا  دـسریو .  هب  يزیچ  هدرم  لام  زا  هک  لیلد  درک ،  تعماجم  هدرم 
دسرب . 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دبای .  افش  دوش و  رامیب  هک  لیلد  دوب ،  دسفم  رگا  دنیزگ ،  وا  هار  هک  لیلد  دوب ،  حلصم  هدرم  نآ  رگا  دش ،  هدرم  سپ  زا  دید  رگا 

ياه هماج  اب  ار  هدرم  رگا  دشاب .  هتفر  ایند  زا  نامیا  اب  هک  لیلد  دوب ،  هدیـشوپ  کین  ياه  هماج  هدرم  دـنیب  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
لیلد دوبک ،  درز و  هماج  تسا و  نیا  فالخ  هب  دـنیب  هایـس  ياه  هماج  ار  هدرم  رگا  دوب .  وکین  وا  لاح  ترخآ  رد  هک  لـیلد  دـنیب ،  دـیفس 

تسا .  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  دیناشوپ ،  هماج  ار  هدرم  رگا  تسا .  تیصعم 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رگا لام .  هب  راد  لام  رگا  ملع .  هب  دشاب  هدوب  ملاع  رگا  دیوج ،  هدرم  نآ  قیرط  ایند  رد  هک  لیلد  دنکب ،  فورعم  يا  هدرم  نفک  دـنیب  رگا 
زا هک  لیلد  درک ،  نفک  ار  هدرم  دنیب  رگا  تسا .  رادنید  هدرم  نآ  هک  لیلد  دید ،  هدنز  روگ  رد  ار  هدرم  دنکب و  هدرم  نفک  تساوخ  دـنیب 

دنک .  نفک  ار  یکی  هدرم  ناشیوخ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  هدرم  نفک  ندید 
لام .  لوا : 

لکشم .  ندشرهاظ  مود : 
نید .  داسف  موس : 

تسا .  لام  لیلد  دوب ،  فورعم  دش و  هدنز  هدرم  دید  رگا 
دبای .  زاب  دوب  هدیرب  عمط  هک  یلغش  زا  دزومآ و  تمکح  ملع و  هک  لیلد  دنیب ،  باوخ  نیا  یهاشداپ  رگا 

دبای .  یم  تعفنم  دماین ،  نوریب  وا  زا  هفطن  درک و  عامج  هدرم  اب  دنیبب  باوخ  رد  رگا 
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دوش .  یم  هدروآرب  شتجاح  درک ،  عامج  هدرم  نزاب  دنیبب  باوخ  رد  رگا 
دسر .  یم  وا  هب  يزیج  هدرم  لاوما  زا  درک ،  عامج  دنا  هدرم  هک  دوخ  رهاوخ  ای  ردام  اب  دنیبب  باوخ  رد  رگا 

دسریم .  شدارم  هب  دریگ و  یم  نز  دیسوب ،  توهش  اب  ار  يا  هدرم  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

تاقالم ار  یتسود  دینیبب  ار  يا  هدرم  باوخ  رد  رگا  تسین .  باوخ  رد  تشحو  سرت و  يارب  یتلع  شندـی  تسا و  نامهم  تسود و  هدرم 
مه تسا و  بوخ  باوخ  هدـننیب  يارب  مه  دـینیبب  شاشب  هرهچ  بوخ و  سابل  رد  ار  هدرم  رگا  دـسر .  یم  امـش  يارب  ینامهم  ای  دـینک  یم 

ام باوخ  دـشاب  هتفرگ  سوبع و  شا  هرهچ  هراپ و  هدـنژ و  سابل  رد  هدرم  رگا  درب .  یم  رـس  هب  شمارآ  رد  هدرم  حور  هک  تسا  نآ  ناـشن 
دهدب امـش  هب  يزیچ  تلاح  نیا  رد  هدرم  رگا  میوش .  یم  یگنت  یتخـس و  راتفرگ  دمآ و  دـهاوخ  شیپ  نامیارب  یتحاران  مغ و  دـیوگ  یم 

 . تسین بوخ  دـیورب  وا  هارمه  امـش  دـنک و  توعد  ار  امـش  هدرم  رگا  تسین .  بوخ  دربـب  دریگب و  امـش  زا  يزیچ  رگا  یلو  تسا  بوـخ 
دمآ هدرم  هک  یسک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  وا  تمالـس  رمع و  لوط  ناشن  دشاب  انـشآ  هدنز  نآ  مینیبب و  هدرم  ار  هدنز  کی  هک  یتقو 

دنکفا امـش  ندرگ  رب  تسد  رگا  تسین و  بوخ  دـناشن  دوخ  دزن  درک و  توعد  ار  امـش  هدرم  رگا  یلو  تسا  بوخ  تسـشن  امـش  راـنک  و 
دتفا و یم  رطخ  هب  شتمالـس  هک  تسا  نآ  ناشن  تسین و  بوخ  دهد  یم  هدرم  هب  ار  دوخ  سابل  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک  رگا  تسا .  رتدـب 
تزع و تمرح و  هک  ارچ  تسا  بوخ  دیریگ  یم  سابل  هدرم  زا  دـینیبب  سکع  رب  رگا  دـیآ .  یم  دراو  همطل  شیوربآ  هب  دـینیب و  یم  نایز 

دیروآ .  یم  تسد  هب  وربآ  مارتحا و 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب وکین  ناگدرم  اب  تبحص  ندید 
دوب يداش  هدرم  هب  ندرک  مالس  ندید 

دیآ  نوریب  مغ  زا  باوخ  رد  هدرم  ندید 
دوب شیع  یتدایز  دوخ  رانک  رد  هدرم  ندید 

دیوگ :  فلوم 
وا اب  رگا  یلو  تسوا  شور  هار و  رد  هک  لیلد  دـش  هارمه  هدرم  اب  رگا  دربب .  دوخ  هارمه  دـهاوخ  یم  ار  وا  هدـمآ و  هدرم  دـنیب  باوخ  رگا 

دنک یمن  يوریپ  وا  شور  هار و  زا  هک  لیلد  دشن  هارمه 

شوگنزرم

دب لیوات  هب  دوب ،  هدرمژپ  شوگنزرم  دنیب  رگا  اناد .  ملاع و  دیا  يرـسپ  وا  هک  لیلد  دیئوب ،  شوگنزرم  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . تسا

غرم

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دندرک گناب  یئاج  رد  رایـسب  ناغرم  دنیب  رگا  تسا .  رت  میظع  دبلط  هچ  نآ  رد  باوخ  هدننیب  تمه  دنیب  گرزب  ار  غرم  باوخرد  دنچره 

دوب .  دنزرف  لیلد  تشاد ،  غرم  هیاخ  دنیب  رگا  دوش .  ادیپ  یتبیصم  هک  لیلد  ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

هب يو  زا  لام  هک  لیلد  دوبر ،  رد  وا  مادنا  زا  تشوگ  يا  هراپ  غرم  دنیب  رگا  دوش .  دنلب  شراک  هک  لیلد  تفگ ،  نخس  وا  اب  غرم  دنیب  رگا 
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دناتسب .  روز 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تسا .  رگید  ناغرم  زا  رتهب  باوخرد  سورخ  ندید 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

ددرگ تزع  ناغرم  مامت  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دنوش یم  عمج  مه  درگ  رگید ،  یناتسود  اب  هداوناخ  دارفا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  غرم  ندید 

یباغرم

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هتـسشن هناخ  ماـب  رب  یبآ  غرم  کـی  مینیبب  رگا  درادرارق .  تسدرود  رد  ربخ  نوناـک  هک  زیگنا  مغ  تسا  يربخ  ندـید  باوخ  رد  یبآ  غرم 

دب بولطمان و  تسا  يربخ  هایس  یبآ  غرم  شوخ و  تسا  يربخ  دیفس  یبآ  غرم  دشاب .  رفاسم  کی  زا  دناوت  یم  هک  دسر  یم  ام  هب  يربخ 
درک و زاورپ  ام  هناخ  زا  یباغرم  مینیبب  رگا  دـسر .  یم  ام  هب  یلام  میراد  هناخ  رد  یباغرم  مینیبب  رگا  يزور .  تسا و  تمعن  یباـغرم  اـما  . 

دتفا یم  قافتا  يا  هثداح  دننک  یم  ادص  نیمز  يور  ای  نامسآ  رد  نایباغرم  مینیبب  رگا  میهد .  یم  تسد  زا  ار  یلام  مینک و  یم  نایز  تفر 
زا دینز  یم  فرح  یباغرم  اب  دیدید  رگا  دشابن .  باوخ  هدـننیب  هناخ  رد  تسا  رتهب  هک  دـنوش  یم  هدـید  نایباغرم  هک  یئاج  نانکاس  يارب 

دیرب .  یم  دوس  دنمتورث  ینز 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب هودناو  مغ  یبآ  غرم  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجوراهچ  رب  باوخ  رد  یبآ  غرم  ندید 
لام .  لوا : 

یگرزب .  مود : 
تسایر .  موس : 

نتفای .  یئاورنامرف  مراهچ : 
تسا .  دنمتورث  نز  ای  لام  باوخ ،  رد  دیفس  یباغرم 

تساراکتمدخ .  زینک و  باوخ ،  رد  هایس  یباغرم 
دنک .  یم  جرخوا  دسر و  یم  ثرا  وا  هب  نز  لاوما  دروخ ،  نآ  تشوگ  زا  تشک و  ار  یباغرم  دنیبب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هب يو  زا  لام  هک  لیلد  دوبر ،  رد  وا  مادنا  زا  تشوگ  يا  هراپ  غرم  دنیب  رگا  دوش .  دنلب  شراک  هک  لیلد  تفگ ،  نخس  وا  اب  غرم  دنیب  رگا 

دناتسب .  روز 
دیوگ :  یبرغمرباج 

ار وا  ناوختـسا  رپ و  دوب و  یگرزب  لیلد  تفرگب ،  ار  یبا  غرم  دنیب  رگا  دسرب .  لد  ماک  هب  تسا و  لام  لیلد  تشاد ،  یبآ  ناغرم  دنیب  رگا 
تسا .  نیمه  ندید  باوخ  رد 
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دیوگ :  یبرغمرباج 
دیآ .  يدنزرف  وا  هک  لیلد  تشاد ،  یبآ  غرم  دنیب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفر .  دیهاوخ  یترفاسم  هب  ایرد  هار  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هتسشن  مارآ  يا  هناخدور  رب  یشحو  ياه  یباغرم  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد .  دیهاوخ  یبوخ  لوصحم  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  يا  هعرزم  رانک  باوخ  رد  ار  دیفس  ياهیباغرم  رگا  2 ـ
دیهد .  یم  رییغت  ار  دوخ  لغش  يا  هشقن  يارجا  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  راکش  یباغرم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دننک .  یم  تلاخد  امش  یصوصخ  روما  رد  نانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتفرگ  رارق  ریت  فده  اهیباغرم  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دـش و دـیهاوخ  ینادـنزرف  بحاـص  درک و  دـیهاوخ  جاودزا  هـک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  زاورپ  لاـح  رد  ار  اـهیباغرم  باوـخ  رد  رگا  5 ـ

 . دیرخ دیهاوخ  دیدج  يا  هناخ  نینچمه 

رازغرم

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
رگا دوب .  كاپ  وا  نید  هک  لیلد  تسا ،  وا  کلم  هک  تسنادن  دوب و  يرازغرم  رد  دنیب  رگا  دوب .  مالـسا  رب  لیلد  باوخ ،  هب  رازغرم  ندید 

 ، تشگیم دوخ  رازغرم  رد  دنیب  رگا  دراد .  تبحـص  ناگرزب  نایاسراپ و  اب  هک  لیلد  درکیم ،  اشامت  وا  دوب و  يرگید  نآ  زا  رازغرم  نآ 
دوب .  دومحم  شتبقاع  دوش و  خارف  يو  رب  شیع  هک  لیلد 

دیوگ :  ینامرک 
گرم هک  لیلد  ناور ،  ياهبآ  دوخ  تقو  هب  دوب  هتفکش  ياهلگ  دوب و  زبس  يرازغرم  رد  دنیب  رگا  تسا .  یگرزب  لیلد  رازغرم ،  ندید 

 . هدنام رود  مشح  مدخ و  زا  هک  دتفا  تبحـص  یگرزب  اب  ار  وا  هک  لیلد  دش ،  زبس  رازغرم  زا  نیحایر  لگ و  دـید  رگا  دوب .  تداهـش  هب  وا 
هک لیلد  درک ،  عمج  نیحایر  لگ و  رازغرم  رد  دنیب  رگا  دنشاب .  افویب  هاش  رگـشل  هک  لیلد  دندوب ،  نادنفـسوگ  رازغرم  نآ  رد  دنیب  رگا 

دنک .  لصاح  یتخس  هب  لام 
دیوگ :  رباج 

هب شلیوأـت  دـشابن ،  زبس  رازغرم  نآ  رگا  دـهاوخب .  هروتـسم  نز  هک  لـیلد  دـش ،  زبـس  يرازغرم  رد  رگا  دوب .  نز  لـیلد  رازغرم ،  ندـید 
تسا .  نیا  فالخ 

دیامرف :  مالسلاهیلع  قداص  ترضح 
تسا :  هجو  تشه  رب  باوخ  رد  رازغرم  ندید 

نید .  لوا : 
داقتعا .  مود : 

روما . )  بیترت  مظن و  شاعم و  راک (  ماظن  تشیعم و  موس : 
هاشداپ .  مراهچ : 

گرزب .  يدرم  مجنپ : 
تعفنم .  ریخ و  مشش : 

نز .  متفه : 
 ( . ندیسر دارم  هب  نتفای (  دارم  متشه : 
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بکرم

لیلد داد ،  يو  هب  یـسک  ای  دیرخ  بکرم  دنیب  رگا  تسا .  لام  نتفای  تشیعم و  ندرک  بلط  باوخ  رد  بکرم  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
رگا تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دـش ،  عیاض  يو  زا  ای  تخیرب  بکرم  دـنیب  رگا  دوش .  لـصاح  شدارمو  دوش  خارف  يو  رب  تشیعم  هک 

زا ای  نآرق  زا  تشون  يزیچ  بکرم  اب  دنیب  رگا  درادن .  نایز  تسا  ریبد  رگا  دـسر .  ینایز  ار  وا  هک  لیلد  تخیر ،  وا  هماج  رب  بکرم  دـنیب 
 . دنک داسف  رش و  رب  لیلد  دوب ،  نیا  فالخ  هب  رگا  دنک .  وا  حالص  ریخ و  رب  لیلد  یلاعت  يادخ  مان 

گرم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدیشاپ  مه  زا  یناشیرپ و  يدیماان و  اب  هلباقم  ۀناشن  تسا ،  هدرم  امش  نایفارطا  زا  یکی  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

يدب ربخ  ناکیدزن  ای  تسود  ةرابرد  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونـشب ،  ار  دوخ  ماوقا  ای  ناتـسود  زا  یکی  گرم  ربخ  باوخ  رد  رگا  2 ـ
دیونش .  یم 

یشان باوخ  ریبعت  رد  هک  يدارفا  يارب  صوصخب  دنتسه .  هدننک  هارمگ  الومعم  مینیب ،  یم  ندرم  ای  گرم  هب  طابترا  رد  هک  ییاهباوخ  3 ـ
 . دنشاب

دیفس رمرم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دشاب .  یم  نآ  هب  طوبرم  روما  رگید  جاودزا و  رد  يدنمتداعس  ۀناشن  دیفس ،  رمرم  باوخ  1 ـ

تسا .  ینامیشپ  تمادن و  ۀناشن  دیفس ،  رمرم  زا  یفرظ  ای  همسجم  نتسکش  2 ـ
هک تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  مگ  تسا  هتشاذگ  ییوبـشوخ  رطع  نآ  رد  هک  ار  دیفـس  رمرم  زا  يا  هبعج  دنیبب  باوخ  ناوج  ینز  رگا  3 ـ

 . دز دهاوخ  همطل  شتورث  تیثیح و  هب  یتقد  یب  رثا  رد 

دیراورم

تسا .  كزینک  دنزرف  ای  دوخ  دنزرف  رب  لیلد  دیراورم ،  ندید  دیوگ :  لایناد  ترضح 
لیلد تشاد ،  رایـسب  دیراورم  دنیب  رگا  يوربوخ .  كزینک  ای  دوب  لامج  بحاص  ینز  رب  لیلد  دیراورم ،  ندید  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
ددع دنیوگ  یم  زین  دوب و  تمکح  ملع و  نخس  رب  لیلد  دنیب ،  هدنکارپ  ار  دیراورم  نوچ  دنیوگ  یضعب  دنک و  لصاح  لام  نآ  ردق  هب  هک 

دیوگ .  تمکح  ملع و  نخس  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  دیراورم  دقع  يو  ناهد  زا  دنیب  رگا  دوب .  نارتخد  نارسپ و 
ياج هب  دنیب  رگا  دنک .  شومارف  ار  نآرق  ای  دـناشوپب  ار  تمکح  ملع و  هک  لیلد  دروخ ،  یم  دـیراورم  دـنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

وا ملع  لیلد  تشاد ،  دـیراورم  دـید  رگا  دـشابن .  نآ  راوازـس  هک  دزومآ  یـسک  هب  تمکح  ملع و  هک  لیلد  تخوس ،  یم  دـیراورم  مزیه 
نارق یلاعت  قح  هک  لیلد  دربورف ،  داهن و  ناهد  رد  يدـیراورم  رگا  دـیآ .  يوربوخ  يدـنزرف  ار  وا  هک  لـیلد  دـید ،  دـیراورم  رگا  تسا . 

هک لیلد  دوب ،  هتـسب  تسد  رب  دیراورم  زا  دقع  دید  رگا  دنک .  شومارف  نارق  هک  لیلد  تخورفب ،  ار  دیراورم  دید  رگا  دنادرگ .  وا  يزور 
يوربوخ .  دیآ  يرتخد  ار  وا 

وا تسد  زا  دیراورم  دید  رگا  دندنسپ .  ار  وا  نخـس  ناگرزب  همه  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  وا  ناهد  زا  دیراورم  دید  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 
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دیوگب .  نادان  شیپ  ار  تمکح  ملع و  هک  لیلد  تخادنا ،  دیلپ  یئاج  رد  دیراورم  رگا  تسا .  نتسیرگ  لیلد  تسکش ،  داتفا و 
 : مراهچ لام .  موس :  تمکح .  مود :  نآرق .  لوا :  تسا .  هجو  شـش  رب  باوخ  هب  دـیراورم  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

کین .  دنزرف  مشش :  لامج .  بحاص  كزینک  مجنپ :  يوربوخ .  ینز 
شناد درخ و  ملع و  صوـصخب  دـیراورم  تسا .  دـنمورب  دـنزرف  دـیراورم  تـسا ،  بوـخ  نز  دـیراورم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچوـنم 

یم زاتمم  هتـسجربرسپ و  بحاـص  دـیا  هدروآ  تسدـب  يدـیراورم  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  ناـنچ  يرطف .  يزیرغ و  شوه  تسا و  یباـستکا 
بحاص دیا  هتخیوآ  شوگ  هب  ار  يدیراورم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  جاودزا  تیصخش  بحاص  يور و  بوخ  ینز  اب  ای  دیوش 

نایز دیـشورف  یم  ار  دیراورم  دیدید  رگا  دش .  دـیهاوخ  رـسپ  بحاص  دـیا  هتخیوآ  ندرگ  هنیـس و  هب  دـینیبب  هچ  نانچ  دـیوش و  یم  رتخد 
دیهاوخ بوخ  هنامیمص و  طباور  دوخ  رسمه  اب  دیا  هتخود  دوخ  سابل  هنیس و  هب  ار  دیراورم  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دینک .  یم  تفگنه 

تشاد . 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  دجاسم  یعامتجا  يراجت و  ياهتیلاعف  تمالع  باوخ ،  رد  دیراورم  ندید  1 ـ
رایـسب ياهتـصرف  و  ددرگ ،  یم  تخبـشوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـهد ،  یم  هیدـه  وا  هب  شرـسمه  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  2 ـ

دریگ .  یم  رارق  شرایتخا  رد  رورس  ینامداش و  يارب 
 ، يدرف اب  مهافت  مدـع  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  یم  مگ  ار  اهنآ  اـی  دنکـش  یم  ار  دوخ  ياهدـیراورم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  3 ـ

ددرگ .  یم  هودنا  مغ و  راچد 
شالت دوخ  رطاخ  تاقلعت  هب  ندیـسر  يارب  تین  صولخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  فیرعت  يدـیراورم  زا  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ

 . دنک یم 

مهرم

مارح يزیچ  هک  لیلد  دروخ ،  مهرم  دنیب  رگا  تسوا .  نید  حالص  رب  لیلد  داهن ،  شیر  مادنا  رب  مهرم  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . دناسر تحار  ار  مدرم  دنزرف  هک  لیلد  داد  مدرم  هب  مهرم  دنیب  رگا  دروخ . 

یضیرم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیهاوخ ماوقا  زا  یکی  اب  يدنیاشوخان  دروخرب  ای  دش  دیهاوخ  يرامیب  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  ضیرم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد . 
 . تسا ینامداش  يوجتسج  رد  ییاهنت  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  جالعال  ییرامیب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

دزم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  ناشیرپ  برطضم و  خلت  یثداوح  عوقو  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  اهتمحز  ربارب  رد  زیچان  يدزم  تفایرد 

نارودزم
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رگید هناخ  رد  دـید  رگا  دـنک .  تموصخ  یـسک  اب  هک  لیلد  دـندرک ،  یم  راک  وا  هناخ  رد  نارودزم  دـید  رگا  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . دوش راتفرگ  تخس  يراک  هب  هک  لیلد  دومن ،  يرودزم 

هعرزم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش .  یم  قفوم  دوخ  ياهراک  مامت  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  یگدنز  يا  هعرزم  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ناوارف تالوصحم  ۀـناشن  زرواشک  يارب  تسا ،  ییاـیرد  یترفاـسم  ۀـناشن  نادروناـیرد  يارب  دـیرخ ،  یم  يا  هعرزم  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
تسا .  روآدوس  تالماعم  ماجنا  ۀناشن  ناناگرزاب  يارب  تسا ، 

 . تسا شخبتذل  روآ و  طاشن  ياهترشاعم  ۀناشن  دینک ،  ندید  يا  هعرزم  زا  باوخ  رد  رگا  3 ـ

هروزم

لیلد دنیب ،  شوخان  شرت و  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دشابن  يو  رد  یبرچ  دوبن و  شرت  نوچ  باوخرد  اهروزم  دیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
 . تسا ترضم 

ناگژم

نید داسف  رب  لیلد  تخیر ،  وا  ناگژم  رگا  تسا .  نید  نتـشاد  هاگن  رب  لـیلد  باوخرد ،  مشچ  ناـگژم  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دوش .  رامیب  هک  لیلد  دیبنج ،  یم  وا  مشچ  ناگژم  دید  رگا  تسا . 

 : مراهچ لام .  موس :  تسود .  مود :  نید .  نتـشاد  هگن  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  ناگژم  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
یمرخ . 

بش و دیراد و  ناشتسود  دنکیدزن و  یلیخ  امـش  هب  هک  یناسک  دنتـسه .  امـش  ناکیدزن  نازیزع و  ناگژم  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ود ره  هک  دینبب  باوخ  رد  رگا  دنوش .  یم  رهاظ  ناگژم  تروص  هب  باوخ  رد  اه  نیا  دـینارذگ .  یم  ناشیا  اب  ار  باوخ  يرادـیب و  زور و 

تشپرپ و ناگژم  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دندرگ و  یم  هدنکارپ  امش  فارطا  زا  ناتناکیدزن  دیوش و  یم  اهنت  يوزنم و  درادن  هژم  امـش  مشچ 
هژم ناتتـسار  مشچ  دینبب  باوخ  رد  رگا  تشاد .  دیهاوخ  ماحدزا  رپ  هوبنا و  يا  هداوناخ  هناخ و  دوش و  یم  غولـش  ناتفارطا  دـیراد  یهوبنا 

رـسمه و ینعی  هناـخ  لـها  دـید و  دـیهاوخ  یتـبحم  یب  رداـم  ردـپ و  رهاوـخ و  ردارب و  بناـج  زا  تسا  هژم  دـقاف  امـش  پچ  مشچ  دراد و 
دشاب یم  ناگژم  دقاف  ناتتسار  مشچ  یلو  دراد  هژم  امش  پچ  مشچ  دینیبب  هچنانچو  دننام  یم  رادافو  یمیمص و  امش  هب  تبـسن  ناتنادنزرف 

تسا سکع  رب  ریبعت 

سم

دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تسا ،  وا  کلم  هک  تسناد  تشاد و  سم  دنیب  رگا 
یئادخدک رب  لیلد  هریغ ،  غارچ و  دننام  دنام  نیدب  هچ  نآ  تسا و  هناخ  مداخ  رب  لیلد  باوخ .  رد  هباتفآ  سم و  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 

لام دـنیوگ  یـضعب  دوش و  هداشگ  وا  تسد  رب  لکـشم  يراک  هک  لیلد  درک ،  یم  یفاص  تخادـگ و  یم  سم  هک  دـنیب  رگا  تسا .  هناخ 
دروآ .  تسدب  لالح 

هچنانچ دوش و  یم  ریبعت  لانم  لام و  هوکـش و  ورف  تسا و  بوخ  دـیآ  رظن  هب  خرـس  باوخ  رد  رگا  سم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
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لکـش نآ  هب  دیبوک و  یم  نادنـس  يور  شکچ  اب  ار  سم  دینیبب  باوخ  رد  رگا  تسا .  يراتفرگ  التبا و  يروجنر و  يرامیب و  دـشاب  درز 
امـش راک  دریذپن  لکـش  رگا  یلو  دریگب  لکـش  سم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش .  یم  ناسآ  امـش  تسد  هب  یلکـشم  راک  دیـشخب  یم 

یم تسد  هب  یلام  قارب ،  هدنـشخرد و  یخرـس  هب  لیامتم  یگنر  هب  دـیراد  سم  زا  یفرظ  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـنام .  یم  یقاـب  لـحنیال 
رامیب و درادـن  الج  تسا و  فیثک  گـنر و  درز  هک  دـیراد  سم  زا  یفرظ  دـینیبب  باوخ  ردرگا  زاـتمم .  مه  تسا و  داـیز  مه  هک  دـیروآ 

ما .  هتشون  البق  ار  هملباق  گید و  دیوش .  یم  روجنر 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دراد ایند  تعفنم  هب  قلعت  ناریغوریزرا  يور و  سمو و  نهآ  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . تسا الاب  تاماقم  فرط  زا  راشف  ۀناشن  باوخ ،  رد  سم  نید 

هقباسم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تیاضر ود :  هقباسم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیبایب .  تسد  دوخ  ياهوزرآ  فادها و  هب  دینک  یم  شالت  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  تکرش  يا  هقباسم  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . تفای دیهاوخ  رفظ  دوخ  يابقر  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیوش ،  یم  هدنرب  يا  هقباسم  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

رفاسم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
نآ تمالع  دنشاب ،  نتفر  لاح  رد  نارفاسم  رگا  تسامش .  نوماریپ  عاضوا  يدوبهب  ۀناشن  باوخ ،  رد  تسد  هب  نادمچ  نارفاسم  ندید  1 ـ

تفای .  دیهاوخ  تسد  دوخ  رظن  دروم  تورث  هب  هک  تسا 
 . درک دیهاوخ  شالت  دوخ  ینونک  یگدنز  رییغت  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دییوگ ،  یم  كرت  ار  دوخ  روشک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ترفاسم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تشاد دیهاوخ  كانرطخ  ینانمشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  ترفاسم  هدشان  فشک  هتخانشان و  ییاهناکم  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
 ، راکشآ یتعفنم  هب  ندیسر  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرذگ ،  یم  راد  بیـش  خالگنـس و  ینیمز  زا  رفـس  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

تفرگ .  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  يدیمون  نایز و 
هتسجرب لکش  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  روبع  زیخلصاح  زبسرـس و  ياههوک  اه و  هپت  زا  ترفاسم  ماگنه  هب  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دش .  دیهاوخ  دنمتداعس  نامداش و  يا 
تفر .  دیهاوخ  هثداحرپ  يرفس  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  ترفاسم  نیشام  اب  ییاهنت  هب  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

دـش و دـیهاوخ  وربور  ریذـپلد  ییاهارجام  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  ترفاـسم  ینیـشام  اـب  یتیعمج  هارمه  دـینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
 . درک دیهاوخ  ادیپ  هزات  یناتسود 
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ایرد قیرط  زا  ترفاسم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هدناسر رمث  هب  هک  يراوشد  ياهراک  شاداپ  نتفرگ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  ترفاسم  ایرد  قیرط  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیسر .  دهاوخ  ناتتسد  هب  زین  يدایز  رایسب  لوپ  دیا ، 
دیهاوخ نیغورد  ياهقـشع  راتفرگ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیوش ،  یم  وربور  يا  هعجاف  اب  ایرد  قیرط  زا  ترفاسم  ماگنه  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دش

رجاتسم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دهاوخ  وربور  رسدرد  لکشم و  اب  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  ار  دوخ  رجأتسم  يا  هناخبحاص  رگا  1 ـ
دش .  دیهاوخ  يررض  لمحتم  يراجت  روما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  یگدنز  يا  هراجا  يا  هناخ  رد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دیبای .  یم  قیفوت  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دزادرپ ،  یم  امش  هب  ار  دوخ  ةراجا  رجأتسم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دنک .  یم  لمح  دوخ  شود  رب  ار  ینیگنس  رارسا  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  يرجأتسم  شا  هناخ  رد  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  4 ـ

تالکـشم وا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیوگ ،  یم  كرت  ار  شا  هناخ  دزادرپب ،  ار  دوخ  باسح  هکنآ  یب  رجأتـسم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  5 ـ
تورث هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دزادرپ ،  یم  ار  دوخ  باسح  رجأتـسم  دنیبب  باوخ  رد  رگا  اما  درک .  دهاوخ  ادـیپ  نادرم  اب  يا  هرظتنم  ریغ 

 . دوب دنهاوخ  نابرهم  وا  اب  نارگید  دش و  دهاوخ  هدوزفا  وا 

مدختسم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
داد  دهاوخ  قوس  هدوهیب  تارجاشم  تمس  هب  ار  امش  بضغ  مشخ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یمدختسم  ندید  1 ـ

دش .  دیهاوخ  وربور  یلام  نایز  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  جارخا  ار  دوخ  مدختسم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
یهاتوک دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  هک  يدرف  شنزرـس  يارب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  هرجاشم  دوخ  مدختـسم  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

دیراد .  یقطنم  لیالد  دنک ،  یم 
دوخ زرم  دح و  دنک  یم  یگدنز  امش  کیدزن  هک  يدرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  يدزد  امـش  زا  یمدختـسم  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ

 . دراذگ یمن  مارتحا  نارگید  تیکلام  قح  هب  دسانش و  یمن  ار 

حارتسم

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
دهاوخن ددرگ و  بغار  ددرگ و  صیرح  ایند ،  لام  ندرک  عمج  هب  هک  دنک  لیلد  تخاس ،  یمه  هناخ  بآ  هک  دـنیب  باوخرد  یـسک  رگا 

راوخ و مارح  نز  نآ  ددرگ و  لصاح  ار  يو  هیوداج  نز  هک  دنک  لیلد  دنا  هتفگ  ناربعم  زا  یـضعب  و  دـنک ،  جرخ  يزیچ  دوخ  لام  زا  هک 
هاچ رد  یـسک  هک  دـنیب  رگا  دوب .  قیرغ  لام  عیمجرد  هک  دـنک  لیلد  درک ،  یمه  طئاغ  لوب و  هناـخبآ  رد  هک  دـنیب  رگا  دوب و  تناـید  یب 
هب یسک  لام  هک  دنک  لیلد  داتفیب ،  هناخبآ  هاچرد  ای  داتفیب  اجنآ  رد  هک  دنیب  رگا  دنک و  هنیزه  ار  شیوخ  لام  دنک  لیلد  دتفا  دوخ  هناخبآ 
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دسر .  ودب  تخس  يالب  هک  دنک  لیلد  تسکش ،  شیاپ  تسد و  داتفی و  بهک  دنیب  رگا  دناتس و  بضغ 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب :  هجو  جنپ  رب  باوخ  رد  هناخبآ  ندید 
مارح .  لام  لوا : 
ایند .  شیع  مود : 

رابنا .  هنیزخ و  موس : 
مارح .  رد  عورش  مراهچ : 

 . راوخمارح همداخ و  نز  مجنپ : 

یتسم

هب دوب  سرت  تسا  بارـش  زا  نوچ  باوخ ،  هب  یتسم  ندید  دیوگ :  یبرغمرباج  يزامن .  لهاک  تسا و  مارح  لام  رب  لیلد  باوخ  هب  یتسم 
یتسم .  ردق 

 : مراهچ لام .  ناصقن  موس :  يرگناوت .  مود :  مارح .  لام  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  یتسم  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح 
یتسم .  ردق  هب  میب  سرت و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يدزد و دانـسا و  لـعج  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدرک  تسم  ندروخ  بورـشم  رد  طارفا  رثا  رد  دـینک  ساـسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دیزاس .  یم  ریقح  راوخ و  ار  دوخ  دیهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ۀفرح  یقالخاریغ ،  لامعا  ماجنا 
هب یبدا  فادـها  رد  دـیروآ و  یم  سناش  قشع  تراجت و  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  تسم  بارـش  ندروخ  رثا  رد  باوخ  رد  رگا  2 ـ

تسا .  یسانشابیز  ملع  ۀنیمز  رد  ییاه  هبرجت  بسک  ۀناشن  باوخ  نیا  دیبای .  یم  تسد  نیسحت  لباق  یماقم 
داد .  دهاوخ  خر  يدب  ياهقافتا  نارگید  امش و  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدرک  تسم  نارگید  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  3 ـ

يوس تمـس و  هب  ار  دوخ  ياه  هشیدـنا  دـیاب  دنتـسه  هک  یتیعقوم  هقبط و  ره  رد  مدرم  هک  دراد  هنوگنیا  يریبعت  یلکـش ،  ره  رد  یتسم  4 ـ
 . دننک تیاده  يرتهب 

دجسم

اب هک  لـیلد  درک ،  اـنب  يدجـسم  دـید  رگا  نید .  حالـص  رهب  زا  دـنیآ  وا  شیپ  مدرم  هک  تسا  ملاـع  درم  رب  لـیلد  ناداـبا ،  دجـسم  ندـید 
دنک .  یکین  ناناملسم 

دیوگ :  یبرغمرباج 
 ، تخورفیب دجسم  غارچ  رگا  دهاوخ .  رادنید  ینز  هک  لیلد  درک ،  انب  يدجـسم  رگا  تسا .  نتـساوخ  نز  لیلد  دجـسم ،  نداهن  انب  ندید 

دوش .  رهاظ  ینشور  دراد  هک  يراک  رد  هک  لیلد 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

ار دوخ  لام  هک  لیلد  تسـش ،  یم  دجـسم  رد  ار  دوخ  يور  تسود و  رگا  تسا .  ینید  یب  رب  لیلد  هلبق ،  یب  درک  زامن  يدجـسم  رد  رگا 
یهاگیاج دید  رگا  اجنآ .  زا  دریمب  یملاع  هک  لیلد  دش ،  بارخ  يدجـسم  دـید  رگا  دوش .  لصاح  شدارم  دـنک و  هنیزه  دجـسم  نآ  رد 

دهاوخ .  ینز  هک  لیلد  تفر ،  دجسم  هب  یموق  اب  دید  رگا  نید  رد  تسا  یگرزب  فرش و  لیلد  دش ،  دجسم  دوب ،  وا  کلم 
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دیوگ :  یبرغمرباج 
دنک .  لصاح  يورخا  يویند و  ياهدارم  دوش و  نمیا  اه  سرت  همه  زا  هک  لیلد  تفر ،  هنیدمای  هکم  ای  دجسم  هب  دید  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
 . دجسم مشش :  ماما .  مجنپ :  سیئر .  مراهچ :  گرزب .  یملاع  موس :  یضاق .  مود :  هاشداپ .  لوا :  تسا .  هجو  هدزاود  رب  دجـسم  ندید 

وکین .  نز  مهدزاود :  تکربوریخ .  مهدزای :  وکین .  مان  مهد :  میق .  مهن :  نذوم .  متشه :  بیطخ .  متفه : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم زامن  دیتسه و  دجسم  رد  دینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  شناد .  ملع و  لها  هب  برقت  تسا و  يراگزیهرپ  يوقت و  حالص و  ریخ و  دجسم 
دراذگ و یم  زامن  دجـسم  رد  هک  دنیبب  باوخ  رد  يرامیب  ای  یـسوبحم  ای  يرادماو  رگا  دیهد .  یم  ماجنا  بوخ  گرزب و  يراک  دیراذگ 

وضو رد  ای  دراذگ  یم  زامن  دجسم  رد  دنیبب  یـسک  رگا  دبای .  یم  تاجن  یتخبدب  یتخـس و  زا  دوش  یم  هتـشاذگ  قدص  يانبم  رب  انبم  نیا 
رد هلبق  هب  ور  باوخ  هدـننیب  رگا  دوب .  دـهاوخ  نید  لها  اسراپ و  وا  نز  دریگ و  یم  نز  دـنک  هماقا  ار  زامن  ادـعب  هک  دریگ  یم  وضو  هناـخ 

هلبق زا  ریغ  یتهج  رد  دنیبب  رگا  هنادنـسپادخ و  بوخ و  تسا  يراک  نیا  دهد و  یم  ماجنا  تسرد  يانبم  رب  يراک  دراذگ  یم  زامن  باوخ 
امـش هناخ  دینیبب  رگا  دنک .  یم  بیـصن  تبقاع  ایند و  نارـسخ  ار  وا  هک  تسا  يراک  نیا  دهد و  یم  ماجنا  فالخ  يراک  دـناوخ  یم  زامن 
دیبلط یم  تیامح  یگرزب  زا  دیا  هدرک  تماقا  هدیزگ و  هناخ  دجسم  رد  دینیبب  رگا  دیـسر و  یم  تمظع  دجم و  یگرزب و  هب  هدش  دجـسم 

دهد .  یم  رارق  تیامح  تیانع و  دروم  ار  امش  وا  و 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب تلود  دجسمو  ترامع  ندید 

دوب ریخ  ربخ  نتفر  دجسم  هب  ندید 

ندرک حسم 

لیلد درک ،  هزوم  رب  حسم  دید  رگا  دننک .  وا  تعباتم  مدرم  ملاع و  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  درک ،  حسم  هک  دید  باوخ  رد  يدرم  رگا 
 . دیآ ماظن  هب  شراک  دنک و  لصاح  لام  رفس  زا  هک 

هکسم

دبای لام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخب ،  تشاد و  هکـسم  دـید  رگا  تسا .  لالح  لام  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هکـسم  ندـید  دوب .  هزات  نغور 
لام رب  لیلد  دوب ،  لالح  وا  تشوگ  هک  يروناج  ره  هکـسم  ندید  تکرب و  ریخ و  دوب و  لاس  یکرابم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هکـسم  ندید 
نداد یهاوگ  مود :  لالح .  لام  لوا :  تسا .  هجو  راـهچ  رب  باوخرد  هکـسم  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  دوب .  لـالح 

 . وکین تشیعم  مراهچ :  شناد .  ملع و  موس :  تسار . 

ندش ناملسم 

رگا دتفا .  یئالب  رد  هک  لیلد  دش ،  رفاک  دید  رگا  دوش .  میقتسم  وا  راک  هک  لیلد  دش ،  ناملسم  هراب  رگید  دوب و  ناملـسم  دید  يدرم  رگا 
 . دراد زاب  قسف  زا  ار  یکی  هک  لیلد  دش ،  ناملسم  وا  تسد  رپ  يرفاک  دید 

رامسم
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هدـنکارپ راک  هک  لیلد  تخودـب ،  رامـسم  هب  يزیچ  رگا  دـندنویپ .  مدرم  ياهراک  هب  هک  يدرم  رب  دوب  لیلد  دـید ،  باوخرد  رامـسم  رگا 
رب باوخرد  رامـسم  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دش  عیاض  وا  رامـسم  رگا  دنک .  عمج  دوخ 

 . اهراک رد  ترضم  مراهچ :  گرزب .  يریما  موس :  دنک .  دهع  مدرم  اب  هک  يدرم  مود :  گرزب .  يدرم  لوا :  تسا .  هجو  راهچ 

كاوسم

دنک .  فرص  يزیچ  هب  ار  دوخ  لام  هک  لیلد  درک ،  یم  كاوسم  دید  رگا 
دنک .  ناسحا  دوخ  ناشیوخ  همه  اب  هک  لیلد  درک ،  كاوسم  ار  دوخ  ياهنادند  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج 

یم رطاخ  هب  ار  اه  نادـند  مه  زاب  دوش  هدـید  اهنت  باوخ  رد  هچ  نانچ  تسا و  نادـند  اب  هشیمه  كاوسم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینک و یم  کمک  يرای و  تبحم ،  دوخ  هناخ  لها  نادنزرف و  ناشیوخ و  هب  دینک  یم  كاوسم  ار  اه  نادند  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دروآ . 

بناج زا  دیتسین  هداوناخ  يرتگرزب  يارب  یـضتقم  ینـس  طیارـش  رد  رگا  دـیهد .  یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  هداوناخ  هناخ و  يرتگرزب  عقاو  رد 
شنادند ناهد و  دنیبب  رگا  ینز  تسا .  هناخ  لها  لباقتم  تیاعر  نادـند  ندز  كاوسم  نوچ  دـیریگ  یم  رارق  تیانع  دروم  رتگرزب  یلو و 

یم مرتحم  زیزع و  رهوش  دزن  دـهد و  یم  ماجنا  بوخ  ار  یگداوناخ  فیاظ  هدـش و  قارب  دیفـس و  شیاـه  نادـند  دـنک و  یم  كاوسم  ار 
امـش نهذ  هک  دیتسه  هجوت  یب  دوخ  هداوناخ  هب  تبـسن  دیا  هدـیرخ  كاوسم  ای  دـیراد  بیج  رد  كاوسم  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش . 
ناشن دیهد  یم  ماجنا  اه  نادند  نتـسش  زا  ریغ  يرگید  راک  كاوسم  اب  دینیبب  رگا  دوش .  یم  رکذـتم  كاوسم  مسجت  اب  ار  یهجوت  یب  نیا 

دیناسر یم  فرصم  هب  يرگید  ياج  رد  ار  اه  نآ  قح  یتح  دینک و  یمن  عفر  ار  هداوناخ  ياهی  دنمزاین  هک  تسا  نآ 

حیسم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد دیهاوخ  تداعس  یتسود و  حلص و  زا  زیربل  يراگزور  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  باوخ  رد  رگا  1 ـ

. 
سرتسد زا  رود  یقـشع  هب  زاین  ینورد و  تالوحت  رییغت و  رب  تلالد  دـینیبب ،  یغاـب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  باوخ  رد  رگا  2 ـ

دراد . 
یم رمث  هب  امش  یقیقح  ياهشالت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ناناگرزاب  ۀظعوم  ماگنه  هب  اسیلک  رد  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  رگا  3 ـ

 . دنروخ یم  تسکش  نانمشد  دسر و 

هرجاشم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
فاصنا یب  نارگید  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  هرجاشم  تیمها  مک  اهب و  یب  لیاسم  رس  رب  نارگید  اب  دینیبب  باوخرگا  1 ـ

درب .  دیهاوخ  جنر  يرامیب  زا  دوب و  دیهاوخ 
وحن هب  اما  دـیتسه ،  دروخرب  هداـعلا  قوف  شوه  زا  امـش  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  ثحب  هتخیهرف  يدارفا  اـب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دینک یمن  هدافتسا  دوخ  شوه  زا  بولطم 

تکراشم
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  لزلزتم  تابث و  یب  امش  یلام  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  تکراشم  يرما  رد  يدرم  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیراد .  یم  هگن  یفخم  ناتسود  رظن  زا  ار  دوخ  ياهراک  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تکراشم  يرما  رد  ینز  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . دریذپ یم  ناماس  امش  هاوخلد  هب  یگدنز  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  مه  هب  يرگید  اب  ار  دوخ  تکارش  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تشم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  مهتم  یتاماهتا  باکترا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  کتک  ار  یسک  تشم  اب  دینیبب  باوخ  رگا 

ندش فرشم 

رگا دوش .  هاش  دقتعم  هک  لیلد  دش ،  فرـشم  فاص  بآ  رب  دیدرگا  دنک .  هلیح  يو  اب  نمـشد  هک  لیلد  دش ،  فرـشم  یئاج  رب  دـید  رگا 
داسف يراک  هب  رگا  تسا .  ریخ  لیلد  دش ،  فرشم  حالـص  يراک  رب  دید  رگا  تسا .  ترـضم  لیلد  دندرک ،  لوزعم  یفرـشم  زا  ار  وا  دید 

 . دوب رش  لیلد  دش ،  فرشم 

قرشم

نیا فالخ  هب  باتفآ  نتفر  ورف  تسا و  یئاور  تجاح  رب  لیلد  باتفآ ،  ندـمآرب  تسا و  ملاع  كولم  رب  لـیلد  باوخ ،  هب  قرـشم  ندـید 
 . تسا نیا  فالخ  هب  دنیب  دب  ياجب  قرشم  رگا  دوش .  اور  شتجاح  هک  لیلد  دوب ،  وکین  یئاجرد  قرشم  دیدرگا  تسا . 

كرشم

ناملسم هک  لیلد  دراذگ ،  یلاعت  قح  رکش  ای  درک  زامن  هلبق  يوس  یکرشم  رگا  دریمب .  یناملسم  رد  هک  لیلد  دش ،  ناملسم  كرـشم  رگا 
رفظ نمشد  رب  دوش و  ملع  بلاط  هک  لیلد  دید ،  روتـسم  ار  یکرـشم  رگا  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوش .  هدایز  شتمعنو  دوش 

 . دوش ماندب  دراد و  تبحص  بهذمدب  مدرم  اب  هک  لیلد  دوبن ،  روتسم  رگا  دبای . 

زاب دبعشم 

 . دتفا دب  يراک  هب  هک  لیلد  درک ،  یم  هاگن  زاب  دبعشم  رد  دید  رگا  دنک .  لطاب  ياهراک  هک  لیلد  دوب ،  هدش  زابدبعشم  دید  رگا 

کشم

نا ردق  هک  دنک  یـسک  اب  یئوکین  هک  لیلد  دونـش ،  یم  کشم  يوب  دـنیب  رگا  دـنیوگ .  انث  ار  وا  مدرم  هک  لیلد  تشاد ،  کشم  دـید  رگا 
دنک .  ناسحا  قلخ  اب  هک  لیلد  دیلام ،  یم  دوخ  رب  کشم  دید  رگا  دنادن . 

شلمع هک  لیلد  دوب ،  ملاع  هدـننیب  رگا  دـهاوخب .  رگناوت  ینز  هک  لیلد  دروآ ،  نوریب  کـشم  زا  يا  هفاـن  دـید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباـج 
دوش .  هدایز  شلام  دوب  ناگرزاب  رگا  دوش .  هدایز 

 . لام مراهچ :  كزینک .  موس :  شوخ .  شیع  مود :  نز .  لوا :  تسا .  هجو  جـنپ  رب  کشم  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح 
شوخ .  نخس  مجنپ : 
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دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب هیده  کشم  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنهاوخ مه  لاصو  هب  قوشعم  قشاع و  تسا .  شخب  يداش  هرظتنم و  ریغ  ياهتـصرف  ندروآ  تسد  هب  تمالع  باوخ ،  رد  کشم  ندییوب 

 . دیسر

بآ کشم 

فالخ هب  تشاد  نهک  کشم  دید  رگا  دور .  رفس  هب  هک  لیلد  تشاد  ون  یکشم  دنیب  رگا  تسا .  رفس  لیلد  باوخرد ،  بآ  کشم  ندید 
داد یم  مدرم  هب  تشاد و  بآ  کشم  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  رفس .  زا  دوب  نایز  لیلد  دوب ،  یخاروس  کشم  نیا  رد  رگا  تسا .  نیا 

 . تسا نیا  فالخ  هب  شلیوات  دادن  مدرم  هب  دنیب  رگا  دنک .  ناسحا  مدرم  اب  هک  لیلد  ، 

فحصم

یم هاگن  نآ  رد  ای  دناوخ  یم  نارق  دید  رگا  تسا .  تمکح  ملع و  لیلد  ندناوخ ،  فحـصم  ندید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
رب لیلد  تخوسب ،  شتآ  هب  ار  فحـصم  رگا  دوش .  ملع  بلاط  هک  لیلد  دـیرخب ،  یفحـصم  رگا  دزومآ .  تمکح  ملع و  هک  لیلد  درک ، 
دید رگا  دوش .  رهـش  یلاو  هک  لیلد  دیلام ،  یم  هدید  رب  ای  داهنرـس  رب  هداشگ .  فحـصم  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوب .  وا  نید  داسف 

ار نارق  رگا  دراذگن .  زامن  هک  لیلد  دـیرد ،  یم  فحـصم  ياهقرو  دـید  رگا  دـناوخ .  رایـسب  نارق  هک  لیلد  دروخیم ،  فحـصم  ياهقرو 
لیلد دوب ،  هتشونن  چیه  داشگب  نوچ  تشاد و  فحصم  دنیب  رگا  دوب .  یئاوران  راک  نآ  دنک و  عورـش  يراک  هک  لیلد  تفک ،  یم  ریـسفت 

 : موس ثاریم .  مود :  ملع .  لوا :  تسا .  هجو  جنپ  رب  فحصم  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دشابن .  تسار  شنابز  لد و  هک 
 . دوب ریقح  وا  دزن  نید  هک  لیلد  تخورفب ،  فحصم  دنیب  رگا  دیوگ :  نیریس  نبدمحم  تمعنو .  لام  مجنپ :  يزور .  مراهچ :  تناما . 

روصم

رگ تروص 
یم رگید  زیچای  یمدآ  تروص  دـید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج  دـیوگ .  غورد  یلاعت  يادـخ  رب  هک  لیلد  دیـشک ،  یم  روناـج  تروص  رگا 

 . دشابن يریخ  باوخ  رد  رگتروص  ندید  رد  دوب .  بهذمدب  هک  لیلد  دیشک ، 

خبطم

بیـصن رادـنید  ینز  ار  وا  هک  لیلد  تشخ ،  لگ و  زا  تخاس  خـبطم  دوخ  هناخ  رد  دـید  رگا  دوب .  همداخ  ینز  رب  لیلد  باوخ ،  هب  خـبطم 
دنوادـخ هب  نآ  رـش  ریخ و  دوبن  وا  کلم  خـبطم  نآ  هک  دـناد  رگا  تسا .  تناید  یب  نز  نآ  هک  لیلد  تخاس ،  رجآ  چـگ و  زا  رگا  دوش . 

 . ددرگزاب خبطم 

یبرطم

 . دشابن يریخ  ندرک  یبرطم  ندید  رد  دیآ و  مارح  ياهزیچ  هب  هک  لیلد  دز ،  یم  يور  درک و  یبرطم  دید  رگا 
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هرهطم

ترضح تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دنیب  نهک  رگا  رفـس ،  زا  تسا  تعفنم  لیلد  تشاد ،  ون  هرهطم  دید  رگا  دیوگ :  نیریـس  نبدمحم 
 . یناگدنز موس :  لام .  مود :  رفس .  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  هرهطم  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما 

نواعم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینز .  یم  تسد  هناقمحا  ییاهراک  هب  تداسح  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هرادا  نواعم  ندید  1 ـ

 . درک دهاوخ  جاودزا  ییاهنت ،  زا  رارف  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  جاودزا  دوخ  ةرادا  نواعم  اب  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  2 ـ

هزجعم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ ریگلفاغ  ار  امـش  نیرفآ  يداش  یقافتا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـیناسر ،  یم  نایاپ  هب  ار  یحرط  يا  هزجعم  رثا  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک . 
رد يدـنمدوس  تارییغت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنبای ،  یم  تسد  تیقفوم  هب  دوخ  ياـهراک  رد  هزجعم  رثا  رد  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

داد .  دهاوخ  خر  ناتیگدنز 
تـسد هب  يرایـسب  تورث  و  تفر .  دـیهاوخ  بلاـج  يرفـس  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنک ،  یم  هزجعم  هک  دـینیبب  ار  یـسک  باوـخ  رگا  3 ـ

 . دروآ دیهاوخ 

ندعم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  وربور  تسکش  اب  ناتیاهراک  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  یندعم  لخاد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

 . دش دیهاوخ  دنمتورث  هدنیآ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  ندعم  کی  بحاص  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

قوشعم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دینک طایتحا  قوشعم : 

یسورع وا :  ندرک  هیبنت 
تشاد دیهاوخ  خلت  يا  هبرجت  وا :  اب  ندرک  يراک  کتک 

دیراد یبوخ  ناتسود  رسمه :  قوشعم 

ملعم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دیربب .  تذل  شناد  بسک  زا  میالم  یشور  اب  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هسردم  ملعم  ندید  1 ـ
 . دیبای تسد  تایبدا  ۀصرع  رد  مهم  یماقم  هب  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  هسردم  ملعم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ندرک یملعم 

ددرگ .  اور  نخس  عضوم  نآ  رد  هک  لیلد  درک ،  یم  ناکدوک  یملعمرگا  تسا .  یگرزب  فرش و  لیلد  درک ،  یم  یملعم  دید  رگا 
مکح مراهچ :  تعفنم .  موس :  هاجوزع .  مود :  یئاورنامرف .  لوا :  تسا .  هجو  شش  رب  ندرک  یملعم  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . يرواد مشش :  تشیعم .  مجنپ :  ندرک . 

برغم

دوب وکین  باتفآ  ندمآرب  ياج  دنیوگ  ناربعم  تسا و  باتفآ  نتفرورف  ياج  هک  اریز  دشابن  وکین  نادنچ  لیوات  هب  باوخ  هب  برغم  ندـید 
.

زغم

دیوگ :  لایناد  ترضح 
زغم رگا  دـنک .  هنیزه  ار  لاـم  هک  لـیلد  دروخ ،  زغم  رگا  دـشابن .  رهاـظ  هک  دوب  یلاـم  رب  لـیلد  باوخرد ،  ناوختـسا  زغم و  رـس و  ندـید 

دنک .  هنیزه  مدرم  لام  هک  لیلد  دروخیم ،  نارگید 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

تـسد هب  هیام  هک  لیلد  داهن ،  دوخ  رـس  رد  تفرگب و  ار  زغم  دید  رگا  دورب .  شتـسد  زا  لام  هک  لیلد  داتفا ،  نیمز  رب  وا  رـس  زغمدنیب  رگا 
دروآ . 

دیوگ یبرغمرباج 
تسا .  مارح  لام  لیلد  دوب ،  مارح  وا  تشوگ  رگا  تسا .  لالح  لام  رب  لیلد  دوب ،  لالح  وا  تشوگ  هک  دروخ  یم  يروناج  زغم  رگا  : 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
رصب .  موس :  لقع .  مود :  یناهن .  لام  لوا :  تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  زغم  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشک .  دهاوخ  بابان  یناتسود  فرط  هب  امش  یگدنز  بولطمان  طیحم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ار  دوخ  زغم  باوخ  رد  رگا  1 ـ

تسا .  یحور  ياهیرامیب  زا  جنر  ۀناشن  باوخ ،  رد  تاناویح  زغم  ندید  2 ـ
 . دینک یم  بسک  یملع  شناد و  هاگان  هک  تسا  نآ  تمالع  دیروخ ،  یم  ار  يزغم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

هربقم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوش .  هجاوم  یلکشم  اب  امش  ناتسود  زا  یکی  دیاش  دراد .  گرم  ای  يرامیب  رب  تلالد  باوخ ،  رد  هربقم  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  يرامیب  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدیباوخ  يا  هربقم  نورد  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
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لقم

 . دوب نایز  لیلد  دروخ ،  لقم  دید  رگا  دنک .  تعفنم  یب  يراک  هک  لیلد  درک ،  یم  زاب  تخرد  زا  لقم  دید  یسک  رگا 

هعنقم

 . دوش ادج  رهوش  زا  لیلد ك  داتفارد ،  وا  رـس  زا  هعنقم  هکدنیب  ینز  رگا  تسا .  نز  لیلد  ار ،  درم  دوب و  يوش  لیلد  ار ،  نز  هعنقم  ندید 
دوب هعنقم  هچره  ار  نانز  دـیوگ :  یناـمرک  میهاربا  دوب .  یـسرت  مکاـح  زاار  شرهوش  هک  لـیلد  تخوسب ،  يا  هراـپ  وا  هعنقم  زا  دـید  رگا 
رگا دوب .  رادنید  شدرم  هک  لیلد  تشاد ،  رس  رد  زبس  هعنقم  دنیب  ینز  رگا  دیوگ :  یبرغمرباج  دنهد .  شرهوش  هب  درادن  رگا  دوب ،  يوش 

 ، دشاب نیگهودنا  شرهوش  هک  لیلد  دنیب ،  هایس  رگا  دوب .  تسود  برط  شرهوش  هک  لیلد  دوب  خرس  رگا  تسا .  لیلد  نیمه ،  دوب  دیفس 
رب باوخرد  عنقم  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسا .  يرامیب  لیلد  دـنیب ،  درز  رگا  دوب .  تبیـصم  لیلد  دـنیب ،  دوبک  رگا 

 . نانز زا  نتفای  تعفنم  مراهچ :  مداخ .  موس :  كزینک .  مود :  نز .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ 

سگم

یـسگم دـنیب  رگا  دـنک .  لـصاح  لاـم  هلفـس  زا  هک  لـیلد  دـندش ،  عمج  يو  رب  ناـسگم  دـیدرگا  دوب .  هلفـس  يدرم  رب  لـیلد  باوخرد ، 
دجنرب .  دونشب و  ینخس  هلفس  زا  هک  لیلد  تفر ،  يو  شوگرد 

دسح يو  رب  مدرم  زا  هک  لیلد  دندیزگ ،  یم  ار  يو  ناسگم  دید  رگا  دوب ،  هیامورف  مدرم  رب  لیلد  سگم ،  ندید  دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  رهقار  يدساح  هک  لیلد  تشکب ،  ار  سگم  رگا  دنرب . 

دیدپ ام  رد  یتهارک  هدنیآ  ياهزور  رد  هداتفا  ام  ياذغ  ای  تبرش  ای  ياچ  رد  یسگم  مینیبب  باوخ  رد  رگا  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم زو  زو  زاورپ و  قاتا  هناخ و  ياضف  رد  اه  سگم  هتـسد  ابلاغ  مینیبب  باوخ  رد  اهنت  ار  سگم  کی  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  رتمک  دـیآ .  یم 
یم هوای  دـننک و  یم  يرواد  امـش  هرابرد  راگنلو  تیـصخش و  یب  ياه  مدآ  هک  تسا  نآ  ناشن  باوخ  رد  سگم  يادـص  ندینـش  دـننک . 

رس درگ  یسگم  دیدید  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  هدینش  سگم  زوزو  یئوگ  هک  تسا  رابتعا  شزرا و  دقاف  نانچ  اه  نآ  تیاعـس  دنیوگ و 
دیوگ و یم  دب  امـش  دزن  يرگید  زا  یـسک  تشاد  ادـص  سگم  نآ  رگا  دوش و  یم  ادـیپ  امـش  یگدـنز  رد  یمحازم  دـنک  یم  زاورپ  امش 
رد ای  قاتا  رد  هک  دیدید  ار  اه  سگم  زا  يا  هتـسد  رگا  دـنک .  راد  هشدـخ  ار  یبیاغ  ثلاث  صخـش  يوربآ  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  تبغر 
 . دننک یم  داجیا  تمحازم  دنراد  هدافتسا  وس  تین  هک  نیا  نمض  دنریگ و  یم  ار  امش  درگ  دیلپ  نود و  مدرم  یعمج  دنتـسه  امـش  فارطا 

دنتسه یلام  بحاصت  ددص  رد  تفص  سگم  روختفم  یعمج  دنا  هتسشن  نآ  رب  يرایسب  ياه  سگم  تسه و  يدنفسوگ  هشال  دیدید  رگا 
یب روختفم و  محازم و  باوخ  رد  اه  سگم  هتفر  مه  يور  تسا ،  زواجت  ضرعم  رد  امـش  لام  دشاب  امـش  هب  قلعتم  تشوگ  هشال و  رگا  . 

 . جمس زابجل و  نمض  رد  دنتسه  شزرا 

تاقالم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفرگ .  دیهاوخ  رارق  ریذپلد  یتیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  تاقالم  هاتوک  یتدم  یسک  اب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دیهاوخ  رطاخ  هدیجنر  تاذ  دب  دارفا  راتفر  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  تحاران  یسک  رادید  زا  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دیسر .  دهاوخ  امش  شوگ  هب  شوخ  ییاهربخ  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدمآ  امش  تاقالم  هب  یتسود  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
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التبم یکچوک  ياهیدیمون  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدمآ  امـش  رادـید  هب  يرفـس  زا  هتـسخ  نیگمغ و  یتسود  دـینیبب  باوخرگا  4 ـ
دش .  دیهاوخ 

ییرامیب هب  هک  تسا  هدـمآ  تمالع  تسا ،  هدـمآ  امـش  رادـید  هب  هدـیرپ  گنر  يا  هرهچ  اب  هایـس و  سابل  اـب  یتسود  دـینیبب  باوخرگا  5 ـ
 . دش دیهاوخ  التبم  دیدش 

هفحلم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نلکیدزن زا  یکی  يراپسکاخ  هفحلم : 

خلم

لیلد درک ،  یم  نایز  دمآ و  دیدپ  یعـضومرد  یخلم  دنیب  رگا  دوب .  رانید  مرد و  رب  لیلد  هتخپ ،  خلم  تسا و  لام  لیلد  هدنز ،  خلم  ندید 
دنک .  یبارخ  دسر و  اجنآ  رگشل  هک 

خلم دـنیب  رگا  دـهد .  نز  نیباک  هب  هدرک  عمج  لام  هک  لیلد  تخادـنا ،  یم  یفرظ  رد  درکیم و  عمج  خـلم  دـید  رگا  دـیوگ :  یبرغمرباج 
دنک .  جارات  کلم  نآ  زا  مامت  لام  هک  لیلد  دندروخ  یم  ار  اجنآ  تاتابن  دندش و  عمج  یئاج  رد  رایسب 

تایح زا  يرثا  دیآ  دورف  هک  اجک  ره  هب  دشاب  ناوارف  هوبنا و  نوچ  خلم  تسا .  یتابن  تافآ  زا  یکی  خـلم  دـیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دادعت و هب  نآ  تیمها  هک  رایـسب  هچ  دشاب و  یکی  هچ  هدـش  هتخانـش  یلام  تفآ  زین  ام  ياه  باوخ  رد  اذـل  دراذـگ .  یم  یقاب  اه  ینتـسر 

امـش سابل  رب  تسج و  یخلم  ای  دـمآ  دورف  تسج و  یخلم  دـیا  هتـسشن  هک  یئاج  دـیدید  رگا  دراد  یگتـسب  اه  خـلم  یگرزب  یکچوک و 
دیدید رگا  ددنب .  یم  عمط  دزود و  یم  مشچ  امـش  لام  هب  دـش و  دـهاوخ  امـش  محازم  هراکیب  محازم و  راوخرپ و  عامط و  يدرم  تسـشن 

دننک و یم  نایز  همه  هک  يروط  هب  دیآ  یم  شیپ  یمومع  لکـشم  دیا  هدید  ار  اه  خـلم  هک  هقطنم  نآ  رد  دـننک  یم  زاورپ  خـلم  يا  هتـسد 
امـش يارب  اهنت  يراتفرگ  دنک  یم  زاورپ  امـش  هناخ  يالاب  رب  خلم  يا  هتـسد  دیددید  دیدوب و  دوخ  هناخ  طایح  رد  رگا  دـننیب .  یم  بیـسآ 
تسا .  دودح  نآ  یلاها  همه  يارب  لکشم  يراتفرگ و  دیدید  ار  اه  خلم  زاورپ  هچوک  هلحم و  رهش و  نامسآ  رد  رگا  یلو  دیآ  یم  شیپ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دنا هتخود  مشچ  امـش  یگدنز  ةرمث  نیرتهب  هب  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هتـسشن  تاجیزبس  يور  یخلم  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

التبم يراـمیب  هب  تخودـنا و  دـیهاوخ  خـلت  يا  هبرجت  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  باوخ ،  رد  هدرمژپ  تاـجیزبس  رب  یخلم  ندـید 
دش .  دیهاوخ 

لصف لح و  ار  نآ  دیاب  هک  داتفا  دیهاوخ  يرـسدرد  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  زاورپ  لاح  رد  دیـشروخ  دوخ و  نیب  ار  یخلم  رگا  2 ـ
 . دیهد یمن  ماجنا  تقد  اب  ار  دوخ  ياهراک  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  بلج  اه  خلم  هب  ار  يدارفا  هجوت  دینیبب  باوخ  رگا  دینک . 

هکلم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  زیمآ  تیقفوم  یتامادقا  هب  ندز  تسد  ۀناشن  باوخ ،  رد  هکلم  ندید 

 . دش دهاوخ  هارمه  زین  يدیماان  امش  ياهینامداش  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدروخلاس  ریپ و  يا  هکلم  ندید 
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يدانم

 . تسا ریخ  لیلد  دوب ،  حلاص  يدرم  دوخ  سفن  هب  تسا و  تمکح  ملع و  قفاوم  شمالک  هک  نادنچ  دوب  يدانمدید  رگا 

هرانم

یتعامج هک  دنک  يراک  هک  لیلد  درک ،  انب  هرانم  دید  رگا  دناوخ .  تسار  هار  هب  ار  مدرم  هک  دوب  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هرانم  ندـید 
هرانم نآ  نذوم  هک  لیلد  دنیوگ ،  یضعب  دیامن و  قرفتم  ار  مالسا  عمج  هک  لیلد  درک ،  بارخ  ار  هرانم  دنیب  رگا  دراد .  عمج  مالسا  زا  ار 
لیلد دوب ،  هرانم  وا  هچوک  رد  دنیب  رگا  گرزب .  يدرم  ای  دوب  یهاشداپ  رب  لیلد  باوخرد ،  هرانم  ندـید  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  دریمب . 

دید دجـسم  رد  ار  هرانم  رگا  تسا .  تمه  نود  گرزب  نآ  هک  لیلد  دوب ،  گنـس  رجآ و  هرانم  دنیب  رگا  دنک .  لوزن  اجنآ  رد  یگرزب  هک 
یبرغمرباج دریمب .  راید  نآ  زا  یگرزب  هک  لیلد  داـتفیب ،  دجـسم  هراـنم  رد  دـنیب  رگا  درآ .  تسار  هار  هب  ار  قیـالخ  هک  دوب  يرتهم  لـیلد 

دنک وا  يزور  ار  جح  یلاعت  قح  دوش و  لوغشم  گرزب  يراک  هب  هک  لیلد  تفگ ،  یم  زامن  گناب  عماج  دجسم  هرانم  رب  دید  رگا  دیوگ : 
دنک رهق  ار  هاشداپ  نآ  دیآ و  رگید  هاشداپ  هک  لیلد  دنکفیب ،  ار  هرانم  داب  دنیب  رگا  دوب .  رمع  يزارد  رب  لیلد  درک ،  تماقا  هرانم  رب  رگا  . 

 . نذوم مراهچ :  ماما .  موس :  گرزب .  يدرم  مود :  هاشداپ .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  هرانم  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح  . 

ربنم

لیلد دوب .  ملاع  هدننیب  رگا  تفگ ،  ملع  ای  دناوخ  هبطخ  تفر و  ربنم  رس  رب  دنیب  رگا  دوب .  نامـسلم  هاشداپ  رب  لیلد  باوخ ،  رد  ربنم  ندید 
نید یب  هک  لیلد  تفگ ،  نخس  تعیرشریغ  ای  دناوخ  رعش  ربنم  رس  رب  رگا  دبای .  تعفنم  هاشداپ  زا  وددرگ  ملاع  یکی  وا ،  ناشیوخ  زا  هک 
رگا دیوگ :  یبرغمرباج  دوش .  لوزعم  هک  لیلد  تسکـشب ،  داتفیب و  وا  ربنم  دـنیب  هاشداپ  رگا  دـننک .  رادرب  ار  وا  دـنیوگ  ای  دوش و  اوسر  و 
ماما ترـضح  دننک .  رادرب  يدزد  هب  ار  وا  هک  لیلد  دوبن ،  ملاع  رگا  تسا ،  یگرزب  هاج و  لیلد  دوب ،  ملاع  هدننیب  دـش و  ربنم  رـس  رب  دـید 

ره تبترم و  مجنپ :  بیطخ .  مراهچ :  ماما .  موس :  یـضاق .  مود :  هاشداپ .  لوا :  تسا .  هجو  جـنپ  رب  ربنم  ندـید  دـیامرف :  قداـص  رفعج 
 . دراد سک  جنپ  نیا  قافن  رب  لیلد  دنیب ،  ربنم  رد  هک  ناصقن  تدایز و 

همانروشنم

 . دوب ترخآ  ایند و  تداعس  رب  لیلد  دوب ،  هتشون  اه  مالک  نآ  رد  هک  داد  يو  هب  روشنم  یحلاص  درمای  یملاع  ای  یهاشداپ  دنیب  یسک  رگا 
زبس طخ  هب  داد و  يو  هب  يروشنم  هاشداپ  دنیب  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا .  فالخ  هب  لیلد  دوب ،  هتـشون  دـب  نانخـس  اجنآ  رد  رگا 

 . دوش دونشخ  يو  زا  دزرمایب و  ار  وا  یلاعت  قح  هک  لیلد  دوب .  هتشون 

هرظنم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هرظنم

رفس ابیز :  هرظنم 
دوس یناتسهوک : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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 . تسا تنوکس  لحم  ای  لغش  رییغت  ۀناشن  باوخ ،  رد  زادنا  مشچ  هرظنم و  ندید 

راقنم

هکنانچ دزب  راقنم  هب  ار  وا  باقع  ای  سکرک  دـنیب  رگا  دـنک .  لصاح  لام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دوب ،  راقنم  ناغرم  ناـس  هب  ار  وا  دـنیب  رگا 
 . دنک لصاح  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  یغرم  راقنم  دنیب  رگا  لام .  ناصقن  دوب و  ترضم  لیلد  درک ،  شدرد 

ینم

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  لصاح  هتساوخ  لام و  نآ  ردق  هب  ار  وا  دمآ  نوریب  ینم  هک  دنیب  رگا 

دیآ .  دیدپ  نزهار  دزد و  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یهام  وا  بیضق  زا  هک  دنیب  رگا 
دبای .  تارهاوج  هک  تسا  نآ  شلیوات  دمآ ،  دیدپ  یغرم  وا  بیضق  زا  هک  دنیب  رگا 

دشابن .  ریخ  چیه  وا  رد  هک  دیآ ،  دیدپ  راکبان  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  شوم  وا  بیضق  زا  هک  دنیب  رگا 
دشاب .  وا  نمشد  هک  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  رام  وا  بیضق  زا  هک  دنیب  رگا 

دراد .  لیوات  نیمه  دمآ ،  نوریب  مدژک  هک  دنیب  رگا 
دوب .  هیامورف  تمه و  نود  فیعض و  شدنزرف  تسا  لیلد  دمآ ،  نوریب  روم  مرک و  هک  دنیب  رگا 

ددرگ .  تسدگنت  سلفم و  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نان  وا  بیضق  زا  هک  دنیب  رگا 
دراد .  تسود  ناهنپ  هب  ار  یسک  شلایع  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  دجنک  هک  دنیب  رگا 

دنک .  عامج  ضئاح  ینز  اب  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نوخ  هک  دنیب  رگا 
لولعم .  درآ  يدنزرف  دمآ ،  نوریب  میر  هک  دنیب  رگا 

اسراپ .  حلصم و  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یفاص  بآ  هک  دنیب  رگا 
تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دمآ ،  نوریب  هریت  بآ  هک  دنیب  رگا 

هاشداپ هک  دـیآ  يدـنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دـش ،  برغم  بناج  هب  همین  کی  قرـشم و  بناج  هب  همین  کی  دـمآ ،  نوریب  شتآ  هک  دـنیب  رگا 
نینرقلاوذ .  دننام  ددرگ ،  برغم  قرشم و 

 . دوب طاول  هب  شلیم  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  نیگرس  هک  دنیب  رگا 

وم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
مغ نآ :  ندرک  هاتوک 

تیمها تردق و  دنلب : 
ینارگن لد  اهنآ :  نتسش 

یتحاران نآ :  نتسب 
یئورود زمرق :  يوم 

یتخبشوخ هایس : 
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يداش روب : 
ینامداش دیفس : 

يراک روما  رد  ررض  اهنآ :  ندرک  هناش 
ندش عقاو  رخسمت  دروم  هدرک :  سیگ 

يراک روما  رد  دوس  نارگتعنص  يارب  هدروخ :  رف 
یتحاران وم :  شزیر 

یتخبدب اب  ماوت  یگدنز  تنایخ ،  اهنآ :  ندنازوس 
هداوناخ رد  راوگوس  کی  ندرک :  هاتوک  دح  زا  شیب  ار  اهنآ 

هداوناخ رد  مهافت  ءوس  هدیلوژ : 
ییورود اهنآ :  ندرک  گنر 

یتخبشوخ هتخیر :  مه  رد  ياهوم  ای  هروخوم و 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دیآ نوریب  مغ  زا  ندیشارت  رس  ندید 
دشاب رمع  يزارد  رس  يوم  يزارد  ندید 

دشاب كدنا  جنر  زارد  رس  يوم  ندید 
دشاب دوخ  تفج  زا  یئادج  لیلد  ندنک  يوم  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یمن جرخ  هب  یتقد  نادنچ  دوخ  هب  طوبرم  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنز ،  یم  هناش  دوخ  يابیز  ناوسیگ  هب  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  1 ـ

دهد .  یم  تسد  زا  ار  یگدنز  رد  تفرشیپ ،  تیعقوم  راک  نیا  اب  دهد و 
و دش ،  دهاوخ  ریقف  شتواخس  يزاب و  لد  تسد و  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  هاتوک  ار  شرس  يوم  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  2 ـ

دوش .  یم  رامیب  بارطضا  ینارگن و  زا 
ناکیدزن ةرابرد  یساسا  یب  تاعیاش  هکنیا  تسا و  گرم  هب  ندش  کیدزن  ۀناشن  دوش ،  یم  يرتسکاخ  ناترـس  يوم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ

تسا .  رشتنم  امش  ةداوناخ  رد  ناتسود  ای 
همه هک  دینک  یم  يراشفاپ  نادنچ  نارگید  اب  يراتفردب  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  وم  زا  هدیـشوپ  باوخ  رد  ار  دوخ  مادـنا  رگا  4 ـ

رب دریگ و  یم  رظن  رد  دوخ  يارب  یماـقم  دوخ  نهذ  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنیبب ،  یباوـخ  نینچ  ینز  رگا  دـنیوگ .  یم  كرت  ار  اـمش 
دنک .  یم  راتفر  نارگید  اب  یقالخا  لوصا  فالخ 

دهد .  یم  بیرف  ار  نارگید  يراتفر  شوخ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  يدعجم  هایس و  يوم  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  5 ـ
درک .  دیهاوخ  جاودزا  وا  اب  تسب و  دیهاوخ  لد  كاب  یب  ینز  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ییالط  وم  ینز  باوخ  ردرگا  6 ـ

دوخ دزمان  ییافو  یب  زا  دـش و  دـیهاوخ  وربور  لوحت  رییغت و  اب  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  زمرق  وم  نز  باوخ  رد  رگا  7 ـ
دیوش .  یم  هاگآ 

دیوش .  یمن  قفوم  بسانم  لغش  باختنا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يا  هوهق  يوم  ندید  8 ـ
دش .  دهاوخ  رتهب  امش  یلام  تیعضو  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ابیز  هتسارآ و  يوسیگ  ندید  9 ـ

هک دیوش  یم  راچان  دعب  دینک و  یم  یجرخلو  یتسود  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  هت  زا  ار  دوخ  ياهوم  دـینیبب  باوخ  رگا  10 ـ
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دینارذگب .  ار  دوخ  یگدنز  ییوج  هفرص  اب 
ینامداش تامعن و  زا  زیربل  يا  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  دشر  عیرس  تسا و  مرن  رایسب  ناترـس  يوم  دینیبب  باوخ  رگا  11 ـ

دوشگ .  دهاوخ  امش  يور  هب  رد 
ددرم داهنـشیپ  ود  نتفریذپ  رـس  رب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  هسیاقم  هایـس  ياهوم  اب  ار  شیوم  هدیپس  رات  دنیبب  باوخ  ینز  رگا  12 ـ

نایز و دعاسم ،  لابقا  تخب و  ياج  هب  شیارب  هک  تفریذپ  دهاوخ  ار  يداهنـشیپ  دهدن ،  جرخ  هب  يدایز  تقد  باختنا  ماگنه  رگا  تسا . 
دروآ .  یم  راب  هب  یناشیرپ 

راک عاضوا  ددرگ ،  یم  هجاوم  یلکـشم  اب  جاودزا  نامیپ  نتـسب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  بترمان  ناشیرپ و  یناوسیگ  ندید  13 ـ
ددرگ .  یم  هارمه  یتخس  اب  یگدنز  دوش و  یم  داسک 

زا ار  وا  درک و  دـهاوخ  تناها  دوخ  دزماـن  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنزب ،  هناـش  ار  دوخ  ناوسیگ  دـناوت  یمن  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  14 ـ
داد .  دهاوخ  تسد 

درک دهاوخ  جاودزا  وا  ماوقا  زا  یکی  اب  ینز  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  يرتسکاخ  ناوسیگ  اب  ینانز  باوخ  رد  يرتخد  رگا  15 ـ
. 

دش .  دیهاوخ  وربور  یگرزب  ياهیدیمون  اب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هاتوک  ناتیاهوم  دینیبب  باوخ  رگا  16 ـ
تخب و اریز  دـنک  شالت  دـیاب  شاعم  رارما  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دوش ،  یم  لچک  دزیر و  یم  شیاـهوم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  17 ـ

دنک .  یم  تشپ  وا  هب  لابقا 
تفر .  دیهاوخ  شخبتذل  بولطم و  یترفاسم  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  فرب  يدیپس  هب  ناترس  يوم  دینیبب  باوخ  رگا  18 ـ

وا هک  دنچ  ره  درک ،  دهاوخ  دامتعا  وا  هب  هتـسیاش  ینز  هک  تسا  تمالع آ ن  دنک ،  یم  شزاون  ار  ینز  يوم  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا  19 ـ
تسا .  هدش  درط  موکحم و  نارگید  رظن  زا 

تالکشم نیا  و  دشدیهاوخ .  یگدنز  تالکشم  یتخس و  راتفرگ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  یلگ  دوخ  ناوسیگ  رب  باوخ  رد  رگا  20 ـ
دننک .  یم  ساره  راچد  ار  امش  دیدرک  یم  هاگن  اهنآ  هب  رود  زا  هک  ینامز  زا  رتمک 

وربور ییاهرـسدرد  اـب  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  تسا ،  هدـش  نیئزت  دیفـس  ییاـهلگ  اـب  شرـس  يوم  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا  21 ـ
دوش .  یم  صالخ  اهنآ  رش  زا  ماجنارس  دوش ،  وربور  اهرسدرد  اب  راکتشپ  يروبص و  ییابیکش و  اب  رگا  اما  دش ،  دهاوخ 

تسامش راظتنا  رد  يدیمون  يراتفرگ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزیر ،  یم  هدش و  يرتسکاخ  امش  ياهوم  زا  هتسد  کی  دینیبب  باوخ  رگا  22 ـ
دوش .  یم  هدننک  سویأم  يرامیب  يدوبهب  هب  دیما  فالخ  رب  و 

هک تسا  نآ  تمالع  دنام ،  یم  ناوج  باداش و  نانچمه  شتروص  یلو  دوش  یم  دیفس  هبش  کی  یـسک  رـس  يوم  دینیبب  باوخ  رگا  23 ـ
تسامش .  راظتنا  رد  فرژ  یهودنا  تبیصم و 

هودنا هب  یطایتحا  یب  رثا  رد  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  دزمان  فداصت  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  24 ـ
 . دشاب ناتسود  اب  دوخ  طباور  بقارم  دیاب  وا  دوش .  یم  راچد 

یئاذغ داوم 

دش .  دهاوخ  ماغدا  امش  مهم  ياهراکاب  ریگ  تسد  ییزج و  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ییاذغ  داوم  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دش دهاوخ  ماغدا  امش  مهم  ياهراکاب  ریگ  تسد  ییزج و  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ییاذغ  داوم  ندید 
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يدنق داوم 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یقشع ياهارجام  يدنق :  داوم 

لیابوم

دیوگ :  فلوم 
تسا .  ربخ  ناشن  باوخ  رد  هارمه  ندید 

دنک .  یم  تفایرد  دوخ  رسمه  زا  يربخ  دروآ  رد  دوخ  فیک  ای  بیج  زا  ار  لیابوم  رگا 
دناسر دهاوخ  شرسمه  هب  يربخ  تشاذگ  دوخ  فیک  ای  بیج  رد  ار  لیابوم  رگا 

دشاب یم  شدنزرف  هب  طوبرم  ربخ  دروآ  نوریب  دوخ  رمک  زا  ار  لیابوم  رگا 
داد دهاوخ  شدنزرف  هب  يربخ  داد  رارق  دوخ  رمک  رد  رگا 

روتوم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش زا  ناتسود  یلو  دش ،  دیهاوخ  وربور  رایسب  ياهرفس  تالکـشم و  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  يا  هلیـسو  ره  روتوم  ندید  1 ـ

درک .  دنهاوخ  تیامح 
 . دیهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  نادنواشیوخ  زا  یکی  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هداتفا  راک  زا  روتوم  ندید  2 ـ

تلکیسروتوم

دیوگ :  فلوم 
تسا نارگید  قوقح  ضقن  روطنیمه  هدشن و  ینیبشیپ  راوگان  ثداوح  يرگید  تعرس و  هب  قشع  یکی  روتوم  ياهتیصاخ  زا 

دش .  دهاوخ  هجاوم  يا  هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح  اب  دنیبب  ار  شدوخ  روتوم  رب  راوس  یسک  رگا  سپ 
دشاب .  هتشاد  ینعم  دناوت  یم  زین  فادها  هب  عیرس  ندیسر  نمض  رد 

 . مدرم يارب  یئاهتمحازم  داجیا  روطنیمهو 

جوم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشادرب .  دیهاوخ  دنلب  ییاه  مدق  ملع  شناد و  بسک  هار  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  ایرد ،  جوم  ندید  1 ـ

 . دش دیهاوخ  گرزب  یهابتشا  بکترم  دوخ  ةدنیآ  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دولآ  لگ  جاوما  ندید  2 ـ

دروم

 : مراهچ ناوارف .  لام  موس :  حلاص .  دنزرف  مود :  نارودزم .  لوا :  تسا .  هجوراهچ  رب  دروم  ندید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
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 . تعفنم

هچروم

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
باوخ رد  مه  اه  نآ  ندید  هتفر  مه  يور  دـنراد .  خـلم  دودـح  رد  يریبعت  دنتـسه و  راکنایز  محازم و  تارـشح  زا  زین  هنایروم  هچروم و 

دشاب .  ناوارف  ناشدادعت  رگا  هتبلا  تبیصم  الب و  تفآ و  دیاش  دنزگ و  بیسآ و  تسا و  نایز  تسبن و  بوخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

روآ دوس  راک  هچروم : 
دوخ تسدب  یتخبشوخ  ندرک  دوبان  هچروم :  هنال  ندرک  بارخ 

یتحاران دریگب :  زاگ  ار  امش  يا  هچروم 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ياهبارطـضا موجه  لثم  دـشاب .  یئزج  ياهتیذا  رازآ و  راـظتنا  هب  دـعب ،  زور  یط  رد  دـیاب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  هچروم  ندـید 
 . یگدنز ةرابرد  يدونشوخان  کچوک و 

راوخ هچروم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیرادهاگن نامداش  ییاضف  رد  ار  دوخ  تسود  دیشوک  دیهاوخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  راوخ  هچروم  ندید  1 ـ

زوم

دیوگ :  فلوم 
تعفنم .  رب  لیلد  دشاب  نیریش  رگازوم  ندروخ 

يرامیب رب  لیلد  دشاب  تقو  یب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یتسود .  روخ  رد  نادنچ  هن  تسا و  باذج  نادنچ  هن  هک  تسا  يدرف  اب  ترشاعم  یتسود و  ۀناشن  باوخ ،  رد  زوم  ندید  1 ـ
دهاوخ ینیگنس  امش  ۀناش  رب  فیاظو  دیا و  هدش  لمحتم  ار  رسدرد  رپ  یلغش  هک  تسا  نآ  تمالع  دیروخ ،  یم  زوم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

درک . 
داتفا .  دیهاوخ  رسدرد  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دن ،  داسف  هب  ور  هک  دینیبب  ییاهزوم  باوخ  رد  رگا  3 ـ

يرادرب هرهب  لباقریغ  هک  دـیراد  یـسرتسد  یعبانم  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  نارگید  اب  زوم  ۀـلماعم  لاـح  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
 . تسا

هزوم

لیوات رد  ار  ناربعم  اما  تسا و  هودنا  مغ و  لیلد  ناتـسبات ،  دوب و  ریخ  لیلد  ناتـسمز ،  هب  باوخ  رد  هزوم  ندید  دـیوگ :  لایناد  ترـضح 
تسا .  فالخ  هزوم 
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 ، دنیب حیلـس  یب  رگا  دوش .  رکفتم  وا  زا  نمـشد  هک  لیلد  تشاد ،  حیلـس  دوخ  اب  نوچ  باوخ  رد  هزوم  ندـید  دـیوگ :  نیریـس  نبدـمحم 
دهاوخ .  نز  هک  لیلد  تشاد ،  میدا  هزوم  دنیب  رگا  تسا  مغ  لیلد 

رگا دریمب .  شنز  هک  لیلد  دوب ،  هدیرد  وا  هزوم  دنیب  رگا  دبای .  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  هزوم  دنیب  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دننک .  وا  لایع  دصق  ناناوج  هک  لیلد  دندیردب ،  وا  هزوم  دنیب  رگا  دهد .  قالط  ار  نز  هک  لیلد  تخیر ،  نوریب  هناخ  زا  ار  هزوم  دنیب 

 . كزینک موس :  مداخ .  مود :  نز .  لوا :  دازاین .  ار  وا  ياپ  هک  یتقو  تسا  هجو  تفه  رب  هزوم  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تعفنم .  متفه :  رفظ .  مشش :  شیع .  مجنپ :  توق .  مراهچ : 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دینش دهاوخ  يا  هزات  ياهربخ  امش  هزوم : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دیهاوخ  هبرجت  ار  يددعتم  عیاقو  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  دـیدزاب  يا  هزوم  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دیهدب .  یتارییغت  دوخ  يریگدای  شور  رد  ات  دیراد  زاین  يرت  دیفم  تاعالطا  هب  امش 
رـس درد  هب  فلتخم  للع  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسین ،  یندید  بلاج و  نادنچ  هک  دینک  یم  دیدزاب  يا  هزوم  زا  هک  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

 . دش دیهاوخ  راچد 

یقیسوم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
داش بوخ و  ياهربخ  یقیسوم : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تفای دیهاوخ  تسد  ینامداش  تداعس و  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دسرب ،  ناتشوگ  هب  یمیالم  یقیـسوم  يادص  باوخ  ردرگا  1ـ

. 
ار هداوناخ  طیحم  نامرفان ،  نادنزرف  هک  تسا  نآ  تمالع  دسرب ،  ناتـشوگ  هب  یـشارخلد  نوزومان و  یقیـسوم  يادـص  باوخ  رد  رگا  2 ـ

تخاس .  دنهاوخ  لمحت  لباق  ریغ 
تسا .  ناتسود  گرم  ةرابرد  تسردان  رابخا  ندینش  ۀناشن  باوخ ،  رد  تخاونکی  نوزوم و  یقیسوم  ندینش  3 ـ

 . دراد بیقر  رب  امش  يزوریپ  رب  تلالد  دوش ،  یم  شخپ  نارگید  تساوخرد  هب  هک  یقیسوم  ندینش  4 ـ

شوم

 . دهاوخ نینچ  ینز  هک  لیلد  تفرگب ،  یـشوم  دنیب  رگا  دوب .  قساف  نطاب  رد  دـیامن و  هروتـسم  رهاظ  هب  هک  دوب  ینز  لیلد  شوم ،  ندـید 
دندرگ .  عمج  وا  هناخ  رد  نانز  ناشوم  ردق  هب  هک  لیلد  دندوب ،  گنر  کی  همه  دندش و  عمج  وا  هناخرد  رایسب  ناشوم  دید  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
وا يولگ  زا  رگا  راـکبان .  دـیآ  يرتـخد  ار  وا  هک  لـیلد  دـمآ ،  نوریب  شوم  وا  شوگ  خاروس  زا  اـی  وا  ینیب  خاروس  زا  دـید  باوخرد  رگا 

راکبان .  دیآ  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  یشوم  وا  دعقم  زا  دنیب  رگا  دیآ .  يرسپ  ار  وا  هک  لیلد  دمآ ،  نوریب  شوم 
دیوگ :  یبرغمرباج 

تـشوگ دنک و  داسف  دصق  ینز  اب  وا  هک  لیلد  دوب ،  وا  رتسب  رد  یـشوم  دید  رگا  دوب .  ناسکی  ود  ره  یگناخ  شوم  یتشد و  شوم  لیوات 
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دروخب .  هدسفم  نز  لام  هک  لیلد  ندروخ ،  شوم 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لباـق ریغ  راـکنایز و  نئاـخ و  دزد و  ینز  هب  ار  نآ  ناربعم  تسا و  یگناـخ  دزد  کـی  تسا و  دزد  شوم  متـشون  زین  ـالبق  هک  روط  ناـمه 
ینز نینچ  اب  دنیبب  یشوم  باوخ  هدننیب  رگا  هدسفم .  نطاب  رد  اما  هروتسم  رهاظ  هب  ینز  شوم  هتـشون  نیریـس  نبا  دنا .  هدرک  هیبشت  دامتعا 

دهاوخ ادیپ  روضح  ای  تسه  شا  هناخ  رد  اهیدیلپ  نیا  اب  ینز  دنا  هتـشون  دشاب  شدوخ  هناخ  رد  شوم  نیا  رگا  دنک و  یم  ادـیپ  راک  رس و 
هدوبر و وا  هک  دـینک  تباث  دـیناوت  یمن  یلو  هدرب  یـسک  هچ  دـیناد  یم  هک  دوش  یم  هدرب  امـش  زا  یلاـم  دـینیبب  یـشوم  خاروس  رگا  درک . 
 . دیـشاب هتـشاد  دامتعا  وا  هب  دیابن  هک  تسامـش  هناخ  لها  دزد  ینز  دشاب  امـش  قاتا  رد  شوم  رگا  تسا .  نئاخ  نز  کی  امـش  لام  قراس 

دینک .  یم  رود  دینار و  یم  دوخ  زا  ار  رجاف  دساف و  ینز  تفر  تخیرگ و  داتفا و  امش  راولش  هچاپ  زا  یشوم  باوخ  رد  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

شوم
زادنا سپ  دودیم :  هک 

هصغو مغ  نداتفا :  هبرگ  گنچ  هب  ای  هبرگ و  کی  تسد  زا  نآ  رارف 
قفوم جاودزا  دیفس :  شوم 

هدروخ تسکش  نمشد  شوم :  هلت  کی  نورد  رد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دشاب نز  گنج  شوم  ندید 
هدرک يدزدوا  هناخ  زا  هک  تسا  دزد  شوم  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يا هدـننک  درـسلد  تیعـضو  اهراک  تسا .  ناتـسود  ییافو  یب  یگداوناخ و  تافالتخا  اب  ندـش  وربور  ۀـناشن  باوخ ،  رد  شوم  ندـید  1 ـ

تشاد .  دهاوخ 
تسا .  نانمشد  رب  يزوریپ  ۀناشن  باوخ ،  رد  شوم  نتشک  2 ـ

دنام .  دهاوخ  رمث  یب  امش  ياهشالت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دننک ،  یم  رارف  امش  زا  اهشوم  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
شوم دوخ  سابل  لخاد  رگا  دز .  دنهاوخ  گنرین  وا  هب  هک  دراد  یناهنپ  ینانمـشد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  شوم  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ

 . دش دهاوخ  اوسر  يراک  نداد  ماجنا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ، 

کشوم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يرسمه اب  و  دیروآ ،  یم  تسد  هب  دوخ  نیـشیپ  ماقم  زا  رترب  یماقم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  باترپ  ماگنه  هب  کشوم  ندید  1 ـ

دینک .  یم  جاودزا  رادافو 
 . دش دیهاوخ  ور  رد  ور  قفومان  ياهنامیپ  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کشوم  طوقس  ةدهاشم  2 ـ

موم

لام ناصقن  لیلد  دـش ،  عیاض  يو  زا  موم  رگا  تسا .  يرامیب  لـیلد  درز ،  موم  تسا و  تمعنو  لاـم  لـیلد  باوخرد ،  دیفـس  موم  ندـید 
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تخوس یم  شتآ  هب  ار  موم  دنیب  رگا  دوب .  رتهب  دیفس  موم  ماما  تسا .  تمعن  لام و  لیلد  دوب ،  گنر  ره  هب  باوخ  هب  موم  ندید  تسا و 
دنک .  فرص  تاریخ  هب  دوخ  لام  هک  لیلد  داد ،  یم  مدرم  هب  موم  دید  رگا  دنناتسب .  وا  لام  هک  لیلد  ، 

ار موم  هدش .  ریبعت  لام  لوپ و  تسا و  بوخ  ام  ياه  باوخ  رد  زین  لسع  دوش و  یم  لصاح  لسع  زا  موم  دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
مغ و درز  موم  دشاب .  هدش  هتخاس  صلاخ  موم  زا  دینیب  یم  هک  یمسج  هک  یطرش  هب  تسا  بوخ  دینیبب  باوخ  رد  یلکـش  گنر و  ره  هب 

 . درادن دوجو  يدیدرت  تسا  لام  لوپ و  مه  زاب  هک  نیا  رد  یلو  دوش  یم  ریبعت  هودنا 

زیوم

زیوم زا  بآ  یملاع  رگا  دبای .  لالح  لام  هک  لیلد  درک  ادـج  زیوم  زا  بآ  رگا  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا  تسا .  تمعن  لام و  زیوم  ندـید 
هب زیوم  ندـید  دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـنک .  لصاح  ناوارف  لام  دـید  ناگرزاب  رگا  دوش .  هدایز  شملع  هک  لـیلد  دروخ ، 

 . شوخ شیع  موس :  تعفنم .  مود :  تمعن .  لام و  لوا :  تسا .  هجوراهچ  رب  باوخ 

هم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هم

ینمی دب  اه  هناشن  دزیخرب :  نیمز  زا  هک 
يراودیما ینیمی و  شوخ  دیایم :  دورف  الاب  زا  هک 

دش دیهاوخ  هدیچیپ  لکشم  کی  راتفرگ  امش  ظیلغ :  رایسب 
دش دیهاوخ  اربم  اجبان  تاماهتا  زا  امش  قیقر :  هم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درک دهاوخ  هطاحا  ار  امش  یگداوناخ  ياهینارگن  یلابقادب و  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتفرگ  هم  ار  امش  فارطا  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تفرگ .  دهاوخ  ار  امش  نابیرگ  هاتوک  ینامز  اهنت  تالکشم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دور ،  یم  نایم  زا  هم  دینیبب  باوخ  رد  رگا  اما 
 . دیسر دهاوخ  امش  هب  يدوس  نارگید  یتخبدب  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هتفر  ورف  هم  نایم  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

نداهنرهم

سک نآ  هک  لیلد  نک ،  رهم  ار  هنیزخ  ورب  تفگ  داد و  يو  هب  يرتشگنا  یگرزب  دنیب  رگا  تسا .  تحار  لیلد  داهن ،  رهم  لگ  رب  دنیب  رگا 
ندـید دـیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوش .  اور  شتجاح  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  رهم  هاشداپ  هک  دـنیب  رگا  دراپـس .  يو  هب  ار  هنیزخ 

 . تعفنم مجنپ :  تقیقح .  مراهچ :  تسایر .  موس :  نید .  توق  مود :  وا .  ياـهراک  نتفرگ  ـالاب  لوا :  تسا .  هجو  تفهرب  باوخرد  رهم 
 . ینارماک متفه :  تلود .  مشش : 

هرهم

دنیب .  تحار  رفس  زا  ای  دبای  لام  هرهم  ردق  هب  هک  لیلد  تفای ،  هرهم  دنیب  یسک  رگا 
رگا دوب .  حلصم  راکتمدخ  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  زبس  ای  دیفس  ار  هرهم  رگا  دوب .  راکتمدخ  لیلد  باوخرد ،  هرهم  ندید  دیوگ :  یبرغمرباج 

دوب .  يوخدب  شراکتمدخ  دنیب ،  هایس  رگا  دوب .  هنوگرامیب  راکتمدخ  نآ  هک  لیلد  دنیب ،  درز  ار  هرهم 
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مجنپ لام .  مراهچ :  كزینک .  موس :  راکتمدخ .  مود :  نز .  لوا :  تسا .  هجو  تفه  رب  هرهم  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
مالغ .  متفه :  دنزرف .  مشش :  گنهرف .  بدا و  : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسامش .  هب  الاب  تاماقم  هجوت  تمالع  باوخ ،  رد  هرهم  ندید  1 ـ

تسا .  رطاخ  تیاضر  ریذپان و  للخ  ینامداش  ندروآ  تسد  هب  ۀناشن  باوخ ،  رد  اه  هرهم  ندرمش  2 ـ
تفرگ .  دیهاوخ  رارق  دنمتورث  يدرف  تیامح  فطل و  دروم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  باوخ ،  رد  اه  هرهم  ندیشک  خن  هب  3 ـ

 . تسا نایانشآ  نیب  امش ،  یعامتجا  تلزنم  مارتحا و  نتفر  تسد  زا  ۀناشن  باوخ ،  رد  اه  هرهم  ندرک  شخپ  4 ـ

تامهم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دهاوخ يدایز  عفانم  ناتیارب  ادعب  هک  درک  دـیهاوخ  لوبق  ار  يراک  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیراد ،  راکورـس  تامهم  اب  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تشاد . 
 . دنام دهاوخ  رمث  یب  ناتیاهشالت  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  هدش  مامت  تامهم  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

ینامهم

زا ار  وا  هک  دوب  يراک  رب  لیلد  دـناوخ ،  ینامهم  هب  ار  یموق  دـنیب  رگا  يزیچ .  رد  دوب  عاـمتجا  رب  لـیلد  باوخرد ،  ندرک  ناـمهم  ندـید 
رد هک  لیلد  دوب ،  رایـسب  هویم  غاب  نآ  رد  ینامهم و  هب  دـندرب  غاب  نآ  رد  ینامهم و  هب  دـندرب  غاـب  هب  ار  وا  دـنیب  رگا  دراد .  زاـب  اـه  لـغش 

 . دوب تبیصم  لیلد  دوب ،  صقر  يان و  هناغچ و  گنچ و  اب  ینامهم  دید  رگا  دیوگ :  ینامرک  میهاربا  دوش .  دیهش  گنج 

سدنهم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ياهرادید دیدجت  رفس  ۀمتاخ  زا  سپ  تشاد و  دیهاوخ  ور  شیپ  رد  هدننک  هتسخ  يرفس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  یـسدنهم  ندید 

 . تشاد دیهاوخ  نیرفآ  يداش 

هتخپ یم 

یب رگا  دیآ .  لصاح  مارح  لام  یتسم  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  هتخپ  یم  دـنیب  رگا  دوب .  مارح  لام  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هتخپ  یم  ندـید 
 . ددرگ دوبان  كاله و  ینمشد  تموصخرد و  هک  لیلد  دش ،  قرغ  یم  نایم  رد  دنیب  رگا  دوب .  میب  سرت و  ار  وا  هک  لیلد  دوب ،  تسم  یم 

 . دشورف مارح  يزیچ  هک  لیلد  تخورف ،  یم  هتخپ  یم  يور  رد  بآ  دنیب  رگا 

خیم

نامـسیر رب  ار  خیم  رگا  دنراد .  زاب  اجنآ  رد  ار  شردارب  هک  لیلد  دز ،  راوید  رب  یخیم  دنیب  رگا  تسا .  ردارب  لیلد  باوخرد ،  خیم  ندـید 
ددنویپ .  يدرم  اب  شردارب  هک  لیلد  تسب ، 

لیلد هب ،  دز  ینوتـس  ای  راوید  رد  ار  خیم  دنیب  رگا  ترخآ .  ایند و  رد  دوب  یگرزب  فرـش و  باوخ  هب  خیم  ندید  دـیوگ :  ینامرک  میهاربا 
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رگا دوب .  توق  لیلد  دـنیب ،  ناوختـسا  زا  خـیم  رگا  دوب .  دـب  لیوات  هب  سم  زا  ای  دوب  جـنرب  زا  خـیم  دـنیب  رگا  دـنک .  یتسود  یقفانم  اب  هک 
دوخ بسک  زا  هک  لیلد  دز ،  نیمز  رب  خیم  دنیب  رگا  دبای .  یگرزب  وا  ببـس  هب  هک  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  نینهآ  یخیمدـنیب 

دوش .  رگناوت 
نتساوخ .  نز  مراهچ :  تسود .  موس :  دنزرف .  مود :  ردارب .  لوا :  تسا .  هجو  راهچ  رب  خیم  ندید  دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دنمدوس همانرب  یبوچ :  خیم 

دنمدوس راک  ندیبوک :  ییاج  رد  ار  یبوچ  خیم 

ثاریم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا مسج  تمالس  هب  نانیمطا  بولطم و  وحن  هب  فیاظو  ۀناشن  ثرا ،  تفایرد  باوخ 

زیم

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هدناوخ نامهم  زیم :  ندیچ 

هعلاطم زیم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  یم  ملع  دق  امش  لباقم  رد  یبولطمان  ثداوح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  هعلاطم  زیم  باوخ  رد  رگا  1 ـ

 . دیبای یم  تاجن  يرواب  لباقریغ  زرط  هب  یگدنز  تالکشم  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  لوپ  دوخ  هعلاطم  زیم  يور  باوخ  رد  رگا  2 ـ

لیئاکیم

دیوگ :  نیریس  نبا 
هب ار  يو  رگا  دسرب و  اهدارم  همه  هبو  دبای  رفظ  نانمـشد  رب  هک  دنک  لیلد  تسوا  تروص  هکنانچ  دـنیب  باوخ  رد  ار  لیئاکیم  یـسک  رگا 

رگا دسر  وا  هب  يزیچ  راوگرزب  یسک  زا  درک .  اطع  وا  هب  يزیچ  لیئاکیم  هک  دنیب  رگا  دسر و  ودب  یهودنا  هک  دنک  لیلد  دنیب  نیا  فالخ 
هاج و ار  يو  نامدرم  دزن  دسر و  تراشب  تمعن و  ریخ و  نامدرم  هب  وا  زا  هک  دنک  لیلد  یلیئاکیم  وت  دنتفگ  ای  دوب  هدـش  لیئاکیم  هک  دـنیب 

دوب میظع  تردق 

نومیم

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نمشد رب  هک  لیلد  دوب ،  وا  عیطم  هنیزوب  نآ  دوب و  هتسشن  هنیزوب  رب  دید  رگا  تسا .  نوعلم  هدنبیرف و  ینمـشد  رب  لیلد  باوخ ،  رد  هنیزوب 

نت رب  یبیع  ای  دباین ،  افش  نآ  زا  دوش و  رامیب  هک  لیلد  دش ،  هریچ  يو  رب  درک و  یم  دربن  هنیزوب  اب  دید  رگا  دنک .  رهق  ار  وا  دوش و  بلاغ 
دباین .  یصالخ  نآ  زا  هک  دیآ  دیدپ  وا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا دـیآ .  راتفرگ  یبیغ  یجنر و  رد  هک  لیلد  دروخب ،  وا  تشوگ  دـید  رگا  دـنک .  رهق  ار  نمـشد  هک  لـیلد  تشکب ،  ار  هنیزوب  دـید  رگا 

دنک .  رهاظ  وا  ینمشد  یسک  هک  لیلد  دیشخب ،  يو  هب  هنیزوب  یسک  دید 
دیوگ :  یبرغمرباج 

وا نز  اب  يدوهج  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  بسا  رب  هنیزوب  هک  دید  رگا  دـبای .  افـش  دوز  دوش و  رامیب  هک  لیلد  تشکب ،  ار  هنیزوب  دـید  رگا 
دید رگا  دـننک .  وداج  ار  وا  هک  لیلد  دـمآرد ،  هناخ  هب  هنیزوب  هک  دـید  رگا  تسا .  رگوداـج  هدـسفم و  ینز  هداـم  هنیزوب  و  دـنک .  داـسف 

مانشد دوخ  لایع  زا  ای  دوش  رامیب  هک  لیلد  دیزگب ،  وا  هنیزوب  دید  رگا  دنک .  ینابز  زارد  يو  اب  نز  هک  لیلد  تفگ ،  نخـس  يو  اب  هنیزوب 
دنک .  هنیزه  تیب  لها  رب  ار  شیوخ  لام  هک  لیلد  دروخب ،  ات  داد  يزیچ  يو  هب  هنیزوب  دید  رگا  دونش . 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رازه کباچ و  تسا  ینمـشد  باوخ  رد  هنیزوب  ناـتوگنارا .  لـیروگ و  زا  ریغ  تسا  اـه  نومیم  عاونا  هدـنیامن  اـم  ياـه  باوخ  رد  هنیزوب 

دنک یم  ینمـشد  همه  اب  دوخ  دـب  تنیط  تشرـس و  يانبم  رب  هک  لـب  تسین  يرگباـسح  يور  زا  وا  ینمـشد  هک  بیرف  رکم و  رپ  گـنر و 
ینمشد امش  اب  دینک  یم  راک  هک  یلحم  ای  امش  هناخ  هدودحم  رد  یسک  دیراد  هناخ  رد  يا  هنیزوب  دیدید  رگا  باوخ .  هدننیب  اب  صوصخب 

هب دـیا و  هتـسب  ریجنز  ای  نامـسیر  اب  ار  يا  هنیزوب  دـیدید  هچ  نانچ  دـنک .  یم  تیاعـس  هئطوت و  دزرو و  یم  توادـع  دراد و  تموصخ  و 
دیاب اما  تفای  دیهاوخ  تینما  تخیرگ  امش  لباقم  زا  هنیزوب  رگا  دیوش .  یم  زوریپ  دیراد  هک  ینمشد  رب  دیرب  یم  دیشک و  یم  دوخ  لابند 

ار وا  دیهاوخ  یم  دیود و  یم  يا  هنیزوب  لابند  هب  هک  دیدید  باوخ  رد  رگا  دوب .  دیهاوخن  ناما  رد  وا  ددجم  دنزگ  زا  اریز  دیشاب  رایـشوه 
 ، گنرین بیرف و  اب  هک  تسه  یـسک  دـناشک  یم  دوخ  اـب  ار  امـش  دـهج و  یم  طاـیح  هب  راوید  زا  راوید و  هب  تخرد  زا  هنیزوب  دـیریگب و 
زا امـش  دـیود و  یم  امـش  لابند  هب  يا  هنیزوب  رگا  دراد .  یم  هگن  لطعم  نادرگرـس و  ار  امـش  یتدـم  دـنک و  یم  هبتـشم  امـش  هب  ار  يرما 
رد هک  دـیتشاد  هناخ  رد  يا  هنیزوب  هچ  نانچ  دـیتسه .  يرامیب  کی  دـیدهت  دروم  هنیزوب  یکیدزن  يرود و  ردـق  هب  دـیتخیرگ  یم  شلباقم 
دنک یم  رهاظ  امش  اب  ار  شدوخ  ینمشد  یسک  دیتفرگ  هیده  رگا  دروخ .  دیهاوخ  بیرف  هداد  هیده  امـش  هب  دیدرک  ساسحا  باوخ  ملاع 

هک زیگنا  هنتف  وج و  هدسفم  تسا  ینز  هدام  هنیزوب  دـینک .  یم  ینمـشد  هتفرگ  ار  هنیزوب  هک  یـسک  اب  امـش  دـیداد  هیدـه  يا  هنیزوب  رگا  و 
یم رب  امش  ياوغا  ددص  رد  ینز  دومن  هقلح  ناتندرگ  هب  تسد  تسج و  امش  شوغآ  هب  هدام  هنیزوب  نیا  هچ  نانچ  دیـشاب و  وا  بقارم  دیاب 

باکترا ندش  اذغ  مه  هنیزوب  اب  دینک .  یم  ادـیپ  فالتخا  ناترـسمه  اب  ای  دـیوش  یم  رامیب  تفرگ  زاگ  ار  امـش  هنیزوب  دـیدید  رگا  دـیآ . 
هریبک .  ناهانگ  فیدر  رد  گرزب  تسا  یهانگ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دننک .  یم  ار  امش  یسولپاچ  دوخ  فادها  دربشیپ  يارب  راکایر  مدرم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نومیم  ندید  1 ـ

دش .  دنهاوخ  دوبان  يدوز  هب  امش  نانمشد  نیرت  تخس  رس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدرم  نومیم  ندید  2 ـ
وا اـب  رتدوز  هچره  تسا  رتـهب  تسا  نامگدـب  وا  ییاـفو  یب  هب  شدزماـن  نوچ  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  نومیم  باوـخ  يرتـخد  رگا  3 ـ

دنک .  جاودزا 
 . درک دهاوخ  شاف  ار  وا  رارسا  یقلمتم  مدآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دهدب ،  اذغ  ینومیم  هب  باوخ  رد  ینز  رگا  4 ـ

شیم

دنیب رگا  دـبای .  تعفنم  یگرزب  زا  هک  لیلد  تشاد ،  یـشیم  دـید  رگا  گرزب .  يدرم  ای  همیرک  دوب  ینز  رب  لیلد  باوخرد ،  شیم  ندـید 
دناتسب .  شلام  دوش و  بلاغ  یصخش  رب  هک  لیلد  درک ،  ادج  شیم  زا  تسوپ 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
يو هب  ار  یشیم  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  هک  لیلد  دروخ ،  شیم  ریش  دید  رگا  دنک .  هلیح  وا  اب  ینز  هک  لیلد  درک ،  گنج  یشیم  اب  دید  رگا 

دیآ .  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  دندیشخب ، 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

 . سیئر مراهچ :  ریما .  موس :  هفیلخ .  مود :  ماما .  لوا :  تسا .  هجوراهچ  رب  شیم  ندید 

هویم

دیوگ :  لایناد  ترضح 
نادبو دوش  فلت  شلام  هک  لیلد  دروخ ،  هویم  تقو  یب  رگا  دنک .  عمج  لام  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دروخ ،  تقو  هب  رگا  غاب ،  رد  هویم  ره 

 ، دوب دب  رگا  تسا .  یکین  لیلد  دوب  کین  لیوات  هب  تخرد  رگا  ینعی  ددرگزاب  هویم  نآ  تخرد  هب  نآ  لیوات  دـنیب  باوخ  هب  هک  هویم  ره 
رگا تسا .  مارح  لام  رب  لیلد  هدیـسران ،  ياه  هویم  ندید  تسا و  هودـنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  هب  شرت  ياه  هویم  ندـید  تسا و  دـب  لیوات 

دوب .  يرامیب  لیلد  دروخ ،  یم  نیمز  هب  ناتسبات  ياه  هویم  هک  دنیب 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

هویم ردق  هب  هک  لیلد  دیچ ،  یتخرد  زا  دنیب  رگا  دروخب .  هک  یتقو  دوب  تعفنم  لیلد  نآ ،  ندـید  دوب  نیریـش  رت و  باوخ  رد  هک  هویم  ره 
دنک .  لصاح  جنر  یب  لام  هک  لیلد  داتفا  وا  شیپ  تخرد  زا  هویم  دنیب  رگا  دبای .  لام 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  ترضم  لیلد  دشورف ،  دوب و  معط  شوخ  هویم  نوچ  باوخ  رد  شورف  هویم  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
لثم هدش  هتـشون  دوخ  ياج  رد  هک  دنراد  یـصاخ  ریبعت  کی  اه  هویم  یلو  تسا  تمعن  تکرب و  ریخ و  باوخ  رد  ماع  روط  هب  هویم  ندید 

تمعن و تسا  يا  هویم  عون  هچ  دـیهد  صیخـشت  هک  نآ  یب  دـیدید  هویم  يدبـس  باوخ  رد  رگا  اما  هریغ  یبـالگ و  بیـس ،  ولآ ،  روگنا ، 
دیریگب .  یسک  زا  ای  دیهدب  يرگید  هب  امش  هچ  تسا  تکرب  ریخ و 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هویم

ینمی شوخ  تخرد :  کی  يور  رب 
همکاحم کی  يارب  شوخ  ینایاپ  هدش :  هدیچ  هویم 

یتخبدب هزم :  شرت  هویم 
تورث نیریش :  هویم 

قفوم  ياه  هژورپ  دایز :  رایسب  رادقم  هب  هویم 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب لالح  يزور  هویم  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  زیمآ  تداعس  يادنیآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناتخرد  گرب  خاش و  نایم  هدیسر  ياه  هویم  ندید  1 ـ
تسا .  هدزباتش  هدننکدیمون و  ياهششوک  تمالع  زبس ،  ةویم  ندید  2 ـ
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دوش .  یم  مورحم  ثرا  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دروخ ،  یم  زبس  يا  هویم  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  3 ـ
تسا .  كدنا  يدوس  بسک  رایسب و  يراجت  تیلاعف  ۀناشن  باوخ ،  رد  هویم  شورف  دیرخ و  4 ـ

 . تسا رادیاپان  یتورث  تذل و  بسک  تمالع  باوخ ،  رد  هدیسر  ةویم  ندروخ  ای  ندید  5 ـ

یشورف هویم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دینز یم  یقفومان  تالماعم  هب  تسد  و  دینک ،  یم  راک  تخس  نایز  ناربج  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  یشورف  هویم  ندید 

ینامهیم

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم یگدنز  امش  زا  رود  هک  یسک  زا  یشخبتذل  ياهربخ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  زاوآ  صقر و  اب  هارمه  يا  ینامهیم  باوخ  رد  رگا 

تسا تیصخش  اب  یناتسود  نتفای  ناوارف و  تاحیرفت  زا  ندرب  تذل  ۀناشن  باوخ ،  نیا  ناوج  يدرف  يارب  دینش ،  دیهاوخ  دنک 

فرح ن

يدیماان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رد  رگا  دش .  دیهاوخ  يراتفرگ  لکـشم و  راچد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیاهدش ،  دـیماان  يزیچ  زا  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . تسا تحاران  نیگمغ و  ناتناکیدزن  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  دیماان  ار  یصخش 

انیبان

هانگ ای  دورب  وا  نید  زا  يا  همین  هک  لیلد  دـش ،  انیبان  وا  مشچ  کی  رگا  تسا .  هارمگ  مالـسا  رد  هک  لیلد  دـش ،  انیبان  دـنیب  باوخرد  رگا 
دشاب .  هدرک  گرزب 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دربب هار  زاار  سک  نآ  هک  لیلد  درک ،  انیبان  ار  یسک  مشچ  دنیب  رگا  دوب .  میحر  نموم و  هک  لیلد  درب ،  یم  تفرگب و  تسد  ار  انیبان  رگا 

. 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخ  رد  یئانیبان  ندید 
یشیورد .  لوا : 
یلاحدب .  مود : 

هودناو .  مغ  موس : 
ناصقن .  مراهچ : 

لام .  مجنپ : 
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هیآ 18 )  هرقب ،  نوعجری ( «  مهف ال  یمع  مکب  مص  یلاعت » :  هلوق  نید .  یهابت  مشش : 
دهرب .  تمحز  زا  هک  لیلد  دوب ،  هدش  انیب  هک  دنیب  انیبان  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . مینیبب میهاوخ  یمن  ار  یئاـهزیچ  هک  تسا  نآ  ناـشن  میا  هدـش  روک  مینک  یم  ساـسحا  مینیب و  یم  اـنیبان  ار  نتـشیوخ  باوخ ،  رد  یتقو 
ار ام  شا  هدهاشم  هک  میـشک  یم  ار  يا  هعقاو  راظتنا  ای  میراد  مرـش  نآ  باتزاب  ندید  زا  هک  میا  هداد  ماجنا  البق  يراک  ای  مینک  یم  يراک 

تسا ینیـشناج  ای  لوبمـس  مینیب  یم  انیبان  ار  وا  باوخ  رد  هک  یـصخش  تسا .  قداص  هتکن  نیا  زین  نارگید  يروک  دروم  رد  دناسرت .  یم 
تسا لیلد  دنیبب  انیبان  ار  شدوخ  هک  یـسک  دنـشاب .  ام  ياهراک  دهاش  تسین  تحلـصم  مینک  یم  رکف  هک  مدرم  زا  يا  هقبط  ای  صخـش  زا 

لالدتـسا نامه  زا  تسا  یفیرعت  دـشاب و  تسرد  دـناوت  یم  مه  نیا  هدـش  هابت  وا  نید  مین  دوب  اـنیبان  وا  مشچ  کـی  رگا  تسا و  هارمگ  هک 
یم انیبان  ار  مدرم  اذـل  دـنوش  هاگآ  زار  نیازا  نارگید  دندنـسپ  یمن  دـننک  یم  رهاظت  يراد  نید  هب  دنتـسین و  نموم  اعقاو  هک  یناسک  اریز 

تسا .  اجر  فوخ و  يایوگ  مشچ  کی  یئانیبان  دننک .  یم  هدهاشم  روک  ار  نتشیوخ  دنراد  مرش  ناشدوخ  یئاوسر  زا  نوچ  دننیب و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

رطخ انیب :  ان 

ناوتان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یناوتان صخش  باوخ  رد  رگا  تشاد .  دیهاوخ  ور  شیپ  يراوگان  يهثداح  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینک ،  یناوتان  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

 . دیوشیم تراسخ  راچد  ینعی  دینیبب ،  ار 

نخان

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نخان

دوس دنلب : 
ررض هاتوک : 

يراسمرش نخان :  نتفرگ 
دیوگ :  فلوم 

شدوخ ای  ناکیدزن  زا  یکی  يرامیب  ینعی  نخان  ندمآرد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  كدنا  دزمتسد  رایسب و  تمحز  ۀناشن  باوخ ،  رد  نخان  ندید 
دز .  دیهاوخ  تسد  ینیرفآراختفا  راک  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  اهنخان  ندرک  زیمت  ندیشک و  ناهوس 

تسا .  دوخ  ۀفرح  رد  ندروخ  تسکش  ندش و  رامیب  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  ياهنخان  ندید 
تسا .  دایز  ياهراک  ماجنا  تمالع  باوخ ،  رد  نخان  يهدهاشم 

دیوشیم .  تسکش  راچد  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هتسکش  ناتیاهنخان  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
 . دوب دیهاوخ  زوریپ  قفوم و  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشکیم ،  ناهوس  ار  ناتیاهنخان  دینیبب  باوخ  رگا 
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ازسان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  لکشم  راچد  يراک  ماجنا  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیوگیم ،  ازسان  امش  هب  یصخش  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

رشان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دینکیم شالت  تیقفوم  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  ار  يرشان  باوخ  رد  رگا 

سانشان

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دیهاوخ  انشآ  یبلاج  دارفا  اب  امش  سانشان : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا هرظتنمریغ  ياهدماشیپ  عوقو  رگنایب  باوخ ،  رد  سانشان  دارفا  ندید 

اونشان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یماقم دهد و  یم  خر  امـش  یگدنز  رد  یتارییغت  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  وگتفگ  ییاونـشان  درف  اب  دـینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

دش .  دهاوخ  داهنشیپ  امش  هب  رتالاب 
تفرگ .  دیهاوخ  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  هنالداعان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیونش ،  یمن  ییادص  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

دشابیم .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  رگنایب  باوخ ،  رد  اونشان  دارفا  ندید 
دیوگیم :  رلیم  چا 

 . دیشاب هتشاد  يرتشیب  تقد  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  اونشان  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

لیگران

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دـشاب یم  لیخن ـ  رب  اـمرخ  هاـتوک و  اـم  تسد  مسجت ـ  تسا و  ریذـپ  ماـجنا  يراوشد  هب  نآ  لیـصحت  هک  تسا  یتمعن  تکرب و  لـیگران 

رفس يوزرآ  ای  دور  یم  رود  يرفس  هب  باوخ  رد  شا  هدنراد  هک  نیا  هدنهد  ناشن  تسا و  رفـس  نابنا  هشوت و  تسوپ  اب  هتـسرد و  لیگران 
رد نیا  دـشاب .  هدروآ  رود  سب  یهار  زا  ینویماک  اضرف  هک  تسا  هراجتلا  لام  لیگران  داـیز  دادـعت  دـنا  هتـشون  دراد .  ار  دـیعب  قطاـنم  هب 

یبرچ رگا  صوصخ  هب  تسا  تکرب  تمعن و  هدنک  تسوپ  لیگران  دراد .  هتـسرد  لیگران  یهوبنا  دـنیبب  باوخ  هدـننیب  هک  تسا  یتروص 
ندـید هتفر  مه  يور  یلام .  يانغتـسا  ییاورماک و  تسا و  شون  لیگران  ریـش  تسا .  تشیعم  تعـسو  یخارف و  دـینک  سح  ار  نآ  نغور 

امـش هب  يدوس  رپ  راک  داهنـشیپ  دـینکب  ار  نآ  دـیهاوخ  یم  امـش  تسا و  تخرد  رب  یلیگران  دـینیبب  رگا  تسا .  بوخ  باوخ  رد  لـیگران 
دوش .  یم  ناتدیاع  دوس  نیا  دیدنک  رگا  دوش و  یم  هضرع 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنرورپ .  یم  رس  رد  ار  امش  قوقح  هب  زواجت  دصق  ناتسود  سابل  رد  نانمشد  هک  ارچ  تسامش ،  هب  راطخا  باوخ ،  رد  لیگران  ندید 

ناکیدزن .  زا  یکی  گرم  ربخ  ندینش  تسا و  يدیمون  نایز و  تمالع  لیگران ،  کشخ  ناتخرد  ندید 
ياهدیکـشخ لیگران  تخرد  باوخ  رد  رگا  دیـشاب .  نانمـشد  يهئطوت  بقارم  دـیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینیبب ،  لـیگران  باوخ  رد  رگا 

 . دش دیهاوخ  يدیماان  تسکش و  راچد  ینعی  دینیبب ، 

جنران

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دوب .  وکین  لیوات  هب  باوخ  رد  نآ  ندید  مرجال  تسا ،  تشهب  ياه  هویم  زا  دراد و  شوخ  يوب  اما  تسا  درز  جنران  هچ  رگا 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تمعن .  دوب و  لام  لیلد  دنیب ،  رتشیب  رگا  دوب .  دنزرف  لیلد  ددع ،  هس  ات  یکی  زا  تشاد  جنران  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  لصاح  لام  هک  لیلد  تشاد ،  راورخ  هب  جنران  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجوراهچ  باوخرد  جنران  ندید 

تسود .  لوا : 
تعزانم .  مود : 

دنزرف .  موس : 
تعفنم .  مراهچ : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
زا ییانثتـسا .  يدراوم  رد  رگم  دـنناد  یمن  بوخ  ار  گنر  درز  ای  يزییاپ  ياه  هویم  اه و  لـگ  دـنراد  ناربعم  یـصاخ ه  يدـنب  میـسقت  رد 

تشهب ياه  هویم  هلمج  زا  دراد و  شوخ  يوب  اما  دشاب  یبوخ  هویم  دیابن  تسا و  درز  جنران  هچ  رگا  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یبن  لایناد 
دادملق ییاه  هویم  زا  هتـسناد و  بوخ  ار  جـنران  تابکرم و  عاونا  زین  یبرغ  ياه  همان  باوخ  رد  دوب  وکین  لیوات  هب  نآ  ندـید  مرجال  تسا 

ماما زا  دـنا .  هداد  رارق  یکاخ  ناسنا  رایتخا  رد  هدروآ و  نیمز  هب  تشهب  زا  ام و  تاسوسحم  يایند  ياروام  زا  عاونا  باـبرا  هک  دـنا  هدرک 
ریبـعت ملع  داتـسا  هک  ماـما  نآ  رظن  زا  تروص  نیا  رد  تسا  تعفنم  بوخ و  تسود  جـنران  هک  دـننک  یم  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص 

وا دوخ  تمعن و  لام و  جنران  هوبنا  دایز و  دادعت  تسا و  دنزرف  جنران  كدنا  دادعت  دیوگ  یم  نیریس  نبا  تسا .  یبوخ  هویم  جنران  دندوب 
مان جنران  هتشون  مه  نونفلا  سیافن  فلوم  دنک .  لصاح  مامت  لام  تشاد  راورخ  هب  جنران  باوخ  رد  سک  ره  هک  دنک  یم  لقن  میهاربا  زا 

تسا هودنا  هصغ و  مغ و  میشچب  ار  نآ  یشرت  میفاکشب و  ار  جنران  رگا  یلو  تسا  بوخ  باوخ  رد  جنران  ندید  لاح  ره  هب  تسا .  کین 
.

فطان

دهد .  ناشیورد  هب  دنک و  لصاح  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  تشاد ،  فطان  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 
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تسا .  كدنا  تعفنم  رب  لیلد  باشود ،  فطان  دوب و  تمعن  لام و  لیلد  باوخ ،  هب  لسع  فطان  ندید 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخ  هب  فطان  ندید 
نیریش .  نخس  لوا : 

لالح .  لام  مود : 
 . تشیعم موس : 

قطان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دسریم ناتشوگ  هب  یبوخ  رابخا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  يرهام  رونخس  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

فان

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
نآ دمآ  ایند  هب  نوچ  نکیل  دروخ  یم  اذغ  ردام  نوخ  ددـم  هب  هار  نآ  زا  تسا  ردام  مکـش  رد  ات  نینج  تسا و  نینج  هیذـغت  يارجم  فان 

تسام و تشیعم  عبنم  فان  ام  ياه  باوخ  رد  اذل  درب  یم  دوس  مکش  ندرک  ریس  يارب  دوخ  ناهد  زا  مرجال  دازون  دوش و  یم  هتـسب  ریـسم 
شاعم هدش  گرزب  مروتم و  امـش  فان  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  میناسر .  یم  شاعم  ار  هداوناخ  دوخ و  نآ  کمک  هب  هک  تسا  يراک  ای  زیچ 
هقیـضم راچد  شاعم  نیمات  رظن  زا  هدش  هتفر  ورف  رغال و  دینیبب  هچنانچ  دیبای و  یم  يرتشیب  يزور  قزر و  دوش و  یم  خارف  هدرتسگ و  امش 

طباور رد  یـشقن  فان  اریز  دـسر  یمن  رظن  هب  لوقعم  هک  دـنا  هداد  طاـبترا  یـسنج  لـئاسم  اـب  ار  فاـن  یبرغ  ناربعم  دـیوش .  یم  یگنت  و 
دینک یم  ادیپ  يرگید  دمآرد  عبنم  دیراد  فان  ود  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دشاب .  هتـشاد  دناوت  یمن  دلوت  رد  یعیبط و  یفطاع و  یـساسحا و 

يریبعت يرگید  فان  ندید  دیـسر .  یم  تسب  نب  هب  دـیراد  هک  يا  هفرح  راک و  رد  دـیرادن  فان  تسا و  فاص  امـش  مکـش  دـینیبب  رگا  و 
 . درادن

سوقان

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
رگا دـیوگ .  غورد  نخـس  دنیـشن و  قفانم  يدرم  اب  هک  لیلد  دزیم ،  سوقاـن  رگا  دوب .  قفاـنم  يدرم  رب  لـیلد  باوخ ،  رد  سوقاـن  ندـید 

دنک .  هبوت  غرود  زا  هک  لیلد  تسکش ،  سوقان 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  رب  باوخرد  سوقان  ندید 
نتفگ .  غورد  لوا : 

یقفانم .  مود : 
نتشاد .  لد  رد  رفک  لها  رهم  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب مارآ  رهاظ  هب  هک  تسا  یسک  وا  تباهم .  رپ  لاح  نیع  رد  ادص و  رـس و  رپ  يدرم  اب  تسا  هدنیآ  رد  دروخرب  رادید و  باوخ  رد  سوقان 
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رد رگا  اما  تسا  یمدآ  نینچ  اب  دروخرب  سوقان  ندید  دـنیرفآ .  یم  لاجنج  دـیآ  شورخ  هب  دوش و  نیگمـشخ  هچنانچ  اما  دـسر  یم  رظن 
بکترم یلمع  ابیز  ای  تشز  زا  دینک و  یم  داجیا  وهایه  لاجنج و  امـش  دوخ  دیا  هدروآ  رد  ادص  هب  ار  سوقان  ناتدوخ  هک  دـیدید  باوخ 

رد ادص  هب  باوخ و  هدننیب  هک  امش  يوس  هب  ياهرظن  دنوش و  یم  هاگآ  علطم و  نآ  زا  همه  دسر و  یم  تسدرود  ات  نآ  رثا  هک  دیوش  یم 
یصوصخم هبنج  هک  يا  هعقاو  دیونش .  یم  مهم  هعقاو  کی  زا  يربخ  دیدینش  ار  سوقان  يادص  رگا  ددرگ .  یمرب  دیتسه  سوقان  هدندروآ 

دوش .  یم  لماش  ار  همه  درادن و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  امش  راظتنا  رد  یبوخ  ياهزور  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیونشب ،  ار  سوقان  يادص  باوخ  رد  رگا 
دنکیم .  دیدهت  ار  امش  يرامیب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیونشب ،  ار  عییشت  سوقان  يادص  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا ینتفایان  تسد  ياهوزرآ  رگنایب  باوخ ،  رد  سوقان  ندید 

هلان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیشاب .  دوخ  بقارم  رتشیب  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  هلان  يادص  ندینش 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا یسناشدب  رگنایب  باوخ ،  رد  ندرک  هلان 

دزمان

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دزمان

ندوب یمدرم  دزمان :  ندید 
تسامش راظتنا  رد  قفوم  یجاودزا  ندوب :  دزمان 

ینورد شمارآ  ندرب :  دقع  هرفس  رس  رب  ار  اهنآ 
تخبشوخ ینالوط و  كرتشم  یگدنز  ندید :  هدرم  ار  اهنآ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امـش يدنلبرـس  بجوم  هک  دینک  یم  جاودزا  ینز  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  مادنا  شوخ  دروخرب و  شوخ  ناتدزمان  دینیبب  باوخ  رگا 

نامیشپ دوخ  باختنا  زا  جاودزا  نامیپ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  تشز  قالخادب و  ناتدزمان  دینیبب  باوخ  رگا  اما  دش .  دهاوخ 
دیوش .  یم 

درب دیهاوخ  رس  هب  یلابقادب  دیدرت و  رد  يدیدم  تدم  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  تکرح  یب  يدسج  نوچ  ناتدزمان  دینیبب  باوخ  رگا 
. 

رد رگا  اما  تشاد  دیهاوخ  كرابم  یجاودزا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیراد ،  مادـنا  شوخ  ابیز و  يدزمان  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 
 . دیوشیم هابتشا  راچد  رسمه  باختنا  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  ومخا  تشز و  ار  ناتدزمان  باوخ 
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ندینادرگ مان 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا رگا  دوب .  ریخ  لیلد  دنام ،  اه  نیدب  هچ  نآ  حلاص و  دیعـس و  دمحا و  دمحم و  نوچ  دوب ،  رتهب  لوا  مان  زا  رگا  ندـینادرگ ،  مان  ندـید 

تسا .  داسف  لیلد  دوب ،  رتدب  وا  مان 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

نیا فالخ  هب  هچ  نآ  دوب و  حالص  ریخ و  لیلد  نیا ،  دننام  دیعـسوبا و  لضفلاوبا و  ریخلاوبا و  نوچ  باوخ  رد  ندینـش  تینک  اب  وکین  مان 
 . تسا داسف  رش و  لیلد  ندینش ،  ندید و  باوخ  هب  بهلوبا  لهجوبا و  دننام  تسا ،  اه 

همان

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دونش .  شاف  ینخس  هک  لیلد  دنیب ،  هداشگ  ار  همان  رگا  دونشب .  هدیشوپ  ینخس  تسا  لیلد  تشاد ،  رهم  هب  رس  همان  هکدنیب  باوخ  هب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رگا دوش .  مغیب  تسا  لیلد  داشگب ،  ار  همان  هک  دـنیب  رگا  دـسر .  يو  هب  يربخ  تسا  لیلد  تشاد ،  رهم  هب  رـس  همان  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
هلوق دوب .  وا  رمع  رخآ  هک  دـنیوگ  زین  دوب و  یما  باوخ  يهدـننیب  هک  یتقو  تسا  هاج  زع و  لـیلد  دـناوخب ،  تشادرب و  هماـن  زا  رهم  دـنیب 

 ( . 14 لیئارساینب ،  ابیسح ( . »  کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  ءرقا  یلاعت « : 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

شوخان نانخـس  رگا  تسا .  یمرخ  تحار و  لیلد  تسا ،  هتـشون  شوخ  نانخـس  نآ  رد  داد و  يو  هب  همان  هاشداپ  هک  دـنیب  باوخرد  رگا 
دهد .  يدنپ  ار  وا  خیش  ای  دهاز  نآ  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  همان  يدهاز  ای  یخیش  دنیب  رگا  دوب .  میب  سرت و  لیلد  دوب ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دیاینرب .  شراک  تسا  لیلد  دوب ،  هتشون  رش  نخس  نآ  رد  رگا  دوش .  اور  شتجاح  تسا  لیلد  دوب .  هتشون  ریخ  نخس  همانرد  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دیتسه باوخ  هدـننیب  هک  امـش  شنکاو  باوخ  رد  یلو  باوخ  رد  هچ  يرادـیب و  رد  هچ  تسا  مالـس  ربخ و  ماغیپ و  لماح  لاح  ره  هب  همان 

تفایرد زا  دیتشاد و  تفایرد  يا  همان  باوخ  رد  رگا  دنک .  یم  توافتم  ار  ریبعت  هدش  هتـشون  همان  رد  هک  یبلاطم  نآ و  تفایرد  هب  تبـسن 
قیفوت زیزع  یتسود  رادید  هب  ای  دیسر  یم  تیقفوم  هب  دسر و  یم  امش  يارب  يداش  کی  هدنیآ  ياهزور  رد  دیدش  لاحشوخ  رورسم و  نآ 

دیـسیون یم  ناتـسود  هب  يا  همان  دـینیبب  باوخ  رد  هچ  نانچ  دـسر .  یم  ناتیارب  یمارگ  ینتـشاد و  تسود  یناـمهم  هرخـالاب  اـی  دـیبای  یم 
لاحشوخ نآ  نتشون  زا  دیسیون و  یم  يرادا  يا  همان  دیدید  رگا  دش .  دهاوخ  ادیپ  امش  رد  راظتنا  تلاح  دوش و  یم  داجیا  امش  رد  يدیما 

دیآ .  یم  شیپ  ناتیارب  یلکشم  دیشاب  دنژن  هچ  نانچ  دوش و  یم  زاب  ناتیاهراک  زا  يا  هرگ  دیتسه ، 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

همان
تشاد دیهاوخ  هدنیآ  رد  هک  ییاهتورث  ندرک :  تفایرد 

جاودزا همان :  ندناوخ 
بلاج ياهربخ  همان :  نتشون 

دمآ دهاوخ  شیپ  ناتیارب  يرادا  ياهراک  همان :  نتفای 
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دمآ دهاوخ  شیپ  ناتیارب  يرادا  ياهراک  همان :  نتفای 
دب رابخا  همان :  ندرک  مگ 

يرسکبس همان :  ندنازوس 
دیشاب اهدزد  بقارم  همان :  ندرکزاب 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم مه  زا  ار  اپرید  ياه  یتسود  يدام ،  لیاسم  رـس  رب  فالتخا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  تفاـیرد  یـشرافس  يا  هماـن  باوخ  رد  رگا 

دلسگ . 
دمآرد نتفرگ  لباقم  رد  دوش  یم  داهنـشیپ  وا  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنک ،  یم  تفاـیرد  یـشرافس  يا  هماـن  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

دهدب .  یقالخا  ریغ  دنسپان و  ییاهراک  هب  نت  یفاک ، 
دسر .  یم  بیسآ  امش  هب  مولعمان  ییاج  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدرک  تفایرد  ناشن  مان و  یب  يا  همان  دینیبب  باوخ  رگا 

دیراد .  لوبق  دوخ  هب  تبسن  ار  وا  يرترب  هک  دیزرو  یم  تداسح  یسک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیسیون ،  یم  يا  همان  دینیبب  باوخ  رگا 
 . دش دیهاوخ  راچد  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  بولطمان  يرابخا  زا  تیاکح  هدیسر  ناتتسد  هب  هک  يا  همان  دینیبب  باوخ  رگا 

دیاب هک  دراد  دوجو  ناتیگدنز  رد  هک  یهافر  تامعن و  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنک ،  تیاکح  شخبدـیون  يرابخا  زا  همان  رگا  اما 
یم هریچ  امـش  رب  يدیمون  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دسرب ،  ناتتـسد  هب  گنراگنر  ای  زبس  يذغاک  رب  هناقـشاع  يا  همان  رگا  دیـشاب .  راذگـساپس 

تسا .  ناشخردةدنیآۀناشن  دشاب  هدش  هتشون  یبآ  رهوج  اب  همان  دوش ، 
 . دیوش یم  درـسلد  وا  زا  دیبای و  یم  نظ  ءوس  يدرف  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  هتـشون  زمرق  رهوج  هب  يا  همان  دینیبب  باوخ  رگا 

درب .  یم  نیب  زا  دوخ  هب  تبسن  ار  امش  نظ  ءوس  هنالقاع  یتکرح  اب  رظن  دروم  درف  اما 
ار وا  یبیقر  هک  تسا  نآ  تمالع  دـهن ،  یم  دوخ  بلق  رب  ار  يا  همان  دـنک و  یم  تفایرد  يا  همان  دوخ  دزمان  زا  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

 ! تسا يرظن  گنت  دسح و  تاقوا  بلغا  ییوگتسار  تقادص و  شاداپ  دزاس .  یم  نارگن  رایسب 
تسد زا  ار  يزیچ  عامتجا  ای  راک  طیحم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسین ،  هدیسر  ناتتـسد  هب  هک  يا  همان  ندناوخ  هب  رداق  دینیبب  باوخ  رگا 

دیهد .  یم 
دنزاس  مان  دب  ار  امش  دنشوک  یم  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دسرب ،  ناتتسد  هب  يا  همان  دراذگ  یمن  یسک  دینیبب  باوخ  رگا 

شزرا یب  ییاهراک  ماجنا  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دیراد ،  هاگن  یفخم  دوخ  رسمه  مشچ  زا  ار  يا  همان  دینک  یم  یعـس  دینیبب  باوخ  رگا 
دش .  دیهاوخ  دنمقالع 

دراد .  ناکیدزن  زا  یکی  گرم  رب  تلالد  باوخ ،  رد  هایس  ۀیشاح  اب  يا  همان  ندید 
سأی و موجه  دروم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هدـش  هتـشون  دیفـس  رهوج  اب  هایـس  ذـغاک  رب  هک  دـینک  تفایرد  يا  همان  دـینیبب  باوخ  رگا 

تفرگ .  دیهاوخ  رارق  يدیمون 
دینز .  یم  بیسآ  دوخ  ترهش  هب  یتاهابتشا  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدش  هراپ  ۀمان  ندید 

دیهد .  یم  جرخ  هب  تیساسح  دوخ  ناتسود  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتشون  تسد  يا  همان  تفایرد 
تفایرد وا  زا  يا  هماـن  اـی  دـید  دـیهاوخ  ار  رظن  دروم  تسود  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدرک  تفاـیرد  يا  هماـن  یتسود  زا  باوخ  رگا 

درک .  دیهاوخ 
دسریم .  ناتشوگ  هب  يربخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  دسریم ،  ناتتسد  هب  ياهمان  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

 ، باوخ رد  نتـشون  همان  دراد .  ار  امـش  رازآ  دـصق  یـصخش  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینک ،  تفایرد  ناشن  مانیب و  ياهماـن  باوخ  رد  رگا 
تسا .  هابتشا  راک  ماجنا  رگنایب 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1190 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا راوگان  تاقافتا  يهناشن  باوخ ،  رد  زیگنامغ  يهمان  ندناوخ  تسا .  دب  رابخا  ندینش  تمالع  باوخ ،  رد  هناقشاع  يهمان  ندناوخ 

 . دش دیهاوخ  یصخش  يهتسبلد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  هناقشاع  يهمان  نتشون  لوغشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

نابرهمان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رگا تشاد ،  دیهاوخ  ار  یبوخ  ياهزور  دوخ  ناتسود  اب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دنتسه ،  افویب  نابرهمان و  ناتناتسود  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . تشاد دیهاوخ  یبوخ  یگدنز  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  افویب  نابرهمان و  ناترسمه  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد 

نان

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، درب هناخ  هب  دـیرخ و  نان  رگا  دوب .  شوخان  شیع  رب  لیلد  دـنیب ،  شوخان  رگا  تسا .  یمرخ  لـیلد  باوخ ،  رد  هزیکاـپ  ياـهنان  ندـید 

دناسر .  يو  هب  یتحار  هک  لیلد  داد ،  یسک  هب  نان  رگا  لام .  یتدایز  تسا و  لالح  يزور  رب  لیلد 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

مراشفیم بارـش  يارب ] روگنا   ] هک مدید  باوخ ] هب   ] ار نتـشیوخ  نم  تفگ  ود  نآ  زا  یکی  يزور ]  ] دندمآرد نادنز  هب  وا  اب  ناوج  ود  و 
ام هک  هد  ربخ  شریبعت  زا  ام  هب  دنروخیم  نآ  زا  ناگدـنرپ  مربیم و  نان  مرـس  يور  رب  هک  مدـید  باوخ ] هب   ] ار دوخ  نم  تفگ  يرگید  و 

 « 36 هیآ «  فسوی  هروس  مینیبیم .  ناراکوکین  زا  ار  وت 
شرـس زغم ]  ] زا ناگدـنرپ  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  يرگید  اما  دـناشونیم و  هداـب  دوخ  ياـقآ  هب  امـش  زا  یکی  اـما  مینادـنز  قیفر  ود  يا 

 « 41 هیآ «  فسوی  هروس  تفای .  ققحت  دیدش  ایوج  نم  زا  نت  ود  امش  هک  يرما  دنروخیم 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

تشاد و رایـسب  نان  رگا  دوب .  کیدزن  شلجا  هک  لیلد  ندروخ ،  تسناوتن  ناـن  رگا  دـهرب .  مغ  زا  هک  نآ  لـیلد  تفاـی ،  ناـن  هس  ود  رگا 
دسر يو  هب  یمغ  هک  لیلد  دروخن ، 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا  . 
طحق لیلد  باوخ ،  هب  سوبـس  نان  ندروخ  تسا و  نیا  فالخ  هبو  کشخ  نان  ندـید  تسا و  تمعن  شیع و  باوخ  هب  مرگ  ناـن  ندـید 

دوب . 
دیوگ :  یبرغمرباج 

یگتـسب رب  لیلد  جنرب ،  نان  دوب و  عرو  دـهز و  لیلد  نیوج ،  نان  يراکزیهرپ و  دوب و  شیع  یگنت  رب  لیلد  باوخ  هب  سوراک  نان  ندـید 
دوش و هدایز  شکلم  هک  لیلد  تشاد ،  نان  کی  دنیب  ناطلـس  رگا  دوب .  یتسد  گنت  مغ و  لیلد  دوخن ،  القاب و  سدـع و  نان  تسا و  راک 

نان ندید  دـشابن و  نان  زا  رتهب  باوخرد  زیچ  چـیه  ندـید  دـنیوگ  تسا و  نان  تمیق  ردـق و  هب  مرد  رازه  ات  مرد  هد  زا  باوخ  هب  شلیوات 
تسا .  تشیعم  ندرک  لیلق  رب  لیلد  باوخ ،  هب  نتخپ 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجوراهچ  باوخ  رد  نان  ندید 

شوخ .  شیع  لوا : 
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لالح .  لام  مود : 
تیالو .  موس : 

تکرب .  ریخ و  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

باوخ رد  رگا  یلو  تسا  يزور  یخارف  هزات  ناـن  ندروخ  ندـید و  دوش .  یم  ریبعت  تکرب  تمعن و  تسا و  بوخ  باوخ  رد  ناـن  ندـید 
داد امش  هب  نان  یسک  رگا  تسا .  تذل  یـشوخ و  شیع و  هزات  مرگ و  نان  دیوش .  یم  شاعم  یگنت  راتفرگ  دیروخ  یم  کشخ  نان  دینیبب 

بوخ تسا  هزات  نان  رگا  دیامن .  یم  نییعت  ار  وا  تبحم  تمدخ و  یگنوگچ  نان  تیفیک  عون و  اما  دنک  یم  تمدخ  دـناسر و  یم  تمعن 
ار ینان  رگا  دنک .  یم  وگزاب  ار  نان  هدنهد  یتبغر  یب  يرظن و  گنت  وج  نان  دشاب و  هزات  هک  یطرـش  هب  تسا  بوخ  زین  مدنگ  نان  تسا . 

دنیامن .  یم  بلس  ار  امش  قح  دنریگب  دننزب و  پاق  ناتتسد  زا  ای  دنراد  رب  امش  يولج  زا  دیراد  تسود  هک 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

نان
روما رد  تیقفوم  نان :  ندید 

هدافتسا ندرب ،  هرهب  ندیرخ : 
ینامهم ای  هرفس و  هب  ندش  توعد  ندروخ : 

تشاد دیهاوخ  یبوخ  ناتسود  امش  دیفس :  نان  ندروخ 
یتخبدب هایس :  نان  ندروخ 
يرامیب مرگ :  نان  ندروخ 

دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  دب  نارود  هزات :  نان  ندروخ 
دیراد ینانمشد  امش  کشخ :  نان  ندروخ 

تیقفوم نتخپ :  نان 
نایز ررض و  نان :  ندرک  لمح 

هنارسکبس یشوخرس  يا :  هیودا  ینیریش  نان 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دشاب لالح  يزور  دیفس  نان  ندید 

دیوگ :  فلؤم 
دشاب هزات  مرگ و  هک  یتروص  رد  دشاب  یم  یمروخو  لالح  يزور  هناشن  نآ  نازیم  هب  هتسب  یئاونان  زا  نان  ندیرخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  تعانق  ییوج و  هفرص  تمالع  باوخ ،  رد  نان  صرق  ندید 

دوب .  دهاوخ  امش  گنچ  مار  عیطم و  تورث  یبایماک و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  کیک  يا  هکت  ندید 
دش .  دیهاوخ  هدوهیب  ییاهاوعد  تافالتخا و  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نان  ياه  هدرخ  ندید 

تفای .  دیهاوخ  تسد  یگرزب  تیقفوم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دوش ،  یم  دایز  ناهگان  نان  ياه  هکت  دینیبب  باوخ  رگا 
دیهدیم .  ماجنا  يدایز  تقد  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  نان  صرق  باوخ  رد  رگا 

دیوشیم .  رسدرد  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  نان  ياههدرخ  باوخ  رد  رگا 
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دیتسه .  یضار  دوخ  یگدنز  زا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیروخیم ،  رادواچ  نان  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

تسا نآ  يهدنهدناشن  دیروخیم ،  ینیریـش  نان  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  تورث  بسک  يهدنهد  ناشن  باوخ ،  رد  دیفـس  نان  ندید 
 . تشاد دیهاوخ  یبوخ  ياهزور  هک 

هاوخنان

 . دبای یئاهر  مغ  زا  تسا  لیلد  داد ،  یسک  هب  ای  تخادنیب  هاوخنان  هک  دنیب  رگا  تسا .  مغ  لیلد  تشاد ،  هاوخنانرگا 

نادوان

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا دیراب و  یم  ناراب  هک  دنیب  رگا  دـیآ .  دـیدپ  نتخیر  نوخ  ماقم  نا  رد  تسا  لیلد  دـمآ ،  یم  ریز  هب  نادوان  زا  بآ  هک  دـنیب  یـسک  رگا 

ناور اه  نادوان  زا  بآ  دیراب و  یم  ناراب  ربا  یب  هک  دنیب  رگا  دـسر .  ترـضم  هاشداپ  زا  ار  کلم  نآ  مدرم  هک  لیلد  دـمآ ،  ریز  هب  نادوان 
زا هک  لیلد  داهن ،  دوخ  هناخ  ماـب  رب  نادواـن  هک  دـنیب  رگا  دـنادرگ .  فرـشم  تیاـنع  رظن  هب  ار  راـید  نآ  مدرم  یلاـعت  قح  هک  لـیلد  دوب ، 

دوب .  ترضم  لیلد  داتفیب ،  نادوان  هک  دنیب  رگا  دبای .  تعفنم  یگرزب 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

كدنا .  تعفنم  موس :  يارس .  رتهم  مود :  رهش .  سیئر  لوا :  تسا .  هجو  هس  باوخ  هب  نادوان  ندید 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دینیبب باوخ  رد  رگا  یگدـنز .  راـضم  عفد  تهج  رد  تسا  یقیرط  مه  يزور و  شاـعم و  بسک  يارب  تسا  یهار  مه  باوخ  رد  نادواـن 
يا هثداح  دشاب  هتـشاد  قلعت  امـش  هب  نادوان  نآ  هچ  نانچ  دتفا و  یم  قافتا  دـب  يا  هثداح  تسا  ناور  بآ  نادوان  زا  ناراب  ربا و  نودـب  هک 

رد یسک  دزیر  یمن  ورف  يزیچ  نادوان  زا  یلو  دراب  یم  ناراب  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیآ .  یم  شیپ  دیتسه  باوخ  هدننیب  هک  امش  يارب 
زا دوش  یم  هدنکارپ  ناراب  بآ  هتسکش و  امش  هناخ  نادوان  دینیبب  رگا  ددنب .  یم  امش  رب  ار  هار  دنک و  یم  ینمشد  امش  شاعم  نیمات  قیرط 

شورف و دیشاب  بساک  رگا  ای  دننک  یم  رسک  امش  قوقح  زا  يزیچ  الامتحا  ددرگ و  یم  قرفتم  ناتدمآ  رد  دیروخ و  یم  همطل  یلغش  رظن 
نایز يولج  دـینک و  یم  میظنت  ار  ناتیاهراک  دـیهن  یم  نادوان  ناتدوخ  هناخ  ماـب  رب  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  دـبای .  یم  ناـصقن  امـش  عفاـنم 
رگا تسا و  تمحر  دشاب  نشور  رگا  نادوان  بآ  دینیب .  یم  بیـسآ  هداتفا  هدش و  هدنک  امـش  نادوان  دینیبب  رگا  دـیریگ و  یم  ار  یلامتحا 

 . تسا تمحز  دشاب  فیثک  دولآ و  لگ 

يان

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  راتفرگ  یهودنا  هب  هک  لیلد  دزیم  يان  هک  دنیب  رگا  تسا .  مغ  نآ  ندینش  دوب و  تبیصم  لیلد  بوخ ،  رد  ندز  يان 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دشابن ریخ  نآ  رد  هک  ینخس  زا  دهد  ربخ  ار  مدرم  هک  دوب  يدرم  رب  لیلد  باوخرد ،  ندز  يان  ندید 

بایان

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1193 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دوشیم امش  یتحاران  بجوم  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیتسه ،  یبایان  زیچ  لابند  هب  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

نولیان

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اطع امـش  هب  یتاراختفا  یقالخا ،  تاـبث  رطاـخ  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدرک  نت  رب  نولیاـن  سنج  زا  یـسابل  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ
دوخ راـتفر  بقارم  رگا  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هدرک  نت  رب  سردـنم  یلو  نولیاـن  سنج  زا  یـسابل  دـینیبب  باوخ  رگا  دـش .  دـهاوخ 

درب .  دنهاوخ  ار  امش  يوربآ  ارتفا  تمهت و  اب  نارگید  دیشابن ، 
 ، قفاوم يرای  دیناوت  یم  یتحار  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیرب ،  یم  راکب  ار  نولیان  ةژاو  نارگید ،  اب  دوخ  ۀـملاکم  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دینک .  باختنا  دوخ  يارب 
گنرین غورد و  اب  يرگید  هب  دوخ  قشع  راهظا  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیآ ،  یم  شک  نولیان  نوچ  ناـتیاپ  تسد و  دـینیبب  باوخرگا  3 ـ

دیور .  یم  شیپ 
دنهاوخن امش  كرد  هب  رداق  ناتـسود  و  دش ،  دهاوخ  ماجنا  یناهنپ  اهراک  یخرب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  ینولیان  سانجا  ندید  4 ـ

دوب . 
دیوگیم :  تروک  سناه 

 ، دیاهدیشوپ ینولیان  سابل  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دشابیم .  اهراک  ماجنا  رد  تقد  تمالع  باوخ ،  رد  ینولیان  ياهزیچ  يهدهاشم 
 . دینکیم تفرشیپ  دوخ  راک  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب 

تابن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لام و ینوزف  رب  لیلد  دوب ،  خاش  قاس و  هک  ار  نآ  تسا و  تعفنم  لیلد  دشابن ،  خاش  قاس و  ار  وا  هکنانچ  دوخ ،  تقو  هب  یتابن  ره  ندید 

دوب .  کین  تیاغ  هب  دوب  هتسر  تاتابن  وا  شوگ  ناهد و  مشچ و  رب  هک  دنیب  رگا  یهاتوک .  يدنلب و  یکیراب و  يربطس و  ردق  هب  دوب  هاج 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  باوخرد  نیمز  تاتابن  ندید 
تمعن .  لام و  لوا : 

هاج .  یگرزب و  مود : 
شوخ .  تعفنم  موس : 

تمرح .  یتدایز  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

دـنیبب و باوخ  رد  تابن  هساک  رگا  صوصخ  هب  لوپ  لام و  تسا و  تشیعم  تمعن و  دراد و  ریبعت  رد  ار  دـنق  مکح  تسا و  نیریـش  تاـبن 
تسا .  وکین  شندید  باوخ  رد  دهد و  یم  ناشن  ار  لوپ  یگتشابنا  هدیبسچ  مه  هب  هتشابنا و  مه  يور  هک  تابن  ياهرولب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دراد ینمیا  هب  قلعت  نآ  دننامو  رکشو  لگو  نیبگنا  ورکش  تابن و  ندید 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1194 

http://www.ghaemiyeh.com


بالج تابن 

تسا .  هجو  جنپ  باوخ  هب  بالج  تابن  ندید 
شوخ .  نخس  لوا : 

نداد ،  هسوب  مود : 
لام .  موس : 

دنزرف .  مراهچ : 
 . تسود مجنپ : 

دربن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رطخ تشاد و  دـیهاوخ  بولطماـن  يدروـخرب  دوـخ  ناراـکمه  هب  هک  تـسا  نآ  تمـالع  دـیراد ،  تکرـش  يدربـن  رد  دـیینبب  باوـخ  رگا 

دنک .  یم  دیدهت  ار  امش  هاگداد  رد  یهاوخداد 
هک تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  ینز  رگا  دـیهد .  یم  ردـه  ار  دوخ  لوپ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نارگید  دربن  ةدـهاشم 

دیسرتب .  نارگید  تبیغ  تمهت و  دیاب 
تسا .  قیالان  يدرف  وا  دزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  باوخ  هب  دربن  لاح  رد  ار  دوخ  دزمان  يرتخد  رگا 

دیهد .  یم  تسد  زا  ار  یتیکلام  قح  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدروخ  تسکش  يدربن  رد  دینیبب  باوخ  رگا 
تماقتسا تماهش و  اب  دوجوم  ياهتفلاخم  مغر  یلع  هک  تسا  نآ  تمالع  دینز ،  یم  نمشد  هب  يا  هبرض  دربن  ماگنه  هب  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوش .  یم  قفوم  راختفا  تورث و  بسک  رد 
اما تشاد .  دیهاوخ  رایسب  یمگردرـس  ینارگن و  دوخ  ۀفرح  رد  هک  تسا  نآۀناشن  دنتـسه ،  دربن  لاح  رد  مه  اب  درم  ود  دینیبب  باوخ  رگا 

دیروآ .  یم  تسد  هب  یکدنا  دوس 
ناتسدریز اب  دیوش و  یم  دیمون  دوخ  لغش  زا  هک  تسا  نآۀناشن  دننک ،  یم  هلمح  امش  هب  غیت  اب  ناهایس  هناخ  هار  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

دش .  دهاوخ  امرف  مکح  یبولطمان  طباور  زین  هداوناخ  رد  دیدرگ .  یم  فالتخا  راچد  دوخ 
دنهد .  یم  دازآ  ار  امش  تراقح  یتسپ و  اب  ناتسوپ  هایس  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسه ،  دربن  رد  ناتسوپ  هایس  اب  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوشیم .  رسدرد  راچد  يراک  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دننکیم ،  دربن  مه  اب  هک  دینیبب  ار  رفن  دنچ  باوخ  رد  رگا 
دیهدیم .  تسد  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدروخ ،  تسکش  يدربن  رد  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . دروآیم تسد  هب  ینالک  دوس  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیوش ،  زوریپ  يدربن  رد  باوخ  رد  رگا 

یقیسوم تن 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا بابان  ناتسود  اب  ینیشنمه  رگنایب  یقیسوم ،  تن  نتشون 

نتفای تاجن 
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوـخ رد  رگا  درک .  دـیهاوخ  هبلغ  تالکـشم  رب  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـیباییم ،  تاـجن  يرطخ  زا  هـک  دـینک  هدـهاشم  باوـخ  رد  رگا 

 . دیراد نارگید  اب  یبوخ  راتفر  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدرک ،  ادیپ  تاجن  يرطخ  زا  هک  دینیبب  ار  یصخش 

راجن

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تهج نیا  زا  ار  فیصوت  نیا  وا  دریگ .  یم  دهد و  یم  هک  تسا  یسک  تسا و  قودنـص  سیئر  باوخ  رد  راجن  تفگ  یم  سونایتا  مناخ 

رد راجن ،  دـشک .  یم  دوخ  يوس  هب  یهاگ  دـشاپ و  یم  لباقم  فرط  هب  یهاگ  ار  بوچ  تارذ  دـنک و  یم  هشیت  هرا و  راـجن  هک  درک  یم 
رد و دنک و  راتفر  هنوگچ  دناد  یم  سک  ره  اب  دسانش و  یم  دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  هک  حلـصم  تسا  ینز  ای  تسا  يدرم  ام  ياه  باوخ 

روما حالـصا  هب  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  دینک  یم  يراجن  ناتدوخ  هک  دینیبب  باوخ  رد  هچنانچ  دـنک .  یم  روج  مه  اب  عقاو  رد  ار  هتخت 
دیزادرپ .  یم 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هدوهیب و ياهراک  هار  زا  هن  دیزادرپ  یم  تورث  بسک  هب  راک  شـشوک و  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  راک ،  لوغـشم  يراجن  ندـید 

اطخ . 
دیسر .  دیهاوخ  دوخ  فده  هب  ناوارف  شالت  اب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  راک  هب  لوغشم  ار  يراجن  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا یسناش  شوخ  رگنایب  دیتسه ،  يراجن  لوغشم  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

اوجن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دش .  دیهاوخ  یهابتـشا  بکترم  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ،  اوجن  یـصخش  اب  هک  يدـنیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دیراد نارگید  کمک  هب  زاین  يراک  ماجنا  يارب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنکیم ،  تبحص  امش  اب  اوجن  هب  یصخش  هک 

هداز بیجن 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا الاب  تاماقم  هب  ندیسر  تمالع  باوخ ،  رد  ناگدازبیجن  ندید 

ساحن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دیوگ رایسب  غرود  تسا  لیلد  دومن ،  یم  یساحن  هک  دنیب  رگا 

خن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  مخ  چیپرپ و  ياههار  يوس  نآ  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  خن  ندید 
دیوش .  یم  ینایز  لمحتم  ناتسود  ییافو  یب  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هراپ  ياهخن  ندید 

دیوشیم .  رسدرد  راچد  ینعی  دینیبب ،  ياهراپ  ياهخن  باوخ  رد  رگا 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیشاب ناتیاهراک  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  خن  ندید 

ریجخن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  نادزد  رالاس  هک  دنیوگ  دوش و  موق  رتهم  هک  لیلد  دنتشگ ،  وا  عیطم  ارحص  ریجخن  هک  دنیب  رگا 

دومن .  دیاب  هبوت  دوب و  نیددب  تسا  لیلد  دوب ،  تاریجخن  رتوص  هب  دوخ  هک  دنیب  رگا 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

دناتسب .  ینابایب  مدرم  زا  لام  هلیح  هب  هک  لیلد  تفرگ ،  یم  هلت  ای  ماد  هب  ار  ناریجخن  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا 
 . دوش هاشداپ  برقم  هک  لیلد  دندش ،  وا  عیطم  دنتفگ و  نخس  يو  اب  ناریجخن  هک  دنیب  رگا 

لخن

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
اب زبسرس و  هک  نیا  طرـش  هب  باوخ  رد  لخن  ندید  تسا .  عوبطم  نیریـش و  دیور ،  یم  روشک  بونج  رد  ابلاغ  هک  لخن  لوصحم  امرخ ، 

ياهزور هناشن  دیاب  ار  باوخ  رد  رمث  یب  هدرمژپ و  لخن  ندید  دیشاب .  یبوخ  ياهدمآ  شیپ  رظتنم  دیاب  دراد و  نیریـش  رمث  دشاب  توارط 
دمآ .  دهاوخن  شیپ  هللا  ءاشنا  هک  دینادب  راوگان  تخس و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  يدایز  رایسب  ینامداش  شخبدیما و  ياهتیعقوم  نتفای  ۀناشن  باوخ ،  رد  لخن  تخرد  ندید 

هناخ رادافو و  يرـسمه  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  لـخن  تخرد  زا  رپ  شفرط  ود  هک  درذـگ  یم  یناـبایخ  زا  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 
مغ قافتا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنا ،  هدیکشخ  نابایخ  فرط  ود  ياهلخن  دنیبب  باوخ  رگا  اما  تشاد .  دهاوخ  تبحم  قشع و  زا  زیربل  راد و 

دز .  دهاوخ  مه  رب  ار  وا  شمارآ  ناهگان  يزیگنا 
 ، باوخ رد  هدیکـشخ ،  لخن  تخرد  ندـید  تشاد .  دـیهاوخ  یبوخ  یگدـنز  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینیبب ،  لخن  تخرد  باوخ  رد  رگا 

 . تسا هرظتنمریغ  ثداوح  عوقو  رگنایب 

دوخن

یناهفصا :  دلاخ 
دوب .  رتمک  مغ  دیروخیم  هتخپ  تشوگ  هب  دوخن  هک  دنیب  رگا  تسا .  مغ  لیلد  کشخ ،  رت و  باوخ  هب  دوخن  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا .  رتهب  دوش  هدروخ  هتخپ  تشوگ  اب  رگا  تسا و  هودنا  مغ و  ناشن  رت ،  هچ  دشاب و  کشخ  هچ  دوخن  هک  دنا  هتشون  ناربعم 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
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دوب لالم  رگید  تابوبحو  دوخنو  جنرب  شام  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یتسردنت  تورث و  بسک  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخن  ندروخ 
تسا .  زیمآ  تیقفوم  ییاهراک  هب  ندز  تسد  ۀناشن  باوخ ،  رد  ندروخ  سیخ  ياهدوخن  ندید 

مهارف يا  هنیمز  دینیچ و  یم  یتامدقم  دوخ  ياهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراک ،  یم  دوخن  ینیمز  رد  دینیبب  باوخ  رگا 
دیبای .  تسد  دوخ  ياهوزرآ  یمامت  هب  دش  دهاوخ  ثعاب  هک  دیروآ  یم 

درب .  دیهاوخ  هرهب  دوخ  جنر  تسد  زا  دهاوخ و  رمث  هب  ناتیاه  هشقن  هک  تسا  نآۀناشن  باوخ ،  رد  دوخن  يروآ  عمج 
دش دهاوخ  یفیلکتالب  شوخ  تسد  یهاتوک  تدم  امش  ناشخرد  ياهدیما  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدش  رابنا  ياهدوخن  ندید 

دینک .  یم  ادیپ  تاجن  یمگردرس  زا  دروآ و  یم  ور  امش  هب  سناش  ماجنارس  یلو  ، 
درک .  دیهاوخ  راک  دوخ  ناوت  زا  شیب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدش  کشخ  ياهدوخن  ندید 

داد دهاوخ  جنر  ار  امش  تورث  شهاک  یگدنز  رد  رایسب  تیقفوم  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  هدش ،  کشخ  ياهدوخن  ندروخ 
تـسا نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  نتـشاک  دوخن  دوب .  دـیهاوخ  قفوم  ناتیاهراک  ماجن  رد ا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینیبب ،  دوخن  باوخ  رد  رگا 

 . . دینکیم يدایز  شالت  دوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  هک 

نتخاب درن 

هب لیوات  دربن  رگا  دوش .  بلاغ  مصخ  رب  هک  لیلد  دربب ،  تخاـب و  درن  هک  دـنیب  رگا  تسا .  لـطاب  يراـک  رب  لـیلد  باوخ ،  رد  نتخاـبدرن 
تسا .  فالخ 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راک ماگنه  رد  ار  امـش  يورین  ناوت و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  دوعـص  یعاقترا  هب  نآ  زا  ات  دنا  هدروآ  ینابدرن  ناتیارب  دینیبب  باوخ  رگا 

دوب .  دهاوخ  يزایتما 
تسا .  دح  یب  ینامداش  تداعس و  ۀناشن  باوخ ،  رد  نابدرن  زا  نتفر  الاب 

دید .  دیهاوخ  نایز  تالماعم  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتفا ،  یم  نیمز  هب  نابدرن  يالاب  زا  دینیبب  باوخ  رگا 
تسا .  يرما  ره  رد  یماکان  تسکش و  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  نابدرن  ندید 

تساهوزرآ .  ندیسرن  رمث  هب  يدیمون و  تمالع  باوخ ،  رد  ندمآ  نییاپ  نابدرن  زا 
اب دـیاب  هک  دـنچ  ره  دـش .  دـیهاوخ  قفوم  زوریپ و  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  رارف  یناـبدرن  ۀلیـسوب  دـینیبب  باوخ  رگا 

دیوش .  وربور  كانرطخ  یثداوح 
ار دیدج  تازایتما  دیناوت  یمن  یتحار  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هدـش  هجیگرـس  راچد  نابدرن  زا  نتفر  الاب  ماگنه  هب  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دیریذپب

نابدرن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نهآو گنـس  زا  رگا  تسا .  نید  فعـض  لیلد  دوب ،  نیبوچ  رگا  تسا .  وا  راک  حالـص  لیلد  تفر ،  یم  تشخ  لـگ و  زا  ناـبدرن  رب  رگا 

دبایب .  توق  هدننیب  هک  لیلد  دوب ، 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  نیا  فالخ  هب  دمآ ،  ریز  هب  نابدرن  زا  هک  دنیب  رگا  دوب .  تعفنم  یگرزب و  لیلد  تفر ،  الاب  ینابدرن  زا  هک  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  یقفانم  لیلد  ار  قساف  نمشد و  رب  دوب  رفظ  لیلد  ار ،  حلصم  مدرم  باوخ  هب  نابدرن  ندید 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
 . دیبای یم  ءاقترا  دینک و  یم  تفرـشیپ  راک  رد  دیوگ  یم  امـش  باوخ  تسا و  بوخ  دـیور ،  یم  الاب  نابدرن  زا  هک  دـینیبب  باوخ  رد  رگا 

ناـشن دـشاب  نهآ  زا  ناـبدرن  رگا  ماـقم .  ناـش و  لزنت  لوزن و  طوقـس و  زا  تسا  یلیواـت  نوچ  تسین  بوخ  ناـبدرن  زا  ندـمآ  نییاـپ  اـما 
تیاهن یب  ات  هک  دیور  یم  الاب  ینابدرن  زا  رگا  دهد .  یم  ربخ  ار  یتسس  لزلزت و  دشاب  بوچ  زا  نابدرن  رگا  تسامش و  ياهراک  ماکحتسا 

ات تشگزاـب  نودـب  نتفر  هدـش  هتفرگ  مه  زاورپ  رد  هک  روط  ناـمه  نوچ  تسین  بوخ  تساـجک  نآ  رـس  دـینادن  باوخ  رد  دراد و  همادا 
تسا .  هدش  ریبعت  گرم  هب  نامسآ  قامعا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نابدرن

یتیاضران زآ و  صرح و  نآ :  ندید 
دیشاب دزد  بقارم  هداتسیا :  نابدرن 

الاو یماقم  ندوباراد  نابدرن :  زا  ندمآ  نیئاپ 
ناتیگدنز يدام  عاضوا  ندش  رتهب  نابدرن :  زا  نتفر  الاب 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دریگ الاب  راک  نابدرن  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راک ماگنه  رد  ار  امـش  يورین  ناوت و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  دوعـص  یعاقترا  هب  نآ  زا  ات  دنا  هدروآ  ینابدرن  ناتیارب  دینیبب  باوخ  رگا 

دوب .  دهاوخ  يزایتما 
تسا .  دح  یب  ینامداش  تداعس و  ۀناشن  باوخ ،  رد  نابدرن  زا  نتفر  الاب 

دید .  دیهاوخ  نایز  تالماعم  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتفا ،  یم  نیمز  هب  نابدرن  يالاب  زا  دینیبب  باوخ  رگا 
تسا .  يرما  ره  رد  یماکان  تسکش و  تمالع  باوخ ،  رد  هتسکش  نابدرن  ندید 

تساهوزرآ .  ندیسرن  رمث  هب  يدیمون و  تمالع  باوخ ،  رد  ندمآ  نییاپ  نابدرن  زا 
اب دـیاب  هک  دـنچ  ره  دـش .  دـیهاوخ  قفوم  زوریپ و  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  رارف  یناـبدرن  ۀلیـسوب  دـینیبب  باوخ  رگا 

دیوش .  وربور  كانرطخ  یثداوح 
ار دیدج  تازایتما  دیناوت  یمن  یتحار  هب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیا ،  هدـش  هجیگرـس  راچد  نابدرن  زا  نتفر  الاب  ماگنه  هب  دـینیبب  باوخ  رگا 

دیریذپب . 
زا نداتفا  ندمآ و  نییاپ  تشاد .  دیهاوخ  یبوخ  یگدنز  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیوریم ،  الاب  ینابدرن  زا  هک  دینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

تسا .  يدیماان  تسکش و  يهناشن  باوخ ،  رد  نابدرن 
 . دیوشیم يراتفرگ  رسدرد و  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  ياهتسکش  نابدرن  باوخ  رد  رگا 

هدرن
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگنایب باوخ ،  رد  نهآ  هار  ياههدرن  ندـید  دـینک .  تقد  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  دـیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  هدرن  يهدـهاشم 

 . تسا هودنا  مغ و 

سگرن

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تسا .  فیطل  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  هب  سگرن  ندید 

دنک .  رهوش  درادن  رهوش  رگا  لامج .  بحاص  دیآ  يرتخد  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  هزات  سگرن  هک  دنیب  ینز  رگا 
دریمب .  شدنزرف  ای  دهد  قالط  ار  نز  نآ  هک  لیلد  دنکرب ،  نیمز  زا  ار  سگرن  هک  دنیب  باوخرد  رگا 

دوش .  ادج  يو  زا  هک  لیلد  داد .  رهوش  ار  سگرن  هک  دنیب  ینز  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  هس  باوخ  رد  سگرن  ندید 
فیطل .  يدرم  لوا : 

دنزرف .  مود : 
مدق .  تباث  یتسود  موس : 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ياـهرطع زا  سگرن  لـگ  يوـب  نز .  هچ  دـنیبب و  باوـخ  رد  درم  هچ  تسا  قـشع  یتـسود و  رعـش و  قوذ و  تفاـطل و  تفارظ و  سگرن ، 

یتشهب میـسن  دنیوگ  یم  نوچ  تسا  كرابم  نومیم و  دسر  یم  ناتماشم  هب  سگرن  يوب  دینک  ساسحا  باوخ  رد  هچنانچ  تسا و  یتشهب 
رگا دوش و  یم  لامج  يرتخد  بحاـص  دراد ،  هزاـت  سگرن  دـنیبب  باوخ  رد  ینز  رگا  دـنا  هتـشون  دروآ .  یم  هارمه  میرم  سگرن و  يوب 
بوخ باوخ  رد  نآ  ندرمژپ  ندرک و  رپرپ  فیطل و  فیرظ و  رایسب  تسا  یلگ  سگرن ،  دنک .  یم  جاودزا  هاوخلد  يدرم  اب  درادن  رهوش 
نیمز زا  دـنیچ و  یم  سگرن  لگ  دـنیبب  ینز  هچنانچ  دوش و  یم  رامیب  دراد  نادـلگ  رد  يا  هدرمژپ  سگرن  لـگ  دـنیبب  یـسک  رگا  تسین . 

 . تسا رهوش  نز و  نیب  ییادج  ناشن  هک  دنا  هتشون  نوچ  تسین  بوخ  دنک  یم  ادج 

هدامورن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیهد ماجنا  يدایز  شالت  تیقفوم  هب  ندیسر  يارب  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  هدام  رن و  تاناویح  ندید 

یکیدزن

دیوگ :  لایناد  ترضح 
یکیدزن یـسک  اب  دـنیب  یـسک  رگا  دـیدرگ .  ادـج  يو  زا  ینم  هک  دـنیب  نوچ  هصاخ  تسا ،  تجاح  ندـش  اور  باوخ  رد  ندرک  یکیدزن 

دندرگ رگناوت  وا  نادناخ  هک  لیلد  دومن ،  یکیدزن  وا  اب  یسک  دنیب  رگا  دوش .  اور  وا  تجاح  دنیب و  یکین  سک  نآ  زا  تسا  لیلد  دومن ، 
 . دنیب تعفنم  ریخ و  يو  زا  دهاوخ و  رگید  ینز  تسا  لیلد  ریز ،  رد  درم  دوب و  الاب  وا  نز  هکنانچ  درک ،  یکیدزندوخ  نز  اب  دنیب  رگا  . 
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مزن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
وکین شراک  هک  لیلد  دـش ،  لدـبم  یئانـشور  هب  تفرگ و  ار  اج  همه  مزن  رگا  نیدرد .  تسا  یهارمگ  لـیلد  تفرگ ،  ارف  ار  همه  مزن  رگا 

دوب .  تاجافم  گرم  لیلد  تفرگ ،  مزن  هاگان  دوب و  نشور  اوه  رگا  دوش . 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجوراهچ  باوخرد  مزن  ندید 
ریحت .  لوا : 

اهراک .  ندیشوپ  مود : 
تعدب .  موس : 

 . یهارمگ مراهچ : 

نیرسن

دیوگ :  سابع  نبا 
ناشیا نایم  هک  لیلد  داد ،  يو  هب  نیرسن  يهتسد  یسک  دنیب  رگا  تسا .  دنزرف  لیلد  دنیوگ :  دوب و  تحار  لیلد  باوخ ،  هب  نیرسن  ندید 

 . دوش ای  دشاب  وگتفگ 

میسن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ادف ار  دوخ  تورث  هقالع  دروم  فده  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  تمالع  دزو ،  یم  میالم  یمیـسن  هک  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا  1 ـ

دیزاس .  یم 
رثا رد  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدـش  نیگمغ  ناـتخرد  گرب  خاـش و  اـب  نآ  ياوجن  میـسن و  شزو  زا  دـنک  ساـسحا  يرتخد  رگا  2 ـ

درک .  دهاوخ  يرپس  ار  تخس  ینارود  دوخ ،  دزمان  يرابجا  تبیغ 
دیوگیم :  تروک  سناه 

 . دوشیم ناتفادها  هب  ندیسر  تیقفوم و  رگنایب  باوخ  رد  میسن  ندیزو 

هیسن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دوشیم امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیرخیم ،  هیسن  ار  يزیچ  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

هتساشن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
لیلد دروخ ،  دومن و  اولح  ار  هتـساشن  هک  دنیب  رگا  دوش .  رامیب  هک  دـنیوگ  تسا و  مغ  لیلد  دروخیم ،  هتـساشن  هک  دـنیب  باوخ  رد  رگا 
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دنک .  لصاح  یتمعن  دوخ  بسک  هب  هک  لیلد  دومن ،  هتساشن  مدنگ  زا  هک  دنیب  رگا  تسا .  تعفنم 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هک دینیبب  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  ریبعت  تکرب  ریخ و  تسا و  وکین  باوخ  رد  شندید  دنریگ و  یم  مدـنگ  زا  هک  تسا  يا  هدام  هتـساشن 
نآ رد  هک  دیهد  یم  ماجنا  يراک  دینک  یم  تسرد  هتـساشن  ناتدوخ  دینیبب  هچنانچ  دیـسر و  یم  تمعن  هب  دیروخ  یم  هتـساشن  زا  ییاذـغ 

 . تسا تکرب 

طاشن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تخاس و دهاوخ  دنـسرخ  ار  امـش  ریذپلد  عیاقو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  تبحـص  يداش  درف  اب  ای  دیتسه  نامداش  دینیبب  باوخ  رگا 

دوب .  دهاوخ  هارمه  دوس  اب  اهراک 
 . تسا يزوریپ  تیقفوم و  رگنایب  باوخ ،  رد  طاشن  يداش و 

یگداوناخ ناشن 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیروآ یمن  گنچ  هب  یناونع  ماقم و  زگره  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ  رد  یگداوناخ  ناشن  ندید 

نتسشن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  لیلد  نیمه  دوب ،  هتفخ  نیمز  رب  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لام  رفس  زا  تسا  لیلد  دوب ،  هتسشن  میقم  نیمز  هب  دنیب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رخ  ای  رتسا  ای  بسا  هب  نتسشن  ندید 

تخب .  لوا : 
تلود .  مود : 
هبترم .  موس : 

یئاورنامرف .  مراهچ : 
 . دوب نیا  فالخ  هب  دوب  هتسشن  نادسفم  اب  هک  دنیب  رگا  تسا .  وا  نید  حالص  رب  لیلد  دوب ،  هتسشن  ناحلصم  اب  دنیب  رگا 

هرعن

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رطاخ هب  صاخشا ،  زا  يرایسب  تسا .  ندیباوخ  دوز  يروخرپ و  رطاخ  هب  رتشیب  درادن و  یصخشم  نشور و  ریبعت  باوخ  رد  ندیـشک  هرعن 

هب هداتفا و  اهنآ  يور  کتخب  هک  دننیب  یم  باوخ  دنباوخ و  یم  رپ  هدعم  اب  ندنام ،  رادیب  يارب  یفاک  تقو  نتشادن  نیگنس و  ماش  ندروخ 
 . دیریگن يدج  دایز  ار  ندید  باوخ  عون  نیا  دنرپ .  یم  باوخ  زا  تشحو  اب  دنشک و  یم  هرعن  کتخب ،  زا  ییاهر  رطاخ 
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شک شعن 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیوشیم يدیماان  تسکش و  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  ار  یشکشعن  باوخ  رد  رگا 

لعن

یناهفصا :  دلاخ 
 . دبای تحار  یگرزب  زا  هک  لیلد  تشاد ،  نارتسا  لعن  رگا  دبای .  تعفنم  هاشداپ  زا  هک  لیلد  تشاد ،  نابـسا  لعن  هک  دینیبب  باوخ  هب  رگا 

دور .  رفس  هب  تسا  لیلد  درکیم ،  نایاپراهچ  يدنب  لعن  رگا  دنک .  لصاح  لام  رفس  زا  هک  لیلد  تشاد ،  نارخ  لعن  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

یم دوخ  هناخ  رد  رـس  هب  ار  لعن  ماوقا ،  زا  يرایـسب  تسا .  هدوب  لاـبقا  تخب و  سناـش و  ندروآ  يور  ناـشن  ماـیا ،  نیرت  میدـق  زا  لـعن ، 
هک تسه  زین  ییاه  هناسفا  هناخ  رد  رـس  هب  لعن  ندیبوک  دروم  رد  رادیب .  تخب  لابقا و  ناشن  دـنناد و  یم  بوخ  شوخ و  ار  نآ  دـنبوک و 

رخ و لعن  رگا  دروآ و  یم  يور  امـش  هب  سناش  دیبایب ،  هار  رد  ار  یبسا  لعن  رگا  مینک .  یمن  فیرعت  میرذگ و  یم  رد  تسین  ام  زا  نوچ 
دیور .  یم  رفس  هب  دیبایب  رتسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تسا .  یگدنز  رد  نتفر  شیپ  تمالع  باوخ ،  رد  بسا  لعن  ندید 

تسا .  یتخبدب  يرامیب و  هب  ندش  التبم  تمالع  باوخ ،  رد  بسا  هتسکش  لعن  ندید 
درک .  دیهاوخ  تفرشیپ  یگدنز  رد  راظتنا ،  دح  زا  شیب  هک  تسا  نآ  تمالع  راوید ،  زا  هتخیوآ  یبسا  لعن  ندید 
دیسر .  دهاوخ  یتورث  امش  هب  ییاج  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  ادیپ  يا  هداج  رانک  ار  یبسا  لعن  باوخ  رد  رگا 

ناشن باوخ ،  رد  هتـسکش  بسا  لعن  يهدـهاشم  دوب .  دـیهاوخ  قفوم  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینیبب ،  بسا  لعن  باوخ  رد  رگا 
تسا .  رطخ  رد  امش  یتمالس  هک  تسا  نآ  يهدنهد 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
لعن ار  یبسا  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دینکیم .  هبلغ  دوخ  تالکشم  رب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدرک ،  ادیپ  یبسا  لعن  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . تشاد دیهاوخ  یشوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ، 

نیلعن

دنامب .  رفس  رد  هک  لیلد  دش ،  خاروس  وا  نیلعن  لاود  رگا  دور .  رفس  هب  هک  لیلد  تفر ،  یم  هار  دوب و  هدیشوپ  شنیلعن  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

وا نیلعن  کی  نتفر  تقو  رد  رگا  دهاوخ .  رـشاعم  نز  هک  دنیوگ  درخب و  هزیـشود  یکزینک  هک  لیلد  درک ،  ياپ  رد  دیرخ و  ون  نیلعن  رگا 
دریمب .  شنز  تسا  لیلد  تخوس ،  وا  نیلعن  رگا  دوش .  ادج  رهاوخ  ردارب و  زا  هک  لیلد  داتفیب ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  باوخ  رد  نیلعن  ندید 

نز .  لوا : 
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كزینک .  مود : 
 . رفس موس : 

عانعن

دیوگ :  ظحاج 
عانعن هک  دنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  یهودنا  هب  هک  لیلد  دوب ،  هتـسر  عانعن  وا  کلم  هب  هک  دنیب  رگا  تسا .  مغ  لیلد  باوخ ،  رد  عانعن  ندید 

دهر .  مغ  زا  هک  لیلد  تخادنیب  دنک و  نیمز  زا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  ریذپلد  ییاهراک  نداد  ماجنا  اهیمرگرس و  نتفای  ۀناشن  باوخ ،  رد  عانعن  ندید 
تسا .  هناقشاع  یناتساد  رد  ندرک  تکرش  تمالع  عرازم ،  رد  زبس  عانعن  ندید 

دنیبب یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  درب .  دیهاوخ  تذل  يا  هجوت  بلاج  درف  رادید  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  عانعن  تبرش  ندیشون 
دش .  دهاوخ  هدیشک  هدننک  هارمگ  تاحیرفت  تمس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ، 

دیاب هک  تسا  نآ  رگنایب  دیشونیم ،  عانعن  تبرش  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  بوخ  ياهزور  نتشاد  رگنایب  عرازم ،  رد  عانعن  يهدهاشم 
 . دینک تقد  ناتیاهراک  ماجنا  رد 

تفن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دروخ .  مارح  زیچ  دنیوگ  زین  دوش و  عمج  راکبان  ینز  اب  هک  لیلد  دیلام ،  دوخ  هب  تفن  رگا  تسا .  یناگدنز  لیلد  باوخ ،  هب  تفن  نید 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  هس  باوخ  رد  تفن  ندید 

راکبان .  ینز  لوا : 
رامغ .  يدرم  مود : 

مارح .  لام  موس : 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 ، دیزیریم تفن  شتآ  يور  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دـینکیم  ادـیپ  بوخ  یتسود  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینیبب ،  تفن  باوخ  رد  رگا 
 . دینک تقد  ناتیاهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب 

ندرک نیرفن 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  نیا  فالخ  دنیوگ :  یضعب  دیآ و  رفظ  ملاظ  نآ  رب  هک  لیلد  درک ،  نیرفن  ار  یملاظ  یسک  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنک .  رثا  دوز  حلاص  مدرم  نیرفن  ددرگ و  زاب  هدننیب  هب  هک  لیلد  دومن ،  نیرفن  یهانگیب  هب  دنیب  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
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 . دیشاب دوخ  بظاوم  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ،  نیرفن  ار  یصخش  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

سفن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رارق نارگید  شیاتس  دروم  امش  راتفر  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیوش ،  یم  کیدزن  دراد  رطعم  یـسفن  هک  یـصخش  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

تسامش .  راظتنا  رد  دوسرپ  يا  هلماعم  تفرگ .  دهاوخ 
تسا .  ناتراظتنا  رد  یهارمگ  يرامیب و  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  ساسحا  باوخ  رد  ار  نارگید  يوبدب  سفن  رگا  2 ـ

تسکش اب  دیـسر  یم  رظن  هب  یمتح  هک  یتیقفوم  ندروآ  تسد  هب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیآ ،  یم  دنب  یـسک  سفن  دینیبب  باوخ  رگا  3 ـ
دش .  دهاوخ  هجاوم 

دیروخیم .  تسکش  ناتیاهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدمآ ،  دنب  شسفن  یصخش  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 
دینکیم .  تفرشیپ  دوخ  يهفرح  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دراد ،  يرطعم  سفن  یصخش  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

 . دنکیم دیدهت  ار  امش  يرطخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینک ،  سح  ار  یصخش  يوب  دب  سفن  باوخ  رد  رگا 

هقفن

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رد نتخادرپ  هقفن  دینکیم .  لح  ار  ناتتالکـشم  زا  یمک  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینکیم ،  تفایرد  هقفن  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . تسا یسناشدب  رگنایب  باوخ ، 

ندرک یشاقن 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ددرگ .  رورغم  ایند  هب  هک  لیلد  درک  یشاقن  راوید  هناخ و  فقس  رد  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دنیب رگا   ( . 52 ءایبنا ،  نوفکاع ( . «  اهل  متنا  یتلا  لیثامتلا  هذـه  ام  یلاعت » :  هلوق  دوب .  لطاب  لـیلد  باوخ ،  رد  يرگتروص  يرگادوس و 

دوب .  هلیح  دنوادخ  دوخ ،  بسک  رد  هک  لیلد  درکیم ،  یشاقن  باضخ  هب  ار  دوخ  تسد  هک 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوب .  هجو  راهچ  باوخ  رد  يرگیشاقن  ندید 
ایند .  شیارآ  لوا : 

لطاب .  راک  مود : 
بیرف .  موس : 

غورد .  مراهچ : 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دومن  دیهاوخ  تیاضر  ساسحا  يرما  زا  یشاقن : 
تخیگنا دیهاوخرب  ار  نارگید  مارتحا  امش  ندرک :  یشاقن 
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تخیر دیهاوخ  يا  هناروسج  ياه  همانرب  امش  شاقن :  کی  ندید 

هرقن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ردق هب  هک  لیلد  هتفرگارف ،  هرقن  ندعم  زا  هک  دنیب  رگا  دهاوخ .  نز  دوخ  رهـش  زا  هک  لیلد  تفرگیم ،  ناکد  زا  هرقن  هک  دنیب  یـسک  رگا 

دنک .  لصاح  لام  نآ 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

لامج .  بحاص  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  هرقن  مرد  کی  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  راهچ  باوخ  رد  هرقن  ندید 
نز .  لوا : 

دنزرف .  مود : 
لام .  موس : 

تشیعم .  مراهچ : 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

لاـمج بحاـص  يرتـخد  اـب  دـینیبب  هتفرگن  لکـش  ماـخ  هرقن  رگا  دـینک .  یم  جاودزا  دـینیبب  باوخ  رد  هرقن  دیـشاب و  جاودزا  نس  رد  رگا 
هرقن زا  يراـب  دـینیبب  رگا  دـیوش .  یم  رتخد  دـنزرف  ياراد  دـینیبب  باوخ  رد  هرقن  دیـشاب و  هدرک  جاودزا  هچناـنچ  درک و  دـیهاوخ  جاودزا 

 ، درک هیده  امـش  هب  هرقن  زا  یفرظ  ای  داد  امـش  هب  هرقن  یـسک  رگا  ددرگ .  یم  لوحم  امـش  هدـهع  رب  نیگنـس  يا  هفیظو  فیلکت و  دـیراد 
یم رتخد  بحاص  دیراد  هرقن  زا  يرتشگنا  دینیبب  رگا  دهاوخ .  یم  ار  امش  ریخ  وا  دنک و  یم  تلالد  تیاده و  ییامنهار و  ار  امش  یتسود 

دراد .  تهابش  وا  هب  هک  دروآ  یم  يرتخد  ناترسمه  تسا ،  هرقن  زا  امش  سابل  ياه  همگد  دینیبب  رگا  دیوش و 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نتفرگ رارق  رازآ  تحت  هرقن : 

شیاسآ هرقن :  فورظ 
دش دهاوخ  هتشاذگ  جرا  امش  تامحز  هب  نآ :  ندرک  تفایرد 

تسشن دهاوخ  راب  هب  يراذگ  هیامرس  کی  نآ :  نتخورف 
گرزب تالوحت  ندیرخ : 

تسا  کیدزن  يراب  رپ  هرود  هرقن :  لوپ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیوش .  یم  هتسباو  تورث  لوپ و  هب  دح  زا  شیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هرقن  ندید 
دیریگ .  یم  هدیدان  ار  نایفارطا  دوخ ،  یتحار  يرکف و  شمارآ  يارب  هک  تسا  نآ  هناشن  باوخ ،  رد  هرقن  ۀکس  ندرک  ادیپ 

ره هب  تسد  دوخ  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینکیم ،  ادـیپ  ياهرقن  يهکـس  کـی  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 
دینزیم .  يراک 

دیوگیم :  رلیم  چا 
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 . تسا تورث  بسک  يانعم  هب  باوخ ،  رد  هرقن  ندید 

هشقن

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
داهن دیهاوخ  انب  ار  ناتدوخ  هناخ  ای  درک و  دیهاوخ  انب  يا  هناخ  امش  هشقن : 

دیراد رس  رد  بوخ  ياهرکف  ندرک :  میسرت  ار  يا  هشقن 
رفس یفارگوتراک :  هشقن 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

لابند هب  اما  تفرگ .  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  يا  هدـننک  سویأم  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینک ،  یم  هعلاطم  ار  يا  هشقن  دـینیبب  باوخ  رگا 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  زین  ینالک  دوس  روما ،  نیا 

یم بسک  يا  هزات  يژرنا  نوماریپ  طـیحم  زا  یتیاـضران  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیدرگ ،  یم  يا  هشقن  لاـبند  هب  دـینیبب  باوخ  رگا 
ةزوح هب  دوخ  كاپ  يوزرآ  اـب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنیبب ،  یباوخ  نینچ  رگا  دـیبای .  یم  تسد  یگدـنز  رد  رتهب  ییاـهتیعقوم  هب  دـینک و 

دراذگ .  یم  مدق  یگدنز  رد  يرترب 
رد ناهج  يهشقن  ندید  دینکیم .  تفرـشیپ  ناتراک  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینکیم ،  هعلاطم  ار  ياهشقن  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

دیشاب .  هتشاد  يرتشیب  تقد  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ، 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

نآ تمالع  دیتسه ،  ياهشقن  ندیـشک  لوغـشم  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  شخبتذـل  ياهرفـس  هب  نتفر  تمالع  باوخ  رد  هشقن  ندـید 
 . دیوشیم تسکش  راچد  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا 

ناصقن

یناهفصا :  دلاخ 
زا هک  دنیب  رگا  دوب .  حالـص  نآ  ندـید  هک  نابز  ناصقن  رگم  دـبای  لام  ناصقن  نآ  ردـق  هب  هک  لیلد  دوب ،  ناصقن  وا  نت  رد  هک  دـنیب  رگا 

 . ددرگ رکفتم  هک  لیلد  دش ،  ناصقن  يزیچ  وا  لام 

ینارگن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دنارذگ دیهاوخ  ار  یشوخ  ياهزور  تالکشم  نایاپ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  نارگن  ار  دوخ  باوخ  رد  رگا 

نابهگن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنهاوخ امش  نابیتشپ  ینابرهم  ناعفادم  هراومه  و  دوش .  یم  هرادا  یتحار  هب  امش  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  نابهگن  ندید 

دوب . 
دیتسه .  یضار  دوخ  یگدنز  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ینابهگن  باوخ  رد  رگا 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
ترـشاعم ینابهگن  اب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دش .  دیهاوخ  تالکـشم  ریگرد  هک  تسا  نآ  تمالع  دـیتسه ،  نابهگن  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . تسا هداوناخ  ياضعا  نیب  عازن  يریگرد و  يهناشن  دیراد ، 

نیگن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دریمب شدنزرف  ای  دوش  ناصقن  شلام  هک  لیلد  دش ،  عیاض  ای  تسکشب  وا  نیگن  هک  دنیب  رگا  دوب .  یگرزب  لیلد  باوخرد ،  نیگن  ندید 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دوب .  یگرزب  هاج و  لیلد  ار ،  هماع  مدرم  دوب و  رهوش  لیلد  ار ،  نانز  دوب و  تیالو  رب  لیلد  دراد ،  جات  نیگن و  هک  دنیب  يدرم  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا يراک  يهنیمز  رد  تالکشم  يهدنهدناشن  باوخ ،  رد  هایس  قیقع  نیگن  ندید 

زامن

دشاب نایاسرت  شیک  هب  شلیم  هک  لیلد  درادن ،  لحم  رگا  دور و  جح  هب  هک  لیلد  درک ،  یم  قرـشم  بناج  زا  زامن  هک  دنیب  باوخرد  رگا 
هب وا  تشپ  هنانچ  درک ،  لامـش  يوس  زا  زامن  هک  دـنیب  رگا  دوب .  نادوهج  هب  شلیم  هک  لیلد  درک ،  برغم  بناـج  زا  زاـمن  هک  دـنیب  رگا  . 

ددرگ .  میقتسم  نید  هار  رد  هک  لیلد  درک ،  هلبق  يوس  زامن  هک  دنیب  رگا  دزادنا .  تشپ  سپ  ار  مالسا  هک  لیلد  دوب ،  هلبق  بناج 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

بلاط هک  لیلد  درک  زامن  وضویب  ای  دراذگن  زامن  ات  درک  عطق  زامن  هک  دنیب  رگا  دنک .  يرورـس  هک  لیلد  درک ،  تماما  ار  یموق  دنیب  رگا 
زامن رد  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  وا  عیطم  راید  نآ  مکاح  هک  لیلد  درک ،  زاـمن  تماـما  هب  يدجـسم  اـی  هسردـم  رد  رگا  دـباین .  دوب و  يزیچ 

دیآرب .  وا  ییایند  راک  هک  لیلد  درک ،  مامت  دوجس  عوکر و 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

لیلد تشاذگ ،  یم  نیـشیپ  زامن  دنیب  رگا  ددرگ .  کیدزن  یلاعت  قح  هب  هک  لیلد  دراذـگ  یم  نیـشیپ  هضیرف  زامن  هک  باوخ  هب  دـید  رگا 
هک دنیب  رگا  دور .  رفـس  هب  هک  لیلد  درک ،  یم  حبـص  زامن  هک  دنیب  رگا  ددرگ .  اور  شتجاح  هک  لیلد  دوب ،  نتفخ  زامن  رگا  دوب .  يداش 

دنیب باوخ  رد  رگا  ددرگ .  لصاح  شادرم  هفیلخ  زا  هک  لیلد  دراذگ ،  زامن  هبعکرد  هک  دنیب  رگا  دنک .  هبوت  هک  لیلد  درک ،  غاب  رد  زامن 
دنیب رگا  ددرگ .  هدیروش  شراک  هک  لیلد  داد ،  پچ  تسد  هب  لوا  مالـس  هک  دنیب  رگا  دهرب .  مغ  زا  هک  لیلد  دوب ،  هتـسشن  دهـشت  هب  هک 
زامن یکیراترد  هک  دنیب  رگا  دریذـپن .  يو  زا  دـنک و  ددـم  ار  هدرک  هانگ  دـبای و  رفظ  يو  رب  نمـشد  هک  لیلد  درک ،  یم  هتـسشن  زامن  هک 

 ، درک هعمج  زامن  هک  دـنیب  رگا  ددرگ .  رامیب  هک  لیلد  درک ،  یم  زاـمن  هتفخ  ولهپ  هب  هک  دـنیب  رگا  دـبای .  جرف  اـه  مغ  زا  هک  لـیلد  درک ، 
ددرگ .  خارف  يو  رب  يزور  دبای و  ثاریم  هک  لیلد  درک .  زامن  سدقملا  تیب  رد  هک  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  لام  دور و  رفس  هب  هک  لیلد 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
تسا .  عون  هس  ندرک  زامن  ندید 

هضیرف .  لوا : 
تنس .  مود : 

عوطت .  موس : 
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رکنملا ءآشحفلا و  نع  یهنت  ةالـصلا  نا  یلاعت » :  هلوق  دنک .  يزور  جح  ار  يو  یلاعت  قح  هک  لیلد  درازگیم ،  هضیرف  زامن  هک  دنیب  رگا 
 ( . 45 توبکنع ،  » ) 

دنک .  تقفش  مدرم  رب  هک  لیلد  دنکیم ،  تنس  زامن  دینب  رگا 
دوب .  وگتسار  هک  لیلد  تشاذگب ،  عوطت  زامن  دنیب  رگا 

دنک .  تکرب  وا  بسک  رد  یلاعت  قح  هک  لیلد  درک ،  زامن  روتس  رد  دید  باوخ  هب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تفه  رب  باوخ  هب  نتشاذگ  زامن 
ینمیا .  لوا : 
يداش .  مود : 

هاجو .  زع  موس : 
تبترم .  مراهچ : 

يراگتسر .  مجنپ : 
دارم .  نتفای  مشش : 

ناصقن .  متفه : 
تسا .  هجو  جنپ  رب  باوخرد  دوجس  عوکر و  ندید  و 

نتفای .  دارم  لوا : 
تیعمج .  مود : 
ترصن .  موس : 
رفظ .  مراهچ : 

تسا .  ندروآ  ياج  هب  یلاعت  قح  رما  مجنپ : 
تسا .  نیا  فالخ  هب  درکن  مامت  دنیب  رگا  دوب .  لوبقم  وا  ياعد  هک  لیلد  درک ،  مامت  ار  زامن  هک  دنیب  رازگزامن  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نیریش یگدنز  ندرازگ :  زامن 

یتخبشوخ  ندش :  زامن  شیپ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دریگ الاب  راک  ندرک  زامن  ندید 
ادخ هب  یکیدزن  ندناوخ  زامن  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هدیـشک يدوبان  هب  امـش  یگدنز  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  ندراذگ  زامن  لاح  رد  ار  نارگید  ای  دـیناوخ ،  یم  زامن  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دیراد زاین  رایسب  يورین  شالت و  هب  دوخ  یگدنز  تاجن  يارب  دش ،  دهاوخ 

شیامن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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درک دهاوخ  يراگتساوخ  وا  زا  برشم  شوخ  یتسود  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  افیا  شقن  یـشیامن  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  1 ـ
دنک .  یم  لابند  رتشیب  تقد  اب  ار  دوخ  ۀقالع  دروم  ياهراک  دیاقع و  جاودزا  زا  دعب  و  ، 

هار امـش  یگدـنز  هب  ینامداش  هاگان  هک  تسا  نآ  تمالع  دیـسر ،  یمن  هاگـشیامن  هب  شیامن  ياشامت  يارب  عقوم  هب  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
 . تفای دهاوخ 

هاگشیامن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  بولطم  یناتسود  تعفنمرپ و  يراک  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  یهاگشیامن  رد  دینیبب  باوخ  رگا 

دوب .  دهاوخ  مارآ  عبط و  خوش  يدرم  وا  یگدنز  کیرش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  هاگشیامن  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 
ندید دنارذگ .  دیهاوخ  ار  يداش  تاقوا  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  دـیراد ،  روضح  یهاگـشیامن  رد  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

تسا .  تالکشم  اب  ییوربور  تمالع  باوخ ،  رد  نارادناج  فلتخم  ياههنوگ  زا  یهاگشیامن 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

رگنایب دیاهتفر ،  الاک  هاگـشیامن  هب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  یمیدق  ناتـسود  اب  تاقالم  تمالع  باوخ ،  رد  سکع  هاگـشیامن  ندید 
 . دش دیهاوخ  لاحشوخ  یعوضوم  زا  هک  تسا  نآ 

دمن

دیوگ :  سابع  نبا 
 ، تخوسب شدمن  رگا  دنک .  لصاح  لام  دوخ  ببـس  هب  هک  لیلد  دنیب ،  هایـس  رگا  تسا .  لالح  لام  رب  لیلد  تسا ،  دیفـس  دمن  دـنیب  رگا 

دوش .  فلت  شلام  هک  لیلد 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

هب ار  دمن  ناربعم  تسا و  وکین  باوخ  رد  شندید  زین  دمن  تسا  تکرب  تمعن و  ام  ياه  باوخ  رد  مشپ  دنفاب و  یم  مشپ  زا  نوچ  ار  دـمن 
هب دیشاب ،  هتشاد  دمن  زا  یـشفک  رگا  درک و  دیهاوخ  جاودزا  دنمتورث  ینز  اب  دیراد  دمن  زا  یـسابل  دینیبب  رگا  دنا .  هدرک  ریبعت  لالح  لام 

دیهاوخ یگدنز  تفارش  تعانق و  هب  دیراد ،  دمن  زا  یـشرف  دینیبب  رگا  ددرگ .  یم  ناتدیاع  رفـس  نیا  زا  يدایز  دوس  هک  دیور  یم  يرفس 
دینیبب رگا  دوش و  یم  زواجت  امـش  لام  هب  هتخوس ،  هک  دـیراد  يدـمن  دـینیبب  باوخ  رد  رگا  تفای .  دـیهاوخ  دایز  مارتحا  مدرم  دزن  درک و 

 . دیهد یم  رده  ار  شیوخ  لام  دینازوس  یم  ناتدوخ  ار  يدمن 

کمن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دروخ کمن  دنیب  رگا  دنک .  لصاح  دقن  مرد  هک  لیلد  تشاد ،  دیفس  کمن  دنیب  رگا  تسا .  دیفـس  مرد  رب  لیلد  باوخ ،  هب  کمن  ندید 

تسا .  تموصخ  باوخ  هب  کمن  ندید  دنیوگ :  یضعب  دوش و  دهاز  هک  لیلد  ، 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب شوخ  دیفس  کمن  ندید 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  دعاسمان  ییاهطیحم  رد  نتفرگ  رارق  ۀناشن  باوخ ،  رد  کمن  ندید 
دروآ .  دهاوخ  هوتسب  ار  امش  یتسد  گنت  يراکهدب و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینز ،  یم  کمن  تشوگ  هب  دینیبب  باوخ  رگا 

درپس .  دهاوخ  رتابیز  يرتخد  هب  لد  وا  دزمان  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دروخ ،  یم  کمن  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 
 ، باوخ رد  ندروخ  کمن  دیوشیم .  لکـشم  راچد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینزیم ،  کمن  تشوگ  هب  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

دشابیم .  يدیماان  تسکش و  تمالع 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

هک تسا  نآ  يانعم  هب  باوخ ،  رد  ندیشاپ  کمن  دیاهتفرگ .  رارق  یبسانم  تیعقوم  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  کمن  باوخ  رد  رگا 
 . دوشیم امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم 

وسکمن

نایز لیلد  دـنیب ،  رغال  تشوگ  زا  رگا  دـنیب ،  هبرف  دنفـسوگ  تشوگ  زا  هک  رگا  تسا ،  لالح  يزور  رب  لـیلد  باوخ ،  هب  وسکمن  ندـید 
 . تسا

دناب راون 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دشابیم اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهناشن  باوخ ،  رد  دناب  ندید 

هچراپ راون 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا رورس  يداش و  رگنایب  باوخ ،  رد  ياهچراپ  راون  ندید 

هدنزاون

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یجرخلو هدوهیب - ياهجرخ  هدنزاون : 
رادافو ناتسود  ناگدنزاون :  هورگ 

دیوگیم :  تروک  سناه 
 . دز دیهاوخ  یهابتشا  راک  هب  تسد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  گرا  يهدنزاون  کی  باوخ  رد  رگا 

ندوب ون 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . تسا تکرب  ریخ و  لیلد  دنیب ،  باوخ  هب  هک  ون  زیچ  ره 

ناوجون
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
ییاهزیچ یناوجون  هب  هک  دینیبب  باوخ  رگا  دیهدیم .  ماجنا  ار  یتخـس  ياهراک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینیبب ،  ار  یناوجون  باوخ  رد  رگا 

 . دیوشیم فلاخم  سنج  يهتسبلد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیهدیم ،  دای  ار 

ندرک هحون 

یناهفصا :  دلاخ 
یلاو نآ  هک  لیلد  دندرک ،  هحون  يو  رب  درمب و  رهـش  نآ  یلاو  دنیب  رگا  دـنوش .  قرفتم  اج  نآ  قلخ  هک  تسا  لیلد  ندرک ،  هحون  ندـید 

 . تسا ترضم  لیلد  تشادیم ،  دایرف  درکیم و  هحون  هک  دنیب  رگا  دنیب .  ترضم 

رون

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ناهگان نشور  ییاج  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  تشاد .  دیهاوخ  یبوخ  یگدنز  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  يرون  باوخ  رد  رگا 

 . تسا امش  راظتنا  رد  يدب  قافتا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دوشیم ،  کیرات 

ینارون

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ناگراتس هام و  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دیشاب .  دوخ  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینیبب ،  ینارون  ياههرهچ  باوخ  رد  رگا 

 . دیراد ور  شیپ  يراوگان  يهثداح  هک  تسا  نآ  رگنایب  دننکفایم ،  نیمز  هب  دوخ  زا  يداعریغ  ییاهرون 

دازون

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درک .  دیهاوخ  هبرجت  یشخبتذل  ياهیداش  اهیمرگرس و  يدوزب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هدش  دلوتم  هزات  يدازون  ندید 

دش .  دهاوخ  یقالخا  ریغ  ياهینارذگشوخ  رد  طارفا  هب  مهتم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دراد ،  يدازون  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 
دیربب .  رد  هب  ملاس  ناج  یتخس  يراتفرگ و  زا  دیوش  یم  قفوم  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  ندرک  انش  لوغشم  يدازون  دینیبب  باوخ  رگا 

دنارذگ .  دیهاوخ  ار  يداش  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  ار  ياهدش  دلوتم  هزات  دازون  باوخ  رد  رگا 
هدرم دازون  ندید  دشاب .  دوخ  لامعا  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  تسا ،  يدازون  بحاص  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  يرتخد  رگا 

 . تسا ینارگن  یتحاران و  يهناشن  باوخ ،  رد 

هغابروق دازون 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دوشیم امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  هغابروق  دازون  باوخ  رد  رگا 

هباشون
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یتمالس هناشن  ورین ؛  ندش  نوزفا  هباشون : 

یگدنز روما  رد  ینارگن  نآ : )  ندیشون  رادزاگ (  هباشون 

رداشون

 . تسا هودنا  مغ و  لیلد  باوخ ،  هب  رداشون  ندید 

نتشون

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیدرگ .  یم  راسمرش  نارگید  دزن  دیوش و  یم  یهابتشا  بکترم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیسیون ،  یم  يزیچ  دینیبب  باوخ  رگا 

هب ناـتراک  تسرداـن ،  لـمع  اـجبان و  يراـتفر  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دنتـسه ،  یبلطم  نتـشون  لاـح  رد  نارگید  دـینیبب  باوخ  رگا 
دش .  دهاوخ  هدیشک  هاگداد 

زا دیهدن ،  ماجنا  يا  هلماعم  باوخ  نیا  زا  دعب  رگا  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  هعلاطم  ار  بیرغ  يا  هتشون  دیشوک  یم  دینیبب  باوخ  رگا 
تخیرگ .  دیهاوخ  دوخ  نانمشد  تسد 

دیوشیم .  هابتشا  راچد  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ  رد  نتشون 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیشاب هتشاد  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  يرتشیب  تقد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  نتشون  لاح  رد  ار  یصخش  باوخ  رد  رگا 

ندیشون

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ندیشون

تورث بآ :  ندیشون 
زار کی  ندرک  المرب  ناویل :  کی  رد 

نتفای ییاهر  رگید :  فرظ  کی  رد 
تیاضر رگید :  ياهیندیشون 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

نیمه تسا  نکمم  اهدعب  هک  درب  یم  تذـل  يروما  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دـشون ،  یم  يزیچ  ندـیدنخ  نیح  رد  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 
دوش .  وا  ییوربآ  یب  بجوم  شخبتذل  روما 

امش هب  میقتسم  ریغ  روط  هب  یننفت  هک  تسا  نآ  تمالع  دیشونب ،  فافش  یبآ  دیناوت  یمن  دینک ،  یم  هک  یشالت  مامت  اب  دینیبب  باوخ  رگا 
دیتسین .  نآ  زا  هدافتسا  هب  رداق  هک  دوش  یم  هضرع 

 . دیوشیم هابتشا  راچد  دوخ  ياهراک  زا  یکی  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیتسین ،  يزیچ  ندیشون  هب  رداق  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

هون
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تشاد دیهاوخ  ار  یبوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  ار  دوخ  يهون  باوخ  یسک  رگا 

هدنسیون

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دناتسب .  مدرم  زا  لام  هلیح  هب  هک  لیلد  دوب ،  هدنسیون  تشون و  يزیچ  رگا 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  تعفنم  لیلد  درک ،  یم  یگدنسیون  هک  دنیب  یملاع  رگا 

دراذگ .  ورف  ار  ترخآ  دوش و  لوغشم  ایند  راک  هب  تسا  لیلد  تشون ،  یم  هناسفا  رعش و  رگا 
دوب .  تعفنم  تکرب و  ریخ و  لیلد  تشون ،  یم  تاوعد  ای  دیحوت  ای  نآرق  هک  دنیب  رگا 

تسا .  تعفنم  ریخ و  لیلد  تشون ،  يرتهم  همان  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا 
دنک .  هبوت  هک  لیلد  دوب ،  قساف  رگا  دوب .  حلاص  رگا 

دوش .  لوغشم  ایند  ترشع  هب  هک  لیلد  تشون ،  یخرس  هب  رگا 
تسا .  يرامیب  لیلد  تشون ،  يدرز  هب  رگا 

دوش .  مان  کین  هک  لیلد  تشون  يزبس  هب  هک  دنیب  رگا 
دبای .  تعفنم  هاشداپ  زا  تسا  لیلد  تشون ،  میس  ای  رز  هب  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجوراهچ  باوخ  هب  یگدنسیون  ندید 

یکین .  وریخ  لوا : 
تعفنم .  لام و  مود : 

دنک .  لصاح  رکم  هب  هک  يزیچ  موس : 
لمع .  زا  یلوزعم  مراهچ : 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

بوخ تالماعم  ربخ ،  نتشون : 
دش دهاوخ  فیرعت  امش  زا  ابیز :  هتشون 

هصغ مغ و  طخدب : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دیوشیم هابتشا  راچد  يریگمیمصت  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  تسا ،  راک  لوغشم  هک  دینیبب  ار  ياهدنسیون  باوخ  رد  رگا 

رهن

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا رذگدوز  ياهیتخس  تمالع  تسا ،  بآ  زا  رپ  رهن  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  هاتوک  ياهرفس  تراجت و  ۀناشن  باوخ ،  رد  رهن  ندید 

تفای .  دنهاوخ  تسد  امش  فادها  هب  يرگید  دارفا  هکنیا  و  تسا .  يدیمون  تمالع  باوخ ،  رد  هدیکشخ  رهن  ندید 
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تسا .  امش  راظتنا  رد  یشوخ  تاقوا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  ار  يرهن  باوخ  رد  رگا 
 . دوشیم امش  یتحاران  بجوم  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  ار  ياهدیکشخ  رهن  باوخ  رد  رگا 

گنهن

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش قرغ  بآ  رد  هک  لیلد  درک ،  قرغ  دیشک و  بآ  يوس  هب  ار  وا  گنهن  دنیب  رگا  تسا .  دزد  يدرم  رب  لیلد  باوخ ،  رد  گنهن  ندید 

دنیب .  ترضم  نمشد  زا  هک  لیلد  تفرگ ،  زاگ  ار  وا  گنهن  دنیب  رگا  . 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

رب هک  لیلد  دـش ،  بلاغ  يو  رب  دومن و  گنج  گنهن  اـب  دـنیب  رگا  دـنک .  كـاله  ار  وا  یهاـم  هک  لـیلد  درب ،  ورف  ار  وا  گـنهن  دـنیب  رگا 
تسا .  ترضم  لیلد  باوخ ،  هب  وا  ناوختسا  تشوگ و  تسوپ و  ندید  تسا و  نیا  فالخ  هب  دشن  بلاغ  رگا  دبای .  رفظ  نمشد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
یم فک  زا  یتورث  ددـعتم ،  فیاظو  ندرک  لوبق  اـب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دوش ،  یم  کـیدزن  یتشک  کـی  هب  یگنهن  دـینیبب  باوخ  رگا 

دیهد . 
اب دـیا  هتفرگ  هدـهع  هب  هک  یفیاظو  هک  تسا  نآ  تمالع  ددرگ ،  یم  وحم  هاگان  دوش و  یم  کـیدزن  یتشک  هب  یگنهن  دـینیبب  باوخ  رگا 

دناسر .  دیهاوخ  ماجنارس  هب  تیقفوم 
داتفا .  دیهاوخ  اهتبیصم  بادرگ  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دزاس ،  یم  نوگژاو  ار  یتشک  یگنهن  دینیبب  باوخ  رگا 

تـسا انعم  نیا  هب  دنکیم ،  نوگژاو  ار  یتشک  یگنهن  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  یلام  ررـض  تمالع  باوخ ،  رد  گنهن  ندید 
 . دیراد ور  شیپ  يراوگان  تاقافتا  هک 

ین

دیوگ :  لایناد  ترضح 
دسر .  يو  هب  يزیچ  كدنا  هک  لیلد  تشاد ،  يرایسب  ین  دنیب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ناتناکیدزن زا  یکی  دوخ و  تیثیح  زا  دیوش  یم  راچان  هک  دیریگ  یم  رارق  یتیعقوم  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  باوخ ،  رد  ین  ياوآ  ندـینش 

دینک .  عافد 
دننک .  دراو  بیسآ  امش  ترهش  هب  دنناوت  یمن  دنیوگب  امشرس  تشپ  هچ  ره  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیزاون ،  یم  ین  دینیبب  باوخ  رگا 

درک .  دهاوخ  جاودزا  يزابرس  اب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دزاون ،  یم  ین  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 
ورهبور یتالکشم  اب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ  رد  ین ،  ياوآ  ندینش  دشابیم .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  رگنایب  باوخ ،  رد  ین  نتخاون 

دش .  دیهاوخ 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دنکیم دیدهت  ار  امش  يرطخ  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  ناپوچ  ین  ياوآ  ندینش 

دنمزاین
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هک یناتـسود  لاح  زا  و  دز .  دیهاوخ  هناقمحا  يا  هلماعم  هب  تسد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیدنمزاین ،  يدرف  دینک  یم  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

دیسر .  دهاوخ  امش  تسد  هب  هدننک  تحاران  ییاهربخ  دننک  یم  یگدنز  امش  زا  رود 
نارگید راکفا  ریثأت  تحت  اهراک  ندرب  شیپ  رد  قیفوت  مدع  تلع  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنتـسه ،  دنمزاین  نارگید  دـینیبب ،  باوخ  رد  رگا 

تفرگ .  دیهاوخ  رارق 
رگنایب دیتسه ،  يدنمزاین  درف  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  دشابیم .  اهراک  ماجنا  رد  تسکـش  رگنایب  باوخ  رد  دنمزاین  دارفا  ندید 

 . تسا راوگان  ثداوح  عوقو 

ماین

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا تالکشم  رب  هبلغ  تمالع  باوخ ،  رد  ریشمش  فالغ  يهدهاشم 

هزین

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
يردارب .  ای  دیآ  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشادن ،  رگید  حالس  هزین  اب  دنیب  یسک  رگا 

دوش .  ناور  اه  تیالو  رد  شمکح  هک  لیلد  تشاد ،  رگید  ياهحالس  هزین  اب  دنیب  رگا 
دریمب .  شردارب  ای  دنزرف  هک  لیلد  تسکشب ،  وا  هزین  دنیب  رگا 

دوش .  هدیروش  شراک  هک  لیلد  دندربب ،  ار  وا  هزین  دنیبرگا 
دسر .  ودب  يربخ  درادن  نز  رگا  دیآ .  يدنزرف  ار  وا  هک  لیلد  تشاد ،  تسد  رد  هاتوک  هزین  دنیب  رگا 

دبای .  یگرزب  هاج و  هک  لیلد  تشاد  هدیشوپ  مامت  حالس  هزین  اب  دنیب  رگا 
دسر .  يزیچ  ودب  سک  نآ  زا  هک  لیلد  داد ،  ودب  زین  هاشداپ  دنیب  رگا 

دسر .  ترضم  ودب  نمشد  زا  هک  لیلد  رازراک .  تقو  هب  هصاخ  تسکشب  تشاد و  تسد  رد  هزین  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  شش  رب  باوخرد  هزین  ندید 
بجع .  لوا : 

تیالو .  مود : 
زاردرمع .  موس : 

رفظ .  مراهچ : 
تسایر .  مجنپ : 
تعفنم .  مشش : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
امش ات  دننک  یم  سسجت  امـش  یگدنز  روما  نیرت  یـصوصخ  رد  هک  تسا  نآۀناشن  دینک ،  یم  عافد  دوخ  زا  يا  هزین  اب  دینیبب  باوخ  رگا 

دینک .  یم  تابثا  ار  دوخ  یهانگ  یب  ناوارف  ياهثحب  رج و  زا  دعب  امش  اما  دنزاس ،  مهتم  ار 
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دننک .  مهارف  رسدرد  ناتیارب  دنوش  یم  قفوم  نانمشد  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  ورف  ناتندب  رد  يا  هزین  كون  دینیبب  باوخ  رگا 
تسا .  رطخ  رد  ناتعفانم  هک  تسا  نآ  تمالع  دنراد ،  تسد  رد  هزین  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا 

تسا .  رابنایز  براجت  بسک  كانرطخ و  ینانمشد  اب  ندش  وربور  تمالع  باوخ ،  رد  هزین  ندید 
دیزادنا  یم  رسدرد  هب  ار  دوخ  هنافصنمریغ  یتواضق  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دنک ،  یم  یمخز  ار  امش  يا  هزین  دینیبب  باوخ  رگا 

دهاوخ هدروآرب  ناتیاهوزرآ  درک و  دیهاوخ  ذوفن  ذوفن ،  لباقریغ  رهاظ  هب  ياهزیچ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هتسکش  ةزین  ندید 
دش . 

رد رگا  دـیوشن .  نایز  تراسخ و  راچد  ات  دیـشاب  دوخ  بقارم  دـیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینیبب ،  تسد  هب  هزین  ار  ياهدـع  باوخ  رد  رگا 
باوخ رد  رگا  دـیوشیم .  يراتفرگ  لکـشم و  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینکیم ،  عاـفد  دوخ  زا  ياهزین  اـب  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ 

دشابیم .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  يهدنهدناشن  دینیبب ،  هتسکش  ياهزین 
دیوگیم :  رلیم  چا 

 . تسا عازن  يریگرد و  رگنایب  باوخ ،  رد  هزین  ندید 

تارشح زا  ندروخ  شین 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
درک دهاوخ  تنایخ  امش  هب  ناتتسود  تارشح :  زا  ندروخ  شین 

رکشین

یناهفصا :  دلاخ 
دوش .  صالخ  وگتفگ  زا  هک  لیلد  داد ،  یسک  هب  ای  تخورفب  رکشین  دنیب  رگا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  ینایاش  تفرشیپ  تورث  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  ندرک  دشر  لاح  رد  رکشین  دینیبب  باوخ  رگا 

تسا .  یگدنز  تانوئش  مامت  رد  لماک  تسکش  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدیرب  رکشین  ندید 
نیا هب  دینیبب ،  هدیرب  ياهرکـشین  باوخ  رد  رگا  دیروآیم .  تسد  هب  یناوارف  تورث  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینیبب ،  رکـشین  باوخ  رد  رگا 

 . دیوشیم يدیماان  تسکش و  راچد  هک  تسا  انعم 

ندرک یکین 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
ترخآ .  باذع  زا  يراگتسر  ایند و  رد  تسا  يراوگرزب  لیلد  باوخرد ،  ندرک  یکین 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
لیلد درک ،  كرـش  لها  اب  یکین  دنیب  رگا  دوب .  ساپـسان  راکرد  هک  لیلد  تشاد ،  راوخ  ار  وا  نآ  زا  دعب  درک و  یکین  يدرم  اب  دـنیب  رگا 

 . ترخآ رد  هن  دیآ  وا  راک  هب  ایند  رد  هن  هک  دنک  فرص  یسک  رب  ار  دوخ  لام  هک 

لین
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دیوگ :  لایناد  ترضح 
زا هک  لیلد  دش ،  عیاض  وا  لین  دنیب  رگا  دسر .  يو  هب  یهودـنا  هک  لیلد  تشاد ،  لین  دـنیب  رگا  تسا .  هودـنا  مغ و  باوخ  رد  لین  ندـید 

 . دسر يو  هب  یتفآ  هک  لیلد  دروخ  لین  دید  رگا  تسا .  تبیصم  لیلد  درک ،  گنر  لین  اب  ار  دوخ  هماج  دنیب  رگا  دهرب .  مغ 

رفولین

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  مغ  لیلد  دنیب ،  ادج  تخرد  زا  نوچ  تسا و  تعفنم  لیلد  دنیب ،  تخرد  رب  دوخ  ياج  رب  ار  رفولین  باوخ  رد  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دزیرگب .  مالغ  نآ  هک  لیلد  داد ،  مالغ  هب  دنکب و  رفولین  دنیب  رگا 

دیوگ :  لایناد  ترضح 
باوصلاب . )  ملعا  هللا  و  درخب ( .  هک  دوب  یکزینک  لیلد  باوخ  هب  رفولین  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تشاد دیهاوخ  یبیشن  زارفرپ و  یگدنز  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  یبآ  رفولین  باوخ  رد  رگا 

زورمین

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دـشاب هدـش  ورمین  هک  غرم  مخت  ره  دیـسر .  یم  لوپ  هب  دـیروخ  یم  ورمین  زا  ییاذـغ  دـینیبب  رگا  تسا و  بوـخ  باوـخ  رد  ورمین  ندـید 
ورمین ناتدوخ  هک  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  ماکداش  اورماک و  دشاب  برچ  ورمین  رگا  دریگ .  یم  رارق  امـش  رایتخا  رد  هک  وکین  تسا  یتصرف 

 . دیناسر یم  وا  هب  يدوس  دیهدب  یسک  هب  ورمین  رگا  دیهد و  یم  ماجنا  دوس  رپ  يراک  دینک  یم  تسرد 

تکمین

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
نیغورد ياهلوق  تکمین : 

یقشع ياهارجام  یبوچ :  تکمین 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دنددرم .  امش  هب  دوخ  یهدب  تخادرپ  رد  ناراکهدب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هتسشن  یتکمین  يور  دینیبب  باوخ  رگا 
دیهاوخ یتشآ  دیا ،  هدرک  رهق  وا  اب  مهافت  مدع  رثا  رد  هک  یتسود  اب  هک  تسا  نآۀناشن  دنا ،  هتسشن  تکمین  رب  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا 

درک . 
نسکاو 

ۀناقـشاع تاساسحا  هب  هک  دش  دیهاوخ  ینز  ییابیز  ۀتفیرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  قیرزت  نسکاو  امـش  هب  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا 
داد .  دهاوخ  یفنم  خساپ  امش 

یم تسکـش  هب  يراـک  ندـناسر  رمث  هب  يارب  امـش  شـالت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  قـیرزت  نسکاو  نارگید  هب  دـینیبب  باوـخ  رگا 
دماجنا . 
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 . دش دهاوخ  هایسور  یسک ،  هب  تنایخ  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  قیرزت  نسکاو  وا  ياپ  هب  یسک  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

فرح و

يداو

دوب .  ماذج  تلع 
 . دیآ دیدپ  تشز  يراک  ار  وا  هک  لیلد  تسا ،  كدنا  يداو  رگا  تسا .  لام  لیلد  دوب ،  هدیسامآ  دمآ و  دیدپ  يداو  وا  نت  رب  دنیب  رگا 

ثراو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیتسه یتخس  ياهراک  ماجنا  لوغشم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیربیم ،  ثرا  هب  ار  يزیچ  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

هشاو

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا هک  لیلد  دوب ،  وا  عیطم  تشاد و  هشاو  دـنیب  باوخ  هب  رگا  دـبای .  تلزنم  شدـنوادخ  هک  لیلد  دوب ،  عیطم  نوچ  باوخرد  هشاو  ندـید 

دوش .  لیاز  وا  یگرزب  هک  لیلد  دنامب ،  وا  تسد  رد  هتشر  دیرپب و  هشاو  دنیب  رگا  دبای  هاج  یگرزب 
دیوگ :  یبرغم  رباج 

رگا دوش .  مک  وا  تلزنم  تسا  لیلد  دـنیب ،  يریما  رگا  دورب .  تسد  زا  شکلم  هک  لـیلد  تسا ،  هاـشداپ  هدـننیب  درمب و  وا  هشاو  دـنیب  رگا 
 . دریمب شدنزرف  دنیب  شیورد  رگا  دوش  شیورد  هک  لیلد  دنیب ،  رگناوت 

ظعاو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ظعاو کی  اب  هک  دـینیبب  باوخ  رگا  دیـشاب .  هتـشاد  يدایز  تقد  ناتلامعا  رد  دـیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـینیبب ،  ار  یظعاو  باوخ  رد  رگا 

دیوشیم .  يدیماان  تسکش و  راچد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیریگیم ،  اوعد 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . تسا عازن  يریگرد و  رگنایب  باوخ ،  رد  ظعاو  يادص  ندینش 

روفاو

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هلـصاف مد  دود و  زا  رتشیب  هچره  باوخ ،  هدـننیب  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  دنـسپان  لمع  نیا  زا  يرازیب  هناـشن  باوخ ،  رد  ندیـشک  روفاو 

 . تسا يرادیب  رد  اهنآ  هدهاشم  زا  رتهب  باوخ ،  رد  اهزیچ  یضعب  ندید  ددرگن .  نآ  درگ  زگره  دریگب و 

سکاو
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دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دمآ دهاوخ  ناششوخ  امش  زا  نارگید  ندز :  سکاو 

نسکاو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوشن .  تالکشم  راچد  ات  دیشاب  هتشاد  يرتشیب  تقد  ناتیاهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  ندز  نسکاو 

ۀناقـشاع تاساسحا  هب  هک  دش  دیهاوخ  ینز  ییابیز  ۀتفیرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  قیرزت  نسکاو  امـش  هب  یـسک  دینیبب  باوخ  رگا 
داد .  دهاوخ  یفنم  خساپ  امش 

یم تسکـش  هب  يراـک  ندـناسر  رمث  هب  يارب  امـش  شـالت  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینک ،  یم  قـیرزت  نسکاو  نارگید  هب  دـینیبب  باوـخ  رگا 
دماجنا . 

 . دش دهاوخ  هایسور  یسک ،  هب  تنایخ  رثا  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  قیرزت  نسکاو  وا  ياپ  هب  یسک  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

نگاو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  ییاهيدیماان  تسکش و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  ینگاو  باوخ  رد  رگا 

دروآ .  دهاوخ  رد  اپ  زا  ار  امش  تالکشم  و  تشاد .  دیهاوخ  قفومان  یجاودزا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نگاو  ندید 
دیوش .  برطضم  ناشیرپ و  ددرگ ،  یم  ثعاب  خلت  ییاهدمآ  شیپ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینار ،  یم  نییاپ  هب  ار  ینگاو  دینیبب  باوخ  رگا 

دش .  دیهاوخ  زوریپ  تایدام  تورث و  بسک  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینار ،  یم  هپت  يالاب  هب  ار  ینگاو  دینیبب  باوخ  رگا 
داد .  دیهاوخ  ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  یقالخا  فیاظو  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینار ،  یم  ولج  هب  نیگنس  راب  اب  ار  ینگاو  دینیبب  باوخ  رگا 

داتفا .  دیهاوخ  ساره  هرهلد و  بادرگ  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینار ،  یم  دولآ  لگ  یبآ  لخاد  هب  ار  ینگاو  دینیبب  باوخ  رگا 
رد امش  ندنام  زاب  ثعاب  هک  یتنایخ  دوش .  یم  امـش  قح  رد  زیمآرارـسا  یتنایخ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  هدیـشوپرس  ینگاو  ندید 

دش .  دهاوخ  یگدنز 
دهاوخ ینوناقریغ  ياهراک  ریگرد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـنار ،  یم  ولج  هب  كانرطخ  يا  هرد  راـنک  زا  ار  ینگاو  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

دروآ .  رد  رس  وا  ياهراک  زا  یسک  يزور  هک  دهد  یم  لامتحا  اریز  درک ،  دهاوخ  یگدنز  تشحو  سرت و  اب  هراومه  و  دش ، 
 ، دوش وربور  یلکـشم  اب  هکنآ  یب  هک  تسا  نآۀناشن  دـهد ،  یم  روبع  قمع  مک  لالز و  یبآ  يور  زا  ار  ینگاو  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

 . درب دهاوخ  تذل  ییوج  هثداح  زا 

نیدلاو

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رذگدوز ياه  یتحاران  نیدلاو : 

گرزب یثرا  نیدلاو :  زا  یکی  گرم 
دیتسه یبوخ  تیامح  تحت  امش  اهنآ :  ندید 

یلاحشوخ هدرم :  نیدلاو  ندید 
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يرادا روما  رد  سناش  ندرک :  تبحص  اهنآ  اب 
تفای دهاوخ  نیکست  ناتیاهیتحاران  اهنآ :  نداد  تسد  زا 

فداصت اهنآ :  يرامیب  ندید 
تسین یتسرد  هار  نآ  هب  ندیسر  يارب  ناتهار  اما  دیراذگیم  ماگ  یتخبکین  يوسب  امش  يردامان :  يردپان و 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
رد رگا  تسا .  امـش  راظتنا  رد  یـشوخ  ياهزور  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینک ،  هدـهاشم  لاحـشوخ  داـش و  ار  دوخ  نیدـلاو  باوخ  رد  رگا 

دروخ .  دیهاوخ  تسکش  ناتیاهراک  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دنتسه ،  نیگمغ  رامیب و  ناتنیدلاو  هک  دینک  هدهاشم  باوخ 
تشاد .  دیهاوخ  دمآ  تفر و  هاوخلد  ینیرشاعم  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  نامداش  باوخ  رد  ار  دوخ  نیدلاو  رگا 

دیهدب .  جرخ  هب  تقو  رتشیب  دوخ  يراک  روما  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  اهنآ  نیدلاو ،  گرم  زا  دعب  رگا 
دهاوخ يور  دعاسم  یتالوحت  رییغت و  امش  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دنا ،  هدمآ  نات  هناخ  هب  امـش  ردام  ردپ و  دینیبب ،  باوخ  رگا 

دش .  دهاوخ  دنمتداعس  یگدنز  رد  درک و  دهاوخ  جاودزا  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  یباوخ  نینچ  يرتخد  رگا  داد . 
دیهاوخ وربور  یگدنز  رد  یگرزب  ياهیدیمون  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  دـینیبب ،  باوخ  هب  شوپهایـس  هدـیرپ و  گنر  ار  دوخ  نیدـلاو  رگا 

دش . 
یگدـنز رد  و  درک ،  دـیهاوخ  یگدـنز  یبولطم  طیارـش  رد  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـینیبب ،  باوخ  هب  دونـشخ  ملاـس و  ار  دوخ  نیدـلاو  رگا 

درک .  دیهاوخ  تفرشیپ 
تفای .  دیهاوخن  تسد  یگدنز  ياهتبهوم  زا  کی  چیه  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  باوخ  هب  نیگمغ  رامیب و  ار  دوخ  نیدلاو  رگا 

دیوگیم :  رلیم  چا 
زا باوخ  رد  رگا  دوشیم .  امـش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیریگیم ،  اوعد  دوخ  نیدـلاو  اب  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دسریم امش  هب  یتورث  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیریگب ،  هیده  يزیچ  دوخ  نیدلاو 

یلاو

دیوگ :  لایناد  ترضح 
رب لیلد  هلمج ،  نیا  تخادنیب  وا  دمآرد و  رس  هب  وا  ياپراهچ  ای  دندتسب  يو  ریـشمش  ای  تسکـشب  شتخت  ای  داتفیب  تخت  زا  یلاو  دنیب  رگا 

تسا .  وا  تلادع 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

 . دوب رادیاپ  يو  رب  یگرزب  هک  لیلد  تسویپ ،  یلاو  یسوبرق  راتسد  اب  شرس  راتسد  هک  دنیب  باوخ  رد  یسک  رگا 

ناو

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یم دراد و  صاصتخا  ناتدوخ  هب  دریگ و  یم  رب  رد  ار  امـش  یگدـنز  امـش و  هک  تسا  ینز  نتـشاد  ینعم  هب  باوخ  رد  ماـمح  ناو  ندـید 

 . دوش یم  امـش  بیـصن  تیـصخش  اب  تمه و  دنلب  ینز  دیراد ،  یهوکـشاب  ینیچ  ناو  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیریگب .  مارآ  نآ  رد  دـیناوت 
كاته نهد و  دب  ینز  دوب  هضارق  یبلح و  ناو  رگا  دیوش .  دنم  هرهب  دیناوت  یم  تایصوصخ  نیا  اب  ینز  زا  دیـشاب ،  هدرک  جاودزا  هچنانچ 

هک تشاد  دیهاوخ  دروخرب  ینز  نینچ  اب  دیشاب ،  هدرک  جاودزا  هچنانچ  تفرگ و  دیهاوخ  ریذپان  تیبرت  سانشان و  ردق  تیـصخش و  یب  و 
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دنک .  ریخب  ار  ناتتبقاع  ادخ 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یبایماک  مامح :  ناو 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

یناو باوخ  رد  رگا  دـینارذگیم .  ار  یـشوخ  ياـهزور  دوخ  يهداوناـخ  اـب  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـینیبب ،  بآ  زا  رپ  ناو  باوخ  رد  رگا 
تسا .  عازن  يریگرد و  رگنایب  باوخ ،  رد  هتسکش  ناو  يهدهاشم  دش .  دیهاوخ  لکشم  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  یلاخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیشاب دنیاشوخ  قافتا  کی  رظتنم  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  مامح  رمرم  ناو  کی  رد  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

تناو

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دوجو امـش  يارب  یلکـشم  دیتسه و  هدوسآ  دـینار و  یم  تناو  دـیدید  باوخ  رد  رگا  تسامـش .  یـصوصخ  یـصخش و  یگدـنز  تناو ، 
مسجت دشاب  کبس  ای  نیگنس  راب  نیا  دیـشاب و  هتـشاد  راب  رگا  درک .  دیهاوخ  هرادا  ار  یمارآ  یـصوصخ  یگدنز  نوچ  تسا  بوخ  درادن 

لباق کبـس و  مه  دشاب و  نیگنـس  تسا  نکمم  مه  هک  تفرگ  دیهاوخ  ای  دیا  هتفرگ  هدـهع  ار  یـصخش  یگدـنز  رد  هک  تسا  یفیاظو  زا 
 . تسین بوخ  هدنیآ  دوب ،  نیا  زج  رگا  تسا و  نشور  امـش  هدنیآ  دوب ،  نشور  قفا  نشور و  اه  غارچ  تناو ،  ندـنار  ماگنه  رگا  لمحت . 

یگدنز رد  دـنک و  کمک  امـش  هب  دـیاب  رگید  یـسک  هک  دیـس  یم  یعـضو  هب  درک ،  یم  یگدـننار  يرگید  دـیدوب و  تناو  رد  امـش  رگا 
دیامن .  تلاخد  امش  یصوصخ 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 ، داد يو  هب  ینودرگ  هاـشداپ  دـید  رگا  تسا .  یگرزب  فرـش و  رب  لـیلد  تفر  یم  نودرگ  دوب و  هتـسشن  نودرگ  رب  دـنیب  باوـخ  هب  رگا 

دبای .  یگرزب  هاشداپ  زا  هک  لیلد 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

تسا .  هجو  تشه  رب  هنودرگ  ندید 
وربآ . )  تزع و  هاج (  وزع  لوا : 

ییاورنامرفو .  تیالو  مود : 
تلزنمو .  هبترم  موس : 

یگرزب .  مراهچ : 
تبیه .  مجنپ : 

رورس . )  ینامداش و  یمرخ (  مشش : 
تعفر .  متفه : 

 . اهراک یناسآ  متشه : 

ابو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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لابند هب  یتخبدب  يدیمون و  دبای و  یم  عویـش  هدنـشک  ییرامیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دشک ،  یم  يدوبان  هب  ار  يرهـش  ابو  دینیبب  باوخ  رگا 
دروآ .  یم 

دش .  دیهاوخ  رامیب  يدوزب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  التبم  ابو  ییرامیب  هب  دینیبب  باوخ  رگا 
تسا .  يدیماان  يرامیب و  يهناشن  باوخ ،  رد  ابو  يرامیب  هب  ندش  التبم 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگا دش .  دیهاوخ  یناوارف  تالکشم  ریگرد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دناهدش ،  التبم  ابو  يرامیب  هب  ناتهداوناخ  ياضعا  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دیراد ور  شیپ  رد  يراوگان  قافتا  هک  تسا  نآ  يهناشن  هدیشک ،  يدوبان  هب  ار  يرهش  ابو  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد 

دجو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
درب .  دیهاوخ  تذل  تسا ،  هدوبن  امش  دزن  اهتدم  هک  یتسود  تاقالم  زا  هک  تسا  نآۀناشن  دینک ،  فعش  دجو و  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

دیوش .  یم  راچد  يدیمون  مغ و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  دجو  ساسحا  دننام  سوباک  ای  ناشیرپ  ییاهایؤر  رد  رگا 
يرپس ار  یـشوخ  ياهزور  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  فعـش  دجو و  ساسحا  یعوضوم  رطاخ  هب  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . درک دیهاوخ 

نادجو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
يدنـسپان ياهراک  دیراد  دـصق  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  تحاران  ناتنادـجو  يراک  ماجنا  رطاخ  هب  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . دیهد ماجنا 

تشحو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دش .  دیهاوخ  يدیمون  نایز و  راچد  هک  تسا  نآۀناشن  دیا ،  هدش  تشحو  راچد  یتلع  هب  دینیبب  باوخ  رگا 

دراذگ .  یم  ریثأت  امش  رب  ادیدش  ناتسود  هودنا  هک  تسا  نآۀناشن  دنسر ،  یم  رظن  هب  برطضم  هدز و  تشحو  نارگید  دینیبب  باوخ  رگا 
 . دش دیهاوخ  ناشیرپ  دیماان و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدش ،  تشحو  راچد  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

شوحو

باوخ هب  ناـشیا  تسوپ  تشوگ و  ندـید  تسا و  تعفنم  لـیلد  داد ،  يو  هب  يزیچ  شوحو  زا  یـسک  اـی  درک  دیـص  شوـحو  یـسک  رگا 
 . دنوش وا  عیطم  دتفا و  للخ  ناشیا  مالسارد  یهورگ  هک  لیلد  دندش ،  وا  عیطم  شوحو  همه  هک  دنیب  رگا  دوب .  لیلد  نیمه ، 

عادو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
زا و  درک .  دیهاوخ  تکرـش  یعمج  هتـسد  ياهنـشج  رد  هک  تسا  نآۀناشن  دینک ،  یم  یظفاح  ادخ  مدرم  زا  ینامداش  اب  دینیبب  باوخ  رگا 
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هب ای  درک  دیهاوخ  نایز  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیوش ،  یم  ادج  هودـنا  اب  مدرم  زا  دـینیبب  باوخ  رگا  اما  درب .  دـیهاوخ  تذـل  دارفا  رادـید 
دش .  دیهاوخ  رادغاد  یسک ،  نداد  تسد  زا  رطاخ 

تبحم زا  هک  یلاح  رد  تسا و  هدرک  تشپ  امـش  هب  لابقا  هک  دراد  نینچ  نیا  يریبغت  دییوگ ،  یم  دوردب  ار  دوخ  روشک  دینیبب  باوخ  رگا 
درک .  دیهاوخ  رفس  دیا ،  هدنام  بیصن  یب  قوشعم 

دیور یم  یترفاسم  هب  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیتسرف ،  یم  هسوب  دوخ  ياه  هچب  نایفارطا و  يارب  دـینیبب  باوخ  رد  عادو  ماگنه  رگا 
داد .  دهاوخن  يور  يدنیاشوخان  ۀثداح  چیه  رفس  نآ  رد  هک 

امـش یتحاراـن  ثعاـب  یعوضوم  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیوشیم ،  ادـج  دوخ  ناـیفارطا  زا  یتحاراـن  اـب  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا 
 . تشاد دیهاوخ  یشوخ  تاقوا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینکیم ،  یظفاحادخ  یلاحشوخ  يداش و  اب  باوخ  رد  رگا  دوشیم . 

تسکشرو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا راوگان  تاقافتا  عوقو  يهناشن  باوخ ،  رد  ندش  تسکشرو 

مرو

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
هدمآ دیدپ  سامآ  وا  نت  رب  هک  دنیب  رگا  دوب .  لام  باوخرد ،  دنهن  مان  سامآ  هب  هک  جبهت  یگدرک  فپ  خفن  مروت  یگدمآرب  مرو  ندـید 

دوب رایسب  هک  دنیب ،  میر  سامآ  نآ  رد  هک  نوچ  هصاخ  ددرگ ،  لصاح  یلام  ار  وا  نآ  ردق  هب  هک  دنک  لیلد  دوب ، 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

جنر ودب  هک  دشابن  نانچ  سامآ  رگا  دبای .  لالح  لام  نآ  ردق  هب  هک  لیلد  دیامن ،  جـنر  ار  وا  هکنانچ  دوب ،  سامآ  وا  نت  رب  هک  دـنیب  رگا 
دنک .  مارح  لام  رب  لیلد  دیامن ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوب .  هجو  جنپ  نت ،  رب  سامآ  ندید 

ددرگ .  دایز  شلام  لوا : 
دهاوخ .  تعفنم  اب  ینز  مود : 

دروآ .  رسپ  موس : 
ددرگ .  اور  شتجاح  مراهچ : 
اهمغ .  زا  ددرگ  نمیا  مجنپ : 

ددرگ .  لصاح  ار  وا  میدرک  دای  هک  زیچ  جنپ  نیا  هک  لیلد  دنیب ،  سامآار  دوخ  نت  همه  رگا  و 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

ار یصخش  باوخ  رد  رگا  تسا .  رطخ  رد  امش  یتمالـس  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هدرک  مرو  ناتندب  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 
 . دیسر دهاوخ  ناتشوگ  هب  ییاهربخ  يدوز  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هدرک  مرو  شندب  هک  دینیبب 

غزو
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یناهفصا :  دلاخ 
 ، دروخ ار  وا  تشوگ  تشک و  ار  غزو  هک  دـنیب  رگا  دراد .  تبحـص  دـهاز  يدرم  اـب  هک  تسا  لـیلد  تشاد ،  غزو  باوخ  رد  یـسک  رگا 

نادب یلاعت  قح  باذع  تسا  لیلد  دندومن ،  دایرف  دندش و  عمج  ییاج  رد  رایسب  ناغزو  هک  دنیب  رگا  دهد .  تسکـش  ار  يدهاز  هک  لیلد 
نیمز رب  تفرگ و  بآ  زا  یغزو  هک  دـنیب  رگا  دـنیب .  ترـضم  يدـهاز  هک  تـسا  لـیلد  دـیزگب ،  ار  وا  غزو  هـک  دـنیب  رگا  دـسر .  عـضوم 

دنک .  ملظ  يدهاز  اب  هک  لیلد  تخادنا ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

انعم نیا  هب  دیـشکب ،  ار  یغزو  باوخ  رد  رگا  دوشیم .  امـش  یتحاران  ثعاـب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـینیب ،  غزو  باوخ  رد  رگا 
دش .  دیهاوخ  لکشم  راچد  هک  تسا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
يرامیب رگنایب  باوخ ،  رد  غزو  ندروخ  دـسریم .  ناتـشوگ  هب  يرابخا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیونـشب ،  ار  یغزو  يادـص  باوخ  رد  رگا 

 . تسا نایز  ررض و  رگنایب  باوخ ،  رد  هدرم  غزو  ندید  تسا . 

روساپ ياه  قرو 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا تالکشم  اب  يریگرد  رگنایب  باوخ ،  رد  روساپ  ياهقرو  ندید 

ریزو

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دوب ،  دب  هاشداپ  نآ  رگا  تسا .  تلود  لیلد  دوب ،  یهاشداپ  ریزو  هک  دنیب  رگا 
دوش .  مکاح  مدرم  رب  هک  لیلد  داد ،  تعلخ  هالک و  ار  وا  يریزو  هک  دنیب  رگا 

هاشداپ .  لبق  زا  تسا  مغ  لیلد  دمآ ،  وا  ياجرد  ریزو  هک  دنیب  رگا 
دوب .  یگرزب  لیلد  دروخ ،  یم  ماعط  ریزو  اب  رگا 

دز رس  هب  شراک  ای  داتفیب  روتس  زا  ای  دز  دگل  شبسا  ای  درک  لوزعم  ار  ریزو  هاشداپ  ای  دیدرگ  رامیب  ریزو  ای  داتفیب  ریزو  هناخ  هک  دنیب  رگا 
تسا .  ریزو  لزع  رب  لیلد  همهنیا ، 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  رب  باوخرد ،  ندرک  ترازو  ندید 

دوب .  هتشگ  هام  وا  مشچ  هک  دنیب  هک  نآ  لوا : 
دوب .  هلجد  وا  مشچ  هک  دنیب  هک  نآ  مود : 

تسب .  يو  نایم  رب  يرمک  هاشداپ  هک  دنیب  هک  نآ  موس : 
داهنوا  رس  رب  یمان  همئا  زا  یکی  هک  دنیب  هک  نآ  مراهچ : 

تسا .  ترازو  رب  لیلد  ندید ،  راهچ  نیا 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

ار وا  يریزو  هک  دـنیب  رگا  تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوأت  دوب ،  دـب  هاشداپ  نآ  رگا  تسا .  تلود  لیلد  دوب ،  یهاشداپ  ریزو  هک  دـنیب  رگا 
ماعط ریزو  اب  رگا  هاشداپ .  لبق  زا  تسا  مغ  لیلد  دمآ ،  وا  ياج  رد  ریزو  هک  دنیب  رگا  دوش .  مکاح  مدرم  رب  هک  لیلد  داد ،  تعلخ  هالک و 
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زا ای  دز  دگل  شبـسا  ای  درک  لوزعم  ار  ریزو  هاشداپ  ای  دیدرگ  رامیب  ریزو  ای  داتفیب  ریزو  هناخ  هک  دـنیب  رگا  دوب .  یگرزب  لیلد  دروخیم ، 
تسا .  ریزو  لزع  رب  لیلد  همه ،  نیا  دز  رس  هب  شراک  ای  داتفیب  روتس 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
يراک رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتسه ،  ریزو  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دـشابیم .  ناتفادـها  هب  ندیـسر  يهناشن  باوخ ،  رد  ریزو  ندـید 

 . دیوشیم لکشم  راچد 

تطاسو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیراد نایفارطا  اب  یبوخ  راتفر  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ،  تطاسو  یصخش  يارب  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

همسو

دـنکب و ار  همـسو  هک  دـنیب  رگا  دوش .  راتفرگ  هودـنا  مغ و  هب  هک  لـیلد  تسا ،  رایـسب  همـسو  وا  کـلم  رد  هک  دـنیب  باوخ  هب  یـسک  رگا 
 . دنوش ادج  رگیدکی  زا  هک  تسا  لیلد  داد ،  دوخ  نز  هب  همسو  هک  دنیب  رگا  دهرب .  اهمغ  زا  هک  تسا  لیلد  تخادنیب ، 

هیلقن هلیسو 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
بوخ ياهربخ  هیلقن :  هلیسو 

تیصو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
باوخ رد  رگا  دینزیم .  یمهم  ياهراک  هب  تسد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  تیصو  نتشون  لوغـشم  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

دینک .  دراو  همدص  یصخش  هب  ات  دیراد  دصق  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینک .  مگ  ار  ياهمانتیصو  دینک  هدهاشم 
یتالماعم يراجت  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیـسیون ،  یم  ار  دوخ  تیـصو  تسا و  هدیـسر  ارف  امـش  گرم  ماـگنه  دـینیبب  باوخ  رگا 

داد .  دیهاوخ  ماجنا  مهم 
ادیپ یتافالتخا  تارجاشم و  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدش  بوتکم  امـش  هیلع  رب  ییاهفرح  یتیـصو ،  رد  دـینیبب  باوخ  رگا 

درک .  دیهاوخ 
زیمآ ارتفا  ینانخس  ضرعم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  عافد  تسا  هدش  دیق  یتیصو  رد  هک  دوخ  قوقح  زا  دیناوت  یمن  دینیبب  باوخ  رگا 

تفرگ .  دیهاوخ  رارق 
 . دیوش یم  کیرش  یتنایخ  بیرف و  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  مگ  ار  يا  همانتیصو  دینیبب  باوخ  رگا 

ءوضو

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  نیا  فالخ  هب  دوب  دیلپ  بآ  رگا  دوش .  لصاح  شدوصقم  هک  تسا  لیلد  درک ،  یفاص  بآ  هب  ءوضو  هک  دنیب  باوخ  هب  رگا 
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دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
رامیب رگا  دراذگب .  دوب  رادماو  رگا  دوش .  نمیا  دوب ،  سرت  رد  رگا  دهرباه .  مغ  زا  هک  لیلد  تخاس ،  یفاص  بآ  هب  ءوضو  هک  دنیب  رگا 

دبای .  افش  تسا 
دورب .  شتسد  زا  دراد  هک  یلام  تسا و  فیعض  شنید  هک  لیلد  درک ،  زامن  هتسشان  يور  تسد و  هک  دنیب  رگا 

دوش .  زجاع  دوخ  راک  بسک و  رد  هک  تسا  لیلد  دش ،  لطاب  وضو  هک  دیآ  دیدپ  یثدح  وا  تسش  يور  تسد و  نوچ  دنیبرگا 
دیوگ :  یبرغمرباج 

دوش .  هراچیب  دوخ  راک  رد  هک  لیلد  دمآ ،  دیدپ  ثدح  ار  وا  هاگان  دوب و  هتخاس  زامن  يوضو  هک  دنیب  رگا 
دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دنک .  هبوت  وا  تسد  هب  هدننیب  هک  لیلد  درک ،  یم  هاگن  وا  نتخاس  وضو  هب  یسک  تخاس و  یم  وضو  دنیب  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

رگا دـنا  هتـشون  نهک  ناربعم  دیـشاب .  هتـشاد  زامن  هماـقا  تین  باوخ  ملاـع  رد  رگا  صوصخ  هب  تسا  وکین  رایـسب  باوخ  رد  نتفرگ  وضو 
یم لقن  ثعـشا  میهاربا  زا  نیریـس  نبا  دبای .  یم  ییاهر  جـنر  مغ و  زا  دزاس  یم  وضو  لالز  فاص و  بآ  رد  هک  دـنیبب  باوخ  رد  یـسک 

نوریب نید  راب  ریز  زا  دنیبب  يرادماو  رگا  دبای و  یم  افـش  يرامیب  زا  دریگ ،  یم  زامن  تین  هب  وضو  دـنیبب  باوخ  رد  يرامیب  رگا  هک  دـنک 
دیوگ یم  امـش  باوخ  هک  ارچ  تسین  بوخ  تسا  دولآ  لگ  کیرات و  ردک و  بآ  اما  دیریگ  یم  وضو  هک  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دیآ  یم 

تسا .  وکین  باوخ  رد  نتخاس  وضو  ندید  یلک  روط  هب  دیوش .  یم  هدنامرد  دیآ و  یم  شیپ  امش  يارب  یتالکشم 
دیوگ :  یم  ودنیو  تچ  مات 

تروص رد  دور و  یم  نایم  زا  شمیب  دشاب  هتـشاد  یمیب  هچنانچ  دوش و  یم  صالخ  اهمغ  زا  تفرگ  وضو  كاپ  فاص و  بآ  اب  دـنیب  رگا 
دنک یم  ادا  ار  شضرق  دشاب  راد  ضرق  رگا  دبای و  یم  افش  ندوب  رامیب 

نطو

دیوگیم :  تیارب  الیل 
ندرک كرت  تسا .  امش  راظتنا  رد  یـشوخ  ياهزور  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیدرگیم ،  زاب  دوخ  نطو  هب  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . تسا راوگان  تاقافتا  عوقو  رگنایب  باوخ ،  رد  نطو 

يرادافو

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دیسر دیهاوخ  یتخبشوخ  هب  امش  يرادافو : 

روفو

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تخبـشوخ و هک  تـسا  اـنعم  نـیا  هـب  تـسا ،  ناوارف  ياـهتمعن  زا  رپ  هـک  دـیاهتفرگ  رارق  ییاـج  رد  هـک  دـینک  هدـهاشم  باوـخ  رد  رگا 

 . دوب دیهاوخ  دنمتداعس 
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تحاقو

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیشاب هتشاد  يرتشیب  تقد  دوخ  لامعا  رد  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ،  تبحص  یسک  اب  تحاقو  اب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

لیکو

دیوگ :  ظحاج 
 . تسا نیمه  لیلد  تسا ،  یـضاق  لیکو  دـنیب  رگا  تسا .  لابقا  لیلد  دوب ،  فصنم  دوخ  راک  رد  دوب و  هاشداپ  لیکو  دـنیب  باوخ  رد  رگا 

تسا .  نیا  فالخ  هب  شلیوأت  دوبن  فصنم  تلاکو  لغش  رد  دنیب  رگا 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

لیکو
یمیدق لکشم  کی  ندش  لح  ندرک :  هرجاشم  وا  اب 
ندش هدیشک  هاگداد  هب  ای  دب و  ربخ  لیکو :  ندید 

مهم رایسب  رما  کی  تبثم  ندش  لح  ندروآ :  ور  لیکو  کی  هب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیا هدش  ریگ  رد  مه  اب  يویند  روما  رـس  رب  هک  يدارفا  نیب  دیدش  ياهاوعد  رب  دنک  یم  تلالد  باوخ ،  رد  تلاکو  ماگنه  هب  لیکو  ندید 
دننک .  بحاصت  ار  امش  تورث  دنهاوخ  یم  تسردان  ياهاعدا  اب  نانمشد  هکنیا  و 

هک یهاچ  زا  ات  درک ،  دنهاوخ  يرای  ار  امش  ناتـسود ،  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  امـش  قوقح  زا  عافد  لاح  رد  یلیکو  دینیبب  باوخ  رگا 
تخاس .  دنهاوخ  مهارف  ار  امش  رطاخ  یتحاران  ناتسود  نیمه  اما  دییایب ،  نوریب  دیا  هداتفا  نآ  رد 

باوخ رد  رگا  تشاد .  دـیهاوخ  ناتناتـسود  نیب  عازن  يریگرد و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دـینیبب ،  تلاکو  لوغـشم  ار  یلیکو  باوخ  رد  رگا 
دمآ .  دنهاوخ  امش  کمک  هب  نایفارطا  زاین  ماگنه  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنک ،  عافد  امش  قوقح  زا  یلیکو 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، باوخ رد  سلجم  لیکو  ندـید  دـش .  دـیهاوخ  لکـشم  راـچد  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـیریگیم ،  اوعد  یلیکو  اـب  هک  دـینیبب  باوخ  رگا 

 . دوشیم امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  يواعد  لیکو  ندید  دشابیم .  اهراک  رد  تفرشیپ  يهناشن 

درگلو

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
تسامش راظتنا  رد  يرفس  درگلو : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
راـچد هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دـیتسه ،  درگلو  هک  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  يراـمیب  رگناـیب  باوخ ،  رد  نادرگلو  يهدـهاشم 

 . دش دیهاوخ  یناوارف  تالکشم 

هناریو
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دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دش دیهاوخ  يدیماان  تسکش و  راچد  ناهگان  اهیشوخ  نامز  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  ياهناریو  ار  دوخ  يهناخ  باوخ  رد  رگا 

ندش ناریو 

دیوگ :  نیریس  نب  دمحم 
 . دسر تبیصم  الب و  هاگیاج ،  نآ  لها  هب  هک  دنک  لیلد  دش ،  بارخ  داتفیب و  نادابآ  هاگیاج  هک  دنیب  رگا 

یناریو

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوش .  هارمگ  لغش  رد  تسا  لیلد  درک ،  بارخ  ار  نادابآ  ياج  هک  دنیب  باوخرد  رگا  تسا .  یهارمگ  لیلد  یناریو ،  ندید 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
باوصلاب . )  ملعا  هللا  و  دوب ( .  وا  يایند  نید و  ناصقن  لیلد  درک ،  ناریو  ار  هاقناخ  ای  هسردم  ای  دجسم  باوخ  رد  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رد رگا  دراد .  تیمها  رتشیب  دیآ  یم  دیدپ  باوخ  هدننیب  رد  هک  یساسحا  یناریو  ندید  زا  یلو  تسا  تلالـض  یهارمگ و  یناریو ،  ندید 
امش رد  یهودنا  دینیبب و  یناریو  رگا  یلو  درادن  ریبعت  دیوش ،  لاحشوخ  دراد  قلعت  هک  ره  هب  نآ  ندید  زا  دینیبب و  ناریو  ار  ییاج  باوخ 
دینک یم  ناریو  ار  زیچ  هچ  اجک و  دید  دیاب  هزات  تسا و  یگدزاس  نوچ  تسین  دب  نادنچ  زین  ندرک  ناریو  تسا .  هصغ  مغ و  دیآ  دـیدپ 

. 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

دش دهاوخ  رتهب  نایفارطا  اب  امش  طباور  هناریو : 
هصغو مغ  هناریو :  ندید 

دیسر دیهاوخ  یلاع  جرادم  هب  امش  اه :  هناریو  زا  ندرک  رادید 
نایز  ررض و  ندیباوخ :  اه  هناریو  رد 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا ناوارف  تالکشم  رگنایب  باوخ ،  رد  یناریو  ندید 

الیو

تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ینامیشپ  ناتیارب  هک  تفر  دیهاوخ  يرفس  هب  دیدید  ییالیو  رد  ار  دوخ  رگا 

رچلیو

دیوگ :  فلؤم 
دشاب ناوتان  باوخ  رد  يو  ياهاپرگا  تسا  صخش  لغش  رد  یناوتان  رب  لیلد  رچلیو  رب  ندوب  راوس  ندید 

فرح ه
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يراه

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هتفرگ زاگ  ار  امـش  يراه  گس  دـینک  هدـهاشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  نانمـشد  يهئطوت  رگنایب  باوخ ،  رد  يراه  يرامیب  هب  ندـش  التبم 

 . دش دیهاوخ  لکشم  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ، 

نواه

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دشابن هدیاف  دنیب  باوخ  هب  ار  یکی  ناشیا  زا  رگا  دنزیرگب .  رگیدکی  زا  هک  دنشاب  کیرش  ود  رب  لیلد  باوخ ،  هب  نآ  هتسد  نواه و  ندید 

نآ رگا  تسا .  لام  لیلد  دوب ،  مرگ  ياـهوراد  زا  زیچ  نآ  رگا  تسا .  تعفنم  لـیلد  یندروخزا ،  تفوک  یم  يزیچ  نواـه  رد  دـنیب  رگا  . 
تسا .  ترضم  لیلد  دوب  خلت  رگا  تسا .  تعفنم  لیلد  دوب ،  نیریش  تفوک  هچ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
تسا .  ریخ  لیلد  تفوک ،  نواه  رد  یضعب  اهرهوج  زا  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
رایسب ياهوراد  نآ  رد  هک  دوش  یم  تفای  ینیچ  نواه  یعون  ییایمیش  ياهروتاربال  یخرب  رد  طقف  تسین ،  لوادتم  موسرم و  نواه  زورما 
شورف دیرخ و  هناخ  يور  ار  یگنـس  ياه  نواه  یتح  هک  دوب  یگدنز  همزال  نانچ  نواه  هتـشذگ ،  رد  یلو  دـنبوک  یم  ار  ساسح  لیلق و 

نواه و ناربعم ،  تشاذگ .  یم  یقاب  يدعب  بحاص  يارب  درب و  یمن  ار  نآ  یگنـس  نواه  تخورف ،  یم  ار  هناخ  هک  یـسک  دـندرک و  یم 
هک اپ  ود  دـننیب و  یم  مه  اب  هک  هدـید  ود  دـننک .  یم  راک  مه  اب  هک  تسد  ود  لثم  دـنا .  هداد  صیخـشت  مزلم  مزال و  زیچ  ود  ار  نآ  هتـسد 
هک دنرگیدکی  قفتم  موزلم و  مزال و  هک  هتـسناد  کیرـش  ود  ار  شا  هتـسد  نواه و  نیریـس ،  نبا  دننک .  یم  لمحت  ار  ندب  ینیگنـس  اقفتم 

يزیچ هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  هراشا  دیراد  هتسد  نودب  ینواه  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دنام .  یم  یقاب  فرصم  یب  يرگید  دشابن  یکی  رگا 
نواه رد  هک  دـیدید  باوخ  رد  رگا  دوش .  یم  تفای  ادـعب  صقان  زیچ  نیبا  اـی  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لـمکم  هک  تسه  امـش  یگدـنز  رد 

هورکم رگا  یلو  ددرگ  یم  یقلت  یبوخ  تمعن و  تسا و  بوخ  دشاب  نیریـش  دیفم و  بوخ و  زیچ  نآ  هک  یتروص  رد  دیبوک ،  یم  يزیچ 
 . تسا يراتفرگ  جنر و  مغ و  دوب ،  دب  و 

لته

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
رفس لته : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . درب دیهاوخ  رس  هب  یگدوسآ  اب  دش و  دیهاوخ  دنمتورث  یگدنز  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیرب ،  یم  رس  هب  لته  رد  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

درک .  دیهاوخ  یگدنز  دنب  دیق و  یب  دازآ و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  تاقالم  لته  رد  ار  نانز  باوخ  رد  رگا  2 ـ
تفای .  دیهاوخ  تسد  شیاسآ  تورث و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  یللجم  لته  باوخ  رد  رگا  3 ـ

دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  دقن  لوپ  دیراد ،  نونکا  هک  یتورث  لداعم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیتسه ،  یلته  بحاص  دینیبب  باوخ  رگا  4 ـ
دیبای .  یم  تسد  دوخ  یلعف  راک  زا  رتدوسرپ  يراک  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  راک  یلته  رد  دینیبب  باوخ  رگا  5 ـ
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 . تفای دیهاوخ  تسد  تورث  ینامداش و  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیدرگ ،  یم  یلته  لابند  هب  تنوکس  يارب  دینیبب  باوخرگا  6 ـ

فده

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دیشاب هتشاد  يرتشیب  تقد  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  ياهناشن  فده و  باوخ  رد  رگا 

دهده

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . دوش هاگآ  ناهج  ياهزیچ  زا  تفگ  نخس  وااب  دهده  دنیب  رگا  تسا .  ریخ  اب  گرزب  يدرم  رب  لیلد  دنیب ،  باوخرد  ار  دهده  یسک  رگا 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  هجو  راهچ  باوخ  رد  دهده  ندید 

ریخ .  لوا : 
یشوخ .  مود : 
یگرزب .  موس : 

نتفای .  رفظ  مراهچ : 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 

دوب شوخ  ربخ  دهده  ندید 

هیده

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دبای .  تمعن  تعفنم و  ریخ و  نآ  ردق  رب  داتسرف  ای  داد  هیده  یسک  هب  يزیچ  هک  دید  یسک  رگا 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  دنزرف  هیده 

دیوگ :  یبرغمرباج 
دوب .  رکف  هشیدنا و 

دیامرف :  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تسا .  یکینو  ریخ  دوب  فیطل  تشوگ  هیده  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دش دهاوخ  هدیدزد  يزیچ  امش  زا  هیده : 

ناتتطباور  رد  يدوبهب  نتفرگ :  هیده 
دیوگ :  یم  ودنیو  تچ  مات 

تسا دنزرف  ناشن  باوخ  رد  نتشاد  تفایرد  هیده 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  يرنه  ياهدادعتسا  ۀناشن  باوخ ،  رد  دلوت  نشج  هب  طوبرم  يایاده  تفایرد  1 ـ
تسا .  زیچان  تامارتحا  زا  يرادروخرب  ۀناشن  نارگید ،  هب  باوخ  رد  دلوت  هیده  نداد  2 ـ

دیوگیم :  تروک  سناه 
تسا .  امش  راظتنا  رد  یشوخ  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینکیم ،  تفایرد  دلوت  يهیده  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دشابیم اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  رگنایب  باوخ ،  رد  نداد  هیده 

ناساره

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . دوشیم امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیتسه ،  ناشیرپ  ناساره و  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

ناتسدرازه

مدرم اب  تفرگ  دوب و  غاـب  رد  هک  دـنیب  باوخ  رد  ناتـسدرازه  رگا  رغـال .  اـما  زاوآ  شوخ  فیطل و  تسا  يدـنزرف  باوخرد  ناتـسدرازه 
ددنویپ .  رگناوت  عبط و  شوخ 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
 . دوب زاوآ  شوخ  نز  ناتسدرازه 

هتسه

دیوگیم :  تیارب  الیل 
یـسناشدب راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینک ،  ترپ  ار  ياهتـسه  باوخ  رد  رگا  تسا .  يزوریپ  تیقفوم و  رگنایب  اههویم ،  يهتـسه  ندـید 

 . دیوشیم

ریت تفه 

دیوگ :  فلوم 
دیراد ور  شیپ  رد  يربخ  کی  دیتفرگ  رارق  فده  دروم  ریت  تفه  اب  رگا 
رمع ندوب  ینالوط  رب  لیلد  دیدش  هتشک  ندش  هتفرگ  فده  زا  سپ  رگا 

دشاب یم  رتخد  دنزرف  ندمآ  ناشن  دنرادن  یفاک  تردق  نآ  ياه  هلولگو  دینک  یم  کیلش  ریت  تفهاب  رگا 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  یتخبدب  یناشیرپ و  تمالع  باوخ ،  رد  ریت  تفه  ندید 
دیهد .  یم  شرورپ  دوخ  دوجو  رد  راکم  تسپ و  یتیصخش  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراد ،  يریت  تفه  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوش .  یم  ربخاب  دنا  هدیشک  ناتعفانم  يدوبان  يارب  هک  ییاه  هشقن  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ریت  تفه  کیلش  يادص  ندینش 
وا یـضرف  هانگ  دیهاوخ  یم  دیوش و  یم  نامگدب  یهانگیب  درف  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  کیلـش  يریت  تفه  اب  دینیبب  باوخ  رگا 

دینک .  یفالت  ار 
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دیشاب .  دوخ  لامعا  بقارم  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیتسه ،  ریت  تفه  کی  بحاص  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 
دینکیم .  ادیپ  عالطا  يدب  ياهربخ  زا  هک  تسا  انعم  نآ  هب  دیونشب ،  ار  يریت  تفه  کیلش  يادص  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
رگنایب باوخ ،  رد  ریت  تفه  ندـید  دـنراد .  ار  امـش  يدوبان  دـصق  نانمـشد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  ریت  تفه  اـب  ندرک  کـیلش 

 . تسا عازن  يریگرد و 

وله

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
تسا .  ولآ  ریبعت  دننام  ریبعت ،  هیقب  تسا .  نمی  شوخ  بوخ و  رایسب  دشاب  هدیسر  یتروص و  رگا  صوصخ  هب  باوخ ،  رد  وله  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
ياهرادـید ندروآ  مهارف  رد  یناوتان  زین  تسا و  لاـفطا  يراـمیب  هفرح و  هناـسویأم  رییغت  تمـالع  باوخ ،  رد  وله  ندروخ  اـی  وله  ندـید 

شخبتذل .  لیامت و  دروم 
یم تسد  دوخ  رظن  دروم  ماقم  هب  تورث  تمالـس و  نتخادنا  رطخ  هب  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  گرب ،  خاش و  رپ  ناتخرد  رب  وله  ندـید 

دیبای . 
دوبر .  دنهاوخ  امش  زا  یلوپ  راکاطخ  دارفا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  وله  ۀگرب  ندید 

دنمتورث لومتم و  رـسمه  یترفاسم  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنیچ ،  یم  هدیـسر  ییاهوله  وله ،  رابرپ  ناتخرد  زا  دـنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 
تفرگ .  دهاوخ  رارق  یفطل  یب  دروم  ماوقا  فرط  زا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیچب ،  سران  لاک و  ياهوله  باوخ  رد  رگا  اما  تفای .  دهاوخ 

تسا .  الاب  تاماقم  هب  ندیسر  رگنایب  باوخ ،  رد  وله  يهدهاشم 
دش .  دیهاوخ  فلاخم  سنج  يهتسبلد  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  وله  ندروخ 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دساف يوله  ندید  دنارذگ .  دیهاوخ  ار  ینیریـش  تاقوا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیچیم ،  وله  یتخرد  زا  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

 . تسا اهيراتفرگ  تالکشم و  يهناشن  باوخ ،  رد 

امه

یتخبکین هتشرف 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

تسا .  تلود  زع و  باوخ  رد  امه 
دیوگ :  ینامرک  میهاربا 

 . شیدناریخ گرزب  درم  ای  دوب  هاشداپ 

هارمه

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دهدیم دیون  ار  تذل  ندش  هارمه 
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يرادا لکشم  ای  سیلپ و  اب  لکشم  ندرک :  یهارمه 

هیاسمه

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوش .  یم  فلت  یلکب  ییوگدب  هدوهیب و  ییاهشالت  اب  ییانثتسا  ییاهتصرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  دوخ  ياه  هیاسمه  ندید 

دیهاوخ تارجاشم  فالتخا و  ریگرد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنـسر ،  یم  رظن  هب  نیگهودنا  ای  ینابـصع  امـش  ياه  هیاسمه  دینیبب  باوخ  رگا 
دش . 

تسا .  هدوهیب  ياهراک  رگنایب  باوخ ،  رد  دوخ  ياههیاسمه  ندید 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . تسا عازن  يریگرد و  يهناشن  باوخ ،  رد  اههیاسمه  اب  ندرک  تبحص 

رسمه

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
ینامداش نز : )  رسمه ( 

تالکشم ششوغآ :  رد  یکدوک  اب 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دش .  دهاوخ  ناماسبان  شا  هناخ  روما  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  باوخ  هب  ار  دوخ  رسمه  يدرم  رگا 
دروآ .  یم  تسد  هب  یناوارف  دوس  تراجت  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دراد ،  هنانابرهم  رایسب  يراتفر  وا  اب  شرسمه  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا 
زا دـناسرب و  رمث  هب  دـناوت  یمن  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـنز ،  یم  قالـش  ار  وا  شرـسمه  دـنیبب  باوخ  ینز  رگا 

دش .  دهاوخ  شنزرس  نارگید  يوس 
دوب .  دیهاوخ  قفوم  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیراد ،  قالخا  شوخ  نابرهم و  يرسمه  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دش دیهاوخ  لکشم  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  قالخا  دب  ومخا و  ار  دوخ  رسمه  باوخ  رد  رگا 

راکمه

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تشاد دیهاوخ  يداش  ياهزور  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیوریم ،  شدرگ  هب  دوخ  راکمه  اب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

هناودنه

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
دینک .  تذل  ساسحا  نآ  ندروخ  زا  امش  دشاب و  هدیسر  زمرق و  رگا  صوصخ  هب  تسا  بوخ  رایسب  باوخ  رد  هناودنه  ندید 

دیوگ :  مالسلا  هیلع  یبن  فسوی 
دوب يرامیب  هناودنه  ندید 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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تسا .  قفومان  تامادقا  هب  ندز  تسد  ندش و  رامیب  ۀناشن  باوخ ،  رد  هناودنه  ندید 
دش .  دهاوخ  امش  ینارگن  بجوم  هک  دراد  هدزباتش  يراک  رب  تلالد  باوخ ،  رد  هناودنه  ندروخ 

تشاد .  دهاوخ  لابند  هب  يدعاسم  ۀجیتن  یلعف  يراتفرگ  هک  تسا  نآ  تمالع  دشر ،  لاح  رد  ياه  هناودنه  ندید 
تسا .  رطخ  رد  امش  یتمالس  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینیبب ،  هناودنه  باوخ  رد  رگا 

 . دش دیهاوخ  یهابتشا  بکترم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدروخ ،  هناودنه  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

هشیپ رنه 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هشیپرنه

تسامش يوجتسج  رد  یسک  ندید : 
رذگ دوز  تیقفوم  ای  تارییغت و  ندوب :  هشیپرنه 

ءوس امـش  زا  دهاوخیم  ای  دراد و  ار  امـش  ندرک  هارمگ  دصق  هک  یـصخش  دروم  رد  راطخا  رطخ ،  نالعا  هشیپرنه :  کی  اب  ندرک  تبحص 
دنک هدافتسا 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
تشاد .  دیهاوخ  يرادیاپ  شوخ و  یگدنز  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نز  ۀشیپرنه  ندید 

یتسود تاجن  يارب  دوخ  تورث  ذوفن و  زا  رطاخ  تیاضر  هب  امش  هک  دراد  نآ  زا  یکاح  باوخ ،  رد  ناشیرپ  برطـضم و  ۀشیپ  رنه  ندید 
درک .  دیهاوخ  هدافتسا  تسدگنت ، 

تذل تیاضر و  اب  شالت  نیا  اما  درک ،  دیهاوخ  راک  تخـس  شاعم  رارما  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیا ،  هدش  هشیپ  رنه  دـینیبب  باوخ  رگا 
دوب .  دهاوخ  مأوت 

اب شیارگ  نیا  تفاـی و  دـهاوخ  شیارگ  ییوجتذـل  تمـس  هب  امـش  تـالیامت  هدـنیآ  رد  دـیا ،  هدـش  هشیپ  رنه  قشاـع  دـینیبب  باوـخ  رگا 
درک .  دهاوخ  ادیپ  تیدض  امش  ینورد  تاساسحا 

درب .  دهاوخ  نایم  زا  ار  امش  یتخبشوخ  داتفا و  دهاوخ  قافتا  ناتیارب  یتبیصم  هک  تسانعم  نیا  هب  باوخ ،  رد  هدرم  ۀشیپرنه  ندید 
امش دیما  ددرگ و  یم  لوحت  شوختـسد  امـش  ياهـشالت  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  ساپ  سآ و  نادرگرـس و  يا  هشیپرنه  باوخ  رد  رگا 

یگداوناـخ یگدـنز  یتـحار  شیاـسآ و  زا  هک  يدارفا  هـب  باوـخ  هنوـگ  نـیا  دـش .  دـهاوخ  لدـبم  سأـی  هـب  تیقفوـم  هـب  ندیـسر  يارب 
ددرگ .  ییافو  یب  هب  لدبم  رسکی  هناتسود  ياهنامیپ  دهع و  دوش و  نوگرگد  تسا  نکمم  طیحم  نیا  هک  دهد  یم  رادشه  دنرادروخرب ، 

ار وا  اهـسوه  اهتذل و  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  جاودزا  وا  اب  دـهاوخ  یم  ای  تسا  هدرک  دزمان  يا  هشیپرنه  اب  دـنیبب  باوخ  یناوج  نز  رگا 
دیسر .  دهاوخ  ینامیشپ  تمادن و  هب  نآ  زا  سپ  درک و  دهاوخ  نوسفا 

دهاوخ ادیپ  فالتخا  دوخ  رسمه  اب  یگدنز  رد  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا ،  ییوجماک  لوغـشم  ینز  ۀشیپرنه  اب  دنیبب  باوخ  يدرم  رگا 
درک .  دهاوخ  یتخبدب  ساسحا  دربب  تذل  شرسمه  رانک  رد  هکنیا  ياج  هب  و  درک ، 

دینکیم .  طارفا  دوخ  ياهتذل  تاحیرفت و  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهدش ،  ياهشیپرنه  قشاع  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 
تسا .  امش  راظتنا  رد  يراوگان  قافتا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا ،  هدرم  ياهشیپرنه  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

دوشیم .  امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  تمالع  دیاهدرک ،  جاودزا  ياهشیپرنه  اب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
دشابیم .  اهراک  ماجنا  رد  تیقفوم  تمالع  باوخ ،  رد  روتامآ  يهشیپرنه  ندید 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1235 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگیم :  تیارب  الیل 
رد دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  دیتسه ،  هشیپرنه  هک  دینیبب  باوخ  رگا  تسا .  ینتفایان  تسد  ياهوزرآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هشیپرنه  ندید 

 . دیشاب هتشاد  يرتشیب  تقد  ناتیاهراک 

اوه

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
نآ رد  هناگیب  هاشداپ  دـنیب  درـس  درگرپ و  اوه  رگا  تسا .  رایـسب  تاتابن  هلغ و  دـید ،  زبس  رگا  تسا .  لـتق  دـشاب ،  گـنر  خرـس  اوه  رگا 

 . دناسر جنر  دیآرد و  عضوم 

امیپاوه

دیوگ :  فلوم 
ددرگ ینف  لکشم  راچد  امیپاوه  اصوصخم  مغ  یتحاران و  باوخب  امیپاوه  رد  ندوبراوس  ندید 

دبای یئاهر  مغ  زا  دسرب  دصقم  هب  امیپاوه  رگا 
دبای  تسد  یگرزب  تزع و  هب  تشادن  یساره  شتیعقوم  ناج و  زا  دوب و  هتسشن  امیپاوه  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دوب .  دیهاوخ  قفوم  دوخ  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیتسه ،  زاورپ  لاح  رد  ییامیپاوه  اب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

دش .  دیهاوخ  نایز  ررض و  راچد  هک  تسا  نآ  يهناشن  تسا ،  طوقس  لاح  رد  ای  هتفرگ و  شتآ  ییامیپاوه  هک  دینیبب  باوخ  رگا 
 . تسا يراتفرگ  تالکشم و  يهناشن  باوخ ،  رد  يراکش  يامیپاوه  ندید 

جیوه

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دسر .  يو  هب  یمغ  هک  لیلد  دروخب ،  تشاد و  جیوه  دید  رگا  تسا .  مغ  لیلد  باوخرد ،  جیوه  ندید 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
هب هک  دوب  نآ  رتـهب  تسا و  مغ  لـیلد  دوـبن ،  نیریـش  رگا  تمحز .  هب  تسا  تعفنم  لـیلد  تسا ،  نیریـش  نوـچ  باوـخرد  جـیوه  ندـید 

دنشاب .  هتخپ  تشوگ 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  تداعس  تمالس و  ۀناشن  باوخ ،  رد  جیوه  ندید 
ناطیـش دنزرف  دنچ  بحاص  دنک و  یم  جاودزا  نییاپ  نس  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  جیوه  ندروخ  لاح  رد  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا 

دوش .  یم  شوج  بنج و  رپ  و 
 . تسا یتخبشوخ  تداعس و  رگنایب  باوخ ،  رد  جیوه  ندروخ  ندید و 

هفصنم تأیه 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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 . دینک ادیپ  تسد  يرتهب  تیقفوم  هب  ات  دینکیم  یعس  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیتسه ،  هفصنم  تأیه  وضع  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا 

وهایه

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا اوعد  يریگرد و  رگنایب  باوخ ،  رد  وهایه  يادص  ندینش 

مزیتونپیه

دیوگیم :  رلیم  چا 
دینک .  ادیپ  ذوفن  نارگید  يور  دینکیم  یعس  هک  تسا  نآ  يهناشن  دینکیم ،  مزیتونپیه  ار  یصخش  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دیوشیم نایز  ررض و  راچد  هک  تسا  نآ  يهناشن  دنک ،  مزیتونپیه  ار  امش  یصخش  باوخ  رد  رگا 

مزیه

یناهفصا :  دلاخ 
تفـص ره  و  دوش .  زامغ  راکدب و  دومن  عمج  ارحـص  زا  ار  مزیه  هک  دنیب  رگا  تسا .  گنج  لیلد  دید ،  کشخ  رت و  مزیه  باوخ  رد  رگا 

باوصلاب . (  ملعا  هللا  و  دنک ) .  سایق  نآ  رب  دنیب ،  هک 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

نامه نآ  هشیر  دیاش  دنا و  هتسناد  يزورفا  گنج  ناشن  ناربعم  ار  همیه  ای  مزیه  تسا .  مغ  هصغ و  هنتف و  گنج و  باوخ  رد  مزیه  ندید 
گنج هنتف و  ار  مزیه  لاح ،  ره  هب  تسا .  شتآ  نوچ  گنج  سک  ود  نایم  تسا - شک  مزیه  تخبدب  نیچ  نخس  هک  دشاب  يدعـس  رعش 

دینک .  یم  هنتف  يزورفا و  گنج  امش  دیشاب ،  لوغشم  اه  مزیه  ندرک  عمج  هب  امش  دوخ  هچنانچ  دنا و  هتسناد 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

تسا .  هدننک  لاحشوخ  تارییغت  ۀناشن  باوخ ،  رد  نشور  ياهمزیه  ندید 
تسا .  العا  دح  هب  ینامداش  تداعس و  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دینک ،  یم  شورف  دیرخ و  مزیه  دینیبب  باوخ  رگا 

تسا .  يدیمون  یتخس و  ۀناشن  باوخ ،  رد  مزیه  رتسکاخ  ندید 
تسا .  شوخ  تاقوا  تمالع  دینیبب ،  نشور  ياهمزیه  باوخ  رد  رگا 

تسا .  تداعس  یتخبشوخ و  تمالع  باوخ ،  رد  مزیه  شورف  دیرخ و 
 . دیوشیم يدیماان  لکشم و  راچد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  ار  مزیه  ياهرتسکاخ  باوخ  رد  رگا 

الویه

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
هرظتنم ریغ  قافتا  کی  الویه : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
 . تسا يراتفرگ  تالکشم و  رگنایب  باوخ ،  رد  الویه  ندید 
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فرح ي

تشاددای

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
بارطـضا ینارگن و  اهنت  هک  دـش  دـیهاوخ  يا  هدوهیب  راـک  ریگرد  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـینک ،  یم  تشادداـی  يزیچ  دـینیبب  باوخ  رگا 

دروآ .  یم  ناغمرا  هب  ناتیارب 
اب ار  امـش  دـنک و  یم  کـمک  تساوـخ  رد  امـش  زا  يدرف  هک  تـسا  نآ  ۀـناشن  دـننک ،  یم  تشادداـی  يزیچ  نارگید  دـینیبب  باوـخ  رگا 

دزاس .  یم  نارگن  دوخ  تساوخرد 
دید .  دیهاوخ  يزیچان  نایز  تراجت  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  تشاددای  دینیبب  باوخ  رگا 

دناسر .  دیهاوخ  دوس  نارگید  هب  يدیدج ،  يا  هفیظو  ندرک  لوبق  اب  هک  تسا  نآۀناشن  دینک ،  ادیپ  یتشاددای  باوخ  رد  رگا 
تسا .  یناشیرپ  یتحاران و  رگنایب  باوخ ،  رد  اهزیچ  ندرک  تشاددای 

 . دوب دیهاوخ  قفوم  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینک ،  ادیپ  ار  یتشاددای  باوخ  رد  رگا 

يراگدای

دیوگیم :  تیارب  الیل 
دیسر .  دیهاوخ  دوخ  فده  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیاهتفرگ ،  يراگدای  ار  يزیچ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

 . دوب دیهاوخ  زوریپ  قفوم و  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیهدیم ،  راگدای  یصخش  هب  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

نمسای

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
تسا .  مغ  نآ  ندیرب  لبقم و  دوب  يدنزرف  دید  تقو  هب  رگا  باوخرد ،  نمسای 

دب .  رگناوت و  دوب  ینز  نمسای ،  تخرد  دتفا و  یئادج  ناشیا  نایم  داد ،  ودب  یسک  دنیب  رگا 
ماجرف .  بوخ  دوب  ینز  دوب  دیفس  نمسای  هک  دنیب  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
يور ندید  هب  ار  شدـب  يوخ  هک  ور  بوخ  لاح  نیع  رد  وخدـب و  رگناوت و  هک  تسا  ینز  نیمـسای  تخرد  هک  تسا  دـقتعم  نیریـس  نبا 
ياه لگ  نوچ  نیمسای  تبقاع .  شوخ  ماجرف و  وکین  یلو  تسا  رگناوت  نز  نامه  دشاب ،  دیفـس  نیمـسای  رگا  مینک .  یم  لمحت  شیابیز 

زا نیمسای  لگ  یسک  رگا  اما  تسا  بوخ  نیمـسای  تخرد  تسا .  وکین  باوخ  رد  شندید  اذل  دایز .  رمع  قیمع و  هشیر  اب  تسا  یتخرد 
اما دشابن  نامه  لگ  هدنهد  دیاش  دتفا .  یم  ییادج  تسه  سک  ره  سک  نآ  امش و  نیب  اریز  تسین  بوخ  دهدب  امـش  هب  دنیچب و  تخرد 

تسا یمغ  دشاب  سانشان  لگ  هدنهد  رگا  تسوا .  هجوت  دروم  هک  یصخش  هدنریگ و  نیب  تسا  ییادج  ناشن  نیمـسای  ياهنت  لگ  نتفرگ 
اریز دراد  ریبعت  قارف  ییادج و  يرود و  جنر و  مغ و  دنا و  هتـشونن  بوخ  زین  ار  تخرد  زا  نیمـسای  ندیچ  اپرید .  نادـنچ  هن  رذـگدوز و 

 . دنام یم  یتدم  دشاب  بآ  رد  شا  هقاس  رگا  هک  نآ  فالخرب  دور .  یم  نیب  زا  دوش و  یم  رپرپ  درز و  دوش  ادـج  هخاش  زا  نوچ  نیمـسای 
هناشن تسا و  بوخ  تخرد  سرغ  هک  تسا  دـقتعم  هریغ  نیمـسای و  زا  معا  لگ  نتخرد  ناـشن  سرغ و  دروم  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم 

یم باوخ  هدننیب  بیـصن  رادلام  ینز  بناج  زا  هک  تسا  یتلود  دشاب  نیمـسای  تخرد  رگا  يداش و  و  تسا ،  لانم  لام و  دایدزا  دنزرف و 
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 . دوش

نتفای

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
دوب .  هرمع  جح و  سنج  کی  زا  تفای  يزیچ  ود  هک  دنیب  باوخرد  یسک  رگا 

تسا .  لام  دوب  زیچ  هد  رگا 
دوب .  ترصن  دنیب  یس  ددع  هب  رگا 

دوب .  رتوکین  دنیب  رتشیب  دنچ  ره  تسا و  رتهب  دوب  رازه  رگا 
دهاوخ .  لامج  اب  ینز  تفای  هرقن  ناک  هک  دید  رگا  دبای .  تیالو  تفای  رز  ناک  هوک  رد  هک  دید  رگا 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
دوس يزیچ :  نتفای 

توقای

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
 . لامج اب  دـیاز  رتخد  دـشاب  هلماح  شنز  رگا  رظنم .  بوخ  دوب  ینز  زبس  ای  دـنیب  خرـس  توقای  رگا  كزینک .  ای  دوب  نز  باوخرد  توقای 

دبای .  رایسب  لام  تشاد  دح  یب  توقای  دنیب  رگا  دوش .  اور  شتجاح  تفای  توقای  رگا 
دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 

 . دریگ یم  رارق  امـش  هار  رـس  هک  تسا  ینز  ییابیز  لامج و  ناشن  دوبک ،  خرـس و  توقای  دوش .  یم  ریبعت  نز  هب  باوخ  رد  توقای  ندید 
هک يدرم  رگا  دـنک و  یم  جاودزا  لاـمج  بحاـص  ینز  اـب  دراد  توقاـی  دـنیبب  باوخ  رد  دـشاب و  هدرکن  جاودزا  باوـخ  هدـننیب  هچناـنچ 

الوصا دروآ .  یم  ایند  هب  لامج  بحاص  يرتخد  نز  نآ  دـشاب ،  رادراب  شرـسمه  رگا  دوش و  یم  رادراب  شرـسمه  دـنیبب ،  هدرک  جاودزا 
توقای هچنانچ  تسا و  ییاراد  لام و  دـشاب  صخـشمان  گنر  اب  توقای  هچنانچ  تسا و  کـین  ناربعم  هدـیقع  هب  باوخ  رد  توقاـی  ندـید 

دنک .  یم  لصاح  رایسب  لام  دوش و  یم  اور  باوخ  هدننیب  ماک  دنیبب ،  گرزب  ای  دایز 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

ناتا هداوناخ  امش و  يارب  یتخبشوخ  توقای : 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

دیروآ .  یم  لابقا  هناقشاع  روما  رد  روط  نیمه  تراجت و  راک و  روما  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  توقای  ندید 
ددرگ .  یم  توافت  یب  وا  هب  تبسن  شدزمان  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدرک  مگ  ار  دوخ  توقای  دنیبب  باوخ  ینز  رگا 

 ، دـینیبب یناوغرا  توقای  باوخ  رد  رگا  درک .  دـهاوخ  يور  امـش  هب  لابقا  تخب و  هک  تسا  نآ  يهناـشن  دـینیبب ،  یتوقاـی  باوخ  رد  رگا 
باوخ رد  رگا  تسا .  شخبتذـل  تاـقوا  تمـالع  باوخ ،  رد  درز  توقاـی  يهدـهاشم  دیـسریم .  دوـخ  فدـه  هب  هک  تسا  نآ  تمـالع 
يانعم هب  باوخ ،  رد  دوبک  توقای  يهدهاشم  دش .  دیهاوخ  فلاخم  سنج  يهتسب  لد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیریگب ،  هیده  يدرز  توقای 

دیوشیم .  لکشم  راچد  يراک  ماجنا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینک ،  مگ  ار  یتوقای  باوخ  رد  رگا  تسا .  تورث  بسک 
هک تسا  نآ  تمالع  نانز ،  يارب  باوخ  نیا  ریبعت  تفای .  دیهاوخ  تسد  یتورث  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  دوبک  توقای  ندید 

درک .  دنهاوخ  باختنا  یگدنز  يارب  ار  يدرم  هنالقاع 
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دیشاب دوخ  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  دوبک  توقای  ندرکادیپ 

میتی

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دینک .  یم  یشوپ  مشچ  یگدنز  ياهتذل  زا  نارگید  هب  ندناسر  يرای  کمک و  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  نامیتی  اب  يدردمه 

دش و دـیهاوخ  رود  دوخ  ناکیدزن  زا  دـیدج  یفیاظو  شریذـپ  اب  هک  تسا  نآ  ۀـناشن  دـیتسه ،  شیوخ  موق و  یمیتی  اب  دـینیبب  باوخ  رگا 
 . تسا ناتسود  زا  ییادج  رگنایب  باوخ ،  رد  میتی  کی  ندید  دیراد  هژیو  يا  هقالع  هب  هک  یتسود  زا  وا  نینچمه 

هناخ میتی 

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
یمان دب  هناخمیتی : 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دوب .  دنهاوخ  امش  اب  دیراد  ییاراد  تورث و  امش  هک  یماگنه  ات  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هناخ  میتی  ندید 

 . دیشاب دوخ  فارطا  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ  يهناشن  باوخ ،  رد  هناخ  میتی  يهدهاشم 

خی

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
امرس .  رد  هصاخ  دوب ،  هصغ  مغ و  باوخرد  خی 

دیوگ :  یبرغم  رباج 
دنک .  عمج  لام  دومن  عمج  خی  ناتسبات  رد  رگا  تسا  یخارف  خی 

دیوگ :  ینامرک  میهاربا 
دوب .  شوخ  شیع  دنیب  ناتسمز  رد  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
یشکارم رباج  زا  اما  تسین  بوخ  خی  ندید  ناتسمز  رد  الثم  دوش .  هدید  لصف  زا  جراخ  رگا  اصوصخم  تسا  هصغ  مغ و  باوخ  رد  خی ، 

دیهاوخ ییاهر  جنر  مغ و  زا  دینک ،  یم  عمج  هک  دینیبب  ناوارف  خـی  ناتـسبات  رد  رگا  تساهراک .  یگداشگ  باوخ  رد  خـی  هک  تسا  لقن 
باوخ رد  هک  یـساسحا  دیـشاب .  هتـشاد  امرگ  ساسحا  باوخ  رد  اما  دـشاب  ناتـسمز  دـینیب  یم  باوخ  رد  هک  یلـصف  تسا  نکمم  تفای . 

دشاب .  دناوت  یم  مه  تالکشم  ندش  لح  ینعم  هب  خی  ندش  بآ  دیا .  هدید  باوخ  هک  یلصف  هن  دریگ  یم  رارق  ریبعت  كالم  دیراد 
دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 

یتحاران خی : 
درومیب سرت  نآ :  نتسکش 

فداصت ندروخ :  رس  نآ  يور 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
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دنزاسب .  دوبان  ار  امش  تیلاعف  ةرمث  نیرتهب  ات  دننک  یم  یعس  شزرا  یب  دارفا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  خی  ندید  1 ـ
دنزرو یم  تداسح  امش  یگدنز  ینامداش  هب  ناتسود  هک  تسا  نآ  ۀناشن  تسا ،  روانش  هناخ  دور  يور  خی  يا  هعطق  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

. 
دیزادنا یم  رـسدرد  هب  ار  دوخ  یگدنز ،  رد  یگدوسآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیورب ،  هار  خی  يور  باوخ  رد  رگا  3 ـ

. 
تسوا .  ياپ  شیپ  يراسمرش  زا  زیرگ  يارب  هار  کی  اهنت  هک  تسا  نآ  تمالع  دور ،  یم  هار  خی  يور  دنیبب  باوخ  يرتخد  رگا  4 ـ
یتخبدب رثا  رد  ای  دش  دیهاوخ  راچد  يرامیب  هب  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هتخیوآ  اه  هناخ  ماب  تشپ  ۀبل  زا  هک  خی  ياهلیدـنق  ندـید  5 ـ

دیدرگ .  دیهاوخ  دنمزاین  شمارآ  شیاسآ و  هب 
دیشک .  دیهاوخ  یحور  یمسج و  درد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینیبب ،  هتخیوآ  يراوید  زا  ار  خی  ياهلیدنق  باوخ  رد  رگا  6 ـ

دوش .  یم  لدبم  سأی  هب  اهدیما  هک  تسا  نآۀناشن  باوخ ،  رد  ناتخرد  زا  هتخیوآ  ياهلیدنق  ندید  7 ـ
یم هیاس  امـش  ياهدیدرت  رب  ناشخرد  يا  هدنیآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دـنا ،  هتخیوآ  زبس  ناتخرد  زا  خـی  ياهلیدـنق  دـینیبب  باوخ  رگا  8 ـ

دنکفا . 
دیروخ یم  تسکش  یگدنز  رد  یهاوخدوخ  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  ددنبب ،  خی  ات  دیراذگ  یم  لاچخی  رد  بآ  دینیبب  باوخ  رگا  9 ـ

. 
دش .  دیهاوخ  رامیب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیروخ ،  یم  خی  دینیبب  باوخ  رگا  10 ـ

دش .  دیهاوخ  راچد  ینامسج  فعض  هب  یشایع  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  خی  بآ  ندیشون  11 ـ
 . دهد یم  خر  رواب  لباقریغ  يا  هفقو  امش  یگدنز  ياهیداش  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  مامح  خی  بآ و  رد  دینیبب  باوخ  رگا  12 ـ

دیوگیم :  تروک  سناه 
رگنایب باوخ ،  رد  خی  يور  رب  نتفر  هار  دننک .  دراو  بیـسآ  امـش  هب  دنراد  دصق  ياهدع  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  خـی  باوخ  رد  رگا 

تسا .  يرامیب  رگنایب  باوخ ،  رد  خی  ياهلیدنق  ندید  تسا .  يراتفرگ  رسدرد و 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

يهناشن تسا ،  هتسب  خی  هک  دینیبب  باوخ  رد  ار  یصخش  رگا  تسا .  رطخ  رد  امش  یتمالس  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  خی  ندروخ 
 . دیشاب دوخ  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ 

لاچخی

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دنک .  شاعم  رارما  تسرد  هار  زا  دشوک  یم  هک  داد  دیهاوخ  رازآ  ار  يدرف  هک  تسا  نآ  ۀناشن  باوخ ،  رد  لاچخی  ندید 

دش .  دیهاوخ  رابتعا  مارتحا و  بحاص  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دیراذگ ،  یم  لاچخی  لخاد  خی  دینیبب  باوخ  رگا 
دینکیم .  شالت  تیقفوم  يارب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیراذگیم ،  لاچخی  رد  ار  يزیچ  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . تسا مهم  لئاسم  زا  یهاگآ  يهناشن  باوخ ،  رد  لاچخی  ندید 

قاری
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دیوگیم :  تیارب  الیل 
 ، دیشوپیم ار  يزود  قاری  سابل  هک  دینک  هدهاشم  باوخ  رد  رگا  تسا .  دنیاشوخ  تالوحت  رییغت و  رگنایب  باوخ ،  رد  بسا  قاری  ندید 

 . دش دیهاوخ  یهابتشا  بکترم  هک  تسا  نآ  رگنایب 

ناقری

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیسر  دیهاوخ  یتخبشوخ  هب  تقوم  ياه  یگتفشآ  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  دیا ،  هدش  التبم  ناقری  يرامیب  هب  دینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

ار امـش  بولطمان  تاقافتا  تسردان و  ناتـسود  هک  تسا  نآ  تمالع  تسا ،  هدـش  ناـقری  يراـمیب  هب  ـالتبم  يرگید  دـینیبب  باوخ  رگا  2 ـ
دزاس .  یم  درسلد  نارگن و 

 . دوشیم امش  یتحاران  ثعاب  یعوضوم  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  ناقری  يرامیب  هب  ندش  التبم 

مشی

دیوگ :  یناهفصا  دلاخ 
دنک .  لصاح  لام  نانز  زا  تشاد  رایسب  مشی  هک  دید  رگا  دهاوخ .  نز  هک  لیلد  تشاد ،  مشی  زا  يرتشگنا  دنیب  باوخرد  رگا 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
ریبعت ناـمه  نآ  مکح  قیقع و  لـعل ،  لـثم  دوش  یم  بوسحم  شزرا  مک  مود و  هج  رد  تارهاوج  زا  هک  گـنر  زبـس  تسا  یگنـس  مشی ، 
مـشی زا  یـسنج  ناتدوخ  رگا  تفای و  دیهاوخ  شمارآ  نوکـس و  وا  بناج  زا  دهدب  مشی  زا  يرتشگنا  امـش  هب  ینز  رگا  تسا .  تارهاوج 
راشف تحت  ناترـسمه  ای  نز  بناج  زا  دشاب  گنت  دیراد  مشی  زا  هک  يرتشگنا  رگا  دیآ .  یم  دیدپ  امـش  رد  رطاخ  تغارف  دیـشاب ،  هتـشاد 
باوخ رد  مشی  گنـس  يدایز  رادقم  رگا  دهد .  یم  رارق  راشف  تحت  ار  امـش  تسا  کیدزن  یلیخ  امـش  هب  هک  ینز  تفرگ .  دیهاوخ  رارق 

تسین .  كدنا  تسا و  رایسب  دوس  نآ  هک  دیرب  یم  دوس  ینز  بناج  زا  دیدید ، 
دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 

 . دیسر دیهاوخ  یتخبشوخ  تداعس و  هب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  مشی  باوخ  رد  رگا 

هقی

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
دیوش .  یم  بوصنم  دیدرک  یم  رکف  هچنآ  زا  رتالاب  یماقم  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  بصن  دوخ  نهاریپ  رب  هقی  دینیبب  باوخ  رگا 
وا دوب و  دنهاوخن  قداص  وا  اب  مادک  چیه  اما  تشاد ،  دهاوخ  راگتـساوخ  نیدنچ  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دـنیبب ،  هقی  باوخ ،  رد  يرتخد  رگا 

دنام .  یم  درجم  اهنت و  ینالوط  تدم  يارب 
 . دشابیم اهراک  ماجنا  رد  يزوریپ  تیقفوم و  تمالع  باوخ ،  رد  نهاریپ  يهقی  ندید 

مشچ کی 

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
هاگآ تسا  هدش  هدیچ  امـش  تورث  ینامداش و  تراغ  يارب  هک  یناهنپ  يا  هسیـسد  زا  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  مشچ  کی  ندـید 
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دش .  دیهاوخ 
تسا .  هدش  هدیشک  امش  هیلع  رب  ییاههشقن  هک  تسا  نآ  رگنایب  دینیبب ،  یمشچ  کی  تادوجوم  باوخ  رد  رگا 

دیوگیم :  تیارب  الیل 
 . دش دیهاوخ  یناوارف  تالکشم  راچد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیراد ،  مشچ  کی  هک  دینیبب  باوخ  رگا 

هگنی

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
کی لقاال  تروص ،  نیا  رد  تسین .  امـش  راظتنا  رد  یـشوخ  تیعـضو  هنافـساتم  دیا ،  هدش  داماد  سورع و  هگنی  هک  دنیبب  باوخ  رد  رگا 

 . دییامن زیهرپ  ترفاسم  زا  ناکمالا  یتح  دیشاب و  دوخ  ياهدش  دمآ و  راتفر و  لامعا ،  بقارم  هتفه 

زوی

دننک نآ  دننام  وهآ و  راکش  اصوصخم  نادب  هک  گنلپ  زا  رتکچوک  يراکش  يروناج  زوی : 
دیوگ :  نیریس  نبدمحم 

زا دومن  هلمح  ودب  زوی  هک  دنیب  رگا  دوش .  نمیا  نمشد  رـش  زا  دروخ ،  یم  ماعط  زوی  اب  هک  دنیب  رگا  هیامورف .  دوب  ینمـشد  باوخرد  زوی 
دبای .  رفظ  نمشد  رب  دش  بلاغ  دومن و  گنج  زوی  اب  هک  دنیب  رگا  دسر .  ترضم  وا  هب  نمشد 

دیوگ :  ینارهت  یعیطم  رهچونم 
هب باوخ  رد  ناویح  نیا  تسین .  لاخ  لاخ  درادـن و  شقنم  شـشوپ  هک  گـنلپ  هداوناـخ  زا  راوخ  تشوگ  هدـندرد و  تسا  یناویح  زوی ، 
مار يزوی  دینیبب  باوخ  رد  رگا  دروآ .  یم  دراو  بیـسآ  دنک و  یم  ریگلفاغ  ار  ناسنا  هک  هیامورف  تسا  ینمـشد  دوش و  یم  ریبعت  نمـشد 
هب باوخ  رد  زوی  دینیبب  رگا  دیوش .  یم  نمیا  هتفای و  هبلغ  نمـشد  رب  دروخ  یم  زین  ناویح  نآ  دیروخ  یم  اذـغ  هک  یفرظ  زا  ای  هدـش  امش 

بوخ زوی  مشچ  رد  ندرک  هاگن  دینار .  یم  دوخ  زا  ار  نمشد  دیدنار ،  زوی  امش  رگا  دینیب و  یم  بیسآ  نمـشد  بناج  زا  درک  هلمح  امش 
 . تسین

گنلپزوی

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
لطاب وغل و  یندرکن  رواب  روط  هب  قشع  نامیپ  ای  راک  ياهدادرارق  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  تشحو  گنلپزوی  ندید  زا  باوخ  رد  رگا 

دش .  دهاوخ 
ناـتربارب رد  ناـشخرد  ییاهزادـنا  مشچ  و  تفاـی .  دـیهاوخ  قیفوت  یگدـنز  رد  هک  تسا  نآۀـناشن  دیـشکب ،  ار  یگنلپزوی  باوخ  رد  رگا 

دش .  دهاوخ  رادیدپ 
زا دنا ،  هداد  ییاه  هدعو  امش  هب  هک  يدارفا  الامتحا  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنک ،  یم  بیقعت  ار  امش  یگنلپزوی  دینک  ساسحا  باوخ  رد  رگا 

دش .  دنهاوخ  نامیشپ  دوخ  ياه  هتفگ 
رـس زین  عامتجا  دارفا  اب  دینـش .  دیهاوخ  دوخ  لوپ  دوس  ندش  مک  زا  ییاهربخ  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  گنلپزوی  يادص  ندینش 

تشاد .  دیهاوخ  يراگزاسان 
تفرگ .  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  يدب  رش و  هک  تسا  نآ  تمالع  باوخ ،  رد  هبرگ  نوچ  یگنلپزوی  ندید 
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 ، باوخ رد  گنلپزوی  نتـشک  دـسریم .  ناتـشوگ  هب  يدـب  ياهربخ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیونـشب ،  ار  یگنلپزوی  يادـص  باوخ  رد  رگا 
تسا .  يزوریپ  تیقفوم و  رگنایب 

دیوگ :  نیریس  نبدمحم 
زا دومن  هلمح  ودب  زوی  هک  دنیب  رگا  دوش .  نمیا  نمشد  رـش  زا  دروخیم ،  ماعط  زوی  اب  هک  دنیب  رگا  هیامورف .  دوب  ینمـشد  باوخ  رد  زوی 

دبای .  رفظ  نمشد  رب  دش  بلاغ  دومن و  گنج  زوی  اب  هک  دنیب  رگا  دسر .  ترضم  وا  هب  نمشد 
دیوگیم :  تیارب  الیل 

 . دیشاب دوخ  فارطا  بقارم  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باوخ ،  رد  گنلپزوی  ندید 

يدوهی

دیوگیم :  نوتیب  یلنآ 
اما دـیبای ،  تسد  تورث  هب  دیـشوک  یم  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  نآ  تمـالع  دـیا ،  هداتـسیا  يدوهی  يدرف  راـنک  رد  دـینیبب  باوخ  رگا  1 ـ

دش .  دهاوخ  هدروآرب  یلزان  حطس  رد  امش  ياهششوک 
تفای .  دیهاوخ  تسد  تیقفوم  هب  مهم  يروما  رد  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دینک ،  یم  هلماعم  يدوهی  اب  دینیبب  باوخ  رگا  2 ـ

دعب و  درادنپ ،  یم  یقیقح  ار  نارگید  یغورد  نانخس  هک  تسا  نآ  تمالع  دنیبب ،  يدوهی  يدرم  رانک  ار  دوخ  باوخ  رد  يرتخد  رگا  3 ـ
دندرک .  یم  ینابز  برچ  یسولپاچ و  وا  زا  هدافتسا  ءوس  يارب  اهنت  نارگید  دوش  یم  هجوتم 

دور .  یم  شیپ  ینارتوهش  بسک  شیاسآ و  تمس  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دنیبب ،  يدوهی  ینز  رانک  دوخ  باوخ  رد  يدرم  رگا  4 ـ
دیبای .  یم  تسد  یتحار  تورث و  هب  اهنآ  اب  دمآ  تفر و  هلماعم و  رثا  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  دینیبب ،  باوخ  رد  ار  نایدوهی  رهش  رگا  5 ـ

 . تسارطخ رد  راک  طیحم  رد  امش  يوربآ  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ،  یم  ثحب  يدوهی  يدرف  اب  دینیبب  باوخ  رگا  6 ـ

قالیی

دیوگ :  یم  واهنتیوا  كول 
مارآ یگدنز  قالیی : 

یتخبشوخ قارطمط :  رپ  یقالیی  ياتسور 
لزلزتم هدنیآ  هداس :  قالیی  ياتسور 

یبایماک دزوسب :  شتآ  رد  هک  یقالیی  ياتسور 
يدام شیاسآ  ندوب :  ییاتسور  بحاص 

تایاور تایآ و  هاگدید  زا  باوخ 

دیجم نآرق  تایآ 

ادخ نانخـس  رد  یلیدبت  چیه  ارـس  رگید  رد  ایند و  یگدـنز  رد  هدژم  تسا  اهنآ  نآ  زا  راکزیهرپ  دـندوب  دـندیورگ و  هک  نانآ  سنوی : - 1
(. 64  ) گرزب یبایماک  تسنآ  تسین ،

نمب ممـشچ  ولج  هاـم  دیـشروخ و  هراتـس و  مدـید 11  باوخ  نم  یتـسار  ناـج  ردـپ  تفگ : شردـپب  فـسوی  هک  نوـچ  ( 8  ) فـسوی - 2
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ریبعت وتب  دزومایب  تیادخ و  تدنیزگرب  نینچمه  و  دـیامرف - ات  تاهردارب - يارب  ار  تباوخ  وگم  ناتـساد  ناج  رـسپ  تفگ  دـننانکهدجس ،
. ار ثیداحا 

باوخ منم  یتسار  تفگ  يرگید  مراشفیم و  یم  مدـید  باوخ  تفگ  ناـشیکی  دـندمآ  رد  نادـنزب  وا  اـب  ناوج  ود  ( 51 - 23  ) فسوی - 4
امـشب یکاروخ  تفگ : میناد ، ناکین  زا  ار  وت  اـم  یتسار  وگب ، اـمب  ار  شریبعت  دـندروخیم ، نآ  زا  اههدـنرپ  مدربیم و  مرـس  رب  یناـن  مدـید 

ات هتخومآ - نمب  مراگدرورپ  هک  تسا  اجنآ  زا  نیا  دـنروآ  كاروخ  هکنآ  زا  شیپ  میوگب ، امـشب  ار  شریبعت  نم  زج  دـیروخب  هک  دـنهدن 
- شاهدومرف

145 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
رد امـش  هک  يراک  هتـشذگ  دروخب ، شرـس  زا  هدنرپ  دور  رادب  يرگید  اما  دناشونب و  دوخ  ياقآب  یم  امـش  زا  یکی  اما  منادنز ، رای  ود  يا 

-. هدومرف ات  دیتساوخ - رظن  نم  زا  شاهراب 
ناگرزب ایأ  کشخ  رگد  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  دروخیم و  ناشرغال  واگ  تفه  هک  مدـید  باوخ  رد  هبرف  واگ  تفه  نم  تفگ  هاـشداپ 

ود نآ  زا  هکنآ  میتسین و  اـناد  ـالپوترپ  ریبعتب  اـم  تسا و  ـالپوترپ  دـنتفگ  دـینادیم ، باوخ  ریبـعت  رگا  دـیهدب  رظن  مباوخ  هراـب  رد  نمب 
يوتف امب  قیّدص  فسوی  يا  دیتسرفب ، ارم  سپ  منک  هاگآ  شریبعت  زا  ار  امش  نم  تفگ : دمآ  شدایب  یتدم  زا  سپ  دوب و  هدش  اهر  ینادنز 

دیاش مدرگرب و  مدرم  دزن  نم  دـیاش  کشخ  رگید  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  دـنروخیم و  ناشرغال  واگ  تفه  هک  هبرف  واگ  تفه  رد  هدـب 
تخـس لاس  تفه  نآ  زا  سپ  دیروخب  هک  یکدنا  زج  دینک  رابنا  هشوخ  رد  دیورد  هچنآ  بوخ و  لاس  تفه  دینک  تعارز  تفگ  دـننادب ،
دایرفب نآ  رد  هک  یلاس  دـیآیم  نآ  زا  سپ  دـیتشادهگن  هچ  نآ  زا  یمک  زج  دـیدرک ، هریخذ  شیپ  زا  اهنآ  يارب  ار  هچنآ  دـیروخیم  دـنیآ 

. دنرشفیب روگنا  نآ  رد  دنسرب و  مدرم 
. مدرم يارب  هنتف  زج  میدومن  وتب  هک  ار  یباوخ  میتخاسن  و  ( 60  ) ءارسالا

. وا لضف  زا  امش  نتسج  زور و  بش و  رد  امش  باوخ  تسا  وا  تایآ  زا  و  ( 23  ) مورلا
. مربیم رس  ار  وت  هک  مدید  باوخ  رد  نم  یتسار  مناج  رسپ  يا  تفگ : ( 102  ) تافاصلا

. دروآرد تسرد  ار  شلوسر  باوخ  ادخ  هتبلا  ( 27  ) حتفلا
زج هجو  چـیهب  اهنآ  نز  نایز  دنتـسین  دـندیورگ ، هک  نانآ  دزاس  كاـنمغ  اـت  تسناطیـش  زا  یـشوگرد  یئوگزار و  اـنامه  ( 10  ) هلداجملا

. نانمؤم دننک  لکوت  ادخ  رب  ادخ و  نامرفب 
. شیاسآ ار  امش  باوخ  میتخاس  و  ( 9  ) أبنلا

ریسفت

هچنآ  زا  دندرک ، زیهرپ  و  دیاب ، هچنآ  همهب  دندیورگ  هک  نانآ  : 
146 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا لوق  دنچ  هدژم  نیا  رد  هتفگ : عمجم  ج 5 ص 120 )  ) رد یسربط  دنراد ، هدژم  دیاشن ،
. کین راک  ربارب  رد  هداد  اهنآب  ادخ  هک  تسیاهدژم  ایند  هدژم  - 1

. دیریگ هدژم  دیراد  دیون  هک  یتشهبب  دیروخم و  مغ  دیسرتن و  هک  دنهد  هدژم  نانمؤمب  گرم  ماگنه  اههتشرف  هک  تسنیا  ایند  رد  هدژم  - 2
ندـمآرد ماگنه  اههتـشرف  هک  تسا  تشهب  ترخآ  رد  دـننیب و  شیارب  اـی  دـنیب  دوخ  يارب  نمؤم  هک  تسا  بوخ  باوخ  اـیند  رد  هدژم  - 3

ات هک  يدنـسب  تسا و  تیاور  مجنپ  ماما  زا  ریـسفت  نیا  دـنریگ  هدژم  یپایپ  دـنور و  تشهبب  ات  تماـیق  رد  دـنهد و  اهنادـب  روگ  زا  ناـنمؤم 
. هدش هدیشک  ربمغیپ 
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شقن نآ  تقیقح  يرادیب و  رد  ندید  نوچ  تسا  باوخ  رد  ندـید  ایؤر  هتفگ : شریـسفت  ج 1 ص 585 )  ) رد يواـضیب  ار » تباوخ  وگم  »
نت راک  زا  هک  یتقو  تسا  راگزاس  نآ  اب  نوچ  توکلمب  تسا  سفن  نتـسویپ  اب  تسار  باوخ  كرتشم و  سحب  لاـیخ  قفا  زا  تسیتروص 

دیآ و دـیدب  دتـسرف و  كرتشم  ّسحب  دـنک و  تیاکح  بسانم  تروصب  شلایخ  دـتفا و  شدـیاش  هک  یتروص  يرود  نآ  زا  تسا و  غراف 
لیوأت دراد و  نادـب  زاین  تسا  رتشیب  رگ  درادـن و  ریبعتب  يزاین  تسندوب  یّلک  ندوب و  یئزج  نامه  توافت  هک  تسیا  هزادـناب  بساـنت  رگا 

ثیداحا زا  دوصقم  ای  تسا  غورد  رگا  ناطیش  سفن و  ثیدح  و  تسا ، تسار  رگا  تسا  هتشرف  ثیدح  هک  تسباوخ  ریبعت  نامه  ثیداحا 
ردـپ و نتفر  ات  شباوخ  ناـیم  دـناهتفگ  هک  عمجم ) ص 209  ج 5   ) رد هتفگ  یـسربط  تسا ، ءامکح  تاملک  ءاـیبنأ و  ننـس  ادـخ و  بتک 

. لاس هتفگ 80  نسح  و  نارّسفم ، رثکا  سابع و  نبا  زا  دوب ، هلصاف  لاس  رصمب 60  شناردارب 
ناشیکی  » دشاب ینالوط  وا  يداش  ات  دنک  رثا  رید  شوخ  باوخ  دنامن و  هودـنا  مغ و  رد  نمؤم  ات  دـنک  رثا  دوز  دـب  باوخ  هتفگ : يروباشین 

نم تفگ  ناینادـنزب  داتفا  نادـنزب  فسوی  نوچ  و  مدـید ، باوخ  ینعی  هتفگ : ج 5 ص 232 )  ) یـسربط مراشفیم » یم  مدـید  باوخ  تفگ 
تفگ  دوب  یقاس  هک  نوعرف  مالغ  ود  زا  یکی  و  منک ، ریبعت  باوخ 

147 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. مدناشون واب  مدرشف و  هاش  ماج  رد  مدیچ و  ار  اهنآ  تشاد و  روگنا  هشوخ  هس  دوب و  كات  هخاش  کی  مدید  باوخ  رد 

نآ ریبعت  دندزیم ، كون  نادب  راوختشوگ  ياههدنرپ  دوب و  كاروخ  عون  ره  نان و  قبط  هس  مرس  رب  مدید  باوخ  رد  تفگ : راد  هرفـس  و 
هکنآ زا  شیپ  يرادیب  رد  منک  هاگآ  نادب  ار  امش  نم  هکنآ  زج  باوخ  رد  دنراین  امـش  يارب  یکاروخ  تفگ  دشکیم  اجکب  هک  وگب  امب  ار 

زور رد  دـهاوخب  ار  وت  هاشداپ  هگنآ  ینامب و  نادـنز  رد  هک  تسا  زور  هس  هشوخ  هس  دـناشون  هاـشب  یم  اهامـش  زا  یکی  دـینیب  ار  نآ  ریبعت 
هاش ینامب و  نادنز  رد  قبط  هس  هناشنب  زور  هس  يدید  یباوخ  دب  هچ  تسا و  رالاسناوخ  هک  يرگید  يوش و  هتـشامگ  دوخ  راکب  مراهچ و 
رد هچنآ  تشذگ  تفگ : فسوی  مدرک و  یخوش  مدیدن و  یباوخ  نم  هن  تفگ  وا  دروخب و  ترس  زا  هدنرپ  دنز و  رادب  درب و  نوریب  ار  وت 

. تسیندش نآ  دیدیسرپ و  نآ  هراب 
تفه دندمآرب و  یکـشخ  رهن  زا  هبرف  واگ  تفه  هک  دومن  هاشب  باوخ  رد  ادخ  دیـسررد  فسوی  جرف  نوچ  هتفگ : يروباشین  تفگ » هاش  »

اهنآ رب  دندیـسر  دندش و  ورد  هک  کشخ  رگید  تفه  دناهتـسب و  هناد  هک  زبس  هشوخ  تفه  دید  و  دـندیعلب ، ار  اههبرف  اهرغال  رغال و  واگ 
ناربعم نانهاک و  و  تسنادن ، ار  نآ  حرش  دهد و  يدب  میب  هک  اناوت  رب  ناوتان  هبلغ  زا  دش  ناشیرپ  هاش  دندرک و  بولغم  ار  اهنآ  ات  دندیچیپ 
هاشداپ باوج  زا  ار  نانآ  دنک  روج  ار  شبابسا  دوش  يراک  دهاوخ  نوچ  ادخ  دینک و  ریبعت  ارم  باوخ  نارورـس  يا  تفگ  درک و  عمج  ار 

. دننادن ار  نآ  ریبعت  تسا و  الپوترپ  نیا  دنتفگ  ات  درک  هدنامرد 
نآ زا  شعنام  و  دـنک ، هعلاطم  ار  ظوفحم  حول  دور و  الاب  كالفا  ملاعب  دـناوتیم  هک  هدـیرفآ  نانچ  ار  هقطان  سفن  رهوج  ادـخ  هک  نادـب  و 

هاـگآ ياهدـنیآ  رب  و  ددرگ ، دـنمورین  هعلاـطم  نیا  رب  سفن  دوش و  مک  عناـم  باوـخ  رد  تسا و  ساوـح  تادراو  نت و  ریبدـت  هب  یمرگرس 
ملاعب دـیآرد و  یناحور  كاردا  نآ  اب  بسانم  يرگید  تروصب  رگا  و  درادـن ، ریبعتب  يزاین  دـنامب  لایخ  رد  هدـید  هک  نامه  رگا  و  دوش ،

ریبعتب زاین  دسر  لایخ 
148 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. درب یپ  هیناحور  قئاقحب  تالایخ  نیا  زا  دناوتیم  یناسآب  ربعم  طوبرم و  هتسویپ و  مهب  تسا  ینایرج  اهباوخ  یخرب  هگنآ  دراد ،
ياهورین داسف  يارب  تسا  هّلیختم  يورین  یناشیرپ  يارب  ینیب  ترپ  نیا  و  دنیوگ ، الپوترپ  باوخ  ار  نآ  تسا و  مهرد  ناشیرپ و  یهاگ  و 

- نایاپ دـنامرد - شریبعت  زا  ربعم  هک  تسا  الپوترپ  ياهزادـناب  یهاگ  اهباوخ  هنوگ  نیا  نت و  نوریب  رد  یئانـشآان  زیچ  هب  دروخرب  اـی  نت 
سپ دوب و  یقاس  هک  ینادنز  رای  نت  ود  زا  یکی  ینعی  هتفگ : شریسفت  ج 1 ص 597 )  ) رد يواضیب  تفگ » دش  اهر  ود  نآ  زا  یکی   » هکنآ

دروخن ار  نآ  هشاش  ات  دینک  رابنا  هشوخ  رد  ار  تعارز  نوزفا  تفگ  باوخ  ریبعت  نمـض  رد  فسوی  دمآ و  شدایب  نامز  زا  زارد  یتدـم  زا 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1246 

http://www.ghaemiyeh.com


. هویم دنراد و  ناراب  مدرم  هک  دیآ  یلاس  نآ  زا  دعب  رذب و  يارب  دیراذگب  ار  یکدنا  دینک و  فرصم  نآ  زا  طحق  ياهلاس  رد  و 
تیاور سابع  نبا  زا  هتفگ  هر - یـسربط - تسندید و  باوخ  هک  نارـسفم  رتشیب  دناهتفگ  تسا و  مشچب  ندید  دوصقم  ایءرلا » انلعج  ام  «و 

ات دنتسب  ار  وا  ولج  هیبیدح  رد  نیکرشم  تفر و  هکم  يوسب  هدش و  دراو  هکمب  هک  هنیدم  رد  دید  باوخ  هک  هچ  تسندید  باوخ  هک  هدش 
دراو مارحلا  دجـسمب  هدوسآ  ام  هک  يدادن  یهاگآ  امب  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ  ترـضح و  نآ  یئوگتـسار  رد  دـنداتفا  کشب  یموق  هکنآ 

: دومرف میوش ؟
ادخ هتبلا   » هک دمآ  هیآ  نیا  درک و  لوزن  هکمب  هدنیآ  لاس  تشگرب و  میوشیم و  نآ  دراو  هتبلا  دومرف  هن ، دـنتفگ : لاسما ؟ نیمه  متفگ  ایآ 

نیگمغ دـنوشیم و  نیئاپ  الاب و  شربنم  رب  اهنومیم  دـید  باوخ  رد  هک  تسا  ج 6 ص 426 )  ) رد و  دروآرد » تسرد  ار  شربـمغیپ  باوخ 
. درم ات  دشن  هدید  شبل  رب  هدنخ  رگید  دش و 

ینب دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  دیوگ ، يزار  و  تشذـگ ، هراب  نیا  رد  رایـسب  رابخا  میوگ :
ینعی راهنلا » لیللاب و  مکمانم  هتایآ  نم  و   » اطع تیاور  رد  تسا  سابع  نبا  لوق  نیا  و  دمآ ، شدب  دـنهجیم و  شربنم  رب  نومیم  دـننام  هّیما 

رد نت و  يورین  سفن و  يورین  شیاسآ  يارب  دیباوخیم  بش  زور و  رد 
149 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

راک ناوتیم  بش  رد  هکنیاب  هراشا  يارب  تسویپ  مهب  ار  اهنآ  دینکیم و  يزور  بسک  زور  دـیباوخیم و  بش  ای  دـینکیم  بسک  يزور  ود  ره 
. تسنآ دیؤم  رگید  تایآ  سکعرب و  زاین و  تروص  رد  درک  ار  زور 

- یـسربط ناطیـشلا » نم  يوجنلا  امنا   » تسا نیمه  مه  لابند  هیآ  تسا و  یحو  نوچ  ناربمغیپ  باوخ  هک  تسا  لیلد  مانملا » یف  يرا  ینا  »
تسناطیش ياههسوسو  زا  اهنآ  نتخادنا  مغ  نانمؤم و  زا  یئوگدبب  رافک  ناقفانم و  یشوگرد  ینعی  هتفگ : عمجم  ج 9 ص 251 )  ) رد هر -

. دشاب هودنا  هیام  هک  تسیباوخ  دنتفگ : یخرب  تسا و  وا  تساوخب  و 
. دیآ تیاور  رد  انعم  نیا  میوگ :

هتفگ و هک  تسنیا  دننام  تسباوخ  نامه  تابس  رگا  هیآ  نیا  رد  هک  دیوگ  یـسک  رگا  هتفگ : هر - یـضترم - دیـس  اتابـس » مکمون  انلعج  «و 
. تسا هیجوت  دنچ  هیآ  نیا  رد  هک  تسنیا  باوج  دهدن و  يدوس  امون و  مکمون  انلعج 

تبـس ار  نآ  ور  نیا  زا  دوب و  تغارف  هبنـش  زور  دـیدرگ و  مهارف  هعمج  زور  شنیرفآ  دـنتفگ  یموق  تسا ، یگدوـسآ  تابـس ، زا  دارم  - 1
ینعمب تابـس  لـصا  دـناهتفگ  داد ، ناـمرف  اـهراک  زا  یگدوسآـب  ار  لیئارـسا  ینب  ادـخ  نیمه  يارب  دـش و  لـصاح  تغارف  نوـچ  دـندیمان 

(. هدروآ نآ  هاوگ  برع  زا  يرعش  ياهتفگ و  و   ) تسندیشک
رهب هتفگ : و  هدروآ ) هاوگ  يرعـش  مه  زاب   ) ددرگرب عطقب  هک  تسا  وم  ندیـشارت  زین  تبـس  تسا و  اهراک  زا  عطق  نآ  زا  دوصقم  هکنیا  - 2

هنازور راک  زا  ندـیرب  امـش  باوخ  هک  تسنیا  باوج  نیا  رب  هیآ  ینعم  تسا و  یتابـس  شعمج  دـنیوگ و  تبـس  شفارطا  زا  يدـنلب  نیمز 
. تسا

زا يرایـسب  شدـصاقم و  مولع و  زا  یهاـگ  باوخ  اریز  تسین  گرم  هک  میتخاـس  یباوخ  ار  امـش  باوخ  اـم  هک  تسنیا  دوصقم  هکنیا  - 3
ار ام  تسین و  یقیقح  گرم  تسا  گرم  ردارب  هک  باوخ  هک  دهن  تنم  ام  رب  هتـساوخ  هناحبـس  ادخ  هدرم و  دننام  دوشیم  ربخیب  شلاوحا 

هدروآ  گرم  یفن  ياجب  يردصم  نیا  يارب  دربنردب و  یگدنز  كاردا و  زا 
150 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. میدومن گرم  زج  ار  امش  باوخ  و  هدومرف : و 
دراد و شمارآ  هک  تسا  یـصوصخم  باوخ  تسین و  باوخ  قلطم  تابـس  هک  تسنیا  نآ  و  دـناهتفگن : هک : تسیرگید  هیجوت  هیآ  رد  - 4

باوخ ار  امـش  باوخ   » دوشیمن هیآ  ینعم  نیا  رب  اـنب  و  دـنیوگن ، نک  باوـخ  رهب  دـنیوگ و  توبـسم  باوـخ  رپـب  ور  نیا  زا  تسینـالوط و 
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باوخ اریز  دراد ، شیاـسآ  دوس و  اـم  يارب  نآ  میدومن و  ینـالوط  شـشکاب و  ار  امـش  باوخ  هک  تسنیا  يراذـگتنم  هجو  و  میدوـمن »
یگدوسآ و  دـنکیم ، ناشیرپ  مک و  ار  باوخ  هک  تسا  مغ  و  تسا ، یتحاراـن  یگنتلد و  هارمهب  رتشیب  هکلب  تسین  شخب  شیاـسآ  نیگنس 

. دیامنیم ینالوط  قیمع و  ار  باوخ  رطاخ 
كردـم رد  هبیتق  نبا  تفگیم : درکیم و  ضارتعا  میتفگ  تسخن  هک  یباوج  رب  يرابنا  مساق  نب  دّـمحم  رکب  ابا  مدـید  دـیوگ  هدـق - دـیس -

هتفگ يارب  هاوگ  رد  هدیدنسپ و  ار  مود  باوج  وا  تبـس و  دنیوگن  حارا  ای  حارتسا  ياجب  دنیوگن و  تابـس  تحارب  اریز  هدرک  هابتـشا  دوخ 
رد هتفگ  يراـبنا  نبا  هچنآ  تسنآ و  عـطق  مه  وـسیگ  ندرکزاـب  اریز  تسا  عـطق  ینعمب  مه  نآ  هتفگ  اهرعـش » ةأرملا  تتبـس   » رد هبیتـق  نبا 

تسین تابس  یشیاسآ  ره  هچرگ  دنیوگ و  تابس  ار  باوخ  یگدوسآ  تحار و  هک  تسین  رکنم  مه  وا  اریز  درادن ، ینایز  هبیتق  نبا  باوج 
: تسناوارف اههژاو  رد  نآ  دننام  و  تستابس ، باوخ  شیاسآ  صوصخ  و 

هدـهع رب  هک  يزیچ  تسین و  شیاسآ  قلطم  ینعمب  هچرگ  تسین  باوخ  رد  شیاـسآ  ینعمب  تابـس  تفگ  دـیابن  تسا  نکمم  نیا  نوچ  و 
تبس تسا  نکمم  هدروآ  هاوگ  هک  يرعـش  اریز  هدمآ  تحار  ینعمب  تابـس  هک  دروایب  تغل  ای  رعـش  زا  یهاوگ  هک  تسنیا  تسا  هبیتق  نبا 

ندرک . اهر  ددمت و  هن  دشاب  عطق  ینعمب  نآ  رد 
تحار دوخب  ار  تابس  هبیتق  نبا  اریز  تسا  نشور  اهنآ  قرف  میئوگ  امـش  ریخا  باوج  هبیتق و  نبا  باوج  نایم  تسه  یقرف  هچ  دنیوگ : رگا 
حارتسا ینعمب  لـجرلا  تبـس  هک  تسین  مزـال  اـم  رب  شخب و  شیاـسآ  میتسناد  یباوخ  ار  تابـس  اـم  و  هدروآ ، هاوگ  نآ  رب  هدرک و  ریـسفت 

ام باوج  رد  یگدوسآ  دنهنن و  نآ  مزالمب  ار  يزیچ  مان  اریز  دشاب ،
151 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. هوالعب باوخ  دوخ  هن  تسا  باوخ  هارمهب 
زاین نیا  و  هدـشن . هدینـش  ینعم  نیاب  تابـس  ظفل  یلو  هدـمآ  عطق  ینعمب  تبـس  هچرگ  اریز  تسه  نخـس  ياـج  مه  يراـبنا  نبا  باوج  رد 

دشاب و ینعم  نیدب  مه  تابـس  هک  تساور  تسا  عطق  ینعمب  تبـس  نوچ  هک  دشاب  هدرک  تباث  یهار  زا  دـیاب  دراد و  نابز  لهأ  زا  عامـسب 
(. 340 ررغ ج 1 ص 337 -  ) هدرکن ار  راک  نیا 

تایاور

دنیب و باوخ  يدرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدیـسرپ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يدنـسب  یلاما :) - 79  ) قودص سلاجم  رد  - 1
ار هچنآ  دیآرب و  نایناهج  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  شحور  هکنیا  زج  دباوخن  ياهدنب  چـیه  یلع  يا  دومرف : تسردان  اسب  تسا و  تسرد  اسب 

تسردان دنیب  اجنآ  رد  ار  هچنآ  دنک و  ریس  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  دننادرگرب  شنتب  ار  شحور  دیامرف  نوچ  و  تسا ، تسرد  دنیب  وا  دزن 
. تسا

نایم دـیآ و  مدرم  باوخب  بش  ره  رد  هک  عزه )  ) مانب دراد  یناطیـش  کی  سیلبا  دومرفیم : شمدینـش  هک  ریـصب  یبأ  زا  نامه )..(  زا  و  - 2
. دراد رپ  ار  رتخاب  رواخ و 

. دوش هدوسآ  دراد  سرت  وا  تسا و  مرح  رد  دنیب  باوخ  هک  ره  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  دانسالا : برق  رد  - 3
هک تسبوخ  باوخ  ایند  رد  دومرف  ترخآ » ایند و  رد  هدژم  تسا  اـهنآ  نآ  زا   » یلاـعت ادـخ  لوق  رد  ( 289  ) میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  - 4

. تسا گرم  ماگنه  ترخآ  رد  دنیب و  نمؤم 
دیآ شباوخب  هک  ینز  زا  تشادنپیم  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  دزن  ارم  یمدآ  کی  هک  هّللا  دـبع  زا  يدنـسب  (: 87  ) نساحم رد  - 5

وا مزادرپیم و  ادخب  ارچ  تفگ  يزادرپن  تاکز  وت  وگب  ورب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دندینش  اههیاسمه  ات  مدیشک  دایرف  دیوگ : دراد  ساره 
. یناسرن شلهاب  يزادرپیم  رگا  وگب  واب  دومرف :
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: دومرف مراد  هارمه  ياهزین  هک  مدید  باوخ  رد  تفگ : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماماب  نایطب  فورعم  هرامع  ابأ  هک  هدش  تیاور  جـئارخ : رد  - 6
: متفگ دوب ؟ هزینرس  نآ  رد 

152 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
متفگ تشاد ؟ دنب  دنچ  زین ، دومرف  دش و  شوماخ  یتعاس  هگنآ  و  تسا ، رتخد  یلو  دشیم  هدیئاز  تیارب  رسپ  تشاد  هزینرس  رگا  دومرف  هن ،
. مراد هلاخ  متسه و 11  اهنآ  یکی  زا  نم  تفگ : وا  متفگ و  دیلو  نب  سابعب  ار  ثیدح  نیا  و  دیاز ، رتخد  رتخد 12  نآ  دومرف : دنب   12
اههشیش داتفا و  صفق  دوب و  هشیـش  گنت  یـصفق 17  رد  مدید  باوخ  رد  متفگ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماماب  هک  مداخ  رـسای  زا  بقانم : رد  - 7
ایارسلا یبا  اب  هفوک  رد  میهاربا  نب  دّمحم  دریمب و  دنامب و  زور  دروشب و 17  منادناخ  زا  يدرم  دشاب  تسار  تباوخ  رگا  دومرف : دنتسکش ،

(. ج 4 ص 352  ) درم دنام و  زور  دیروش و 17 
(. یفاک هضور  - 225  ) هدروآ ار  شدننام  رسای  زا  مه  یفاک  رد 

نامه میهاربا  نب  دّمحم  تسا و  رهظا  یلوا  ینکن و  لقن  غورد  ای  تسا  ریبعتیب  هک  دشابن  الپوترپ  ینعی  دـشاب ، تسار  تباوخ  رگا  نایب :
: هتفگ شخیرات  رد  يربط  درک  تعیب  دیز  نب  دّمحم  نب  دّمحم  اب  درم  وا  نوچ  و  دیروش ، درک و  تعیب  وا  اب  ایارسلا  وبأ - هک  تسا  ابط  ابط 
دوب و نومأم  ناریما  زا  ایارسلا  وبا  و  درک ، زیورپ  ورسخ  ینامرفان  هک  دوب  هصیبق  نب  یناه  داژن  زا  دوب و  روصنم » نب  يّرـس   » ایارـسلا یبأ  مان 

لهس نب  نسح  هاگنآ  و  درک . تعیب  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  دّمحم  نب  دّمحم  اب  دیروش و  قارع  رازگنامرف  رب  هفوک  رد 
. دش هتشک  دش و  ریسا  دندیگنج و  وا  اب  داتسرف و  وا  رس  رب  یهاپس  قارع  رازگنامرف 

هک مدید  باوخ  رد  ار  نیطقی  نب  یلع  ياههتسباو  زا  یکی  بشید  دومرف : نمب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  يزور  هک  مداخ  رسای  زا  يدنسب  - 8
. مدرک ریبعت  يراد  نیدب  ار  نآ  دوب و  يدیفس  ناشخرد  لاخ  شمشچ  ود  نایم 

وتب هک  مدید  باوخ  رد  تفگ : دمآ و  وا  دزن  يدرم  مدوب و  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  دزن  هک  شاّیع  نب  رکب  یبأ  زا  يدنوار : تاوعد  رد  - 9
زج هک  يدیـسرپب  يزیچ  نم  زا  وت  دومرف : هدش ، راتفرگ  نادب  ملد  يدرک و  جنپ  هب  هراشا  تسد  اب  وت  و  هدنام ؟ مرمع  زا  هزادـنا  هچ  متفگ :

نتسنادب  ادخ  هک  تسا  جنپ  نآ  دنادن و  ّلج  ّزع و  ادخ 
153 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

ادرف هک  یسک  دنادن  و  تسا ، ماحرا  رد  ار  هچنآ  دنادیم  و  ار ، ناراب  دروآورف  و  تعاس ، ملع  تسا  وا  دزن  هک  ادخ  یتسار   » تسا کت  اهنآ 
(. نامقل - 35  ) تسا هاگآ  اناد و  رپ  ادخ  یتسار  دریمب ، ینیمز  رس  هچب  یسک  دنادن  و  دنک ، هچ 

ار هیآ  نیا  و  دـنادن ، ار  نآ  ادـخ  زج  هک  تسا  جـنپ  بیغ  دـیلک  هک  تسا  ثیدـح  رد  هتفگ : عـمجم  ص 324 ) ج 8  - ) هر یـسربط - نایب :
. دنادن ادخ  زج  قیقحت  لیصفتب و  ار  جنپ  نیا  هک  تسا  تیاور  يده  همئا  زا  و  دناوخ ،

ثیدـح نیا  دروم  رد  ندادـن  ربخ  ایوگ  و  هدوب ، ادـخ  یحوب  اریز  دـنداد  ربخ  اهنیا  زا  هزجعم  لیبس  رب  اـهنآ  هک  درادـن  تاـفانم  نیا  میوگ :
. تشذگ تماما  باتک  رد  نآ  هراب  رد  راتفگ  و  یتحلصم ، يارب  يوب  هدوب  ادخ  زا  ربخ  ندیسرن  يارب 

: دومرف منت ، هن  هدمآرب  مرسب  دیشروخ  مدید  باوخ  رد  تفگ : دمآرد و  مشش  ماما  دزن  يدرم  هک  يدنـسب  هضور :) - 219  ) یفاک رد  - 10
ارف ار  ترـس  ناـمه  یلو  یتـفریم ، ورف  نآ  رد  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  تاهمه  رگا  و  یـسر ، ناوارف  ینید  ناـبات و  يرون  شزرا و  اـب  يرماـب  وـت 

: تفگ نابات  ار  دیشروخ  دید  نوچ   » يدناوخن هتفرگ 
دیـشروخ دـنیوگ : اهنآ  تنابرق  متفگ : دـیوگ : تسج ، يرازیب  نآ  زا  میهاربا  درک  بورغ  نوچ  و  ماـعنالا » - 78 تسا ، نم  راـگدرورپ  نیا 

: دومرف تسا  هاشداپ  هفیلخ 
دیما نادب  هک  لد  ینـشور  دننید و  زا  رتالاب  یهاش  تفالخ و  مادک  و  هدوبن ، هاش  مه  تناکاین  ناردـپ و  رد  یـسرب ، تفالخب  هک  تمنادـن 

. تنابرق یتفگ  تسار  متفگ  دننکیم  هابتشا  اهنآ  یتسار  يراد ، تشهب 
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ار شموق  درک  يربهر  ای  دـش ، تیادـه  شلاح  فالتخا  دیـشروخ و  ندـید  زا  سپ  وا  هک  تسنیا  يارب  میهاربا  ندروآ  هاوگ  هک  اسب  نایب :
ملاـع رد  دیـشروخ  نوچ  هک  تسنیا  دوصقم  اـی  تسرد ، نیدـب  تسا  وـت  یباـیهر  هناـشن  ترـس  رب  دیـشروخ  ندـمآرب  سپ  یتسرپهناـگیب 

« تسا نم  راگدرورپ  نیا  : » تفگ اهنآ  رب  تجح  مامتا  شموق و  اب  یـسفن  مه  يارب  میهاربا  هک  اجنآ  ات  تسا  رون  نیرتهدـنبات  تاـسوسحم 
تسج  يرازیب  نآ  زا  شلاوحا  ینوگرگد  يارب  نآ  زا  سپ  درک و  فصو  یگرزبب  ار  نآ  شروهظ و  رون و  هبلغ  يارب 

154 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
نیا و  تسا ، اـهنآ  بساـنم  هک  دـنریگ  ار  هیـسح  روـما  تروـص  هیوـنعم  روـما  باوـخ  رد  و  هدرک ، شثودـح  ناـکما و  رب  تلـالد  هک  هچ 

. دشابن نید  زج  هنومن  ناهج  رون  نیرتهدنبات 
: دومرف هکنیا  انعم ، رظن  زا  مّود  تسا و  رتنشور  ظفل  رظن  زا  مکی  ریسفت  و 

هابتشا خیب  زا  نانآ  ریبعت  هک  تسنیا  دوصقم  دیاش  دراد و  دوخب  صاخ  ریبعت  یصخش  ره  باوخ  هک  دراد  تلالد  هدوبن  هاشداپ  تناردپ  رد 
. دیاین تسرد  دروم  صوصخ  هراب  رد  هکنیا  هن  دوریمن  شلامتحا  اریز  تسا ،

هایگ زا  دسر  يوب  یلام  دومرف : شنت ، هن  هدـیبات  شاهاپ  رب  دیـشروخ  دـید  باوخ  هک  يدرم  زا  شیپ  دنـسب  هضور :) - 27  ) یفاک رد  - 11
. درب جنر  مالّسلا  هیلع  مدآ  هچنانچ  درب  جنر  نآ  رد  هکنیا  زج  تسا  لالح  ناوارف و  رد  دهن  ماگ  نآ  رب  هک  امرخ  ای  مدنگ  زا  نیمز 

: متفگ واـب  دوب ، شدزن  هفینح  وبأ  متفر و  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  دزن  هک  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  يدنـسب  هضور :) - 262  ) ناـمه زا  و  - 12
باوخ رد  متفگ : نم  درک  هراشا  هفینح  یبأب  تسا و  رضاح  نآ  ياناد  هک  وگب  ار  نآ  ملسم  رـسپ  يا  دومرف : مدید ، یبیجع  باوخ  تنابرق 

. مدرک بجعت  باوخ  نیا  زا  نم  تخیر و  مرس  رب  تسکش و  رایسب  يودرگ  دمآرب و  مدزن  منز  هاگان  متفر و  ماهناخب  هک  مدید 
يا دومرف : مشش  ماما  هَّللا ، ءاش  نا  یسرب  نادب  رایسب  جنر  زا  سپ  ینک و  هزیتس  یتسپ  مدرم  اب  تاهداوناخ  ثرا  رس  رب  وت  تفگ : هفینح  وبأ 
دمآ مدـب  تیب  لـهأ  نمـشد  نیا  ریبـعت  زا  نم  تناـبرق  متفگ : تفر و  وا  شیپ  زا  هفینح  وـبأ  نآ  زا  سپ  یتـفگ ، تسرد  ادـخب  هـفینح  یبأ 

: متفگ تفگ ، وا  هک  درادن  ار  ریبعت  نآ  و  نارگید ، ریبعت  اب  هن  تسین و  روج  ام  ریبعت  اب  اهنآ  ریبعت  دراین  تدـب  ادـخ  ملـسم  رـسپ  يا  دومرف :
. هدرک هابتشا  تسرد  هک  مدروخ  دنگوس  دومرف : هدرک ، هابتشا  هکنیا  اب  يدروخ  مه  دنگوس  یتفگ و  تسرد  یتفگ  تنابرق 

ینک و هعتم  ار  ینز  وت  ملسم  رسپ  يا  دومرف : تسیچ ؟ شریبعت  سپ  متفگ 
155 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

ترـضح و نآ  ریبعت  نایم  ادـخب  تفگ : ملـسم  نبا  تسا ، زغم  هماج  تسوپ  اریز  دـنک  هراپ  هراپ  تنت  رب  ار  وت  ون  هماج  دـمهفب و  ترـسمه 
درک و رذـگ  نم  رب  یکزینک  هناخ  رد  رب  مدوب  هتـسشن  نم  هک  هعمج  زور  تشاچ  رد  هعمج و  دادـماب  رگم  تشذـگن  شندـمآ  رد  تسرد 

یـشیپ كزینک  و  دـمآ ، اـم  قاـتا  نورد  و  وا ، نمب و  درب  وـب  مرـسمه  مدرک و  شاهعتم  مدرب و  شاهناـخب  دـنادرگرب و  ار  وا  متفگ  ممـالغب 
. درک هکیت  هکیت  منت  رب  مدیشوپیم  اهدیع  رد  هک  يون  ياهتخر  مدنام و  اهنت  نم  تخیرگ و  رد  زا  تفرگ و 

مدید باوخ  رد  هتخادنا و  سارهب  ارم  هک  مدید  یباوخ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  دزن  راطع  راوز  یـسوم  و 
یلو شاـب  رظتنم  ماـش  ماـب و  ره  رد  ار  گرم  یـسوم  يا  دومرف : دـشاب  کـیدزن  مگرم  مسرتـیم  هتفرگ و  شوـغآ  رد  ارم  هدرم  هک  مداـماد 

؟ هدوب هچ  تداماد  مان  دنک ، رتزارد  ار  اهنآ  رمع  هدنز  اب  اههدرم  یشوغآمه 
هیلع نیـسح  مان  مه  اب  هک  ره  اریز  مالّـسلا  هیلع  يور  نیـسح  ماما  ترایزب  یناـم و  هدـنز  هک  دراد  تلـالد  تباوخ  دومرف : نیـسح ، متفگ :

. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دنک  ترایز  ار  وا  دوش  شوغآ  مه  مالّسلا 
هفوک رهش  زا  هک  مدید  باوخ  رد  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  دزن  يدرم  تفگ : یشرق  هّللا  دبع  نب  لیعامـسا  و 
ناشن ار  شریـشمش  نیبوچ  یبسا  رب  بوچ  زا  هدیـشارت  يدرم  ای  بوچ  زا  ياهنومن )  ) يریپ ایوگ  مسانـشیم  ار  نآ  هک  یئاـجب  مدـش  نوریب 

ار وت  هدـیرفآ و  ار  وت  هک  یئادـخ  زا  هنادزد و  يربـب  ار  يدرم  يزور  یهاوخیم  وت  دوـمرف : ناـسرت ، هدـش و  لوـه  مدـیدیم  شنم  دادـیم و 
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يدرک ریبـعت  ار  هچنآ  نم  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  هدـش ، هدروآرب  شندـعم  زا  هک  يراد  یـشناد  وت  هک  مهاوگ  تفگ : درم  نآ  سرتـب  دـناریمیم 
. مهدب حرش  تیارب 

نوچ مروآتسدـب  مک  رایـسب  ياهبب  ار  نآ  مدرک  دـصق  نم  دومن و  هضرع  نمب  ار  شیالاک  دـمآ و  نم  دزن  میاههیاسمه  زا  يدرم  یتسار 
، هَّللا لوسر  نبا  ای  يرآ  متفگ : ام ؟ نمـشد  زا  رازیب  تسا و  ام  تسود  تقیفر  نیا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  درادن ، نم  زج  يرادیرخ  مدید 

ادخ هاگردب  نم  یمکحم و  نید  دراد و  یبوخ  تریصب  هک  تسیدرم 
156 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

تناما دومرف : دوب ؟ ملالح  شلام  ندوبر  دوب  یبصاـن  رگا  وگب  نمب  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  مراـکهبوت  منامیـشپ و  مدرک  دـصق  هچنآ  زا  امـش  و 
. دشاب مالّسلا  هیلع  نیسح  هدنشک  هچرگ  تدیاب  دنک  نیما  ار  وت  هک  ره  يارب  يراد 

ایوگ الجر » وا   » دـشاب هدروآ  دنـسیب  اهنآ  زا  ینیلک  اسب  تسا و  ملـسم  نب  دّـمحم  ود  ره  یـشرق  راّوز و  زا  يوار  هک  تسنیا  رهاـظ  ناـیب :
«. تسا يوار  زا  دیدرت 

: متفگ واب  تسا و  ریبعت  هب  باوخ  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبأ - مدینش  هک  مهج  نب  نسح  زا  يدنـسب  هضور : ( 335  ) یفاک رد  - 13
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ینز  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دوب ، الپوترپ  رصم  هاشداپ  باوخ  دندرک  تیاور  ام  ناشیکمه  یخرب 
: دومرف ربمغیپ  تفگ ، وا  يارب  ار  شباوخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  دزن  دمآ  هتسکش و  شاهناخ  نوتس  هک  دید  باوخ  رد  ملـس  هلآ و 

دید باوخ  رد  نز  نآ  تفر و  رفـسب  رگد  راب  و  دـمآ ، دومرف : ربمغیپ  هچنانچ  و  دوب - رفـس  رد  شرهوش  شوخ - لاح  اب  دـیآیم  ترهوش 
ربمغیپ هب  شرازگ  و  دریمیم . ترهوش  تفگ : درم  دـب  نآ  تفگ و  واـب  ار  شباوخ  دروخرب و  پچ  يدرمب  هتـسکش و  شاهناـخ  نوتـس  هک 

. هدرکن ریبعت  شیارب  یبوخب  ارچ  دومرف : دش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
وا هدومرف  دـییأت  يارب  ار  نآ  يوار  اـنامه  و  دـش ، ناـنچ  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ریبـعتب  هدوبن و  نینچ  شعقاو  ینعی  هدوب  ـالپوترپ  حیـضوت :

ندوبن رد  نز  نآ  هک  يراـیتخا  ردـق و  نتفر  ناـیم  زا  هب  هدرک  ریبـعت  ار  هناـخ  نوتـس  نتـسکش  ترـضح  نآ  دـیاش  دـیآ » ترهوـش   » دروآ
تسا هیاهن  رد  هدربن ، ار  شمان  هیقت  زا  دیاش  و  هدوب ، رکب  وبأ  هک  دیآرب  نافلاخم  رابخا  زا  تسا و  راکپچ  موش و  رسعا »  » هتشاد شرهوش 

يور ماهناـخ  يوترپ  هک  یبوچ  اـیوگ  مدـید  باوخ  رد  تفگ : دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  ینز  تسا  ثیدـح  رد  هک 
. تشگرب شرهوش  دنادرگرب و  ار  ترفاسم  ادخ  دومرف  هتسکش ، تسنآ 

وا داد و  شرازگ  واب  تفای و  ار  رکب  وبأ  تفاین و  ار  وا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  دـمآ  دـید و  ار  باوخ  نامه  تفر و  رفـسب  زاـب 
يارب  زاب  و  دریمیم ، ترهوش  تفگ :

157 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا هتفگ  وا  هک  تسنامه  دومرف : يرآ ، تفگ : یتفگ ؟ یسکب  دومرف  ترضح  نآ  تفگ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

نآ رب  وس  ره  زا  مدرم  متسه و  یهوک  رس  رب  ایوگ  مدید  باوخ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  يدنـسب  هضور ) - 182 : ) یفاک رد  - 14
نینچ راب  جنپ  دننامب و  كدنا  هتسد  کی  زج  ات  دنتفاورف  شیوس  ره  زا  مدرم  دروآرب و  نامسآب  ار  اهنآ  نآ  رب  دنوش  رایـسب  نوچ  ات  دنیآرب 
هدنز رتشیب  زور  جنپ  نآ  زا  سپ  و  دوب ، هتسد  نآ  رد  نالجع  نب  هَّللا  دبع  نبا  سیق  دندنام و  هتسد  نآ  دنداتفاورف و  مدرم  راب  ره  رد  دش و 

. درم دوبن و 
. دندش دترم  هعیش و  رد  دش  دیدپ  وا  زا  سپ  هک  دوب  اههنتف  شباوخ  ریبعت  ایوگ  نایب :

هزادناب 2 دندوب و  هتسد  نآ  رد  نالجع  نب  هَّللا  دبع  زیزعلا و  دبع  نب  رسیم  هک  تسنآ  رد  هدروآ و  ار  نآ  دننام  يدنس  اب  یشک  میوگ : نم 
. درادن یمان  لاجر  بتک  رد  سیق  تشذگرد و  ترضح  نآ  هک  تشذگن  لاس 

ناشگرم مادک  ره  درب و  الاب  ار  ناشحور  ادخ  دنریگ  رتسب  نینمؤم  نوچ  هک  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 178  ) نساحم رد  - 15
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. دنادرگرب شنتب  دوخ  نیما  ياههتشرف  اب  ار  نآ  هدیسرن  شگرم  رگا  و  دهن ، دوخ  تّزع  رون  تمحر و  رونب  تشهب  ياهناتسوب  رد  هدیسر 
ای دندیرب  رس  ار  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ایوگ  هک  دید  باوخ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  یـشایع  - 16

شربارب رد  وا  اـیؤر و  يا  دومرف : ترـضح  نآ  داد و  شرازگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  درک و  نیگهودـنا  ار  وا  دـندش و  هتـشک 
لوسر ای  يرآ  تفگ : يدومن ؟ ار  الب  نیا  همطافب  وت  الپوترپ  يا  دومرف : هن ، تفگ : يدومن ؟ همطاـفب  ار  ـالب  نیا  وت  دومرف : دـش ، مسجم 

: تفگ نادب ؟ يدرک  دصق  هچ  دومرف : هَّللا ،
. تسین يزیچ  نیا  ونشب  دومرف : همطافب  و  منک ، شنیگمغ  متساوخ 

هدومرف  ادخ  نوچ  هدوب  الپوترپ  ناطیش  ایؤر و  هتشرفب  وا  باطخ  ایوگ  نایب :
158 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

رذگ دوز  ّطلست  هنوگ  نیا  دننام  و  دندش ، یسرزاب  دنتفرگ و  دوخ  رد  حور  دندش و  مسجم  وا  زجعمب  هکنآ  ای  تسناطیش  زا  يوجن  انامه  »
اهنآ رب  وت  زا  تسین  ار  میاههدـنب  یتسار   » ادـخ لوق  اب  تافانم  تسین و  موصعم  زا  نآ  یفن  رب  یلیلد  تسین و  یهانگ  هیام  رثایب  ناـطیش و 

. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دیایب  مه  زاب  تشذگ و  تّوبن  باتک  رد  نآ  هراب  رد  نخس  یخرب  درادن و  رجحلا » - 41 یتنطلس .
ات دوب  تسرد  نخس  نیا  تسا و  رتتسرد  باوخ  زا  موجن  دنیوگ  یمدرم  هک : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  يدنـسب  مومهملا : جرف  رد  - 17

دنادرگرب اـهنآب  ار  دیـشروخ  ّلـج  ّزع و  ادـخ  نوچ  دوـب و  هتـشگنرب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأـب  نوـن و  نب  عـشویب  دیـشروخ  هک  يزور 
. دننک اطخ  یخرب  دنیوگ و  تسرد  یخرب  دندش و  هارمگ  موجن  نادنمشناد 

ورردور دیآ و  شلیئربج  هکنآ  لوسر  دومرف : ثّدحم  زا  ّیبن و  زا  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  مدیسرپ  هک  هرارز  زا  يدنـسب  رئاصب : رد  - 18
و میهاربا ، باوخ  نوچ  دـیآ  شباوخب  هتـشرف  هکنآ  یبن  تسا و  لوسر  نیا  دـینک ، نخـس  دوخ  تبحـص  مه  اـب  امـش  هچناـنچ  دـنک  نخس 

ورردور دـمآیم و  شلیئربج  دوب : ود  ره  یبن  لوسر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تّوبن ، تلاـسر و  زا  دـنراد  ار  ود  ره  یـضعب 
دنیب ار  وا  هکنآیب  دنک  ثیدح  وا  اب  هک  دونش  ار  هتشرف  نخـس  هکنآ  ثّدحم  اما  دمآیم و  مه  شباوخ  رد  دیدیم و  ار  وا  تفگیم و  نخس 

. دیآ شباوخ  رد  هکنآیب  و 
. تشذگ اهنآ  زج  تماما و  باتک  توبن ، باتک  رد  هدمع  دنس  دنچب  نآ  دننام  میوگ :

یباوخ واب  دهاوخ  ار  شریخ  ادخ  تسا و  ّلج  ّزع و  ادخ  هانگ  رد  هدـنب  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 241 : ) صاصتخا رد  - 19
. تسیربمغیپ تسار ؟؟؟ باوخ  یتسار  و  دشک ، رانک  شهانگ  نآ  زا  دناسرتب و  ار  وا  هک  دیامن 

مالّسلا  هیلع  متفه  ماما  مدینش  هک  ارغملا  یبأ  زا  يدنسب  نامه : زا  و  - 20
159 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

رد ار  ام  هک  دنک  لسغ  ام  رادید  تینب  بش  هس  دنادب  ار  نآ  تیعقوم  دنیب و  باوخ  رد  ار  ام  دـهاوخ  دراد و  يزاین  ادـخب  هک  ره  دومرفیم :
نآ دومرف : دشونیم  امرخ  بارـش  هک  هدید  باوخ  رد  ار  امـش  يدرم  میاقآ  يا  متفگ : دمهفب  ار  نآ  تیعقوم  دوش و  هدـیزرمآ  دـنیب  باوخ 

قداص ماماب  هک  یخرک  میهاربا  زا  يدنـسب  قودص : سلاجم  رد  - 21 ربخلا )  ) تسا ام  زا  فّلخت  ام و  كرت  ینیدـیب  انامه  تسین  ینیدیب 
كراـبت و ادـخ  اریز  تسا  ینیدـیب  درم  نیا  دومرف : تسیچ ؟ نیا  هدـید  باوخ  رد  ار  ّلـج  ّزع و  شراـگدرورپ  يدرم  متفگ ، مالّـسلا  هیلع 

. ترخآ رد  هن  ایند ، رد  هن  باوخ ، رد  هن  يرادیب  رد  هن  دوشن  هدید  یلاعت 
، دوب نیگهودنا  نیگمغ و  درک و  حبـص  زور  کی  ادـخ  لوسر  هک  مالّـسلا  امهیلع  ماما  ود  زا  یکی  زا  يدنـسب  هضور :)  345  ) یفاک - 22
رد بشما  هکنیا  اـب  مشاـبن  نینچ  ارچ  دوـمرف : منیب ؟ كانهودـنا  نیمغ و  ار  امـش  نم  هک  هدـش  هچ  تفگ  ترـضح  نآـب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ای تسنم  یگدنز  رد  اراگدرورپ  متفگ : دننادرگرب ، بقعب  مالسا  زا  ار  مدرم  دنیآرب و  مربنمب  هیما  ینب  يدع و  ینب  میت و  ینب  مدید  باوخ 

. تگرم زا  سپ  دومرف : مگرم ؟ زا  سپ 
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زا نتم ، دنس و  رد  دروم  دنچ  فالتخا  اب  نومـضم  نیاب  تسا  یتیاور  هضور  رد ص 222  یلو  میتفاین  ار  تیاور  نیا  دوخ   ) یفاک رد  - 23
مدرم دنوریم و  الاب  شربنم  رب  وا  زا  سپ  هیما  ینب  دید  باوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  یقرواپ ص 168 :)

نـیمغ و ارچ  هَّللا  لوـسر  اـی  تـفگ : دـشورف و  لـیئربج  درک ، حبــص  كانهودــنا  نـیمغ و  و  دــننادرگیمرب ، بـقعب  دــننکیم و  هارمگ  ار 
بقعب دـننک و  هارمگ  ار  مدرم  دـنیآرب و  مربـنم  رب  نم  زا  سپ  هیما  ینب  مدـید  باوخ  رد  بشما  نم  لـیئربج  يا  دومرف  منیب ؟ تکانهودـنا 

. هار زا  دنشک 
دنچ اب  هک  دشن  یگنرد  تفر و  الاب  نامـسآب  مدشن  هاگآ  نآ  رب  نم  هک  تسیزیچ  نیا  هداتـسرف  يربمغیپ  هب  یتسارب  ار  وت  هک  نادـب  دومرف :

سپس  میدرک ، دنمهرهب  ار  اهنآ  یلاس  دنچ  رگا  وگب   » تفگ داد  یّلست  نادب  ار  ربمغیپ  هک  دمآورف  نآرق  زا  هیآ 
160 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

رد ار  نآ  هک  هـتبلا   » دروآورف وا  رب  و  ءارعـشلا ) - 206 دندنمهرهب ، نادب  هچنآ  ناشدهدن  يدوس  میدرک ، ناشهدعو  هچنآ  دـمآ  ناشرـس  رب 
هیلع هَّللا  یلص  شربمغیپ  هب  ار  ردق  بش  ادخ  ردقلا ) - 4 تسا ، هام  رازه  زا  هب  ردق  بش  تسیچ ؟ ردق  بش  ینادن  میدروآورف و  ردق  بش 

(. یفاک ج 4 ص 159 ر ك   ) تسا هیما  ینب  یهاشداپ  هام  رازه  زا  هب  هک  داد  ملس  هلآ و  و 
ادخ لوسر  زا  متفگ : هتفگ - ات  هدناشک  ار  ثیدح  و  مدوب - هیواعم  دزن  نم  هک  رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  یلاله  سیق : نب  میلس  باتک  رد  - 24

تخرد و  مدرم ، نیا  يارب  یشیامزآ  زج  میدومن  وتب  هک  ار  وت  دید  میتخاسن  و   » هیآ نیا  شـسرپ  زا  باوج  رد  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
و دـندمآیمورف ، مربنم و  رب  دـنتفریم  ـالاب  هک  ار  یهارمگ  ناربـهر  زا  نت  مدـید 12  باوخ  رد  نم  دومرف : ءارـسالا » - 6 نآرق ، رد  نوـعلم 
زا نت  تفه  هیما و  ینب  زا  ات  هس  شیرق و  يادج  هریت  ود  زا  درم  ود  دـندوب  اهنآ  نایم  رد  هک  سپ  سپ  دوخ  لابندـب  ار  متما  دـندنادرگیمرب 

(. ثیدحلا  ) دوخ ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنزاس و  دوخ  ناکد  ار  ادخ  نآرق  دنسر  نت  هب 15  نوچ  هک  صاع  نب  مکح  نادنزرف 
: متفگ مشش  ماماب  هک  ریصب  یبأ  زا  يدنسب  ج 6 ص 484 :)  ) یفاک رد  - 25

: دومرف روطچ ؟ متفگ : يرآ ، دومرف : تشاد ؟ فلز  قرف  دوخ  رس  رد  ادخ  لوسر  ایآ  متفگ : هن ، دومرف : تسا ؟ تنس  زا  نتـشاذگ  رـسقرف 
ادخ دید  ار  یباوخ  دوب  هدش  مرحم  دوب و  هدنار  ینابرق  رتش  هکنیا  اب  دـش  يریگولج  هبعک  هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
هَّللا ءاش  نا  مارحلا  دجسم  رد  دیئآیمرد  هتبلا  هک  ار  شربمغیپ  باوخ  ادخ  دروآرد  تسار  هتبلا  هتبلا   » دیامرف هک  هداد  شرازگ  شنآرق  رد 

، هداد دیون  يوب  هچ  نادب  دیایب  هتبلا  ادخ  هک  تسناد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  حتفلا » - 27 هدرک ، ریصقت  هدیشارت و  رس  هدوسآ 
و هداد ، دیون  شیادخ  هک  اجنآ  دشارت  مرح  رد  ار  نآ  هکنیا  يارب  دش ، دـنلب  ات  تشاذـگ  مارحا  ماگنه  تشاد  رـس  رب  هک  وم  نآ  ور  نیا  زا 

. دوب نینچ  نآ  زا  شیپ  تشاذگن و  دنلب  ار  شرس  يوم  رگید  دیشارت  ار  نآ  نوچ 
رد نوچ  و  تفریم ، نیّفـصب  نوچ  مدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هارمه  نم  هک  سابع  نبا  زا  شدنـسب  ( 356  ) قودـص سلاجم  رد  - 24

، درک لزنم  تارف  طش  رانک  يونین 
161 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

دیفـس ياهمچرپ  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  ینادرم  ایوگ  مدـید  باوخ  رد  تفگ ، دـش و  رادـیب  دز و  یترچ  درک و  زامن  تخاس و  ءوضو 
رب هخاش  اهلخن  نیا  ایوگ  مدید  سپـس  دندیـشک ، یطخ  نیمز  نیا  درگ  رد  و  دندوب ، نابات  دـیپس و  همه  هک  هتخیوآ  اهریـشمش  و  دنتـشاد ،

، دسرن شدادب  یسک  دبلط و  سرداد  تسا و  قرغ  نوخ  نآ  رد  مزغم  نت و  هراپ  نیسح  مدید  ایوگ  هزات و  ینوخ  اب  دنناشیرپ  دننز و  نیمز 
، دیوش هتشک  مدرم  نیرتدب  تسدب  هک  لوسر  نادناخ  يا  دیشاب  ابیکش  دنلب ، دایرف  اب  دنیوگ  دندمآورف و  نامسآ  زا  يدیپس  نادرم  ایوگ  و 

. تسا وت  هتفیش  هک  هَّللا  دبع  ابأ  يا  تسا  تشهب  نیا  و 
مدـش و رادـیب  هاگنآ  دزاس و  نشور  ودـب  ار  تمـشچ  تمایق  زور  ادـخ  ریگ ، هدژم  نسحلا  وبا  يا  دـنتفگیم ، دـنداد و  تیلـست  ارم  هگنآ  و 
رد ار  اجنآ  هک  درک  هاگآ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مساقلا  وبأ  قّدـصم  قداص  هتبلا  تسا  وا  تسدـب  یلع  ناج  هک  نادـب  دـنگوس 
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و  ) دـنوش نفد  نآ  رد  همطاف  نم و  نادـنزرف  زا  نت  نیـسح و 17  هک  تسا  ءالب  برک و  نیمز  نیا  منیب و  ام  رب  نایـشروش  يوسب  مترفاـسم 
(. هدش رصتخم  ثیدح 

زور کی  و  دزومآ ، نمب  مظعا  مسا  ادـخ  مدرکیم  اعد  زامن  ره  لابند  لاس  کی  نم  دومرفیم : مراهچ  ماما  هک  تسا  تیاور  مراکملا : - 27
تمظعا مسا  یتساوخ  ادخ  زا  وت  تفگیم : نمب  هک  مدـید  هداتـسیا  دوخ  ربارب  رد  ار  يدرم  درب و  مباوخ  هتـسشن  مدـناوخ و  ار  دادـماب  زامن 

يارب ادخب  دومرف  میظعلا ، شرعلا  ّبر  وه  ّالا  هلا  يذـلا ال  هَّللا  هَّللا  هَّللا  هَّللا  کمـساب  کلأسأ  ّینا  مهللا  وگب : تفگ : يرآ ، متفگ : دزومایب ؟
(. 408  ) مدید ار  شیبایماک  هکنیا  زج  مدرکن  اعد  نآ  اب  زیچ  چیه 

دیـسر و نامـسآب  هک  دـیئور  شتـشپ  رد  یتـخرد  دـید  باوـخ  وا  تشذـگ  ربـمغیپ  دوـجوب  تراـشب  رد  بلّطملا  دـبع  باوـخ  میوـگیم :
یگرزب و زور  ره  دـندجاس و  شربارب  رد  مجع  برع و  و  دیـشروخ ، رون  زا  رتگرزب  دـمآرب  يرون  نآ  زا  دز و  برغ  قرـشب و  شاههخاش 
دریگب و ار  اهنآ  مدرم  رتابیز  یناوج  دـنوش ، کـیدزن  نادـب  نوچ  دـنربب و  ار  نآ  دـنهاوخیم  شیرق  زا  یهورگ  و  ددرگ ، هدوزف  شینـشور 

. دنکب ار  ناشمشچ  دنکشب و  ار  ناشتشپ 
162 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

ندنک رد  شباوخ  و  دشاب ، مدرم  ربمغیپ  دریگب و  ار  برغ  قرش و  هک  دیآ  يدنزرف  وت  تشپ  زا  هتبلا  یئوگ  تسار  رگا  تفگ : يوب  هنهاک 
زا دـید  باوخ  هک  ربمغیپ  هب  هدژم  رد  سابع  باوخ  تشذـگ و  ربمغیپ  تدالو  رد  ۀـنمآ  ياـهباوخ  و  تسینـالوط ، هک  تشذـگ  مزمز  هاـچ 

هدجـس شربارب  رد  شیرق  همه  تسـشن و  هبعک  ماب  رب  ات  تشگزاب  دیـسر و  برغم  قرـشمب و  دیرپ و  يدیپس  هدنرپ  هَّللا  دـبع  ینیب  خاروس 
. دیسر برغم  قرشمب و  ات  نیمز  نامسآ و  نایم  دش  يرون  و  دندرک ،

رد دـنوش و  وا  وریپ  برغم  قرـشم و  لهأ  هک  دـیآ  رب  يدـنزرف  وت  تشپ  زا  دـشاب  تسار  تباوخ  رگا  سابع  يا  تفگ  موزخم  ینب  هنهاـک 
روگب رهف ، لآ  يا  يدع ، لآ  يا  دز  دایرف  راب  هس  دمآ و  هکمب  يراوس  هک  دید  باوخ  بلطملا  دبع  رتخد  هکتاع  هک  تشذـگ  ردـب  هوزغ 

دوخ نیئاپ  زا  هکم  هرد  ایوگ  و  داتفا ، نآ  رد  ياهکیت  هکنیا  زج  شیرق  زا  دنامن  ياهناخ  هوک و  زا  شدیشاپ  تفرگ و  یگنـس  دیورب و  دوخ 
. دش ردب  هوزغ  و  دیبایرد ، ار  ناوراک  دز  دایرف  دیسر و  مزمزب  مّوس  زور  هدش و  نوخ 

: دومرف نم ، هناخ  رد  هداتفا  تنت  ياهراپ  هک  مدید  باوخ  بشما  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : نمیا  ما  هک  تشذـگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شیاز  رد 
یبأ نب  ۀلظنح  نز  هک  تشذگ  زین  و  دـشاب ، وت  هناخ  رد  نم  هکیت  کی  يراذـگ و  وا  نهد  رد  يرورپب و  ار  وا  وت  دـیاز و  ار  نیـسح  همطاف 

. دش دیهش  تفر و  دح  اب  هلظنح  و  تسویپ ، مهب  داتفا و  نآ  رد  هلظنح  دش و  هدوشگ  نامسآ  ایوگ  دید  باوخ  رد  بهار  رماع 
رد لایناد  هک  دندمآ  یهاچ  رس  رب  جوف  جوف  نامـسآ  ياههتـشرف  دید  باوخ  رد  هکنیا  یکی  تشذگ  یبیرغ  ياهباوخ  رّـصنتخب  زا  زین  و 
دید باوخ  رد  رگید  و  دروآرب ، هاچ  زا  ار  وا  دش و  نامیشپ  هدرک  زا  و  دنداد ، هدژم  شیاشگب  ار  وا  دندرک و  مالس  وا  رب  دوب و  ینادنز  نآ 

دشکب و ار  وا  یسراپ  کی  هس  زا  سپ  دورب و  شیهاشداپ  هک  درک  شریبعت  لایناد  الط و  شاهنیس  سم و  زا  شیاپ  ود  تسا و  نهآ  شرس 
. دنشکیم كدی  ار  یبرع  نابسا  شکرس  ینارتش  دید  باوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تدالو  رد  نادبوم  دش و  نینچ 

163 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
واب هک  درک  اعد  ادخ  هاگردب  لاس  هس  دوب و  يدرم  لیئارسا  ینب  رد  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  ج 2 ص 324 :)  ) یفاک رد  - 28

یهدن خساپ  ارم  یکیدزن و  نمب  وت  ای  میونـشن  هک  مرود  وت  زا  نم  ایآ  اراگدرورپ  تفگ : دنکن  باجتـسم  ادخ  دید  نوچ  و  دهدب ، يرـسپ 
، تساران یتین  اب  یناوخیم و  راکزیهرپان  شکرس و  یلد  مرـشیب و  ینابز  اب  ار  ادخ  تسا  لاس  هس  وت  تفگ : دمآ و  شباوخب  یکی  دومرف :
وا يارب  درک  اعد  ادخ  هاگردـب  هگنآ  درک و  نینچ  درم  نآ  دومرف : شاب ، تین  شوخ  دوش و  راکزیهرپ  تلد  نک و  زاب  ار  دوخ  یمرـشیب  زا 

. داز رسپ 
: دنتفگ واب  دندمآ و  شباوخب  تفگیم ، دب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعب  مردـپ  هک  هیطع  نب  رمـش  زا  شدنـسب  خیـش : سلاجم  رد  - 29
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. دیر دوخ  رتسبب  راب  هس  ات  هک  تفرگ  یگهفخ  و  یلع ؟ يوگ  مانشد  یئوت 
نآب ادـخ  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ندرک  نادـنزب  دادـنامرف  هاـشداپ  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زا  شدنـسب  يدـنوار : صـصق  رد  - 30

. درکیم ریبعت  ار  ناشباوخ  ناینادنز  يارب  درک و  ماهلا  ار  باوخ  ریبعت  ترضح 
دشابن و غورد  نمؤم  باوخ  دوش  نامزلا  رخآ  نوچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  شدنـسب  خیـشلا : نبا  سلاجم  رد  - 31

. تسنانآ نیرتوگتسار  زا  باوخ  نیرتتسرد 
باوخ هک  تسا  کیدزن  دوش  کیدزن  نامز  نوچ   » تسا ثیدـح  رد  هک  تسا  هیاـهن  رد  هدیـسر  مه  ناـفلاخم  قرط  زا  تیاور  نیا  ناـیب :
تـسا تسرد  نآ  رد  باوخ  تسا و  زور  بش و  يربارب  نامز  دوصقم  دـناهتفگ  تسا و  تعاس  یکیدزن  دوصقم  دـشابن » تسرداـن  نمؤم 

-. نایاپ ددرگ -» هامکی  نوچ  لاس  ات  دوش  کیدزن  مهب  نامز   » هک تسا  يدهم  ثیدح  رد  و  نامز ، يربارب  يارب 
هک راهب  ياهزور  نوچ  دـنوش  کیدزن  مهب  زور  بش و  هکنیا  یکی  دراد  لوق  ود  ناـمزلا » برتقا  اذا  : » هتفگ ثیدـحلا  مـالعا  رد  یباـطخ :

نیرتتسرد  دنیوگ  ناربعم  زیئاپ و  رد  نینچمه  و  ابلاغ ، تسا  عبط  راهچ  لادتعا  ماگنه  دنوشیم و  ربارب 
164 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسنامزلا رخآ  دوصقم  هکنیا  رگید  هجو  اههویم و  ندیسر  تسا و  زور  بش و  ندوب  ربارب  رد  اهباوخ 
شناد هک  هدرک  نامزلا  رخآب  دـّیقم  ار  نآ  یـضاق  تسا و  قالطا  شرهاظ  هتفگ  حیحـص  حرـش  رد  يوون  باوخ » رد  اـهنآ  نیرتتسرد  «و 
راچد شباوخ  وگغورد  اریز  تسا  رتنـشور  مکی  هتخاس و  یهاگآ  هلیـسو  كرادـت و  ار  نآ  ادـخ  هتفر و  نایم  زا  ناحلاص  ءاملع و  گرمب 

. نآ تیاکح  مه  تسا و  لالتخا  شیوشت و 
ریبعت ار  نآ  منیب و  باوخ  اسب  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  مدینـش  دیوگ : داّلخ  نب  رّمعم  زا  يدنـسب  هضور :) - 335  ) یفاک رد  - 32

. دوش ریبعت  هک  دشاب  روط  نامه  باوخ  منک ،
ثیدـح رد  تسا و  باوخ  ماجنارـس  یئوگـشیپ  ریبعت  تسا » نک  ریبعت  تسخن  نآ  زا  باوخ   » هک تسا  ثیدـح  رد  هتفگ : هیاـهن  رد  ناـیب :

: تفگیم هک  نیریـس  نبا  ثیدح  تسنآ  زا  و  دینک » ریبعت  شاهمانب  دیناوخب و  شاهینکب  ار  نآ  تسا  مان  هینک و  دنچ  باوخ  يارب  هک  تسا 
درکیم و ریبعت  قساف  درمب  ار  غالک  هکنیا  دننام  درکیم ، هدافتسا  نآ  ریبعت  رد  نآرق  زا  هک  نانچ  منکیم  ریبعت  ثیدح  يور  زا  ار  باوخ  نم 

-. نایاپ اهمان - اههنیک و  زا  نآ  دننام  دناوخ و  هدند  نوچ  ار  نز  دیمان و  قساف  ار  غالک  ربمغیپ  اریز  نزب  ار  هدند 
نیمز نامـسآ و  ناـیم  نمؤم  باوخ  دومرفیم : رایـسب  ادـخ  لوسر  هک  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماـما  زا  يدنـسب  هضور :) - 336  ) یفاـک رد  - 33

دیئوگن ار  ناتباوخ  دبـسچ ، نیمزب  دوش  ریبعت  نوچ  و  يرگید ، ای  دنک  ریبعت  دوخ  يارب  ار  نآ  شدوخ  ات  هدننیب  باوخ  رـس  يالاب  دخرچیم 
. دنمدرخ یسکب  زج 

«. تسودب رگم  وگم  ار  دوخ  باوخ   » تسا ثیدح  رد  هک  تسا  هیاهن  رد  نایب :
. متسیب دسحیب و  نمؤم  رب  رگم  دیئوگم  ار  باوخ  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شدنسب  یفاک :)..(  رد  - 34

165 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
هک هدرک  تیاور  رباج  زا  تنـس  حرـش  رد  يوغب  دنکن ، ریبعت  دـب  يراکمتـس  دـسح و  يور  زا  نک  ریبعت  ات  هدرک  طرـش  ار  نآ  انامه  نایب :

ایوگ هک  مدـید  باوخ  رد  بشید  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : درکیم و  ینارنخـس  ترـضح  نآ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  دزن  يدرم 
اب ناطیـش  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مداهن ، شیاجب  متفرگ و  ار  نآ  متفر و  شلابند  داتفا و  مرـس  دـندز و  ار  مندرگ 

. دیوگن مدرمب  ار  نآ  باوخ  رد  دنک  يزاب  اهامش  زا  یکی 
درک و مرامیب  ات  مدیدیم  باوخ  نم  تفگیم : هداتق  یبا  مدینـش  ات  مدیـشکیم  هودنا  مدـیدیم و  باوخ  نم  تفگ : هک  تسا  هملـس  یبأ  زا  و 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش 
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رد دیوگن و  یـسکب  دید  يدب  باوخ  نوچ  دـیوگن و  تسودـب  زج  دـید  یـشوخ  باوخ  امـش  زا  یکی  نوچ  تسادـخ و  زا  بوخ  باوخ 
. درادن نایز  ودب  هک  هدید  باوخ  رد  هچنآ  ّرش  زا  میجر و  ناطیش  زا  ادخب  درب  هانپ  دزادنا و  فت  شپچ  تمس 

شهودنا رب  دوشن و  وربور  وا  دب  ریبعت  اب  ات  دیوگن  یـسکب  هدـید  دـب  باوخ  رگا  هک  هاوخ  ریبعت  يارب  تسیئامن  هار  کی  نیا  هتفگ : سپس 
واب یگنرین  ای  دزاس  شنیمغ  دنک و  هیجوت  دب  ار  نآ  اسب  دیوگ  شهاوخ  دبب  رگا  نوچ  دیوگ  شتـسودب  هدید  شوخ  باوخ  رگا  و  دیازف ،

تیارب یگنرین  ات  تنارداربب  ار  تباوخ  وگم   » دومرف واب  تفگ  وا  يارب  ار  شباوخ  فسوی  نوچ  هک  بوقعی  زا  هداد  ربخ  ادخ  هچنانچ  دنز ،
(. فسوی دنزاب 6 -

نوچ تسناّرپ و  رـس  رب  نآ  تسیربمغیپ و  زا  ندـید ؟؟؟ باوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  نیزر  یبا  زا  و 
: دومرف منامگ  تفگ : دتفیب ، دوش  هتفگ 

تفگ دوش ، عقاو  دش  ریبعت  نوچ  و  دوشن ، شریبعت  ات  تسنارپ  درم  رب  باوخ   » رگید تیاور  رد  يدـنمدرخ ، ای  یتسود  يارب  رگم  شیوگم 
دنادـن ریبعت  رگا  و  يراد ، تسود  هچ  نادـب  زج  دـنک  شریبعت  تیارب  دـهاوخن  هک  يرظنبحاص  ای  تسودـب  زج  شیوگم  دومرف : منامگب 

. دزاس نیمغ  ار  وت  هک  ینخسب  دنکن  باتش 
166 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

يدـنپ شریبعت  رد  اـسب  و  یناد ، نآ  زا  هچ  نادـب  بیرق  اـی  دـهد  ربخ  شریـسفت  تقیقحب  ار  وت  وا  هک  نادریبـعت  ینعی  رظنبحاـص  ینعم  و 
هک تسا  تیاور  بویا  یبأ  زا  دنـسیب  تفگ : دراداو ، ادـخ  رکـشب  ار  وت  هک  ياهدژم  اـی  درادزاـب ، تتـشز  راـک  زا  ار  وـت  هک  دـشاب  تیارب 
ات تسا  رظتنم  هتـشادرب و  ار  اپ  کی  هک  تسیدرم  دـننامب  نآ  هدـش ، ریبعت  هک  دوش  عقاو  ناـنچ  باوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 
هک تسا  ثیدح  رد  هتفگ  هیاهن  رد  نایاپ - اناد - ایوگ  زردنا  يارب  رگم  دیوگن  ار  نآ  دنیب  یباوخ  امـش  زا  یکی  نوچ  و  دهن ، نیمزب  ار  نآ 

ریبعت ار  نآ  دوخ  ششوک  اب  شعورف  لوصاب و  اناد  وگتسار ، درمکین  نوچ  ینعی  تسنارپ » درم  رـس  رب  تسا و  ربعم  تسخن  نآ  زا  باوخ  »
دـب و ای  دـشاب  بوخ  ارذـگ  تسیردـق  اضق و  ینعی  تسنارپ  درم  رب  نآ  و  دـنک ، شریبعت  نآ  زا  سپ  هک  يرگید  هن  دوش  عقاو  نآ  رب  دـنک 

تیارب هک  نآ  دننام  يزیچ  ای  نخـس  ای  تکرح  ره  هتفگ : و  هدروآ ) هاوگ  یبرع  یلثم  و   ) هداد هدننیب  باوخب  ادخ  هک  تسا  یتمـسق  نامه 
هدش عقاو  هداتفارد و  نآ  زا  تسیاهدـنرپ و  گنچب  ایوگ  دـیآرد ، تسار  نک  ریبعت  تسخن  رظن  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسنارپ ، وا  تسناور 

. دتفیب تکرح  رتمکب  هدنرپ  ياپب  نازیوآ  هچنانچ  ریبعت ، قباطم 
ات مدیشون  نآ  زا  دندروآ و  مریش  ياهساک  دوب و  باوخ  هک  نایم  نیا  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلائللا : یلاوغ  رد  - 35

. شنادب دومرف : يدرک ؟ شریبعت  هچب  دنتفگ  دیآرب  میاهنخان  نایم  زا  یباریس  مدید 
تـسخن دـیؤم  هتـسناد و  هکنیا  ای  تسا  نیا  رهاظ  تسا و  هدـید  مشچب  اسب  و  میوس » همه  زا   » تسا یتیاور  رد  هتفگ  يرابلا  حـتف  رد  ناـیب :

لمتحم زاب  مه  اهنآ  و  دـش ، ناور  تشوگ  تسوپ و  ناـیم  میاـهگر  رد  مدـید  اـت  مدیـشون  نآ  زا  هک  تساـم  رگید  تیاور  رد  هچنآ  تسا 
نآ سپ  دـشونیم ، ریـش  دـنیب  باوخ  هک  ره   » تسا هرکب  یبأ  تیاور  رد  و  تسترطف ، باوـخ  رد  ریـش  هتفگ : هریره  یبأ  ثیدـح  رد  تسا ،

ار ترطف  تفگ : شلیئربج  تفرگرب و  ار  ریـش  ماج  ریـش و  ماج  دـندروآ و  شیم  ماـج  هک  اـجنآ  تسا  جارعم  ثیدـح  رد  و  تسا ، ترطف 
(. یتسرپهناگی ینعی   ) یتفرگرب

167 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
عقاو هک  تسیرما  هنومن  شباوخ  اریز  هدش ، هتشذگب  لیوأت  نیا  و  دشاب ، هتشاد  دناوتیم  هدنیآ  نونک و  هتشذگ و  رب  تلالد  باوخ  هتفگ : و 
لام شریبعت  تسا و  رشب  صوصخم  نآ  رد  روکذم  ریـش  هک  هدرک  رکذ  يرونید  هتفگ : دوب  هدش  هداد  واب  هک  تسا  یملع  نآ  و  دوب ، هدش 
ریش هدام  ریـش  زج  تسا  دنـسپان  اههدنرد  ریـش  و  تسا ، ةرطف  لالح و  لام  یناوارف و  لاس  واگ  ریـش  هتفگ : تسا ، تمکح  ملع و  لالح و 

. ینامرف بحاص  ینمشد  اب  تسا  یلام  هک 
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شنیقی تسا و  كاـپ  شلد  نوچ  تسا  تسرد  نمؤم  باوخ  هک  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  باوـخ  ریبـعت  باـتک  رد  راـبخالا : عماـج  رد  - 36
اهیـشخب هدژم  دش و  عطقنم  یحو  مالّـسلا : هیلع  دومرف  و  تسا ، راّبج  زیزع  يادخ  یحو  نآ  دیابرب و  اههتـشرف  دروخرب  زا  دیآرب و  تباث و 

شیرادـیب رد  هتبلا  دـنیب  شباوخ  رد  ارم  هک  ره  هک : هتفگ  زاب  لوسر  زا  و  تسبوخ ، نانز  بوخ و  نادرم  ياهباوخ  نآ  هک  اله  دنـشاب  اجب 
باوـخ هک  یتـسار  ناشاههعیـش و  زا  یکی  هنوـمن  هن  و  میایـصوا ، زا  یـسک  هنوـمنب  هن  دـیاینرد و  نم  هنوـمنب  ناطیـش  هـک  نوـچ  ماهدـید ،

. تسیربمغیپ تسرد ؟؟؟
یکی ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ره  هک  مالّـسلا  مهیلع  ام  همئا  زا  تسرد  رابخا  رد  تسا  تیاور  نیدلا : لامک  رد  - 37

و دنراد ، رذح  دنسرتیم و  هچنآ  زا  تسیدابآ  نآ  رهـش و  نآ  مدرم  ناما  نآ  دندش  دراو  يدابآ  ای  يرهـشب  هک  دنیب  باوخ  رد  ار  ناماما  زا 
. تسا اهنآ  دیما  نامرآ و  هچ  نادب  ندیسر 

هد ربخ  نمب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  تشاد  یئابیز  مسج و  هک  ینابایب  يدرم  ( 32  ) هیقف رد  - 38
« سنوی - 63 ترخآ ، رد  ایند و  یگدـنز  رد  هدژم  تسا  اهنآ  نآ  زا  دنتـشاد  يوقت  هتـسویپ  دـندیورگ و  هک  نانآ   » ّلـج ّزع و  ادـخ  لوق  زا 

ماگنه تسا  نمؤمب  هدژم  ترخآ  رد  اما  شیایند و  رد  دریگ  هدژم  نادـب  دـنیب و  نمؤم  هک  تسا  شوخ  ياهباوخ  نامه  ایند  رد  اما  دومرف :
. هدیزرمآ دناسر  روگب  ار  وت  هک  ره  ار و  وت  ادخ  هک  شگرم 

درکیم حبص  نوچ  ادخ  لوسر  هک  يدنسب  هضور :) ص 90 -  ) یفاک رد  - 39
168 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. دوب ندید  باوخ  شدوصقم  تسه ؟ یتارشبم  ایآ  دومرفیم : شنارایب 
زج تّوبن  زا  هدنامن  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  دناهدروآ  هریره  یبأ  زا  دوخ  دنسب  ار  تیاور  نیا  مه  هّماع  نایب :

؟ دنتسیچ تارّشبم  دنتفگ : تارّشبم ،
. ندید شوخ  ياهباوخ  دومرف :

: دومرفیم مدینش  هک  ملاس  نب  ماشه  زا  شدنسب  هضور :) - 90  ) یفاک رد  - 40
. تسیربمغیپ ءازجا  زا  ءزج  رب 70  نامزلا  رخآ  رد  شندید  باوخ  نمؤم و  يأر 

زا هچنآ  زا  ماکحا  طابنتـسا  رد  رظن  يأر و  هدرک  لّضفت  اهنادب  هدرک  ناهن  مدرم  زا  ار  دوخ  تجح  نامزلا  رخآ  رد  یلاعت  ادـخ  نوچ  نایب :
داد تسرد  ياهباوخ  نارگید  زا  شیب  اهنادب  ار ، شنارادجنگ  تفرگزاب و  اهنآ  زا  ار  یحو  نوچ  و  هدیسر ، اهنادب  مالّـسلا  مهیلع  ناشهمئا 
زا ءزج  داتفه  رب   » تسا مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  رـصع  رد  تلیـضف  نیا  دناهتفگ : و  دیامنب ، اهنادب  ندش  دیدپ  زا  شیپ  ار  اهدادیور  یخرب  ات 

و تسرد ، ياهباوخ  مه  یّنظ و  داهتجا  هن  تسا  ینیقی  طابنتسا  شئزج  هک 70  تسیرایسب  ءازجا  ار  توبن  هک  تسنیا  دوصقم  دیاش  تّوبن »
. تسا يوقا  ربمغیپ  رد  هچرگ  اهنآ و  دننام  تسا و  نآ 70  هزادناب  دیآ  تسدب  نامزلا  رخآ  مدرم  يارب  هک  انعم  نیا 

زا 70 ءزج  کی  تسرد  باوخ  هک  تسا  تیاور  رد  هچنانچ  تسا ، ءزج  نیا 70  زا  یخرب  دننام  هک  دشاب  نیا  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  و 
بوخ درم  زا  بوخ  باوخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـندرک  تیاور  سنا  زا  دنـس  دـنچب  هّماـع  تسا و  تّوبن  ءزج 

. تسا توبن  ءزج  زا 46  یئزج 
: هتفگ ریمع  نب  دیبع  نارگید ، رد  هن  ناربمغیپ  رد  تستّوبن  ءزج  تسنآ و  دیکأت  ایؤر و  رما  قیقحت  شدوصقم  هتفگ : تنس  حرـش  رد  يوغب 

ملع زا  تسا  یئزج  دناهتفگ  و  تافاصلا »  102 هیآ ، رخآ  ات  باوخ  رد  منیب  نم   » هدـناوخ ار  هیآ  نیا  تسا و  یحو  ناربمغیپ  ندـید  باوخ 
: دومرف هچناـنچ  ندوب  تسرد  مکح  رد  تسا  تّوبن  نوچ  هک  تسنیا  دوـصقم  و  تسین ، اـجرب  هک  تّوـبن  دوـخ  زا  هن  تسا  اـجب  هک  تّوـبن 

«. تّوبن ءزج  زا 25  دنشاب  یئزج  داصتقا  و  بوخ ، هرهچ  بوخ ، یئامنهر 
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نانآ لئاضف  زا  یئزج  دنناربمغیپ و  لئامش  زا  یئزج  فاصوا  نیا  و  دنیربمغیپ ، زا  ياهکیت  نوچ  یگدیدنسپ  یبوخ و  رد  لاصخ  نیا  ینعی 
هیلع هَّللا  یلـص  دّمحم  زا  سپ  تسین و  رادربءزج  توبن  اریز  دنتوبن  تقیقح  روطب  اهنیا  هکنیا  هن  دینک  ءادتقا  فاصوا  نیا  رد  اهنادب  دیاب  و 

شیارب ای  دنیب  ناملسم  هک  بوخ  باوخ  نوچ  دنیاجب ، تارّـشبم  تفر و  توبن   » هک وا  هتفگ  ینعم  تسا  نیا  و  درادن ، دوجو  ملـس  هلآ و  و 
شزاغآ هام  شش  رد  هدوب و  لاس  ربمغیپ 23  رمع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  یحو  تدم  هک  تسنیا  تستوبن  هکنیا ؟؟؟ زا  دوصقم  دـنتفگ  و  دـننیب »
راـگزور هدوب و  توبن  نارود  باوخ ؟؟؟ رد  یحو  تدـم  تسا و  لاـس  مین  هک  هدـشیم  یحو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  باوـخ  رد 

نیا انامه  و  تستوبن » تسرد ؟؟؟ باوخ   » ثیدـح تسا  انعم  نیاب  تسیزیچ و  زا  هرهب  هکیت و  ءزج  هتفگ : هیاهن  رد  يرزج  ناـیاپ - یحو -
شتوبن 23 تدم  هدوب و  لاس  تسرد 63  تایاور  رتشیب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رمع  هکنآ  يارب  هدرک  نآ  صوصخم  ار  هراـمش 

دید يرادیب  رد  ار  هتشرف  سپـس  دشیم و  یحو  واب  باوخ  رد  لاس  مین  ات  توبن  رمع  زاغآ  رد  هدش و  ثوعبم  لاس 40  نایاپ  رد  نوچ  لاس 
رد دنرایـسب و  هرامـش  نیدـب  تایاور  نآ و  دوشیم ؟؟؟ میجنـسب  تسا  لاـس  هک 23  تّوبن  تدـم  اـب  ار  باوـخ  رد  یحو  تدـم  نوـچ  و 

یخرب رد  و  هدمآ ، نایمب  تبسن  نیا  هدرک و  تافو  لاس 63  نایم  رد  هدوبن و  مامت  لاس  شرمع 63  هک  تسنیا  شهجو  هدمآ و  یخرب ؟؟؟
-؟؟؟ تبسن لاس و  دوشیم 20  توبن  نارود  نآ و  تیاور  قبط  هدوب  لاـس  شرمع 60  هکنیا  رب  دوشیم  لمح  هدش و  طبـض  تایاور ؟؟؟

-. نایاپ
ای ربخب  دنتـسم  هک  تسنیا  شطرـش  یلو  دریذپ  ار  نآ  هرامـش  باسح و  هک  تسا  یهیجوت  هچ  رگا  نیا  هتفگ : ثیدـحلا  مالعا  رد  یباطخ 

چیه مه  نامگ  تسینامگ و  ایوگ  هدرکن و  رکذ  يربخ  مه  نآ  هدنیوگ  مناد  نم  هک  اجنآ  ات  تسین و  انعم  نیا  رد  يربخ  و  دشاب ، یثیدـح 
رد ترضح  نآب  یحو  هک  مه  يرگید  تاقوا  دیاب  دیآ  باسحب  توبن  ءازجا  زا  هام  شـش  تدم  نیا  رگا  و  درادن ، قح  تابثا  يارب  يدوس 

میسقت  نیا  مینک ، هجوت  نیدب  نوچ  و  دیآ ، باسح  رد  ددنویپ و  نادب  هدوب  باوخ  رد  شیناگدنز  نمض 
170 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا لطاب  نب  زا  باسح  نیا  و 

و هتفگ ، شباحصاب  هدید و  نید  بابسا  تامهم  تعیرش و  روما  رد  رایـسب  ياهباوخ  ترـضح  نآ  هک  هدیـسر  تیاور  دنچ  رد  ربمغیپ  زا  و 
تسیاهنخر مریـشمش  همد  رد  مدید  باوخ  تفگ : اهنآب  دحا  زور  رد  و  دنتفگیم ، واب  دیدید و  باوخ  ناتمادک  هدومرفیم : نانآب  دادماب  ره 

نیا همه  هتفگ  تشک ، ار  نانمـشد  ناولهپ  وا  دـندش و  هتـشک  شنارای  زا  نت  دـنچ  هک  دـش  لیوأت  و  مدرک ، راوس  دوخ  اب  ار  ینیمغ  ایوگ  و 
باوخ ادخ  دروآرد  تسرد  هتبلا   » ّلج ّزع و  ادخ  لوق  رد  هّکم  حـتف  يایؤر  رد  تسنآرق  ّصن  همه  زا  رتالاب  هدوب و  ترجه  زا  سپ  اهباوخ 

ام هچنآ  و  ءارسالا » - 60 ۀـیآلا - مدرم - يارب  شیامزآ  زج  میدومن  وتب  هک  ار  یباوخ  میتخاـسن  و   » وا هدومرف  و  حـتفلا » (- 27  ) ار شلوسر 
. تسا هیجوت  نیا  یتسس  لیلد  میداهناو  هچنآ  میدروآ و 

مینادـیم هکنیا  اب  دـشابن ، ام  تجح  تسناهن  اـم  رب  شتلع  هچنآ  دـناوتن  و  تسا ، تسرد  مه  شاـنعم  تسا و  تسرد  ثیدـح  نیا  میئوگ  و 
اهنآ ماجنا  بوجو  عنام  نآ  تسین و  مک  شیب و  ارچ  هک  مینادـن  ار  شتلع  ام  و  دـنراد ، ینیعم  هرامـش  هرمج  یمر  هزور و  زامن و  تاـعکر 

- نایاپ هدمآ - دورف  یحو  زا  اهنادب  هک  هدوب  هچنآ  زا  ياهکیت  هدوب و  مه  ناربمغیپ  رد  تسا و  قح  ایؤر  هک  تسنیا  ثیدح  ینعم  و  دشابن ،
.

ایؤر دـناهتفگ  و  دـشیم ، یحو  اهنآب  باوخ  رد  هک  هچ  نارگید  هن  ناربمغیپ  يارب  ینعی  تستوبن  ءزج  ایؤر  هتفگ : يراخب  نیحراش  زا  یکی 
کی اـیؤر  ینعی  تسیرازگربـخ  ینعمب  ثیدـح  نیا  رد  تّوـبن  دـناهتفگ  و  هدـنام ، اـجب  نآ  زا  تسا و  یئزج  هکنیا  هن  هدوـب  توـبن  هارمهب 

هک درادـن  تافانم  تسین و  توبن  دوخ  توبن  ءزج  اریز  تسین ، یعناـم  مه  نآ  رهاـظب  لـمح  رد  و  درادـن ، غورد  ادـخ و  زا  تسیرازگربخ 
ءزج هک  تسبوخ  نمؤم  زا  بوخ  باوخ  دوصقم  اریز  دـیاین  توبن  ءزج  یلو  دـیآرد ، تسرد  اـسب  مه  رفاـک  باوـخ  و  تسا ، هتفر  توـبن 

. تسا توبن 
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یباوخ ره  هک  هدرک  اهنیبباوخ  لاح  فالتخاب  لمح  ایؤرب  تبسن  توبن  ءازجا  رد  ار  تایاور  فالتخا  يربط  هتفگ : ملسم  حرش  رد  يوون 
تسا  یصوصخم  هجرد  رد 
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تـسنیا دوصقم  دناهتفگ  و  دنراد ، توافت  مهبم  نشور و  باوخ  رابتعاب  دناهتفگ  قساف و  زا  ای  دشاب  حلاص  زا  هک  دوش  هدیجنـس  توبن  اب  و 

. دراد ار  توبن  يرگنشور  تستوبن و ؟؟؟ دننام  دراد  هک  یئوگشیپ  يارب  باوخ  هک 
: دومرف ار  ّلج  ّزع و  ادخ  لوق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسرب  يدرم  هک  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  يدنسب  هضور :) - 90  ) یفاک رد  - 41

. دریگ هدژم  نآ  زا  ایند و  رد  دنیب  نمؤم  هک  تسبوخ  باوخ  نآ  شدومرف  ایند » راد  رد  هدژم  تسا  اهنآ  زا   » هک
« ایندلا ةایحلا  یف  يرشبلا  ریسفت «  ادخ  لوسر  زا  هک  هدرک  تیاور  تماص  نب  ةدابع  زا  شدنسب  ۀنسلا  حرش  رد  نایب :

معا اسب  هچ  تسا  گرم  ماگنه  هدژم  هک  درادـن  يرابخا  اب  تاـفانم  و  دـننیب ، شیارب  اـی  دـنیب  نمؤم  هک  تسبوخ  باوخ  دومرف  مدیـسرپ  ار 
. تسا

. الپوترپ ناطیش ، ندناسرت  نمؤمب ، ادخ  هدژم  تسا : هنوگ  هس  ندید  باوخ  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  یفاک :)..(  رد  - 42
نیزحت هملک  لصا  هک  تسنیا  رهاظ  كانـساره و  ياهباوخ  ای  تسا  بوخ  ياهراک  رب  وا  دیدهت  ناطیـش  ندـناسرت  زا  دوصقم  دـیاش  نایب :
شدنسب ۀنسلا  حرش  رد  هچنآ  يارب  و  دیآ ، هک  ثعشا  نب  دّمحم  تیاور  يارب  هلداجملا و  اونمآ 10 - نیذلا  نزحیل  يوجن  هیآ  هنیرقب  تسا 

و دشابن ، غورد  نمؤم  باوخ  هک  دـشاب  رایـسب  دـشاب  نامزلا  رخآ  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدروآ  هریره  یبأ  زا 
دنک و نخس  شدوخ  اب  یسک  هکنآ  و  ادخ ، زا  هدژم  يایؤر  تسا ، هس  باوخ  تسا ، اهنآ  رتوگتسار  اهنآ  نایم  ندید  باوخ  رد  رتتسرد 

نید رد  تابث  باوخ  رد  دنک  درازگ و  زامن  دزیخرب و  دـیوگن و  یـسکب  دـید  دـب  باوخ  امـش  زا  یکی  نوچ  و  ناطیـش ، زا  روآمغ  يایؤر 
. تسنآ رتزاسان  ّلغ  و  دراد ، ریبعت 

تفلاخم زا  عنام  مه  عرو  ندـش  اجباج  تسا و  نتـساخرب  زا  ریگولج  دـنک  نوچ  هک  تسنیا  يارب  نید  رد  تاـبثب  دـنک  ریبعت  هتفگ : سپس 
باوخ  ریبعت  نیا  و  تسا ، نید 
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دنک رد  شاهیاد  دـنیب  باوخ  هچنانچ  تسا ، رفـس  رد  تماـقا  شریبعت  دـنیب  باوخ  رفاـسم  رگا  و  تسا ، ریخ  هار  اـی  دجـسم  رد  ندوب  دـنک 
دوش رفکب  ریبعت  ّلغ  و  ددرگ ، ینالوط  دشاب  يراتفرگ  رگا  دـشک و  زاردـب  ناشیراتفرگ  دـنیب ، باوخ  ار  نآ  ینادـنز  ای  رامیب  رگا  و  تسا ،

كدی لعجت  و ال   » دیامرف ادخ  نوچ  دوش  لخبب  ریبعت  اسب  و  الالغا » مهقانعا  یف  انلعج  ّانا  « » اولاق امب  اونعل  مهیدیا و  ّتلغ   » دیامرف ادـخ  هچ 
. تسا یحلاص  درم  زا  هک  یتروص  رد  دشاب  هانگ  زا  يراددوخ  اسب  و  کقنع » یلا  ۀلولغم 

. تسا یحو  ناربمغیپ  يایؤر  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  يدنسب  خیشلا : نبا  سلاجم  رد  - 43
، دتفا شلد  رد  ياهتکن  هکنآ  تسا  ام  زا  یتسار  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  مدینش  هک  هزمح  نب  نوراه  زا  شدنـسب  نامه : زا  و  - 44

رتگرزب یتروص  هکنآ  تسا  ام  زا  و  تشط ، رد  ریجنز  ندیـشک  زاوآ  نوچ  دونـشب  ار  زاوآ  هک  یـسک  تسا  ام  زا  و  دنیآ ، شباوخب  هکنآ  و 
. دیآ وا  دزن  لیئاکیم  لیئربج و  زا 

. دوب ایوگ  نشور و  مد  هدیپس  نوچ  شباوخ  دیدیم و  باوخ  رپ  ادخ  لوسر  هک : تسا  مراکم  رد  - 45
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  هداز  نیـسح  لتقم  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  هک  روصنم  نب  هَّللا  دبع  زا  يدنـسب  قودص : سلاجم  رد  - 46

دجـسمب دیـسر  بش  نوچ  دیآ و  قارع  نیمزب  زاجح  نیمز  زا  درک  دـصق  هک : دـناشک  اجنآ  ات  ار  البرک  ناتـساد  شردـپ  زا  لقنب  مدیـسرپ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هدجس و  رد  درب  شباوخ  ات  داد  لوط  زامنب و  داتـسیا  و  دنک ، عادو  ار  ربق  ات  تفر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 
نوخ كاخب و  تمنیب  ایوگ  تنابرقب  مردام  ردپ و  دومرفیم : دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نایم  دنابسچ و  هنیسب  تفرگ و  ار  وا  دمآ و  شباوخب 
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هک یئآیم  تردارب  تردام  تردپ  دزن  وت  مناج  رسپ  دنرادن ، هرهب  ادخ  دزن  و  دنراد ، متعافـشب  دیما  هک  تما  نیا  زا  یهورگ  نایم  يداتفا 
. تداهش اب  زج  اهنادب  یسرن  هک  تسا  یتاجرد  تشهب  رد  تیارب  یتسار  و  دنقاتشم ، وتب  همه 

تفگ  ار  باوخ  دمآ و  شنادناخ  دزن  دش و  رادیب  باوخ  زا  نانک  هیرگ  نیسح 
173 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

زا دومن و  تحارتسا  نآ  رد  رهظ  ماگنه  رد  درک و  لزنم  بیذـع  هب  ات  تفر  شیپ  هک - اجنآ  ات  هدیـشک  ار  ثیدـح  و  درک - عادو  اهنآ  اب  و 
غورد نآ  رد  باوخ  هک  تسا  یتعاس  نیا  مناج  رـسپ  دومرف  دـنایرگ ؟ ار  وت  هچ  ناج  ردـپ  تفگ  شرـسپ  ناـنکهیرگ و  تساـخرب  باوخ 

(. ثیدحلا  ) دربیم تشهبب  باتش  اب  ناتگرم  دیوریم و  باتشب  تفگیم : داد و  خر  یسک  مباوخ  رد  دشابن ،
ات دشک  باذع  دزاس  يرادناج  تروص  هک  یسک  دنشک : باذع  تمایق  زور  سک  هس  هک  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  لامعالا : باوث  رد  - 47

نکمم اهنآ  ندز  هرگ  دـنز و  هرگ  مهب  ار  وج  ود  ات  دوش  باذـع  دزاس  غورد  باوخ  هک  یـسک  و  دـمد ، ناج  دـناوتن  دـمد و  ناـج  نآ  رد 
. دنزیر برس  وا  شوگ  رد  شدنهاوخن ، هکیدرم  نخس  زا  دنک  يریگشوگ  هک  یسک  و  تسین ،

زامن ورب  دنتفگ : واب  هک  دـید  باوخ  هنیدـم  یلیم  دـنچ  رد  يدرم  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  يدنـسب  هضور :) - 183  ) یفاـک رد  - 48
مالّـسلا هیلع  رفعج  یبا  هک  تفاـیرد  دـمآ و  هنیدـمب  درم  نآ  دـنهدیم ، لـسغ  عیقب  رد  ار  وا  اههتـشرف  هک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  رب  ناوخب 

. هتشذگرد
هچ هتخیمآ  مهب  اهنآ  تسردان  تسرد و  هدش و  هتخادرپ  اهنآ  راک  هنوگچ  هک  شیدنا  اهباوخ  هراب  رد  لّضفم  يا  لضفم : دـیحوت  رد  - 49

دنمدوس دنتـسرد و  یهاگ  یلو  دندوب ، انعمیب  دنتـشادن و  يدوس  دندوب  غورد  همه  رگا  و  دـندوب ، ربمغیپ  مدرم  همه  دوب  تسرد  همه  رگا 
. دننکن دامتعا  رپ  اهنادب  مدرم  ات  دنشاب  غورد  رایسب  و  دننک ، رذح  نآ  زا  هک  ینایز  ای  دننک ، يربهر  نادب  هک  یحلاصم  رد  مدرم  يارب 

مدید باوخ  رد  نونکا  دومرف : دش و  رادیب  دز و  یترچ  دش  هرصاحم  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یبش  رحس  ماگنه  یمزراوخ : بقانم  رد  - 50
مدرم نیا  زا  نم  هدنشک  منامگ  و  دوب ، رتتخس  نم  رب  هک  دوب  دیفس  هایس و  یگـس  ناشنایم  دنریگب و  ارم  ات  دندرب  شروی  نم  رب  یئاهگس 

(. ربخلا  ) دشاب سیپ  يدرم 
فسوی  وبأ  نوچ  هک : تفگ  زاب  یضاق  رمع  وبأ  يدنوار : تاوعد  رد  - 51

174 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
نم تفگ : وا  و  طاّیخ ، یلع  یبأ  دزن  مداتـسرف  و  يوش ، هب  هک  شونب  روخب و ال  ال  تفگیم : یکی  هک  مدـید  باوخ  یبش  تفگ  دـش  رامیب 

رب يد  تفگ : دمآ و  ادرف  و  مشیدنیب ، ات  دیهد  تلهم  نمب  درک ، ریبعت  ثیدح  نآرق و  يور  زا  دـیاب  ار  اهباوخ  و  مدینـشن ، ار  نیا  زا  رتبجع 
ودـب تیز  نغور  تسا  نوتیز  تخرد  نآ  هدـیخرچ و  نآ  رب  ـال  مدـید  ۀـیبرغ » ـال  ۀیقرـش و  ـال  ۀـنوتیز  ۀـکرابم  ةرجـش   » مدروخرب هیآ  نیا 

. تفای دوبهب  مدرک و  نینچ  تفگ  دیناروخ  واب  تیز  دیناشون و 
یتساوخ ادخ  هک  ره  هدید و  یباوخ  امش  زا  یسک  ایآ  دومرفیم : شنارایب  رپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  بدنج  نب  ةرمس  زا  - 52

نیمز رـسب  ارم  و  متفر ، اهنآ  اب  ایب ، ام  اب  دنتفگ : دـندمآ و  مسک  ود  باوخ  رد  بشما  دومرف : امب  ینادادـماب  شدوخ  و  یتفگ ، یباوخ  يوب 
شرـس دیبوکیم و  وا  رـسب  ار  گنـس  نآ  دوب و  هداتـسیا  شرـس  الاب  یگنـس  اب  يرگید  دوب و  باوخ  هک  يدرم  دزن  میتفر  و  دندرب ، سدقم 

زاب دوب و  هچنانچ  دوب  هدـش  هب  هدـیباوخ  نآ  رـس  ات  تشگیمنرب  تفریم و  شلابندـب  درم  نآ  دـیطلغیم و  اجنآ  اجنیا و  گنـس  تفاکـشیم و 
. درکیم وا  اب  ار  راک  نیا  هرابود  تفکیم 

هداتسیا شرس  رب  نینهآ  یکگنچ  اب  يرگید  هدیباوخ و  تشپب  هک  میدیسر  يدرمب  ات  میتفر  ایب و  دنتفگ : دننایک ؟ اهنیا  هَّللا ، ناحبـس  متفگ :
ار راـک  نیمه  تفریم و  هرهچ  رگید  يوسب  دـنادرگیمرب و  شتـشپ  هب  ار  شمـشچ  ود  ینیب و  ناـهد و  دربیمورف و  شیور  يوـس  کـیب  و 

. دنکیم ار  راک  نامه  نآ  اب  زاب  هدش و  تسرد  هتشگ و  رب  دوخ  ياجب  هرهچ  لوا  مین  هک  هدشن  غراف  نآ  زا  درکیم و 
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نآ رد  رس  و  دشیم ، هدینش  زاوآ  لاجنج و  شنورد  زا  هک  میدیسر  يرونت  رـس  رب  متفر و  ایب  دنتفگ : نمب  دننایک ؟ نانیا  هَّللا  ناحبـس  متفگ :
: متفگ اهنآب  دندرکیم ، نویـش  نآ  رثا  رب  دمآیم و  اهنآ  رب  اهنآ  دورف  زا  ياهرارـش  و  دوب ، ياهنهرب  نانز  نادرم و  نآ  رد  هاگان  میدیـشک و 

. ایب دنتفگ : دننایک ؟ نانیا 
رب درکیم و  انش  يدرم  نآ  رد  هاگانب  نوخ ، دننام  خرس  یئوج  رس  رب  میتفر 

175 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
رد یگنـس  وا  دوشگیم و  نهد  وا  دـمآیم و  وا  دزن  درکیم  انـش  هچ  ره  اـت  رگانـش  نآ  و  دوب ، شدزن  رایـسب  گنـس  هک  رگید  درم  شراـنک 

مناـهارمهب تشاذـگیم  شناهدـب  یگنـس  مه  وا  دوشگیم و  نهد  زاـب  تشگیمرب و  وا  دزن  درکیم و  انـش  تفریم و  وا  تشاذـگیم و  شنهد 
. ایب دنتفگ : دننایک ؟ نانیا  متفگ :

، تشگیم شدرگ  تخورفایم و  ار  نآ  هک  دوب  یـشتآ  وا  شیپ  هاـگانب  مدوب و  هدـیدن  رتتشز  وا  زا  هک  تشز  يدرمب  میدیـسر  اـت  میتـفر 
اسب هک  دوب  زارد  يدرم  نآ  نایم  رد  و  تشاد ، ار  راهب  ياهلگ  همه  هوبنا و  میدیـسر  یناتـسبب  ات  میتفر  ایب ، دنتفگ  نمب  تسیچ ؟ نیا  متفگ :

: متفگ اهنآب  مدوب ، هدـیدن  ار  اهنآ  زگره  هک  رتشیب  هچ  ره  دـندوب  ناوارف  ناکدوک  شدرگ  هاگان  و  مدـیدیمن ، دوب  ـالاب  نامـسآب  هک  شرس 
. ایب دنتفگ : نمب  دننایک ؟ نانیا 

هک يرهش  هب  میدیسر  ات  میدمآرب  ارب ، نآ  رد  دنتفگ : نمب  مدوب  هدیدن  نآ  زا  رتابیز  رتگرزب و  زگره  هک  میدیسر  یگرزب  ناتـسبب  میتفر و 
ینادرمب میدـمآرد و  نآ  رد  دـش و  هدوشگ  اـم  يورب  میدز و  رد  میدـمآ و  رهـش  ردـب  و  دوب ، هتخاـس  هرقن  زا  یتشخ  ـالط و  زا  یتشخ  اـب 

، دیتفا رهن  نیا  رد  دیورب و  دنتفگ  دندوب  تشز  هک  اهنآب  يدید  هچنآ  زا  رتتشز  یمین  دندوب و  يدید  هچنآ  زا  رتابیز  یمین  هک  میدروخرب 
نمب دندش ، يورابیز  تفر و  اهنآ  یتشز  دـندمآ و  دـندرک و  یئوشنت  نآ  رد  دـنتفر  تشاد ، دیفـس  رایـسب  یبآ  دوب و  يروانهپ  رهن  هاگان 

نیا دـنتفگ : نمب  دیفـس و  مهرد و  يربا  نوچ  مدـید  یخاک  مدرک و  الاب  هدـید  و  تسا ، وت  ياج  اـجنیا  تسا و  ندـع  تشهب  نیا  دـنتفگ :
. تفر یهاوخ  نآ  رد  وت  هن  نونکا ، دنتفگ : مورب ، نآ  رد  دیراذگب  دهد  تکرب  امشب  ادخ  متفگ : تسا ، وت  هناخ 

: دنتفگ نمب  دندوب ؟ هچ  اهنیا  مدید ، اهیتفگش  بشما  لوا  زا  نم  متفگ : اهنآب 
زامن زا  دهناو و  ار  نآ  دریگارف و  ار  نآرق  هک  تسیدرم  نآ  دـنتفوکیم : گنـس  اب  ار  شرـس  هک  تسخن  درم  نآ  اما  میهد  شرازگ  وتب  هتبلا 

مشچ  ینیب و  اب  شتشپ  هب  تشگیمرب  شاهرهچ  يدید  هکیدرم  اما  و  دوش ، نینچ  تمایق  زور  ات  وا  اب  دباوخب  بجاو 
176 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

و دوش ، نینچ  وا  اب  تمایق  زور  ات  و  دوش ، هدـنکارپ  ناهج  رد  هک  دـیوگ  یغورد  دور و  نوریب  شاهناخ  زا  نادادـماب  هک  تسا  سک  نآ  وا 
درم تسا  روخابر  دریگ  ناهد  رد  گنـس  تسا و  روانـش  نوخ  يوج  رد  هک  سک  نآ  دـنناراکانز ، يرونت  تخل  ياـهنز  اـهدرم و  نآ  اـما 

نآ دنتـسرپهناگی ، نادازون  وا  درگ  ناکدوک  و  تسا ، میهاربا  ناتـسب  رد  الاب  دـنلب  درم  تسا  خزود  کلام  دزورفا ، هک  یـشتآ  رانک  تشز 
. لیئاکیم نیا  ملیئربج و  نم  دندرک ، ود  ره  دب  بوخ و  راک  هک  دننانآ  دندوب  تشز  یمین  ابیز و  یمین  هک  یمدرم 

ای دنتفگ : ناناملـسم  یخرب  هک  هدوزفا  دـندرم » تسرپ  هناگی   » زا سپ  نیدـلا و  مالعا  باتک  رد  هدروآ  یباطخ  ار  تیاور  نیا  میوگ  نییبت :
شرهاظ هتفگ  یباطخ  ناتسرپ ...  تب  ناکدوک  مه  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتسه  مه  ناتسرپ  تب  ناکدوک  هَّللا  لوسر 

شدندیـسرپ ناکرـشم  دنزرف  زا  نوچ  هک  دنناردپ ، مکح  رد  ایند  رد  هچ  رگا  دنناناملـسم و  ناکدوکب  تسویپ  ترخآ  رد  نانآ  هک  تسنیا 
یهورگ و  دنناد ، رفاک  ناشناردپ  مکح  رد  ار  نانآ  تنـس  لهأ  هماع  دنراد ، فالتخا  اهنآ  هراب  رد  مدرم  و  دندوخ ، ناردـپ  زا  نانآ  دومرف :

دندرک کّسمت  ربمغیپ  ثیدحب  هتفگ : نیا  رد  و  هدش ، تیاور  يرابخا  هباحص  نت  دنچ  زا  و  دنتشهب ، لهأ  رگید  يارـس  رد  دنتفگ : نانآ  زا 
ّلج ّزع و  ادخ  لوق  زا  دندروآ  لیلد  و  دننک » ربگ  اسرت و  يدوهی و  ار  وا  شردام  ردپ و  تسا و  یتسرپهناگی  تشرسب  يدازون  ره  هک   » هک

«. ریوکتلا - 10 - 9 هدش ، هتشک  یهانگ  هچب  هک  دوش  یسرپزاب  روگب  هدنز  رتخد  زا  نوچ  «و 
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ناکدوک دـنتفگ : ریـسفت  لـهأ  یخرب  هک  هعقاولا » نادـیواج 17 - یئاههچب  رـسپ  اهنآ  رب  دـندرگب   » ّلج ّزع و  ادـخ  لوقب  دـندروآ  لـیلد  و 
دندرک تیاور  یخرب  و  دنـشاب ، هداز  ایند  رد  دیاب  اهنآ  تسین و  تدالو  تشهب  رد  تسا و  تدالو  زا  نادلو  هک  دـندروآ  لیلد  و  دـنرافک ،

. دنشاب نانآ  راکتمدخ  مه  تشهب  رد  دندش ، ناناملسم  راکتمدخ  ایند  رد  هدش و  ریسا  رگا  هک 
ببس رد  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  هلداجملا :» ناطیشلا 10 - نم  يوجنلا  اّمنا   » ادخ لوق  رد  ( 668  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد  - 53

همطاف  هک  هیآ  نیا  لوزن 
177 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

درب نوریب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  ار و  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دید  باوخ  رد  مالس  اهیلع 
کی دوـب و  یبآ  لـخن و  هـک  ییاـج  اـت  تـفر  تـسار  تمـس  هار  زا  ادـخ  لوـسر  دـمآرب و  ناـشربارب  رد  هار  ود  دـندمآرد و  اـهغاب  زا  اـت 
نایرگ همطاف  و  دندرم ، اجرد  همه  دندروخ  نوچ  دندیرب و  ار  شرس  دومرف : دیرخ و  تشاد  دیفس  ياههطقن  شـشوگ  ود  هک  يدنفـسوگ 

. دادن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسرب  یشرازگ  دش و  رادیب  ناساره  و 
نیسح نسح و  نینمؤملا و  ریما  ات  دومرف  درک و  راوس  نآ  رب  ار  همطاف  دروآ و  يرخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادادماب  و 
ربمغیپ دش و  هار  ود  هنیدم  ياهراوید  نوریب  دوب و  هدـید  باوخ  رد  همطاف  هچنانچ  دـندمآرد  هنیدـم  زا  دـندش و  نوریب  مه  مالّـسلا  مهیلع 

و دندرک ، شبابک  دـندیرب و  ار  شرـس  ات  دومرف  دـیرخ و  يرادهطقن  شوگ  دنفـسوگ  و  دوب ، بآ  لخن و  هک  اجنآ  ات  تفر  تسار  تمـسب 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  و  دـنریمب ، هکنیا  سرت  زا  تسیرگیم  تفر و  ياهشوـگب  تساـخرب و  همطاـف  دـنروخب  دنتـساوخ  نوـچ 

. دنکیم هیرگ  هک  تسج  ار  وا  ات  تفر  شلابندب 
، منیبن ار  امـش  ندرم  ات  متفرگ  هرانک  امـش  زا  و  مدـید ، باوخ  رد  نانچ  نینچ و  بشید  نم  تفگ : دوشیم ؟ هچ  ار  وت  مناـج  رتخد  دومرف :

تـسیناطیش نیا  دّـمحم  يا  تفگ : دـمآورف و  لیئربج  درک و  تاجانم  شراگدرورپ  اب  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  تساخرب و  ادـخ  لوسر 
. دنروخیم هودنا  دنکیم و  رازآ  ناشباوخ  رد  ار  نانمؤم  هدومن و  مالّسلا  اهیلع  همطافب  ار  باوخ  نیا  هک  تسنامه  و  راهد »  » مانب

: دومرف ودب  ترضح  نآ  دندروآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  وا  ات  دومرف : لیئربج 
لیئربج هاگنآ  و  دناکـش ، ار  شرـس  ياج  هس  تخادـنا و  فت  واب  راب  هس  سپ  دّـمحم ، اـی  يرآ  تفگ ، يدومن ؟ همطاـفب  ار  باوخ  نیا  وت 
برقم ياههتـشرف  دنهانپ  هک  نادب  مهانپ  دیوگب  دید ، نمؤم  ای  يدید  يدب  باوخ  نوچ  دّـمحم  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحمب 

هـس ناوخب و  ار  دحأ  هّللا  وه  لق  نیتذّوعم و  دمح و  هروس  و  مباوخ ، زا  مدـید و  هچنآ  ّرـش  زا  شبوخ  ياههدـنب  لسرم و  ناربمغیپ  ادـخ و 
ات ناطیشلا » نم  يوجنلا  امنا   » داتسرفورف شلوسرب  ادخ  دناسرن و  ینایز  وتب  يدید  باوخ  رد  هچنآ  هک  زادنیب  پچ  تمسب  فت 

178 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. هیآ رخآ 

فرطرب دوز  رابتعاب  یلو  تسا ، رواب  زا  رود  دشاب  یناطیش  تسا  یحو  شودمه  هک  وا  باوخ  مالّسلا و  اهیلع  همطافب  ناطیش  ضرعت  نایب :
لوصا رد  تسا و  روهـشم  ثیدح  نیا  دـنک ، مک  ار  نآ  ناملـسم  تما  نانمؤم و  يارب  تسویپ  دوس  نآ و  رب  ربمغیپ  هزجعم  بترت  ندـش و 

. ملعی هَّللا  هدش و  تبث  رّرکم  ثیدح 
زا هاش  شنارصعمه ، دبعأ  دوب و  دهاز  هَّللا ، دبع  نب  نسح  مانب  متـشاد  ياهدازومع  هک  یفقاو  نالف  نب  دّمحم  زا  شدنـسب  رئاصب : رد  - 54

لمحت دوخ  حالـص  يارب  هاش  دراداو و  شریخ  راکب  دـهد و  شدـنپ  اـت  دومنیم  لابقتـسا  هاـش  تشرد  نانخـس  اـب  اـسب  و  درکیم : ندـید  وا 
مراد تسود  هچ  یلع  وبأ  يا  تفگ : واب  دـید و  ار  وا  دـمآ و  دجـسمب  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  يزور  ات  دوب  لاح  نیدـب  هتـسویپ  و  درکیم ،

. وجب تخانش  ورب و  يرادن ، یئاسانش  هکنیا  زج  وتب  مداش  يراد و  هچنآ 
هنیدم و ءاهقف  سنا و  نب  کلام  زا  دومرف : هک  زا  تفگ : نک ، ثیدح  بلط  وش و  مهفزیچ  ورب  دومرف  تسمادـک ؟ تخانـش  تنابرق  تفگ :
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واب تسناد و  چوپ  مه  وا  و  دناوخ ، ترـضح  نآب  ار  همه  دمآ و  دـش و  نخـس  مه  اهنآ  اب  تفر  و  نک ، هضرع  نم  رب  ار  ثیدـح  نآ  سپس 
درم نآ  تفریم و  دوـخ  هعرزمب  يزور  اـت  دوـب  متفه  ماـما  دـصرتم  هتـسویپ  تشاد و  هجوـت  شنیدـب  درم  نآ  تـفرعم و  لاـبند  ورب  دوـمرف 
ریما زا  اریو  وا  و  نک ، یئامنهر  تفرعمب  ارم  مروآ ، تجح  وت  رب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نم  تنابرق  تفگ : دیـسر و  واب  هار  رد  تفر و  شلاـبند 

شیارب مه  ار  رمع  رکب و  یبأ  عضو  و  هدوب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  وا  تفگ : واب  داد و  شرازگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
. تفریذپ وا  درک و  نشور 

. دش شوماخ  دیسر و  شدوخب  ات  نیسح  هگنآ  نسح و  دومرف : تسیک ؟ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  سپ  تفگ : سپس  و 
؟ يریذپیم مهد  شرازگ  ترگا  دومرف : تسیک ؟ زورما  ماما  تنابرق  تفگ :

دزن ورب  دومرف  تسیچ ؟ لیلد  تنابرق  تفگ : منم ، وا  دومرف : تنابرق ، يرآ  تفگ 
179 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

: تفگ ایب  شیپ  دیوگ  ترفعج  نب  یسوم  وگب  واب  درک و  نالیغ  ماب  هراشا  تخرد و  نیا 
شتماماب دیوگ  تشگرب ، درک و  تراشا  ودب  هگنآ  داتسیا و  شربارب  رد  ات  دفاکـشیم  یبوخب  ار  نیمز  مدید  ادخب  و  متفگ : متفر و  نآ  دزن 

. دیوگ نخس  هک  دیدن  یسک  شرگید  و  دیزگ ، یشوماخ  دش و  فرتعم 
دید و باوخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  یبش  و  دیرب ، وا  زا  ندید  باوخ  و  دشیم ، هدید  شیارب  دـیدیم و  بوخ  ياهباوخ  نآ  زا  شیپ 

. دورب وا  زا  ایؤر  دوش ، رادیاپ  نمؤم  لد  رد  نامیا  نوچ  رادم ، مغ  دومرف : درک ، تیاکش  ودب  باوخ  ندش  عطقنم  زا 
، هدـش دـیدپ  نآ  زا  سپ  هدوبن و  ندـید  باوخ  شنیرفآ  زاـغآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  زا  يدنـسب  هضور :) - 90  ) یفاـک رد  - 55
هچ نآ  ربارب  رد  دنتفگ  دـناوخ ، يو  تعاط  تدابعب و  ار  نانآ  داتـسرف و  شنارـصعمهب  يربمغیپ  هرکذ - ّزع  ادـخ  دومرف  هچ ؟ يارب  متفگ :

رگا درآرد و  تشهبب  ار  امـش  ادـخ  دـیرب  مناـمرف  رگا  تفگ : رتزیزع ، اـم  زا  تاهریـشع  هن  تسا و  رتـشیب  اـم  زا  وـت  لاـم  هن  ادـخب  مـیراد ؟
، دیریمب نوچ  تفگ : میسر ؟ نادب  یک  دنتفگ  درک ، فصو  ناشیارب  هیچ ؟ خزود  هیچ ، تشهب  دنتفگ : درب ، خزودب  ار  امش  دینک  مینامرفان 

. دندرک شراوخ  دندرمش و  وگغورد  ار  وا  رپ  و  دندش ، كاخ  ناوختسا و  ناماههدرم  میدید  ام  دنتفگ 
نآ یـسانشان  مه  دندید و  باوخ  رد  هچنآ  دنداد  شرازگ  واب  دندمآ و  دوخ  ربمغیپ  دزن  و  دروآ ، دیدپ  اهنآ  رد  ار  باوخ  ّلج  ّزع و  ادـخ 

حور دسوپ  نت  رگا  و  دیدرم ، نوچ  امـش  حاورا  دنـشاب  نینچ  دنک  مامت  تجح  امـش  رب  دـماشیپ  نیا  اب  هتـساوخ  ّلج  ّزع و  ادـخ  تفگ : ار ،
. دوش هدنز  نت  هک  يزور  ات  دشک  باذع  دنامب و 

دندوب شرکنم  تسخن  هچنآ  ای  دندید  باوخ  رد  باذع  رکنم و  هچنآ  ای  دندش ، رکنم  ار  دوخ  داعبتسا  ینعی  کلذ » نم  اورکنا  ام  و  : » نایب
دشاب نت  رد  شرثا  هن  دشک و  رازآ  ندید  باوخ  رد  هک  ینانچ  ینعی  امش » حاورا  دنشاب  نینچ   » خزرب باذع  زا 

180 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. تشذگ داعم  باتک  رد  نآ  هراب  رد  نخس  و  تسا ، نینچ  شباذع  خزرب و  تمعن  دنیب ، یسک  هن  و 

. دوش الپوترپ  راچد  دنک ، باوخ  رپ  هک  ره  هک  مالّسلا  هیلع  مهد  ماما  زا  ةرهابلا : ةردلا  رد  - 56
-. نایاپ دشک - الپوترپب  هک  تسیباوخ  یبلطایند  ینعی  هتفگ : هدق - شفلؤم - نایب :

هک تسا  دساف  ياهلایخ  لطاب و  ياهوزرآ  هیام  يارـس  رگید  روما  گرم و  ادـخ و  دای  زا  تلفغرپ  هک  تسنیا  ینعم  نیا  دـییأت  میوگ : نم 
ياهباوخ مالحا  زا  دوصقم  تسا و  رتنشور  رتتسرد و  شرهاظ  ینعم  هک  نیا  اب  دنرادن ، ور  نادب  دنمجرا  مدرم  دنتـسه و  الپوترپ  نوچ 

«. تسناطیش زا  ملح   » تسا هدیسر  هک  تسا  هابت 
هَّللا لوسر  ای  دش  ضرع  دننادنمدرخ ، امـش  رتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یّمق  دمحا  نب  رفعج  تایاغ  باتک  رد  - 57

. دننارورپ وزرآ  نادنمدرخ  دومرف : دننایک ؟ نادنمدرخ 
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: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  شدنسب  هیوباب : نب  یلع  هرصبت  باتک  رد  - 58
فرط زا  ندید  باوخ  هک  دومرف : و  شدنیب ، باوخ  رد  هک  سفن  اب  ثیدح  و  ناطیش ، زا  يزادنا  مغ  ادخ ، زا  هدژم  تسا  هنوگ  هس  باوخ 

. تسناطیش زا  الپوترپ  تسادخ و 
. هدش هداد  یخربب ؟؟؟ دنتوبن و  شیایؤر ؟؟؟ نمؤم و  يأر  هک  مشش  ماما  زا  شدنسب  دیعس : نب  نیسح  نمؤملا  باتک  - 59

. دنتّوبن ءازجا  زا  شیایؤر ؟؟؟ يأر و  لماک  نمؤم  هک  تسنیا  دوصقم  دیاش  یخربب »؟؟؟ : » نایب
ایند یگدنز  رد  هدژم  تسا  اهنآ  نآ  زا   » یلاعت ادخ  لوق  رد  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  يدنسب  ج 3 ص 311 :)  ) روثنم رد  رد  - 60

تشهب  شترخآ  هدژم  تسا و  شایند  هدژم  هک  دننیب  شیارب  ای  دنیب و  ناملسم  هک  تسبوخ  باوخ  دومرف : ترخآ » رد  و 
181 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. هدش لقن  نارگید  هَّللا و  دبع  نب  رباج  هریره و  یبا  تماص و  نب  ةدابع  زا  دنس  دنچب  شدننام  تسا و 
سک ره  تستوبن و  تسا ؟؟؟ نمؤم  هدژم  هک  بوخ  باوخ  هک  هیآ  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  رمع  نب  هَّللا  دـبع  زا  و  - 61
توف شپچ  تمـس  راب  هس  دنک و  شاهدنمغ  ات  تسناطیـش  زا  انامه  دید  باوخ  رد  نآ  زج  رگا  دهد و  شرازگ  یتسودب  دیاب  دـید  ار  نآ 

. شدیوگن یسکب  دنک و 
لوسر ای  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ینابایب  يدرم  دومرف : هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  و  - 62

« سنوی ارس 63  رگید  ایند و  یگدنز  رد  هدژم  تسا  اهنآ  نآ  زا  دندرک ، هشیپ  يراکزیهرپ  دندیورگ و  هک  نانآ   » ادخ لوق  زا  وگب  نمب  هَّللا 
نمؤمب گرم  ماـگنه  هک  تسیاهدژم  ترخآ  رد  اـّما  دریگ و  هدژم  نادـب  اـیند  رد  دـنیب و  نمؤم  هک  تسبوخ  باوخ  اـیند  رد  هدژم  دوـمرف :

. درب تروگب  هک  ره  اب  دیزرمآ  تیادخ  هک  دنهد 
« ایندلا ةایحلا  یف  يرشبلا  مههک  سابع  نبا  زا  - 63

. دنیب شناردارب  زا  یکی  ای  دوخ  يارب  نمؤم  هک  تسا  هنسح  يایؤر 
. دننیب شیارب  ای  دنیب  یناملسم  هک  بوخ  باوخ  رگم  هدنامن  تّوبن  ياههدژم  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  سابع  نبا  زا  - 64

؟ تسیچ تارّشبم  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تارشبم  زج  تسین  نم  زا  سپ  یتوبن  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  زا  لیفطلا  یبأ  زا  - 65
. ندید بوخ  باوخ  دومرف :

. تّوبن زا  تسیئزج  نامه  ادخ و  زا  تسیاهدژم  بوخ  باوخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  - 66
دـشابن و غورد  نمؤم  ندـید  باوخ  هک  تسا  کـیدزن  ناـمزلا  رخآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هریره  یبأ  زا  - 67
ادـخ و زا  تسا  هدژم  شبوخ  تسا : هنوگ  هس  ایؤر  تستّوبن ، ءزج  ناملـسم ؟؟؟ يایؤر  و  تسا ، اهنآ  رتوگتـسار  باوخ  رد  ناـشرتتسرد 

باوخ  نوچ  و  تسا ، یمدآ  ياههشیدنا  هک  یباوخ  تسناطیش و  زا  ینکفا  مغ  شدب 
182 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

تسنید و رد  يرادیاپ  ندوب  دنب  رد  مراد ، دب  ار  لغ  ار و  ندوب  دنب  رد  مراد  تسود  دیوگن ، مدرمب  دنک و  فت  دزیخرب و  دـیاب  دـید  يدـب 
. دنک زامن  دزیخرب  یسکب و  دیوگن  دید  دب  باوخ  رگا  و  دیوگب ، ار  نآ  دهاوخ  رگا  دید  یشوخ  باوخ  امش  زا  یسک  رگا 

. هدیسر نآ  دننام  سنا  زا  تستّوبن و  نمؤم ؟؟؟ ندید  باوخ  دومرف : ربمغیپ  هک  تماص  نب  ةدابع  زا  و  - 68
فرط زا  انامه  دـنیب  ینتـشاد  تسود  باوخ  اهامـش  زا  یـسک  نوچ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  يردـخ  دیعـس  یبأ  زا  - 69

هانپ شّرـش  زا  ادخب  تسناطیـش و  زا  انامه  دراد  دب  هک  دید  ار  نآ  زج  نوچ  و  دیوگب ، ار  نآ  دنک و  ساپـس  نادب  ار  ادخ  دیاب  تسادـخ و 
. درادن شنایز  هک  دیوگن  یسکب  ار  نآ  درب و 

. تستّوبن ءزج  بوخ ؟؟؟ باوخ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  تسترضح  نآ  زا  مه  دیعس  یبأ  زا  و  - 70
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دنیب دوخ  يارب  نمؤم  هک  تسبوخ  باوخ  دومرف : ایند » یگدنز  رد  هدژم  تسا  اهنآ  نآ  زا   » یلاعت ادخ  لوق  رد  تماص  نب  ةدابع  زا  و  - 71
(. ج 3 ص 313  ) دیوگ باوخ  رد  شاهدنب  اب  ادخ  هک  تسا  ینخس  نآ  دننیب ، شیارب  ای 

دنک و توف  شپچ  تمسب  راب  هس  دید  يدب  باوخ  امش  زا  یسک  نوچ  و  ناطیش ، زا  الپوترپ  تسادخ و  زا  ایؤر  هک  هداتق  یبأ  زا  و  - 72
. درادن شنایز  هک  درب  هانپ  ادخب  شّرش  زا 

: تسا هنوگ  هس  باوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  کلام  نب  فوع  زا  - 73
 )..(. تّوبن ءزج  یکی ؟؟؟ هدید و  شباوخ  رد  هتفگ و  دوخ  اب  يرادیب  رد  هچنآ  یکی  دنک و  نیگمغ  ار  هدازیمدآ  ات  ناطیش  ندناسرت  یکی 

دوز شباوخ  هتـشذگن و  وا  رطاخ  رد  هچنآ  دنیب  باوخ  رد  یـسک  هک  تسا  تفگـش  زا  تفگ : باطخ  نب  رمع  هک  رماع  نب  میلـس  زا  - 74
دیامرف ادخ  یتسار  ارچ ؟ میوگن  وتب  دومرف : بلاط  یبأ  نب  یلع  دشابن ، يزیچ  دنیب و  یباوخ  اسب  و  دوش ، ریبعت 

183 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
ینامز ات  ار  رگید  نآ  دتـسرفب  دـشاب و  هدرم  هکنآ  درادـهگن  ناشباوخ و  رد  دریمن  هکنآ  ناشگرم و  ماگنه  ار  اهناج  دریگب  هک  تسادـخ  »

زا سپ  دـننیب  ار  هچنآ  و  تسا ، تسرد  باوـخ  نامـسآ  رد  دـننیب  وا  هاگـشیپ  رد  اـهناج  ار  هچنآ  دریگیم و  ار  اـهناج  همه  ادـخ  و  هدربماـن »
. دش بجع  رد  وا  هتفگ  زا  رمع  دشاب و  غورد  دنهد  لطاب  شرازگ  دننک و  نیقلت  اهنادب  غوردب  اوه  رد  ینیطایش  هک  نت  يارب  یئاهر 

: متفگ مالّسلا  هیلع  مشش  ماماب  هک  ریصب  یبأ  زا  يدنسب  هضور :) - 91  ) یفاک رد  - 75
بـش زاغآ  رد  ار  نآ  درم  هک  تسنیا  ناشیرپ  غورد  باوخ  اـما  یتفگ  بوخ  دومرف : دـنیآرب ؟ اـج  کـی  زا  غورد  تسار و  باوخ  تناـبرق 

ار تسرد  باوخ  اما  و  دوسیب ، تسا و  غورد  هداتفا  درم  لایخ  رد  هک  تسیزیچ  انامه  دـنیب و  راکدـب  شکرـس و  ياـهوید  ّطلـست  ماـگنه 
ای دشاب  بنج  هکنآ  رگم  هَّللا  ءاش  نا  تسین  ناشیرپ  تسا و  تسرد  هک  هاگرحس  زا  شیپ  اههتـشرف  ندمآ  اب  دنیب  بش  تشذگ ؟؟؟ زا  سپ 

. دشخب رثا  يدنکب  دشاب و  ناشیرپ  هک  دیاب  هچنانچ  دشاب  هدرکن  ار  ادخ  دای  ای  كاپان  ءوضویب و 
ّتلع هچرگ  تسا  نتـسب  شقن  نامه  اهنآ  ببـس  هکنیا  ای  دـندنب ، شقن  اج  کی  رد  هک  تسنیا  دوصقم  دـیاش  دـنیآرب » اج  کـی  زا  : » ناـیب
یعیبط ای  یناطیـش  ای  یناحور  بابـساب  اههدنب  لد  رد  ناشادخ  هک  دناهیملع  تروص  ود  ره  ینعی  دـناهتفگ : و  تسا ، فلتخم  نتـسب  شقن 

ناوارف و شنهذ  رد  تـالایخ  و  دنیلوتـسم ، یمدآ  رب  زور  ياهیندـید  توهـش  بش  زاـغآ  رد  ینعی  شکرـس » ياـهوید  طلـست  رد   » دـنیرفآ
ياههتشرف هک  تسنیا  يارب  دناهریچ و  وا  رب  یعیبط  یناسفن و  ياهورین  هدش و  رود  شراگدرورپ  زا  ایند  راکب  نتخادرپ  هلیسوب  و  دنمهرد ،

شراچد هک  یناوهـش  تالایخ  دـنوش و  مارآ  شیاهورین  دـش  هاگرحـس  نوچ  دـناهریچ و  وا  رب  ناطیـش  ياهرکـشل  دـنرود و  وا  زا  نامحر 
ور نیا  زا  و  دننک ، عفد  وا  زا  ار  ناطیـش  بازحا  ات  دتـسرفب  ار  شاههتـشرف  دنک و  ور  ودب  ناسحا  لضفب و  شیالوم  دنورب و  نایم  زا  دندش 

-6 رتراوتـسا ، یتـفگ  تسا و  رترادـیاپ  بش  هدروآرب  هک  یتـسار  : » هدوـمرف هداد و  تاـجانم  تداـبع و  ناـمرف  تـقو  نـیا  رد  شدـنوادخ 
«. لّمّزملا

184 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
زا دنیب  باوخ  رد  مود  لاح  رد  هچنآ  و  یناسفن ، هسوسو  زا  تسا و  وا  ینکفا  لایخ  ناطیـش و  ياههدومن  زا  دـنیب  تسخن  لاح  رد  هچنآ  و 

: دومرف درک و  نایب  ار  هاگرحس  ياهباوخ  یخرب  یتسردان  تلع  سپس  هیناحور ، ياههتشرف  هلیسوب  تسا  هینامحر  تاضافا 
. تسناطیش ّطلست  ادخ و  زا  يرود  هیام  هک  یلاعت  ادخ  دای  زا  تلفغ  ای  ثدح  ای  تسا  تبانج  يارب  ای 

هاگرحس باوخ  يارب  تاعاس  نیرتتسرد  زور و  ندید  باوخ  زا  تسا  رتيوق  بش  ندید  باوخ  دنیوگ : ناّربعم  هتفگ : ۀنـسلا  حرـش  رد 
. تسا اهرحس  رد  ایؤر  نیرتتسرد  هک  تسا  تیاور  دیعس  یبأ  زا  و  تسا ،

ریبعت رد  همه  زا  رتدوز  و  دوز ، مود  همین  رد  دوش و  ریبعت  رید  بش  زاـغآ  ندـید  باوخ  دـیوگ : يرونید  هتفگ : يراـبلا  حـتف  رد  رجح  نبا 
. دراد ریبعت  رتدوز  همه  زا  زورمین  يایؤر  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  مدهدیپس ، رد  هژیوب  تسا و  هاگرحس 
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نایب حرش و 

[ ایؤر هراب  رد  امکح  نیملکتم و  راتفگ  ]

دای نآ  هراب  رد  ار  ءاـمکح  نیمّلکتم و  ياـههتفگ  یخرب  هک  تسین  یکاـب  تسا  فـالتخا  دروم  شندوب  تسرداـن  تسرد و  اـیؤر و  نوچ 
. مینک نایب  هدش  نشور  ام  رب  همئأ  رابخا  زا  هچنآ  مینک و 

یهاگ باوخ  رد  سفن  دناهتفگ  هدّرجم و  لوقع  رد  ار  هیلک  روص  شقن  دنناد و  هیکلف  سوفن  رد  هیئزج  روص  شقن  ار  نآ  داینب  ءامکح  اما 
يایؤر دـنک و  بیکرت  مهب  يروص  لایخ  هوق  رد  هاگ  دـشاب و  تسرد  يایؤر  درآ و  تسدـب  تسرد  یـشناد  ددـنویپ و  الاب  يداـبم  نیدـب 

. دشاب غورد 
رد هشیدـنا  دراد و  يروآرواب  شیامزآ  هراب  نیا  رد  دوخ  رد  سک  ره  و  دوب ، یهاگآ  بیغب  باوخ  رد  ار  یمدآ  سوفن  دـناهتفگ : یـضعب 

. باوخب دسر  هچ  تسا  هاتوک  تسد  بیغ  رب  یهگآ  زا  تسا  رتدنمورین  هکنآ  اب  يرادیب 
185 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

یـسنج مه  دوب  دـهاوخ  تسه و  هدوب و  هچنآ  زا  تسا  شقن  اهنآ  رد  زیچ  همه  هک  هیلاـع  يداـبم  اـب  ار  یمدآ  سوفن  هک  تسنیا  شببـس  و 
ام درادیمزاب و  رگید  راـک  زا  ار  نآ  يراـکب  سفن  نتخادرپ  یلو  دـننادرگرب  دوخ  رد  اـهنآ  شقن  زا  دـندنویپ و  اـهنآ  اـب  دـنناوتیم  تسا و 

راـچد نادـب  اـت  نتب و  تسنآ  نتخادرپ  عناوم  زا  یکی  اریز  مینک ، هدودز  یلکب  هیلاـع  يداـبم  زا  يرادرب  شقن  عناوم  زا  ار  سفن  میناوـتیمن 
. دودز نآ  زا  یلکب  شناوتن  تسا  راک  رد  نت  ریبدتب  تسا و 

ماجنا ار  تفایرد  دزیرورف و  هرهاظ  ّساوح  رد  دوش و  هدنکارپ  نت  رهاظب  نیئارش  هلیـسوب  حور  اریز  دبای ، یـشمارآ  باوخ  رد  هک  اسب  یلو 
راک زا  اب  تسباوخ و  دـنداتفا  راک  زا  ّساوح  دیـشکورف و  نوردـب  حور  نوچ  و  دزادرپ ، تاکارداب  سفن  هک  تسیرادـیب  لاح  نیا  دـهد و 

دراد و هیلاع  يدابم  اب  یناحور  یتسویپ  دوریم و  نایم  زا  اـهنآ  زا  يرادرب  هشقن  هیلاـع و  يداـبمب  سفن  تسویپ  عناـم  زا  یکی  اـهنآ  نداـتفا 
رب هچ  ره  هک  تسنیا  شنم  ار  لایخ  هوق  دـنراداو و  مه  ربارب  هک  اههنیئآ  نوچ  دریگ ، دوخ  رد  تسنآ  هداـمآ  هک  ار  اـهنآ  ياـههشقن  یخرب 

درآورف و كرتـشم  سحب  دـنک و  شرازگ  بساـنتم  یئزج  تروـصب  دـندش  سفن  شقن  هـک  یناـعم  نـیا  و  دـنک ، شرازگ  دــیآرد  اـهنآ 
. تسا تسار  يایؤر  نیا  دنوش و  ریگمشچ 

طقف رگا  و  دـهاوخن ، ریبعت  باوخ  دـشابن ، ندوب  یئزج  یلک و  نامه  زج  هتـسب  شقن  سفن  رد  هچنآ  هیئزج و  روص  نیا  ناـیم  تواـفت  رگا 
يرگتروص رگا  دروآرب و  ار  یقیقح  يانعم  هتخاس  لایخ  هک  یتروص  زا  دـیاب  دراد و  ریبعتب  زاین  باوخ  یهجو  کیب  دراد  نآ  اـب  یبساـنت 

ریبعت تسا و  الپوترپ  باوخ  نیا  هدنامن  يدومن  تقیقح  زا  هک  هدش  ضوع  تروص  ردقنآ  هکنآ  يارب  تسادـج  مه  زا  تقیقح  اب  لایخ 
-. نایاپ هدرک - تداع  يزادرپ  غوردب  ناشلایخ  هوق  اریز  دنرادن ، ریبعت  وگغورد  رعاش و  باوخ  دنیوگ  ور  نیا  زا  دریذپن و 

یهلا یحو  ناـیع و  هدـهاشم و  ناـهرب و  لیلدـب و  دنتـسم  و  دـیدرت ، ناـمگب و  يراـتفگ  و  تسا ، بیغب  مجر  هتفگ  نیا  هک  تسین  ناـهن  و 
لوقع  تابثاب  هتسباو  و  تسین ،

186 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا رّرقم  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  هدرک  در  ار  نآ  هسدقم  تعیرش  هک  تسا  هیکلف  سوفن  دّرجم و 

ّسح رد  روص  شقن  هک  یتخانش  دنتفگ : ءایلوا  ءایبنا و  زا  تمارک  هزجعم و  رودص  تیفیک  رد  هفسالف  دیوگ : هیلاعلا » بلاطملا   » رد يزار 
دوهـشم دـندنب و  شقن  نآ  رد  دـنهدب و  كرتشم  سحب  دـنریگب و  ار  تاـسوسحم  روص  هرهاـظ  ّساوح  هکنیا  یکی  دراد  هار  ود  كرتشم 

تـسب شقن  نآ  رد  نوچ  دـهد و  كرتشم  ّسحب  دـنک ، بیکرت  ار  اـهنآ  تسا  رگ  تروص  دوخ  هک  هلیختم  هّوق  نوچ  هکنیا  مود  دـندرگ ،
رب انب  دنتـسب و  شقن  كرتشم  ّسح  رد  هک  تسنیا  هکلب  دـندمآ  نورب  زا  هک  تسنیا  زا  هن  تسخن  ياهتروص  دوهـش  نوچ  ددرگ ، دوهـشم 
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نآ رد  وس  ره  زا  یتروص  ره  هک  تسا  هنیآ  نوچ  كرتشم  سح  دنـشاب . دوهـشم  دنیآ  دورف  نادب  مه  هلیختم  هوق  زا  هک  يروص  دـیاب  نیا 
. ددرگ سوسحم  دیاب  تسب  شقن  وس  ره  زا  یتروص  ره  مه  كرتشم  ّسح  رد  تسا و  دوهشم  تسب  شقن 

دنرادن یجراخ  دوجو  دننیبیم  اهانیبان  اههدیباوخ و  نانهاک و  راربا و  هک  ییاهتروص 

ره دیاب  دنتـشاد  رگا  اریز  دنرادن ، دوجو  جراخ  رد  دـننیب  اهانیبان  اههدـیباوخ و  نانهاک و  راربا و  هک  اهتروص  میئوگ : یتسناد  ار  نیا  نوچ 
درادـن و شیب  يرود  شیب و  یکیدزن  دـشاب و  ریذـپدید  رـضاح و  زیچ  ملاس و  سح  نوچ  اریز  دـنیب ، ار  اـهنآ  دراد  یملاـس  سح  یـسک 
گرزب و ياههوک  ام  رب  رد  تساور  دیاین  مشچب  طئارـش  نیا  اب  رگا  اریز  دوش ، تفایرد  دـیاب  دـشاب  دـید  ربارب  رد  دـشابن و  درخ  فیطل و 
و دنین ، جراخ  رد  روص  نیا  هک  دش  تباث  تسا و  ینشور  ینادان  نآ  نتـشاد  اور  و  میونـشن ، مینیبن و  ار  نآ  دنـشاب و  كانـساره  ياهزاوآ 

هـشیمه دیاب  دندش ، ریگمـشچ  هتخادنا و  كرتشم  سحب  هتخاس و  ار  اهنآ  فابلایخ  هوق  دندمآ و  كرتشم  سح  رد  نورد  زا  تفگ : دیاب 
. تسنایم رد  عنام  ود  یلو  دشاب  نینچ 

اهتروص و  دزاسیم ، هلیختم  هک  درادن  ار  ینورد  ياهتروص  هنیمز  دـندش  هتفرگ  نورب  زا  هک  تسیئاهتروص  راچد  كرتشم  سح  نوچ  مکی 
. دنریگن شقن  نآ  رد  دزاسیم  وا  هک 

187 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. يزاستروص زا  دراد  شزاب  هلیختم  هوق  رب  تسا  طلسم  هلقاع  هوق  هکنیا  مود 

تـسا رهاظ  سح  نآ  تسین و  عنام  کی  باوخ  رد  دشاب و  هنومن  دومن و  نیا  دوبن  یکی  ای  عنام  ود  ره  نوچ  میئوگ : یتسناد  ار  نیا  نوچ 
ار اـهنآ  هلیختم  هک  تسیروص  شریذـپ  هداـمآ  دـنام و  یهت  كرتـشم  سح  حول  دـیاینرد و  كرتـشم  سحب  یتروـص  رهاـظ  ساوـح  زا  و 

. دنوش هدید  دنیآورف و  كرتشم  سح  حولب  نآ  زا  روص  نیا  دزاسیم و 
رب نوچ  و  دزادرپ ، دوخ  راکب  هلیختم  تسین و  روص  بیکرت  زا  هلیختم  هوق  ریگزاب  تسا و  نت  یتسرپرس  راتفرگ  سفن  مه  يرامیب  رد  اما  و 

یکانـساره روص  و  دنیآ ، دیدب  دنیآرد و  نآ  رد  یلایخ  روص  نیا  دـنززاب و  رـس  ینورب  روص  شریذـپ  زا  كرتشم  سح  تفرگ ، ورین  نآ 
دریگ ورین  نآ  هلیختم و  بیدأت  زا  دراد  شزاب  سفن  رب  دوش  هریچ  سرت  نوچ  اریز  تسا ، هار  نیا  زا  دـنوش  دـید  اب  سرت  هبلغ  لاـح  رد  هک 
نوچ دندرگ ، هریچ  رگید  ياوق  ناوتان  سفن  رب  هک  اسب  و  نآ ، زج  لوغ و  تروص  نوچ  كرتشم  سح  رد  دوخ  يرگتروص  شرورپ  يارب 

دنک و شقن  كرتشم  سح  حول  رد  دزاسب و  ار  هاوخلد  نآ  هرکیپ  هلیختم  و  دوش ، هریچ  لقع  رب  ات  دریگ  الاب  توهش  نیا  يزیچب و  توهش 
. دوش ریگمشچ 

. تسا هتسباو  يرایسب  غورف  یتسناد  هچنآ  رب  و 

عورف

تسردان تسرد و  ياهباوخ  ببس   1

هار هس  زا  شغورد  تسرد ، یهاگ  تسا و  غوردـب  یهاگ  هّلیختم  ياـهیرگتروص  هک  نادـب  تسرداـن ، تسرد و  ياـهباوخ  ببـس  رد  - 1
: تسا

ددـنب و شقن  كرتـشم  سح  رد  تروـص  نآ  باوـخ  ماـگنه  دــنام  هـلیختم  هوـق  رد  شتروـص  درک و  سح  ار  يزیچ  نوـچ  یمدآ  مـکی 
. درادن تیعقاو  دوش و  ریگمشچ 

هچنانچ دوش ، ریگمـشچ  دـتفا و  كرتشم  سحب  تروص  نآ  باوخ  ماـگنه  و  دزادـنا ، لاـیخ  رد  دزاـس و  یتروص  هشیدـنا  هوق  هکنیا  مود 
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. دنیب باوخ  رد  ار  لاوحا  نیمه  وا  هک  هدیسرت  يزیچ  زا  ای  هدمآ  شرطاخب  يزیچ  ای  دور  رگید  رهشب  يرهش  زا  هک  هدیشیدنا  یمدآ 
188 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

هک ره  ور  نیا  زا  و  دوش ، نوگرگد  هشیدـنا  هوـق  لاوـحا  ددرگ  نوـگرگد  دراد  دوـخ  رب  ار  هرّکفم  هوـق  هک  حور  جازم  نوـچ  هکنیا  موـس 
شجازم هـک  ره  دـنیب ، باوـخب  فرب  دـیارگ  يدرـسب  شجازم  رگا  دـنیب و  باوـخب  دود  يزوـسشتآ و  شتآ و  دـیارگ  یمرگب  شجازم 

ار باوخ  هنوگ  هس  نیا  دـنیب ، باوخب  هریت  ياـهگنر  كاـخ و  دـیارگ  یکـشخب  شجازم  هک  ره  و  دـنیب ، باوـخب  ناراـب  دـیارگ  تبوـطرب 
. تسا الپوترپ  هکلب  تسین  يریبعت 

هدوب و هچنآ  زا  دنـشاب  نیدورف  ملاع  نیا  رد  هک  يروما  همه  هکنیا  یکی  دراد  همدقم  ود  شببـس  رکذ  رد  نخـس  تسرد و  ياهباوخ  اما  و 
. تسا ینامسآ  سوفن  یلقع و  ياههتشرف  ملع  یلاعت و  ادخ  ملع  رد  دوب  دهاوخ  دشاب و 

لخب يارب  نآ  ندشن  و  ددـنب ، شقن  وا  رد  تسا  شقن  اهنآ  رد  هک  يروص  ددـنویپ و  يدابم  نیدـب  هک  دـیاش  ار  هقطان  سفن  هکنیا  مود : و 
زا ار  نآ  تسا و  نت  یتسرپرـس  هب  راتفرگ  سفن  هک  تسنیا  رطاخب  هکلب  تسین  ریذپتروص  هقطان  سفن  هکنآ  يارب  هن  تسین و  يدابم  نآ 

. درادزاب اهنادب  لماک  تسویپ 
شقن يو  رد  اهنآ  رد  رـضاح  روص  زا  ددنویپ و  يدابم  نیدب  دوخ  شنمب  نت  ریبدت  زا  دبای  یتغارف  سفن  نوچ  میئوگ  یتسناد  ار  نیا  نوچ 

هب دناهتـسباو و  یمدآ  نآ  لاوحاب  هک  تسنامه  اهنآ  نیرتراوازـس  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، رتراوازـس  سفن  نادب  هک  اهتروص  نامه  ددـنب 
هک ره  و  ددرگ ، نشور  يوب  يزیچ  مه  اهنآ  زا  دـشاب ، هیلقع  مولع  لیـصحت  بوذـجم  یمدآ  نآ  رگا  اما  و  وا ، نانیـشنمیلقا  نایرهـشمه و 

. دنیب باوخ  رد  ار  اهنآ  تسا  مدرم  حلاصم  شتمه 
اب هتـسب  شقن  سفن  رد  هک  یلک  روص  نیا  دـنک  رادومن  ار  روص  راوهنیآ  هک  هلیختم  تسب  شقن  هقطاـن  سفن  رهوگ  رد  روص  نیا  نوـچ  و 

باوخ ببـس  تسنیا  دندرگ ، دوهـشم  دنریگ و  شقن  كرتشم  سح  رد  اهتروص  نیا  هگنآ  دنک و  تیاکح  اهنآ  بسانم  یئزج  ياهتروص 
نآ  يارب  هلیختم  هک  يروص  نیا  سپس  ندید .
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بـسانم اهنآ  اب  تهج  کی  زا  تسین و  نینچ  یهاگ  درادـن و  ریبعتب  زاین  باوخ  نیا  اهنآ و  اب  دـنراد  تبـسانم  مامت  یهاـگ  دزاـسب  یناـعم 

. اهنآ راگزاس  یلک  یناعمب  لایخ  زا  دنادرگرب  ّربعم  ار  اهنآ  هک  تسنیا  ریبعت  دوس  و  میراد ، ریبعتب  زاین  اجنیا  رد  تسا و 
انـشآان تروص  نیا  ندش  دیدپ  هکنیا  لوا  تهج  ود  زا  یکی  يارب  دنرادن  یتبـسانم  چـیه  یناعم  نآ  اب  روص  نیا  هک  تسنیا  موس  شخب  و 

تروص نآ  يارب  هتخاس و  یتروص  اـنعم  نآ  يارب  لاـیخ  هوق  هکنیا  مود  میتفگ  ـالپوترپ  باوخ  هراـب  رد  هک  تسا  یبابـسا  زا  یکی  يارب 
رد هتسب  شقن  يانعم  اب  چیه  هک  هدیـسر  یتروصب  ات  هتفر  تروص  نآب  تروص  نیا  زا  رپ  موس و  تروص  مه  مود  يارب  مود و  تروص  مه 

تـسین وگغورد  رعاش و  باوخب  يرابتعا  دنیوگ  ور  نیا  زا  و  دیآرد ، الپوترپ  باوخ  رامـش  رد  زاب  مه  مسق  نیا  درادن و  تبـسانم  سفن 
. ملعا هَّللا  و  دناهدرک ، تداع  هدوهیب  غورد و  ياهزاس  تخاس و  اب  اهنیا  لایخ  ياههوق  نوچ 

یئوگبیغ  ] مود عرف 

تخادرپ هک  دـشاب  دـنمورین  نانچ  دریگ و  زاورپ  دورف  ـالاب و  زا  وس  همهب  هک  دـنمورین  هقطاـن  سفن  هک  نادـب  یئوگبیغ ، یگنوگچ  رد  : 
ساوح زا  ار  كرتشم  ّسح  حول  دـناوت  شرکف  يورین  هک  دـتفا  نانچ  عضو  نیا  اب  و  ددرگن ، دّرجم  يدابمب  تسویپ  زا  شریگزاب  نت  راکب 

زا ددنویپ و  دّرجم  يدابمب  دهد و  خر  تسا  باوخ  رد  هک  ایؤر  دـننام  مه  يرادـیب  رد  یـسفن  نینچ  يارب  هک  دـشابن  رود  دناتـسزاب  هرهاظ 
یتروص نآ  زا  دـنمورین  هّلیختم  هوق  هگنآ  و  هقطان ، سفن  رهوج  رد  دـنراد  ناهج  نیا  عئاقو  رب  تلالد  هک  دـندنب  شقن  وا  رد  يروص  اـهنآ 
هتـشرب ینخـس  یمدآ  نآ  لاـح  نیا  رد  دوش و  سوـسحم  ددرگ و  ریگمـشچ  درآورف و  كرتـشم  ّسح  حوـلب  ار  نآ  نآ و  بساـنم  دزاـس 
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. فتاه زا  دونش  هدیشک 
تروـص رگا  سپـس  دـیوگ . تسا  هتـسباو  ودـب  هک  یلاوـحأ  يو  اـب  هک  درگن  رتـالاو  هچ  ره  یتروـص  رتلماـک و  هچ  ره  يرظنم  هک  اـسب  و 

تروص  نآ  فلاخم  یلایخ  تروص  رگا  و  دشاب ، حیرص  یحو  هتفایرد  هقطان  سفن  هک  یناعم  نآ  دشاب ، قبطنم  هسوسحم 
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. تسا زیچ  ود  یلک  يانعم  لیدبت  رییغت و  زا  هلیختم  هوق  ریگزاب  و  دشاب ، ریسفتب  دنمزاین  یحو  هوجو  یخرب  زا  دشاب  یلقع 
نآ رد  تسا  لایخ  فّرـصت  زا  عنام  تسا و  ایوگ  نشور و  یبوخب  هیلاـع  يداـبم  بناـج  زا  هقطاـن  سفن  رد  هدـش  شقن  تروص  هکنیا  - 1
نیا مود  هجو   ) دنک ضوع  دزاس و  نوگرگد  ار  اهنآ  لایخ  دـنراذگن  دنـشاب  نشور  بوخ  هاگ  ره  جراخ  زا  هتفرگ  زاب  ياهتروص  هچنانچ 

دنریگ کمک  اسب  دوخ  يرادـیب  رد  هدـیدان  ملاعب  تسویپ  زا  ناوتان  سوفن  هک  تسنیا  یئوگبیغ : زا  مود  عون  مجرتم ) زا  هدـشن - رکذ  لوا 
هک دنرگن  هدننکهریخ  قرب  هنیآ و  رد  ای  دنشک ، دنبرد  تخس  ار  دوخ  هکنیا  دننام  دزاس  نادرگرس  ار  لایخ  كانـساره و  ار  سح  هچنآ  زا 

ندـب ریبدـت  زا  هـظحل  نـیا  رد  نآ  يریگهراـنک  ینادرگرـس و  زا  سفن  دـنکفا و  سارهب  ار  لاـیخ  هـمه  اـهنیا  نوـچ  دزاـس  نازرل  ار  هدـید 
هچ رهب  تبسن  دشاب  رواب  شوخ  هداس و  لقعلا و  فیعض  مدآ  نآ  هک  تسنیا  ینادبیغ  هنوگ  نیا  طرـش  و  بیغ ، تفایرد  يارب  دریگهرهب 

کی هتفیرف  ینخـسب  دوز  تسناوتان و  ناشـساوح  نوچ  نانیا  ناـهلبا ، ناـنز و  ناـکدوک و  نوچ  يرپ  اـب  ساـمت  زا  دـننک  تیاـکح  شیارب 
يرپ رادنپ  دونش و  ینخس  راب  کی  دشیدنا  ار  هتـساوخ  نآ  و  درآ ، ور  بیغ  ملاعب  هظحل  اهدماشیپ  نیا  رد  ناشـسفن  دنوش و  هژیو  هتـساوخ 

ددرگ و ایوگ  نادـب  دوخ  شغ  ءانثا  رد  هک  دوش  ماهلا  يزیچ  واـب  بیغ  زا  دـننایرپ و  ناوخا  دربناـمگ  دـنیب و  اـهتروص  راـب  کـی  تسا و 
. هدرک ریرقت  باب  نیا  رد  سیئرلا  خیش  هچنآ  تسنیا  دنهن  نآ  داینب  رب  دوخ  راک  ریبدت  دنریگرب و  ار  نآ  اههدنونش 

. تسا زیچ  ود  تاعورف  همه  داینب  هک  نادب  و 
ار اهنآ  دراد  ملاـس  سح  هک  ره  دـیاب  هن  رگ  دـنرادن و  یجراـخ  دوجو  دـننک  هدـهاشم  نارگید  ءاـیلوا و  ناربمغیپ و  هک  يروص  هکنیا  - 1
میونشن و مینیبن و  ار  اهنآ  ام  دنشاب و  ینامسآ  ياهشّرغ  اههوک و  ام  ربارب  رد  تساور  دنوشن ، تفایرد  طئارش  نیا  همه  اب  رگا  اریز  دبایرد ،

هتفگ  نیاب  هک  اهینادان  نیا  هک  تسین  ناهن  تسا و  هطسفس  نیا 
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دونـشب و ار  اهنآ  زاوآ  دـیوگ و  نخـس  اـهنآ  اـب  دـنیب و  يروص  یمدآ  دـشاب  اور  رگا  هکنآ  يارب  دبـسچب  مه  امـش  دوخ  هتفگب  دیدنابـسچ 
اهایرد و اههوک و  مدرم و  لکـش  زا  مینیب  ام  هک  مه  ار  اهنیا  همه  تساور  دنـشاب ، هتـشادن  یجراخ  دوجو  همه  نیا  اب  درگنب و  ار  ناشلکش 

مه نآ  نتفگ  هک  تسا  مولعم  دنشاب و  كرتشم  ّسح  رد  يدنبتروص  لایخ و  فرص  دنشابن و  جراخ  رد  نامسآ  شرغ  زا  میونـش  هچنآ 
. تسا هطسفس 

تـسه تسا و  تسرد  میدید  هچنآ  ره  مینادـیم  ام  هتفگب  انب  اریز  تسا  رتدـیدش  تسخن  زا  يردـنا  ینادان  يروابان و  رد  نیا  میئوگ  هکلب 
اما دـشابن  میدینـش  میدـید و  هچنآ  دوجو  رد  دـیدرت  هیام  نیا  ار و  اهنآ  مینیبن  هک  ام  دزن  رد  یتادوجوم  زیوجت  دوش  مزـال  اـم  رب  هکنیا  زج 
دش تباث  تسا و  مامت  هطـسفس  لماک و  يردنا  نادان  نیا  میونـش و  يزاوآ  ره  مینیب و  یتروص  ره  دوجو  رد  دیدرت  دیآ  مزال  اهنآ  هتفگب 

. تسا داسف  تیاهن  رد  امش  لوق 
نآ یسک  نوچ  و  ءایلوا ، تسا و  ءایبنا  رد  هک  لقع  تّوق  سفن و  لامک  نوچ  تسیاهژیو  لاوحا  دوجومان  سح  تلاح  لوصح  دنیوگ  رگا 

دیتفگ امش  هک  یشورب  میئوگ  باوج  دراد  اهزیچ  نیا  یجراخ  دوجوب  عطق  درادن و  ار  لاوحا  نیا  تسا  یلومعم  یمدآ  درادن و  ار  لاوحا 
نآ لوصح  بابسا  هکنیا  رب  میروآ  لیلد  دیاب  تساور  نیا  نوچ  دنرادن و  دوجو  الـصا  هک  یتروص  سح  تسین  یندشان  هک  تسا  نشور 

ناهرب زاب  ینیقی و  ناهرب  اب  دـنرادن  دوجو  همه  هصاخ  بابـسا  نیا  هک  مینک  تباث  زاب  ینیقی و  ناـهرب  اـب  ناـنچ  نینچ و  رد  تسا  رـصحنم 
هماقا اب  هگنآ  دـنامب و  شدوخ  دورب و  تلاح  ببـس  تسا  نکمم  دـشابن  نینچ  رگا  اریز  تسین ، تلع  زا  زاـینیب  ءاـقب  رد  نکمم  هک  میرآ 
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همدـقمب هتـسباو  هچنآ  لکـشم و  هیرظن  تامدـقم  نیاب  دوش  هتـسباو  جراخ  رد  تاسوسحم  دوجوب  اـم  مزج  تامّدـقم  نیدـب  عطاـق  ناـهرب 
لطاب امـش  هتفگ  دش  نشور  و  دنوشیم ، لطاب  دـنراد  هسوسحم  تامدـقم  هک  یمولع  هیلک  دـشاب و  يرظن  هک  تسا  یلوا  شدوخ  تسیرظن 

. تسا هطسفس  هیام  تسا و 
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نیا یفن  رد  میدرک  نشور  حاورا  باتک  رد  و  يرپ ، هتشرف و  راکناب  تسا  اهنآ  قافتا  هتشاداو  اهیشارتببس  نیدب  ار  هفـسالف  هچنآ  نادب  و 
داـسف و تیاـهن  رد  لوـق  نیا  تسا ، هطـسفس  هیاـم  لـیلدیب و  اـهنآ  هتفگ  تسا و  نـینچ  نوـچ  و  دـنرادن ، یتـسرد  لاـیخ  ههبـش و  اـهزیچ 

. لصا نیا  رد  تسا  نخس  مامت  نیا  تسنالطب ،
سفن زا  یتفایرد  ره  هک  میدرک  نشور  عطاق  رهاق  ناهربب  ام  تسا  هنطاب  ساوح  كاردا  تاـبثا  عرف  همه  اهنخـس  نیا  هک  مود  لـصا  اـما  و 

رد نانآ  نخـس  هک  دش  تباث  تانایب  نیا  زا  و  دساف ، تسا  ینخـس  تسا و  لطاب  هناگادج  ياهورین  هب  اهتفایرد  ندرکشخب  تسا و  هقطان 
. تسا یهابت  فعض و  تیاهن 

تلع هک  دراد  یکلف  یّلک  حور  کی  یعون  ره  و  دـنعون ، دـنچ  هقطان  سوفن  هکنیا  یکی  تسیرایـسب  هوجو  باب  نیا  رد  هک  تسنیا  قح  و 
رد هچنآ  هک  درادـن  یعناـم  و  میداـهن ، ماـن  ماـت  عاـبط  ار  نآ  و  تسا ، اـهنآ  همـشچرس  یکلف  حور  نیا  شلاوحا و  شخب  حالـص  تسنآ و 
رد دیآرد  یئاوه  لکـش  رهب  دناوتب  وا  هک  درادن  یعنام  و  دشاب ، وا  مات  عابط  نآ  راک  ماهلاب  موس  راب  يرادیب و  رد  رگید  راب  دـنیب و  باوخ 

. نآ بسانم  یمسجب  دوخ  راک  ره 
رد یمدآ  زا  هک  دننک  یئاهراک  دنیآ و  یمدآ  دیدب  اهنآ  هارمهب  دننک و  هژیو  یئاهراک  دـنناوتیم  میناد و  تباث  ار  يرپ  هتـشرف و  هکنیا  مّود 

. میئوگ باب  نیا  رد  هچنآ  تسنیا  دنشاب ، هدرپ 
ربارب هک  تفایرد  طئارـش  باوخ  رد  دـنیوگ  هلزتعم  نوچ  هدوهیب  تسا  یلایخ  نیملکتم  روهمج  دزن  ایؤر  اما  هتفگ : شحرـش  فقاوم و  رد 

كاردا دنیب  باوخ  هچنآ  و  دنیب ، يزیچ  باوخ  ات  درادن  دوجو  لئاح  ندوبن  صاخ و  هینب  لالز و  ءاوه  تطاسو  تسا و  دید  وترپ  ندوب و 
تـسادخ تداع  فالخ  هک  تسنآ  يارب  دننادن  یطرـش  كاردا ، يارب  هک  ام  ناشیکمه  دزن  اما  و  تسا ، دساف  مهو  لطاب و  لایخ  دشابن و 

. لطاب تسا  یلایخ  هکلب  دشابن  یقیقح  كاردا  ایؤر  و  تسا ، كاردا  ّدض  باوخ  دنیرفآ و  هدیباوخ  رد  كاردا  هک 
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رد هن  تسین و  يرادـیب  رد  باوخ و  رد  ندینـش  ندـید و  ناـیم  یقرف  اریز  تسا  یتسرد  كاردا  دـیدرتیب  اـیؤر  هتفگ : قاحـسا  وبا  داتـسا 
مولعم روما  رب  ضارتعا  هطسفس و  ددرگاور و  مه  رادیب  هراب  رد  دوش  اور  دیدرت  باوخب  تبسن  اهنآ  رد  رگا  و  رگید ، تاکاردا  ندیـشچ و 

هک یئزج  زج  تسا  وا  زا  یئزجب  هدیباوخ  كاردا  هک  درادنپ  یلو  تسا ، كاردا  دض  باوخ  هک  تسین  رکنم  داتـسا  و  دهد ، خر  یهیدب  و 
. دشابن اج  کی  رد  دض  ود  عامتجا  ور  نیا  زا  تسا و  كاردا  رازبا  رادیب  رد 

دوخ رادنپب  هک  هیفوص  ءامکح و  ناققحم  زا  یخرب  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  تشذـگ  هچ  نادـب  کیدزن  ار  هفـسالف  هدـیقع  سپـس  میوگ :
ترثک زا  ندوسآ  نوچ  زیچ  دنچ  يارب  نوردب  نورب  زا  تسیراخب  حور  شکورف  ایؤر  ببـس  هک  دنیوگ  تمکح  عرـش و  نایم  دننک  عمج 
نورب دناوتن  هک  حور  رد  یتساک  يارب  و  دیآ . باوخ  دوش  رپ  هدـعم  نوچ  ور  نیا  زا  اج و  یگنت  ناربج  يارب  نوردـب  نتخادرپ  و  تکرح ،

. دندش رکذ  ءابطا  بتک  رد  هک  دراد  یبط  بابسا  باوخ  مک  شیب و  و  دنک ، هرادا  ار  ود  ره  نورد  و 
یلاع رگا  دزیخرب و  وا  شیپ  زا  عنام  دبای و  اهنآ  تادراوب  تخادرپ  زا  یتغارف  سفن  دنداتفا ، راک  زا  ساوح  دیـشک و  نوردب  حور  نوچ  و 

زا نآ  زج  لاصخ و  هدوتس  نت  لغاوش  زا  نادرگ  ور  صئاقن و  زا  كاپ  درآ  ادخب  يور  فاصوا  هدوتـس  دشاب و  یناحور  هویـشتسار و  و 
طیرفت طارفا و  هنایم  ظفح  و  ادخ ، روتـسدب  تضایر  تدابع و  تعاط و  زا  دیادزب  ار  سوسحم  ملاع  ات  دیاب  ار  شیورین  ینـشور و  هچ  ره 
هیناحور رهاوجب  ددـنویپ  يزغم و  یـصخش و  جازم  لادـتعا  یتسردـنت و  اب  باوخ  ماگنه  اـت  بش  رـس  زا  صوصخ  رکذ  ءوضو و  ماود  اـب 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1270 

http://www.ghaemiyeh.com


شدـیاش و هچنآ  زا  هژیوب  دریذـپ  شقن  اهنآ  زا  باتکلا و  ما  نیبم و  باتک  مانب  یئزج  یلک و  زا  تسا  اهنآ  رد  زیچ  همه  شوقن  هک  هفیرش 
تادراوب تخادرپ  وا  باجح  و  باجح ، عفر  بابسا و  یگدامآ  اب  تسا  ریذپشقن  رگید  هنیآ  ربارب  رد  هک  تسیا  هنیآ  سفن  نوچ  شدیاب 

دنشاب یئزج  اهنآ  رگا  و  ددنب ، شقن  وا  رد  دیاب  هچنآ  يولع  ياههنیئآ  نآ  زا  دوش  هتشادرب  نوچ  و  تسا ، ّساوح 
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سفن كاردا  بلاغ و  هلیختم  رگا  و  درادن ، ریبعتب  زاین  دیآرد و  تسرد  ایؤر  دربن  تسد  اهنآ  رد  هلیختم  دـننامب و  هظفاح  رد  روط  نامه  و 
ار يزیچ  ره  یتسناد  اریز  هوک ، اـیرد و  هاـش  راـم و  نمـشد  دـنک و  دومن  ریـش  ملع  هچناـنچ  دـهد  خر  نآ  رد  بساـنم  یلیدـبت  تسناوتاـن 

. دنراد قفاوت  مه  اب  هچرگ  هناشن ، ره  رد  ادج  تسیتروص 
تفگ واب  منزیم  رهم  ار  ینز  ره  جرف  درم و  ره  ناهد  مراد و  تسدب  يرهم  هک  مدید  باوخ  رد  تفگ  دمآ و  نیریس  نبا  دزن  يدرم  هتفگ :

. مزیریم نوتیز  رد  تیز  نغور  مدید  باوخ  رد  تفگ : دمآ و  يرگید  درک ، قیدصت  یئوگ و  ناذا  مد  هدیپس  ناضمر  هام  رد  ینذؤم و  وت 
شردام شزینک  درک و  یـسررب  وا  و  تسا ، تیز  رداـم  نوتیز  نوچ  تسا ، وت  رداـم  وا  هک  نک  یـسررب  يراد  رتسبمه  يزینک  رگا  تفگ :

. دوب هتفر  يریساب  شیلاسدرخ  رد  هک  دوب 
. دوب نانچمه  و  يزومآ ، لهاانب  تمکح  ایوگ  تفگ  مدنب ، اهکوخ  ندرگب  ّرد  هک  مدید  باوخ  رد  شتفگ : يرگید 

نیا ریبعت  و  سکعب ، ای  دیآ  يرتخد  هداز و  شیارب  يرـسپ  دنیب  باوخ  هچنانچ  نآ ، ّدـضب  ای  دـنک  نآ  دـننامب  لدـب  ار  يزیچ  هلیختم  اسب  و 
تبـسن دوش و  باعـشنا  راچد  ریبعت  تسین و  عون  کـیب  رـصحنم  هّلیختم  تـالاقتنا  اـسب  و  دـنراد ، نادرگرب  فرـصتب و  زاـین  اـهباوخ  هنوگ 

. دوش هابتشا  راچد  رایسب  و  دیاب ، یسدح  ار  ربعم  ددرگ و  فلتخم  هدننیب  باوخ  يرامیب  یهب و  لاس و  لصف  تعنص و  لاح و  صخشب و 
هیاـم هک  دـشک  نآ  زج  دـساف و  ياـهلایخب  ار  هلیختم  يورین  دـشاب و  یناـمرفان  توهـش و  ردـنا  تسرپ و  اـیند  تـسپ و  یمدآ  سفن  رگا  و 

دنک يزاس  تروص  دوخ  روشک  رد  دوخ  رـس  هلیختم  درادن و  یتسویپ  یناحور  رهوجب  باوخ  رد  تسا و  زغم  یتشرـس  دـب  لد و  یگهریت 
اهنآ زا  و  تسا ، راچد  نادب  رتشیب  هک  لایخ  یناشیرپ  يرگیزاب و  دنشاب و  هوای  یلکب  یخرب  هدید و  جراخ  رد  ار  ءایشا  صاخشا و  هچنانچ 

رگا هژیوب  يرادیب  رد  ساوح  هچنانچ  دزادرپ  اهنآ  تیاکحب  ددرگ و  لقتنم  رگید  روصب  بوخ  ملاع  رد 
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. دنشخب رثا  اهنآ  رد  نت  جازم  لاوحا و  و  دنشاب ، الپوترپ  اهباوخ  نیا  و  دشاب ، ریذپرثا  ناوتان و 
ناتسمز فرب و  تسا  بلاغ  يدرس  رگا  غاد و  مامح  شتآ و  یمرگ ، رگا  و  دنیب ، باوخ  رد  يدزد  تسا  بلاغ  شجازم  رب  ءارفـص  رگا  و 

هبلغ زا  دیآ  لایخ  رد  تروص  انامه  هتفگ : نادنمـشناد  زا  یکی  كانـساره  روما  هایـس و  ياهزیچ  تسا  بلاغ  ءادوس  رگا  و  اهنآ ، دـننام  و 
شقن یغاد  مسج  رد  هلیختم  نوچ  و  ماسجا ، رد  دیـشروخ  رون  دـننام  دـنک  دوخ  رواجمب  تیارـس  اج  ره  رد  ترارح  هکنآ  يارب  ترارح ،

غاد ات  تسین  مسج  هلیختم  و  دریذپ ، رثا  دوخ  لاح  بسانم  دریذـپ  رثا  يرگید  زا  هچ  ره  نوچ  دـشاب ، نآ  عبط  قفاوم  هک  دریگ  يرثا  دریگ 
. دبایرد دوخ  رد  تسا  یغاد  مسج  هک  ار  شتآ  نامه  هکلب  دوش 

يرادرب هدرپ  هکنآ  يارب  تسا  لاح  ود  ره  رد  لایخ  يرگتروص  هچنانچ  دشاب  مه  يرادیب  رد  اسب  هیناحور  رهاوج  اب  تسویپ  هتفگ : سپس 
نتشک هلیسوب  ای  تسا ، كاپ  یسفن  تشرس  هکنآ  دننام  ددرگ ، رسیم  يرگید  بابـساب  اسب  دشاب  باوخ  رد  هچنانچ  ملاع  نآ  سفن و  نایم 

ثداوح و و  دـیآ ، دـیدپ  هدـهاشم  فشک و  و  دوش ، هتـشادرب  وا  باجح  ات  تخـس  ياهتـضایرب  هدام  ناهج  زا  نآ  ندیـشک  نوریب  سفن و 
. ءایقشا ءادعس و  زا  همه  يارب  دنک  يرادرب  هدرپ  هک  یعیبط  گرم  نوچ  دنراد و  ءایلوا  هک  يرایتخا  گرم  دننام  دندرگ ، رادیدپ  قئاقح 

هکنیا اب  دـنادرگور و  حور  یمک  ءادوس و  هبلغ  يارب  هرهاظ  ساوح  زا  سفن  ات  مک  يراـخب  حور  دوش و  مرگ  کـشخ و  جازم  هچناـنچ  و 
رهاوج یمدآ  نینچ  يارب  دوشیم  تسناوتان و  نت  رهاظب  حور  جورخ  نوچ  دونش ، دنیب و  هچنآ  زا  دنام  ربخیب  توهبم و  تسا  زاب  شمشچ 
نانهاک اهیـشغ و  اههناوید و  یخرب  رد  هچنانچ  دـیوگزاب ، هدـیمهفن  وا  ددرگ و  شقنم  وا  رد  بیغ  زا  يزیچ  دـنوش و  فشکنم  هیناـحور 
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. دنداد شرازگ  هدنیآ  زا  هک  هدش  هدید 
همه  دنمورین و  سفن  رگا  تسا  روج  ود  دروخرب  يرادیب  رد  سفن  هچنآ  سپس 
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هدهاشمب دنک و  اهر  رهاظ  هدهاشم  زا  ار  كرتشم  سح  دناوتب  هلیختم  و  درادنزاب ، هیلاع  كرادم  زا  ار  وا  نیدورف  رعاشم  و  دـشاب ، نیب  وس 

مهبم اسب  درادـن و  لیوأتب  زاین  تسا و  حیرـص  یحو  اسب  هک  دـهد  تسد  ودـب  ایؤر  تلاـح  ناـمه  تسین  رود  دـناشکب  تسنورد  رد  هچنآ 
هجو دنچ  دشابن  نینچ  رگا  و  دوش ، ناشیرپ  ددرگ و  لایخ  شوختـسد  رگا  دـشاب  الپوترپ  ياهباوخ  دـننام  اسب  و  دراد ، نادـب  زاین  تسا و 

. دراد
دنارادم فعض  راچد  هک  ار  ینز  ای  یکدوک  نایوگشیپ  یخرب  هچنانچ  دنک  ینادرگرس  ساره و  راچد  یسوسحم  رما  هلیـسوب  ار  لایخ  - 1

اهنآ نابز  زا  ات  دننک  مرگ  رس  یقارب  ای  شزرل  هطساوب  هدننکهریخ  ای  كانساره  یهایسب  هدولآ  ای  یقرب  قرز و  ياهزیچ  اب  دنزاس و  هطـساو 
ياعد دروب و  اسب  ّساوح و  لـالتخا  يارب  دـنزادرپ  يداـش  ندز و  فک  صقرب و  ناـنهاک  ناـیفوص و  یخرب  هکنیا  دـننام  دنونـشب و  بیغ 

. يرگید ندروآ  نابزب  يارب  دنیوج  لسوت  دراد  روآساره  ظافلا  هک  موهفمان 
ّساوح و دـح  زا  شیب  یناوتاـن  دـنوش  مهارف  ببـس  ود  ره  یهاـگ  دـندرگ و  رثایب  هرهاـظ  ساوح  یندوک  تهـالب و  شغ و  هطـساوب  - 2

ناصقن دننک  ناگهدشحسم  نانهاک و  هچنآ  و  تسبوخ ، نیا  شک و  جنر  ناضاترم  زا  يرایسب  دننام  نآ  زج  يزاس و  برطب  سفن  تیوقت 
. نامرحمان زا  تسبوتکم  زومرم و  ناشملع  تضایر و  ءالضف  اما  و  دندش ، هدیرفآ  شیارب  هچنآ  زا  تسا  اهورین  ندرک  راکیب  یهارمگ و  و 
و تسبایمک ، اهباوخ  ایؤر و  هراـب  رد  نخـس  هتفگ : شبتک  یخرب  رد  دـیفم  خیـش  اـم  داتـسا  هتفگ : دـئاوفلا  زنک  باـتک  رد  هر - یکچارک -

. دراد تلع  راهچ  ایؤر  لیلج و  تسا  یلصا  نآ  هراب  رد  تسرد  راتفگ  و  تسا ، یگرزب  يراتفرگ  نیا  و  انتعایب ، نادب  رپ  نادنمشیدنا 
. دراد رابتعا  نیا  دزاس و  مّسجم  لایخ  رد  ار  نآ  باوخ  دریگ و  شقن  سفن  رد  ات  نتفگ  دوخ  اب  ندروآ و  رطاخ  رد  رپ  ار  يزیچ  - 1

یندیـشون و یندروخ و  زا  تسا  راگزاس  بلاغ  عبط  اب  هچنآ  دـیآ  لایخ  رد  دوش و  ناشیرپ  جازم  رگید  کـی  رب  عبط  راـهچ  هبلغ  رثا  رب  - 2
يداش  یندیشوپ و  یندید و 
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شلایخب تسا و  راوشد  يدنلب  رب  نتفر  الاب  ار  هدزارفص  هک  اجنآ  ات  دشاب  مه  دوهـش  يرادیب و  رد  بلاغ  عبط  رثا  اسب  و  رابترفن ، شخب و 

زار وا  اب  اههتشرف  هدمآرب و  ءاوهب  دنک  لایخ  دنک  هبلغ  وا  رب  ءادوس  هکنآ  دننکن ، نارگید  هک  دنک  یساره  لوه و  دتفارد و  نآ  زا  هک  دتفا 
. نآ دننام  دسر و  یحو  شنامسآ  زا  هک  درامش  ربمغیپ  ار  دوخ  هک  اجنآ  ات  درادنپ  تسرد  ار  نآ  و  دنتفگ ،

ار شلاـیخ  هچنآ  دـتفا  شلد  رد  و  راذـنا ، راذـعا و  يراومه و  یهاـگآ و  يارب  دریگارف ، ار  اههدـیرفآ  یخرب  هک  تسا  یهلا  ياـهفطل  - 3
دوس شدرآ و  شیب  یتحلـصم  و  دـناسرتب ، ترخآ  زا  درادزاب و  ینامرفان  زا  ار  وا  و  تمعن ، رکـش  دـنتعاط و  هک  یئاـهراک  يارب  دزیگنارب 

. روآتفرعم هشیدنا  يونعم و 
رب شدراداو  ای  دسرن ، نادب  هچنآ  مغ  رابهودـنا و  ياهزیچ  درآ  شدایب  هک  ناسنا  لد  رد  وا  زا  ياهسوسو  ناطیـش و  زا  تسیزاسببـس  - 4
رثا رب  تسا  یقیفوتیب  يازـس  نیا  و  دزاس ، شدوباـن  هک  ددرگ  شنید  رد  ياهههبـش  ثعاـب  اـی  تسا ، وا  كـاله  هیاـم  هک  هاـنگ  باـکترا 

زا ملع  رد  ناخـسار  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنا و  زج  تسیناهر  یـسک  هدوهیب  ياهباوخ  زا  هناحبـس و  ادـخ  تعاط  رد  ریـصقت  یناـمرفان و 
دنیب یباوخ  ملاس  نت  اب  رگا  لاح  نیا  اب  و  دوش ، مک  شندید  باوخ  دوش  مهف  اب  شنادرپ و  هک  ره  تفگیم : هشیمه  مداتـسا  حلاص و  مدرم 

تـسم باوخ  دش ، نایب  هچنانچ  تسا  جازم  لادتعا  عبط و  راچ  جیهم  ياهیرامیب  هب  ندوبن  راچد  یتسردـنت  زا  شروظنم  دـیآرد و  تسرد 
تسرد رتمک  ناضمر  هام  ياهباوخ  دناهتفگ  ور  نیا  زا  تسا  تسم  دننام  هک  تسا  كاروخ  زا  رپ  شمکـش  هک  یـسک  هن  تسین و  تسرد 

زا دـشاب  تسرد  نمؤم  باوخ  نوچ  و  درادـن ، ار  نآ  مان  هچرگ  دنـشاب  یحو  تقیقح  رد  دنـشابن و  تسرد  زج  ءایبنا  باوخ  اـما  دـنیآرد ،
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نآ زا  و  تسا ، توبن  ءزج  نمؤم ؟؟؟ باوخ  هک : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  تسا  ربمغیپ  ثیدـح  رد  میتفگ و  هچنانچ  تسا  یلاعت  ادـخ  فرط 
. هتفگ وا  رب  رد  راگدرورپ  هک  تسا  ینخس  نوچ  نمؤم  باوخ  هک  تسا  تیاور  ترضح 

ساوسو  ّرش  زا   » دیامرف یلاعت  ادخ  هدیسر  عرش  زا  نج  نیطایش  هسوسو  اما  و 
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-121 دننک ، لدج  امـش  اب  ات  دوخ  ناتـسودب  دننک  یحو  نیطایـش  یتسار  : » هدومرف و  سانلا »  6 - 4 مدرم ، لد  رد  دـنک  هسوسو  هک  سانخ 
شعنم يارب  یهار  هدـش و  دراو  عرـش  رد  و  بیرف » يارب  ار  راـجنهان  راـتفگ  دـننک  یحو  مهب  هک  نج  سنا و  نیطایـش  : » دومرف و  ماـعنالا »

. تسین
رب هک  دنکفا  اجنآ  رد  ینخـس  دورب و  شوگ  خیب  ات  دناوتیم  فیطل و  قیقر و  تسا  یمـسج  يرپ  دنک ؟ هسوسو  ار  یمدآ  يرپ  هنوگچ  اما  و 
ود ره  رادیب  باوخ و  هراب  رد  نیا  و  دنکن ، تفایرد  ساوح  زا  ار  نآ  تاسوسحم  دننام  نوچ  تسا ، هرطاخ  درادنپ  دوش و  هابتـشا  هدـنونش 

دناوخیم هبطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نایم  نیا  رد  هدرک  تیاور  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  تسین ، مه  لـقع  فلاـخم  و  تساور ،
ناطیـش يزاب  دومرف  موریم ، شلابندب  نم  دطلغیم و  تسا و  هدیرب  مرـس  مدید  باوخ  رد  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  يدرم  هاگان 

. دیوگن سک  چیهب  دنک  يزاب  باوخ  رد  امش  زا  یکی  اب  ناطیش  نوچ  دومرف : سپس  هدرک ، وت  اب  هک  وگمزاب  ار 
. تسا هنوگ  هس  نم  دزن  رد  دنیب  باوخ  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  یمدآ  هکنیا  اما  و 

. تسا تسرد  مراد  عطق  هکنآ  مکی 
رد هک  تسنیا  تسا  تسرد  مراد  عطق  هکنآ  تسا  لـمتحم  ار  ود  ره  یتسرداـن  یتـسرد و  مه  یـشخب  تسا و  تسرداـن  مراد  عـطق  مود  و 
ای دنک  توعد  یقحب  دنک و  نایب  ار  نآ  یتشز  ای  دنک  هانگ  زا  یهن  ای  دهد و  نامرف  نادب  ای  تسادخ  تعاط  رد  ماما  ای  ربمغیپ  دنیب  باوخ 

میراد عطق  نوچ  دـشاب  نیا  فلاخم  هک  تسنآ  تسا  تسردان  هکنآ  اما  دـنک و  شهوکن  ار  راکدـب  ای  درادزاب  یلطاـب  زا  اـی  دـیوگ ، یقح 
ار ماما  ای  ربمغیپ  هک  تسنیا  دشاب  تسردان  ای  تسرد  تسا  نکمم  هکنآ  اما  و  دـنرودب ، لطاب  زا  دـنیوگ و  قح  يوج و  قح  ماما  ربمغیپ و 
زا ّيورم  ربخ  اما  و  نآ ، دننام  هتـسشن و  ای  دوریم  هار  ای  تسا  راوس  دنیب  باوخ  رد  هکنیا  دننام  درادن  یبهذم  هبنج  هک  دنیب  يداع  لاح  رد 

اریز تسا  هدید  ارم  دنیب  ارم  هک  ره  هک : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ 
199 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

دنناـم ناطیـش  اریز  مسق ، هس  ره  رد  هن  تسا  لوا  مسق  ناـمهب  صوصخم  دـشاب  باوخ  رد  ندـید  دوصقم  رگا  دوشیمن » نم  هیبـش  ناـطیش 
. تعاط قح و  رد  دوشن  ربمغیپ 

. دراد هجو  ود  هدید » يرادیب  رد  دنیب  باوخ  رد  ارم  هک  ره   » هک تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  زا  هچنآ  اما  و 
. هتشذگ ربخ  دننام  دشاب  لوا  مسق  صوصخم  دشاب و  ندید  باوخ  دوصقم  هکنآ  مکی 

رد دنیب و  ارم  هک  ره  هک  ینعم  نیدب  هدننیبباوخ  هن  دشاب  ربمغیپ  فصو  مئان  باوخ و  رد  هن  دـشاب  يرادـیب  رد  ندـید  دوصقم  هکنیا  مّود 
نوچ دراد و  ناسکی  تفایرد  ود  ره  يرادیب  باوخ و  رد  وا  دـنامهفب  اهنآب  هک  تسنیا  شدوس  مرادـیب و  هدـید و  ارم  تسنیا  دـننام  مباوخ 

تـسا تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  و  وا ، يرادیب  رد  هچنانچ  دننک  بدا  تیاعر  دنـشاب  وا  روضح  رد  مه  باوخ  لاح  رد 
ملد دباوخیم و  ممـشچ  متـسین  اهامـش  دننام  نم  دومرف : دش ، شـسرپ  وا  زا  و  دـناوخ ، زامن  ءوضو  دـیدجتیب  تساخرب و  دز و  یترچ  هک 

. تسا رادیب 
رد هک  دـیاش  ار  یمدآ  نوچ  تفگیم : هر - مداتـسا - دـنوش  ریـسفت  شور  نیا  رب  دـنوش  هتفریذـپ  رگا  دـندحاو و  ربـخ  تاـیاور  نیا  همه  و 

سیلبا هک  تسا  یعنام  هچ  يرادیب  رد  وا  هراب  رد  هابتـشا  ندوبن  یمدآ و  یگراچیب  اب  شنانگمه  نوعرف و  دننام  میادخ  نم  دیوگ  يرادـیب 
. ناوارف باوخ  رد  هابتشا  تسا و  شیب  یمدآ  زا  وا  یئاناوت  هکنیا  اب  مربمغیپ  نم  هک  دنک  هسوسو  ار  ياهدیباوخ 
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ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دـیوگ : ياهعیـش  هک  تسنیا  دراد  تسردان  تسرد و  ماما  ای  ربمغیپ  ندـید  باوخ  رد  هکنیا  نشور  لیلد  و 
تسا و وا  يو  هفیلخ  هک  تخومآ  نمب  و  وا ، زج  هن  نک  يوریپ  یلع  زا  دومرف : نمب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هارمهب  مدـید  باوخ  رد 

صئاصخ زا  نآ  دـننام  و  تشاداو ، نانآ  زا  يرازیب  هب  تشادزاب و  ناـنآ  یتسود  زا  ارم  و  دـنیوا ، نمـشد  ملاـظ و  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبأ 
. هعیش دئاقع 

200 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
اهنآ یتسودـب  ارم  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبأ  هارمهب  مدـید  باوخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : یبصاـن  زاـب  و 

دئاقع زا  نآ  دـننام  تشهب و  رد  دـنیوا  اـب  ترخآ و  اـیند و  رد  دـنیوا  ناراـی  هک  تخومآ  نمب  و  تشادزاـب ، اـهنآ  ینمـشد  زا  دادـنامرف و 
تباث لیلدـب  يرادـیب  رد  هک  تسنامه  شتـسرد  تسردان و  یکی  تسرد و  باوخ  ود  نیا  زا  یکی  منادـیم  راـچانب  اـهیبصان و  صوصخم 
دناوت لثمب  هضراعم  مه  وا  اریز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ندید  باوخ  رد  دناد  زادرپ  غورد  ار  یبصان  هک  دسرن  ار  یعیـش  دشاب و  هدش 

. درک
هک دش  نشور  و  هدیدیم ، شندوب  یبصان  رد  هک  تسا  اهنآ  دض  شیاهباوخ  هک  داد  شرازگ  امب  دـش و  هعیـش  هک  مدـید  ار  یبصان  کی  و 

فطل ناـمه  تسرد  باوخ  و  نآ ، دـننام  تسناطیـش و  هسوسو  اـی  سفن  ثیدـح  هجیتـن  و  تسا ، تسرداـن  باوخ  ود  هنوـگ  نیا  زا  یکی 
. میدرک فصو  شیپ  هک  یئانعمب  شاهدنب  هب  تسادخ 

شاهدـید وترپ  تقیقحب  هن  هدـید  هک  تسنآ  دـننام  هک  تسا  انعم  نیاب  دـنیب  باوخ  رد  ار  ربمغیپ  یمدآ  هک  تسرد  باوخ  رد  ام  راـتفگ  و 
نیا و  تسا ، یـشناد  نوچ  ادـخ  فطلب  هک  دـشابن  لایخ  روصت و  کی  زج  نیا  و  دراد ؟ یئاـنیب  باوخ  رد  هدـید  مادـک  هداـتفا ، ربمغیپ  نتب 

. دشابن یئاطخ  اجنیا  رد  دنمدرخ  يارب  و  تسا ، هیبشت  دوصقم  اریز  ینآر » دقف  ینآر  نم  : » دیوگ هک  يربخ  اب  درادن  تافانم 
ایؤر تقیقح  رد  تنس  لهأ  هدیقع  هتفگ : ناطیشلا » نم  ملحلا  هَّللا و  نم  ایؤرلا   » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  لوق  حرـش  رد  هماع  زا  يرزام 

شزاب يرادیب  باوخ و  دنک و  دهاوخ  هچ  ره  هک  تسا  وا  و  رادیب ، لد  رد  هچنانچ  دنیرفآ  يدئاقع  هدیباوخ  لد  رد  یلاعت  ادخ  هک  تسنیا 
دنیرفآ هدیباوخ  لد  رد  نوچ  و  دشاب ، هدیرفآ  ای  دنیرفآ  هرابود  هک  دزاس  يرگید  روما  هناشن  ار  اهنآ  دنیرفآ  ار  دـئاقع  نیا  نوچ  و  درادـن ،
دنیادخ هدیرفآ  همه  هدیرفآ و  ناراب  هناشن  ار  ربا  ادخ  هچنانچ  تسیندش  رما  کی  هناشن  یندشان  داقتعا  نیا  تسین  هدنرپ  هکنیا  اب  هدیرپ  هک 

هتـسب يوب  ازاجم  ار  نآ  ناطیـش و  روضح  رد  روآنایز  هناشن  ناطیـش و  زا  یناهن  رد  هدیرفآ  اههدننکداش  هناشن  ار  دئاقع  ایؤر و  ادـخ  یلو 
. دشابن يراک  تقیقح  رد  ار  وا  هدوب و  وا  رب  رد  نوچ 

201 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
تسادخ و فرط  زا  هک  تسنآ  تسرد  باوخ  هکلب  دشاب ، راد  ریبعت  تسرد و  دنیب  باوخ  رد  یمدآ  هچ  ره  هن  هتفگ  هنسلا  حرش  رد  يوغب 

يزابب ار  یمدآ  هک  تسناطیش  راک  اسب  تسا ، عون  دنچ  نآ  درادن و  ریبعت  تسا و  الپوترپ  نآ  زج  درآ و  باتکلا  ما  زا  ار  نآ  ایؤر  هتشرف 
هدنمغ ات  تسناطیـش  زا  یئوگزار  انامه   » هدومرف یلاعت  ادخ  هچنانچ  دنرآ  یگهدـنمغ  هک  تسا  اهگنرین  اریو  دـنک و  هدـنمغ  ار  وا  ای  دریگ 

. درادن ریبعت  دراد و  لسغ  هک  تسا  مالتحا  يو  اب  ناطیش  ياهیزاب  زا  و  هلداجملا » دندیورگ ، هک  ار  نانآ  دزاس 
رثا اسب  و  نآ ، دننام  دنیب و  ار  دوخ  قوشعم  قشاع  دنیب و  ار  نآ  باوخ  رد  و  ياهشیپ ، ای  تسیراک  رد  هچنانچ  تسا  سفن  ثیدح  زا  اسب  و 

هدزارفـص و  دـنیب ، باوخ  رد  اهنآ  دـننام  طاشن و  ین و  لگ و  غاب و  نوخ و  یخرـس و  تماجح و  دـصق و  نوخ  رپ  هچناـنچ  تسا  یجازم 
یشحو و راکـش  اهگنر و  هایـس  یکیرات و  یئادوس  و  دنیب ، باوخ  رد  نآ  دننام  ءاوه و  رد  شرپ  درز و  ياهزیچ  غارچ و  عمـش و  شتآ و 

باوخ رد  نجل  فرب و  يرت و  بآ و  يدیفس و  یمغلب  و  دنیب ، باوخ  رد  نیگنس  راب  انگنت و  هناریو و  اهروگ و  اههدرم و  اهكانـساره و 
. دنرادن يریبعت  مادک  چیه  دنیب و 

و دنسک ؟ هچ  راک  و  تسردان ؟ ای  دنتـسرد  اهباوخ  رد  یئامرف  هچ  هک  شـسرپ  نیا  باوج  رد  زردلا  ررغلا و  باتک  رد  هر - یـضترم - دیس 
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؟ دنیآرد تسرد  رتشیب  ارچ 
؟ تسیچ اهنآ  ندرک  ادج  هار  دنراد  تسردان  تسرد و  رگا  و  دوش ؟ ینم  لازنا  عامج  ندید  باوخ  رد  ارچ  و 

هدوهیب دئاقع  باوخ  مدآ  نیا  يارب  تسا ، مولع  زادنارب  نآ  تسا و  یـشوهیب  یعون  باوخ  اریز  درادن ، لماک  درخ  باوخ  هک  نادب  هتفگ :
، دشاب يو  رد  يرگید  راک  دوشیمن  دروآرب و  دوخ  رد  هدیباوخ  هک  تسیاهدـیقع  یباوخ  ره  هتفر ، شـشناد  هتـساک و  شدرخ  هک  هچ  دراد 

دنیرفآ تسنآ  سنج  زا  هچ  ره  ای  هدیقع  يرگید  رد  دناوتیمن  مسج  دنمسج و  يرپ  ای  هتشرف  ای  دنشاب  یمدآ  نایوگزاب  زا  شدوخ  زج  اریز 
هکنآ  يارب  دنیرفآ  داقتعا  يرگید  رد  دناوتن  هتبلا  میتفگ  و  دناوت ، يراک  نینچ  دوخ  رد  یلو 

202 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسین ینیرفآ  داقتعا  دامتعا  سنج  رد  نآ و  رب  دامتعاب  دنک  تیارس  يرگیدب  اناوت  زا  يراک  ره  هکنآ 

رایـسب ياهاج  رد  بلطم  نیا  و  دوشن ، دـنک  دـیدپ  ياهدـیقع  يرگید  لد  رد  هک  دروآ  داسف  زارد  يراگزور  اـم  زا  یکی  رگا  ور  نیا  زا  و 
. دنیرفآ ياهدیقع  ببسیب  دناوتیم  ام  لد  رد  هک  تسادخ  اهنت  و  هدش ، حرش 

دوریم هار  هک  دنیب  باوخ  نوچ  عقاو  فالخ  رب  دومن  تسینادان و  وا  دئاقع  رتشیب  اریز  دنیرفآ ، هدیقع  باوخ  لد  رد  ادـخ  هک  دـشابن  اور  و 
دوخ زا  تاداقتعا  نیا  همه  دیاب  و  دنیرفاین ، ینادان  یلاعت  ادخ  و  دـنرادن ، يدوجو  مادـک  چـیه  هک  دراد  يرایـسب  فاصوا  تسا و  راوس  و 

. دشاب باوخ 
نایئاطسفوس ياهینادانب  تسینادان و  نیا  و  دراد ، تقیقح  دننیب  باوخ  رد  هچ  ره  هتـشاد  هدیقع  یمان  هبق  حلاص  هتفگ : تالاقم  باتک  رد  و 

رادیب هک  تساور  حلاص  ياقآ  نیا  دزن  رگا  و  تسین ، نانچ  مینادیم  ام  هتفر و  نامسآب  ای  هدرم  ای  هدیرب  شرس  دنیب  باوخ  رد  اسب  اریز  درب ،
دیاب تسا  طلغ  هابتـشا و  تسا  تسرد  هکنیا  اب  دیامن  هتـسکش  بآ  رد  هک  ینار  قئاق  بوچ  دراد و  تقیقح  تسبآ و  بارـس  دشاب  دـقتعم 

: دیوگن ارچ  رتکیدزن و  یتساکب  تسا و  رترود  لامک  زا  هک  دراد  اور  مه  باوخ  مدآ  رد  ار  نآ 
. تسا طلغ  مهنآ 

تسناطیش هسوسو  زا  هچنآ  مّود  هدمآ  دیدپ  أشنم  ببسیب و  هچنآ  یکی  درک : شخب  هس  هدید  دوخ  لایخب  هدیباوخ  هچنآ  هک  تسا  ازـس  و 
رد یناسک  رایسب  هتبلا  هک  هدید  ار  اهنآ  هک  دوش  دقتعم  دونـش  ار  اهنآ  هک  باوخ  دراد و  رب  رد  اهزیچ  دیوگ و  یناهنب  وا  شوگ  خیب  رد  هک 

. دندید باوخ  رد  ار  شراتفگ  هک  دندش  دقتعم  دنونش و  ار  دوخ  کیدزن  يوگنخس  نخس  باوخ 
شوگ نب  رد  ینخـس  هک  تسنیا  شتقیقح  و  دزادـنا ، وا  لد  رد  ار  نآ  ات  دـیوگ  ار  ياهتـشرف  ای  دزادـنا  باوخ  مدآ  لدـب  ادـخ  هچنآ  مّوس 

ددرگ دقتعم  وا  دوش و  ماجنا  باوخ 
203 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

هسوسو زا  دیاب  دب  ياهباوخ  هچنانچ  دنشاب  نینچ  دیاب  دنـشاب  نید  رد  حالـص  ریخب و  توعد  هک  اهباوخ  هدید ، مشچب  ار  نآ  نومـضم  هک 
. دنشاب ناطیش 

یعون يارب  دشاب  ای  هدوب  نانچ  هک  هدنکفا  وا  شوگ  رد  ادـخ  هک  دـشاب  نامه  دـیاب  دراد  یتسرد  ریبعت  ای  دـیآرد  تسرد  هک  یباوخ  ره  و 
تسرد هک  تسا  اجنآ  رد  نیا  و  دیآرد ، تسرد  شریبعت  تروص  نیا  رد  و  هدید ، مشچب  هدینش  ار  هچنآ  هدش  دقتعم  هدیباوخ  و  تحلصم ،

. تسا مک  اهنآ  رد  مه  قافتا  لاجم  یخرب  دنیآ و  رد  تسرد  قافتا  روطب  اهباوخ  یخرب  اریز  دشابن  قافتا  شندمآرد 
: هتفگ اهباوخ  هراب  رد  دوخ  زا  ینخس  رد  یئابج  یلع  وبأ  هکنیا  هن  دنیوگ  رگا 

رایسب باوخ  اهکاروخ  یخرب  رد  هک  دوشیم  لاح  نیا  اب  و  دنرادن ، يرثا  حیحص  بهذمب  عیابط  اریز  دنـشخب  رثا  اهنآ  رد  هک  دوشن  عئابط 
اهکاروخ یـشخب  رثا  اریز  هتفگ  اطخ  هتفگ و  نینچ  یلع  وبأ  میئوگ  دـننیرفآ ، لاـیخ  مه  يرادـیب  رد  اـهکاروخ  یخرب  هچناـنچ  دوش  هدـید 

ادـخ راک  ار  تسردان  داقتعا  لطاب و  لایخ  دوشیم  روطچ  دـشاب و  ادـخ  راک  عئابط  هب  یگتـسباویب  هحیحـص  بهاذـم  رد  تداـع  بسحب 
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؟ تسناد
و رادـیب ، رد  هن  باوخ و  رد  هن  دـشاب  ادـخ  راک  تسردان  لیخت  دوشیمن  و  تسا ، یکی  هدـننیب  باوخ  اب  رگلایخ  رادـیب  عضو  زا  نخـس  اـما 

. میتفگ باوخ  هراب  رد  هچنانچ  دروآرب  ار  ياهدیقع  نینچ  هک  دشاب  شوهیب  زیمتیب و  درخ و  مک  دیاب  باوخیب  دساف  رگلایخ 
؟ دندرمش دنونش  هک  یحو  دننامب  ار  ناشباوخ  ات  اهنآ  یتسرد  دراد  یببس  هچ  و  ناربمغیپ ، ياهباوخ  رد  دیئوگ  هچ  دنیوگ : رگا 

نادب دیاب  دنیب  هک  یباوخ  هک  دنک  یحو  يربمغیپ  هب  ادخ  هک  اسب  دنتسین و  ملع  هیام  دنتسین و  یعطق  هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  يرابخا  میئوگ 
دشابن نانچ  رگا  شرـسپ و  ندیرب  رـس  رد  میهاربا  باوخ  دوشیم  لمع  هجو  نیا  رب  تسین و  ندید  باوخ  درجمب  شدامتعا  و  دنک ، لمع 

. دوخ رسپ  ندیرب  رسب  تسا  رومام  تسناد  میهاربا  هنوگچ 
دقف ینآر  نم   » هک هدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  هچنآ  ریسفت  سپ  دنیوگ : رگا 
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مه ّدضب  مادک  ره  دـننیب و  باوخ  رد  ار  وا  اسب  رفاک  نمؤم و  لطبم و  قحم و  مینادـیم  هکنیا  اب  تسیچ ؟ یب » لیختی  ناطیـشلا ال  ناف  ینآر 

ار دامتعا  تسا و  رابخا  فعضا  تسا و  فیعض  دحاو  ربخ  کی  نیا  میئوگ : دنشاب ؟ هدید  ار  وا  تقیقح  رد  هنوگچ  دنهد و  شرازگ  وا  زا 
لکشب ناطیـش  دناهتفگ  هک  نوچ  دوشیمن  نم  لکـشب  ناطیـش  هکنیا  نایب  تسیرادیب و  رد  رادید  نآ  زا  دوصقم  تحـص  ضرف  رب  دیاشن و 

رد هکنیا  اب  هدرک  ریبعت  هدـش  هدـید  ار  دوخ  هدروآ و  ياهدـننیب  نآ  رد  اریز  تسا  رتبسانم  ربخ  ظـفل  رهاـظب  ینعم  نیا  دـیآیمرد و  رـشب 
ره هک  تسنیا  مالک  ریدقت  دوش  باوخ  رب  لمح  رگا  تسیرادیب و  رد  ود  ره  دوجو  اهنت  هدش و  هدید  هن  تسه و  یقیقح  هدـننیب  هن  باوخ 
ربخ ظفل  رهاظ  فـالخ  نیا  هدـید و  ارم  هک  تسا  یـسک  مکح  رد  تسین  هدـننیب  تقیقح  رد  هچرگ  هدـید  باوخ  رد  ارم  تسا  دـقتعم  هک 

. تسا
دنتـشون هراب  نیا  رد  هچنآ  و  تسا ، رتتسرد  دـناهتفگ  هراب  نیا  رد  هچ  ره  زا  میدرک  شخب  ار  اـهنآ  میتفگ و  اـهباوخ  هراـب  رد  اـم  هکنیا  و 

ار شببس  هک  ار  تسرد  ياهباوخ  نانآ  اریز  دروآ  هدنخب  ار  هدرم  دنزرف  نز  باب  نیا  رد  هفـسالف  ياههوای  اما  و  درادن ، یقیقحت  لصاح و 
تقیقح هراب  رد  هچنآ  و  هدـناوخ ، ار  ظوفحم  حول  هدیـشکرس و  هدـنیآ  ملعب  نآ  رد  هک  دناهتـسباو  شدوخ  ملاعب  سفن  عـالطاب  دنتـسنادن 

هچ يارب  و  تسا ؟ مادک  سفن  ملاع  تسیچ ؟ عالطا  نیا  شدوخ ، ملاعب  سفن  عالطاب  دسرب  ات  یلیلد  هن  دراد و  یموهفم  هن  دـناهتفگ  سفن 
. دهدن تسدب  يزیچ  هک  یئوگساره  و  تسا ، هوای  فرخزم و  اهنیا  همه  دنادب ؟ ار  تانئاک  عالطا  نیا  زا 

هک دنیب  ار  يزیچ  تقیقح  رد  باوخ  مدآ  هتفگ  حلاص  اریز  تسا ، هفـسالف  لوق  زا  رتموهفم  تسا  ضحم  ینادان  هکنیا  اب  هبق  حلاص  لوق  و 
اب و  دوشن ، موهفم  مه  شـشوک  اب  هک  دنیوگ  يزیچ  نانیا  و  دراد ، یموهفم  هک  هتفگ  تسردان  هکلب  هتفگن  موهفمان  لوقعمان و  یلو  هدیدن 

لازنا  ببس  اما  تسا و  نشور  اهنآ  قرف  ددرگن و  لوقعم  هشیدنا 
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یبارس نادب  نتسباو  درادن و  هیام  عبط  اریز  تسین  اهیعیبط  یئارـسهوای  نآ  ّتلع  و  عامج ، ماگنه  تسیرادیب و  رد  هک  تسا  هیاپ  نامه  رب 
دشاب باوخ  رد  هدیقع  نیا  هچرگ  دوش  ینم  لازنا  عامج  ماجناب  هدیقع  اب  هک  تسادخ  هویش  هک  تسنیا  لازنا  ببس  انامه  لصاحیب و  تسا 

-(. هدق وا - نخس  نایاپ   ) دشاب لصایب  و 
تسا و باتک  دـصقم  زا  جورخ  نخـس و  يزارد  ثعاب  هک  مینک  اهر  ار  اـهنآ  هراـب  رد  داـقتنا  قیقحت و  مینک و  سب  اـههتفگ  نیمه  رکذـب 

ياهدـنکارپ روماب  دنتـسم  ایؤر  هک  تسنیا  نآ  میئوگب و  تسا  نشور  ام  يارب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئاـب  هبوسنم  راـبخا  زا  باـب  نیا  رد  ار  هچنآ 
. تسا

دوجوب انب  یلاثم  دـسج  اب  ای  تسا  رابخا  رهاظ  هچنانچ  تسا  مسج  هکنیا  رب  انب  شدوخ  ای  دراد  نامـسآب  یتکرح  باوخ  لاـح  رد  حور  - 1
رد یلاثم و  نتب  رتمک  تسا و  هتـسباو  یلـصا  نتب  رتشیب  يرادـیب  رد  هک  یلاثم  یلـصا و  تسا  نت  ود  ار  حور  هک  زین  یگدـنز  لاـح  رد  نآ 
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تسه لامتحا  نیا  دشاب  مسج  مه  رگا  و  دنک ، حاورا  ملاعب  ور  باوخ  رد  نتب  یگتـسباو  یتسـس  زا  سپ  شدوخ  هکنآ  ای  سکعرب  باوخ 
تکرح زا  سپ  رگید و  ملاعب  ندروآ  ور  تسا و  نت  نیا  زا  ندـنادرگ  ور  زا  هیانک  شتکرح  و  دراد ، تراشا  نادـب  راـبخا  یخرب  هچناـنچ 
هچناـنچ ار  زیچ  همه  نیبنشور  تسا و  كاـپ  رگا  و  دـناوخب ، ار  تاریدـقت  حاولا  یخرب  دـنیب و  اـهزیچ  یلعا  توـکلم  رد  دـشاب  اـنعم  رهب 

دننام دـنیب  دـننام  حبـش  ار  اهزیچ  توهـش  هدرپ  دراد و  ار  هّدام  یگریت  شلد  رگا  و  درادـن ، ریبعت  هب  زاین  شباوخ  دـناوخب و  تسا  هتـشاگن 
. دنک فرطرب  ار  وا  هابتشا  دناوتیم  ربعم  داتسا  و  رادهدرپ ، رامیب و  مشچ 

یمدآ هچنانچ  هریثک  حـلاصم  يارب  دـیامن  واب  رگید  بسانم  تروصب  هکلب  یلـصا  تروصب  هن  لاح  نیا  رد  ار  اـهزیچ  ادـخ  تسا  نکمم  و 
دنیب اهزیچ  اوه  رد  اسب  و  درک ، يرود  اهنآ  زا  دیاب  دندیلپ و  رابنایز و  دـمهفب  ات  هرذـع  تروصب  ار  لوپ  اسب  و  دـنیب ، رام  باوخ  رد  ار  لام 
لطاب یلایخ و  توهـش  هتفرگ و  وخ  اهنادـب  هک  تسیروما  ءاوه  رد  اهزیچ  ندـید  زا  دوصقم  اـسب  و  درادـن ، ریبعت  تسا و  غورد  باوخ  هک 

هتبلا  و  تسا ،
206 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. تشذگ نارگید  راّمع و  نب  ۀیواعم  تیاور  مساق و  نب  دّمحم  تیاور  رد  دنراد  عون  ود  نیا  رب  تلالد  هچنآ 
. دنراد تراشا  فلخ  نب  دعس  ریصب و  یبأ  ربخ  هچنانچ  وایب  ای  هتشرف  هلیسوب  ودب  ادخ  زا  تسیا  هضافا  ندید  باوخ  - 2

هریت ار  لد  هک  ینطاـب  يرهاـظ و  تساـجن  هب  یگدولآ  اـی  يرادـیب  رد  یناـمرفان  هاـنگ و  يارب  وا  یگریچ  تسناطیـش و  هسوـسو  هچنآ  - 3
هوجو یخرب  رب  انب  دراد  تلالد  نآ  رب  مه  يوجن  هیآ  تشذـگ و  اـهنآ  زج  تاـکزلا و  كراـت  تیاور  عزه و  تیاور  رد  هچناـنچ  دـندرک ،

. ریسفت
زا اهنیا  زج  اما  تستراشا و  نادـب  وا  زج  فلخ و  یبأ  نبا  ربخ  هک  هدوهیب  ياهروصت  هوای و  ياـهلایخ  زا  هدـنام  وا  نهذ  رد  هچنآ  يارب  - 4

زیوجت و فرـص  درادـن و  یلیلد  یلو  تساور  اهنآ  رب  يرابخا  تاـیآ و  قیبطت  تسناـیم و  رد  یخرب  لاـمتحا  هچرگ  تشذـگ  هک  یهوجو 
«. 1  » تسین بجاو  مه  نادب  داقتعا  اهنآ و  قیقحت  هکنآ  اب  دنرادن ، ناهرب  رثا  ناکما 

[ اهباوخ زا  یضعب  ریبعت   ] همتاخ

. درادن دامتعا  لباق  ذخام  اهنآ  رتشیب  هچرگ  دنتفگ  اهباوخ  يارب  هک  یتاریبعت  نایب  رد 
نآ اـب  رگا  و  دـبایرد ، یتمکح  دـسر  نادـب  شتـسد  رگا  و  دریگ ، ـالاب  تمکح  رد  دوش  شراوس  هک  ره  تسا  تمکح  باوخ : رد  ربا  - 1

دراد ناراب  رگا  تسا و  باذـع  دـشاب  يروآباذـع  ای  یگریت ، یهایـس ، ربا  رد  رگا  دـنک ، شزیمآ  ءامکح  اب  درواـین  شتـسدب  دزیمآرد و 
. تسا تمحر 
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ار لسع  مدید  باوخ  رد  تفگ  نیریس  نباب  يدرم  هک  تسا  تیاور  تمکح  شنادب و  اسب  و  دنوش ، ریبعت  لامب  هک  اسب  لسع  نغور و  - 2

. یتفرگدای يدناوخ و  هکنآ  زا  سپ  يدرک  شومارف  ار  نآ  هک  نادرگرب  ار  نآرق  دای  سرتب و  ادخ  زا  تفگ : مدیسیلیم ، رهوگ  ماج  زا 
فرشب هدش  دراو  نامسآب  دنیب  باوخ  هک  ره  و  میرم » - 57 دنلب ، یئاجب  شمیدروآرب   » دیوگ یلاعت  ادـخ  تسا  ماقم  تعفر  نتفر : الاب  - 3

. دسر تداهش  رکذ و  و 
ینایز يژکیب  دشاب  يدومع  رگا  درپیم  نامـسآب  دنیب  باوخ  رگا  دـنتفگ  یخرب  و  تسا ، فرـشب  ندیـسر  ای  رفـس  مزع  اوه : رد  ناریط  - 4
ماقمب دور و  رفسب  دنک  زاورپ  یقفا  رگا  و  دوش ، هب  شیرامیب  زا  ددرگرب  رگا  و  دریمب ، ددرگنرب  دوش و  ناهن  نامـسآ  رد  رگا  و  دسر ، ودب 

دیآرد و يراک  رد  تسا ، لابیب  رگا  و  دنک ، رفـس  نآ  هیاس  رد  هک  یتنطلـس  و  دـشاب ، لام  دـشاب  لاب  اب  رگا  هدـیرپ ، هک  ياهزادـناب  دـسر 
. تسا یتسپ  لیلد  نادب  يارب  زاورپ  دنتفگ  دروخ و  بیرف 
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«. نارمع لآ  یگمه 102 - ادخ  هتشرب  دیبسچب   » هدومرف ادخ  هک  ناما  تسا و  دهع  نامسیر : - 5
ریبعت نآرق  یئامنهارب  ریبعت  اهنآ و  ّدض  رب  ای  ینعم  مان و  تبسانم  نامهب  دوش  طابنتسا  لثملا  برض  تنـس و  باتک و  زا  اسب  ریبعت  هک  نادب 
بوچ و  توـبکنعلا » - 15 ار ، نانیـشنیتشک  میداد  تاجن  سپ  : » هدومرف ادـخ  هک  تاـجن  هب  یتشک  و  تشذـگ ، هک  ناـمیپ  هب  تسا  هتـشر 

-74 یلدتخس ، رد  رتتخس  ای   » ادخ لوق  زا  یلد  تخسب  گنـس  و  نوقفانملا » - 4 دناهتـشاداو ، ياهبوچ  نانآ  ایوگ   » ادخ لوق  زا  قافنب ،
ات اراوگ  یبآ  اهنآب  میناـشون  هتبلا   » ادـخ لوق  زا  هنتف ، هب  بآ  و  هرقبلا » - 10 تسیرامیب ، ناشلد  رد   » ادـخ لوق  زا  قافن  هب  يراـمیب  و  هرقبلا »

«. نجلا - 16 ار ، اهنآ  میئامزایب 
دروخب هک  اهامش  زا  یسک  دراد  تسود  ایآ   » ادخ لوق  زا  تبیغ ، هب  تشوگ  ندروخ  و 
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ادـخ لوق  زا  اهنآ  لها  يراوخ  هب  يرهـش  ای  هناخ ، ای  يوک  هب  ار  هاـشداپ  هاوخاـن  ندـمآ  رد  و  تارجحلا » - 13 هدرم ، ار  شردارب  تشوـگ 

، دنروتـسم غرم  مخت  اهنآ  هک  ایوگ   » ادخ لوق  زا  نزب  غرم  مخت  و  لمنلا » - 34 دنزاس ، هابت  ار  نآ  دـنیآرد  ینادابآ  هب  ناهاش  نوچ  یتسار  »
یئاشگزاب رگا   » ادخ لوق  زا  ءاعدب  هناخ  رد  ندرکزاب  و  هرقبلا » - 177 دنیامش ، هماج  نانآ   » ادخ لوق  زا  اهنادب  هماج  مه  و  تافاصلا » - 39

و دیمان ، راکدـب  ار  وا  ربمغیپ  هکنآ  يارب  راکدـب ، درمب  غالک  نوچ  ثیدـح  یئامنهرب  ریبعت  دـینک و  اعد  رگا  ینعی  لافنالا » - 17 دیهاوخ ،
مارآ دومرف  هک  نزب  رولب  ياهگنت  هدش و  هدیرفآ  جـک  هدـند  زا  نز  دومرف : هک  نزب  هدـند  و  دـیمان ، هقـسیوف  ار  نآ  نوچ  هزره ، نزب  شوم 

. ار رولب  ياهگنت  رتش  نارب 
: دنیوگ هک  وگ  غوردب  رگرز  ریبعت  دننام  لثملا  برض  یئامنهرب  ریبعت  و 

دریگنارف هدومرف  ادخ  ردنا ، ددرگ  نآ  رد  ردارب  رهب  دنک  یهاچ  هک  ره  دـنیوگ : هک  گنرین  هب  هاچ  ندـنک  و  دـننارگرز ، مدرم  رتوگغورد 
ۀلامح  » و دـننک ، وا  راب  مزیه  دـنک ، ینزمهب  ود  ینیچ و  نخـس  هک  ره  دـنیوگ : هک  نیچنخـسب  شکمزیه  و  ار ، دوخ  لهأ  زج  دـب  گنرین 

ریت دوخ  و  تسا ، رتزارد  نالف  زا  شتسد  ینالف  دنیوگ  هک  تواخـس  هب  تسد  يزارد  و  هدش ، ریـسفت  نیچ  نخـس  هب  ّدسملا » - 4 بطحلا ،
نانز دننک  یمر  هک  نانآ   » هدومرف مه  ادـخ  درک و  یمر  یگزرهب  ار  ینالف  دـنیوگ  هک  دـننک  ریبعت  انز  تمهتب  ار  يزادـناریت  گنـسب و  ار 

. متسش وت  دزن  ار  متسد  دنیوگ  هک  وزرآ  زا  يدیمونب  ار  یئوشتسد  و  رونلا » - 4 ار ، نمادکاپ 
تسا سنا  زا  و  تمالسب ، دوش  ریبعت  ار و  یمان  ملاس  ای  دشرب  دوش  ریبعت  هدید  باوخ  ار  یمان  دشار  یـسک  هچنانچ  اهمان  یئامنهرب  ریبعت  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
ایند و رد  ام  يدنلبرـسب  مدرک  شریبعت  و  دـندروآ ، باط  نبا  يامرخ  ام  يارب  میتسه و  عفار  نب  ۀـبقع  هناـخ  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش 

هزیکاپ  ام  نید  هکنیاب  و  ترخآ ،
209 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

يدب هب  ار  نسوس  و  دـنک ، ریبعت  رفـسب  ار  یبالگ )  ) لج رفـس  و  هدرک ، ریبعت  رفـس  تین  هب  ار  امرخ ) هتـسه   ) رمت يون  نیریـس  نبا  و  تسا ،
. دروم رد  تبسانم  اب  تسا  ءوس  شزاغآ  نوچ 

دـنک و لام  رب  تلـالد  هک  دـشابن  يزیچ  باوخ  رد  رگا  شنورب  نورد و  فـالتخا  يارب  قاـفن  هب  جرتا  ریبعت  نوچ  اـنعم  یئاـمنهرب  ریبعت  و 
رد ینز  هک  تسا  تیاور  دراد ، ماود  نوچ  ندنامب  سآ  ریبعت  و  دنرذگدوز ، نوچ  دروم  تبـسانمب  ندنام  مکب  سگرن  لگ و  ریبعت  دـننام 

هدورـس رعاش  هک  يدینـشن  درادهگن  ار  وا  دـنک و  اهر  ار  وت  تفگ  ربعم  سآ  شیووهب  داد و  سگرن  لگ  واب  شرهوش  دـید  باوخ  زاوها 
. سب تسا و  سآ  زا  دهع  دشابن  سگرن  رد  دهع 

هیرگ فوخب و  نما  و  رونلا » - 55 نما ، هب  ار  اهنآ  فوخ  دنک  لدب  هتبلا  و   » ادخ لوق  يارب  دوش  نماب  ریبعت  فوخ  هچنانچ  ّدضب  ریبعت  اما  و 
قشع ینامیـشپ و  هب  ار  باتـش  نوعاطب و  ار  گنج  گنجب و  ار  نوعاط  و  دنخبل ، زج  هودناب  ار  هدنخ  و  دشابن ، هلان  هک  یتروص  رد  يداشب 
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، سکعب رفسب و  ار  ناکم  لقن  سکعب ، کچ و  نتـشونب  ار  تماجح  و  سکعرب ، تراجتب و  ار  حاکن  و  قشعب ، ار  یگناوید  یگناویدب و  ار 
رد هتـشک  هدروخ و  مخز  هدـش و  هدز  يرگناوـت و  زا  هب  رقف  و  تسا ، یباریـس  زا  هب  یگنـشت  ندـید  باوـخ  دـناهتفگ  هک  تسا  اـجنیا  زا  و 

. تسا اهنآ  لعاف  زا  هب  باوخ 
دنخبل رگا  تسا و  هودـنا  هدـنخ  و  تسا ، تبیـصم  دراد  هلان  زاوآ و  رگا  تسیداش و  هیرگ  هچنانچ  دـنک  رییغت  ریبعت  ینوزف  مک و  اب  اـسب  و 
هودـنا دـشاب  ناور  ورب  رگا  تسا و  رویز  رـسب  ندز  نغور  تسا ، زیتس  دـشاب  هتـشاد  ادـص  رگا  تسا و  یجنگ  لام  ودرگ  تسبوخ ، دـشاب 

نخـس رگا  تسا و  گرم  دورب  شاهناخ  زا  هتـسب  مد  هک  يرامیب  تسا ، هودـنا  يرامیب و  دـهد  گـنر  رگا  تسا و  شیاتـس  نارفعز  تسا ،
. تسا تمینغ  تسا  رایسب  مولعم و  شرامش  رگا  تسنز و  یهام  دنبش ، زور و  دنهایس  دیفس و  رگا  دننانز و  شوم  دنچ  تسیدوبهب  دیوگ 

باوخ  هک  لغ  دننام  دنک ، رییغت  نیبباوخ  عضو  فالتخاب  باوخ  ریبعت  اسب  و 
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یهاشب دنکیم  ینارنخـس  ربنم  رد  دنیب  باوخ  رگا  دیوگ  نیریـس  نبا  دوش ، ریبعت  يدب  زا  ندرک  هرانک  حلاص  درم  زا  یلو  تسا  دب  شندید 
دیسرپ ار  نیمه  وا  زا  يرگید  يوریم و  جحب  تفگ  دیسرپ ، ار  ناذا  باوخ  نیریـس  نبا  زا  يدرم  دوریم ، رادب  تسا  لهاان  رگا  یلو  دسریم 

، مدرک ریبعت  جحلا » دنیآ 27 - جحب  مدرم  ات  وگب  ناذا   » زا ار  شباوخ  تشاد و  یبوخ  هرهچ  یلوا  تفگ  دوش ، عطق  يدزدب  تتـسد  تفگ 
. مدرک ریبعت  فسوی » - 70 دیدزد ، امش  ناوراک  ایا  یچراج  دز  راج  سپ   » يور زا  دماین و  متساوخ  ار  یمود  و 

هیلع هَّللا  یلـص  ربمغیپ  و  يدب ، ای  یبوخ  ای  رفاسم  ندمآ  ای  هتفر  ّجح  ای  هدش  امرفمکح  هکنیا  زا  دبایرد  ار  نآ  دوخ  دنیب و  باوخ  یهاگ  و 
یتیاور رد  و  جحلا » - 27 دروآرد ، تسرد  ار  شلوسر  باوخ  ادخ  هتبلا   » دومرف ادخ  دـش : عقاو  نامه  دـید و  باوخ  حـتفلا  ماع  رد  هلآ  و 

تفگ دـیباوخ و  وا  و  داد ، شرازگ  ترـضح  نآب  و  درک ، هدجـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  یناشیپ  يور  دـید  باوخ  همیزخ  هک  تسا 
وا ماـنمه  اـی  شیوخ  اـی  دـنزرف  نآ  زا  دـنیب و  باوخ  رد  يزیچ  دوـخ  يارب  یهاـگ  و  درک ، هدجـس  وا  یناـشیپ  رب  تسا و  تسرد  تباوـخ 

یئاورنامرف و  تسا ، نیمه  وا  دومرف : دش  ناملسم  نوچ  و  دش ، ریبعت  همرکع  شرـسپب  هدش و  وا  وریپ  لهج  یبأ  دید  باوخ  ربمغیپ  دیآرد ،
: درک هکم  رادنامرف  شربمغیپ  هک  دش  باتع  شرسپ  نآ  زا  دید و  باوخ  صاع  نب  دیسا  يارب  ار  هکم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  یخرب  هک  یعمج  نایم  هنیدم  دجـسم  رد  نم  هک  هدرک  تیاور  دابع  نب  سیق  زا  يدنـسب  يراخب  رد 
کبـس زاـمن  تعکر  ود  و  تسا ، تشهب  لـهأ  زا  نیا  تفگ : یکی  دـش و  دراو  یتسرپادـخ  هرهچ  اـب  يدرم  مدوب ، هتـسشن  دـندوب  اـهنآ  رد 

: دنتفگ يدمآرد  دجسمب  نوچ  متفگ : واب  متفر و  شلابندب  نم  تفر و  نوریب  دناوخ و 
هیلع هَّللا  یلص  ربمغیپ  دهع  رد  نم  هچ ؟ يارب  میوگ  زاب  وتب  نم  دیوگ و  هتسنادن  هک  دسرن  ار  یـسک  ادخب  تفگ  تسا ، تشهب  لهأ  زا  نیا 
نهآ زا  تسا  ینوتس  نآ  نایم  رد  تفگ ، ار  شیزبس  یئانهپ و  متسه  یناتـسب  رد  ایوگ  مداد  شرازگ  ترـضح  نآب  هک  مدید  یباوخ  هلآ  و 

نیمز  رد  شنب 
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مـسپ رد  ار  میاههماج  دمآ و  يراکتمدخ  مناوتن ، متفگ  ور  الاب  نوتـس  نیا  زا  دنتفگ  نمب  تسیاهقلح ، شیالاب  رد  نامـسآ و  رد  شرـس  و 
یلـص ربمغیپ  هب  ار  باوخ  نیا  متـشاد و  تسد  رد  ار  نآ  مدش و  رادیب  بسچب  دـنتفگ  نمب  متفرگ و  ار  هقلح  نآ  ات  متفر  الاب  درک و  عمج 

نآ و  يریمب ، یناملسمب  وت  یقثولا و  ةورع  هقلح  نآ  تسا و  مالسا  هریت  دومع  نآ  تسا و  مالـسا  ناتـسب  نآ  دومرف  متفگ ، هلآ  هیلع و  هَّللا 
. دوب مالس  نب  هَّللا  دبع  درم 

دنادن دنیب و  نآ  رد  ار  دوخ  رگا  دراد و  تداهش  مان و  فرـش و  هدمآرد  هدمآرب و  نامـسآب  دنیب  باوخ  رد  هک  ره  هتفگ : ۀنـسلا  حرـش  رد 
دنیب یگتفرگ  ینوگرگد و  نآ  رد  هک  ره  تسا ، گرزب  یهاشداپ  دیشروخ  هدنیآ ، رد  یتداهش  ناباتـش و  تسا  یفرـش  تسا  هدمآرب  یک 

، شنابنادنز لحز  شداتـس ، سیئر  خیرم  هاش ، هدنـسیون  دراطع  هاش ، نز  هرهز  تسا و  هاش  ریزو  ریبعت  رد  هام  دـسر ، هاشب  يرامیب  ای  یمغ 
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دوخ دزن  شرگا  دید و  باوخب  شنامسآ  رد  هک  دوش  ریبعت  ریزوب  هام  و  دنـشاب ، مدرم  فارـشا  رگید  گرزب  نارتخا  شرادهنازخ ، يرتشم 
. دشاب ابیز  يرسمه  شاهناخ  ای  شنماد و  رد  ای  دنیب  باوخب 

ردـپ و دروآرب  و   » دومرف ادـخ  هچنانچ  شناردارب  رتخا  و 11  شاهلاخ ، ای  شردام  هاـم  دوب و  شردـپ  فسوی  باوخ  ریبعت  رد  دیـشروخ  و 
هک تسا  تیاور  لاس و  دنتفگ 80  دش و  ریبعت  دعب  لاس  دید و 40  یکدوک  رد  ار  باوخ  فسوی » هیآ 100 - رخآ  ات  تخت  رب  ار  شردام 
. تسا رتفیرش  نم  زا  وا  مریمب و  وا  زا  سپ  نم  دریمب و  نسح  تفگ : درک و  تلصو  هتفر و  ایرث  دزن  ازوج  هک  دید  باوخ  رد  نیریس  نبا 

: تفگ مرپیم ، نیمز  نامسآ و  نایم  مدید  باوخ  رد  تفگ  نیریس  نباب  يدرم 
دنوش يرای  دنشاب  هدیـشکمتس  رگا  دوش  اپرب  اجنآ  رد  تلادع  هدش ، اپرب  ییاج  رد  تمایق  دنیب  باوخ  رد  هک  ره  دنتفگ  یئوزرآرپ ، يدرم 

، تمایق زور  ار  تلادع  يوزارت  میهن  و   » دومرف ادخ  لدع  تسا و  لضف  زور  تمایق  زور  تسنیا و  تلادع  هک  دنـشک  ماقتنا  رگمتـس  رگا  و 
«. ءایبنألا - 47
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، دسر واب  يدنمدوس  ملع  ایند و  نید و  رد  يریخ  هتفرگ  رب  هدروخ و  شاهویم  زا  رگا  و  دشاب ، تشهب  هدژم  هتفر  تشهب  دنیب  باوخ  هک  ره 
زا هک  دـنیب  رگا  و  دـنک ، هبوـت  اـت  تسا  راـکهانگ  میب  نـتفر  خزود  درب : هرهب  شـشناد  زا  يرگید  هداد  يرگیدـب  باوـخ  رد  نآ  زا  رگا  و 

ندش نوریب  درد ، نامرد  هبوت و  درـس  بآ  اب  ءوضو  لسغ و  دشاب ، لابو  هک  دـبای  یملع  ای  دـنک  فالخ  راک  دروخ  شاهباشون  كاروخ و 
کـنخ و تسا  یهاگلـسغ  نیا   » دوـمرف بویاـب  ادـخ  ءوـضو  زا  تسا  يوـقا  لـسغ  هکنیا  زج  فوـخ  زا  ناـما  ماو و  تخادرپ  نادـنز و  زا 

. دمآردب اهیدب  همه  زا  درک  لسغ  نوچ  ص » - 46 تسیاهباشون ،
تنطلس هک  اسب  و  جحلا » - 27 جحب ، ار  مدرم  نز  راج  و   » ادخ لوق  يارب  تسا  جح  ناذا  يرامیب ، تسا و  هودـنا  مرگ  بآب  ءوضو  لسغ و 

تـسا تماما  مه  دشاب و  هبعک  يوسب  هک  یتروص  رد  تنـس  يرادنید و  رد  تسا  رظن  یتسرد  باوخ  رد  ندناوخ  زامن  دشاب ، ورین  ینید و 
، درک هبوت  عوکر و  رد  دـش  مخ  و  : » هدومرف ادـخ  هک  تسا  هبوت  باوخ  رد  عوکر  دـنک ، مامت  ار  زامن  تسار و  هلبق  رگا  تیالو  تسایر  و 

«. قلع - 20 وش ، کیدزن  نک و  هدجس  : » هدومرف ادخ  هک  تسادخب  برقت  دوجس  و  ص » - 24
مالـسا نتخادنا  رودب  دشاب  هلبقب  تشپ  رگا  و  دـشاب ، تنـس  زا  فارحنا  برغم ، ای  قرـشمب  هلبق  زا  فرحنم  هدـناوخ  زامن  باوخ  رد  رگا  و 

دنیب باوـخ  رد  هک  ره  دـشاب  نید  رد  تریح  دسانـشن ، ار  هـلبق  رگا  نارمع » لآ  - 115 ار ، نآ  دـنتخادنا  تشپب  و   » هدوـمرف ادـخ  هک  تسا 
عماج دجـسم  هدرک ، لداع  ماما  دصق  دنک  هبعک  دصق  هک  ره  هک  تسا ، لداع  ماما  دنیب ، ار  هبعک  رگا  درادـن ، نید  تسا ، هبعک  هناخ  يالاب 

. تسناطلس
ادخ هک  تسا  نما  مرح  لوخد  شراک ، هزادـناب  دراد  نید  رد  حالـص  دـنکیم . جـح  لامعا  زا  ای  دـنکیم  فاوط  هبعکب  دـنیب  باوخ  هک  ره 

رگا تسا ، هدنب  ندرک  دازآ  ندرک ، ینابرق  نارمع » لآ  - 91 تسناما ، رد  دیآ  رد  نآ  رد  هک  ره   » هدومرف
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رامیب ای  دوش ، تخادرپ  شماو  تسا  راکهدـب  ای  ددرگ  هدوسآ  تسناسرت  رگا  دوش و  اـهر  تسا  ریـسا  رگا  ددرگ و  دازآ  دـشاب  هدـنب  دوخ 
. ددرگ یجاح  ون  ای  دوش  دوبهب  تسا 

گرم دریگ  مان  سورع  دشاب و  هناگیب  سانشان و  نز  رگا  دوش و  هاشداپ  درک  جیوزت  شیوخ  ای  اسانش  ینز  دنیب  باوخ  رد  هک  ره  هتفگ : و 
هتفر تسد  زا  راـکب  دریگ  هدرم  نز  هک  ره  و  دوش ، لزع  تنطلـس  زا  دـهد  قـالط  ار  شنز  باوخ  رد  هک  ره  دـشک  مدآ  هکنیا  اـی  تسا  وا 

نیبباوخ رگا  و  دسر ، مارح  لامب  دتفارد  راکانز  نز  اب  هک  ره  دنک ، محر  هلـص  باوخ  رد  دنک  جیوزت  یمرحم  نز  اب  هک  ره  دوش ، زوریپ 
لاـم و یتساـک  باوـخ  رد  دـنک  اـنز  وا  اـب  يدرم  رگا  دـنیب ، ریخ  هدرک  رهوـش  دـنیب  باوـخ  ینز  رگا  دـسر و  یملعب  تـسا  یحلاـص  درم 
زا هک  مدید  باوخ  رد  ار  یناشیرپ  يوم  هایـس  نز  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يراخب  تسا ، وا  راک  یگدنکارپ 
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. داتفا هفحجب  هنیدم  ءاب  هک و  مدرک  ریبعت  ار  نآ  درک و  ناکم  لقن  هفحجب  هنیدم 
تـسا ریپ  رگا  تسا و  نمـشد  تسناوج  رگا  سانـشان  وا و  دننام  ای  مانمه و  ای  تسا  وا  دوخ  رادید  باوخ  رد  اسانـش  درم  دـنیوگ : ناّربعم 

لام درادن  یناملسم  يامیس  نز  نآ  رگا  و  تسا ، لالح  لام  تسا  ابیز  امیـس و  شوخ  رگا  تسا و  ایند  سانـشان  هزوجع  نز  تسا ، تورث 
نز و  هودـنا ، كدوـک  تسا و  ریخ  زینک  تسا و  تنـس  باوـخ  رد  نز  اـیند  هن  تسا و  نید  هن  تسا ، تشز  ناـشیرپ و  رگا  و  تسا ، مارح 

. دناهرهچ شوخ  رگا  دنناگتشرف  اهّرغ  هوژپ ، شناد  راکوکین و  يارب  تسا  ملع  تسرپ و  ایند  يارب  تسا  ایند  هشحاف 
رس نت : ءاضعا  ندید  باوخ  نزن ، رات  سرتب و  ادخ  زا  تفگ : دنزیم ، هحیص  منماد  رد  یکدوک  مدید  باوخ  رد  تفگ : نیریس  نباب  يدرم 

یـشارترس و  تسا ، رویز  هک  هدیـشوپ  حالـس  هک  سک  زا  رگم  هودنا  دنلب  يوم  راقو و  شدیپس  يوم  هاج و  شاهرهچ  تسا و  تسایر  درم 
لزع ای  يزیر  وربآ  دـشابن  اهنآ  رد  رگا  و  تسا ، راک  شیاشگ  تسا  راتفرگ  اـی  راکهدـب  رگا  و  تسا ، هاـنگ  هراـفک  جـح  ماـیا  اـی  مرح  رد 

تسا  سیئر 
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. تسا هودنا  ای  ماو  زارد  هزادنایب  شیر  و 
وا رتخد  ای  نز  شوگ  و  تسا ، بوخ  نآ  نتـساک  تسیدـب و  ینوزف  لـغب  ریزو  لـیبس  يوم  و  تسا ، یـشوپهدرپ  شیر  رـسب و  نتـسب  اـنح 

دنیب باوخ  رد  رگا  تسا و  نید  مشچ  و  دـندنب ، واب  هدرک و  هک  يراک  رد  مدرم  نایم  ترهـش  زاوآ  و  تسا ، نید  مشچ  شوگ و  و  تسا ،
، درازگ نید  رد  یتعدب  درد ، مشچ  دـنک ، یگرزب  هانگ  ای  دورب  شنید  مین  تسا  مشچ  کی  دـنیب  رگا  و  دوش ، هارمگ  مالـسا  زا  تسا  روک 

. ندیشکهمرس مه  و  دنک ، نید  ظفح  ناگژم ،
زا نابز ، ندـیرب  ندروآ ، فرط  رب  تجح  ندرک و  غیلبت  نابز ، یتسرپرـس ، لد ، راک ، نایاپ  شیاشگ و  ناهد ، دنـشاب ، هاج  ینیب ، یناشیپ و 

نابز ءارعشلا » - 84 ناگدنیآ ، رد  تسار  نابز  میارب  هنب  و   » هدومرف ادخ  هک  دشاب  ندشروآمان  نابز ، هک  اسب  عازن و  رد  تجح  نداد  تسد 
. تفع هناشن  تسبوخ و  نز  ندیرب 

، نیئاپ نادند  شیوخ و  نادرم  الاب ، نادند  شیوخ ، رترود  اهرترود  و  شیوخ ، رتکیدزن  نیـشیپ ، نادـند  ناشیوخ ، دـناهداوناخ و  اهنادـند ،
شتـسد زا  رگا  و  دندرگ ، نوزف  شنادـناخ  نانز  دـنداتفا  شفک  رد  شیاهنادـند  دـنیب  باوخ  رد  رگا  اهنآ ، هراب  رد  نخـس  شیوخ و  نانز 

و تسا ، دـنزرف  ای  ردارب  وزاب ، تسا ، نید  تناما و  زا  ندـناماو  شیرغال ، تسیرادـنید  يرادتناما و  ندرگ ، دـنریمب ، وا  زا  شیپ  دـنداتفا 
جنپ تسدیب  اـهنت ، ناتـشگنا  و  دـناهدازردارب ، ناتـشگنا ، و  تسا ، ریخ  راـک  يزارد  تسد  تـسا ، گرم  شندـیرب ، تـسا و  ردارب  تـسد 
. ءاشع درخ  تشگنا  برغم و  شلابند  رصع و  هنایم ، رهظ ، هبابس  تسا ، دادماب  زامن  ماهبا  تسا  زامن  رد  ناصقن  اهنآ ، یتساک  دنزامن و 

رهاظ شلام  هداتفا ، نوریب  شاههدور  زا  هک  دـنیب  رگا  و  دـنزرف ، لام و  اههدور ، مکـش و  تسا ، رتخد  ناتـسپ ، لمحت ، تسیرابدرب و  هنیس ،
، خـم زغم و  دنـشاب  نینچمه  ار و  شیاـهجنگ  ینعی  دزادـناردب ، شدـبک  ياـههکیت  نیمز  هک  تسا  ثیدـح  رد  تسا و  جـنگ  دـبک ، دوش ،

توق  تشپ ، و  دندش ، هدیرفآ  نآ  زا  هچ  دنشاب  نانز  اههدند 
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تسا و وا  مان  يدرم ، تلآ  تسنآ ، زا  دـنزرف  اریز  تسا  دـنزرف  هک  اسب  تسا و  ورین  تشپ  هریت  و  تسا ، وا  ياقآ  تسا ، هدـنب  رگا  دـشاب و 
دور و الاب  شردق  دندش ، گرزب  رگا  دوش و  زوریپ  وا  رب  نمـشد  دندش  هدیرب  هک  دنیب  رگا  و  دنـشاب ، نانمـشد  هیاخ ، ود  تسا ، دنزرف  اسب 

. تسنارتخد لابند  ندیرب  اههیاخ  ندیرب  اسب 
یسیپ دنوش و  لامب  ریبعت  همه  هروخ  یگناوید و  نت و  مرو  مخز و  لمد و  تسا  یگدنز  رد  بعت  جنر و  وناز  تسا ، مدرم  رابت  هریت و  نار 

زا شیپ  یلو  درک  رواب  ار  وت  وا  تفگ . هجیدـخ  درک  شـسرپ  هقرو  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور  تسا و  هماـج  لاـم و 
. دوب نآ  زج  زا  شاهماج  دوب  نایخزود  زا  رگا  هدیشوپ و  دیپس  هماج  هک  مدید  باوخ  رد  ار  وا  دومرف  ربمغیپ  درم  وت  تثعب 
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رد رگا  تسا و  یگدنز  بسک و  رد  ماقم  نهاریپ  اسب  عرـش و  بحاص  نابزب  تسا  وا  يرادـنید  نتب  نهاریپ  ندـید  باوخ  دـنیوگ : ناّربعم 
ون و هماج  نیرتهب  تسنز  گنل  تسا  یمجع  زینک  هماج  ریز  تسنآ  داسف  ای  یگدنز  حالص  دنیب  كرچ  ای  یگهراپ و  ای  یفاکـش  شنهاریپ 

زادنا ور  رد  رگم  دب  نادرم  يارب  تسبوخ و  نانز  يارب  نآ  رد  یخرـس  تسا  ایند  نید و  لامج  هماج  رد  يدیفـس  تسا  داشگ  ناشخرد و 
يارب تسا  یهاش  یئاقآ و  یهایـس  تسا . اهیتشهب  هماج  نوچ  نید  یگدـنز  يزبس  تسیرامیب  هماج  رد  يدرز  تسیداش  هک  رتسب  گـنل و 

. تسا دب  وا  زج  يارب  دشوپ و  هایس  يرادیب  رد  هک  یسک 
رد داـسف  تسا و  مارح  لاـم  تسا  مشیربا  درب  رگا  تسا و  هربح  درب  نیرتهب  تسترخآ و  اـیند و  ریخ  ياهبنپ  درب  تسا  رایـسب  لاـم  هنیمـشپ 

. دـنراکتمدخ هلوح  لامتـسد و  اـکتم و  یتشپ و  زینک  اـی  دازآ  نز  رتسب  تسیئاورناـمرف  هماـمع  تسا . لاـم  همه  كرک  وم  ناـتک  هبنپ  نید .
. تسندش روآمان  هن  رگ  شدیاش و  هک  یسک  يارب  تسا  یهاش  تخت 

ما زا  دشاب و  شتـسرپرس  درادـن  رگا  شرهوش و  نز  شوپرـس  نز و  لعن  مغ  هودـنا و  رد  ياههدرپ  تسیئاوسر  باوخ  رد  نز  دـناهتفگ : و 
تیاور  يراصنا  العلا 

216 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
متفگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسرب  دندوب و  شدرگ  رد  شنامشچ  مدید و  باوخ  رد  دوب  هدرم  هک  ار  نوعظم  نب  نامثع  نم  هک  تسا 

. تسا وا  شناد  نآ  دومرف : و 
دریگرب نآ  زا  رگا  تسا و  یگرزب  هاشداپ  ایرد  تسا و  یشوخ  یگدنز  تسین ، قرغ  نآ  رد  هک  ور  بآ  کی  ندید  باوخ  دنیوگ  ناّربعم 

بآ تسیرامیب . دشاب  هریت  رگا  تسا و  یـشوخ  یگدنز  ریخ و  دشون  نآ  زا  هک  لالز  بآ  تسیرادردق و  درم  رهن  دسر  ودـب  یلام  هاش  زا 
اهدرد نیعم  ياجکی  رد  تسا و  تمحر  ییاج  همه  ناراب  تسناور  زا  رتتسس  شریبعت  هداتـسیا  بآ  دنیرامیب  هودنا و  ماّمحب  نتفر  غاد و 
فرب هکنآ  رگم  دنباذع  هودنا و  وزع  گرگت و  فرب  طلسم  تسا  ینمشد  لیـس  تسا  مغ  هودنا و  هریت  بآ  نجل و  لگ و  اجنآ . رد  تسا 

. تسا اجنآ  رد  یناوارف  هک  شمسوم  دوخ و  ياج  رد  دشاب  مک 
قرغ اب  دریمن  هک  نآ  رد  قرغ  ناوارف . هودـنا  نآ  رد  نتفرورف  تسا و  سفن  توق  بآ  يور  نتفر  تسا  راک  یگتفرگ  باوخ  رد  يرگانش 

رد یم  همـشچ . نآ  گنـس  مه  تسا  تبیـصم  مغ و  هودـنا و  دـیاشن  اج  ره  راوید و  هناخ و  زا  همـشچ  شـشوج  تسا  ایند  راـک  رد  ندـش 
یناوارف و ناطلـس و  تمدـخ  يزاـسیم  تسا و  سرت  یمیب  یتـسم  دـسر  تنطلـسب  نآ  اـب  دوش  تسم  نآ  زا  رگا  تسمارح و  لاـم  باوخ 

دوش هاـش  یقاـس  هک  درک  ریبـعت  شفـسوی  و  فسوی » مزاسیم 36 - یم  مدـید  باوخ  رد  نم  دومرف : ادـخ  گرزب  ياـهراک  ندـش  ردـصم 
. هدرک ریبعت  ملع  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  ربخ  رد  تسا و  لالح  لام  باوخ  رد  ریش  ندیشون 

. دنوریم شلزنمب  نازابسوه  تفگ : دیسرپ  نیریس  نبا  زا  دشودیم و  ار  يرام  هک  دید  باوخ  ینز  هک  تسا  تیاور  و 
زا دـنیچ ، شاهویم  زا  ای  دـنیب  یتخرد  باوخ  رد  هک  ره  وبـشوخ ، دوسرپ و  عبطشوخ و  ینادرم  ناتخرد ، نمـشد ، راـم ، تسا و  هرطف  ریش 

درم ودرگ ، تخرد  تسا ، لام  امرخ ، تسا ، یفیرش  درم  باوخ ، رد  هلخن  دسر ، ودب  يزیچ  شدننام  يدرم 
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كات مغ ، هودنا و  نوتیز ، هویم  دوسرپ ، تکرب و  اب  درم  نوتیز  تخرد  فیرـش ، درم  ردس ، تخرد  جنگ ، لام  ودرگ ، دوخ  لیخب ، یمجع 
. دسر شنامگیب  هک  یلام  مسوم  ریغ  رد  و  ایند ، ریخ  نوزف و  يایند  مسومب ، دیفس  روگنا  نز ، ناتسب ، و 

یبالگ و ولآدرز و  نوچ  درز  ياههویم  دـصقم ، راوشد  درم  راخ  تخرد  ریخمک ، مانرپ و  درم  ربونـص ، دـیب و  نوچ  ربیب  گرزب  ناتخرد 
زایپ ریـس  ایند ، ای  نید  رد  رادرک  يراکتعارز  لام  شیـشح  لام ، همه  تابوبح  مغ ، هودـنا و  شرت ، بیـس  يراـمیب ، شدـننام  درز و  بیس 

. دنزن نادب  تسد  دنک و  وب  دنیب و  دوخ  ياج  رد  هچنآ  زج  هودنا  هیرگ و  همه  اهلگ  مغ . هودنا و  مغلش  كدرز و 
لخنرپ ینیمزب  هّکم  زا  مدـید  باوـخ  رد  هک  دـندرک  تیاور  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  دوـخ  دنـسب  ناـشنارگید  يراـخب و 
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و داتفا ، شرـس  مدینابنج و  ار  يریـشمش  هک  مدید  نیمه  مباوخ  رد  و  دـمآرد ، هنیدـم  دـشاب و  رجح  ای  همامی  هک  دـمآ  مرطاخب  مدـیچوک ،
واگ همر  نآ  رد  و  دوب ، نانمؤم  عمج  حتف و  شریبعت  دـش و  تسخن  زا  رتهب  مدـنابنج  شزاب  و  دـحا ، زور  رد  دوب  نانمؤم  تبیـصم  شریبعت 

زا سپ  ادخ  هک  یتسرد  باوث  و  دروآ ، نآ  زا  سپ  ادخ  هک  دوب  نآ  شریخ  و  دندوب ، دحا  زور  نمؤم  نت  دنچ  نانآ  بوخ و  ادـخب  مدـید 
. داد امب  ردب  زور 

ار هرز  دـندیرب  رـس  واگ  دـنچ  مدیـشوپ و  مکحم  یهرز  مدـید  باوخ  رد  دومرف : دـحا  هوزغ  رد  ربمغیپ  هک  دـندرک  تیاور  رباـج  زا  زین  و 
. دندش دیهش  دحا  رد  هک  یناناملسمب  دندرک  ریبعت  ار  واگ  ندیربرس  تسبوخ ، واگ  ادخب  یبوخب  ار  واگ  مدرک و  ریبعت  هنیدمب 

دنزرف دوبن  نآ  هتـسیاش  رگا  دسر و  يروهـشم  تنطلـسب  هدروآ ، رب  شرـس  يالاب  دنیب  رگا  تسا و  هاش  باوخ  رد  ریـشمش  دنیوگ : ناّربعم 
ای تسکـش  باوخ  رد  رگا  تسا  تنطلـس  دراد  حالـس  رگا  دنـشاب و  دنزرف  دـنهد  حالـسیب  نامک  هزین  دراک  باوخ  رد  هک  رهب  و  دـشاب ،

فالغ زا  يریـشمش  هک  دنیب  باوخ  رد  رگا  دهد ، خر  تسا  هتـسباو  نادب  ریـشمش  هچنآ  رد  يدـماشیپ  دـنیب ، ریـشمش  رد  یگهریت  ای  هنخر 
شنز  دشک ،
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دنامب رـسپ  دریمب و  ردام  هدنام . ریـشمش  هتـسکش و  فالغ  رگا  دریمب و  رـسپ  نآ  هتـسکش  فالغ  رد  ریـشمش  هک  دـنیب  رگا  و  دـیاز ، رـسپ 

. تسا تبیصم  نامک  نتسکش  ناطلس ، یهن  رما و  رد  تسیذوفن  باوخ ، رد  نامک  زا  يزادناریت 
راوس باوخ  رد  هک  ره  هدـمآ ، فسوی  ریبعت  رد  هچنانچ  یطحق  رغال  رگا  دـنرآ و  یناوارف  دـشاب ، هبرف  رگا  تسا و  یطحق  باوخ  رد  واگ 

شخب ار  شتـشوگ  دندیرب و  رـس  نک  راک  يواگ  هرن  دنیب  رگا  و  دـنک ، ادـیپ  يراک  ای  درآ ، تسدـب  هاش  يارب  راک  زا  یلام  دوش ، واگ  هّرن 
رتش هدام  تسا  دنمونت  درم  باوخ  رد  رتش  دریمب  دـنمونت  يدرم  دـشابن ، نک  راک  رگا  و  دوش ، شخب  شاهکرت  دریمب و  يدـنمراک  دـندرک 
رتـش ياهتـسد  دـنیب  رگا  دوش  راـمیب  دـمآ  دورف  نآ  زا  هک  دـنیب  رگا  دـنک  رفـس  تسا  یـسانشان  رتـش  راوس  دـنیب  باوـخ  رد  هک  ره  تسنز 

. دشاب اهدرد  اسب  دیآرد و  نآ  رد  نمشد  دندمآرد  ینیمزرسب 
تیاور ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  و  دنمجع . زا  دندیفس ، رگا  دنشاب و  برع  مدرم  دنیب ، هایـس  دنفـسوگ  همر  باوخ  رد  هک  ره 

؟ هَّللا لوسر  ای  يدرک  ریبعت  هچب  دنتفگ  دندمآرد ، اهنآ  رد  يدیفس  رایسب  دنفسوگ  هک  مدید  باوخ  رد  يرایسب  هایس  دنفسوگ  هک  هدش 
زا ینادرم  دزیوآ ، ایرث  هب  نامیا  رگا  تسا  وا  تسدـب  مناج  هک  نادـب  ناتداژن ، رد  دـنوش و  کیرـش  ناتنید  رد  امـش  اب  هک  دـنمجع  دومرف :

. دنشاب رتتخبشوخ  نادب  نایسراف  و  دنسرب ، نادب  مجع 
رد زب  هکنیا  زج  دـشاب  نز  زا  یناشن  باوخ  رد  رگا  تسا  شیم  نوچ  هداـم  زب  فیرـش و  ینز  شیم  تسا و  دـنمونت  درم  باوخ ، رد  شپچ 
رد بسا  تسا ، یطحق  تسا  رغال  رگا  تسیناوارف و  تسا ، هبرف  رگا  هک  دـشاب  واگ  مکح  رد  اـسب  و  تسا ، شیم  زا  رتورف  بسح  فرش و 

هدیرب و رس  ار  شرخ  دنیب  باوخ  رد  هک  ره  شدناریم  هکنآ  تخب  غالا  تسا ، رفس  رتسا  فیرـش  تسینز  نایدام  تنطلـس  تزع و  باوخ ،
. دسر یلامب  دروخیم  شتشوگ  زا 

اب تسکش  دشاب  راوس  گنج  نیمزرس  رد  شرگا  تسا ، مجع  هاش  باوخ  رد  لیف 
219 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

ار شدرخ  یهوک و  واگ  ای  رخهروگ  باوخ  رد  هک  ره  نارادلیف » اب  درک  هچ  تراگدرورپ  هک  يدـیدن   » هدومرف یلاعت  ادـخ  تسنارادلیف ،
ادج تعامج  زا  ای  دزرو  هانگ  دنادرگ ، دهاوخ  اج  ره  ار  نآ  تسا و  رخهروگ  راوس  دنیب  هک  ره  دـسر  یتمعنب  دروخب ، دـهاوخیم  هک  دـنیب 

. تسیدنمروز نمشد  باوخ  رد  ریش  دوش 
هابور یئوگغورد  ناوتان  دزد  ای  يراکمتـس  هاش  گرگ  یقمحا  تسپ  نمـشد  سرخ  يدـب  تشز  نز  راـتفک  تردـقرپ ، تسیدرم  كوخ 

وا لابندب  هابور  رگا  دسر  ودب  يدرد  تسا  هابور  لابندب  رگا  دتفارد  دنواشیوخ  اب  دزیتس  وا  اب  دنیب  باوخ  هک  یـسک  تسا  رایـسب  فالتخا 
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. دراد یلغد  دصق  دزیرگ  وا  زا  یهابور  دنیب  باوخ  هک  یسک  دسارهب  تسا 
، هبرگ رتناوتان ، تسا و  هاـبور  دـننام  باوخ  رد  لاغـش )  ) يوآ نبا  دراد ، تسود  شمک  هک  دـسر  ینزب  دریگ ، یهاـبور  باوخ  رد  هک  ره 
رد رام  نوعلم  ینمشد  نومیم  ینمشد  رد  رارصایب  تسپ  تسا  ینمشد  باوخ  رد  گس  رتتسـس  تسا و  وا  نوچ  سرع  نبا  تسا و  دزد 

دنراد و هک  ياهبتر  رد  دننانمشد  رگید  ياههدنزخ  نینچمه  تسنابز  رس  رب  وا  ینمشد  هک  ناوتان  ینمـشد  برقع  وتب  رـس  ینمـشد  باوخ 
زاب تسا  یتکوشرپ  مانیب و  هاشداپ  باوخ  رد  نیهاش  و  دنشاب ، دنمورین  یناطلـس  باوخ  رد  باقع  سکرک و  تسا  رتنمـشد  ناشراد  رهز 

. تسنآب کیدزن  شق  تسیراکمتس  هاشداپ 
تفلک ای  نز  رتوبک  ابیز  یمجع  نز  هداـم  یمجع و  هاـشداپ  رن  سواـط  تـالابمیب  اـفویب و  مدآ  قعقع  تسا ، وگغورد  قساـف  مدآ  غـالک 

. هدازهاش یمجع  درم  سورخ  راکتمدخ  غرم  زاسان ، نز  هتخاف 
رد کشجنگ  تشک  ار  وا  ؤلؤل  وبا  دشکیم و  ارم  یمجع  يدرم  هک  مدرک  ریبعت  دز و  نمب  كون  ود  یسورخ  مدید  باوخ  رد  تفگ : رمع 

اشوک يدباع  شاّفخ  نز  گنب  دنزرف  یطوط  لاسدرخ  هچب  رسپ  لبلب  تسپ  تسا و  یلاجنج  درم  باوخ 
220 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

باوخ رد  سگم  روبنز و  دنک  دنگوب  هکنیا  يارب  تسا  تشز  وا  شیاتس  هک  هچ  نیدیب  یلو  اناد  رایسب  ياهدنسیون  دهده  رفـسرپ  روز  رز 
رترپرپ اههدـنرپ  همه  زا  اریز  دراد  ار  ریبعت  نیرتهب  باوخ  رد  یبآ  هدـنرپ  تکرب ، اب  دـنمجرا و  بسکرپ و  یمدآ  لسع  روبنز  دـناشابوا و 

. دراد ّطلست  ود  ره  ایرد  یکشخ و  رب  رتتفآمک و  تسا و 
تـسدب ات  ود  ای  یهام  کی  باوخ  رد  هک  ره  كدوک و  دـننام  تسا  هودـنا  شدرخ  تمینغ و  تسا و  لام  باوخ  رد  رامـشرپ  هزات  یهام 

رگا اشوک و  تسیدـباع  باوخ  رد  هغابروق  دروآ ، يرـسپ  نز  نآ  زا  دـسر  ودـب  يّرد  شنورد  زا  رگا  درآ  فکب  ات  ود  اـی  نز  کـی  درآ ،
. یهابت هیام  شنوزف  تسهاپس  خلم  دنباذع  دنشاب  رایسب 

ياههنیجنگ مدوب  باوخ  رد  نم  هک  نایم  نیا  رد  میتسخن و  نازاتشیپ  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هریره  یبا  زا  و 
مدیمد و و  ممدب ، اهنادب  هک  دش  یحو  نمب  دنداد و  مهودنا  دندمآ و  نارگ  نم  رب  دنداهن  مربارب  الط  دنب  تسد  ود  دـنداد و  نمب  ار  نیمز 

تیاور رد  همامی  هاشداپ  يرگید  افـص و  هاـشداپ  یکی  مراد  رارق  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـنیوگغورد  ود  اـهنآ  هک  مدرک  ریبعت  دـندیرپ  ود  ره 
. ءافص راکرس  ّیسبع  همامی و  راکرس  هملیسم  دنروشب ، نم  زا  سپ  هک  مدرک  ریبعت  وگغورد  ودب  ار  اهنآ  هک  تسیذمرت 

ای دنیب  باوخ  رد  اپ  رب  الط  لاخلخ  رگا  الط  زا  دنهب  دنشاب  هرقن  رگا  دنیب و  یگنت  هتسب  الط  دنبتـسد  ود  دنیب  باوخ  هک  ره  دنیوگ : ناربعم 
يارب رتشگنا و  هراوشوگ و  دنبرمک  جات ، دنب ، ندرگ  زج  دیاشن  رویز  چیه  باوخ  رد  نادرم  يارب  نداتفا  دنب  زا  میب  ای  دـنیب  نادـنز  هرقن  زا 

. تسا تناما  ینارمکح و  دنب  ندرگ  دیاش  رویز  ره  نانز 
تسا و تنیز  هراوشوگ  دشاب  نز  ای  زینک  ؤلؤل  اسب  دننارسپ و  نادنزرف و  دنشاب  هدنکارپ  رگا  بوخ و  نانخس  ای  تسنآرق  هدیشک  هتـشر  ّرد 

تسدب  يرتشگنا  رگا  هدننیب ، باوخ  يارب  تسا  یهاشداپ  هتخانش  شقن  يرگرز و  اب  رتشگنا  لامج 
221 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

. دشاب دنزرف  لام و  نز و  رتشگنا  هک  اسب  دوش و  کلام  يزیچ  باوخ  رد  دنک 
هتـسکش و شاهقلح  دـنیب  باوخ  رد  رگا  تسا و  مارح  دناهتـسباو  ودـب  هچنآ  تسا  ـالط  زا  رگا  دراد و  ار  نآ  دوخ  ریبـعت  مه  متاـخ  نیگن 

الط رگا  دورب و  شلام  دشک و  ناوات  هدیسر ، ودب  یئالط  دنیب  باوخ  هک  ره  دنامب  شلامج  مان و  دورب و  شتنطلـس  هدنام  شنیگن  هداتفا و 
. تسا رتتسس  شریبعت  شدننام  فرظ و  نوچ  دشاب  هتخاس 

ریبعت نخـسب  ار  نآ  یخرب  دسر  اهنادـب  يرادـیب  رد  دـنیب و  باوخب  یـسک  اسب  دـنراد ، هناگادـج  ریبعت  عبط  فالتخاب  تازلف  هرقن و  مهرد 
مهرد باوخ  هصالخ  و  تسین ، راگزاس  مادک  چیه  اب  ناشیخرب  دب و  نخس  تسا  تسپ  رگا  و  تسا ، بوخ  نخس  تسا  دیپس  رگا  دننک و 
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. دنشاب کچوک  دنزرف  یفرشا ، کی  ای  مهرد  کی  اسب  تسا و  الط  یفرشا  زا  هب  هرقن 
دراد رارق  یتسس  ماهوا  ناهن و  تابـسانم  هیاپ  رب  نوچ  تسین  دامتعا  اهنآ  رتشیب  رب  میدروآرب و  نانآ  دزن  ربتعم  ياههمانباوخ  زا  هچنآ  نایاپ 

رایسب هچ  تسا و  تباث  اهریبعت  نیا  فالخ  دراوم  زا  يرایسب  رد  هبرجتب  و  دندشن ، تباث  ناشرتشیب  دندرک  تیاور  نمض  رد  هک  يرابخا  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  هچناـنچ  میدـید  ریبعت  ماو  ار  راـم  تفرعمب و  زبس  ناتـسب  باوخ  رد  میدیـسر  ملع  هب  لـالز  بآ  ندـید  باوخ  ریبعت  رد 

رایـسب هچ  دزیرگ  نآ  زا  درخاب  دنمـشوه  دیارگ و  نادب  نادان  كدوک  ّمس  شنورد  تسا و  مرن  شنت  هک  هدرک  دننام  نادب  ار  ایند  مالّـسلا 
. دسر یلامب  هدولآ و  نادب  شتسد  ای  هداتفا  نآ  رد  یمدآ  هک  دنیب  باوخ  رد  هرذع  هک 

هچنانچ ردارب  ندرم  تشپ  نتـسکش  يردام  ناشیوخ  گرم  نیریز  ياهنادند  تسیردپ و  ناشیوخ  گرم  باوخ  رد  الاب  ياهنادـند  نداتفا 
همئا زا  یکی  ترایز  قیفوت  هتفر و  مامحب  دنیب  باوخ  رد  یمدآ  هک  اسب  تسکـش ، متـشپ  نونکا  دومرف : شردارب  تداهـش  رد  نیـسح  ماما 

نتخیرورف تسا و  اهنت  ندش  كاپ  يارب  ماّمح  نوچ  ناهانگ  اهاطخ و  یگدولآ  زا  تسا  حور  ندش  كاپ  هیام  هک  دـبای  ار  مالّـسلا  مهیلع 
زا يرایسب  هک  هچ  دندیمان  موجن  رثانت  ار  يربک  تبیغ  مکی  لاس  ور  نیا  زا  تسا و  ءاملع  گرم  ریبعت  ار  اههراتس 

222 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 
. مهنع هَّللا  یضر  نارگید  ءارفس و  رخآ  ّيرمس  هیوباب و  نبا  هر و  ینیلک  دننام  دنتشذگرد  نآ  رد  ءاملع 

نآ رد  ار  نارگید  تسا و  ءایلوا  ءایبنا و  ياههزجعم  زا  ملع  نیا  ور  نیا  زا  دـننک  قرف  نامز  لاوحا و  صاخـشا و  فالتخاب  اهباوخ  هکنآ  و 
. درادن يدوس  هک  یکدنا  زج  تسین  هرهب 

دمآ هدق - مردپ - دزن  ناساره  ناسرت و  يدرم  دنمولعم  هبرجتب  دنناوارف و  دننت  طالخا  دـب و  كاروخ  هدـیئاز  هک  الپوترپ  ياهباوخ  اما  و 
: تفگ هر - مردپ - و  دنشکب ، ارم  ات  دندروآ  شروی  نم  رب  تشاد  ندرگرب  هایس  يرام  هک  دیفـس  يریـش  مدید  باوخ  رد  بشما  تفگ : و 

مّـسجم تیارب  باوخ  رد  شخبرازآ  كاروخ  ود  نیا  تسین  ینایز  وت  رب  شتفگ  يرآ ، تفگ : يدروخ ؟ رانا  بر  کشک و  بشید  دیاش 
«. 1  » قیفوتلا یلو  هَّللا  تسا و  هدومزآ  دوخ  رد  سک  ره  هک  تسا  رایسب  نآ  دننام  دندش و 

223 ص : ج5 ، ناهج ، نامسآ و 

باوخ ریبعت  شزومآ 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هک تسا  هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  مکاح 

دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
وأ احصان  الإ  اهب  ثدحی  الف  ایؤر  مکدحأ  يأر  اذإ  اهعضی و  یتم  رظتنی  وهف  هلجر  عفر  لجر  لثم  کلذ  لثم  ربع و  ام  یلع  عقی  ایؤرلا  نإ  » 

 ( 175 راونألا ج58 /  راحب  یهتنا ( »  املاع 
ینعی

ات تسا  رظتنمو  تسا  هتـشادرب  ار  دوخ  ياپ  هک  تسا  یـسک  دـننام  نآ  ندـش  عقاو  دـتفا و  یم  قافتا  دوش ،  یم  ریبعت  هک  هنوگنآ  باوخ  ) 
دیامنن وگزاب  یحـصان  ای  ملاع و  دزن  زج  هب  ار  نآ  دیدار  یباوخ  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  سپ  دراذگب .  نیمز  يور  ار  نآ  تقو  هچ  هک  دنیبب 

( 
دومرف :  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا (  ربمایپ  هک  دنا  هدومن  تیاور  یلیقع  نیزر  وبا  زا  زین  هجام  نبا  يذمرت و  دوادوبا ، 
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تَعَقَو »  ْتَرِّبُع  اَذِإَف  ْرَّبَُعت  َْمل  اَم  ٍِرئاَط  ِلْجِر  یَلَع  اَیْؤُّرلا  » 
 ( 79 ص :  ج1 ،  ۀینیدلا ،  ثیداحألا  یف  ۀیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  ) 

ینعی
دوش . ) . . .  یم  عقاو  دوش ،  ریبعت  رگا  اما  ددنویپ  یمن  عوقو  هب  دنک و  یم  زاورپ  يا  هدنرپ  نانوچ  دوشن  ریبعت  رگا  باوخ  ) 

تسا :  هدومرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا (  ربمایپ 
اهب »  ِْربُخی  الو  اهْرِّسَُفی  الف  َۀَحیبَقلا  ایؤرلا  يأَر  اذإو  اهب ،  ِْربُخْیلو  اهْرِّسَُفْیلَف  َۀَنَسَحلا  ایؤرلا  مُکُدَحأ  يأَر  اذإ  » 

 ( 393 ملس ج3 /  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  مکح  ) 
ینعی

نآ دید  ار  يدنیاشوخ  ان  تشز و  باوخ  رگا  دـیامن و  وگز  اب  نارگید  دزنو  هدومن  ریبعت  ار  نآ  دـید  ار  یبوخ  باوخ  امـش  زا  یکی  رگا  ) 
دیامنن . )  وگزاب  زین  نارگید  دزن  دنکن و  ریبعت  ار 

دومرف :  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ (  زین  و 
ساّنلا »  اهب  ثّدحی  و ال  ّلصیلف ،  مقیلف  هرکی ،  ام  مکدحأ  يأر  نإف  » 

 ( 796 میعنلا ج3 /  ةرضنلا  ۀعوسوم  ) 
ینعی

 ( . دیامنن وگزاب  یسک  يارب  ار  نآ  دناوخب و  زامنو  دزیخرب  باوخ  زا  سپ  دید  ار  يدنیاشوخان  باوخ  امش  زا  یکیرگا  ) 

ربعم طیارش 

دشاب هاوخ  ریخ  - 1
دشاب اناد  میلع و  - 2

دشابن .  قفانم  زوت و  هنیک  نمشد و  - 3
هدننیب باوخ  تیعقوم  دشاب .  هتشاد  يدایز  صیخـشت  تردق  دیاب  ربعم  تسا  اهنآ  دوخ  هتـساوخ  قفاوم  هک  دننک  یم  ریبعت  نانچ  اهنآ  اریز 

تسا .  رثؤم  باوخ  ریبعت  رد  هک  دسانشب  ار 
مالـسلا هیلع  ماما  هدرک  عولط  مندـب  رـس و  زا  دیـشروخ  هک  مدـید  باوخ  تفگ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  یـصخش 

یتسین و دنوش  یم  هفیلخ  هک  اهنآ  زا  وت  دومرف :  تسا .  تکلمم  کلم و  رادتقا  دیـشروخ  دـنیوگ  یم  تفگ  وا  اما  درک .  ریبعت  ار  شباوخ 
دیما هب  هک  یشاب  هتـشاد  نامیا  رون  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  ییاورنامرف  تفالخ و  مادک  تشاد .  دوجو  تدادجا  ءابآ و  رد  تفالخ  هقباس  هن 

دییامرف .  یم  حیحص  مدرک  ضرع  دننک  یم  هابتشا  ریبعت  ملع  رد  اهنآ  يوش .  تشهب  دراو  نآ 
دینک یم  هظحالم  تسا  ریبعت  مهم  طیارش  زا  یکی  تیعقوم  صیخشت 

لوغـشم دندوب  هدید  باوخ  ود  ره  دیامرف  یم  ریـسفت  ریبعت و  هنوگچ  دندوب  هدید  باوخ  عون  کی  هک  ار  رفن  ود  باوخ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیا "و زا  هدافتسا  اب  تفر .  یهاوخ  هکم  هب  وت  دومرف  یلوا  هب  تفگ .  ناذا  زین  يرگید  نآ  دیوگ و  یم  ناذا  یکی  دنتـسه .  البرک  هب  نتفر 

فسوی نُوقِراَسل (  ْمُکَّنِإ  ُریْعلا  اَُهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  زا "  هدافتـسا  اب  درک  یهاوخ  يدزد  دومرف  یمود  هب  الاجر " كوت  ای  جحلل  سانلا  یف  نذا 
 ( 70 هیآ / 

رد نآ  زا  رس  يداع  دارفا  هک  تسا  یعیاقو  تاکن و  اهنیا  تسا  موصعم  رایتخا  رد  طقف  نتشاذگ ،  ود  نآ  نیب  قرف  دراوم و  نیا  صیخـشت 
صیخـشت دـهدیم  ناشن  هاتوک  مک و  رایـسب  ریبعت  ملع .  رد  ار  ام  تاعالطا  دـهد و  یم  ریبعت  ملع  هب  تیمها  هک  رگید  هلئـسم  دـنروآ  یمن 
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تسا  صاخ  دروم  اب  ریبعت  قیبطت  تسا و  هدننیب  باوخ  تیعقوم 
رد دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  نمیا  وا  دسرت ،  یم  یلو  هدـش  هبعک  مرح  لخاد  دـنیبب  باوخ  رد  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیآ 57 )   / صصقلا " انِمآ (  ًامَرَح  دیامرف "  یم  میرک  نآرق 
تسا نآرق  تایآ  اب  قیبطت  ریبعت  قرط  زا  یکی  دوش  یم  مولعم 

َْنَیب َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  دیامرف " :  یم  میرک  نآرق  رد  هک  دـسریم  وا  هب  ییاهتمعن  تاکرب و  دومرف  دـنیبب  ماش  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  دروم  رد 
تسا .  ماش  روظنم   ( 18 هیآ أبس /  " اهیف (  انْکَراب  یتَّلا  يَرُْقلا 

دیامن .  یم  رثؤم  رایسب  ار  تایآ  اب  قیبطت  ناتساد  نیا  زا  و 
 . میزجاع باوخ  نیا  ریبعت  زا  ام  دـنتفگ .  درک  هعجارم  ناربعم  هب  هدـش  هایـس  شیور  دـید  باوخ  رد  یقناود  روصنم  رـسپ  يدـهم  دـنیوگ 
وت هب  دنوادخ  تفگ  میهاربا  درک .  ار  راک  نیمه  يدهم  ییوجب  ریبعت  وا  زا  دـینک و  راضحا  ار  ینامرک  هللادـبع )  نب  میهاربا  تسا (  بوخ 
َوُه َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْألِاب  ْمُهُدَـحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو   " هیآ نیا  لیلد  هب  تفگ  ییوگ ؟ یم  لـیلد  هچ  هب  دندیـسرپ  وا  زا  داد .  دـهاوخ  يرتخد 

عقوم مه  رگید  مهرد  رازه  دیشخب و  وا  هب  مهرد  رازه  هد  يدهم  دش  دلوتم  يرتخد  وا  يارب  زور  نامه  رد  هیآ 58 )  لحن / هروس  میظَک ( 
دیشخب .  دلوت 

لثم تشاد "  هراشا  يدزد  هب  باوخ  نآ  ریبعت  هک  دومن  لقن  ار  یباوخ  درک و  هعجارم  نم  هب  یـصخش  دیامرف :  یم  ءاملع  نایاقآ  زا  یکی 
نیا دـیایب  تدـب  تسا  نکمم  متفگ  هرخالاب  تسا .  یبوخ  مدآ  مدرک  یم  لایخ  مدادـن و  صیخـشت  يدزد  درم  ار  وا  نم  اـما  نتفگ " ناذا 
هگن ار  اهنآ  هناخ  نم  ترفاسم .  دنتفر  منز  ردـپ  نز و  ردام  تسا .  روطنیمه  اقآ  تفگ  يا .  هدرک  تقرـس  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  وت  باوخ 

ترفاسم زا  نتشگرب  زا  دعب  اما  متـشادرب  تسا .  تالآ  الط  يرادقم  باوختخر  لخاد  مدید  مدرک  زاب  ار  باوختخر  زور  کی  متـشاد  یم 
ینکب يراک  کی  دـیاب  تروص  ره  هب  متفگ :  تسا  همکاحم  رد  وا  نالا  هک  دـندرک .  مهتم  ار  يرگید  مشاب  نم  هک  دـنداد .  یمن  لامتحا 

ینک .  جراخ  يراتفرگ  نیا  زا  ار  يرگید  لقاال 
 . مینک یم  هدنسب  العف  رادقم  نیا  هب  ام  یلو  تسین  زاین  شراگن  نیودت و  هب  هک  تسا  دایز  یلیخ  تاقافتا  هتبلا 

باوخ ریبعت  ياهشور 

باوخ ندید  هب  طوبرم  لامعاو  نآ  طیارش  باوخ و  ریبعت  ياهشور 
لوا : 

تسا :  عون  هس  باوخ 
توبن تمـسق  شـش  لهچ و  زا  تمـسق  کیو  نآ  هدننیب ي  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  تسا  يا  هدژم  هک  وکین  یباوخ  ای  هحلاص  يایؤر   . 1

تسا .  ناربمایپ 
دشاب .  یم  باوخ  هدننیب ي  نداد  رازآ  ندرک و  هرخسم  ياربو  تسا  ناطیش  فرط  زا  هک  دنیاشوخ  انو  دنسپان  باوخ   . 2

رد دنشاب  یم  هرمزور  ياهتداع  تلع  هب  هک  زین  ییاهباوخ  تسوا .  هرمزور ي  لامعا  ناسنا و  تارکفت  تالایخ و  زا  یـشان  هک  یباوخ   . 3
نآ رد  تداع  فالخرب  يزور  رگا  دروخب ،  اذـغ  زور  زا  ینیعم  تعاس  رد  هک  تسا  هدومن  تداع  يدرف  الثم  دـنریگ  یم  ياـج  هقبط  نیا 

نکمم دشاب ،  هدروخ  دایز  ياذغ  يرادیب  تلاح  رد  رگا  ای  دـنیبب و  ار  ندروخ  اذـغ  باوخ  تسا  نکمم  دـباوخبو ،  دروخن  اذـغ  تعاس ، 
دنک .  یم  غارفتسا  هک  دنیبب  باوخ  رد  تسا 

هدـعاق ي ساسا  رب  اریز  دومن  ریبعت  ار  اـهنآ  ناوت  یمن  تسا و  لـطاب  ناـشیرپ و  ياـهباوخ  دوش ،  هدـید  هک  یباوخ  ره  عون  هس  نیا  زا  ریغ 
دنا .  هتفرگن  رارق  یصخشم 
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مود : 
دهد :  ماجنا  ار  ریز  لمع  راهچ  نآ  هدننیب ي  هک  تسا  هتسیاش  دشاب ،  وکین  دنیاشوخ و  باوخ  رگا 

دیوگ .  ساپس  باوخ  نآ  ندید  رطاخ  هب  ار  دنوادخ   . 1
دهد .  هدژم  نآ ،  دروم  رد  ارگید ن  هب   . 2

دنک .  نایب  ار  نآ  دراد ،  تسود  هک  سکره  دزن   . 3
دبای .  یم  ققحت  نآ  ریبعت  یگنوگچ  ساسا  رب  باوخ  اریز  دیامن  ریبعت  هتسیاش  کین و  يزیچ  هب  ار  نآ  دوخ  شیپ   . 4

موس : 
زا اهنآ ،  نداد  ماجنا  تروص  رد  هک  دهد  ماجنا  ار  ریز  لمع  تفه  نآ  هدننیب ي  هک  تسا  هتسیاش  دشاب ،  دنیاشوخانو  دنـسپان  باوخ  رگا 

دنک .  هدارا  دنوادخ  رگا  ددرگ - یمن  نایزو  ررض  راچد  باوخ  نآ 
دربب .  هانپ  دنوادخ  هب  باوخ  نیا  رش  زا   . 1

دربب .  هانپ  دنوادخ  هب  ناطیش  رش  زا  میِجَّرلا »  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  نتفگ «  راب  هس  اب   . 2
دنک .  ضوع  ار  دوخ  ندیباوخ  تهج   . 3

دناوخب .  زامن   . 4
دنکن .  نایب  یسک  دزن  ار  نآ   . 5

دیامنن .  ریبعت  ار  نآ  زین  دوخ  دزن   . 6
دنشاب .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  یثیداحا  الاب  دراوم  مامت  لیلد 

تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
ِناَْطیَّشلا َنِم  َیِه  اَـمَّنِإَف  ُهَرْکَی  اَّمِم  ُهَْریَغ  َيأَر  اَذِإ  َو  اَِـهب  ْثِّدَُـحْیل  َو  اَْـهیَلَع  َهَّللا  ِدَـمْحَْیلَف  ِهَّللا  َنِم  َیِه  اَـمَّنِإَف  اَـهُّبُِحی  اَـیْؤُّرلا  ُمُکُدَـحَأ  َيأَر  اَذِإ  » 

ُهُّرُضَت »  َال  اَهَّنِإَف  ٍدَحَِأل  اَهْرُکْذَی  َال  َو  اَهِّرَش  ْنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْسَْیلَف 
 ( 192 ج58 /  توریب : )  ط -  راونألا (  راحب  ) 

ینعی
يارب ار  نآو  دیوگ  ساپـس  نآ  رب  ار  دنوادخ  سپ  تسادخ  فرط  زا  نآ  دمآ ،  شـشوخ  نآزا  هک  دـید  ار  یباوخ  امـش  زا  یکی  هاگره  ) 
یسک دزن  ار  نآ  دربب و  هانپ  دنوادخ  هب  نآ  رش  زا  سپ  تسا  ناطیش  فرط  زا  نآ  دنیبب ،  يدنیاشوخان  باوخ  رگاو  دیامن  نایب  زین  نارگید 

ددرگ . )  یمن  نایزوررض  راچد  باوخ  نآ  زا  تروص  نیا  رد  هک  دنکن  نایب 
تسا :  هدومرف  ربمایپ 

اهب »  ِْربُخی  الو  اهْرِّسَُفی  الف  َۀَحیبَقلا  ایؤرلا  يأَر  اذإو  اهب ،  ِْربُخْیلو  اهْرِّسَُفْیلَف  َۀَنَسَحلا  ایؤرلا  مُکُدَحأ  يأَر  اذإ  » 
 ( 393 ج3 /  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  مکح  ) 

ینعی
نآ دید  ار  يدنیاشوخ  ان  تشز و  باوخ  رگا  دـیامن و  وگز  اب  نارگید  دزنو  هدومن  ریبعت  ار  نآ  دـید  ار  یبوخ  باوخ  امـش  زا  یکی  رگا  ) 

دیامنن . )  وگزاب  زین  نارگید  دزن  دنکن و  ریبعت  ار 
تفگ :  هک  دنا  هدومن  تیاور  هملسوبا  زا 

هیلع و هّللا  یّلـص  ّیبّنلا  تعمـس  یّتح  ینـضرمت ،  ایؤّرلا  يرأ  تنک  انأ  لوقی و  ةداتق  ابأ  تعمـس  یّتح  ینـضرمتف ،  ایؤّرلا  يرأ  تنک  دقل  » 
اهّرش و نم  هّللاب  ذّوعتیلف  هرکی  ام  يأر  اذإ  و  ّبحی .  نم  ّالإ  هب  ثّدحی  الف  ّبحی  ام  مکدحأ  يأر  اذإف  هّللا ،  نم  ۀنـسحلا  ایؤّرلا  لوقی :  مّلس 
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هّرضت »  نل  اّهنإف  ادحأ ،  اهب  ثّدحی  و ال  اثالث ،  لفتیل  و  ناطیّشلا ،  ّرش  نم 
 ( 3346 میعنلا ج8 /  ةرضنلا  ۀعوسوم  ) 

ینعی
شیاـهباوخ هطـساو ي  هب  نـم  دـننامه  هـک  زین  هداـتقوبا  هـک  مدینـش  هـکنیا  اـت  مدـش  یم  ضیرم  نآ  تـلع  هـب  مدـید و  یم  باوـخ  نـم  ) 

سپ تسا  دـنوادخ  فرط  زا  وـکین  باوـخ  دوـمرف  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  تفگ  تـسا ،  هتـشگ  یم  يراـمیبراچد 
سپ دنیبب  ار  یبولطمان  دنیاشوخ و  ان  باوخ  یـسک  رگا  دنکن و  وگزاب  ار  نآ  دراد ،  شتـسود  هک  سکنآ  دزن  زج  هب  دنیبب  ار  نآ  سکره 
نایز راچد  نآ  زا  تروص  نیا  رد  هکدیامنن  وگزاب  یـسک  دزن  ار  نآ  دیامن و  فت  راب  هس  دربب و  هانپ  دنوادخ  هب  ناطیـش  رـش  نآ و  رـش  زا 

هک دـیامن  وگزاب  یـسک  دزنو  دـهد  هدژم  ار  نآدـنیبب  کینو  بولطم  یباوخ  یـسک  رگا  تسا (  هدـمآ  ملـسم  تیاور  رد  و  ددرگ . )  یمن 
دراد . )  شتسود 

هک دنک  یم  تیاور  رباج  زا  ملسم  ماما 
دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیلع »  ناک  يذلا  هبنج  نع  لوحتیل  اثالث و  ناطیشلا  نم  هّللاب  ذوعتی  اثالث و  هراسی  نع  قصبیلف  اههرکی  ایؤرلا  مکدحأ  يأر  اذا  » 
 ( 251 ج2 /  لثامألا :  ۀیغب  لفاحملا و  ۀجهب  ) 

ینعی
ناطیـشلا نم  هللااب  ذوعا  دـیوگب  راب  هسو  دـیامن  فت  دوخ  پچ  فرط  هب  راب  هس  دـید ،  ار  دنـسپان  بولطم و  ان  یباوخ  امـش  زا  یکی  رگا  ) 

دباوخب . )  رگید  تمس  هبو  دنادرگرب  يور  تسا  هدیباوخ  هک  تمس  نآ  زا  میجرلا و 
هک تسا  هدومن  تیاور  هریره  وبا  زا  ملسم  ماما  زین  و 

دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ 
ساَّنلا »  اَِهب  ثِّدَُحی  َال  َو  لَُصْیلَف  ْمُقَْیلَف  هَرْکَی  اَم  مُکُدَحَأ ِ  َيأَر  نِإَف  » 

ینعی 
 ( . دیامنن وگزاب  یسک  يارب  ار  نآ  دناوخب و  زامنو  دزیخرب  باوخ  زا  سپ  دید  ار  يدنیاشوخان  باوخ  امش  زا  یکیرگا  ) 

تسرد ریبعت  ياههار 

دومن :  هجوت  ریز  لحارم  هب  دیاب  باوخ  زا  تسرد  يریبعت  هب  نتفای  تسد  يارب 
ایو باوخ  هدـننیب ي  هیبنت  يارب  ایو  دراد  هراشا  یعقاو  يرما  هب  اـی  تسا و  تیمها  ياراد  هک  دوش  ریبعت  دـیاب  باوخ  زا  تمـسق  نآ  فلا . 

دنرادن یتسرد  ریبعت  دنموهفمان و  ناشیرپ و  هک  باوخ  زا  ییاهتمسق  هب  دشاب .  نآ  رد  يورخا  يویند و  يدوس  ای  ودشاب  وا  يارب  يا  هدژم 
دومن .  هجوت  دیابن  ، 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  نآرق ،  رد  دیاب  نآ  ریبعت  يارب  دنـشاب ،  یم  تیمها  ياراد  هک  باوخ  زا  ییاهزیچ  نآ  مامت  يارب  ب . 
یماسا و ساسا  رب  باوخ  ریبعت  دوش . ] عوجر  باتک  لصا  هب  دومن [ .  ادـیپ  یلـصا  نآ  يارب  یماسا  ینعم  یـسانش و  هژاو  هیبشت ،  سایق و 

یسانش .  هژاو 
اریز دومن  ریبـعت  تسار  هار  هب  ییاـمنهار  تیادـه و  هب  ار  نآ  ناوت  یم  تسا ،  دـشار »  شمـسا «  هک  دـینیبب  ار  يدرف  باوخ  رد  رگا  ـالثم 
دیعس رگا «  یتمالس و  هب  دشاب  ملاس »  صخش «  مسا  رگا  ساسا  نیمه  رب  تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  تسار  هار  هک  یـسک  هک  ینعی  دشار 

 ، » تعفر يدـنلب و  هب  ار  مان  عفار »  تعفنم « ،  دوس و  هب  ار  مان  عفان »  راک « ،  تبقاع  هب  ار  ماـن  هبقع »  دوش « .  ریبعت  یتخبـشوخ  هب  دـشاب  « 
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دییامن .  ریبعت  يراکوکین  هب  ار  مان  حلاص »  يراذگساپس و «  هب  ار  مان  دمحا » 
هک  دنک  یم  تیاور  سنا  زا  ملسم  ماما 

دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ 
اننید ّنأ  رخآلا و  یف  ۀبقاعلا  ایندلا و  یف  انل  ۀعفّرلا  تلّوأف  باط ،  نبا  بطر  نم  بطرب  انیتأ  و  عفار ،  نب  ۀبقع  راد  یف  ّانأک  ۀلیل  تاذ  تیأر  » 

باط »  دق 
 ( 379 ج1 /  مالسإلا :  خیرات  ) 

ینعی
ار باوخ  نیا  نم  دـندروآ .  نامیارب  ار  هدیـسرو  كاپ  يامرخ  يرادـقم  متـسه و  عفار  نب  ۀـبقع  هناـخ ي  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش  ) 

نید امنید ن  اریز  دـش  میهاوخ  ریخ  هب  تبقاع  زین  نامنید  رد  میبای و  یم  تسد  تعفر  يدـنلب و  هب  ایند  رد  ام  هک  میاـمن  یم  ریبعت  هنوگنیا 
تسا . )  یلماکو  هدیسرو  كاپ 

هنومن یـسانش ـ  هژاو  هیبشتو و  سایق  ثیدح ،  نآرق ،  دوش ـ  ریبعت  اهنآ  ساسا  رب  دـیاب  باوخ  هک  یلوصا  ندومن  صخـشم  زا  دـعب  نونکا 
يارب ینشور  ریبعت  دیناوتب  هدش ،  دای  لوصا  ساسا  رب  اهنآ  ریبعت  یسررب  اهنآ و  هب  هجوت  اب  زیزع  هدنناوخ ي  امش  ات  مینک  یم  نایب  ار  ییاه 

تسا .  هداد  هئارا  اهنآ  نیریس »  نبا  باوخ « ،  ریبعت  داتسا  هک  دنتسه  ریباعت ي  یگمه  اه  هنومن  نیا  دیبایب .  دوخ  ياهباوخ 
لوا :  ءهنومن 

نامـسآ هب  يرگید  هدرب و  دوخ  اـب  ار  اـهنآ  زا  یکی  وا  دـنا و  هدـمآ  نییاـپ  نامـسآ  زا  زینک  ود  هک  دـید  باوخ  رد  فسوی »  نب  جاـجح  » 
 » دـنا و هنتف  ود  زینک ،  ود  نآ  هک  دومن  ریبـعت  هنوگنیا  ار  باوخ  زین  وا  دندیـسرپ و  نیریـس »  نبا  زا «  ار  باوخ  نیا  ریبـعت  تسا .  هتـشگرب 

دوب بلهم »  نبا  هنتف ي «  و  ثعـشا »  نبا  هنتف ي «  هنتف ،  ود  نآ  ؛ دش هنوگنیا  زین  تقیقح  ردو  دیـسر  دهاوخ  اهنآ  زا  یکی  هب  طقف  جاجح » 
دیسرن .  يرگید  هب  اما  دیسر  ثعشا »  نبا  هنتف ي «  هب  جاجح  هک 

 . يرگید تشگ  زاب  جاجح و  طسوت  زینک  ود  نآ  زا  یکی  ندرب  مود ،  زینک و  ود  لوا ،  دنتـشاد :  دوجو  هدمع  هناشن ي  ود  باوخ  نیا  رد 
اریز دومن  ریبعت  هنتف  ار  نز  دومن و  هدافتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  لصا  زا  نیریس »  نبا  لوا « ،  هناشن ي  ریبعت  رد 

دیام :  رف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ءاَسِّنلا »  َنِم  ِلاَجِّرلا  یَلَع  َّرَضَأ  ًۀَْنِتف  يِدَْعب  ُتْکََرت  اَم  » 

 ( 306 ج14 /  لئاسملا :  طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  ) 
ینعی

مبای . )  یمن  نادرم  يارب  نانز  زا  رت  شخب  نایز  ار  ار  يا  هنتف  چیه  منتفر ،  زا  دعب  ) 
ملسم يراخب و 

تقیقح رد  دوب و  هدومن  ریبعت  هنتف  نآ  هب  ندیـسر  ار  زینک  نتفرگ  دوب و  هدرک  هدافتـسا  دوخ  مهفو  ساـیق  زا  زین  مود  هناـشن ي  ریبـعت  يارب 
دوب .  هدومن  ینیب  شیپ  وا  هک  دش  هنوگنامه  زین  باوخ  ریبعت 

مود :  ءهنومن 
تفگ نیریـس  نبا  تسا .  هدـش  دـق  هاتوک  هایـس و  هک  مدـید  باوخ  رد  ما ،  هدومن  جاودزا  ینز  اـب  تفگ  دـمآ و  نیریـس  نبا  شیپ  يدرم 
هنوگ نیا  زین  باوخ  نیا  تقیقح  رد  دـشاب .  یم  شهاتوک  رمع  رب  لاد  شندوب  دـق  هاتوک  تسوا و  يرادـلام  تورث و  هناشن ي  شیهاـیس 

دش .  وا  دایز  ثاریم  بحاص  درم  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  درم  نآ  نز  یتدم  زا  دعب  ؛  تفای ققحت 
يارب نیریـس  نبا  دروم ،  نیا  رد  شندوب .  دـق  هاتوک  مود ،  نز و  نآ  یهایـس  لوا ،  تشاد :  دوجو  هدـمع  هناشن ي  ود  زین  باوخ  نیا  رد 
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 : دنیوگ یم  دشاب ،  دایز  تورث  لوپ و  ياراد  یکی  رگا  یبرع  نابز  رد  اریز  دومن  هدافتسا  یسانش  هژاو  نابز و  لصا  زا  لوا  هناشن ي  ریبعت 
دق دوب و  هدومن  هدافتـسا  سایق  هیبشت و  زا  نیریـس  نبا  زین ،  مود  هناـشن ي  ریبعت  يارب  دراد .  يداـیز  یهایـس  ینـالف  ینعی  داوس »  نـالفل  » 

دوب .  هداد  هئارا  ار  قوف  ریبعت  ریبعت ،  ود  يا  نتشاذگ  مه  رانک  اب  تیاهن  ردو  دوب  هدومن  هیبشت  شهاتوکرمع  هب  ار  نز  هاتوک 
موس :  ءهنومن 

یم اه  هیضابا  سلجم  هب  وا  سلجم  زا  نتساخرب  زا  دعب  مدش و  یم  رضاح  نیریـس  نبا  سلجم  رد  یهاگ  هگ  دیوگ :  یم  ملـسم  نب  هللادبع 
 . مدرک یم  تساخرب  تسـشن و  نانآ  اب  و  تشاد ] مان  ضابا  نب  هللادـبع  نانآ  سیئر  هک  دـندوب  جراوخ  زا  هارمگ  یهورگ  هیـضابا ،   ] متفر
 ، هدمآ نیریـس  نبا  شیپ  مدرک .  یم  لمح  دوخ  شود  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هزانج ي  يا  هدع  اب  هارمه  هک  مدید  باوخ  رد  یبش 
هللا یلص  ربمایپ  ار  هچنآ  دنهاوخ  یم  هک  ینک  یم  تساخرب  تسـشن و  یموق  اب  ارچ  تفگ :  نیریـس  نبا  مدومن .  فیرعت  شیارب  ار  باوخ 

دنیامن .  نفد  تسا ،  هدروآ  هلآ  هیلع و 
 . نآ نفد  يارب  میمصت  شود و  رب  نآ  لمح  مود ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هزانج ي  لوا ،  دراد :  دوجو  هناشن  ود  زین  باوخ  نیا  رد 

هناشن ي و  تسا ،  هدروآ  ترضح  نآ  هک  یقح  شورو  هار  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هزانج ي  نیریـس  نبا  لوا ،  هناشن ي  ریبعت  رد 
تسا .  هدومن  سایق  شورو  هار  نآ  ندرب  نیب  زاو  نفد  هب  ار  مود 

مراهچ :  ءهنومن 
تردپ سرتب ،  ادخ  زا  تفگ :  نیریس  نبا  ما .  هتـشاذگ  رـس م  رب  ار  الط  زا  یجات  هک  مدید  باوخ  رد  تفگو  دمآ  نیریـس  نبا  دزن  يدرم 
شردـپ زا  يا  هماـن  هک  دـیدو  تشگرب  هناـخ  هب  درم  يورب .  وا  دزن  هک  دـهاوخ  یم  وـت  زا  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شنامـشچ  تـبرغ  رد 

دورب .  وا  دزن  هک  دوب  هتساوخ  شرسپ  زا  هداد و  ربخ  دوخ  يروک  زا  نآ  رد  هک  تسا  هدیسر 
هژاو نابز و  لصا  زا  نیریـس  نبا  لوا ،  هناشن ي  ریبعت  يارب  ـالط .  موس ،  جاـت و  مود ،  رـس ؛  لوا ،  دراد :  دوجو  هناـشن  هس  باوخ  نیا  رد 

 . دشاب یم  شردپ  یصخش ،  ره  گرزب  سیئر و  دور و  یم  راک  هب  زین  یگرزب  تسایر و  ینعم  هب  رـس  اریز  تسا  هدومن  هدافتـسا  یـسانش 
تسد زا  رب  لیلد  زین  الط  دیآ و  یم  باسح  هب  تبرغ  نیمزرس  بارعا ،  يارب  زین  برع  ریغ  نیمزرـس  تسا و  یبرع  ریغ  ياهـششوپ  زا  جات 

دمآ .  رد  بآ  زا  تسار  هک  داد  هئارا  ار  يریبعت  نیریس  نبا  هناشن ،  هس  نیا  ریبعت  زا  دشاب .  یم  ییانیب  نداد 
اریز دنتـسویپ  عوقو  هب  دوب ،  هداد  هئارا  اهنآ  يارب  نیریـس  نبا  هک  يریبعت  ساسا  رب  اهباوخ  نیا  هک  تسا  نیا  دراد  لـم  أـت  ياـج  هک  هچنآ 

دنتفا .  یم  قافتا  اهنآ  ریبعت  ساسا  رب  اهباوخ 
هک  تسا  هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  مکاح 

دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
وأ احصان  الإ  اهب  ثدحی  الف  ایؤر  مکدحأ  يأر  اذإ  اهعضی و  یتم  رظتنی  وهف  هلجر  عفر  لجر  لثم  کلذ  لثم  ربع و  ام  یلع  عقی  ایؤرلا  نإ  » 

 ( 175 راونألا ج58 /  راحب  یهتنا ( »  املاع 
ینعی

ات تسا  رظتنمو  تسا  هتـشادرب  ار  دوخ  ياپ  هک  تسا  یـسک  دـننام  نآ  ندـش  عقاو  دـتفا و  یم  قافتا  دوش ،  یم  ریبعت  هک  هنوگنآ  باوخ  ) 
دیامنن وگزاب  یحـصان  ای  ملاع و  دزن  زج  هب  ار  نآ  دیدار  یباوخ  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  سپ  دراذگب .  نیمز  يور  ار  نآ  تقو  هچ  هک  دنیبب 

( . 
هک  دنا  هدومن  تیاور  یلیقع  نیزر  وبا  زا  زین  هجام  نبا  يذمرت و  دوادوبا ، 

تسا :  دومرف ه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تَعَقَو »  ْتَرِّبُع  اَذِإَف  ْرَّبَُعت  َْمل  اَم  ٍِرئاَط  ِلْجِر  یَلَع  اَیْؤُّرلا  » َ 
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 ( 79 ج1 /  ۀینیدلا :  ثیداحألا  یف  ۀیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  ) 
ینعی 

دوش . ) . . .  یم  عقاو  دوش ،  ریبعت  رگا  اما  ددنویپ  یمن  عوقو  هب  دنک و  یم  زاورپ  يا  هدنرپ  نانوچ  دوشن  ریبعت  رگا  باوخ  ) 
ریخ هدیدنـسپ و  يا  هویـش  هب  دیاب  قح ،  زا  لودـع  يور و  هدایز  نودـبو  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  باوخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ور  نیا  زا 
ردو هدنرپ  لاب  رب  باوخ  دیوگ :  یم  دروم  نیا  رد  يدرو  نبا  تسا .  رتهب  نآ  ندومنن  ریبعت  تشادـن ،  دوجو  ناکما  نیا  رگا  دوش و  ریبعت 

دشدهاوخ .  شخب  نایز  ای  روآ  هدژم  دوش ،  ریبعت  رگا  اما  تسا ؛ زاورپ  لاح 
ات تسا  رتکیدزناه  هژاو  بسانتو  باوخریبعت  لوصا  هب  رتهب و  کیمادک  هک  دید  دـیاب  داد ،  هئارا  توافتم  ریبعت  ود  باوخ  يارب  ناوتب  رگا 

يرورـضو مزال  دـنا :  هدومرف  هک  دـنک  یم  لقن  ناـگرزب  زا  يا  هدـع  زا  هیدرو »  هیفلا ي  حرـش «  رد  يواـنملا  دوش .  ریبعت  هنوگنآ  باوخ 
هجوت تقد  هب  تاملکو  اه  هژاو  تیفیک  هب  دـیابو  دـشاب  مامتو  تسرد  يریبعت  شریبعت  اـت  دـشاب  هلـصوح  اـب  مارآ و  باوخ  ربعم  هک  تسا 
لماک هجوت  باوخ  نآ  فادـهاو  لیالد  هبو  دـهد  صیخـشت  ناشیرپ  ینعم و  یب  دراوم  زا  ار  ینعم  اـب  تسرد و  ياـهزیچ  دـناوتبو  دـیامن 

بـسانت هک  دـیامن  باختنا  ار  ییاـنعم  نآ  دوب ،  اـنعم  ود  ياراد  باوخ  رگا  دـیامن و  قیبطت  اـهنآ  رب  ار  باوخ  ریبعت  نیناوق  سپـسو  دـیامن 
دشاب .  هتشاد  لاوحا ] طیارش و  اب   ] يرتشیب

نیا دـبای و  ققحت  کیدزن  دارفا  اـی  تسود و  ردارب ،  هداوناـخ ،  دارفا  يارب  دوشن و  عقاو  نآ  هدـننیب ي  دروم  رد  باوخ  ریبعت  تسا  نکمم 
دشاب .  هتشادن  دوجو  باوخ  هدننیب  يارب  عوقو  ناکما  هک  تسا  ینامز 

رد هک  دش  ریبعت  همرکع  شرـسپ  هب  لهج  وبا  دروم  نیا  رد  دومن .  تعیب  يو  اب  هک  دـید  ار  لهجوبا  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یلص ربمایپ  مدوب .  هدید  هک  تسا  یباوخ  ریبعت  نیا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تیاهن 

دش .  هکم  یلاو  دیسا  رسپ  تیاهن  رد  تسا و  هدش  هکم  یلاو  صاع  نب  دیسا  هک  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
نآ نایبو  ندومن  شاف  زا  دـیاب  تسا ،  هدومن  ناهنپ  ار  بیع  نآ  دـنوادخ  هک  ددرگ  یناملـسم  بیع  ندـش  ـالم  رب  ثعاـب  یباوخریبعت  رگا 

ناتناملـسم ردارب  تروص  نیا  رد  اریز  دـییامن  باـنتجا  رظن  دروم  درف  ندرب  ماـن  زا  دـیاب  نآ  ناـیب  تروـص  رد  هدوـمن و  يراددوـخ  ریبـعت 
هجو نآ  هراومه  راد و  ناهنپ  ار  نآ  دوب ،  مدرم  بیع  رگنایب  تباوخ  رگا  دیوگ :  یم  زین  يدرو  نبا  دیا .  هدش  هانگ  راچدو  هدومن  تبیغار 

تسا .  رتوکین  رتهب و  هک  دییامن  باختنا  ار  ریبعت  زا 
يریبعت نآ  درف  ره  يارب  دوش .  ریبعت  وا  یعامتجا  هاگیاپو  هجرد  نآ و  هدننیب ي  اب  بسانتم  دیاب  باوخ  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  نایب 
يرگید يارب  باوخ  نامه  تمحر و  یـصخش  يارب  یباوخ  تسا  نکمم  دـشاب .  راگزاس  يو  دوخ  لاوحا  طیارـش و  اب  هک  تسا  بسانتم 

دشاب .  باذع  تمحز و 
 : تفگ باوج  رد  نیریس  نبا  تسیچ ؟  نآ  ریبعت  میوگ ،  یم  ناذا  هک  مدید  باوخ  رد  دومن :  لاوئس  نیریـس  نبا  زا  يدرم  يزور  دنیوگ 

نیریس نبا  زا  ار  لاوئـس  نامه  اقیقد  رگید  یـصخش  یتدم  زا  دعب  يروآ .  یم  ياج  هب  جح  هضیرف ي  يور و  یم  ادخ  هناخ ي  ترایز  هب 
نآ دـهاش  هک  یناـنآ  درک .  دـنهاوخ  عطق  نآ  رطاـخ  هب  ار  تتـسد  درک و  یهاوخ  يدزد  وت  تفگ :  درم  نآ  هب  باوج  رد  زین  واو  دیـسرپ 

وکین درم  یلوا  تفگ :  باوج  رد  زین  وا  يدومن ؟  توافتم  ریبعت  ود  باوخ  کی  يارب  هنوگچ  دندیـسرپ :  نیریـس  نبا  زا  دـندوب  ارجاـمود 
تـسا یمالعا  نیا  ینعی (  رَبْکَْألا »  ِّجَْـحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  نآرق «  هیآ ي  نیا  ساسا  رب  زین  نم  دوب و  یبوخ  راک و 

رورش درم  یمود  اما  مدومن ،  ریبعت  جح  هب  نتفر  هب  ار  ناذا  [ ، 3/ هبوت  ( ] جح نیرتگرزب  زور  رد  مدرم  همه ي  هب  شربمایپ  ادـخ و  يوس  زا 
امـش نایناوراک  يا  دز  دای  رف  يا  هدنهد  ادن  ینعی (  نُوقِراَسل »  ْمُکَّنِإ  ُریْعلا  اَُهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  نآرق «  زا  هیآ  نیا  ساسا  ربو  دوب  يرادرکدب  و 

مدومن .  ریبعت  يدزد  هب  ار  شنداد  ادنو  نتفگ  ناذا  [ 70/ فسوی  ( ] دیدزد
یم شرهوش  يارب  نز  شبابرا و  يارب  هدرب  باوخ  ریبعت  نینچمه  تسا و  شنیدلاو  يارب  شریبعت  دـنیبب ،  ار  یباوخ  یکچوک  هچب ي  رگا 
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باوخ دیوگ :  یم  دروم  نیا  رد  يدرو  نبا  دشابن .  اهنآ  دوخ  طیارش  بسانتم  باوخ  نآ  ریبعت  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه ي  دشاب و 
همهو ي ددرگ  یم  رب  شنیدـلاو  هب  هچب  باوخ  دـسر .  یم  شرهوش  هب  دـنیب  یم  باوخ  رد  نز  هکزین  ار  هچنآ  تسا و  بابرا  نآ  زا  هدرب 

دنشابن .  نآ  باوخ  نآ  ریبعت  هتسیاش ي  لها و  دوخ  هک  تسا  یتروصرد  اهنیا 
نآ رخآ  ات  باوخ  لوا  رگا  دـیوگ :  یم  هیدرو  هیفلا ي  حرـش  رد  صخـشم  ان  بیرغو و  بیجع  ياهزیچ  ریبعت  تیفیک  دروم  رد  يواـنملا 

تمسق ادتبا  دشاب ،  ناشیرپ  صخشمان و  رگید  یشخب  صخـشم و  باوخ  زا  یـشخبرگا  اما  تسا  هداس  نآ  ریبعت  دشاب ،  مولعم  امـش  يارب 
ياهتمـسق هب  ار  شخب  نآ  ناکما ،  تروص  ردو  دـیهدرارق  تقد  یـسررب و  دروم  رتشیب  ار  نآ  مولعمان  شخب  دـییامن و  ریبعت  ار  نآ  مولعم 

هئارا اهنآ  يارب  یـصخشم  ریبعت  اهنآ ،  كرد  تروص  ردو  دیـشاب  اهتمـسق  نآ  هناگادـج ي  كرد  ددـص  ردو  دـییامن  میـسقت  يرتکچوک 
دشاب یعون  زا  باوخ  ای  تشادن و  ناکما  ناتیارب  یباوخ  مهفو  كرد  رگا  دییامن .  هئارا  باوخ  يارب  یلک  يریبعت  اهنآ  عومجم  زا  دیهد و 

دوش .  عقاو  دوخ  هکنیا  ات  دوشن  ریبعت  هک  تسا  رتهب  دشاب ،  هدشن  هدید  نونکات  هک 
يرتشیب یهاـگآ  باوخ  ریبعت  يارب  یـساسا  ياـه  هیاـپ  رب  اـت  دـییامن  یعـس  دـیوش ،  هاـگآ  اـهباوخ  ریبعت  رب  هک  دـیهاوخ  یم  رگا  اـتیاهن  و 

زا نتفرگ  کمک  ابو  دـیبایب  هیبشتو  سایق  یماسا و  ناگژاو و  یناـعم  تنـسو ،  نآرق  زا  یهجوم  لـیالد  دـیناوتب  زیچ  ره  يارب  دـینکادیپ و 
 . دینک ادیپ  تسرد  يریبعت  باوخ  يارب  هک  دییآرب  ددص  رد  باوخ  هدننیب ي  لاوحا  طیارش و  هب  هجوت  ابزین  دراوم و  نیا  عومجم 

ینیب فک  باوخ و  ریبعت 

؟ دراد تحص  ینیب  فک  باوخ و  ریبعت  ایآ 
اه باوخ  ۀـمهزین  دـننک و  باوخ  ریبعت  دـناوت  یمن  سک  همه  هتبلا  تسا .  هداد  ربخ  نآ  زا  ثیدـح  نآرق و  دراد و  تحـص  باوخ  ریبـعت 

درادن .  ریبعت 
دیامرفیم :  میرک  نآرق 

ْنِإ َيایْءُر  یف  ینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  َْعبَـس  َو  ٌفاجِع  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  َْعبَـس  يرَأ  یِّنِإ  ُِکلَْملا  َلاق  َو 
اَنَأ ٍۀَّمُأ  َدـَْعب  َرَکَّدا  َو  امُْهنِم  اـَجن  يذَّلا  َلاـق  َو   ( 44 َنیِملاِعب (  ِمالْحَْألا  ِلیوْأَِتب  ُنَْحن  اـم  َو  ٍمـالْحَأ  ُثاغْـضَأ  اُولاـق   ( 43 َنوُُربْعَت (  اـیْءُّرِلل  ُْمْتنُک 

ٍتاِسبای َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  ِْعبَس  َو  ٌفاجِع  ٌْعبَس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِس  ٍتارََقب  ِْعبَس  یف  اِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی   ( 45 ِنُولِسْرَأَف (  ِِهلیوْأَِتب  ْمُُکئِّبَنُأ 
َُّمث  ( 47 َنُولُکَْأت (  اَّمِم  ًالیلَق  َّالِإ  ِِهُلْبنُس  یف  ُهوُرَذَف  ُْمتْدَصَح  امَف  ًابَأَد  َنینِـس  َْعبَـس  َنوُعَرَْزت  َلاق   ( 46 َنوُمَْلعَی (  ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  َیلِإ  ُعِـجْرَأ  یِّلََعل 
ِهیف َو  ُساَّنلا  ُثاُغی  ِهیف  ٌماع  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  یتْأَـی  َُّمث   ( 48 َنُونِـصُْحت (  اَّمِم  ًالیلَق  َّالِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق  ام  َْنلُکْأَی  ٌدادِـش  ٌْعبَـس  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  یتْأَی 

 ( 49 َنوُرِصْعَی ( 
ترـضح نکیل  دنتـسناوتن ،  هدش و  زجاع  باوخ  نیا  ریبعت  زا  نانآ  یلو  دـننک ،  ریبعت  ار  نآ  تساوخ  ناربعم  زا  دـید و  یباوخ  رـصم  زیزع 

[5  . ] تسویپ تقیقح  هب  وا  ریبعت  هدنیآ ،  رد  دومرف و  ریبعت  ار  باوخ  فسوی 
تفگ :  دمآ و  نیریس  نب  دمحم  دزن  ینز 

سرتب و ادخ  زا  وت ،  رب  ياو  تفگ :  نیریـس  نبا  دیآ .  یم  نوریب  هجوج  مراذـگ و  یم  بوچ  ریز  غرم  مخت  هک  نیا  لثم  مدـید  باوخ  رد 
[6  . ] یناسر یم  مه  هب  یتفع  یب  هانگ و  يارب  ار  راکانز  نادرم  نانز و  هک  یتسه  ینز  وت  نک .  رافغتسا  تلمع  زا 

دناوتیم تسا ،  دـلب  باوخ  ریبعت  هک  یـسک  ای  ماما  ای  ربمایپ  هکلب  دـیامن ،  باوخ  ریبعت  دـناوت  یمن  سک  همه  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
زا یـضعب  ینعی  دـشابن ،  هنازور و . . .  تـالیخت  اـه و  يراـتفرگ  اـی  ضرم  رثا  رب  هک  دـنراد  ریبعت  ییاـه  باوخ  زین  دـنیامن .  باوخ  ریبعت 

ياهزور ای  زور  رد  ناسنا  هک  تسا  یتارکفت  ای  اهراک  هب  طوبرم  اه  باوخ  زا  يرایسب  الثم  درادن ،  یصاخ  ریبعت  تسا و  هتفـشآ  اهباوخ ، 
تسا .  هتشاد  هتشذگ 
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[7  . ] دراد لاکشا  ریگ  لاف  نیب و  فک  هب  عوجر  تسا .  تافارخ  زا  درادن و  تیعقاو  يریگ  لاف  ینیب و  فک  - 2
*****

ات 49 .  هیآ 43   ( 12 فسوی (  [ 5
دوش )  هعجارم  باتک  نیمه  هب  باوخ  ریبعت  زا  رتشیب  عالطا  يارب  هلآ 382 ( .  هیلع و  هللا  یلص  نامه ،  [ 6]

 ، ینارکنل لـضاف  هللا  تیآ  و 564 ؛ لاؤـس 563  هلآ 156 ،  هـیلع و  هللا  یلـص  ج 1 ،  تائاتفتـسا ،  يزاریـش ،  مراـکم  رـصان  هللا  تیآ   - 7]
 . س 2202 ج 1 ،  تائاتفتسا ، 

باوخ نامز  تالاح و 

باوخ نامزو  تالاح 
اب رت  مضه  دوز  اذغ  هچ  ره  دراذـگ  یم  رثا  زغم  رب  ماعط  ندروخ  سپ  تسا  زغم  لاعفا  زا  یلعف  باوخو  دراذـگ  یم  رثا  زغم  رب  ماعط  نوچ 

دـشاب نیگنـسو  دایز  اذغ  رگا  یلو  دنیوگ  یعیبط  باوخ  ار  یباوخ  نینچ  دـنبای  یم  شمارآ  باوخ  ماگنه  رد  حور  زغم و  اهمادـنا و  دـش 
دنیوگ  یعیبط  ریغ  ار  باوخ  نیا  دنرادن و  شمارآ  زغم  اهمادنا و 

دیوگ :  یبن  لایناد 
تسا  مسق  راهچ  رب  اهنیاو  اهراک  ماجنا  رس  زا  دنک  هاگآ  رگیدو  لاح  تفیقح  زا  ار  هدننیب  دنک  هاگآ  یکی  تسا  زیچ  ود  لصا  رد  باوخ 

هدننک رما  باوخ   . 1
هدنرادزاب  باوخ   . 2

هدنهد  دنپ  باوخ   . 3
هدنهد تراشب  باوخ   . 4

دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر 
یگدنز رد  ار  نانموم  تراشب  تسا  یلاعت  يادخ  زا  مسق  کی  تسا  مسق  هس  رب  باوخ 

فلتخمو هتفشآ  ياهباوخ  موس  مسقو  دنادرگ  نیگهودنا  ار  ناسنا  هک  تسا  ناطیش  هسوسو  مود  مسق 
دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دننیب یم  مدرم  زا  هورگ  راهچ  ار  باوخ  نیاو  ثاغضاو  مالحا  موس  هباشتم  باوخ  مود  مکحم  باوخ  لوا  تسا  مسق  هس  رب  باوخ 
دشاب هتفر  داسف  هب  ناشعبط  هک  یناسک   . 1

ناتسم  . 2
دنشاب هدروخ  ظیلغ  ماعط  هک  یناسک   . 3

غلابان ناکدوک   . 4
دیوگ :  ینامرک 

تسا مسق  هس  رب  باوخ 
لجوزع دنوادخ  فرط  زا  دشاب  تراشب   . 1

ار مدرم  دنک  هسوسو  وید  هک  دوب  نآ   . 2
ناگتشرف زا  يا  هتـشرف  تسا  تسار  باوخ  نآ  رگاو  دننیب  باوخ  رد  نآ  سوح  زا  دنیوگ و  نخـس  شیوخ  سفن  اب  مدرم  هک  دوب  نآ   . 3

يادـخ هب  درب  هانپ  هدـنب  ات  درک  دـنهاوخ  ای  دـنا  هدرک  مدرم  هک  يزیچ  هب  تراشب  يارب  دـیامن  ناسنا  هب  ار  نآ  ظوفحم  حول  زا  وا  برقم و 
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دسر وا  هب  دوز  نآ  ریخ  دوش و  عفد  يو  زا  باوخ  نآ  رش  ات  لجوزع 
تسا  تیصعم  باوخ  ندرک  شومارف  هک  دنک  هبوت  دیاب  دنک  شومارفو  دنیب  یباوخ  یسک  رگا 

دیوگ :  رباج 
غورد  مسق  کیو  تسار  مسق  کی  تسا  مسقود  رب  باوخ 

تسا  هجو  هس  رب  تسار  باوخ 
هتشرف نآ  دیامنب و  وا  هب  دب  کین و  زا  مدآ  دنزرف  رس  رب  تشذگ  دهاوخ  هچنآ  ات  تسا  هدرک  لکوم  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ  هک  ریـشبت  لوا 
نارفاک زا  نتفرگ  تجحو  ناناملـسم  نداد  دنپ  زا  ترخآ  ایند و  ياهراک  ردنا  دیـسر  دیاب  تراشب  ار  یـسک  نوچ  دـنمان و  ایورلا  کلم  ار 

دیامن یم  اهنآ  هب  تمایق  زور  رد 
تیـصعم هبو  دومن  دنهاوخ  رود  قح  تعاطا  زا  ار  يو  هک  یئاهزیچ  نآ  زا  ار  هدنب  ات  دهد  قیفوت  ار  هتـشرف  نامه  دنوادخ  هک  ریذحت  مود 

دراد رذح  رب  کیدزن 
بـش زامنو  جح  زا  دنیامن  دیاب  یئوکینو  دـننک  دـیاب  تعاطا  هک  دـنایامنب  ناگدـنب  هب  هک  دـیوگ  ار  هتـشرف  نامه  دـنوادخ  هک  ماهلا  موس 

ندومن  دیاب  هبوتو  ندرک  دیاب  یصاعمو  ناهانگ  زا  يرودو  نداد  هقدصو 
تسا هجو  هس  رب  غورد  باوخ 

دشابن ریبعت  ار  باوخ  نیا  دنیب و  یم  ار  نامه  باوخ  رد  دشیدنا و  یم  يزیچ  يرادیب  رد  یسک  ینعی  دوب  تمه  لوا 
رادیب نوچ  هدش و  راتفرگ  خـیو  فرب  رد  هک  دـنیبب  باوخ  رد  هکنیا  دـننام  دوش  لصاح  ءاضعا  درد  جـنر و  يرایـسب  زا  هک  دوب  تلع  مود 

عوضوم نیا  سکع  ایو  تسا  هدش  رود  يو  زا  هماج  دنیب  دوش 
هتفشآ ياهباوخ  ینعی  تسا  ناوید  باوخ  موس 

دیوگ :  نیریس  نبا 
تسا نکمم  ای  دسر  وا  هب  رشو  ریخ  نآ  هنیع  هبو  یتفآو  رـش  ای  دنیب  یتحار  ریخ و  باوخ  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  یکی  باوخ  بیاجع  زا 

دیسر لهجوبا  دنزرف  هب  باوخ  نآ  دش و  ناملسم  لهجوبا  دید  باوخ  رد  یسک  هکنانچ  دسرب  شردارب  ایو  دنزرف  هب 
رایـسب ماعطو  دـنک  دای  ار  دـنوادخ  باوخ  ماگنه  هبو  دـیباوخ  تسار  يولهپ  ربو  تراهط  اب  دـیاب  هدیدنـسپ  وکین و  ياهباوخ  ندـید  يارب 

دشاب  هنسرگ  دیابن  روطنیمه  ددرگ و  یم  هتفشآ  ياهباوخ  ندید  ببسو  دراذگ  یم  رثا  زغم  رب  اریز  دروخن 
باوخو مدـید  یباوخ  نینچ  شود  هللا  لوسر  ای  درک  ضرعو  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  تمدـخ  یبارعا  يدرم  ناملـس :  زا  تسا  تیاور 

ادخ لوسر  دوب  هدنام  زینو  مدوب  هدروخ  رایـسبو  هتخپ  يامرخ  درک  ضرع  يدوب  هدروخ  هچ  بشید  دومرف  ادـخ  لوسر  درک  زاغآ  هتفـشآ 
تسین ریبعت  ار  باوخ  نیا  دومرف 

دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
يداش باوخ  رد  میبو  سرتو  هودنا  مغ و  هکنانچ  دوب  نیا  فالخ  هب  شلیوات  دیامن و  نیگمهسو  بعص  ار  هدننیب  هک  تسا  اهباوخ  رایـسب 

دوب یلاعت  قح  راهنزو  ناما  رد  باوخ  بحاص  هک  لیلد  ناهاشداپ  میب  زا  نتخیرگو  دوب  تحارو  نماو  یمرخ  و 
باوخو لهاج  زا  تسا  رتهب  اناد  باوخ  رفاک و  باوخ  زا  تسا  رت  تسارو  رتهب  ناملسم  باوخ  دیوگ :  تسرد  ياهباوخ  هراب  رد  ینامرک 

كدوک  زا  ناوج  باوخو  ناوج  زا  ریپ  باوخو  قساف  زا  حلاص 
نامهو ینک  جح  دیوگ  نیریـس  نبا  متفگ  یم  زامن  گناب  هک  مدید  باوخ  هب  درک  لاوس  نیریـس  نبا  زا  يدرم  يزور  دـنا  هدرک  تیاکح 
داتـسا ای  دـنتفگ  نادرگاش  دـننک  مهتم  يدزد  هب  ار  وت  تفگ  نیریـس  نبا  متفگ  یم  زامن  گناب  تفگو  دـمآ  يو  شیپ  رگید  يدرم  تقو 

نوردـنا اریز  تفگ  دوب  یکی  باوخ  ود  ره  هک  یتروـص  رد  يدزد  هب  مهتم  ار  يرگید  ینک و  جـح  هب  ریبـعت  ار  یکی  تعاـس  کـی  ردـنا 
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دب  يامیس  يرگید  نآ  رب  مدید و  ریخ  ار  یکی 
دیامرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ات دیاشو  لاس  کی  ات  هام  شش  نآ  لیوات  دنیب  بش  رد  هک  ار  یباوخو  دوش  یم  زور  دنچ  رد  نآ  لیواتو  مکح  دنیب  زور  هب  هک  ار  یباوخ 
نتـشک رد  هللا  لوسر  باوخ  هکنانچ  لاس  لهچ  ات  دـشاب  دـش و  ریبعت  لاس  تسیب  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  فسوی  باوخ  هکنانچ  لاـس  تسیب 

مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما 
دیوگ :  رباج 

هک تسا  نآ  اـهباوخ  رت  تسرد  رتـهب  دـشابن و  تسرد  دـنیب  بش  همینو  بش  لوا  هک  یباوخ  دـشاب و  زور  باوخ  زا  رت  يوق  بش  باوـخ 
حبص زا  دعب  ای  حبص  تقو  هب  دنیب  هاگرحس  ماگنه 

دیوگ :  نیریس  نبا 
دنچ ره  ددرگ و  رهاظ  زور  هد  هب  هاگرحـس  باوخ  لاس و  جـنپ  هب  بش  همین  باوخو  ددرگ  مامت  لاس  لـهچ  هب  شلیواـت  بش  لوا  باوخ 

دشاب رتسرد  رتدوز و  شریثات  دشاب  رتکیدزن  زور  هب  باوخ 
دیوگ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هلمج دنیب  اهنیا  دننام  ای  بسا و  ای  هرب  ای  دنفـسوگ  باوخ  رد  رگا  دنادب  ار  تین  نآ  دب  کین و  هک  دـهاوخب  دـباوخب و  یتین  هب  یـسک  رگا 
هتسب يرد  دید  رگا  دشاب و  دب  دنیب  شوم  گسو و  مدژک  رام و  باوخ  رد  رگا  دوش و  لصاح  وا  دارم  هک  تسا  نآ  تمالع  دشاب و  کین 

دوش لصاح  يو  دارم  هک  لیلد  دروخب  نآ  زا  تفای و  نیریش  ماعط  ای  دش و  زاب  يو  رهب  زا 
دبای یگرزب  لغـش  هک  لیلد  هتـسشن  لیف  رب  هک  دنیب  باوخ  بش  رد  یـسک  رگا  الثم  تسا  نوگانوگ  فلتخم  تاقوا  رد  اهباوخ  ریبعت  زینو 
نبا هب  يدرم  دنیوگ  تسا  نوگانوگ  ریباعت  مه  فلتخم  لوصف  رد  دهد و  قالط  ار  نز  هک  دنک  لیلد  دنیب  زور  رد  ار  باوخ  نیا  رگا  یلو 
هتفه نامه  رد  دننز  وت  رب  بوچ  داتفه  تفگ  نیریـس  نبا  دـنداد  نم  هب  هدرمـش  یتخرد  زا  گرب  داتفه  هک  مدـید  باوخ  هب  تفگ  نیریس 
تفگ درم  دـسر  وت  هب  مرد  رازه  داتفه  لاس  نیا  رد  تفگ  نیریـس  نبا  دـید  ار  باوخ  ناـمه  درم  رگید  یتقو  دـندز و  ار  وا  بوچ  داـتفه 

اهتخرد دوب  نازخ  تقو  ماـگنه  نآ  تفگ  ینک  یم  ریبعت  هنوگنیا  ـالاح  دـننز و  وت  رب  بوچ  داـتفه  یتفگ  مدـید  لاـسراپ  ار  باوخ  نیمه 
لاس نآ  رد  سپ  تسا  نیمه  مکح  دـنراد و  لابقا  هب  يور  ناتخرد  تسا و  راهب  الاح  دوب و  هتخیر  ورف  تخرد  ياهگرب  دـندوب و  کشخ 

دیدرگ  لصاح  ار  درم  میس  مرد  رازه  داتفه 
دیوگ :  رباج 

دشاب اه  هویم  ندیسر  تقو  ناتخرد و  نتفکش  تقو  اهباوخ  نیرت  تسرد 
دیوگ :  هر )  یسلجم (  همالع 

شروی نم  هب  تشاد  هایس  يرام  دوخ  ندرگ  رب  هک  دیفـس  يریـش  مدید  باوخ  بشما  تفگ :  هودنا  اب  كانـساره و  دمآ  مردپ  دزن  يدرم 
رازآ كاروخ  ود  نیا  سرتـن  سپ  تفگ  يرآ ،  تفگ  ؟  يدروخ راـنا  بر  اـی  کـشک  بشید  دـیاش  تفگ :  مردـپ  دـشکب .  ارم  اـت  دروآ 

 . دندرک شقن  ار  باوخ  نیا  شخب 

ندید باوخ  تاقوا 

تعاس بسح  رب  اهباوخ  ندش  ریبعت  نامز  لودج 
بش :  تعاس 10-6 

تسا .  ریبعت  یب  مه  بش  زا  موس  کی  ات  تسا  مکش  يرپ  زا  اریز  درادن ،  ریبعت  تسین و  تسرد  برغم  کیدزن  ایؤر 
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حبص :  ات 2  بش  تعاس 10 
دوش .  یم  ریبعت  لاس  ات 50  لاس  کی  زا  باوخ  دشابن ،  ءالتما  راچد  نیب  باوخ  رگا  بش  همین  رد 

حبص ات 5/4  حبص  تعاس 2 
دوش .  یم  ریبعت  لاس  کی  ات  هام و  ود  ات  زور  زا 15  تسا و  حیحص  باوخ  بش  رخآ  موس  کی  رد 

مد هدیپس  رد  حبص  تعاس 5/4 
دوش .  یم  ریبعت  هام  کی  ات  هتفه  کی  زا 
مد  هدیپس  زا  سپ  حبص  ات 6  تعاس 5/4

دوش .  یم  ریبعت  هتفه  کی  ات  زور  کی  زا 
حبص تعاس 6 

دوش .  ریبعت  زور  نامه  دیشروخ  ندمآ  رب  رد 
دوش .  یم  ریبعت  زور .  یکی 2  ات  رهظ  ناذا  ماگنه  رد  زور و  ات 15  حبص  تعاس 10 

یسمش :  هام  ياه  زور  بسح  رب  اهباوخ  ندش  ریبعت  نامز  لودج 
هر : )  یسراف (  ناملسزا  تیاور  رد 

دوش .  یم  ریبعت  زور  ود  ای  کی  زا  دعب  هام :  ما  زور 6 
دوش .  یم  رهاظ  شریبعت  زور  نامه  هام :  ما  زور 9 

زور .  زا 20  دعب  یسمش :  هام  ما  زور 11 
دوش .  یم  ریبعت  زور  زا 9  دعب  هام :  ما  زور 13 

زور .  زا 26  دعب  هام  ما  زور 14  رد 
زور .  زا 3  دعب  هام :  ما  زور 15  رد 

دوش .  یم  ادیپ  زور  نامه  رد  شریبعت  یسمش ،  هام  ما  ما و 30   29 ما ،  ياهزور 28  رد 
يرمق :  ياه  هام  رد  دب  بوخ و  باوخ 

دوش .  یم  ادیپ  اه  باوخ  رد  يداشو  تکرب  لوالا :  عیبر  هام 
دوش .  یم  ریبعت  دوز  دب  باوخ  دوش و  یم  ریبعت  رید  بوخ  باوخ  یناثلا :  عیبر  هام 

دنکن .  شورف  ودیرخ  لوالا  يدامج 
دوش .  یم  ریبعت  رید  بوخ  باوخ  مود :  يدامج 

درادن .  فالخ  هک  نک  ریبعت  یبوخ  هب  ار  دب  باوخ  و  تسا - ریخ  باوبا  شیاشگ  بجر :  هام 
دوش .  یمن  ریبعت  دب  باوخ  دیآ و  رب  رایسب  ریخ  نآ  زا  دراد و  رایسب  ياه  هتشر  ایؤر  نابعش :  هام 

درادن .  ریبعت  دب  باوخ  دوش و  یم  ریبعت  دوز  بوخ  باوخ  تسا و  هتسب  یگزره  یتخس و  ياه  رد  ناضمر : 
شاب .  رذح  رب  نآ  زا  دوش ،  یم  ریبعت  دوز  مغ  دب و  باوخ  لاوش : 

نکن .  رفس  ار  رفس  باوخ  طقف  هدعقیذ : 
 . تسا یکرابم  هام  هک  ریگب  ار  اه  راک  لابند  نک .  رفس  ار  رفس  باوخ  هجحیذ : 

یبرغ ناگرزب  رظن 
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درادن .  ییادخ  یتوکلم و  هبنج ي  تسا و  نیطایش  زا  شا  هشیر  یناور و  ییوجزاب  يارب  تسا  ییا  هلیسو  ایور  باوخ و  وطسرا : 
دوشن .  کیرحت  ساوح  هار  زا  نهذ  هک  دنکیم  روهظ  یعقوم  باوخ  خادروب : 
مینیبیم .  ار  دوخ  ياه  هدرک  اهتساوخ و  اهوزرآ ،  اه ،  هتفگ  باوخ  ام  يروم : 

براجت ثداوح و  تاداع ،  تالیصحت ،  عضو ،  سنج ،  نس ،  يدرف ،  تیـصخش  عبات  شیب  مک و  هراومه  ایور  باوخ و  يوتحم  نسج : 
دشابیم .  یگدنز  نارود  مامت 

هب اددـجم  دـهدب ،  تاجن  يونعم  يداع و  ملاع  نیا  زا  ار  ام  هکنآ  ضوع  ایور  باوخ و  هک  تسا  راکـشآ  الماک  تاقوا  بلغا  تناـگیو : 
دنادرگیمزاب .  ملاع  نیمه 

رد دـنا .  هداد  یمن  يربخ  هدـنیآ  زا  هجو  چـیه  هب  هدوب و  هتـشذگ  ای  لاح  نامز  رد  ناش  هشیر  هک  اهایور  اهباوخ و  زا  ییا  هتـسد  پورگ : 
 . دندادیم هدنیآ  زا  ربخ  اهایور ،  اه و  باوخ  زا  يرگید  هتسد ي  ضوع 

باوخ يروآ  دایب  دراوم 

دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ار وا  ماـن  فورح  دـسرپب و  ار  شماـن  هک  تسا  نآ  شهار  دـنادب  ار  وا  باوخ  دـهاوخب  ربعم  هدرک و  شومارف  هدـید و  یباوخ  یـسک  رگا 

داسف رب  هدید و  باوخ  رد  ار  اه  رهـش  تسا  هدنام  هن  رگا  الثم  دـنک  هظحالم  ار  هدـنامیقاب  دـنک و  حرط  هن  هن  هاگنآ  دـنک  عمج  درامـشب و 
دنک ،  ریبعت 

هورگ هن  رهش  نآ  رد  و  هیآ 48 )  لمنلا /  نوُِحلُْصی (  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  ٍطْهَر  ُۀَعِْست  ِۀَنیدَْملا  ِیف  َناک  َو  دیامرف " :  یم  لاعتم  يادخ 
تسا ،  هدید  باوخ  رد  جیوزت  ای  رفس  تسا  هدنام  رگا 8  و  دندرک .  یمن  حالصا  دندرک و  یم  داسف  نیمز  رد  هک  دندوب 

هب يدرک  مامت  لاسهد  رگا  لاس و  تشه  هیآ 27 )  صصقلا /  كِْدنِع (  ْنِمَف  ًارْشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَجِح  َِینامَث  دیامرف " :  یم  لاعتم  يادخ 
" دراد یگتسب  تدوخ  لیم 

دراد ،  تلالد  ناگس  ناگدنرد و  رب  تسا  هدنام  تفه  رگا  و 
نیمتـشه دنرفن و  تفه  راغ )  نارای  دـیوگ (  یم  و  هیآ 22 )  فهکلا /  مُُهْبلَک (  ْمُُهنِماث  َو  ٌۀَْعبَـس  َنُولوُقَی  َو   : " دـیامرف ِ  یم  لاعتم  يادـخ 

َّنُُهلُکْأَی ٍنامِـس  ٍتارََقب  َْعبَـس  هک " :  تسا  لاعتم  يادخ  مالک  دشاب ،  هدـید  باوخ  رد  اهچوق  اه و  واگ  رگا  "و  تسا ،  ناشیا  گس  ناشیا 
" دنروخ .  یم  رغال  واگ  تفه  ار  اهنآ  هک  هبرف  واگ  تفه  هیآ 43 – )  فسوی /  فاجِع (  ٌْعبَس 

باوخ رد  ار  حلاص  دارفا  ناگتشرف و  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا  يوقت  اب  راکتـسرد و  حلاص و  باوخ  هدننیب  تسا و  هدنام  شـش  رگا  و 
دسر ،  یم  ماجنا  رس  هب  دوش و  یم  تسرد  شراک  هک  تسا  نآ  شریبعت  تسا و  هدید 

ار نیمز  اه و  نامسآ  هیآ 54 – )  فارعالا /  شْرَْعلا (  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  یف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  دیامرف " :  یم  لاعتم  يادخ 
" دش .  یلوتسمشرع  رب  هاگنآ  دیرفایب  زور  شش  رد 

تسا ،  هدید  هحلسا  بسا و  زین  تسا  هدنام  راهچ  رگا  و  تسا .  هدید  هحلسا  بسا و  باوخ  رد  تسا  هدنام  جنپ  رگا  و 
نایاپ هب  ار  نآ  قازرا  نیمز و  شنیرفآ  زور (  راـهچ  رد  هیآ 10 – )  تلـصف /  نیِلئاَّسِلل (  ًءاوَس  ٍماَّیَأ  ِۀََعبْرَأ  یف  دیامرف " :  یم  لاعتم  يادخ 

ناگدنسرپ )  يارب  تسا  ناسکی  هک  دناسر ) 
دیوگب ،  يزار  یسک  اب  هک  نآ  رب  دراد  تلالد  تسا  هدنام  هس  رگا  و 

هکنآ رگم  دنیوگن  زار  مه  اب  يرفن  هس  چیه  هیآ 7 – )   / هلداجملا مُهُِعبار (  َوُه  َّالِإ  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  دیامرف " :  یم  لاعتم  يادـخ 
" ییوگن .  نخس  هراشا  اب  زج  زور  هس  ازمر –  الا  مایا  ۀثلث   : " دیامرف یم  رگید  ياج  رد  تسا "و  ناشیا  نیمراهچ  دنوادخ 
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هب دـبای و  یم  ینمیا  دـسرت  یم  هک  يزیچ  زا  تسا و  دـنمدوس  شیایند  نید و  يارب  هک  دـیامنیم  تاقالم  یـسک  اـب  تسا  هدـنام  ود  رگا  و 
دسریم .  دراد  دیما  هچنآ 

تسا ،  هدید  باوخ  رد  ار  گرزب  یهاشدپ  ای  راوگرزب  يدرم  هکنآ  رب  دراد  تلالد  تسا  هدنام  کی  رگا  و 
" ردتقم .  ياتکی  دنوادخ  تسوا  وا ،  تسا  هزنم  هیآ 4 – )  رمزلا / " راَّهَْقلا (  ُدِحاْولا  ُهَّللا  َوُه  ُهَناْحبُس  دیامرف " :  یم  لاعتم  يادخ 

دیوگ :  یم  نیریس  نبا 
مادنا رب  تسد  دـیوگب  باوخ  هدـننیب  هب  هک  تسنا  شهار  دـنادب  ار  وا  باوخ  دـهوخب  ربعم  هدرک و  شومارف  هدـید و  یباوخ  یـسک  یتقو 

راذگب :  دوخ 
تسا .  هدید  هوک  باوخ  رد  هک  دیوگب  نآ  سایق  هب  ربعم  تشاذگ ،  رس  رب  تسد  رگا 

تسا .  هدید  روش  بآ  همشچ  تشاذگ ،  مشچ  رب  رگا 
تسا .  هدید  هوک  هنماد  تشاذگ ،  ینیب  رب  رگا 

تسا .  هدید  راز  هزبس  نمچ و  تشاذگ ،  دوخ  تروص  رب  رگا 
تسا .  هدید  نیزیش  بآ  همشچ  تشاذگ ،  ناهد  رب  رگا 

تسا .  هدید  هوک  لادوگ  راغ و  تشاذگ ،  شوگ  رب  رگا 
تسا .  هدید  رازفلع  ناهایگ و  تشاذگ ،  تسد  لیبس  شیر و  رب  رگا 

تسا .  هدید  خاروس  بقن و  ای  زیراک  تانق و  تشاذگ ،  تسد  ولگ  رب  رگا 
تسا .  هدید  هاگزامن  یلصم و  دبعم و  دجسم و  تشاذگ ،  تسد  لد  هنیس و  رب  رگا 

تسا .  هدید  یبآ  هناخدور  تشاذگ ،  تسد  مکش  رب  رگا 
تسا .  هدید  نیمز  رد  یلادوگ  تشاذگ ،  تسد  فان  رب  رگا 

تسا .  هدید  ییوکس  تشاذگ ،  تسد  تروع  رب  رگا 
تسا .  هدید  ار  یناویا  ای  دنلب و  یترامع  تشاذگ ،  تسد  هناش  شود و  رب  رگا 

تسا .  هدید  ار  ناتخرد  تشاذگ ،  تسد  دوخ  دعاس  چم و  رب  رگا 
تسا .  هدید  ار  امرخ  ناتخرد  تشاذگ ،  تسد  دوخ  ناتشگنا  رب  رگا 

تسا .  هدید  ار  اهنابایب  تشاذگ ،  تسد  دوخ  تشپ  رب  رگا 
تسا .  هدید  یهاگیاج  ارس و  تشاذگ ،  تسد  دوخ  يولهپ  رب  رگا 

تسا .  هدید  باوخ  رد  هلبزم  تشاذگ ،  تسد  دعقم  رب  رگا 
تسا .  هدید  اهنیا  ریاظن  ورس و  امرخ و  دننام  گرزب  یتخرد  ای  زبس  ینوتس  تشاذگ ،  تسد  لفک  نار و  رب  رگا 

هندرگ هتشپ و  تشاذگ ،  تسد  اپ  كزوق  بعک و  رب  رگا  تسا .  هدید  نآ  دننام  نوتس و  ای  رمث  یب  تخرد  تشاذگ ،  تسد  وناز  رب  رگا 
و تسا .  هدید  یکچوک 

دیوگب .  ار  نآ  ریعتو  دبایرد  تسا  هدرک  شومارف  هک  ار  یسک  باوخ  دناوت  یم  ربعم  دش  رکذ  هک  بیترت  نیمهب 
دیوگ :  لایناد  ترضح 

تسا :  زیچ  راهچ  زا  باوخ  ندرک  شومارف 
تیصعم هانگ و  يرایسب  زا  - 1

فلتخم نوگانوگ و  ياهراک  زا  - 2
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داقتعا تین و  فعض  زا  - 3

تایاکح

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
تخومآ  مالسلا  هیلع  فسوی  هب  ار  ملع  نیا  یلاعت  قحو  تسا  گرزب  فیرش و  یملع  ریبعت  ملع  هک  نادب 

دیوگ :  یم  سابع  نبا 
اروت داب  تراشب  یتفگ  باوخ  رد  ار  وا  برقم  هتشرف  هک  دوب  نیا  دومن  مالسلا  هیلع  دمحم  ترـضح  هب  یلاعت  دزیا  هک  توبن  زا  يزیچ  لوا 
تفگ هجیدخ ع  اب  ار  باوخ  نیا  دـش  رادـیب  باوخ  زا  ترـضح  نوچ  دـینادرگ  ءایبنا  متاخ  دـیزگرب و  ار  وت  ءایبنا  هلمج  زا  یلاعت  قح  هک 

یبای لابقا  ریخ و  باوخ  نیا  زا  هک  راد  شوخ  لد  تفگ  هجیدخو 
یضعب تسا  یگرزب  فیرش و  ملع  نیقی  هب  تسا  ناربمایپ  هزجعم  هک  یملعو  دوب  مالـسلا  هیلع  فسوی  هزجعم  ملع  نیا  تسا  هدمآربخ  رد 

هتشگ  تمارک  باوخ  هب  توبن  ار  ءایبنا  زا 
دنک :  یم  لقن  شیوخ  ردپ  زا  ةورع  نب  ماشه 

ار  حلاص  مدرم  دنوادخ  زا  تسا  تراشب  باوخ 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ربمایپ  هک  رذوبا  زا  تسا  ربخو 

يربمغیپ ءزج  ششو  لهچ  زا  تسا  یئزج  حلاص  مدرم  باوخ 
دومرف :  هک  نامیلس  زا  وا  سابع و  هللادبع  زا  روط  نیمهو 

ریخ نآ  هکنآ  زا  شیپ  دهد  یهاگآ  دیـسر  دهاوخ  وا  هب  هک  يرـش  ریخ و  زا  ار  وا  هک  نموم  ءهدـنب  رب  یلاعت  يادـخ  زا  تسا  یحو  باوخ 
دسر .  وا  هب  رشو 

دیوگ :  یم  رذوبا 
اما يداد  ربخ  اهراک  زا  ار  ام  وتو  يدـمآ  یحو  نامـسآ  زا  وت  رب  هللا  لوسر  ای  دـنتفگو .  كانمغ  دـندمآ  وا  شیپ  ربمایپ  ناراـی  زا  یهورگ 
نم تافو  زا  دعب  دومرف  ربمایپ  میناد  یم  هنوگچ  نید  ياهراک  رابخا  یب  دهد و  ربخ  ار  ام  یسک  هچ  دسر  ارف  اروت  لجا  هدرکن  یئادخ  رگا 

 . دوب هدیدنسپ  ياهباوخ  تارشبم  دومرفربمایپ  دشاب  هچ  تارـشبم  دندرک  ضرع  نارای  ددرگن  عطقنم  تارـشبم  یلو  دوش  یم  عطقنم  یحو 
دنیب  وا  يارب  زا  یسک  ای  دنیب و  ملاس  ناسنا  هک 

دیوگ :  يورم  ناملس 
دیوگ و ساپس  ار  یلاعت  يادخ  هک  دیاب  دنیب  هدیدنسپ  ياهباوخ  هک  امش  زا  یـسک  نوچ  تفگ  یم  ناشنارای  هب  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا 
اب ار  باوخ  نآ  دربب و  یلاعت  قح  هب  هانپ  ناطیش  رش  زا  هبترم  دنچ  دیاب  دنیب  دنسپان  باوخ  رگا  یلو  دراذگ .  نایم  رد  نانموم  ناتسود و  اب 

دسرن  وا  هب  ررض  دنزگ و  چیه  نآ  زا  ات  دیوگن  یسک  چیه 
دیامرف :  یم  نینموم  ریما 

هقدصو تدابع  اعد و  هب  دنک  رذح  دـب  باوخ  زا  دریگ و  وکین  هرهب  بوخ  باوخ  زا  ات  دـنادب  ار  نآ  ریبعت  دـیاب  دـنیب  یباوخ  ینموم  نوچ 
نداد

هدیبز ندید  باوخ 

باوخ ریبعت  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1307زکرم  هحفص 1300 

http://www.ghaemiyeh.com


تفگ داد و  یلوپ  يزینک  هب  دعب  زور  حبص  دش  تحاران  یلیخ  هک  يروط  دید  يدب  رایسب  باوخ  دیـشرلا  نوراه  رـسمه  هدیبز  یبش  کی 
مدید .  یباوخ  مدوخ  نم  وگب  يربن  نم  زا  یمسا  رگنب  نیریس و  نبا  تمدخ  هب  ورب 

دنک .  یم  یکیدزن  يو  اب  دیآ و  یم  یناویح  ناسنا و  ره  تسا و  اهنت  ینابایب  کی  رد  دید  باوخ  وا  هک  دوب  نیا  هدیبز  باوخ 
نکمم يرادـن و  ار  باوخ  نیا  هضرع  وت  تفگ  دـیدنخ و  نیریـس  نبا  مدـید  یباوخ  نینچ  نم  تفگ  تفر و  نیریـس  نبا  دزن  هب  زینک  نآ 

منک .  یمن  ریبعت  نم  ینکن  یفرعم  ار  باوخ  نیا  بحاص  هک  ینامز  ات  یشاب .  هدید  یباوخ  نینچ  وت  تسین 
هدید مدوخ  ار  باوخ  نیا  نک  رارـصا  ورب  تفگ  داتـسرف و  ار  زینک  رابود  دوب  هدش  واکجنک  ادیدش  هدیبز  تشگرب  هدیبز  دزن  هب  زینک  نآ 

ما . 
دشاب .  هدید  یباوخ  نینچ  هدیبز  زا  ریغ  درادن  ناکما  تفگ  نیریس  نبا  مدید  ار  باوخ  مدوخ  تفگ  تشگرب و  نز  نآ 

تسیچ ؟ شربعت  هدید  باوخ  هدیبز  وگب  ورب  تفگ  دینش  ار  نیریس  نبا  فرح  یتقو  هدیبز  تشگرب  هدیبز  دزن  هب  نز 
یم دـنم  هرهب  نآ  زا  تاـناویح  اـهناسنا و  همه  هک  دـنک  یم  یمهم  راـک  کـی  هدـیبز  هک  تسا  نیا  باوخ  نیا  همجرت  تفگ :  نیریـس  نبا 
لبج رانک  تافرع  نادیم  رد  تسا ( .  يراج  زونه  زورما  ات  هک  هکم  ات  فیاط  زا  دیـشک  یبآ  لاناک  هدیبز  هک  دوب  هتـشذگن  يرید  دنوش . 

 ( تسا اجرباپ  صخشم و  گنشق  هدیبز  بآ  لاناک  همحرلا 

ندب ياضعا  ندید 

اـشنا تسا  ریخ  دندومرف  ربمایپ  مدبد  يدب  یلیخ  باوخ  هللا  لوسر  ای  تفگ  دوب  تحاران  یلیخ  دـمآ و  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  ییوناب  يزور 
يدید ؟ هچ  وگب  هللا  اشنا  تسا  ریخ  دندومرف  ربمایپ  زاب  هللا  لوسر  ای  تسا  دب  یلیخ  تفگ  وناب  نآ  وگب .  هللا 

تـسا یبوخ  باوخ  نیا  دندومرف  ربمایپ  نم .  نماد  رد  داتفا  دش و  هدنک  امـش  ندب  تشوگ  زا  يا  هعطق  ایوگ  مدید  باوخ  داد :  باوج  وا 
يریگ .  یم  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  وت  دروآ و  یم  ایند  هب  يدنزرف  همطاف  يدوزب  هللا  اشنا 

 . داتفا شباوخ  دای  هب  ناهگان  تشاذگ  دوخ  ناماد  رد  ار  دنزرف  نز  نآ  یتقو  دش و  ریبعت  باوخ  نآ  هک  دوب  هتشذگن  یتدم 

هناخ رد  شتآ  ندید 

رد ورب  تفگ  نیریـس  نبا  تسا .  یـشتآ  نم  هناخ  رد  هک  مدید  باوخ  تفگ :  نیریـس و  نبا  دزن  هب  دمآ  دوب  هدـید  یباوخ  یـصخش  کی 
درک .  ادیپ  ار  جنگ  تشگ و  تفر و  صخش  نآ  ینک .  یم  ادیپ  یجنگ  درگب  تا  هناخ 

یباوخ نینچ  نم  تفگ  دیناسر و  نیریس  نبا  هب  ار  دوخ  یلاحشوخ  هلجع و  اب  دید  ار  باوخ  نیمه  نیع  ییادخ  هدنب  کی  تشذگ  یتدم 
 . هتفرگ شتآ  هناخ  زا  یتمسق  تسا  تسرد  دید  تشگرب  هلجع  اب  صخـش  نآ  تفرگ .  شتآ  تا  هناخ  هک  ودب  تفگ  نیریـس  نبا  مدید . 
اب نم  باوخ  یقرف  هچ  يدرک  ریبعت  هنوگنیا  ارچ  درک  لاوس  تشگرب و  نیریـس  نبا  دزن  هب  اددـجم  درک و  شوماـخ  ار  شتآ  تمحز  هب  وا 

تشاد ؟ ادخ  هدنب  نآ 
هک يدوب  هدید  شتآ  ناتسبات  رد  امش  یلو  تسا  تمعن  ناتسمز  رد  شتآ  دوب و  هدید  باوخ  ناتسمز  رد  صخش  نآ  تفگ :  نیریـس  نبا 

 . تسا تمحز 

تروص ندش  هایس  ندید 

ینامرک :  میهاربا  زا  تسا  تیاکح 
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 . دیدرگ لاح  هتفشآ  برطضم و  یلیخ  دش  رادیب  باوخ  زا  هکنیمه  تسا .  هدش  هایـس  شتروص  دید ،  باوخ  رد  یـسابع ،  يدهم  يزور 
نیا دنتفگ :  دندش و  زجاع  نآ  ریبعت  زا  یگمه  درک .  لاؤس  شریبعت  زا  هدومن و  لقن  اهنآ  يارب  ار  شباوخ  درک و  عمج  ار  نیربعم  مامت  و 

درک .  توعد  ریبعت ،  يارب  ار  وا  هفیلخ  دنک .  ریبعت  دناوت  یم  رصع ،  نیربعم  داتسا  ینامرک  میهاربا  طقف  ار  باوخ 
دیـشابن تحاران  چـیه  امـش  هفیلخ ! يا  تفگ :  میهاربا  درک ،  لـقن  وا  يارب  ار  شیوخ  باوخ  هفیلخ  دـش ،  رـضاح  هنازرف  داتـسا  نآ  یتقو 

هفیلخ درک .  دهاوخ  تیانع  امـش  هب  يرتخد  دنزرف  لاعتم ،  دنوادخ  و  تسا ،  هدـننک  لاحـشوخ  بوخ و  یلیخ  باوخ ،  نیا  ریبعت  هکنوچ 
ههجو لظ  یثنالاب  مهدحا  رـشب  اذا  و  دیامرف ( :  یم  دـنوادخ  اریز  نآرق ؛ ینارون  مالک  زا  داد :  خـساپ  میهاربا  یئوگ ؟ یم  اجک  زا  تفگ : 

یم نیگمشخ  تدشب  دوش و  یم  هایـس  شتروص  هدش  دلوتم  تیارب  يرتخد  هک  دنهد  هدژم  نانآ  زا  یکی  هب  هاگره   ( " میظک وه  ادوسم و 
 ( 1  . " ددرگ ( 

امرخ لهچ  ندید 

دمآ  نیریس  نبدمحم  دزن  هب  يدرم 
متفایب .  امرخ  لهچ  ناطلس  يارس  رد  رب  هک  مدید  باوخ  هب  تفگ :  و 

دندز .  بوچ  لهچ  ار  يو  رگید  زور  دننز .  بوچ  لهچ  ناطلس  يارس  رد  رب  ار  وت  ادرف  تفگ :  نیریس  نبدمحم 
دمآ  نیریس  نب  دمحم  دزن  هب  درم  نیمه  رگید  لاس 

متفایب .  امرخ  لهچ  ناطلس  يارس  رد  رب  هک  مدید  باوخ  هب  تفگ :  و 
یبایب .  میس  مرد  رازه  لهچ  تفگ :  نیریس  نبدمحم 

؟ ینک یم  لیوات  نآ  فالخ  هب  لاسما  يدرک ،  رگید  هنوگ  هب  ار  باوخ  نیا  ریبعت  لاسراپ  تفگ :  درم 
لیلد تسا ،  تخرد  رب  امرخ  دنزبس و  ناتخرد  لاسما  دوبن و  تخرد  رب  امرخ  دندوب و  کشخ  ناتخرد  لاسراپ  تفگ :  نیریـس  نبدـمحم 

 . تفای ار  میس  مرد  رازه  لهچ  نآ  رگید ،  هتفه  کی  درم  نآ  سپ  یبای .  رز  میس و  هک 

هلودلازعم ندید  باوخ 

یتقو تفگ :  مزاسب  ییاه  هناخ  اجنآ  رد  موربناملید  شنطو  هب  دادـغب  زا  داد  تیرومام  هلودـلازعم  ارم  یتقو  تفگ :  يرابنا  راـتخ  نب  یلع 
هدید یباوخ  نم ،  یکدوک  رد  مردپ  هک  مدینش  وگب  ناسرب  ارم  مالس  هوک  ریـش  نب  نیـسح  مان  هب  نک  وجتـسج  ار  يدرم  يدیـسر  ملید  هب 

منک ظـفح  ار  باوخ  نآ  متـسناوتن  یکدوک  هطـساو  هب  نم  دـیدرک .  یم  روبع  یهار  زا  هک  یعقوم  درک  لـقن  وت  يارب  ار  باوخ  نآ  دوب . 
 ! نک لقن  ام  يارب  ار  باوخ  نامه 

لقن شیارب  ار  یملید  هلودلازعم  تساوخ  رد  نم  دمآ ،  مندید  هب  تشاد  یتسود  هقباس  نم  اب  نوچ  درم  نآ  مدیسر  ناملید  هب  یتقو  تفگ 
مدرک . 

هک ماهدـید  یباوخ  نم  تفگ :  زور  کی  میدوب  هیاـسمه  مه  اـب  اـم  دوب  مکاـح  یقیمع  یتسود  هیوب "  " هلودـلازعم ردـپ  نم و  نیب  تفگ 
؟ دنک ریبعت  میارب  ینک  ادیپ  ار  رفن  کی  یناوت  یم  متحاران  یلیخ 

ارت باوخ  دـناوتب  هک  یملاع  ای  دوش ،  یم  تفای  ربعم  یلحم  نینچ  رد  اجک  دوش  یم  باسح  نابایب  هک  میتسه  یلحم  رد  نونکا  اـم  متفگ : 
دنک .  ریبعت 

 . میدرک لمح  تشپ  اب  ار  اهنآ  میدرک .  دیص  يدایز  یهام  میدوب ،  هتفر  يریگ  یهام  يارب  ایرد  رانک  مه  اب  زور  کی  تشذگ ،  هام  دنچ 
ود دمآ  مه  شدوخ  وا  نک ،  هدامآ  ربب و  وت  ار  همه  دنک .  هدامآ  هدافتـسا  يارب  ار  اه  یهام  نیا  هک  مرادن  ار  یـسک  هناخ  رد  نم  تفگ  وا 
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روبع اجنآ  زا  یمجنم  درم  عقوم  نیمه  رد  مینک .  يدود  رادقم  کیو  میزپب  رادـقم  کی  ات  اه ،  یهام  ندرک  زیمت  هب  میدرک  عورـش  يرفن 
متفگ دیامن ،  ریبعت  مییوگب  وا  هب  ماهدید  متفگ  شیپ  تقو  دنچ  هک  یباوخ  نآ  تسا  بوخ  تفگ :  هیوب  تسناد .  یم  ایور  ریبعت  هک  درک 

یم راردا  ما و  هتـسشن  ایوگ  مدـید  باوخ  رد  بش  کـی  نم  تفگ  هیوب " مجنم " .  شیپ  میتفر  تسا .  راـک  نیا  تقو  نـآلا  تسا .  بوخ 
وربور و پچ و  تسار و  فرط  دش .  میسقت  تمسق  راهچ  هب  شتآ  نآ  دوش .  یم  جراخ  هناوتسا  لثم  میـضع  یـشتآ  متلآ  رـس  زا  اما  منک 

؟  تسیچ نآ  ریسفت  ریبعت و  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  تفرگ .  ار  ناهج  هک  يروط  هب  رس  تشپ 
هچب نز و  كاروخ  يارب  مه  نآ  میریگ  یهام  ام  هراـچیب  میتفگ ،  منک .  یمن  ریبغت  مهرد  رازه  زا  رتمک  هب  ار  باوخ  نیا  نم  تفگ  مجنم 

هب دشاب  رتگرزب  اه  یهام  همه  زا  هک  گرزب  یهام  کی  میرضاح  یلو  میا  هدیدن  نامرمع  هب  مهرد  رازه  الصا  ام  مینک .  یم  دیـص  نام  اه 
دیوشن .  نامیشپ  ریبعت  زا  دعب  هکنآ  طرش  هب  دیراذگب  رارق  رادقم  نیمه  هب  نم  اب  بوخ  رایسب  تفگ :  میهدب .  وت 

دنهاوخ ادیپ  یمیظع  تنطلـس  دنوش و  یم  هدـنکارپ  ناهج  فارطا  هب  هک  دوب  یهاوخ  ینادـنزرف  ياراد  وت  تفگ :  هیوب  هب  وا  میدرک  لوبق 
درک . 

يوش .  یم  بحاص  مارح  هب  مه  ار  یهام  نیا  يا و  هدرک  هرخسم  ار  ام  متفگ :  نم 
دوب هتفر  رت  الاب  یمک  یکدوک  زا  هک  یلع  هب  هراشا  ودـننم  ياه  هچب  اـهنیا  ینیب  یم  هکناـنچ  مریقف .  داییـص  کـی  نم  هراـچیب ! تفگ  هیوب 
یم لایخ  وت  تفگ  تشاذـگ .  یم  رـس  تشپ  ار  یکدوک  دـمحا  دوب و  رتکچوک  وا  زا  نسح  دوب .  هدروا  رد  يوم  شبل  تشپ  هزاـت  درک ، 

دیآ .  یم  رب  ناشیا  زا  هچ  ودرک  دنهاوخ  راکچ  اهنیا  ینک 
ناتسربط رد  میهاربا  دمحم و  شرسپ  ود  وا و  تییعقوم  تفر و  ناسارخ  هب  هیوب  هکنیا  ات  مدرک  شومارف  ار  باوخ  نم  تشذگ ،  لاس  دنچ 

زا هدـش و  ناـجرا "  نیمزرـس "  کـلام  وا  هک  دـش  رـشتنم  يدوز  هب  تفر .  جـیووآ  درم  شیپ  دـش و  ادـج  اـم  زا  وا  تفرگ .  ـال  اـب  یلیخ 
هرخالاب ات  دیسر  ام  هب  وا  ياهششخب  لذب و  مک  مک  داد .  يرارف  ار  توقای  دش و  سراف  نیمزرـس  کلام  دعب  هدومن  یچیپ  رـس  جیووآدرم 

مورب .  وا  شیپ  نم  هک  درک  تساوخ  رد  داتسرف و  یکیپ 
 . دیشخب نم  هب  لیاسو  سابل و  شرف ،  يدایز  رادقم  تسا .  هدرک  ادیپ  یمهم  رایسب  هاگتسد  مدید  داتفا ،  وا  هب  ممشچ  ات  وا  شیپ  متفر  نم 
هب ارنآ  دـنامن و  مدای  مدوب و  یکدوک  نم  دوب ،  هدـید  مردـپ  هک  یباوخ  تسه  تدای  نیـسخ !  تفگ :  هدرک  نم  هب  ور  زور  دـنچ  زا  دـعب 

یتدم بجعت  زا  دمآ ،  مدای  نم  ینک .  لقن  میارب  ار  باوخ  نامه  ملیام  دـیتشاگنا .  هدوهیب  ار  وا  ریبعت  درک .  ریبعت  هچ  وا  دـیتفگ .  يربعم 
سپ تفگ :  ما .  هد  رکن  شومارف  هن ،  متفگ  ییوگ .  یمن  يزیچ  هک  يا  هدرک  شومارف  رگم  تفگ :  مدوـب .  هشیدـنا  رد  مدرک و  توـکس 
نامه ياه  هچب  نیا  تفگ  داد و  نم  هب  دندروآ ،  عقوم  نامه  دنروایب  رانید  رازه  داد  روتـسد  مدرک .  لقن  شیارب  ار  باوخ  نم  نک .  لقن 

ار راک  نیا  دـنامب  تیاه  هچب  يارب  اـت  نک  يرادـیرخ  هناـخ  غاـب و  ملید  هب  تسرفب  ار  لوپ  نیا  تفگ  مجنم )  هب  میداد  هک  تسا (  یهاـم 
 . . . داد رگید  رانید  رازه  هد  مه  عقوم  نآ  رد  متفرگ .  نتشگرب  هزاجا  دعب  مدوب  وا  شیپ  یتدم  مدرک و 

تیاکح نیدنچ 

رمع و لوط  هب  درک :  شریبعت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک  هقناعم  وا  اب  دـید و  باوخ  رد  دوب  هدرم  هک  ار  نیـسح  شداماد  راطع  یـسوم 
باوخب ار  يدهم  ای  مان  يداه  یسک  رگا  تساقب و  هناشن  وا  هب  ندیبسچ  تساقب و  راد  رد  هدرم  نوچ  مالـسلا . .  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 

تمالس .  دشر و  هب  دوش  ریبعت  ار  مان  دشار  رگا  تیاده و  هب  دوش  ریبعت  دنیبب 
دومرف .  ریبعت  تناید  هب  ارنآ  دید  نیطقی  نبا  یلع  یناشیپ  رد  يدیپس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

وا هکنآ  اب  يربعم  یلو  دوب .  ترضح  نآ  نمشد  هک  اریز  دش  داش  دید و  باوخ  هتخورفا  یشتآ  نایم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یـسابع  لکوتم 
نم كروب  هدومرف :  یلاعت  يادـخ  هکنآ  لیلد  یـصو ،  ای  تسا  ربمغیپ  ای  يدـید  باوخ  وت  هکنآ  تفگ :  دوب .  هتفگن  ار  ترـضح  نآ  مان 
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نآ .  درگ  تسا و  شتآ  رد  هکنآ  تسا  كرابم  ینعی :  لمنلا – 8  رانلا ،  یف 
ناهج ياب  نآ  زا  وا  هداد و  وا  هب  یتیاده  روج  کی  دنوادخ  هک  ینعی  هدـش  شوماخ  ینـشور و  يارب  هتخورفا  یـشتآ  دـنیب  باوخ  هک  ره 

تسا .  هدنام  نادرگرس  تسا و  هدربن  هرهب  موس  مود و 
ریبعت مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دراد ،  دنب  درادن و 12  هزین  رس  هک  دراد  ياهزین  دید  باوخ  مالسلا )  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  رایط ( 

دندوب .  رسپ  دنتشاد  هزین  رس  رگا  دومرف  دروآ و  رتخد  هدزاود  وا  هک  درک 
درک .  ریبعت  ابو  هب  ارنآ  دید و  باوخ  هب  هدیلوز  دیفس و  يوم  اب  ار  یهایس  نز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

 ، مراد هبامرگ  تفگ  تسیچ ؟  تراـک  دومرف :  منک .  یم  ینارنخـس  ربنم  رـس  مدـید  باوخ  رد  تفگ :  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  هب  يدرم 
ياج رب  باوخ  رد  دوبن و  ملع  لها  درم  نآ  نوچ  دومرف .  هک  دش  نانچ  دننز و  یم  رادب  ارت  دننک و  یم  ییوگ  دب  وت  زا  ناطلس  دزن  دومرف 

دوب .  هتسشن  ناگرزب 
مود راب  دش .  نانچ  ددرگ و  یم  زاب  تسردنت  شرهوش  درک  ریبعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هتسکش ،  شا  هناخ  نوتـس  دید  باوخ  ینز 

تسا هدرم  شرهوش  هک  درک  ریبعت  رکب  وبا  تشادن و  روضح  ربمغیپ  موس  راب  دومرف .  ریبعت  نیمه  ترضح  نآ  دید و  ار  باوخ  نیمه  مه 
ینک .  ریبعت  رتهب  یتسناوت  یم  دومرف  وا  هب  ربمغیپ  دش و  نانچ  و 

دش .  دیهش  هلظنح  و  دمآ .  مهب  داتفا و  نآ  رد  شرهوش  درک و  زاب  رد  نامسآ  دید  باوخ  هلظنح  رسمه 
هدیچ یچیق  اب  ار  اجنآ  يوم  نز  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دـنبوک .  یم  خاش  هب  خاش  شنز  جرف  رب  چوق  ود  دـید  باوخ  یکی 

تسا . 
همطاف دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیـسرت  رایـسب  داتفا ،  شنماد  رد  دش و  هدیرب  ربمغیپ  تشوگ  زا  يا  هکت  دید  باوخ  لضفلا  ما 

دمآ .  ایندب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  دوش .  گرزب  وت  نماد  رد  دروآ و  يدازون 
هب ار  سفق  اضر  ماما  دنتـسکش .  اه  هشیـش  همه  داـتفا و  دوب  نآ  رد  هشیـش  هک 17  یـسفق  دید :  باوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مداخ  رـسای 

تموکح زور  دنک و 17  شروش  يدرم  نم  نادـناخ  زا  دومرف :  دومرف و  ریبعت  زور  نامسآ و 17  هب  ار  اه  هشیـش  ناسنا و  هب  اه  هلیم  لیلد 
دوش .  هتشک  هگنآ  دنک و 

درم دومرف  ماما  دروخ .  یم  ریش  شا  هلاسوگ  زا  واگ  درک و  یم  هدجـس  تشخ  هب  تشخ  مین  مدید  باوخ  تفگ :  نینموملا  ریما  هب  يدرم 
 . دروخ یم  يزور  شرتخد  شورف  زا  ینز  دوش و  نادان  ریسا  راوخ و  ییاناد  کین و 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
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. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
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. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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